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4 Viti 1948.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.1.1948, mbi realizimin e planit vjetor për vitin 1947. 

1948 25 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948 
dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Tregtisë, për autorizimin 
e Ministrisë së Tregtisë për shpejtimin e grumbullimeve dhe 
për të favorizuar fshatarët në shitjen lirisht të tepricave që 
disponojnë. 

1948 7 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
së bashku me dekretin përkatës, për numrin dhe zgjedhjen e 
anëtarëve të deleguar të këshillave popullore të rretheve dhe 
qyteteve, për zgjedhjen e kryetarëve, gjyqtarëve dhe 
ndihmësgjyqtarëve të gjykatave të prefekturës. 

1948 10 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
për krijimin dhe organizimin e Drejtorisë së Postës dhe zyrave 
postare të rretheve, së bashku me materialin përkatës. 

1948 13 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
për detyrimin e regjistrimit të të papunëve në zyrat e 
ndërmjetësimit, me urdhëresën përkatëse. 

1948 8 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.2.2.1948, 
mbi buxhetin e shtetit për të ardhurat dhe shpenzimet për 
tremujorin e parë të vitit 1948, së bashku me dekretin dhe 
vendimet përkatëse. 

1948 22 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.2.2.1948, 
për punën e transportit, me vendimet përkatëse. 

1948 16 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.6.2.1948, 
për plotësimin e vendeve vakantë të disa ministrive, për 
transferime, ndryshime dhe shkarkime të  disa 
ndihmësministrave, së bashku me vendimin dhe dekretet 
përkatëse. 

1948 26 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
komisionin për urbanizimin e Tiranës dhe të qyteteve të tjera 
të Shqipërisë, me vendimin dhe skicën përkatëse. 

1948 10 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për autorizimin e Ministrisë së Financave që në buxhetin 
vjetor të bëjë ndryshime, me vendimin përkatës. 

1948 3 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për autorizimin e Ministrisë së Financave për akordim 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve shumën prej 4.400.000 
lekësh për të përballuar shpenzimet për shtetëzimin e 
bagëtive, me vendimin përkatës. 

1948 3 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për aprovimin e rregullores së brendshme të Ministrisë së 
Drejtësisë, me vendimin dhe rregulloren përkatëse. 

1948 9 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi autorizimin e Ministrisë së Financave për ndryshimet në 
buxhetin e Ministrisë së Komunikacioneve, me vendimin 
përkatës. 

1948 3 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.5.1948, 
për fuzionimin e ndërmarrjes bujqësore lokale "Loni Mone" 
Mifol në ndërmarrjen shtetërore bujqësore "Lufta e Vlorës" 
Llakatund, me vendimin përkatës. 

1948 7 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për kategorizimin e nëpunësve të shtetit, me materialin 
përkatës. 

1948 4 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për grumbullimin dhe çmimin e leshit, me urdhëresën 
përkatëse. 

1948 12 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi autorizimin e Ministrisë së Financave për të bërë 
ndryshime në planin e tremujorit të II-të të buxhetit të 
Presidiumit të Kuvendit  Popullor. 

1948 4 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi ndryshime në buxhetin e vitit 1946 të Komisionit të Planit 
të Shtetit, me vendimin përkatës. 

1948 4 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për ndryshime në buxhetin vjetor të vitit 1948, me vendimin 
përkatës. 

1948 5 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për depozitat e kursimeve, me urdhëresën përkatëse. 

1948 3 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për autorizimin e Ministrisë së Financave që të bëjë ndryshime 
në buxhetin e vitit 1948, me vendimet përkatëse. 

1948 5 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për shlyerjen e debi-kredive të prapambetura. 

1948 2 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi shqyrtimin e projektkodit penal dhe të projektligjeve mbi 
martesën, mbi raportin midis prindërve dhe fëmijëve, mbi 
adaptimin, mbi kujdestarinë, mbi emrin personal, mbi 
kundërvajtjet, etj, së bashku me ligjet dhe vendimet përkatëse. 

1948 198 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.5.1948, për realizimin e planit dhe të buxhetit të 
tremujorit të I-rë, me vendimin përkatës. 

1948 30 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.27.5.1948, mbi ligjet. 

1948 3 

26 Dekret i Presidiumit të Kuvendit  Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjykatat ushtarake. 

1948 14 

27 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi konfiskimin e pasurisë dhe mbi 
zbatimin e konfiskimit. 

1948 16 

28 Dekret i Presidiumit të Kuvendit  Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e disa zakoneve të 
prapambetura, në lidhje me fejesën e martesën. 

1948 3 

29 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndjekjen e tregtisë së ndaluar, të 
spekulimit dhe të sabotimit ekonomik. 

1948 5 

30 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1948 4 
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31 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi për 
invenstimet e Pallatit të Brigadave. 

1948 2 

32 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi për 
refugjatët demokratë grekë. 

1948 2 

33 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
brendshëm të Drejtorisë së Kujdesit Social, me rregulloren 
përkatëse. 

1948 5 

34 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
brendshëm të Drejtorisë së Punëve Komunale, me rregulloren 
përkatëse. 

1948 5 

35 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi dërgimin e detyrueshëm të 
shtypshkrimeve, Bibliotekës Kombëtare. 

1948 2 

36 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi krijimin e kontrollit financiar të RPSH 
dhe rregullores përkatëse. 

1948 4 

37 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Institutit Shtetëror të 
Sigurimeve. 

1948 13 

38 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për luftimin 
e karkalecit dhe mbi shpenzime udhëtimi e diete. 

1948 4 

39 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin, aprovimin 
dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

1948 3 

40 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin e 
vitit 1948 të Komisionit të Planit të Shtetit. 

1948 2 

41 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
vjetor të Komitetit të Arteve dhe Kulturës. 

1948 4 

42 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

1948 1 

43 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komitetit të  Arteve dhe 
të Kulturës. 

1948 6 
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44 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin pa 
shpërblim të fushave të Tennis "Nallbani" në Tiranë, me 
materialin përkatës. 

1948 8 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, për deklaratën  e adaptuar në Konferencën e 
Varshavës. 

1948 2 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, për nevojën e aplikimit të normave. 

1948 4 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, mbi transferimin gratis të mallrave që i vijnë nga 
jashtë Kryqit të Kuq Shqiptar, me dekretin dhe vendimin 
përkatës. 

1948 4 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, për shpronësimin pa shpërblim të ndërtesave të 
pronarëve, me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1948 7 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.30.6.1948, për rezolucionin e byrosë informative mbi 
çështjet e marrëdhënieve tona me Jugosllavinë. 

1948 5 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për marrëdhëniet  tregtare të vendit tonë me 
Bashkimin Sovjetik dhe me demokracitë popullore, me 
materialin përkatës. 

1948 14 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për koeficientët e ekonomisë bujqësore për vitin 
1948, shtimin e akumulacionit për disa artikuj dhe caktimin e 
përqindjeve të tatimit mbi xhiro për sektorin kooperativist. 

1948 9 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për caktimin e tatimit mbi xhiro dhe ngritjen e 
çmimeve të disa artikujve. 

1948 3 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave.dt.19.7.1948, për shpronësim prone private, me 
urdhëresën përkatëse. 

1948 6 
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54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për zgjatjen e afatit për shlyerjen e detyrimit të 
shitjes së leshit, me urdhëresën përkatëse. 

1948 4 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për shpronësim prone private, me urdhëresën 
përkatëse. 

1948 4 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për shpronësim prone private, me urdhëresën 
përkatëse. 

1948 3 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për shpronësim prone private, me urdhëresën 
përkatëse. 

1948 3 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për rregullimin e marrëdhënieve midis 
ndërmarrjeve të transportit dhe personave fizikë ose juridikë, 
me urdhëresat përkatëse. 

1948 7 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për sistemin e ri të kreditit agrar, me urdhëresën 
përkatëse. 

1948 11 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për ndryshime në buxhetin e Ministrisë së 
Shëndetësisë, me vendimet përkatëse. 

1948 10 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për rezultatet e arritura nga Komisioni Qeveritar 
Shqiptar në Moskë. 

1948 9 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.29.9.1948,  për ndryshimin e orës, me vendimin përkatës. 

1948 3 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.11.1948, për disa ndryshime në ndërmarrjet ekonomike-
shtetërore, me vendimin përkatës. 

1948 5 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministarve, 
dt.28.11.1948, për disa ndryshime në Qeveri, me dekretin 
përkatës. 

1948 5 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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65 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një fondi në 
buxhetin kombëtar për t'u ardhur në ndihmë demokratëve 
grekë që kanë braktisur tokat e tyre. 

1948 2 

66 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjet plotësuese për 
mandatet vakante të Kuvendit Popullor, me vendimin 
përkatës. 

1948 6 

67 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
bitumit dhe të vajgurit bruto. 

1948 2 

68 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve për 
bimët industriale. 

1948 2 

69 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e planit. 

1948 27 

70 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin, aprovimin 
dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

1948 9 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e disa 
automobilave. 

1948 3 

72 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1948 6 

73 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport justifikues, mbi 
aprovimin e tarifës së re  telegrafonike të brendshme dhe 
tarifën e taksave telegrafike të jashtme. 

1948 17 

74 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat e Kryqit të 
Kuq Shqiptar. 

1948 1 

75 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e repartit të 
tullave nga NISH Çimento Tulla Shkodër. 

1948 2 

76 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi kalimin e disa centraleve të elektrikut, 
këshillave të lokaliteteve. 

1948 4 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Stacionit të 
Makinave e Traktorëve në Lushnjë. 

1948 1 

78 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Stacionit të 
Makinave e Traktorëve në Fushë-Krujë. 

1948 2 
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79 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Stacionit të 
Makinave e Traktorëve në Korçë. 

1948 3 

80 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
ndërmarrjes shtetërore të laboratorit bakteriologjik. 

1948 2 

81 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Industriale Shtetërore të Litarit në Rogozhinë. 

1948 4 

82 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Industriale Shtetërore të Sheqerit në Korçë, me materialin 
përkatës. 

1948 4 

83 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e NTSH-së 
Ushqimeve Kukës. 

1948 3 

84 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e NTSHU Tiranë. 

1948 2 

85 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bashkimin e ndërmarrjes 
bujqësore lokale "Irakli Terova" në Korçë me ndërmarrjen 
shtetërore bujqësore "Flamuri i Kuq", me propozimin përkatës 
të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1948 3 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e Drejtorisë 
Qendrore të Elektrikut në Tiranë. 

1948 1 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aplikimin e taksave për 
skontimin e kambjaleve dhe akordimin e huave me afat të 
gjatë. 

1948 1 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në dorëzim nga 
ana e shtetit të aparateve dhe veglave dentare. 

1948 1 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe studim i Ministrisë së 
Punëve Botore, së bashku me skicën përkatëse, mbi ngritjen e 
stacionit hekurudhor në Tiranë. 

1948 5 

90 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti justifikues i 
Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e NISH Tullave në Fier . 

1948 3 

91 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat e Federatës 
Sportive Shqiptare. 

1948 3 

92 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin e arkëtimit të 
konsumit të energjisë elektrike. 

1948 3 
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93 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e një motori 
centralit elektrik të Ersekës. 

1948 4 

94 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi krijimin e komisioneve lokale për 
konfiskimin e pasurive private. 

1948 9 

95 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për dhënie ndihmë demokratëve grekë, 
që kanë braktisur tokat e tyre. 

1948 2 

96 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi krijimin e NISH konservave të pemëve në 
Elbasan. 

1948 4 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe PTT-së, mbi avancimin e orës lokale. 

1948 3 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës, për 
transportimin e familjeve që do të largohen nga Tirana. 

1948 2 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi ndryshimin e taksës për pijet 
alkoolike. 

1948 4 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi shtetëzimin e disa ndërtesave private. 

1948 7 

101 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës 
dhe të sendeve natyrale të rralla. 

1948 11 

102 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi krijimin e NIL Zdrukthëtarisë Vlorë. 

1948 4 

103 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi inspektimin e punës, me rregulloren 
përkatëse. 

1948 21 

104 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe funksionimin e 
kapitenerisë së porteve me qendër në Durrës, me rregulloren 
përkatëse. 

1948 7 
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105 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondesh në buxhetin e vitit 1948 të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
qyteteve. 

1948 3 

106 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e ish NSH 
Laboratorit Bakteriologjik Veterinar në Tiranë. 

1948 2 

107 Vendim i këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare. 

1948 2 

108 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi dhënien e titullit të nderit "Sulmues", 
me materialin përkatës. 

1948 17 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe promemorie e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit Tiranë, mbi shtesë 
fondi këtij komiteti. 

1948 3 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin e vitit 1948 të 
Ministrisë së Industrisë për të përballuar shpenzimet e 
kursantëve. 

1948 2 

111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi krijimin e NISH Gomës Korçë. 

1948 4 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi kalimin e NISH Sharrave nën 
vartësinë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1948 4 

113 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e bitumit për 
eksport. 

1948 1 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me skicat 
përkatëse, mbi ngritjen e stacionit hekurudhor në qytetin e 
Shkodrës. 

1948 7 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë 
Qendrore të Duhaneve në  Tiranë. 

1948 1 

116 Vendim i Këshillit të Minstrave, mbi shkëputjen e aktivitetit të 
duhanit nga Ndërmarrja Tregtare Shtetërore e Bimëve 
Industriale Shkodër dhe kalimin e mjeteve kryesore, stacionit 
të duhanit në qytetin e Shkodrës. 

1948 2 
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117 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e aktivitetit 
të duhanit nga Ndërmarrja Tregtare Shtetërore e Bimëve 
Industriale në Durrës dhe kalimin e mjeteve kryesore, 
stacionit të duhanit në Elbasan. 

1948 2 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e aktivitetit 
të duhanit nga Ndërmarrja Tregtare e Bimëve Industriale në 
Durrës dhe kalimin e mjeteve kryesore, stacionit të duhanit në 
atë qytet. 

1948 2 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shitjen e mjeteve kryesore nga ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore. 

1948 3 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve e PTT-së, mbi emetimin e një emisioni 
pullash postare komemorative. 

1948 2 

121 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e një sasie ari 
dhe argjendi për punimin e dekoratave. 

1948 2 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
e vitit 1948, për të përballuar shpenzimet që nevojiten për 
riatdhesimin e shqiptarëve nga vendet e ndryshme. 

1948 1 

123 Vendim i këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi  transportimin gratis të mallrave që i 
vijnë Kryqit të Kuq Shqiptar, me materialin përkatës. 

1948 16 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi suprimimin e NISH Sharrave të Llogarasë e 
Divjakës. 

1948 7 

125 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi taksat 
telegrafike në gjuhë konvencionale e shifër. 

1948 9 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi objektin e ndërmarrjeve 
të drithërave në Durrës, Shkodër e Fier dhe NISH Orizit. 

1948 2 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi krijimin e NISH Uzinës së Pjesëve të 
Këmbimit,Tiranë. 

1948 4 
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128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi             krijimin e Drejtorisë Qendrore të 
Duhaneve pranë Ministrisë së Industrisë. 

1948 6 

129 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi ndarjen për 
kultivim të tokave të punueshme kolektive dhe shtetërore. 

1948 12 

130 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kthimin e një shtëpie Gjuro e Vaso 
Pejës në Shkodër. 

1948 3 

131 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi sigurimet 
shoqërore të punëtorëve, nëpunësve dhe funksionarëve. 

1948 37 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi shtetëzimin e ish "Hotel 
Internacional" në Tiranë. 

1948 8 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, për krijimin e NISH Shtypshkronjave në Tiranë. 

1948 3 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi shkëputjen e stabilimenteve "Mihal 
Duri" nga Ndërmarrja e Botimeve dhe e Shpërndarjes. 

1948 9 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve e PTT-së, mbi emetimin e një emisioni 
pullash postare zyrtare. 

1948 3 

136 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi faljen e disa 
tokave në lagjen Skelë-Kume të Vlorës. 

1948 19 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e NSHAI në Tiranë. 

1948 2 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës, mbi ratifikimin e 
konventave postare ndërkombëtare. 

1948 10 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa mbartje fondesh në buxhetin vjetor të 
Ministrisë së Arsimit. 

1948 2 
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140 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordim fondi Shoqatës së Bashkimit të 
Invalidëve. 

1948 5 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi fondin e kapitenarive të portit. 

1948 2 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin e vitit 1948 të 
Komitetit të Kulturës Fizike e Sportive. 

1948 2 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin vjetor të Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit. 

1948 2 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin vjetor 1948 të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1948 2 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi shitje mjetesh kryesore Shoqërisë 
Shqiptaro-Jugosllave të Elektrikut. 

1948 2 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Seksionit të 
Punëve Komunale pranë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe qyteteve. 

1948 2 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një fond për kurset e 
hekurudhës. 

1948 2 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
Komitetin e Kulturës Fizike e Sporteve. 

1948 2 

149 Vendim i Këshillit të Ministave, mbi një shtesë fondi për 
ngritjen e hotelit në Pogradec dhe të barakave në plazhin e 
Durrësit. 

1948 2 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin e 
vitit 1948. 

1948 5 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor 1948. 

1948 1 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor 1948 të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1948 2 
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153 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin e vitit për të plotësuar ndërtimet dhe pajisjet e 
Teknikumit Financiar dhe të shkollës financiare 2-vjeçare. 

1948 2 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e hekurudhës 
Shkodër-Kufi (Titograd), me skicën përkatëse. 

1948 4 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
vjetor 1948. 

1948 2 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve për të përballuar 
shpenzimet për tufat e mëdha të bagëtive të shtetëzuara. 

1948 2 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për të përballuar 
shpenzimet për mbajtjen e fëmijëve të demokratëve grekë. 

1948 2 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin 
vjetor 1948 të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1948 1 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e shpenzimeve, 
Drejtorisë së Kujdesit Social. 

1948 1 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
brendshëm të Ministrisë së Arsimit, me rregulloren përkatëse. 

1948 7 

161 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e re administrative 
tokësore të RP të Shqipërisë, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 20 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien e emrave disa 
reparteve të Ushtrisë Kombëtare. 

1948 1 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
e Institutit të Studimeve. 

1948 1 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Institutit 
Shtetëror të Sigurimeve. 

1948 2 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e fondeve 
në buxhetin e vitit 1948. 

1948 4 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e ri të 
hoteleve. 

1948 2 
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167 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
çmimin e leshit, së bashku me materialin përkatës. 

1948 11 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e emërtimit 
dhe veprimtarisë së ndërmarrjeve. 

1948 2 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin dhe 
funksionimin e Ndërmarrjes Shtetërore Spedicion dhe 
magazinave, me rregulloren përkatëse. 

1948 9 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Peshkopi. 

1948 2 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Maliq. 

1948 2 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Vithkuq (Korçë). 

1948 2 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Gjirokastër. 

1948 2 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Tepelenë. 

1948 2 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Selenicë (Kolonjë). 

1948 2 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale në Podgoricë (Maliq). 

1948 2 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale Nr.8 në Korçë. 

1948 2 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Blegtorale Nr.9 në Kapinovë (Skrapar). 

1948 2 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore 
Blegtorale Nr.10 në Ersekë. 

1948 5 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pakësimin e pasurisë së 
Ndërmarrjes Shtetërore Automobilistike Transport Mallrash 
në Tiranë. 

1948 1 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Automobilistike Transport Mallrash në Vlorë. 

1948 1 
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182 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Automobilistike Transport Mallrash në Korçë. 

1948 1 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Automobilistike Transport Mallrash në Sarandë. 

1948 1 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Automobilistike Transport Mallrash në Shkodër. 

1948 1 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë page personelit të 
Policisë Popullore. 

1948 2 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat e këshillave 
popullore. 

1948 5 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
koeficientëve të të ardhurave nga prodhimet bujqësore dhe 
nga objektet e punës. 

1948 12 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pakësimin e pasurisë së 
Ndërmarrjes Shtetërore Automobilistike Transprort Mallrash 
në Tiranë. 

1948 1 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e komisionit të 
strehimeve pranë Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Tiranës. 

1948 1 

190 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi tatimin e ekonomisë bujqësore. 

1948 3 

191 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi të ardhurat. 

1948 7 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fuzionimin e 
Ndërmarrjes Tregtare Shtetërore të Artikujve Industrialë të 
Kuksit. 

1948 1 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi derdhjet pa taksë për 
llogari të buxheteve lokale. 

1948 2 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin, aprovimin 
dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

1948 1 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor të Komisionit të Planit për të paguar rrogat e 
kursantëve dhe nëpunësve. 

1948 2 
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196 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin nga tatimi i 
gështenjave të rrethit të Tropojës. 

1948 2 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi krijimin pranë Ministrisë së Industrisë, të 
drejtorive të ndryshme. 

1948 6 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një bashkimi 
ndërmarrjesh me emrin Kombinati i Naftës, me qendër në 
Kuçovë. 

1948 1 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e Drejtorisë 
Qendrore të Elektrikut. 

1948 5 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e shërbimit 
të farnave dhe furnizimeve bujqësore. 

1948 4 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Farnave dhe Furnizimeve. 

1948 2 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mobilizimin e kuadrit 
dentar. 

1948 2 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1948 3 

204 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin përkatës mbi 
krijimin e medaljes "I dalluar në ekonomi bujqësore". 

1948 16 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin e 
vitit 1948. 

1948 2 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e firmës së 
ndërmarrjes shtetërore të fidaneve "Qaf Hardhi" Shkodër, në 
"Perlat Rexhepi". 

1948 1 

207 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndjekjen e tregtisë së ndaluar, të 
spekulimit dhe të sabotimit ekonomik. 

1948 2 

208 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi mbrojtjen e pasurisë 
së përbashkët të popullit dhe të pasurisë që është nën 
administrimin e shtetit. 

1948 8 
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209 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi organizimin 
gjyqësor. 

1948 11 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
shtetërore të shfrytëzimit të hekurudhave në Durrës. 

1948 14 

211 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e një rroge jetike 
familjes së të ndjerit Qemal Veseli nga Kruja, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 7 

212 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e arkës së përgjithshme të 
shtetit pranë Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1948 8 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore për 
ndërtimin e hekurudhave. 

1948 4 

214 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor 1948, për nevojat e Frontit Demokratik, etj. 

1948 4 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi shtetëzimin e aparateve dhe të disa kazaneve që 
prodhojnë pije alkoolike. 

1948 6 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin vjetor të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

1948 2 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planet 3-
mujore. 

1948 2 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin vjetor të Ministrisë 
së Shëndetësisë. 

1948 2 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin 
vjetor të shkencave. 

1948 1 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi ndërmarrjet ekonomike shtetërore. 

1948 3 
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221 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi ndryshime në buxhetin vjetor të Ministrisë së 
Punëve Botore. 

1948 2 

222 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi ndarjen 
administrative të RPSH. 

1948 18 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Import-
Eksportit në Durrës. 

1948 2 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
e Drejtorisë së Punës. 

1948 1 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planet 3-
mujore të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1948 2 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondi në buxhetin vjetor. 

1948 2 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e Drejtorisë 
Qendrore të Grumbullimit dhe krijimin pranë ministrisë. 

1948 6 

228 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e Drejtorisë 
Qendrore të shpërndarjes së artikujve ushqimorë si dhe 
krijimi i disa drejtorive të tjera. 

1948 3 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1948 2 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor të Ministrisë së Tregtisë. 

1948 1 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kryerjen e studimeve me 
korrespondencë nga arsimtarët. 

1948 2 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi ndryshime në buxhetin vjetor të Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1948 2 

233 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rezolucionit 
të Konferencës së II-të të punonjësve në bujqësi dhe pyje të 
vendeve sllave. 

1948 2 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1948 2 
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235 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesa fondesh për planet tremujore. 

1948 3 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e një shume 
nga fondi rezervë, për mbajtjen e refugjatëve  grekë. 

1948 2 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e fondit të 
pensionistëve ushtarakë në Drejtorinë e Punës. 

1948 2 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rekursin për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, së bashku  me materialin përkatës. 

1948 5 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondesh për 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Peshkopisë. 

1948 2 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e drejtorive 
qendrore pranë Ministrisë së Industrisë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 10 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për nevojat e refugjatëve 
demokratë grekë. 

1948 2 

242 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planeve 
3-mujore dhe të tremujorit të IV-të, së bashku me propozimin 
përkatës të Ministrisë së Financave. 

1948 10 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Kuksit. 

1948 3 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondesh në buxhetin vjetor për planin 
e tremujorit të IV-të. 

1948 3 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për veshmbathje dhe 
furnizime të tjera për refugjatët demokratë grekë. 

1948 2 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi detyrën e Komandantit 
Suprem të Forcave të Armatosura në raste të veçanta, me 
materialin përkatës. 

1948 4 

247 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi qendrën e ndërmarrjes 
shtetërore të farnave dhe furnizimeve bujqësore. 

1948 2 
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248 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në 
tremujorin e IV-të të buxhetit të Drejtorisë së Punës. 

1948 2 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin 50% nga 
tatimi i ekonomisë bujqësore për katundin Koshovicë. 

1948 2 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksat e akteve dhe të 
pullës, së bashku me materialin përkatës. 

1948 14 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksat lokale, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 8 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kambialet bujqësore për 
analfabetë. 

1948 5 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin 
vjetor dhe në planet tremujore të Komitetit të Arteve dhe të 
Kulturës. 

1948 1 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore Spedicion e magazinave në Tiranë. 

1948 3 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e 
kooperativave bujqësore nga Komiteti i Përgjithshëm i 
Kooperativave. 

1948 3 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
për studimin e organikave të dikastereve. 

1948 1 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
për administrimin dhe ndarjen e pushtetit lokal. 

1948 1 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin nga tatimi i 
ekonomisë bujqësore. 

1948 2 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e Drejtorisë 
së Informatave, së bashku me materialin përkatës. 

1948 4 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave, për blerjen e një sasie ari. 1948 1 

261 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e dy 
ndërmarrjeve Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit Elbasan. 

1948 4 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa mbartje fondesh. 

1948 2 
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263 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferimin e NSHG 
Duhanit Durrës. 

1948 4 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e një kredie për të 
shpërblyer disa punëtorë në Kuçovë. 

1948 1 

265 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi suprimimin e disa drejtorive qendrore. 

1948 3 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi krijimin e Ndërmarrjes Tregtare 
Ushtarake me qendër në Tiranë. 

1948 3 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi fuzionimin e ndërmarrjeve të 
ngarkim-shkarkimit dhe të transportit detar në një ndërmarrje 
të vetme. 

1948 6 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e detyrës së 
zv/drejtorit të stacioneve të makinave dhe traktorëve. 

1948 1 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
ndërmarrjes së ngarkim-shkarkimit. 

1948 1 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartjen e fondeve. 1948 2 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në buxhetin 
vjetor dhe në planet tremujore. 

1948 2 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferim fondi në 
buxhetin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit 
të Shkodrës. 

1948 1 

273 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e 
grumbullimit të bimëve industriale për vitin 1948, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 10 

274 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit për 
përfundimin e lidhjes së kontratave për bimët industriale për 
vitin 1948. 

1948 4 

275 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
organizimin e Drejtorisë së Punëve Komunale. 

1948 1 

276 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi nxënësit në ekonomi, 
së bashku me materialin përkatës. 

1948 25 
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277 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së 
vajit nga prodhuesit e ullinjve. 

1948 2 

278 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi seleksionimin e 
gjedhit në Shkodër. 

1948 2 

279 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë 
së Kujdesit Social. 

1948 2 

280 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e fletëve 
personale të kontrollit dhe të fletëpagesës së punëtorëve, 
nëpunësve dhe funksionarëve. 

1948 11 

281 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi punën dhe konditat e 
punës së punëtorëve të ngarkim-shkarkimit dhe të transportit 
në portet e Republikës, së bashku me materialin përkatës. 

1948 15 

282 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit për 
tërheqjen e vajit nga ana e prodhuesve të ullinjve. 

1948 6 

283 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve 
të grumbullimit dhe mbi kondidat për kontraktimin e farnave 
për mbjelljet e vitit 1948. 

1948 8 

284 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit për 
tërheqjen e vajit nga ana e prodhuesve të ullinjve për 
prodhimin e sezonit 1947-1948. 

1948 1 

285 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Punës, mbi rrogat e nxënësve në ekonomi. 

1948 6 

286 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit për 
përfundimin e lidhjes së kontratave për farnat e bimëve 
industriale për vitin 1948. 

1948 3 

287 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
organizimin e Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve. 

1948 2 

288 Urdhëresë e Këshilit të Ministrave, mbi grumbullimin e të 
lashtave të prodhuara në vitin bujqësor 1947-1948. 

1948 5 

289 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi revizionimin e 
ndërmarrjeve ekonomike shtetërore, dikastereve, komiteteve 
ekzekutive, instituteve dhe kooperativave, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 18 
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290 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen e tatimit mbi 
ekonominë bujqësore, së bashku me materialin përkatës. 

1948 6 

291 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e disa 
ndërtesave private, së bashku me materialin përkatës. 

1948 4 

292 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e 
marrëdhënieve midis ndërmarrjeve shtetërore spedicion e 
magazina me persona fizikë ose juridikë. 

1948 2 

293 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi llojet e sigurimit që do të 
ushtrojë ISIS, gjatë vitit 1948. 

1948 3 

294 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes së të 
lashtave për vitin 1948-1949. 

1948 3 

295 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes së të 
lashtave 1948-1949. 

1948 2 

296 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pensionet dhe 
ndihmat e ushtarakëve. 

1948 8 

297 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin pa 
shpërblim të ndërtesave dhe anekseve të tyre, të ish-fabrikave 
të alkoolit e sapunit, së bashku me materialin përkatës. 

1948 6 

298 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shpronësime të 
pronave private. 

1948 2 

299 Urdhëresë e Këshillit të Mnistrave, mbi shtesat familjare të 
ushtarakëve në Ushtrinë Kombëtare si dhe mbi shpërblimin 
në raste lindjeje. 

1948 3 

300 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimet shoqërore. 1948 3 

301 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi denoncimin e 
sahatëve kontatorë të korentit elektrik dhe ndalimin e lëvizjes 
së tyre pa autorizim. 

1948 3 

302 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
shërbimit kadastral, së bashku me materialin përkatës. 

1948 22 

303 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e 
mjeteve të transportit detar. 

1948 4 

304 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
fasuleve të prodhimit të vitit 1948. 

1948 3 
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305 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
drithërave. 

1948 10 

306 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit të 
shitjes dhe mbi kushtet e shkëmbimit të farërave të zgjedhura 
të të lashtave. 

1948 17 

307 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
organizimin e Drejtorisë së Çmimeve. 

1948 1 

308 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e 
pasurive private, së bashku me materialin përkatës. 

1948 4 

309 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
grumbullimit të cerealve të vona dhe të fasules, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 4 

310 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së 
cerealve të vona dhe të fasules, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 5 

311 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi abrogimin e 
urdhëresës Nr.17, mbi çmimin e blojes në mullinjtë privatë. 

1948 5 

312 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e taksave 
lokale. 

1948 8 

313 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
tepricave të drithërave nga fshatarët. 

1948 7 

314 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e 
detyrimeve nga ekonomitë bujqësore. 

1948 1 

315 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e kulturës 
së duhanit dhe disiplinimin e shitjes së tij. 

1948 7 

316 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi korrektimin e çmimit 
të grumbullimit të panxharsheqerit. 

1948 2 

317 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi librezën e punës, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 15 

318 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
ullirit. 

1948 2 

3 Sekretaria e Përgjithshme.   
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319 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.6.2.1948 dhe 28.11.1948, mbi ndryshime në Qeveri, 
emërimin dhe shkarkimin e ministrave dhe të punonjësve të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1948 7 

320 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
për kategorizimin e nëpunësve të shtetit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 56 

321 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, mbi informimin e Qeverisë, për deklaratën e 
adaptuar në Konferencën e Ministrave të Jashtëm në 
Varshavë. 

1948 2 

322 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.30.6.1948, mbi informimin e Këshillit të Ministrave, për 
rezolucionin e byrosë informative për gjendjen në 
P.K.Jugosllave dhe mbi denoncimin e marrëveshjeve tona me 
Jugosllavinë. 

1948 5 

323 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e 
specialistëve jugosllavë që punojnë në vendin tonë. 

1948 2 

324 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Qytetit të Durrësit, mbi pritjen e shqiptarëve të riatdhesuar 
dhe letër, dërguar nga arbëreshët e Italisë me të cilën kërkojnë 
përgatitjen e kushteve për riatdhesimin e tyre. 

1948 4 

325 Letra dhe telegrame, dërguar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
përvjetorit të çlirimit, shpalljes së Republikës dhe fitores mbi 
fashizmin. 

1948 58 

326 Letër e Qeverisë së RP të Shqipërisë, drejtuar Qeverisë së BRSS 
mbi dërgimin me punë në vendin tonë të inxhinierit sovjetik 
Boris Troicki. 

1948 6 

327 Letër e Fan Nolit, dërguar shokut Enver Hoxha, mbi ndalimin 
e shpronësimit të një shtëpie, pronë e një shqiptari të arratisur 
në SHBA. 

1948 2 

328 Letra dhe telegrame, dërguar nga shqiptarë që banojnë jashtë 
Atdheut, mbi gjendjen ndërkombëtare dhe mundësitë e 
shfrytëzimit të saj në favor të Atdheut. 

1948 17 
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329 Procesverbale të mbledhjeve të dikastereve. 1948 78 

330 Raport dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi të ardhurat që razultojnë nga shitja e mallrave të 
furnizuara nga UNRRA. 

1948 14 

331 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e lidhjeve të 
bazës me Aparatin Qendror. 

1948 3 

332 Informacion, mbi vrasjen në përpjekje me diversantët të 
sekretarit të lokalitetit të Peshtanit. 

1948 1 

333 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
dhënien e dokumenteve të nevojshme, për dëmshpërblimet e 
luftës nga ana e Italisë. 

1948 1 

334 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e listave të 
tregtarëve që kanë porositur në Gjermani e Itali. 

1948 2 

335 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi mënyrën e nxjerrjes së 
materialit propagandistik jashtë shtetit. 

1948 1 

336 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e dhënies së 
vizave për jashtë shtetit. 

1948 2 

337 Çështje protokollare, mbi pritjen e personaliteteve të huaja nga 
Kryetari i Këshillit të Ministrave. 

1948 1 

338 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi lëvizjen e kuadrit dhe organikat. 

1948 185 

603 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.28.1 
dhe 11.5.1948, mbi dërgimin e planeve e përpilimin e tyre si 
dhe mbi realizimin e planit në sektorët e ndryshëm, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 203 

604 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.2.2 
dhe 7.5.1948, mbi krijimin dhe suprimin e ndërmarrjeve, së 
bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1948 131 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e mjeteve 
kryesore. 

1948 1 

606 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi disiplinën në Aparatin 
Shtetëror. 

1948 6 
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607 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e rregullores 
për lidhjen e kontratave të shitjes dhe blerjes së mallit. 

1948 11 

608 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi revizionimin e 
përgjithshëm të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore e lokale. 

1948 8 

609 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet e 
Komisionit të Planit me dikasteret dhe entet e ndryshme. 

1948 6 

610 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës në 
dikastere dhe të metat e tyre. 

1948 5 

611 Relacion mbi funksionin dhe detyrat e Degës Ekonomike. 1948 34 

612 Raporte, mbi kontrollin që është bërë në ndërmarrjet e 
ndryshme nga ana e Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1948 103 

613 Njoftime mbi formimin e Komisionit për Shqyrtimin e 
Çështjeve Ekonomike me Jugosllavinë. 

1948 2 

4 Drejtoria e Personelit.   

338/1 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi lëvizjen e kuadrit dhe organikat. 

1948 296 

338/2 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi lëvizjen e kuadrit dhe organikat. 

1948 205 

339 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi dhënien e 
dekoratave dhe heqjen e tyre. 

1948 40 

340 Kërkesë e Qeverisë së RPSH, drejtuar Këshillit të Ministrave të 
Bashkimit Sovjetik, mbi nevojën për të ndjekur studimet në 
Bashkimin Sovjetik të disa oficerëve shqiptarë. 

1948 2 

341 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
nëpunësve të administratës në prodhim. 

1948 2 

342 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mbledhjet me 
instruktorët e shkollave e të kurseve. 

1948 2 

343 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e kompetencat e 
zyrave të personelit. 

1948 2 
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344 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pensionet dhe 
ndihmat për ushtarakët e invalidët, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 57 

345 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave në 
favor të funksionarëve dhe nëpunësve të sëmurë. 

1948 4 

346 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e pagesës për 
teknikët e huaj. 

1948 4 

347 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi të drejtat e përqindjeve 
që duhet të marrin familjet që kanë pjesëtarë për studime 
jashtë shtetit. 

1948 4 

348 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën se si duhet 
vepruar për personat që shkojnë me punë jashtë shtetit. 

1948 4 

349 Projekturdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e 
udhëtimit e dietat. 

1948 9 

350 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lejet e nëpunësve. 1948 6 

351 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e emulacionit 
në punë. 

1948 1 

352 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbushjen e formularëve 
për seksin femëror. 

1948 5 

353 Raporte vjetore dhe gjashtëmujore të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi aktivitetin e zyrave të 
personelit. 

1948 19 

354 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin dhe 
dërgimin e biografive dhe karakteristikave të nëpunësve. 

1948 19 

355 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjen e kuadrit, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 97 

356 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e kurseve për 
kualifikimin e kuadrit, së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

1948 102 

357 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e kuadrove. 1948 1 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mobilizimin e kuadrit 
dentar. 

1948 1 
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359 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
instruktorëve pranë këshillave popullore. 

1948 1 

360 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi detyrat dhe 
kompetencat e referentëve të arsim-kulturës. 

1948 5 

361 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që i duhet 
dhënë komisionit që do të merret me studimin e organikave. 

1948 1 

362 Procesverbal i mbajtur në mbledhjen e kryetarëve të degëve të 
kuadrit. 

1948 7 

363 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e shkurtimit 
në organikë të kuadrove teknikë. 

1948 2 

364 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nevojën për teknikë të 
huaj. 

1948 2 

365 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi mbushjen e fletëve 
statistikore për kuadrot. 

1948 2 

366 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
disiplinës në aparatin e shtetit dhe në punë. 

1948 11 

368 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës në 
Aparatin Shtetëror. 

1948 4 

867/1 Raport mbi kryetarin e Këshillit të Pushtetit në Qyrsaq të 
Laçit, Matash Ndreka (veprimtaria e tij që nga 1940). 

03.25.1948 2 

5 Industria.   

369 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.2.1948, mbi komisionin për urbanizimin e Tiranës dhe të 
qyteteve të tjera si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e zonës industriale në Tiranë. 

1948 6 

370 Korrespondencë mbi konsuntivet e Drejtorisë Ushqimore. 1948 3 

371 Relacione vjetore, gjashtëmujore, tremujore dhe mujore, mbi 
realizimin e planit në industri dhe miniera. 

1948 157 

372 Të dhëna statistikore vjetore, gjashtëmujore, tremujore dhe 
mujore, mbi realizimin e planit në degë të ndryshme të 
industrisë. 

1948 165 

373 Raporte dhe procesverbale, mbi kontrollin e kryer nga organet 
e komisionit në ndërmarrjet industriale të vendit. 

1948 61 
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374 Informacion, mbi gjendjen në Sektorin e Industrisë. 1948 2 

375 Relacion, mbi revizionimin e bërë në ndërmarrjet industriale 
të disa qyteteve. 

1948 16 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin dhe 
krijimin e ndërmarrjeve, së bashku me materialin përkatës. 

1948 32 

377 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
ullinjve dhe zgjatjen e afatit për tërheqjen e vajit nga ana e 
prodhuesve, së bashku me materialin përkatës. 

1948 29 

378 Korrespondencë dhe listat e makinerive për ndërtimin e 
Kombinatit të Tekstilit "Stalin", fabrikën e sheqerit dhe 
fabrikën e lëkurëve që do të vijnë nga Bashkimi Sovjetik, në 
bazë të marrëveshjes. 

1948 18 

379 Relacion, mbi organizimin e industrisë së bulmetit. 1948 17 

380 Pasqyra, mbi realizimin e shpërndarjes së artikujve 
industrialë. 

1948 75 

381 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin e gomave të 
konsumuara. 

1948 3 

382 Relacion, mbi karburantin e ardhur nga Jugosllavia. 1948 1 

383 Projekturdhëresë dhe raport justifikues, mbi denoncimin e 
sahatëve elektrikë si dhe lëvizja e tyre pa autorizimin 
përkatës. 

1948 2 

384 Relacion, mbi gjendjen në ndërmarrjet pyjore të sharrave. 1948 1 

385 Relacion dhe udhëzime, për përpilimin e planeve të 
materialeve si dhe kërkesa të materialeve që duhet të vijnë nga 
jashtë. 

1948 30 

386 Urdhëresë e Qeverisë, mbi zhvillimin e kulturës së duhanit, 
disiplinimin e shitblerjes si dhe grumbullimin e tepricave të 
drithërave. 

1948 3 

387 Korrespondencë mbi organizimin dhe ndarjen e zonave të 
peshkimit, plotësimin e statistikave të prodhimit të peshkut 
dhe plane pune për vitin 1948. 

1948 21 

388 Raporte, pasqyra dhe analiza, mbi nivelin e çmimeve, fuqia 
blerëse si dhe mbi vështrimin e kushtimit të jetesës. 

1948 78 
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6 Tregtia.   

389 Raporte tremujore dhe mujore të realizimit të planit të 
Ministrisë së Tregtisë. 

1948 72 

390 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi revizionimin e 
ndërmarrjeve që i përkasin këtij dikasteri. 

1948 14 

391 Promemorie mbi punën e zhvilluar nga këshilli i dikasterit në 
Ministrinë e Tregtisë. 

1948 5 

392 Konstatime të dala nga raportet e Ministrisë së Tregtisë të 
ardhura në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1948 2 

393 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e evidencave, 
së bashku me materialin përkatës. 

1948 15 

394 Të dhëna statistikore, mbi tregun privat dhe kufizimin e tij. 1948 4 

395 Plane dhe evidenca, mbi shpërndarjen e artikujve ushqimorë 
dhe industrialë. 

1948 113 

396 Pasqyra, mbi realizimin e planit ushqimor dhe industrial në 
sektorët e tregtisë. 

1948 158 

397 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e blojes në 
mullinjtë privatë, me materialin përkatës. 

1948 11 

398 Vendime dhe urdhëresa të Qeverisë, mbi çmimin e bimëve 
industriale e të mallrave, së bashku me materialin përkatës. 

1948 43 

399 Lista e kategorizimit për efekt triskëtimi. 1948 15 

400 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, për një ekonomizim dhe kontroll në shpërndarjen e 
bereqetit. 

1948 26 

401 Promemorie mbi ngritjen e një drejtorie të ekonomisë lokale. 1948 3 

402 Korrespondencë mbi shpërndarjen e sendeve ushqimore nga 
kooperativa e konsumit si dhe të dhënat mbi këtë sasi. 

1948 30 

403 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi afatin e dorëzimit të 
detyrimeve për prodhimet bujqësore. 

1948 1 

404 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi aktivitetin e tregtisë gjatë 
vitit 1948. 

1948 20 
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453 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, mbi marrëdhëniet tregtare të vendit tonë me 
Bashkimin Sovjetik dhe me demokracitë popullore. 

1948 13 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
për grumbullimin dhe shpërndarjen e mallrave të importuara. 

1948 2 

455 Korrespondencë mbi disa materiale që do të vijnë nga 
Jugosllavia. 

1948 9 

456 Korrespondencë mbi pjesëmarrjen e RP të Shqipërisë në 
panairet ndërkombëtare të Plovdivit (Bullgari), Zagrebit dhe 
Budapestit. 

1948 9 

457 Korrespondencë mbi çmimet e mallrave të import- eksportit. 1948 26 

458 Korrespondencë dhe evidenca mbi realizimin e planit të 
import-eksportit. 

1948 67 

7 Bujqësi-Kooperativa.   

405 Projektstatute të kooperativave të shitblerjes e të konsumit si 
dhe mbi funksionimin dhe detyrat që kanë këto kooperativa 
në vendin tonë. 

1948 183 

406 Rregullore e brendshme mbi organizimin e punës në 
kooperativën e shitblerjes. 

1948 11 

407 Relacione, evidenca dhe grafikë mbi ngritjen e xhiros së 
kooperativave të konsumit e shitblerjes gjatë vitit 1947-1948 si 
dhe numri i anëtarëve të tyre. 

1948 17 

408 Promemorie mbi konstatimet në Këshillin e Punës të komitetit 
të kooperativave si dhe mbi detyrat që u dalin në të ardhmen. 

1948 8 

409 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi politikën e çmimit. 1948 11 

410 Relacion mbi grumbullimin e prodhimeve bujqësore nga 
kooperativat si dhe planet e prodhimit e të grumbullimit. 

1948 37 

411 Rezolucion i mbledhjes së drejtorëve të kooperativave të 
konsumit dhe shitblerjes, së bashku me procesverbalet e 
mbledhjes. 

1948 40 

412 Relacion, procesverbale dhe vendime nga mbledhjet e 
Komisionit të Kooperativave pranë Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1948 69 
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413 Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë, mbi luftimin e veprimeve në 
dëm të pasurisë private e asaj kooperativiste. 

1948 2 

414 Vendim i dalë nga mbledhja e Komisionit për sigurimin e 
lëndës djegëse për qytetin e Tiranës. 

1948 5 

415 Plan trevjeçar për ngritjen e kooperativave të shitblerjes, 
konsumit dhe mbi aktivitetin e tyre. 

1948 13 

416 Raport vjetor mbi grumbullimin, prodhimin dhe furnizimin e 
kooperativave të konsumit, peshkatarëve dhe shitblerjes. 

1948 16 

417 Raport i Komitetit të Përgjithshëm të Kooperativave 
Shqiptare, mbi gjendjen dhe masat që po merren për 
përgatitjen e punishteve të prodhimeve që do të ngrejnë 
kooperativat gjatë vitit 1948. 

1948 2 

418 Raporte tremujore e mujore, konstatime e plane pune të 
Komitetit të Përgjithshëm të Kooperativave Shqiptare të 
konsumit, shitblerjes dhe artizanatit si dhe qarkore mbi 
mënyrën e përpilimit të këtyre raporteve. 

1948 111 

419 Raporte të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollin e 
ushtruar në Kooperativën e Shitblerjes e të Konsumit të qytetit 
të Tiranës. 

1948 24 

420 Relacion, procesverbal dhe korrespondencë, mbi mënyrën e 
furnizimit të kooperativave nga ndërmarrjet e ndryshme. 

1948 15 

421 Korrespondencë mbi problemin e furnizimit të popullsisë si 
dhe plani tremujor i furnizimit me prodhime blegtorale. 

1948 20 

422 Plani vjetor i transportit dhe i investimeve për kooperativat e 
konsumit. 

1948 5 

423 Plane vjetore dhe tremujore të prodhimit dhe të shpërndarjes 
të kooperativave të konsumit dhe të shitblerjes. 

1948 19 

424 Urdhëra mbi organizimin e shërbimit kadastral. 1948 2 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e kooperativave 
bujqësore dhe kalimin e tyre në vartësi të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, me materialin përkatës. 

1948 22 

426 Vendim i Komisionit Shqiptaro-Jugosllav, për shqyrtimin e 
tokave kufitare. 

1948 7 
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427 Qarkore, raporte, relacione e procesverbale, mbi fushatën e 
mbjelljeve pranverore. 

1948 79 

428 Relacion, mbi shirjen e të lashtave. 1948 2 

429 Qarkore mbi sigurimin e farës për mbjelljet pranverore, 
shpërndarja dhe sigurimi i materialeve bujqësore, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 91 

430 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi inventarizimin e 
përgjithshëm në fshat, së bashku me materialin përkatës. 

1948 24 

431 Relacione dhe procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të 
Punës së dikasterit. 

1948 85 

432 Raporte, relacione, procesverbale dhe konkluzione, mbi 
realizimin e planit në sektorë të ndryshëm të bujqësisë. 

1948 190 

433 Pasqyra mbi realizimet e prodhimeve dhe punimeve në 
bujqësi si dhe evidenca e formularë të punimeve e mbjelljeve 
në sektorët shtetërorë e privatë. 

1948 125 

434 Plani i shpërndarjes së materialeve bujqësore. 1948 7 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen për kultivimin e 
tokave të punueshme kolektive dhe shtetërore. 

1948 1 

436 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e kontratave 
të bimëve industriale, me materialin përkatës. 

1948 10 

437 Raport mbi luftimin e karkalecit dhe sëmundjet e ndryshme të 
bimëve. 

1948 10 

438 Raport mbi shpërndarjen e kreditit agrar. 1948 4 

439 Projekturdhëresë mbi shpërndarjen e familjeve bujqësore nga 
zonat industriale Patos e Selenicë. 

1948 8 

440 Plani i prodhimeve të lëndës pyjore. 1948 1 

441 Raporte, relacione e procesverbale, mbi mbarëvajtjen e punës 
në ndërmarrjet shtetërore pyjore. 

1948 23 

442 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen e pyjeve, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 26 

443 Njoftime mbi disa të meta në shpërndarjen e lëndës së drurit e 
materialeve bujqësore. 

1948 4 

444 Relacione, mbi Konferencën Bujqësore të mbajtur në Pragë. 1948 7 
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445 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi seleksionimin e gjësë 
së gjallë, së bashku me materialin përkatës. 

1948 20 

446 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore të farnave dhe furnizimeve bujqësore, me 
rregulloren përkatëse. 

1948 12 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e medaljes 
"Idalluar në ekonomi bujqësore". 

1948 1 

448 Pasqyra e planit për mbjelljet e pranverës dhe angazhimet. 1948 2 

449 Raporte e relacione, mbi aktivitetin e SMT-ve. 1948 19 

450 Relacione, procesverbal dhe pasqyra e realizimit të planit për 
punimet e mbjelljeve pranverore. 

1948 89 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi strukturën organizative 
të SMT-ve. 

1948 1 

452 Pasqyra mbi zbritjen e detyrimeve të prodhimeve bujqësore. 1948 4 

8 Artizanati.   

459 Relacion, raport dhe konstatime mbi zhvillimin e artizanatit 
në vendin tonë. 

1948 41 

460 Korrespondencë mbi krijimin e ndërrmarrjeve lokale për 
punimin e xunkthit. 

1948 3 

461 Raport, mbi studimin e rretheve të vendit tonë përsa i përket 
zhvillimit të artizanatit. 

1948 29 

462 Plane prodhimi e realizimi si dhe nevoja për materiale. 1948 216 

463 Plane për lëndën e parë dhe materiale të ndryshme që 
nevojiten për vitin 1948. 

1948 142 

464 Plani i shpërndarjes së lëndës së parë që i nevojiten sektorëve 
të ndryshëm të artizanatit. 

1948 232 

464/1 Plani i shpërndarjes së lëndës së parë që i nevojiten sektorëve 
të ndryshëm të artizanatit. 

1948 468 

9 Financa.   
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465 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.2.2.1948 dhe 31.3.1948, mbi shqyrtimin e planit të buxhetit 
të shtetit për tremujorin e dytë të vitit 1948, për të ardhurat 
dhe shpenzimet për tremujorin e parë 1948, së bashku me 
vendimin, qarkoren dhe materialin përkatës. 

1948 20 

466 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.31.3.1948 dhe 7.5.1948, mbi akordime, transferime, shtesa 
dhe mbartje fondi të buxhetit nacional, së bashku me 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1948 123 

467 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi sistemin e ri të kredisë bankare dhe aplikimin e tarifës së 
interesave për kreditë në favor të sektorëve të ndryshëm të 
bujqësisë si dhe mbi shpërndarjen e kredive, debi-kredive dhe 
shtesat në kreditin agrar, së bashku me materialin përkatës. 

1948 86 

468 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
mbi depozitat e kursimit, së bashku me urdhëresën dhe 
qarkoren përkatëse. 

1948 11 

469 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, për caktimin e tatimit mbi xhiro dhe ngritjen e 
çmimeve të disa artikujve, së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1948 33 

470 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948, mbi koeficientët e të ardhurave për ekonomitë 
bujqësore për vitin 1948, uljen e tatimeve për prodhimet 
bujqësore të fshatarëve të zonave të ndryshme të vendit, së 
bashku me vendimet përkatëse. 

1948 18 

471 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për autorizimin e Ministrisë së Financave për 
ndryshimet në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë si dhe 
mbi aprovimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 
1948, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1948 206 

472 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kambialet bujqësore për 
analfabetë. 

1948 1 

473 Urdhëresë e Qeverisë, mbi tarifën e taksave lokale dhe mbi 
taksën e arbitrazhit, së bashku me materialin përkatës. 

1948 5 
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474 Urdhëresë e Qeverisë mbi denoncimin e sahatëve, kontatorë të 
korentit elektrik dhe ndalimin e lëvizjes së tyre pa autorizimin 
përkatës. 

1948 1 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shërbimin e arkëtimit të 
konsumit të energjisë elektrike. 

1948 4 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksën e akteve e të 
pullës. 

1948 9 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arkëtimin e taksave të 
NISH Elektikut me anën e shërbimit postar. 

1948 2 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një sasie ari 
nga Ministria e Financave, Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1948 3 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksat lokale. 1948 1 

480 Vendim dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi shpronësimin dhe 
shtetëzimin e disa godinave si dhe lista emërore e pronarëve 
të shpronësuar. 

1948 14 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksat për skontimin e 
kambjaleve dhe akordimin e huave me afat të gjatë, sektorëve 
të ndryshëm të ekonomisë. 

1948 2 

482 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen e tatimit në 
ekonominë bujqësore, së bashku me materialin përkatës. 

1948 14 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi abrogimin e projektligjit 
për krijimin e kontrollit financiar të RPSH-së. 

1948 1 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e taksës për 
pijet alkoolike. 

1948 1 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e komisioneve 
në rrethe e qytete për konfiskimin e pasurive të armiqve të 
popullit. 

1948 4 

486 Qarkore mbi dërgimin e planeve financiare vjetore e tremujore 
si dhe pasqyra shpenzimesh të ndërmarrjeve lokale. 

1948 243 

486/1 Qarkore mbi dërgimin e planeve financiare vjetore e tremujore 
si dhe pasqyra shpenzimesh të ndërmarrjeve lokale. 

1948 226 

486/2 Qarkore mbi dërgimin e planeve  financiare vjetore e 
tremujore si dhe pasqyra shpenzimesh të ndërmarrjeve lokale. 

1948 177 
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486/3 Qarkore mbi dërgimin e planeve financiare vjetore e tremujore 
si dhe pasqyra shpenzimesh të ndërmarrjeve lokale. 

1948 174 

487 Qakore e Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e valutave 
të huaja. 

1948 4 

488 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi derdhjen e detyrimeve 
buxhetore. 

1948 2 

489 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e objekteve 
të ekonomisë bujqësore. 

1948 4 

490 Qarkore dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi 
revizionimin e përgjithshëm të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore e lokale, së bashku me materialin përkatës. 

1948 120 

491 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi fitimin e dietës së disa 
nëpunësve që dalin me shërbim. 

1948 1 

492 Relacion mbi të ardhurat nga tatimet e ndryshme. 1948 1 

493 Relacione, korrespondencë dhe procesverbale, mbi planin e 
investimeve për ndërmarrjet shtetërore dhe lokale si dhe 
projektplani 5-vjeçar i investimeve në industrinë lokale dhe 
pasqyra të realizimit të planit. 

1948 46 

494 Relacion mbi punën e kryer nga ana e kuadrit të Ministrisë së 
Financave gjatë muajit qershor. 

1948 2 

495 Raporte kontrolli mbi problemet financiare të ndërmarrjeve 
ekonomike. 

1948 59 

496 Raport mbi të ardhurat dhe përdorimi i tyre gjatë vitit 1948 në 
sektorët e ndryshëm të ekonomisë. 

1948 4 

497 Raporte e relacione mbi realizimin e planeve financiare dhe 
udhëzime mbi përpilimin e formularëve të këtyre planeve. 

1948 164 

498 Korrespondencë mbi suprimimin e disa ndërmarrjeve 
ekonomike. 

1948 8 

499 Korrespondencë mbi përpilimin dhe dërgimin në kohën e 
duhur të bilanceve vjetore dhe mujore nga ana e 
ndërmarrjeve. 

1948 55 

500 Plane vjetore, 6-mujore dhe tremujore të investimeve të 
ndërmarrjeve shtetërore dhe lokale. 

1948 274 
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500/1 Plane vjetore, 6-mujore dhe tremujore të investimeve të 
ndërmarrjve shtetërore dhe lokale. 

1948 290 

10 Çmimet.   

501 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e mineraleve për 
eksport si dhe lista e çmimeve të sendeve ushqimore e 
industriale. 

1948 25 

502 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1948 70 

503 Raport, relacione, procesverbal dhe listë mbi çmimin e 
grumbullimit të prodhimeve bujqësore. 

1948 42 

504 Relacion dhe procesverbal mbi çmimet e artikujve ushqimorë 
dhe të pijeve alkoolike për eksport. 

1948 12 

505 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve 
të prodhimeve, lokale dhe caktimin e kostos. 

1948 30 

506 Relacion mbi çmimet e artikujve industrialë të artizanatit. 1948 10 

507 Relacion mbi ngritjen e komisionit për çmimet e artikujve të 
tregut të lirë. 

1948 3 

508 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi politikën dhe 
dinamikën e çmimeve. 

1948 17 

509 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e buletinit të 
çmimeve. 

1948 107 

510 Relacion mbi funksionet dhe veprimtarinë e Drejtorisë së 
Çmimeve pranë Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1948 21 

511 Qarkore, relacione dhe lista të çmimeve dhe të kushtimit të 
jetesës. 

1948 157 

512 Udhëzime mbi rregullimin e çmimeve të shërbimeve të 
zanateve dhe produkteve. 

1948 5 

513 Raport mbi përqindjen e shpenzimeve të firos e fitimet në 
kooperativa. 

1948 30 

514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
për shpejtimin e grumbullimeve dhe favorizimin e fshatarëve 
për shitjen lirisht të tepricave që disponojnë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 174 
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515 Urdhëresë, raporte, procesverbale e statistika, mbi 
grumbullimin e ullinjve. 

1948 19 

516 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
çmimin e leshit, mishit dhe peshkut, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 83 

517 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
tepricave të drithërave nga fshatarët. 

1948 3 

518 Qarkore dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit të bimëve industriale dhe 
fasuleve si dhe konditat për kontraktimin e farnave për 
mbjelljet e vitit 1948. 

1948 18 

519 Pasqyra statistikore vjetore, 9-mujore dhe mujore të realizimit 
të planit për prodhimet bujqësore. 

1948 61 

520 Organika e seksioneve të grumbullimit të rretheve e qyteteve 
si dhe kompetencat e tyre. 

1948 4 

11 Grumbullimi.   

521 Plane vjetore, 6-mujore, 3-mujore të grumbullimit dhe të 
shpërndarjes. 

1948 94 

522 Korrespondencë mbi krijimin pranë komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve të një aparati të veçantë për 
grumbullimet. 

1948 2 

523 Evidenca tremujore e mujore të grumbullimit të ullinjve. 1948 5 

524 Statistika e qarkore mbi grumbullimin e drithërave dhe 
bimëve medicinale. 

1948 55 

525 Konkluzione mbledhjesh mbi problemin e grumbullimit. 1948 11 

12 Botore.   

526 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, mbi nevojën e punës me norma. 

1948 4 

527 Qarkore e Këshillit të Ministrave, për dërgimin e projekteve 
dhe relacioneve në arkivën teknike të Ministrisë së Punëve 
Botore. 

1948 4 

528 Rezolucion, mbi mbledhjen e Këshillit të Punës së Ministrisë 
së Punëve Botore. 

1948 19 
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529 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
hekurudhës Shkodër-Titograd, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 57 

530 Njoftim, mbi mosfurnizim në rregull të ndërmarrjes për 
ndërtime hekurudhore. 

1948 3 

531 Relacion dhe raporte të Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve e PTT-së, mbi realizimin e 
planit 6-mujor në këtë sektor si dhe mbi realizimet mujore të 
punimeve në rrethet e ndryshme të vendit dhe realizimin e 
planit të investimeve për ndërtime. 

1948 134 

532 Raport mbi nevojat e ujit të pijshëm për qytetin e Tiranës. 1948 2 

533 Raport mbi revizionimin e ndërmarrjeve lokale të ndërtimit. 1948 21 

534 Kërkesë materiali, kualiteti i tyre dhe mirëmbajtja e materialit. 1948 28 

535 Raporte e relacione, në lidhje me realizimin e planit të 
ndërtimeve. 

1948 158 

536 Plani i objekteve të ndërtimit si dhe skica për ndërtim 
shkollash. 

1948 26 

537 Plan pune si dhe përpilimi i planeve operative. 1948 29 

538 Korrespondencë për krijimin dhe suprimimin e ndërmarrjeve. 1948 5 

539 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin e projekteve 
në kohën e caktuar, së bashku me materialin përkatës. 

1948 11 

540 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që u duhet 
dhënë ndërmarrjeve lokale të ndërtimit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 8 

541 Relacione, procesverbale dhe skica mbi projektimin e veprave 
industriale e bujqësore. 

1948 9 

542 Plani i shpërndarjes së materialeve të ndërtimit, sipas 
rretheve. 

1948 113 

543 Raporte e relacione, mbi mbarëvajtjen e punimeve në Sektorin 
e Ndërtimeve. 

1948 23 

544 Preventiv analitik si dhe skica përkatëse. 1948 3 

545 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e lejeve për 
ndërtime. 

1948 1 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

546 Raport, relacion dhe procesverbal, mbi ngritjen e banesave për 
punëtorët. 

1948 11 

547 Korrespondecë mbi mirëmbajtjen e rrjetit rrugor. 1948 7 

13 Komunikacioni.   

548 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
për krijimin dhe organizimin e Drejtorisë së Postës dhe zyrave 
postare të rretheve, së bashku me urdhëresën përkatëse. 

1948 4 

549 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për rregullimin e marrëdhënieve midis 
ndërmarrjeve të transportit dhe personave juridikë ose fizikë 
si dhe mbi pengesat e të metat e transportit detar e tokësor. 

1948 54 

550 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi avant-
projekt akordin midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Hungareze, mbi trafikun ajror tregtar, 
së bashku me materialin përkatës. 

1948 16 

551 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e një sasie 
pullash për korrespondencën zyrtare. 

1948 2 

552 Urdhëresa të Qeverisë, mbi shfrytëzimin e mjeteve të 
transportit detar dhe mbi tarifat e magazinazhit të mallrave, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 12 

553 Urdhëresë e Qeverisë, mbi qarkullimin e automjeteve. 1948 2 

554 Urdhëresë e Qeverisë, mbi tarifat e transportit të mallrave dhe 
zbritjen e tarifës së transportit, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 19 

555 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi njoftimin që duhet bërë 
për çdo mjet detar ose ajror që vjen në Shqipëri. 

1948 2 

556 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet ndërmjet 
komiteteve ekzekutive dhe zyrave të PTT-së. 

1948 3 

557 Relacion, procesverbal dhe korrespondencë ndërmjet 
Shoqërisë Shqiptaro-Jugosllave dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi shfrytëzimin e hekurudhave dhe nevojat për 
materiale ndërtimi, së bashku me skicat përkatëse të ndërtimit 
të hekurudhave. 

1948 32 
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558 Relacion mbi organizimin e transportit të mallrave ndërmjet 
RP të Shqipërisë dhe RF Jugosllave. 

1948 7 

559 Relacion mbi gjendjen e transportit të ngarkim-shkarkimit të 
mallrave dhe skemat përkatëse. 

1948 11 

560 Relacion, procesverbale dhe konkluzione të mbledhjes së 
Këshillit të Punës në Ministrinë e Komunikacioneve. 

1948 32 

561 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi realizimin e 
planit financiar, së bashku me evidencat përkatëse. 

1948 15 

562 Raporte vjetore të Ministrisë së Komunikacioneve mbi 
aktivitetin e kësaj ministrie, së bashku me materialin përkatës. 

1948 17 

563 Regjistra automjetesh, lista e automjeteve dhe materialet 
përkatëse. 

1948 6 

564 Pasqyrë gjashtëmujore e realizimit të planit të shërbimit 
postar. 

1948 2 

565 Plane të transportit detar e tokësor dhe mbi realizimin e 
planeve në këta sektorë. 

1948 80 

566 Statistika të shfrytëzimit të automjeteve të transportit detar e 
tokësor si dhe mbi realizimin e planit të transportit në entet e 
ndryshme. 

1948 45 

14 Puna.   

567 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
detyrimin e regjistrimit të të papunëve në zyrat e 
ndërmjetësimit si dhe mbi regjistrimin e fuqisë punëtore. 

1948 18 

568 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e nxënësve 
në ekonomi si dhe pasqyra tremujore të kurseve të 
kualifikimit. 

1948 118 

569 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pagën e punëtorëve të 
ngarkim-shkarkimit si dhe mbi pagën e rojeve të 
stabilimenteve dhe ndërmarrjeve të ndryshme, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 7 

570 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e punëtorëve 
me libreza pune. 

1948 8 
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571 Korrespondencë mbi regjistrimin e të papunëve pranë zyrave 
të ndërmjetësimit. 

1948 3 

572 Dekretligj mbi inspektimin e punës, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 62 

573 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave 
lehtësuese në favor të nëpunësve të sëmurë. 

1948 10 

574 Qarkore e Drejtorisë së Punës, mbi çështjet e normave. 1948 10 

575 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e fuqisë 
punëtore dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 62 

576 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit të 
fuqisë punëtore, së bashku me materialin përkatës. 

1948 304 

577 Raporte, konstatime dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Këshillit të Punës në Drejtorinë e Punës. 

1948 110 

578 Plane-pune tremujore e mujore të Drejtorisë së Punës. 1948 33 

579 Raporte e relacione tremujore e mujore, procesverbale dhe 
promemorie të Drejtorisë së Punës, mbi problemin e fuqisë 
punëtore. 

1948 216 

580 Pasqyra përmbledhëse mujore e specialistëve të kantierit 
Maliq si dhe mbi regjistrimin e punëtorëve të specializuar. 

1948 2 

581 Relacion i Drejtorisë së Punës, mbi detyrat e kompetencat e 
zyrave të ndërmjetësimit si dhe evidenca mujore të aktivitetit 
të këtyre zyrave. 

1948 23 

582 Relacione të ardhura nga komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe qyteteve dhe nga sektorë të 
ndryshëm të ekonomisë, mbi planin e fuqisë punëtore si dhe 
përmbledhëset e këtyre planeve. 

1948 178 

15 Arsimi.   

583 Qarkore mbi dërgimin e disa formularëve për shkollat 7-
vjeçare e fillore të ditës e të natës si dhe formularët përkatës. 

1948 22 

584 Projektvendime mbi sistemimin e shkollave. 1948 3 

585 Qarkore mbi masat që duhen marrë për zbatimin e fushatës 
kundër analfabetizmit, së bashku me materialin përkatës. 

1948 9 
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586 Korrespondencë me Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi 
mbajtjen e karakteristikave të fëmijëve që ndodhen në 
koloninë e edukimit. 

1948 3 

587 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi gjetjen e elementëve për 
kursin pedagogjik. 

1948 1 

588 Projektligj, mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës e të 
sendeve të rralla. 

1948 22 

589 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
materialeve të luftës. 

1948 4 

590 Projektvendim, mbi zhvillimin e kulturës fizike dhe sporteve 
në Shqipëri. 

1948 4 

591 Vendim i Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërndarjen e librave dhe gazetave në çdo 
gjuhë. 

1948 7 

592 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e 
stabilimentit "Mihal Duri" nga Ndërmarrja Shtetërore e 
Botimeve dhe Shpërndarjes. 

1948 1 

16 Shëndetësi.   

593 Projekturdhëresë mbi sigurimin e konditave higjienike dhe të 
pastërtisë në qytete e fshatra si dhe raport mbi kontrollin 
higjienik në qytetin e Tiranës. 

1948 13 

594 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen e materialeve 
për institucionet shëndetësore, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 15 

595 Raporte të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
shëndetësore të fëmijëve në vendin tonë. 

1948 16 

596 Raport, mbi realizimin e planit të ngritjeve të instituteve të reja 
shëndetësore. 

1948 1 

597 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe relacion i Drejtorisë së 
Punës, mbi përgatitjen e kuadrove për shërbimin mjekësor 
dhe sanitar. 

1948 27 

598 Raport e procesverbal mbi veprimtarinë e zhvillimit nga 
Komisioni për administrimin e fondit ndërkombëtar për 
fëmijët. 

1948 12 
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599 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi aktivitetin 
shëndetësor gjatë vitit 1948. 

1948 162 

600 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi masat që 
duhen marrë për luftimin e sifilisit dhe malarjes në vendin 
tonë. 

1948 6 

601 Relacione, rezolucion mbledhjeje dhe korrespondencë mbi 
zhvillimin dhe aktivitetin e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

1948 10 

602 Korrespondencë mbi evitimin e konfuzionit që ndodh në 
poliambulanca. 

1948 5 

603 (?) (?). - 0 

17 Sigurimet Shoqërore.   

614 Vërejtje të bëra në ligjin e Sigurimeve Shoqërore. 1948 9 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimet shoqërore të 
punëtorëve, nëpunësve dhe funksionarëve, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 35 

616 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi llojet e sigurimit që 
do të ushtrojë Instituti Shtetëror i Sigurimeve Shoqërore. 

1948 1 

617 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e nëpunësve 
shqiptarë që shërbejnë pranë përfaqësive të huaja. 

1948 2 

618 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që komitetet 
ekzekutive duhet t'u japin degëve të sigurimeve shoqërore, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 8 

619 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e të drejtës së 
pensionit elementëve antipopullorë, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 9 

620 Relacion i Drejtorisë së Punës, mbi punën dhe përfundimet e 
arritura në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. 

1948 18 

18 Kujdesi  Social.   

621 Urdhëresë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
themelimin dhe aprovimin e rregullores së Drejtorisë së 
Kujdesit Social. 

1948 11 

622 Qakore e Këshillit të Ministrave, mbi strehimin e demokratëve 
grekë. 

1948 1 
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623 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensioni. 1948 1 

624 Pasqyra mbi ndihmat e shpërndara popullsisë për muajin 
tetor 1948. 

1948 2 

625 Pasqyra e shpenzimeve vjetore të Drejtorisë së Kujdesit Social. 1948 1 

626 Kërkesë për ngritje pensioni invaliditeti. 1948 1 

627 Korrespondencë mbi riatdhesimin e personave të emigruar 
për çështje ekonomike. 

1948 3 

628 Kërkesa dhe korrespondencë, mbi pranimin e fëmijëve në 
shtëpitë e fëmijëve. 

1948 228 

628/1 Kërkesa dhe korespondencë, mbi pranimin e fëmijëve në 
shtëpitë e fëmijëve. 

1948 142 

19 Pushteti Lokal.   

629 Raporte e procesverbale të mbledhjeve të këshillave 
popullore, mbi aktivitetin e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1948. 

1948 267 

629/1 Raporte e procesverbale të mbledhjeve të këshillave 
popullore, mbi aktivitetin e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1948. 

1948 286 

629/2 Raporte e procesverbale të mbledhjeve të këshillave 
popullore, mbi aktivitetin e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1948. 

1948 295 

629/3 Raporte e procesverbale të mbledhjeve të këshillave 
popullore, mbi aktivitetin e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1948. 

1948 295 

630 Relacione e korrespondencë, mbi punimet për hapjen e 
kanaleve dhe të centraleve. 

1948 9 

631 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ngritjen e spitaleve. 

1948 12 

632 Relacion, mbi gjendjen e ujësjellsëve në qytete. 1948 2 

633 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mobilizimin e 
kolektivave për të punuar tokat e personave që merren në 
shërbim ushtarak. 

1948 3 
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634 Procesverbal dhe korrespondencë, mbi hapjen e kanaleve 
kulluese. 

1948 27 

635 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Shijak, mbi vrasjen e 
një bujku nga një person i arratisur. 

1948 2 

636 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi fushatën e mbjelljeve 
pranverore e të vjeshtës si dhe mbi dërgimin e formularëve 
për mbjelljet, së bashku me materialin përkatës. 

1948 135 

637 Procesverbale e plane pune të dala nga mbledhja e komisionit 
për grumbullimin e industrializimin e ullinjve. 

1948 127 

638 Korrespondencë mbi mungesën e mjeteve dhe ndalimin e 
punës në fabrikën e karameleve. 

1948 6 

639 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e të gjitha 
automjeteve që ndodhen në territorin e Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

1948 1 

640 Qarkore të Këshillit të Ministrave, së bashku me 
korrespondencën përkatëse, mbi dhënie automjetesh, 
mirëmbajtjen e tyre si dhe plotësim kërkesash për goma 
automjetesh. 

1948 45 

641 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin dhe 
meremetimin e ndërtesave, së bashku me materialin përkatës. 

1948 19 

642 Korrespondencë mbi ngritjen e shkollave, shtëpive si dhe të 
rrugëve automobilistike të dëmtuara nga lufta. 

1948 41 

643 Qarkore të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi problemin e 
furnizimit të popullit, së bashku me materialin përkatës. 

1948 232 

644 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për problemin e 
çmimeve. 

1948 1 

645 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi tendencën e 
rritjes së çmimeve dhe mbi vështirësitë e kushtimit të jetesës. 

1948 11 

646 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
mallrave për eksport. 

1948 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

647 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e furnizimit 
të popullsisë jo anëtare në kooperativat e shitblerjes dhe mbi 
autorizimet që lëshohen prej seksioneve të tregtisë në raste të 
jashtëzakonshme, së bashku me materialin përkatës. 

1948 7 

648 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe komitetet ekzekutive, mbi disa triska për 
fshatarë. 

1948 4 

649 Korrespondencë mbi furnizimin e popullsisë dhe mbi 
mungesën e artikujve ushqimorë. 

1948 6 

650 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit Vlorë, mbi rolin 
ekonomik në kooperativat e konsumit. 

1948 4 

651 Statistika mujore të realizimit të xhirove të dyqaneve të 
ndërmarrjeve tregtare lokale të artikujve të përzier të rrethit 
Delvinë. 

1948 10 

652 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Delvinë, mbi 
revizionimin e ndërmarrjeve. 

1948 21 

653 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që u duhet 
dhënë NLN. 

1948 4 

654 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lidhje kontrate për 
lëndë ndërtimi. 

1948 7 

655 Qarkore, relacione dhe korrespondencë mbi fushatën e 
zgjedhjeve të këshillave popullore të rretheve dhe lokaliteteve. 

1948 110 

656 Qarkore të Këshillit të Ministrave mbi detyrat, kompetencat 
dhe aktivitetin e këshillave popullore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 39 

657 Relacion, mbi problemet që dolën nga punimi i qarkores për 
mbledhjen e këshillave popullore në komitetet e disa rretheve 
dhe qyteteve. 

1948 15 

658 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat e këshillave 
popullore. 

1948 1 

659 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi eliminimin e të metave 
të konstatuara në punën e këshillave popullore të lokaliteteve. 

1948 4 
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660 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e kurseve të 
kryetarëve dhe sekretarëve të këshillave popullore të 
lokaliteteve, së bashku me materialin përkatës. 

1948 37 

661 Përmbledhje të raporteve vjetore, tremujore dhe mujore të 
qyteteve dhe rretheve. 

1948 23 

662 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e farës për 
mbjellje, së bashku me materialin përkatës. 

1948 45 

663 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
shpërndarjen e plehërave kimike. 

1948 19 

664 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave për 
furnizimin e makinave shirëse. 

1948 1 

665 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Skrapar, mbi 
përfundimet e arritura në grumbullimin e bereqetit. 

1948 2 

666 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
shpërndarjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 123 

667 Korrespondencë dhe relacion i Komitetit të Këshillit Popullor 
të Rrethit Lezhë, rreth punës së bërë për klasifikimin e tokave. 

1948 8 

668 Raport dhe korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave 
dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Populor të Rrethit 
Shkodër, mbi shpronësimin e disa tokave për nevoja 
shtetërore dhe sistemimin e famijleve bujqësore në toka të 
tjera. 

1948 17 

669 Vendim, procesverbal dhe korrespondencë ndërmjet Këshillit 
të Ministrave dhe Shoqërisë shqiptaro-jugosllave, për 
kërkimin dhe shfrytëzimin e vajgurit si dhe mbi problemin e 
tokave kufitare për bujqit shqiptarë dhe jugosllavë. 

1948 43 

670 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Kuçovë, mbi ngritjen 
e kooperativave fshatare të punës. 

1948 1 

671 Qarkore e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi punën e 
ekipeve bujqësore në rrethe, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 13 
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672 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës në 
komitetet ekzekutive, me rastin e fushatave në bujqësi. 

1948 1 

673 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Delvinë, mbi kërkesat e familjeve bujqësore për të 
formuar katunde më vehte. 

1948 8 

674 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin 
e bagëtive, së bashku me materialin përkatës. 

1948 141 

675 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e bagëtive 
ndër kullotat dimërore, së bashku me materialin përkatës. 

1948 10 

676 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi problemin e prerjes së pyjeve. 

1948 10 

677 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi mbrojtjen dhe pyllëzimin e pyjeve. 

1948 14 

678 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi revizionimin e 
ndërmarrjeve ekonomike lokale, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 143 

679 Promemorie mbi ngritjen e një drejtorie të ekonomisë lokale. 1948 3 

680 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
seksioneve ekonomike të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1948 7 

681 Procesverbale dhe korrespondencë, mbi sigurimin e lëndës 
djegëse. 

1948 34 

682 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, mbi 
kompetencat e seksioneve ekonomike të rajoneve. 

1948 6 

683 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
ndihmave ndërkombëtare, së bashku me materialin përkatës. 

1948 49 

684 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen e buletineve, 
së bashku me materialin përkatës. 

1948 91 

685 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi rrugën që duhet të 
ndjekë evidenca e realizimit të planit, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 10 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

686 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi të metat e konstatuara 
në realizimin e planit të tremujorit të parë si dhe mbi planet 
dhe realizimin e tyre në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 57 

687 Korrespondencë mbi tatimin dhe regjistrimin e ekonomisë 
bujqësore. 

1948 3 

688 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi vjeljen e tatimit mbi 
ekonominë bujqësore si dhe mbi zbatimet që janë bërë lidhur 
me këtë problem, së bashku me materialin përkatës. 

1948 17 

689 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Elbasan dhe 
Gramsh, mbi protokollvërtetimin e tatimit mbi të ardhurat si 
dhe pasqyra statistikore e tatimit mbi të ardhurat. 

1948 9 

690 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat për çelje 
kredie, shtesë fondi, akordim dhe transferim fondi, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 27 

691 Preventiv analitik i shpenzimeve të rrethit të Lushnjës. 1948 1 

692 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e buxheteve 
dhe skema strukturale të zbatimit të buxheteve nga ana e 
komiteteve ekzekutive. 

1948 28 

693 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe institucione të ndryshme mbi planet vjetore, 
tremujore dhe mujore të investimeve. 

1948 104 

694 Projekt-dekret-ligj, urdhëresa dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave mbi bllokimin, shtetëzimin e pasurisë private dhe 
veprimet e kundërligjshme të shitjes, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1948 123 

695 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emrin personal, 
martesën, adaptimin, kujdestarinë, mbi raportet në mes të 
prindërve dhe fëmijës si dhe mbi ndalimin e fejesave në 
moshë të vogël dhe të blerjes së gruas. 

1948 5 

696 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi lejimin e 
martesave dhe mbi ndërrimin e emrit dhe mbiemrit të 
personave të ndryshëm. 

1948 6 
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697 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit për 
nxjerrjen, regjistrimin dhe sigurimin e kushteve të jetesës të 
fuqisë punëtore, së bashku me materialin përkatës. 

1948 193 

698 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi eliminimin e të metave 
të konstatuara nga Komisioni i Kontrollit të Shtetit, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 214 

699 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi normat dhe lejet e 
ushtrimit të profesionit për zanatçinjtë privatë. 

1948 2 

700 Korrespondencë mbi shpërblimin e familjeve të dëshmorëve. 1948 6 

701 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Prokurorinë e 
Përgjithshme, mbi një formë kontrabande në sektorin 
shtetëror. 

1948 1 

702 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi tatim fitimin e luftës. 1948 1 

703 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi preokupimin e ngritjes 
së shkollave nga ana e seksioneve arsimore dhe mbi disa të 
meta në punën arsimore. 

1948 12 

704 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbarëvajtjen dhe 
shpërndarjen e shtypit dhe të propagandës. 

1948 9 

705 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punën që duhet bërë në 
Sektorin e Kulturës. 

1948 3 

706 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi  hapjen e fushatës 
dimërore të luftës kundër analfabetizmit. 

1948 4 

707 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit Pedagogjik, mbi 
përjashtimin e një nxënësi nga shkolla për veprimtari 
armiqësore. 

1948 2 

708 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
për mirëmbajtjen e higjienës dhe të pastërtisë dhe mbi punën 
që duhet të bëjnë seksionet mbi kontrollin higjienik, së bashku 
me korrespondencën përkatëse. 

1948 7 

709 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
masat që duhen marrë për sëmundjen e fruthit. 

1948 10 

710 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave 
kundër malarjes, së bashku me materialin përkatës. 

1948 21 
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711 Korrespondencë mbi vërejtjen e bërë Kryetarit të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Krujë. 

1948 7 

712 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e normave të 
punës në kooperativat e artizanatit privat. 

1948 1 

713 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi disa të meta dhe 
mungesa në Zyrën e Gjendjes Civile, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 37 

714 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin ushtarak. 1948 18 

715 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e sportistëve të 
dalluar të marrin pjesë në kampionate kombëtare e 
ndërkombëtare kur thirren nga Federata Sportive. 

1948 3 

716 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin e raporteve, 
rregulloreve dhe të metat e konstatuara në raportet, së bashku 
me materialin përkatës. 

1948 40 

717 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e emrave të 
katundeve. 

1948 3 

718 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punët e kuadrit. 1948 3 

719 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e varrezave 
dhe tërheqjen e eshtrave të dëshmorëve, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 36 

720 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbledhjen e 
materialeve eksplozive. 

1948 2 

721 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
projektstatuteve të këshillave popullore të rretheve dhe 
qyteteve. 

1948 45 

722 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi evitimin e lëvizjeve të 
kota të kryetarëve dhe anëtarëve të komiteteve ekzekutive. 

1948 1 

723 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi postën rezervate. 1948 4 

724 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës 
dhe të mbledhjeve nëpër komitetet ekzekutive, së bashku me 
materialin përkatës. 

1948 23 
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725 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi disiplinën në punë si 
dhe lutje mbi sjelljet e drejtuesve, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1948 56 

726 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat dhe 
kompetencat e instruktorëve dhe të referentëve. 

1948 14 

727 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që duhet t'u 
jepet rretheve fqinjë, së bashku me materialin përkatës. 

1948 17 

728 Relacion, mbi problemet mujore që dalin në Drejtorinë e 
Pushtetit Lokal. 

1948 3 

729 Procesverbale, relacione dhe konstatime të dala nga mbledhjet 
e zhvilluara nëpër dikastere të ndryshme. 

1948 36 

730 Relacione mbi organizimin dhe punën e Drejtorisë së Pushtetit 
Lokal në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1948 16 

731 Relacione dhe udhëzime mbi problemet që dolën nga 
mbledhja me kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe qyteteve. 

1948 15 

732 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e 
sekretit në pushtet. 

1948 9 

733 Raporte dhe relacione të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi veprimtarinë e gjykatave 
popullore. 

1948 11 

734 Lutje dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, në lidhje me banorët që kërkojnë lidhje 
administrative me lokalitete të tjera. 

1948 15 

735 Raport, mbi likujdimin e nënprefekturave. 1948 2 

736 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e kontratave 
ndërmjet ndërmarrjeve si dhe mbi likujdimin e faturave. 

1948 2 

737 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi njoftimin për ardhjen e 
mjeteve ajrore dhe detare. 

1948 2 

738 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
marrëdhëniet ndërmjet inspektorëve të kontrollit, prokurorit 
dhe komiteteve ekzekutive. 

1948 6 
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739 Relacione, urdhëresa dhe rregullore të brendshme të 
institucioneve të ndryshme. 

1948 71 

740 Procesverbale, relacione dhe konstatime nga kontrolli i 
ushtruar prej referentëve të pushtetit lokal në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe qyteteve. 

1948 162 

741 Instruksion mbi detyrat dhe kompetencat e seksioneve të 
grumbullimit dhe të komunales pranë komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve dhe qyteteve. 

1948 8 

742 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret si dhe 
relacione të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi dëmet e shkaktuara nga tërmeti i datës 
11.1.1948. 

1948 21 

743 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi personat dhe familjet që 
duhen prekur nga urbanizimi, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 19 

744 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi problemin e strehimit, 
së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1948 7 

745 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Seksionit të 
Strehimeve pranë Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Tiranës. 

1948 2 

746 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
institucioneve qendrore. 

1948 11 

747 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Burel, mbi realizimin e planit dhe pengesat e hasura. 

1948 2 

748 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljet dhe 
kontraktimet e bimëve industriale, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1948 6 

20 Dega e Ligjeve.   

749 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.1.2.1948, 
për numrin dhe zgjedhjen e anëtarëve të deleguar të 
këshillave popullore të rretheve dhe qyteteve, për zgjedhjen e 
kryetarëve, gjyqtarëve dhe ndihmës gjyqtarëve të gjykatave të 
prefekturës, së bashku me dekretin, vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1948 63 
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750 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt 7.5.1948, 
mbi raportin midis prindërve dhe fëmijëve, mbi adaptimin, 
kujdestarinë, emrin personal, kundërvajtjet, etj, së bashku me 
vendimin, qarkoren dhe materialin përkatës. 

1948 87 

751 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.5.1948, 
vendim, urdhëresa dhe materiali përkatës mbi organizimin e 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve. 

1948 150 

752 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.26.6.1948, mbi transferimin gratis të mallrave që i vijnë nga 
jashtë Kryqit të Kuq Shqiptar, së bashku me dekretin, 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1948 12 

753 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1948,  për shpronësimin pa shpërblim të pronësisë 
private, së bashku me dekretet, vendimet, urdhëresat dhe 
materialin përkatës. 

1948 114 

754 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.29.9.1948, për ndryshimin e orës, së bashku me vendimet 
përkatëse. 

1948 6 

755 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1948, për sistemin e ri të kreditit agrar, së bashku me 
dekretin përkatës. 

1948 3 

756 Relacion, promemorie dhe rregullore mbi organizimin e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, degëve dhe shqyrtimin e 
punës në këtë aparat. 

1948 27 

757 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit, mbi disiplinën në punë. 

1948 3 

758 Ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi organizimin gjyqësor. 

1948 6 

759 Ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi administrimin dhe mbrojtjen e pasurisë së shtetit. 

1948 7 

760 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi të ardhurat e 
këshillave popullore. 

1948 2 
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761 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen administrative, 
së bashku me materilain përkatës. 

1948 222 

762 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi kompetencat e 
Seksionit Juridik dhe njohjen e zbatimin e drejtë të ligjeve, së 
bashku me materialin përkatës. 

1948 68 

763 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, procesverbal, statute dhe projektstatute të 
këshillave të lokaliteteve, kooperativave dhe të qytetit Berat. 

1948 86 

764 Ligj dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
dhënien e dekoratave, së bashku me materialin përkatës. 

1948 136 

765 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e telegrameve 
në gjuhën konvencionale ose shifër, me tarifë të zbritur. 

1948 1 

766 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferimin e NSHG 
Duhanit Durrës. 

1948 1 

767 Ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve nga shteti. 

1948 10 

768 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar dikastereve mbi 
lidhjet që do të kenë me Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1948 1 

769 Projektligj, mbi përfaqësuesit diplomatikë të shteteve të huaja. 1948 7 

770 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërimin e 
personave në ambasadë. 

1948 2 

771 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e veprimit për 
shkarkimin e sekretarëve të lokaliteteve. 

1948 2 

772 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
statistikave në rrethe e qytete. 

1948 10 

773 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet dhe 
mbartje të fondeve buxhetore. 

1948 12 

774 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi tatimet dhe 
taksat. 

1948 36 

775 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e rrogave 
personelit të Policisë Popullore. 

1948 1 
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776 Projekturdhëresë, mbi klasifikimin dhe pagën e shoferëve si 
dhe qarkore mbi kategorizimin dhe klasifikimin e punëtorëve. 

1948 12 

777 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi akordim rroge 
mujore familjeve të dëshmorëve si dhe disa ushtarakëve. 

1948 2 

778 Urdhëresë e Qeverisë, mbi mbajtjen e fletës personale të 
kontrollit dhe të fletëpagesës së punëtorëve, nëpunësve dhe 
funksionarëve. 

1948 2 

779 Dekrete, vendime, urdhëresa dhe qarkore, mbi suprimimin 
ose krijimin e seksioneve dhe ndërmarrjeve. 

1948 53 

780 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
fizkulturës si dhe lista emërore e personelit të fizkulturës. 

1948 13 

781 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës 
kulturore. 

1948 2 

782 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen e 
dorëshkrimeve të Spiro Koleas. 

1948 2 

783 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kryerjen e studimeve me 
korrespondencë nga ana e arsimtarëve. 

1948 1 

784 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi faljen e disa tokave 
personave që i disponojnë. 

1948 2 

785 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rezolucionit 
të Konferencës së II-të të punonjësve të bujqësisë. 

1948 1 

786 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi problemin e 
mirëmbajtjes së vijave ujitëse. 

1948 1 

787 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryqin e Kuq 
Shqiptar. 

1948 9 

788 Urdhëresë mbi shpërblimin e invalidëve dhe familjeve të 
dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1948 14 

789 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e titujve të 
nderit. 

1948 1 

790 Urdhëresa dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi njohjen 
dhe zbatimin e drejtë të ligjeve. 

1948 14 

791 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi tregtinë e 
ndaluar, spekulimin dhe mbi sabotimin ekonomik. 

1948 3 
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792 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi organizimin 
e gjykatës për plaçkë lufte detare. 

1948 4 

793 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dënimin 
dhe faljen e disa personave. 

1948 66 

794 Informata nga organet e Prokurorisë. 1948 60 

795 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin ushtarak. 1948 2 

796 Qarkore dhe raporte, mbi aktivitetin e sektorëve të drejtësisë. 1948 11 

797 Rregullore mbi lidhjen e kontratave, shitjen dhe blerjen e 
mallit. 

1948 9 

798 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin që duhet të 
ushtrojnë inspektorët dhe kontrollorët. 

1948 1 

799 Raporte dhe njoftime, mbi punën e kryer nëpër seksionet e 
drejtësisë në rrethe. 

1948 41 

800 Raporte, relacione dhe korrespondencë mbi aktivitetin e 
Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve gjatë vitit 1948, 
pjesëmarrjen e masave punonjëse në aktivitetet sportive si dhe 
mbi shtetëzimin e trojeve për terene sportive. 

1948 30 

801 Projekturdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin 
dhe funksionimin e ndërmarrjes së shpërndarjes. 

1948 3 

802 Urdhëresë, mbi krijimin e shërbimit hidrometeorologjik si dhe 
relacion mbi organizimin e shërbimit hidrometeorologjik të 
unifikuar. 

1948 97 

803 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përgjegjësitë e 
shtypshkronjave të propagandës në dikastere. 

1948 2 

804 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi kërkesat për akordim 
valutash të huaja. 

1948 3 

805 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
materialeve nga departamenti i furnizimeve. 

1948 2 

806 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lidhjet që duhet të ketë 
Aparati i Këshillit të Ministrave. 

1948 1 

807 Relacion mbi veprimtarinë e Arbitrazhit të Lartë Shtetëror. 1948 4 
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808 Korrespondencë e Drejtorisë Informative me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit dhe gjendja e 
personelit. 

1948 11 

809 Korrespondencë e Agjencisë Telegrafike Shqiptare me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e raporteve të 
punës vjetore, tremujore dhe mujore. 

1948 15 

810 Relacion dhe korrespondencë me Kryesinë e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, mbi realizimin e buxhetit dhe shfrytëzimin e 
ndihmave të ardhura nga jashtë. 

1948 24 

811 Raporte e relacione, mbi veprimtarinë e Komitetit të Arteve të 
Kulturës gjatë vitit 1948. 

1948 51 

812 Relacion, promemorie dhe korrespondencë, mbi realizimin e 
planit dhe organizimin e ndërmarrjeve vartëse të Drejtorisë së 
Punëve Komunale gjatë vitit 1948. 

1948 13 

813 Raporte e relacione, mbi aktivitetin e enteve autonome gjatë 
vitit 1948. 

1948 30 

814 Raporte mujore si dhe plani i punës së Drejtorisë së Kujdesit 
Social. 

1948 20 

815 Raporte të Shoqatës së Invalidëve, relacion i mbledhjes së 
kësaj shoqate si dhe rregullore e zbatimit të buxhetit. 

1948 40 

816 Raporte e relacione mbi aktivitetin e Komitetit të 
Radiodifuzionit dhe mbi konventën radiofonike 
ndërkombëtare. 

1948 71 

817 Urdhëresë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
themelimin dhe organizimin e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale. 

1948 5 

818 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mullinjtë me fuqi 
motorike. 

1948 2 

819 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
qyteteve me lëndë djegëse. 

1948 1 

820 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pastërtinë 
dhe kanalizimet e qyteteve. 

1948 1 

821 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dhënie udhëzimesh 
komiteteve ekzekutive, për ngritjen dhe ndërtimin e parqeve. 

1948 1 
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822 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e vorrezave 
të dëshmorëve. 

1948 7 

21 Fetare.   

823 Korrespondencë mbi administrimin dhe mirëmbajtjen e 
pasurisë së institucioneve fetare dhe zgjedhjen e kryegjyshit 
botëror. 

1948 4 

22 Lutje-Ankesa.   

824 Lutje të personave të ndryshëm, dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave për çështje pune. 

1948 180 

825 Lutje të një numri personash, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave pë transferime. 

1948 28 

826 Lutje të disa personave, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për zbritjen e tatimit. 

1948 119 

827 Lutje drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
mosshtetëzimin e shtëpisë. 

1948 2 

828 Lutje të një numri personash, mbi mosshtetëzimin e bagëtive. 1948 56 

829 Lutje të një numri personash, për kthimin e pasurisë së 
konfiskuar e shtetëzuar. 

1948 36 

830 Lutje, drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, për kthim 
lëndë të rekuizuar. 

1948 5 

831 Lutje, drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zhbllokimin e mallit të rekuizuar. 

1948 3 

832 Ankesa të disa bujqve, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për marrjen e tokave të tyre. 

1948 155 

833 Lista e disa elementëve reaksionarë që duhet të largohen nga 
shtëpitë e tyre. 

1948 4 

834 Lutjet e një numri personash, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për moslargimin nga Tirana. 

1948 26 

835 Lutje të disa personave, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi falje dënimesh. 

1948 36 

836 Lutje e një personi gjerman, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
për lirimin e dhëndërit të tij, zënë rob në Shqipëri. 

1948 7 
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837 Lutje e një qytetareje, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi fatin e djalit të saj, arrestuar nga okupacioni 
dhe dërguar në kampet e Gjermanisë. 

1948 3 

838 Lutje të disa personave, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për riatdhesimin e tyre. 

1948 10 

23 Administratë.   

839 Qarkore të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e 
arkivave. 

1948 23 

840 Korrespondencë mbi dërgimin e raportit për muajin gusht nga 
Zyra e Ankesave dhe Propozimeve. 

1948 6 

841 Mbi kompetencat e Degës së Administratës. 1948 3 

842 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e makinave të 
shkrimit nga vetë personeli që punon me to. 

1948 2 

843 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e vendeve në 
automjete për nëpunësit që dërgohen me shërbim. 

1948 7 

844 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi revizionimin e 
përgjithshëm të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore lokale. 

1948 6 

845 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa e pakësim 
fondesh në buxhetin e institucioneve. 

1948 366 

846 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planeve 
buxhetore tremujore për vitin 1948, së bashku me materialin 
përkatës. 

1948 71 

847 Regjistri themeltar. 1948 11 

24 Shtesë I.   

848 Letër e Kryetarit të Misionit Sovjetik në Shqipëri D.Çuvakin 
drejtuar shokut, Enver Hoxha, me të cilën e njofton se Qeveria 
Sovjetike ka pranuar të dërgojë delegacion në festën e 5 
vjetorit të krijimit të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare. 

07.01.1948 1 

849 Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë, 
Enver Hoxha, drejtuar Molotovit për të mos tërhequr 
specialistët sovjetikë nga Shqipëria (Koncepti frëngjisht). 

04.11.1948 3 

850 Letra urimi këmbyer me Qeverinë e Bashkimit Sovjetik me 
raste festah. 

03.09.1948 - 
11.1948 

5 
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851 Telegrame urimi nga Qeveria e RPF Jugosllave e organizata të 
ndryshme jugosllave dërguar Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë me raste festash e ngjarjesh të 
ndryshme në vitet 1946-1948. 

01.12.1946 - 
04.09.1948 

52 

852 Telegram përshëndetjeje drejtuar Qeverisë së RP të Shqipërisë, 
nga Komiteti Sportiv i Rinisë së Ballkanit e Evropës Qendrore 
(Frengjisht). 

03.23.1948 2 

853 Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, Drejtorisë së 
Informacionit, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit në lidhje me disa materiale 
dokumentare të tërhequra nga Drejtoria e Informatave prej 
Nuri Hutës e Niko Oparit dhe të dorëzuara prej tyre Legatës 
Jugosllave. 

09.25.1948 - 
10.08.1948 

8 

854 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të KP të rretheve 
për gjetjen dhe grumbullimin e eshtrave të dëshmorëve të 
Luftës Nacionalçlirimtare. 

12.19.1947 - 
01.15.1949 

125 

854/1 Korrespondenca me komitetet ekzekutive të KP të rretheve 
për gjetjen dhe grumbullimin e eshtrave të dëshmorëve të 
Luftës Nacionalçlirimtare. 

12.19.1947 - 
01.15.1949 

172 

855 Propozime dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash e medaljesh për merita lufte e pune. 

03.20.1948 - 
12.13.1948 

204 

856 Kërkesa të disa bujqve të fshatit Godolesh të rrethit të 
Elbasanit për çështjen e një kullote dhe korrespondenca me 
Komitetin Ekzekutiv të KP të qytetit të Elbasanit për zgjidhjen 
e saj. 

12.31.1948 - 
01.25.1949 

9 

857 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.3.1948, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimet 
përkatëse për aprovimin e planit financiar të tremujorit të dytë 
dhe disa ndryshime në buxhetin e vitit 1948. 

03.30.1948 - 
03.31.1948 

11 

858 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.3.1948 dhe vendimi përkatës për aprovimin e të ardhurave 
dhe të shpenzimeve për tremujorin e dytë 1948. 

03.31.1948 9 

25 Shtesë II.   



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

859 Mbledhje e Këshillit të Ministrave, datë 26.6.1948, mbi 
deklaratën e adoptuar në Konferencën e Varshavës për 
zgjidhjen e problemit gjerman, masat që duhen marrë për 
realizimin e planit dhe plotësimin e nevojave të popullit. 

06.26.1948 1 

860 Planpune për muajin Korrik 1948 të drejtorive dhe degëve të 
Kryeministrisë. 

1948 3 

861 Buletine të muajve Maj e Korrik të viti 1948 botuar nga 
Kryeministria. 

05.1948 - 
07.1948 

32 

862 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Mirditës me Kryeministrinë e Ministrinë e Bujqësisë mbi 
përfundimin e mbjelljeve pranverore në këtë rreth. 

06.26.1948 1 

863 Urdhëresë e Kryeministrisë mbi zgjatjen e afatit të lidhjes së 
kontratave për bimët industriale për vitin 1948. 

02.23.1948 1 

864 Urdhëresë e Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Industrisë e 
të Tregtisë mbi zgjatjen e afatit të tërheqjes së vajit të ullirit 
nga prodhuesit e ullinjve. 

04.14.1948 1 

865 Korrespondencë e Komitetit të Përgjithshëm të Kooperativave 
Shqiptare me Kryeministrinë, mbi importimin e disa artikujve 
të nevojshëm për transportin e artizanatin. 

04.17.1948 1 

866 Letër dërguar Enver Hoxhës nga banorët e katundit Brezhan 
të rrethit të Përmetit me të cilën kërkojnë hapjen e një shkolle 
unike në fshatin e tyre. 

06.06.1948 1 

26 Shtesë IV.   

867 Procesverbal i mbledhjes dt.12.3.1948 në Kryeministri rreth 
diskutimit të çështjes së fuqisë punëtore dhe trajtimit 
ekonomik të tyre. 

03.12.1948 - 
03.16.1948 

3 

 
 


