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5 Viti 1949.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
10.1 dhe 31.1.1949, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali përkatës, mbi buxhetin e 3/mujorit të parë 1949. 

1949 122 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, mbi projektplanin 2/vjeçar 1949-1950. 

1949 2 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, vendime të Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për krijimin e ndërmarrjeve 
shtetërore të ndërtimit "Muhamet Gjollesha" në Tiranë dhe 
"Perlat Rexhepi" në Vlorë. 

1949 6 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.1.1949 
dhe materiali përkatës për krijimin e një Komisioni të Posaçëm 
Hetimor për të zhvilluar hetimet kundër armiqve të popullit 
dhe të Republikës, Koçi Xoxe, Pandi Kristo etj. 

1949 7 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënie amnistie 
personave që ndodhen në arrati. 

1949 13 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi krijimin pranë Këshillit të Ministrave të 
Komitetit për Grumbullimin e Prodhimeve Bujqësore e 
Blegtorale. 

1949 7 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, urdhëresë e Qeverisë, instruksion i Ministrisë së 
Tregtisë dhe materiali përkatës mbi dispozitat për shitjen e 
mishit. 

1949 71 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, urdhëresë e Qeverisë dhe instruksion i Ministrisë 
së Tregtisë për sistemin e ri të furnizimit. 

1949 36 
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9 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.7.3 
dhe 29.3.1949, relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Botores 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
ndërmarrjeve të tullave e pllakave nga Ministria e Punëve 
Botore. 

1949 9 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi propozimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për të 
patur në organikë dhe dy ndihmësministra të tjerë. 

1949 1 

11 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.7.3.1949, mbi dorëzimin karshi pagesës të të gjitha pjesëve 
të këmbimit të automjeteve që kanë privatët. 

1949 7 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës mbi ndarjen 
administrative e tokësore të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1949 113 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi 
grumbullimin e drithrave. 

1949 30 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi heqjen nga importi të 3000 ton pleh kimik të planifikuar 
për vitin 1950, për shkak të kostos së lartë. 

1949 2 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi dhënie fare disa krahinave me të drejtë kthimi në kohën e 
vjeljes së prodhimit. 

1949 2 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949 
për vendosjen e librezave personale të punës për çdo nëpunës 
e punëtor. 

1949 3 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi rritjen e racionit të bukës, makinistëve të trenave. 

1949 2 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi lidhje akordi me Rumaninë e Bullgarinë për botimin e 
disa teksteve shkollore. 

1949 2 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.16.3.1949, urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi 
mbjelljet e pranverës. 

1949 14 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.29.3.1949, urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi 
kontraktimin, mbjelljen dhe grumbullimin e bimëve 
industriale për vitin 1949. 

1949 23 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.29.3.1949, urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë e Pyjeve, mbi caktimin e çmimit për punimet me 
traktor dhe me makina bujqësore që do të zbatojnë SMT-të 
gjatë vitit 1949. 

1949 10 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.4.4.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikat e komiteteve ekzekutive. 

1949 177 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.6.4.1949, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
mënyrën e lidhjes së marrëveshjeve protokollore të kontratave 
dhe mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve parakontraktuese. 

1949 34 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.13.4.1949, mbi planin e import-eksportit për vitin 1949. 

1949 8 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.27.5.1949, vendime e urdhëresë e Qeverisë, relacione të 
Ministrisë së Tregtisë mbi bazat, sistemin, mënyrën e 
rishikimit dhe të caktimit të çmimeve. 

1949 34 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.28.5.1949 
dhe materiali përkatës mbi planin 2/vjeçar 1949-1950. 

1949 52 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.28.5.1949, relacion i Komitetit të Grumbullimit dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin dhe dorëzimin e 
leshit. 

1949 8 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.16.6.1949 
dhe materiali përkatës, mbi buxhetin e shtetit  për vitin 1949. 

1949 33 
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29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.8.7.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
buxhetin e shtetit të 3/mujorit të tretë për vitin 1949. 

1949 128 

30 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949 dhe materiali përkatës mbi emetimin e huasë 
shtetërore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 19 

31 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949 dhe materiali përkatës mbi koeficientët e tatimit të 
ekonomisë bujqësore për vitin 1949. 

1949 27 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14.7.1949 
dhe materiali përkatës mbi mbajtjen e kontabilitetit nga 
import-eksporti. 

1949 38 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14.7.1949 
dhe materiali përkatës, mbi kursimin e letrës. 

1949 8 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949, procesverbal i Komisionit të Planit dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen në gomisterinë e Durrësit dhe marrje 
masash për përmirësimin e gjendjes. 

1949 12 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe materiali përkatës mbi çështje të transportit tokësor. 

1949 3 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacione, protokoll-marrëveshje të  Ministrisë së 
Komunikacioneve, të PTT-së dhe urdhëresë e Qeverisë mbi 
disiplinimin e transportit në përgjithësi dhe atij automobilistik 
dhe mbi marrëdhëniet e ndërmarrjeve shtetërore të transportit 
dhe entet e ndryshme. 

1949 29 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë 
të Qeverisë, mbi shpërblimet e udhëtimit të punonjësve. 

1949 15 
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38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
normat e përkohshme të punës, normat e konsumit të 
materialeve dhe dispozita teknike në sektorët miniera, 
industri, bujqësi, ndërtim etj. sektorë të ekonomisë. 

1949 3 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, raport, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi përjashtimin 
nga tatimet të depozitave të kursimit. 

1949 10 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi interesat bankare. 

1949 4 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi krijimin e arkave të kursimit. 

1949 3 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, raport i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi fondin e drejtorit të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore, industriale e minerale me rëndësi nacionale dhe 
me rëndësi lokale. 

1949 20 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, mbi disa probleme të arsimit. 

1949 3 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacion i Ministrisë së Punëve Botore, mbi 
normat në ndërtim. 

1949 4 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe materiali përkatës mbi thirrjen në punë të specialistëve, 
mbi ndalimin e largimit nga puna pa leje të punëtorëve dhe 
nëpunësve dhe mbi transferimin e tyre të detyrueshëm nga një 
ndërmarrje ose institut në tjetrin. 

1949 37 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
përgjegjësinë materiale të funksionarëve dhe nëpunësve të 
administratës, të instituteve dhe të organizatave ekonomike, 
shtetërore e kooperativiste, që shkelin disiplinën financiare 
dhe shkaktojnë dëme materiale. 

1949 21 
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47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një kredie Bashkimit të 
Përgjithshëm të Kooperativave Tregtare. 

1949 4 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi statutin e Bashkimit 
të Kooperativave të Artizanatit. 

1949 13 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, mbi një ndryshim në urdhëresën e mishit. 

1949 1 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe materiali përkatës për lidhje pensioni disa shokëve të rënë 
dhe familjes së dëshmorit Bardhok Biba. 

1949 7 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.15.8.1949 
dhe materiali përkatës mbi mbjelljet e vjeshtës. 

1949 17 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbi 
realizimin e planit të 6/mujorit të parë të vitit 1949. 

1949 28 

53 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.7.9.1949, relacione të Ministrisë së Financave dhe urdhëresë 
e vendim i Qeverisë, mbi mënyrën e krijimit dhe të përdorimit 
të fondit të amortizimit në ndërmarrjet ekonomike shtetërore 
dhe për caktimin e përqindjeve të amortizimit të dalluara për 
investime dhe meremetime të mëdha, për çdo dikaster, për 
vitin 1949. 

1949 16 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, urdhëresa të 
Qeverisë dhe materiali përkatës mbi shpërblimin e punimeve 
të stacioneve të makinave e traktorëve. 

1949 12 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion, urdhëresë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
pensionet personale dhe familjare të ushtarakëve, familjeve të 
dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës nacionalçlirimtare. 

1949 11 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacioni i Komisionit të Planit dhe materiali përkatës, mbi 
metodologjinë e planifikimit. 

1949 13 
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57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe materiali përkatës, mbi lidhjen e kontratave kolektive për 
vitin 1949. 

1949 19 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi ruajtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve. 

1949 19 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendim dhe urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi 
sigurimet shoqërore. 

1949 19 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
urdhëresa të Qeverisë dhe materiali përkatës për fondin e 
drejtorit të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore të 
grumbullimit, të transportit tokësor dhe të drejtorisë së 
porteve dhe të ndërmarrjeve tregtare. 

1949 12 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe materiali përkatës për krijimin e Kombinatit të Naftës me 
Qendër në Patos. 

1949 7 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
mbi magazinat dhe depot e Institutit Pedagogjik. 

1949 1 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe materiali përkatës, mbi detyrimin e qytetarëve për të 
mësuar shkrim e këndim. 

1949 7 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
mbi disa shtesa e pakësime në buxhetin e Ministrisë së Punëve 
Botore. 

1949 1 

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1973 
dhe materiali përkatës, mbi shtetëzimin e disa shtëpive. 

1949 26 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndihmën që duhet t'u jepet arsimtarëve në 
fshat. 

1949 4 
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67 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi akordimin nga Ministria e Financave 
Ministrisë së Tregtisë, shumën prej 101.000.000 lekësh nga 
fondi rezervë i Qeverisë. 

1949 5 

68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulim humbjesh të ndërmarrjes minerale 
shtetërore të qymyrgurit në Krrabë. 

1949 3 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
mbulim humbjesh të disa ndërmarrjeve industriale. 

1949 19 

70 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
për dhënien e një ndihme të menjëhershme në të holla dhe në 
natyrë familjeve kosovare që do të vendosen në Rrethin e 
Durrësit. 

1949 2 

71 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
relacion i Ministrisë së Komunikacioneve e PTT-së, urdhëresë 
e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi tarifat e 
magazinazhit të mallrave të depozituara në portet, stacionet 
hekurudhore dhe vendet e Drejtorisë së Transporteve 
Automobilistike. 

1949 21 

72 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.10.1949 
për fushatën e grumbullimeve dhe masat që duhen marrë. 

1949 3 

73 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndihmën në krijimin e bazave materiale për zhvillimin e 
aktivitetit kulturor të sindikatave në qendrat e prodhimit. 

1949 3 

74 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 dhe materiali përkatës për shpalljen e garave për 
emulacionin socialist. 

1949 4 

75 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 dhe materiali përkatës për hapjen e ekspozitës 
me rastin e 5/vjetorit të çlirimit. 

1949 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

76 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 dhe materiali përkatës për organizimin e 
grumbullimit dhe për realizimin e planit të grumbullimit të 
ullinjve. 

1949 12 

77 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës për fondin shtetëror të grumbullimit të ullinjve për 
prodhimin e vitit 1949 - 1950. 

1949 4 

78 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport mbi 
shtetëzimin pa shpërblim të ndërtesës së pronarëve Mehmet 
Kasmi e vëllezër. 

1949 5 

79 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, mbi projektplanin e 3/mujorit të IV-të të vitit 
1949. 

1949 4 

80 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, mbi pajisjen e punëtorëve me veshmbathje 
pune. 

1949 5 

81 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, mbi përgatitjen e elementëve të zëvendësimit 
për ata që thirren nën armë. 

1949 1 

82 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, mbi verifikimin e tatimit në Rrethin e Pogradecit 
dhe Gjirokastrës. 

1949 1 

83 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, mbi emërimin e Manush Myftiut, si Kryetar i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1949 2 

84 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949 dhe materiali përkatës mbi fajet kundër pasurisë 
së shtetit. 

1949 12 

85 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949 dhe materiali përkatës mbi racionet e 
funksionarëve të shtetit e të partisë. 

1949 9 
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86 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, mbi shtetëzimin e disa shtëpive. 

1949 2 

87 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
klasifikimin e tokave. 

1949 5 

88 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi kontrollin dhe financimin e ndërtimeve dhe 
meremetimeve kryesore si dhe të akumulimit të mjeteve 
financiare që destinohen për këtë qëllim. 

1949 9 

89 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949, urdhëresë e Qeverisë mbi akordimin e huave me 
afat të gjatë për ndërtimin e banesave individuale të 
punëtorëve e nëpunësve. 

1949 3 

90 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
ndalimin e importimit të disa artikujve. 

1949 2 

91 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.11.1949 dhe materiali përkatës mbi pajisjen me antidot të 
disa punonjësve që kryejnë punë të rënda, mes helmeve. 

1949 9 

92 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14 - 
15.11.1949 dhe materiali përkatës mbi grumbullimin e 
drithrave. 

1949 13 

93 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Këshillit të 
Ministrave, të Byrosë Politike dhe Këshillit të Përgjithshëm të 
Lidhjes Kulturore me Bashkimin Sovjetik dt.21.11.1949 mbi 
organizimin e festës së 70/vjetorit të ditëlindjes së shokut 
Stalin. 

1949 4 

94 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.21.11.1949, 
mbi ekuivalentët e fundit edhe për vitin 1949. 

1949 1 

95 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.21.11.1949 
dhe materiali përkatës mbi gradimin Gjeneral Armate të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, të shokut Enver Hoxha. 

1949 6 
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96 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.21.11.1949, 
mbi propozimin e Qeverisë Kineze për të lidhur marrëdhënie 
diplomatike me Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1949 1 

97 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.22.11.1949 
dhe materiali përkatës mbi komunitetet fetare. 

1949 13 

98 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.22.11.1949, 
mbi denoncimin e paktit të miqësisë me Jugosllavinë. 

1949 1 

99 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.25.11.1949 dhe materiali përkatës, mbi amnistinë e disa të 
dënuarve politikë dhe ordinerë. 

1949 15 

100 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave për pagimin 
e 15/ditëshit të II-të të muajit dhjetor për punëtorë dhe 
nëpunës, më datën 20 dhe 30 dhjetor 1949. 

1949 3 

101 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10 - 13 
dhjetor 1949, relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për cigaret. 

1949 3 

102 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949 për lënien e lirë të shitjes së tepricave grurë e 
thekër të miellrave dhe të nënprodukteve të tyre për Rrethin e 
Burrelit. 

1949 4 

103 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor, urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Komitetit të 
Grumbullimit mbi grumbullimin e vezëve. 

1949 3 

104 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10 - 13 
dhjetor 1949, mbi agrumet së bashku me materialin përkatës. 

1949 4 

105 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949 mbi dhënie pensioni familjeve të dëshmorëve. 

1949 7 
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106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi emërimin e Kombinatit të Tekstileve në Yzberish 
me emrin "Stalin". 

1949 5 

107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë për 
organizimin e ri të Kombinatit Kuçovë-Patos. 

1949 5 

108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës mbi shtimin dhe zgjerimin e rritjes së derrave në 
kooperativat, qendrat e prodhimit, spitalet, konviktet, mensat, 
restorantet, etj. 

1949 22 

109 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949, relacion i Ministrisë së Punëve Botore dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi mirëmbajtjen e rrugëve. 

1949 8 

110 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949 dhe materiali përkatës mbi gjendjen në NISH 
Sharrat e Pukës. 

1949 14 

111 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949, mbi rritjen e racionit të bukës së misrit 
popullsisë. 

1949 1 

112 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949 dhe materiali përkatës për uljen e fondit të 
detyrimit të misrit e të grurit për disa rrethe. 

1949 17 

113 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949 dhe materiali përkatës mbi kategorizimin e ri të 
punonjësve të administratave dhe instituteve qendrore 
shtetërore. 

1949 52 

114 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.28.12.1949 dhe materiali përkatës mbi projektplanin e 
shtetit për zhvillimin ekonomik dhe kulturor për 3/mujorin e 
parë të vitit 1950. 

1949 145 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e dënimeve të 
dëbimit dhe të konfiskimit të pasurisë si masë administrative. 

1949 2 
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116 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi modifikimin e paragrafit 
të 12-të të rregullores, mbi shtesa dhe ndryshime në 
rregulloren mbi kategorizimin e punëtorëve dhe klasifikimin e 
tyre. 

1949 1 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e aktivitetit të 
ndërmarrjeve shtetërore, hoteleve dhe restoranteve në Durrës. 

1949 2 

118 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
suprimimin e ndërmarrjeve shtetërore të frigoriferit në Durrës. 

1949 8 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi çmimin e shitjes së tërshërës. 

1949 2 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fuzionimin e 
ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1949 7 

121 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali  përkatës mbi suprimimin e 
Drejtorisë së Punës. 

1949 10 

122 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
suprimimin e Drejtorisë së Çmimeve dhe Komunales. 

1949 6 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
administrimin dhe grumbullimin e gomave të vjetra jashtë 
përdorimit. 

1949 4 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbi tarifat e taksave të pullës. 

1949 5 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordime pensionesh. 

1949 4 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi suprimimin e ndërmarrjes industriale 
shtetërore të ofiçinave. 

1949 4 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
Kryqin e Kuq Shqiptar. 

1949 15 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çështje agrare. 

1949 11 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi suprimimin e Drejtorisë 
Operative të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1949 2 
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130 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi datat e pagimit të rrogave të punëtorëve. 

1949 2 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë mbi konsumin e produkteve bujqësore e 
blegtorale të grumbulluara nëpërmjet tregtisë reciproke. 

1949 5 

132 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shërbimin ushtarak të detyruar dhe mbi krijimin e kurseve 
paraushtarake. 

1949 27 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi statutin e kooperativave 
bujqësore. 

1949 12 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
tagrat doganore. 

1949 4 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbi organizimin, disiplinimin e 
komunikacioneve dhe transporteve. 

1949 7 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi rregullimin e qirave të banesave. 

1949 9 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbi disa ndryshime të ligjit mbi fajet 
kundër popullit dhe shtetit. 

1949 9 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e deficitit të 
arkës për ushtrimin financiar 1948. 

1949 2 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbi krijimin e zyrave doganore. 

1949 5 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë rroge 10% mbi 
rrogën bazë, mjekëve. 

1949 1 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore, 
mbi ngritjen e një komisioni për hartimin e masave legjislative 
në lidhje me sigurimet shoqërore. 

1949 7 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpenzimet e nëpunësve që gjenden me shërbim jashtë shtetit. 

1949 3 
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143 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës për kthimin e të 
drejtave civile personave që i kanë humbur para çlirimit. 

1949 9 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbi Policinë Popullore. 

1949 7 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi fondet e buxhetit për shpërblim dallim në 
punë. 

1949 3 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Arteve e Kulturës mbi organizimin e festivalit folkloristik të 
përvitshëm në Tiranë. 

1949 2 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë mbi stimulacionin e duhanit të prodhuar në vitin 
1948. 

1949 4 

148 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënie fondi Bankës së Shtetit për blerjen e dy radiostacioneve 
nga Bashkimi Sovjetik. 

1949 6 

149 Vendime të Këshilit të Ministrave, dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës mbi krijimin e 
kooperativave dhe mbi autorizimin e Qeverisë që të nxjerrë 
dispozita të reja në lidhje me kooperativat. 

1949 14 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi kërkesë fondi për ndërtime dhe pajisje. 

1949 2 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi shtyrjen e afatit të mbylljes së kontratave për 
importin. 

1949 2 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës mbi zgjatjen e 
ushtrimit të funksioneve të ndihmësgjyqtarëve. 

1949 9 

153 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim fondi Ministrisë së Tregtisë për sjellje makinerie 
reparacionesh nga Gjermania. 

1949 6 
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154 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi Ministrisë 
së Financave për të paguar kundërvleftën e arit e argjendit që 
ka blerë Banka e Shtetit. 

1949 2 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave për festimin e përvjetorit të 
pestë të Teatrit Popullor, dekorimin e tij dhe të një numri 
aktorësh. 

1949 2 

156 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
tatimin mbi xhiro të artikujve të ndryshëm. 

1949 10 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi autorizimin e Qeverisë për të nxjerrë 
urdhëresa mbi shpërblimet për udhëtime. 

1949 4 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, raport dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë, mbi komunikimet telefonike të brendshme të 
ndërmarrjeve minerale të vajgurit në Kuçovë e Patos dhe 
Kombinatit të Naftës. 

1949 11 

159 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin e një gjykate speciale për gjykimin e fajeve të kryera 
nga punonjësit e sigurimit të shtetit. 

1949 11 

160 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
mirëmbajtjen dhe administrimin e pasurisë së shtetit. 

1949 16 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kostot e prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe të SMT-ve për 
vitin 1949. 

1949 17 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi planifikimin e kostos për prodhimet minerare dhe 
industriale të vitit 1949. 

1949 4 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi subvencionimin e organizatës "Bashkimi i 
gazetarëve të Shqipërisë". 

1949 3 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e njerëzve të 
shkencës, artit, kulturës e sporteve. 

1949 3 
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165 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
përjashtimin nga anulimi i shitjes së tokave nga ish-Bashkia e 
Durrësit. 

1949 14 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
grumbullimin e vjetërsirave. 

1949 4 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi zbritjen e gjobave aksionistëve të ish-shoqërive 
të shtetëzuara. 

1949 7 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënie fondi Ministrisë së Tregtisë për të paguar 
kundërvleftën e disa thasëve. 

1949 5 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Financave mbi tatimin e ekonomisë bujqësore. 

1949 4 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi tarifën e ngarkim-shkarkimit. 

1949 2 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe raport i Ministrisë së Financave mbi 
tatimin e pijeve alkoolike të prodhuara në kazanë të thjeshtë. 

1949 6 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi për llogari 
të Komitetit Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Paqes në Paris. 

1949 1 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e vajgurit që 
përdoret nga mekanika dhe fermat bujqësore. 

1949 1 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim rroge familjes së 
dëshmorit Nako Spiru dhe materiali përkatës. 

1949 7 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
zbulimin, denoncimin dhe mjekimin e detyrueshëm të sifilizit. 

1949 13 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aplikimin e tatimit mbi xhiro nga aktiviteti fizkulturor. 

1949 6 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e bursave për 
studentët shqiptarë që studiojnë  jashtë shtetit. 

1949 1 

178 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Komunikacioneve dhe PTT-së, mbi shkrirjen e 
ndërmarrjeve të transportit automobilistik. 

1949 5 
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179 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Kulturës Fizike e Sporteve mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të artikujve sportivë në Tiranë. 

1949 2 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi caktimin e normave për shpërblimin e 
përkthimeve. 

1949 7 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe raport justifikues mbi nxjerrjen në 
pension të Salim Lunikut. 

1949 6 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e mjeteve të 
punës. 

1949 2 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi autorizimin e Qeverisë për të nxjerrë 
urdhëresa në lëmin e shëndetësisë. 

1949 4 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbartje fondesh nga 
buxheti vjetor. 

1949 1 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifën e tatimit mbi 
xhiron e peshkut. 

1949 1 

186 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
përmirësimin e kushteve të jetesës së punonjësve e punëtorëve 
në kantiere e qendra prodhimi. 

1949 8 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e ndërmarrjeve 
të reja të fabrikave të miellit e orizit nën vartësinë e Komitetit 
të Grumbullimit. 

1949 1 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi suprimimin e Ndërmarjes Shtetërore të 
Grumbullimit të Duhanit në Durrës. 

1949 5 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi krijimin e ndërmarrjeve shtetërore minerale të 
qymyrgurit në Memaliaj. 

1949 4 

190 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
pajisjen me triska speciale të sëmurët, fëmijët e vegjël dhe 
gratë shtatzëna. 

1949 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

191 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e kooperativave 
të reja bujqësore. 

1949 1 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen postare, 
telegrafike e telefonike ndërmjet Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Bullgarisë. 

1949 2 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi përdorimin e akullit dhe zjarrit në 
administratat shtetërore. 

1949 2 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi ndryshim plani investimesh për ndërtimet 
industriale e civile në minierën e Fangut. 

1949 3 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komisionin e Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e 140 metër kub 
dyqane në Patos. 

1949 3 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi trajtimin ekonomik të forcave vullnetare të rinisë. 

1949 4 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
Arbitrazhin e Shtetit. 

1949 13 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shërbimin shifrar. 1949 3 

199 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dërgimin e projektplaneve të ndërtimeve për aprovim 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe mbi modifikimin e 
shumave të objekteve të planeve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe qytetit të Tiranës. 

1949 4 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënien e një fondi Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1949 8 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi krijimin e Ndërmarrjes Industriale Shtetërore 
të Tullave në Korçë. 

1949 4 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
statutin e kooperativave të konsumit, shitblerjes, peshkatarëve 
dhe të bashkimeve të kooperativave tregtare të rrethit. 

1949 28 
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203 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ngritjen e një komisioni për klasifikimin dhe dhënien e 
dekoratave. 

1949 3 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi 
arsimin fillor të detyruar. 

1949 13 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi suprimimin e 
ndërmarrjeve shtetërore të botimeve të shpërndarjes në 
Tiranë. 

1949 2 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit në lidhje me kalimin e teknikumeve në vartësinë e 
Ministrisë së Arsimit. 

1949 5 

207 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e blerjes dhe stimulacionet për 
tepricat e drithrave dhe të prodhimeve bujqësore e blegtorale 
dhe pyjore që grumbullohen në tregun reciprok. 

1949 5 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çeljen në Tiranë të shkollës së mesme tregtare. 

1949 8 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjatjen e afatit të 
dorëzimit të susamit. 

1949 2 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi koston tregtare të qymyrgurit. 

1949 2 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disiplinimin financiar për 
ndërtimet lokale nga komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1949 1 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e elementëve të 
strukturës së kostos së shërbimit. 

1949 1 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
koston e prodhimeve të Komitetit të Grumbullimeve për vitin 
1949. 

1949 3 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkeljen e disiplinës 
financiare nga Ministria e Bujqësisë. 

1949 1 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi anulimin e importimit të lopëve e kuajve. 

1949 2 
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216 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi projektplanet e çështjeve 
që do të shqyrtohen nga Qeveria. 

1949 1 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
trajtimin e sportistëve. 

1949 12 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
disa ndryshime në ligjin mbi shërbimet postë-telegrafonike. 

1949 5 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e një Komisioni 
Qeveritar pranë Qeverisë Jugosllave në lidhje me materialin si 
riparim lufte që ndodhet në territorin jugosllav. 

1949 1 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi dhënie fondi delegacionit që mori pjesë në 
Konferencën Ndërkombëtare të Paqes në Moskë. 

1949 2 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e degëve 
të Institutit Pedagogjik. 

1949 3 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
personelin ushtarak të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1949 8 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi procedurën e dorëzimit. 1949 9 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së 
tjegullave e tullave për tregun komercial. 

1949 2 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion e Ministrisë së 
Industrisë mbi ndërtimin e Kombinatit të Tekstil Leshit dhe 
Filaturës së Pambukut në Yzberish. 

1949 9 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çmimin e blerjes së kafshëve, karrove dhe pajimeve nga 
Ushtria Popullore. 

1949 3 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shkëmbimin e monedhës dhe mbi heqjen nga qarkullimi i 
bankënotave dhe vënien në qarkullim të emisionit të ri. 

1949 13 

228 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimet shoqërore. 1949 1 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen e 
kartmonedhave. 

1949 2 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion e Komisionit të 
Planit, mbi anulimin e porosisë së fabrikës së lëkurës. 

1949 3 
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231 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, mbi kufijtë e kredive për akordim huash sektorit 
privat. 

1949 2 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime të tarifës së 
interesave për NSHIMP-Eksportit në Durrës. 

1949 2 

233 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me prodhime 
bujqësore e blegtorale të NBSH-ve, punonjësve dhe familjeve 
të tyre. 

1949 3 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për nevoja të të burgosurve. 

1949 1 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e 
grumbullimit të artikujve dhjamë derri, bagëtish dhe farë 
jonxhe. 

1949 1 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjet. 1949 9 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa veprime jo të drejta 
nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tropojës. 

1949 1 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës për 
zbritjen e sipërfaqeve dhe grumbullimit të drithrave si efekt i 
shqyrtimit të ankesave të fshatarëve. 

1949 6 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi varrimin e përfaqësuesit 
të popullit Haki Fejzos me shpenzimet e shtetit. 

1949 1 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
e Ministrisë së Arsimit. 

1949 1 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë, mbi transferim makinerie. 

1949 5 

242 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi 
delegacionit shqiptar për të marrë pjesë në Konferencën 
Ndërkombëtare të Juristëve në Romë. 

1949 1 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontraktimet për 
3/mujorin e 3-të e të 4-të. 

1949 3 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e kutive të 
qumështit të kondensuar me sheqer. 

1949 1 
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245 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
Ministrisë së Industrisë dhe mbi paraqitjen e një projektplani 
të ri nga Komisioni i Planit. 

1945 4 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi pakësim fondi në buxhetin e Komitetit Ekzekutiv 
të Rrethit të Lushnjes. 

1949 2 

247 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi planin e kredive bankare për 3/mujorin e 4-të 
të vitit 1949. 

1949 6 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi disa ndryshime fondesh e objektesh për vitin 1949 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1949 2 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi akordim fondi për ngritjen e stallave të 
bagëtisë. 

1949 3 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin nën administrim të një sasie bagëtish të imta e të 
trasha Ministrisë së Bujqësisë. 

1949 4 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e pasarelës së 
Biovishtës mbi lumin 
Vjosë. 

1949 2 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin nën 
administrimin e frigoriferit të Durrësit, Entit Shtetëror të 
Grumbullimeve. 

1949 1 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen në ndërmarrjet blegtorale. 

1949 3 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e pagesës për 
kopshtet dhe çerdhet. 

1949 1 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim fondi Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve për riparimin e 
dëmeve të shkaktuara në kanalin e Bedenit. 

1949 3 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi ndryshim 
projekti dhe shtesë fondi për uzinën "Enver". 

1949 2 
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257 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin dhe 
prodhimin e gjineshtrës, së bashku me materialin përkatës. 

1949 18 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi shpërndarjen e rrënjëve të ullinjve në katundin 
Vuno. 

1949 2 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim leje për shitjen e pullave të taksave me anë të 
ndërmjetësve. 

1949 4 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi Ministrisë 
së Bujqësisë për marrje në dorëzim të një sasi bagëtish. 

1949 2 

261 Relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi kalimin e një sasie sapuni rrobash nga tregu 
reciprok në treg të garantuar. 

1949 7 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa dhe mbartje 
fondesh në buxhetin e vitit 1949. 

1949 1 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një fondi 
Ministrisë së Arsimit për festimin e 40/vjetorit të themelimit 
të Shkollës Pedagogjike në Elbasan. 

1949 3 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimet e NTSHU-ve. 1949 1 

265 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
emërimin, gradimin, kategoritë, vjetërsinë, të drejtat dhe 
detyrat e oficerëve të Ushtrisë Popullore. 

1949 13 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e klerikëve. 

1949 4 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe PTT-së, mbi ndryshimin e emrit të 
NSHSH të Hekurudhës. 

1949 3 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi afatin e shpërndarjes së 
fletëdetyrimeve të grumbullimit të drithrave. 

1949 1 

269 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Financave, mbi shtesë përqindje në pjesëmarrjen e 
ekonomisë bujqësore. 

1949 6 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një sasie beze 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së. 

1949 1 
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271 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, raport justifikues dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi disa ndryshime në nenin e 6 dhe 
të 7 të ligjit organik të Bankës së Shtetit. 

1949 18 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Përmetit për 
ngritjen e dy pasarelave. 

1949 1 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim inventari të 3 
ambulancave nga Ministria e Mbrojtjes Popullore në 
Ministrinë e Shëndetësisë. 

1949 1 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e një fondi Komitetit të Arteve e Kulturës për 
përgatitjen e filmit "Skëndërbeu". 

1949 6 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen në qytetin e 
Shkodrës të një grupi theatral profesionist. 

1949 1 

276 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
plotësimin e nevojave kulturore e sociale të punëtorëve e 
nëpunësve. 

1949 4 

277 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi ngritjen e dyqaneve tip mapo në 
Durrës, Shkodër e Korçë. 

1949 6 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi NISH 
Sharrave në Pukë për zmontimin dhe rimontimin e një 
kaldaje. 

1949 2 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime punimesh në 
parkun e Tiranës. 

1949 2 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
mbi tarifën e instituteve mjekësore. 

1949 7 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një fondi 
SHNUM-it për pregatitjen e konferencës kombëtare të kësaj 
organizate. 

1949 1 
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282 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor me materialin përkatës mbi ndihmën 
mjekësore të shtetit. 

1949 40 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi transferim fondesh në buxhetin e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1949 3 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 5.000 copë 
llamba vajguri Ministrisë së Arsimit për kurset kundër 
analfabetizmit. 

1949 1 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Shëndetësisë me rastin e largimit të mjekëve 
sovjetikë nga Shqipëria. 

1949 1 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e fondit rezervë 
të kreditit për kooperativat tregtare të rretheve Kukës, 
Tropojë, Pukë, Peshkopi, Skrapar dhe Ersekë. 

1949 1 

287 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e objektit të ndërmarrjes 
industriale shtetërore të vaj-sapunit në Rrogozhinë. 

1949 6 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave Tregtare, mbi 
furnizimin e qendrave industriale dhe të masave punonjësve, 
gjatë sezonit të dimrit. 

1949 5 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi transferim fondi nga viti 1949 në 1950 për 
Kombinatin e Tekstilit në Yzberish. 

1949 3 

290 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi shtesë investimesh për mbushjen e kallatës së 
Durrësit. 

1949 3 

291 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesë në planin e investimeve të vitit 1949 për Rrethin e 
Pogradecit, të Shkodrës. 

1949 4 

292 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Tregtisë, mbi furnizimin e punëtorëve të kantiereve 
nacionale dhe të qendrave të punës në kondita të vështira. 

1949 9 
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293 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi financimin e shpenzimeve që kryhen jashtë 
shtetit në valutë të huaj dhe kontrollin e dokumentave nga 
Ministria e Financave. 

1949 2 

294 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi zhdëmtimin e arkës së shtetit. 

1949 5 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi shitjen e farnave të pa shpërndara sipas planit 
gjatë vitit 1949. 

1949 3 

296 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Sekretariatit të Rinisë për të pajisur 200 pionerë me kostume 
me rastin e Vitit të Ri. 

1949 1 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi shpërblimet e anëtarëve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, të Qeverisë, të kryetarëve të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
të funksionarëve të lartë të shtetit. 

1949 5 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë kredie bankare 
ndërmarrjeve shtetërore tregtare. 

1949 1 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi industrializimin e 
bulmetrave nga bashkimet e kooperativave tregtare të 
rretheve. 

1949 1 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshim plani 
investimesh nacionale të vitit 1949 për Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Pyjeve. 

1949 1 

301 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpallje konkursi për monumentin e "Skënderbeut". 

1949 7 

302 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e vendit për ngritjen e uzinës për përpunimin e 
naftës, centralit elektro-termik, fabrikës së fuçive metalike dhe 
qytetit të punëtorëve. 

1949 12 

303 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në orarin 
zyrtar dhe mbi festat zyrtare. 

1949 8 
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304 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
lënien e lirë të shitjes së tepricave të tërshërës, thekrës, elbit, 
tepës, të miellrave dhe të nënprodukteve të tyre. 

1949 14 

305 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesa, mbartje dhe konformim fondesh. 

1949 28 

306 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rregulloren e organizimit dhe përbërjen e kolegjiumeve. 

1949 52 

307 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës, mbi organizimin 
gjyqësor dhe zgjedhjet e këshillave popullore e të gjykatave. 

1949 74 

308 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
disa ndryshime në planin e investimeve për minierën e 
Rubikut dhe Selenicës. 

1949 4 

309 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifën e tatimit mbi xhiro të artikujve të ndryshëm. 

1949 54 

310 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve të artikujve të ndryshëm. 

1949 177 

311 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
anulimin e vendimeve të marra nga komitetet ekzekutive. 

1949 18 

312 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim shtesash dhe mbartje fondesh. 

1949 219 

313 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kostot tregtare të prodhimeve të ndryshme. 

1949 8 

314 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin dhe suprimimin e ndërmarrjeve shtetërore blegtorale. 

1949 16 

315 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
suprimimin e ndërmarrjeve të ndryshme shtetërore. 

1949 27 

316 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovim organikash të ministrive, ndërmarrjeve të ndryshme, 
etj. 

1949 277 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifat e taksave për anijet e huaja që prekin portet e 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 17 
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318 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulim humbjesh të ndërmarrjeve të ndryshme. 

1949 67 

319 Urdhëresa të Qeverisë, mbi tarifat e magazinazhit ndër portet. 1949 5 

320 Urdhëresë e Qeverisë, mbi sigurimet shoqërore të personelit të 
Ushtrisë Kombëtare dhe nëpunësve ushtarakë. 

1949 6 

321 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së dhe 
urdhëresë e Qeverisë, mbi punën dhe konditat e punës të 
punëtorëve të ngarkim-shkarkimit dhe transportit në portet e 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 3 

322 Urdhëresë e Qeverisë dhe raport justifikues i Institutit të 
Studimeve, mbi themelimin dhe organizimin e Drejtorisë së 
Shërbimit të Hidrometeorologjisë. 

1949 13 

323 Urdhëresa të Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi dorëzimin 
e bimëve industriale. 

1949 6 

324 Urdhëresa e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi përgatitjen e 
bukës dhe shpërndarjen e saj në kondita të mira higjienike. 

1949 8 

325 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali, mbi sigurimin e farnave 
të seleksionuara, kontraktimet mbi çmimet dhe grumbullimin 
e farnave. 

1949 10 

326 Raport i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e Qeverisë, 
mbi prodhimin dhe tregtimin e kripës. 

1949 4 

327 Projektrregullore e Ministrisë së Tregtisë dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi marrëdhëniet e ndërmarrjes shtetërore import-
eksport me buxhetin dhe me të tretët në lidhje me importimin 
dhe eksportimin e mallrave si dhe qarkullimin e tyre. 

1949 19 

328 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, mbi shitjen e detyrueshme të vezëve në bazë të 
sistemit të Ha. 

1949 5 

329 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi mënyrën e 
tregtimit të drithërave, orizit dhe fasuleve. 

1949 5 

330 Urdhëresë e Qeverisë mbi themelimin dhe organizimin e 
Arkivit të Shtetit. 

1949 1 

331 Urdhëresë e Qeverisë mbi transportimin dhe shpërndarjen e 
shtypit. (Gazeta e revista të ndryshme). 

1949 1 
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332 Urdhërsë e Qeverisë dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, 
mbi sigurimin e konditave higjienike, të pastërtisë dhe të 
mirëqënies shëndetësore në qytet, lokalitetet dhe qendrat e 
punës. 

1949 20 

333 Urdhëresë e Qeverisë, mbi degët e sigurimit të detyrueshëm. 1949 2 

334 Urdhëresa të Qeverisë, mbi procedimin dhe shqyrtimin e 
konflikteve përpara Arbitrazhit të Shtetit dhe mbi krijimin e 
zonave të arbitrazhit në rrethe. 

1949 3 

335 Urdhëresë e Qeverisë, raport justifikues dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së, Komisionin e 
Planit dhe Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi lejimin e 
privatëve që të vënë në përdorim automjete transporti që 
riparohen prej tyre. 

1949 12 

336 Urdhëresa të Qeverisë dhe materiali përkatës mbi masat e 
zgjerimit dhe rregullimit të tregtive me prodhime bujqësore 
dhe blegtorale në qytete dhe qendra industriale. 

1949 6 

337 Urdhëresë e Qeverisë mbi kontrollimin e detyrueshëm të 
mjeteve dhe të njësive të matjes dhe të peshimit. 

1949 4 

338 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe urdhëresë e Qeverisë, 
mbi luftimin e malarjes. 

1949 21 

339 Komunikatë e Këshillit të Ministrave mbi shpalljen e datës 10 
korrik 1949 ditë zie për vdekjen e Gjergj Dimitrovit. 

1949 1 

2 Sekretaria e Përgjithshme.   

340 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.1.1949 
dhe 28.5.1949, projektplani 2/vjeçar 1949-1950 dhe vendimi 
përkatës. 

1949 9 

341 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontratat kolektive. 

1949 32 

342 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendime raporte, relacione, rezolucion, qarkore, 
pasqyra mbi realizimin e planit për vitin 1952. 

1949 218 

342/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendime raporte, relacione, rezolucion, qarkore, 
pasqyra mbi realizimin e planit për vitin 1952. 

1949 25 
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342/2 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendime raporte, relacione, rezolucion, qarkore, 
pasqyra mbi realizimin e planit për vitin 1952 . 

1949 184 

342/3 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendime raporte, relacione, rezolucion, qarkore, 
pasqyra mbi realizimin e planit për vitin 1952 . 

1949 137 

343 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 për ndihmën në krijimin e bazave materiale për 
zhvillimin e aktivitetit kulturor të sindikatave në qendrat e 
prodhimit. 

1949 5 

344 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949 për shpalljen e garave për emulacionin socialist. 

1949 27 

345 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit dhe 
dikasteret mbi metodologjinë e planifikimit. 

1949 34 

346 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.21.11.1949, 
mbi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën 
Popullore të Kinës. 

1949 1 

347 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dhe Këshillit të 
Përgjithshëm të Lidhjes Kulturore me Bashkimin Sovjetik, mbi 
organizimin e festës së 70 vjetorit të ditëlindjes së shokut 
Stalin. 

1949 3 

348 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.21.11.1949, 
mbi gradimin e shokut Enver Hoxha Gjeneral Armate të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 1 

349 Procesverbal i mbledhjes së Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave dt.22.11.1949, 
mbi denoncimin e paktit të miqësisë me Jugosllavinë. 

1949 1 
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350 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.28.12.1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
projektplanin e shtetit për 3/mujorin e parë të vitit 1950 së 
bashku me materialin përkatës. 

1949 131 

351 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi planet e çështjeve që do të shqyrtohen nga 
Këshilli i Ministrave dhe mbi mënyrën e paraqitjes së akteve 
për shqyrtim. 

1949 39 

352 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organizimin dhe përbërjen e kolegjiumeve. 

1949 42 

353 Vendime, qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi rregulloren e brendshme për 
disiplinën, pritjet e popullit dhe ruajtjen e sekretit të shtetit në 
dikasteret dhe administratat qendrore autonome dhe mbi 
mënyrën dhe rregullat për zhvillimin e korrespondencës. 

1949 204 

354 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi organizimin e festës së  29 
Nëntorit së bashku me relacionet, programet dhe planet 
përkatëse. 

1949 90 

355 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e akullit në 
verë dhe zjarrit në dimër nga administratat shtetërore. 

1949 1 

356 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1949 7 

357 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
dikastereve, mbi mbajtjen e një mbledhje për shqyrtimin e 
marrëdhënieve ekonomike me Jugosllavinë. 

1949 2 

358 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
vënien në dijeni të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, nga 
dikasteret për kontrollet që ushtrojnë në entet e tyre vartëse. 

1949 5 

359 Pasqyra përmbledhëse mbi furnizimet me materiale të 
ndryshme të ardhura nga importi. 

1949 6 

359/1 Pasqyra përmbledhëse mbi furnizimet me materiale të 
ndryshme të ardhura nga importi. 

1949 6 
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359/2 Pasqyra përmbledhëse mbi furnizimet me materiale të 
ndryshme të ardhura nga importi. 

1949 51 

3 Industria.   

360 Procesverbale të mbledhjes të Këshillit të Ministrave dt.14.7. 
dhe 17.12.1949 dhe korrespondencë e Komisionit të Planit të 
Shtetit, Komisionit të Kontrollit të Shtetit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet e bëra në NSH Sharrat 
në Pukë, Korçë, NISH Goma në Durrës, NISH Çimento në 
Shkodër dhe masat e marra për përmirësimin e gjëndjes. 

1949 31 

361 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe 17.12.1949, vendime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës mbi organizimin e ri të kombinatit në 
Kuçovë-Patos. 

1949 31 

362 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi statutin e kooperativave tregtare e të 
artizanatit dhe mbi zhvillimin e kooperativave të artizanatit. 

1949 40 

363 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave  
dt.17.12.1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e Kombinatit të Tekstilit në Yzberisht dhe dhënien e 
emrit "Stalin". 

1949 2 

364 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e investimeve për 
ndërtime në miniera. 

1949 2 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komisionin e Planit, mbi koston e prodhimeve industriale e 
minerale dhe mbi realizimin e kostos për 6/mujorin e parë. 

1949 7 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë, mbi disa çështje të industrisë së vaj-
sapunit, alkoolit, pijeve freskuese, mbi vënien në prodhim të 
fabrikës së akullit. 

1949 17 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë, 
mbi disa çështje të industrisë së lëkurës dhe lëndën e 
përpunimit të saj. 

1949 12 
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368 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë, mbi suprimimin, 
transferimin dhe kalim aktivitetesh të ndërmarrjeve pyjore, 
disa probleme të NISH Sharrave dhe lëndës së parë të drurit 
dhe mbi pakujdesinë e fabrikimit të vozave. 

1949 35 

369 Raporte vjetore, tremujore, mujore e pasqyra statistikore, mbi 
realizimin e planit në industri-miniera për vitin 1949. 

1949 151 

370 Raport vjetor, relacione, mujore mbi realizimin e planit nga 
Bashkimi Qendror i Kooperativave të Artizanatit. 

1949 35 

371 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Komisionin e Planit, mbi disa 
probleme të industrisë mekanike elektrike. 

1949 26 

372 Raporte, relacione, procesverbal dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen, organizimin, shpim-kërkimin, shfrytëzimin e 
prodhimeve minerale në Kuçovë e Patos. 

1949 43 

373 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe Kontrollin e Shtetit, mbi 
disa probleme të industrisë ushqimore. 

1949 34 

4 Bujqësi - Pyje.   

374 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi kontraktimin dhe mbjelljen e bimëve industriale. 

1949 103 

375 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.17.3.1949 dhe 15.8.1949, vendim i Komitetit Qendror të 
PPSH-së dhe i Këshillit të Ministrave, qarkore, raporte, 
relacione, njoftime, procesverbale dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë e Pyjeve, mbi mbjelljet e pranverës e 
vjeshtës në NBSH-të, kooperativat bujqësore së bashku me 
pasqyrat dhe evidencat e realizimeve. 

1949 90 
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375/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.17.3.1949 dhe 15.8.1949, vendim i Komitetit Qëndror të 
PPSH dhe i Këshillit të Ministrave, qarkore, raporte, relacione, 
njoftime, procesverbale dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Bujqësisë e Pyjeve, mbi mbjelljet e pranverës e vjeshtës në 
NBSH-të, kooperativat bujqësore së bashku me pasqyrat dhe 
evidencat e realizimeve. 

1949 160 

376 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
29.3.1949 dhe 7.9.1949 së bashku me urdhëresat dhe materialin 
përkatës, mbi shpërblimin e punimeve të stacioneve të 
makinave dhe traktorëve si dhe mbi shpërblimet dhe pagat e 
punonjësve të SMT-së. 

1949 57 

377 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi 
shfrytëzimin e pyjeve. 

1949 17 

378 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.17.12.1949, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi shtimin dhe zgjerimin e rritjes së derrave në 
kooperativat, qendrat e prodhimit, spitalet, konviktet, mencat, 
restorantet, etj. 

1949 6 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi statutin e kooperativave 
bujqësore. 

1949 1 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin, suprimimin, fuzionimin e ndërmarrjeve bujqësore. 

1949 14 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen në 
ndërmarrjet blegtorale, gjendjen e bagëtive, importimin, 
sigurimin e bazës ushqimore si dhe mbi masat për shtimin e 
prodhimeve blegtorale. 

1949 162 

382 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi çështje agrare. 

1949 5 
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383 Urdhëresë e Qeverisë, qarkore dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi sigurimin e farnave të seleksionuara, mbi kontraktimet, 
çmimet, grumbullimin dhe shpërndarjen e farnave. 

1949 37 

384 Udhëzime dhe evidenca të Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve, 
mbi detyrat e SMT-ve në fushatat e korrje-shirjeve të të 
lashtave. 

1949 12 

385 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi lidhjen e kontratave për punimin e 
tokave nga SMT-të, së bashku me materialin përkatës. 

1949 21 

386 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollet 
e bëra në NBSH-të dhe marrje masash për përmirësimin e 
gjëndjes. 

1949 14 

387 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë e Pyjeve dhe Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit, mbi shpronësimin e bujqëve të zonës minerale. 

1949 28 

388 Relacione dhe evidenca mujore, tremujore e 9/mujore të 
Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dërguar Aparatit të 
Ministrave, mbi realizimin e prodhimeve e punimeve nga 
NBSH-të dhe SMT-të. 

1949 77 

389 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi reduktimin e planit të punës në 
SMT për vitin 1949, të fuqisë punëtore dhe i fuqisë motorike. 

1949 19 

390 Aktkontrolli dhe procesverbale të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit dhe të Prokurorisë së Përgjithshme, mbi gjendjen në 
SMT. 

1949 29 

391 Promemorie e inxh.Remzi Bacit, mbi mënyrën e shfrytëzimit 
dhe të shtimit të sipërfaqeve të tokave bujqësore. 

1949 17 

392 Raport dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve, mbi 
planin e prodhimit nga NBSH-të dhe mbi gjendjen e fermës 
"29 Nëntori" në Lushnje. 

1949 9 

5 Grumbullimi.   
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393 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949, vendime dhe materiali përkatës mbi krijimin 
pranë Këshillit të Ministrave të Komitetit për Grumbullimin e 
Prodhimeve Bujqësore e Blegtorale dhe mbi krijimin, 
suprimimin e fuzionimin e ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1949 57 

394 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.14.2, 
7.3 dhe 15.11.1949 dhe materiali përkatës mbi grumbullimin e 
drithrave. 

1949 78 

395 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.10.1 
dhe 10.8.1949 dhe materiali përkatës mbi dispozitat për shitjen 
e mishit dhe grumbullimin e tij. 

1949 31 

396 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.28.5 
dhe 10-13 dhjetor 1949, urdhëresa të Qeverisë dhe materiali 
përkatës, mbi grumbullimin e vezëve e të leshit. 

1949 21 

397 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendim, urdhëresë dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, 
Komitetin e Grumbullimeve dhe komitetet ekzekutive, mbi 
organizimin e grumbullimit dhe fondin e grumbullimit të 
ullinjve. 

1949 32 

398 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.14.2, 
7.3, 21.11 dhe 17.12.1949, vendime të Këshillit të Ministrave, 
relacione dhe korrespondencë mbi klasifikimin e tokave për 
vitin 1950, ekuivalentet e fondit edhe për vitin 1949, zbritjen e 
detyrimeve të drithrave disa fshatrave, mbi dhënie hua farë 
me të drejtë kthimi disa kooperativave bujqësore. 

1949 86 

399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10-13 
dhjetor 1949, vendime  e urdhëresë e Qeverisë dhe materiali 
përkatës për lënien e lirë të shitjes së tepricave grurë e thekër 
të miellrave e të nënprodukteve të tyre. 

1949 20 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
vjetërsirave. 

1949 1 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e frigoriferit në 
Durrës, Entit Autonom të Grurmbullimeve. 

1949 1 
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402 Raporte tremujore e 9/mujore të Komitetit të Grumbullimit, 
mbi aktivitetin e organeve grumbulluese dhe realizimin e 
planit për sektorët. 

1949 67 

6 Tregtia.   

403 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.1.1949, vendime, urdhëra dhe materiali përkatës mbi 
sistemin e ri të furnizimit të popullsisë. 

1949 89 

404 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.6.4.1949 
dhe materiali përkatës për përfundimin e marrëveshjeve 
protokollore dhe të kontratave. 

1949 50 

405 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
frutikulturën. 

1949 3 

406 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
14.2, 7.3 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, 
relacione, njoftime, evidenca dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Tregtisë, Komitetin e Përgjithshëm të Kooperativave, 
Komisionin e Planit etj. me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi furnizimin me mallra të konsumit të gjerë të kantiereve, 
qendrave të punës, shtëpive të pushimit, arsimtarëve, entet 
shtetërore të zonave që izolohen nga dimri etj. 

1949 218 

407 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949, mbi cigaret. 

1949 1 

408 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, 
vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe evidenca të 
Ministrisë së Tregtisë, mbi shpërndarjen e mallrave të 
konsumit të gjerë për 3/mujorin e I-rë, të II-të, të III-të dhe të 
IV-të për vitin 1949 dhe mbi furnizimin e popullsisë. 

1949 326 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mosfurnizimin me zarzavate të enteve dhe instituteve 
shtetërore që kanë ekonomi ndihmëse, nga kooperativat e 
konsumit, të shitblerjes dhe tregu privat. 

1949 148 
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410 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndalimin e shitjes jashtë 
planit të produkteve të grumbulluara me anën e reciprokut, si 
dhe ndalimi i blerjes së ushqimeve në treg të lirë me çmime të 
larta. 

1949 16 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, Kontrollin e Shtetit etj., mbi furnizimin 
dhe mosfurnizimin e rregullt të sektorit të tregtisë nga 
institucionet prodhuese. 

1949 44 

412 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi statutin e 
kooperativave të konsumit, të shitblerjes, peshkatarëve dhe të 
bashkimeve të kooperativave tregtare. 

1949 4 

413 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë mbi krijimin, suprimimin dhe fuzionimin 
e ndërmarrjeve tregtare. 

1949 9 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Tregtisë, mbi gjendjen e magazinave, depove, 
dyqaneve dhe objekteve të tjera të tregtisë. 

1949 23 

415 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi çmimet e shitjes 
së grumbullimit. 

1949 34 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
grumbullimin dhe shpërndarjen e gomave të dala jashtë 
përdorimit. 

1949 13 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kalimin e industrializimit të bulmetrave kooperativave 
tregtare dhe plani i prodhimit të baxhove. 

1949 11 

418 Urdhëresë e Qeverisë mbi kontrollimin e detyrueshëm të 
mjeteve dhe të njësive të matjes e të peshimit. 

1949 3 

419 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Skraparit, mbi reduktimin e 
planit të grumbullimit me materialin përkatës. 

1949 13 
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420 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi përgatitjen 
dhe shpërndarjen e bukës. 

1949 7 

421 Urdhëresë e Qeverisë mbi tregtimin e kripës. 1949 1 

422 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi vjedhjet dhe abuzimet në kooperativat e 
konsumit. 

1949 19 

423 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione të 
kooperativave të konsumit, mbi gjendjen dhe veprimtarinë e 
kooperativave të shitblerjes për vitin 1949. 

1949 101 

424 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, të 
Shëndetësisë, të Botores, Komisionin e Planit etj., mbi 
sigurimin e lëndës djegëse për popullatën. 

1949 75 

425 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe të Financave, mbi të metat dhe 
dobësitë në shpërndarjen e mallrave. 

1949 29 

426 Relacion, projekturdhëresë dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpenzimet e tregtisë për ndërmarrjet me shumicë e pakicë. 

1949 20 

427 Korrespondencë dhe rregullore mbi masat e zgjerimit dhe 
rregullimit të tregtisë me prodhime bujqësore e blegtorale në 
qytete e qendra industriale dhe mbi organizimin e pazareve 
dhe mirëmbajtjen e tyre. 

1949 23 

428 Relacione të Ministrisë së Tregtisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit 9/mujor të vitit 
1949. 

1949 128 

7 Tregtia e Jashtme.   

429 Procesverbal i mbledhjes së  Këshillit të Ministrave datë 
13.4.1949, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
import-eksportit si dhe mbi realizimin e planit të eksportit. 

1949 70 

430 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi heqjen nga importi të 3.000 ton plehu kimik të 
planifikuara për vitin 1950, për arsye të kostos së lartë. 

1949 2 
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431 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14.7.1949 
për shqyrtimin e instruksionit për mbajtjen e kontabilitetit nga 
import-eksporti. 

1949 4 

432 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi propozimin e bërë që të lidhet në akord me Rumaninë 
dhe Bullgarinë botimi i disa teksteve shkollore. 

1949 2 

433 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14.2.1949 
për ndalimin e importimit të disa artikujve. 

1949 2 

434 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi 
kompetencat dhe marrëdhëniet e ndërmarrjeve të import-
eksportit me buxhetin dhe me të tretët. 

1949 15 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
komisionet për likujdimin e shoqërisë shqiptaro-jugosllave 
"IMPEX" dhe për materialet e reparacioneve të luftës të 
ndodhura në tokën jugosllave. 

1949 5 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca me 
Ministrinë e Tregtisë mbi zgjatjen e afatit të mbylljes së 
kontratove si dhe mbi importimin e mallrave nga jashtë dhe 
eksportin. 

1949 43 

437 Marrëveshje, protokolle, akorde, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet tregtare me BRSS, 
Poloninë, Hungarinë, Çekosllovakinë, Rumaninë, Bullgarinë e 
RD. Gjermane. 

1949 335 

438 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
Bashkimit Qendror të Kooperativave Tregtare dhe të 
Artizanatit mbi mostërheqjen e mallrave të importuara nga 
porti prej Import-Eksportit në Durrës dhe ndërmarrjet e 
interesuara dhe materiali përkatës për këtë problem. 

1949 67 

439 Protokolle të mbledhjeve të Këshillit Ekonomik. 1949 52 

440 Letër dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rumanisë, 
mbi kërkesën e kuadrove teknike të kërkuara nga Qeveria 
Shqiptare. 

1949 4 
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441 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi qiranë e legatave. 

1949 7 

442 Projekturdhëresë e promemorie mbi masat për përmirësimin e 
punës së ndërmarrjes së import-eksportit. 

1949 14 

443 Letra të kryetarit të delegacionit qeveritar tregtar në Moskë 
shokut Spiro Koleka drejtuar nënministrit të Tregtisë së 
Jashtme të Bashkimit Sovjetik, Lloshakov. 

1949 49 

444 Relacion i Ministrisë së Financave mbi marrëveshjen 
shqiptaro-jugosllave për vitet 1945-1948. 

1949 2 

445 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe me Komisionin e Planit, mbi kushtet 
e grumbullimit, manipulimit dhe i organizimit të shërbimit të 
mallrave për eksport. 

1949 6 

446 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për formimin e komisionit për 
llogaritjen e mallrave të ardhura nga UNRA. 

1949 10 

8 Komunikacion PTT.   

447 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.7.3.1949, mbi grumbullimin e veglave dhe të pjesëve të 
këmbimit të automjeteve që kanë privatët së bashku me 
materialin përkatës. 

1949 14 

448 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, vendime e urdhëresa të Këshillit të Ministrave, 
raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi çështjen e komunikacioneve, 
disiplinimin e transportit dhe mbi lëvizjen e mallrave tranzit. 

1949 44 

449 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendim e udhëresë e Qeverisë, relacione dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Komunikacioneve e PTT, mbi tarifat e 
magazinazhit të mallrave të depozituara në portet, stacionet 
hekurudhore dhe vendet e Drejtorisë së Transporteve 
Automobilistike, mbi tarifat e ngarkim-shkarkimit dhe mbi 
zbritjen dhe përjashtimet nga tarifat në transport dhe PTT. 

1949 76 
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450 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi suprimime e kalime 
aktivitetesh të ndërmarrjeve të transportit, ofiçinave etj. 

1949 4 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimet postare dhe 
telegrafike. 

1949 1 

452 Urdhëresë e Qeverisë mbi punën dhe konditat e punës së 
punëtorëve të ngarkim-shkarkimit dhe transportit në portet e 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 1 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen e taksave 
limanore për anijet e huaja që prekin portet e Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1949 2 

454 Raport, procesverbale dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Komunikacioneve e 
PTT, mbi organizimin e punës dhe shfrytëzimin e transportit 
hekurudhor. 

1949 24 

455 Planet financiare të 3/mujorit të II-të dhe të IV-të të Ministrisë 
së Komunikacioneve e të PTT-së, dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave. 

1949 36 

456 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi trajtimin e specialistëve 
rumunë që ndodhen në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1949 5 

457 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar institucioneve 
qendrore dhe korrespondenca e zhvilluar ndërmjet Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Komunikacioneve e PTT,  
Ministrisë së Tregtisë, etj., mbi eksportimin dhe transportimin 
e shpejtë të mineralit të kromit dhe të disa artikujve të 
konsumit të gjerë për eksport dhe furnizim të popullatës. 

1949 27 

458 Raporte, relacione dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi aktivitetin e Ministrisë së Komunikacioneve e PTT-së në 
lidhje me realizimin e planit për vitin 1949. 

1949 101 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen postare, 
telegrafike dhe telefonike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë. 

1949 9 
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460 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, mbi largimin e marinës ushtarake jashtë portit të 
Durrësit. 

1949 6 

9 Komunale.   

461 Vendim i Këshillit të Ministrave në lidhje me zgjidhjen e 
problemit të lëndës djegëse, plane dhe korrespondenca 
përkatëse lidhur me prodhimin. 

1949 26 

462 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.10.1.1949 dhe 28.3.1949, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe materiali përkatës, mbi krijimin dhe suprimimin e 
ndërmarrjeve të ndërtimit dhe kalim nën administrimin e 
Ministrisë së Punëve Botore. 

1949 35 

463 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, mbi normat në ndërtime. 

1949 1 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
projektplaneve të ndërtimeve Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për t'i shqyrtuar dhe aprovuar. 

1949 1 

465 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, relacione të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollet e ushtruara 
në ndërmarrjet e ndërtimit, të hekurudhave, gjendjen 
financiare të tyre si dhe masat e marra për përmirësimin e 
gjendjes. 

1949 42 

466 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin, organizimin, funksionimin dhe kalimin e 
kompetencave të ndërmarrjeve lokale të pasurisë së shtetit. 

1949 14 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shitjen e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe rivleftësimin e tyre. 

1949 4 

468 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi furnizimin me bagëti të fermave 
bujqësore dhe institucionet e tjera nga ana e pasurisë së shtetit. 

1949 8 
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469 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ngritjen e 
centraleve elektrike dhe gjendja e tyre ekzistuese së bashku 
me fuqinë elektrike dhe korrespondenca përkatëse. 

1949 55 

470 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi administrimin dhe fuqinë motorike 
të mullinjve të blojës, gjendja si dhe shtetëzimet e tyre. 

1949 104 

471 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore, Komisionit të 
Planit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin 
e punës në Ndërmarrjen Shtetërore Rruga dhe mbi detyrimin 
e shtetasve për hapjen e rrugëve të reja nacionale e lokale. 

1949 24 

472 Relacione dhe preventiva të komiteteve ekzekutive të rretheve 
e qyteteve dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ngritjen dhe mirëmbajtjen e ujësjellësit për ujët e pijshëm. 

1949 57 

473 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi karakteristikat e projektit 
italian të hekurudhës Durrës-Peqin-Elbasan-Labinot. 

1949 4 

474 Relacion dhe pasqyra të Ministrisë së Punëve Botore, mbi 
realizimin e planit në ndërtim për vitin 1949 dhe mbi zbatimin 
e punimeve të parashikuara në planin e vitit 1949. 

1949 107 

475 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e Shëndetësisë dhe të 
Tregtisë, mbi furnizimin e kantiereve dhe mbi gjendjen 
higjienike të kantiereve. 

1949 8 

476 Pasqyra të mjeteve të punës për vitin 1949 të Ministrisë së 
Industrisë dhe Ministrisë së Punëve Botore. 

1949 2 

477 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe komitetet ekzekutive të 
rretheve, mbi ndërtimin e shtëpive të dëmtuara nga lufta. 

1949 4 

10 Financë.   
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478 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.10.1, 
31.1, 16.6, 8.7, dhe 7.9.1949 dhe materiali përkatës, mbi 
planifikimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 1949. 

1949 209 

479 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.14.2.1949 
dhe materiali përkatës, mbi kontrollin dhe financimin e 
meremetimeve e të ndërtimeve kryesore. 

1949 11 

480 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.27.5.1949, urdhëresa e Qeverisë, raport, studim, relacione 
dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, Financave, komitetet ekzekutive etj., mbi 
bazat sistemimin, rishikimin dhe caktimin e çmimeve. 

1949 119 

481 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949, vendime e udhëresa të Qeverisë, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiale të tjera, mbi 
tatimin e ekonomisë bujqësore. 

1949 42 

482 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949 dhe materiali përkatës për emetimin e një huaje 
shtetërore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 92 

483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.2.1949, 10.8.1949, vendime dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi ligjin organik të Bankës së 
Shtetit dhe mbi akordim kredie dhe huaje për nevoja të 
ndryshme së bashku me dekretet e Kuvendit Popullor. 

1949 51 

484 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, vendime të Këshillit të Ministrave dhe dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor së bashku me materialin 
përkatës, mbi nxjerrjen e tatimeve e taksave të ndryshme. 

1949 35 

485 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949 dhe 7.9.1949, urdhëresë e Qeverisë dhe 
korrespondencë, mbi fondin e drejtorit të ndërmarrjeve 
ekonomike shtetërore industriale, minerale, tregtare e të 
grumbullimit. 

1949 10 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

486 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi interesat bankare. 

1949 6 

487 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, urdhëresë e Qeverisë, mbi arkat e kursimit. 

1949 8 

488 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, relacione e urdhëresa, mbi shpërblimet e 
udhëtimit të punonjësve. 

1949 18 

489 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
dhe materiali përkatës, mbi përgjegjësinë materiale të 
funksionarëve dhe nëpunësve të administratës, të instituteve 
dhe organizatave ekonomike shtetërore e kooperativiste që 
shkelin disiplinën financiare dhe u shkaktojnë këtyre dëme 
materiale. 

1949 22 

490 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.7.9.1949, vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, 
procesverbale dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucionet qendrore, mbi mbulim humbjesh 
të ndërmarrjeve industriale, minerale, bujqësore, blegtorale, 
pyjore etj. 

1949 124 

491 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
për fitimin e ndërmarrjeve ekonomike shtetërore. 

1949 1 

492 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe materiali përkatës, mbi caktimin e përqindjeve të 
amortizimit të dalluara për investime dhe meremetime të 
mëdha, për çdo dikaster, për vitin 1949. 

1949 10 

493 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi mënyrën e krijimit dhe të 
përdorimit të fondit të amortizimit në ndërmarrjet ekonomike 
shtetërore. 

1949 4 

494 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një 
ndihme të menjëhershme në të holla dhe në natyrë familjeve 
kosovare që do të vendosen në rrethin e Durrësit. 

1949 2 
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495 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim, transferim, shtesa, pakësim dhe mbartje fondesh. 

1949 222 

495/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim, transferim, shtesa, pakësim dhe mbartje fondesh. 

1949 136 

496 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendime të Këshillit të Ministrave, dekret i 
Kuvendit Popullor dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Prokurorinë e Përgjithshme, mbi shpronësime. 

1949 93 

497 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949, vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me institucionet qendrore në lidhje me pagat 
e punonjësve, shpërblimin dhe trajtimin ekonomik të tyre. 

1949 72 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e varrimit të 
personaliteteve. 

1949 1 

499 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Financave dhe Komisionin e Planit, mbi 
koston tregtare të prodhimeve në vend për efekt të çmimeve 
dhe mbi realizimin e kostos. 

1949 40 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e normës së 
pagesës për përkthimet. 

1949 1 

501 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me institucionet mbi krijimin, riorganizimin dhe 
suprimimin e institucioneve të ndryshme mbi emërime të 
institucioneve dhe dorëzimin e vlerave materiale. 

1949 87 

502 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione dhe 
korrespondencë mbi tarifat e tatimit mbi xhirot për disa 
prodhime industriale, bujqësore, blegtorale të grumbulluara 
në tregun reciprok. 

1949 32 

503 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shkëmbimin e 
bankënotave, zëvendësimi i tyre me të reja dhe shtypja e 
kartmonedhave. 

1949 4 
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504 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e shitjes së mallrave dhe produkteve ushqimore 
industriale, bujqësore, blegtorale e minerale etj. 

1949 180 

505 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikastere të ndryshme, mbi shkeljen e disiplinës financiare 
lidhur me shpenzimet jashtë planit dhe masat e marra. 

1949 35 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin e Ministrisë 
së Financave për të kontrolluar dhe financuar shpenzimet në 
valutë. 

1949 6 

507 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave dhe dikasteret e tjera 
mbi paraqitjen dhe ndryshimet e planeve financiare. 

1949 259 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e gjobave 
aksionistëve të shoqërive të huaja dhe të vendit. 

1949 1 

509 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifat e pagesës për shtrirjen në institucionet mjekësore dhe 
tarifat e pagesës për kopshte e çerdhe. 

1949 10 

510 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordime fondesh, shpenzime të ndryshme, planet financiare 
për tremujor dhe mbi investimet e vitit 1949. 

1949 57 

511 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me dikastere të ndryshme 
mbi caktim dhe kalim mjetesh nga një institucion në tjetrin. 

1949 18 

512 Qarkore  e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi denoncimin e telefonave të papërdorur, pranë 
institucioneve. 

1949 2 

513 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
mbi rëndimin e pushtetit nga kuadri i tepërt i punëtorëve e 
nëpunësve. 

1949 3 
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514 Qarkore  e Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca e 
zhvilluar ndërmjet Komisionit të Planit, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Tregtisë, komiteteve ekzekutive të 
rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
bilanceve dhe situacioneve mbi realizimin e planeve 
financiare. 

1949 96 

515 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet e kurseve për kuadro. 

1949 20 

516 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi dorëzimin 
e orendive të tepërta pasurisë së shtetit nga ana e 
institucioneve të ndryshme dhe korrespondenca e zhvilluar 
për këtë problem. 

1949 34 

517 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ndalimin e 
shitjes së duhanit kontrabandë. 

1949 5 

518 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Komisionit të Planit, Ministrisë së Financave dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
gjendjen e magazinave, makinerive dhe materialeve në 
përdorim. 

1949 54 

519 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit, mbi investimet nën limit. 

1949 12 

520 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi një shumë të ardhur 
nga UNRA. 

1949 7 

11 Arsimi.   

521 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
lidhur me disa probleme të arsimit. 

1949 3 

522 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit e të 
Tregtisë për ndihmën që duhet t'u jepet arsimtarëve që 
punojnë në fshat. 

1949 6 
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523 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luftën kundër 
analfabetizmit. 

1949 2 

524 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949 
për magazinimin e depove të Institutit Pedagogjik. 

1949 1 

525 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.22.10.1949, vendim, qarkore, program e plan-pune, mbi 
përgatitjen për festimin e 5/vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. 

1949 12 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Komitetit të Arteve e Kulturës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi suprimimin dhe organizimin e ndërmarrjeve 
shtetërore të botimeve dhe të shpërndarjes si dhe mbi 
organizimin e shtëpisë botuese. 

1949 79 

527 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Komitetit të Arteve e Kulturës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi trajtimin e punonjësve të artit e kulturës. 

1949 47 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi  
kalimin e teknikumeve në vartësi të Ministrisë së Arsimit. 

1949 1 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet qendrore, mbi të drejtat e studimit e të caktimit të 
bursave për studentët brenda dhe jashtë vendit. 

1949 22 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
arsimin fillor të detyruar. 

1949 8 

531 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin në Tiranë të 
festivalit folkloristik. 

1949 5 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore, mbi festimin e 
krijimit të Teatrit Popullor dhe mbi organizimin dhe 
zhvilllimin e gjithanshëm të sektorit të artit e kulturës. 

1949 5 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të artikujve sportivë. 

1949 1 

534 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e konkursit 
për bërjen e bustit të heroit kombëtar Skënderbeu. 

1949 2 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e degëve 
dyvjeçare në Institutin Pedagogjik. 

1949 1 
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536 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen në Tiranë të 
shkollës tregtare të mesme trevjeçare. 

1949 1 

537 Projektdekret ligj, relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi format e 
inkurajimit të shpërblimit të arsimtarëve të dalluar. 

1949 10 

538 Raporte të Ministrisë së Arsimit drejtuar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi veprimtarinë e dikasterit dhe të 
problemeve arsimore. 

1949 17 

539 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi dobësitë lidhur me kushtet e jetesës 
dhe edukimin në shtëpitë e fëmijës. 

1949 23 

540 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi shkollat dhe kurset për 
sanitarë. 

1949 10 

541 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin, forcimin 
dhe frekuentimin e shkollave të natës. 

1949 8 

542 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dobësitë lidhur me përgatitjen dhe hapjen e vitit shkollor 
1949-1950. 

1949 9 

543 Udhëzim e qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit të Arteve e Kulturës me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e shtypit. 

1949 49 

544 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe Komisionin e Planit 
lidhur me planin e numrit të nxënësve në shkolla për vitin 
shkollor 1949-1950. 

1949 3 

545 Korrespondencë e Komitetit të Arteve dhe Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e artit 
kinematografik në vendin tonë dhe mbi ngritjen e kinemave. 

1949 27 

546 Korrespondenca e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës Fizike e Sportive, mbi kalendaret 
sportive. 

1949 101 
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547 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës Fizike e Sportive, mbi ndeshjet sportive 
dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në ndeshjet ndërkombëtare. 

1949 24 

12 Shëndetësi.   

548 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ndihmën mjekësore të shtetit dhe mbi zbulimin, denoncimin 
dhe mjekimin e detyrueshëm të sifilisit. 

1949 8 

549 Vendime dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi marrjen e 
masave profilaktike për luftimin e malarjes, tifos, sifilisit dhe 
kollës së mirë. 

1949 23 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi autorizimin e Qeverisë 
që të nxjerrë urdhëresa në lëmin e shëndetësisë. 

1949 1 

551 Urdhëresa e qarkore e Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi sigurimin 
e konditave higjienike të pastërtisë dhe të mirëqënies 
shëndetësore në qytet, lokalitet dhe qendrat e punës. 

1949 36 

552 Raporte vjetore, 3/mujore e mujore mbi aktivitetin e 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kryqit të Kuq Shqiptar, gjatë 
vitit 1949. 

1949 145 

553 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet qendrore, mbi ushqimin suplementar për fëmijë, 
të sëmurë e gra shtatzëna. 

1949 18 

554 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Shëndetësisë për administrimin e fondit 
ndërkombëtar të fëmijëve. 

1949 19 

555 Studim dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Bashkimin e Grave të Shqipërisë, mbi gjendjen 
shëndetësore të fëmijëve dhe mbi ngritjen e parqeve për 
fëmijë. 

1949 9 

556 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi ngritjen e spitaleve, 
materniteteve, çerdheve dhe pajisjen e tyre dhe marrje masash 
për përmirësimin e gjendjes në qendrat shëndetësore. 

1949 51 
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557 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi importimin, konsumimin, 
kursimin, shpërndarjen, çmimet dhe mirëmbajtjen e barnave. 

1949 19 

13 Dega e ligjeve.   

558 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.1.1949 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një 
komisioni të posaçëm hetimor për të zhvilluar hetimet kundër 
armiqve të popullit dhe të Republikës, Koçi Xoxe, Pandi Kristo 
etj. 

1949 6 

559 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.2.1949, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi fajet kundër pasurisë 
së shtetit. 

1949 9 

560 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.2.1949, vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, 
mbi shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1949 22 

561 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.21.11.1949 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
komunitetet fetare. 

1949 2 

562 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.25.11.1949, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një amnistie 
personave që ndodhen në arrati, kthimin e të drejtave civile si 
dhe mbi faljen dhe zbritjen e dënimit të të dënuarve për faje të 
ndryshme. 

1949 122 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi Policinë Popullore. 1949 1 

564 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një gjykate 
speciale për gjykimin e fajeve të kryera nga punonjësit e 
sigurimit të shtetit. 

1949 2 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës, mbi kodin e punës 
dhe penal. 

1949 32 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Kuvendit 
Popullor, mbi rregullimin e qirave të banesave. 

1949 10 
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567 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
anulimin e vendimeve të marra nga komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1949 16 

568 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 
nr.624 dt.16.1948, mbi gjykatat ushtarake. 

1949 6 

569 Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresa të Qeverisë dhe 
qarkore mbi krijimin e Arbitrazhit të Shtetit dhe mbi caktimin 
e Arbitrazhit në rrethe. 

1949 9 

570 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Kuvendit 
Popullor, mbi tagrat doganore dhe mbi transportimin gratis të 
mallrave të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

1949 11 

571 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të rretheve mbi disa pengesa në punën e gjykatave 
dhe ndihma që duhet dhënë. 

1949 7 

572 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve e qyteteve, mbi 
ekzekutimin dhe mos ekzekutimin e vendimeve gjyqësore nga 
organet shtetërore civile e ushtarake lidhur me konfiskimin e 
pjesës së rrogës personale të të dënuarve. 

1949 12 

573 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
enteve autonome, mbi dërgimin e projekteve të ndryshme, 
Ministrisë së Drejtësisë, para shqyrtimit në Qeveri. 

1949 9 

574 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi përfaqësimin në gjyq dhe zgjatjen 
e funksionit të ndihmës gjyqtare. 

1949 7 

575 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
ndryshime në Qeveri si dhe mbi emërime, shkarkime të 
ministrave fuqiplotë. 

1949 27 

576 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi akordim 
dekoratash  dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare dhe 
pjesëmarrësve në Luftën Nacionalçlirimtare. 

1949 237 
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577 Udhëzime për aplikimin e ligjit, mbi kundërvajtjet dhe 
ekzekutimin administrativ të tyre. 

1949 32 

14 Pushteti lokal.   

578 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.11.2.1949 dhe 7.9.1949, qarkore të Këshillit të Ministrave, 
vendime të komiteteve ekzekutive, raporte, procesverbale, 
relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi shtetëzimet e godinave, 
banesave, dyqaneve dhe trojeve të banesave. 

1949 363 

578/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.11.2.1949 dhe 7.9.1949, qarkore të Këshillit të Ministrave, 
vendime të komiteteve ekzekutive, raporte, procesverbale, 
relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi shtetëzimet e godinave, 
banesave, dyqaneve dhe trojeve të banesave. 

1949 415 

578/2 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.11.2.1949 dhe 7.9.1949, qarkore të Këshillit të Ministrave, 
vendime të komiteteve ekzekutive, raporte, procesverbale, 
relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi shtetëzimet e godinave, 
banesave, dyqaneve dhe trojeve të banesave. 

1949 228 

578/3 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.11.2.1949 dhe 7.9.1949, qarkore të Këshillit të Ministrave, 
vendime të komiteteve ekzekutive, raporte, procesverbale, 
relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi shtetëzimet e godinave, 
banesave, dyqaneve dhe trojeve të banesave. 

1949 268 

579 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi ndarjen 
administrative të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1949 141 

580 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
procesverbale, lista dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zgjedhjet e 
këshillave popullore dhe të gjykatave. 

1949 209 
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580/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
procesverbale, lista dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zgjedhjet e 
këshillave popullore dhe të gjykatave. 

1949 170 

580/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
procesverbale, lista dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zgjedhjet e 
këshillave popullore dhe të gjykatave. 

1949 101 

580/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
procesverbale, lista dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zgjedhjet e 
këshillave popullore dhe të gjykatave. 

1949 91 

581 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disa ndryshime në ligjin e këshillave popullore së bashku me 
materialin përkatës. 

1949 16 

582 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
anulimin e vendimeve të marra nga komitetet ekzekutive të 
rretheve. 

1949 14 

583 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, relacone dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
zbatimin e vendimeve dhe urdhëresave të Qeverisë. 

1949 66 

584 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
marrëdhëniet midis komiteteve ekzekutive dhe prokurorive. 

1949 4 

585 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi marrje masash kundër 
prostitucionit. 

1949 3 
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586 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, udhëzime e 
korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 
komiteteve ekzekutive dhe të seksioneve të tyre. 

1949 162 

587 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi marrjen e 
masave për mbrojtjen e tokave bujqësore. 

1949 9 

588 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disiplinimin dhe respektimin e orarit zyrtar. 

1949 14 

589 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe qytetit të 
Tiranës, mbi ngritjen e lapidareve dhe pllakave përkujtimore. 

1949 6 

590 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disa kërkesa të bëra nga institucionet e rretheve. 

1949 14 

591 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, raporte, 
relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi gjendjen, organizimin dhe aktivizimin e 
këshillave popullore të rretheve, lokaliteteve dhe fshatrave 
dhe mbi takimet me zgjedhësit. 

1949 69 

592 Qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione, procesverbale, 
informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi kontrollet e ushtruara prej instruktorëve të 
Pushtetit Lokal në komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe këshillat popullore. 

1949 168 

593 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
problemin e strehimit. 

1949 68 
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594 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi formalitetet për pranimin e 
fëmijëve në befotrofe dhe në shtëpitë e fëmijës. 

1949 10 

595 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
procesverbale, mbi punimin e rezolucionit të Komitetit 
Qendror të PPSH-së e Qeverisë lidhur me realizimin e planit 
nga rrethet. 

1949 119 

15 Dega e evidencës dhe shpërndarjes së fuqisë punëtore.   

596 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.14.2.1949 për pajisjen e punëtorëve me veshmbathje pune 
speciale dhe mbi pajisjen me antidot të disa punonjësve që 
kryejnë punë të rënda mes helmeve. 

1949 8 

597 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.8.1949, vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen për punë të 
specialistëve, mbi ndalimin e largimit nga puna pa leje të 
punëtorëve dhe nëpunësve dhe mbi transferimin e tyre të 
detyrueshëm. 

1949 32 

598 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8.1949 
për normat e përkohëshme të punës, normat e konsumit të 
materialeve dhe dispozita teknike në sektorët miniera, 
industri, bujqësi, ndërtim etj. sektorë ekonomikë së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1949 49 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
procesverbale dhe korrespondencë me institucionet dhe 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi kushtet e punës dhe 
jetesës së punonjësve dhe marrjen e masave për përmirësimin 
e tyre. 

1949 88 

600 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi planifikimin, 
transferimin dhe racionalizimin e fuqisë punëtore. 

1949 57 

601 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve 
dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të rretheve në 
lidhje me kërkesat për akordim fuqi punëtore. 

1949 348 
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602 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi përgatitjen e projektplanit të fuqisë punëtore për vitin 
1950 me korrespondencën përkatëse. 

1949 45 

603 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa dhe pakësimin e planit të fuqisë punëtore. 

1949 101 

604 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ndalimin e 
punimit të tokave me punëtorë argatë. 

1949 1 

605 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë dikastereve, 
raporte e relacione, mbi nxjerrjen e fuqisë punëtore në rrethe 
dhe mbi funksionimin e zyrës së punës. 

1949 248 

606 Korrespondencë e institucioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi thirrjen nën armë të punonjësve dhe mbi 
zëvendësimin e tyre. 

1949 15 

607 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
raporte, relacione dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi realizimin e fuqive punëtore. 

1949 308 

607/1 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
raporte, relacione dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi realizimin e fuqive punëtore. 

1949 315 

607/2 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
raporte, relacione dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi realizimin e fuqive punëtore. 

1949 302 

607/3 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
raporte, relacione dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi realizimin e fuqive punëtore. 

1949 206 

16 Dega e organikave dhe kategorizimeve.   

608 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.7.3 
dhe 14.11.1949 dhe materiale përkatëse, mbi emërime 
kuadrosh të larta. 

1949 11 

609 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.3.1949, 
mbi propozimin e bërë për vendosjen e librezave personale të 
punës për çdo nëpunës e punëtor. 

1949 11 
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610 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.4.4.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, lista dhe 
korresponndencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve 
mbi aprovim, shtesa, pakësime organikash dhe zëvendësimin 
e punës së burrit me gruan. 

1949 329 

610/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.4.4.1949, 
vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, lista dhe 
korresponndencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve 
mbi aprovim, shtesa, pakësime organikash dhe zëvendësimin 
e punës së burrit me gruan. 

1949 292 

611 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949, vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, 
relacione dhe korrespondencë e institucioneve dhe komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi kategorizimin e ri të punonjësve të 
administratave dhe institucioneve qendrore shtetërore. 

1949 191 

611/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10-13 
dhjetor 1949, vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, 
relacione dhe korrespondencë e institucioneve dhe komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi kategorizimin e ri të punonjësve të 
administratave dhe institucioneve qendrore shtetërore. 

1949 287 

612 Vendime dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi krijimin, 
supimimin, funksionimin dhe organizimin e institucioneve etj. 
së bashku me materialin përkatës. 

1949 59 

613 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
nomenklaturën e kuadrit. 

1949 6 

614 Procesverbale dhe relacione të Komisionit Qendror të 
organikave për institucionet qendrore. 

1949 57 

615 Raporte e relacione mujore e tremujore të komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi aktivitetin e zyrave të personelit. 

1949 18 

616 Qarkore të Këshillit të Ministrave në lidhje me kuadrin teknik 
të vendit dhe të huaj. 

1949 12 
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617 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjet e shpeshta të 
kuadrit dhe mbi marrjen në punë së bashku me materialin 
përkatës. 

1949 12 

618 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi kompetencat e vendosjes së 
njerëzve në punë dhe përbërjen politike të tyre. 

1949 7 

619 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi shkollat profesionale dhe kurset për përgatitjen e 
kuadrove. 

1949 17 

620 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve mbi kontrollet e bëra, lidhur me 
organikat dhe kategorizimet. 

1949 20 

621 Evidenca statistikore mbi gjendjen dhe lëvizjen e kuadrit të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve e 
qyteteve. 

1949 94 

17 Dega e Refugjatëve.   

622 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi suprimimin e kampeve të fëmijëve 
të refugjatëve grekë në Shqipëri dhe formimin e një komisioni 
për rregullimin dhe marrjen në dorëzim të mallrave. 

1949 49 

623 Udhëzime dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi akordim fondi për nevoja të refugjatëve 
grekë, komiteteve ekzekutive të rretheve. 

1949 52 

624 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi likujdimin e detyrimeve blegtorale e financiare 
të refugjatëve ndaj shtetit dhe kërkesa të emigrantëve për 
përjashtimin nga detyrimet. 

1949 16 

625 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi lëvizjen e emigrantëve dhe 
korrespondenca lidhur me këtë problem. 

1949 114 

626 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ardhjen, 
kthimin dhe evidentimin e fëmijëve të refugjatëve grekë. 

1949 28 
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627 Raporte, relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, 
Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e përgjithshme të 
refugjatëve grekë (ekonomike, shëndetësore, sistemimin në 
punë, administrime etj.) . 

1949 164 

628 Relacione dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi buxhetin e tremujorit të I-rë, të II-të, të III-të, 
të IV-të dhe mbi shpenzimet e bëra për refugjatët grekë. 

1949 61 

629 Raporte, relacione të komiteteve ekzekutive të rretheve 
drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
bagëtive të refugjatëve, sistemimin e tyre, sigurimin e bazës 
ushqimore si dhe korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

1949 111 

630 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, komitetet ekzekutive, mbi kategorizimin 
e refugjatëve për efekte racionimi si dhe pasqyra të artikujve 
ushqimorë. 

1949 87 

631 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje me refugjatët me 
nënshtetësi shqiptare. 

1949 9 

632 Listat emërore të refugjatëve grekë në Shqipëri. 1949 66 

633 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi largimin e emigrantëve 
nga zonat kufitare së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1949 5 

634 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Shkodrës. 

1949 200 

635 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar. 1949 236 

636 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Lezhës. 

1949 8 

637 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar. 1949 126 

638 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Kuçovës. 

1949 12 

639 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar. 1949 165 

640 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Fierit. 

1949 30 
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641 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Krujës. 

1949 63 

642 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Shijakut. 

1949 12 

643 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Elbasanit. 

1949 124 

644 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Prrenjasit. 

1949 174 

645 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Lushnjes. 

1949 180 

646 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Shkodrës. 

1949 183 

647 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Shkodrës. 

1949 200 

648 Fletë personale të refugjatëve grekë të sistemuar në rrethin e 
Shkodrës. 

1949 200 

18 Kujdesi social.   

649 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.8, 7.9 
dhe 17.12.1949, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali përkatës, mbi pensionet dhe shpërblimet e 
ushtarakëve, familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës 
nacionalçlirimtare dhe evidenca përkatëse. 

1949 222 

650 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.9.1949, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
sigurimet shoqërore si dhe raporte, relacione vjetore, 
tremujore e mujore mbi aktivitetin e Drejtorisë së Kujdesit 
Social. 

1949 45 

651 Qarkore, urdhëresë dhe korrespondencë mbi suprimimin e 
shoqatës së invalidëve dhe kalimin e aktivitetit të saj, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si 
dhe kalimin në vartësi të kujdesit social të shtëpisë së 
invalidëve. 

1949 29 
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652 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi çështjen e FIAPP-it, 
organizatë politike masash lidhur me solidaritetin 
ndërkombëtar në fushën e jetës politike, ekonomike e 
kulturore. 

1949 5 

653 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Kujdesit Social dhe me Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës, mbi sistemimin në punë 
të personave të ardhur nga Australia. 

1949 3 

654 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Kujdesit Social, mbi veprimtarinë në Institutin e 
Korektimit të Grave. 

1949 3 

655 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrdhëniet dhe 
studimin e programeve dhe të projekteve nga institucionet. 

1949 3 

656 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Drejtorisë, mbi fuqinë punëtore, plani i tremujorit të parë 1949 
dhe masat e realizimit. 

1949 7 

657 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi strukturën dhe kontabilizimin e të 
ardhurave nacionale për vitin 1949. 

1949 25 

658 Qarkore e Këshillit të Ministave dhe korrespondencë, mbi 
metodologjinë e planifikimin financiar të buxhetit. 

1949 50 

659 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.14.7.1949, mbi kursimin e letrës. 

1949 4 

19 Seksioni i Klerit.   

660 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar komuniteteve fetare, 
mbi organizimin dhe administrimin e pasurisë së tyre. 

1949 2 

661 Buxheti e preventivat e komuniteteve fetare për vitin 1949. 1949 12 

662 Telegram përshëndetje drejtuar shokut Stalin me rastin e 70 
vjetorit të ditëlindjes. 

1949 1 

663 Rregullore themeltare e organizatës "Drita Hyjnore". 1949 10 

20 Shtesa 1.   
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664 Kërkesa të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë 
Sovjetike për pajisje për Ushtrinë Popullore Shqiptare (kopje). 

12.16.1949 24 

665 Letra të Kryetarit të delegacionit Qeveritar Shqiptar në Moskë, 
shokut Enver Hoxha, drejtuar Qeverisë së Bashkimit Sovjetik 
për disa kërkesa për planin ekonomik dyvjeçar 1949-1950 
(kopje). 

03.25.1949 3 

666 Projekt e mendim juridik lidhur me vendimin e gjyqit të 
Hagës dhe çëshjten e arit monetar shqiptar (Rusisht dhe 
përkthimi). 

07.01.1949 8 

667 Propozime dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash e medaljesh për merita lufte dhe pune. 

01.04.1949 - 
12.20.1949 

52 

668 Urdhra për emërim dhe ngarkim kuadrosh me detyra të 
ndryshme. 

01.04.1949 - 
10.25.1949 

31 

669 Kërkesa për strehim e inxhinierit Remzi Baçi në Tiranë dhe e 
Kleanthi Treska në Korçë për lidhje pensioni si nënë dëshmori 
drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse për zgjidhjen e tyre. 

12.04.1948 - 
08.06.1949 

12 

21 Shtesa 2.   

670 Listë emërore e kryetarëve e sekretarëve të këshillave të 
fshatrave të Vlorës. 

03.28.1949 2 

671 Regjistër përmbledhës i viteve 1947-1949 mbi ankesat e 
ardhura nga persona të ndryshëm në Kryeministri dhe 
vendimet e marra për zgjidhjen e këtyre problemeve. 

1947 - 1949 43 

672 Përkthime të telegrameve të urimit dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave e Ministrit të Punëve të Jashtme Enver 
Hoxha, nga personalitete partiake e shtetërore të vendeve të 
tjera e demokracive popullore me rastin e 5 vjetorit të Çlirimit 
të Shqipërisë. 

1949 19 

673 Telegram falenderimi dërguar Kryeministrit dhe Ministrit të 
Punëve të Jashtme të RP të Shqipërisë, Enver Hoxha, nga 
Kryetari i Këshillit të Ministrave të Bullgarisë Vasil Kolarov, 
për urimet e bëra me rastin e festës kombëtare të Bullgarisë. 

09.12.1949 1 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

674 Telegram falenderimi dërguar Kryeministrit dhe Ministrit të 
Punëve të Jashtme të R.P. të Shqipërisë, Enver Hoxha nga 
Kryeministri i Çekosllovakisë, Antonin Zapotocki, për urimet 
e bëra me rastin e festës së Çekosllovakisë dhe mbi shprehjen 
e besimit për forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. 

10.30.1949 1 

675 Telegram falenderimi drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave dhe Ministër i Punëve të Jashtme të R.P. të 
Shqipërisë, Enver Hoxha, nga Kryetari i Këshillit të Ministrave 
të Republikës Popullore të Koresë Kim Irsen, për urimet e bëra 
me rastin e festës së çlirimit të Koresë. 

08.20.1949 1 

676 Telegram falenderimi dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të R.P. të Shqipërisë, Enver Hoxha, nga Kryetari i 
Këshillit të Ministrave të RP të Rumanisë, Dr. Petro Groza, për 
urimet e bëra me rastin e festës së çlirimit të Rumanisë. 

08.27.1949 1 

677 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të rretheve Vlorë, Elbasan, Burrel e Shkodër mbi marrjen e 
masave për sigurimin e kushteve të jetesës refugjatëve grekë 
dhe lëvizjet e tyre. 

02.28.1949 - 
03.04.1949 

13 

678 Letër e Ministrisë së Arsimit të Qeverisë Provizore 
Demokratike Greke, dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të R.P. të Shqipërisë me të cilën falenderon për 
kujdesin e treguar nga vendet e demokracive popullore për 
fëmijët e demokratëve grekë. 

06.25.1949 2 

679 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të 
Delvinës me Komandën e Repartit Ushtarak në Pozitë dhe 
Kryeministrinë mbi sekuestrim pronash nga ushtria dhe 
shpërblimin e pronarëve. 

01.07.1949 1 

680 Pasqyrë mbi realizimin e planit të fuqisë punëtore për muajin 
shkurt 1949 në Rrethin e Kavajës. 

03.11.1949 2 

681 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të 
Durrësit me Kryeministrinë, mbi sigurimin e vendit të punës 
të disa shoferëve e punëtorëve të Ndërmarrjes së Hekurudhës 
Durrës. 

03.14.1949 1 
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682 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të 
Elbasanit me Kryeministrinë mbi likuidimin e disa faturave të 
llogarive të refugjatëve. 

12.26.1949 1 

683 Buletin për Pushtetin Lokal botuar nga Kryeministria për 
tremujorin e I-rë 1949. 

1949 10 

 
 


