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6 Viti 1950.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Këshillit të 
Ministrave dhe të KQ të PPSH, mbi marrëveshjet e arritura me 
Bashkimin Sovjetik dhe demokracitë popullore për vitin 1950. 

1950 4 

2 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Këshillit të 
Ministrave dhe të KQ të PPSH për mbjelljet pranverore, me 
materialin përkatës. 

1950 37 

3 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sistemimin dhe forcimin 
e shkollave të natës. 

1950 8 

4 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e aktorëve të 
Teatrit Popullor, për interpretim të mirë të roleve. 

1950 3 

5 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përbërjen e Gjykatës 
Speciale pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 3 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të buxhetit për 
tremujorin e I-rë të vitit 1950, me materialin përkatës. 

1950 26 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, mbi shqyrtimin e rregullores së kontratave në 
ndërtim, me qarkoren dhe rregulloren përkatëse. 

1950 13 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, me vendimin dhe relacionin përkatës për lidhjen e 
kontratave. 

1950 14 

9 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 14.01.1950 me 
vendimet dhe materialin përkatës, për racionet e reja të bukës 
dhe të ushqimeve. 

1950 22 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, për administrimin e qiradhënien e kullotave, me 
materialin përkatës. 

1950 7 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, për zgjedhjet e reja të 
Kuvendit Popullor. 

1950 17 
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12 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fuqinë punëtore. 1950 1 

13 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien Ministrisë së 
Industrisë 70 ton letër  rotative dhe 20 ton letër shkrimi nga 
rezervat shtetërore. 

1950 1 

14 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e nenit 40 të statutit. 

1950 6 

15 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagat e punonjësve të 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Kryqit të Kuq Shqiptar. 

1950 3 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, për parimet dhe diplomat në Institutin Pedagogjik, 
me vendimin përkatës. 

1950 5 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, vendim dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, për ndalimin e qarkullimit bosh të 
automjeteve. 

1950 5 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
vendimin përkatës, për kontrollimin e automjeteve dhe 
mjeteve të tjera të transportit dhe për rregullimin e qarkullimit 
në rrugët publike. 

1950 11 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, për disa ndryshime dhe shtesa në Kodin e Punës, 
me vendimin dhe projektligjin përkatës. 

1950 8 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950 për Komisionin e Kontrollit të Shtetit, me 
dekretin,vendimin dhe projektligjin përkatës. 

1950 7 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, për disa shtesa e pakësime fondesh, me vendimet 
përkatëse. 

1950 12 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, për ndryshimet e çmimeve të disa artikujve me 
relacionin dhe vendimet përkatëse. 

1950 14 

23 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rrogat e nxënësve që 
ndjekin Shkollën e Partisë. 

1950 1 
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24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
grumbullimin e vezëve. 

1950 4 

25 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat nacionale. 1950 3 

26 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi kalimin e mirëmbajtjes së linjave 
hekurudhore nën vartësinë e Drejtorisë së Shfrytëzimit të 
Hekurudhave. 

1950 3 

27 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi  transferim fondi investimi të vitit 1949 
nga studimet minerale në ato industriale. 

1950 3 

28 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit, mbi aprovim fondi për urën e Lanës. 

1950 3 

29 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për shpërblime  udhëtimi e dietë. 

1950 4 

30 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për ngritjen e një barbulmetore në Tiranë. 

1950 2 

31 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave si dhe 
propozim i Ministrisë së Financave, mbi çmimin e arit që 
përdoret për punimin e dhëmbëve dhe caktimin e kurseve të 
shkëmbimit të monedhave prej ari, argjendi dhe të divizave të 
huaja. 

1950 8 

32 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtimin dhe ndryshimin e disa 
dispozitave të ligjit mbi kurset paraushtarake. 

1950 5 

33 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në ligjin, mbi 
shërbimin ushtarak të shtetasve të RPSH-së. 

1950 6 

34 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit, mbi shpërblimin e arsimtarëve shqiptarë pas kthimit 
të tyre nga Jugosllavia. 

1950 2 

35 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovim shpenzimesh. 

1950 2 
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36 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritjen e flamurit 
gjysëm shtizë me rastin e vdekjes së Vasil Kolarov, 
Kryeministër i Bullgarisë. 

1950 3 

37 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e dërgimit të pakove dhe 
të kolipostave nga ana e të arratisurve jashtë shtetit dhe mbi 
konfiskimin e tyre. 

1950 4 

38 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi bursat e studentëve tanë jashtë shtetit. 

1950 3 

39 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi rregullimin e marrëdhënieve financiare. 

1950 5 

40 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Financave, mbi shpenzime udhëtimi e diete. 

1950 3 

41 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Financave mbi disa pajime. 

1950 2 

42 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Financave, për përjashtimin 50% nga tatimi i ekonomisë 
bujqësore për katundet Koshovicë dhe Kakavie. 

1950 5 

43 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritje linjë telefonike. 1950 2 

44 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi refuzimin e kërkesës së 
ankimit paraqitur nga Fadil Kraja. 

1950 1 

45 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shndërim emërtim objekti në planin e 
investimeve lokale të Komitetit Ekzekutiv të Qytetit të 
Tiranës. 

1950 3 

46 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi të drejtën e pensionit që 
kanë familjet e Luftës Nacionalçlirimtare. 

1950 1 

47 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi krijimin e një komisioni që do të vijë në 
Jugosllavi për të bërë kolaudimin dhe për të marrë në dorëzim 
mallrat e reparacioneve që ndodhen atje. 

1950 2 

48 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e disa artikujve bujqësorë dhe blegtoralë 
për shitje në tregun komercial. 

1950 2 
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49 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore në 
Maliq. 

1950 5 

50 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesa fondesh në planin e investimeve të 
vitit 1949, për NMSH Bitumi Selenicë dhe kombinatet e 
sheqerit dhe tekstilit. 

1950 3 

51 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi transferime fondesh. 

1950 3 

52 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, për likujdimin e kreditorëve privatë. 

1950 9 

53 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisioni 
teknik qeveritar për kontrollimin e gjendjes së automjeteve. 

1950 2 

54 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen nga fondi i 
grumbullimeve lokalitetit të Lurës. 

1950 2 

55 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi dëmet e shkaktuara nga inondatat në 
rrethin e Lezhës. 

1950 7 

56 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, për heqjen nga 
qarkullimi të banknotave në lekë të misionit të Bankës së 
Shtetit të vitit 1947 dhe mbi vënien në qarkullim të misionit të 
ri. 

1950 14 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës, 
për dorëzimin e detyrueshëm të mishit për vitin 1950. 

1950 28 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950 dhe urdhëresa përkatëse për dorëzimin e 
detyrueshëm të leshit dhe grumbullimit të tij për vitin 1950. 

1950 8 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, për dorëzimin e detyrueshëm të vezëve dhe 
grumbullimin e tyre, me urdhëresën përkatëse. 

1950 10 
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60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950 për fondin e drejtorit në ndërmarrjet ekonomike 
shtetërore të ndërtimit me rëndësi nacionale dhe me rëndësi 
lokale, me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1950 8 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, mbi dhënie qumësht një kategorie punëtorësh, me 
vendimin përkatës. 

1950 5 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950 me vendimin dhe materialin përkatës, për pajisjen 
me veshmbathje të disa punëtorëve. 

1950 8 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950 dhe relacion i Komitetit të Grumbullimeve, për 
grumbullimin e ullinjve. 

1950 5 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, për disa shtesa mbi sigurimet shoqërore, me 
urdhëresën përkatëse. 

1950 3 

65 Vendim i Këshillit të Ministrave për likujdimin e faturave të 
udhëtimit të nënkryeministrit nga fondi rezervë i Qeverisë. 

1950 1 

66 Vendim i Këshillit të Ministrave, për caktimin e pagave të 
punonjësve të lidhjes kulturale me BRSS dhe të lidhjes 
kulturale me Bullgarinë. 

1950 2 

67 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Ministrisë së 
Industrisë. 

1950 5 

68 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit, mbi heqjen nga plani i investimeve të vitit 1949 të 
objektit "Rrugët e Selitës". 

1950 2 

69 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e blerjes së mëshikzave të mëndafshit. 

1950 2 

70 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit për tërheqjen nga rezervat shtetërore auto-gome. 

1950 3 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Komisionit 
të Planit, për hedhjen në tregun komercial të disa artikujve. 

1950 3 
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72 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komitetit të 
Grumbullimeve për lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
misrit. 

1950 4 

73 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien nga rezervat 
shtetërore Ministrisë së Punëve Botore 6200 ml. të pambukta. 

1950 1 

74 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e shitjes së hekurishteve të vjetra, enë 
bakri dhe copa bakri. 

1950 2 

75 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Prokurorisë së 
Përgjithshme për refuzimin për autorizimin e ndjekjes penale 
kundër përgjegjësit të tregtisë së Komitetit Ekzekutiv të 
Rrethit të Pukës. 

1950 2 

76 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Prokurorisë së 
Përgjithshme për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1950 3 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
Ndërmarrjes Bujqësore Maliq. 

1950 2 

78 Vendime të Këshillit të Ministrave për aprovimin e organikës 
së Filarmonisë Shqiptare. 

1950 4 

79 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi shtesë fondi për blerje materiali 
telegrafonik. 

1950 2 

80 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport justifikues për 
cilësimin e Selam Musait, patriot i Rilindjes Kombëtare si dhe 
akordim pensioni familjes së tij. 

1950 3 

81 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arteve dhe Kulturës, mbi ngritjen e pinakotekës. 

1950 4 

82 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komitetit të 
Grumbullimeve, për kredi bankare jashtë planit për 
grumbullimin e deficiteteve të vitit 1949. 

1950 13 

83 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për çështjen e bimëve medicinale. 

1950 2 

84 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi zbritjen e fondit të drithit për 
vitin 1949. 

1950 27 
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85 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë për kalimin nga tregu reciprok në tregun e garantuar 
100 kv sapun rrobash. 

1950 5 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit. 

1950 2 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e pareve të peshkut dhe gështenjave 
destinuar për eksport. 

1950 2 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi grumbullimin e ullirit dhe të 
vajit. 

1950 20 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komitetit të 
Grumbullimeve, për lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
misrit dhe të miellit të misrit. 

1950 4 

90 Vendim i Këshillit të Ministrave për prishjen dhe anulimin e 
vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Gjirokastër. 

1950 1 

91 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi stimulacionet e reja të bimëve industriale për 
vitin 1950. 

1950 7 

92 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi shqyrtimin e projektstatutit të kooperativave 
tregtare, së bashku me vendimin dhe projektstatutin  përkatës. 

1950 10 

93 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi rajonizimin e bimëve industriale, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 15 

94 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi stabilizimin e kadastrës, me projektvendimin 
përkatës. 

1950 12 

95 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi ambalazhin. 

1950 13 

96 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës 
mbi mbrojtjen kundër zjarrit. 

1950 29 
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97 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.^02.1950, me projektvendimin dhe vendimin përkatës mbi 
taksat limanore. 

1950 10 

98 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me vendimin dhe materialin përkatës mbi disa 
ndryshime në taksat limanore. 

1950 8 

99 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi 
sigurimet shoqërore në artizanat. 

1950 14 

100 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me vendimin përkatës mbi tregtimin e disa 
mallrave të artizanatit. 

1950 9 

101 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me dekretin dhe urdhëresën përkatëse mbi 
vendimet e inspektorëve të punës dhe të drejtat e rekursit 
kundër tyre. 

1950 15 

102 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me vendimin dhe rregulloren përkatëse mbi 
kompetencat dhe detyrat e inspektorëve të punës. 

1950 9 

103 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me rregulloren përkatëse mbi organizimin dhe 
funksionimin e Komisionit të Planit të Shtetit. 

1950 3 

104 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me urdhëresën dhe materialin përkatës mbi 
pajisjen e qendrave të punës me leje shëndetësore. 

1950 6 

105 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi furnizimin me bukë të disa kooperativave 
bujqësore. 

1950 1 

106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi dhënien 
e flamurit tranzitor të Këshillit të Ministrave kooperativës 
bujqësore më të dalluar gjatë vitit 1949. 

1950 5 
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107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me vendimin përkatës, mbi shtesë fondi në favor të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve për të përballuar planin e 
shpenzimeve të tremujorit të parë të vitit 1950. 

1950 3 

108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, me urdhëresën përkatëse, mbi disa shtesa në 
urdhëresën e sigurimeve shoqërore. 

1950 4 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Këshillit 
Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
ngritjen e racioneve të ushqimit të sëmurëve. 

1950 5 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ngritje objekti dhe shtesë fondi për 
Stabilimentin Kryezi të NISH Sharrës Pukë. 

1950 2 

111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e 3-mujorit të I-rë të vitit 
1950. 

1950 2 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesën e kapacitetit të një depoje të bimëve 
industriale. 

1950 3 

113 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e lëkurëve të egra. 

1950 3 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa ndryshime në tarifën e tatimit mbi xhiron 
e prodhimit. 

1950 3 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi 
Komisionit Përgatitor të Kongresit Nacional të Partizanëve. 

1950 3 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin nga fondi 
rezervë i Qeverisë në favor "Association Internationale de 
Juristes Democrates" për kotizacionin e Shoqatës së  Juristëve 
Demokratë Shqiptarë për vitin 1949. 

1950 1 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi rrogën bazë të shifrantëve. 

1950 2 

118 Vendim dhe propozim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në planin e investimeve nacionale të vitit 1949. 

1950 3 
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119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe rekurs i Prokurorisë së 
Përgjithshme për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1950 4 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi aprovimin e Kolegjiumit të Bankës së Shtetit. 

1950 2 

121 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tërheqjen nga rezerva 
shtetërore të 106 copë gomave në dispozicion të Ministrisë së 
Punëve Botore, së bashku me kërkesën përkatëse të 
Komisionit të Planit. 

1950 3 

122 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe relacionet përkatëse për zbritjen 
në fondin e grumbullimit të mishit, orizit, pambukut dhe 
lulediellit. 

1950 8 

123 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, mbi urdhëresën dhe materialin përkatës për 
sistemimin e përdorimin e lokaleve të destinuara për tregti. 

1950 17 

124 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe materialin përkatës për 
normativat e veshmbathjes për vitin 1950. 

1950 17 

125 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për administrimin, përmirësimin dhe qiradhënien 
e kullotave, me urdhëresën përkatëse. 

1950 5 

126 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për fondin e drejtorit në ndërmarrjet bujqësore e 
blegtorale, me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1950 12 

127 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me relacionin përkatës për rezultatet e kontollit 
mbi realizimin e akumulacionit të cigareve të vitit 1949. 

1950 3 

128 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe relacionin përkatës për praktikat 
në prodhim të nxënësve të teknikumeve. 

1950 3 

129 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me dekretet, vendimet dhe materialin përkatës për 
krijimin e distiktivit për arsimtarët e dalluar. 

1950 22 
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130 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për krijimin e medaljes së argjendë për nxënësit e 
dalluar, me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 5 

131 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës mbi krijimin e medaljes "I 
dalluar në artizanatin kooperativist". 

1950 11 

132 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe raportin përkatës, për lidhjen e 
kontratave kolektive për vitin 1950. 

1950 4 

133 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për disa ndryshime në ndarjen administrative të 
RPSH, me dekretin,vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 13 

134 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrasve datë 
28.02.1950, me dekretin, vendimin, urdhëresën dhe materialin 
përkatës, për shtetëzimin e disa shtëpive private. 

1950 59 

135 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe materialin përkatës për 
organizimin e shërbimit statistikor në të gjithë Republikën. 

1950 15 

136 Procesverbal i mbledhjes së Këshilllit të Ministrave datë 
28.02.1950, me vendimin dhe materialin përkatës, për pajisjen 
e punëtorëve me veshmbathje pune speciale. 

1950 17 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formimin e Këshillit 
Tekniko-Shkencor pranë Stacionit të Kërkimeve Bujqësore. 

1950 2 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi disa ndryshime në kolegjin e këtij 
dikasteri. 

1950 5 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë me materialin përkatës, mbi uljen e fondit të 
grumbullimit të drithrave krahinës së Rëzës së Zezë. 

1950 19 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tarifë interesash kreditorë për kooperativat 
bujqësore dhe interesash debitor për paradhënie mallrash në 
udhëtim. 

1950 3 
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141 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi akordim 
kredie me afat të shkurtër. 

1950 2 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin nga Banka e 
Shtetit Shqiptar të kundërvleftës në kartmonedhë sipas kursit 
zyrtar në fuqi. 

1950 1 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë në planin e valutave për 3-mujorin i I-rë 
të vitit 1950. 

1950 4 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e shpenzimeve të 
tremujorit të I-rë të vitit 1950. 

1950 2 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Korçës. 

1950 2 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi akordim kredi bankare jashtë planit, 
Komitetit të Grumbullimeve. 

1950 2 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi shpërblimin e kolektivit punonjës të NISH 
Ofiçinës Durrës. 

1950 6 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi akordim kredi bankare jashtë planit, Ministrisë 
së Tregtisë. 

1950 5 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi në planin e shpenzimeve 
Drejtorisë së Radio-Difuzionit. 

1950 2 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë fondi në planin e shpenzimeve, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1950 2 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
misrit për disa rrethe. 

1950 4 
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152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e farës së recinit dhe elbit distik. 

1950 2 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Shfrytëzimit të Hekurudhave, me materialin 
përkatës. 

1950 16 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Ministrisë së 
Tregtisë. 

1950 4 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1950 2 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë të shitjes së 
tepricave të misrit, miellrave dhe nënprodukteve të tij. 

1950 2 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion së bashku me 
vendimin përkatës, mbi kërkesën për zbritjen e fondit të 
grumbullimit të orizit. 

1950 8 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi zbritjen e fondit të grumbullimit të 
mishit disa rretheve. 

1950 9 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordimin e një shume nga fondi rezervë i 
Qeverisë. 

1950 2 

160 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.03.1950 dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
shkarkimin e ministrit të Industrisë Abedin Shehu nga detyra 
e ministrit të Industrisë. 

1950 5 

161 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike dhe 
të Këshillit të Ministrave datë 04.03.1950, së bashku me 
vendimet dhe materialin përkatës, mbi zhvillimin ekonomik 
dhe kultural të RPSH-së. 

1950 120 

162 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi një përjashtim nga tatimi mbi 
ekonominë bujqësore. 

1950 2 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e tagjisë që u shpërndahet blegtorëve. 

1950 2 
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164 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi kryerjen e pagesave të shpenzimeve buxhetore 
nga zyrat postare. 

1950 3 

165 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.03.1950, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim, 
qarkore dhe materiali përkatës për Buxhetin e Shtetit të vitit 
1950. 

1950 74 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa fondi. 

1950 2 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Drejtorisë së 
Ndërmarrjes së Transportit Tokësor së bashku me ofiçinat, me 
materialin përkatës. 

1950 13 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi kooperativat bujqësore që nuk kanë 
siguruar bukën. 

1950 5 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tatimin mbi xhiro për parfumin e prodhuar 
nga industria kombëtare. 

1950 3 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e shpenzimeve të buxhetit 
të Komitetit të Arteve dhe Kulturës. 

1950 3 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi akordimin e një shpërblimi të 
jashtëzakonshëm familjeve të punëtorëve që u aksidentuan në 
kantierin e Selitës. 

1950 6 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e shpenzimeve. 

1950 2 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordim subvencion të kthyeshëm komiteteve 
ekzekutive të rretheve Gjirokastër e Peshkopi. 

1950 2 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa fondesh në planin e shpenzimeve 
të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1950 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

175 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa në planin e shpenzimeve të 
Ministrisë së Tregtisë. 

1950 2 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi tatimin mbi xhiro për disa artikuj. 

1950 3 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të lodrave që 
blihen prej kopshteve të fëmijës. 

1950 2 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e shpenzimeve të 
Komisionit të Planit. 

1950 2 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulim fondi rezervë e 
Qeverisë nga Ministria e Financave. 

1950 1 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi kalimin nga tregu i lirë në atë të garantuar 17 
ton marmalate. 

1950 4 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiron e prodhimit për pasqyrat që 
do të prodhojë Zdrukthtaria "Misto Mame". 

1950 2 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e duhanit për eksport. 

1950 2 

183 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, me vendimin dhe materilain përkatës, për 
stabilizimin e kadastrës së tokave. 

1950 28 

184 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për shërbimin veterinar. 

1950 2 

185 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, dekret, vendim dhe materiali përkatës, për dëmet 
në bujqësi. 

1950 15 

186 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për ruajtjen e pyjeve, me urdhëresën përkatëse. 

1950 11 

187 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për detyrimin e kooperativave bujqësore për të 
siguruar farëra të zgjedhura, me urdhëresën përkatëse. 

1950 4 
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188 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për organizimin e kurseve me kuadrot e 
kooperativave bujqësore, me vendimin dhe relacionin 
përkatës. 

1950 5 

189 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për pajisjen me veshmbathje të kontrollorëve dhe 
rojtarëve të pyjeve, me vendimin dhe relacionin përkatës. 

1950 4 

190 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për importimin e disa mallrave, me materialin 
përkatës. 

1950 14 

191 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për racionet e reja të bukës, me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1950 11 

192 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për disa ndryshime në racionet e ushqimit me 
projektvendimin dhe vendimin përkatës. 

1950 5 

193 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për kontrollin teknik, qarkullimin dhe 
shfrytëzimin e automjeteve dhe mbi trafikun e mjeteve të tjera 
të komunikacionit dhe të publikut në rrugë, me urdhëresën 
përkatëse. 

1950 16 

194 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për shtëpitë e pushimit, me projektvendimin dhe 
vendimin përkatës. 

1950 7 

195 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për zhvillimin intensiv të hortikulturës dhe 
kopshtarisë kolektive dhe individuale me projektvendimin 
dhe vendimin përkatës. 

1950 7 

196 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për kontrollin shoqëror që duhet të bëjnë në 
mencat, furrat, dyqanet etj. bashkimet profesionale, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 15 
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197 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për transportimin e disa mallrave për konsum dhe 
eksport si dhe për mosfurnizimin e ushtrisë me barë e kashtë 
simbas planit, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 12 

198 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për funksionimin e kolegjiumeve me 
projektrregulloren përkatëse. 

1950 4 

199 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për akordimin e rrogave personale për punonjësit 
që zotërojnë eksperiencë të gjerë në punë, që kanë aftësi të 
theksuara dhe që kryejnë në mënyrë të kualifikuar detyën me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 9 

200 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për regjistrimin e popullsisë me vendimin 
përkatës. 

1950 3 

201 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për mbulim humbjesh në disa ndërmarrje të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Ministrisë së Punëve Botore. 

1950 20 

202 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për uljen e kostos për vitin 1950, me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1950 21 

203 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për emërimin e shokut Josif Pashko si 
zëvendësministër të Punëve të Brendshme. 

1950 1 

204 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për shqyrtimin e çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të dytë të vitit 
1950. 

1950 1 

205 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për disa ndryshime në ligjin e Komisionit të Planit 
të Shtetit. 

1950 1 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e shpenzimeve të 
Drejtorisë Qendrore të Radio-Difuzionit. 

1950 2 
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207 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Institutit të Shkencave, mbi krijimin pranë Institutit të 
Shkencave të Seksionit të Bujqësisë dhe Laboratorit të Shtetit. 

1950 6 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi mbulimin e humbjes jashtë planit të NMSH 
Kromit Bulqizë. 

1950 4 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komunitetit 
Bektashian Shqiptar, mbi vënien nga fondi rezervë i Qeverisë 
në dispozicion të Komunitetit Bektashian Shqiptar, për nevoja 
të zhvillimit të Kongresit të V-të të Jashtëzakonshëm. 

1950 2 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregëtisë, mbi çmimin e shitjes së shpendëve që 
grumbullohen në zëvendësim të detyrimit të mishit dhe me 
anë të tregut reciprok. 

1950 3 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordimin e një shume nga fondi rezervë 
Komitetit Nacional të Partizanëve të Paqes me rastin e 
Kongresit të tij. 

1950 2 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një bartje fondi. 1950 3 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi interesat kreditore. 

1950 2 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e faturimit të mallrave bujqësore e 
blegtorale. 

1950 2 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa në planin e shpenzimeve të 3-
mujorit të 1950. 

1950 2 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa mbartje fondesh në planin e shpenzimeve 
të 3-mujorit të I-rë të vitit 1950. 

1950 2 

217 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
lidhjes së kontratave për tremujorin e II-të të vitit 1950 për 
artizanatin e kooperuar, së bashku me propozimin e BQ të 
Kooperativave të Konsumit. 

1950 2 
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218 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Ministrisë së 
Financave, mbi disa ndryshime fondesh në buxhetin e vitit 
1950. 

1950 3 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së farës së sojës dhe tërfilit të 
bardhë. 

1950 2 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Industrisë, mbi ndyshimet në NISH Sheqerin dhe 
NISH Birra-Alkool Korçë. 

1950 7 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi ndihmën për bukë disa kooperativa 
bujqësore të rrethit të Korçës. 

1950 4 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
grumbullimin e mishit, leshit dhe vezëve. 

1950 16 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi investimet për ngritjen e parfumerisë nga 
NTSHAI Shkodër dhe për punishten e gëlqeres nga NTSHAI 
Tiranë. 

1950 2 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi shpërndarjen e farës së orizit. 

1950 4 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e transportimit. 1950 1 

226 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1950, me vendimin dhe materialin përkatës për 
realizimin e planit të tremujorit të parë. 

1950 47 

227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrisë mbajtur në 
maj të vitit 1950, mbi diskutimin e problemit të kompetencave 
të pushtetit lokal, së bashku me konkluzione të mbledhjes 
konsultative mbi zbatimin e kompetencave dhe funksionimin 
e organeve të pushtetit lokal. 

1950 22 

228 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi disa ndryshime në pagesat e punonjësve të 
komunikacionit. 

1950 5 

229 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e 
inxhininierëve. 

1950 2 
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230 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi ndryshimin e përbërjes së Kolegjiumit të 
Ministrisë së Industrisë. 

1950 3 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e cigareve ekstra në zarfe. 

1950 2 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë valute për nevoja të Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

1950 2 

233 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e fondit të 
grumbullimit të ullinjve, me korrespondencën përkatëse. 

1950 3 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen nga tregjet e 
ndryshme të Ministrisë së Tregtisë, artikuj të pambukta dhe të 
leshta. 

1950 1 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për tërheqjen e 55.000 ml. dok për vullnetarët. 

1950 3 

236 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave dhe propozim i 
Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimin e tagjisë, elb e tepë për 
rastet kur u jepet ekonomive private. 

1950 4 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e disa artikujve manifakturë të 
importuar. 

1950 2 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesa e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi anulimin e vendimit të Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Qytetit të Tiranës Nr.43 datë 24.01.1950. 

1950 2 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi bartje fondesh. 

1950 4 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e blerjes së lëkurëve të egra me defekt 
dhe atyre skarco. 

1950 2 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Financave, mbi rregullimin e marrëdhënieve të 
buxhetit me ndërmarrjet për efekt të ndryshimit të çmimeve. 

1950 4 

242 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin e xhiros së 
sandaleve. 

1950 2 
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243 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi pagesë paradhëniesh nëpunësve që shkojnë 
me shërbim jashtë shtetit. 

1950 3 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin 
vjetor të investimeve për vitin 1950. 

1950 2 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshim në emërtimin e objektit të 
investimeve nga kanali kullues Dukat-Valtos Vlorë, në 
shpyllëzim për kanalin kullues të Valtos. 

1950 2 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi ndryshim destinacioni planit të prodhimit të 
bathës nga NBSH. 

1950 2 

247 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore së bashku me 
materialin përkatës, për ndihmëm që duhet të japin komitetet 
ekzekutive zyrave të PPT-ve për shpërndarjen e shtypit. 

1950 5 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi mospërdorimin e miellit për makarona 
dhe mbi tejkalimin e prodhimit të makaronave. 

1950 5 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e vendimeve 
për aprovimin e organikave të ndërmarrjeve të Ministrisë së 
Punëve Botore dhe aprovimin e organikave të reja. 

1950 8 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i Institutit 
të Shkencave, mbi trajtimin e anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve 
të Institutit të Shkencave. 

1950 4 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e njerëzve të 
shkencës, arteve, literaturës dhe sporteve, koha e nevojshme 
për prodhim dhe aktivitetet në sektorët përkatës. 

1950 2 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e NIL 
Sharrës Peshkopi me materialin përkatës. 

1950 3 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Industrisë së bashku me skemat përkatëse, mbi 
caktimin e vendeve për ngritjen e dy fabrikave të zhveshjes së 
pambukut. 

1950 7 
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254 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiro për vajin e lulediellit. 

1950 2 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi bartje fondi në buxhetin e Ministrisë së Punëve 
Botore. 

1950 2 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi fondin për çmontimin dhe instalimin e 
2 distributorëve në parkun e Tiranës dhe Shkodrës. 

1950 2 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për plotësimin e banesave të inxhinierëve sovjetikë 
që punojnë në ndërmarrjen e ndërtimit të hekurudhës. 

1950 2 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e punonjësve që 
ndjekin kurset e Partisë. 

1950 1 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi veshmbathjen gratis dhe pa triska 
punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1950 3 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi krijimin e komisionit që do të vlerësojë 
materialet e konsumit dhe të investimeve që janë marrë nga 
ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 6 

261 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, për 
grumbullimin dhe eksportimin e vezëve si dhe zbritjen e 
planit vjetor të arkave për vezë të BQ të Kooperativave të 
Konsumit. 

1950 10 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi përdorimin e kursimeve nga Komiteti 
Ekzekutiv i KP të Rrethit të Shkodrës, për instalimin e 
lavanderisë në qendrën e dezinfektimit. 

1950 2 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së penicilinës. 

1950 2 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi mbulimin e humbjes jashtë planit të  NISH 
Elektrikut Shkodër. 

1950 2 
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265 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi disa ndryshime në Ndërmarrjen Industriale 
Shtetërore të Vajit në Tiranë. 

1950 4 

266 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagimin e pagave ushtarakëve dhe caktimin e pagimit të 
rrogave funksionarëve dhe nëpunësve që ndodhen me 
shërbim jashtë shtetit. 

1950 7 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përcaktimin e 
alokacioneve dhe dietave dhe mbi mënyrën e pagimit të 
rrogave të funksionarëve dhe nëpunësve të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme të RPSH-së që ndodhen me shërbim jashtë 
shtetit, së bashku me rregulloren dhe materialin përkatës. 

1950 11 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e punonjësve të 
Pallatit të Brigadave me materialin përkatës. 

1950 9 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozime të Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi investime të reja për NT Urban. 

1950 6 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, për blerjen e katër plastikave. 

1950 2 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e shitjes së polisulfurit, pluhurit 
antikriptoganik dhe pluhurit antiurth. 

1950 3 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi taksë interesi. 

1950 2 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi taksë interesi për kreditë e përdorura nga 
Ndërmarrja Shtetërore Import-Eksport Durrës. 

1950 2 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi përqindjen e amortizimit për vitin 1950. 

1950 4 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e bimëve medicinale. 

1950 3 

276 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi akordim Komisionit të Planit të Shtetit të 
një sasie kartonçine. 

1950 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

277 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi organikën që propozohet të ketë 
grupi teatral profesionist i Korçës. 

1950 7 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrëm e marrjes dhe 
dhënies së autorizimeve punonjësve të ndryshëm pranë 
administratave, organizatave ekonomike dhe instituteve të 
ndryshme në rrethe si personeli i komitetit ekzekutiv të 
rrethit, për nevoja shërbimi. 

1950 1 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektplan i Ministrisë 
së Financave, mbi aprovimin e planit të kreditit për tremujorin 
e II-të të vitit 1950. 

1950 8 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shërbime të arkave të kursimit. 

1950 4 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontabilitetin e 
karburanteve të harxhuar nga SMT-ja Fier. 

1950 1 

282 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi zëvendësimin e verës për eksport të vitit 1950 me 
raki. 

1950 6 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e artikujve stoqe, prodhuar nga NISH 
Zdrukthtaria "Misto Mame". 

1950 11 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikave 
të bashkimeve të artizanatit në rrethe. 

1950 1 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi akordim rrogë personale Haki Fanit për punën e 
tij të kualifikuar dhe për eksperiencën e gjerë në punë. 

1950 2 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Qytetit të Tiranës, mbi pagat e kryetarëve 
të komiteteve të fiskulturës në rrethe. 

1950 3 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi klasifikimin e 
Tipografisë Ushtarake. 

1950 1 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë rroge për arsimtarët. 

1950 5 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

289 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Lidhjes së 
Shkrimtarëve, mbi shpërblimin e redaktorëve të organeve të 
Lidhjes së Shkrimtarëve. 

1950 3 

290 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e punonjësve të 
SHNUM-it. 

1950 3 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e disa 
funksioneve. 

1950 1 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi kategorizimin e personelit të 
ndërmarrjeve tregtare ushtarake. 

1950 4 

293 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare, mbi kategorizimin e punonjësve të 
ATSH-së. 

1950 9 

294 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e regjizorëve të 
teatrove diletante në rrethe. 

1950 1 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shpërblimin e personave të ngarkuar me 
nxjerrjen e taksës së tregut dhe peshim e matje. 

1950 12 

296 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi kategorizimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1950 5 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komitetit të 
Kulturës Fizike e Sporteve, mbi pagën e anëtarëve të 
komiteteve të fiskulturës. 

1950 3 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi transferimin e disa investimeve. 

1950 2 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbritjen e çmimeve të sendeve të konfeksionuara 
me tekstile që kanë qenë stoqe. 

1950 2 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, për financimin për projekte. 

1950 2 

301 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së sherbelës fletë. 

1950 2 
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302 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi kategorizimin e punonjësve të Komitetit të 
Fiskulturës. 

1950 6 

303 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikave 
të Kryqit të Kuq Shqiptar, me materialin përkatës. 

1950 6 

304 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa fondesh për 
shpenzime udhëtimi e dietë të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit dhe Komitetit të Grumbullimeve, me propozimin 
përkatës të Ministrisë së Financave. 

1950 2 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e marrjes nga ana e Ministrisë 
së Punëve të Botore të makinerive të ardhura nga Bashkimi 
Sovjetik. 

1950 2 

306 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime objektesh dhe shtesa 
fondi. 

1950 2 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit për bartje fondesh për plotësimin e objekteve 
dhe likujdimin e shpenzimeve. 

1950 4 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi një shtesë fondi për Teknikumin Shëndetësor. 

1950 3 

309 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e një fondi për mullirin e 
drithërave në Berat. 

1950 2 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi pagën e personelit llogaritar që do të ndjekin 
kursin 4-mujor të organizuar nga Ministria e Financave. 

1950 2 

311 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Institutit 
Shtetëror të Sigurimeve, mbi aprovimin e organikës së re të 
Institutit Shtetëror të Sigurimeve së bashku me agjencitë e saj 
në rrethe. 

1950 3 

312 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi organikën e Sektorit të Tregtisë së Jashtme në 
Ministrinë e Tregtisë. 

1950 6 
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313 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Institutit të Shkencave si dhe të instuticioneve dhe 
ndërmarrjeve të ndryshme, së bashku me materialin përkatës. 

1950 28 

314 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimet e anëtarëve të Kuvendit Popullor. 

1950 8 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ngritjen e një depo drithi në Skrapar. 

1950 9 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi vënien në dispozicion të Ministrisë së Tregtisë 
valutë të lirë të paguar kundër stalinë e çisternës "Gjovi" 
ardhur nga Rumania me karburante. 

1950 5 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bartje fondi në buxhetin 
e Ministrisë së Financave, me propozimin përkatës të 
Ministrisë së Financave. 

1950 2 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi transferim fondi për blerjen e 5 copë 
autoambulancave. 

1950 2 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje fondesh në 
buxhetin e Ministrisë së Tregtisë për mobilimin e banesës së 
një specialiteti sovjetik. 

1950 2 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi pezullimin e prodhimit të qymyrgurit në 
Memaliaj, Krrabë dhe Priskë. 

1950 2 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e prodhimeve 
minerale dhe industriale. 

1950 1 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh në buxhetin e Ministrisë së 
Tregtisë. 

1950 2 

323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen administrative 
tokësore të RPSH me materialin përkatës. 

1950 5 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovim çmimesh prodhime minerale dhe 
industriale. 

1950 3 
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325 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi furnizimin me ushqime suplementare të 
puntorëve të qendrave të punës që u është aprovuar menca e 
drekës. 

1950 2 

326 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen e kurseve për 
instruktimin e kryetarëve të kooperativave bujqësore dhe 
kuadro të afta drejtuese për kooperativat që janë në ngritje. 

1950 1 

327 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagën e përkthyesve 
të këshilltarëve sovjetikë. 

1950 4 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e një autoveture 
që disponohet prej Komandës Ushtarake Këshillit Qëndror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë. 

1950 2 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e kurseve 
për kualifikimin e punëtorëve. 

1950 1 

330 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi për adoptim teatri Shkodër. 

1950 3 

331 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime në planin e investimeve të 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 3 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Komitetit të 
Arteve dhe të Kulturës. 

1950 4 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organikën e Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit. 

1950 7 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Ministrisë së 
Industrisë. 

1950 3 

335 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi likujdimin e shpenzimeve për objektin 
"sistemi i Lapardhasë" nga ekonomitë në investime që ka 
Ministria e Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 3 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pagat e nëpunësve të ndërmarrjeve të pasurisë së shtetit. 

1950 5 
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337 Vendim i Këshillit të Ministrave, akordim rrogë personale 
Skënder Gegës, për punë e tij të kualifikuar dhe me 
eksperiencë. 

1950 3 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pagën e punonjësve të azileve të pleqve. 

1950 5 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Financave, mbi zëvendësimin e përkohshëm të punonjësve të 
larguar nga puna. 

1950 3 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
Qëndror të BRPSH-së. 

1950 3 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi dhënien shpërblim skulptorit Janaq 
Paço, nga fondi i caktuar për ngritjen e monumentit të 
Skënderbeut. 

1950 4 

342 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e prodhimeve të 
artizanatit me karakter nacional. 

1950 3 

343 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e reja të prodhimeve të artizanatit. 

1950 3 

344 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi shqyrtimin e mbulimit të humbjeve të disa 
ndërmarjeve për vitin 1949. 

1950 63 

345 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
vendime dhe materiali përkatës, mbi shqyrtimin e projektligjit 
shtojcë për Kodin e Punës. 

1950 24 

346 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
materiali përkatës, për regjistrimin e popullsisë. 

1950 8 

347 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
vendim dhe qarkore me materialin përkatës për tatimin mbi 
xhiro. 

1950 21 
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348 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, për shpërblimin e personelit drejtues teknik dhe 
administrativ në ndërmarrjet ekonomike nacionale dhe 
kooperativat e artizanatit. 

1950 5 

349 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, me raportin përkatës mbi gjendjen teknike të 
mjeteve të Ministrisë së Punëve Botore. 

1950 14 

350 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të edukimit në shkollat e mesme. 

1950 4 

351 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, me urdhëresën dhe promemorien përkatëse për 
shpërblimin e punimeve të stacioneve të makinave e 
traktorëve. 

1950 6 

352 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, për procedurën e caktimit të kontigjentit të 
punonjësve, të tabelave të kategorizimit, të fondit të pagave, të 
shpenzimeve administrative si dhe kontrollin për respektimin 
e tyre, me urdhëresën përkatëse. 

1950 3 

353 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, me projekturdhëresën përkatëse, për rabatet dhe 
marzhet tregtare. 

1950 23 

354 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, për konditat dhe mënyrën e dhënies së titullit 
"Sulmues" punëtorëve të ndërmarrjeve dhe instituteve 
shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore. 

1950 8 

355 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi grumbullimin e barit dhe kashtës me 
stimulacion ose me të holla. 

1950 2 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi ngritjen e një impianti për oksidimin e bitumit. 

1950 4 

357 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Ministrisë së 
Financave, mbi shtim subvencion Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Sarandës, për të përballuar meremetimet e shkollës 
7-vjeçare në Theollogo. 

1950 2 
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358 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rezervat shtetërore të 
mallrave për vitin 1950 me materialin përkatës. 

1950 16 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin, 
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse-kullues 
dhe veprave të tjera bonifikimi, me materialin përkatës. 

1950 11 

360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punimin një ditë në 
muaj në ndërmarrjet ekonomike shtetërore e kooperativiste 
me materialet dhe lëndën e parë që do të kursehet gjatë 
muajit. 

1950 5 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tatimin e xhiros për sandalet e fëmijëve. 

1950 3 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punonjësve të komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 3 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
rregullimin e materialeve dhe makinerive që disponon secila 
ndërmarrje apo kooperativë. 

1950 4 

364 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimet e anëtarëve të 
Kuvendit Popullor. 

1950 7 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtimin e objekteve të reja për vitin 1950 
në planin e Ministrisë së Industrisë, transferim fondesh dhe 
likujdimin e materialeve të marra nga importi. 

1950 3 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi instalimin e disa emigrantëve kosovarë në 
rrethin e Durrësit. 

1950 2 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh në favor të Ministrisë së 
Arsimit për të përballuar pagesat e rrogave. 

1950 2 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e kostos tregtare të kartonit 
prodhim vendi. 

1950 2 
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369 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin, ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e bagëtisë me rregulloren dhe materialin 
përkatës. 

1950 11 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e prodhimeve 
me karakter lokal të kooperativave të artizanatit. 

1950 1 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi futjen në evidencë të 
degëve ushtarake të kafshëve, karrove dhe pajimeve përkatëse 
që janë pronë e ekonomive shtetërore, kooperativiste dhe 
popullore. 

1950 1 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi organikën e Komitetit dhe të 
plotfuqishëmve. 

1950 4 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e teknikëve 
të ndërtimit, industrisë, etj. 

1950 4 

374 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi planin e 
përgjithshëm ekonomik të shtetit dhe mbi organet e 
Komisionit të Planit. 

1950 10 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime në planin e investimeve lokale 
të çdo komiteti. 

1950 4 

376 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje gomash nga rezervat shtetërore. 

1950 2 

377 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi sendet e denoncuara. 

1950 8 

378 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Institutit të 
Shkencave, mbi pagat e punonjësve të Institutit të Shkencave, 
Arkivit të Shtetit, etj. si dhe mbi organikat e Institutit të 
Shkencave. 

1950 13 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimet në bazë të xhiros, për punonjësit e tregtisë. 

1950 18 

380 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin në përdorimin e Kooperativës Bujqësore të Peshqepit 
të një godine pasuri e shtetit. 

1950 4 
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381 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë fondi në planin e tremujorit të II-të të 
vitit 1950 të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 4 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi ndryshimin e planit të grumbullimeve 
për rrethin e Lezhës. 

1950 4 

383 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi aprovimin e shpenzimit të bërë me 
rastin e largimit të këshilltarit sovjetik. 

1950 2 

384 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi bartje fondi në buxhetin vjetor dhe në planin e 
tremujorit të II-të të Komitetit të Arteve dhe Kulturës. 

1950 3 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ngritjen e një barakr për strehimin e 
punëtorëve. 

1950 3 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
lidhjen e kontratave për tremujorin e III-të të vitit 1950. 

1950 3 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi realizimin e planit të 
tremujorit të III-të për artizanatin e kooperuar. 

1950 8 

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi porosinë e materialit për 
pionierë me materialin përkatës. 

1950 5 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi dy veturat akorduar Organizatës së SHNUM-it. 

1950 3 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi teknikët e ndryshëm 
inxhinierë, gjeometër, agronomë etj. që nuk ushtrojnë 
profesionin e tyre dhe pagën që u takon. 

1950 2 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
zëvendëskryetarit të degës dhe inspektorëve të shkollave të 
mesme dhe 7-vjeçare. 

1950 1 

392 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kryetarëve të degëve në Institutin Pedagogjik dhe 
Politeknikum. 

1950 1 
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393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kujdestarëve-edukatorë që shërbejnë në kopshtet e fëmijëve 
me drekë. 

1950 1 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kategorizimin e nëpunësve të Fermës Cërrik Elbasan. 

1950 3 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit, mbi shpërblimin e mësuesve dhe drejtorëve të 
shkollave ushtrimore. 

1950 3 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Arsimit, mbi shpërblimin e punonjësve të arsimit. 

1950 4 

397 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shpërblimin e referentëve të statistikave 
në rrethe. 

1950 3 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e edukatorëve të 
fëmijëve në kopshte. 

1950 2 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e inspektorëve të 
luftës kundër analfabetizmit. 

1950 1 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të 
kooperativave të konsumit. 

1950 5 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e dy-tre kabinave dushi për 
baletin e vogël të Teatrit Popullor. 

1950 3 

402 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit 
dhe stimulacionet për disa prodhime kryesore bujqësore e 
blegtorale për vitin 1950 me materialin përkatës. 

1950 17 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e 
shpenzimeve të varrimit të të ndjerit Baftjar Çela, me 
materialin përkatës. 

1950 6 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për likujdimin e punimeve të soletit të 
Shkollës së Fiskulturës "Vojo Kushi". 

1950 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

405 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordimin e një shume nga fondi rezervë i 
Qeverisë, Ministrisë së Punëve të Jashtëme për të përballuar 
shpenzimet për riatdhesimin e robërve të luftës gjermanë. 

1950 2 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çeljen e një fondi për ngritjen e dyqaneve me 
valutë. 

1950 4 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e reja të shitjes së grurit dhe orizit çeltik. 

1950 2 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e investimit nga Ndërmarrja 
Lokale e Pasurisë së Shtetit të qytetit të Tiranës, për blerje 
materialesh. 

1950 2 

409 Vendime të Kuvendit Popullor dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e disa ndryshimeve të statutit të Republikës, 
caktimi i Qeverisë, Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
komisioneve të Kuvendit. 

1950 12 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi transportimin e këpucëve rifuzo. 

1950 10 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovim fondi për ngritjen dhe 
meremetimin e shkollave të mesme që do të funksionojnë 
gjatë vitit 1950-1951. 

1950 3 

412 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi caktimin e pagave të kontrollorëve revizorëve 
të Ministrisë së Financave pranë komiteteve ekzekutive. 

1950 4 

413 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi shpërblimin e aktorëve të Teatrit 
Popullor. 

1950 4 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve të kooperativave dhe agjencive të shitblerjes. 

1950 1 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje goma nga rezerva shtetërore. 

1950 2 
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416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontabilizimin e 
karburanteve të harxhuar nga SMT-ja Lushnje. 

1950 1 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në shitje për 
konsum të një sasie gruri dhe tërshëre të planifikuar në vitin 
1949. 

1950 2 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së gomave jashtë përdorimit. 

1950 2 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi objektit shkalla tërheqëse. 

1950 3 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për ngritjen e dy ndërtesave të Pasurisë së 
Shtetit Shkodër. 

1950 2 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për ngritjen e një shkolle në rrethin e Tropojës 
dhe një tjetër në rrethin e Kukësit. 

1950 2 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit, mbi shtesë fondi për rrethin e Pogradecit dhe Tiranës si 
dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, për shtesa e pakësime 
fondesh ose objektesh. 

1950 5 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korespondenca 
përkatëse, mbi shpërblimin e shoferëve që shërbejnë me 
shokët në udhëheqje të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 4 

424 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime në planin e investimeve nga 
BQ i Kooperativave të Konsumit. 

1950 2 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi përjashtimin e Pandi Dumës 
nga funksioni si anëtar i Kryesisë Provizore të BQ të 
Kooperativave të Artizanatit. 

1950 2 
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426 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korespondencë 
përkatëse, mbi rekursin për mbrojtjen e ligjshmërisë ushtruar 
nga Prokuroria e Përgjithshme për prishjen me efekt të 
vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Gjirokastrës me të cilin është gjobitur krejtori i kantionit të 
spitalit të ri Arshi Dahulla. 

1950 12 

427 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.07.1950 dhe vendimi përkatës, mbi ndarjen e punës midis 
anëtarëve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 

1950 8 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, për 
shkëputjen e sektorit Beden të NBSH-së "Kajo Karafili" Kavajë. 

1950 8 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikave 
të kantierit të mirëmbajtjes pranë Ndërmarrjes Rruga dhe 
organikën e zyrave të mirëmbajtjes në rrethe. 

1950 8 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e kartonit prodhim vendi. 

1950 2 

431 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiron për qirinjtë prodhim vendi. 

1950 3 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë plani të valutave të huaja për vitin 1950. 

1950 2 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Ministrisë së 
Financave, mbi shtrimin e planit vjetor të valutës si dhe ai i 
tremujorit të III-të të vitit 1950. 

1950 2 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime dhe shtesa fondi në planin e 
investimeve nacionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 4 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiro për kartonin prodhim vendi. 

1950 3 

436 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.07.1950, qarkore dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, për realizimin e planit të 6-mujorit të parë. 

1950 55 

437 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arkëtimin nga zyrat 
postare të të ardhurave të Partisë që organizatat bazë derdhin 
në favor të KQ të PPSH-së pa shpërblim. 

1950 1 
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438 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektligj, mbi studimin, 
kontrollin dhe caktimin e normave të punës nga ministritë 
përkatëse. 

1950 4 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
përgjegjësve të sektorëve në ferma. 

1950 2 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Ministrisë së Minierave, me projektorganikën përkatëse. 

1950 4 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Kontrollit të Shtetit, mbi organikën e Ministrisë së Kontrollit të 
Shtetit. 

1950 4 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektorganikë e 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi organikën e Komisionit të 
Planit të Shtetit. 

1950 6 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e Institutit 
Shtetëror të Sigurimeve, me listën përkatëse. 

1950 3 

444 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi organikën e Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Pyjeve. 

1950 7 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së barit të thatë, jonxhës dhe 
kashtës së misrit që grumbullohen me stimulacion. 

1950 2 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e cigareve. 

1950 2 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim e Ministrisë së 
Financave, mbi dhënien Ministrisë së Punëve të Brendshme 5 
ton letër nga rezervat shtetërore. 

1950 3 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi planin e blojes së tremujorit të III-të të 
vitit 1950. 

1950 3 

449 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi punimin pranë 
kolegjiumit të çdo dikasteri dhe komiteti ekzekutiv të kp të 
rrethit, vendimi i Plenumit të VIII-të të KQ të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave "Mbi realizimin e planit të 6-mujorit të 
këtij viti". 

1950 149 
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450 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi blerjen e autoambulancave. 

1950 3 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime në planin e materialeve të 
aprovuar për tremujorin e III-të të vitit 1950. 

1950 6 

452 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e Frigoriferit të Durrësit Ministrisë së Tregtisë. 

1950 12 

453 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për shtesë rroge personale Laze Ajazit. 

1950 3 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e ofiqarëve të gjendjes civile. 

1950 6 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organikën e Ndërmarrjes Lokale të Ndërtimit të qytetit të 
Tiranës. 

1950 4 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e NISH 
Tullave, me projektorganikat përkatëse. 

1950 10 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e nëndrejtorit të 
instituteve mjekësore. 

1950 1 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi pagesën e 
specialistit të sendeve të çmueshme. 

1950 5 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
ndërmarrjeve. 

1950 2 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
të muzeve në rrethe. 

1950 1 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
të ndërmarrjeve tregtare lokale të artikujve të përzier. 

1950 1 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punonjësve të shëndetësisë. 

1950 4 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
të Fermës Lokale Goranxi. 

1950 5 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi përqindje për t'ju paguar shoferëve. 

1950 3 
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465 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin rrogë 
personale Vangjel Tocit, për kualitet të lartë në punë, për 
rendiment dhe aftësi në kryerjen e detyrës. 

1950 2 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
të Ndërmarrjes Tregtare Lokale të Ushqimit Social. 

1950 4 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi shtimin në organikë të përgjegjësve 
të bujqësisë në disa lokalitete. 

1950 4 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punonjësve të degëve dhe zyrave të PTT-ve në rrethe si dhe 
shpërblimi i tyre. 

1950 1 

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
ndërmarrjeve të blojes. 

1950 3 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi shpërblimin e të plotfuqishmit në rrethe. 

1950 5 

471 Protokoll i mbledhjes së përbashkët të Këshillit të Ministrave 
dhe të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së datë 28.08.1950. 

1950 1 

472 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi fushatën e 
mbjelljeve pranverore 1950, me materialin përkatës. 

1950 9 

473 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe KQ të PPSH-së mbi 
planin e mbjelljeve të vjeshtës 1950 dhe të pranverës 1951. 

1950 4 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi rajonizimin e pambukut, paxharsheqerit, orizit 
dhe të bimëve të tjera industriale. 

1950 10 

475 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljen e detyrueshme të bimëve 
industriale. 

1950 7 

476 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.10.1950, për realizimin e planit të eksportit me Bashkimin 
Sovjetik e demokracitë popullore, me vendimin përkatës. 

1950 13 

477 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.10.1950, për shkurtimet në kuotat e importit për vitin 1951, 
me vendimin përkatës. 

1951 9 
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478 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950 për zgjedhjet e gjykatave popullore me dekretin, 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 30 

479 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për veprime hetimore, me relacionin përkatës të 
Prokurorisë së Përgjithshme. 

1950 10 

480 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për konditat e punës së punëtorëve të bujqësisë, 
me vendimin dhe materialin. 

1950 8 

481 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për shërbimin kadastral të tokave me dekretin, 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 22 

482 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për caktimin e çmimeve të prodhimeve pyjore me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 11 

483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për rregulloren përkatëse mbi detyrat dhe të 
drejtat e Komisionit të Planit të Shtetit, me vendimet dhe 
rregulloren përkatëse. 

1950 17 

484 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 11.11.1950, me 
vendimin dhe materialin përkatës për prodhimet e mineralit 
dhe koncentratit të piritit. 

1950 8 

485 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për investimet në limit me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1950 8 

486 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për tatimin mbi të ardhurat e kooperativës 
bujqësore me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 13 

487 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e 
punonjësve të kontabilitetit me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 13 
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488 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për realizimin e planit 9-mujor nga Kombinati i 
Naftës. 

1950 7 

489 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për mbulimin e humbjeve të paparapara gjatë vitit 
1949 në NSHG Shkodër dhe NSHG Gjirokastër, me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1950 6 

490 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për prishjen e Drejtorisë Qëndrore të Radio-
Difuzionit dhe krijimin e Komitetit të Radio-Difuzionit, me 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 9 

491 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për disa shtesa dhe ndryshime në urdhëresën mbi 
pensionet, me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1950 20 

492 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për bllokimin e librave, revistave, gazetave, 
kartolinave dhe pllakave të gramafonit të tregtarëve, me 
dekretin, vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 11 

493 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për shtesa fondesh për instalimin e tre bovave në 
Portin e Durrësit, me vendimin përkatës. 

1950 3 

494 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për normat e furnizimit me artikuj ushqimorë për 
periudhën e dimrit dhe mbi rritjen e derrave, me vendimin 
përkatës. 

1950 5 

495 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, mbi Policinë Popullore, së bashku me dekretin, 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 12 

496 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për uljen e planit të prodhimit të makaronave, me 
vendimin përkatës. 

1950 2 

497 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për shtimin e planit të investimeve nacionale për 
vitin 1950, me vendimin përkatës. 

1950 4 
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498 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për thirrjen në punë të specialistëve me dekretin, 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 26 

499 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për kontrollin e brendshëm financiar të 
dikastereve. 

1950 5 

500 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për llogaritjen e punës së të dënuarve, shpërblimin, 
ushqimin dhe veshmbathjen e tyre me dekretin, vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1950 14 

501 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për akordim fondesh për disa objekte të ndërtimit 
për vitin 1950-1951. 

1950 1 

502 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për uljen e fondit për ndërtimin e Hidrocentralit të 
Selitës me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 7 

503 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për disa çështje të planit të vitit 1951 me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1950 11 

504 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për disa ndryshime në planet e prodhimit dhe të 
shitjes së vitit 1950 të cigareve, duhanit kaush dhe letërcigares. 

1950 8 

505 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1950, për zbritjen e fondit të grumbullimit për vitin 1950 
me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 18 

506 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1950, për amnistinë e të burgosurve ordinerë dhe armiq 
të popullit me rastin e festës së 29 Nëntorit. 

1950 2 

507 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1950, për ruajtjen e pasurisë së shtetit, me raportin 
përkatës të Ministrisë së Kontrollit të Shtetit. 

1950 23 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
administrimin dhe ruajtjen e pasurisë së shtetit. 

1950 9 
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509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e shtesave 
dhe pakësimeve në buxhetin vjetor dhe në planin e 
shpenzimeve të tremujorit të IV-të për administratat 
buxhetore. 

1950 4 

510 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të grumbullimeve 
për vitin 1951. 

1950 3 

511 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, për mbrojtjen e shenjave gjeodezike, me vendimin 
përkatës. 

1950 5 

512 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi shqyrtimin e projektakordit midis Qeverisë së 
RP të Hungarisë dhe Qeverisë së RP të Shqipërisë. 

1950 6 

513 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi Kodin Doganor me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 16 

514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi peshkimin me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 10 

515 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, për përgjegjësinë materiale të funksionarëve dhe 
nëpunësve të organizatave shoqërore e politike që shkelin 
disiplinën financiare dhe shkaktojnë këto dëme materiale, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 7 

516 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, për mbartjen e disa fondeve në buxhetin vjetor dhe 
në planin e tremujorit të katërt të vitit 1950, me vendimin 
përkatës. 

1950 5 

517 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, për dorëzimin shtetit 20% mish peshë e gjallë nga 
plani i detyrimit të vitit 1951, me vendimin përkatës. 

1950 6 

518 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, për mbjelljen e fushatës së grumbullimit të të 
lashtave, me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 5 
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519 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, me dekretin dhe vendimin përkatës, për zgjatjen e 
ushtrimit të funksioneve të kryetarit, nënkryetarit dhe 
anëtarëve të Gjykatës së Lartë. 

1950 6 

520 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950 me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi 
shpronësimin e një trualli së bashku me godinat që ndodhen 
mbi të për Dispanserinë Antituberkulare në qytetin e Beratit. 

1950 7 

521 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të transportit për 
vitin 1951, me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 16 

522 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1950, mbi shqyrtimin e propozimit që qyteti i naftës 
Kuçovë të quhet Qyteti Stalin me dekretin dhe vendimin 
përkatës. 

1950 6 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
financimin për tremujorin e I-rë të vitit 1951. 

1950 7 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
anulimin e vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Shkodrës në të cilën përmenden se janë dënuar pesë persona. 

1950 5 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh në buxhetin e vitit 1950. 

1950 4 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e rrogës 
punëtorëve dhe nëpunësve për 15-ditëshin e II-të të muajit 
dhjetor 1950 para afatit, me rastin e Vitit të Ri 1951. 

1950 1 

527 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të zhvillimit 
ekonomik dhe kulturor të tremujorit të parë të vitit 1951, me 
vendimin përkatës. 

1950 36 

528 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1950, mbi shqyrtimin e planit të naftës për vitin 1951, me 
vendimin përkatës. 

1950 24 
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529 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1950 me vendimin përkatës, për dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë rretheve. 

1950 8 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit të 
kuq tranzitorë rrethit të Peshkopisë. 

1950 3 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

531 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
të Arteve dhe Kulturës, për blerje aparaturash për nevojat e 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 2 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
shoferëve. 

1950 3 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Kolegjiumin e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1950 3 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi investime për industri lokale. 

1950 2 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e imunitetit disa 
kryetarëve dhe sekretarëve të këshillave popullore të rrethit të 
Sarandës, me materialin përkatës. 

1950 4 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e imunitetit Spiro 
Vasilit, anëtar i KP të Lokalitetit Vagalat Sarandë, me 
materialin përkatës. 

1950 4 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi unifikimin e NL 
Ujësjellësit dhe NIL Elektrikut në një ndërmarrje të vetme, me 
materialin përkatës të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Sarandës. 

1950 4 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro për 
vezët me materialin përkatës. 

1950 4 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi investime për 8 dyqane të reja për NTLAP-in. 

1950 3 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi pagimin e rrogave të 15-ditëshit të II-të të 
muajit prill 1950, me rastin e 1 Majit. 

1950 2 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e gomave 
për nevoja të veturave të udhëheqësve. 

1950 2 
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542 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje çimentoje nga 
rezervat shtetërore. 

1950 2 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e krijimit të 
komisionit teknik të automjeteve dhe ngarkimin e kësaj pune 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 2 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbritjen e çmimit të artikujve të konfeksionuar. 

1950 2 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro për 
cigare dhe likerna me materialin përkatës. 

1950 3 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e datave të 
zhvillimit të manifestimit folkloristik. 

1950 3 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien e një shume nga 
fondi rezervë i Qeverisë në dispozicion të delegacionit 
shqiptar që do të marrë pjesë në Konferencën e juristëve në 
Hungari. 

1950 1 

548 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Drejtorisë së 
Kujdesit Social, për lidhje rrogë jetike. 

1950 5 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi evitimin e prishjes së një 
sasie marmalate. 

1950 3 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 700 ton 
tërshëre që ndodhet në Import-Eksport Durrës. 

1950 3 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro për 
pëlhurën e mëndafshit. 

1950 2 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore "Partizani" në Kuçovë dhe 
kalimin e të gjitha mjeteve kryesore e të punës të ndërmarrjes 
që suprimohet, Kombinatit të Naftës Kuçovë. 

1950 4 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi fondin për garat e emulacionit socialist për 3-
mujorin e I-rë të vitit 1950. 

1950 2 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
tremujorit të II-të të vitit 1950 për zbatimin e buxhetit me 
materialin përkatës. 

1950 53 
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555 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hyrjen e degëve 
ushtarake në përbërjen e komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve. 

1950 3 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi pagëzimin e Kooperativës 
Bujqësore të Grilit me emrin e Heroit të Popullit Vasil Shanto. 

1950 3 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e personelit të 
Ndërmarrjes Shtetërore të Botimeve dhe Shpërndarjes. 

1950 4 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Ministrisë së 
Punëve Botore. 

1950 3 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare. 

1950 3 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshime në kategorizimin e objekteve 
për Mapon e NTSHAI-it Vlorë. 

1950 3 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi për pajisje në plazhin e 
Durrësit. 

1950 2 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim valute 
delegacionit shqiptar që shkon në Çekosllovaki me rastin e 
festës së Çlirimit. 

1950 1 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim valute 
delegacionit të Kishës Autoqefale që do të marrë pjesë në 
mbledhjen e kishave ortodokse në Moskë. 

1950 2 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi orarin zyrtar. 1950 1 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Komitetit të Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së 
tepricave të misrit dhe të miellrave. 

1950 3 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fondin e grumbullimit të 
drithrave dhe fasuleve nga ekonomitë bujqësore individuale 
dhe kooperativat bujqësore për vitin 1950, me materialin 
përkatës. 

1950 18 

567 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi uljen e fondit të drithrave. 

1950 3 
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568 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Financave për tatimin mbi xhiro për çorapet e 
pambukut prodhim vendi. 

1950 4 

569 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Financave, mbi caktimin e një anëtari të Kolegjiumit. 

1950 2 

570 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi për 
transportimin e 4000 ton mineral kromi prej Shëngjini në 
Portin e Durrësit. 

1950 2 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave mbi akordim fond hua për investime BQ të 
Kooperativave të Konsumit. 

1950 3 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë planit të valutave 
për vitin 1950. 

1950 1 

573 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi çedimin e një sasie napolona ari. 

1950 2 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë fondi për aparatin e frontit 
demokratik në rrethe. 

1950 2 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordim fondi Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për blerje dekoratash. 

1950 2 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi shtesa në ligjin mbi zgjedhjet e 
Kuvendit Popullor. 

1950 4 

577 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe Byrosë Politike të KQ të PPSH-së mbi 
gatimin e bukës. 

1950 1 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi furnizimin e popullatës 
me bukë, me materialin përkatës. 

1950 17 

579 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi hedhjen në treg të lirë dhe shitjen e një sasie 
mielli. 

1950 4 

580 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.07.1950. 

1950 4 
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581 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë 
së Financave, mbi disa shtesa dhe bartje fondesh në buxhetin e 
vitit 1950 si dhe në planin e tremujorit të III-të të këtij viti. 

1950 6 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, mbi koeficientët e tatimit të ekonomisë bujqësore 
për vitin 1950. 

1950 4 

583 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi afatet e 
pagimit të tatimit të ekonomisë bujqësore. 

1950 6 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi ndalimin e shitjes së plaçkave jashtë 
përdorimit direkt privatëve nga organet e Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 8 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikë-
tabelë e pagave të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Departamentit të Importit, Eksportit dhe të plotfuqishmit 
Durrës. 

1950 5 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi rikthimin e Stacionit të Kërkimeve 
Bujqësore në vartësi të Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 4 

587 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor me materialin 
përkatës për caktimin e ndërmarrjes bujqësore "Hasan 
Mëhilli" si ndërmarrje me rëndësi të përgjithshme shtetërore. 

1950 8 

588 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi regjistrat 
themeltarë të shtetasve. 

1950 25 

589 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ekzekutimin e dënimeve. 

1950 8 

590 Urdhëresë e Qeverisë mbi kontrollimin teknik dhe 
qarkullimin e automjeteve. 

1950 1 

591 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
faljen e kamatë-vonesës fshatarëve të varfër të rrethit të 
Beratit. 

1950 7 
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592 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të kooperativave të peshkatarëve, kooperativave të konsumit 
në qendra pune, Agjencisë së Grumbullimit të Mishit, 
Shpendëve e Vezëve dhe Agjencisë së Grumbullimit dhe 
Shpërndarjes Durrës. 

1950 6 

593 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të ndërmarrjeve lokale të shërbimit social. 

1950 2 

594 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikës së 
Bankës së Shtetit dhe degëve të saj në rrethe. 

1950 6 

595 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e organikave të ndërmarrjeve tregtare 
lokale të artikujve të përzier. 

1950 5 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë të Këshillit të Ministrave, fituesve të 
emulacionit socialist të korrjeve, shirrjeve dhe grumbullimeve. 

1950 2 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të qumështit 
që do të prodhohet nga fermat gjatë 6-mujorit të dytë të vitit 
1950. 

1950 2 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi planin e kostos së qirave për vitin 1950. 

1950 3 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shqopes gjysëm të punuar. 

1950 2 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kategorizimin e 
personelit administrativ të Ndërmarrjes së Projektit. 

1950 1 

601 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi kategorizimin e punonjësve 
të BQ të Kooperativave të Artizanatit dhe Shitblerjes. 

1950 4 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kategorizimin e 
punonjësve të Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së 
Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë. 

1950 2 

603 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e personelit 
të bibliotekave. 

1950 1 
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604 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin për akordime dhe ndryshime 
fondesh për komitetet ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 3 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet bujqësore e 
blegtorale. 

1950 3 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Arteve dhe i Kulturës, mbi ngritjen e monumenteve të 
ndryshëm në RPSH. 

1950 6 

607 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikës 
për seksionet e botores në rrethe. 

1950 3 

608 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Grumbullimeve, mbi ngritjen e koçekëve për depozitimin e 
misrit kalli. 

1950 10 

609 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
ndryshime e shtesa në ligjin mbi mbajtjen e kontabilitetit dhe 
përpilimin e bilanceve në NESH. 

1950 11 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi dhënien e 
flamurit të kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave  rrethit të 
Shkodrës. 

1950 3 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave për tatimin mbi xhiro për shtyllat e galerisë dhe 
tutkallin prodhim vendi. 

1950 4 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen në Tiranë të 
Shtëpisë Botuese "Naim Frashëri", me materialin përkatës. 

1950 5 

613 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi pagimin e rrogave me rastin e Bajramit. 

1950 2 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transportimin e këpucëve 
dhe opingave. 

1950 1 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi shpërblimin e punonjësve të 
ndërmarrjeve shtetërore bujqësore. 

1950 13 
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616 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit për 
Çështje Klerike mbi vënien valutë në dispozicion të 
degelacionit fetar mysliman që do të shkojë në Bashkimin 
Sovjetik. 

1950 3 

617 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vënien valutë në 
dispozicion të delegacionit të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë që do të shkojë në Bashkimin Sovjetik. 

1950 2 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes, mbi aprovimin e buxhetit të 
Komitetit Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes. 

1950 3 

619 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e një shkolle 7-
vjeçare në rrethin e Peshkopisë. 

1950 1 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi kalimin e një sasie vaji për fabrikim 
sapuni. 

1950 3 

621 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje gomash nga rezerva shtetërore. 

1950 2 

622 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim valute 
delegacionit shqiptar që do të shkojë në Bashkimin Sovjetik. 

1950 2 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Mbrojtjes, mbi kalimin e një motolundre nga Marina Tregtare 
në ushtri si dhe emërtim motovelierash. 

1950 3 

624 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi familjet që duhet të përfitojnë misrin me 450 lekë 
kv. 

1950 3 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen pjesë të Josif 
Pashkos në Kolegjiumin e Ministrisë së Kontrollit. 

1950 1 

626 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
shërbimin veterinar. 

1950 32 

627 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e Komisionit 
Shtetëror të Kontigjenteve të Punonjësve. 

1950 2 

628 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferim autoveturash 
me materialin përkatës. 

1950 11 
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629 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organikën e Këshillit të Ministrave. 

1950 7 

630 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, për shkëputjen e marrëdhënieve ndërmjet 
Ministrisë së Industrisë dhe BQ të Kooperativave të 
Artizanatit. 

1950 5 

631 Vendim i KQ të PPSH-së dhe i Këshillit të Ministrave, mbi 
modifikimin e pikës 4 të vendimit të përbashkët të tyre, për 
shpalljen e rezultateve të emulacionit socialist. 

1950 2 

632 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi zëvendësimin e disa anëtarëve të 
Gjykatës Speciale. 

1950 2 

633 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi dhënien e flamurit të kuq 
tranzitor të Këshillit të Ministrave Kooperativës Bujqësore të 
Rëmbecit Korçë. 

1950 4 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi shpenzimet që lypsen për ekipin 
teknik sovjetik që ka ardhur për ngritjen e Kinostudios në 
vendin tonë. 

1950 3 

635 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje gozhdësh nga rezervat 
shtetërore. 

1950 2 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e blerjes dhe stimulacionin përkatës të 
artikullit "kinë fushe". 

1950 3 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 2 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi ulje fondi nga plani i grumbullimit për 
rrethin e Gjirokastrës. 

1950 6 

639 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e planit të zbatimit të buxhetit për tremujorin e III-
të 1950. 

1950 80 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

640 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi planin e kostos së cigareve për eksport 
për vitin 1950. 

1950 3 

641 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shkëputjen e sektorit të Bedenit nga Ministria 
e Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 2 

642 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e qirinjve prodhim vendi. 

1950 2 

643 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e seksioneve 
komunale pranë komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 3 

644 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e godinës në të 
cilën është instaluar NISH Vaji Tiranë. 

1950 2 

645 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi investime për sektorin e peshkimit. 

1950 5 

646 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
ndryshimeve të objekteve të ndërtimit dhe fondet përkatëse 
për vitin 1950 dhe tremujorit të III-të të këtij viti. 

1950 5 

647 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e seksioneve të 
pyjeve pranë komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 8 

648 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien në kompetencë 
për shqyrtim e aprovim Këshillit të Ministrave të 
projektligjeve, dekreteve, etj. 

1950 2 

649 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.08.1950. 

1950 2 

650 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimet e udhëtimit 
të punonjësve, me materialin përkatës. 

1950 4 

651 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi investime për ndërtim e 
meremetim shkollash në rrethe. 

1950 25 

652 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesa fondesh për investime lokale 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Elbasanit. 

1950 4 

653 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi bartje fondi për nevoja të mobilimit të shtëpisë 
ku do të banojë inxhinieri sovjetik Redkin Boris. 

1950 3 
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654 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi dhënien e një autorizimi për marrjen personel 
provizor nga seksionet financiare. 

1950 4 

655 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e shitjes në dyqanin e diplomatëve. 

1950 4 

656 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi ndihmë për shtëpi të djegura nga reaksioni. 

1950 7 

657 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë 
Qendrore të Industrisë së Peshkimit, me materialin përkatës. 

1950 28 

658 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve mbi 
gjendjen e ndërmarrjeve shtetërore blegtorale dhe mbi masat 
që duhet të merren për përmirësimin e gjendjes, me materialin 
përkatës. 

1950 10 

659 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi planin e kurseve të perfeksionimit 
dhe të kualifikimit për vitin 1950. 

1950 5 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien shtëpi banimi 
punëtorëve sulmues, novatorë dhe të dalluar në punë. 

1950 10 

661 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
personelit të Shtëpisë së Kulturës në rrethe, me materialin 
përkatës. 

1950 7 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e disa 
artikujve ushqimorë të racionuar me artikuj të tjerë, me 
relacionin përkatës. 

1950 4 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e racioneve të 
sportistëve me relacionin përkatës. 

1950 8 

664 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi sapunin dhe vajin e ngrënshëm për vitin 
1950. 

1950 4 

665 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshim investimesh BQ të 
Kooperativave të Konsumit. 

1950 4 

666 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendimi përkatës, 
mbi emulacionin socialist në kooperativat e artizanatit. 

1950 6 
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667 Urdhëresë e Qeverisë, mbi komisionet ekspert mjeko-
punëtore, me materialin përkatës. 

1950 9 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zëvendësimin e planit të orizit me fasule e makarona dhe mbi 
furnizimin e Pukës. 

1950 11 

669 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi kthimin e misrit ekonomive fshatare të 
varfëra për gabime dhe dëme të vitit 1949. 

1950 6 

670 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi ndalimin e shitjes së lirë të tepricave të 
misrit dhe të orizit çeltik. 

1950 5 

671 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e popullatës 
me bukë si dhe mbi humbjet e kooperativave që rrjedhin nga 
ndryshimi i rrezes së miellit. 

1950 14 

672 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Ministrisë së Industrisë. 

1950 1 

673 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.7.8.1950. 

1950 2 

674 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ndërtimin e Hidrocentralit të Selitës. 

1950 10 

675 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e zhvillimit të 
punimeve në Kombinatin "Stalin". 

1950 8 

676 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtim racioni 
punëtorëve të kantiereve nacionale si dhe për një organizim 
më të mirë të punës në hekurudhën Peqin-Elbasan. 

1950 7 

677 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim rrogë 
personale. 

1950 4 

678 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit të 
kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave rrethit të Korçës. 

1950 2 

679 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e marrjes së 
autoveturave për legatat tona, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Financave. 

1950 2 
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680 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi dhënie ndihmë për shtëpitë e djegura nga 
reaksioni. 

1950 4 

681 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës, mbi disa pallacina që 
kërkohen prej Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 2 

682 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ditës së 
inagurimit të Brigadës së I-rë Sulmuese, ditë pushimi për 
punonjësit e rrethit të Korçës. 

1950 1 

683 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e çmimeve të artikujve të importuar. 

1950 3 

684 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i BQ të 
Kooperativave të Konsumit, për shpërndarjen e një sasie 
kafshësh të trasha e të imëta në fshatarët e varfër. 

1950 6 

685 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro për 
opingat e prodhuara nga NISH Goma Durrës, me materialin 
përkatës. 

1950 4 

686 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqjen e një sasie vaji nga rezerva 
shtetërore. 

1950 2 

687 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi aprovimin e përqindjeve të amortizimit për 
vitin 1950 të ndërmarrjeve lokale. 

1950 3 

688 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien valutë në 
dispozicion të Presidentit të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1950 1 

689 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa e mbartje fondi 
për nevojat e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe Ministrisë 
së Pyjeve që u krijuan rishtaz. 

1950 2 

690 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa fondesh në planin e tremujorit të 
III-të të Institutit të Shkencave. 

1950 2 

691 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e tremujorit të III-të për 
regjistrimin e popullsisë. 

1950 2 
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692 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien Ministrisë së 
Industrisë thasë letre bosh për çimento nga rezerva shtetërore. 

1950 2 

693 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e shpërblimit të 
blojes nga fabrikat dhe mullinjtë shtetërorë, kooperativiste dhe 
private me materialin përkatës. 

1950 14 

694 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e kostos tregtare të shiropit që 
prodhohet nga NISH Vaj-Likerna Tiranë. 

1950 2 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e fondit të 
drithërave për vitin 1949 me materialin përkatës. 

1950 52 

696 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.08.1950. 

1950 6 

697 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Tregtare Shtetërore të Shitjes së Mallrave me Ar e Valutë si 
dhe mbi blerjen nga popullata monedha prej ari, platini, 
argjendi dhe gurë të çmueshëm. 

1950 12 

698 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për ngritjen e parqeve për fëmijë nëpër rrethe. 

1950 4 

699 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e opingave prodhim vendi. 

1950 3 

700 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë mbi çmimin e vodkës. 

1950 5 

701 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi blerje automjetesh nga komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve Shkodër e Peshkopi. 

1950 4 

702 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin nga Komiteti 
Ekzekutiv i KP të Rrethit Burrel në formë shpërblimi Hava 
Samiut kundrejt prishjeve të mureve të shtëpisë së saj. 

1950 4 

703 Kontrata pune unike për të gjitha qendrat e punës. 1950 2 

704 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi racionet e ushqimit për 
personelin ushtarak të Ministrisë së Punëve të Brendshme si 
dhe për të burgosurit, me materialin përkatës. 

1950 22 

705 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
kreditit për tremujorin e III-të 1950, me materialin përkatës. 

1950 14 
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706 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin dhe stimulacionin për valanidhin. 

1950 3 

707 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi aprovimin e rregullores mbi sigurimin 
vullnetar të kulturave bujqësore dhe gjësë së gjallë. 

1950 16 

708 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, për ngritjen e 
koeficientit të pagesës për punëtorët e ofiçinave të SMT-ve me 
materialin përkatës. 

1950 9 

709 Udhëzim mbi pajisjen e punëtorëve, nëpunësve dhe 
specialistëve me libreza pune. 

1950 4 

710 Urdhëresë e Qeverisë, mbi shpronësimin e dy godinave në 
qytetin e Shkodrës me materialin përkatës. 

1950 9 

711 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mësimin me 
korrespondencë për arsimtarët që nuk kanë plotësuar 
studimet e nevojshme, me materialin përkatës. 

1950 8 

712 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë investimi për 
lëndë ahu për eksport me materialin përkatës. 

1950 8 

713 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpenzimet për darka e bankete, me materialin përkatës. 

1950 6 

714 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
aktivitetin kulturor dhe artistik në rrethe. 

1950 4 

715 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi zgjatje afati për rakordim llogarish. 

1950 2 

716 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pakujdesinë në fabrikimin e vozave gjatë vitit 1949. 

1950 31 

717 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi kolaudimin dhe shpërndarjen e mallrave 
nga reparacionet. 

1950 2 

718 Relacion mbi shpërblimin e punonjësve të tregtisë në bazë të 
realizimit të planit, me materialin përkatës. 

1950 7 

719 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
të sektit "Sadi" me rregulloren përkatëse. 

1950 4 
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720 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së sektit "Rufai". 

1950 5 

721 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së sektit "Tixhani" me rregulloren përkatëse. 

1950 4 

722 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së sektit "Kadri" me rregulloren përkatëse. 

1950 4 

723 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e kreditit 
agrar për qe pune me materialin përkatës. 

1950 10 

724 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi koston e materialeve që importohen. 

1950 3 

725 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë fondi në buxhetin vjetor rrethit të 
Pogradecit. 

1950 2 

726 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordim subvencioni Komitetit Ekzekutiv të 
KP të Rrethit Kukës. 

1950 3 

727 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë investimesh për Ministrinë e 
Punëve Botore. 

1950 12 

728 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e cigareve ekstra për eksport. 

1950 2 

729 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një bartje fondi në buxhetin e vitit 1950 të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1950 4 

730 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.08.1950. 

1950 1 

731 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
krijimin e Kombinatit të Sheqerit në Maliq dhe fuzionimin e 
NISH Sheqerit dhe Alkoolit "Ali Kelmendi" Korçë. 

1950 3 

732 Relacion, mbi krijimin e Kombinatit të Tekstilit "Stalin". 1950 2 

733 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi vënien në dispozicion të Komisionit të 
Planit të Shtetit kartonçinë, lëndë druri dhe letër shkrimi. 

1950 2 
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734 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e disa 
godinave private. 

1950 2 

735 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacioni përkatës mbi shfrytëzimin 
e pyjeve. 

1950 4 

736 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së disa bimëve industriale dhe 
medicinale. 

1950 9 

737 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e grumbullimit të rrënjëve shtare. 

1950 3 

738 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tarifën e re mbi xhiro për vezët. 

1950 5 

739 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ngritjen e 4 piacaleve për kromin në 
Portin e Durrësit. 

1950 6 

740 Propozim i Ministrisë së Tregtisë mbi uljen e çmimit të gjalpit 
për të garantuarit. 

1950 3 

741 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Ministrisë së 
Financave, mbi mënyrën e shitjes së materialeve dhe kafshëve 
që nxirren jashtë përdorimit nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 10 

742 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa makina dhënë 
Ndërmarrjes Shtetërore të Peshkimit. 

1950 4 

743 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e planit të kostos së prodhimit 
të bezes. 

1950 3 

744 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë 
Qendrore të Ndërmarrjeve Tregtare Shtetërore të Mapove si 
dhe krijimin e ndërmarrjeve tregtare shtetërore magazina 
popullore, me materialin përkatës. 

1950 13 

745 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, për ndarjen e 
kuotës së transportit dhe mbi ndryshime në Ndërmarrjen 
Industriale të Sharrave Korçë. 

1950 6 
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746 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi dhënien 
valutë delegacionit kulturor shqiptar që do të shkojë në 
Bashkimin Sovjetik. 

1950 4 

747 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim valutë 
delegacionit të kryesuar nga shoku Gogo Nushi i cili shkon në 
Bullgari me rastin e festës së Çlirimit. 

1950 3 

748 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi zbritje në fondin e grurit për vitin 1950. 

1950 7 

749 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes në treg të lirë të emulsionit 
antikocetik. 

1950 4 

750 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje gomash nga 
rezervat shtetërore. 

1950 2 

751 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi akordimin e 
paradhënieve në të holla produktorëve të duhanit për sezonin 
1950-1951. 

1950 6 

752 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi tatimin 
mbi shfaqjet kinematografike, artistike, kulturore, sportive etj. 
të ndërmarrjeve shtetërore dhe organizatave kooperativiste 
dhe shoqërore. 

1950 12 

753 Urdhëresë e Qeverisë, mbi vendosjen e mullarëve brenda ose 
në afërsitë e pyjeve. 

1950 1 

754 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.08.1950. 

1950 2 

755 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi disa 
korrigjime në Kodin Penal, pjesa e përgjithshme. 

1950 8 

756 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi konfiskimin e pasurisë 
dhe mbi zbatimin e konfiskimit. 

1950 15 

757 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kolektivat e avokatëve. 

1950 6 
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758 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi organizimin gjyqësor me 
materialin përkatës. 

1950 6 

759 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi një 
ndryshim në ligjin mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore. 

1950 12 

760 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi likujdimin e llogarive të ish-EAPSH, EAD, 
Departamentit të Furnizimit dhe Drejtorisë së Dyqaneve të 
Shtetit. 

1950 6 

761 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi anulimin e të 
ardhurave shtetërore që caktohen gabimisht ose në 
pamundësi nxjerrjeje dhe mbi zgjatjen e afateve të pagimit. 

1950 9 

762 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi heqjen nga plani i investimeve të vitit 
1950 të godinës së Komitetit të Partisë së Punës së Shqipërisë 
për rrethin e Skraparit. 

1950 5 

763 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh për shpenzimet e 
studentëve shqiptarë që studjojnë në Bashkimin Sovjetik. 

1950 3 

764 Urdhëresë e Qeverisë dhe propozim i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi tarifat e taksave të akteve dhe të pullës. 

1950 5 

765 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë në planin e valutave për të përballuar 
shpenzimet e ekspozitës së Luftës Nacionalçirimtare që 
përgatitet në Bashikimin Sovjetik. 

1950 5 

766 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
organizimin e Institutit Shtetëror të Sigurimeve. 

1950 20 

767 Urdhëresë e Qeverisë dhe propozim i Ministrisë së Financave, 
mbi kontrollin financiar. 

1950 8 
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768 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kontrollet e bëra në lidhje me zbatimin e vendimeve të 
Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e mbeturinave, 
grumbullimin dhe sistemimin e tyre. 

1950 16 

769 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshimin e planit të prodhimit të 
opingave dhe çizmeve të gomës. 

1950 6 

770 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përjashtimin e punëtorëve nga pagimi i qirasë në banesat 
kolektive. 

1950 10 

771 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi lejet e 
pushimit të zakonshëm dhe suplementar. 

1950 23 

772 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi reformën e arsimit me 
materialin përkatës. 

1950 5 

773 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor me materialin përkatës, mbi shpikjet, 
perfeksionimet teknike dhe propozimet për racionalizime. 

1950 15 

774 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime dhe shtesa fondesh në 
planin e investimeve të Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë 
së Minierave. 

1950 13 

775 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi akordimin e një fondi për zgjerimin, 
modernizimin dhe pajisjen e rrjetit tregtar të ushqimit social. 

1950 13 

776 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbulimin e humbjeve për disa ndërmarrje 
shtetërore të grumbullimeve. 

1950 8 

777 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
shtesë investimi me qëllim që të kompletohen punimet për 
ujësjellësin e Dropulllit. 

1950 5 

778 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh në favor të Këshillit të 
Ministrave. 

1950 6 
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779 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi tatimin mbi 
shfaqjet kinematografike, artistike, kulturale, sportive, etj. 

1950 7 

780 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e rezolucionit të Kongresit 
të I-rë Ndërkombëtar të Plytopatologjisë, Entomologjisë dhe 
Mbrojtjes së Bimëve. 

1950 5 

781 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi grupet elektrogjen të 
ardhur nga reparacionet e luftës gjatë muajit qershor dhe 
korrik 1950, me materialin përkatës. 

1950 11 

782 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjet e këshillave popullore. 

1950 7 

783 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, për uljen e planit në Kombinatin "Stalin". 

1950 5 

784 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e kurseve për 
ngritjen dhe kualifikimin e kuadrove drejtuese me materialin 
përkatës. 

1950 8 

785 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi humbjet që i rezultojnë BQ të Kooperativave të 
Konsumit me rastin e ndryshimit të tatimit mbi xhiro për raki, 
verë, mjaltë dhe pekmez. 

1950 13 

786 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi shtesat e 
fondeve të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Krujës. 

1950 4 

787 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe promemorie, 
mbi tërheqjen e materialeve të reparacioneve dhe të importit 
nga Porti i Durrësit. 

1950 11 

788 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa fondesh komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve. 

1950 6 

789 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë në planin e valutave për efekt të kthimit 
me leje të studentëve shqiptarë që studjojnë jashtë shtetit. 

1950 5 

790 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
çeljen e shkollës së ulët profesionale 2-vjeçare për përgatitjen e 
kuadrove teknike në ndërtim. 

1950 7 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

791 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi fajet penale kundër pasurisë. 

1950 5 

792 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 02.09.1950. 

1950 2 

793 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje gomash nga 
rezerva shtetërore me relacionin përkatës. 

1950 4 

794 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e një autoveture 
Sekretariatit të Gruas. 

1950 3 

795 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë valute në favor të Ministrisë së 
Grumbullimeve. 

1950 4 

796 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshim fondi për NIL Elektrikun e 
rrethit të Kukësit. 

1950 5 

797 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi blerje pjesë këmbimi për automjete. 

1950 7 

798 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shiropit aromatik. 

1950 6 

799 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e një kasaforte 
nga inventari i NSHBSH. 

1950 6 

800 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi planin financiar të Ministrisë së Minierave. 

1950 4 

801 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi refuzimin e kërkesës së 
ankimit të Asllan Krujës, me materialin përkatës. 

1950 9 

802 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Minierave, mbi përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Minierave. 

1950 3 

803 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi transfuzionin e gjakut. 

1950 7 

804 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit e thekrës, miellrave dhe nënprodukteve të tyre. 

1950 4 
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805 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi gatuarjen e bukës prej mielli 
thjesht grurë për forcat e ndjekjes. 

1950 6 

806 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e dy 
ndërmarrjeve për rregullimin e tregtisë të eksportimeve dhe 
importimeve me materialin përkatës. 

1950 5 

807 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiro për shiropin. 

1950 4 

808 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit, thekrës, elbit, tërshërës etj. 

1950 3 

809 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe udhëzime të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor me materialin përkatës, mbi tarifën për 
shpërblimin e ujemit. 

1950 20 

810 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
ndërmarrjet nacionale së bashku me materialin përkatës. 

1950 9 

811 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit dhe të thekrës, miellrave dhe nënprodukteve të tyre. 

1950 4 

812 Urdhëresë e Qeverisë, mbi shpërblimin e punëtorëve të 
ndërmarrjeve shtetërore blegtorale me materialin përkatës. 

1950 13 

813 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punonjësve të ATSH-së. 

1950 4 

814 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e pagesës për 
disa shërbime të Ndërmarrjes së Transportit Automobilistik. 

1950 3 

815 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Librarisë 
Qendrore Popullore. 

1950 5 

816 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi kalimin e Ndërmarrjes Shtetërore të 
Fabrikave të Miellit dhe Orizit Durrës nga grupi i III në grupin 
e II. 

1950 3 

817 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi kategorizimin e kuadrove të zyrave 
të kadastrës. 

1950 2 
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818 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kategorizimin e 
pastruesve të azileve të pleqve. 

1950 3 

819 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
instruktor-lektorët e Komitetit të Arteve dhe Kulturës. 

1950 2 

820 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin rrogë personale 
Haki Stërmilli, drejtor i Muzeut të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1950 3 

821 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1950. 

1950 4 

822 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi ngritjen e 
një fabrike duhani dhe cigaresh në Gjirokastër. 

1950 5 

823 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi aprovimin e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Industrisë. 

1950 3 

824 Vendim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe propozim i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dhënien Ministrisë së 
Industrisë thasë për çimento nga sasia rezervë. 

1950 5 

825 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, për tarifën e re mbi asistencën e gjithëanëshme 
mjekësore. 

1950 8 

826 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Përmetit, mbi ndërtimin e 
shtëpive të djegura nga okupatori në qytetin e Përmetit. 

1950 8 

827 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi një 
ndryshim fondi për investime për ngritjen e një barake për 
fjetje në Stabilimentin Brezë të NISH Sharrave Korçë. 

1950 4 

828 Urdhëresë e Qeverisë, mbi procedimin dhe shqyrtimin e 
konflikteve përpara Arbitrazhit Shtetëror me materialin 
përkatës. 

1950 5 

829 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen e ndërmarrjes 
shtetërore të vajit Fier në NISH Vaj-Alkoolin Vlorë dhe NISH 
Vaj-Sapunin Rrogozhinë. 

1950 4 

830 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e plotësimit të 
librezave të punës me rregulloren përkatëse. 

1950 4 
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831 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e disa godinave 
private për nevojat e kooperativave bujqësore. 

1950 10 

832 Urdhëresë e Qeverisë, mbi korrigjimin e nenit 1 të urdhëresës 
Nr.41 datë 29.08.1950 "Mbi vendosjen e mullarëve brenda ose 
në afërsitë e pyjeve". 

1950 2 

833 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion në lidhje me 
shtesën e fondeve të komiteteve ekzekutive të kp të rretheve 
Peshkopi, Gjirokastër e Lushnje. 

1950 4 

834 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa mbartje fondi në buxhetin vjetor dhe në 3-
mujorin e III-të në favor të Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 5 

835 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një bartje fondi në buxhetin vjetor dhe në 
planin e 3-mujorit të III-të në favor të Komitetit të Kulturës 
Fizike e Sporteve. 

1950 5 

836 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë në planin e 3-mujorit të III-të në 
favor të Komitetit të Kulturës Fizike dhe Sporteve. 

1950 6 

837 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin vjetor dhe në planin e 3-mujorit të III-të në favor të 
Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 5 

838 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa shtesa në planin e 3-mujorit të III-të të 
Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 5 

839 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi aprovimin e Kolegjiumit të Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme. 

1950 4 

840 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi kalim 
shpenzimi mbi shpenzime telegrafike nga ana e Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1950 3 

841 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi vënien në qarkullim të 
flamujve tranzitorë. 

1950 3 
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842 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi përgatitjen e kuadrove rezervë për 
kooperativat bujqësore. 

1950 4 

843 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi shitjen e dy 
autoveturave nga Legata Franceze, me materialin përkatës. 

1950 5 

844 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e filmave 
nga ana e klubeve dhe kinemave të enteve të ndryshme. 

1950 4 

845 Plani i punës për muajin shtator 1950. 1950 22 

846 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi akordim fondi për makineri NISH Elektrikut 
Tiranë. 

1950 5 

847 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të 
Ndërtimeve Hidroelektrike. 

1950 5 

848 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesa në planin e 3-mujorit të III-të të 
valutave. 

1950 4 

849 Vendim i përbashkët i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e import-
eksportit për vitin 1951. 

1950 3 

850 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës së 
kryeprisave, prisave, teqeve e zavijave. 

1950 2 

851 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
emërore të klerit të sektit "Sadi" në Shqipëri. 

1950 4 

852 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
emërore të klerit të sektit "Kadri" dhe e teqeve, tyrbeve e 
zavizave. 

1950 4 

853 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
emërore të prisave të sektit "Tixhani" dhe të teqeve e zavijeve. 

1950 4 

854 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
emërore të klerit bektashian shqiptar. 

1950 13 

855 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi ndërtimet lokale. 

1950 9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

856 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e një shume 
në favor të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Fierit për të 
përballuar shpenzimet e bëra për blerjen e makinerisë së një 
zdrukthtarie. 

1950 2 

857 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gatimin e bukës. 1950 5 

858 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
emërore të personelit klerik të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë. 

1950 8 

859 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës së 
funksionarëve fetarë të Komunitetit Mysliman Shqiptar. 

1950 11 

860 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kredive me 
afat të shkurtër dhe të gjatë. 

1950 4 

861 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.09.1950. 

1950 2 

862 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
reduktimin e planit të prodhimit të vozave. 

1950 9 

863 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin dhe 
aprovimin e standarteve shtetërore të artikujve dhe 
ambalazheve. 

1950 2 

864 Relacion i BQ të Kooperativave të Artizanatit, mbi shtojcë 
rregulloren e shpalljes së sulmuesve në kooperativat e 
artizanatit me materialin përkatës. 

1950 7 

865 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kalimin e mirëmbajtjes 
së rrugëve Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së. 

1950 3 

866 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e përbërjes së Kolegjiumit të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1950 12 

867 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
gjendjen dhe shfrytëzimin e pyjeve. 

1950 38 

868 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi kalimin e 
Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore "Partizani" nën 
administrimin e Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 5 

869 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Pyjeve. 

1950 4 
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870 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi sëmundjen melitensis dhe masat e marra. 

1950 8 

871 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi lëvizje 
kontigjentesh nga tregu komercial në tregun e garantuar. 

1950 4 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi tërheqjen 
nga rezervat e shtetit pëlhurë tendash për automjete. 

1950 3 

873 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqjen nga rezervat shtetërore dru 
çami të stazhionuar. 

1950 3 

874 Marrëveshje midis Qeverisë së RPSH-së dhe Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik në lidhje me konditat e punës së 
specialistëve sovjetikë të dërguar në Shqipëri. 

1950 5 

875 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërndarjen e kuotës së transportit për tremujorin e IV-të të 
vitit 1950. 

1950 43 

876 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi akordim 
laboratori Ministrisë së Ndërtimit. 

1950 5 

877 Vendim i Këshillit të Ministrave për lidhjet e marrëveshjeve 
protokollare dhe të kontratave. 

1950 3 

878 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin në organikë një 
përgjegjës bujqësie në disa lokalitete. 

1950 4 

879 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pasaportat e studentëve. 1950 2 

880 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, për riorganizimin e ndërmarrjeve shtetërore 
bujqësore. 

1950 4 

881 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Kulturës Fizike e Sporteve, mbi pagat e detyrave të Redaksisë 
"Sporti Popullor". 

1950 3 

882 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi shpërblimin mbi rrogën bazë të 
punonjësve të tregtisë së jashtme që njohin gjuhë të huaja. 

1950 3 

883 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e nënkryetarëve 
të komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

1950 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

884 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e rrethit të 
Gjirokastrës nga grupi i dytë në grupin e parë. 

1950 2 

885 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.09.1950. 

1950 2 

886 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
gjendjen e Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Fierit. 

1950 11 

887 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi akordim fondi për ngritjen e repartit të 
kopsave Elbasan. 

1950 4 

888 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi ndryshime në NISH Sharra Korçë. 

1950 8 

889 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje letërshkrimi nga 
rezerva shtetërore. 

1950 2 

890 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së Seksionit të Protokollit pranë Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, me rregulloren përkatëse. 

1950 5 

891 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi shitjen e lëkurëve firmave italiane. 

1950 11 

892 Protokoll i Sesionit të Komisionit Mikst Shqiptaro-Polak 
mbajtur në Varsovi prej 26.10 deri 08.11.1950, mbi 
shkëmbimin e mallrave. 

1950 4 

893 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë rretheve që do të dallohen gjatë fushatës së 
mbjelljeve të vjeshtës. 

1950 2 

894 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen pjesë në 
ekspozitën e pullave postare në Pragë. 

1950 4 

895 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pjesëmarrjen e hekurudhave shqiptare në ONO-SWR. 

1950 7 

896 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në dispozicion të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme pesë kamionë për 
shërbimin e ekspeditës (postës). 

1950 3 

897 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi shitjen e lirë të tepricave të grurit e 
thekrës dhe nënproodukteve të tyre. 

1950 5 
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898 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.09.1950. 

1950 2 

899 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi ndihmën shtetërore 
nënave me shumë fëmijë dhe nënave të vetme. 

1950 17 

900 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi trajtimin e tajave dhe të nënave që 
strehohen në çerdhet e përhershme. 

1950 7 

901 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi zgjidhjen e 
konflikteve të punës. 

1950 8 

902 Relacion, mbi caktimin e ditës së punës së shkurtër. 1950 5 

903 Relacion, mbi nëpunësit që punojnë me ditë pune të 
panormuara. 

1950 3 

904 Relacion, mbi ndalimin e të miturve që të shërbejnë në punime 
shumë të rënda dhe të dëmshme për shëndetin. 

1950 5 

905 Projektvendim mbi vënien në dispozicion të punonjësve të 
sapunit për pastrim. 

1950 3 

906 Relacion, mbi ndalimin e grave që të shërbejnë në punë shumë 
të rënda dhe të dëmshme për shëndetin. 

1950 2 

907 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi krijimin e medaljes së "Nënës" dhe 
urdhrit "Lavdi Nënës". 

1950 4 

908 Urdhëresë e Qeverisë, mbi njësitë vullnetare zjarrfikëse. 1950 6 

909 Relacione, mbi Kodin Doganor së bashku me vërejtjet 
përkatëse. 

1950 42 

910 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi shërbimin 
ushtarak të shtetasve të RPSH-së si dhe mbi gjykatat 
ushtarake. 

1950 23 

911 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me materialin përkatës, mbi armët. 

1950 9 
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912 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me materialin përkatës, mbi taksën mbi aktet 
dhe taksën e pullës. 

1950 12 

913 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me materialin përkatës, mbi shlyerjen e 
detyrimeve të Bankës së Shtetit që rrjedhin nga diviza të 
huaja. 

1950 10 

914 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me materialin përkatës, mbi tregtinë dhe 
eksportimin e valutave dhe divizave të huaja. 

1950 7 

915 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime fondesh në objektet e 
vitit 1950 të BQ të Kooperativave të Konsumit. 

1950 8 

916 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shtesë fondi për NISH Gomën Durrës. 

1950 6 

917 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi heqjen nga plani investimeve të vitit 1950 
objekti "Rruga e kantierit" të NMSH Kromit Kukës. 

1950 5 

918 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi investimet e reja për ndërmarrjet lokale 
lëndë djegëse. 

1950 8 

919 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen nga plani të 
rrugës Mali Bardhë. 

1950 4 

920 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi gjendjen, mirëmbajtjen dhe administrimin 
e rrjetit rrugor automobilistik. 

1950 10 

921 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi humbjet e vitit 1949 të Drejtorisë së 
Transporteve Automobilistike. 

1950 7 

922 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi konditat e pagesës së specialistëve sovjetikë 
të dërguar në RPSH. 

1950 3 
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923 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Kontrollit të Shtetit me materialin përkatës, mbi gjendjen dhe 
mirëmbajtjen e bagëtive. 

1950 24 

924 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.09.1950. 

1950 1 

925 Projektvendim i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi 
revizionimin e Kombinatit të Naftës në Kuçovë. 

1950 9 

926 Vendim i Këshillit të Ministrave, për planifikimin e transportit 
dhe shfrytëzimin e mjeteve në dispozicion. 

1950 7 

927 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së mishit. 

1950 9 

928 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit, thekrës e elbit dhe të nënprodukteve të këtyre 
artikujve. 

1950 4 

929 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e stimulacionet e 
grumbullimit të ullinjve të prodhimit të vitit 1950-1951. 

1950 11 

930 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
godinat e reja të banimit që do të ndërtohen në qytetin e 
Tiranës. 

1950 33 

931 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave, mbi ngritjen e çerdheve dhe të kopshteve të 
fëmijëve. 

1950 10 

932 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.10.1950. 

1950 1 

933 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi financimin 
e shpenzimeve buxhetore. 

1950 9 

934 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi procedurën 
e disponimit të fondit rezervë të Qeverisë. 

1950 4 

935 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi planet 
finaciare të instituteve buxhetore. 

1950 4 

936 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
shpërblimet e anëtarëve të Kuvendit Popullor. 

1950 7 
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937 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi aplikimin e tatimit mbi 
xhiro mbi prodhimet që NSHB (Fermat) konsumojnë për 
mencat dhe për nevoja të punëtorëve të tyre. 

1950 3 

938 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për aprovimin e rregullores mbi përpilimin e 
planeve tremujore të zbatimit të buxhetit. 

1950 14 

939 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi krijimet e fondit për shpërblimin e nëpunësve. 

1950 8 

940 Relacion, mbi ndryshimin e çmimeve të disa artikujve dhe 
efekteve në buxhet. 

1950 4 

941 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi hetimet rreth 
ngordhjeve të bagëtive në Fermën e Sukthit gjatë dimrit 1949-
1950. 

1950 5 

942 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi zbritjen e fondit të drithrave. 

1950 8 

943 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e Ministrisë së 
Bujqësisë për shitjen e një pjesë të prodhimeve të realizuara 
nga tejkalimi i planit të punëtorëve që realizojnë dhe tejkalojnë 
planin. 

1950 4 

944 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi shpërblimet e drejtuesve të ndërmarrjeve bujqësore dhe 
blegtorale ku realizojnë dhe tejkalojnë planin. 

1950 10 

945 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpyllëzimin e zonës 
pyjore Mamuras si dhe krijimin pranë Ministrisë së Pyjeve të 
një komisioni me qëllim që të caktojë shpërndarjen e drejtë të 
lëndës nga shpyllëzimet e zonës pyjore. 

1950 18 

946 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kriterin dhe çmimin e shpërndarjes së farës së 
grurit. 

1950 4 

947 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në dispozicion të 
shoqërisë për Lidhjen Kulturale me Bashkimin Sovjetik një 
autobus. 

1950 4 

948 Relacion për trajtimin ekonomik të specialistëve dhe teknikëve 
polakë e çekosllovakë. 

1950 2 
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949 Marrëveshje midis RP të Shqipërisë dhe RP të Bullgarisë, mbi 
kurimin gratis të nëpunësve të të dy shteteve që punojnë në 
përfaqësi. 

1950 10 

950 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi shpërndarjen e qeve të punës dhe shitja e lirë e 
grurit për të gjitha rrethet. 

1950 4 

951 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.10.1950. 

1950 2 

952 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e buxhetit të 
tremujorit të IV-të të vitit 1950 dhe planin përkatës të valutave 
me pasqyrat përkatëse. 

1950 10 

953 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Kryqit të Kuq 
Shqiptar, mbi tubat e ujit që nevojiten për Azilin e Pleqve 
Gjirokastër. 

1950 6 

954 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Kontrollit të Shtetit, mbi aprovimin e Kolegjiumit të Ministrisë 
së Kontrollit të Shtetit. 

1950 3 

955 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Trgtisë së Jashtme, për provigjonin e NSH Importimeve dhe 
Eksportimeve. 

1950 4 

956 Raport i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi kolaudimin dhe 
shpërndarjen e reparacioneve dhe gjendjen e magazineve. 

1950 6 

957 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tërheqje gomash nga 
rezerva shtetërore. 

1950 3 

958 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje letërshtypi nga 
rezerva shtetërore. 

1950 3 

959 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi akordim Komisionit të Planit të Shtetit 
nga rezervat e shtetit të një sasie prej 90 ton sheqer për 
furnizimin e zonave që izolohen nga dimri. 

1950 3 

960 Relacion mbi shpenzimet e riatdhesimit të robërve gjermanë 
dhe austriakë. 

1950 4 
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961 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Tregtisë. 

1950 3 

962 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion në lidhje me 
fillimin e aktivitetit të Ndërmarrjes "Tregu Special". 

1950 5 

963 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikë-
tabelës së pagave të Komitetit të Radio-Difuzionit. 

1950 6 

964 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi një sasi pambuku që disponon BQ i 
Kooperativave të Konsumit. 

1950 2 

965 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tarifën e re të tatimit mbi xhiro për cigaret 
extra. 

1950 6 

966 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes për shpenzimet e nevojshme 
në lidhje me zhvillimin e Konferencës së Dytë Nacionale për 
Mbrojtjen e Paqes. 

1950 1 

967 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.10.1950. 

1950 4 

968 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi aprovimin e shtesave dhe pakësimeve të 
fondeve për shpenzime administrative në buxhet vjetor dhe 
në atë të tremujorit të IV-të të vitit 1950. 

1950 6 

969 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mënyrën e pagimit të personave që do të 
përgatisin leksione për kurset e kualifikimit që do të ngrihen 
në dikastere. 

1950 4 

970 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje gozhdësh nga rezervat 
shtetërore. 

1950 3 

971 Relacion i Ministrisë së Minierave, mbi disa dokumente 
tekniko-shkencore për t'i nxjerrë jashtë shtetit. 

1950 5 

972 Projektvendim mbi gjelbërimin e Tiranës, së bashku me 
korespondencën përkatëse. 

1950 5 
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973 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndryshimet në planin e grumbullimit të 
farërave. 

1950 4 

974 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi trajtimin e maturantëve që do të 
marrin pjesë në kursin e gjeometërve. 

1950 5 

975 Relacion i Ministrisë së Pyjeve, mbi planin e shfrytëzimit pyjor 
me materialin përkatës. 

1950 5 

976 Marrëveshje mbi bashkpunimin në fushën e radios midis 
Radio-Difuzionit të Shqipërisë dhe Radio-Difuzionit të 
Polonisë. 

1950 2 

977 Projektvendim i Ministrisë së Industrisë për krijimin e 
Ndërmarrjes së Grumbullimit të Duhanit Durrës. 

1950 7 

978 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nënshkrimin e akteve të 
thjeshta nga kryetari i Degës së Administratës. 

1950 1 

979 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe promemorie e Shoqërisë 
për Lidhje Kulturale me Bashkimin Sovjetik, mbi akordimin e 
çmimeve nxitëse kolektivave dhe individëve gjatë muajit të 
miqësisë shqiptaro-sovjetike. 

1950 5 

980 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e Varrezave 
të Dëshmorëve. 

1950 1 

981 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave, mbi kontrollin e bërë në NMSH Bulqizë dhe 
NMSH Bakri Rubik. 

1950 7 

982 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi formimin e Komisionit 
të Kontigjenteve. 

1950 2 

983 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi akordim rrogë 
personale Andon Xhaxhkës. 

1950 3 

984 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi akordim rrogë personale për rendiment dhe 
punë të kualifikuar Dhimitër Rumbos. 

1950 3 

985 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi organikën e Kombinatit të Sheqerit Korçë. 

1950 5 
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986 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi dorëzimin e misrit kalli i pashkoqur dhe 
i zhveshur. 

1950 10 

987 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi reduktimin dhe shtesat e kontigjenteve 
të benzinës, naftës, vajgurit dhe lubrifikanteve. 

1950 3 

988 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aproviomin e organikave të institucioneve të ndryshme, 
ndërmarrjeve dhe NBSH-ve, listën emërore të funksionarëve 
fetarë të Komunitetit Mysliman si dhe mbi shpërblimin e 
punonjësve të degëve të ndryshme. 

1950 119 

989 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa çështje që 
kryen sot nga Komisioni i Planit të Shtetit dhe që janë në 
kundërshtim me detyrat e tij. 

1950 1 

990 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit e thekrës në disa rrethe. 

1950 4 

991 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë në planin e valutave të tremujorit të IV-
të të vitit 1950, për të përballuar shpenzimet e dërgimit të 
studentëve dhe kursistëve për specializime. 

1950 8 

992 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikat e sektorëve të kuadrit në ministri dhe entet 
autonome. 

1950 30 

993 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa e pakësime 
investimesh. 

1950 8 

994 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.10.1950. 

1950 2 

995 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen në pension të Mihal 
Lakos. 

1950 6 

996 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen në pension të Hysen 
Zaloshnjës. 

1950 5 
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997 Relacion i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë 
së Grumbullimeve, mbi tatimin në drithra të ekonomive 
bujqësore. 

1950 22 

998 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave, mbi shpërblimin e disa punëtorëve dhe teknikëve 
të Kombinatit të Naftës në Kuçovë dhe NMSH Bakrit Rubik. 

1950 10 

999 Relacion i Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve, mbi 
organizimin e Shoqërisë së Gjuetarëve. 

1950 5 

1000 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi ngritjen e Teatrit të Kukullave. 

1950 5 

1001 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shqyrtimin e të gjitha 
propozimeve në lidhje me organikë-tabelat e pagave , 
kategorizimin e punëtorëve dhe projektet e ndryshme mbi 
shpërblimin e punonjësve nga ana e Komisionit Shtetëror të 
Kontigjenteve dhe Pagave. 

1950 2 

1002 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin gjatë 
tremujorit të IV-të të vitit 1950 të 6 ton ekstrat duhani. 

1950 3 

1003 Relacioni i Ministrisë së Financave, mbi interesat bankare për 
furnizimet e parakohshme. 

1950 4 

1004 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e dyqanit me valutë. 

1950 6 

1005 Relacion mbi projektkontratën ndërmjet Drejtorisë së Radio-
Difuzionit Shqiptar dhe Ndërmarrjes Kombëtare të Fabrikave 
të Gramafonit Pragë. 

1950 3 

1006 Relacion, mbi orientimin e degëve minerale e hidroteknike të 
Politeknikumit. 

1950 2 

1007 Korrespondencë e Ministrisë së Grumbullimeve me Ministrinë 
e Komunikacioneve, mbi magazinën e grumbullimit në 
Stacionin Hekurudhor të Tiranës. 

1950 2 

1008 Relacion i Ministrisë së Nërtimit dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi heqjen e dragës nga Buna. 

1950 4 

1009 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi ngritjen e 
zdrukthtarive për shfrytëzimin dhe përdorimin e mbeturinave 
të lëndës së drurit. 

1950 6 
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1010 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
tërheqjen e qymyrgurit nga Krraba. 

1950 8 

1011 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi furnizimin e dikastereve dhe enteve me 
bateri. 

1950 2 

1012 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e flamurit të 
kuq tranzitor mujor të Këshillit të Ministrave. 

1950 2 

1013 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit e thekrës, të miellrave dhe të nënprodukteve të tyre. 

1950 4 

1014 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi çmimin e mishit për tregun komercial 
gjatë vitit 1950. 

1950 5 

1015 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi konsumin e mishit të parealizuar gjatë 9-mujorit. 

1950 6 

1016 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për tatimin mbi xhiro për çizmet e prodhuara nga 
NISH Gomisteria Durrës. 

1950 5 

1017 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbulimin e humbjes së vitit 1949 të NISH 
Zdrukthtarisë "Misto Mame". 

1950 4 

1018 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes, mbi akordim valutë Komitetit 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes për dërgimin e delegatëve në 
Kongresin e II-të Botëror të Partizanëve të Paqes që do të 
zhvillohet në Pragë më 13-19 nëntor 1950. 

1950 4 

1019 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien rrethit të 
Lushnjes flamurin e kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave. 

1950 2 

1020 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.10.1950. 

1950 2 

1021 Urdhëresë e Qeverisë, mbi ndihmën mjekësore të anëtarëve të 
kooperativave të artizanatit. 

1950 2 
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1022 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së Ministrisë së Financave, mbi inspektorët e revizorët e të 
ardhurave shtetërore me rregulloren përkatëse. 

1950 9 

1023 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektligj i Ministrisë së 
Financave, mbi shpërblimin e anëtarëve të Presidiumit. 

1950 5 

1024 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi zgjatjen e afatit të paraqitjes së projektit të 
Fabrikës së Çimentos Vlorë. 

1950 3 

1025 Relacion, mbi kontrollin e vendimeve Nr.408 e 411 të Këshillit 
të Ministrave. 

1950 3 

1026 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi suprimimin e NSH Importim-
Eksportimeve Durrës dhe krijimin e dy departamenteve. 

1950 10 

1027 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimet e produkteve 
farmaceutike. 

1950 3 

1028 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozime të Ministrisë 
së Financave, mbi çmimin e shitjes së bulmetrave. 

1950 20 

1029 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Ushtrisë Popullore, mbi shkëputjen e nëndegës së 
Ndërmarrjes Tregtare Ushtarake Shkodër nga Ndërmarrja 
Tregtare Ushtarake Tiranë. 

1950 7 

1030 Urdhëresë e Qeverisë dhe propozimin i Komitetit Ekzekutiv të 
KP të Rrethit të Korçës, mbi shpronësimin e një shtëpie e një 
copë trualli. 

1950 4 

1031 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi heqjen nga plani i grumbullimit të 
Ministrisë së Grumbullimeve të sasisë 500 ton  
pefko. 

1950 7 

1032 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Kolegjiumin e Ministrisë 
së Grumbullimeve. 

1950 2 

1033 Projektvendim i Ministrisë së Grumbullimeve mbi dhënien e 
flamujve tranzitorë rretheve që realizojnë planin e 
grumbullimit. 

1950 4 

1034 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi orarin zyrtar. 1950 2 
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1035 Urdhëresë e Qeverisë dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi detyrimet e kulakëve. 

1950 4 

1036 Relacion i Tregtisë së Jashtme, mbi gjendjen e bilancit import-
eksport me Republikën Çekosllovake. 

1950 5 

1037 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.11.1950. 

1950 4 

1038 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi nxjerrjen nga tregtarët 
e disa rretheve shumën e huasë shtetërore. 

1950 3 

1039 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Frontit 
Demokratik të Shqipërisë, mbi vënien e kundërvleftës në 
valutë në dispozicion të Kryesisë së Frontit Demokratik të 
Shqipërisë. 

1950 3 

1040 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e shtesave 
dhe pakësimeve në investimet e ndryshme si dhe mbi ngritjen 
e çerdheve dhe kopshteve të fëmijëve në qëndrat e punës dhe 
të prodhimit. 

1950 15 

1041 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi aprovimin e planit të 
kredive bankare për tremujorin e IV-të të vitit 1950. 

1950 5 

1042 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Ersekë, mbi anulimin e 
vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Lokalitetit Barmash 
të Kolonjës me të cilën janë dënuar Vasillo Ifti dhe Stefano 
Perdhiku. 

1950 9 

1043 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi shtimin në organikat e të 
plotfuqishmëve në rrethe të nd/referentëve dhe kontrollorëve. 

1950 5 

1044 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Shëndetsisë, mbi aprovimin e organikës së re të Ministrisë së 
Shëndetësisë, së bashku me projektrregulloren përkatëse të 
këtj dikasteri. 

1950 6 

1045 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikës së 
Ndërmarrjes Shtetërore Hidroelektrike Tiranë. 

1950 3 
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1046 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikës së 
re të Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 3 

1047 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi aprovimin e organikës së re të Entit 
Autonom të Grumbullimeve. 

1950 5 

1048 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikë-
tabelës së pagave të Drejtorisë Qendrore të Mapove. 

1950 3 

1049 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fondin e grumbullimit të 
ullinjve për sezonin 1950-1951. 

1950 4 

1050 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transportimin e mallrave 
të ardhura nga importi në destinacionet përkatëse. 

1950 7 

1051 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi materialet që kërkohen për nevojat e dyqaneve 
me valutë. 

1950 4 

1052 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bartje dhe shtesa fondi në 
planin vjetor dhe të tremujorit të IV-të të buxhetit të Këshillit 
të Ministrave. 

1950 2 

1053 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Degës së 
Refugjatëve, mbi shpenzimet, gjendjen dhe furnizimin e 
blegtorëve refugjatë grekë. 

1950 6 

1054 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi realizimin e planit të 
mbjelljeve të vjeshtës. 

1950 3 

1055 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore mbi festimin e 
ditës së 29 Nëntorit, 6-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë. 

1950 5 

1056 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi Këshillit 
të Ministrave për të përballuar shpenzimet për festën e 29 
Nëntorit, 6-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë. 

1950 3 

1057 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi dhënie disa godina punëtorëve më të dalluar. 

1950 6 

1058 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi shkëmbimin e kafshëve të pavlefshme 
për punë të fermave bujqësore, kooperativave bujqësore dhe 
të ekonomive bujqësore private me kafshë të vlefshme 
për punë. 

1950 2 
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1059 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi caktimin e tarifës së tatimit mbi xhiro për 
bulmetrat. 

1950 4 

1060 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në planin e 
investimeve për sektorin e bujqësisë. 

1950 3 

1061 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi uljen e planit të prodhimit të 
makaronave. 

1950 3 

1062 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.11.1950. 

1950 5 

1063 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi tarifën e vaditjes së tokave me ujin e kanaleve. 

1950 3 

1064 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave, mbi ngritjen e Teknikumit 4-vjeçar të Minierave në 
Kuçovë. 

1950 5 

1065 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë 
Arsimit, mbi aprovimin e shpenzimeve të lidhjes së ujit nga 
linja kryesore e lagjes deri në Shkollën 7-vjeçare "10 Korriku". 

1950 5 

1066 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Peshkopisë, mbi akordim fondi 
fshatarëve të katundit Klenjë të cilëve u janë djegur shtëpitë 
aksidentalisht në muajin korrik 1950. 

1950 5 

1067 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi aprovimin e pagimit të kontrastalive 
tankerit polak "Trykon". 

1950 7 

1068 Qarkore e Ministrisë së Ndërtimit mbi krijimin e ndërmarrjeve 
lokale të ndërtimit në disa rrethe për të përballuar ndërtimet 
lokale, me materialin përkatës. 

1950 11 

1069 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punonjësve të shtëpive të pionierit. 

1950 1 

1070 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve të kooperativave të peshkatarëve. 

1950 1 

1071 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikë-
tabelë-pagave të Drejtorisë së Kujdesit Social. 

1950 2 
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1072 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve në dyqanet e udhëheqësve. 

1950 6 

1073 Propozime të Ministrisë së Minierave, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime emërtimesh në organikë. 

1950 5 

1074 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së re të Komisionit të Planit të Shtetit. 

1950 2 

1075 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së re të Drejtorisë së Statistikës. 

1950 2 

1076 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë kredie në valutë KQ të Bashkimit të 
Rinisë së Punës të Shqipërisë për dërgimin e një delegacioni 
në BRSS. 

1950 3 

1077 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie gomash nga 
rezervat shtetërore Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 1 

1078 Projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi tërheqje 
gomash nga rezervat e shtetit. 

1950 2 

1079 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi blerjen e disa 
materialeve me valutë në tregjet e perëndimit. 

1950 2 

1080 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komitetit 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes, mbi kuotën vjetore të 
Komitetit Shqiptar për Kongresin Botëror të Partizanëve të 
Paqes. 

1950 4 

1081 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi 
disa kërkesa nga Parlamenti Polak. 

1950 7 

1082 Raport i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit, mbi të ardhurat nga 
popullata në rrethin e Fierit, me materialin përkatës. 

1950 7 

1083 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë mjetesh pune në planin e tremujorit të 
IV-të të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

1950 4 

1084 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektligji i Ministrisë së 
Financave, mbi ndryshime dhe shtesa në ligjin mbi taksat 
lokale, me vërejtjet përkatëse. 

1950 19 
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1085 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së Financave, 
mbi lëshimin e lejeve të profesionit dhe tarifat e tyre. 

1950 12 

1086 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e katër zyrave 
të spedicionit për shpërndarjen e lëndës së drurit në stacionet 
hekurudhore. 

1950 9 

1087 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi planin e kostos së peshkut. 

1950 4 

1088 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi banknotat e dëmtuara të emisionit të Bankës 
së Shtetit Shqiptar. 

1950 6 

1089 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikë-
tabelës së pagave të SHNUM-it. 

1950 7 

1090 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi dhënien 
rrogë personale nëndrejtorit teknik të SMT-së Durrës Spiro 
Paco. 

1950 3 

1091 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi shtesa në organikën e 
seksioneve arsimore. 

1950 6 

1092 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore 
"Partizani" Kuçovë. 

1950 5 

1093 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave, mbi shpërblimin e familjeve të minatorëve të vrarë 
aksidentalisht në NMSH Qymyrguri Krrabë. 

1950 6 

1094 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi ratifikimin e 
marrëveshjes mbi bashkëpunimin kultural ndërmjet RP të 
Shqipërisë dhe RP të Polonisë. 

1950 7 

1095 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit me Ministrinë 
e Industrisë, mbi ardhjen e dy teknikëve polakë për 
specifikimet e motorëve të porositur në Poloni. 

1950 5 

1096 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi ngritjen e koçekëve. 

1950 7 
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1097 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimeve, për ngritjen e një punishteje për të bërë gurë 
mulliri të blojes në qytetin e Korçës. 

1950 15 

1098 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Ministrisë së Tregtisë, mbi normat e furnizimit të ushqimeve 
për periudhën e dimrit dhe mbi rritjen e derrave. 

1950 7 

1099 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
ndryshimeve në planin e investimeve të këtij viti si dhe shtesat 
e investimeve për objekte të parashikuara se do ngrihen në 
vitin 1951. 

1950 3 

1100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport e relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi aprovimin e planit të tremujorit 
të IV-të të zbatimit të buxhetit. 

1950 73 

1101 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim Ministrisë së 
Tregtisë nga rezervat shtetërore kartonçinë dhe goma 
makinash. 

1950 2 

1102 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi dhënien e flamurit të kuq tranzitor 
mujor rrethit të Korçës. 

1950 3 

1103 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe kërkesë e Ministrisë së 
Industrisë, mbi furnizimin e Ministrisë së Industrisë me 
artikuj të pambuktë nga rezervat shtetërore. 

1950 5 

1104 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi tërheqje makaronash nga rezervat 
shtetërore. 

1950 3 

1105 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kriterin dhe çmimin e shpërndarjes së farës së 
grurit. 

1950 6 

1106 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit për 
shlyerjen e detyrimeve që ka mbetur ndaj shtetit Kooperativa 
Bujqësore e Yzberishtit. 

1950 1 

1107 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi prodhimin e koncentrat piritit. 

1950 5 
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1108 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi organizimin e evidencave 
dhe ndjekjes së realizimit të shpërndarjes së materialeve dhe 
makinerive. 

1950 5 

1109 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrje urdhër nga 
Komiteti Ekzekutiv i KP të Qytetit të Tiranës, për çdo ndërtim 
dhe adoptim që bëjnë ndërmarrjet, institutet shtetërore, 
kooperativiste e shoqërore si dhe privatët. 

1950 3 

1110 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Seksionit të 
Investimeve në Ministrinë e Minierave në degë të investimeve. 

1950 2 

1111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi paraqitjen e planit të tremujorit të I-rë 1951. 

1950 3 

1112 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi Komitetit 
Ezekutiv të KP të Rrethit Fier për të përballuar shpenzimet e 
bëra për instalimin e zdrukthtarisë. 

1950 1 

1113 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë investimesh në 9-mujorin e IV-të të 
rrethit të Përmetit. 

1950 2 

1114 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për uljen e tatimit mbi xhiro për mishin e 
shpendëve. 

1950 4 

1115 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi prodhimin e stufave me qymyrguri. 

1950 7 

1116 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komunitetit 
Bektashian, mbi shtim subvencioni për vitin 1950 Komunitetit 
Bektashian. 

1950 2 

1117 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi orarin zyrtar. 1950 1 

1118 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e një numri 
rrënjë ullinjsh Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 1 

1119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.12.1950. 

1950 2 

1120 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi likujdimin e debive që ka 
BQ i Kooperativave e Konsumit ndaj ish-Departamentit të 
Furnizimeve. 

1950 2 
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1121 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë në buxhetin vjetor dhe në planin e 3-
mujorit të IV-të. 

1950 5 

1122 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e çmimeve për një seri artikujsh për 
eksport. 

1950 6 

1123 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
grurit, thekrës, elbit, tërshërës, tepës, miellrave dhe 
nënprodukteve të tyre. 

1950 5 

1124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi standartizimin e artikujve. 

1950 7 

1125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendim i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ngritjen e një shkolle 
ekonomike 2-vjeçare. 

1950 6 

1126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për ngritjen e çerdheve dhe kopshteve për 
fëmijë. 

1950 11 

1127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi shpërblimin e 
përgjegjësve të bujqësisë në komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve. 

1950 9 

1128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi kalimin e degëve blegtorale dhe bimëve 
industriale nga kategoria e dytë në të tretën. 

1950 5 

1129 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi akordim rrogë personale Shuaip Bilalit, për 
punën e tij të kualifikuar dhe me eksperiencë në sektorin e 
bujqësisë. 

1950 3 

1130 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e organikë-tabelës e pagave të NTSH-
së me ar e valutë. 

1950 6 

1131 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisionit të 
Shpikjeve dhe Zbulimeve pranë Këshillit të Ministrave. 

1950 3 
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1132 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikë-
tabelë e pagave të shoqërisë qendrore fiskulturale "Spartak" 
dhe të shoqërive fiskulturale vullnetare "Spartak" në rrethe. 

1950 2 

1133 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikave 
të lokaliteteve Kavajë, Berat dhe Pogradec. 

1950 4 

1134 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi aprovimin e organikës së Degës së Çmimeve të 
Ministrisë së Tregtisë. 

1950 6 

1135 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi kategorizimin dhe shpërblimin e 
punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1950 6 

1136 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për rregullimin e 
mallrave dhe makinerive që ndodhen në Portin e Durrësit. 

1950 7 

1137 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje gomash nga 
rezervat shtetërore. 

1950 1 

1138 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbartje fondesh në buxhetin vjetor dhe të 
tremujorit të IV-të të vitit 1950. 

1950 2 

1139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë fondi në planin e valutave të KQ të 
Rinisë së Punës së Shqipërisë. 

1950 5 

1140 Relacion i Ministrisë së Financave, promemorie e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe letër dërguar 
nga një grup punëtorësh italianë të riatdhesuar, mbi depozitat 
në lekë të italianëve të riatdhesuar. 

1950 9 

1141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro të 
ndërmarrjeve ekonomike shtetërore, të organizatave 
kooperativiste e shoqërore, etj. 

1950 1 

1142 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi tatimin mbi xhiro të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore të organizatave kooperativiste e shoqërore. 

1950 5 

1143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi plotësimin e investimeve dhe të mjeteve të 
punës të NSH Peshkimit. 

1950 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e deficiteve në 
naftë, bitum e krom. 

1950 8 

1145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi lëshimin e një shtesë kredie me afat të gjatë për 
kooperativat bujqësore për tremujorin e IV-të 1950. 

1950 4 

1146 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozime të Ministrisë 
së Tregtisë dhe Ministrisë së Financave, mbi akordim fondi 
Ministrisë së Tregtisë, për transportimin e naftës nga 
Konstanca në Durrës. 

1950 5 

1147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e kafesë. 

1950 3 

1148 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi disa bartje fondesh në planin e tremujorit të 
IV-të të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1950 3 

1149 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Drejtorisë 
Qendrore të Radio-Difuzionit. 

1950 2 

1150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi aprovimin e shpenzimeve të Ministrisë së 
Bujqësisë, me rastin e largimit të akademikëve sovjetikë. 

1950 5 

1151 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.12.1950. 

1950 5 

1152 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e realizimit të 
planit të grumbullimit nga disa rrethe mbi zbritje në fondin e 
grumbullimit të drithrave të vitit 1949 si dhe vërejtje me 
shënim në biografi për punë të dobët në fushatën e 
grumbullimit të kryetarëve të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve. 

1950 4 

1153 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi aprovimin e grafikut për 
eksport për vitin 1950. 

1950 35 

1154 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi riorganizimin e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1950 4 
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1155 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi shpërblimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të 
Kombinatit të Tekstileve "Stalin". 

1950 3 

1156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi aprovimin e organikës së NISH Litarit 
Rrogozhinë. 

1950 6 

1157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e drejtorit të 
Filarmonisë Shqiptare. 

1950 1 

1158 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi personelin që gëzon rrogën e vjetër. 

1950 3 

1159 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
instituteve pranë Këshillit të Ministrave. 

1950 1 

1160 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi aprovimin e organikës së stacioneve të 
hekurudhës Peqin-Elbasan. 

1950 6 

1161 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës, mbi aprovimin e organikës së Teatrit të 
Kukullave. 

1950 8 

1162 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi pagën e shefit të protokollit në 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 

1950 4 

1163 Kërkesë e Institutit të Shkencave, mbi dy vende të reja në 
organikën e këtij instituti. 

1950 4 

1164 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi furnizimin me farë luledielli. 

1950 4 

1165 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi akordim fondi Ministrisë së Bujqësisë për 
shpenzime me rastin e kthimit të delegacionit bujqësor nga 
Bashkimi Sovjetik. 

1950 2 

1166 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin e 
kryetarëve, brigadierëve, llogaritarëve dhe përgjegjësve të 
fermave blegtorale të kooperativave bujqësore. 

1950 6 

1167 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi rafinimin e vajit të ullirit me aciditet të lartë. 

1950 4 
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1168 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi ndalimin e importimit të antracitit për 
prodhimin e çimentos. 

1950 7 

1169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritje në fondin e 
grumbullimit të drithrave të vitit 1949. 

1950 3 

1170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi koston e peshqirëve. 

1950 8 

1171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimet e shitjes së artikujve medicinalë. 

1950 22 

1172 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi bartje fondi në buxhetin vjetor dhe në planin e 
tremujorit të IV-të 1950. 

1950 3 

1173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Minierave, mbi një transferim fondi nga studimet për 
Rafinerinë e Cërrikut në studime të reja minerale. 

1950 5 

1174 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë. 

1950 10 

1175 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi shtimin e kapacitetit të prodhimit të 
makaronave. 

1950 5 

1176 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi shtesë valute të huaj për blerjen e 
pjesëve të këmbimit për automjete. 

1950 3 

1177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e Ministrisë së 
Minierave, mbi shtesë vaj-lubrifikant për Kombinatin e Naftës. 

1950 2 

1178 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi caktimin e masës së tatimit mbi xhiro për 
marmalatën. 

1950 2 

1179 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, për tarifën e tatimit mbi xhiro e cigareve të reja 
marka "Dëfrimi". 

1950 3 
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1180 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e cigareve "Dëfrimi", çmimin dhe 
stimulacionin e ullinjve të grumbulluar para kohe si dhe mbi 
çmimin e bezes së prodhuar nga industria. 

1950 14 

1181 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, mbi emërtim shpenzimi në fond 
shpenzime për zgjedhjet e Kuvendit Popullor dhe gjyqtarë 
popullorë. 

1950 2 

1182 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Arsimit mbi akordimin e një sasie veshmbathje konviktit të 
Kukësit e Shkodrës. 

1950 3 

1183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i KQ të Rinisë 
së Punës së Shqipërisë, mbi tërheqjen nga rezervat shtetërore 
të artikujve industrialë dhe ushqimorë për llogari të KQ të 
Rinisë me rastin e Vitit të Ri. 

1950 3 

1184 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi shtesë fondi Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 

1950 4 

1185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
dikastereve për blerje nga importi nga 1 autogaz 67. 

1950 2 

1186 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importim materialesh 
për zhvillimin e peshkimit në vendin tonë. 

1950 2 

1187 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi akordim fondi shoqatës "Miqtë e 
Shqipërisë". 

1950 2 

1188 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi studimin e linjave hekurudhore nga ekipi 
sovjetik. 

1950 3 

1189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi NBSH-së 
"Perlat Rexhepi". Shkodër. 

1950 2 

1190 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtim subvencioni 
Komunitetit Ortodoks. 

1950 2 

1191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit për 
Çështje Klerike, mbi aprovimin e rregullores së Komunitetit 
Bektashian, së bashku me rregulloren përkatëse. 

1950 9 
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1192 Vendim i Këshillit të Ministrave, rregullore dhe relacion i 
Komitetit për Çështje Klerike, mbi aprovimin e rregullores së 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 

1950 21 

1193 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi shpronësimin pa shpërblim të dy 
zdrukthtarive. 

1950 6 

1194 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Minierave, mbi shpërblimin e familjeve të tre punëtorëve 
vrarë aksidentalisht në Kombinatin e Naftës Kuçovë. 

1950 5 

1195 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi kategorizimin e personelit 
të sektorit të kuadrit të bashkimeve të kooperativave të 
artizanatit në rrethe. 

1950 5 

1196 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Arsimit, mbi kategorizimin e punonjësve në shaptilografinë e 
Ministrisë së Arsimit. 

1950 4 

1197 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i BQ të 
Kooperativave të Konsumit, mbi aprovimin e organikë-tabelë 
e pagave të ndërmarrjeve industriale të punimit të qumështit. 

1950 4 

1198 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
punëtorëve të NISH Çimentos, me relacionin përkatës. 

1950 2 

1199 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Pyjeve, mbi ndryshimin e organikës së Degës së Shfrytëzimit 
dhe Mbrojtjes së Pyjeve. 

1950 5 

1200 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në shitje në 
tregun e garantuar fasule e mashurka. 

1950 1 

1201 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një bartje fondi në buxhetin e vitit 1950 dhe në 
tremujorin e IV-të të Komitetit të Kulturës Fizike dhe 
Sporteve. 

1950 2 

1202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi dhënie çizmesh punëtorëve të Selitës. 

1950 10 
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1203 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi mbulimin e humbjes së paparaparë të NISH 
Sharrave Tiranë rezultuar në fund të vitit 1949. 

1950 6 

1204 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi amortizimin e Industrisë 
së Peshkimit për vitin 1950. 

1950 11 

1205 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi mbulimin e humbjes së NISH Vaj-Alkoolit 
Elbasan të vitit 1949. 

1950 6 

1206 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi mbulimin e humbjes së paparaparë të 
rezultuar në fund të vitit 1949. 

1950 3 

1207 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë, mbi një bartje fondi në buxhetin vjetor dhe në 
planin e tremujorit të IV-të të vitit 1950. 

1950 3 

1208 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë fondi në buxhetin vjetor dhe në 
planin e tremujorit të IV-të të vitit 1950 të BRPSH. 

1950 4 

1209 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një shtesë fondi në buxhetin vjetor dhe në 
planin e tremujorit të IV-të në favor të Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1950 3 

1210 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një bartje fondi në buxhetin vjetor dhe në 
planin e tremujorit të IV-të të vitit 1950 në favor të ATSH-së. 

1950 4 

1211 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Financave, mbi një bartje fondi në favor të Drejtorisë Qendrore 
të Radio-Difuzionit. 

1950 3 

1212 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e elementit 
nxënës punëtorë për jashtë shtetit për t'u përgatitur për degë 
të ndryshme të ekonomisë. 

1950 2 

1213 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi projektvendimin e disiplinimit të energjisë 
elektrike në qytetin e Tiranës. 

1950 8 
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1214 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.12.1950. 

1950 2 

1215 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1950 16 

1216 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kompetencat e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave. 

1950 11 

1217 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi lënien e lirë të shitjes së tepricave të 
misrit, miellrave dhe nënprodukteve të tij. 

1950 6 

1218 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e burimeve të 
furnizimit për plotësimin e nevojave në yndyrna. 

1950 4 

1219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen 50% të tatimit 
mbi ekonominë bujqësore për vitin 1950. 

1950 3 

1220 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bartje fondi në favor të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 1 

1221 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e grumbullimit të fletë-dafinës. 

1950 8 

1222 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi mundësitë e shfrytëzimit të kapacitetit 
ekzistues të fabrikave tona për punimin e farërave për 
prodhim vaji si dhe mbi importimin e një fabrike për punimin 
e farërave. 

1950 11 

1223 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e rregullave që 
kanë të bëjnë me zgjerimin e aparatit administrativ, aprovimin 
e organikave dhe me caktimin dhe ngritjen e pagave. 

1950 2 

1224 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi çmimin e shitjes së këpucëve dhe plugjeve. 

1950 9 

1225 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi kualitetin e kromeve tona. 

1950 3 

1226 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e kopistëve. 1950 1 

3 Sekretaria e Përgjithshme.   
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1227 Protokolle të takimeve të shokut Mehmet Shehu me ministrin 
e Bujqësisë dhe ministrin e Kontrollit të Shtetit, për 
mbarëvajtjen e punës në këtë sektor. 

1950 59 

1228 Protokolle të takimeve të shokut Hysni Kapo me ministrin e 
Ndërtimit, Shëndetësisë, nënministrin e Komunikacioneve, 
Financave, presidentin e Kulturës dhe Arteve, prokurorin e 
përgjithshëm, sekretarin e përgjthshëm të SHNUM-it, 
ministrin e Drejtësisë dhe drejtorin e Kujdesit Social, për 
mbarëvajtjen e punës në këto sektorë. 

1950 124 

1229 Protokolle të takimeve të shokut Spiro Pano me ministrin e 
Industrisë, Tregtisë, Grumbullimeve, vNdërtimit, presidentin 
e Artizanatit dhe përgjegjësin e Artizanatit, për mbarëvajtjen e 
punës në këto sektorë. 

1950 186 

1230 Protokolle të takimeve të shokut Spiro Pano me ministrin e 
Minierave, Tregtisë së Jashtme, Ndërtimit, Komunikacioneve 
dhe n/ministrin e Financave për mbarëvajtjen e punës në këto 
sektorë. 

1950 66 

1231 Letër e shokut Enver Hoxha dërguar Gjeneralisimit Stalin, për 
aprovimin e projektplanit perspektiv 1951-1955 nga ana e 
Këshillit Ekonomik. 

1950 5 

1232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për regjistrimin e popullsisë. 

1950 2 

1233 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për emërimin e shokut Josif Pashko si zv/ministër 
i Punëve të Brendshme. 

1950 1 

1234 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për disa ndryshime në ligjin e Komisionit të Planit 
të Shtetit si dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
aprovimin e rregullores mbi kompetencat e tij. 

1950 4 

1235 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.07.1950, mbi ndarjen e punës midis anëtarëve të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave. 

1950 7 
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1236 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe të 
Byrosë Politike datë 04.03 dhe 27.03.1950, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të zhvillimit ekonomik dhe kultural të RP të 
Shipërisë për vitin 1950 si dhe mbi shqyrtimin e 
projektrregullores për funksionimin e kolegjiumeve. 

1950 42 

1237 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1950, për amnistinë e të burgosurve ordinerë dhe armiq 
të popullit me rastin e festës së 29 Nëntorit. 

1950 2 

1238 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1950, për realizimin e planit të tremujorit të parë si dhe 
mbi realizimin e planeve 15-ditore e mujore në të gjitha fushat 
me materialin përkatës. 

1950 43 

1239 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1950, mbi shqyrtimin e planit të naftës për vitin 1951 me 
materialin përkatës. 

1950 55 

1240 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e Qeverisë 
së Re dhe Kolegjiumit të ministrive, me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 12 

1241 Instruksione, detyrat dhe të drejtat e referentëve të 
Sekretariatit pranë Këshillit të Ministrave si dhe detyrat, të 
drejtat dhe forma e punës së Sekretariatit të Pushtetit 
Qendror. 

1950 18 

1242 Instruksione, mbi ruajtjen e korrespondencës sekrete si dhe 
mbi kompetencat e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1950 11 

1243 Materiale dërguar Këshillit Ekonomik mbi planin 5-vjeçar të 
zhvillimit të ekonomisë së RPSH-së. 

1950 46 

1244 Rregullore e brendshme e Ministrisë së Punëve Botore, 
Industrisë, Radio-Difuzionit, ndërmarrjeve shtetërore të 
hekurudhave, Gjykatës së Lartë, Komitetit të Grumbullimeve, 
BQ të Kooperativave të Artizanatit, etj. 

1950 108 

1245 Relacion, mbi projektpropozimin e planit të pesëvjeçarit të 
parë 1951-1955. 

1950 25 
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1246 Projektplane, plane tremujore të dikastereve qendrore, mbi 
paraqitjen e projektligjeve, vendimeve e rregulloreve për 
marrjen në shqyrtim nga Qeveria për vitin 1950, me qarkoren 
përkatëse. 

1950 123 

1247 Raporte, relacione, pasqyra e konkluzione të dikastereve, 
institucioneve, organizatave ekonomike, social-kulturore etj., 
mbi rezultatet e planit 2-vjeçar 1949-1950. 

1950 25 

1248 Relacion, mbi hartimin e planit për vitin 1950, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 14 

1249 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1950 16 

1250 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi analizën e realizimit të 
planit të vitit 1950 me korrespondencën përkatëse. 

1950 5 

1251 Plane pune mujore e tremujore të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe raporte, relacione e tjerë të realizimit të 
planeve. 

1950 116 

1252 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kompetencat e Seksionit të Planit dhe metodologjinë e 
ndërtimit të planeve. 

1950 6 

1253 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi spastrimin e Aparatit 
Shtetëror nga elementët armiq. 

1950 11 

1254 Projekt-dekret-ligj, projekturdhëresa e projektvendime mbi 
çështje të bujqësisë, grumbullimit, financës dhe Komisionit të 
Kategorizimit. 

1950 49 

1255 Letra të ndërmarrjeve të ndryshme në Gjermani drejtuar 
Qeverisë së RPSH-së, mbi Konferencën e Ministrave të 
Jashtëm në Pragë. 

1950 23 

1256 Komunikatë e Qeverisë provizore të RD Gjermane mbi 
vendimet e marra në Nju Jork nga Qeveria e SHBA-së, 
Britanisë e Francës në lidhje me politikën e tyre në Gjermani. 

1950 3 

1257 Ftesë e Këshillit të Ministrave të Republikës Çekosllovake. 1950 4 

1258 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijim e suprimim 
ndërmarrjesh, me korrespondencën përkatëse. 

1950 17 
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1259 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aneks-marrëveshjet 
protokollare dhe kontratat e shitblerjes, me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 1 

1260 Vendime e projektvendime të Këshillit të Ministrave mbi 
ngritje komisionesh, së bashku me qarkoren dhe 
korrespondencën përkatëse. 

1950 7 

1261 Raporte, plane-pune mujore dhe konkluzione të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1950 25 

1262 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjet për festën e 29 
Nëntorit. 

1950 5 

1263 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi listën e personave që 
mendohet të mosmerren nën armë si të pazëvendësueshëm në 
punë. 

1950 4 

1264 Vendime të Këshilit të Ministrave, mbi furnizimin e tregut të 
garantuar dhe tregut special ar-valutë si dhe mbi zbatimin e 
vendimeve dhe urdhëresave. 

1950 18 

1265 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punimin në ndërmarrjet 
ekonomike një ditë në muaj me material të kursyer. 

1950 1 

1266 Qarkore, raporte, relacione dhe korespondencë mbi 
instruksionet e punës me plan. 

1950 54 

1267 Buletine-mujore të Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 1950 30 

1268 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit dhe komitetet ekzekutive, mbi dërgimin e evidencave 
statistikore. 

1950 22 

1269 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ekipet që dërgohen me 
rastin e fushatave të ndryshme si dhe mbi dërgimin e 
drejtorëve në terren me materialin përkatës. 

1950 2 

1270 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit, mbi disa objekte që duhen patur parasysh në planin 
perspektiv. 

1950 3 

1271 Mbi veprimtarinë e kolegjeve të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror. 1950 13 

1272 Korrespondencë e Bankës së Shtetit me Këshillin e Ministrave, 
mbi vonesën e dërgimit të planeve të inspektimit. 

1950 1 
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1273 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi thirrjen në punë të 
teknikëve të çmobilizuar, mbajtjen e evidencave të rregullta 
dhe mbi të drejtat ekonomike-financiare të degëve ushtarake. 

1950 4 

4 Industri-Miniera-Artiazanat-Tregtia e Jashtme.   

1274 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1950, për rabatet dhe marzhet tregtare. 

1950 1 

1275 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.10.1950, për realizimin e planit të eksportit me Bashkimin 
Sovjetik e demokracitë popullore. 

1950 11 

1276 Procesverbal dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministrin e Industrisë dhe Minierave, mbi pezullimin e 
prodhimit të kromit në Pogradec. 

1950 4 

1277 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për prodhimin e mineralit dhe koncentratit të 
piritit në zonën e Dervenit dhe lidhje kontrate me Qeverinë 
Çeke për rregullimin e kantierit me vendimet përkatëse. 

1950 11 

1278 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e ushtruar 
nëpër miniera për mbarëvajtjen e punës si dhe mbi realizimin 
e planit të prodhimit dhe shpimit me materialin përkatës. 

1950 31 

1279 Korrespondencë e kryetarit të delegacionit në Moskë Koço 
Theodhosit me nënkryeministrin Spiro Koleka, mbi 
organizatën shtetërore për drejtimin e punimeve gjeologjike 
dhe për llogaritjen e bazave të tyre. 

1950 1 

1280 Vendime të marra në mbledhjet e organizuara në Kuçovë, 
Patos e Selenicë, mbi analizën e punës së tyre. 

1950 25 

1281 Plane, shtesa planesh, relacione dhe pasqyra të prodhimit të 
vajgurit në kantierin e Patosit për vitin 1950. 

1950 17 

1282 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi avaritë dhe gjendjen në 
pusin e kërkimeve vajgurore të Patosit me materialin përkatës. 

1950 10 

1283 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
dërgimin e disa materialeve për studim për metalurgjinë dhe 
prodhimin e naftës. 

1950 4 

1284 Studim, mbi kromet dhe eksportimi i tyre. 1950 22 
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1285 Urdhër dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi prodhimin dhe transportimin e bitumit. 

1950 1 

1286 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi industrializimin e 
qymyrgurit të thërmuar me materialin përkatës. 

1950 7 

1287 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
transportimin e qymyrgurit dhe tërheqjen e tij nga 
ndërmarrjet e ndryshme. 

1950 9 

1288 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e thellësisë së 
shpimit në minierat e qymyrgurit Krrabë, Priskë e Memaliaj. 

1950 1 

1289 Studim mbi magnezitin e zonës së Bulçarit. 1950 19 

1290 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi eksplozionin e galerisë 
së Selenicës dhe aksidentet që ndodhin. 

1950 4 

1291 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritjen e një impianti të 
ri për prodhimin e mazutit si dhe për përgatitjen për eksport 
të bitumit fluksat. 

1950 18 

1292 Relacion i Komisionit të Planit, mbi planin e uljes së kostos së 
prodhimeve industriale e minerale me materialin përkatës. 

1950 7 

1293 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi standartizimin e disa 
artikujve. 

1950 1 

1294 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ardhjen e specialistëve të huaj në Shqipëri. 

1950 9 

1295 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien nga ana e 
Komisionit të Planit 3 ton letër kromi Drejtorisë Politike të 
Ushtrisë Popullore. 

1950 4 

1296 Projektvendim dhe materiali përkatës, mbi caktimin e 
normativave për artikujt industrialë dhe mineralë. 

1950 9 

1297 Plane, projektplane, relacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me dikasteret, mbi energjinë elektrike të Patosit 
e Kuçovës dhe porosinë e tre grupeve elektrogjen diesel nga 
Polonia dhe importimin e disa turbinave nga Italia. 

1950 69 

1298 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për uljen e planit të prodhimit të makaronave me 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 28 
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1299 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
28.02 dhe 11.11.1950, mbi rezultatet e kontrollit mbi realizimin 
e akumulacionit të cigareve të vitit 1949 si dhe për disa 
ndryshime në planin e prodhimit dhe të shitjes së cigareve, 
duhanit kaush dhe letërcigares, me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 23 

1300 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi stimulacionet e reja të bimëve industriale për 
vitin 1950. 

1950 7 

1301 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950 për shtesa fondesh mbi 500.000 lekë. 

1950 2 

1302 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950 vendime dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi peshkimin. 

1950 19 

1303 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi rekuizimin e 
makinerive që disponojnë privatët me materialin përkatës. 

1950 10 

1304 Urdhër, preventiv shpenzimesh, procesverbale mbi 
kolaudimin e makinerive të Kombinatit "Stalin" me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 37 

1305 Vendim, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi kontrollin e ushtruar në 
ndërmarrjet e ndryshme. 

1950 54 

1306 Vendime, relacione të Këshillit të Ministrave, mbi agjencitë e 
sharrave dhe akordim e shtim fondi me materialin përkatës. 

1950 31 

1307 Vendim, raporte e relacione, mbi gjendjen e Uzinës "Enver" 
dhe marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes. 

1950 35 

1308 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi amortizimin e industrisë 
së peshkut në Shqipëri,  me materialin përkatës. 

1950 8 

1309 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e bimëve 
vajullirit, grumbullimin, çmimet, stimulacionet dhe punimin e 
ullinjve për sezonin 1950-1951 me materialin përkatës. 

1950 9 

1310 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e duhanit, 
dhënien e të hollave avancë produktorëve të duhanit si dhe 
sigurimin e depove me materialin përkatës. 

1950 5 
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1311 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e lëndëve 
të para për prodhim dhe tregtinë dhe realizimni e planit të 
grumbullimit të lëkurëve. 

1950 2 

1312 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e 
qymyrgurit antracit me linjit për prodhimin e çimentos me 
materialin përkatës. 

1950 14 

1313 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e stufave për 
djegien e qymyrgurit me materialin përkatës. 

1950 11 

1314 Projektvendime, relacion, planifikime, vërejtje dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
industrializimin dhe tregtimin e lëkurëve. 

1950 26 

1315 Projektvendime të dikastereve, mbi prodhimin dhe 
shfrytëzimin e rrëshirës së pishës, grumbullimin dhe 
shfrytëzimin e kockave e këmbëve të kafshëve me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 17 

1316 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave për përpunimin e gjineshtrës me 
materialin përkatës. 

1950 22 

1317 Relacion mbi studimin e prodhimit të artikujve të rinj me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 6 

1318 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
mundësinë e prodhimit në vend të oksidit të magnezit. 

1950 4 

1319 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
kostos së prodhimeve industriale me materialin përkatës. 

1950 7 

1320 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në planin e 
materialeve me korrespondencën përkatëse. 

1950 22 

1321 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim materiali 
ndërmarrjeve shtetërore industriale me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 17 

1322 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
diferencat në planin e materialeve e makinerive të importit për 
vitin 1950. 

1950 6 
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1323 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe ndërmarrjet e ndryshme lokale, mbi furnizimin 
me lëndë të parë dhe mosmbarëvajtjen e punës për mungesë 
punëtorësh. 

1950 15 

1324 Relacion, procesverbal dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe komitetet 
ekzekutive, mbi dhënien e një sharre shirit Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Lushnjes dhe dy motopompave 
katundit Shkozë Vlorë. 

1950 9 

1325 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kualitetin e dobët të prodhimeve të ndryshme industriale. 

1950 6 

1326 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
rregullimin e makinerive që disponojnë ndërmarrjet. 

1950 2 

1327 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi grumbullimin e mbeturinave të hekurishteve. 

1950 50 

1328 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e grupeve 
elektrogjene ardhur nga reparacionet si dhe mbi tërheqjen e 
makinerive të blera prej shoqërisë "Vllazën Hoti" që ndodhen 
në Trieste me korrespondencën përkatëse. 

1950 6 

1329 Plan mujor mbi shpërndarjen e karburantit me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 3 

1330 Vendim i KQ të PPSH-së, mbi masat që duhen marrë për 
mbarëvajtjen e punës në kooperativat e artizanatit me 
materialin përkatës. 

1950 17 

1331 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmat që duhet t'u 
jepen bashkimeve dhe kooperativave të artizanatit me 
materialin përkatës. 

1950 3 

1332 Raporte, relacione, pasqyra dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret mbi realizimin e planit. 

1950 76 

1333 Vendim i Këshillit të Ministrave, pasqyra dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi  realizimin e planit 
të prodhimit për 6-mujorin e I-rë 1950. 

1950 33 

1334 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
mosrealizimin e planit në prodhimin e vozave gjatë vitit 1949. 

1950 15 
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1335 Raporte, relacione, vërejtje dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi kontrollin në BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, të metat e konstatuara dhe 
masat e marra për eleminimin e të metave. 

1950 23 

1336 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kolaudimin e një sasie alumini të dëmtuar ardhur nga importi. 

1950 8 

1337 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mallrat stoqe të BQ të 
Kooperativave të Artizanatit me korrespondencën përkatëse. 

1950 26 

1338 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin 
me energji elektrike të Kombinatit të Naftës "Stalin". 

1950 10 

1339 Konkluzione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi prodhimin e kaolinës dhe provat e saj për 
prodhimin e enëve të baltës. 

1950 12 

1340 Promemorie e BQ të Kooperativave të Artizanatit, mbi 
punimin e pupulitit dhe xhukës dhe qarkore e Komisionit të 
Planit, mbi prodhimin e lëndës së sharruar dhe prodhimin e 
drurit të zdrukthtarive nacionale, lokale dhe të artizanatit. 

1950 12 

1341 Promemorie e BQ të Kooperativave të Artizanatit, mbi 
punimin e albumeve dhe zhvillimin e artizanatit artistik me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 13 

1342 Vendim i BQ të Kooperativave të Artizanatit dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi normat në kooperativat e 
artizanatit. 

1950 5 

1343 Vendim i BQ të Kooperativave të Artizanatit, mbi planifikimin 
e kostos së prodhimeve dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi uljen e kostos së prodhimeve të 
artizanatit. 

1950 21 

1344 Pasqyra e tekstileve të kërkuara dhe kontraktuara për 
Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare. 

1950 1 

1345 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e prodhimit të 
vitit 1950 të NISH Gomisterisë Durrës. 

1950 2 

1346 Korrespondencë, mbi shtimin e planit të prodhimit të 
shkrepseve. 

1950 2 
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1347 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes së 
Kolegjiumit të Ministrisë së Industrisë me materialin përkatës. 

1950 4 

1348 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë mbi trajtimin, edukimin dhe dëfrimin e punëtorëve. 

1950 3 

1349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkimin nga detyra si 
anëtar i Kryesisë Provizore të BQ të Kooperativave të 
Artizanatit të Pandi Dumes. 

1950 1 

1350 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin me shërbime 
të tjera të kuadrit të Bashkimeve të Artizanatit. 

1950 1 

1351 Urdhëresë e Qeverisë, mbi shpërblimin e personelit drejtues, 
teknik dhe administrativ në ndërmarrjet ekonomike nacionale 
dhe kooperativat e artizanatit. 

1950 12 

1352 Vendim, shtojcë vendim i BQ të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi emulacionin socialist. 

1950 4 

1353 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
administrimin e fabrikave të miellit dhe orizit. 

1950 2 

1354 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen, 
transferimin, krijimin dhe zgjerimin e fabrikave e uzinave me 
materialin përkatës. 

1950 62 

1355 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e objektit 
dhe firmës së disa ndërmarrjeve ekonomike. 

1950 7 

1356 Kërkesë e Ministrisë së Industrisë për ndryshimet e bëra nga 
ana jonë në kapacitetin e tre instalimeve të stazhionimit të 
drurit. 

1950 6 

1357 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngitjen e zdrukthtarive 
për shfrytëzimin e tepricave të lëndës së drurit, mbi 
centralizimin dhe ngritjen e impiantit të stazhionimit të drurit 
pranë zdrukthtarive dhe stabilimentit të sharrave me 
materialin përkatës. 

1950 8 

1358 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kalimin, sistemimin dhe 
funksionimin e ndërmarrjeve lokale me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 26 
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1359 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim, shtesë dhe 
transportim fondesh për ngritjen e reparteve të reja, montimin 
e makinerive dhe kryerjen e punimeve në ekonomi me 
materialin përkatës. 

1950 11 

1360 Relacione, mbi kontrollin e ushtruar në industri dhe BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi mbarëvajtjen e punës në 
Degën e Kuadrit. 

1950 2 

1361 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi gjendjen, koordinimin dhe normalizimin e 
industrisë lokale. 

1950 30 

1362 Njoftime të Drejtorisë së Organizimit, Inspektimit të KQ të 
PPSH-së mbi marrjen e masave për përmirësimin e punës në 
ndërmarrjet industriale shtetërore të rrethit të Shkodrës. 

1950 2 

1363 Pasqyra të realizimit të planit mujor e tremujor të titullarëve të 
institucioneve e ndërmarrjeve qendrore me korrespondecën 
përkatëse. 

1950 24 

1364 Udhëzime të Komisionit të Planit, mbi paraqitjen e 
ndryshimeve të projektplaneve të vitit 1950 në industri. 

1950 2 

1365 Qarkore e Ministrisë së Industrisë, mbi mbledhjen që do të 
bëhet për realizimin e planit të vitit 1949 dhe detyrat që dalin 
për vitin 1950 si dhe plane mujore, 3-mujore e 9-mujore. 

1950 151 

1366 Plane, projektvendime, procesverbale, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
realizimin e planit të prodhimeve të shpërndarjes së 
ndërmarrjeve industriale lokale. 

1950 44 

1367 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi organizimin e kontrollit për realizimin e 
planit. 

1950 17 

1368 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
konsumatorëve të qytetit të Tiranës me energji elektrike me 
materialin përkatës. 

1950 17 

1369 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importimin nga 
Hungaria të makinerive për ngritjen e Fabrikës së Vajrave 
Vegjetale në Rrogozhinë. 

1950 1 
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1370 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Fabrikës 
së Çimentos në Vlorë me materialin përkatës. 

1950 12 

1371 Urdhëresë e Qeverisë, mbi ndihmën mjekësore të anëtarëve të 
kooperativave të artizanatit. 

1950 1 

1372 Vendime të marra në lidhje me tregtinë e brendshme mbas 
Plenumit të XI-të të KQ të PPSH-së. 

1950 3 

1373 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të KQ të PPSH dhe 
Këshillit të Ministrave në janar 1950, mbi marrëveshjet e 
arritura me Bashkimin Sovjetik dhe demokracitë popullore 
për vitin 1950 së bashku me materialin përkatës. 

1950 296 

1374 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, për lidhjen e kontratave me materialin përkatës. 

1950 33 

1375 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për importimin e disa mallrave me materialin 
përkatës. 

1950 4 

1376 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi shqyrtimin e projektakordit midis Qeverisë së 
RP të Shqipërisë dhe Qeverisë së RP të Hungarisë, me 
materialin përkatës. 

1950 4 

1377 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi Kodin Doganor me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 5 

1378 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, mbi disa investime për vitin 1951. 

1950 5 

1379 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore të Import-Eksporteve Durrës. 

1950 1 

1380 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore për Rregullimin e Tregtisë së Importeve dhe 
Eksporteve me materialin përkatës. 

1950 6 

1381 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
për përcaktimin e punës së Seksionit të Protokollit pranë 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me rregulloren përkatëse. 

1950 6 
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1382 Relacione, procesverbale, pasqyra dhe konkluzione, mbi 
realizimin e planeve 1, 3, 6, 9-mujore dhe vjetore të Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme me korrespondencën përkatëse. 

1950 162 

1383 Radiograme të Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RPSH-së 
Enver Hoxha me kryetarin e delegacionit qeveritar tregtar në 
Moskë shokun Spiro Koleka. 

1950 8 

1384 Informacione 3, 6-mujore dhe korrespondencë e shokut Enver 
Hoxha, Koço Theodhosi e të tjerë të delegacionit përfaqësues 
shqiptar në Moskë me shokun Spiro Koleka, mbi bisedimet e 
zhvilluara në mbledhjet e Këshillit Ekonomik me 
përfaqësuesit e demokracive popullore. 

1950 59 

1385 Radiograme e bisedime telefonike midis kryetarit të 
delegacionit qeveritar tregtar në Moskë shokut Spiro Koleka 
dhe kryetarëve të delegacioneve tregtare në Varshavë, 
Bukuresht, Budapest dhe Pragë, mbi marrëveshjet tregtare të 
zhvilluara me këto vende. 

1950 60 

1386 Protokolle të sesioneve të ndryshme të Këshillit Ekonomik të 
Ndihmës Reciproke, mbajtur në Moskë në vitin 1950. 

1950 122 

1387 Shpjegime, mbi mënyrën teknike për realizimin e kleringut të 
shumanshëm. 

1950 18 

1388 Protokoll dhe notë marrëveshje e Shqipërisë me BRSS, mbi 
furnizimin me armë, mjete ushtarake e pajisje. 

1950 6 

1389 Kontratë e Qeverisë Shqiptare me kryetarin e Misionit Italian 
në përfaqësi të Institutit Gjeografik Ushtarak të Firences, mbi 
punët topografike kadastrale që do të bëhen në tokën 
shqiptare me korrespondencën përkatëse. 

1950 4 

1390 Pasqyra dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi mbylljen e 
marrëveshjeve tregtare për vitin 1949 me Çekosllavakinë, 
Hungarinë, Poloninë dhe Rumaninë. 

1950 88 

1391 Protokolle, projekte e promemorie paraqitur për nënshkrim 
qeverive të demokracive popullore, mbi rregullimin e 
pagesave të rrjedhura nga ndryshimi i kursit të rublës me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 49 
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1392 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, mbi lidhjen e marrëdhënieve tregtare me 
vendet e Perëndimit. 

1950 4 

1393 Observacione të kryetarit të delegacionit qeveritar tregtar në 
Moskë Pupo Shyti drejtuar zv/ministrit të Tregtisë së Jashtme 
të Bashkimit Sovjetik, mbi ndryshime e shtesa në marrëveshjet 
tregtare. 

1950 12 

1394 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë etj., mbi ndryshimin e porositësit të përgjithshëm 
për disa defekte që kanë lidhje me marrëveshjet e Qeverisë së 
BRSS me Qeverinë e RP të Shqipërisë. 

1950 4 

1395 Akorde e marrëveshje tregtare dhe pagesash midis RP të 
Shqipërisë dhe vendeve të demokracive popullore për vitin 
1950. 

1950 74 

1396 Raporte, relacione, procesverbale, pasqyra e konkluzione, mbi 
realizimin e planeve 1, 3, 6 e 9-mujore të Ministrisë së 
Minierave me materialin përkatës. 

1950 187 

1397 Projektvendim e relacion i Ministrisë së Minierave, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Ndërtimeve për Minierat 
si dhe mbi hapjen e një laboratori në Bulqizë për analizat e 
kromit dhe pajisjen e tij me materialet e nevojshme. 

1950 5 

1398 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
disa të meta në kantierin e Patosit dhe sigurimin teknik të tij. 

1950 6 

1399 Projektvendime, raporte, relacione, protokolle dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Kontrollit të Shtetit, mbi revizionimin dhe gjendjen e 
Kombinatit të Naftës në Kuçovë e Patos. 

1950 23 

1400 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
deficitet e qymyrgurit në Memaliaj. 

1950 3 

1401 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një 
shpërblimi familjeve të viktimave që ranë në krye të detyrës 
në Kombinatin e Naftës Kuçovë dhe NMSH Qymyrguri 
Krrabë. 

1950 5 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1402 Projektvendim, mbi kufirin e firove legale për prodhimet 
minerale me materialin përkatës. 

1950 7 

1403 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim vaj lubrifikant 
Ministrisë së Minierave për Kombinatin e Naftës. 

1950 1 

1404 Lista mbi kontraktimet e llamarinës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me dikasteret, për bilancin e 
disponibilitetet e llamarinës. 

1950 10 

1405 Relacion, informacion dhe korrespondencë, mbi gjendjen e 
bilancit import-eksport me Republikën Çekosllovake si dhe 
mbi kontraktimet e vajit me Bashkimin Sovjetik. 

1950 3 

1406 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e previgjionit të 
NSH Eksportimeve dhe NSH Importimeve dhe mbi krijimin e 
Drejtorisë së Eksportit dhe Drejtorisë së Importit. 

1950 12 

1407 Notë e lista të kryetarit të delegacionit qeveritar tregtar në 
Moskë shokut Spiro Koleka, mbi marrëveshjet me jashtë që i 
përkasin sektorit të minierave me materialin përkatës. 

1950 12 

1408 Propozime e lista të kryetarit të delegacionit qeveritar tregtar 
në Moskë shokut Spiro Koleka, mbi rafinerinë e naftës dhe 
hekurudhat me korrespondencën përkatëse. 

1950 52 

1409 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ndryshimin e akordit midis Qeverisë së BRSS dhe RP të 
Shqipërisë në shkollat e larta të BRSS dhe për mbajtjen e tyre. 

1950 5 

1410 Projektrregullore, mbi punën e komisionit të përbashkët dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
mbledhjet e komisionit për zbatimin e marrëveshjes mbi 
bashkëpunimin në lëmin e politikës sociale dhe administrative 
me Bullgarinë. 

1950 19 

1411 Notë e Qeverisë Çekosllovake drejtuar Qeverisë Shqiptare, 
mbi afatin e dorëzimit të disa kamionëve si dhe mbi zbatimin 
e marrëveshjeve tregtare për vitin 1950 me materialin 
përkatës. 

1950 21 

1412 Marrëveshje e projektmarrëveshje, mbi bashkëpunimin 
kulturor, teknik e shkencor të RPSH-së me demokracitë 
popullore, me materialin përkatës. 

1950 14 
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1413 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e lëkurëve 
firmave italiane dhe përfundimin e një kontrate shitblerjeje me 
firmat italiane me materialin përkatës. 

1950 8 

1414 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
blerje mjetesh transporti nga Italia dhe Bullgaria. 

1950 7 

1415 Projektvendim mbi grumbullimin e materialeve dokumentare 
nga komitetet ekzekutive, mbi vlerësimin e pasurive italiane 
në Shqipëri, me relacionin përkatës. 

1950 2 

1416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e grafikut të 
eksportit për vitin 1950 dhe mbi realizimin e planit me 
materialin përkatës. 

1950 17 

1417 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kërkesat e atasheve tregtarë jashtë për dërgimin e të dhënave 
të realizimit të planit të prodhimit për eksportin. 

1950 10 

1418 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
listat e eksportimeve për vitin 1950. 

1950 3 

1419 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin, kualitetin 
dhe kontraktimin e materialeve për eksport. 

1950 15 

1420 Vendime e procesverbale mbledhjesh, mbi prodhimin, 
kualitetin e dobët, përzierjen, depozitimin dhe pastrimin e 
kromit të destinuar për eksport me materialin përkatës. 

1950 67 

1421 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi prodhimin dhe transportimin e 
mineraleve për eksport. 

1950 15 

1422 Pasqyra mbi otaket e bimëve medicinale, gjendjen dhe 
eksportimin e tyre me materialin përkatës. 

1950 10 

1423 Raporte, relacione, procesverbale, promemorie e 
korrespondencë, mbi kontraktimet e artikujve të ndryshëm 
për eksport. 

1950 23 

1424 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Këshillin e Ministrave, mbi përgjigjet e përfaqësuesit polak 
lidhur me eksportimet e vitit 1950. 

1950 4 

1425 Korrespondencë e Komisionit të Planit, mbi korrigjimet në 
planin e materialeve të importit. 

1950 1 
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1426 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat për materiale 
importi. 

1950 7 

1427 Lista të artikujve të ndryshëm që duhen importuar nga 
Gjermania, Hungaria, Bashkimi Sovjetik etj., me materialin 
përkatës. 

1950 95 

1428 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e previgjionit të 
NSH Eksporteve e Importeve me materialin përkatës. 

1950 4 

1429 Projekturdhëresa të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi 
marrëdhëniet e Ndërmarrjes Shtetërore të Importimeve me 
buxhetin dhe entet e tjera, me materialin përkatës. 

1950 17 

1430 Projektvendime, relacione, lista dhe konkluzione, mbi mallrat 
e importit që ndodhen në Portin e Durrësit me materialin 
përkatës. 

1950 77 

1431 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi kualitetin e mallrave të 
importuara me materialin përkatës. 

1950 14 

1432 Projektnotë, vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi gjendjen, organizimin, kolaudimin 
dhe shpërndarjen e materialeve të reparacioneve. 

1950 99 

1433 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
zhdoganimin dhe shpërndarjen e kolipostave. 

1950 10 

1434 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e kontrastolisë 
me materialin përkatës. 

1950 3 

1435 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ardhjen me vonesë të deseneve dhe projekteve teknike për 
ngritjen e objekteve të reja industriale. 

1950 3 

1436 Projektvendim e relacion, mbi marrjen në dorëzim të 
makinerive dhe pajisjeve të industrisë së re. 

1950 13 

1437 Protokolle bisedimesh midis RP të Shqipërisë dhe Bashkimit 
Sovjetik, mbi porositë dhe afatet e furnizimit të makinerive 
për Hidrocentralin e Selitës, Kombinatin e Tekstileve "Stalin" 
etj., me materialin përkatës. 

1950 33 

1438 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, mbi incidentet e ndodhura në një 
vajgurmbajtëse italiane. 

1950 5 
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1439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e grafikut për 
eksport për vitin 1950. 

1950 20 

1440 Qarkore e Komisionit të Planit, mbi kuotat dhe udhëzimet për 
projektplanin e vitit 1950. 

1950 17 

5 Bujqësi-Pyje.   

1441 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, për administrimin dhe qiradhënien e kullotave me 
materialin përkatës. 

1950 43 

1442 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, për grumbullimin e ullinjve. 

1950 2 

1443 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi rajonizimin e bimëve industriale me 
materialin përkatës. 

1950 15 

1444 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, për dhënien e flamurit tranzitor të Këshillit të 
Ministrave, kooperativës bujqësore më të dalluar gjatë vitit 
1949 me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 25 

1445 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi furnizimin me bukë disa kooperativa 
bujqësore, me vendimet përkatëse. 

1950 6 

1446 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për administrimin, përmirësimin dhe qiradhënien 
e kullotave. 

1950 3 

1447 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për konditat e punës së punëtorëve në bujqësi. 

1950 2 

1448 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për shërbimin veterinar. 

1950 2 

1449 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për transportimin e disa mallrave për konsum dhe 
eksport si dhe për mosfurnizimin e ushtrisë me bar e kashtë 
simbas planit, me korrespondencën përkatëse. 

1950 41 

1450 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.01.1950, për dorëzimin e detyrueshëm të vezëve dhe 
grumbullimin e tyre. 

1950 2 
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1451 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për detyrimin e kooperativave bujqësore për të 
siguruar farëra të zgjedhura, me materialin përkatës. 

1950 41 

1452 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
16.02 dhe 27.03.1950, për stabilizimin e kadastrës së tokave, 
me materialin përkatës. 

1950 62 

1453 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Entit 
Autonom të Grumbullimit në vartësi të Ministrisë së Bujqësisë 
dhe shndërrimi i kafshëve të vlefshme për fermat bujqësore. 

1950 3 

1454 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e NBSH 
Kuçovë dhe krijim i saj nën administrimin e Ministrisë së 
Bujqësisë, me materialin përkatës. 

1950 12 

1455 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien e emrit "Vasil 
Shanto" Kooperativës Bujqësore të fshatit Grill si dhe mbi 
ndërrimin e emrave të kooperativave bujqësore. 

1950 5 

1456 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kthimin e Stacionit të 
Kërkimeve  
Bujqësore në vartësi të Ministrisë së Bujqësisë. 

1950 1 

1457 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e NBL 
"Muzo Asqeriu", "Hasan Mëhillit" dhe krijimin e NBSH si dhe 
organizimi i NBSH-ve. 

1950 36 

1458 Projektvendim dhe relacion mbi bonifikimet nacionale e lokale 
dhe administrimi, shfrytëzimi e mirëmbajtja e kanaleve 
vaditëse-kullues, me korrespondencën përkatëse. 

1950 26 

1459 Rregullore, plan pune dhe aktkontrolli të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi zbatimin e mbarëvajtjes në punët e Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 7 

1460 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi dërgimin e projektplaneve bujqësore. 

1950 8 

1461 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
investimeve nacionale e lokale në bujqësi dhe realizimi i 
planeve mujore dhe tremujore. 

1950 66 
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1462 Konstatime të të deleguarëve të Komisionit të Planit dhe 
Kontrollit të Shtetit nëpër rrethe, për ndjekjen e realizimit të 
planit në bujqësi. 

1950 5 

1463 Raporte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi kontrollin dhe organizimin e 
mbledhjeve për mbarëvajtjen e punës në ndërmarrjet 
bujqësore shtetërore dhe pasqyra të realizimit të punës e të 
prodhimit në NBSH e SMT për muajin tetor. 

1950 29 

1464 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi realizimin e planeve 
mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore për vitin 1950 në 
ndërmarrjet bujqësore dhe mbledhje të kolegjiumeve të 
organizuar nga Ministria e Bujqësisë për këtë çështje. 

1950 195 

1465 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, për zhvillimin intensiv të hortikulturës dhe 
kopshtarisë kolektive dhe individuale. 

1950 6 

1466 Procesverbal i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Gjirokastër, mbi abandonimin e tokave dhe lëvizjet në 
pronësitë e fshatarëve me materialin përkatës. 

1950 3 

1467 Relacione, mbi fshatarët që punojnë tokën pjesërisht me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 5 

1468 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
analizimin e disa tokave shqiptare nga Akademia Bujqësore 
"Timiriazev" Moskë. 

1950 4 

1469 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit për 
vitin 1950, shpërndarjen e farës së orizit grurit etj., ekonomive 
bujqësore me materialin përkatës. 

1950 69 

1470 Qarkore, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi mbjelljet e pranverës e të 
vjeshtës për vitin 1950-1951. 

1950 51 

1471 Urdhëresë, qarkore e studime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
luftimin e sëmundjeve bimore dhe masat që duhen marrë. 

1950 14 

1472 Raporte të Komisionit të Planit dhe Kontrollit të Shtetit, mbi 
vaditjet dhe shërbimin kultural të bimëve. 

1950 4 
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1473 Relacione, mbi kultivimin e bimëve me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 11 

1474 Projektvendime, qarkore, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me dikasteret e komitetet ekzekutive 
etj., mbi mbjelljen, grumbullimin, kontraktimin e bimëve 
industriale dhe pasqyra përmbledhëse të rajonizimit të 
kulturave industriale. 

1950 184 

1475 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e ullinjve, 
çmimet e stimulacionet e grumbullimit të ullinjve të prodhimit 
të vitit 1950-1951. 

1950 7 

1476 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi zhvillimin e agrumeve në bregdetin 
jugor. 

1950 3 

1477 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi prodhimin e filizave të 
njomë të gjineshtrës. 

1950 3 

1478 Projektdekret i Ministrisë së Bujqësisë, mbi konstatimin, të 
çmuarit dhe gjykimin e dëmeve në bujqësi me materialin 
përkatës. 

1950 15 

1479 Raport, relacione, procesverbal, mbi dëmet e shkaktuara në 
bujqësi në disa rrethe me materialin përkatës. 

1950 31 

1480 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
lidhjen e kontratave me SMT, përgatitjen e korrjeve, shirjeve 
dhe kontrolli i ushtruar nga Ministria e Kontrollit të Shtetit. 

1950 19 

1481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi konsumimin e tepërt të 
karburantëve në SMT-në e Fierit dhe Lushnjes, mbi normat e 
punës dhe karburantit dhe analiza e vajit lubrifikant të holluar 
për traktorë. 

1950 37 

1482 Pasqyra e realizimit të kostos për 3, 6 e 9-mujorin e punimeve 
të tokës me traktorë në SMT-të dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Komisionin e Planit për këtë çështje. 

1950 32 

1483 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi normat e prodhimit 
dhe shpërblimin e punës së traktoristëve si dhe mbi uljen e 
normës në punimin me traktor me materialin përkatës. 

1950 34 
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1484 Vendim, qarkore, raporte të KQ të PPSH-së mbi korrjen, 
shirrjen e grumbullimin e të lashtave për vitin 1950 me 
materialin përkatës. 

1950 35 

1485 Telegrame dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive, mbi 
dërgimin e instruksioneve për organizimin e rendimentit në të 
lashta. 

1950 33 

1486 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rakordim llogarish në 
Ndërmarrjen Shtetërore të Farërave e Fidanëve Bujqësorë si 
dhe mbi aprovimin e fondit të kursimit për SMT-të me 
materialin përkatës. 

1950 17 

1487 Plan pune veterinar për vitin 1950 e ndarë në tremujore. 1950 2 

1488 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e barinjve 
dhe gjetjen e personave të aftë për blegtorinë. 

1950 3 

1489 Qarkore e Komisionit të Planit, mbi regjistrimin e gjësë së 
gjallë. 

1950 5 

1490 Projektvendim dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Bujqësisë, mbi përmirësimin e gjendjes në 
blegtori dhe konstatimet e dëmeve të shkaktuara në 
ndërmarrjet blegtorale dhe fermat shtetërore. 

1950 20 

1491 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
rendimentin e qumështit të bagëtive si dhe instalimin e 
fabrikave bulmetore në Sarandë. 

1950 7 

1492 Korrespondencë e Komisionit të Planit me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi projektplanin 5-vjeçar të blegtorisë dhe krijimin 
e komisionit për studimin e një plani të plotë në perspektivë 
në bazë të formularëve përkatës. 

1950 17 

1493 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive, mbi heqje vërejtje për moskujdesin e treguar për 
zhvillimin e ruajtjen e pyjeve me korrespondencën përkatëse. 

1950 8 

1494 Relacion mbi projektplanin 10-vjeçar të pyllëzimeve dhe 
përmirësimeve pyjore, pasqyra përmbledhëse, preventive 
shpenzimesh e materialesh pyjore. 

1950 18 
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1495 Projektvendim, qarkore, relacione dhe pasqyra të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi gjelbërimin e Kryeqytetit dhe qyteteve të tjera 
për vitin 1950. 

1950 14 

1496 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e shfrytëzimit të 
pyjeve për vitin 1950-1951 dhe shfrytëzimin e zonave të reja 
pyjore. 

1950 16 

1497 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, mbi ruajtjen e pyjeve me materialin përkatës. 

1950 22 

1498 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
formimin e një komisioni për plotësimin e kërkesës së 
përfaqësuesit të tregtisë sovjetike për eksportimin e drurëve të 
lisit dhe të ahut. 

1950 12 

1499 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpyllëzimin e zonës 
së Mamurasit, krijimin e komisionit për shpërndarjen e drejtë 
të lëndës së drurit gjatë shpyllëzimeve. 

1950 2 

1500 Relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljet e drurëve 
pyjorë gjatë lumenjve, kanaleve dhe rrugëve si dhe mbi 
procdimet pyjore. 

1950 12 

1501 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mostërheqjen e 
kamatvonesës për ekonomitë bujqësore rrethit të Beratit si dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kreditë agrare e 
bujqësore. 

1950 5 

1502 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi organizimin e 
institucionit dhe të revizionit financiar në kooperativa 
bujqësore. 

1950 5 

1503 Vendime dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin e drejtuesve të 
ndërmarrjeve bujqësore e blegtorale. 

1950 30 

1504 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi dhënien e ushqimit 
suplementar dhe furnizimin me veshmbathje të punonjësve të 
bujqësisë e blegtorisë. 

1950 14 

1505 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve me 
Komisionin e Planit, mbi metodologjinë e planifikimit në 
sektorin privat. 

1950 1 
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1506 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për investime në limit me materialin përkatës. 

1950 30 

1507 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e qeve të 
punës kooperativave bujqësore. 

1950 1 

1508 Qarkore e Ministrisë së Bujqësisë drejtuar SMT-ve mbi 
qëndrimin ndaj armikut të klasës dhe kulakëve në fshat. 

1950 2 

1509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e Kongresit të 
I-rë Ndërkombëtar të Phytopatologjisë e të Entomologjisë dhe 
Mbrojtjes së Bimëve në Bukuresht. 

1950 1 

6 Grumbullimi.   

1510 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të KQ të PPSH dhe 
Këshillit të Ministrave  në janar 1950 për mbjelljet pranverore, 
çmimin dhe zgjatjen e afatit të kredisë bankare për 
grumbullimin e bimëve medicinale si dhe mbi zhvillimin, 
sistemimin dhe grumbullimin e bimëve dhe drurëve 
industrialë me materialin përkatës. 

1950 55 

1511 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950, urdhëresë dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
për grumbullimin e vezëve dhe mbylljen e fushatës së 
grumbullimit të të lashtave si dhe mbi shitjen e tepricave të 
artikujve të detyrueshëm. 

1950 18 

1512 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi shqyrtimin e projektstatutit të kooperativave 
tregtare. 

1950 56 

1513 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për sistemimin e përdorimin e lokaleve të 
predestinuara për tregti së bashku me vendimet përkatëse. 

1950 5 

1514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të dytë të 
vitit 1950. 

1950 4 
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1515 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
28.02 dhe 23.11.1950 për zbritjen e fondit të grumbullimit për 
vitin 1950 të drithrave, mishit, orizit, pambukut dhe lulediellit 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 21 

1516 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.12.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të grumbullimeve 
për vitin 1951 me materialin përkatës. 

1950 51 

1517 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
31.01dhe 16.12.1950, për dorëzimin e detyrueshëm të mishit 
për vitin 1950 dhe dorëzimin shtetit 20% mish peshë e gjallë 
nga plani i detyrimit të vitit 1951 me materialin përkatës. 

1950 42 

1518 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1950, për dhënien e flamujve të kuq tranzitorë rretheve 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 16 

1519 Relacione të komiteteve ekzekutive të kp të rretheve mbi 
realizimin e planit të grumbullimit dhe konkluzionet e 
raporteve vjetore të komiteteve ekzekutive në lidhje me 
zbatimin e urdhëresave të vitit 1949. 

1950 30 

1520 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
Komitetit të Grumbullimit për vitin 1950 dhe detajimi i 
planeve të grumbullimit për vitin 1950-1951 me materialin 
përkatës. 

1950 97 

1521 Vendime dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi 
grumbullimin e detyrueshëm të drithrave nga ekonomitë 
bujqësore dhe mbi zbritjen e fondit të grumbullimit të 
drtihrave, bimëve industriale etj. me materialin përkatës. 

1950 182 

1522 Procesverbale të mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi realizimin e planeve të grumbullimit të 
drithrave etj., me materialin përkatës. 

1950 47 

1523 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mosplotësimin e 
deficiteve të mishit e misrit të ktrijuara nga viti 1949, me 
relacionin përkatës. 

1950 3 

1524 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën mbi 
rrezen unike të bukës së grurit me raportin justifikues të 
Ministrisë së Grumbullimeve. 

1950 6 
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1525 Urdhëresë e Qeverisë, mbi dorëzimin e misrit kalli të 
pashkoqur dhe i zhveshur, relacion mbi provat e bëra për 
rrezen e misrit kalli dhe misrit kokërr si dhe rregullore mbi 
marrjen në dorëzim, mirëmbajtjen dhe shitjen e drithit dhe të 
fasuleve nga ndërmarrjet shtetërore të grumbullimeve. 

1950 17 

1526 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e lutjeve dhe 
ankesave të rrjedhura nga shpërndarja e fletëdetyrimeve me 
materialin përkatës. 

1950 40 

1527 Vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e 
mirëmbajtjen e depove të bereqetit, organizimin e depove, 
magazinave, ngritjen e koçekëve të misrit dhe masat që duhet 
të merren për depozitimin e drithrave, me materialin përkatës. 

1950 98 

1528 Relacion i Ministrisë së Grumbullimeve, mbi realizimin e 
planit të grumbullimit të prodhimeve bujqësore, efekti i 
thatësirës për këto realizime dhe pasqyra e bilanci i drithrave 
të bukës për vitin 1950-1951. 

1950 12 

1529 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
tepricave të ullirit dhe të vajit me materialin përkatës. 

1950 25 

1530 Urdhër i Ministrisë së Grumbullimeve, mbi grumbullimin e 
lëndëve rregjëse. 

1950 2 

1531 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e planit të 
blojës së miellit zero, heqjen e planit të zhveshjes së orizit dhe 
uljen e sasisë së ujemit për mullijntë shtetërorë kooperativistë 
e privatë. 

1950 4 

1532 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
organizimin e grumbullimit të lëkurëve, furnizimin me lëkurë 
të ndërmarrjeve industriale si dhe mbi realizimin e planit të 
lëkurëve për 6-mujorin e vitit 1950. 

1950 13 

1533 Korrespondencë e Komitetit të Grimbullimit me dikasteret, 
mbi furnizimin e industrisë me farë luledielli dhe farë 
pambuku. 

1950 3 

1534 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e planit 
të orizit me fasule e makarona, shpërndarjen e mishit me 
çmimin e tregut të garantuar me materialin. 

1950 5 
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1535 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
popullatës së garantuar, ushtrisë, policisë dhe të burgosurve. 

1950 5 

1536 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi shpërndarjen e farës së grurit. 

1950 6 

1537 Projektvendim i Ministrisë së Grumbullimeve mbi 
shpërblimin e barinjve, me vërejtjet përkatëse të dikastereve. 

1950 10 

1538 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Grumbullimeve, mbi marzhet dhe rabatet në ndërmarrjet 
shtetërore të grumbullimeve. 

1950 3 

1539 Projektvendim i Ministrisë së Grumbullimeve, mbi 
transportimin e mjeteve të punës ndërmjet dy dikastereve të 
NSHFFB dhe EAG. 

1950 4 

1540 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sasinë e thasëve që 
disponojnë dikasteret. 

1950 10 

1541 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marrje masash 
disiplinore për personat që shkelin rregullat me materialin 
përkatës. 

1950 7 

1542 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
grumbullimeve të drithrave në rrethin e Lezhës me materialin 
përkatës. 

1950 7 

1543 Angazhime të marra në mbledhjen e përbashkët të Byrosë së 
Komitetit të Partisë, komitetit ekzekutiv, Kryesisë së Frontit 
Demokratik, përgjegjësve të organizatave të rinisë, gruas etj., 
mbi përfundimin para afatit të fushatës së korrje-shirrjeve e 
grumbullimit të bereqetit. 

1950 1 

1544 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Grumbullimeve dhe planet e punës që do të 
zgjidhen nga titullari i këtij dikasteri. 

1950 40 

1545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e kurseve për 
kualifikimin e kuadrove drejtuese të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore e kooperativiste. 

1950 2 

1546 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Frigoriferit të 
Durrësit nga EAG në Ministrinë e Tregtisë. 

1950 3 
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1547 Projektvendim i Ministrisë së Grumbullimeve mbi krijimin e 
ndërmarrjeve të reja në fillim të vitit 1951 dhe likujdimin e 
llogarive të Ndërmarrjes së Grumbullimit me materialin 
përkatës. 

1950 11 

1548 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Punishtes së 
Gurëve të Blojës në Korçë  me materialin përkatës. 

1950 1 

1549 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Grumbullimeve, mbi ngritjen e Kombinatit të Zhveshjes së 
Pambukut në Fier. 

1950 5 

1550 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e 
mirëmbajtjen e bagëtive të grumbulluara pranë kullotave, 
evitimin e sëmundjeve që u bie bagëtive me materialin 
përkatës. 

1950 46 

7 Tregti-Kooperativa.   

1551 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1950, mbi ambalazhin, sistemimin dhe përdorimin e 
lokaleve për tregti me materialin përkatës. 

1950 7 

1552 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.03.1950 për kontrollin shoqëror që duhet të bëjnë në 
mencat, furrat, dyqanet etj. bashkimet profesionale me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 8 

1553 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, për racionet e reja të bukës dhe të ushqimeve me 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 34 

1554 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950 për normat e furnizimit me artikuj ushqimorë për 
periudhën e dimrit dhe mbi rritjen e derrave. 

1950 2 

1555 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.11.1950, për realizimin e planit 9-mujor nga Kombinati i 
Naftës. 

1950 6 

1556 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.02.1950, për normativat e veshmbathjes për vitin 1950 e 
furnizimin e punonjësve me triska për artikuj industrialë  me 
vendimin e materialin përkatës. 

1950 22 
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1557 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
administratave dhe instituteve  ushqimorë me materialin 
përkatës. 

1950 13 

1558 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi hedhjen në treg të lirë 
të një sasie mielli dhe furnizimi nga shteti të disa kategori 
familjesh me misër. 

1950 2 

1559 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi shtypjen dhe 
shpërndarjen e triskave si dhe mbi shkeljen e rregullave të 
triskëtimit nga sektorët e tregtisë me materialin përkatës. 

1950 32 

1560 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e afatit të 
kontraktimeve të shitblerjes së mallrave midis ndërmarrjeve 
me materialin përkatës. 

1950 22 

1561 Qarkore e BQ të Kooperativave të Konsumit, mbi furnizimin e 
rregullt të kooperativave periferike nga bashkimet tregtare. 

1950 2 

1562 Qarkore, urdhër, instruksione të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
furnizimin e fshatarësisë me veshmbathje dhe mbi mënyrën e 
furnizimit. 

1950 38 

1563 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin falas me 
veshmbathje dhe ushqime për punonjësit që merren me punë 
speciale me materialin përkatës. 

1950 31 

1564 Relacione të BQ të Kooperativave të Konsumit, mbi realizimin 
e planit të rezervave dimërore. 

1950 5 

1565 Udhëzime mbi të drejtat dhe detyrat e instruktorëve të BQ të 
Kooperativave dhe pasqyrë analitike e xhirove, shpenzimeve, 
humbjeve dhe fitimeve të kooperativave. 

1950 14 

1566 Rezolucion i Ministrisë së Tregtisë, mbi analizën e aktivitetit 
tregti-konsum me vërejtjet përkatëse. 

1950 8 

1567 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë etj., mbi anulimin e importimit të yndyrnave nga 
jashtë. 

1950 5 

1568 Vendim, raporte mujore, 3-mujore e 6-mujore të BQ të 
Kooperativave, mbi rezultatet ekonomike të organizatave 
kooperativiste me materialin përkatës. 

1950 95 
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1569 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e 
instituteve e kantiereve të ndryshme me materialin përkatës. 

1950 109 

1570 Vendim i Këshilllit të Ministrave, mbi hapjen e një dege të 
NISH Cigares në Gjirokastër. 

1950 1 

1571 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e prodhimit të 
vozave për tremujorin e IV-të. 

1950 1 

1572 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e reparteve për 
shfrytëzimin e mbeturinave dhe skarcove. 

1950 1 

1573 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi autorizimin e bankës për 
blerje nga popullata monedha prej ari, platini, argjendi dhe 
gurë të çmueshëm duke i lëshuar kundrejt tyre bono speciale. 

1950 1 

1574 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e furnizimit me 
oriz për të garantuarit të zëvendësohet me sasi të barabartë me 
fasule dhe makarona. 

1950 1 

1575 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e standarteve 
shtetërore të artikujve dhe ambalazheve. 

1950 1 

1576 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e Bashkimit të 
Përgjithshëm të Kooperativave të Artizanatit për 
grumbullimin e lëndëve të para për prodhimin. 

1950 1 

1577 Urdhëresë e Qeverisë mbi krijimin e rezervave shtetërore të 
mallrave dhe materialeve, disiplinimin, administrimin, 
ruajtjen dhe shpërndarjen e tyre. 

1950 7 

1578 Urdhëresë e Qeverisë, mbi prodhimin dhe tregtinë e kripës. 1950 6 

1579 Relacione, procesverbale dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe BQ të Kooperativave, 
mbi realizimin e planit të eksportimeve për vitin 1951. 

1950 17 

1580 Evidenca mbi realizimin e planit të prodhimit e konsumit për 
vitin 1950 dhe njoftim i Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Ministrisë së Grumbullimeve, mbi evidencat e gabuara të 
dërguara nga kjo e fundit. 

1950 4 

1581 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e burimeve të 
furnizimit me yndyrna për plotësimin e nevojave për vitin 
1951 me materialin përkatës. 

1950 4 
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1582 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e tregut 
reciprok në tregun komercial e në tregun e garantuar dhe 
zëvendësimin e disa artikujve ushqimorë të racionuar me 
shitje të garantuar. 

1950 28 

1583 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen e tregut privat 
dhe rritjen e tregut shtetëror dhe kooperativist, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 7 

1584 Korrespondencë mbi rabatet tregtare për mallrat që shiten me 
shumicë e pakicë dhe marzhet mbi çmimin shtetëror. 

1950 5 

1585 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me BQ të 
Kooperativave të Konsumit, mbi zbulimin e abuzimeve dhe 
çrregullimet e konstatuara gjatë kontrollit në tregti. 

1950 23 

1586 Rregullore e BQ të Kooperativave të Konsumit, mbi 
organizimin e luftës kundër vjedhjeve, shpërdorimeve, 
abuzimeve dhe mungesat në mallra, materiale dhe të holla në 
sektorin kooperativist. 

1950 10 

1587 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e popullatës 
me bukë me korrespondencën përkatëse. 

1950 5 

1588 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi revizionimin e 
ndërmarrjeve tregtare nacionale dhe lokale në rrethe të 
ndryshme. 

1950 6 

1589 Relacione të BQ të Kooperativave të Konsumit, mbi gjendjen e 
tregtisë dhe të metat e konstatuara gjatë kontrollit në sektorët 
e tregtisë dhe kooperativist, me materialin përkatës. 

1950 15 

1590 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin në 
investimet e BQ të Kooperativave të Konsumit. 

1950 1 

1591 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi artikujt stoqe në organet e tregtisë 
dhe kooperativist. 

1950 4 

1592 Urdhër i ministrit të Tregtisë dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Komitetin Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Shkodër, mbi përgatitjen e organeve të Ushqimit Social për 
sezonin e dimrit dhe mbi mosrealizimin e planit për 
tremujorin e III-të të NTLUS-it. 

1950 9 
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1593 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e shitësve të 
Ushqimit Social në bazë të normës, me materialin përkatës. 

1950 8 

1594 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
formimin e komisionit për punimin e firove legale gjatë 
matjeve, transportimit, etj. 

1950 4 

1595 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimin 
Qëndror të Kooperativave, mbi pranimin e BQ të 
Kooperativave në anëtarësinë e aleancës kooperativa 
ndërkombëtare dhe letërinformative e Komitetit Ekzekutiv të 
ACI-it mbi këtë çështje. 

1950 11 

1596 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me BQ të 
Kooperativave të Konsumit, mbi sigurimin e pyjeve për 
shfrytëzim. 

1950 3 

1597 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
organizimin e gjuetisë në vendin tonë. 

1950 3 

1598 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e ushqimit për 
personelin ushtarak të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 12 

1599 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin pa 
shkëmbim të disa mallrave për fshatarësinë prodhuese. 

1950 1 

1600 Vendim dhe udhëzime të BQ të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi ndryshimin e tabelave, vulave dhe markave të vjetra me 
stema të vjetra. 

1950 3 

1601 Projekturdhëresë, projektvendim dhe relacionet përkatëse të 
Komisionit të Planit, mbi standartet shtetërore për artikuj të 
ndryshëm. 

1950 9 

1602 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, komitetet ekzekutive, BQ të Kooperativave etj., mbi 
ngritjen e ndërmarrjeve lokale për lëndë djegëse dhe plane 
mbi furnizimin me lëndë djegëse për vitin 1950. 

1950 51 

1603 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
instalimet e fabrikave të qumështit dhe konkluzione e 
procesverbale nga mbledhja për evitimin e prishjes së 
qumështit. 

1950 25 
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1604 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore të Shitjes së Mallrave me Ar dhe 
Valutë, sigurimin e furnizimit të rregullt të tregut special me 
materialin përkatës. 

1950 7 

1605 Projekturdhëresë e qeverisë dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi krijimin e rezervave shtetërore të mallrave e 
materialeve. 

1950 3 

1606 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, për ndryshim planesh në prodhimet e 
kooperativave të konsumit. 

1950 21 

1607 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shkeljen e disiplinës së 
planit me korrespondencën përkatëse. 

1950 3 

1608 Raporte mujore 3, 6 dhe 9-mujore të Ministrisë së Tregtisë, 
mbi realizimin e planit për vitin 1950 me materialin përkatës. 

1950 165 

1609 Evidenca e realizimit të xhiros detaiste për vitin 1950 me 
materialin përkatës. 

1950 26 

1610 Relacion, mbi zgjerimin dhe përhapjen e shtypit për vitin 1951 
me materialin përkatës. 

1950 5 

8 Ndërtim-Komunikacion.   

1611 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.01.1950, mbi shqyrtimin e rregullores së kontratave në 
ndërtim. 

1950 2 

1612 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
17.01.1950 dhe 16.06.1950, për ndalimin e qarkullimit bosh të 
automjeteve, verifikimin e inventarëve të automjeteve si dhe 
mbi gjendjen teknike të mjeteve të Ministrisë së Punëve Botore 
me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 62 

1613 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.31.1 
dhe 27.3.1950, për pajisjen me veshmbathje të disa punëtorëve, 
me vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 15 

1614 Procesverbale i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.31.1.1950, për fondin e drejtorit në ndërmarrjet ekonomike 
shtetërore të ndërtimit me rëndësi nacionale dhe lokale. 

1950 1 
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1615 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.6.1950, për shpërblimin e personelit drejtues teknik dhe 
administrativ, në ndërmarrjet ekonomike nacionale dhe 
kooperativat e artizanatit, me urdhëresën dhe relacionin 
përkatës. 

1950 3 

1616 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.7.1950, për realizimin e planit të 6/mujorit të parë. 

1950 24 

1617 Procesverbale të mbledhjeve të Këshllit të Ministrave, 
dt.28.10.1950 dhe 11.11.1950, për shkurtimet në kuotat e 
importit për vitin 1951, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 51 

1618 Procesverbale i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për akordim fondesh për disa objekte të 
ndërtimit për vitin 1951. 

1950 1 

1619 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për uljen e fondit  për ndërtimin e 
Hidroçentralit të Selitës, mbi ndryshimin e objekteve të 
ndërtimit në planin e investimeve të vitit 1950 si dhe shtesë, 
ulje e akordim fondi për ndërtime. 

1950 19 

1620 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.12.1950, mbi shqyrtimin e projektplanit të transportit për 
vitin 1951. 

1950 8 

1621 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e dhënies së 
sipërmarrjeve elementëve privatë nga entet shtetërore si dhe 
mbi kontratat e sipërmarrësve të ndërtimit. 

1950 8 

1622 Plan kontrolli, plan pune i ministrit të Ndërtimit për muajin 
nëntor dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi realizimin e planit 4/mujor të 
titullarit të Ministrisë së Ndërtimit. 

1950 8 

1623 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në vartësi të 
Ministrisë së Industrisë të aparaturës së laboratorit të shtetit. 

1950 1 

1624 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pregatitjen e kuadrove 
teknike në ndërtim. 

1950 1 

1625 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e personelit 
në Seksionin e Punëve Botore, me materialin përkatës. 

1950 15 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1626 Vendim i Këshillit të Ministrave, urdhër, qarkore dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
mirëmbajtjen e ndërtimin e rrugëve, urave e linjave 
hekurudhore. 

1950 123 

1627 Rezolucion, pasqyrë e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, me dikasteret, mbi realizimin e planit të 
ndërtimeve për tremujorin e III dhe 9/mujorin për vitin 1950. 

1950 11 

1628 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi hartimin e projektplanit 1950. 

1950 7 

1629 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
vitit 1950 si dhe mbi realizimin e planit mujor, 3/mujor etj. me 
materialin përkatës. 

1950 130 

1630 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
ndërtimin e ujësjellësit të Dropullit, shpërndarjen e rrjetit 
elektrik dhe ndërtimin e ujësjellësve, me materialin përkatës. 

1950 28 

1631 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e punimeve 
në hidroçentralin e Selitës, hekurudhë e ndërtesat e banimit, 
me materialin përkatës. 

1950 59 

1632 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi zhvillimin e 
punimeve për ndërtimin e Kombinatit "Stalin" dhe mbi ulje 
fondi. 

1950 9 

1633 Procesverbal  e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi zhvillimin e punimeve për ndërtimin dhe 
masat kundra zjarrit në portin e Durrësit si dhe mbi ndërtimin 
e pontilit të Shëngjinit dhe thellimin e Bunës. 

1950 29 

1634 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjëndjen dhe 
inventarizimin e makinerisë ekzistuese të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1950 11 

1635 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kërkesë materiali për 
ngritjen e veprave industriale. 

1950 1 

1636 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi meremetimin e hotelit të 
qytetit të Kukësit si dhe ndërtimet lokale, me materilin 
përkatës. 

1950 9 
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1637 Raport, relacion, procesverbale dhe korrespondencë e 
Këshilllit të Ministrave me dikasteret, mbi bonifikimin e 
fushës së Maliqit dhe sistemimin e projit të Klocës Korçë. 

1950 16 

1638 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi ndërtimin e kanaleve. 

1950 8 

1639 Urdhëresë e Qeverisë mbi disiplinimin e projektimit dhe 
preventivimit në ndërtimet industriale dhe ndërtesa civile, për 
shërbime shoqërore kulturale etj. 

1950 9 

1640 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe kopje të fotografuara 
mbi planin rregullues të qytetit të Tiranës, me materialin 
përkatës. 

1950 29 

1641 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore të ndërtimeve hidroelektrike. 

1950 1 

1642 Rregullore mbi emërtimin e rrugëve dhe numërtimin e 
ndërtesave. 

1950 3 

1643 Raport e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e 
ndërtimit e ndërmarrjen "Projekti", për pregatitjen e punimeve 
të ndërtimit për tremujorin e parë 1950. 

1950 5 

1644 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe relacione, mbi 
strukturën dhe realizimin e kostos së punimeve të ndërtimit 
dhe montimit. 

1950 5 

1645 Projekturdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi strukturën e 
kostos së shërbimeve të projektimit. 

1950 1 

1646 Raporte e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi revizionimin e punimeve për vitin 1949 në 
Kantierin e Bishqemit dhe mbi rezultatet financiare të 
9/mujorit dhe mbi magazinat. 

1950 13 

1647 Raporte të Ministrisë së Kontrollit të Shtetit, mbi realizimin e 
planit dhe rezultatet financiare të degës "Muhamet Gjollesha". 

1950 4 

1648 Procesverbale dorëzimi të referentëve ndërtim-komunikacion. 1950 2 

1649 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e anëtarëve 
të Kolegjiumit të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1950 1 
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1650 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit për 
disiplinën në punë të punonjësve të transportit, me materialin 
përkatës. 

1950 17 

1651 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e mirëmbajtjes 
së rrjetit rrugor e automobilistik, Ministrisë së 
Komunikacioneve e PTT. 

1950 3 

1652 Qarkore e Këshillit të Ministrave,mbi formimin e një 
komisioni për ripunimin e urdhëresës Nr.34 dhe disiplinimin 
në transport. 

1950 20 

1653 Relacione dhe konkluzione të referenturës së Ministrisë së 
Komunikacioneve e PTT-së, mbi studimin e relacioneve e 
rezultateve të kontrollit të ushtruar në ndërmarrjet e 
komunikacionit me korrespondencën përkatëse. 

1950 5 

1654 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet e 
transportit shtetëror me të tretët etj. 

1950 6 

1655 Raporte, relacione, plane mujore, 6/mujore e vjetore dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve e PTT-së, mbi aktivitetin dhe realizimin e 
planit në transport. 

1950 126 

1656 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi modifikimin e 
paragrafeve a dhe b të pikës 1 të vendimit Nr.795 dt.18.9.1950, 
mbi planifikimin e transportit dhe shfrytëzimin e mjeteve në 
dispozicion. 

1950 1 

1657 Pasqyra mujore të Ministrisë së Komunikacioneve e PTT-së, 
mbi aktivitetin e transportit detar, hekurudhor e 
automobilistik. 

1950 3 

1658 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi shpërndarjen e mallrave. 

1950 12 

1659 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
aprovimin e planit të transportit detar të jashtëm. 

1950 7 

1660 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, pasqyra, relacione 
e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kuotën dhe ndryshime në planin e transportit. 

1950 37 
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1661 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e planit të 
kuotës së transportit të Ministrisë së Komunikacioneve, për 
transportimin e lëndës djegëse, me materialin përkatës. 

1950 9 

1662 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kontraktimet në 
transport, me materialin përkatës. 

1950 128 

1663 Lista e pasqyra planesh të Ministrisë së Komunikacioneve e 
PTT-së, mbi shpenzimet dhe investimet në transport për 
3/mujorin e I 1950. 

1950 3 

1664 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
rregullimin e transportit për pasagjerë. 

1950 5 

1665 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
proçedurën e dhënies së biletave organeve të kontrollit. 

1950 3 

1666 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve e PTT-së, mbi ndarjen e 
automjeteve në transportin automobilistik. 

1950 3 

1667 Rregullore e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, mbi lejimin e privatëve për 
vënien në përdorim të automjeteve të transportit. 

1950 7 

1668 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, mbi shfrytëzimin e 
rimorkiove. 

1950 4 

1669 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve e PTT-së dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Durrës, mbi 
shpronësimet në zonën hekurudhore Durrës. 

1950 10 

1670 Raporte, relacione, plane e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi zhvillimin e punimeve në 
hekurudhën Peqin-Elbasan dhe rrugën Vorë-Milot. 

1950 31 

1671 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi gjendjen dhe mirëmbajtjen e lokomotivave. 

1950 23 

1672 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi studimin e linjës 
hekurudhore Vlorë-Memaliaj. 

1950 1 
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1673 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
Ndërmarrjes së Shfrytëzimit të Hekurudhave në organizatën e 
shoqërive të hekurudhave "Wagons-lits" dhe "Wagons-
restauranteve" (Ono -Swr). 

1950 1 

1674 Letër e Drejtorisë së Përgjithëshme të Hekurudhave Londër 
drejtuar Ministrisë së Komunikacioneve e PTT-së, mbi 
dhënien e informatave të hekurudhave në Shqipëri, me 
materialin përkatës. 

1950 4 

1675 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në dispozicion 
për shërbime të Ministrisë së Punëve të Brendëshme dhe 
Kombinatit të Naftës në Kuçovë, të disa automjeteve. 

1950 1 

1676 Promemorie e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
problemet që u ngre ky komision dikastereve si dhe mbi 
zbatimin e urdhërit për transportimin e një sërë artikujsh për 
eksport, me materialin përkatës. 

1950 8 

1677 Projektdekret, raport justifikues, relacion mbi kolaudimin, 
përdorimin dhe transportimin e bombulave të oksigjenit, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 14 

1678 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
shpërndarjen e mallrave në qendrat tranzite dhe mbi 
organizimin e shërbimit të ngarkim-shkarkimit në qendrat 
industriale kryesore. 

1950 13 

1679 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi transportimin rinfuzo 
të disa mallrave, me materialin përkatës. 

1950 12 

1680 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
mospërzierjen e krom-piritit me materiale të tjera gjatë 
transportimit. 

1950 3 

1681 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
transportimin dhe dimensionet e lëndë-ndërtimit. 

1950 20 

1682 Procesverbale dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me dikasteret, mbi verifikimin e peshës mesatare të lëndës së 
drurit, për efekte të transportit. 

1950 11 
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1683 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e të ardhurave 
nga shoferët pë mallin e ngarkuar ose pasagjerët e ngarkuar 
jashtë agjencive. 

1950 1 

1684 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
vendosjen e marinës ushtarake. 

1950 2 

1685 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
dhënien e vizave të pasaportave, personelit të postave në 
Shën-Naun. 

1950 2 

1686 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Kontrollit të Shtetit, mbi revizionimin e Drejtorisë 
së Porteve Durrës. 

1950 4 

1687 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e planit 
rregullues të Tiranës. 

1950 10 

1688 Urdhër-qarkore mbi masat që duhen marrë pë ruajtjen, 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e drejtë të pasurive të shtetit. 

1950 2 

1689 Relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi kontrollin e dragimit të Bunës. 

1950 7 

1690 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin pa shpërblim të 
një moto-lundre të marinës në ushtri si dhe mbi vënien e 
emrave moto-velierave, me materialin përkatës. 

1950 3 

1691 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi nxjerrjen e anijeve të fundosura. 

1950 8 

1692 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse, mbi ngritjen e piacaleve në portin e Durrësit dhe 
përmirësimin e gjendjes në port. 

1950 8 

1693 Relacion i kryetarit të ekspeditës në Durrës, mbi studimin e 
lundrimit në lumin Vjosa. 

1950 3 

1694 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
funksionimin e radiostacionit të Portit të Durrësit. 

1950 2 

1695 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
transportimin e mallrave të ngelura në Trieste, me motobarkë. 

1950 5 

1696 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve e PTT-së mbi furnizimin e vaporit "Pjetër 
Dorjes" me ujë. 

1950 3 
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1697 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
mosmarrëveshjen e kapitenit të vaporit bullgar "Nikolla 
Vapcarov" me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1950 11 

1698 Plane-vjetore e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi planifikimin, faturimin dhe gjendjen e 
ofiçinave të parqeve automobilistike dhe mbi projektin e 
ofiçinës së hekurudhës. 

1950 4 

1699 Relacion, pasqyra dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi akordim e shtesë fondi për 
ndërtimin e objekteve të ndryshme. 

1950 6 

1700 Relacione, procesverbal e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve e PTT-së, mbi 
rrjetin telefonik të qyteteve. 

1950 10 

1701 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mosbisedimin me linjën 
telefonike të Peshkopisë, për çështje me karakter sekret, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 4 

1702 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet 
telegrafonike e të postave, me korrespondencën përkatëse. 

1950 4 

1703 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve e PTT-së, mbi çeljen e trafikut telefonik 
Tiranë. 

1950 3 

1704 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
normalizimin e trafikut telegrafik ndërkombëtar me Sofjen 
dhe redaktimin e telegrameve të jashtme. 

1950 5 

1705 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen pjesë të 
delegacionit shqiptar në ekspozitën e pullave postale, që u 
hap në Pragë si dhe mbi dërgimin e materialeve për 
ekspozitën, me korrespondencën përkatëse. 

1950 4 

1706 Relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, mbi çështjet e shërbimit postar 
me botën e jashtme. 

1950 13 

1707 Raporte, relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me dikasteret, mbi zhdoganimin e mallrave dhe të kolipostave 
të ardhura nga jashtë. 

1950 5 
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1708 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
administrimin e karburanteve. 

1950 1 

9 Financë-Çmime.   

1709 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave,dt.14.1 
dhe 11.11.1950, për mbulimin e humbjeve të paparapara gjatë 
vitit 1949 në NSHG Shkodër dhe Gjirokastër si dhe mbi 
shqyrtimin e projektplanit të buxhetit për tremujorin e parë të 
vitit 1950, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 177 

1710 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.16.6.1950, për tatimin mbi xhiro. 

1950 2 

1711 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.31.1. 
dhe 16.2.1950, për disa shtesa mbi Sigurimet Shoqërore, me 
materialin përkatës. 

1950 23 

1712 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave,dt.16.2.1950, mbi disa ndryshime në taksat 
limanore. 

1950 2 

1713 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, 16.2.1950, mbi taksat 
limanore, tarifat e taksave për anijet e huaja të pasagjerëve, 
mbi tarifat e taksave të akteve e të punës si dhe mbi tarifën e 
vaditjes së tokave me vendimet, urdhëresat dhe materialin 
përkatës. 

1950 33 

1714 Procesverbale të Këshillit të Ministrave, dt.17.1.1950 dhe 
16.2.1950, mbi shtesa e pakësime fondesh. 

1950 168 

1715 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.17.1.1950, për ndryshimet e çmimeve të disa artikujve. 

1950 2 

1716 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.11.11.1950, për shtimin e planit të investimeve nacionale 
për vitin 1950 si dhe mbi realizimin e investimeve lokale e 
navionale, me materialin përkatës. 

1950 26 

1717 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.2.1950, pë fondin e drejtorit në ndërmarrjet bujqësore e 
blegtorale, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 17 
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1718 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.10.3.1950, për buxhetin e shtetit të vitit 1950, me dekretet, 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 94 

1719 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.27.3.1950, për uljen e kostos për vitin 1950, me vendimet 
dhe materialin përkatës. 

1950 13 

1720 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për tatimin mbi të ardhurat e kooperativave 
bujqësore, mbi afatet e pagimit dhe realizimin e koefiçientëve 
të prapambetur në objekte të ndryshme, me vendimet, 
urdhëresat, qarkoren dhe materialin përkatës. 

1950 71 

1721 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, mbi kontrollin e brendshëm financiar të 
dikastereve si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me dikasteret dhe komitetet ekzekutive, mbi kontrollet 
financiare. 

1950 52 

1722 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për detyrat, të drejtat dhe përgjegjësinë e 
punonjësve të kontabilitetit, me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1950 14 

1723 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për caktimin e çmimeve të prodhimeve pyjore, 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 22 

1724 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.12.1950, mbi përgjegjësinë materiale të organizatave 
shoqërore e politike, që shkelin disiplinën financiare, me 
materialin përkatës. 

1950 32 

1725 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.12.1950, për mbartjen e disa fondeve buzhetin vjetor dhe 
në planin e tremujorit të katërt të vitit 1950, me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1950 204 

1726 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e anëtarëve 
të Kolegjiumit të Ministrisë Financave dhe Bankës së Shtetit si 
dhe konkluzione të mbledhjeve të kolegjiumeve. 

1950 7 
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1727 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e komisiont për 
vlerësimin e materialeve të konsumit dhe të investimeve dhe 
vlerësimin e mjeteve kryesore. 

1950 3 

1728 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e 
lokaleve të agjencive I.S.I.S, krijimin e Institutit Shkencor të 
Sigurimeve dhe sigurimin vullnetar të kulturave bujqësore e 
të gjësë së gjallë. 

1950 44 

1729 Vendime dhe urdhëresa të Qeverisë, mbi likujdimin definitiv 
të ndërmarrjeve e organizatave shtetërore, me materialin 
përkatës. 

1950 31 

1730 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së Ministrisë së Financave mbi detyrat e inspektorëve e të 
revizorëve të të ardhurave shtetërore dhe rregullore, mbi 
kompetencat e seksioneve financiare. 

1950 16 

1731 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kualifikimin e kuadrove 
dhe masat e marra për sigurimin e tyre, me materialin 
përkatës. 

1950 5 

1732 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi hapjen Teknikumit 
Financiar të Naftës. 

1950 3 

1733 Qarkore të Ministrisë së Financave dhe udhëzime drejtuar 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe qytetit të Tiranës, mbi 
paraqitjen e projektbuxhetit mujor e tremujor për vitin 1950. 

1950 21 

1734 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rregulloreve për përpilimin e planeve tremujore të zbatimit të 
buxhetit dhe proçedurën e kriteret për ballancimin e 
buxheteve të këshillave popullore. 

1950 6 

1735 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e buxhetit të 
Sigurimeve Shoqërore dhe pjesëmarrjen e kryetarëve të 
Sigurimeve Shoqërore si dhe mbi realizimin e buxhetit. 

1950 4 

1736 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi tërheqjen e gjendjes së arkës të buxheteve 
lokale nga komitetet ekzekutive të rretheve. 

1950 3 
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1737 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovim e akordim 
fondesh nga rezervat e Qeverisë për shpenzime të ndryshme, 
me materialin përkatës. 

1950 35 

1738 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi rregullimin e marrëdhënieve të buxhetit me 
ndërmarrjet, lidhur me ndryshimet e çmimeve. 

1950 4 

1739 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa e pakësime 
fondesh në buxhetin vjetor, në planin e shpenzimeve të 
tremujorëve dhe financime nga buxheti. 

1950 8 

1740 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
paradhëniesh, falje paradhëniesh të prapambetura si dhe mbi 
mënyrën e shlyerjes së paradhënieve, për personat që dalin 
jashtë shtetit, me materialin përkatës. 

1950 12 

1741 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim subvencioni 
komiteteve ekzekutive të rretheve. 

1950 5 

1742 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondesh 
institucioneve dhe organizatave të ndryshme, për shpenzimet 
e kryera nga ardhjet dhe largimi i delegacioneve. 

1950 4 

1743 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
banknotat e dëmtuara të emisionit të Bankës së Shtetit 
Shqiptar. 

1950 5 

1744 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi realizimin e huasë 
shtetërore, me materialin përkatës. 

1950 39 

1745 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime dhe shtesa në 
ligjin e taksave lokale, urdhëresë e Qeverisë mbi lëshimin e 
lejeve profesionale dhe tarifat e tyre. 

1950 9 

1746 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e kuadrove kontabile provizorë për llogaritjen e 
tatimeve të ekonomive bujqësore, pranë seksioneve financiare. 

1950 9 

1747 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të artikujve e prodhimeve të 
ndryshme, me materialin përkatës. 

1950 73 
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1748 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi të ardhurat 
shtetërore të vërtetuara gabimisht, vendime dhe urdhëresa të 
Qeverisë, mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore, 
pjesëmarrjen e të ardhurave nacionale për vitin 1950 si dhe 
mbi ndryshimet në ligjin e të ardhurave shtetërore, me 
materialin përkatës. 

1950 49 

1749 Raport i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit, mbi akumulacionin 
shtetëror pranë ndërmarrjeve nacionale për 6/mujorin e parë 
1950. 

1950 4 

1750 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen dhe 
shpërndarjen e materialeve nga Rezervat Shtetërore, mbi 
krijimin e rezervave shtetërore të mallrave dhe materialeve, 
disiplinimi, administrimi, ruajtja dhe shpërndarja e tyre, me 
materialin përkatës. 

1950 83 

1751 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim valute të huaj 
prej fondit rezervë të Qeverisë për vitin 1950, dikastereve të 
ndryshme, së bashku me pasqyrat dhe korrespondencën 
përkatëse. 

1950 53 

1752 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e një sasie ari 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 1 

1753 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me Bankën e Shtetit 
Shqiptar, mbi çedimin e valutës delegacionit shqiptar për në 
Moskë. 

1950 6 

1754 Vendime dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e kurseve të shkëmbimit të monedhave ari, argjendi, 
divizave e valutave të huaja, me materialin përkatës. 

1950 18 

1755 Promemorie dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi ndalimin e tregtisë së arit dhe 
shitjen e një sasie ari Klinikës Dentare. 

1950 13 

1756 Vendim, urdhëresë dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimet për udhëtim dhe dietë, me materialin përkatës. 

1950 18 

1757 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rrogat dhe afatet e 
pagimit të tyre si dhe mbi fondin e pagave. 

1950 30 
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1758 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vazhdimin e të drejtës 
financiare të personave që vazhdojnë kurset për llogaritarë, të 
organizuar nga Ministria e Tregtisë. 

1950 1 

1759 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimet e 
personelit për nxjerrjen e taksave lokale të tregut, për 
punëtorët, teknikët e ndërmarrjeve minerale shtetërore të 
naftës e bakrit dhe shpërblimin e anëtarëve të Kuvendit 
Popullor. 

1950 21 

1760 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e komisionit 
për pagesat e kursistëve si dhe mbi shpenzimet e studentëve 
jashtë shtetit. 

1950 14 

1761 Projektvendime dhe relacione të Ministrisë së Financave, mbi 
shpërblimin e punës jashtë orarit, ditët e pushimit për 
personat administrativë, punonjësit e dalluar etj. 

1950 13 

1762 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 
përgatitjen e regjistrave themelorë të regjistrimit të popullsisë. 

1950 1 

1763 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
kreditit për ndërmarrjet tregtare të tremujorit të parë, të dytë, 
të tretë, të katërt, me materialin përkatës. 

1950 22 

1764 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim kredie 
bankare dikastereve për tremujorin e parë e të katërt të vitit 
1950, akordim tregtie jashtë planit Ministrisë së Tregtisë për 
NTSHAT dhe pasqyra e mallrave të prapambetura nga viti 
1949. 

1950 13 

1765 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kreditë agrare për ngritjen e ekonomisë bujqësore në 
minoritet. 

1950 13 

1766 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi debi-kreditë e dyshimta, 
shlyerjen e debive nga organizatat e ndryshme e dërgimin e 
listave të debi-kredive. 

1950 21 

1767 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi kreditë 
agrare e bankare si dhe mbi përdorimin e kredive, me 
materialin përkatës. 

1950 16 
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1768 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi amortizimin e 
përqindjes për investimet, meremetimet e dikastereve e 
ndërmarrjeve lokale për vitin 1950, me materialin përkatës. 

1950 46 

1769 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi investimet e akordim 
fondesh për investime dikastereve e ndërmarrjeve, me 
materialin përkatës. 

1950 79 

1770 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi planet  financiare të 
tremujorit të I, III e të IV dhe mbi realizimin e planit për të 
ardhurat e shpenzimet  për vitin 1950, me materialin përkatës. 

1950 99 

1771 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kufijtë e financimit të 
investimeve si dhe mbi kontrollin e zbatimit të dispozitave për 
financimin e investimeve, me materialin përkatës. 

1950 67 

1772 Evidenca financiare të realizimit të planit për tremujorin e III e 
të IV për vitin 1950 si dhe mbi hartimin e planit financiar të 
tremujorit të I 1951, me korrespondencën përkatëse. 

1950 16 

1773 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime dhe shtesa në 
ligjin për ngritjen e kontabilitetit në ndërmarrjet ekonomike 
shtetërore. 

1950 3 

1774 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
mbylljet e llogarive, paraqitjen e bilanceve 3/ mujore të 
ndërmarrjeve, pasqyra, lista e debitorëve të ish NSHB dhe 
bilance verifikimi. 

1950 63 

1775 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e revizionimit 
financiar të ndërmarrjeve shtetërore e kooperativiste si dhe 
mbi revizionimin e Portit Durrës, me materialin përkatës. 

1950 9 

1776 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi organizimin e 
kontrollit për regjistrimin e kulakëve. 

1950 1 

1777 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi masat për ruajtjen, 
mirëmbajtjen, shfrytëzimin e drejtë të pasurisë së shtetit si dhe 
materialin përkatës. 

1950 51 

1778 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi evidencat për 
realizimin e shpërndarjen e materialeve e makinerive dhe mbi 
mjetet e punës në ndërmarrjet ekonomike shtetërore, me 
materialin përkatës. 

1950 10 
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1779 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi seleksionimin e plaçkave 
jashtë përdorimt nga komisioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme si dhe lista përmbledhëse e detyrimeve për çdo 
dikaster dhe ent, me materialin përkatës. 

1950 79 

1780 Urdhëresë mbi pagesat e tatimet mbi të ardhurat, me 
materialin përkatës. 

1950 21 

1781 Projekturdhëresë mbi fondin e drejtorit të ndërmarrjeve 
ekonomike shtetërore, buqësore e blektorale, me rëndësi 
nacionale dhe lokale. 

1950 7 

1782 Projekturdhëresë mbi shitblerjen e rakisë së prodhuar nga ana 
e fshatarësisë. 

1950 6 

1783 Kërkesa personash të ndryshëm për shtim pensioni. 1950 28 

1784 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi inventarizimet e 
kryera gabimisht në NSHBSH. 

1950 3 

1785 Urdhëresë e Qeverisë mbi lëshimin e lejeve të profesionit dhe 
tarifa e tyre. 

1950 4 

1786 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
lidhjen e kontratave dhe refuzimin e zbatimin e kontratave. 

1950 12 

1787 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e  
Punëve të Jashtme, mbi krijimin dhe kompetencat e Bankës 
Çekosllovake. 

1950 4 

1788 Projektvendim për kategorizimin, emërimin dhe tatimin mbi 
xhiro të prodhimeve të  artizanatit të kooperuara si dhe dekret 
i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ratifikimin e tekstit të 
rregullores telegrafike. 

1950 15 

1789 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e artikujve 
industrialë e artizanalë, me materialin përkatës. 

1950 66 

1790 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes së 
prodhimeve që grumbullohen. 

1950 23 

1791 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e artikujve të 
përzier, me materialin  përkatës. 

1950 4 

1792 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e ushqimeve 
dhe veshmbathjes, me materialin përkatës. 

1950 103 
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1793 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet në dyqanet me 
valutë dhe në tregun e brendshëm të garantuar. 

1950 2 

1794 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes në 
dyqanin e diplomatëve. 

1950 1 

1795 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimet buqësore e 
blektorale, me materialin përkatës. 

1950 25 

1796 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e bimëve 
medicinale e prodhimeve farmaceutike, me materialin 
përkatës. 

1950 15 

1797 Raport i Ministrisë së Financave mbi gjendjen, prodhimin e 
çmimet e artikujve të zdrukthtarisë  "Misto Mame" si dhe mbi 
defiçitet, firot dhe gjendjen e stoqeve, me materialin përkatës. 

1950 12 

1798 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e bimëve dhe 
drurëve industrialë, me  materialin përkatës. 

1950 14 

1799 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e lëkurëve të 
egra, me materialin përkatës. 

1950 11 

1800 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e pare peshkut 
dhe gështenjave për eksport si dhe mbi diferencat për eksport, 
me materialin përkatës. 

1950 3 

1801 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e 
marrëdhënieve të buxhetit me ndërmarrjet, për efekt të 
ndryshimit të çmimeve. 

1950 3 

1802 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e mallrave të 
import-eksportit. 

1950 2 

1803 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kostos 
tregtare dhe analizën e kostos së prodhimit të ndërmarrjeve 
industriale, minerale e ndërtimit, me materialin përkatës. 

1950 15 

1804 Relacione të Komisionit të Planit, mbi realizimin e kostos së 
tremujorit të II e të III për ndërmarrjet minerale e industriale. 

1950 15 

1805 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e faturave të 
konsumit të energjisë  elektrike, ujit e të qirave nga personat 
privatë dhe ndërmarrjet. 

1950 1 

10 Arsim-Kulturë.   
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1806 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
17.1.1950, për parimet dhe diplomat në Institutin Pedagogjik, 
me vendimin përkatës. 

1950 4 

1807 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.2.1950, për praktikat në prodhim të nxënësve të 
teknikumeve. 

1950 6 

1808 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
28.2.1950, për krijimin e medaljes së argjendë, për nxënësit e 
dalluar dhe krijimin e distinktivit, për arsimtarët e dalluar, me 
vendimin përkatës. 

1950 4 

1809 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
28.2.1950, për lidhjet e kontratave kolektive për vitin 1950, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 17 

1810 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.3.1950, për shtëpitë e pushimit, me vendimin përkatës. 

1950 9 

1811 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt 
16.6.1950, për shqyrtimin e projektplanit të edukimit në 
shkollat e mesme, me vendimin përkatës. 

1950 10 

1812 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.6.1950, për konditat dhe mënyrën e dhënies së titullit 
"Sulmues" punëtorëve të ndërmarrjeve dhe  institucioneve 
shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore. 

1950 5 

1813 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.6.1950, për kodin e punës. 

1950 2 

1814 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për bllokimin e librave, revistave, gazetave, 
kartolinave dhe pllakave të gramafonit të tregtarëve, me 
vendimin përkatës. 

1950 10 

1815 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për veprimet hetimore, me materialin përkatës. 

1950 8 

1816 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për prishjen e Drejtorisë Qendrore të Radio-
difuzionit dhe krijimin e Komitetit të Radio-difuzionit, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 30 
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1817 Vendim i Byrosë Politike të KQ të RPSH-së mbi disa çështje të 
arsimit, me materialin përkatës. 

1950 7 

1818 Projektvendim i Ministrisë së Arsimit, mbi krijimin e Institutit 
të Edukimit, me relacionet përkatëse. 

1950 8 

1819 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e kuadrit 
të arsimtarëve, për vitin  1950-1951 e trajtimin material dhe 
mbi largimin nga puna të arsimtarëve. 

1950 9 

1820 Projektligj mbi mobilizimin dhe shpërndarjen e kuadrove të 
specializuara të shkollave të mesme profesionale. 

1950 4 

1821 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kuadrot që duhen për zhvillimin e gjuhës ruse nëpër shkollla. 

1950 12 

1822 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kurset e kualifikimit e 
plane të kuadrove për kurset, me materialin përkatës. 

1950 120 

1823 Vendim i Këshilit të Ministrave, mbi vazhdimin e studimeve 
me korrespondencë të arsimtarëve, me materialin përkatës. 

1950 5 

1824 Projektvendime të Ministrisë së Arsimit, mbi normat e punës 
në arsim, me materialin përkatës. 

1950 19 

1825 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e rrogave 
arsimtarëve shqiptarë në Jugosllavi, mbas shpalljes së 
rezolutës së "Inform-Byrosë". 

1950 1 

1826 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi të metat që u konstatuan gjatë kontrollit, për 
mbarëvajtjen e punës në këtë dikaster. 

1950 1 

1827 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit, mbi masat e marra për përmirësimin e punës në 
shkolla. 

1950 1 

1828 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
vitit 1950 për Ministrinë e  Arsimit. 

1950 1 

1829 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi pregatitjen për vitin e ri 
shkollor 1950-1951, me materialin përkatës. 

1950 6 

1830 Raporte të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi fillimin e 
vitit të ri shkollor 1950-1951 dhe rregjistrimet në shkollat 
fillore e 7/vjeçare. 

1950 10 
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1831 Urdhëresa dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shkollat e mesme e të ulta, kurset profesionale dhe reformën 
në arsim, me materialin përkatës. 

1950 27 

1832 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkollat verore fillore 
dhe  7/vjeçare e planet për vitin 1950. 

1950 1 

1833 Plane pune, raporte, relacione mujore e 6/ mujore, pasqyra e 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi shkollat verore. 

1950 25 

1834 Korrespondencë e Komisionit të Planit me Ministrinë e 
Arsimit, mbi detyrimin shkollor fillor. 

1950 1 

1835 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkollat e natës dhe 
masat e marra, për zhdukjen e analfabetizimit, me materialin 
përkatës. 

1950 35 

1836 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e teknikumit 
3/vjeçar të naftës në Kuçovë, me materialin përkatës. 

1950 4 

1837 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kurset e studentëve 
jashtë shtetit, me qarkoren  dhe materialin përkatës. 

1950 14 

1838 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kopshtet dhe arsimtarët 
që s'duhet të largohen nga puna, me materialin përkatës. 

1950 8 

1839 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi parqet dhe shtëpitë e 
pionerëve, me materialin përkatës. 

1950 20 

1840 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi investimet e 
akordimet e fondeve për meremetimin e shkollave dhe 
realizimin e  6/mujorit të investimeve, me materialin përkatës. 

1950 45 

1841 Urdhëresa e Qeverisë mbi shkollat e ulta profesionale dhe 
kurset profesionale, me materialin përkatës. 

1950 9 

1842 Urdhëresë e Qeverisë, mbi arsimin e mesëm profesional. 1950 5 

1843 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Prokurorinë e 
Përgjithshme, mbi krijimin e instituteve të korektimit për të 
miturit. 

1950 1 

1844 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi studentët, nxënësit e 
punëtorët që do të shkojnë për t'u pregatitur për degë të 
ndryshme të ekonomisë, në vendet e demokracive popullore, 
me materialin përkatës. 

1950 75 
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1845 Korrespondencë e Komisionit të Kontrollit me Ministrinë e 
Arsimit dhe Komitetin Ekzekutiv të K.P. të Tiranës, mbi 
mbajtjen e inventarëve dhe përdorimin e fondeve në shkolla. 

1950 5 

1846 Informacion, mbi gjendjen e konvikteve, hapjen dhe 
furnizimin e tyre. 

1950 9 

1847 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nxënësit që merren në 
punë. 

1950 2 

1848 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e filarmonisë së 
shtetit. 

1950 1 

1849 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e pinakotekës së 
shtetit. 

1950 1 

1850 Raport dhe analizë e aktivitetit kultural e artistik për  6/ 
mujorin e I të vitit1950, me  materialin përkatës. 

1950 24 

1851 Raporte e relacione, mbi aktivitetin e Komitetit të Arteve e 
Kulturës. 

1950 27 

1852 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e aktivitetit të 
Komitetit të Arteve e   Kulturës në rrethe, me materialin 
përkatës. 

1950 11 

1853 Vendime të dala nga mbledhja e Komitetit të Arteve e 
Kulturës së Shkodrës dhe procesverbal e konkluzione mbi 
kulturën dhe artin në qytetin e Shkodrës. 

1950 10 

1854 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi analizën e  punës së 
vitit 1949 nga Komiteti i Arteve e Kulturës dhe okupimin e 
lokaleve kulturale, nga organizata të ndryshme të rretheve, 
me materialin përkatës. 

1950 4 

1855 Raport vjetor, mbi aktivitetin e zhvilluar gjatë vitit 1949. 1950 6 

1856 Projektrregullore të Ministrisë së Arsimit, mbi shumën e 
honorarit të autorëve për vepra letrare artistike e shkencore, 
me materialin përkatës. 

1950 23 

1857 Vendim i Këshillit të Ministrave,mbi ngritjen e veprave 
artistike monumentale, me materialin pëkatës. 

1950 5 

1858 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie shpërblim Janaq 
Paços, për ngritjen e  monumentit të Skënderbeut, me 
materialin përkatës. 

1950 12 
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1859 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të drejtat e shfrytëzimit 
të filmave për qëllime kulturale, marrëveshje e Ndërmarrjes 
Kinematografike në "Soveksportfilm", për importimin e 
filmave sovjetikë, me materialin përkatës. 

1950 15 

1860 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Kinematografike që të shpenzojë për ekipin 
sovjetik, që ka ardhur për ngritjen e Kinostudios. 

1950 3 

1861 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e grupit 
teatral profesionist të Korçës dhe Teatrit të Kukullave si dhe 
mbi pregatitjen e pjesëve teatrale, me materialin përkatës. 

1950 14 

1862 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin, zgjerimin 
dhe çmimin e biletave të shfaqjeve artistike. 

1950 2 

1863 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e datës së 
manifestimit folkloristik nga Komiteti i Arteve e Kulturës, me 
materialin përkatës. 

1950 7 

1864 Lista mbi çmimet që mendon Komiteti i Arteve e Kulturës t'i 
japë piktorëve e skulptorëve që marrin pjesë në ekspozitën e 
"28 Nëntorit". 

1950 3 

1865 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Arteve dhe Kulturës, mbi një falenderim kinematografisë 
bullgare, çekosllovake dhe hungareze, për dhuratat që i kanë 
dhënë kinematografisë tonë. 

1950 2 

1866 Relacion i Komitetit të Arteve e Kulturës, mbi marrjen në 
shërbim ushtarak të antarëve të grupeve qendrore të shtetit, 
me korrespondencën përkatëse. 

1950 7 

1867 Raport, mbi mbledhjen e Këshillit  Administrativ të 
Organizatës Ndërkombëtare të Radio-përhapjes, mbajtur në 
Budapest dhe rende dite të sesionit të 8-të të zakonshëm  të 
Asamblesë së Përgjithshme dhe të mbledhjes së 16-të të 
Këshillit  Administrativ të  O.I.R.-it. 

1950 14 

1868 Plane, raporte, relacione, projektkontrata e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi marrëveshjet e 
lidhura midis Radio-difuzionit Shqiptar dhe vendeve të huaja. 

1950 27 
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1869 Rregullore e brendshme e Drejtorisë Qendrore të Radio-
difuzionit, mbi disiplinën, punën me plan dhe disa masa të 
tjera për forcimin e funksionimit organizativ të  rektorëve të 
ndryshëm të radios dhe mbi detyrat e radios në lidhje me 
vendimet e KQ të PPSH-së dhe Qeverisë. 

1950 10 

1870 Projektkontratë midis Radios Shqiptare dhe Ndërmarrjes 
Kombëtare të Gramafonit Pragë, me materialin përkatës. 

1950 11 

1871 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi qarkullimin e 
buletineve dhe dhënien e lajmeve të ATSH-së si dhe plane 
pune. 

1950 55 

1872 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e NSH 
Botimeve shpërndarjes, me materialin përkatës. 

1950 16 

1873 Relacione, procesverbale, pasqyra e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, me dikasteret, mbi planin e botimeve 
për vitin 1950, brenda dhe jashtë vendit. 

1950 21 

1874 Raporte mujore e tremujore dhe relacione të NSH Botimeve e 
Shpërndarjes drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
kryer gjatë vitit 1950. 

1950 12 

1875 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e librave dhe 
masat e marra për mbarëvajtjen e punës në libraritë, me 
materialin përkatës. 

1950 15 

1876 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e shtypit, 
me materialin përkatës. 

1950 65 

1877 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi organizimin e 
punës në Institutin e Shkencave, me materialin përkatës. 

1950 11 

1878 Raport dhe procesverbal i mbajtur në mbledhjen me 
punonjësit e artit, mbi aktivitetin artistik dhe kultural për vitin 
1949. 

1950 28 

1879 Vendim i Këshillit të Ministave, mbi trajtimin e punonjësve të 
Institutit të Shkencave dhe mbi strehimin e njerëzve të artit, 
me materialin përkatës. 

1950 44 

1880 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një këshilli 
tekniko-shkencor pranë stacionit të kërkimeve buqësore etj., 
me materialin përkatës. 

1950 5 
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1881 Relacion i shokut Misto Treska, mbi raportet drejtuar nga 
shoku Dhimitër Shuteriqi, Mark Ndoja, mbi mbrojtjen e punës 
në Institutin e Shkencave dhe mbi mosmarrëveshjen e tyre. 

1950 18 

1882 Plane e raporte mujore, 3/ mujore, 6/mujore  e vjetore të 
Institutit të Shkencave, mbi realizimin e planeve. 

1950 111 

1883 Raporte e skica të institucioneve të shkencave mbi rezultatet 
gjeologjike, me materialin përkatës. 

1950 51 

1884 Promemorie e Institutit të Shkencave, mbi banesat e 
vrojtuesve të hidrometrisë dhe mbi studimet meteorologjike e 
sinoptike, me materialin përkatës. 

1950 9 

1885 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e rregulliimin e 
arshivave dhe nevojat për shfrytëzimin e tyre, me materialin 
përkatës. 

1950 16 

1886 Relacion i Muzeumit të Shkodrës, mbi mbarëvajtjen e punës, 
me korrespondencën përkatëse. 

1950 16 

1887 Relacion dhe raport i Institutit të Shkencave, mbi kërkimet në 
fushën e arkeologjisë  në vendin tonë. 

1950 29 

1888 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Institutin e 
Shkencave, mbi tërheqjen e koleksionit numismatik 
(monedhash) dhe vulave të shoqërive që gjenden në  
bibliotekën e Elbasanit. 

1950 2 

1889 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një autobuzi 
shoqërisë për lidhje kulturale me Bashkimin Sovjetik dhe 
dhënien e lokalit pa shpërblim. 

1950 2 

1890 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi bashkëpunimin me 
Institutin e Shkencave dhe mbi delegacionet, për shkëmbim 
eksperience me vendet e huaja. 

1950 10 

1891 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kërkesë informatash 
nga Instituti i Shkencave të B.R.S.S. dhe mbi Arbitrazhin 
Shqiptar, me materialin përkatës. 

1950 13 

1892 Vendime procesverbale të Kolegjiumit të Komitetit të Kulturës 
Fizike e Sporteve drejtuar Këshillit të Ministave, për probleme 
të ndryshme fizike e sportive. 

1950 26 
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1893 Plane pune, raporte mujore dhe relacione 3, 6 mujore të 
Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve, mbi aktivitetet 
fizkulturale-sportive. 

1950 34 

1894 Relacion i Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve, mbi 
manifestimet fizkulturale që do të zhvillohen gjatë vitit 1951 
dhe në prag të Konferencës së II të PPSH-së, me materialin 
përkatës. 

1950 13 

1895 Relacion i Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve, mbi 
qëndrimin e ekipeve të futbollit jashtë si dhe mbi daljen jashtë 
shtetit të ekipeve të basketbollit, volejbollit e boksit. 

1950 28 

1896 Relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi ngritjen e një Stadiumi në Skodër, projektin e 
palestrës së Tiranës e shtesa investimesh. 

1950 8 

1897 Projektvendim mbi organizimin e shoqërisë së gjuetarëve dhe 
mbi dhënie subvencionesh, me korrespondencën përkatëse. 

1950 8 

1898 Vendim, rregullore e relacion i Komitetit të Kulturës Fizike e 
Sporteve, mbi disa probleme financiare, me materialin 
përkatës. 

1950 16 

1899 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e artikujve sportiv e 
shkollën "Vojo Kushi". 

1950 2 

1900 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
një bashkëpunim më të gjërë midis komiteteve të fizkulturës 
shqiptare e bullgare. 

1950 5 

1901 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
garën e III-të të vrapimit ndërkombëtar Varshavë-Pragë. 

1950 5 

11 Dega e ligjeve.   

1902 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi një letër të Qeverisë së R.D.Gjermane 
me anën e së cilës lut Qeverinë Shqiptare, të përkrahë 
pranimin e saj në Këshillin Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1950 3 
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1903 Udhëzime të Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar legatave 
shqiptare jashtë shtetit, mbi formalitetet dhe të drejtat 
fuqiplote të të dërguarëve të jashtëzakonshëm dhe ministrave 
fuqiplotë. 

1950 12 

1904 Projekturdhëresë, relacion e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shpenzimet e udhëtimeve jashtë shtetit të punonjësve në 
përfaqësitë diplomatike dhe konsullore. 

1950 12 

1905 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
elementët për shkollën juridike. 

1950 3 

1906 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit, mbi projekturdhëresën e qumështit. 

1950 2 

1907 Raporte, plane pune mujore, 3 e 6 mujore të Ministrisë së 
Drejtësisë, mbi realizimin e planeve. 

1950 51 

1908 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
blerjen e mallrave dhe formalitetet kur tërhiqen nga import-
eksport. 

1950 4 

1909 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi shkurorëzimet gjatë 
vitit 1945-1949. 

1950 2 

1910 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi hetimet për 
dëmtimet e pasurisë së shtetit gjatë muajve janar-shtator. 

1950 3 

1911 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punënm  e ndihmës së 
gjyqtarëve, me materialin përkatës. 

1950 16 

1912 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi hetimin e NISH 
Sharra Pukë. 

1950 9 

1913 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lirimin e qendrave 
kulturale që janë përdorur si depo, menca etj. 

1950 2 

1914 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi seminaret me kryetarët 
e këshillave të Sigurimeve Shoqërore e llogaritarët e 
ndërmarrjeve, për njohjen e dispozitave ligjore, rregullat 
financiare. 

1950 2 
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1915 Projektvendime, relacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi shkurtimin e ditës së punës, 
ndalimin e të miturve dhe grave në punë të rëndë, 
shpërblimin e punës së punëtorëve jashtë orarit dhe mbi 
punonjësit që punojnë me ditë pune të panormuar. 

1950 16 

1916 Urdhëresë e Qeverisë, mbi lejet e pushimit të zakonshëm e 
suplementar, me materialin përkatës. 

1950 22 

1917 Raport mbi punën e Bashkimeve Profesionale për realizimin e 
planit dyvjeçar 1945-1950. 

1950 8 

1918 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin 
shoqëror të ndërmarrjeve  tregtare shtetërore e kooperativiste, 
nga organizata e Bashkime Profesionale. 

1950 3 

1919 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi garat e emulacionit 
socialist, me materialin përkatës. 

1950 41 

1920 Projektvendime e urdhëresa të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi zgjidhjen e konflikteve të punës. 

1950 17 

1921 Kontratë, relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me dikasteret, mbi specialistët sovjetikë që kërkohen për 
Kombinatin e Naftës dhe Shkollën e Tekstilit. 

1950 34 

1922 Dekretligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
marrëdhëniet  kulturale me botën e jashtme, me materialin 
përkatës. 

1950 66 

1923 Projektvendime, relacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në 
organizatat ndërkombëtare si dhe detyrimet që ka kundrejt 
këtyre organizatave. 

1950 10 

1924 Projektvendim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme mbi 
pjesëmarrjen e RPSH-së në  ekspozita e panaire 
ndërkombëtare, me materialin përkatës. 

1950 57 

1925 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi reparacionet. 

1950 7 

1926 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi korrespondencën me 
botën e jashtme, me materialin përkatës. 

1950 13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1927 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi blerjen e një lokali për Legatën 
Shqiptare në Francë. 

1950 4 

1928 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi shpenzimet për gazetarët e huaj të 
ardhur në Shqipëri me rastin e zgjedhjeve të 28 majit. 

1950 2 

1929 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi modelin e flamurit, stemës, tabelave e 
vulave zyrtare. 

1950 2 

1930 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e një kalendari, për 
konferencat dhe kongreset ndërkombëtare që do të mbahen 
gjatë vitit 1951 nga Legata Hungareze. 

1950 4 

1931 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e Qeverisë Izraelite, për 
riatdhesimin e izraelitëve që ndodhen në Shqipëri dhe lista 
emërore e tyre. 

1950 5 

1932 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi formalitetet për 
personat që dalin jashtë shtetit, me materialin përkatës. 

1950 16 

1933 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet nxitëse gjatë 
muajit të miqësisë shqiptaro-sovjetike, për ndërmarrjet dhe 
kolektivat që i kanë siguruar shtetit përfitime. 

1950 4 

1934 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
14.1.1950, për zgjedhjet e reja të Kuvendit Popullor, së bashku 
me dekretet, vendimin dhe qarkoret përkatëse. 

1950 24 

1935 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
17.1.1950, për disa ndryshime dhe shtesa në kodin e punës, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 19 

1936 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.2.1950, për mbrojtjen kundra zjarrit. 

1950 9 

1937 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.2.1950, mbi tregtimin e disa mallrave të artizanatit, me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1950 8 
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1938 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
28.2.1950, për shtetëzimin e disa shtëpive private, së bashku 
me dekretet, vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 196 

1939 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt. 
4.3.1950, për shkarkimin e ministrit të Industrisë, Abedin 
Shehut, nga detyra e ministrit të Industrisë, së bashku me 
dekretet përkatëse. 

1950 6 

1940 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.3.1950, për dëmet në bujqësi. 

1950 2 

1941 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për llogaritjen e punës së të dënuarëve, 
shpërblimin, ushqimin dhe veshmbathjen e tyre, me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1950 15 

1942 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për shërbimin kadastral të tokave. 

1950 2 

1943 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për zgjedhjet e gjykatave popullore, me dekretin 
dhe vendimin përkatës. 

1950 14 

1944 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për thirrjen në punë të specialistëve, me vendimin 
përkatës. 

1950 3 

1945 Procesverbal i mbledhjes së Keshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për disa ndryshime në ligjin mbi policinë 
popullore, me vendimin përkatës. 

1950 5 

1946 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
11.11.1950, për rregulloren përkatëse mbi detyrat dhe të 
drejtat e Komisionit të Planit të Shtetit. 

1950 3 

1947 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.12.1950, me vendimet përkatëse, mbi krijimin e Gjykatës 
Speciale dhe zgjatjen e ushtrimit të funksioneve të kryetarit, 
nënkryetarit dhe anëtarëve të Gjykatës së Lartë. 

1950 6 

1948 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.12.1950, për mbrojtjen e shenjave gjeodezike, me relacionin 
përkatës. 

1950 5 
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1949 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
19.12.1950, me vendimet përkatëse, për ngritjen e statujës së 
J.V.Stalinit si dhe shqyrtimin e propozimit që qyteti i naftës 
Kuçovë të quhet Qyteti Stalin. 

1950 5 

1950 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
17.1.1950, për kontrollimin e automjeteve dhe mjeteve të tjera 
të transportit dhe për rregullimin e qarkullimit në rrugët 
publike, me dekretin, vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 58 

1951 Projektdekret i Komisionit të Planit, mbi organizimin e 
shërbimit statistikor. 

1950 7 

1952 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
listave të ekipit qeveritar dhe për emërimin e komiteteve 
ekzekutive provizore të këshillave popullore të rretheve. 

1950 6 

1953 Vendime qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi të drejtat e 
pushtetit qendror dhe lokal, për nxjerrjen e akteve të 
ndryshme juridike. 

1950 9 

1954 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet e shtesat në 
Kushtetutën e R.P. të Shqipërisë. 

1950 32 

1955 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
Komisionit Qendror të Ligjeve. 

1950 1 

1956 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në ligjin për zgjedhjet 
e këshillave popullore. 

1950 15 

1957 Vendime të Kuvendit Popullor mbi ndryshimet në rregulloren 
e Kuvendit Popullor, për emërimin e Qeverisë, zgjedhjet e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, solidarizimin me thirrjen e 
Parlamentit Çekosllovak, për paqe dhe kundër ndërhyrjes së 
armatosur amerikane në Kore. 

1950 6 

1958 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në Sesionin e I-rë të Legjislaturës së II-të 
për ndryshimet në Qeveri. 

1950 5 
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1959 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në sesionin e jashtëzakonshëm për të 
shqyrtuar çështjen e aderimit të Kuvendit Popullor në 
Kongresin e Partizanëve të Paqes. 

1950 2 

1960 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e studimit të 
legjislacionit tonë. 

1950 1 

1961 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve të 
RPSH-së dhe kurset paraushtarake. 

1950 3 

1962 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bashkëpunimin e degëve 
ushtarake me komitetet ekzekutive si degë përbërëse e 
komiteteve. 

1950 3 

1963 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e 
godinave private, me materialin përkatës. 

1950 6 

1964 Projektligje të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Drejtësisë, mbi ndryshimet në ligjin e konfiskimit 
të pasurive, me qarkoren përkatëse. 

1950 31 

1965 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rekuizimet. 1950 2 

1966 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi masa disiplinore 
dhe mënyrën e proçedimit për marrjen e tyre, mbi mosnjohjen 
e dispozitave ligjore dhe mosrespektimin e proçedurës së 
caktuar për masat disiplinore. 

1950 2 

1967 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
për shpikjet, perfeksionimet teknike dhe propozimet për 
racionalizimet, me rregulloren përkatëse. 

1950 16 

1968 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi heqje, akordim dekoratash, titujsh 
dhe çmimesh personave të ndryshëm. 

1950 115 

1969 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi interpretimin 
autentik të kodit të punës. 

1950 2 

1970 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën shtetërore 
nënave me shumë fëmijë e nënave të vetme. 

1950 1 

1971 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mospranimin në 
marrëdhënie pune të fëmijëve që nuk kanë plotësuar moshën. 

1950 3 
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1972 Projektligje e raport justifikues, mbi pajisjen e punëtorëve dhe 
nëpunësve me libreza pune. 

1950 2 

1973 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen në pension të personave 
të ndryshëm. 

1950 3 

1974 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi pensionet personale të familjeve 
ushtarake, familjeve të dëshmorëve dhe të invalidëve, me 
materialin përkatës. 

1950 10 

1975 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi akordim 
rrogë jetike familjeve të dëshmorëve Bardhok Biba dhe Nako 
Spiru. 

1950 2 

1976 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
mbiemrave. 

1950 6 

1977 Urdhëresa dhe korrespondencë, mbi shpronësim tokash. 1950 13 

1978 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi peshkimin. 1950 5 

1979 Urdhëresë e Qeverisë mbi Sigurimet Shoqërore. 1950 3 

1980 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi administrimin, 
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditës-kullonjës 
dhe veprave të tjera bonifikimi. 

1950 6 

1981 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shpyllëzimin e 
një zone pyjore në rrethin e Krujës. 

1950 2 

1982 Projekturdhëresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
mbrojtjen e pyjeve. 

1950 6 

1983 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shërbimin 
veterinar. 

1950 18 

1984 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi marrjen e 
shpërblimit të blojes nga fabrikat dhe mullinjtë shtetërorë, 
kooperativistë dhe privatë. 

1950 3 

1985 Rregullore e Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e rrugëve 
dhe numërtimin e ndërtesave në qytete dhe fshat. 

1950 3 

1986 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi kontributin 
për çeljen dhe mirëmbajtjen e rrugëve. 

1950 10 
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1987 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shërbimet 
postare e telefonike. 

1950 2 

1988 Dekretligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
ndryshimet në ndarjen administrative tokësore të RPSH. 

1950 24 

1989 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi përjashtimet 
nga tatimet të depozitave të kursimit, mbi tatimet mbi xhiro të 
ndërmarrjeve ekonomike, ndryshimet në taksën e pullës dhe 
taksat lokale. 

1950 10 

1990 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shpërblimet e 
anëtarëve të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe kryetarëve 
të komiteteve ekzekutive të rretheve, me materialin përkatës. 

1950 6 

1991 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin e 
punëtorëve nga pagesa e qirave të banesave kolektive. 

1950 7 

1992 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e detyrimeve 
të Bankës së Shtetit nga deviza të huaja dhe mbi tregtinë dhe 
eksportimin e valutave. 

1950 7 

1993 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet e ligjit për 
organizimin gjyqësor. 

1950 4 

1994 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin ushtarak 
të shtetasve. 

1950 2 

1995 Relacioni i Ministrisë së Drejtësisë, mbi suprimimin e 
gjykatave të prefekturave. 

1950 2 

1996 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kolektivat e avokatëve. 1950 2 

1997 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi organizimin e 
kontrollit në organet e drejtësisë në Gjirokastër. 

1950 7 

1998 Vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi fajet penale 
kundra pasurive dhe korrigjimet në kodin penal. 

1950 7 

1999 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
përgjegjësinë penale të personave që shesin, blejnë e mbajnë 
armë në mënyrë të paligjëshme. 

1950 22 

2000 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi kërkesat për 
faljen dhe zbritje dënimi të të dënuarëve politikë e ordinerë. 

1950 94 
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2001 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi dënimet me punë korrektonjëse dhe ndaljen e 
rrogës të dënuarëve në bazë të ligjit. 

1950 4 

2002 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e dërgimit të 
pakove dhe të kolipostave nga ana e të arratisurve jashtë 
shtetit dhe mbi konfiskimin e tyre. 

1950 2 

2003 Vërejtje të Ministrisë së Drejtësisë drejtuar dikastereve rreth 
projektdekreteve, vendimeve, urdhëresave etj. 

1950 136 

2004 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe urdhëresa të 
Qeverisë, mbi disa ndryshime, shqyrtime dhe konflikte 
përpara Arbitrazhit Shtetëror. 

1950 4 

2005 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e vendimeve 
të komiteteve ekzekutive dhe rekurs i Prokurorisë së 
Përgjithëshme, për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1950 7 

2006 Projekturdhëresë e Komisionit të Planit, mbi kërkesat dhe 
shpërndarjen e materialeve dhe makinerive, me materialin 
përkatës. 

1950 13 

2007 Udhëzime të Gjykatës së Lartë, mbi të drejtat e privatëve në 
pasuritë bujqësore, me materialin përkatës. 

1950 8 

2008 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi arsimin 
fillor të detyruar dhe ndryshimet e ligjit mbi reformën 
arsimore. 

1950 7 

2009 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ratifikimin e 
Konventës së Radio-përhapjes dhe rregullimin e radio-
difuzionit. 

1950 31 

2010 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi zbulimin, 
denoncimin dhe mjekimin e detyrueshëm të sifilisit. 

1950 3 

2011 Projektligje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
regjistrat themeltarë të popullsisë në Gjendjen Civile. 

1950 7 

2012 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shtytjen e 
afatit për ndërrimin e mbiemrit dhe mbi ngritjen e një 
komisioni në lokalitete, për ndërrimin e mbiemrave. 

1950 4 
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2013 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
gjykatat e rretheve, mbi dërgimin e shkurtimeve të vendimit, 
për botimin dhe korrigjimin e tyre. 

1950 96 

2014 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin dhe ruajtjen 
e dinamitit, me materialin përkatës. 

1950 27 

2015 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e sekretit të 
shtetit, me materialin përkatës. 

1950 84 

2016 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e 
popullsisë. 

1950 9 

2017 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje vendimesh 
e urdhërash nga ana e dikastereve. 

1950 2 

2018 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi firmosjen e akteve nga 
titullari i dikasterit, përdorimin e stemës së shtetit në vulat 
dhe caktimin e akteve tepër sekrete e të thjeshta. 

1950 58 

2019 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e 
korrespondencës, me materialin përkatës. 

1950 11 

2020 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 
përgatitjen e arkivoleve që do të mbajnë kufomat e 
partizanëve italianë si dhe pritjen e delegacionit italian, që do 
të vijë në Shqipëri për marrjen e eshtrave. 

1950 8 

2021 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e dikastereve me 
autovetura. 

1950 1 

2022 Relacion mbi gjendjen dhe aktivitetin e Drejtorisë së Kujdesit 
Social. 

1950 3 

2023 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e raporteve 
për muajin korrik 1950 nga dikasteret si dhe mbi punën e 
zhvilluar nga Arbitrazhi i Shtetit. 

1950 3 

2024 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi materialin teorik 
ekonomik. 

1950 1 

2025 Vendim i Këshillit të Ministrave, për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
me materialin përkatës. 

1950 5 

2026 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime dhe 
shtesa në kodin e punës. 

1950 5 
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12 Komunale.   

2027 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
ndërmarrjeve lokale lëndë djegëse, kërkesa transporti, shtesa 
kuote për transportimin e lëndëve djegëse dhe plane mujore të 
transportit për ndërmarrjet lokale. 

1950 72 

2028 Raporte mujore të komiteteve ekzekutive, mbi realizimin e 
planeve të prodhimit në ndërmarrjet lokale. 

1950 7 

2029 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e kompetencat e 
seksioneve të punëve komunale, me materialin përkatës. 

1950 6 

2030 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi konstatimet e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave gjatë kontrollit të ushtruar në 
N.L.A.P.SH, me materialin përkatës. 

1950 93 

2031 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen, mirëmbajtjen 
dhe shfrytëzimin e drejtë të pasurive të shtetit, me materialin 
përkatës. 

1950 27 

2032 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi masat për mosmbajtjen 
pastër të pasurisë së shtetit. 

1950 4 

2033 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgim modelarësh për 
zyrat e pasurise së shtetit, lidhur me qiratë e banesave, 
kontratat etj., me materialin përkatës. 

1950 12 

2034 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin e 
grumbullimin e materialeve të tepërta nga entet e ndryshme, 
gjendja e materialeve në magazinat e Pasurisë së Shtetit dhe 
mbi rivlerësimin, kategorizimin dhe pagimin e tyre, me 
materialin përkatës. 

1950 66 

2035 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi organikat në 
ndërmarrjet lokale dhe mbi fondin e drejtorit të Pasurisë së 
Shtetit. 

1950 7 

2036 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimet e 
godinave, pronave private, dhe lista emërore. 

1950 66 

2037 Urdhëresa të Qeverisë mbi shpronësimin e godinave dhe 
truallit të disa personave në rrethin e Shkodrës dhe Korçës. 

1950 3 
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2038 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtëme, mbi sekuestrimin, konfiskimin e pasurive të të 
arratisurve politikë dhe lista e të dënuarve politikë, që u janë 
sekuestruar pronat. 

1950 66 

2039 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
ujësjellësve në disa rrethe. 

1950 7 

2040 Vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
godinave punëtorëve të dalluar si dhe mbi shtëpitë e vjetra, 
me materialin përkatës. 

1950 17 

2041 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin pa shpërblim të 
godinave nga pasuri e shtetit në ndërrmarrje shtetërore. 

1950 1 

2042 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim kredie 
fshatarëve që u janë djegur shtëpitë aksidentalisht. 

1950 1 

2043 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e trojeve 
personale për ndërtime banesash me kundrejtpagesë. 

1950 2 

2044 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e varrezave 
të dëshmorëve, me materialin përkatës. 

1950 21 

2045 Korrespondence e Këshillit të Ministrave me Degën e 
Garnizonit të Tiranës e Komitetin Ekzekutiv të K.P. të Rrethit 
të Gramshit, mbi anulimin e kontratës me sipërmarrësit dhe 
ndalimin e sipërmarrjeve private. 

1950 4 

13 Shëndetësi.   

2046 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.12.1950, mbi shpronësimin e një trualli së bashku me 
godinat që ndodhen mbi të, për Dispanserinë Antiturbekulare 
në qytetin e Beratit, me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1950 19 

2047 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi masat sanitaro-
higjienike, për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. 

1950 57 

2048 Raport dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
mbledhjen e kuadrove përgjegjëse dhe analizën e aktivitetit të 
shërbimeve të shëndetësisë. 

1950 55 
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2049 Raporte mujore 3, 6, 9/mujore e vjetore të Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi aktivitetin dhe realizimin e planit për vitin 
1950. 

1950 53 

2050 Projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi caktimin e 
orarit të punës në nstitutet shëndetësore, me materialin 
përkatës. 

1950 5 

2051 Urdhëresë e Qeverisë, mbi komisione ekspertash mjeko-
punëtorë, me materialin përkatës. 

1950 5 

2052 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punëtorët me shërbim 
të kufizuar nga mjekët. 

1950 2 

2053 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
gjendjen higjienike e shëndetësore në rreth e qytete dhe mbi 
shërbimin sanitar. 

1950 22 

2054 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
shërbimin sanitar në qendrat e punës dhe mbi masat që duhen 
marrë në Hekurudhën Peqin-Elbasan. 

1950 6 

2055 Plane dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi bonifikimet e kanalizimet në 
qytete, si masa paraprake kundër sëmundjeve dhe mbrojtjen e 
ujit të pijshëm në ujësjellësat. 

1950 5 

2056 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e çerdheve e 
kopshteve të fëmijëve, me materialin përkatës. 

1950 54 

2057 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
kontrollin e ushtruar në preventoriumin dhe çerdhen e Vlorës. 

1950 5 

2058 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e tajave dhe të 
nënave që strehohen në  çerdhet e përherëshme bashkë me 
fëmijët e tyre, me materialin përkatës. 

1950 10 

2059 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi kontrollin e bërë në 
Shtëpinë e Fëmijës në Tiranë. 

1950 4 

2060 Raporte, aktkontrolli e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi kontrollin e ushtruar nga 
Ministria e Shëndetësisë në Spitalin e Përgjithshëm Civil të 
Tiranës dhe në ambulancat periferike. 

1950 30 

2061 Rregullore mbi krijimin dhe funksionimin e spitaleve rurale. 1950 7 
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2062 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi vaksinimet, me 
materialin përkatës. 

1950 21 

2063 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin e 
transfuzionit të gjakut, me materialin përkatës. 

1950 3 

2064 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi ushqimin e radiologëve. 

1950 3 

2065 Mbi ngritjen e racioneve të ushqimit të të sëmurëve që kanë 
nevojë për ushqim  diedetik, kontrollin e të sëmurëve me 
sëmundje dietetike dhe krijimin e mencave e restoranteve. 

1950 6 

2066 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me lëndë 
djegëse të instituteve shëndetësore dhe furnizimin me 
ushqime. 

1950 3 

2067 Projekturdhëresë e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi përdorimin 
e autoambulancave nga rrethet vetëm për çështje 
shëndetësore, me materialin përkatës. 

1950 10 

2068 Urdhëresë e Qeverisë mbi pajisjen me leje shëndetësore të 
lokaleve, magazinave, punishteve si dhe mbi kontrollin e 
ushtruar në këto lokale. 

1950 29 

2069 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e institucioneve 
shëndetësore dhe aktivitetin privat të punonjësve të 
shëndetësisë, me materialin përkatës. 

1950 7 

2070 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi të sëmurët që dërgohen 
jashtë shtetit, me listën  përkatëse. 

1950 12 

2071 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi denoncimin e marrëveshjes me 
Organizatën Botërore të Shëndetësisë. 

1950 2 

2072 Projektstatut i Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi aktivitetin e 
tremujorit të III të Kryqit të Kuq  Shqiptar. 

1950 14 

2073 Proçedura, relacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi zgjedhjet e 
këshillave të Kryqit të Kuq. 

1950 6 

2074 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që i duhet 
dhënë degëve të Kryqit të Kuq nga komitetet ekzekutive, me 
materialin përkatës. 

1950 31 
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2075 Projektvendim i Kryqit të Kuq mbi ngritjen e kurseve sanitare, 
qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punëtorët që shkojnë në 
këto kurse, me korrespondencën përkatëse. 

1950 17 

2076 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e disa tubave uji 
Kryqit të Kuq, për Azilin e Gjirokastrës si dhe mbi 
meremetimin e Azilit të Pleqve Shkodër. 

1950 6 

2077 Korrespondencë e Kryqit të Kuq Shqiptar me Ministrinë e 
Financave, mbi akordimin e një fondi valutor për vajtjen e një 
delegacioni në Monako (Monte-Karlo), për të marrë pjesë në 
mbledhjen e Këshillit të Guvernorëve të Ligës së Shoqërive të 
Kryqit të Kuq. 

1950 2 

2078 Korrespondencë e Kryqit të Kuq Shqiptar me Këshillin e 
Ministrave, mbi kërkesa rreth robërve të luftës. 

1950 2 

14 Kujdesi social.   

2079 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për organizimin e shërbimit në të gjithë 
Republikën. 

1950 1 

2080 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.11.11.1950, për disa shtesa dhe ndryshime në urdhëresën 
mbi pensionet, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 54 

2081 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.23.11.1950, për ruajtjen e pasurisë së shtetit, me materialin 
përkatës. 

1950 58 

2082 Raporte 1, 3, 6, 9 /mujore e vjetore, mbi aktivitetin e Drejtorisë 
së Kujdesit Social, me materialin përkatës. 

1950 43 

2083 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e Kujdesit 
Social në rrethe, me materialin përkatës. 

1950 37 

2084 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi emrat e dëshmorëve që 
janë varrosur në varrezat e dëshmorëve, me materialin 
përkatës. 

1950 9 

15 Pushteti lokal.   

2085 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.2.1950, mbi organizimin dhe funksionimin e Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit. 

1950 1 
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2086 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. maj 
1950, mbi diskutimin e problemit të kompetencave të pushtetit 
lokal. 

1950 18 

2087 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.28.2.1950, për disa ndryshime në ndarjen administrative të 
RPSH-së, me materialin përkatës. 

1950 25 

2088 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi organizimin e ri të 
ndërmarrjeve lokale. 

1950 2 

2089 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e reparteve për 
shfrytëzimin e mbeturinave të lëndëve djegëse dhe fitimet e 
dala nga këto punime dhe kalimi i tyre në fondin e 
ndërmarrjeve, me materialin përkatës. 

1950 10 

2090 Qarkore të Kuvendit Popullor dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
zgjedhjet lokale të këshillave popullore, me materialin 
përkatës. 

1950 150 

2091 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e imunitetit 
disa personave, me materialin përkatës. 

1950 8 

2092 Dekretligj i Kuvendit Popullor, mbi numrin e anëtarëve të 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve e qyteteve, mbi 
shefat e seksioneve që mund të zgjidhen anëtarë të Komitetit 
Ekzekutiv. 

1950 32 

2093 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kompetencat e Kryesisë 
së Komiteteve Ekzekutive dhe ndarja e punës midis anëtarëve. 

1950 2 

2094 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi disa të meta në 
veprimet e komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve dhe 
paraqitjen e relacioneve për punën e vitit 1949 dhe zbatimin e 
urdhëresave të Qeverisë. 

1950 3 

2095 Qarkore, raporte, procesverbale, konkluzione e 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi funksionimin e pushtetit lokal. 

1950 85 

2096 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e raporteve të 
komiteteve ekzekutive përpara Këshillit Popullor, për punën e 
tyre gjatë vitit 1950. 

1950 1 
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2097 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
pjesëmarrjen e kryetarit të Degës së Punëve të Brendshme në 
mbledhjet e Komitetit Ekzekutiv. 

1950 4 

2098 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi marrëdhëniet me komitetet ekzekutive. 

1950 2 

2099 Vendim i Këshillit të Ministrave e relacione të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollin e ushtruar nga Komiteti 
Ekzekutiv i K. P. të Rrethit të Fierit, lidhur me realizimin e 
detyrave të ngarkuara nga Qeveria për të gjithë sektorët. 

1950 4 

2100 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e sekretit të 
shtetit, me materialin përkatës. 

1950 19 

2101 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një 
rregulloreje për funksionimin e protokollit, arshivës dhe 
evidencës së korrespondencës, rregullore e brendshme e 
aprovuar në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të 
Rrethit të Pukës, për zhvillimin e korrespondencës, me 
materialin përkatës. 

1950 13 

2102 Projektplan, relacion dhe materiale të tjera ndihmëse, mbi 
studimin e eksperiencës sovjetike të marrë nga delegacioni 
shqiptar i kryesuar nga shoku Adil Çarçani, gjatë vizitës në 
BRSS. 

1950 103 

2103 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin dhe 
pregatitjen e qytetarëve për vrojtim qielli ose deti, për t'i 
ardhur në ndihmë ushtrisë. 

1950 1 

2104 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi tërheqje vëmendje dhe 
marrje masash disiplinore për personelin e komiteteve, me 
materialin përkatës. 

1950 24 

2105 Projektvendim i Ministrisë së Industrisë mbi akordim fondi 
për ngritjen e godinës së çentralit elektrik në Rëshen, me 
materialin përkatës. 

1950 5 

2106 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e aktiviteteve 
ekonomike lokale. 

1950 2 

2107 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
dhënie ndihmash për industrinë lokale. 

1950 4 
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2108 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Krujës, mbi farën e pambukut të ardhur nga Durrësi dhe 
masat e marra për zhvillimin e mbjelljeve të pranverës. 

1950 4 

2109 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
kanalet kullues, vaditës dhe punimet për ujësjellësit. 

1950 6 

2110 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi qarkullimin e flamurëve 
tranzitorë, listë e lokaliteteve e fshatrave që kanë marrë këtë 
flamur me rastin e grumbullimeve, me materialin përkatës. 

1950 5 

2111 Vendime të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
aprovimin e planit për grumbullimin e drithrave, afatin e 
grumbullimit dhe zbritjen e detyrimeve si dhe mbi disa të 
meta në aparatin e të plotëfuqishmit dhe Ndërmarrjen e 
Grumbullimit, me materialin përkatës. 

1950 23 

2112 Vendime të komiteteve ekzekutive, mbi zbritjen e tatimeve në 
ekonomitë bujqësore, me materialin përkatës. 

1950 7 

2113 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Durrësit, 
mbi ngritjen dhe zbritjen e koefiçientit të vezëve. 

1950 4 

2114 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Durrësit, mbi shlyerjen e detyrimeve dhe shtesën e 
detyrimeve të kulakëve dhe korrespondencë e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Rëshenit me 
Komitetin e Grumbullimeve, për gabimet që kanë çuar në 
uljen e planit të grumbullimit. 

1950 5 

2115 Lutje të personave të ndryshëm drejtuar shokut Enver Hoxha, 
mbi gjoja padrejtësitë e bëra në vlerësimin e tyre si kulakë dhe 
përgjigje e këtyre lutjeve. 

1950 5 

2116 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
furnizimin e familjeve punëtore dhe atyre pa krahë pune dhe 
fshatarësisë së varfër. 

1950 11 

2117 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
pagesat që hasen në furnizimin e popullsisë fshatare me disa 
artikuj dhe shikimin e mosrealizimit të planit të xhiros. 

1950 11 

2118 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen e disa kafshëve 
nga Ministria e Mbrojtjes, me materialin përkatës. 

1950 7 
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2119 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjet e kuadrit si dhe 
mbi ndërhyrjet e komiteteve ekzekutive në kompetencat e 
PTT-ve, me materialin përkatës. 

1950 12 

2120 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret e 
komitetet ekzekutive, mbi lidhjet telefonike të lokaliteteve. 

1950 21 

2121 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tropojës, mbi punën politike që duhet bërë me masat e 
rrethit për hapjen e rrugëve. 

1950 2 

2122 Plane investimesh për vitin 1950, masat e marra për realizimin 
e planit dhe investimeve si dhe akordim fondi për investime, 
me materialin përkatës. 

1950 44 

2123 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
investimet e ndryshme. 

1950 48 

2124 Vendime të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
ndryshimin e planeve financiare. 

1950 31 

2125 Vendime të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
aprovimin e buxheteve e përpilimin e buxhetit plotësues të 
lokaliteteve. 

1950 6 

2126 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi akordim fondesh. 

1950 9 

2127 Relacione, procesverbale etj. mbi kontrollin e ushtruar në 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Pukës, 
mbi konstatimet rreth abuzimeve dhe favorizimeve të bëra në 
dëm të pasurisë së shtetit nga nënprefekturat e këtij komiteti. 

1950 38 

2128 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi organizimin e javës së 
shtypit dhe librit dhe rregullore për këtë çështje. 

1950 3 

2129 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi dorëzimin e shtypit në 
qendrat e lokaliteteve. 

1950 1 

2130 Procesverbal i mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Vlorës, mbi analizën e çështjes së 
shpronësimit të Babicës, me materialin përkatës. 

1950 10 

2131 Vendime të komiteteve ekzekutive mbi shpronësimin, 
sekuestrimin dhe shtetëzimin e pronave, me pasqyrat 
përkatëse. 

1950 56 
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2132 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin brenda afatit 
të të dhënave rreth varrezave të italianëve dhe notë verbale, 
lista emërore të të vrarëve, me korrespondencën përkatëse. 

1950 135 

2133 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e varrezave të 
italianëve si dhe mbi nxjerrjen dhe dërgimin e eshtrave të 
partizanëve italianë. 

1950 3 

16 Organika-Kategorizime.   

2134 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë mbi aprovim, shtesa e refuzime organikash. 

1950 242 

2134/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë, mbi aprovim shtesa e refuzime organikash. 

1950 214 

2134/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë, mbi aprovim shtesa e refuzime organikash. 

1950 135 

2134/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë, mbi aprovim shtesa e refuzime organikash. 

1950 321 

2134/4 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë, mbi aprovim shtesa e refuzime organikash. 

1950 309 

2134/5 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë, mbi aprovim shtesa e refuzime organikash. 

1950 256 

2135 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin dhe 
riformimin e komisionit të kontigjenteve të punonjësve. 

1950 2 

2136 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzime e korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi krijimin e 
komisionit dhe aprovimin e rregullores për shpikjet dhe 
racionalizimet. 

1950 11 

2137 Projektrregullore të brendshme drejtuar për aprovim Këshillit 
të Ministrave nga Instituti i Shkencave, Ministria e Industrisë 
dhe Ministria e Bujqësisë dhe Pyjeve. 

1950 21 

2138 Urdhëra, udhëzime e pasqyra të Këshillit të Ministrave, mbi 
kategorizimin e ri të vitit 1950. 

1950 29 

2139 Qarkore e urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin 
e zbatimit të kategorizimit në institucione, ente dhe 
komitetetet ekzekutive të k.p. të rretheve, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 66 
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2140 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen e 
sugjerimeve lidhur me kategorizimin e ri, me materialin 
përkatës. 

1950 87 

2141 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me KQ të PPSH mbi 
nomenklaturën e re të kuadrit. 

1950 7 

2142 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbushjen e formularëve 
të kategorizimit të punëtorëve, me materialin përkatës. 

1950 122 

2143 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
16.6.1950, për shpërblimin e punimeve të SMT-ve, 
kategorizimin e ri të punonjësve, shtesat dhe uljet e pagave, 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

1950 149 

2144 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore e korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe 
komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi kategorizimin e 
rretheve. 

1950 64 

2145 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, kërkesa dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet 
qendrore etj. mbi kategorizimin e ri, shtesat dhe uljet e pagave 
të personelit. 

1950 139 

2146 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi pagat dhe 
kategorizimet e nëpunësve. 

1950 181 

2147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore, për hapje kursi 
kualifikimi për punëtorët që paguhen me pagat e vjetra. 

1950 10 

2148 Lista dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe komitetet ekzekutive, 
mbi numrin e anëtarëve të komiteteve dhe emërimet, 
pushimet e transferimet e personelit të komiteteve. 

1950 31 

2149 Mbi emërimin e shokut Shahin Ruka zëvendësministër i parë. 1950 1 

2150 Vendim i Këshilli të Ministrave, lista dhe korrespondencë mbi 
pagat dhe alokacionet e përfaqësuesve dipllomatikë. 

1950 10 

2151 Lista dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi caktimin e numrit, shtesat dhe pagat e policëve 
ndër stabilimente. 

1950 35 
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2152 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e gruas në 
prodhim dhe zëvendësimin e punës së burrave me gra, me 
materialin përkatës. 

1950 12 

2153 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes dhe komitetet ekzekutive, mbi përcaktimin e 
difinicioneve të specialiteteve të ndryshme. 

1950 7 

2154 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi qarkore e 
korrespondencë, mbi akordimin e rrogave personale, për 
kuadrot më të kualifikuar. 

1950 44 

2155 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi pregatitjen e një 
projektstudimi për shtesat e fëmijëve. 

1950 1 

2156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
njohjen e vjetërsisë në punë të punonjësve të sektorëve të 
ndryshëm. 

1950 7 

2157 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
marrjen e punëtorëve provizorë. 

1950 4 

2158 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi të drejtën për dietë të shoferëve. 

1950 2 

2159 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e shtypit 
nga PTTme materialin përkatës. 

1950 8 

17 Fuqia punëtore.   

2160 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi mënyrën e plotësimit të librezave të punës. 

1950 3 

2161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave për 
realizimin e planit të fuqisë punëtore, me materialin përkatës. 

1950 24 

2162 Raporte, relacione e pasqyra të tremujoreve, mbi realizimin e 
planit të fuqisë punëtore për vitin 1950 të dikastereve dhe 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve dhe qyteteve. 

1950 257 

2163 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi dërgimin e planeve dhe 
realizimin e planit të forcave vullnetare të rinisë, në veprat e 
mëdha industriale për vitin 1950. 

1950 63 
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2164 Vendime e procesverbale të mbledhjeve të komiteteve 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi problemin e fuqisë 
punëtore. 

1950 16 

2165 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e ndihmës 
nga ana e komiteteve ekzekutive, ndërmarrjeve të juridiksionit 
të tyre. 

1950 4 

2166 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e pasqyrave të 
punëtorëve të tepërt. 

1950 4 

2167 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi punën dhe të ardhurat e 
realizuara nga punëtorët e burgosur si dhe mbi shtesat e 
planit për këta punëtorë. 

1950 7 

2168 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e kontratës tip 
unik, për marrjen në punë të punëtorëve sezonal. 

1950 4 

2169 Relacione e procesverbale kontrolli të referentëve të degës së 
fuqisë punëtore e korrespondencë, mbi nxjerrjen e fuqisë 
punëtore dhe marrjen e masave disiplinore. 

1950 13 

2170 Urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
sistemimin në punë të lehtë të punëtorëve të mitur. 

1950 6 

2171 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e normave të 
punës në industri, ndërtim e miniera, me materialin përkatës. 

1950 29 

2172 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi pajisjen e 
punëtorëve, nëpunësve e specialistëve me librezë pune. 

1950 32 

2173 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien falas të 
qumështit për disa kategori punëtorësh si dhe mbi trajtimin 
dhe furnizimin e punëtorëve dhe familjeve të tyre, me 
materialin përkatës. 

1950 48 

2174 Projektdekret ligjë dhe raporte justifikuese, mbi shtojcën e 
kodit të punës dhe mbi disa ndryshime e shtesa në kodin e 
punës. 

1950 7 

2175 Projektvendim, mbi krijimin e komisioneve eksperte mjeko-
punëtore dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen 
e punëtorëve. 

1950 9 
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2176 Plane, projektplane tremujore e vjetore të fuqisë punëtore të 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, me 
materialin përkatës. 

1950 160 

2176/1 Plane, projektplane tremujore e vjetore të fuqisë punëtore të 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, me 
materialin përkatës. 

1950 220 

18 Refugjatë.   

2177 Buxhet preventiv, situacione, lista emërore e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive, mbi akordim 
e shtesë fondi dhe shpenzimet e bëra për refugjatët. 

1950 25 

2178 Lista emërore të refugjatëve grekë dhe të kafshëve që 
disponojnë, me korrespondencën përkatëse. 

1950 54 

2179 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
refugjatëve grekë me ushqime dhe faljen e detyrimeve për 
vitin 1949-1950, me materialin përkatës. 

1950 14 

2180 Lista emërore e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive dhe dikasteret, mbi kërkesa për 
materiale për furnizimin e refugjatëve grekë e jugosllavë. 

1950 34 

2181 Relacion e lutje të familjeve të refugjatëve grekë, për heqjen e 
tatim-fitimit për vitin 1950. 

1950 2 

2182 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe dikasteret, mbi detyrimet e refugjatëve grekë 
për bagëtitë dhe mbi detyrat e të ardhurave në buxhetin 
kombëtar. 

1950 14 

2183 Korrespendencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi të ardhurat dhe 
mirëmbajtjen e kafshëve të refugjatëve grekë. 

1950 13 

2184 Lista emërore të refugjatëve jugosllavë të shpërndarë në rrethe 
të ndryshme. 

1950 24 

2185 Qarkore, raporte, relacione, procesverbale e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të k.p. te 
rretheve, mbi gjendjen e emigrantëve jugosllavë. 

1950 27 
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2186 Lista emërore e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi futjen në punë 
dhe strehimin e refugjatëve jugosllavë. 

1950 7 

2187 Lutje e emigrantëve jugosllavë dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Komisionin Inisiator të Emigrantëve Politikë 
Jugosllavë, mbi krijimin e shoqatës së emigrantëve politikë 
revolucionarë jugosllavë. 

1950 12 

2188 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Postë-Telegrafën, 
mbi transmetimin e telegramit të Shoqatës së Emigrantëve 
Politikë Jugosllavë në RPSH, drejtuar shokut J.V.Stalin me 
rastin e ditëlindjes. 

1950 2 

2189 Thirrje e Komitetit Qendror të Refugjatëve për protestimin 
kundër Qeverisë Greke lidhur me arrestimin e dy luftëtarëve 
grekë si dhe letër e Partisë Agrare Greke drejtuar Qeverisë 
sonë, mbi lirimin e sekretarit të Partisë Agrare Greke. 

1950 7 

2190 Deklaratë e emigrantëve politikë jugosllavë në Shqipëri, mbi 
kthimin e dekoratave të dhëna nga Qeveria Jugosllave, me 
materialin përkatës. 

1950 3 

2191 Lutje të refugjatëve grekë e jugosllavë, mbi transferime e 
dhënie ndihme, me korrespondencën përkatëse. 

1950 39 

2192 Përshëndetje të emigrantëve politikë jugosllavë në Shqipëri 
me rastin e 29 Nëntorit ditës së Çlirimit të Shqipërisë si dhe 
përshëndetje të tjera dërguar nga emigrantët politikë 
jugosllavë J.V.Stalinit dhe byrove informative në Bukuresht 
dhe Varshavë. 

1950 14 

19 Fetare.   

2193 Dekretligj, projekti përkatës i aprovuar nga Presidiumi i 
Kuvendit Popullor, mbi komunitetet fetare. 

1950 4 

2194 Relacione të Komunitetit për çështje klerike, mbi listat 
emërore të funksionarëve fetarë të komuniteteve ortodokse, 
myslimane e bektashiane, me materialin përkatës. 

1950 50 
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2195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim të hollash 
komuniteteve fetare dhe analiza e planit tremujor dhe vjetor 
për buxhetin e vitit 1950 për komunitetet, me materialin 
përkatës. 

1950 19 

2196 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar komuniteteve fetare, 
mbi paraqitjen e statutit. 

1950 1 

2197 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi përfshirjen e sekteve të 
ndryshme fetare në komunitetet fetare. 

1950 2 

2198 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve dhe kishat ortodokse autoqefale 
në Shqipëri, mbi emërimet, pushimet e transferimet e 
personelit të komunitetit ortodoks. 

1950 16 

2199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listave të 
funksionarëve fetarë të Komunitetit Ortodoks në Shqipëri, 
përgjegjësia e tyre dhe vendi ku shërbejnë. 

1950 23 

2200 Projektstatuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i 
aprovuar prej Kongresit Kishtar. 

1950 40 

2201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së administrimit të përgjithshëm të Kishës Ortodokse. 

1950 5 

2202 Plane mujore, tremujore, gjashtëmujore, vjetore të Kishës 
Ortodokse Autoqefale, mbi të ardhurat, furnizimet dhe 
shpenzimet e parashikuara dhe akordim fondi. 

1950 45 

2203 Raporte pune mbajtur prej kryepeshkopit me rastin e fillimit 
të mbledhjes së Sinodhit të Shënjtë të Këshillit Mikst, me 
materialin përkatës. 

1950 27 

2204 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
akordim fondesh për dërgim delegacionesh kishtare jashtë 
shtetit. 

1950 26 

2205 Korrespondencë e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
me Fan Nolin, mbi ndërhyrjen e Patrikanes së Stambollit në 
punët e Kishës Shqiptare të Amerikës. 

1950 73 

2206 Telegrame proteste të Komunitetit Bektashian dhe Kishës 
Ortodokse Autoqefale kundër agresionit amerikan në Kore. 

1950 2 
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2207 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi refuzimin e një dhurate nga një 
shtetase amerikane, dërguar Kishës Ortodokse. 

1950 10 

2208 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Mysliman, mbi dërgimin e delegacionit mysliman dhe 
bektashian në Bashkimin Sovjetik dhe përshkrime udhëtimi. 

1950 23 

2209 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Mysliman mbi emërimet, pushimet e transferimet e personelit 
të komunitetit dhe fletëbiografitë e tyre. 

1950 53 

2210 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e listave 
emërore të funksionarëve të Komunitetit Mysliman në qytete e 
fshatra. 

1950 42 

2211 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
shtetit të Komunitetit Mysliman, me materialin përkatës. 

1950 38 

2212 Vendime, qarkore e referat i Kryesisë së Komunitetit 
Mysliman, mbi zgjedhjet për deputetë në Kuvendin Popullor 
dhe zgjedhjet e Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit 
Mysliman, me materialin përkatës. 

1950 22 

2213 Rregullore të sekteve (sadi, tizhani, kadri, rufai) të 
Komunitetit Mysliman. 

1950 7 

2214 Plane mujore, tremujore, 6/mujore dhe vjetore të Komunitetit 
Mysliman, mbi të ardhurat, furnizimet e shpenzimet e 
parashikuara, me materialin përkatës. 

1950 29 

2215 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryesinë e 
Komunitetit Mysliman, mbi konseguencat e bisedimeve gjatë 
mbledhjes së kryesisë. 

1950 7 

2216 Qarkore e Kryesisë së Komunitetit Mysliman mbi akordimin e 
bursave për në Medresenë e Përgjithshme. 

1950 12 

2217 Lista emërore të funksionarëve fetarë të Komunitetit 
Bektashian. 

1950 17 

2218 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Bektashian, mbi gradimin dhe degradimin e fetarëve 
bektashian. 

1950 25 
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2219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së përgjithshme për administrimin e Komunitetit Bektashian. 

1950 1 

2220 Referat dhe procesverbal i mbajtur nga kryegjyshi bektashian 
në Kongresin e V të elementit bektashian dhe aporovimi i 
qarkores, për zgjedhjen e delegatëve në Kongresin e V. 

1950 20 

2221 Mesazh i Kryegjyshit Bektashian, mbi lajmërimin e 
bektashianëve të botës, për fillimin e ditës së zisë (Matemit). 

1950 5 

2222 Plane mujore, 3/mujore, 6/mujore dhe vjetore të Komunitetit 
Bektashian, mbi të ardhurat, furnizimet e shpenzimet e 
parashikuara dhe akordim fondesh, me materialin përkatës. 

1950 42 

2223 Raport e procesverbal i kryetarit të Komunitetit Bektashian, 
mbajtur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm. 

1950 11 

2224 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me anëtarët e 
Komunitetit Bektashian, mbi abuzimet në llogaritë e 
Komunitetit. 

1950 14 

2225 Relacione, lutje e ankesa të ish Baba Mustafa (Muço) Tomorrit, 
mbi qëndrimin diktatorial të Kryegjyshit Ahmet Muftari. 

1950 78 

2226 Mesazh i Kryegjyshit Bektashian drejtuar besimtarëve me 
rastin e punimeve të Kongresit Botëror të Partizanëve të 
Paqes, mbajtur në Stokholm dhe kërkesë për lidhje 
korrespondencë me teqetë botërore. 

1950 5 

2227 Raporte, procesverbal, lista dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet fetare, mbi formimin e sektit fetar 
"Halveti" dhe zgjedhjet midis sektit mysliman dhe bektashian. 

1950 93 

2228 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Bektashian, mbi hapjen e fushatave "ndihmë" nga komunitetet 
fetare për ndreqjen e teqesë Kulmakut Tomorr. 

1950 7 

2229 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Bektashian, mbi detyrimet bujqësore e blegtorale të 
komuniteteve fetare, për vitin 1950. 

1950 3 

2230 Dekretligj mbi aprovimin e statutit të Kishës Katolike nga 
Presidiumi i Kuvendit Popullor, me materialin përkatës. 

1950 160 
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2231 Relacion, mbi transferimet e Klerit Katolik mbas daljes së 
ligjës për komunitetet fetare dhe mbi emërimin, pushimin dhe 
transferimin e klerit dhe priftërinjve. 

1950 19 

2232 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komunitetet fetare, mbi furnizimin me veshmbathje dhe 
pajisjen me uniformë të funksionarëve fetarë. 

1950 16 

2233 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transferimin e 
autoveturave, me materialin përkatës. 

1950 19 

2234 Rregullore e komitetit për çëshjet klerike. 1950 1 

2235 Letër e kryetarit të Kishës Ortodokse Shqiptare dërguar 
patrikut të Moskës, mbi Kongresin e III-të të Kishës 
Ortodokse. 

1950 4 

2236 Akord i nënshkruar midis Qeverisë së RP të Hungarisë dhe 
Korpit të peshkopëve katolikë hungarezë. 

1950 6 

2237 Raport mbi kishat në Pragë, Varshavë e Bukuresht. 1950 9 

2238 Mbi organizimin e klerit në Shqipëri. 1950 11 

2239 Letra të kryetarit të Kishës Ortodokse Autoqefale Paisi 
dërguar Fan Nolit, mbi statutin e ri të Kishës Ortodokse 
Autoqefale. 

1950 4 

20 Administratë.   

2240 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1950 5 

2241 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e flamurit zyrtar 
nëpër institucione. 

1950 2 

2242 Lista të urdhërave dhe vendimeve të nxjerra nga Këshilli i 
Ministrave për vitin 1950. 

1950 9 

2243 Rregullore dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
përdorimin e stemës së shtetit në vulat, përpilimin e shkresave 
dhe mbajtjen e arshivës. 

1950 10 

2244 Rregulla që duhet të ndiqen në administratë për mbarëvajtjen 
e punës si dhe për evadimin e shpejtë të akteve. 

1950 6 
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2245 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
administratat autonome, mbi shkeljen e proçedurës për 
dërgimin e projekteve. 

1950 1 

2246 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi orarin e punës në 
zyrat dhe administratat e ndryshme shtetërore, me materialin 
përkatës. 

1950 5 

2247 Katalogë dhe lista të librave që i nevojiten Këshillit të 
Ministrave për vitin 1950, me korrespondencën përkatëse. 

1950 21 

2248 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e postës sekrete 
pranë organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1950 4 

2249 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi paraqitjen e 
projektbuxhetit për vitin 1950 si dhe projektbuxhetet e tyre. 

1950 23 

2250 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave dhe Ministrinë e 
Financave, për ndihmën dhe kontrollin që duhet të ushtrojnë 
komitetet ekzekutive tëi k.p. të rretheve, në zbatimin e 
buxhetit. 

1950 4 

2251 Qarkore e Ministrisë së Financave, për dërgimin e listave mbi 
realizimet e shpenzimeve të vitit 1949-1950, për telegrame dhe 
telefona. 

1950 3 

2252 Plane dhe projektplane të arkës së Këshillit të Ministrave. 1950 18 

2253 Situacione mujore të shpenzimeve të buxhetit dhe arkës së 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve. 

1950 282 

2253/1 Situacione mujore të shpenzimeve të buxhetit dhe arkës së 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve. 

1950 568 

2254 Pasqyra të planeve mujore e tremujore të Ministrisë së 
Financave, Pallatit të Brigadave etj., mbi të ardhurat e 
shpenzimet e ndryshme. 

1950 123 

2255 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bankën e Shtetit 
Shqiptar e Pallatit të Brigadave, mbi dërgimin e pasqyrave, 
mbi kufijtë e investimeve për vitin 1950 të Pallatit të 
Brigadave. 

1950 6 

2256 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi furnizimin me libra e 
modelarë të institucioneve që mbajnë kontabilitetin, me 
materialin përkatës. 

1950 7 
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2257 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi orarin zyrtar të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe mbi orarin zyrtar 
për disa rrethe. 

1950 1 

21 Lutje-Ankesa.   

2258 Lutje e kërkesa të personave të ndryshëm për ndarje 
administrative, me korrespondencën përkatëse. 

1950 19 

2259 Lutje, kërkesë e rekurs ankimi të personave të ndryshëm, mbi 
anulimin e tatimeve. 

1950 8 

2260 Lutje e kërkesa të personave të ndryshëm mbi konfiskimin, 
sekuestrimin e bllokimin e pasurisë, me korrespondencën 
përkatëse. 

1950 135 

2261 Kërkesa të personave të ndryshëm, mbi ngritjen e 
kooperativës  blegtorale. 

1950 3 

2262 Lutje e kërkesa të personave të ndryshëm mbi heqjen e 
cilësimit si kulak, me korrespondencën përkatëse. 

1950 20 

2263 Lutje e kërkesa të personave të ndryshëm, mbi çmobilizimin e 
specialistëve dhe lënien e lirë për të punuar. 

1950 12 

2264 Lutje të personave të ndryshëm, mbi bonifikimet e 
kanalizimet e fshatrave. 

1950 6 

22 Zyra e Personelit.   

2265 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e dosjeve të 
kuadrove, me materialin përkatës. 

1950 30 

2266 Qarkore e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, për kompetencat për 
administrimin e personelit. 

1950 4 

2267 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e numrit dhe 
karakteristikave të nëpunësve të kuadrit të rrethit, me 
korrespondencën përkatëse. 

1950 39 

2268 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe masat e 
marra për kualifikimin e kuadrove dhe punëtorëve, me 
materialin përkatës. 

1950 79 
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2269 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e listave të 
specialistëve që lirohen nga ushtria dhe mbi emërime e 
transferim kuadri, me korrespondencën përkatëse. 

1950 202 

2270 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
emërim, pushim, transferim e masa ndëshkimore të 
personelit. 

1950 78 

2271 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe detyrat e 
Zyrës së Statistikës pranë komitetetve ekzekutive të k.p. të 
rretheve. 

1950 3 

2272 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e listës 
së punonjësve që përfitojnë leje suplementare. 

1950 5 

2273 Fletëanketa të personave që dalin jashtë shtetit si dhe mbi 
dërgimin dhe hartimin e listave të delegacioneve. 

1950 8 

2274 Relacione, lista, emërime e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Kuvendin Popullor, komitetet ekzekutive, 
organizatat e ndryshme etj., mbi dekorimin dhe heqjen e të 
drejtës për mbajtjen e medaljeve të personave të ndryshëm, 
me dekretin përkatës. 

1950 201 

2275 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e rrogave 
personave që ndjekin kurset. 

1950 2 

2276 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi evidencën ushtarake të 
njerëzve dhe kafshëve, me materialin përkatës. 

1950 6 

2277 Relacione e pasqyra të bilancit të kuadrove që nevojiten në 
pesëvjeçarin 1951-1955 për degë të ndryshme të ekonomisë. 

1950 25 

2278 Korrespondencë mbi marrjen në punë dhe informata mbi 
kuadrin. 

1950 3 

2279 Korrespondencë mbi fuqinë punëtore civile që ndodhen në 
degët ushtarake. 

1950 3 

2280 Relacione mbi realizimin e planit të punës për muaj të 
ndryshëm. 

1950 9 

2281 Material për seminarin me sekretarët e komiteteve ekzekutive 
të k.p. të rretheve. 

1950 21 

23 Shtesa 1.   
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2282 Kërkesa të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë 
Sovjetike për specialistë e pajisje për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme (kopje). 

01.1950 - 
08.20.1953 

25 

2283 Projektdekret për peshkimin si dhe relacioni përkatës dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

12.18.1950 - 
12.20.1950 

4 

2284 Propozime dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash dhe medaljesh për merita lufte e pune dhe 
për dekorimin e disa specialistëve sovjetikë. 

11.26.1949 - 
01.04.1951 

90 

24 Shtesa 2.   

2285 Apel i organizatave demokratike greke (dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave të R.P. të Shqipërisë), ku bëhet fjalë mbi 
burgimin e dy patriotëve grekë nga autoritetet belge dhe 
përpjekjet e bëra për lirimin e tyre dhe të patriotëve të tjerë të 
burgosur. 

09.03.1950 3 

2286 Korrespondencë e Bashkimit Qendror të Koop. Artizanatit me 
Kryeministrinë mbi masat e marra për realizimin e planit 4 
mujor, shtator-dhjetor. 

12.30.1950 1 

2287 Korrespondencë ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të K.P. të 
Rrethit të Shkodrës me Kryeministrinë dhe Bankën e Shtetit 
mbi likuidimin e llogarive për shpenzimet e bëra për fëmijët e 
refugjatëve grekë. 

02.18.1950 - 
04.08.1950 

2 

2288 Instruksion mbi mbajtjen e korrespondencës sekrete. 07.17.1950 28 

 
 


