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I POLITIKO - JURIDIKE   

I-67 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi emërime dhe 
pushime prefektësh, nënprefektësh dhe nëpunës që merren 
nga prefekturat dhe nënprefekturat. 

11.02.1938 - 
11.28.1943 

226 

I-253 Korrespondencë me Kryesinë e Sinodhit të Shenjtë të Kishës 
Autoqefale Shqiptare në Tiranë, mbi internimin e 
Kryepeshkopit për lirimin nga burgu të të rinjve beratas të 
akuzuar si pjesëmarrës në Organizatën e Rinisë Komuniste. 

09.10.1942 - 
01.30.1943 

4 

I-261 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore dhe komandat e 
karabinierëve të rojes së financës etj., mbi aktivitetin komunist 
e marrje masash për burgimin e internimin në tokat e 
aneksuara Shqipërisë.                                                                                                                         
Bëhet fjalë për arratisjen e Emin Durakut, kapjen dhe vdekjen 
e tij. 

02.11.1942 - 
01.28.1943 

41 

I-281 Raport rezervat personal i Aziz Çamit drejtuar Kryeministrit 
mbi gjendjen politike në Korçë pas vrasjes së Kuestorit 
Skënder Çami etj. 

03.15.1942 - 
01.04.1943 

13 

I-292 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave e 
Komandën Eprore të Fuqive të Armatosura në Shqipëri mbi 
transferimin e kazermës së MFSH-së në burg civil si dhe 
meremetimet e burgjeve. 

08.27.1942 - 
01.04.1943 

19 

I-301 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, drejtoritë e komandat e 
ndryshme mbi burgime e lirime për faje politike e ordinere si 
dhe mbi trajtimin e tyre. 

11.24.1941 - 
02.24.1943 

295 

I-301/1 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, drejtoritë e komandat e 
ndryshme mbi burgime e lirime për faje politike e ordinere si 
dhe mbi trajtimin e tyre. 

10.13.1941 - 
01.30.1943 

177 

I-303/1 Vendime të Këshilit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e komandat e ndryshme 
mbi internimin e lirimin për faje politike e ordinere si dhe 
lutjet përkatëse. 

01.03.1942 - 
08.06.1943 

176 

I-305 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
prefekturat si dhe dekrete etj., mbi arratisje e falje të të 
arratisurve dhe vënien e disa prej tyre në dispozicion të 
organeve ndjekëse. 

02.26.1942 - 
06.23.1943 

98 

I-306 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi marrje masash internimi etj., kundrejt familjeve 
të të arratisurve e përkatëse të tyre. 

10.25.1941 - 
03.20.1943 

239 

I-306/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi marrje masash internimi etj., kundrejt familjeve 
të të arratisurve e përkatëse të tyre. 

10.25.1941 - 
03.20.1943 

35 

I-307 Shkresa të Ministrisë së Punëve të Brendshme me të cilat 
njofton propozimin e komandave të karabinierëve për 
internimin e familjeve të ushtarëve të arratisur. 

05.04.1942 - 
03.24.1943 

58 
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I-309 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Lartë të Karabinierisë Mbretërore, Drejtorinë e 
Policisë mbi denoncime e marrje masash për raste vjedhjesh e 
rrëmbimesh të ndryshme. 

05.09.1941 - 
01.04.1943 

84 

I-313 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Drejtësisë mbi dënimet me vdekje, kthimin e 
disa  prej tyre në burgim të përjetshëm, si dhe lutjet e rastit. 

01.17.1942 - 
02.20.1943 

56 

I-317 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë etj., mbi dhënie autorizimi për gjykim 
të personave të mbajtur në burgje për faje të ndryshme. 

03.24.1942 - 
01.28.1943 

138 

I-318 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme si dhe dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, mbi pezullimin e procedimeve penale për një 
kohë të pacaktuar ndaj personave të ndryshëm. 

01.05.1942 - 
09.13.1943 

79 

I-347 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi ndryshimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë 
Shqiptare dhe asaj Italiane për të drejtat e shtetasve të tyre 
respektivë etj. 

01.17.1942 - 
01.14.1943 

12 

I-353 Lutje të parisë së krahinave të ndryshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Partinë Fashiste 
Shqiptare etj., me të cilat kërkohet të merren masa për 
rregullimin e çështjes së tyre që kanë mbetur jashtë vijës së 
demarkacionit ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

01.22.1942 - 
01.04.1943 

32 

I-354 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme të 
Tokave të Liruara dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 
mbi shqetësimin e shkaktuar nga dërgimi i rojes malazeze në 
Vranjë. 

10.13.1942 - 
01.04.1943 

12 

I-355 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Institutin Mbretëror të 
Studimeve Shqiptare, mbi ndryshimin e disa emrave sllave të 
vendeve të Kosovës. 

03.13.1942 - 
01.30.1943 

12 

I-363 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm mbi organizimin e 
gjykatave në vendet e aneksuara të Shqipërisë, shtrirja e 
legjislacionit shqiptar në ato vende si dhe lutjet dhe 
korrespondenca përkatëse. 

10.24.1941 - 
04.30.1943 

184 

I-365 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondenca 
përkatëse mbi krijimin e suprimimin, bashkimin e ndarjen e 
zyrave, enteve, institucioneve e komisioneve si dhe 
kompetencat e tyre. 

01.09.1942 - 
05.17.1943 

238 

I-366 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondenca 
përkatëse mbi krijimin e suprimimin, bashkimin e ndarjen e 
zyrave, të enteve, të institucioneve si dhe kompetencat e tyre. 

01.16.1942 - 
06.19.1943 

220 

I-367 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm dhe materiale të tjera 
mbi aprovimin e dispozitave që i përkasin Gjyqit Ushtarak të 
Fuqive të Armatosura dhe riorganizimin e funksionimin e tij 
me emrin "Gjyq i Posaçëm i Shtetit". 

02.25.1942 - 
01.04.1943 

186 

I-370 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm dhe raporte të Ministrisë 
së Kulturës Popullore mbi krijimin, organizimin dhe veprimin 
e saj. 

02.14.1942 - 
01.12.1943 

59 
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I-374 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Qarkore e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi përcaktimin e shërbimit të policisë 
së kufirit. 

03.14.1942 - 
07.09.1943 

93 

I-382 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues etj., mbi 
emërime, pushime, dorëheqje marrje mase, leje etj., të 
personelit që shërben pranë Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

01.16.1942 - 
01.23.1943 

173 

I-384 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
emërime, gradime, pushime marrje mase, sjellje etj., të 
personelit të Drejtësisë. 

10.21.1941 - 
01.04.1943 

191 

I-384/1 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
emërime, gradime, pushime marrje mase, sjellje etj., të 
personelit të Drejtësisë. 

01.26.1942 - 
04.17.1943 

185 

I-384/2 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
emërime, gradime, pushime marrje mase, sjellje etj., të 
personelit të Drejtësisë. 

09.01.1942 - 
03.12.1943 

156 

I-385 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj., mbi emërime, pushime, transferime etj., të 
personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

07.12.1941 - 
01.30.1943 

122 

I-385/1 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj., mbi emërime, pushime, transferime etj., të 
personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

07.12.1941 - 
01.30.1943 

99 

I-387 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj., mbi emërime, pushime, transferime, sjellje etj., 
të personelit të prefekturave. 

12.23.1941 - 
02.25.1943 

128 

I-387/1 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj., mbi emërime, pushime, transferime etj., të 
personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

12.23.1941 - 
02.25.1943 

161 

I-388 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., lista e letra mbi 
emërime, pushime, gradime, transferime, sjellje etj., të 
personelit të nënprefekturave. 

01.25.1942 - 
02.11.1943 

183 

I-388/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., lista e letra mbi 
emërime, pushime, gradime, transferime, sjellje etj., të 
personelit të nënprefekturave. 

01.25.1942 - 
02.11.1943 

210 

I-389 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi emërime, pushime, transferime, sjellje etj., të 
personelit të bashkive. 

01.31.1942 - 
01.04.1943 

106 

I-389/1 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi emërime, pushime, transferime, sjellje etj., të 
personelit të bashkive. 

01.31.1942 - 
01.04.1943 

154 
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I-390/5 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

10.20.1942 - 
01.29.1943 

121 

I-390/7 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

06.27.1942 - 
01.04.1943 

138 

I-391 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dërgim lutjesh të personave të ndryshëm për t'u emëruar 
kryepleq etj. 

06.23.1942 - 
01.23.1943 

3 

I-393/2 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje etj., të personelit të policisë. 

01.15.1942 - 
01.04.1943 

188 

I-395/2 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime e 
transferime të nëpunësve të burgjeve. 

10.22.1942 - 
01.29.1943 

133 

I-401 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm mbi emërime, 
pushime, shkarkime e dorëheqje nga Këshilli i Epërm Fashist 
Korporativ dhe Këshilli Qendror i Ekonomisë Korporative. 

01.02.1942 - 
02.25.1943 

141 

I-402 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm  dhe korrespondencë 
me Këshillin Kontrollues mbi emërime, pushime e leje të 
nëpunësve të tij. 

11.27.1941 - 
06.23.1943 

57 

I-405 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë 
me Partinë Kombëtare Fashiste Shqiptare, Ministrinë e Tokave 
të Liruara etj., mbi emërime, transferime, sjellje etj., të 
personelit të Ministrisë së Partisë Kombëtare Fashiste 
Shqiptare dhe federatave të ndryshme të saj. 

01.31.1942 - 
02.04.1943 

74 

I-408 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondenca përkatëse me Ministrinë e 
Tokave të Liruara mbi emërime, pushime etj., të personelit në 
shërbim të kësaj ministrie e të Komisariatit të Naltë Civil për 
Kosovën. 

01.31.1942 - 
02.24.1943 

69 

I-425 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Tokave të 
Liruara mbi marrëdhëniet shqiptaro - bullgare (trajtime) 
arrestime, persekutime, vrasje, vjedhje, ekstradime etj., dhe 
protesta e të dy palëve. 

01.12.1942 - 
01.15.1943 

243 

I-427 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Tokave të Liruara etj., mbi organizimin e 
ndihmën për instalimin e emigrantëve shqiptarë të ikur nga 
viset e okupuara prej ushtrisë bullgare. 

09.10.1942 - 
09.16.1943 

81 

I-436 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Kulturës Popullore dhe Ministrinë e Tokave të 
Liruara mbi marrjen e 7000 burrave për punime në minierë 
nga ushtria gjermane. 

11.03.1942 - 
01.28.1943 

11 

I-444 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi dhënie informata 
njerëzve të ndryshëm për të afërmit e tyre që ndodhen jashtë 
shtetit. 

01.10.1941 - 
02.25.1943 

39 
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I-445 Vendime origjnale të Këshillit të Ministrave 1 - 299. 01.02.1943 - 
03.31.1943 

304 

I-446 Vendime origjnale të Këshillit të Ministrave 300 - 599. 03.31.1943 - 
05.26.1943 

309 

I-447 Vendime origjnale të Këshillit të Ministrave 600 - 899. 02.19.1943 - 
07.27.1943 

311 

I-448 Vendime origjnale të Këshillit të Ministrave 900 - 1284. 07.27.1943 - 
12.31.1943 

377 

I-449 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Komisionin e Posaçëm 
mbi internime, lirime etj., për veprimtari komuniste. 

01.08.1943 - 
10.07.1943 

429 

I-451 Njoftim i Komandës së Karabinierisë Mbretërore mbi 
arratisjen nga burgu të disa vajzave të arrestuara për 
propagandë komuniste. 

01.04.1943 2 

I-452 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
arratisjen e disa të burgosurve nga spitali. 

01.29.1943 - 
02.03.1943 

3 

I-453 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arratisjen e bashkimin me çetat partizane. 

02.05.1943 - 
09.06.1943 

15 

I-454 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arratisje, arrestime për dezertim nga trupat ushtarake. 

02.08.1943 - 
04.13.1943 

13 

I-455 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake mbi robërit e luftës që 
ndodhen në fushat e përqendrimit në Gjermani. 

06.06.1943 - 
06.21.1943 

5 

I-456 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lutjen e Shadije Libohovës për mospasje gisht në arrestimin e 6 
personave nga milicia. 

06.01.1943 - 
06.11.1943 

3 

I-457 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste mbi gjetjen 
e manifestave komuniste. 

02.03.1943 - 
08.21.1943 

51 

I-458 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi urrejtjen e komunistëve kundër 
tradhëtarëve Kol Bib Mirakaj. 

06.14.1943 2 

I-459 Korrespondencë me Prefekturën e Tiranës mbi manifestimin 
me rastin e varrimit të Shinasi Dishnicës, plagosur në 
demonstratën e 20 janarit 1943. 

01.28.1943 3 

I-460 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arrestimin dhe largimin e punëtorëve malazez nga miniera e 
Kukësit për propagandë komuniste. 

06.17.1943 - 
08.05.1943 

16 

I-461 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
disa persona të arratisur komunistë bullgarë. 

06.02.1943 - 
08.17.1943 

26 

I-462 Promemorie e Legatës Bullgare dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi internimin e 10 bullgarëve nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Policisë. 

04.09.1943 - 
07.30.1943 

8 

I-463 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
internimin e një izraeliti. 

02.01.1943 - 
07.13.1943 

4 

I-464 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
gjendjen kritike të burgut politik. 

07.16.1943 3 

I-465 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ngritje e suprimim fushash përqendrimi. 

04.01.1943 - 
10.10.1943 

5 

I-466 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
zhvillimin e demonstratave në Durrës, Elbasan e në Lushnjë. 

01.23.1943 - 
02.12.1943 

8 
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I-467 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
organizimin e një greve për të bojkotuar prodhimin e 
Shoqërisë "AIPA" të vajgurit. 

01.29.1943 - 
02.04.1943 

4 

I-468 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
veprimtarinë e çetave partizane, aksione, përpjekje, atentate 
etj., të Myslim Pezës, Hysni Kapos, Baba Faja Martaneshit, 
Reshit Çollakut etj. 

03.07.1943 - 
12.22.1943 

185 

I-469 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
grabitjen e Ali Këlcyrës nga çetat partizane. 

06.12.1943 - 
06.21.1943 

8 

I-471 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
mbi njoftimin e Legatës Shqiptare në Beograd në lidhje me 
përmbajtjen e një komunikate të komunistëve jugosllavë. 

04.16.1943 4 

I-472 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
një përpjekje me çetat serbe komuniste. 

01.28.1943 - 
12.21.1943 

5 

I-473 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
një sulm të komunistëve të ardhur nga Kroacia. 

05.24.1943 3 

I-474 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore mbi aktivitetin në 
Shqipëri të një çete bullgare të udhëhequr nga Pero Pirusef. 

03.26.1943 - 
04.03.1943 

3 

I-476 Organizimi dhe mobilizimi i përgjithshëm i të gjitha forcave të 
Ballit Kombëtar. 

1943 3 

I-477 Vendimi i një grupi të arratisurish politikë M. Kruja, Q. 
Kaculi, A. Këlcyra, të cilët kërkojnë ardhjen e një princi nga 
gjaku i Savojës për mbret të shqiptarëve (nxjerrë nga gazeta 
"Roja Kombëtare" e datës 13 prill 1943, artikull i Mustafa 
Krujës). 

1943 - 1943 3 

I-478 Dekrete, skemëdekrete dhe korrespondencë me Mëkëmbësinë 
e Përgjithshme Mbretërore mbi krijmin e një zyre të ish-
PKFSH-së, për likujdimin e çdo aktiviteti e pasiviteti të asaj 
partie. 

09.02.1943 18 

I-479 Thirrje e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm drejtuar popullit 
shqiptar e kombit. 

09.14.1943 3 

I-480 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi suprimimin e 
Partisë Fashiste dhe Komandës së GLA-së. 

09.06.1943 - 
10.22.1943 

2 

I-481 Relacion i Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të 
Sigurimit Publik Mbretëror, Gjeneral Zanini, korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Milicinë Fashiste mbi 
gjendjen politike, kritike në Vlorë e në Gjirokastër. 

06.02.1943 - 
06.26.1943 

13 

I-482 Raporte, promemorie, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi gjendjen politike, ekonomike të 
viseve të liruara. 

01.02.1943 - 
11.17.1943 

101 

I-484 Dekrete, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe me Ministrinë e Drejtësisë mbi marrjen e 
masave ndëshkimore në lidhje me fajet e delitet kundër 
personaliteteve shtetërore. 

05.26.1943 - 
06.30.1943 

21 

I-485 Dekret e korrepondencë me Kryesinë e Këshillit të Epërm 
Fashist Korporativ mbi caktimin e ndëshkimeve ndaj 
atentateve e komunikacioneve të rrugëve e të shërbimit të 
telekomunikacionit. 

04.27.1943 - 
07.22.1943 

25 

I-486 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ngjarjet e ditës në Prizren, Gjakovë etj. 

01.09.1943 - 
03.03.1943 

16 
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I-487 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
marrjen e masave për ruajtjen e rendit. 

01.31.1943 - 
08.05.1943 

48 

I-488 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
përgatitjen e një liste dhe alarmi i popullsisë së Elbasanit. 

04.15.1943 - 
04.19.1943 

2 

I-489 Qarkore drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme Postë-Telegrafike 
mbi marrje masash kundër nëpunësve që marrin pjesë nëpër 
manifestime. 

01.26.1943 1 

I-490 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
kontrollimin e lejeve të biçikletave të djemve e të vajzave që 
dalin jashtë qytetit. 

02.11.1943 1 

I-491 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv, Komandën e 
Garnizonit mbi heqjen e të gjitha afisheve përveç aktvdekjeve. 

10.08.1943 - 
10.21.1943 

4 

I-492 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lejimin e qarkullimit në Kryeqytet deri në orën 24. 

06.14.1943 - 
07.26.1943 

3 

I-494 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lidhjen e besës në malësitë e veriut. 

03.01.1943 - 
08.02.1943 

20 

I-495 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
një spastrim për çarmatosjen e popullsisë së tokave të lira. 

01.31.1943 - 
07.23.1943 

13 

I-496 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Karabinierisë mbi moszbatimin e dekretit për 
denoncimin e armëve në tokat e lira. 

01.03.1943 - 
07.04.1943 

12 

I-497 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
armatosjen e pasvanëve dhe rojtarëve e kryepleqve si dhe 
dhënie e përsëritje lejesh për mbajtjen e armëve. 

01.30.1943 - 
11.07.1943 

28 

I-499 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë mbi 
përplasjen e një makine me një biçikletë. 

04.21.1943 - 
08.12.1943 

3 

I-500 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi lutjen 
e kryepleqësisë së lagjes "Asllanbej" të qytetit Elbasan mbi 
ankime kundër komandës gjermane. 

10.13.1943 - 
12.24.1943 

8 

I-501 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
caktimin e dispozitave ndëshkimore dhe arrestime të atyre që 
mbajnë armë pa leje dhe lëndë helmuese. 

01.03.1943 - 
08.24.1943 

60 

I-502 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
një konflikt midis një nëntogeri dhe një studenti. 

09.21.1943 - 
10.07.1943 

2 

I-503 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arrestimin e personave për faje të ndryshme. 

01.07.1943 - 
11.18.1943 

21 

I-504 Korrespondencë e Kryeministrisë me Partinë Fashiste mbi 
akuzimin e Ndoc MIrakaj për bashkëpunimin me çetnikët dhe 
anullimin e gjykimit. 

01.22.1943 - 
02.05.1943 

4 

I-506 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake mbi lirimin e 4 vetave të 
arrestuar pse nuk mbrojtën vijën hekurudhore të hedhur në 
erë nga çetat serbe. 

02.18.1943 - 
02.19.1943 

5 

I-507 Dekrete të Mëkëmbësisë mbi dënimin e personave për faje të 
ndryshme me burgim të përjetshëm dhe dënim me vdekje. 

04.29.1943 - 
11.03.1943 

8 

I-508 Dekretligj dhe raport justifikues mbi pezullimin e padive 
penale ose ekzekutimit të dënimit. 

01.25.1943 - 
06.12.1943 

5 

I-509 Korrespondencë me Gjykatën e Posaçme mbi refuzim 
autorizimi për ushtrimin e padisë penale. 

08.01.1943 - 
08.06.1943 

3 
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I-511 Dekret i Mëkëmbësisë mbi internimin e familjeve dhe 
sekuestrimin e shtëpive të të arratisurve në tokat e lira. 

03.02.1943 - 
04.01.1943 

5 

I-512 Korrespondencë me Shoqërinë "SATA" mbi dëmet e 
shkaktuara makinave të kësaj shoqërie nga hajdutët dhe çetat 
partizane. 

01.20.1943 - 
12.21.1943 

78 

I-513 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi vjedhjet dhe masat e 
marra për arrestimin e tyre e internimin e familjeve. 

01.09.1943 - 
08.17.1943 

55 

I-514 Promemorie mbi shpalljen e Duçes për marrje masash 
ndëshkimore kundër atyre që vjedhin armë ose sende lufte. 

03.19.1943 - 
05.18.1943 

9 

I-515 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
detyrimin e tre nëpunësve të Bankës së Fierit nga njerëz të 
panjohur dhe marrjen e të hollave. 

12.14.1943 - 
12.30.1943 

3 

I-516 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj., mbi pushimin e veprimtarisë së 
censurimit të korrespondencës postare dhe telegrafike që 
kryhej nga ana e organeve ushtarake italiane. 

10.29.1943 - 
11.17.1943 

5 

I-517 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vjedhjet e bëra nga bullgarët e malazezët në vendin tonë. 

02.11.1943 - 
06.18.1943 

10 

I-518 Lutje e disa djemve drejtuar Kryeministrit mbi cilësimin e tyre 
si vagabondë. 

1943 1 

I-519 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ankimin e Sabri Panaritit për kontrollimin e shtëpisë nga 
policia. 

04.20.1943 - 
05.06.1943 

3 

I-520 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
një akuzë kundër një ushtaraku. 

10.14.1943 - 
10.27.1943 

2 

I-521 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Mbretërisë Italiane mbi ardhjen e 
një shtetase greke në vendin tonë dhe zhvillim hetimesh. 

08.12.1943 - 
08.23.1943 

3 

I-522 Korrespondencë me Mërkëmbësinë e Përgjithshme e 
Ministrinë e Punëve të Brendshme si dhe hetime mbi dy 
shtetas bullgarë. 

02.01.1943 - 
05.19.1943 

8 

I-523 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi lutje të ndryshme 
dhe kërkim informatash për të afërmit e tyre jashtë vendit. 

02.09.1943 - 
08.23.1943 

17 

I-525 Korrespondencë me Komandën e Rojes së Financës mbi një 
mbikqyrje në kufi. 

01.05.1943 1 

I-526 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ardhjen e oficerëve të Malit të zi për qëlllime topografike e jo 
për vijën e kufirit. 

03.28.1943 - 
07.02.1943 

7 

I-527 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ushtritë e Serbisë e Malit të Zi në rrethin e Podgoricës. 

05.21.1943 1 

I-528 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
incidente në kufirin shqiptaro - bullgar e Malin e Zi. 

01.14.1943 - 
11.17.1943 

24 

I-529 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vendosjen e trupave bullgare në Mitrovicë. 

01.14.1943 - 
01.30.1943 

2 

I-531 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore mbi përdorimin e 
gjuhës shqipe në letërkëmbimin me Rumaninë. 

04.03.1943 - 
04.16.1943 

3 
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I-532 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lutjet e popullsisë së katundeve të kufirit me Bullgarinë për 
moskalimin e katundeve të tyre matanë kufirit tonë. 

01.04.1943 - 
07.09.1943 

35 

I-533 Telegrame drejtuar Kryeministrisë nga paria e disa katundeve 
të Komunës së Prekozit, Qarku i Pejës, ku kërkojnë të mos 
lihen jashtë vijës së demarkacionit me rastin e caktimit 
definitiv të kufirit midis Shqipërisë e Serbisë. 

02.15.1943 - 
04.19.1943 

8 

I-534 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ankimin e banorëve për ndarjen në dysh të Komunës së Becit. 

08.05.1943 1 

I-535 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të Rojes së 
Kufirit mbi hartën e vijës së demarkacionit Shqipëri - Bullgari. 

10.01.1943 - 
11.18.1943 

4 

I-536 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore mbi nevojën e 
administrimit nga ana e Bashkisë së Kryeqytetit të lagjes 
"Tirana e Re". 

02.08.1943 - 
02.19.1943 

2 

I-537 Qarkore drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë mbi 
rrëzimin e Qeverisë dhe formimin e Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm. 

01.04.1943 - 
09.20.1943 

5 

I-538 Program i Qeverisë së Mitrovicës. 1943 23 

I-539 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin e modelit të 
stemës së vogël dhe të stemës së madhe të Shqipërisë. 

05.21.1943 - 
09.01.1943 

7 

I-540 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi rënien nga 
çdo fuqi konvensionin lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare 
dhe Qeverisë Italiane. 

09.21.1943 2 

I-541 Korrespondencë ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi abrogimin e ligjit të 
luftës me Italinë. 

10.15.1943 6 

I-542 Shpallje mbi mbledhjen e jashtëzakonshme nën kryesinë e 
Iliaz Agushit Nënkryeministër, për shqyrtimin e gjendjes pas 
kapitullimit të Italisë dhe ardhjes së ushtrisë gjermane në 
vendin tonë dhe "Shpalljen e Pavarësisë së Plotë". 

09.11.1943 1 

I-543 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi mbylljen e 
çdo veprimtarie, atributet dhe funksionimin e Këshillit të 
Epërm Fashist Korporativ. 

09.21.1943 6 

I-544 Dekret i Mëkëmbësisë mbi suprimimin e Ministrisë së Tokave 
të Liruara. 

02.06.1943 - 
02.16.1943 

14 

I-545 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dhënie përkrahje Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës në 
pikëpamje historike e kombëtare dhe politike për viset e 
liruara të Kosovës. 

11.15.1943 - 
12.03.1943 

2 

I-546 Promemorie e Kol Mjedës me anën e së cilës propozon disa 
forma për shtetin lidhur me situatën. 

06.09.1943 4 

I-550 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi fajet në 
kompetencën e Gjyqit të Posaçëm të Shtetit. 

05.24.1943 - 
07.20.1943 

12 

I-551 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi vendimet e 
gjykatave që deklarojnë në emër të shtetit. 

09.17.1943 1 

I-552 Skemë - dekret dhe korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi formimin e Kolegjit Arbitrar. 

03.05.1943 - 
03.16.1943 

14 

I-553 Dekret i Mëkëmbësisë me Ministrinë e Drejtësisë mbi disa 
ndryshime në ligjin mbi organizimin noterial. 

02.16.1943 - 
04.19.1943 

14 
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I-554 Skemë - dekret, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi përmirësimin e disa dispozitave të proceduara dhe të 
ligjit të përmbarimit në fuqi. 

05.27.1943 - 
07.03.1943 

4 

I-555 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
pezullimin e funksionimit të gjyqeve të ish-regjimit jugosllav 
në tokat e lira. 

03.08.1943 - 
12.10.1943 

5 

I-556 Dekret i Mëkëmbësisë mbi krijmin e Inspektoriatit të 
Shërbimit Kombëtar të Punës. 

08.06.1943 3 

I-557 Qarkore drejtuar gjithë ministrive mbi aprovimin e ligjeve e 
dekretligjeve nga Mëkëmbësi i Mbretit. 

05.03.1943 2 

I-559 Dekrete, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ndryshimet dhe shtrirjen e dispozitave e 
ligjeve edhe në tokat e lira. 

03.27.1943 - 
06.18.1943 

14 

I-561 Mbi krijimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. 1943 1 

I-562 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe lista 
të kësaj ministrie mbi dorëzimin e dosjeve të ish-Drejtorisë për 
Punët me Italinë. 

11.29.1943 - 
12.09.1943 

9 

I-563 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Financave mbi krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve 
Italiane pranë Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe krijimin 
e delegacionit shqiptar pranë Qeverisë Italiane me qendër në 
Romë, si dhe emërimi i personelit dhe buxheti për 
shpenzimet. 

07.01.1943 - 
11.22.1943 

36 

I-564 Dekret i Mëkëmbësisë mbi korrepondenca të autoriteteve. 1943 18 

I-565 Mbi dekretet që duhet të nxjerrin prefektët dhe nënprefektët. 1943 1 

I-567 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi krijimin e këshillave administrative 
në prefekturat e nënprefekturat e tokave të lira. 

05.14.1943 - 
06.02.1943 

8 

I-569 Dekrete të Mëkëmbësisë mbi ndryshime e shtesa në ligjin e 
bashkive. 

03.13.1943 - 
04.01.1943 

3 

I-570 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi klasifikimin e Bashkisë së Ulqinit 
në kategorinë e III-të. 

03.24.1943 - 
04.23.1943 

7 

I-573 Vendim i Komitetit Ekzekutiv mbi suprimimin e Milicisë 
Fashiste Shqiptare. 

10.07.1943 2 

I-574 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Komandën e 
Karabinierisë mbi suprimimin e Karabinierisë e krijimin e 
Armës së Gjindarmërisë. 

05.12.1942 - 
07.13.1943 

6 

I-575 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rivendosjen 
e stacionit KKMK në minierën e Goleshit. 

07.02.1943 1 

I-576 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi internimin policor dhe hyrjen në 
fuqi të Kodit të Policisë. 

07.30.1943 - 
08.28.1943 

7 

I-578 Skemë dekret mbi ndryshimin e emrave të komandave eprore 
të karabinierëve mbretërorë e të rojes mbretërore të financave 
të Shqipërisë. 

11.24.1942 - 
01.30.1943 

3 

I-579 Dekret i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Maliq Bushati mbi 
hartimin e Statutit "Roja e Shqipërisë së Madhe". 

02.22.1943 - 
02.27.1943 

4 

I-580 Rregullore mbi atributet dhe detyrat e Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare dhe shërbimeve të saj. 

1943 17 
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I-581 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Tregtisë mbi 
formimin në të gjitha nënprefeturat, këshillat e rrethit për 
ekonominë duke u kryesuar nga nënprefekturat, këshillat e 
rrethit për ekonominë duke u kryesuar nga nënprefekturat. 

05.21.1943 1 

I-582 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi krijimin e Entit Kombëtar të 
Zejtarisë Shqiptare. 

06.11.1943 - 
08.07.1943 

9 

I-583 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
kalimin e Entit të Artizanatit Shqiptar në vartësinë e Ministrisë 
së Kulturës Popullore. 

08.14.1943 - 
08.21.1943 

3 

I-584 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore mbi 
suprimimin e Milicisë Fashiste Pyjore dhe krijimin e Drejtorisë 
së Pyjeve. 

05.15.1943 - 
09.10.1943 

28 

I-586 Dekret mbi suprimimin e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
dhe formimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe të Pyjeve dhe 
Ministrisë së Tregtisë e të Industrisë. 

02.15.1943 - 
12.03.1943 

18 

I-588 Dekret i Mëkëmbësisë mbi suprimimin e Drejtorisë për 
administrimin e çifligjeve të shtetit. 

03.01.1943 - 
04.01.1943 

5 

I-589 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Tregtisë mbi krijimin e odave të tregtisë dhe në tokat e lira. 

05.22.1943 - 
08.13.1943 

31 

I-590 Dekret i Mëkëmbësisë mbi kalimin e Zyrës Qendrore të 
Urbanistikës në vartësinë e Ministrisë së Punëve Botore. 

03.02.1943 - 
04.01.1943 

5 

I-591 Dekret i Mëkëmbësisë mbi krijimin e zyrave botore në tokat e 
lira. 

03.02.1943 - 
04.01.1943 

5 

I-592 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme me 
abrogimin e gjithë dispozitave që bëjnë fjalë mbi Drejtorinë 
Arkeologjike. 

03.10.1943 - 
04.07.1943 

6 

I-593 Dekretligj mbi mbylljen e rrethit italo - shqiptar "Skënderbeg" 
dhe themelimin e "Qarkut Kombëtar". 

1943 6 

I-595 Dekret i Mëkëmbësisë mbi mbylljen e Legjislaturës së Parë të 
Këshillit Epror Fashist Korporativ. 

08.03.1943 - 
08.07.1943 

4 

I-596 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
mbi formim e dhënie dorëheqje të qeverisë. 

01.12.1943 - 
11.26.1943 

39 

I-597 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
një telegram urimi të parisë së rrethit të Kaçanikut për 
formimin e qeverisë. 

12.01.1943 - 
12.07.1943 

5 

I-598 Vendim i Këshillit të Ministave mbi dhënien e qytetarisë së 
nderit Frano Jakomonit. 

03.20.1943 3 

I-599 Materiale (relacione, informata dhe korrespondencë) mbi 
transferime nëpunësish për veprimtari politike kundër 
regjimit, si dhe hetime rreth sjelljeve të dyshimta politike të 
Luka Marhianoviçit, Ejup Bihakut etj. 

02.02.1943 - 
08.17.1943 

6 

I-600 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve me 
Mbretin Italian mbi ardhjen e Nënkonsullit të Turqisë në 
Tiranë. 

08.25.1943 - 
08.28.1943 

2 

I-601 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme të Mbretit mbi emërimin nga 
ana e Qeverisë Bullgare të Kristo Minkoffit si Kryekonsull i 
Legatës së saj në Tiranë. 

04.09.1943 - 
07.22.1943 

7 

I-602 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkoshëm mbi trajtimin e 
personalitetit shqiptar njëlloj me të huajt. 

1943 1 
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I-603 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
vendosjen e suprimimin e vendeve pranë të gjitha ministrive. 

04.28.1943 - 
10.07.1943 

8 

I-604 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërimin e Ali Erebarës si përfaqësues i përhershëm i 
Qeverisë Shqiptare pranë Bashkimit Ndërkombëtar Komunal. 

05.03.1943 - 
05.21.1943 

4 

I-605 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
demarshet e bëra pranë Komandës Gjermane për kthimin në 
Shqipëri të Mehmet Konicës dhe Eqerem Çabejt. 

11.24.1943 - 
12.01.1943 

2 

I-606 Korrespondencë e Kryeministrisë me personalitete italiane me 
rastin e largimit të tyre nga vendi ynë. 

03.28.1943 - 
05.04.1943 

3 

I-607 Shënime biografike të Ernest Koliqit. 1943 2 

I-610 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Partinë Fashiste mbi emërime, 
transferime, pushime të personelit të kësaj partie. 

02.16.1943 - 
10.13.1943 

14 

I-611 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Epërm Fashist mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të këtij 
këshilli. 

01.09.1943 - 
07.15.1943 

74 

I-614 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, pushime, transferime ( të kuadrit e të ndryshme). 

01.16.1943 - 
04.24.1943 

134 

I-617 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
komunave. 

01.18.1943 - 
12.31.1943 

268 

I-617/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
komunave. 

01.14.1943 - 
06.28.1943 

351 

I-619 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
policisë. 

01.12.1942 - 
05.31.1943 

221 

I-619/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
policisë. 

01.12.1942 - 
12.15.1943 

284 

I-619/2 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
policisë. 

01.04.1943 - 
09.14.1943 

183 

I-619/3 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
policisë. 

02.01.1943 - 
12.30.1943 

443 

I-620 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
burgut. 

02.11.1943 - 
12.30.1943 

101 

I-621 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lutjet e personave të ndryshëm për punë. 

01.04.1943 - 
12.04.1943 

34 
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I-622 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërimin e pleqësive të lagjeve e katundeve. 

03.30.1943 - 
09.02.1943 

18 

I-623 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime anëtarësh të zonave neutrale 1 dhe 2. 

04.03.1943 - 
06.11.1943 

5 

I-624 Shkresë përcjellëse drejtuar Partisë Fashiste mbi dërgimin e 
lutjeve të rinisë së Prefekturës së Pejës, Partisë Zejtare për 
anullimin e transferimit të Federalit të Pejës, Shaban Bashës 
(lutjet mungojnë). 

03.30.1943 - 
04.03.1943 

3 

I-625 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
emërime nëpunësish dhe vënien në dispozicion të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, 4 nëpunës që dinë gjuhën gjermane. 

03.24.1943 - 
12.13.1943 

32 

I-626 Promemorie, korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë e të 
Pyjeve mbi disa vërejtje mbi gjendjen juridike ekonomike dhe 
hierarkike të nëpunësve të shtetit. 

02.18.1943 - 
08.13.1943 

188 

I-627 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara mbi 
emërime, pushime, transferime të kësaj ministrie. 

08.09.1941 - 
09.18.1943 

124 

I-628 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Minstrinë e 
Kulturës Popullore mbi emërime, pushime të personelit të 
rrethit italo - shqiptar "Skënderbeg". 

03.02.1943 - 
04.21.1943 

26 

I-629 Korrespondencë me Zyrën Qendrore të Statistikës mbi 
emërime, transferime, pushime të kuadrit të statistikës. 

01.21.1943 - 
10.15.1943 

77 

I-630 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dorëzimin e një diplome magjistrale Faik Qakut. 

03.15.1943 - 
03.20.1943 

3 

I-631 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
keqpërdorimet e shqiptarëve të mbetur jashtë vijës së 
demarkacionit. 

06.02.1943 - 
09.06.1943 

18 

I-632 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
gjendjen e mjeruar në zonat e Kosovës të krijuara nga sulmet 
serbo - malazeze dhe sllave.  
Anotacion: Në dosje ndodhen dhe materialet mbi masakrat që 
janë bërë në Bihor. 

01.07.1943 - 
07.22.1943 

168 

I-633 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
disa veprime terroriste kundër elementëve serbë që jetojnë në 
tokën shqiptare nga kosovarët. 

03.13.1943 - 
06.02.1943 

3 

I-634 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake mbi marrjen e masave 
për mossulmimin e katundeve ortodokse nga myslymanët e 
Malit të Zi. 

01.28.0943 4 

I-635 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake dhe Prefekturën e Pejës 
mbi largimin e çetnikëve nga Nënprefektura e Rozhajt. 

01.14.1943 2 

I-636 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
informatat e marra për mbledhjen e 16.000 shqiptarëve në 
krahinat e Shkupit nga autoritetet bullgare e dërgimin e tyre 
në Bullgari. 

12.22.1943 1 

I-637 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
kalimin e shqiptarëve nga krahinat jugore të Serbisë në 
Shqipëri për t'iu shmangur shërbimit të detyrueshëm të 
punës. 

08.24.1943 - 
09.03.1943 

3 

I-638 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
promemorien e Qeverisë Bullgare për pretendimet e tyre në 
keqpërdorimin e elementit sllav në Nënprefekturën e Prespës 
së Madhe. 

01.08.1943 - 
06.04.1943 

13 
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I-639 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
thirrjen e djemve nënarmë nga autoritetet bullgare. 

08.14.1943 - 
08.19.1943 

3 

I-640 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
pretendimet e bullgarëve për Strugën dhe internim personash. 

06.08.1943 - 
07.19.1943 

5 

I-641 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
marrjen e masave kundër djemve bullgarë në Dibër që hedhin 
parrulla "Poshtë flamuri shqiptar" etj. 

02.04.1943 3 

I-642 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara mbi 
dorëzimin e një pylli të marrë nga jugosllavët. 

02.08.1943 - 
02.11.1943 

4 

I-643 Korrespondencë me Delegacionin e Qeverisë Shqiptare në Itali 
mbi moslejimin e shtetasve shqiptarë për të transportuar në 
Shqipëri prodhimet e tokave të mbjella përtej vijës së 
demarkacionit. 

07.26.1943 - 
08.25.1943 

3 

I-645 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emigrimin e disa propagandistëve grekë në Korçë si dhe 
masat që duhen marrë për nxjerrjen e tyre jashtë kufirit. 

02.12.1943 2 

I-646 Promemorie për Komitetin Ekzekutiv Provizor mbi marrjen e 
një vendimi për moslargimin e të gjithë italianëve që janë 
martuar me vajza shqiptare. 

1943 1 

I-647 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Konsullatën Gjermane mbi eksplusimin e nënshtetasve 
shqiptarë nga Bullgaria. 

01.05.1943 - 
11.24.1943 

12 

I-648 Korrespondencë ndërmjet Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe 
Drejtorisë së Policisë mbi eksplusimin e Ahmet Xheladinit, 
nënshtetas turk. 

08.25.1943 - 
09.07.1943 

3 

I-649 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
hyrjen e elementit çifut tinëzisht në Shqipëri. 

07.03.1943 - 
07.26.1943 

4 

I-1190 Relacion dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Mëkëmbësinë e Përgjithshme, 
Komandën e Karabinierisë etj. mbi gjendjen e situatës në 
Shqipëri dhe Kosovë. 

10.19.1941 - 
07.02.1943 

239 

I-1198 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Karabinierinë, mbi 
arratisjen e personave të ndryshëm, përpjekjet e tyre me forcat 
e Karabinierisë, si dhe internimin e familjeve dhe personave 
në vende të ndryshme dhe kampe përqendrimi. 

11.22.1941 - 
01.28.1943 

179 

I-1199 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Karabinierisë, Mëkëmbësinë etj. mbi 
arrestimin, burgosjen dhe dënimin me vdekje të personave që 
kryejnë veprimtari kundër pushtetit në fuqi. 

12.04.1940 - 
12.04.1943 

173 

I-1215 Dekrete dhe lutje drejtuar Kryeministrisë mbi probleme të 
ndryshme që i përkasin kuadrit të këtij dikasteri. 

01.28.1942 - 
01.20.1943 

44 

I-1221 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi persekutimet e popullsisë shqiptare kufitare, 
nga bullgarët, malazezët, serbët, çetnikët etj. 

01.06.1942 - 
09.07.1943 

189 

I-1222 Shkresë e Kryeministrisë mbi shqyrtimin e gjendjes politike në 
Shqipëri. 

09.30.1943 2 

I-1223 Shkresë e Kryeministrisë mbi operacionin e qershorit të vitit 
1943, zhvillimin e luftimeve dhe mbi situatën e krijuar në këtë 
kohë. 

01.31.1943 1 
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I-1224 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi organizimin e çetave me vullnetarë për 
mbrojtjen e regjimit në fuqi. 

06.07.1943 - 
08.17.1943 

12 

I-1225 Dekrete të Kryeministrisë mbi ndalimin e krijimit të çdo partie 
politike në vend. 

08.03.1943 - 
09.07.1943 

9 

I-1226 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi mbledhjen e një numri vullnetarësh nga ana e 
Komandës Gjermane. 

06.22.1943 - 
12.03.1943 

3 

I-1227 Urdhëresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi ndalimin 
e qarkullimit në disa zona të caktuara. 

07.07.1943 1 

I-1228 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi rregullimin e linjës së demarkacionit. 

07.21.1943 - 
12.07.1943 

9 

I-1229 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi njoftimin e marrjes fund për okupimin e vijës 
shqiptaro-bullgare. 

07.13.1943 3 

I-1230 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
marrëveshjen midis Italisë dhe Bullgarisë për përcaktimin 
ushtarak midis Shqipërisë dhe viseve të ndodhura nën 
kontrollin bullgar. 

07.14.1943 - 
12.30.1943 

4 

I-1231 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi ndalimin e 
kalimit të kufirit pa leje. 

04.30.1943 - 
12.21.1943 

11 

I-1232 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi evitimin e ngjarjeve të ndodhura në kufi. 

06.19.1943 - 
12.03.1943 

3 

I-1233 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi bombardimet në Gjirokastër. 

02.09.1943 - 
06.26.1943 

10 

I-1234 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi shkuarjen e disa personaliteteve bullgare 
në Strugë dhe kërkesë e tyre për lirimin e të burgosurve 
politikë. 

07.14.1943 1 

I-1235 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi lirimin e Prespës dhe Shën Naumit nga fuqitë 
bullgare. 

11.17.1943 - 
12.04.1943 

2 

I-1236 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi gjendjen politike në Kroaci. 

06.15.1943 3 

I-1237 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi përkrahjen e elementit sllav nga ana e 
Karabinierisë dhe marrje masash kundër tyre. 

06.14.1943 - 
07.16.1943 

3 

I-1238 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi rrezikshmërinë që paraqet rekrutimi i 
elementit ortodoks në Ulqin. 

07.08.1943 1 

I-1239 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi ndalimin e pjesëmarrjes së nëpunësve në 
manifestime. 

01.27.1943 - 
02.21.1943 

11 

I-1240 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi propagandën komuniste dhe 
marrje masash karshi personave që zhvillojnë propagandë 
komuniste. 

1943 94 
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I-1241 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi dorëzimin dhe arrestimin e personave që 
zhvillojnë aktivitet komunist. 

02.12.1943 - 
12.28.1943 

19 

I-1242 Shkresa të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi zhvillimin e demonstratave dhe marrjen e masave kundër 
personave që marrin pjesë në demonstrata. 

01.27.1943 - 
03.15.1943 

23 

I-1243 Shkresa të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi ikjen e të burgosurve nga burgu dhe bërje kryengritje në 
burg. 

01.29.1943 - 
02.23.1943 

23 

I-1244 Njoftime drejtuar Kryeministrisë mbi bashkëpunimin e çetave 
partizane me elementë malazez, serbë dhe me çetat greke. 

03.01.1943 - 
07.06.1943 

3 

I-1245 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi veprimtarinë e çetave partizane (aksione, 
përpjekje etj.) . 

01.30.1943 - 
10.19.1943 

172 

I-1246 Njoftim drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin e Këshillit 
Nacionalçlirimtar në Kuç të Kurveleshit. 

02.26.1943 1 

I-1247 Njoftim drejtuar Kryeministrisë mbi çlirimin e Konispolit nga 
partizanët më 3 Maj 1943. 

05.13.1943 1 

I-1248 Njoftim drejtuar Kryeministrisë mbi internimin e 15 
elementëve çetnikë me kombësi serbe në Gjilan. 

02.22.1943 1 

I-1249 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Tokave të Lira mbi veprimtarinë e 
organizatave reaksionare (druzhistët, çetnikët etj.) dhe 
veprimtarinë e bandave vullnetare matiane, dibrane etj. 

01.11.1943 - 
08.19.1943 

37 

I-1250 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi formimin e një çete antikomuniste në 
rrethin e Stenjës. 

07.01.1943 1 

I-1251 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi situatën politike në vend. 

02.06.1943 219 

I-1252 Shkresa të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi dezertimin e personave nga ushtria. 

02.06.1943 - 
05.05.1943 

18 

I-1253 Shkresë e Komandës së Karabinierisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi procedimin e një personi për zënien e një 
vajze. 

01.12.1943 2 

I-1254 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi vrasjen e personave dhe marrje masash karshi 
personave që vrasin. 

01.01.1943 - 
08.31.1943 

50 

I-1255 Shkresa të Komandës Eprore të Karabinierisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi plagosjen e personave dhe zhvillimin e 
hetimeve karshi personave që kryejnë këtë akt. 

02.14.1943 - 
03.05.1943 

5 

I-1256 Shkresë e Komandës Eprore të Karabinierisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi përpjekjet e një patrulle të Milicisë me një 
çetë të arratisurish dhe plagosjen e disa personave. 

10.14.1943 2 

I-1257 Shkresa të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi vjedhjen e objekteve dhe kryerjen e hetimeve për vjedhje. 

01.30.1943 - 
05.09.1943 

15 

I-1258 Shkresë e Komandës Eprore të Karabinierisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi zbrazje armësh nga disa persona të 
panjohur kundër ushtarëve. 

03.01.1943 2 

I-1259 Shkresë e Kryeministrisë mbi marrje masash për ndalimin e 
kondrabandës dhe spekullimet e bëra në shkrepset. 

05.26.1943 - 
12.10.1943 

4 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-1260 Shkresë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar Zyrës 
Ushtarake mbi ankesën rreth hapjes së një shtëpie publike. 

06.29.1943 - 
07.03.1943 

3 

I-1261 Njoftime të Kryeministrisë mbi zbulimin, dorëzimin, zënien e 
armëve, marrje masash kundrejt personave. 

02.07.1943 - 
05.20.1943 

7 

I-1262 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Zyrës Ushtarake mbi 
procedimin e personave në mënyrë të rregullt. 

07.03.1943 1 

I-1263 Shkresë e Komandës Eprore të Karabinierisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi lënien e lirë të disa të arratisurve 
kriminelë. 

02.26.1943 2 

I-1264 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi hetimin, arrestimin dhe internimin e 
personave dhe familjeve të tyre. 

12.31.1942 - 
09.04.1943 

148 

I-1265 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj. mbi dënimin e personave, 
ekzekutimin e dënimit, lirimin nga burgu, arratisje nga burgu 
dhe kthimin e dënimit me vdekje në burgim të përjetshëm, si 
dhe një listë që përmban emrat e personave të dënuar. 

01.12.1943 - 
10.25.1943 

228 

I-1266 Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme mbi lirimin e robërve të luftës nga 
internimi. 

01.04.1943 - 
12.28.1943 

104 

I-1267 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi zhvillimin e gjyqit sa më shpejt kundër 
disa kriminelëve. 

07.05.1943 2 

I-1268 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi pezullimin e 
padive penale. 

07.07.1943 - 
09.07.1943 

12 

I-1269 Shkresë e Ministrisë së Drejtësisë drejtuar Kryeministrisë mbi 
moslënien e ushtarakëve gjermanë për të hyrë brenda në burg 
për hetime në lidhje me të burgosurit. 

11.17.1943 - 
11.24.1943 

3 

I-1270 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi formimin e një milicie për ndjekjen kundër 
çetave komuniste. 

01.08.1943 - 
01.26.1943 

3 

I-1271 Njoftim drejtuar Kryeministrisë mbi kryerjen e shërbimit të 
kontrollit anonarë. 

11.23.1943 1 

I-1272 Shkresë e drejtuar Kryeministrisë mbi marrjen e masave për 
heqjen e patrullave italiane nëpër rrugë. 

10.02.1943 1 

I-1273 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi veprimet e karabinierëve në Pogradec. 

06.22.1943 2 

I-1274 Shkresa të Komandës së Karabinierëve drejtuar 
Kryeministrisë mbi veprimet e Isa Toskës. 

03.01.1943 - 
07.31.1943 

8 

I-1275 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi përpjekjet e bëra midis gjermanëve dhe 
bullgarëve. 

11.15.1943 - 
12.03.1943 

3 

I-1276 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi sigurimin për mosveprimin e ushtrisë 
gjermane karshi popullatës. 

08.09.1943 1 

I-1277 Shkresë e Komandës Eprore të Karabinierëve drejtuar 
Kryeministrisë mbi modifikimin e mbiemrave të fshatarëve. 

01.05.1943 2 

I-1278 Shkresë drejtuar Kryeministrisë mbi kërkesën për bashkimin e 
viseve të lira (Bjelopolos, Petrica, Senica) me Shqipërinë. 

02.23.1943 - 
02.25.1943 

3 
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I-1280 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Këshillit të Shtetit mbi funksionimin e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, personelin dhe tabelat organike të këtij 
dikasteri. 

11.17.1943 - 
12.25.1943 

31 

I-1281 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, Zyrës 
Qendrore të Statistikës etj. mbi formimin e një Komiteti 
Ekzekutiv të Përkohshëm dhe vendosjen e zyrave dhe 
nëpunësve në drejtimin e tij. 

09.15.1943 - 
09.18.1943 

11 

I-1282 Shkresë e një personi drejtuar Kryeministrit ku kërkon 
dërgimin e disa nëpunësve shqiptarë në administrimin e 
Fushë-Dardhës. 

04.27.1943 1 

I-1283 Urdhëresë e Kryeministrisë mbi suprimimin e detyrës së 
këshilltarit pranë çdo drejtorie. 

09.10.1943 1 

I-1284 Shkresë e kryetarit të Këshillit të Ministrave ku flet në lidhje 
me detyrën që i është ngarkuar. 

12.03.1943 - 
12.08.1943 

16 

I-1285 Urdhëresë e Kryeministrisë mbi të drejtat e personelit shqiptar 
të barabarta me të drejtat e personelit të huaj. 

10.02.1943 - 
11.02.1943 

5 

I-1286 Shkresë e Bankës Shqiptare drejtuar Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm mbi mospjesëmarrjen e elementit të huaj në zyrat 
shtetërore. 

10.09.1943 - 
11.02.1943 

3 

I-1287 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi emërtimin e 
milicisë nga Milicia Fashiste në Milici Vullnetare. 

08.04.1943 - 
08.17.1943 

5 

I-1288 Shkresa të Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi marrjen e masave për rregullimin e 
gjendjes ekonomike të nëpunësve. 

09.07.1943 - 
11.24.1943 

20 

I-1290 Telegrame dhe shkresa drejtuar Kryeministrit ku e urojnë për 
kryerjen e detyrës. 

03.21.1943 - 
10.27.1943 

5 

I-1291 Shkresë e Federatës së Fashove Prishtinë drejtuar 
Kryeministrisë mbi disa të dhëna për nëpunësit. 

01.27.1943 4 

I-1292 Dekret i Kryeministrisë mbi emërimin e anëtarëve për 
nozullimet e nëpunësit. 

08.20.1943 1 

I-1293 Dekrete të Kryeministrisë mbi emërimin, gradimin dhe 
pushimin e nëpunësve të Kryeministrisë. 

01.20.1943 - 
11.18.1943 

77 

I-1294 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërimin e personelit të Këshillit të 
Shtetit. 

03.04.1943 - 
10.02.1943 

4 

I-1295 Dekreti i Kryeministrisë mbi emërimin e nëpunësve të 
Këshillit Kontrollues. 

08.12.1943 1 

I-1296 Vendim i Këshillit të Naltë mbi emërimin e një nëpunësi të 
Këshillit të Naltë. 

11.08.1943 2 

I-1297 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërimin dhe pushimin e 
personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kërkesë për 
shtesë kuadri. 

01.01.1943 - 
11.26.1943 

39 

I-1298 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi emërimin dhe pushimin e personelit të 
Bashkisë, Prefekturës, Nënprefekturës etj. 

01.11.1943 - 
12.17.1943 

35 

I-1299 Dekrete të Kryeministrisë mbi emërimin e personelit të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

11.05.1943 - 
11.16.1943 

2 

I-1300 Dekret i Këshillit të Ministrave mbi gradimin e një personi si 
Kryetar i Oborrit Mbretëror. 

08.12.1943 1 
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I-1301 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi pushimin dhe transferimin e personelit të drejtorisë. 

10.04.1943 - 
11.23.1943 

3 

I-1302 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi gradimin dhe 
emërimin e personelit të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare. 

01.18.1943 - 
12.22.1943 

5 

I-1303 Dekret i Kryeministrisë mbi emërimin e një nëpunësi pranë 
Ministrisë së Punëve Botore. 

01.21.1943 2 

I-1304 Urdhëresë dhe dekrete të Kryeministrisë mbi emërimin e 
nëpunësve të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë. 

01.20.1943 - 
10.13.1943 

10 

I-1305 Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore drejtuar Kryeministrisë 
mbi pushimin e një nëpunësi të PTT. 

08.12.1943 1 

I-1306 Dekrete të Kryeministrisë mbi emërimin e nëpunësve pranë 
Ministrisë së Financës. 

01.20.1943 - 
11.16.1943 

8 

I-1307 Shkresë e Bankës Kombëtare të Shqipërisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi emërimin e një nëpunësi pranë Bankës 
Kombëtare. 

10.15.1943 - 
10.22.1943 

5 

I-1308 Dekrete dhe shkresë të Ministrisë së Arsimit dhe Komandës së 
Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë mbi emërimin, 
pushimin dhe caktimin e personelit të arsimit. 

02.04.1943 - 
10.16.1943 

9 

I-1310 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi gjendjen e minoritetit të Maqedonisë. 

11.19.1943 - 
12.13.1943 

2 

I-1312 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi largimin e familjeve 
serbe dhe malazeze nga Peja. 

06.07.1943 1 

I-1419 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve etj. mbi lejimin 
e kalimit për dimërin në territorin bullgar të bagëtive të 
Dibrës. 

10.31.1942 - 
09.08.1943 

28 

I-1422 Projektligj, dekretligj, vendim dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e 
Financave etj. mbi ndryshime në dekretin Mëkëmbësor lidhur 
me gjendjen juridike, ekonomike e hierarkike të nëpunësve të 
shtetit. 

12.23.1942 - 
07.03.1943 

52 

I-1425 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Partinë Fashiste lidhur me caktimin e Xhusepe Xanuto (fashist 
italian me nënë shqiptare) anëtar i Këshillit Epërm Fashist 
Korporativ (jepen të dhëna biografike). 

11.21.1942 - 
10.11.1943 

19 

I-1428 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi transferimin e një tekniku të botores. 

10.18.1942 - 
04.05.1943 

3 

I-1429 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kryeministrisë dhe Delegacionit të Qeverisë Italiane në 
Shqipëri mbi aktivitetin e çetave komuniste të ardhura nga 
toka bullgare në Prefekturën e Prizrenit. 

06.29.1943 - 
07.10.1943 

5 

I-1430 Njoftim i Delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri mbi 
lirimin nga internimi të Kosta Dimitrushit, me origjinë 
rumune i cili dyshohet për aktivitet komunist. 

09.08.1943 1 

I-1431 Telegram i Maliq Bushatit drejtuar Duçes me rastin e caktimit 
si kryeministër. 

02.14.1943 2 

I-1432 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Prefekturën e Kukësit mbi dërgimin e një fuqie vullnetare 
civile. 

01.09.1943 2 
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I-1433 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe 
Komandën e Forcave të Armatosura në Shqipëri mbi krijimin 
e bandave të armatosura (nga  autoritetet italiane). 

02.09.1943 - 
04.23.1943 

2 

I-1434 Urdhëresë e Komandës së Karabinierisë mbi mosngritjen e 
postëblloqeve të rinj. 

02.10.1943 1 

I-1435 Kërsesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi rivendosjen e Stacionit të 
Karabinierisë në minierën e Goleshit Prishtinë. 

07.02.1943 1 

I-1436 Njoftime mbi marrjen e pushtetit të policisë në krahinën e 
Gjirokastrës si dhe mbi pushimin nga funksionimi i disa 
komandave të Armës së Karabinierisë. 

05.13.1943 - 
07.21.1943 

4 

I-1437 Projekt i një urdhërese me të cilën u bëhet thirrje gjithë të 
arratisurve për t'u dorëzuar. 

1943 4 

I-1438 Notë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm drejtuar 
Përfaqësive të Huaja në Shqipëri me të cilën njofton 
"Proklamimin sërisht të Pavarësisë së Shqipërisë". 

10.04.1943 2 

I-1439 Njoftime mbi ngarkimin e Gjeneralit gjermana Gullman 
fuqiplotë në Shqipëri. 

08.18.1943 2 

I-1440 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi disa 
ndryshime në lidhje me rrëzimin nga fuqia e akordit me 
Qeverinë Italiane për unifikimin e shërbimeve diplomatike e 
konsullore. 

10.06.1943 1 

I-1441 Thirrje e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm drejtuar popullit 
shqiptar kundër luftës nacionalçlirimtare. 

1943 1 

I-1442 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi veprimet e 
ushtrisë gjermane në popull. 

07.07.1943 - 
11.27.1943 

2 

I-1443 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi humbjen e kontaktit 
me disa prefektura për shkak të situatës politike dhe masat që 
duhet të merren. 

09.21.1943 1 

I-1444 Korrespondencë e Komandës Eprore të Forcave të 
Armatosura me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
kërkesën pranë Gjyqit Ushtarak të Cetinjës për faljen e 
procesit për tre të burgosur shqiptarë. 

01.26.1943 1 

I-1445 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi faljen e të 
burgosurve për faje politike, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme si dhe kërkesa të disa të burgosurve për faljen e 
dënimit. 

04.15.1943 - 
12.01.1943 

19 

I-1446 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komandën e IX-të mbi lirimin nga internimi të disa personave 
në kampin "D" të Porta Romanos e transferimin e disa të 
tjerëve në burgun e Tiranës. 

08.03.1943 1 

I-1447 Korrespondencë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme me Kryesinë 
e Këshillit të Ministrave dhe Delegacionin e Qeverisë Italiane 
në Shqipëri mbi çështje që lidhen me lirimin e robërve të luftës 
internuar në Gjermani. 

03.06.1943 - 
12.07.1943 

7 

I-1448 Njoftim mbi sjelljet moralo-politike të disa personave. 01.27.1943 - 
04.10.1943 

2 

I-1449 Njoftim i Komandës së Karabinierisë dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi një mbledhje që është mbajtur në 
Prizren nga prefekti mbi bashkimin italo-shqiptar. 

02.16.1943 1 
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I-1450 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi një 
marrëveshje të Qeverisë Shqiptare me autoritetet ushtarake 
gjermane të Serbisë lidhur me ekstradimin e fajtorëve politikë 
dhe ordinerë. 

06.09.1943 - 
07.09.1943 

2 

I-1451 Njoftim mbi dekorimin e disa funksionarëve italianë të Zyrës 
së Urbanistikës me titull nderi të "Urdhërit të Skënderbeut". 

06.15.1943 3 

I-1452 Notë e delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave ku kërkohet të dihet cilat 
kanë qenë borxhet dhe kreditimet e qytetarëve shqiptarë për 
ish shtetin jugosllav. 

08.27.1943 1 

I-1453 Njoftim dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
ndërprerjen e aktivitetit të minierave të Selenicës dhe Bulgrit. 

10.13.1943 1 

I-1454 Kërkesë e përfaqësuesit të krahinës së Tropojës mbi dhënie 
arme malësorëve për mbrojtjen e vendit. 

07.11.1943 1 

I-1455 Dokumete lidhur me sistemin patrimonial dhe financiar të ish 
shtetit jugosllav. 

1943 8 

I-1456 Njoftim mbi një mbledhje në Prefekturën e Pejës të 
autoriteteve ushtarake e civile për të marrë njoftim e për të 
vendosur lidhur me evinimentet matanë vijës së 
demarkacionit. 

02.03.1943 1 

I-1457 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi çarmatosjen e vullnetarëve gjatë 
kufirit me Jugosllavinë nga Komanda e Presidit Ushtarak. 

07.04.1943 1 

I-1458 Njoftim mbi plagosjen e një informatori serb. 05.24.1943 1 

I-1459 Njoftime të Komandës së Karabinierisë mbi vrasjen e një serbi 
në një lokal publik të Prizrenit si dhe mbi vrasjen e 
karabinierit të rojës së minierës së Goleshit (Prishtinë). 

02.17.1943 - 
03.10.1943 

3 

I-1460 Njoftim i Komandës së Karabinierisë mbi arratisjen e disa 
nëpunësve në Prefekturën e Gjakovës. 

03.03.1943 2 

I-1461 Njoftime, korrespondencë me Komanda Ushtarake Ialiane dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi luftime dhe aksione të 
çetave partizane. 

01.20.1943 - 
09.03.1943 

9 

I-1462 Njoftim i Komandës së Përgjithshme të Sigurimit Publik mbi 
dhënie informata për dhespotin e Beratit që ka këshilluar 
besimtarët të ndihmojnë ata që luftojnë për të mirën e 
Shqipërisë. 

03.03.1943 1 

I-1463 Letër e një agjenti (Iljaz Nazifi) drejtuar Xhafer Devës ku ndër 
të tjera i shkruan se ka raportuar disa komunistë. 

12.28.1943 2 

I-1464 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi organizimin 
e një sulmi nga çetat e Pavël Gjyrishiqit kundër shqiptarëve të 
lokalitetit Vania, Dubav etj. 

08.25.1943 1 

I-1465 Thirrje drejtuar popullit maqedonas për të luftuar kundër 
fashizmit. 

1943 1 

I-1466 Kërkesë e Komandës së Armatës së 9-të mbi përdorimin e një 
ndërtese në Pogradec si shtëpi publike. 

07.29.1943 1 

I-1467 Kërkesë e një personi për shpërblimin e dëmeve të luftës dhe 
korrespondenca përkatëse mbi këtë problem. 

05.29.1943 - 
10.13.1943 

5 

I-1468 Dekret i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisioni 
me qëllim që të mbledhi dokumentacionin që mund të 
shërbejë për të vërtetuar shqiptarizimin e Kosovës. 

04.30.1943 1 
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I-1469 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
Mëkëmbësisë së Përgjjithshme mbi ankimet e një delegacioni 
shqiptar paraqitur mbretit të Bullgarisë për keqpërdorimin e 
elementit shqiptar nga autoritetet e sigurimit Bullgar. 

01.09.1943 1 

I-1470 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi raportimin e 
Nënprefekturës së Strugës lidhur me vajtjen atje të një 
komisioni për të hetuar "Gjendjen e minoritetit maqedonas të 
krahinës që përfshin juridiksioni i Dibrës". 

11.18.1943 6 

I-1471 Korrespondencë e Delegacionit të Qeverisë Italiane në 
Shqipëri me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e 
një promemorie të Ministrisë së Jashtme Bullgare mbi 
"Gjendjen e minoritetit bullgar në Shqipëri". 

08.27.1943 36 

I-1472 Njoftim i Komandës së Rojës të Financës mbi qëndrimin e 
togerit Fedele Salarni lidhur me elementin e kombësisë sllave 
(akuzat e bëra janë të pabazuara). 

06.12.1943 3 

I-1473 Listë emërore e nëpunësve italianë  që do të riatdhesohen. 01.16.1943 - 
10.12.1943 

3 

I-1474 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi pushtimin e Shën 
Naumit dhe zonës së Prespës nga ana e trupave bullgare. 

12.14.1943 - 
12.21.1943 

2 

I-1475 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi ndryshimin e 
linjës të kufirit në rrethin e Cared-Varit dhe arrestime e 
torturimet e bëra nga roja e kufirit bullgar brenda kufirit 
shqiptar. 

08.10.1943 - 
09.14.1943 

14 

I-1476 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi gjetjen e një dokumenti 
propagande maqedonase një personi nga rrethi i 
Nënprefekturës së Strugës. 

07.13.1943 2 

I-1477 Dekret i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi disa 
ndryshime në dispozitat ligjore të këshillave administrative,të 
kuvendeve e këshillave bashkiake e komunale dhe të 
pleqësive të katundeve. 

09.27.1943 2 

I-1478 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
emërimin e komisarëve të jashtëzakonshëm. 

10.13.1943 6 

I-1480 Letër e Kryeministrit Mustafa Kruja drejtuar Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
dorëheqjen e qeverisë. 

01.04.1943 - 
01.18.1943 

6 

I-1481 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pushimin e veprimtarisë 
së tij. 

09.14.1943 3 

I-1482 Program i Qeverisë Mitrovica. 10.16.1943 24 

I-1483 Thirrje, qarkore drejtuar nëpunësve dhe popullit shqiptar me 
rastin e ardhjes në fuqi të qeverisë së re. 

11.23.1943 2 

I-1484 Vendim mbi mbledhje informata lidhur me sjelljet politike të 
anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm. 

10.21.1943 2 

I-1485 Shpallje e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshme mbi kthimin në 
detyrë të nëpunësve që kanë lënë punën për arsye politike. 

10.02.1943 1 

I-1486 Dekrete, vendime, lista, korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi emërime 
dhe gradime të personelit të Zyrës Qendrore të Statistikës. 

01.02.1943 - 
10.21.1943 

32 
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I-1487 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transferimin e 
nënsekretarit gjyqësor të Gjykatës Paqtuese në Burrel. 

09.01.1943 - 
09.04.1943 

3 

I-1488 Njoftim drejtuar Komitetit Ekzekutiv Provizor mbi emërimin 
e një inspektori në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

10.16.1943 1 

I-1489 Dekret, vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
suprimin e Policisë dhe krijimin në vend të saj të 
gjindarmërisë qytetëse. 

10.02.1943 - 
10.15.1943 

8 

I-1490 Urdhëresë mbi shkarkimin nga detyra të sekretarit të 
Nënprefekturës së Konispolit si dhe dy kërkesa për rimarrjen 
në shërbim si kryetar komune. 

01.23.1943 - 
10.11.1943 

3 

I-1491 Pasqyra biografike të nëpunësve të tokave të lira. 1942 - 1943 152 

I-1492 Njoftime mbi formimin e Komandës Mbrojtëse Kombëtare. 09.14.1943 - 
09.15.1943 

2 

I-1493 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e fletores "Tomori" mbi krijimin e Gjindarmërisë 
Mbretërore dhe mbi emërimin e komandantit të saj. 

02.25.1943 - 
03.08.1943 

5 

I-1494 Dekretligj mbi suprimimin e Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve 
dhe të Tregtisë dhe mbi krijimin e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare. 

1943 1 

I-1495 Kërkesë e delegacionit të qeverisë italiane dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi emërimin e administratorëve të 
ofiçinave elektrike të Tetovës e Prishtinës. 

06.28.1943 1 

I-1496 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi marrje në shërbim me 
kontratë teknike bujqësie  dhe përsëritjen e kontratës për 
teknikët bujqësorë që shërbejnë në Tokat e Lira. 

04.29.1943 - 
07.29.1943 

4 

I-1497 Kërkesë për emërimin e Kristo Mukës në Bankën e Sarandës. 03.04.1943 1 

I-1498 Lutje e ish redaktorit të fletores "Tomori" për rimarrjen e tij në 
shërbim dhe pagimin e rrogave. 

09.23.1943 1 

I-1499 Njoftim mbi formimin e një komisioni për të hetuar rreth 
akuzës që i bëhet një grupi personash (nëpunës civil e 
ushtarak) me shërbim në Tokat e Lira me rastin e rreshtimit të 
tyre nga ana e autoriteteve ushtarake gjermane. 

1943 2 

I-1500 Njoftim i Komandës së Karabinierisë dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi grabitjen e disa udhëtarëve nga 
persona të panjohur. 

03.04.1943 2 

I-1501 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi kthimin 
e pasurive të konfiskuara të  zotëruesve. 

10.16.1943 2 

I-1502 Kërkesa të disa personave drejtuar Kryeministrisë dhe 
korrespondenca përkatëse mbi çështje pronësie. 

02.25.1943 - 
09.03.1943 

7 

I-1503 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
dhurimin e një pasurie në Libofsh të Lushnjës Gjeneralit 
italian Ugo Cavarello. 

03.22.1943 - 
05.05.1943 

5 

I-1504 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Delegacionin e Qeverisë Italiane në Shqipëri rreth kredisë që 
Banka e Napolit ka kërkuar mbi pasuritë e Xhelal Zogollit. 

07.30.1943 - 
08.23.1943 

3 

I-1551 
(I-1549) 

Njoftim i shoqërisë " SATA " dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi sekuestrimin e autobusit Fiat të shoqërisë " 
SATA " prej partizanëve prandaj të merren masa për të 
vazhduar shërbimin e linjave për udhëtarët e postës. 

10.07.1943 1 
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I-1552 
(I-1550) 

Njoftim i Kryeministrisë dërguar Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme në Tiranë mbi persekutimet që janë bërë nga 
autoritetet ushtarake bullgare, mbi popullsinë shqiptare të 
Preshevës në Nishë. 

11.27.1943 2 

I-1553 
(I-1551) 

Notë e Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të Ministrave, 
mbi një marrëveshje midis shteteve në Berlin 1942 për 
sistemimin e pasurive financiare në ish Jugosllavi për zonën e 
Kosovës. 

07.12.1943 2 

I-1559 
 

Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi dënimin me 
vdekje të disa personave për veprimet e tyre të vullnetshme 
kundër rendit në fuqi, si dhe një listë me emrat e disa 
personave që janë kundër këtij rendi. 

07.16.1943 6 

II USHTARAKE   

II-40 Urdhër operacioni i Komandës së Përgjithshme të Forcave të 
Sigurimit Publik, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komandat e ndryshme mbi organizimin e zbatimin e 
operacioneve ushtarake kundër çetës partizane të Pezës. 

10.01.1942 - 
03.16.1943 

55 

II-41 Relacion i Komandës së Milicisë Fashiste, njoftim të Kasëm 
Radovickës, komandant operacioni etj. mbi gjendjen dhe 
veprimet e operacionit kundër çetave partizane në Skrapar. 

09.07.1942 - 
01.22.1943 

18 

II-45 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
mbi abrogimin e dekretit për krijimin e Këshillit Administrativ 
të Milicisë Fashiste. 

08.12.1942 - 
02.18.1943 

16 

II-48 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
etj. mbi marrje në shërbim, gradim, nxjerrje në lirim, aftësitë e 
personelit të Milicisë Fashiste Shqiptare. 

01.12.1942 - 
01.23.1943 

132 

II-52 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. 
mbi sjelljet e Milicisë Fashiste Shqiptare ndaj popullit dhe 
dëmet e shkaktuara prej tyre. 

05.12.1942 - 
01.14.1943 

18 

II-58 Korrespondencë me Komandën e Xhenjos së Komandës së 
Lartë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë mbi 
transformimin e një kazerme të milicisë fashiste në burg civil. 

01.15.1943 - 
05.03.1943 

4 

II-62 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi arratisje ushtarësh e marrje kundrejt familjeve 
të tyre, propozim për falje e rikuadrim të tyre me Milicinë 
Fashiste Shqiptare. 

03.07.1942 - 
02.23.1943 

143 

II-71 Qarkore e Komitetit Qendror për mbledhjen e leshit për 
ushtarakët në luftë dhe korrespondencë me prefekturat e 
ndryshme etj. për këtë problem. 

05.27.1942 - 
02.19.1943 

39 

II-79 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi dërgimin e 
listave të studentëve ushtarake si dhe pagimi i bursës së atyre 
aeronautikës. 

11.16.1942 - 
01.18.1943 

7 

II-80 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe njoftim i 
Drejtoriatit Kombëtar të Partisë Fashiste Shqiptare mbi 
ndërrimin e emrit të masë Shëndëlli për nder të vrasjes së 
italianit Nikolla Xhani si dhe njoftime për humbje e vrasje të 
ushtarëve italianë. 

07.21.1942 - 
02.18.1943 

15 

II-83 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi falenderimet e 
Konsullit të Përgjithshëm të Gjermanisë me rastin e rrëzimit të 
një aeroplani në Pogradec. 

01.26.1943 - 
02.05.1943 

4 
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II-84 Korrespondencë me Komandën Eprore të Fuqive të 
Armatosura mbi sistemin e shërbimeve ushtarake në 
hekurudhat e Kosovës. 

10.10.1942 - 
03.30.1943 

5 

II-88 Korrespondencë me Këmbësorinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi kthimin e automobilit 
të rekuizuar nga gjermanët në Follorinë. 

02.03.1942 - 
06.28.1943 

10 

II-90 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lirimin e robërve me origjinë shqiptare të luftës ndërmjet 
Jugosllavisë e Gjermanisë. 

02.06.1942 - 
01.04.1943 

135 

II-91 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me zyrën ushtarake 
me deklarim stabiliment ndihmës të shoqërive të ndryshme 
për nevoja ushtarake. 

03.23.1942 - 
03.31.1943 

50 

II-92 Instruksione dhe urdhër dite i kryekomandantit të çetnikëve 
serbë Drazhir Mitrailoniviçit drejtuar forcave të tij ( kopje 
sipas origjinalit të gjetur ) si dhe telegram i Prefekturës së 
Pejës mbi veprime të tij. 

03.26.1942 - 
01.02.1943 

15 

II-94 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste mbi 
formimin e zonës së Kuçit dhe arratisjen e 18 vetëve nga 
Milicia Fashiste Shqiptare. 

02.08.1943 - 
02.25.1943 

6 

II-95 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dhënie ndihma të fuqive ushtarake në Gjirokastër për të 
përballuar situatën në zonat e zotëruara nga partizanët. 

02.11.1943 2 

II-96 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
armatosjen e popullsisë së Tiranës. 

02.06.1943 2 

II-97 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ardhjen e Misionit Ushtarak Anglez në Shqipëri. 

06.02.1943 1 

II-99 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi deklarimin e stabiliment 
ndihmës të shoqërive për qëllime ushtarake. 

01.29.1943 - 
09.10.1943 

95 

II-100 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi mobilizimin civil të të 
gjitha shoqërive në vendin për qëllime ushtarake. 

05.03.1943 - 
09.14.1943 

134 

II-101 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi rekuizimin e okupimin e 
pasurive të luajtëshme e të paluajtëshme të personave të 
ndryshëm për qëllime ushtarake. 

10.22.1942 - 
09.10.1943 

123 

II-101/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi rekuizimin e okupimin e 
pasurive të luajtëshme e të paluajtëshme të personave të 
ndryshëm për qëllime ushtarake. 

07.10.1942 - 
08.03.1943 

170 

II-101/2 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi rekuizimin e okupimin e 
pasurive të luajtëshme e të paluajtëshme të personave të 
ndryshëm për qëllime ushtarake. 

08.12.1942 - 
09.14.1943 

133 

II-102 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Milicinë Fashiste mbi thirrjen e lirimin e rekrutëve nën armë. 

01.14.1943 - 
09.26.1943 

113 

II-103 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi arratisjen e ushtarëve 
nga shërbimi dhe internimin e familjeve të tyre. 

01.04.1943 - 
09.08.1943 

108 
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II-104 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
bashkëveprimin e autoriteteve ushtarake e civile kundër 
komunistëve. 

03.21.1943 - 
03.24.1943 

5 

II-105 Korrespondencë me Komandën e Karabinierisë Mbretërore 
mbi formimin e stacioneve k.k.m.m. për ndjekjen e çetave. 

02.05.1943 5 

II-106 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
formimin e një batalioni shëtitës në Dibër për të luajtur 
komunizimin. 

11.17.1943 1 

II-107 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohëshëm mbi bashkimin 
e fuqive të armatosura shqiptare me fuqirat e armatosura 
italiane. 

09.10.1943 - 
10.28.1943 

5 

II-108 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi të gjithë tokën e Shqipërisë zonë 
operacionesh. 

08.02.1943 - 
08.17.1943 

14 

II-109 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë mbi pajisjen e ushtarakëve, armë, municion, 
veshmbathje etj. 

04.14.1943 - 
12.17.1943 

4 

II-110 Korrespondencë me Komandën e Aeronautikës të Shqipërisë 
mbi ndarjen në 3 zona fushën e Devollit për mbrojtjen e 
sigurimin e fluturimit në këtë fushë. 

03.19.1943 6 

II-111 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
mungesën e harmonisë midis Gjindarmërisë e Karabinierisë. 

05.19.1943 - 
05.21.1943 

2 

II-112 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
mosnxjerrjen e patrullave nga Gjindarmëria. 

07.02.1943 1 

II-113 Korrespondencë me Drejtorinë e Fletores "Tomorri" mbi 
organizimin e Gjindarmërisë Mbretërore. 

02.19.1943 - 
02.20.1943 

4 

II-114 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ndërmjetësimin për anullimin e urdhërit të Prefekturës së 
Elbasanit për tërheqien e fuqive nga stacioni në  komandat e 
komunave Trunjë dhe Mollas. 

02.04.1943 1 

II-115 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
tërheqien e trupave të karabinierisë e të financës nga Gramshi. 

02.18.1943 2 

II-116 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
largimin e fuqive civile nga Berati. 

02.11.1943 - 
02.12.1943 

12 

II-117 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
njoftimin e gjithçkaje që është disponuar rreth policisë 
kufizore. 

12.07.1943 1 

II-118 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Përkohëshëm mbi krijimin 
e batalionit kufizor për gjithë Kosovën dhe nevojën e krijimit 
të shpejtë të 2 Baoneve të tjerë në Shkodër ( kufi me Malin e Zi 
) dhe Gostivarin ( kufi bullgar ). 

09.24.1943 - 
10.22.1943 

3 

II-119 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
veprimin arbitrar për sekuestrimin kuesturës së Prizrenit. 

09.20.1943 - 
09.21.1943 

1 

II-120 Dekret i Mëkëmbësisë mbi aprovimin e rregullores së 
uniformës së Gjindarmërisë Mbretërore. 

03.08.1943 14 

II-121 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
nevojën e shtimit të fuqive të rregullta ushtarake në kufi me 
Malin e Zi. 

11.22.1943 1 

II-122 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
mbrojtjen kundërajrore. 

08.09.1943 - 
10.22.1943 

13 
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II-123 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dëmet e shkaktuara në popull nga ushtria. 

01.04.1943 - 
08.24.1943 

24 

II-124 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohëshëm mbi 
deklarimin nga ana e privatëve të gjithë materialeve të blera 
kohët e fundit. 

09.24.1943 2 

II-125 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
kumtesat e agjencive të huaja ti dërgohen Komandës së 
Përgjithëshme të Gjindarmërisë. 

10.24.1943 - 
11.10.1943 

2 

II-126 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Drejtorinë e Punëve të Policisë mbi makinat çiklistike dhe 
poligrafëve që janë në përdorim. 

06.11.1943 - 
06.18.1943 

2 

II-127 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohëshëm me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi një fjalim për gjithë 
oficerat në shërbim e liri. 

09.26.1943 1 

II-128 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë e Pyjeve mbi lutje 
për largimin e disa milicëve të vendosur në fermën e Lushnjës. 

02.16.1943 - 
03.16.1943 

6 

II-129 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi djegien e 
bangave të Institutit Tregtar Vlorë nga fuqitë vullnetare. 

01.16.1943 - 
01.28.1943 

4 

II-130 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
flamurin e autoriteteve ushatarake dhe në lidhje me refugjatët 
e zonave mikse. 

01.28.1943 - 
02.01.1943 

5 

II-131 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Industrisë e Tregtisë, mbi ngritjen e një 
monumenti në Portin e Durrësit për punëtorët italianë e 
shqiptarë që ranë në frontin grek. 

07.13.1943 - 
09.04.1943 

7 

II-132 Korrespondencë me Delegacionin e Qeverisë Italiane mbi 
mbledhjen e hekurishtave që nevojiten për material ushtarak. 

06.12.1943 - 
06.21.1943 

2 

II-133 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
varrosjen e një milici dhe mosmarrjen pjesë autoritetet e 
vendit. 

01.27.1943 - 
02.12.1943 

3 

II-134 Korrespondencë me zyrën ushtarake mbi lirimin e fushës së 
sportit në qytetin e Beratit të zënë nga Komanda e 
Gjindarmërisë. 

04.16.1943 - 
05.13.1943 

3 

II-135 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi ndalimin e 
shitblerjes dhe mbajtjes së rrobave ushatarake, qofshin këto pa 
shënja dalluese dhe të paisura me shënja e pavlefshmërisë. 

04.03.1943 - 
07.03.1943 

12 

II-136 Qarkore e Armës së Gjindarmërisë Mbretërore mbi ndalimin e 
gjindarmërisë ordinanca që marrin pako të mëdha në duar. 

06.10.1943 1 

II-137 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi dëmet e shkaktuara në 
zona të ndryshme të vendit nga operacionet ushtarake e 
policore dhe bombardimet. 

01.12.1942 - 
12.17.1943 

126 

II-139 Qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi dëmarshet që duhet të bëhen prane autoriteteve 
gjermane për pengimet nga Komanda Gjermane në zhvillimin 
e veprimtarisë së administratës shqiptare. 

09.29.1943 - 
12.17.1943 

4 

II-140 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
kapjen e shtabit të Drazha Mihajloviçit nga gjermanët. 

06.22.1943 1 
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II-141 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
pushtimin e disa katundeve të Prefekturës së Prishtinës nga 
ushtritë gjermane. 

01.18.1943 - 
02.01.1943 

2 

II-142 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
pushtimin e Senicës nga ushtritë gjermane. 

05.06.1943 - 
05.14.1943 

4 

II-143 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
çarmatimin e Gjindarmërisë në Elbasan nga ushtria gjermane. 

12.03.1943 1 

II-144 Korrespondencë me Prefekturën e Pejës mbi bashkëpunimin e 
forcave italo - gjermane me çetnikët malazes. 

04.19.1943 7 

II-147 Korrespondencë me zyrën ushtarake, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi okupimin e lokaleve e fushës së aeroportit nga 
ushtria gjermane. 

08.08.1943 - 
12.07.1943 

8 

II-150 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
rëzimin e aeroplanit të huaj si dhe hedhje manifestash në 
qytete të ndryshme të vendit. 

05.21.1943 - 
06.12.1943 

5 

II-151 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
kalimin e disa aeroplanëve të huaj mbi hapësirën e vendit 
tonë. 

03.09.1943 - 
08.09.1943 

2 

II-152 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
kontrollimin e automjeteve shtetasve shqiptarë të marrë nga 
ushtria gjermane. 

11.10.1943 - 
12.16.1943 

7 

II-153 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme e 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi lutjen e Shaban 
Beloshit për largimin e një roje gjermane nga afërsia e shtëpisë 
së tij. 

11.09.1943 - 
11.15.1943 

2 

II-156 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ankimet e hanxhinjve të Beratit për zënien e haureve nga 
fuqitë civile. 

02.03.1943 - 
02.05.1943 

5 

II-157 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi përhapjen e drazhistave në disa katunde 
të Serbisë. 

05.22.1943 1 

II-158 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
krijimin e kompletimit detar malazez. 

06.23.1943 - 
07.02.1943 

6 

II-206 Vendim, procesverbal dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komandën Eprore 
të Forcave të Armatosura, mbi marrjen e masave për 
organizimin e ushtrisë. 

09.24.1942 - 
05.08.1943 

31 

II-212 Shkresë drejtuar Kryeministrit mbi armatosjen e popullit dhe 
krijimin e një ushtrie kombëtare në Tokat e Lira. 

02.22.1943 3 

II-213 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi mosmarrjen e një nëpunësi nën armë. 

07.13.1943 1 

II-214 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi regjistrimin e rekrutëve prej Komisariatit 
të Naltë të Malit të Zi. 

07.19.1943 1 

II-215 Shkresë e Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi dezertimin e një ushtaraku nga detyra. 

02.19.1943 1 

II-216 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme mbi bashkëpunimin e Komandës Eprore të 
FFAA me qeverinë. 

02.18.1943 - 
02.27.1943 

8 
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II-217 Shkresë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi shpalljen e një dekretligji mbi caktimin e 
një afati për dorëzimin e armëve të marra prej të arratisurve 
dhe kryerja e shërbimit ushtarak rishtas. 

03.12.1943 1 

II-218 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi pajisjen e policëve me armë. 

06.22.1943 - 
07.19.1943 

4 

II-219 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi pajisjen e Gjindarmërisë me sendet e duhura. 

06.18.1943 - 
07.03.1943 

3 

II-220 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi krijimin e një zyre për çështjen e rregullimit të 
vendbanimit të ushtrisë gjermane. 

11.08.1943 - 
11.11.1943 

3 

II-221 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi mobilizimin e djemve sllavë në Kosovë. 

06.30.1943 - 
08.06.1943 

6 

II-222 Shkresë e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare drejtuar 
Kryeministrisë mbi rregullimin e çështjeve ushtarake me 
ushtrinë gjermane nga Komanda e Mbrojtjes Kombëtare. 

10.07.1973 1 

II-223 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi veprimet e ushtrisë gjermane (djegie, grabitje, 
bombardime, okupim zyra) . 

05.18.1943 - 
12.17.1943 

35 

II-226 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi hetimet rreth ardhjes së disa oficerëve 
anglezë. 

07.06.1943 - 
07.13.1943 

4 

II-239 Korrespondencë e Komandës së Karabinierisë me Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave mbi çështje që lidhen me marrjen në 
shërbim të ish- xhandarëve jugosllavë me origjinë shqiptare. 

01.01.1943 1 

II-240 Korrespondencë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme me Kryesinë 
e Këshillit të Ministrave mbi aktet arbitrare që kanë bërë 
karabinierët në Pogradec kundër personave që ndodheshin në 
arrest. 

06.23.1943 2 

II-241 Korrespondencë e Komisariatit të Lartë për Nozullime e 
Konsume me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
përjashtimin nga ushtria të një tekniku italian në fabrikën e 
tullave. 

08.05.1943 - 
08.11.1943 

4 

II-242 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
barazimin e trajtimit ekonomik të personelit shqiptar me atë të 
personelit të huaj dhe korrespondencë me Komandën e 
Milicisë Fashiste mbi trajtimin e personelit të reparteve 
vullnetare. 

06.11.1943 2 

II-245 Njoftime mbi okupim lokalesh nga ushtria gjermane. 11.11.1943 - 
12.14.1943 

4 

III EKONOMI - FINANCË   

III-81 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
shpërblimeve të menjëhershme civile dhe korrespondencë 
përkatëse. 

09.09.1938 - 
08.05.1943 

227 

III-83 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
ushtarakëve dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Kryeministrisë për këtë problem. 

03.08.1939 - 
06.18.1943 

365 

III-127 Dekrete, mbi rekuizimin kundrejt pagesës së pasurisë të 
luajtshme dhe të palujtshme, mbi disa ndryshime lidhur me 
shpronësimin dhe mbi disiplinimin e çmimeve të trojeve për 
ndërtesa, korrespondenca përkatëse. 

08.09.1939 - 
07.01.1943 

89 
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III-128 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi pronësimin e një 
pjese të pasurisë lënë shtetit nga Theodhor Meksi, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave, 
Kryeministrisë dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme për këtë 
problem. 

05.15.1939 - 
07.27.1943 

61 

III-137 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi 
emërime, transferime të personelit të kësaj ministrie. 

01.03.1940 - 
04.30.1943 

28 

III-215 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Kryesisë së 
Komisionit për rroga jetike, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme etj, mbi dhënien e rrogave jetike dhe shpërblimeve 
patriotike. 

12.23.1937 - 
02.20.1943 

322 

III-
223/1 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, lutje të personave 
të ndryshëm, mbi shtim, akordim pensioni nëpunësve civilë. 

07.03.1940 - 
07.13.1943 

496 

III-250 Lutje të personave të ndryshëm, mbi dhënien e ndihmave për 
të dëmtuarit nga rregjimet e kaluara dhe ushtritë e huaja, si 
dhe korrespondenca përkatëse e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë, Ministrinë e Financave etj, mbi këtë çështje. 

01.13.1940 - 
06.18.1943 

80 

III-279 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e saj me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, 
mbi emërime, pushime, transferime të veterinerëve. 

08.09.1941 - 
05.29.1943 

27 

III-301 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Financave, Komisariatin për Nozullime dhe 
Konsume etj, mbi importimin, eksportimin e sendeve të 
ndryshme si: karburant, goma etj. 

05.19.1941 - 
05.27.1943 

48 

III-315 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj 
me Ministrinë e Drejtësisë, Kryesinë e Komitetit Mysliman, 
mbi aprovimin e buxhetit preventiv për vitin financiar 1941-
1942 për entet fetare. 

05.16.1941 - 
01.28.1943 

75 

III-324 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Bankës 
Kombëtare Shqiptare, mbi likuidimin e borxhit të shoqërive të 
huaja. 

11.20.1941 - 
01.15.1943 

8 

III-326 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca të saj me Ministrinë e Financave, 
Komisariatin Civil për Dibrën, Strugën dhe prefekturat, mbi 
dhënie, prerje, shtim rroge të personelit civil dhe ushtarak, si 
dhe pagimin e identitetit të mësuesve. 

01.12.1938 - 
07.22.1943 

629 

III-327 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete dhe korrespondencë 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financës, 
Këshillin Kontrollues, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi dhënie rroge jetike, personave të interesuar. 

05.10.1940 - 
05.27.1943 

246 

III-333 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë përkatëse, si dhe lutje e personave për lidhje 
pensioni civilave. 

01.17.1941 - 
06.22.1943 

481 

III-338 Procesverbale, lista, dëftesa dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, 
prefekturat etj, mbi shpenzimet e bëra për ceremoni të 
ndryshme si  pritje delegacionesh, etj. 

02.17.1941 - 
02.25.1943 

76 
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III-346 Lutje të personave të ndryshëm, lista emërore dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prefekturës së 
Korçës etj, mbi shpenzime riatdhesimi. 

08.05.1942 - 
02.11.1943 

286 

III-350 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave, Këshillit Kontrollues, 
Drejtorisë së Policisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, 
mbi shpenzime zyre. 

02.26.1940 - 
02.09.1943 

440 

III-
353/3 

Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi dhënie ndihmë 
refugjatëve. 

05.01.1941 - 
09.24.1943 

461 

III-
354/1 

Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Financave, prefekturave, Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Pyjeve etj, mbi likuidimin e dëmshpërblimit 
dhe akordimin e ndihmës të dëmtuarve nga lufta. 

01.17.1941 - 
01.13.1943 

482 

III-355 Lutje e pleqësisë së katundeve dhe korrespondencë e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financës, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme etj, mbi dhënie ndihmë të dëmtuarve 
nga tërmeti, inondatat etj. 

03.18.1941 - 
01.08.1943 

87 

III-380 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi dhënie, refuzime leje 
për ngritjen e mullirit të drithit (makinë shirëse, hapje furre, 
etj). 

01.17.1942 - 
04.24.1943 

183 

III-382 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi dhënie leje për ngritjen e sharrave dhe 
zdrukthtarive dhe sekuestrimin e sharrave Ozren të shtetasve 
jugosllavë. 

01.26.1942 - 
01.23.1943 

112 

III-387 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi marrjen në shërbim të një 
këshilltari teknik, meteorologjik italian me qëllim që të 
organizohet shërbimi meteorologjik në Shqipëri. 

07.21.1942 - 
04.22.1943 

22 

III-390 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Ministrinë e Financave, mbi lutjet e bujqëve për tokë. 

01.05.1942 - 
03.03.1943 

95 

III-397 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi kontrollin veterinar të kafshëve të 
mishit. 

07.02.1942 - 
02.18.1943 

27 

III-400 Skemë projektligj, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi çështjen e pyjeve (shfrytëzim, ruajtje, prerje, 
etj) dhe mbi tokat malore. 

01.31.1942 - 
01.23.1943 

103 

III-401 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi rregullimin e lejimit e peshkimit në ujrat tona. 

05.01.1942 - 
01.04.1943 

45 

III-409 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi ndërtimin dhe meremetimin e shtëpive të 
prishura nga lufta, tërmeti etj, të emigrantëve në Karpen. 

12.27.1941 - 
01.23.1943 

41 
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III-427 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, kontratë, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi aktivitetin e shoqërisë " SASTEB " 
( Shoqëri Anonime Shqiptare Tregtare dhe Bujqësore ). 

05.09.1942 - 
06.23.1943 

109 

III-428 Korrespondencë me Axhendën e Nozullimeve të Nëpunësve 
në Tiranë, mbi pajisjen e nëpunësve me triskat e ushqimit. 

01.12.1942 - 
01.08.1943 

39 

III-435 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Bankën Kombëtare dhe Prefekturën e Shkodrës, mbi 
shpenzimet për blerjen e misrit të shpërndarë si ndihmë 
familjeve shqiptare të varfëra në Korçë, Çamëri, etj. 

01.30.1942 - 
01.23.1943 

37 

III-
438/2 

Projektligj, dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Tokave të Liruara, 
Komisariatin për Nozullimet dhe Konsumet, prefekturat e 
ndryshme etj, si dhe lutjet e të interesuarve, mbi gjendjen e 
grumbullimit dhe furnizimit të drithërave, ushqimeve, kripës, 
vajgurit etj, dhe çrregullimet, ankesat dhe marrje masash. 

07.01.1942 - 
01.23.1943 

305 

III-442 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
korrespondencë me të dhe me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, 
mbi furnizimin me goma, sekuestrimin dhe mbledhjen e tyre. 

02.23.1942 - 
09.07.1943 

19 

III-449 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, 
dhe lutje të firmave të ndryshme, mbi importimet dhe 
eksportimet e sendeve ushqimore, blegtorale, bujqësore, 
shkrepseve etj, si dhe rregulla për kryerjen e këtyre 
veprimeve. 

12.24.1941 - 
02.21.1943 

68 

III-453 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrepondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, si dhe lutjet e të 
interesuarve mbi caktimin e çmimeve të drithërave të bukës, 
ullinjve, vajit, elektrikut, qymyrgurit, etj. 

12.09.1941 - 
12.18.1943 

183 

III-456 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Zyrën Pos t-Telegrafike, Ministrinë e 
Punëve Botore, Biografisë së Përgjithshme etj, mbi emërime, 
pushime, transferime, dorëheqje, vërejtje, leje, urdhër, 
shërbime, vënie në pritje, marrje me kontratë dhe lutje të 
personelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave. 

12.16.1941 - 
06.17.1943 

453 

III-
456/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Zyrën Post-Telegrafike, Ministrinë e 
Punëve Botore, Biografisë së Përgjithshme etj, mbi emërime, 
pushime, transferime, dorëheqje, vërejtje, leje, urdhër, 
shërbime, vënie në pritje, marrje me kontratë dhe lutje të 
personelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave. 

12.15.1941 - 
08.04.1943 

319 

III-
456/2 

Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Zyrën Post-Telegrafike, Ministrinë e 
Punëve Botore, Biografisë së Përgjithshme etj, mbi emërime, 
pushime, transferime, dorëheqje, vërejtje, leje, urdhër, 
shërbime, vënie në pritje, marrje me kontratë dhe lutje të 
personelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave. 

12.08.1941 - 
02.02.1943 

452 

III-465 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
kërkesën e një autobuzi për udhëtim nga populli i 
Nënprefekturës së Pukës. 

01.23.1943 1 
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III-471 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
Komisariatin për Nozullime dhe Konsume dhe Ministrinë e 
Kulturës Popullore, mbi furnizimin e automjeteve me 
karburant, goma, disk të kuq, gazogjen, metan, etj. 

02.11.1942 - 
07.13.1943 

37 

III-488 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
mbi kërkesën për telefon dhe materiale të nevojshme për 
shërbime telefonike. 

07.21.1942 - 
01.11.1943 

25 

III-494 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e shtypjes 
së pullave postare të emisioneve të ndryshme përkujtimore 
me rastin e 500 Vjetorit të Skënderbeut në Shqipëri, si dhe  për 
bashkimin me atdheun të Kosovës, Dibrës dhe Strugës. 

01.23.1942 - 
09.10.1943 

43 

III-499 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi emërime, transferime, 
pushime, sjellje etj, të personelit të Ministrisë së Financave, si 
dhe lutje e lista. 

12.16.1941 - 
01.04.1943 

120 

III-
499/1 

Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi emërime, transferime, 
pushime, sjellje etj, të personelit të Ministrisë së Financave, si 
dhe lutje e lista. 

01.15.1942 - 
03.23.1943 

185 

III-505 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi emërime të personelit pranë 
Komisionit të Dëmeve të Luftës, si dhe mbi caktimin e rrogave 
të tyre. 

07.27.1942 - 
07.19.1943 

4 

III-508 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Këshillin Kontrollues etj, mbi shtesën, pakësimin, 
transferimin, krijimin e fondeve të institucioneve të ndryshme 
shtetërore. 

06.21.1940 - 
06.28.1943 

321 

III-510 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e Financave, mbi 
krijimin e një arke postare për të ndihmuar në ngritjen e 
veprave publike. 

10.26.1942 - 
02.05.1943 

20 

III-512 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave etj, mbi emërtimin e detyrueshëm të 
titujve aksionarë në Shqipëri. 

08.17.1942 - 
01.07.1943 

15 

III-514 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e Financave, mbi 
likuidimin e detës, krijuar nga ndërrimi i dinarëve në Tokat e 
Liruara. 

03.27.1942 - 
09.09.1943 

17 

III-517 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me të 
cilën kërkohet ndërhyrja e saj për dorëzimin pranë të 
interesuarit të një shume të depozituar në dinarë pranë 
Legatës Mbretërore Italiane të Beogradit. 

11.10.1942 - 
03.06.1943 

6 

III-522 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi pamundësinë e dërgimit të 
një shume në Turqi për mungesë të shkëmbimeve bankare. 

04.21.1942 - 
01.30.1943 

14 

III-523 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave etj, dhe lutjet përkatëse, mbi caktimin, 
faljen, kundërshtimin e tatimit të fitimit. 

03.15.1941 - 
02.27.1943 

54 
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III-525 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë etj, dhe lutjet 
përkatëse, mbi krijimin, grumbullimin, përjashtimin, faljen etj, 
të taksave dhe tarifave. 

01.02.1942 - 
01.18.1943 

281 

III-526 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi raste kontrabandash dhe marrjen e masave 
për ndalimin e tyre. 

03.31.1942 - 
01.05.1943 

24 

III-527 Letër e Drejtorisë Kombëtare të Partisë Fashiste Shqiptare, mbi 
vënien në zbatim të disa mbitaksave për të organizuar sillën 
shkollore (ngrënien e zemrës), si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

11.02.1942 - 
02.15.1943 

16 

III-530 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Financave etj, 
dhe raporte mbi faljen, shitjen, ndryshimet, mbledhjet, 
kundërshtimet në zbatimin e të dhjetës. 

01.19.1942 - 
01.23.1943 

171 

III-537 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Arsimit, mbi dhënie leje për ushtrimin e 
profesioneve. 

01.16.1942 - 
03.05.1943 

9 

III-543 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe Ministrinë e 
Financave, mbi akordimin e fondeve të fshehta. 

02.13.1942 - 
01.04.1943 

66 

III-545 Korrespondencë me Gjyqin e Posaçëm të Shtetit, Ministrinë e 
Financave, dekret ministror etj, mbi rroga idemnitet, personeli 
dhe shpenzime të tjera, për mbajtjen dhe funksionimin e 
Gjyqit të Posaçëm të Shtetit. 

11.09.1942 - 
01.05.1943 

37 

III-546 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Policisë dhe Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet për 
Trupin e Armatosur të Policisë ( trajtim, armatim, pajisje, etj ). 

12.22.1940 - 
02.04.1943 

142 

III-547 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shpërblimet e të interesuarve dhe të familjeve 
të tyre. 

01.03.1942 - 
05.23.1943 

111 

III-549 Korrespondencë me Komandën e Karabinierëve Mbretërorë 
dhe Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet për shpërblimet e 
Karabinierisë Mbretërore. 

09.14.1942 - 
03.10.1943 

27 

III-550 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi kthimin e një shume të 
tërhequr  nga Komandanti i Karabinierëve Mbretërorë në 
Ulqin. 

10.14.1942 - 
03.06.1943 

8 

III-552 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Lëruara, Bankën 
Kombëtare, dëftesa e tjera, mbi ndihma dhe shpenzime për 
refugjatët shqiptarë të ikur nga Bullgaria dhe komisionet e 
kësaj çështjeje. 

01.14.1942 - 
03.30.1943 

49 

III-555 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare e tjera, mbi dhënien e 
ndihmave emigrantëve kosovarë. 

06.30.1940 - 
01.23.1943 

198 
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III-557 Lutje e personave të ndryshëm, korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, komandat e ndryshme dhe dekretet 
përkatëse, mbi ndihmat e dhëna ushtarakëve dhe familjeve të 
tyre për shërbimet e kryera në përkrahje të rendit dhe për 
thirrje nënarmë. 

01.22.1942 - 
03.30.1943 

122 

III-
557/1 

Lutje e personave të ndryshëm, korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, komandat e ndryshme dhe dekretet 
përkatëse, mbi ndihmat e dhëna ushtarakëve dhe familjeve të 
tyre për shërbimet e kryera në përkrahje të rendit dhe për 
thirrje nënarmë. 

02.26.1942 - 
10.05.1943 

229 

III-558 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihma, shtesa, rroga 
dhe shpërblime të milicisë dhe familjeve të tyre për shërbimet 
e kryera. 

01.21.1941 - 
07.26.1943 

150 

III-566 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe komandat e ndryshme, si dhe 
lutjet përkatëse mbi shpërblimin e qirasë së tokave për kohën 
që janë okupuar nga ushtria. 

01.09.1942 - 
01.18.1943 

32 

III-567 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave 
dhe ministritë e ndryshme etj, mbi caktimin, likuidimin e 
rrogave, shtesave dhe shpërblimeve të personelit civil, si dhe 
udhëzimet e rastit dhe kërkesat e të interesuarve. 

08.02.1940 - 
01.18.1943 

232 

III-
567/1 

Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave 
dhe ministritë e ndryshme, etj mbi caktimin, likuidimin e 
rrogave, shtesave dhe shpërblimeve të personelit civil, si dhe 
udhëzimet e rastit dhe kërkesat e të interesuarve. 

05.01.1942 - 
07.28.1943 

310 

III-568 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, etj dhe me Ministrinë e Financave, mbi 
autorizimin e shpenzimeve për shpenzime udhëtimi dhe diete 
të nëpunësve që venë me shërbim dhe mision. 

01.03.1942 - 
04.07.1943 

240 

III-569 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
mënyrën e pagimit të shpenzimeve të udhëtimit dhe të dietës, 
nëpunësve për largimet e operacionit në Skrapar. 

10.22.1942 - 
01.04.1943 

2 

III-570 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, etj 
mbi dhënien e shpërblimeve, ndihmave, alokacioneve, të 
drejtë përfaqësimi etj, nëpunësve civilë dhe komisioneve. 

12.05.1941 - 
12.10.1943 

158 

III-
570/1 

Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi dhënien e shpërblimeve, ndihmave, alokacioneve, të 
drejtë përfaqësimi etj, nëpunësve civilë dhe komisioneve. 

08.03.1942 - 
02.18.1943 

195 

III-
572/1 

Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të 
Komisionit të Pensioneve dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Financave, mbi akordimin e pensioneve ish nëpunësve civilë 
dhe familjeve të tyre, si dhe lutjet përkatëse. 

01.08.1942 - 
03.23.1943 

155 

III-574 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm dhe korrespondencë me Komisionin e Posaçëm për 
lidhjen e rrogave jetike. 

12.23.1941 - 
08.09.1943 

181 
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III-
574/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm dhe korrespondencë me Komisionin e Posaçëm për 
lidhjen e rrogave jetike. 

12.31.1941 - 
01.23.1943 

216 

III-577 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Tokave të Liruara dhe 
Ministrinë e Financave, mbi sistemimin e nëpunësve dhe 
pensionistëve jugosllavë të tokave të liruara dhe vendime 
përkatëse të Këshillit të Ministrave. 

12.17.1941 - 
01.27.1943 

75 

III-
578/3 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
Kombëtare etj, mbi shpërndarjen e ndihmave nevojtarëve. 

09.08.1941 - 
01.26.1943 

168 

III-581 Korrespondencë me Komisionin Qëndror të Dëmeve të Luftës, 
gazeta zyrtare, mbi rregullat e formaliteteve për likuidimin e 
dëmeve të luftës. 

01.13.1942 - 
01.27.1943 

55 

III-
582/1 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Komisionin Qëndror të 
Dëmeve të Luftës, për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në 
pasuritë e tyre, si dhe listat përkatëse (shtëpi, kisha, shkolla). 

06.24.1942 - 
01.15.1943 

113 

III-
582/3 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Komisionin Qëndror të 
Dëmeve të Luftës, për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në 
pasuritë e tyre, si dhe listat përkatëse (shtëpi, kisha, shkolla). 

08.26.1942 - 
07.16.1943 

282 

III-583 Lutje të personave të ndryshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, mbi shpërblimin e 
dëmeve të shkaktuara nga operacionet e policisë, ushtrisë dhe 
nga të arratisurit. 

01.16.1942 - 
02.06.1943 

39 

III-585 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
delegacionin e Qeverisë Italiane në Shqipëri, mbi përfshirjen 
edhe të Shqipërisë në marrëveshjen ndërmjet Gjermanisë dhe 
Italisë, për shpërblimin e dëmeve të luftës të pësuara nga 
shtetasit respektivë. 

06.20.1942 - 
08.27.1943 

10 

III-588 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, mbi shpenzime për 
nevoja të bujqësisë, bonifikimeve, veterinarisë dhe 
zooteknikës. 

01.10.1942 - 
03.31.1943 

221 

III-589 Lutje të emigrantëve, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi shpërblimin e shtëpive të prishura nga shoqëria " Italba " 
në katundin Pjeshkëz. 

01.09.1942 - 
08.14.1943 

13 

III-591 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për ndërtimin e 
rrugëve, urave, hoteleve, godinave, etj. 

02.13.1942 - 
03.17.1943 

97 

III-597 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Ekonomisë dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi dhënien e bursave dhe 
ndihmave studentëve shqiptarë, që studiojnë jashtë shtetit. 

01.05.1942 - 
05.17.1943 

103 

III-598 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit etj, mbi shpenzime për ngritjen dhe 
pajisjen e shkollave, internatesh, transportimin e nxënësve, etj. 

01.08.1942 - 
04.16.1943 

164 
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III-605 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Shëndetësisë etj, mbi shpenzime për ndërtime, blerjen e 
aparateve, pajisjeve, etj të shëndetësisë. 

11.20.1941 - 
03.06.1943 

183 

III-
607/3 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

02.05.1942 - 
01.29.1943 

185 

III-
607/5 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

08.31.1942 - 
08.14.1943 

138 

III-608 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Ministrisë së Financave me të cilën kërkon likuidimin e 
faturave të personave dhe enteve të ndryshme nga fondi 
përkatës i saj (shpenzime zyre). 

01.12.1942 - 
01.13.1943 

401 

III-611 Korrespondencë me Komandën e Legjislacionit të Rojës 
Mbretërore të Financës, mbi shpenzimet për blerjen e një 
plastiku shqiptar. 

11.17.1942 - 
01.22.1943 

2 

III-612 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Arsimit, mbi 
shpenzime për blerjen e busteve të Musolinit, të Skëndërbeut 
dhe piktura të tjera. 

09.29.1940 - 
03.30.1943 

53 

III-613 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
prefekturat e ndryshme, zyrën e shefit të kabinetit dhe 
dorëmarrje mbi shpenzime për raste festash, pritjesh dhe 
vizitash të personaliteteve. 

12.10.1941 - 
01.10.1943 

94 

III-614 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, lutje të personave të 
ndryshëm dhe korrespondencë me institucione civile dhe 
ushtarake të ndryshme, mbi zënien me qira dhe lirimin e 
shtëpive dhe disiplinimin e qirave për banesa, zyra, dyqane, 
etj. 

01.09.1942 - 
06.29.1943 

115 

III-617 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dorëzimin e çeqeve 
personave të ndryshëm. 

04.02.1942 - 
04.30.1943 

18 

III-620 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shitjen dhe blerjen e tokave 
për ndërtime të ndryshme. 

01.08.1942 - 
07.15.1943 

90 

III-621 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejësisë, mbi lutjet, ankesat për njohjen e 
pronësisë, kthimin e tokave të marra nga komunat, ushtria, etj. 

01.17.1942 - 
04.23.1943 

139 

III-
623/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpronësimin e tokave për ndërtime ushtarake 
dhe publike. 

07.04.1942 - 
09.03.1943 

282 

III-624 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Komandën e Karabinierisë, 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi rekuizime, okupime pasurish 
të paluajtshme për qëllime ushtarake e publike. 

02.10.1942 - 
10.15.1943 

196 

III-
624/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Komandën e Karabinierisë, 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi rekuizime, okupime pasurish 
të paluajtshme për qëllime ushtarake dhe publike. 

09.28.1941 - 
01.30.1943 

372 
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III-629 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Komandën e 
Karabinierisë, Ministrinë e Financave, mbi sekuestrimin e 
monedhave të arit. 

01.21.1942 - 
03.17.1943 

9 

III-630 Korrespondencë me Kompartimentin Detar të Shqipërisë, mbi 
konfiskimin e një barke pranë Serbisë prej autoriteteve 
shqiptare në Ulqin. 

11.14.1942 - 
03.13.1943 

6 

III-631 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara, mbi 
ankesat e rolit të luftës së Vladimir Popoviç për shitjen e 
pasurisë së tij. 

10.19.1942 - 
01.21.1943 

7 

III-635 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
gjendjen e keqe ekonomike të popullsisë dhe vdekjen nga uria. 

01.27.1943 - 
09.01.1943 

21 

III-636 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e marrëveshjeve 
ekonomiko-financiare midis Shqipërisë dhe Gjermanisë, si dhe 
akordi ( kopje ). 

12.11.1943 - 
12.27.1943 

6 

III-637 Letra e Dilaver Agollit, drejtuar Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm, mbi mbrojtjen e Ekonomisë Kombëtare në lidhje 
me eksportimin e të hollave, veshmbathjeve dhe dëbimin e 
italianëve nga Shqipëria. 

09.28.1943 2 

III-638 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Financave, mbi projektkoncensionin e paraqitur 
prej shoqërive " STAMLES " dhe  " SATA ", për zgjatjen e 
koncensionit të shkrepseve, kartës së cigareve dhe letrave për 
lojë. 

04.02.1943 - 
07.02.1943 

4 

III-639 Dekretligj, mbi mëkëmbjen e shoqërisë  " Portland - Çimento - 
Shkodra ". 

1943 1 

III-640 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi nevojat e domosdoshme për 
kontrollimin nga ana e shtetit të pasurive të tundshme dhe të 
patundshme të enteve të ndryshme industriale dhe bujqësore, 
italiane që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri. 

09.23.1943 - 
10.11.1943 

7 

III-641 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
dhënie leje për ushtrimin e profesionit të specialistëve të huaj. 

06.28.1943 - 
11.24.1943 

23 

III-642 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Financave, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime, sjellje, si dhe dhënie leje personelit të 
Ministrisë së Ekonomisë. 

01.18.1943 - 
12.13.1943 

28 

III-643 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Tregtisë, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime të personelit të Ministrisë së Industrisë 
dhe Tregtisë. 

03.15.1943 - 
11.22.1943 

7 

III-645 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e 
Industrisë dhe Tregtisë dhe Kryesinë e Këshillit të Epërm 
Fashist Korporativ, mbi koncensionin për kërkime dhe 
shfrytëzim të kromit prej Shoqërisë " Ammi ". 

03.16.1943 - 
04.03.1943 

4 

III-646 Korrespondencë me Këshillin e Epërm Fashist Korporativ, 
mbi vënien në zbatim të Konventës Minerare të lidhur me 
shoqërinë anonime " SAMIA ". 

03.08.1943 - 
07.09.1943 

16 

III-647 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
leje kërkim bronxi në favor të shoqërisë " Rimifër ". 

09.08.1943 2 
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III-648 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi 
përdorimin e matanit në zëvendësim të benzinës për 
autotransportet në vendin tonë. 

07.15.1943 - 
09.01.1943 

7 

III-649 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
mbajtjen kujdes në botimet e minierave, centraleve etj, që 
mund t'i shërbejnë armikut. 

06.01.1943 4 

III-650 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi konvalidimin e 
koncensioneve dhe të drejtave të akorduara nga ish  shteti 
jugosllav në tokat e Kosovës, Dibrës dhe Strugës, për nxjerrje 
dhe kërkime  mineralesh. 

04.23.1943 - 
06.28.1943 

13 

III-652 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie leje për 
ndërtimin e një fabrike për përgatitjen  e fijeve të leshit në 
Shkodër. 

02.09.1943 1 

III-654 Korrespondencë me Komisariatin e Naltë të Nozullimeve dhe 
Konsumeve, mbi bluarjen e drithërave në mullinjtë e Kosovës. 

07.20.1943 - 
08.24.1943 

6 

III-655 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shtrirjen e dispozitës së Ligjit 
autonom " Mbi kriporet ". 

12.10.1942 - 
04.01.1943 

20 

III-656 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjthshme, dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, mbi aprovimin e koncensionit të shoqërisë " SITA" 
për ushtrimin e monopolit të kripores dhe relacion për 
aktivitetin e saj. 

03.08.1943 - 
12.04.1943 

33 

III-657 Deklaratë, vendim i Këshillit të Ministrave, mendim i 
Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare etj, mbi dhënie leje për ngritjen e një shtypshkronje 
në Tiranë " Sotir Gostivishti ". 

05.06.1943 - 
05.31.1943 

10 

III-659 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përhershëm, mbi marrjen e 
masave për sigurimin e aktivitetit të enteve industriale dhe 
bujqësore. 

09.20.1943 - 
10.23.1943 

12 

III-660 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi lejimin e 
funksionimit të shoqërisë anonime për ujësjellësin me qëndër 
në Tiranë. 

04.08.1943 2 

III-662 Dekret dhe korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi disa 
ndryshime në dekretin mëkëmbësor, mbi zejtarinë shqiptare. 

08.06.1943 4 

III-663 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në Panairin e Plovdivit në Bullgari 
ku do të ekspozohet industria dhe bujqësia bullgare dhe e 
huaj. 

01.02.1943 - 
02.04.1943 

2 

III-665 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
blerjen e disa veglave bujqësore. 

04.22.1943 - 
06.01.1943 

8 

III-666 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
furnizimin me materiale metereologjike  këtë ministri. 

03.16.1943 - 
05.12.1943 

4 

III-667 Lutje të personave të ndryshëm, drejtuar Kryeministrisë për 
t'u instaluar në tokat e shtetit. 

02.15.1943 - 
08.14.1943 

6 

III-668 Korrespondencë e Ministrisë së Financave, mbi tokat e 
shpronësuara të ish shtetit jugosllav dhe mundësinë e 
instalimit në këto toka të emigrantëve të ardhur nga Bullgaria. 

03.27.1943 - 
08.13.1943 

15 
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III-669 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
mbetjen në fuqi edhe për vitin 1943 të masave të marra mbi 
tokat e " Reformës Agrare " të ish shtetit jugosllav. 

08.13.1943 - 
09.01.1943 

5 

III-670 Korrespondencë me zyrën ushtarake, mbi lutjen e banorëve të 
katundit Babje, mbi lënien e lirë të ujit për vaditjen e tokave 
nga ushtria. 

07.06.1943 - 
08.13.1943 

4 

III-672 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lista, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi blerje dhe shitje tokash. 

12.31.1942 - 
09.10.1943 

35 

III-673 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi kontrollin veterinar të 
kafshëve të mishit dhe të artikujve ushqimorë me origjinë 
shtazore. 

03.04.1943 - 
06.09.1943 

13 

III-674 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
marrjen e 700 litrave vaj vazelinë, shoqërisë italiane " Dielli ", 
për shërimin e sëmundjeve " gëlbazë " në bagëti. 

07.09.1943 - 
07.15.1943 

2 

III-675 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
dëmet e shkatuara në fermën e Shijakut dhe Xhafzotaj dhe 
vjedhjen e disa kafshëve. 

09.23.1943 - 
10.21.1943 

6 

III-676 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
rregullimin e çështjes së kullotave shtetërore. 

07.21.1943 - 
11.20.1943 

3 

III-677 Harta të Milicisë Fashiste Pyjore, mbi pasuritë e shtetit, etj. 1943 2 

III-678 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
ankesën e bujqëve nga katundi Zgozhdë i Elbasanit për disa 
punëtorë që presin bandën e druve me të cilën ata kryejnë 
nevojat e bujqësisë. 

04.21.1943 1 

III-679 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
koncensionin e peshkut  " IPIS ". 

06.28.1943 - 
08.25.1943 

10 

III-680 Kërkesë e shoqërisë së peshkimit italo - shqiptare " IPIS ", mbi 
dhënie leje për një vit kohë pesë personave shtetas italian për 
zhvillimin e aktivitetit të peshkimit në Shqipëri. 

10.22.1943 - 
12.13.1943 

6 

III-681 Kërkesë e Institutit Limnologjik për përkrahjen e Qeverisë 
Shqiptare në aktivitetin e saj, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

07.15.1943 - 
08.24.1943 

7 

III-682 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
inkurajimin e bletërritësve. 

07.13.1943 - 
09.08.1943 

4 

III-683 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi 
përfaqësinë në një Konferencë Ndërkombëtare mbi Duhanin 
në Romë. 

04.16.1943 - 
05.14.1943 

5 

III-686 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi kthimin në ligj të 
dekretit mëkëmbësor më datë 9.3.1942, Nr.75, mbi zgjatjen e 
afatit për ndërtimet në ranishten e Durrësit, për ndryshime 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, etj. 

02.26.1943 - 
04.01.1943 

6 

III-687 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
kërkesë për leje për ndërtim banese në qytetin e Durrësit. 

08.17.1943 1 

III-688 Korrespondencë me Këshillin e Epërm Fashist Korporativ, 
mbi ndërtimin dhe zgjerimin e një silosi grurë dhe magazina 
të përgjithshme në limanin e Durrësit. 

03.01.1943 - 
03.31.1943 

3 

III-689 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
mosprishjen e varrezave në qytetin e Kavajës. 

06.08.1943 - 
08.27.1943 

3 
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III-690 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Shqiptare, mbi 
kërkesë materialesh ndërtimi për nevojat e Milicisë së Korçës. 

07.09.1943 - 
08.10.1943 

6 

III-691 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi 
ndërtimin e vijës së hekurudhave Urosevac - Priluzje nga ana 
e Komandës Gjermane për nevojat e saj ushtarake. 

09.12.1943 2 

III-692 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi një tokë që kërkon Komuniteti 
Mysliman nga Banka e Durrësit. 

01.29.1943 - 
03.19.1943 

3 

III-693 Korrespondencë me Prefekturën e Durrësit, mbi një tokë që i 
nevojitet Provincariatit Françeskan për ngritjen e një kuvendi 
në Durrës. 

02.12.1943 1 

III-695 Shkresë e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, mbi vënien në 
dispozicion të Odës së Tregtisë të Vasil Kilicia. 

08.10.1943 1 

III-696 Dekret, mbi aplikimin e dispozitave të Kodit Tregtar. 04.05.1943 1 

III-697 Korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi ndryshimet në 
rregulloren e Axhendës së Nozullimit të "  PKFSH " dhe mbi 
organizimin e nozullimeve në katunde. 

10.10.1942 - 
03.15.1943 

29 

III-698 Korrespondencë me Komisariatin e Naltë të Nozullimeve, mbi 
ankesat e disa tregtarëve për mbylljen e dyqanit arbitrarisht. 

03.12.1943 - 
11.10.1943 

7 

III-699 Korrespondencë me Komisariatin e Naltë të Nozullimeve, mbi 
dërgimin e një inventari të mallrave që kanë në depo. 

11.16.1943 - 
12.10.1943 

2 

III-701 Korrespondencë me Komisariatin e Naltë të Nozullimeve dhe 
Konsumeve, mbi furnizimin e kafexhinjve me sheqer. 

07.20.1943 - 
10.20.1943 

2 

III-702 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shitjen e miellit të 
prishur, fabrikave të alkoolit. 

01.20.1943 - 
08.24.1943 

4 

III-703 Qarkore, drejtuar Ministrisë së Financës, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shitjen e cigareve të mykura 
nëpunësve nga ana e ministrit të financave. 

10.06.1943 - 
12.31.1943 

15 

III-704 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
shitjen e peshkut. 

03.02.1943 1 

III-705 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e zhugës në 
marrëveshje private Zef Kolës. 

05.24.1943 - 
06.09.1943 

2 

III-706 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shitjen dhe blerjen e 
sulfat hekurit, sodës, rëmblistit dhe lëndës dezinfektante. 

01.26.1943 - 
11.18.1943 

10 

III-707 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shitjen e 
automjeteve të dala jashtë përdorimit dhe blerjen e gomave 
prej shoqërisë " SITA ". 

12.13.1943 1 

III-708 Qarkore, korrespondencë me Komisariatin e Naltë të 
Nozullimeve, mbi furnizime dhe karburante, entet e 
ndryshme shtetërore dhe private. 

01.21.1943 - 
12.30.1943 

44 

7III-09 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
delegacionin e Qeverisë Italiane, mbi kërkesën e shoqërisë 
 " AMMI " (Axhenda Minerale Metalike Italiane),  për të blerë 
lëndë druri për ndërtimin e barakave të punëtorëve. 

06.18.1943 - 
07.03.1943 

2 

III-710 Korrespondencë me delegacionin e Qeverisë Italianne në 
Shqipëri, mbi kërkimin e lejes për ushtrimin e tregtisë në 
fushën e autotransportit për mallra me qëndër në Durrës. 

07.23.1943 - 
07.30.1943 

3 
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III-711 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, mbi caktimin e afateve 
për paraqitjen nga ana e enteve koncensionare dhe të 
sipërmarrësve të deklaratës së sipërmarrjeve dhe furnizimeve 
të marra përsipër prej 1 janarit të vitit 1940 deri në 30 qershor 
të vitit 1942. 

01.29.1943 - 
03.09.1943 

10 

III-712 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
blerjen e sendeve nga ana e ushtrisë gjermane në magazina të 
caktuara për ta, për të evituar grumbullimin e mallrave prej 
tyre. 

12.07.1943 - 
12.10.1943 

2 

III-713 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë , 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi importimin e materialeve 
të nevojshme për PTT në tekstile, pjesë këmbimi elektrike dhe 
automjetesh nga Italia, Gjermania, etj. 

01.15.1943 - 
12.03.1943 

68 

III-714 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dhënien e lejes për importime të gjërave të ndryshme, armë, 
vegla bujqësore, vaj sulfuror, etj. 

01.14.1943 - 
11.10.1943 

22 

III-715 Lutje, korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe 
Tregtisë, mbi ankesën e tregtarëve të këpucëve se me 
rezervimin e gjysmës së shollës që do të vijë në dobi të 
magazinës së veshmbathjes së nëpunësve, do të humbin 
tregtinë e tyre. 

02.19.1943 2 

III-716 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Inspektoriatin e shoqërisë " Fia t" për kërkesë dhënie leje dhe 
autorizime institucioneve dhe personave të ndryshëm për të 
blerë automjete nga shoqëria " Fiat ". 

01.08.1943 - 
07.25.1943 

237 

III-717 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë mbi 
dhënie leje për eksportimin e mallrave dhe automjeteve. 

01.03.1943 - 
06.28.1943 

251 

III-
717/1 

Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi 
dhënie leje për eksportimin e mallrave dhe automjeteve. 

03.01.1943 - 
10.07.1943 

255 

III-718 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, Komisariatin e Naltë të Nozullimeve, Konsumeve, 
Transporteve etj, mbi caktimin e çmimeve të artikujve të 
ndryshëm ushqimorë, formimi i komisionit për këtë qëllim 
dhe çmimet me pakicë. 

01.04.1943 - 
11.19.1943 

33 

III-719 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi caktimin e çmimeve të 
reja të automjeteve nga fabrika " FIAT ", si dhe ulja e çmimeve 
të transportit me autobus nga  " CIDA ". 

04.03.1943 - 
06.18.1943 

5 

III-720 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, 
Zyrën Ushtarake, mbi ndalimin e kontrabandës së misrit që 
ushtria transportonte në dobi të spekulatorëve dhe të 
akaparojsve. 

01.28.1943 - 
08.26.1943 

17 

III-721 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Rojes së Financës, mbi eksportimin e arit, 
marrjen e masave për ta ndaluar. 

06.02.1943 - 
07.30.1943 

7 

III-722 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi taksat doganore. 

03.02.1943 - 
12.31.1943 

43 
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III-723 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, delegacionin e 
qeverisë italiane, mbi rishikimin dhe rënien nga fuqia të 
Konventës Ekonomiko - Doganore Valutore me Italinë. 

06.11.1943 - 
09.17.1943 

5 

III-724 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
përjashtimin nga taksat doganore të shpenzimeve të bëra për 
blerje, pajisje me ilaçe në marrëveshjen private me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë. 

01.07.1943 - 
12.22.1943 

105 

III-726 Telegram i Ahmet Hoxhës, drejtuar Kryeministrit, mbi 
vendosjen e tij si kryetar stacioni hekurudhor në Pejë. 

12.22.1943 1 

III-727 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
rregullimin e çështjes së transporteve të gjërave dhe 
prodhimeve ushqimore për nozullimin e popullsisë. 

06.22.1943 1 

III-728 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, për dhënie leje qarkullimi me motokarro 
Nazmi Spahiut. 

11.10.1943 1 

III-729 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
kontravencionin e tri veturave. 

07.13.1943 1 

III-730 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi veturat në 
dispozicion të enteve shtetërore. 

01.08.1943 - 
09.02.1943 

29 

III-731 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lejimin e tranzitit hekurudhor ndërmjet autoriteteve bullgare 
dhe serbe. 

03.25.1943 - 
03.27.1943 

5 

III-733 Korrespondencë me Drejtorinë e Policisë, mbi autoveturat e 
caktuara për funksionarët e trupit të armatosur të policisë. 

01.27.1943 1 

III-734 Vendim, korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, 
Ministrinë e Financave etj, mbi marrëveshjen e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave me shoqërinë " 
SATA " për transportimin e efekteve postare. 

03.01.1943 - 
11.17.1943 

30 

III-735 Promemorie, mbi aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave, drejtuar Kryeministrit. 

01.08.1943 - 
01.14.1943 

2 

III-736 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave, mbi kthimin e telegrameve për nisje me 
udhën postare të Komisariatit të Naltë për Nozullimet, 
Konsumet dhe Transportet. 

08.25.1943 - 
10.21.1943 

4 

III-737 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
syrzharzhimin e pullave postare. 

09.28.1943 - 
10.30.1943 

10 

III-741 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, raporte justifikuese, 
rregullore dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
Botore, Ministrinë e Financave, mbi dhënien e ekzekutimit të 
plotë të disa marrëveshjeve dhe rregulloreve për shërbimet 
postare europiane. 

03.04.1943 - 
04.01.1943 

20 

III-742 Shkresë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar Zyrës 
Ushtarake, mbi Bankën Kombëtare të Punës për të ndërhyrë 
pranë autoriteve ushtarake, për të lejuar Bankën Kombëtare të 
Punës të telefonojë për punët e saj në degët e qyteteve të 
ndryshme. 

05.15.1943 1 
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III-743 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ndalimin e transportimit të telegrameve shifër dhe të hapur 
për një periudhë kohe. 

07.26.1943 1 

III-745 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, Fletore Zyrtare, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi buxhetet preventive të 
vitit financiar 1943. 

09.16.1942 - 
12.15.1943 

499 

III-746 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi gjendjen e 
keqe ekonomike të Bashkisë së Kryeqytetit, e cila kërkon një 
hua prej shpenzimeve të ndërtimit, të kanalizimit të Lanës, si 
dhe për mbylljen e defiçitit buxhetor të Bashkisë së Tiranës. 

10.05.1943 - 
11.22.1943 

12 

III-748 Korrespondencë me Kryesinë e Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm, mbi dhënie ndihmë komunave të tokave të 
liruara. 

09.07.1943 - 
10.21.1943 

2 

III-749 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e rënies 
së ujit të kryhet nga ana e Bashkisë së Elbasanit. 

03.23.1943 - 
04.23.1943 

3 

III-750 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Partinë Kombëtare Fashiste Shqiptare, mbi gjobitjen me 200 
napolona dhe prerjen e ushqimeve të triskëtimit për dy muaj, 
banorëve të disa katundeve të Kukësit me rastin e prerjes së 
linjës telefonike. 

01.27.1943 - 
02.16.1943 

7 

III-751 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi ndarjen e gjobave të lehta 
pekunjare. 

03.01.1943 - 
04.01.1943 

5 

III-752 Procesverbal i mbajtur në Zyrën e Kuesturës Mbretërore të 
Tiranës, mbi pagimin e dëmit të biçikletës nga ana e shoferit. 

04.08.1943 1 

III-753 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi pezullimin e 
disa padive kambiale. 

10.08.1943 - 
11.04.1943 

4 

III-754 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi pezullimin e 
veprimeve bankare  deri në një urdhër të dytë. 

09.16.1943 - 
09.17.1943 

7 

III-755 Korrespondencë me Bankën Kombëtare, mbi kthimin dhe 
tërheqjen nga Banka Kombëtare të shumave të interesuarve. 

09.17.1943 - 
11.16.1943 

3 

III-756 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi rregullimin e 
raporteve midis Shtetit Shqiptar dhe Bankës Kombëtare të 
Shqipërisë. 

10.03.1943 - 
12.03.1943 

16 

III-757 Shkresa të Bankës së Napolit, drejtuar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi kreditë e ish Bankës Bujqësore të Shtetit 
kundrejt debitores Ifet Araniti. 

08.17.1940 - 
07.22.1943 

2 

III-759 Korrespondencë ndërmjet delegacionit të Qeverisë Italiane, 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
mbi interesimin e tyre sipas kërkesës së Bankës së Privilegjuar 
Agrare SA., Dega e Lubionës për të marrë nga zyrat financiare 
të tokave të liruara disa elementë të kontabilitetit të saj të 
shkaktuara nga bombardimet. 

04.28.1943 - 
08.24.1943 

7 

III-760 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi bonot e 
thesarit italian dhe mbi titujt aksionerë. 

11.13.1943 1 

III-761 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi sasinë e 
liretave që mund të tërheqin nga librezat e kursimit të 
ushtarëve italianë që lanë Shqipërinë. 

09.22.1943 - 
11.13.1943 

3 

III-762 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
zëvendësimin e çeqeve me bankënota. 

09.25.1943 - 
10.02.1943 

3 
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III-763 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
normalizimin e qarkullimit monetar. 

09.21.1943 - 
09.23.1943 

3 

III-764 Lutje të personave të ndryshëm, korrespondencë me Bankën 
Kombëtare të Shqipërisë, mbi thyerjen e çeqeve nga ana e 
Bankës. 

09.29.1943 - 
10.22.1943 

10 

III-765 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekretligj, korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi kthimin e markave 
të arit në franga shqiptare, si dhe ndalimin e ushtarakëve 
gjermanë të blejnë me to. 

07.08.1943 - 
12.10.1943 

8 

III-766 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
sasinë e bankënotave të shtypura, si dhe qarkullimin e tyre. 

09.21.1943 - 
09.26.1943 

2 

III-767 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
transformimin e librezave të kursimit të emetuara në Prusi në 
libreza emërore. 

10.04.1943 - 
10.13.1943 

8 

III-768 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi një hua të jashtëzakonshme që 
kërkohet prej Qeverisë Italiane nga ana e Qeverisë Shqiptare 
për të përballuar defiçitin e buxhetit të saj. 

07.13.1943 - 
08.20.1943 

12 

III-769 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një hua që kërkon 
Bashkia e Fierit nga Banka e Napolit. 

04.13.1943 - 
04.30.1943 

2 

III-770 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
dhënien hua Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë nga ana e 
fondit " FAPI ". 

06.18.1943 - 
08.03.1943 

10 

III-771 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
mënyrën e dhënies dhe  tërheqjes së kredisë së caktuar për 
ushtrinë gjermane. 

12.10.1943 2 

III-772 Korrespondencë me Komandën Mbretërore të Rojes së 
Financës, mbi ndalimin e eksportimit të arit për jashtë kufirit. 

04.28.1943 - 
07.30.1943 

2 

III-773 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi ndalimin e një 
shume të caktuar për shpenzime të Muzeut Kombëtar nga ana 
e doganës bullgare. 

08.27.1943 - 
09.07.1943 

2 

III-774 Korrespondencë me Komisionin për Administrimin e Fondit  " 
FAPI ", Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi gjendjen e fondit 
" FAPI ", si dhe derdhjen në llogari të këtij fondi nga ana e 
Nard Krajës të shumave të tërhequra si hua. 

01.18.1943 - 
09.07.1943 

15 

III-775 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi masat financiare për tituj 
aksionerë të shoqërive. 

04.16.1943 - 
05.14.1943 

7 

III-777 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kreditë e 
instituteve arsimore kundrejt arkës postare të kursimit dhe 
kundrejt bankave të ish shtetit Jugosllav. 

09.04.1943 2 

III-778 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
huanë e Prefekturës së Pejës, trupave gjermane. 

06.07.1943 - 
07.22.1943 

5 

III-780 Korrespondencë me Nënkomitetin Ekonomik Financiar pranë 
Ministrisë së Financave, mbi disa tregtarë dhe industrialistë të 
Tiranës, të cilët kërkojnë që të pezullohen përkohësisht 
pagesat e kambialeve që kanë firmuar për punimet në 
ndërmarrjet e tyre. 

10.07.1943 1 

III-781 Lutje e Leila Baboçit, korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, mbi kthimin e disa të hollave që ka lënë 
bashkëshorti i vdekur në Paris. 

03.11.1943 - 
08.26.1943 

6 
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III-782 Shkresa të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
kredisë pranë Bankës së Napolit nëTiranë, tregtarëve që janë 
dëmtuar nga zjarri që ra në qytet. 

04.05.1943 - 
04.13.1943 

5 

III-783 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, raport justifikues, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi tatimin e 
jashtëzakonshëm të fitimeve të luftës, si dhe funksionimin e 
komisionit të ngritur për këtë qëllim. 

04.23.1943 - 
09.08.1943 

44 

III-784 Korrespondencë me Drejtorinë Detare në Durrës, mbi 
kontrollimin e mallrave që vijnë në port për mos t'u vjedhur 
dhe caktimin e tarifave dhe taksave. 

02.24.1943 - 
10.13.1943 

44 

III-785 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lutje të personave të ndryshëm, korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi dhënie dhe përjashtim nga 
taksat, të dhjetat dhe xhelepi. 

11.16.1942 - 
05.18.1943 

480 

III-787 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shtesa në 
buxhetin e shumës të ish taksave të nxjerra nga taksat e 
liruara. 

10.12.1943 - 
10.15.1943 

4 

III-788 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, lista 
përkatëse, mbi pagim dhe përjashtim nga taksa të disa 
personave të shoqërive të huaja. 

05.21.1943 - 
09.21.1943 

6 

III-789 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi uljen e 
tarifave në relatat telegrafike midis Shqipërisë dhe Italisë. 

03.24.1943 - 
05.13.1943 

12 

III-790 Lutje e përfaqësuesve të shoqërisë së pronave të 
Nënprefekturës së Gjakovës, korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi dhënien e 1/5 
së produktit, që bujqit u detyrohen pronarëve përkatës. 

07.02.1943 - 
09.03.1943 

8 

III-791 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi lutjen e parive të Nënprefekturës 
së Fierit për mosdhënien në sipërmarrje e treta e çifliqeve të 
Komunitetit Mysliman, por t'u shitet atyre në të holla. 

07.03.1943 - 
07.24.1943 

11 

III-792 Notë verbale e legatës bullgare në Romë me të cilën ankohet 
për të dhjetën e postës etj, që marrin pronarët bullgarë të 
tokave përtej kufirit, si dhe korrespondenca përkatëse. 

04.19.1943 - 
11.25.1943 

15 

III-793 Vendim i Këshillit të Ministrave për kryerjen e veprimeve të 
ofertave për shitjen e të dhjetave nga zyra e kadastrës në 
mungesë të zyrës së hipotekës. 

07.13.1943 - 
07.22.1943 

2 

III-794 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lista, lutje të personave të ndryshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave, mbi pagesa, ndalesa, shtesa dhe 
shpërblime rrogash të personelit civil, ushtarak dhe policëve. 

01.04.1943 - 
11.17.1943 

236 

III-
794/1 

Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lista, lutje të personave të ndryshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave, mbi pagesa, ndalesa, shtesa dhe 
shpërblime rrogash të personelit civil, ushtarak dhe policëve. 

02.24.1943 - 
12.20.1943 

343 

III-796 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi pension 
lufte. 

08.07.1943 - 
08.17.1943 

2 
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III-797 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
dhënien e rrogave jetike personave të ndryshëm. 

12.24.1941 - 
08.24.1943 

235 

III-799 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Financave, mbi kërkimin e një fondi prej 620.000 
frangash shqiptare nga Prefektura e Korçës ndërmjet 
Komandës Gjermane për rrogat e nëpunësve dhe për 
ndërtimin e rrugës Follorinë - Janinë. 

11.25.1943 - 
12.15.1943 

4 

III-800 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime të përfaqësimit të 
personelit ushtarak dhe civil. 

01.12.1943 - 
10.29.1943 

26 

III-802 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje e personave të 
ndryshëm, korrespondencë me ministritë e ndryshme, mbi 
shpenzime pa dhënie ndihmë nëpunësve. 

01.04.1943 - 
12.29.1943 

248 

III-803 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shpenzime për të 
internuarit. 

03.12.1943 - 
11.04.1943 

11 

III-804 Lutje e Kryeplakut të katundit Gjormë me të cilën ankohet për 
arrestimet e shumta, kërkon një ndihmë për popullin, si dhe 
hetimet e rastit. 

02.02.1943 - 
02.25.1943 

3 

III-805 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi paradhënien 
prej 2.000.000 frangash shqiptare dhënë prej Qeverisë Italiane 
Qeverisë Shqiptare, për organizimin dhe krijimin e Milicisë 
Shqiptare, Milicisë Pyjore dhe Sigurimit Publik. 

07.15.1943 - 
09.01.1943 

18 

III-806 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
shfrytëzimin e fondit sekret duke shpërblyer çetën e Xhemal 
Hasës, etj. 

06.04.1943 - 
06.09.1943 

5 

III-807 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
vënien e një fondi në dispozicionin e Prefekturës së 
Gjirokastrës për nevoja shërbimi me rëndësi. 

04.19.1943 - 
04.30.1943 

2 

III-808 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpenzime për ndreqje dhe meremetime të 
burgut. 

01.27.1943 - 
03.10.1943 

66 

III-809 Dekretligj i Këshillit të Naltë, promemorie për Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
mënyrën e përdorimit dhe shpërndarjen e shpenzimeve të 
fshehta. 

01.08.1943 - 
11.13.1943 

79 

III-810 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Shqiptare, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dhënie shpërblimi dhe 
ndihma familjeve të personave të vrarë në përpjekje me çetat 
partizane dhe aksione, si dhe shoqërisë "Apostimi " për 
shërbimet që kryente, për transportimin e sendeve ushqimore. 

01.26.1943 - 
09.01.1943 

142 

III-812 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dëmet e shkaktuara nga malazezët në popullin e katundit 
Mashnicë dhe propozimin për t'u ardhur në ndihmë. 

02.08.1943 - 
08.17.1943 

3 

III-813 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi dhënien e një shpërblimi oficerëve 
të Ushtrisë Kombëtare për kompletimin e uniformës. 

04.29.1943 - 
11.30.1943 

6 

III-814 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime të 
nevojshme për rivendosjen e kapitenerisë së  porteve. 

11.20.1943 1 
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III-815 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime 
për furnizimin e xhenjos ushtarake me ushqime, veshmbathje, 
etj. 

12.05.1943 1 

III-816 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe Ministrinë e 
Financave, mbi shpenzime për të plotësuar nevojat e trupës së 
armatosur të policisë, për veshmbathje, armatime, etj. 

02.19.1943 - 
10.13.1943 

11 

III-818 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
mbi likuidimin e shpenzimeve për bandat e Milicisë 
Vullnetare. 

02.12.1943 - 
09.07.1943 

23 

III-819 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime të Komandës 
së Milicisë Pyjore për armatim. 

04.14.1943 - 
04.30.1943 

2 

III-820 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lutje e të interesuarve, mbi shpenzime për 
nevoja të Gjindarmërisë për armatime dhe veshmbathje, etj. 

03.08.1943 - 
12.13.1943 

24 

III-822 Shkresa të Komandës së Milicisë Fashiste Shqiptare, drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin ekonomik të 
familjeve të oficerëve, nënoficerëve, graduatëve dhe ushtarëve 
të mobilizuar në reparte të Milicisë Fashiste Shqiptare. 

06.04.1943 - 
08.04.1943 

27 

III-823 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje e të interesuarve, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi dhënie ndihmë familjeve të 
personave të rithirrur nënarmë. 

06.10.1943 - 
08.28.1943 

10 

III-824 Shkresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, drejtuar 
Nënkomitetit për çështje financiare, mbi shumën që ka për të 
marrë  komisariati i Sharrës nga xhenjo militare prej llogarive 
të prapambetura. 

10.10.1943 - 
10.11.1943 

1 

III-825 Lutje e pronarëve të hoteleve  " Adriatik " dhe  " Vlora " të 
qytetit të Beratit, që kërkojnë pagimin e të hollave për fjetjen e 
fuqive civile vullnetare. 

02.12.1943 2 

III-826 Shkresa të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërblime të invalidëve të luftës 
të ish mbretërisë jugosllave. 

07.15.1943 2 

III-827 Lutje e emigrantëve, drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi pagimin e dëmeve të shkaktuara nga çeta e 
Isa Toskës. 

07.15.1943 6 

III-828 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
likuidimin e një shume të hollash të Haki Ismailit për 
furnizime të ndryshme, që i ka bërë ish ushtrisë jugosllave. 

05.18.1943 - 
12.31.1943 

4 

III-829 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
vënien e një shume në dispozicion të Gjeneralit Zanoni për 
operacionin në Vlorë. 

01.08.1943 - 
01.27.1943 

6 

III-830 Shkresa të Komandës së Forcave të Sigurimit Publik, mbi 
dorëzimin e shumave që kanë në dispozicion me rastin e 
largimit të komandantes së tyre. 

01.26.1943 - 
06.04.1943 

2 

III-832 Lutje e të interesuarit, korrespondencë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi tregtarin Xheladin Kastrati, i cili 
kërkon t'i paguhen të hollat për sasinë e mishit që i ka shitur 
ushtrisë italiane. 

12.03.1943 - 
12.20.1943 

3 
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III-833 Korrespondencë me Komisariatin Konsultativ për Financën 
dhe Ekonominë, mbi Hekuran Trokën, i cili kërkon t'i 
paguhen të hollat nga Seksioni i Asistencës Ushtarake Italiane 
në Prishtinë të cilën e furnizonte me tërshërë. 

12.20.1943 2 

III-834 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi dhënie 
ndihmë familjeve të personelit italian, mobilizuar në repartet e 
luftës së Milicisë Fashiste Shqiptare. 

01.17.1943 - 
04.08.1943 

7 

III-835 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi 
shpenzimet që i nevojiten Komandës së Përgjithshnme të 
Rojës së Kufirit për 15 ditët e fundit të shtatorit dhe për gjithë 
muajin dhjetor. 

10.16.1943 3 

III-836 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
mbi dorëzimin pa ndonjë shpërblim, magazinës së Ushtrisë 
Mbretërore të materialeve të dala jashtë përdorimit. 

03.19.1943 - 
04.27.1943 

5 

III-837 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lirimin e tokave dhe kthimin e grurit të interesuarve, të cilët 
ishin dëmtuar nga ushtria. 

01.20.1943 - 
07.30.1943 

10 

III-838 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
pagimin e dëmeve të pësuara Hamit Haxhiut prej 
vullnetarëve me rastin e konfliktit në Malin e Zi. 

12.04.1943 - 
12.15.1943 

2 

III-841 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi sigurimin e 
detyrueshëm kundër fatkeqësive në punë. 

04.15.1943 - 
12.15.1943 

50 

III-843 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi dhënie shpërblimi dhe ndihmë emigrantëve. 

02.13.1943 - 
12.14.1943 

26 

III-844 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dhënie ndihmë familjeve që kanë burrat e tyre në mërgim për 
të gjetur punë. 

03.10.1943 - 
06.02.1943 

6 

III-845 Lutje të personave të ndryshëm, drejtuar Kryeministrisë, mbi 
dhënie ndihmë për dëmet e shkaktuara nga policia në njerëz 
dhe në mall. 

05.12.1943 - 
08.13.1943 

7 

III-847 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi pagimin e dëmit 
personave që janë vjedhur nga keqbërësit. 

04.20.1943 - 
09.07.1943 

6 

III-849 Korrespondencë me Nënkomitetin për Dëmet Doganore, 
Valutore, Ekonomike, Financiare, mbi gjendjen ekonomike, 
financiare të shoqërisë "AIPA". 

09.28.1943 - 
10.16.1943 

4 

III-850 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Financës, mbi çeljen e një 
kredie në favor të Sudast Montan GMBH Berlin për nxjerrje 
mineralesh në Shqipëri. 

10.02.1943 - 
12.03.1943 

10 

III-851 Vendim i Këshillit të Ministrave, lista , mbi shpenzime për 
pajisjen me sende të nevojshme laboratorin kimik. 

05.03.1943 - 
05.20.1943 

7 

III-852 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dhënie ndihmë malazezëve të varfër dhe bujqëve të Lugut të 
Bunarit. 

01.26.1943 - 
02.19.1943 

5 
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III-855 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi shpenzime për disa 
bonifikime të vogla. 

04.10.1943 - 
04.27.1943 

5 

III-856 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi zgjatimin e afatit për kthimin e 
shumave të paguara nga privatët për bankën bujqësore. 

03.01.1943 - 
04.01.1943 

4 

III-858 Vendime të Këshillit të Ministrave, preventivë, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpenzime për ndërtime, meremetime dhe pajisje 
të shkollave. 

01.26.1943 - 
12.07.1943 

85 

III-859 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për ndërtime, 
meremetime të strehës varfënore. 

12.24.1942 - 
09.07.1943 

14 

III-861 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për 
ndërtimin e pendave të lumenjve Seman, Zaranikë, etj. 

11.26.1941 - 
08.24.1943 

22 

III-862 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për zgjerimin, 
meremetimin e portit të Durrësit. 

12.16.1942 - 
12.15.1943 

13 

III-864 Lutje e të interesuarit, drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e një ndihme për të ngritur një 
pengesë muri në drejtim të Lanës. 

07.12.1943 1 

III-865 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi dhënie kredie 
për kryerjen e punimeve në ndërtesën e re të kryegjyshatës. 

02.04.1943 - 
02.06.1943 

3 

III-866 Shkresa, mbi dhënie ndihme për ndërtimin e xhamisë së re në 
Parrucë ( Shkodër ). 

04.16.1943 - 
04.24.1943 

2 

III-869 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
kredinë e shoqërisë " Scaia " pranë Bashkisë së Tiranës. 

08.27.1943 - 
09.04.1943 

2 

III-871 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, lutje e 
të interesuarit, mbi çeljen e një kredie të Hasan Zyberit për 
eksportimin e kafshëve të trasha në Greqi. 

06.10.1943 - 
07.30.1943 

4 

III-872 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shpenzime për materiale telefonike. 

02.26.1943 - 
12.03.1943 

32 

III-873 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për rindërtimin e 
zonave të dëmtuara nga tërmeti në Dibër. 

02.25.1943 - 
11.25.1943 

34 

III-874 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi 
shpenzime për dhënien e bursave dhe ndihmave, personave të 
ndryshëm për këtë qëllim. 

01.02.1943 - 
12.21.1943 

187 

III-875 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për blerjen 
nga ana e Ministrisë së Kulturës Popullore të një seri petkash 
kombëtare, të qëndisura me ar dhe të centraleve elektrike. 

02.09.1943 - 
06.14.1943 

6 

III-877 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi pagimin e 
teksteve shkollore të sekuestruara. 

01.28.1943 - 
09.14.1943 

3 

III-
879/1 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për pajisje me 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash, etj. 

01.14.1943 - 
09.03.1943 

153 

III-882 Fatura, dorëmarrje, lutje e të interesuarit, mbi shpenzimet e 
bëra nga persona të ndryshëm pranë hotel " Dajtit "  dhe hotel 
" Internacional ". 

02.17.1943 - 
12.27.1943 

28 
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III-885 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
Binak Alia, i cili kërkon likuidimin e disa të hollave që i 
takojnë nga shoqëria "Ammi ". 

08.13.1943 - 
08.24.1943 

3 

III-886 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi pagimin 
e dëmeve të Bajram Hasanit, që i janë shkaktuar nga shoqëria " 
Siçelp ". 

08.09.1943 - 
09.10.1943 

5 

III-887 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi likuidim 
faturash. 

07.21.1943 - 
09.08.1943 

12 

III-888 Lutje e të interesuarve, korrespondencë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme Mbretërore, mbi shlyerjen e borxheve ndërmjet 
privatëve. 

01.23.1943 - 
12.21.1943 

21 

III-889 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Brendshme, mbi 
shpenzime për ngritjen e monumentit të Gjeneral Tellinit. 

06.24.1943 - 
07.01.1943 

2 

III-890 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për kremtimin e 
festave dhe pritjeve. 

01.15.1943 - 
08.13.1943 

28 

III-894 Shkresa e vllazën Dovana, mbi mospranimin nga ana e 
vëllezërve Dovana, për dhënien me qira të magazinës së tyre, 
federatës së Durrësit. 

04.06.1943 1 

III-895 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, mbi krijimin e 
një komisioni të pasaçëm për të marrë në dorëzim ndërtesat 
dhe pallatet e zbrazura prej komandave dhe zyrave okupuese 
italiane. 

09.23.1943 3 

III-896 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi njohjen e privatësisë së pyjeve. 

01.22.1943 - 
08.30.1943 

27 

III-897 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje e disa personave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
zgjidhjet e mosmarrëveshjeve për çështje të pronësisë ndaj 
tokës, pyllit, etj. 

01.19.1943 - 
12.15.1943 

22 

III-898 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi anullimin e 
shitjeve të manipuluara prej Bashkisë së Durrësit pa i 
respektuar formalitetet ligjore, mbi pasuritë demonjale. 

02.10.1943 - 
09.18.1943 

9 

III-899 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lutje, ankesa dhe konflikte pasurie. 

01.23.1943 - 
11.18.1943 

88 

III-900 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Financave, mbi kthimin e Ministrisë së 
Financave tokën e poligonit të qitjes së vjetër. 

04.14.1943 - 
07.15.1943 

4 

III-901 Vendim i Këshillit të Ministrave, për t'i dhuruar një copë tokë  
( truall ) Frano Jakomonit. 

03.20.1943 1 

III-903 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi disa ndryshime në dekretin 
 " Shpronësime për dobi publike ". 

11.08.1941 - 
03.20.1943 

15 

III-904 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore dhe lutje e të interesuarve, mbi shpronësime për 
ndërtime të ndryshme. 

01.12.1943 - 
11.10.1943 

209 

III-
904/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore dhe lutje e të interesuarve, mbi shpronësime për 
ndërtime të ndryshme. 

12.14.1942 - 
09.25.1943 

187 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-905 Dekret, mbi shpronësim tokash për nevoja ushtarake. 08.06.1943 - 
08.15.1943 

3 

III-906 Lutje e të interesuarit, korrespondencë me Zyrën Ushtarake, 
mbi rikthimin e një mushke që i ka qënë rekuizuar nga ushtria 
italiane me rastin e një operacioni kundër çetës së Myslim 
Pezës. 

09.04.1943 - 
09.08.1943 

4 

III-907 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Komitetit 
Ekzekutiv të Përkohshëm, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Këshillin e Shtetit, mbi sekuestrime, rekuizimin 
dhe kthimin e pasurive të konfiskuara. 

01.08.1943 - 
12.31.1943 

111 

III-909 Dëftesë, mbi sekuestrimin e 9.000 frangave shqiptare Jakobino 
Gafredo dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
këtë çështje. 

09.01.1943 - 
09.08.1943 

5 

III-910 Korrespondencë me Delegacionin e Qeverisë Italiane në 
Shqipëri, mbi marrjen e një kopeje bagëtish, pronarit Krum 
Popovit nga një oficer bullgar. 

07.02.1943 - 
07.26.1943 

3 

III-911 Promemorie, raport, listë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mbretërore etj, mbi dëmet e shkaktuara nga zjarri i 
bombardimeve në Pejë më datë, 21-22-23.3.1943 nga trupat 
italiane dhe ndihma që u jepet të dëmtuarve. 

04.09.1943 - 
07.31.1943 

31 

III-912 Raport, listë dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi dëmet e shkaktuara nga breshëri, 
banorëve të krahinave Dush i Poshtëm, Micaj, etj. 

05.12.1943 - 
09.10.1943 

7 

III-1112 Dekrete, raporte, konventa dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë, Mëkëmbësinë dhe 
Këshillin e Shtetit, mbi dhënien me koncesion shoqërive të 
huaja shfrytëzimin e pasurive të vendit tonë, si dhe 
specialistët e huaj në ekonomi dhe administratën shqiptare. 

01.30.1939 - 
12.27.1943 

98 

III-1204 Lutje, lista dhe korrespondencë e Kryeministrisë me dikasteret 
e ndryshme për dhënien e ndihmave familjeve të të rithirrurve 
nënarmë, si dhe personave të tjerë për shërbimet e kryera. 

12.28.1940 - 
05.14.1943 

445 

III-1224 Lista çmimesh të produkteve për konsumin e popullsisë si dhe 
korrespondencë për dhënien në sipërmarrje firmave tregtare 
për furnizim. 

03.31.1942 - 
11.17.1943 

376 

III-1231 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi buxhetin dhe transferimin ose shtimin e fondeve të 
buxhetit. 

04.14.1942 - 
12.14.1943 

34 

III-1239 Dekrete, lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë dhe Ministrinë e Financave mbi akordim 
ndihme dhe shpërblimi. 

01.12.1942 - 
03.08.1943 

142 

III-1240 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
aderimin e Shqipërisë në Institutin Ndërkombëtar dhe 
pagesën e një kontributi të caktuar. 

02.10.1942 - 
02.06.1943 

15 

III-1245 Shkresë e Komandës së Milicisë Fashiste mbi situatën 
ekonomike të qytetit të Korçës. 

02.02.1943 2 

III-1246 Vendim i Kryeministrisë mbi lidhjet ekonomike me 
delegacionin gjerman. 

1943 1 
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III-1247 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Industrisë dhe të Tregtisë mbi 
krijimin, transferimin dhe gjendjen e shoqërive ( industriale, 
transporti etj.) . 

09.25.1942 - 
12.03.1943 

12 

III-1248 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë mbi dërgimin e një projekti të një marrëveshje 
mbi rregullimin e çështjeve minerale. 

12.14.1943 9 

III-1249 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë 
Mbretërore të Përgjithshme mbi gjendjen e ofiçinave elektrike. 

03.05.1943 - 
06.04.1943 

9 

III-1250 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financës mbi ekzekutimin e kontratës lidhur ndërmjet 
Ministrisë së Financës dhe një shoqërie mbi një ishull me qira 
për mbjellje me plepa. 

03.30.1943 - 
11.24.1943 

11 

III-1251 Dekrete mëkëmbësie mbi ekzekutimin e një marrëveshje mbi 
komunikacionin rrugor ndërmjet limaneve Durrës-Tivar, 
Sofje-Rusi. 

01.28.1943 - 
03.12.1943 

17 

III-1252 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Financës mbi 
kërkesën për akordim leje për eksportimin e dërrasave dhe të 
një kamioni të prishur. 

04.16.1943 - 
04.27.1943 

3 

III-1253 Shkresë mbi krijimin e një zyre tregtare gjermano - shqiptare 
për kompensimin e mallrave. 

12.27.1943 4 

III-1254 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financës 
mbi bllokimin e materialit që i është bërë një shoqërie dhe 
lënien e saj për mbajtje materiali prej magazinës së vet. 

03.04.1943 - 
12.17.1943 

14 

III-1255 Raport mbi zhvillimin dhe përfundimin e bisedave midis 
delegatëve shqiptarë dhe gjermanë për rregullimin e 
shpërblimeve tregtare dhe të pagesave në bazë të 
kompensimit. 

1943 29 

III-1256 Shkresë e Ministrisë së Financës drejtuar Kryeministrisë mbi 
rregullimin e veprimeve kontabël me ligjin mbi administrimin 
e pasurisë dhe të kontabilitetit. 

01.11.1943 1 

III-1258 Raport dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën 
Kombëtare, Bankën e Napolit etj. mbi ndërrimin, krijimin dhe 
zhbllokimin e fondeve. 

09.21.1943 - 
10.11.1943 

37 

III-1259 Shkresa të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrisë së Financës mbi akordimin e kredive 
shoqërive private italiane. 

11.27.1943 - 
12.21.1943 

8 

III-1260 Listë e Komitetit Ekzekutiv Provizor mbi të ardhurat nga 
shpalljet, reklamat dhe lajmërimet. 

12.14.1943 2 

III-1262 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financës 
mbi lëshimin e të hollave për shpenzime të fshehta. 

01.05.1943 - 
07.23.1943 

22 

III-1263 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Financës, shoqërinë " Fiat " mbi shpenzimet e bëra për 
blerjen e një veture dhe fjetjen në hotel. 

04.01.1943 - 
09.06.1943 

34 

III-1265 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi lidhje rroge jetike. 

03.16.1943 - 
07.21.1943 

5 

III-1266 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi pagesën dhe lidhjen e pensioneve. 

02.18.1943 - 
12.10.1943 

31 

III-1267 Lutje dhe shkresa të Kryeministrisë mbi dhënie ndihme 
personave të ndryshëm. 

01.12.1943 - 
07.12.1943 

11 
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III-1268 Lista dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi kërkesë për blerje dhe caktimin e 
çmimit të artikujve të ndryshëm. 

12.18.1941 - 
06.18.1943 

7 

III-1269 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financës mbi pagesën e dëmeve të shkaktuara nga lufta. 

12.15.1942 - 
10.19.1943 

14 

III-1270 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Punëve Botore mbi akordim 
shpërblimi personave të ndryshëm. 

12.03.1942 - 
12.24.1943 

15 

III-1271 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën Kombëtare mbi 
raportin e qeverisë me Bankën Kombëtare (për problemet 
bankare). 

10.20.1943 4 

III-1272 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën Kombëtare mbi 
transferimin dhe ndërrimin e librezave të kursimit. 

10.04.1943 - 
10.11.1943 

9 

III-1274 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi tërheqje të hollash për likuidim paradhënie. 

08.06.1943 - 
09.10.1943 

4 

III-1276 Marrëveshje gjermano - shqiptare mbi disa çështje në lidhje 
me ekonominë ( zhvillimi i tregtisë me klerin, çështje huaje 
etj.) . 

12.27.1943 16 

III-1277 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi afatin e paraqitjes së titujve aksionerë zyrave tregtare dhe 
dhënie udhëzime për ndërrimin e titujve shoqërive. 

01.07.1943 - 
04.01.1943 

9 

III-1278 Shkresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve drejtuar 
Kryeministrisë mbi likuidimin e borxhit karshi Italisë nga ana 
e shtetit shqiptar. 

07.16.1943 2 

III-1279 Shkresë e Bankës Kombëtare drejtuar Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm mbi dhënien e një shume të hollash hua fuqive 
gjermane. 

10.20.1943 1 

III-1401 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse mbi dhënien në koncesion mbjelljen e plepit të 
Kanadas në ishullin "Ada" në grykën e Bunës. 

11.23.1942 - 
03.16.1943 

5 

III-1406 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Komandës së 
Milicisë Fashiste Shqiptare mbi akordim ndihme të 
jashtëzakonshme familjes së një personi nga ana e kësaj 
komande. 

11.19.1942 - 
02.11.1943 

4 

III-1408 Korrespondencë ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm, Ministrisë së Financave etj, mbi caktim 
nëpunësish për shqyrtimin e çështjeve ekonomike. 

09.18.1943 - 
09.22.1943 

5 

III-1409 Shkresë e Komitetit Ekzekutiv Provizor me të cilin paraqet një 
vendim të këtij komiteti lidhur me mënyrën e administrimit të 
ndërmarrjeve italiane në Shqipëri pas kapitullimit të Italisë. 

1943 3 

III-1410 Raporte, vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e një 
marrëveshjeje ekonomike financiare me Reick-un gjerman. 

11.26.1943 - 
12.13.1943 

17 

III-1411 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me Kryeministrinë 
mbi marrëveshjen e nënshkruar në Berlin ndërmjet shteteve 
trashëguese të ish shtetit jugosllav mbi sistemimin e pasurive 
dhe të disa çështjeve financiare. 

07.13.1943 2 

III-1412 Qarkore telegrafike drejtuar prefekturave dhe 
nënprefekturave mbi fushatën e grumbullimit të leshit. 

01.28.1943 1 

III-1413 Shkresa përcjellëse të Zyrës së Urbanistikës mbi dërgimin e 
procesverbaleve të punimeve për ndërtime dhe urbanistikë. 

03.09.1943 - 
08.26.1943 

24 
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III-1414 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e punimeve të 
gërmimit në kanalin fusha e Kavajës. 

04.01.1943 1 

III-1415 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e çmimeve të 
reja për punimet e ndërtimit të Liceut Gjirokastër (dokumenti 
nuk është i plotë). 

06.03.1943 1 

III-1416 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë etj, mbi kërkesën e një 
nënshtetasi italian për dhënie leje për të ushtruar veprimtarinë 
e tij si sipërmarrës punimesh botore. 

07.27.1943 - 
09.26.1943 

6 

III-1417 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm dhe 
korrespondenca përkatëse mbi formimin e një komisioni për 
të shqyrtuar gjendjen e shoqërisë " Celpa ". 

09.21.1943 - 
10.22.1943 

9 

III-1418 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Këshillin e Epërm Fashist Korporativ mbi pjesëmarrjen e 
drejtorit të portit Durrës në shqyrtimin e çështjeve detare, 
limanore dhe të peshkimit. 

06.24.1943 - 
06.28.1943 

2 

III-1419 Listë emërore e personelit të shoqërisë italiane të lundrimit 
ajror dërguar Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm. 

10.07.1943 2 

III-1420 Rregullore e automjeteve ( i mungojnë 2 fletët e para). 08.12.1943 32 

III-1421 Njoftim mbi mospengimin e hyrjes të autobuzit të shoqërisë " 
SATA" në zonën naftëmbajtëse. 

07.07.1943 1 

III-1422 Urdhëresa të Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
mosnjohjen e shitblerjeve të bëra nga Fuqitë e Armatosura 
Italiane. 

09.24.1943 - 
10.16.1943 

2 

III-1423 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Industrisë e Tregtisë mbi shumën e fitimeve 
të realizuara nga ana e tregtarëve me banim në Kosovë gjatë 
vitit 1942. 

02.08.1943 - 
02.17.1943 

2 

III-1424 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi aprovimin e 
marrëveshjes për shitjen e drithërave të së dhjetave e të tretave 
shoqërisë " SASTEB ". 

07.23.1943 6 

III-1425 Njoftime të Komandës së Karabinierisë dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi sasinë e miellit dhe sheqerit që u 
është shpërndarë nëpunësve dhe familjeve nevojtare. 

03.06.1943 - 
03.15.1943 

4 

III-1426 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi marrjen në 
dorëzim të një sasie materiali veshmbathje që ndodhet në 
depot e ish Partisë Fashiste. 

10.07.1943 1 

III-1427 Kërkesë drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
furnizimin e familjeve të personelit ushtarak me këpucë. 

09.22.1943 1 

III-1428 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi furnizimin e personelit të Kryeministrisë me cigare. 

10.07.1943 - 
12.30.1943 

2 

III-1429 Kërkesë e Komandës Superiore të Forcave të Armatosura 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi furnizimin me 
karburant për fushatën antimalarike. 

04.01.1943 1 

III-1430 Vendim, projektdekrete të Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm 
dhe korrespondenca përkatëse mbi ndryshimin e konventës 
ekonomike doganore-valutore. 

09.16.1943 - 
11.18.1943 

20 

III-1431 Korrespondencë ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm, Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe Bashkisë së 
Tiranës mbi përjashtimin nga taksi doganor të materialeve të 
ndryshme. 

09.24.1943 - 
10.26.1943 

4 
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III-1432 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit  mbi dhënie leje për importim dhe shitje 
armësh firmës " Demir Kadesha ". 

09.06.1943 2 

III-1433 Pasqyrë statistikore mbi eksportimin e gjësë së gjallë, 
prodhimeve shtazore, drurit dhe qymyrit gjatë periudhës 
1931-1943. 

1943 1 

III-1435 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm me 
Bankën e Napolit mbi pagim të hollash për shlyerjen e taksave 
nga sipërmarrja " Laundissa " për blerjen e një shtëpie. 

10.16.1943 - 
10.22.1943 

2 

III-1436 Dekret, korrespondencë ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të 
Përkohshëm, Bankës Kombëtare etj, mbi bllokimin e fondeve 
monetare dhe mbi disa kërkesa për zhbllokim fondesh për 
likuidimin e shpenzimeve të ndryshme. 

09.09.1943 - 
10.26.1943 

81 

III-1437 Njoftim mbi një shumë të hollash vënë në dispozicion të 
Gjeneral Zaninit nga Kryetari i Këshillit të Ministrave. 

01.27.1943 1 

III-1438 Fatura të hotel " Dajtit " dërguar për shlyerje Këshillit të 
Ministrave për shpenzimet e bëra nga princesha Naime 
Sulltan Pasha. 

05.26.1943 - 
07.15.1943 

16 

III-1439 Kërkesë e Komandës së Përgjithshme të Rojes së Kufirit 
dërguar Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm për dhënie 
kredie. 

09.22.1943 1 

III-1440 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi prerje burse e dhënie 
ndihme në formë burse studentëve universitarë. 

04.10.1943 - 
07.27.1943 

7 

III-1441 Dekret, kërkesa të disa nëpunësve dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë përkatëse mbi 
pagim rrogash. 

03.02.1943 - 
10.04.1943 

9 

III-1442 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi lidhje pensioni disa 
personave. 

07.05.1943 - 
09.08.1943 

4 

III-1443 Kërkesa të disa personave për dhënie ndihme. 11.29.1943 2 

III-1444 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi 
rregullimin e raporteve midis Shtetit Shqiptar dhe Bankës 
Kombëtare të Shqipërisë ( urdhëresa nuk është e plotë ). 

1943 2 

III-1445 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi ndalimin 
e veprimeve bankare. 

09.19.1943 1 

III-1446 Kërkesë dërguar Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm për 
hapjen e Bankës së Prizrenit. 

10.11.1943 2 

III-1447 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm me 
Bankën Kombëtare mbi çështje monetare. 

09.21.1943 3 

III-1448 Akord  provizor midis Komitetit Ekzekutiv Provizor dhe 
Komandës së Trupave Gjermane në Shqipëri mbi monedhën 
që këto trupa do të përdorin në Shqipëri dhe vleftën e saj në 
krahasim me frangën shqiptare. 

1943 1 

III-1449 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe delegacionit italian në Shqipëri mbi 
shlyerjen e huas që Bashkia e Ulqinit i detyrohet Zyrës së 
Hipotekave të Cetinës. 

08.28.1943 - 
09.08.1943 

3 

III-1450 Dekret i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një 
komisioni për të studiuar mënyrën e nxjerrjes së pullave 
postare me karakter patriotik, historik e letrar. 

12.22.1943 2 
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III-1491 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
me shoqërinë " SITA " mbi kontratën me anën e së cilës i është 
dhënë shoqërisë " SITA " koncesioni i monopolit të kripës e 
cila të zgjatet edhe 20 vjet dhe mbi kushtet e saj. 

03.08.1943 2 

III-1492 Njoftim i Komisariatit të Lartë për Nozullime, Konsume e 
Transporte dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e një koncesioni shoqërisë " SASTEB " për marrjen në 
dorëzim dhe shpërndarjen e sendeve ushqimore, por kjo sasi 
është e vogël dhe shoqëria nuk funksionon në mënyrë të 
kënaqshme. 

11.17.1943 1 

III-1493 Telegram dërguar Kryeministrisë nga disa tregtarë e banues 
në Tiranë mbi çështjen e prishjes së lokaleve e të shtëpive të 
tyre në rrugën " Bajram Curri " për zgjatimin e kësaj rruge nga 
Bashkia e Tiranës dhe kundërshtimi i këtij vendimi. 

07.30.1943 1 

III-1494 Telegram i gjeneralit të divizionit Karlo Tuçi e i majorit të 
Zyrës Ushtarake Isa Kokalari drejtuar Presidencës së Këshillit 
të Ministrave ( Zyrën Ushtarake ) mbi bllokimin e linjës 
telefonike Tiranë - Sofje. 

08.03.1943 - 
08.07.1943 

1 

III-
1494/1 

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e mobiljeve të 
shtëpive që digjen në rast operacioni  të Kryqit të Kuq. 

06.11.1943 1 

IV ARSIM - KULTURË   

IV-36 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Viktor Emanuelit, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Financave etj, 
mbi dhënien e bursave studentëve që studiojnë jashtë shtetit 
në Itali, Jugosllavi etj. 

12.05.1940 - 
01.04.1943 

173 

IV-47 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

01.07.1942 - 
01.26.1943 

333 

IV-47/3 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

12.27.1940 - 
02.27.1943 

488 

IV-47/4 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

01.04.1939 - 
03.16.1943 

391 

IV-47/6 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

08.06.1942 - 
01.08.1943 

358 

IV-47/7 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

01.15.1942 - 
03.15.1943 

467 

IV-56 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi barazimin e shkollave private me ato shtetërore. 

08.25.1942 - 
01.04.1943 

25 

IV-57 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Arsimit, mbi lirimin e lokaleve shkollore të zëna 
nga ushtria etj. 

01.22.1942 - 
09.11.1943 

84 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

IV-68 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi dhënie burse 
studentëve, që do të vazhdojnë studimet e larta. 

01.09.1942 - 
01.07.1943 

123 

IV-69 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi dërgimin e 
programit të shkollave kroate. 

09.03.1942 - 
01.07.1943 

7 

IV-84 Korrespondencë me Partinë Fashiste, Ministrinë e Financave, 
mbi pajisjen e qyteteve me fusha sportive (ndodhen dhe 
skicat). 

10.17.1942 - 
02.05.1943 

25 

IV-85 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi të drejtat e 
autorit në Shqipëri. 

10.09.1942 - 
02.09.1943 

0 

IV-89 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
pjesëmarrjen në dispozitën ndërkombëtar të arteve 
dekorative. 

03.06.1942 - 
01.28.1943 

6 

IV-90 Korrespondencë me Partinë Fashiste, Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi hapjen e një ekspozite të 
pikturave e skulpturave ku do të marrin pjesë artistët e 
studentët shqiptarë në Romë dhe mbi kontributin që duhet të 
japin për këtë ekspozitë. 

10.30.1942 - 
06.23.1943 

11 

IV-94 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi lutjet e disa 
studentëve për shtyrjen e sezonit të provimeve. 

11.10.1943 - 
11.13.1943 

2 

IV-95 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi pranimin e 
testamentit të lënë nga Rapush Demeti në favor të arsimit 
kombëtar. 

03.04.1943 - 
08.31.1943 

8 

IV-96 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi çeljen e 
shkollave në Tokat e Lira dhe organizimin e dhënies së 
mësimeve. 

02.04.1943 1 

IV-97 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, mbi prishjen e një barake që mund të 
rrezikonte bibliotekën. 

03.16.1943 - 
09.29.1943 

2 

IV-99 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
një grevë të nxënësve të institutit " Donika Kastrioti " në 
Shkodër, për thyerjen e notave në sjellje të gjithë nxënësve nga 
drejtoria. 

02.08.1943 - 
02.11.1943 

2 

IV-100 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi disa ndryshime në ligjin " Për reformën e 
shkollës së mesme ". 

01.12.1943 - 
05.01.1943 

8 

IV-101 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lutjet e nxënësve durrsakë për një makinë vajtje e ardhje për të 
vazhduar shkollën në Tiranë. 

09.13.1943 - 
10.08.1943 

3 

IV-102 Dekrete të Mëkëmbësisë, raport justifikues dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shitje trualli, 
komisionit shkollor për ngritje shkollash. 

08.02.1943 - 
08.13.1943 

7 

IV-104 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
luajtjen e " Himnit Kombëtar " nga Radio Tirana. 

11.15.1943 - 
11.29.1943 

2 

IV-105 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kthimin e 
sendeve të muzeut të ndodhura në Itali. 

01.18.1943 - 
09.08.1943 

14 

IV-106 Korrespondencë me Partinë Kombëtare Fashiste, mbi kthimin 
e 35 volumeve të enciklopedisë italiane " Treccani " pranë 
Bibliotekës së Dhomës Korporative. 

06.18.1943 - 
06.28.1943 

3 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

IV-107 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve me 
Mbretërinë e Italisë dhe Ministrinë e Arsimit, mbi ndarjen e 
disa librave shkollorë banorëve shqiptarë të Shkupit. 

08.25.1943 - 
09.01.1943 

2 

IV-108 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi rikrijimin e 
bibliotekës për djelmërinë. 

08.12.1943 - 
11.03.1943 

7 

IV-109 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi nevojën e 
rregullimit të fushave sportive në të gjitha qendrat e 
Shqipërisë. 

01.23.1943 1 

IV-110 Botim në gazetën " Kombi " të fjalimit të Kryeministrit përpara 
Asamblesë. 

11.08.1943 1 

IV-111 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
botimin e fletores " Shqipëria e Re " në Tokat e Lira. 

02.22.1943 - 
05.22.1943 

2 

IV-112 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Populllore, mbi 
prishje kontrate me shtypshkronjën " Luarasi ". 

11.24.1943 - 
11.30.1943 

2 

IV-113 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
dhënie leje për botim gazetash. 

09.16.1943 - 
10.21.1943 

2 

IV-114 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi lidhjen e një 
marrëveshje kulturore me Rumaninë. 

01.28.1943 - 
03.13.1943 

13 

IV-115 Telegram, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një 
delegati gazetar për të marrë pjesë në një mbledhje në Vjenë. 

06.19.1943 - 
07.19.1943 

1 

IV-116 Shkresë e Ministrisë së Arsimit, drejtuar Kryesisë së Komitetit 
Ekzekutiv të Përkohshëm, Kryesisë mbi dhënien nga ana e 
Komandës Gjermane të një autorizimi për të marrë në 
dorëzim të gjitha materialet shkollore të shkollës së mesme 
italiane dhe të gjitha shkollave fillore që gjenden në Tiranë. 

09.20.1943 - 
09.27.1943 

1 

IV-181 Dekret i Kryeministrisë " Mbi akordimin e bursave studentëve 
". 

01.07.1943 - 
03.13.1943 

6 

IV-182 Dekret i Kryeministrisë mbi formimin e një komisioni për 
vërtetimin e Kosovës për komb shqiptar. 

04.30.1943 - 
05.01.1943 

2 

IV-183 Shkresë e Ministrisë së Arsimit drejtuar Kryeministrisë mbi 
pajisjen e shkollave me atlase. 

08.27.1943 2 

IV-200 Korrespondencë me Komandën Eprore të Forcave Armate në 
Shqipëri mbi dhënien e lejes përkatëse që studentja Vasilika 
M.Proko të udhëtojë me automjet ushtarak për vajtje e kthim 
në Athinë për të dhënë provimin e fundit të mjekësisë. 

12.15.1942 - 
01.07.1943 

7 

IV-201 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Arsimit mbi dhënie leje për përdorimin e një 
lokali ushtarak në Mirak të Elbasanit për shkollë. 

08.13.1943 - 
08.21.1943 

2 

V SHËNDETËSIA   

V-30 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Këshillin Kontrollues, Zyrën e Biografisë së Ministrisë së 
Drejtësisë, mbi emërime, pushime, transferime, dorëheqje dhe 
përsëritje kontratash për personelin e shëndetësisë. 

01.29.1942 - 
01.20.1943 

240 

V-30/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Këshillin Kontrollues, Zyrën e Biografisë së Ministrisë së 
Drejtësisë, mbi emërime, pushime, transferime, dorëheqje dhe 
përsëritje kontratash për personelin e shëndetësisë. 

01.12.1942 - 
01.04.1943 

166 
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V-37 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, 
mbi akordimin e lejes për të blerë një veturë drejtorit të Spitalit 
të Shtetit në Elbasan Dr. Xhafer Kolit. 

12.04.1942 - 
01.14.1943 

3 

V-40 Procesverbale, telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme e Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mretërore, mbi marrjen e masave profilaktike kundër 
përhapjes së tifos në Shqipëri. 

01.27.1942 - 
09.02.1943 

52 

V-45 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Kryqit të Kuq, mbi testamentin e 
Fatime Binbashit për familjen e pasurinë e saj në dobi të 
arsimit dhe vendosjen e saj në azil. 

07.28.1942 - 
01.22.1943 

12 

V-48 Lutje dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë dhe 
Bashkinë e Kryeqytetit, mbi lëshimin e certifikatave për t'u 
nisur në spitalin e italisë për t'u shtruar. 

05.22.1942 - 
01.23.1943 

7 

V-51 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Kryqit të 
Kuq, mbi kërkesën e Shevqet Mukës për t'u kthyer në detyrën 
që kishte më parë si drejtor i " Strehës Vorfnore " për arsye 
politike. 

10.16.1943 2 

V-52 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi marrjen e 
spitalit Obstetrik-Gjinekologjik. 

09.27.1943 - 
10.08.1943 

11 

V-53 Korrespondencë me Bashkinë e Tiranës, mbi marrjen e 
ambulancës për vizitën e të vobektëve të Kryeqytetit. 

10.11.1943 - 
10.21.1943 

3 

V-54 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
një certifikatë vobektësie të Filip Mihalit,që t'i dërgohet spitalit 
të Shkupit për të kryer formalitet e nevojshme. 

08.12.1943 - 
09.10.1943 

5 

V-55 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi emërime, pushime, transferime të 
kuadrit të Kryqit të Kuq. 

12.03.1942 - 
12.17.1943 

22 

V-56 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi administrimin e Poliambulatorit 
nga Kryqi i Kuq. 

09.29.1943 - 
11.13.1943 

7 

V-57 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi disa ndryshime në rregulloren e 
llotarisë së Kryqit të Kuq. 

05.18.1943 - 
06.03.1943 

8 

V-58 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lutjen e Mersin Cullaj për marrjen në dorëzim nga Kryqi i Kuq 
Shqiptar të vëllanë e verbër. 

09.01.1943 3 

V-59 Korrespondencë me Qendrën e Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi 
transferimin e ndërtesës së " Strehës Vorfnore " dhe ngritjen e 
një barake ku mund të kalojnë kohën. 

11.09.1943 - 
12.18.1943 

9 

V-85 Shkresa të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi shtrimin e personave në spital dhe 
transferimin e tyre nga një spital në tjetrin. 

02.18.1943 - 
06.16.1943 

3 

V-86 Dekret i Kryeministrisë " Mbi okupimin e një lokali për t'u 
përdorur si spital ". 

09.02.1943 1 

V-92 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dërgimin e disa mjekëve dhe infermierëve si dhe blerjen në 
ekonomi të barnave të nevojshme për shërbimin shëndetësor 
të Mitrovicës. 

04.15.1942 - 
03.16.1943 

10 
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V-94 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rënien e tifos në 
disa persona dhe mjekimin e tyre në spital. 

08.27.1943 - 
09.06.1943 

8 

V-95 Korrespondencë e Komitetit të Përkohshëm Ekzekutiv me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi marrjen në dorëzim 
poliambulancën që mbahej në Tiranë nga delegacioni i 
Qeverisë Italiane në Shqipëri. 

09.29.1943 2 

VI CIVILE - ADMINISTRATIVE   

2 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi riatdhesim, dhënie 
nënshtetësie dhe korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

10.01.1938 - 
03.20.1943 

300 

47 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komisionin për instalimin e nëpunësve të Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi instalimin e nëpunësve në  " Tiranën e Re 
". 

12.08.1941 - 
04.05.1943 

10 

73 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme e Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore për 
dhënie shtetësie shqiptare. 

11.25.1941 - 
12.11.1943 

195 

74 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, për riatdhesimin e 
shqiptarëve të internuar si dhe ato që banojnë në shtete të 
ndryshme. 

01.05.1942 - 
04.05.1943 

108 

77 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme e Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore për 
dhënie shtetësie. 

01.10.1942 - 
07.13.1943 

255 

80 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi dhënie 
pasaportash për hyrje e dalje jashtë shtetit personave 
shqiptarë e të huaj. 

01.16.1942 - 
07.09.1943 

250 

83 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
mbi kërkesën e lirimit të shqiptarëve që kanë shkuar në Greqi 
me lejekalimi të parregullt. 

03.21.1942 - 
07.24.1943 

32 

85 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Shtypit e 
Propagandës së Turizmit, mbi mënyrën e dhënies së vizës, 
pasaportës nënshtetasve bullgarë si dhe nënshtetasve 
shqiptarë që kalojnë në tokën bullgare. 

07.29.1942 - 
01.08.1943 

7 

87 Telegrame dhe letra urimi drejtuar Duçes nga kryeministri për 
raste të ndryshme. 

02.07.1942 - 
01.08.1943 

11 

96 Letra e kartvizita personale e zyrtare drejtuar Nard Krojës, 
drejtor në kryesinë e Këshillit të Ministrave. 

04.11.1942 - 
01.05.1943 

8 

100 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Epërm Fashist 
Korperativ dhe Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi 
shtyrjen e vizitës së delegacionit kosovar i caktuar për vizitë 
në Itali. 

05.23.1942 - 
03.04.1943 

11 

133 Qarkore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
përgatitjes së skemë dekretëve. 

01.09.1942 - 
04.27.1943 

9 

151 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme Mbretërore, mbi emërime, pushime të klerikëve 
mysliman, ortodoks e katolik dhe veprimtaria e tyre. 

01.03.1942 - 
01.14.1943 

90 

154 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ulemaneve të 
Komunitetit Mysliman, mbi pasuritë e klerikëve të ndryshëm. 

04.29.1942 - 
02.26.1943 

28 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

156 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara për 
nevojën e një qarkoreje, në të cilën do të flitet që organet 
qeveritare të mos përzihen në çështjet fetare ose të zakoneve. 

07.31.1942 - 
11.29.1943 

8 

157 Telegrame, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Tokave të Liruara dhe Kryesinë e Këshillit të 
Ulemave, mbi organizimin, administrimin e Komunitetit 
Mysliman dhe organizatat fetare në Kosovë. 

03.18.1942 - 
01.22.1943 

47 

169 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
martesën e Hedije Dilaverit me Nuri Dajlanin. 

09.01.1943 - 
09.03.1943 

2 

171 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi kthimin sa më 
parë të dëftesës së komunikimit te mbreti Domeniko. 

09.03.1943 - 
09.08.1943 

2 

172 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi marrjen e masave për korrigjimin 
e gabimeve noteriale të përmbajtura në akte të gjendjes civile 
që u përkasin të huajve. 

03.02.1943 - 
03.20.1943 

9 

173 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi shpejtimin e transkriptimit të 
akteve të gjendjes civile për shtetasit italianë në Shqipëri e 
shtetasit shqiptar në Itali. 

07.16.1943 - 
09.10.1943 

3 

174 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi ndërrimin e 
mbiemrit të Afërdita Shuteriqit me Leka. 

09.07.1943 1 

175 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi dërgimin e 
certifikatës së shkollës, shtetasit jugosllav. 

01.28.1943 - 
02.06.1943 

5 

176 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
riatdhesimin e shqiptarëve që ndodhen jashtë kufijve të 
vendit. 

02.10.1943 - 
12.13.1943 

38 

177 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dhënie nënshtetësie 
personave të huaj. 

07.02.1942 - 
12.15.1943 

138 

178 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dhënie pasaporte shtetasve të huaj për të ardhur në Shqipëri. 

04.21.1943 - 
10.22.1943 

30 

179 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
moslejimin e serbëve të kalojnë me lejekalimi nga komanda 
gjermane. 

03.31.1943 - 
09.04.1943 

6 

180 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dhënie pasaporte shtetasve shqiptarë për të shkuar në vende 
të tjera. 

01.14.1943 - 
09.08.1943 

10 

181 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Rojen 
Mbretërore të Financës, mbi kufizimin e lejekalimeve për në 
Shqipëri të shumë personave bullgar dhe mënyrën e veprimit 
të vizave, të pasaportave nga ana e bullgarëve. 

03.12.1943 - 
08.06.1943 

6 

182 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dalje pa leje nga kufiri. 

08.12.1943 - 1 

183 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
moslëshimin e pasaportave për të emigruar përkohësisht 
banorët e katundit Vrapçisht në Stovahi, Hungari, Rumani etj. 

08.18.1943 - 
08.24.1943 

3 

184 Fjalim i Rexhep Mitrovicës me rastin e 31 Vjetorit të 
Pavarësisë Kombëtare. 

1943 1 

185 Korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi dërgimin e listës që 
përmban festat zyrtare. 

06.10.1943 - 
06.15.1943 

3 

186 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
programin e festës së 28 Nëntorit. 

09.15.1943 - 
11.21.1943 

5 
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187 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
festimin e 27 gushtit në Strugë. 

11.24.1943 1 

188 Telegrame urimi shkëmbyer ndërmjet personaliteteve 
shqiptare e italiane, me rastin e formimit të Qeverisë në raste 
festash, etj. 

02.02.1943 - 
07.02.1943 

29 

189 Telegrame, letra urimi shkëmbyer ndëmjet Rexhep Mitrovicës 
e personave të tjerë me rastin e formimit të Qeverisë së Re. 

10.05.1943 - 
11.25.1943 

36 

190 Telegrame e letra urimi, shkëmbyer ndërmjet Ekrem 
Libohovës e personave të tjerë, me rastin e formimit të 
Qeverisë. 

01.15.1943 - 
10.23.1943 

35 

191 Qarkore drejtuar gjithë ministrive mbi formimin e një 
delegacioni për të pritur në fushën e aeroplanit Alberta 
Paviani. 

03.22.1943 9 

192 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 18 marsin, 
ditëlindja e profetit të madhnueshëm, ditë pushimi zyrtar. 

03.16.1943 1 

193 Telegram drejtuar Prefekturës së Durrësit mbi pjesëmarrjen e 
gjithë autoriteteve në funeralet e Lele Koçit. 

01.06.1943 1 

194 Telegrame ngushëllimi të Ekrem Libohovës dërguar familjeve 
të ndryshme. 

01.12.1943 - 
07.14.1943 

5 

195 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vizitën e autoriteteve bullgare në manastirin " Shën Naum ". 

05.05.1943 - 
06.11.1943 

8 

196 Korrespondencë e Mehdi Frashërit me rastin e zgjedhjes së tij 
si Kryeministër. 

10.19.1943 - 
12.20.1943 

2 

197 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
përgatitjen e një busti për Musolinin dhe zgjedhjen e tij. 

05.19.1943 2 

198 Korrespondencë me Komisariatin për fushat e betejës dhe 
varreve të shenjta mbi ndërtim varrezash të ushtarëve. 

09.08.1943 1 

199 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi të drejtën e 
nënshkrimit të të gjitha akteve në emër të këtij komiteti 
Ibrahim Biçakçiun. 

09.22.1943 1 

200 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi rregulla për 
nënshkrimin e disa mandateve nga sekretarët e përgjithshëm 
të dikastereve. 

09.25.1943 - 
09.27.1943 

2 

201 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
mbi autorizimin e komandantit të Milicisë Fashiste për 
nënshkrimin e të gjitha akteve e masat e tjera që nuk sjellin 
pengime të reja për buxhetin dhe nuk përmbajnë normat 
ligjore. 

03.23.1943 - 
07.05.1943 

10 

202 Mbledhjet e bëra nga Kryesia e Këshillit të Ministrave. 01.17.1943 - 
12.16.1943 

32 

203 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
vendimet e urdhëresat e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm 
të mbledhjeve të mbajtura gjatë muajit tetor. 

09.25.1943 - 
12.10.1943 

75 

204 Mustafa Kruja njofton për një mbledhje të  " SASTEB "-it. 05.20.1943 - 
05.25.1943 

2 

205 Korrespondencë me Partinë Fashiste mbi lajmërimin e Nikolla 
Kotes për të marrë pjesë në mbledhjen që do të organizohet 
për shqyrtimin e tabelave organike të personelit shërbyes. 

05.22.1943 1 
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206 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së 
Bujqësisë e Pyjeve mbi zgjidhjen e çështjeve e korrespondencë 
në lidhje me delegacionin italian në Tiranë që duhet të kryhen 
me kanalin e Drejtorisë së Punëve të Brendshme me 
Mbretërinë Italiane pranë Kryeministrisë. 

09.24.1943 1 

207 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
modelin e vulës së Komandës së Përgjithshme  të 
Gjindarmërisë. 

03.29.1943 - 
06.24.1943 

4 

208 Qarkore e Ministrisë së Arsimit drejtuar gjithë ministrive mbi 
humbjen e vulës së liceut " Naim Frashëri " Tiranë. 

05.25.1943 2 

209 Qarkore drejtuar gjithë ministrive mbi mospërdorimin e 
letrave të periudhës së okupacionit italian. 

12.01.1943 - 
12.02.1943 

2 

210 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive mbi vënien 
e datës mbi çdo akt që dërgohet. 

07.05.1943 - 
07.19.1943 

4 

211 Korrespondencë me Partinë Fashiste mbi shënimin e vitit 
fashist të dokumentave zyrtare. 

07.23.1943 1 

212 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e orarit 
zyrtar. 

03.27.1943 - 
11.10.1943 

9 

213 Urdhër dite për të gjithë nëpunësit që shërbejnë pranë 
protokollit të Arkivës dhe daktilografisë, të vazhdojnë punën 
jashtë orarit. 

11.22.1943 1 

214 Korrespondencë me Këshillin e Naltë mbi orarin e pritjes së 
ministrave. 

11.11.1943 1 

215 Dekretligj, qarkore, urdhëresë mbi vendosjen e orës së diellit e 
orës legale në Shqipëri. 

03.29.1943 - 
10.04.1943 

3 

216 Qarkore drejtuar gjithë ministrive mbi dërgim flamurësh për 
festat e nëntorit. 

11.23.1943 - 
12.02.1943 

6 

217 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
mosvënien në përdorim të flamurëve të grisur, të zbardhur e 
pa shkabën. 

12.03.1943 1 

218 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi djegien e dokumenteve të shërbimit të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave që  nga 
kalimi i kohës janë bërë të pavlefshme. 

06.04.1943 - 
07.30.1943 

9 

220 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave mbi lëvizjen e telefonit në pallatin e kësaj 
kryesie. 

07.09.1943 1 

221 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave mbi vonesën e shërbimit telegrafik dhe 
mundësinë e rregullimit. 

03.10.1943 - 
05.17.1943 

9 

222 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Tregtisë, 
mbi marrjen në dorëzim të një sasie dokumentesh të Drejtorisë 
së Minierave. 

10.15.1943 1 

223 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
dërgim fletoresh zyrtare. 

01.11.1943 - 
09.06.1943 

7 

225 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive mbi 
letërshkëmbimet midis dikastereve dhe ministrive. 

07.06.1943 - 
08.03.1943 

5 

227 Dekrete, korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi listat 
e shumë dekreteve, dërgim e kthim në ligj të dekreteve. 

01.26.1943 - 
06.28.1943 

27 
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228 Qarkore e Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Bujqësisë e 
Pyjeve mbi dërgimin e projektdekreteve me 2 përkthime në 
gjuhën italiane. 

06.19.1943 1 

229 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
mënyrën e botimit të dekreteve. 

03.04.1943 - 
03.13.1943 

2 

230 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi marrjen e 
radhorëve të hipotekave të juridiksionit të Ulqinit që ndodhen 
në Tiranë. 

02.19.1943 - 
06.04.1943 

4 

232 Lista të automjeteve që disponon Kryesia e Këshillit të 
Ministrave. 

06.09.1943 - 
08.14.1943 

3 

233 Raport, korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
kontrollimin e gjendjes së funksionimit dhe të vleftës së katër 
autoveturave të përdorura që disponon ajo, Kryesia e Këshillit 
të Ministrave. 

05.17.1943 - 
06.18.1943 

6 

234 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë mbi 
caktimin e një makine që shkoi pas asaj të kryeministrit pasi 
ajo që dispononte iu dogj motori. 

08.30.1943 - 
09.03.1943 

2 

235 Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi kthimin e një kamionçine të marrë 
hua nga ana e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm. 

12.15.1943 1 

236 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
lënien e një automobili në dispozicione të delegatit apostolik. 

12.01.1943 - 
12.14.1943 

3 

237 Telegram drejtuar delegacionit qeveritar shqiptar për 
sigurimin e mjeteve të udhëtimit Tiranë - Romë. 

08.31.1943 3 

238 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
zbrazjen e zyrës së arkivës të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

11.24.1943 - 
11.25.1943 

2 

239 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi lirimin e 
barakës që ndodhet ngjitur me fidanishten e Laprakës, 
Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve të cilës i duhet për vendosjen e 
veglave të saj bujqësore. 

10.27.1943 - 
12.03.1943 

3 

240 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
marrjen e mobiljeve të gjyqit të posaçëm të shtetit. 

12.04.1943 - 
12.15.1943 

2 

241 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi lirimin e një 
shtëpie te kisha " Shën Prokopi " Tiranë. 

01.22.1943 - 
01.28.1943 

2 

242 Korrespondencë me Partinë Fashiste dhe Ministrinë e 
Kulturës Popullore mbi kërkesa për lirim lokalesh. 

03.07.1943 - 
11.30.1943 

7 

245 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi emërime, pushime të personelit të 
komuniteteve myslimane. 

05.31.1943 - 
09.14.1943 

27 

246 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi propagandën 
fetare që përdorin priftërinjtë katolik. 

01.18.1943 1 

247 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi krijimin e Këshillit të Ulemave të Komunitetit 
Mysliman. 

08.07.1943 3 

248 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ndërtimin e xhamisë në katundin German. 

07.24.1943 - 
08.10.1943 

3 

249 Telegram i Mitropolitit të Beratit dhe Vlorës drejtuar 
Kryeministrisë mbi kremtimin e pashkëve. 

04.29.1943 3 

250 Korrespondencë me delegacionin qeveritar italian mbi 
marrjen e disa dokumenteve fetare të mbetura në Bullgari. 

08.06.1943 1 
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251 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi pranimin e 
pasurisë së Sali Dedes të lënë në favor të Komunitetit 
Mysliman. 

04.21.1943 - 
08.13.1943 

7 

252 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
shitjen e një toke nga Bashkia e Komunitetit Mysliman. 

03.26.1943 - 
04.09.1943 

3 

253 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lutje të ndryshme për zgjidhjen e konflikteve familjare. 

01.04.1943 - 
01.28.1943 

8 

329 Procesverbale, hetime, lista dhe korrespondencë mbi dhënien 
e lejeve të kalimit, pasaportave dhe lëvizjen e udhëtarëve. 

02.07.1942 - 
06.15.1943 

224 

331 Dekret  " Mbi shpronësimin e tokave ". 02.05.1943 1 

332 Procesverbal i Kryeministrisë mbi njohjen e pronësisë të një 
pylli. 

04.29.1943 1 

333 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi një konflikt rreth pronësisë së një kullote dhe 
njohjen e së drejtës së pronës mbi dy kullota. 

11.20.1941 - 
06.25.1943 

18 

334 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Financës, 
Ministrisë së Punëve Botore mbi dërgimin e marrëveshjes mbi 
sistemimin e pasurisë të ish shtetit jugosllav. 

04.10.1943 - 
09.09.1943 

9 

335 Shkresa e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi vendosjen e pronave të dy shoqërive nën 
mbrojtjen e qeverisë. 

09.11.1943 - 
09.14.1943 

3 

336 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për shpërnguljen e popullsisë së Durrësit. 

12.02.1943 - 
12.21.1943 

6 

337 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, drejtorive 
të përgjithshme dhe këshillave të Zyrës Qendrore të Statistikës 
mbi plotësimin e letërnjoftimeve në rregull dhe lëshimin e 
letërnjoftimeve. 

08.05.1943 - 
09.30.1943 

5 

338 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi riatdhesimin e personave dhe dhënie 
nënshtetësie. 

01.27.1943 - 
08.13.1943 

9 

339 Statistikë mbi personat e ardhur nga jashtë. 03.13.1943 2 

340 Shkresë mbi largimin e një personi nga Shqipëria. 1943 2 

341 Statistikë mbi regjistrimin e popullsisë. 02.22.1943 - 
12.11.1943 

115 

343 Dekrete të Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë 
ose ndalimin e funksionimit të shoqërive tregtare. 

12.08.1942 - 
10.11.1943 

61 

344 Lista dhe procesverbal mbi betimin e nëpunësve. 05.12.1943 11 

345 Shkresa mbi firmosjen e skemë dekreteve si dhe një listë e 
dekreteve ligjore dhe rregulloreve. 

04.01.1943 - 
06.14.1943 

39 

346 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi pajisjen e personave që do të hynë në Borgo 
Ciano me fletëleje. 

06.23.1943 - 
07.03.1943 

3 

347 Korrespondencë e Kryeministrisë, qarkore dhe me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
zhvillimin e korrespondencës në rregull dhe kryerjen e disa 
veprimeve në lidhje me aktet. 

02.01.1943 - 
12.13.1943 

29 

348 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar ministrive, Komandës së 
Milicisë Fashiste Shqiptare etj. mbi zbukurimin dhe ngritje 
flamujsh nëpër zyra në raste festash. 

02.03.1943 - 
11.28.1943 

7 
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349 Qarkore e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm drejtuar 
prefekturave dhe nënprefekturave mbi përgatitje për 
mbledhje në Asamblenë Kombëtare. 

09.24.1943 2 

372 Telegrame të Mustafa Krujës drejtuar personave të ndryshëm 
në emër të Kryeministrisë. 

02.18.1941 - 
01.13.1943 

27 

380 Vendim, qarkore mbi ndërrimin e orës dhe orarit zyrtar. 03.29.1943 - 
10.06.1943 

2 

381 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekonomik Financiar mbi mënyrën e zhvillimit të 
korrespondencës zyrtare. 

10.12.1943 2 

382 Njoftim i Këshillit të Shtetit drejtuar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbi ndalimin e pjesëmarrjes së anëtarëve të këtij 
këshilli në komisione për shqyrtim ligjesh e rregulloresh pa 
dispozitë ligjore. 

06.05.1943 1 

383 Njoftim mbi mosfunksionimin rregullisht të Komisionit 
Konsultativ. 

11.13.1940 - 
11.22.1943 

2 

384 Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi pajisjen e 
zyrave me materiale të ndryshme. 

08.18.1943 - 
09.20.1943 

6 

385 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi kërkesat e disa personave për t'u 
riatdhesuar në Shqipëri. 

07.20.1943 - 
10.25.1943 

103 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi marrjen e 
nënshtetësisë shqiptare nga disa persona. 

09.01.1943 - 
09.14.1943 

3 

387 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
lëshim çertifikate shtetësie disa personave. 

06.20.1942 - 
09.28.1943 

215 

388 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi disa kërkesa për dhënie pasaporte 
për të ardhur në Shqipëri. 

07.05.1943 - 
09.10.1943 

218 

389 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi disa kërkesa për dhënie pasaporta 
për jashtë shtetit. 

01.23.1943 - 
09.27.1943 

201 

390 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Delegacionit të Qeverisë Italiane në Shqipëri dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi gjeneralitetet dhe identitetin e disa 
personave. 

07.05.1943 - 
09.08.1943 

35 

391 Kërkesë e një italiani për dhënie leje martese. 09.21.1943 1 

392 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi kërkesën e një personi 
për dhënie hollësirash rreth vdekjes së djalit të tij në Milano 
dhe kthimin e sendeve që ka pasur me vete. 

09.14.1943 1 

421 Kërkesë e Lugotenencës drejtuar zotit Çoba mbi rishikimin e 
disa ligjeve themelore për Mëkëmbësinë e Përgjithshme. 

03.26.1943 1 
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422 Promemorie e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Industrisë e të Tregtisë mbi zgjidhjen e 3 problemeve të 
ngutshme për tu zgjidhur që janë: 
1) Qetësia Publike 
2) Drejtësia 
3) Nozullimet. 

04.10.1943 8 

423 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financave mbi largimin e Intendentit 
të Financës së Prizrenit dhe zëvendësi i tij të ketë ndjenja 
politike të favorshme për regjimin. 

07.25.1943 - 
09.05.1943 

3 

424 Njoftim i Gjeneral Zaninit dërguar Kryeministrisë në Tiranë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme në Tiranë, mbi shumën 
prej 20.000 franga ari shqiptare të vëna në dispozicion të tij me 
rastin e detyrës që iu ngarkua në Vlorë nga Kryeministria, ia 
lë (16.000 franga ari ) pasardhësve të tij Gjeneral Robino me 
rastin e largimit për në Itali. 

01.26.1943 2 

425 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë mbi procesverbalin e paraqitur 
nga nëpunësi i Zyrës së Statistikës Ismail Shaho, ku njofton se 
gjatë mungesës së tij janë zhdukur 18 copë harta topografike, 
ku rezulton se hartat janë tërhequr nga nëpunësi Luan Dosti i 
cili nuk është paraqitur në zyrë. 

08.09.1943 - 
08.10.1943 

2 

426 Njoftim i Komandës Eprore të Karabinierëve Mbretërorë të 
Shqipërisë dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
identifikimin e Akili Luigi i të 8-it regiment, i cili ka vdekur 
më 4 janar 1943. Kufoma është varrosur në varrezat katolike 
në Prizren. 

01.07.1943 2 

427 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi certifikatën që i është lëshuar  
z. Emine Dudiqi në gjuhën serbe se kryetari dhe sekretari i 
Komunës së Tutinës nuk e dinë gjuhën shqipe, prandaj 
nëpunësit që nuk dinë gjuhën amtare të zëvendësohen me 
elemtë të aftë e që e njohin mirë gjuhën shqipe. 

06.30.1943 1 

428 Njoftim i Kryeministrisë dërguar M. të Tokave të Liruara në 
Tiranë mbi kushtet e punës së punëtorëve kosovarë që 
punojnë në Gjermani se përndryshe Konsullata Mbretërore 
s'do të ketë mundësi të mbrojnë interesat e këtyre punëtorëve 
shqiptarë. 

11.04.1943 1 

 

 


