
Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I POLITIKO - JURIDIKE   

I-99/a Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave si 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendëshme, Drejtorisë Qendrore të Policisë etj., mbi 
internime, burgosje, lirime, transferime të personave të 
ndryshëm. 

11.19.1940 
- 
08.20.1944 

232 

I-235/a Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor, 
vendime dhe korrespondenca e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Këshillin Kontrollues, Komisionin për 
Shqyrtimin e Roleve Organike të Administratave mbi 
klasifikimin e tabelave organike. 

08.08.1941 
- 
10.19.1944 

258 

I-237 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve 
Botore mbi çështjen e sistemimit në punë e të kryetarëve të 
familjeve që kanë emigruar nga zonat e okupuara prej 
bullgarëve dhe të vendosura në territorin e nënprefekturave të 
Hirçovës e të Gostivarit. 

10.29.1941 
- 
10.29.1944 

21 

I-400 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm mbi aprovimin e 
tabelave organike të institucioneve të ndryshme dhe 
korrespondenca lidhur me këto probleme. 

01.06.1942 
- 
10.19.1944 

282 

I-450 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arrestime, burgime, lirime etj., për veprimtari komuniste e 
shkaqe të pasqaruara. 

06.20.1943 
- 
05.02.1944 

258 

I-450/1 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
arrestime, burgime, lirime etj., për veprimtari komuniste e 
shkaqe të pasqaruara. 

01.04.1943 
- 
06.26.1944 

406 

I-468/a 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 
- 
12.22.1944 

182 

I-470 Korrespondencë me Komandën e P. të Brendshme të 
Gjindarmërisë mbi vjedhjen e disa armëve e biçikletave nga 
njerëz të panjohur në ndërtesën e ish-Milicisë Pyjore. 

10.22.1943 
- 
01.03.1944 

5 

I-475 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
aktivitetin e bandave reaksionare të Ballit Kombëtar, 
Legalitetit etj., Isa Toskës, Abaz Kupit, Safet Butkës, Xhafer 
Balit etj. 

01.07.1943 
- 
03.21.1944 

81 

I-483 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi tri 
urdhëresa të kësaj Ministrie për masa ndëshkimore ndaj 
nëpunësve të shtetit që marrin pjesë në partitë politike, 
sabotime dhe shpërdorime për fitime materiale. 

08.03.1943 
- 
01.12.1944 

8 

I-493 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vendosjen e rojeve në depot e karburantit, në radio, në 
stabiliment etj., për t'u mbrojtur nga sulmi i çetave partizane. 

02.11.1943 
- 
01.31.1944 

17 

I-498 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lejimin e banorëve të katundeve Kus e Muhaja për të 
qarkulluar edhe në vendet fqinjë. 

11.25.1943 
- 
01.24.1944 

4 



I-505 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Drejtësisë mbi lutjet pët t'u liruar nga burgu dhe 
falje dënimi amnisti. 

10.21.1942 
- 
03.04.1944 

273 

I-510 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi vrasje, tentativë vrasje 
dhe masat e marra për internimin e familjeve të tyre. 

01.20.1941 
- 
01.14.1944 

84 

I-524 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
bashkëpunimin e postave kufitare shqiptare e bullgare për të 
luftuar çetat komuniste. 

01.17.1943 
- 
01.14.1944 

2 

I-530 Vendim i Komitetit Ektekutiv të Përkohshëm me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi ndërrimin e emrave të tanishëm të 
rrugëve e të shesheve dhe vendosjen e atyre që kanë qenë para 
7 prillit 1939. 

09.20.1943 
- 
03.17.1944 

3 

I-547 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Financave mbi formimin e komisioneve, përbërjen dhe 
aktivitetin e tyre. 

01.18.1943 
- 
06.19.1944 

73 

I-548 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
ndryshimin e disa dispozitave të ligjit mbi organizimin e 
drejtësisë dhe krijimin e degës së dytë pranë Gjykatës së 
Diktimit. 

01.04.1943 
- 
02.03.1944 

51 

I-549 Dekretligj, vendim i Këshillit të Ministrave. korrespondencë 
me Këshillin e Shtetit mbi kalimin e kompetencave nga 
Gjykata e Posaçme për Mbrojtjen e Atdheut, Gjykatës 
Ushtarake. 

04.09.1943 
- 
01.17.1944 

53 

I-558 Lista të ligjeve, dekretligjeve, rregulloreve të viteve 1939 - 1940 
- 1941 - 1942 e 1943 që duhet të mbeten në fuqi si dhe atyre që 
duhet të abrogohen. 

01.09.1944 13 

I-560 Projekt-dekret-ligjit mbi njohjen dhe vlerësimin e të drejtave të 
çdo natyre të fituara në krahinat e ndryshme të Kosovës dhe të 
Dibrës. 

1944 9 

I-566 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi suprimimin e pushteteve të posaçme të 
Komisariatit të Jashtëzakonshëm të Bashkisë së Kryeqytetit. 

11.15.1943 
- 
07.24.1944 

14 

I-568 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi anullimin e dekretit për shkëputjen 
e Nënprefekturës së Drenicës nga Prefektura e Pejës dhe 
kalimin e saj në Prefekturën e Prishtinës. 

06.23.1943 
- 
01.07.1944 

9 

I-571 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi kategorizimin, krijmin e 
suprimimin e disa komunave. 

11.19.1942 
- 
10.03.1944 

59 

I-572 Dekretligj dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi krijimin e Prefekturës së Tetovës. 

12.04.1943 
- 
02.14.1944 

10 

I-577 Dekretligj mbi suprimimin e rojes policore të rrugës. 02.04.1944 
- 
02.27.1944 

5 

I-585 Dekretligj, korrespondencë me Këshillin e Shtetit mbi një 
rregullore për funksionimin e ENNS-së dhe dorëzimin e të 
gjithë pasurisë së luajtshme e të paluajtshme të ish-Partisë 
Fashiste këtij enti. 

10.05.1943 
- 
10.20.1944 

56 



I-587 Dekretligj dhe korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
suprimimin e zyrave të kadastrës dhe krijimin e zyrave të 
hipotekave në tokat e liruara. 

07.30.1943 
- 
01.10.1944 

18 

I-594 Qarkore e Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm drejtuar 
prefekturave mbi shtyrjen e mbledhjes së Kuvendit Kombëtar. 

09.24.1943 
- 
01.17.1944 

16 

I-608 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, vendime 
të Këshillit të Ministrave mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime, dhënie leje pushimi personelit të Këshillit të 
Ministrave. 

01.02.1943 
- 
10.03.1944 

231 

I-609 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Minstrinë e Drejtësisë mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime të personelit të kësaj ministrie. 

07.15.1942 
- 
01.31.1944 

411 

I-609/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Minstrinë e Drejtësisë mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime të personelit të kësaj ministrie. 

02.01.1943 
- 
01.17.1944 

252 

I-609/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Minstrinë e Drejtësisë mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime të personelit të kësaj ministrie. 

06.01.1943 
- 
06.05.1944 

374 

I-612 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, vendime 
të Këshlîllit të Ministrave, korrespondencë me Këshillin e 
Shtetit mbi emërime, gradime, transferime, pushime të 
personelit të këtij këshilli. 

02.06.1943 
- 
06.14.1944 

152 

I-613 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Këshillin Kontrollues mbi emërime, 
gradime, transferime, pushime të këtij këshilli. 

01.27.1943 
- 
01.20.1944 

137 

I-615 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, vendime 
të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime të personelit të kësaj ministrie. 

06.01.1942 
- 
10.04.1944 

218 

I-615/1 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, vendime 
të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, gradime, transferime, 
pushime të personelit të kësaj ministrie. 

01.07.1943 
- 
01.14.1944 

220 

I-616 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
prefekturave e nënprefekturave. 

12.04.1942 
- 
04.21.1944 

292 

I-616/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
prefekturave e nënprefekturave. 

01.12.1943 
- 
02.14.1944 

368 

I-616/2 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
prefekturave e nënprefekturave. 

01.16.1943 
- 
01.26.1944 

309 

I-617/2 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
komunave. 

06.12.1943 
- 
02.14.1944 

395 



I-617/3 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 
- 
03.14.1944 

308 

I-618 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
bashkive. 

12.12.1942 
- 
01.20.1944 

314 

I-620/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime të personelit të 
burgut. 

12.24.1942 
- 
03.01.1944 

289 

I-644 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
ardhje, instalime, ndihma të emigrantëve që kanë ardhur në 
Shqipëri. 

05.27.1942 
- 
02.01.1944 

155 

I-650 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave 1 - 300. 01.04.1944 
- 
04.19.1944 

311 

I-651 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave 301 - 599. 04.19.1944 
- 
08.12.1944 

314 

I-652 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave 601 - 1371. 11.21.1938 
- 
10.25.1944 

210 

I-653 Vendim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së 
Drejtësisë etj., kërkesa e korrespondencë me Komandën e 
Përgjithshme të Fuqive Vepruese, Inspektorin e Përgjithshëm 
të Kryeminstrisë e organeve të tjera mbi caktimin e 
respektimin e dispozitave për arrestime, gjykime, internime 
për veprimtari komuniste. 

05.17.1944 
- 
07.18.1944 

14 

I-654 Deklarata garancie, lutje të personave të ndryshëm dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, kërkesa të shkëmbyera 
ndërmjet kësaj Kryesie, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë etj., mbi arrestime, 
lirime, hetime e gjykime të personave për veprimtari 
komuniste e dyshime politike e listat emërore e 
korrespondenca përkatëse. 
Anotacion: Në dosje ndodhen njoftime të Inspektorisë së 
Përgjithshme të Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Punëve 
të Brendshme mbi dërgimin e dosjeve gjyqësore edhe të disa 
personave të akuzuar për faje ordinere. 

01.04.1944 
- 
09.30.1944 

251 

I-655 Dekret i Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme etj., mbi dënimin me vdekje dhe ekzekutimin e 
Kolë Jovan Lakut për vrasjen e Idhomene Kosturit në Durrës, 
personalitet i rrezikshëm i lëvizjes nacionalçlirimtare dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.01.1944 
- 
03.08.1944 

5 



I-656 Lutje e shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
kërkesa e korrespondencë me Komitetin Qendror të Lidhjes së 
Dytë të Prizrenit, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., për 
lirimin nga kampet e përqendrimit në Gjermani, Jugosllavi e 
brenda vendit të personave të ndryshëm dhe për 
mosinternimin e një familje. 

02.08.1944 
- 
09.27.1944 

36 

I-657 Njoftim i Kryekonsullatës Gjermane në Tiranë (kopje) dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave nga ana e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi lirimin nga autoritetet gjermane të 
shqiptarëve që gjenden në fushat e përqendrimit, burgje dhe 
të internuar në Itali, lutje e korrespondenca përkatëse e për 
lirimin e tyre. 

1944 11 

I-658 Lutje e parësisë së Gostivarit dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbi shkaqet e zhvillimit të demonstratës në datën 
5 shkurt 1944 në këtë qytet dhe mbi masat që propozojnë të 
merren. 

02.06.1944 
- 
02.24.1944 

7 

I-659 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare mbi aktivitetin 
komunist që zhvillohet pranë shoqërive "Sramba" e "Sita" në 
Tiranë dhe mbi masat që propozojnë të merren për vënien e 
tyre nën kontroll të shtetit. 

03.30.1944 
- 
09.02.1944 

5 

I-660 Letra të shkëmbyera ndërmjet Kryeministrit Fiqiri Dine e 
Abdulla Halarupit mbi çështjen e caktimit të organeve 
drejtuese të Organizatës së Ballit Kombëtar në Korçë, të fuqive 
të armatosura dhe të rinisë së kësaj organizate dhe mbi 
panikun që ka kapur krerët e saj nga veprimtaria e lëvizjes 
nacionalçlirimtare. 

08.10.1944 
- 
08.14.1944 

3 

I-661 Procesverbal i mbledhjes së tre bajraqeve të Ikballës (Pukë), 
letër Kol Bib Mirakajt e kërkesë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
lidhjen e besës në këto bajraqe dhe sigurimin e armëve për 
Malësinë e Madhe të kërkuara nga krerët e kësaj zone si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.03.1944 
- 
10.25.1944 

7 

I-662 Traktat i Xhelal Staraveckës kundër lëvizjes nacional-
clirimtare, botuar në Tiranë më 1944 në shtypshkronjën 
Atdheu. 

1944 10 

I-663 Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dëruar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave e Kryesisë së Këshillit të Shtetit për 
përcaktimin e datës që shënon fundin e okupacionit italian në 
Shqipëri dhe të veprimtarisë së delegatës italiane në Tiranë. 

07.21.1944 
- 
09.21.1944 

5 

I-664 Vendim e qarkore të Këshillit e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dërguar Kryesisë së Këshillit të Lartë e ministrive, 
kërkesa, lista emërore e korrespondencë ndërmjet tyre e 
institucioneve të ndryshme etj., mbi gjendjen e rëndë të rendit 
e çthurjen e tij dhe mbi masat e marra nga organet qeveritare.                                                                                     
Anotacion: Në dosje ndodhen lista emërore të disa 
institucioneve, kërkuar nga organet e policisë. 

01.10.1944 
- 
10.24.1944 

65 

I-665 Kërkesa të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme e Prefekturës së Tiranës 
për dhënie leje arme disa nëpunësve në shërbim të kësaj 
kryesie si dhe për kthimin e një arme gjuetie të marrë një 
personi. 

07.10.1944 2 



I-666 Raporte të Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë, 
njoftim i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe kërkesa e kësaj Kryesie 
dërguar Minstrisë së Punëve të Brendshme mbi ngjarjet e 
përditshme e dërgimin me shpejtësi e saktësi të informatave 
mbi këto ngjarje (vrasje, plagosje, grabitje etj.). 
Anotacion: Në këto dosje bëhet fjalë për vrasjen e katër 
personave nga gjermanët në katundin Vehcan të Gramshit dhe 
të K. At Stavro, Ilia Kojova dhe njerëz të paditur në 
Gollobordë. 

02.09.1944 
- 
10.25.1944 

13 

I-667 Lutje të shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe kërkesë e korrespondencë ndërmjet kësaj Kryesie, 
Kryesisë së Këshillit të Lartë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi arrestimin e për lirimin e disa nëpunësve 
ushtarakë e civilë për keqsjellje ndaj minoritetit serb në 
Kosovë, neglizhencë e shkaqe të pasqaruara. 

05.25.1944 
- 
09.16.1944 

12 

I-668 Dekret i Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, kërkesa e korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., mbi falje 
dënimesh për faje ordinere e të pasqaruara dhe për ndalimin e 
marrjes së masave kundrejt pasurisë së një të arratisuri dhe 
familjarëve të tij. 

04.21.1944 
- 
10.23.1944 

20 

I-669 Lutje e të burgosurve dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, kërkesa e korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë etj., mbi burgimin dhe lirimin e personave të 
ndryshëm për shkelje të rendit e veprime ordinere (mbajtje 
arme pa leje vrasje etj.). 

01.15.1944 
- 
10.25.1944 

28 

I-670 Dekret i Këshillit të Lartë, vendim i Gjykatës Ushtarake të 
Përhershme në Tiranë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., mbi 
dënimin me vdekje e me 20 vjet shtetasve për marrëdhënie 
seksuale me dhunë me gra të arrestuara. 

03.07.1944 
- 
03.15.1944 

8 

I-671 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive e institucioneve të tjera qeveritare, lutje, kërkesa e 
korrespondencë zhvilluar ndërmjet tyre etj., dhe vjedhje e 
tentativë grabitje në pasurinë shtetërore e private. 

01.26.1944 
- 
11.20.1944 

21 

I-672 Letër private e censuruar dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi censurimin e postës ushtarake e civile të 
shtypit. 

03.05.1944 
- 
06.01.1944 

6 

I-673 Kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për përcjelljen e jetëshkrimit të Rexhep 
Mitrovicës, Kryetar i Këshillit të Ministrave kërkuar prej 
përfaqësive të huaja në Tiranë. 

05.29.1944 
- 
05.30.1944 

3 

I-674 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Kulturë Popullore mbi krijimin në Zagreb të 
shoqërisë "Miqtë e Shqipërisë", dhe në Tiranë të shoqërisë 
"Miqtë e Kroacisë" për qëllime politike e kulturore. 

01.07.1944 
- 
05.14.1944 

49 

I-675 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi formimin e shoqërive të huaja në vendin tonë. 

02.12.1944 
- 
06.06.1944 

7 



I-676 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi disa pika të fjalimit të ish-
Kryeministrit Badoglio, që përkrah indipedencën e Shqipërisë 
dhe gatishmërinë për shpërblimin nga Qeveria Italiane, të 
dëmeve të luftës. 

09.25.1944 1 

I-677 Vendim i Këshillit të Minstrave dërguar Ministrisë së Punëve 
të Jashtme mbi dhënien e pëlqimit nga Qeveria Shqiptare për 
hapjen e një konsullate karriere në Prizren dhe kërkesa 
përkatëse e kësaj ministrie. 

09.04.1944 
- 
10.28.1944 

2 

I-678 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshilit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi pranimin e kërkesës 
së Departamentit Politik të Zvicrës për zgjidhjen me anën e 
Legatës së Zvicrës në Berlin të çështjeve që kanë të bëjnë me 
ish- Legatën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. 

04.18.1944 
- 
05.28.1944 

3 

I-679 Kërkesa të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare e pjesë të 
promemorieve të Rottës në Vjenë dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave për sigurimin e të drejtave të punëtorëve 
shqiptarë në Gjermani (leje kursimeve etj.) dhe për 
organizimin e shërbimeve postare ndërmjet Shqipërisë e 
studentëve shqiptarë në Gjermani. 

08.05.1944 3 

I-680 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Kulturës 
Popullore për dërgimin e rregulloreve të nxjerra nga Qeveria 
Shqiptare, Ministrisë së Punëve të Jashtme një institucioni 
tjetër gjerman në Berlin si dhe intendentit të ushtrisë gjermane 
në Shqipëri. 

03.14.1944 
- 
06.06.1944 

15 

I-681 Njoftim i Ministrisë së Financave dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave mbi përcjelljen e kësaj kryesie të protokollit 
rezervat plot 5 maj 1941 nënshkruar në Beograd në mes 
përfaqësuesve të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrit Fuqiplotë 
Gjerman për jug-lindjen lidhur me financimin e nevojave 
pekuniare gjermane në Shqipëri (protokolli mungon). 

06.01.1944 2 

I-682 Vendim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Financave, Këshillit Kontrollues etj., dhe kërkesa e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e një përfaqësie të jashtëzakonshme të 
Shqipërisë në Beograd për të qenë në kontakt me autoritetet 
diplomatike e ushtarake gjermane etj. 

03.04.1944 
- 
03.14.1944 

4 

I-683 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për të protestuar pranë 
Qeverisë Serbe mbi vrasjen e Dr. Selahudin Dragës në 
Beograd si dhe për dënimin e shkaktarëve. 

07.15.1944 1 

I-684 Promemorie e Kryekonsullatës Gjermane (kopje) përcjellë 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe kërkesa e 
korrespondencë me Lidhjen e Dytë të Prizrenit, Ministrinë e 
Mbrojtjes Kombëtare etj., mbi armiqësinë e krijuar ndërmjet 
popullsisë shqiptare e policore serbe në Koloshin (Kosovë) 
dhe luftimet e zhvilluara atje ndërmjet forcave kosovare e 
atyre çetnike si dhe mbi masat që propozohen të merren. 

04.12.1944 
- 
08.10.1944 

9 



I-685 Notë verbale (kopje e përkthyer) e Kryekonsullatës Gjermane 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave nga ana e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi dëshirën e shfaqur nga 
Qeveria Serbe për lirimin e dy nënshtetasve shqiptarë 
burgosur në NSH për çështje kriminale dhe mbi çështjen e 
marrjes së tyre në dorëzim. 

04.06.1944 2 

I-686 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi kalimin e mosmarrëveshjeve e të 
drejtave të pronësisë të ish-shtetit jugosllav me shtetasit, 
shteteve trashëgimtare të lindura pas okupacionit gjerman. 

10.01.1944 1 

I-687 Raport (vetëm një faqe) mbi bisedimet e zhvilluara në Shkodër 
më 8 prill 1944 në komisionin shqiptaro - malazez, për 
rregullimin e disa çështjeve në lidhje me zonën neutër nr. 2 si 
dhe kërkesa të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme etj., dërguar Kryeministrisë mbi 
përkatësinë e mbajtjes së statuquosë së zonave neutrale në 
kufi me Jugosllavinë. 

03.15.1944 
- 
09.04.1944 

9 

I-688 Kërkesa të Ministrisë së Financave dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për tarifat doganore që do të zbatohen 
me Greqinë, Jugosllavinë e disa shtete të tjerë si dhe për 
përjashtimin nga këto tarifa të shtetasve shqiptarë të zonës 
neutër në kufi me Jugosllavinë. 

05.16.1944 
- 
08.31.1944 

5 

I-689 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për dëbimin nga Korça e 
ndalimin e dhënies nga ana e autoriteteve gjermane të lejeve 
për hyrjen në këtë qytet të shtetasve grekë për zhvillim 
propagande antishqiptare e shoviniste prej tyre. 

02.01.1944 1 

I-690 Kërkesë e Kryesisë së Këshilit të Ministrave dërguar Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për verifikimin e informatave rreth 
krijimit të Komitetit Epiriot në Selanik (Greqi) dhe 
veprimtarisë së tij në Shqipëri. 

08.08.1944 1 

I-691 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi mobilizimin nga ana e Qeverisë 
Greke të Zervës të shqiptarëve ortodoksë nga Prefektura e 
Gjiriokastrës. 

09.04.1944 1 

I-692 Njoftime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi aktivitetin e popullsisë 
maqedonase në Strugë e rrethin e saj, si dhe mbi armatosjen e 
tyre nga Qeveria Bullgare. 

01.01.1944 2 

I-693 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
ministrive dhe njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
dërguar kësaj kryesie mbi hapjen në Sofje të një zyre shqiptare 
të pasaportave me juridiksionin për gjithë Bullgarinë. 

08.22.1944 
- 
08.25.1944 

3 

I-694 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
ministrive mbi hapjen në Bukuresht (Rumani), të një zyre 
shqiptare të pasaportave me juridiksion për gjithë Rumaninë 
dhe njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar kësaj 
kryesie për këtë qëllim. 

08.22.1944 
- 
08.25.1944 

3 

I-695 Pasqyrë mbi ndarjen administrative të Shqipërisë sipas ligjit të 
6 majit 1938. 

1944 1 



I-696 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave e 
Kryesisë së Parlamentit për dërgimin e hartës së Shqipërisë 
me kufijtë e rinj të caktuar në Vjenë në vitin 1941 kësaj Kryesie 
të Këshillit të Ministrave (harta mungon). 

03.13.1944 
- 
03.20.1944 

4 

I-697 Dekret i Këshillit të Lartë, projekt-dekret-ligj, raporte 
justifikuese, vendime të Këshillit të Shtetit e kërkesë e 
Bashkisë së Tetovës dërguar Kryesisë së Parlamentit, Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave etj., mbi krijim e suprimim bashkish 
e komunash mbi lidhjen e disa katundeve me Bashkinë e 
Strugës, si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.07.1944 
- 
08.19.1944 

28 

I-698 Listë e ndarjes administrative të "Viseve të Liruara". 1944 5 

I-699 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi ndërrimin e emrave në 
"Tokat e Liruara" dhe zëvendësimin e tyre me emra shqiptarë. 

05.17.1944 
- 
05.26.1944 

3 

I-700 Projekt-dekret-ligj i raportit justifikues mbi organizimin e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse dhe për shfaqje mendim. 

07.06.1944 
- 
10.04.1944 

13 

I-701 Dekretligj i dekretuar nga Këshilli i Lartë, raport justifikues, 
vendim i Këshillit të Shtetit dhe korrepondencë me Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave etj., mbi ndryshimin e dispozitave të 
ligjit mbi formimin, atributet e funksionet e Këshillit të 
Pëgjithshëm të Lartë dhe krijimin e postit të sekretarit të 
përgjithshëm të tij. 

12.20.1943 
- 
07.27.1944 

7 

I-702 Dekrete, dekretligj, vendime, raporte justifikues, promemorie 
të Këshillit të Lartë, Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Këshillit të Shtetit etj., dhe korrespondencë ndërmjet tyre mbi 
krijimin, suprimimin e organizimin e ministrive të ndryshme e 
mbi kompetencat e tyre. 

11.25.1943 
- 
10.26.1944 

124 

I-703 Dekretligj dekretuar nga Këshilli i Lartë, vendime të Këshillit 
të Ministrave e të Këshillit të Shtetit, raport justifikues e 
korrespondencë ndërmjet tyre etj., mbi krijim e ndalim 
veprimtarie të gjykatave të ndryshme ushtarake. 

01.14.1944 
- 
07.14.1944 

36 

I-704 Dekrete, dekretligj, vendime, raporte e relacione justifikuese të 
Këshillit të Lartë, Këshillit të Shtetit etj., dhe korrespondencë 
ndërmjet tyre e Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
ndryshimin, shtimin e pezullimin e periudhës së zbatimit të 
dispozitave të drejtësisë. 

01.20.1944 
- 
08.09.1944 

38 

I-705 Dekretligj e raport justifikues mbi organizimin e krijimin e 
suprimim zyrash të Armës së Gjindarmërisë dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Naltë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë etj., si dhe 
dekrete të Këshillit të Lartë e korrespondenca përkatëse. 

03.20.1944 
- 
04.06.1944 

70 

I-706 Projektligj dërguar Kryesisë së Këshilit  të Ministrave nga ana 
e Ministrisë së Kulturës Popullore për shqyrtim mbi 
suprimimin e Komandës së Rojes Policore të Rrugës dhe mbi 
kalimin e detyrave të saj gjindarmërisë, dekret i Këshillit të 
Naltë e korrespondenca përkatëse e për aprovimin e tij. 

01.20.1944 
- 
03.01.1944 

9 

I-707 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi krijimin 
e një detashmenti shëtitës të Gjindarmërisë në rrethin e Fierit 
për të përballuar sulmin e çetave partizane e për ruajtjen e 
rendit. 

08.27.1944 
- 
08.31.1944 

4 



I-708 Dekretligj dekretuar nga Këshilli i Naltë, raport justifikues, 
vendim i Këshillit të Shtetit etj., si dhe korrespondenca 
ndërmjet këtyre organeve, Kryesisë së Këshillit të Ministrave e 
institucioneve të tjera mbi rikrijimin e funksionimin e trupave 
të armatosur të policisë si dhe mbi modifikimin e këtyre 
dispozitave. 

03.03.1944 
- 
10.16.1944 

28 

I-709 Projekt dhe dekretrregullore mbi caktimin e uniformës së 
trupit të armatosur të policisë, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
dekretim, vendim i Këshillit të Shtetit e korrespondenca 
përkatëse. 

01.01.1944 
- 
05.04.1944 

19 

I-710 Projekt-dekret-ligj dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
e Kryesisë së Këshillit të Shtetit dhe korrespondencë ndërmjet 
tyre si dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi krijimin 
e stabilizimin e enteve publike si ndihmëse të policisë. 

03.16.1944 
- 
03.27.1944 

4 

I-711 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisariati 
të jashtëzakonshëm për "Viset e liruara" dhe letrën e Mentor 
Cokut, deputet i Dibrës për këtë qëllim, për krijimin e një 
formacioni ushtarak unik e çështje që kanë të bëjnë me ndarjen 
administrative në këto vise. 

02.12.1944 
- 
05.17.1944 

4 

I-712 Dekretligje dekretuar nga Këshilli i Lartë e dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj., mbi 
organizimin e Institutit Shqiptar për Studime e Arte, statuti 
dhe korrespondencë përkatëse. 

04.16.1944 
- 
05.03.1944 

13 

I-713 Dekrete, dekretligje, vendime, raporte e relacione justifikuese 
të Këshillit të Lartë, Këshillit të Ministrave, Këshillit të Shtetit 
dhe korrepondencë ndërmjet tyre etj., mbi krijimin, 
suprimimin, kalimin nën vartësinë e rregullimin e çështjeve të 
Rojes së Financës Doganore, arkës postare të kursimeve e 
institucioneve të tjera lokale. 
Anotacion: Në dosje ndodhet buxheti preventiv i Komandës 
së Përgjithshme të Rojes së Financës për vitin 1944-1945. 

10.12.1943 
- 
08.16.1944 

83 

I-714 Projektligj, dekretligj e raport justifikues, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave nga ana e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare për shqyrtim mbi rikrijimin e Bankës Bujqësore të 
Shqipërisë, vendim i Këshillit të Shtetit e korrespondenca 
përkatëse. 

02.14.1944 
- 
07.27.1944 

11 

I-715 Projekt-dekret-ligj mbi krijimin e entit autonom për 
administrimin e fermave, fidanishteve, institucioneve 
zooteknike dhe karasëve, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave nga Ministria e Ekonomisë Kombëtare, raporte 
justifikues e korrespondenca përkatëse, për shqyrtim etj. 

07.05.1944 
- 
08.29.1944 

12 

I-716 Vendime e dekrete të Këshillit dhe Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dërguar ministrive dhe institucioneve të ndryshme 
mbi krijimin e komisioneve të ndryshëm dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.04.1944 
- 
08.28.1944 

24 

I-717 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare mbi ngarkimin e organeve bashkiake e 
komunale e të gjindarmërisë me detyrat e ish-komisariatit 
italian për fushat e betejave e zonat e shenjta. 

05.12.1944 
- 
08.24.1944 

9 



I-718 Dekretligj dekretuar nga Këshilli i Lartë e lutje e një shtetasi 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi abrogimin e 
disa dekreteve të okupacionit italian mbi gabimet materiale të 
dispozitave abroguese si dhe lista e tyre. 

05.08.1944 
- 
06.30.1944 

19 

I-719 Kërkesa e korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë etj., mbi dërgimin Parlamentit 
të disa dekreteve ligjore e raporteve justifikuese përkatëse për 
kthimin e tyre në ligj. 

02.29.1944 
- 
05.16.1944 

4 

I-720 Kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, Komisariatit të 
Naltë për Nozullime e Konsume etj., dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për suprimimin, funksionimin e 
ndryshimin e Aparatit të Komisariatit të Naltë për Nozullime 
e Konsume të Entit të Nozullimeve. 

07.28.1944 
- 
08.11.1944 

10 

I-721 Dekretligj i dekretuar mga Këshilli I Lartë dhe raporte 
justifikuese mbi kalimin në vartësi të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shëndetësisë të Spitalit Civil të Durrësit dhe të 
Spitalit Obstetrik - Gjinekoligjik të Tiranës si dhe mbi 
aprovimin e kuadrit të tyre. 

03.14.1944 
- 
05.03.1944 

7 

I-722 Shënime të nxjerra nga gazeta "Kombi" mbi formimin, 
përbërjen, betimin, dorëheqjen etj., të Qeverisë mbi thirrjen, 
mbledhje të ansambleve e zgjedhje prej tyre të organeve 
qendrore për periudhën 1941 - 1944 në Shqipëri. 

1944 3 

I-723 Kërkesa të shkëmbyera ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave e Kryesisë së Parlamentit mbi caktimin e ditës së 
mbledhjes së Parlamentit për kërkimin e vetbesimit nga 
Qeveria si dhe mbi pezullimin e mbledhjeve parlamentare. 

09.14.1944 
- 
09.21.1944 

2 

I-724 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbi 
veprimet e jashtëligjshme të Parlamentit në zgjedhjen e dy 
anëtarëve të Këshillit të Lartë. 

06.03.1944 3 

I-725 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Kryesisë së Lidhjes së Dytë të Prizrenit dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi zgjedhjen e një ansambli për 
Kongresin e Prizrenit. 

01.12.1944 
- 
02.24.1944 

3 

I-726 Dekrete të Këshillit të Lartë, projekt-dekret-ligj, raporte 
justifikuese përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi zëvendësimin 
e kuvendeve bashkiake dhe emërimin e kryepleqësisë së 
lagjeve në pamundësi të zgjidhjes së tyre nga gjendja e luftës. 

03.20.1944 
- 
09.24.1944 

23 

I-727 Dekete të Këshillit të Lartë dhe qarkore të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dërguar gjithë ministrive e institucioneve 
qendrore mbi formim e dorëheqje qeverish, mbi vënie në 
pritmëri e kthim në punët e mëparshme të funksionarëve e 
nëpunësve të këtyre qeverive dhe korrespondenca përkatëse. 

02.05.1944 
- 
09.25.1944 

30 

I-728 Projekt-dekret-ligj i aprovuar nga Këshilli i Lartë, vendim i 
Këshillit të Shtetit, raporte justifikuese dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave etj., mbi aprovim shtesa e ndryshime të 
organikave, lista organikash të organeve të ndryshme dhe mbi 
zgjatjen e afatit të plotësimit të tyre. 

12.05.1943 
- 
10.25.1944 

90 



I-729 Dekrete të Këshillit të Lartë, qarkore e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, raporte justifikuese etj., e tabela organike të disa 
institucioneve si dhe korrespondenca ndërmjet tyre mbi 
organikat e personelit shërbyes të administratave shtetërore e 
rregullimin e pagës së tyre. 

02.03.1944 
- 
10.26.1944 

60 

I-730 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive e institucioneve qendrore mbi rregullat për 
emërime, transferime, plotësime të vendeve vakant, publikime 
e çështje të tjera të kuadrit, lutje e një shtetasi dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave për zëvendësimin e vendeve të grave 
nëpunëse me burra dhe korrespondenca përkatëse. 

02.29.1944 
- 
08.17.1944 

19 

I-731 Telegrame të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar ish-
Ministrit të Brendshëm Xhaferr Devës në Prizren dhe 
Prefekturës së Shkodrës për ardhjen në Tiranë të Ministrit 
Gera e të Gjon Markajt për çështje me rëndësi. 

08.16.1944 
- 
08.18.1944 

3 

I-732 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshilit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rimarrjen në punë 
të nëpunësve të pushuar gjatë okupacionit italian për 
abandonim detyre dhe mbi ndryshimin e dispozitave në bazë 
të së cilave janë pushuar. 

07.27.1944 
- 
08.28.1944 

5 

I-733 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lista etj., si dhe njoftime e korrespondencë e 
shkëmbyer ndërmjet tyre, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
e Këshillit Kontrollues mbi emërimin, pushimin, abandonim 
detyre vënie në pritje, sjellje etj., të funksionarëve e personelit 
të organeve të ndryshme e shënime biografike të tyre. 
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë mbi vrasjen e partizanit Stefan 
Pëllumbi. 

12.21.1943 
- 
10.26.1944 

233 

I-734 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendim i Këshillit të 
Administratës për personelin e Kryeministrisë të Këshillit të 
Shtetit dhe Këshillit Kontrollues si dhe kërkesa e 
korrespondencë ndërmjet këtij Këshilli, Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave e organeve të tjera mbi emërime, pushime të 
personelit të Këshillit të Lartë. 

02.07.1944 
- 
10.26.1944 

30 

I-735 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të Ministrave 
e të Këshillit Administrativ për personelin e Kryeministrisë, 
Këshillit të Shtetit dhe Këshillit Kontrollues, lutje të 
nëpunësve etj., dhe korrespondenca ndërmjet tyre e organeve 
të tjera mbi emërime, pushime, biografi të personelit të 
Kryeministrisë. 

01.19.1944 
- 
10.26.1944 

176 

I-736 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera për dhënie ndihme në 
punë inspektorale të kësaj kryesie dhe korrespondenca mbi 
vënien përkohësisht në dispozicion të tyre të një eksperti. 

03.24.1944 
- 
10.06.1944 

18 

I-737 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendim i Këshillit të 
Administratës për personelin e Kryeministrisë të Këshillit të 
Shtetit dhe të Këshillit Kontrollues dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj., mbi 
pushimin nga puna të Dr. Omer Nishanit dhe personelit tjetër 
të Këshillit të Shtetit si dhe listë e anëtarëve të këtij këshilli dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.10.1944 
- 
07.04.1944 

15 



I-738 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të Shtetit, 
lista emërore etj., si dhe korrespondenca ndërmjet tyre, 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave e organeve të tjera mbi 
emërime, pushime, transferime, gradime etj. e shënime 
biografike të personelit të Këshillit Kontrollues. 

01.15.1944 
- 
10.25.1944 

145 

I-739 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime, procesverbale etj. të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë e Këshillit 
Administrativ të saj, lutje të shtetasve e korrespondencë 
ndërmjet tyre e organeve të tjera mbi emërime, pushime, 
transferime, dorëheqje, qëndrim politik etj. e shënime 
biografike të personelit të drejtësisë.   
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë për pushimin nga puna të disa 
nëpunësve të internuar e për veprimtari komuniste e 
antiqeveritare. 

12.13.1943 
- 
10.26.1944 

361 

I-739/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime, procesverbale etj. të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë e Këshillit 
Administrativ të saj, lutje të shtetasve e korrespondencë 
ndërmjet tyre e organeve të tjera mbi emërime, pushime, 
transferime, dorëheqje, qëndrim politik etj. e shënime 
biografike të personelit të drejtësisë.   
Në dosje bëhet fjalë për pushimin nga puna të disa nëpunësve 
të internuar e për veprimtari komuniste e antiqeveritare. 

12.24.1943 
- 
10.26.1944 

465 

I-740 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, kërkesa e korrespondencë ndërmjet tyre, Këshillit 
Kontrollues e organeve të tjera mbi emërime, pushime, 
transferime etj., si dhe shënime biografike të personelit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme.   
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë mbi vrasjen e Fuat Dibrës, 
nëpunës i Ministrisë së Punëve të Brendshme për shkaqe të 
pasqaruara. 

08.27.1943 
- 
10.25.1944 

189 

I-741 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të Ministrave 
e të Këshillit Administrativ të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, lutje të shtetasve etj., si dhe korrespondenca 
shkëmbyer ndërmjet tyre e organeve të tjera mbi emërimin, 
pushimin, transferimin, sjelljen etj. e shënime biografike të 
personelit të prefekturave.   
Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin nga puna të Niko Kurit i 
internuar për dyshime politike e vrasjen në Prishtinë të Mark 
Kodhelit, prefekt në dispozicion për shkaqe të pasqaruara. 

12.31.1943 
- 
10.27.1944 

262 

I-742 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje të shtetasve, njoftime e korrespondencë 
shkëmbyer ndërmjet tyre, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
e Këshillit Kontrollues mbi emërime, transferime, braktisje të 
detyrës, dërgimin me shërbim, sjelljen etj. e shënime 
biografike të personelit të nënprefekturave.   
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë për vrasjen e Duro Tabakut 
zëvendësprefekt në Krujë për shkaqe të pasqaruara. 

01.04.1944 
- 
04.28.1944 

151 



I-742/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje të shtetasve, njoftime e korrespondencë 
shkëmbyer ndërmjet tyre, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
e Këshillit Kontrollues mbi emërime, transferime, braktisje të 
detyrës, dërgimin me shërbim, sjelljen etj. e shënime 
biografike të personelit të nënprefekturave.   
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë për vrasjen e Duro Tabakut 
zëvendësprefekt në Krujë për shkaqe të pasqaruara. 

05.02.1944 
- 
10.26.1944 

209 

I-743 Dekrete të Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftime e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi emërimin, transferimin, 
gradimin, qëndrimin politik etj. e shënime biografike të 
personalit të komunave.  
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin nga puna të 
disa nëpunësve të burgosur, të arrestuar për veprimtari e 
dyshime për aktivitet komunist e antiqeveritar. 

07.30.1943 
- 
02.19.1944 

374 

I-743/1 Dekrete të Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftime e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi emërimin, transferimin, 
gradimin, qëndrimin politik etj. e shënime biografike të 
personalit të komunave.  
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin nga puna të 
disa nëpunësve të burgosur, të arrestuar për veprimtari e 
dyshime për aktivitet komunist e antiqeveritar. 

01.03.1944 
- 
10.26.1944 

217 

I-743/2 Dekrete të Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftime e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi emërimin, transferimin, 
gradimin, qëndrimin politik etj. e shënime biografike të 
personalit të komunave.  
Anotacion: Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin nga puna të 
disa nëpunësve të burgosur, të arrestuar për veprimtari e 
dyshime për aktivitet komunist e antiqeveritar. 

03.01.1944 
- 
04.29.1944 

314 

I-743/3 Dekrete të Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftime e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi emërimin, transferimin, 
gradimin, qëndrimin politik etj. e shënime biografike të 
personalit të komunave.  
Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin nga puna të disa nëpunësve 
të burgosur, të arrestuar për veprimtari e dyshime për 
aktivitet komunist e antiqeveritar. 

05.03.1944 
- 
07.05.1944 

220 

I-743/4 Dekrete të Këshillit të Lartë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftime e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi emërimin, transferimin, 
gradimin, qëndrim politik etj. e shënime biografike të 
personalit të komunave.  Në dosje bëhet fjalë mbi pushimin 
nga puna të disa nëpunësve të burgosur, të arrestuar për 
veprimtari e dyshime për aktivitet komunist e anti qeveritar. 

08.01.1944 
- 
10.26.1944 

175 



I-744 Dekret i Këshillit të Lartë, kërkesa e korrespondenca ndërmjet 
këtij Këshilli, Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme e Këshillit Kontrollues mbi emërime e 
shkarkime të inspektorëve të bashkive dhe të komunave. 

02.04.1944 
- 
07.24.1944 

9 

I-745 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje etj., si dhe korrespondenca ndërmjet tyre e 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
dorëheqje, shënime biografike etj. të personelit të bashkive. 

12.30.1943 
- 
09.13.1944 

75 

I-746 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit të Shtetit, Këshillit Administrativ të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, raporte justifikuese etj., si 
dhe korrespondencë ndërmjet tyre e organeve të tjera mbi 
emërime, pushime, dorëheqje, transferime etj. të kuestorëve, 
komisarëve e personelit tjetër pranë trupit të armatosur të 
policisë e të Drejtorisë së Përgjithshme të saj. 

12.31.1943 
- 
10.06.1944 

225 

I-746/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit të Shtetit, Këshillit Administrativ të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, raporte justifikuese etj., si 
dhe korrespondencë ndërmjet tyre e organeve të tjera mbi 
emërime, pushime, dorëheqje, transferime etj. të kuestorëve, 
komisarëve e personelit tjetër pranë trupit të armatosur të 
policisë e të Drejtorisë së Përgjithshme të saj. 

06.30.1943 
- 
10.26.1944 

177 

I-747 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë mbi çështjen e marrjes në 
punë të policëve nga ana e gjindarmërisë pa aprovimin e 
organeve të policisë. 

10.05.1944 
- 
10.24.1944 

4 

I-748 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje etj., si dhe korrespondencë ndërmjet tyre e 
organeve të tjera mbi emërime, pushime, transferime, 
dorëheqje, gradime, qëndrim politik etj. të personelit të 
burgjeve.  
Anotacion: Në dosje ndodhet korrespondenca që bën fjalë për 
pushime nga puna të disa nëpunësve të burgjeve për 
veprimtari komuniste e antiqeveritare. 

12.22.1943 
- 
04.18.1944 

138 

I-748/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje etj., si dhe korrespondencë ndërmjet tyre e 
organeve të tjera mbi emërime, pushime, transferime, 
dorëheqje, gradime, qëndrim politik etj. të personelit të 
burgjeve.  
Në dosje ndodhet korrespondenca që bën fjalë për pushime 
nga puna të disa nëpunësve të burgjeve për veprimtari 
komuniste e antiqeveritare. 

12.22.1943 
- 
04.18.1944 

184 

I-749 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendim i Këshillit të Ministrave 
dhe urdhëresë e Kryesisë së këtij Këshilli, kërkesa etj, mbi 
emërime, transferime, pushime etj. të personelit të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe korrespondenca përkatëse. 

02.15.1944 
- 
10.25.1944 

131 

I-750 Dekrete të Këshillit të Lartë, lutja e certifikata të ndryshme të 
shtetasve etj., si dhe kërkesa e korrespondencë ndërmjet këtij 
Këshilli, Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Këshillit 
Kontrollues e organeve të të tjera mbi emërime, pushime, 
nxjerrje në pritje, braktisje detyre etj. të personelit të Zyrës 
Qendrore të Statistikave. 

01.20.1944 
- 
10.25.1944 

127 



I-751 Projekt-dekret-ligj, vendim i Këshillit të Ministrave, raport 
justifikues, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Këshillin e 
Shtetit mbi instalimin definitiv, dhënie ndihmash, ushqim etj.  
emigrantëve. 

01.20.1944 
- 
10.26.1944 

96 

I-752 Lutje e parisë së 2000 shqiptarëve të dëbuar prej Podgorice 
nga çetat çetnike dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për instalimin, sigurimin e punës, ushqimit etj., nevoja të tyre 
dhe korrespondenca përkatëse e mbi masat e marra. 

03.21.1944 
- 
05.16.1944 

8 

I-753 Vendime të Këshillit të Ministrave, kërkesa e korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së këtij Këshilli, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj. mbi caktimin, 
dërgimin dhe veprimtarinë e komisionit për riatdhesimin e 
sjelljen e shtetasve e të mallrave të tregtarëve shqiptarë nga 
Italia për zgjidhjen e disa çështjeve me qendrën e Bankës 
Kombëtare Shqiptare në Romë etj. 

12.30.1943 
- 
10.26.1944 

30 

I-754 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për ndërmjetësimin pranë 
autoriteteve gjermane për riatdhesimin nga Italia të disa 
oficerëve shqiptarë. 

08.01.1944 1 

I-755 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komitetit Qendror të Lidhjes 
së II-të të Prizrenit etj. mbi pretendimet e autoriteteve 
gjermane e serbe për ndjekje e plaçkitje të serbëve e malazezve 
nga kosovarët në Kosovë dhe mbi shpërnguljen e tyre për këtë 
shkak. 

03.30.1944 
- 
09.05.1944 

13 

I-756 Lista emërore të Komitetit të Asistencës ndërmjet italianëve në 
Tiranë me të dhëna të ndryshme mbi shtetasit italian të pa 
riatdhesuar. 

06.14.1944 41 

I-757 Kërkesë e Komitetit të Asistencës midis italianëve në Tiranë 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave nga ana e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për mbrojtjen e shtetasve 
italianë nga veprimet keqbërëse të elementëve të armatosur. 

12.28.1943 
- 
01.05.1944 

2 

I-758 Lutje të Fatma Picierinit nga Nënprefektura e Patricit të 
Bullgarisë e banuese në Tiranë dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për të dhënë nga autoritetet turke të vleftës së 
pasurisë së saj me rastin e shkëmbimit të popullsisë bullgaro-
turke, çmuar nga komisioni i shkëmbimit të popullsisë së 
këtyre shteteve. 

05.29.1944 
- 
08.29.1944 

2 

I-1192 Njoftime të Zyrës së Shërbimit dhe Gjendjes pranë Komandës 
së Karabinierisë dhënë Kryeministrisë, mbi krijimin dhe 
veprimtarinë e çetave partizane të kryesuara nga Myslym 
Peza, Muharrem Bajraktari etj. 

02.07.1942 
- 
12.31.1944 

341 

I-1216 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi problemet e ndryshme që i përkasin kuadrit 
të këtij dikasteri. 

01.03.1942 
- 
02.16.1944 

45 

I-1220 Relacione, njoftime dhe korrespondecë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komisariatin e Naltë Civil 
për Dibrën dhe Kosovën etj. mbi konfliktet që ndodhën në 
zonat kufitare ndërmjet popullsisë shqiptare me ato bullgare, 
serbe, malazeze, dhënë ndihmë refugjatëve dhe gëzimin e të 
drejtave të ndryshme, nga ana e emigrantëve. 

05.23.1941 
- 
08.01.1944 

260 



I-1279 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi krijimin e institucioneve civile dhe 
ushtarake. 

01.07.1943 
- 
01.12.1944 

58 

I-1289 Shpallje dhe qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi karakterin e 
nëpunësve në detyrë. 

05.18.1943 
- 
04.07.1944 

19 

I-1309 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi gradimin e personelit mjekësor. 

10.15.1943 
- 
08.08.1944 

37 

I-1311 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi lejimin e popullit serb dhe malazez për të 
shkuar në vendet e tyre. 

12.21.1943 
- 
06.10.1944 

11 

I-1313 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. 02.22.1944 
- 
04.25.1944 

4 

I-1314 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi hovin e madh që ka marrë lëvizja komuniste 
dhe masat që merr qeveria reaksionare shqiptare (si burgime, 
internime etj.) . 

01.17.1944 
- 
07.23.1944 

109 

I-1315 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi veprimtarinë dhe keqsjelljet e Ballit 
Kombëtar. 

05.08.1944 
- 
05.16.1944 

4 

I-1316 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi gjendjen politike dhe ekonomike në 
Prefekturën e Gjirokastrës. 

07.10.1944 2 

I-1317 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare dhe Kryesinë e 
Komitetit Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit për mbrojtjen 
e Kosovës, mbi armatimin e popullsisë për t'u mbrojtur nga 
sulmet bullgare, serbe dhe malazeze. 

02.14.1944 
- 
09.22.1944 

11 

I-1318 Njoftim i një përfaqësuesi të Lidhjes së Prizrenit bërë 
Kryeministrisë, mbi zhvillimin e një demonstrate në Gostivar 
të cilët duan t'a paraqesin si të organizuar nga të huajt, jo nga 
populli. 

06.07.1944 1 

I-1319 Raporte mbi situatën politike në krahinën e Kosovës dhe 
kërkesë e kryepleqësisë së vendit për të patur administratën 
dhe ushtrinë e vet. 

10.01.1944 
- 
10.24.1944 

38 

I-1320 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
veprimtarinë e gjykatave dhe gjykimin e fajeve. 

05.16.1944 
- 
09.12.1944 

18 

I-1321 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi arrestimin e shumë shqiptarëve 
nga ana e ushtrisë gjermane. 

05.31.1944 
- 
06.13.1944 

2 

I-1322 Lista emërore e personave që gjatë okupacionit italian janë 
vrarë, burgosur, internuar, grabitur etj. nga italianët. 

06.21.1944 
- 
08.16.1944 

9 

I-1323 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi lajmërimet ditore për ngjarje të ndryshme si 
(plagosje, vrasje, vjedhje e arrestime) . 

02.11.1944 
- 
10.07.1944 

52 

I-1324 Historiku dhe projektstatuti i themelimit të Shoqërisë 
Shqiptare "Miqtë e Kroacisë" . 

01.14.1944 
- 
05.24.1944 

19 



I-1325 Shpallje e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi krijimin e 
qeverisë shqiptare, kapitullimin e Italisë dhe ardhjen e 
ushtrive gjermane në Shqipëri. 

1944 9 

I-1326 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit dhe Këshillin Kontrollues, mbi të drejtat e 
anëtarëve të ushtrimit të funksionit në Këshillin Kontrollues, 
mbledhjet e këshillit, inspektimet e ndryshme dhe shtrimi i 
projektligjeve Këshillit të Ministrave për aprovim. 

02.28.1944 
- 
10.25.1944 

12 

I-1327 Dekretligj mbi krijimin e gjykatës, rojes së financës, rojes së 
kufirit, armës ushtarake, si dhe korrespondencë mbi organin e 
administratës shtetërore. 

01.14.1944 
- 
09.29.1944 

17 

I-1328 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi krijimin e gjykatës për krahinën e Kosovës. 

05.20.1944 
- 
07.13.1944 

8 

I-1329 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi transferimin e Komandës Gjermane nga 
Tirana diku tjetër, si dhe të drejtat dhe kompetencat e 
komandës. 

04.06.1944 
- 
10.15.1944 

2 

I-1330 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi hapjen e zyrave me karakter ekonomik 
dhe kulturor midis Shqipërisë dhe Gjermanisë. 

02.03.1944 
- 
02.07.1944 

10 

I-1331 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë mbi rifillimin e punëve në Parlament dhe pezullimin e 
mbledhjes së Parlamentit për shkaqe situate. 

04.26.1944 
- 
09.25.1944 

6 

I-1332 Statuti i organizatës "Lidhja e II-të e Prizrenit" vendimet që ka 
marrë, si dhe përfundimi i një marrëdhënie midis Lidhjes së 
II-të dhe Malësisë së Shkodrës dhe Mirditës për kundër sulmit 
malazez. 

01.22.1944 
- 
05.23.1944 

50 

I-1333 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
dikastereve, mbi përshëndetjen që u bën nëpunësve të shtetit 
Kryeministri Rexhep Mitrovica me rastin e largimit nga posti i 
tij. 

07.13.1944 1 

I-1334 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë mbi problemet e kuadrit të Kryeministrisë. 

01.25.1944 
- 
10.07.1944 

19 

I-1335 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin Kontrollues 
mbi të dhënat biografike të një anëtari të këtij këshilli. 

05.03.1944 
- 
08.02.1944 

2 

I-1336 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi transferimin e kuadrit të drejtësisë. 

04.18.1944 
- 
10.25.1944 

4 

I-1337 Tabela organike e personelit të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme si dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi emërim kuadri. 

02.16.1944 
- 
09.22.1944 

105 

I-1338 Lutje të ushtarakëve drejtuar Kryeministrisë dhe 
korrespondencë e saj me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, 
mbi shqyrtimin e kërkesave të personelit ushtarak për gradim, 
shpërblim dhe emërim të tyre. 

01.02.1944 
- 
11.06.1944 

26 

I-1339 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi emërimin, gradimin dhe marrjen e masave 
disiplinore për kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.01.1944 
- 
10.26.1944 

69 



I-1340 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi emërimin dhe pushimin e kuadrit të 
prefekturave, nënprefekturave dhe komunave. 

01.24.1944 
- 
10.26.1944 

61 

I-1341 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
raprezaljet e serbëve, malazezve e maqedonasve kundër 
popullsisë shqiptare të Kosovës, si dhe marrjen e masave për 
evitimin e tyre. 

01.11.1944 
- 
09.13.1944 

16 

I-1342 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Ekonomisë, mbi kërkesën e qeverisë 
shqiptare për kthimin e robërve shqiptarë nga Gjermania, si 
dhe ndihma që u duhet dhënë shtetasve shqiptarë që ndodhen 
në Itali e gjetkë. 

02.14.1944 
- 
10.14.1944 

20 

I-1343 Letër e avokat Ali Erebarës drejtuar Rexhep Mitrovicës 
(Kryeministër) për lirimin nga burgu të disa serbëve dhe 
maqedonasve. 

03.08.1944 1 

I-1344 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi mbledhjen e komisionit për çështjen e kalimit 
në kufirin e zonës neutrale Shqipëri-Mal i Zi, si dhe 
pjesëmarrjen e një delegati shqiptar në këtë komision. 

01.03.1944 
- 
06.25.1944 

10 

I-1345 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi kërkesën e kujdestarit të ndërtesave të Legatës 
Amerikane në Shqipëri, për ngritjen e flamurit zviceran në to. 

09.14.1944 
- 
09.25.1944 

2 

I-1346 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi hapjen e një zyre pranë Kryekonsullatës 
Gjermane në Tiranë, për marrëdhëniet kulturore gjermano-
shqiptare. 

02.12.1944 2 

I-1347 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme nëse ka invalidë jugosllavë në Shqipëri dhe fondi 
për ndihmën që u takon atyre. 

10.16.1944 1 

I-1348 Projekt-dekret-ligj mbi suprimimin dhe krijimin e komunave, 
si dhe ndryshimin e disa juridiksioneve administrative të reja. 

03.14.1944 1 

I-1479 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm mbi largimin 
nga shërbimi të personelit me nënshtetësi italiane dhe 
korrespondenca përkatëse mbi zgjatjen e afatit të shërbimit 
për disa kategori nëpunësish deri në zëvendësimin e tyre me 
nëpunës shqiptar. 

01.26.1943 
- 
05.01.1944 

23 

I-1505 Mesazh i Kryeministrit Ibrahim Biçaku drejtuar popullit të 
kryeqytetit ku në emër të qeverisë i kërkon bashkëpunim me 
qeverinë e me organet e saj për të përjashtuar çdo akt kundër 
ushtrisë gjermane. 

10.24.1944 1 

I-1506 Kryeministri Rexhep Mitrovica falënderon Kapitenin Lange, 
adjutant i Gjeneralit të Plotfuqishëm gjerman në Tiranë, për 
urimet me rastin e ditëlindjes. 

01.15.1944 
- 
01.19.1944 

2 

I-1507 Njoftim i Gjeneralit gjerman i armëve SS dhe policisë mbi 
hyrjen e çetave partizane në sheshin Skënderbeg dhe masat që 
duhen të merren kundër tyre. 

10.04.1944 1 

I-1508 Raporte, lista dhe korrespondencë përkatëse mbi vrasjet, 
djegiet, internimet, grabitjet  etj. të shkaktuara nga ushtria 
italiane në Prefiekturën e Dibrës dhe Kukësit. 

06.01.1944 
- 
07.18.1944 

17 



I-1509 Njoftim i Kryeministrit drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi bashkimin e disa komunistëve të Qarkut të 
Vlorës me repartet e gjindarmërisë. 

07.27.1944 1 

I-1510 Korrespondencë e Inspektorisë së Përgjithshme të 
Kryeministrisë me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
deklaratat që u merren personave të rreshtuar si të dyshimtë 
politik për heqje dore nga Partia Komuniste. 

08.14.1944 
- 
08.18.1944 

2 

I-1511 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë mbi lirimin nga burgu të Dhori Eleni 
nga Korça si i dyshimtë politik i mbajtur nga Komiseria e 
Policisë si dhe mbi disa të arratisur politik. 

08.01.1944 
- 
08.29.1944 

2 

I-1512 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Komitetit 
Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit mbi situatën politike të 
Kosovës. 

05.01.1943 
- 
04.02.1944 

6 

I-1513 Njoftim i Komitetit për mbrojtjen e Kosovës drejtuar Këshillit 
të Ministrave mbi luftimet e Kollashinit të provokuara nga 
çetnikët e serbët ku janë vrarë e plagosur 80 shqiptarë. 

05.02.1944 1 

I-1514 Njoftim i Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Punëve 
të Jashtme mbi anullimin e urdhërit për bashkëpunim të 
postave kufitare shqiptaro-bulllgare, për kalimin e vijës së 
demarkacionit, në rastet e ndjekjeve të çetave komuniste. 

1944 1 

I-1515 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e Këshillit të 
Naltë mbi rifillimin e veprimeve parlamentare nga Kryesia e 
Parlamentit  për pezullim më datë 10.11.1943. 

06.14.1944 3 

I-1516 Shtojcë - dekretligje mbi kalimin e kompetencave të Gjykatës 
së Posaçme për mbrojtjen e Atdheut, Gjykatës Ushtarake. 

01.14.1944 1 

I-1517 Vendim i Këshillit të Naltë të Shtetit mbi përqëndrimin e të 
gjitha forcave të armatosura të vendit në Komandën e 
Përgjithshme të Fuqive Vepruese. 

08.09.1944 1 

I-1518 Propozime të Kryeministrisë për gradim togerash e 
nëntogerash të Gjindarmërisë. 

09.28.1944 
- 
10.21.1944 

12 

I-1519 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Xhandarmërisë mbi lëvizjet e titullarëve të 
kësaj komande për efekt pagese. 

01.17.1944 
- 
02.20.1944 

4 

I-1520 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë e Ministrisë 
së Ekonomisë Kombëtare me Këshillin e Ministrave mbi 
mbajtjen në kontratë pranë Drejtorisë së Ujrave e Bonifikimeve 
të një inxhinieri italian. 

06.20.1944 
- 
08.11.1944 

3 

I-1521 Dekret i Këshillit të Lartë për shkarkim nga detyra të agjentit 
kryesor të telegrafës Durrës. 

1944 1 

I-1522 Dekret e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Kulturës Popullore mbi tabelat organike emërore 
të kësaj Ministrie. 

01.04.1944 
- 
01.05.1944 

8 

I-1523 Vendime, qarkore, projektligje dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Ekonomisë Kombëtare etj. mbi rregullimin e godinave dhe 
të shpërndarjes së apartamenteve për nëpunësit civilë e 
ushtarakë si dhe mbi emërimin e komisionit për mbikqyrjen 
dhe administrimin e këtyre godinave. 

03.09.1944 
- 
10.16.1944 

67 



I-1524 Dekretligj mbi shtimin e një paragrafi në nenin 7-të të 
Procedurës Penale Ushtarake për kohë paqe. 

01.15.1944 1 

I-1550 (I-
1548) 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Tiranë 
me Kryeministrinë, mbi zënien e lokalit të Degës së Bankës së 
Napolit në Prizren nga ushtria germane dhe mbi lirimin e saj 
nga gjermanët më 29 shtator 1943. 

11.24.1943 
- 
03.15.1944 

3 

I-1554 (I-
1552) 

Letër dërguar Kryeministrit në Tiranë nga Komanda 
Gjermane në lidhje me arrestimin e Skënder Muços, Dod 
Nikollës e Sulo Bogdos për veprimtari kundër ushtrisë 
gjermane. 

08.15.1944 3 

II USHTARAKE   

II-98 Dekret të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
emërime, gradime, dhënie medalje, transferime, pushime të 
kuadrit të ushtrisë. 

02.04.1943 
- 
01.04.1944 

195 

II-138 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të P.T.T. mbi okupimin e 
komunikacioneve postare, telefonike e telegrafike në shumë 
krahina të vendit nga fuqitë e armatosura gjermane. 

11.26.1943 
- 
02.14.1944 

6 

II-145 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi ndërhyrjen e 
Gjindarmërisë Gjermane në punët e Gjindarmërisë Shqiptare. 

12.20.1943 
- 
04.13.1944 

10 

II-146 Njoftimi i Adjutantit të Plotfuqishëm të veçantë gjerman 
drejtuar Kryeministrisë, mbi administrimin e porteve 
shqiptarë dhe furnizimin ndërmjet tyre të ushtrisë gjermane si 
dhe korrespondenca përkatëse. 

12.21.1943 
- 
04.13.1944 

24 

II-148 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
marrjen e sendeve ushqimore nga ushtria gjermane dhe dëmet 
në popull. 

07.01.1943 
- 
05.23.1944 

27 

II-149 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi gjendjen e disa sendeve në 
Shkollën e Punës së Elbasan nga gjermanët. 

12.01.1943 
- 
03.17.1944 

6 

II-154 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Kryqit të Huaj Shqiptar 
mbi okupim e lirim ndërtesash, lokalesh nga ana e komandës 
gjermane. 

11.11.1943 
- 
04.24.1944 

15 

II-155 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vjedhjet e ushtrisë italiane. 

10.08.1943 
- 
05.17.1944 

12 

II-159 Njoftime të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare të Komandës 
së Përgjithshme të Gjindarmërisë e asaj të Policisë dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi luftimet e zhvilluara 
ndërmjet ushtrisë nacionale çlirimtare e fuqive qeveritare në 
aktivitete të tjera të çetave partizane. 

01.18.1944 
- 
10.27.1944 

10 

II-160 Ftesë e Komisionit të mobilizimit të ushtrisë çlirimtare dhe 
njësiteve të Maqedonisë për thirrjen nënarmë të popullsisë 
vendase dërguar Ministrisë së Kulturës Popullore nga ana e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për të zhvilluar propogandë 
antikomuniste. 

08.10.1944 2 



II-161 Vendime të Këshillit të Ministrave dërguar Këshillit të Lartë, 
Ministrisve etj. lutje dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, njoftime dhe korrespondencë ndërmjet tyre mbi 
bombardimet ajrore të aleatëve në Pejë, Lushnjë, Lezhë, 
Gjirokastër etj. mbi protestat e masave për ndalimin e tyre në 
ndihmë të popullsisë së dëmtuar. 

03.29.1944 
- 
09.13.1944 

26 

II-162 Vendime të Këshillit të Ministrave, kërkesë e korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Kryesisë së 
Këshillit të Lartë etj. mbi fillimin dhe për rivendosjen e 
administratës shtetërore në prefekturat e jugut dhe mbi 
zgjerimin e këtij operacioni në disa prefektura të veriut. 

04.24.1944 
- 
06.19.1944 

30 

II-163 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Kulturës 
Popullore për publikimin e lajmeve rreth luftimeve në Kosovë 
e Dibër ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe çetat 
komuniste serbe e forcat drazhiste. 

08.02.1944 
- 
08.03.1944 

3 

II-164 Njoftime, kërkesa dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Shoqërisë Shqiptare Bartjesh Automobilistike etj. mbi 
rekuizimin, djegie, marrje e dëmtime të automjeteve, letër 
cigareje të shoqërisë e institucioneve të ndryshme nga forcat e 
qeveritare e reaksionare, gjermane nga bombardimet e për 
shpërblimin e tyre. 

03.16.1944 
- 
10.26.1944 

96 

II-165 Njoftimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, urdhër i Ministrit të ushtrisë serbe 
kapur nga shqiptarët, mbi luftimet në Kosovë ndërmjet 
milicisë qeveritare shqiptare e forcave të Drazho Mihajliviçit e 
mbi përgatitjet ushtarake serbe për aneksimin e viseve 
shqiptare e korrespondenca përkatëse. 

02.15.1944 
- 
04.11.1944 

8 

II-166 Dekret i Këshillit të Lartë, kërkesa, njoftime etj. dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë dhe organeve të tjera mbi 
emërime, dorëheqje, keqsjellje, shënime biografike e çështje të 
tjera të personelit të gjindarmërisë. 

01.04.1944 
- 
10.16.1944 

73 

II-167 Projekt, dekretligji, raport justifikues, vendim i Këshillit të 
Shtetit dhe korrespondencë ndërmjet kësaj kryesie, Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave e të Këshillit të Lartë mbi krijimin e 
gradës kryekapter në ushtri. 

04.07.1944 
- 
05.24.1944 

9 

II-168 Lutje të shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
kërkesa, inventar pasurie e korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj. 
mbi keqsjellje të ushtarakëve kundrejt popullatës ( vrasje, 
grabitje etj. ). 

01.12.1944 
- 
10.02.1944 

23 

II-169 Kërkesa të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Lartë, Komandës së Përgjithshme të 
Gjindarmërisë etj. mbi krijimin e Komandës së Përgjithshme të 
Fuqive Vepruese dhe mbi sigurimin e komandës dhe të 
njësive të tjera të operacionit. 

08.11.1944 
- 
08.17.1944 

4 

II-170 Kërkesë e Komisionit për të Plagosurit e Luftës dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për plotësimin e disa 
nevojave për kryerjen e detyrave që i janë ngarkuar këtij 
komisioni dhe korrespondenca përkatëse. 

08.21.1944 
- 
09.28.1944 

3 



II-171 Kërkesa e korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, Komitetit 
Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit për mbrojtjen e Kosovës 
etj. mbi furnizimin me armatim, karburant, veshëmbathje etj. 
të ushtrisë në Kosovë e vende të tjera të Shqipërisë. 

01.17.1944 
- 
09.16.1944 

28 

II-172 Kumtesë, qarkore e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, 
korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë mbi grubullimin e të gjitha materialeve 
ushtarake të lëna nga ushtria italiane mbas kapitullimit. 

01.25.1944 
- 
09.18.1944 

9 

II-173 Lutje të shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Lartë, 
Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare etj. mbi thirrjen në ushtri 
lirimin e përjashtimi nga shërbimi ushtarak të personave të 
ndryshme e të disa mjekëve. 

01.04.1944 
- 
04.05.1944 

23 

II-174 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, urdhër i 
Prefekturës së Tiranës, dërguar Ministrive e institucioneve të 
tjera, mbi respektimin e rregullave të arsimit gjatë natës. 

02.29.1944 
- 
08.13.1944 

6 

II-175 Listë e disa veglave muzikore të dorëzuar Ministrisë së 
Kulturës Popullore dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare etj. 
mbi mundësinë e dorëzimit të dytë të ushtrisë për plotësimin 
e bandës së saj. 

04.13.1944 
- 
05.10.1944 

5 

II-176 Kërkesë e Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe kërkesë e kësaj Kryesie dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Lartë për dekorimin e dy oficerëve gjermanë në 
Gjirokastër. 

09.01.1944 
- 
09.06.1944 

2 

II-177 Lutje dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, lutje të 
personave të arrestuar, kërkesa e korrespondencë me 
Ministrinë e Këshillit të Lartë, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj. mbi arrestimin prej gjermanëve të disa funksionarëve të 
lartë civilë e ushtarakë në Kosovë si dhe të një Kapedani në 
Tiranë dhe mbi përpjekjet e qeverisë shqiptare për lirimin e 
tyre. 

06.01.1944 
- 
08.01.1944 

18 

II-178 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, kërkesa e 
korrespondencë ndërmjet tyre mbi vrasje, arrestime, vjedhje 
veprime të tjera, keqsjellje të gjermanëve në Borovë, Barmash, 
Podë ( rreth i Korçës ), Gostivar ( Kosovë ) e Tiranë. 

01.07.1944 
- 
09.12.1944 

31 

II-179 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe marrëveshje mbi vënien 
në vartësi të gjermanëve të forcave ushtarake dhe koordinimin 
e operacioeve, vendeve të disllokimit, të furnizimit e çështje të 
tjera ushtarake. 

04.15.1944 4 

II-180 Vendim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Punëve 
të Brendshme e Ministrisë së Kulturës Popullore, lutje e 
shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave e mbi 
djegien e shtëpive të banorëve të lagjes së Kukve dhe të 
Shalloneve në Tiranë nga ana e gjermanëve dhe mbi çështje të 
instalimit të tyre, kërkesa dhe korrespondenca përkatëse. 

09.22.1944 
- 
10.24.1944 

16 

II-181 Dekrete, ligje të Këshillit të Lartë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dërguar ministrive e institucioneve të tjera, kërkesa 
e korrespondencë ndërmjet tyre, mbi shpërnguljen e zyrave e 
të popullsisë nga Durrësi e disa zona bregdetare urdhëruar 
nga gjermanët mbi instalimin, rikthimin e tyre e dëmet e 
vjedhjet e shkaktuara në këto zona gjatë evakuimit. 

02.08.1944 
- 
10.25.1944 

133 



II-182 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera, lutje e shtetasve dërguar 
kësaj Kryesie, kërkesa etj. dhe korrespondencë ndërmjet tyre 
mbi rekuizimeve, bllokime, okupime, zbrazje e dëmtime, 
godina shtetërore e private, vija telegrafike, armatime, 
automjete e të tjerë nga pushtuesit gjermanë. 

01.04.1944 
- 
10.21.1944 

90 

II-183 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi çështjen e 
grumbullimit prej popullsisë civile të kafshëve të marra nga 
ushtria italiane pas shpartallimit të saj, të kërkuara prej 
gjermanëve. 

04.05.1944 
- 
05.26.1944 

4 

II-184 Notë verbale e Kryekonsullatës Gjermane në Tiranë, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave nga ana e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi pranimin në spitalet gjermane të 
ushtarakëve dhe civilave shqiptarë të plagosur dhe mbi 
likuidimin e këtyre shpenzimeve nga autoritetet shqiptare dhe 
të interesuarit. 

08.02.1944 
- 
08.25.1944 

6 

II-185 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Komisariatit të Lartë 
për Nozullime e Konsume e Transporte mbi dhënien e 200 kv. 
miell misri të prishur Orst - Komandaturë Gjermane në Vlorë 
nga ana e këtij komisariati. 

01.29.1944 
- 
04.03.1944 

5 

II-186 Promemorje e Dr. Gstattenbaek e kërkesë e Kryekonsullatës 
Gjermane dërguar me anë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore etj. mbi pjesëmarrjen e 
autoriteteve gjermane në çështjen e disiplinimit të 
komunikacioneve dhe transporteve në Shqipëri. 

02.29.1944 
- 
05.09.1944 

9 

II-187 Njoftim i Komandës së Përgjithshme të Fuqive Vepruese në 
Tiranë dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi një 
komunikatë të gjeneralit të Divizionit të Policisë Gjermane Fit 
Zhun për mosmarrjen për bazë të përgatitjeve të bëra në bazë 
të një derketi të lëshuar nga Këshilli i Lartë. 

08.15.1944 1 

II-188 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Kryesisë së Këshillit të Lartë mbi largimin nga Kosova në 
bazë të urdhërit të Ministrit Gjerman Neubachen dhe thirrjen 
në Tiranë të Bedri Pejës nënkryetar i Komitetit Qendror të 
Lidhjes së II-të të Prizrenit për shkaqe të sqaruara. 

04.04.1944 
- 
04.14.1944 

3 

II-189 Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave për kapjen e vrasjen nga ana e ushtrisë së 
organizatës së Ballit Kombëtar në Elbasan të partizanëve 
Bektash Dalipi, Rifat Hysnia, Nuredin Zelami, Zejnel Sula e 
Teodor Jankoviçi për hakmarrje dhe në mënyrë  të 
jashtëligjëshme. 

05.01.1944 3 

II-190 Kërkesa e korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Komitetit Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit 
për mbrojtjen e Kosovës, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
etj. mbi furnizimin me materiale ushtarake, ushqime, etj. të 
vetquajturve, forca vullnetare dhe organizatës " Djalëria " e 
Mitrovicës dhe listë materialesh për këtë qëllim. 

05.05.1944 
- 
09.25.1944 

45 



II-191 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Lartë, propozime e 
promemorje e shtatë madherisë gjermane e Komandës së 
Përgjithshme të Fuqive Vepruese dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave mbi organizimin e fuqive të vetëquajtura " 
vullnetare ". 

02.03.1944 
- 
09.29.1944 

12 

II-192 Lutje të shtetasve dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
njoftime e korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi veprimet e jashtëligjëshme e keqsjellje të 
fuqive të organizatave reaksionare (rrëmbime e grabitje 
sendesh të ndryshme e të tjera), si dhe lista e dëftesa mbi të 
hollat e marra e të kërkuara popullit. 

01.13.1944 
- 
10.14.1944 

70 

II-193 Lutje e disa eksponentëve të organizatës së Ballit Kombëtar 
përcjellje e Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shpërnguljen 
nga Libohova e vendosjen në Nënprefekturën e Shijakut të 41 
(dytet e një) familjeve Libohovitë përkatëse të kësaj 
organizate, lista e korrespondenca përkatëse. 

03.13.1944 
- 
09.23.1944 

7 

II-224 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
veprimet e ushtrisë italiane (djegie, vrasje etj.) . 

07.02.1943 
- 
05.05.1944 

12 

II-225 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Arsimit mbi 
persekutimet e italianëve në Shqipëri. 

04.26.1944 2 

II-227 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin sa më të 
mirë të fuqive ushtarake dhe atyre vullnetare. 

02.07.1944 
- 
07.19.1944 

5 

II-228 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet e 
ndryshme, mbi furnizimin e ushtrisë, problemin e ndërtesave 
për vendosjen e tyre dhe kursimin e municioneve. 

01.11.1944 
- 
10.05.1944 

18 

II-229 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi materialet e lëna nga ushtria italiane, si dhe 
marrjen e masave për evitimin e rreziqeve nga lëndët 
eksplozive. 

03.20.1944 
- 
08.25.1944 

11 

II-230 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi shkëmbimin e korrespondencës me Komandën 
Gjermane. 

03.01.1944 
- 
04.11.1944 

7 

II-230/1 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
komandave, prefekturave dhe drejtorive mbi shenjën që i 
duhet dhënë aeroplanit të huaj. 

05.02.1944 1 

II-243 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi ndërhyrjen e 
Gjindarmërisë Gjermane në kompetencat e Gjindarmërisë 
Shqiptare. 

12.27.1943 
- 
01.01.1944 

8 

II-244 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Punëve 
të Jashtme mbi ankimin e Bashkisë së Korçës për përdorimin e 
fondeve të saj nga ushtria gjermane. 

11.30.1943 
- 
04.11.1944 

5 

III EKONOMI - FINANCË   

III-328 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve Botore, 
Ministrisë së Drejtësisë etj, mbi akordim shpërblimi, 
personave të ndryshëm civilë. 

01.10.1941 
- 
03.16.1944 

682 



III-335 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse për pagimin e pensioneve civile 
dhe ushtarake. 

07.02.1941 
- 
02.22.1944 

71 

III-336 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financës, Drejtorinë 
e Policisë, Këshillin Kontrollues, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi shpenzime udhëtimi dhe dieta nëpunësve. 

03.07.1941 
- 
05.23.1944 

261 

III-385 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
emërime, pushime, transferime të kuadrit të bujqësisë dhe 
veterinarisë. 

01.03.1942 
- 
08.17.1944 

186 

III-414 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe preventiv për rregullimin e 
ndërtesës " Lidhja e Prizrenit ". 

10.07.1942 
- 
04.25.1944 

8 

III-476 Dekret i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi marrjen e masave për rregullimin e 
shërbimeve limanore. 

10.03.1941 
- 
06.20.1944 

39 

III-559 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, mbi shpenzime të 
Milicisë për veshje, armatime, ushqime, ndërtime, etj. 

04.18.1940 
- 
11.25.1944 

234 

III-559/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, mbi shpenzime të 
milicisë për veshje, armatime, ushqime, ndërtime, etj. 

03.27.1940 
- 
11.25.1944 

87 

III-563 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Financave, mbi shpenzime për funerale të ndryshme dhe 
ruajtjen e varrezave të ushtarakëve. 

01.08.1942 
- 
03.08.1944 

64 

III-576 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Kryesinë e Këshillit të Ylemave të Komunitetit Mysliman, 
Kishën Ortodokse Autoqefale, Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Financave dhe lutje e klerikëve, mbi pagimin e 
rrogave dhe dhënien e ndihmave Klerit Mysliman, Ortodoks 
dhe Katolik. 

01.24.1942 
- 
07.19.1944 

129 

III-584 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi shpërblimin e dëmeve të 
pësuara nga lëvizjet më 1920-1922 dhe nga Federata Fashiste 
në Elbasan. 

01.08.1942 
- 
10.25.1944 

18 

III-601 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit etj, mbi shpenzime për blerjen e librave, 
revistave, etj. 

02.04.1942 
- 
08.03.1944 

40 

III-607/2 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

12.14.1941 
- 
04.19.1944 

207 

III-607/4 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

01.16.1942 
- 
10.24.1944 

146 

III-616 Letra, drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Mëkëmbësinë 
e Përgjithshme, mbi likuidime borxhesh ndërmjet personave 
dhe shtetit, si dhe vendimet përkatëse. 

01.11.1941 
- 
01.06.1944 

35 



III-644 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi emërimin e 
komisarëve qeveritarë pranë shoqërive " SASTE.", " SESA " 
dhe " AIPA". 

09.28.1943 
- 
01.12.1944 

24 

III-651 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, vendime të 
Këshillit të Ministrave, mendime të Ministrisë së Industrisë e 
Tregtisë, telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi dhënie leje për ngritjen e industrisë së 
lehtë të duhanit, të zdrukthtarisë etj, si dhe shpërndarja dhe 
kursimi i energjisë elektrike sipas nevojave. 

01.04.1943 
- 
01.07.1944 

130 

III-653 Vendime të Këshillit të Ministrave, mendim dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi 
dhënie leje për ngritje, ndryshime të Industrisë Ushqimore si: 
vaj sapuni, mulli drithi, etj. 

01.04.1943 
- 
02.28.1944 

204 

III-658 Vendim i Këshillit të Ministrave, mendim i Ministrisë së 
Tregtisë dhe korrespondencë po me këtë ministri, mbi dhënie 
leje për ngritjen e një ofiçine për riparimin e pjesëve të 
aeroplanëve dhe makinave të shkrimit. 

06.18.1943 
- 
01.18.1944 

9 

III-661 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komisionin Konsultativ për Financën dhe Ekonominë, mbi 
formimin e një komisioni për të parë gjendjen e shoqërisë " 
Celpa ", si dhe raporte përkatëse. 

10.05.1943 
- 
01.03.1944 

46 

III-664 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Pyjeve, mbi emërime, transferime, pushime të kuadrit të kësaj 
ministrie. 

01.05.1943 
- 
06.02.1944 

283 

III-671 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi anullimin e vendimit 
Nr.945 të Këshillit të Ministrave në mënyrë që kooperativa " 
Ulliri " e Elbasanit të mos jetë më nën vartësinë e Odës së 
Tregtisë së Elbasanit, por të drejtohet vetëm prej pronarëve të 
ullinjve të Elbasanit. 

07.07.1943 
- 
03.09.1944 

6 

III-684 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, listë, korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi emërime, pushime, transferime, sjellje, gradime, 
dhënie leje personelit të Ministrisë së Punëve Botore. 

01.12.1943 
- 
10.25.1944 

109 

III-685 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
aprovimin e skemë dekretit për planin  rregullues së qytetit të 
Elbasanit. 

08.09.1943 
- 
10.24.1944 

15 

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-694 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Komisariatin e Naltë të Nozullimeve dhe Konsumeve, mbi 
emërime, pushime, transferime të kuadrit të këtij komisariati. 

04.16.1943 
- 
01.07.1944 

85 



III-700 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Tregtisë, Komisariatin për Nozullime, 
Konsume dhe Transporte, mbi disiplinimin, shpërndarjen, 
transportin etj, të drithërave dhe artikujve të tjerë kryesorë për 
shkak të mungesës së tyre dhe mbi zbatimin e sistemit të 
triskëtimit. 

01.08.1943 
- 
10.03.1944 

487 

III-725 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave, mbi emërime, pushime, transferime, 
dhënie dorëheqje të kuadrit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave. 

01.04.1943 
- 
10.17.1944 

524 

III-732 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, urdhëresa, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore dhe Ministrinë e 
Industrisë dhe Tregtisë etj, mbi disiplinimin, regjistrimin e 
neneve dhe shenjave etj, të automjeteve. 

02.28.1943 
- 
03.29.1944 

79 

III-738 Vendim i Këshillit të Ministrave, lista dhe korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi akordim lidhjesh 
telefonike të ndryshme nëpër zyra dhe shtëpi të 
funksionarëve, se ç'është bërë me numrat e telefonit që kanë 
qënë në dispozicion të ish Partisë Kombëtare Fashiste 
Shqiptare sa disponohen prej tyre, si dhe njoftimin e ndarjes së 
telefonave automatikë. 

12.16.1940 
- 
10.10.1944 

52 

III-739 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, mbi marrjen e disa 
shtyllave nga depozita e postës së Strugës dhe prishjen e një 
pjese të linjës telefonike në Volesht Dibër prej trupave 
gjermane. 

11.22.1943 
- 
02.09.1944 

4 

III-740 Promemorie dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave  etj, 
mbi masat e marra për ruajtjen dhe funksionimin në rregull të 
radiostacioneve për transmensione të ndryshme të radios sonë 
dhe asaj gjermane. 

11.18.1943 
- 
01.25.1944 

19 

III-744 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Këshillin Kontrollues, mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje, abuzime, dhënie leje personelit të Ministrisë së 
Financave. 

01.04.1943 
- 
01.18.1944 

296 

III-747 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shtesa dhe transferime fondesh në 
gjendjen e parapamjeve të shpenzimeve për ushtrimin 
financiar. 

12.07.1942 
- 
02.08.1944 

255 

III-758 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
Kombëtare të Shqipërisë, mbi hapjen e degëve bankare në 
tokat e liruara. 

07.12.1943 
- 
01.20.1944 

13 

III-776 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shumat e 
akorduara enteve shtetërore dhe parashtetërore italiane 
kundrejt kredive që kanë në bankat e ndryshme në Shqipëri. 

10.27.1943 
- 
01.03.1944 

5 



III-779 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë përkatëse, 
mbi dhënie kredie qeverisë gjermane për nevoja të ushtrisë. 

11.17.1943 
- 
11.20.1944 

8 

III-786 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, korrespondencë me ministritë e ndryshme, mbi 
taksën e pullave. 

02.26.1943 
- 
03.09.1944 

109 

III-794/2 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. 

05.14.1943 
- 
08.12.1944 

355 

III-795 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lutje të personave të ndryshëm, korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi pensionet e nëpunësve civilë 
dhe ushtarakë dhe familjeve të tyre. 

12.27.1942 
- 
01.17.1944 

386 

III-795/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, lutje të personave të ndryshëm, korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi pensionet e nëpunësve civilë 
dhe ushtarakë dhe familjeve të tyre. 

01.27.1943 
- 
06.09.1944 

267 

III-797/1 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
dhënien e rrogave jetike personave të ndryshëm. 

11.20.1942 
- 
01.03.1944 

230 

III-798 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, lutje e Bankës 
Kombëtare të Shqipërisë, mbi zhbllokimin e të hollave, 
shoqërive të huaja nga ana e bankës. 

09.14.1943 
- 
02.14.1944 

217 

III-801 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
mbi shpenzime udhëtimi dhe dieta. 

01.08.1943 
- 
02.13.1944 

125 

III-811 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Shqiptare, 
Ministrinë e Financave, mbi dhënie ndihmë familjeve të 
milicëve. 

01.04.1943 
- 
05.30.1944 

121 

III-817 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Komandën e Milicisë Vullnetare Shqiptare, mbi shpenzime të 
bëra për plotësimin e nevojave të Komandës së Milicisë 
Fashiste me armatim, veshmbathje, etj. 

01.15.1943 
- 
02.14.1944 

60 

III-821 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shpenzimet për 
punimet e strehimeve kundërajrore. 

06.04.1943 
- 
06.23.1944 

45 

III-831 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi kreditë e 
firmave të ndryshme shqiptare dhe italiane të rrjedhura, për 
punime të kryera për llogari të enteve ushtarake italiane. 

11.16.1943 
- 
01.10.1944 

2 

III-839 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje e personave të 
ndryshëm, korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Komisionin Qëndror për dëmet nga 
bombardimet, ushtria italiane, gjermane etj, të bëra në pasuritë 
e tyre. 

01.04.1943 
- 
02.25.1944 

345 

III-839/1 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje e personave të 
ndryshëm, korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Komisionin Qëndror për dëmet nga 
bombardimet, ushtria italiane, gjermane etj, të bëra në pasuritë 
e tyre. 

01.04.1943 
- 
09.12.1944 

353 



III-840 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje e personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi dhënie ndihmë të vobektëve. 

01.04.1943 
- 
10.16.1944 

231 

III-842 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime dhe dhënie ndihmë 
për refugjatët. 

01.16.1943 
- 
03.31.1944 

34 

III-846 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi zbrazjen e qytetit të 
Durrësit, shpërndarjen dhe sistemimin e popullit të këtij qyteti 
dhe masat e marra për t'u ardhur në ndihmë. 

11.24.1943 
- 
01.20.1944 

16 

III-848 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekretligj, korrespondencë 
me ministritë e ndryshme, mbi pagimin e kredive të italianëve 
që kanë zhvilluar aktivitet ekonomik në Shqipëri. 

11.24.1943 
- 
02.08.1944 

8 

III-853 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi dhënie kontributesh në 
favor të personave fizikë dhe juridikë që bëjnë përmirësime 
bujqësore. 

04.22.1943 
- 
04.30.1944 

9 

III-854 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi shpenzime për nevoja të bujqësisë dhe 
blegtorisë. 

08.12.1942 
- 
03.08.1944 

97 

III-857 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për ndërtime dhe 
meremetime të banesave, spitaleve, ujësjellësve etj, si dhe 
shkelje të këtyre rregullave. 

09.20.1940 
- 
01.17.1944 

94 

III-860 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime, ndërtime dhe 
meremetime të rrugëve, urave dhe kanaleve. 

09.21.1939 
- 
04.04.1944 

155 

III-863 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për ndërtimin dhe 
vënien në funksionim të radiostacionit. 

11.24.1942 
- 
03.10.1944 

29 

III-867 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shpenzime për 
meremetimin e kishës së Shën Prokopit. 

01.08.1943 
- 
03.09.1944 

8 

III-868 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shoqërinë " 
CELPA ", e cila kërkon pagimin e disa të drejtave që i takojnë 
nga punimet e kryera. 

11.16.1943 
- 
01.10.1944 

5 

III-870 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime transporti. 

01.18.1943 
- 
05.01.1944 

46 

III-876 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi ankimet e 
firmës " Palini ", e cila kërkon pagimin e sendeve shkollore të 
marra nga Bashkia e Kryeqytetit. 

12.07.1943 
- 
01.24.1944 

4 

III-878 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, drejtuar gjithë 
ministrive, mbi shpenzime për botime, përkthime të librave të 
ndryshëm. 

01.21.1943 
- 
01.03.1944 

22 

III-879 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për pajisje me 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash, etj. 

01.05.1943 
- 
02.07.1944 

185 



III-879/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për pajisje me 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash, etj. 

05.07.1943 
- 
07.24.1944 

138 

III-879/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për pajisje me 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash, etj. 

09.03.1943 
- 
07.24.1944 

137 

III-880 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shpenzime për 
shuarjen e shkronjave " Dux " në malin e Dajtit. 

12.15.1943 
- 
05.09.1944 

7 

III-881 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
ministrive, dy këshillave, dy drejtorive të përgjithshme dhe 
Zyrës Qëndrore të Statistikës, korrespondencë me Bankën 
Kombëtare të Shqipërisë, mbi likuidimin e të hollave nga ana 
e nëpunësve që kanë tërhequr këpucë për dikasteret e tyre. 

12.01.1943 
- 
07.31.1944 

13 

III-883 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shtesë shumës së dhënë për 
shpenzime në bazë të liçitacionit privat. 

02.26.1943 
- 
04.01.1944 

5 

III-884 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shpenzime varrimi të 
personaliteteve të kohës. 

01.06.1943 
- 
05.18.1944 

58 

III-891 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, qarkore, korrespondencë me Kryesinë e 
Këshillit të Ulemave të Komunitetit Mysliman, Kishës 
Ortodokse Autoqefale, lutje të klerikëve, mbi pagimin e 
rrogave dhe dhënie ndihmash klerit mysliman, ortodoks dhe 
klerit katolik. 

02.01.1943 
- 
10.20.1944 

119 

III-892 Lutje e të interesuarit, korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, mbi rregullimin 
e Ligjit " Për qiratë ". 

07.07.1943 
- 
01.14.1944 

8 

III-893 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, lutje të personave të 
ndryshëm, relacione, korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi lirimin dhe lëshimin me qira të shtëpive, 
kinemave, dyqaneve dhe pasurive të komuniteteve fetare, të 
personave privatë, si dhe shlyerjen e pagesës së tyre. 

01.04.1943 
- 
08.24.1944 

198 

III-902 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
lirimin e lokalit të Komunës së Kukësit të okupuar nga ushtria 
gjermane, si dhe dorëzimin e sendeve që mungojnë. 

01.03.1944 
- 
01.07.1944 

2 

III-908 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komisariatin e Naltë për Nozullime dhe Konsume, mbi 
sekuestrimin e makinave të shoqërisë " SATA " nga ballistët në 
Lushnjë, nga njerëz të paidentifikuar etj, mbi pagimin e 
dëmshpërblimit kësaj shoqërie dhe furnizimin e saj me pajisje 
për makinat. 

11.16.1943 
- 
05.15.1944 

59 

III-913 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, të Këshillit të Shtetit, të Këshillit Administrativ, të 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dhe materialet përkatëse 
të tyre, mbi emërime, gradime, transferime, vënie në 
dispozicion etj, të personelit të Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare. 

02.08.1944 
- 
10.26.1944 

66 



III-914 Projekt dekretligj dhe raporte justifikuese përgatitur nga 
Ministria e Ekonomisë Kombëtare dhe dërguar për aprovim 
Kryesisë së Këshillit të Lartë dhe Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për shqyrtim dhe aprovim të organikave dhe 
plotësimin e vendeve vakante të kësaj ministrie dhe organeve 
të saj vartëse. 

05.01.1944 
- 
10.12.1944 

49 

III-915 Lutje e nëpunësve të dikastereve të ndryshme, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e keqe 
ekonomike të tyre dhe mbi masat që propozohen të merren 
për përmirësimin e kësaj gjendje. 

1944 - 
08.29.1944 

12 

III-916 Dekret, dekretligj, vendime, raporte justifikuese etj, të 
Kryesisë dhe të vetë Këshillit të Ministrave, Këshillit të Shtetit 
dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, dërguar 
institucioneve të ndryshme, mbi emërime, shkarkime, caktim 
kompetencash dhe sjellje të komisarëve dhe ekspertëve pranë 
shoqërive, shkresa, lutje dhe korrepondenca përkatëse. 

01.20.1944 
- 
10.21.1944 

209 

III-917 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekret i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, vendime të Këshillit Kontrollues, 
kontratë etj, mbi marrjen në punë të specialistëve të huaj  
(inxhinierë, mjekë, teknikë, etj) dhe dhënie leje banimi një prej 
tyre, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.18.1944 
- 
10.23.1944 

49 

III-918 Dekretligj dhe projekt përkatës, dekretuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave dhe institucioneve të tjera, mbi 
detyrimin e enteve tregtare industriale të huaja për plotësimin 
e personelit të tyre me shtetas shqiptar dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.14.1944 
- 
05.08.1944 

12 

III-919 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar 
Ministrisë së Punëve Botore, për emërimin e komisarëve 
pranë hekurudhës në Kosovë dhe në Dibër, për mbikqyrjen e 
kontratës së lidhur me autoritetet gjermane. 

09.21.1944 
- 
09.22.1944 

2 

III-920 Dekretligj i Këshillit të Naltë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, raporte justifikuese, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, mbi shtetëzime, 
shpronësime, rekuizime të enteve italiane dhe të pasurive të 
tyre në Shqipëri. 

12.03.1943 
- 
10.06.1944 

48 

III-921 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, mbi moslejimin e 
shpërnguljes jashtë Shqipërisë të firmës Italiane " Ganovese ", 
që punon në shërbim të Komandës së Aviacionit Gjerman. 

05.31.1944 
- 
06.09.1944 

4 

III-922 Listë e koncesionarëve dhe korrespondencë të lidhura me 
shoqëritë e huaja dhe të vendit, dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave nga ana e Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve Botore dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare. 

06.05.1944 
- 
07.28.1944 

6 

III-923 Vendime të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrisë së Financave për 
aktshitblerje, etj mbi lejimin e shtetasve italianë që shkojnë në 
Itali të shesin automjetet e tyre mbi shitjet e kryera, si dhe 
korrespondencë përkatëse dhe mbi mënyrën e likuidimit të 
tyre. 

03.04.1944 
- 
09.02.1944 

14 



III-924 Vendim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Punëve 
Botore, Ministrisë së Financave etj, raporte dhe lista emërore, 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave etj, mbi gjendjen e 
entit " EIA " e të bujtinës " Dajti " në lidhje me vështirësitë e 
gjestionit financiar dhe mbi masat e marra nga qeveria. 

10.05.1944 
- 
10.16.1944 

9 

III-925 Korrespondencë me Komitetin Qëndror të Lidhjes së Dytë të 
Prizrenit dhe Ministrinë e Financave, mbi mundësinë e kalimit 
në administrimin e kësaj lidhje Sharra e Shkëlqenit dhe 
pasuritë e të huajve serbë dhe malazezë. 

02.24.1944 
- 
04.19.1944 

4 

III-926 Vendim i Këshillit të Shtetit, dekretligj i Këshillit të Naltë, 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi hyrjen në fuqi 
të Ligjit të " Minierave në Tokat e Lëruara " dhe 
korrespondencat përkatëse. 

03.27.1944 
- 
05.12.1944 

12 

III-927 Vendime të Këshillit të Ministrave, vendime të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave etj, mbi dhënie leje për 
ngritjen dhe transferimin e industrisë së lehtë elektrike, 
industrisë së duhanit, të zdrukthtarisë, etj. 

01.25.1944 
- 
10.26.1944 

48 

III-928 Vendime të Këshillit të Ministrave, mendime të Ministrisë së 
Industrisë dhe Tregtisë, lutje e shtetasve, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj, mbi dhënie 
leje për ngritje, rregullime, transferime etj, të industrisë 
ushqimore dhe korrespondencat përkatëse. 

01.04.1944 
- 
10.23.1944 

147 

III-929 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar 
Komisariatit të Naltë për Nozullime dhe Transporte, për 
lejimin dhe tejkalimin e normave të konsumit të energjisë 
elektrike prej personaliteteve dhe funksionarëve të ndryshëm. 

1944 - 
03.14.1944 

1 

III-930 Telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe Kryesinë e Këshillit të Naltë, mbi ankimet e pronarëve të 
përpunimit të duhanit për pezullimin e punishteve të tyre nga 
mungesa e furnizimit me letërcigare. 

01.24.1944 
- 
06.14.1944 

11 

III-931 Vendim në emër të shtetit shqiptar dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi formimin e shoqërisë 
industriale tregtare " IMIÇ ". 

03.01.1944 
- 
09.30.1944 

3 

III-932 Vendim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare, mbi dërgimin me shërbim në 
Gjermani të kimistit inxhinier Raif Malizi, për kolaudimin dhe 
sjelljen në Shqipëri të një mulliri për laboratorin kimik. 

06.14.1944 
- 
06.28.1944 

2 

III-933 Dekrete të Këshillit të Naltë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dhe 
materiale të tjera, mbi emërime, pushime, transferime, sjellje 
etj, të personelit të bujqësisë, pyjeve dhe veterinarisë dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.24.1944 
- 
10.26.1944 

202 

III-934 Dekretligj, vendim i Këshillit të Ministrave, vendim i Këshillit 
të Shtetit, raport justifikues, korrespondencë me Kryesinë e 
Këshillit të Naltë, mbi zbatimin e menjëhershëm të " Reformës 
Agrare " në çifliqet shtetërore. 

01.14.1944 
- 
10.06.1944 

37 

III-935 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me 
prefekturat dhe nënprefekturat, mbi detyrimin e pronarëve të 
tokave të punuara që të punojnë dhe të mbjellin me drithëra 
dhe perime për t'i bërë ballë nevojës së madhe për sende 
ushqimore. 

03.22.1944 2 



III-936 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave, mbi zgjidhjen e problemeve të 
pasurive të braktisura në Kosovë nga kolonizatorët serbë, 
malazezë dhe ankesat e popullsisë kosovare, mbi veprimet e 
shtetit shqiptar. 

02.08.1944 
- 
10.16.1944 

8 

III-937 Vendim i Këshillit të Shtetit, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Financave, mbi lutjet dhe 
ankimet e bujqëve të shtetit për ndalimin e shitjes të së tretës 
së tokave të tyre deri në zbatimin e plotë të  
" Reformës Agrare ". 

07.15.1944 
- 
09.22.1944 

17 

III-938 Dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, raport justifikues, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
zgjatjen e afatit të dekretit për dhënien e 1/5 së prodhimeve, 
pronarëve nga bujqit që punojnë tokat e shpronësuara prej " 
Reformës Agrare " të ish shtetit jugosllav. 

07.10.1944 
- 
10.16.1944 

30 

III-939 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lutjen e Fasli Rustemit, i cili kërkon tokat e lëshuara me qira. 

10.25.1944 1 

III-940 Projekt dekretligj, raport justifikues, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Këshillin e Shtetit, mbi 
shërbimin veteriner. 

06.06.1944 
- 
06.09.1944 

50 

III-941 Projekt dekretligj, rregullore, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi kontrollimin veteriner të kafshëve 
për therrje dhe mishit të caktuar për konsum. 

03.23.1944 
- 
08.22.1944 

71 

III-942 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi çështjen e sigurimit të ushqimit të 
lopëve të Institutit Bujqësor në Kavajë. 

02.20.1944 
- 
09.04.1944 

5 

III-943 Dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, raport justifikues etj, 
mbi përhapjen e ligjeve pyjore në Tokat e Lëruara dhe 
korrespondencë përkatëse. 

03.14.1944 
- 
07.01.1944 

22 

III-944 Dekrete të Këshillit të Lartë  dhe të Ministrisë së Punëve 
Botore, vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiale të 
tjera, si dhe kërkesa dhe korrespondencë ndërmjet tyre dhe 
organeve të tjera, mbi emërime, pushime, gradime, shënime 
biografike etj, të personelit të ndërtimit (botore). 

01.07.1944 
- 
10.27.1944 

110 

III-945 Dekret i Këshillit të Lartë, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave, Këshillit Kontrollues etj, 
mbi shtimin e tabelave organike të Ministrisë së Punëve 
Botore, si dhe projekt dekretligj, raport justifikues dhe 
materiale të tjera përkatëse. 

07.25.1944 
- 
08.22.1944 

17 

III-946 Dekretligj i Këshillit të Naltë, raporte justifikuese, vendim i 
Këshillit të Shtetit dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, mbi punimin 
e detyrueshëm të banorëve të Kryeqytetit me punë botore. 

03.20.1944 
- 
05.26.1944 

14 

III-947 Dekret i Këshillit të Naltë, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lejimin e funksionimit të 
Shoqërisë Anonime të Ndërtimit në Tiranë. 

05.29.1944 
- 
10.25.1944 

9 

III-948 Qarkore e Kryeministrisë, drejtuar gjithë ministrive, Këshillit 
Kontrollues, dy komandave dhe tri drejtorive të përgjithshme, 
mbi mundësinë e kufizimit të shpenzimeve për meremetime 
dhe blerje materiali dhe evitimin e anomalive në caktimin e 
çmimit për sendet e blera. 

06.28.1944 
- 
10.16.1944 

8 



III-949 Vendim i Këshillit të Shtetit dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi disa ndryshime të ligjit të 
rrugëve . 

04.15.1944 
- 
06.14.1944 

5 

III-950 Plani rregullues i Krujës. 1944 2 

III-951 Qarkore, drejtuar gjithë institucioneve qëndrore, vendim i 
Këshillit të Ministrave, telegrame dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, për ndërtime dhe dhënie 
materialesh për sjellje dhe instalime të ujit të pijshëm në 
Tiranë, Vlorë, Shkodër, si dhe harxhimin me ekonomi të tij. 

06.12.1944 
- 
08.29.1944 

12 

III-952 Dekretligj i Këshillit të Naltë dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi pezullime, zgjatje afati 
dhe dhënie leje e furnizimi me lëndë për ndërtime shtetërore 
dhe private. 

01.14.1944 
- 
08.19.1944 

23 

III-953 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Lidhjes së Dytë të Prizrenit dhe Ministrisë së Punëve Botore, 
mbi ndërtimin e rrugëve Pejë - Rroxhaj dhe Prizren -Tetovë. 

03.07.1944 
- 
07.13.1944 

12 

III-954 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
mungesën e shumë urave në rrethet e Dibrës dhe të Strugës, si 
dhe mundësinë e rregullimit të tyre. 

02.14.1944 1 

III-955 Kuadri organik i Komisariatit të Lartë për Nozullime dhe 
Konsume, mendim i Komisionit për Shqyrtimin e Tabelave 
Organike dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet tyre, mbi shqyrtimin  dhe caktimin 
e organikës së këtij komisioni. 

06.08.1944 
- 
06.30.1944 

11 

III-956 Dekret i Këshillit të Lartë dhe dekret i Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, vendim i Këshillit Administrativ të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare, lutje e nëpunësve etj, mbi emërime, 
pushime, dorëheqje, sjellje, dhënie leje, etj të personelit të 
institucioneve të ndryshme tregtare, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.25.1944 
- 
10.07.1944 

54 

III-957 Projekt dekretligj, vendime të Këshillit të Naltë, të Këshillit të 
Ministrave, raporte justifikuese etj, shkëmbyer ndërmjet 
këtyre organeve dhe institucioneve të ndryshme, mbi 
riorganizimin e Shoqërisë Anonime Shqiptare Tregtare dhe 
Bujqësore  
" SASTEB " për nevoja të nozullimit dhe mbi marrëdhëniet e 
saj me shtetet, si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.11.1944 
- 
10.27.1944 

88 

III-958 Projekt dekretligj, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë 
Kombëtare, vendim i Këshillit të Shtetit, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, për shtrirjen e ligjeve dhe rregullores 
së Odës së Tregtisë në Tokat e Liruara, librezë që përmban 
këto ligje dhe korrespondenca përkatëse. 

02.21.1944 
- 
04.13.1944 

33 

III-959 Kërkesë e Ministrisë së Financave, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, për shqyrtimin e veprimtarisë së Entit 
të Nozullimeve për nëpunësit dhe korrespondencë përkatëse. 

08.07.1944 
- 
09.28.1944 

8 

III-960 Raport i Komisariatit të Naltë për Nozullime , Konsume dhe 
Transporte, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e kritikshme të nozullimit, konsumit, transportit, etj 
dhe mbi masat që propozohen të merren. 

02.26.1944 13 

III-961 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për listën e 
tregtarëve të Tiranës sipas kategorive të Odës së Tregtisë dhe 
korrespondencë përkatëse. 

01.18.1944 
- 
12.18.1944 

4 



III-962 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
institucioneve të ndryshme, mbi shitjen me marrëveshje 
private të veshmbathjes për pamundësi të shpërndarjes së tyre 
dhe korrespondenca përkatëse. 

09.21.1944 
- 
10.12.1944 

12 

III-963 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera, mbi mundësinë e hapjes 
së një drekoreje për nëpunësit pa familje dhe korrespondencë 
përkatëse. 

02.03.1944 
- 
02.28.1944 

7 

III-964 Lutje të personave të ndryshëm, dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, për dhënie leje ushtrim lotarie dhe shitje 
karburanti, si dhe korrespondenca përkatëse. 

06.03.1944 
- 
10.26.1944 

12 

III-965 Vendime, qarkore, etj të Këshillit të Ministrave, të Komisariatit 
të Naltë për Nozullime, Konsume dhe Transporte të Entit të 
Nozullimeve për nëpunësit shtetërorë të institucioneve të 
ndryshme dhe korrespondencë ndërmjet tyre, mbi 
disiplinimin, shpërndarjen, transportin etj, të drithërave dhe 
artikujve të tjerë kryesorë për shkak të mungesës së tyre dhe 
mbi zbatimin e sistemit të triskëtimit. 

01.04.1944 
- 
10.06.1944 

160 

III-965/1 Vendime, qarkore, etj të Këshillit të Ministrave, të Komisariatit 
të Naltë për Nozullime, Konsume dhe Transporte të Entit të 
Nozullimeve për nëpunësit shtetërorë të institucioneve të 
ndryshme dhe korrespondencë ndërmjet tyre, mbi 
disiplinimin, shpërndarjen, transportin etj, të drithërave dhe 
artikujve të tjerë kryesorë për shkak të mungesës së tyre dhe 
mbi zbatimin e sistemit të triskëtimit. 

12.24.1943 
- 
10.24.1944 

401 

III-966 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Komitetit Qëndror për Lidhjen e Dytë të Prizrenit dhe 
Komisariatit të Naltë për Nozullimin dhe Konsumin për 
furnizimin me drith nga Kosova të popullsisë shqiptare të 
Sanxhakatit mbetur jashtë vijës së demarkacionit. 

04.19.1944 
- 
05.09.1944 

7 

III-967 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Kryesinë e 
Këshillit të Naltë etj, mbi dhënien e koncesionit të monopolit 
të kripës dhe mbi shpërndarjen jashtë rregullave të saj. 

02.24.1944 
- 
08.31.1944 

18 

III-968 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Komisariatin e Naltë për Nozullimet, Konsumet dhe 
Transportet, mbi ankesën e shoqërisë alkoolike " Nikaj " për 
mospjesëmarrjen në ankandin e shitjes së një sasie mielli të 
prishur. 

03.13.1944 
- 
03.17.1944 

2 

III-969 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Entin e 
Nozullimeve për nëpunësit shtetërorë, mbi mundësinë e 
blerjes së një sasie sheqeri me anën e zyrës përkatëse pranë 
konsullatës gjermane në Tiranë. 

08.08.1944 
- 
08.12.1944 

4 

III-970 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të Rojës së 
Financave, mbi kthimin e mallit dhe të automjetit që i janë 
zënë kontrabandë një privati. 

09.15.1944 
- 
09.25.1944 

3 

III-971 Vendim i Këshillit të Ministrave, projekt dekretligj përgatitur 
nga Komisariati i Naltë për Nozullime dhe Transporte, 
raporte, listë dhe korrespondencë ndërmjet tyre dhe organeve 
të tjera, mbi importimin dhe eksportimin e mallrave dhe 
materialeve të ndryshme. 

01.04.1944 
- 
10.20.1944 

60 



III-972 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, studime, njoftime 
teknike, etj të shoqërisë " SESA ", komisionet për shqyrtimin e 
tarifave dhe organeve të tjera, mbi ngritjen e çmimeve të 
energjisë  elektrike, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.18.1944 
- 
10.23.1944 

79 

III-973 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport i komisionit 
përkatës, lutje e pronarëve të shtypshkronjave në Tiranë etj, 
mbi çmimet e cigareve, letërcigareve të duhanit, shkrepseve, 
letër për shkrim, etj. 

04.03.1944 
- 
10.25.1944 

55 

III-974 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare, mbi çmimin e grurit, të jonxhës dhe të 
ramitalit dhe mbi zhvillim kontrabande në kufi me Serbinë 
dhe Bullgarinë. 

03.01.1944 
- 
08.12.1944 

5 

III-975 Lutje e prodhuesve të vajit të ullirit dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komisariatin e Lartë 
për Nozullime, Konsume dhe Transporte, mbi çmimin e sasisë 
së vajit të ullirit që prodhuesit i dorëzojnë këtij komisariati. 

03.24.1944 
- 
08.12.1944 

10 

III-976 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Kulturës Popullore dhe Komisariatit të Naltë për 
Nozullimet, Konsumet dhe Transportet, mbi furnizimin e 
bujtinës së Dajtit me sende ushqimore me çmime qeveritare 
për favorizimin e funksionarëve dhe personaliteteve që flenë 
dhe hanë në këtë bujtinë. 

04.22.1944 
- 
10.16.1944 

8 

III-977 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Komisionit për 
Shqyrtimin e Tarifave dhe lutje e shoqërive " CIDA " dhe " 
Sand Adriatik ", mbi ngritjen e çmimeve të biletave të 
udhëtimit me automjete. 

03.27.1944 
- 
09.23.1944 

9 

III-978 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, për ndryshimin e 
çmimeve të barnave mjekësore. 

07.27.1944 
- 
09.30.1944 

8 

III-979 Vendim i Ministrit Sekretar Shteti për Punë Botore, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, kërkesa dhe 
korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Lartë, Ministrinë e 
Punëve Botore etj, mbi emërime dhe vënie në pritmëri të 
personelit të Drejtorisë së Komunikacioneve dhe 
Transporteve. 

03.04.1944 
- 
10.23.1944 

10 

III-980 Lutje, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Lartë dhe 
Ministrinë e Punëve Botore, për zëvendësimin e nëpunësve 
serbë të hekurudhave në Kosovë me shtetas shqiptarë dhe për 
gradimin e njërit prej tyre, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.03.1944 
- 
04.24.1944 

6 

III-981 Korrespondencë me ministritë dhe komandat e ndryshme, 
mbi grumbullimin e automjeteve shtetërore me një garazh të 
veturave për mbikqyrje dhe kontroll më të mirë për 
shpenzime të kufizuara dhe mbi gjendjen e automjeteve në 
përgjithësi. 

04.07.1944 
- 
10.16.1944 

58 

III-982 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
mundësinë e kufizimit të përdorimit të automjeteve në 
shërbim të dikastereve dhe të autoriteteve të ndryshme 
qeveritare. 

05.25.1944 
- 
08.05.1944 

5 

III-983 Letër e Riza Gjenarshit nga Prizreni me të cilën njofton, mbi 
përfitimet që do të ketë vendi nga ndërtimi i hekurudhës Pejë-
Gjakovë. 

01.30.1944 2 



III-984 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi një sasi 
automjetesh, të ardhura nga Gjermania dhe shpërndarjen e 
tyre. 

06.01.1944 
- 
10.25.1944 

16 

III-985 Korrespondencë me Drejtorinë e shoqërisë " SATA ", mbi 
hapjen e një agjencie, ose ngarkimin e ndonjë personi në 
Elbasan që të merret me prenotimin e vendeve dhe me shitjen 
e biletave. 

03.24.1944 
- 
05.08.1944 

4 

III-986 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, Drejtorinë e Turizmit, mbi dhënie patente dhe 
leje qarkullimi automjetesh. 

02.15.1944 
- 
10.03.1944 

3 

III-987 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
dërgimin e dosarëve që bëjnë fjalë për ngarkim - shkarkimin 
në portin e Durrësit të vitit 1940 dhe të vitit 1942. 

05.15.1944 
- 
05.19.1944 

2 

III-988 Dekrete të Këshillit të Lartë  dhe të Ministrisë së Punëve 
Botore, vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet tyre dhe organeve të tjera, mbi emërime, transferime, 
vënie në pritmëri, dhënie leje, pushime etj, të personelit të 
postave, telegrafave dhe telefonave. 

02.14.1944 
- 
10.24.1944 

233 

III-989 Dekretligj i Këshillit të Naltë, vendim i Këshillit të Shtetit, 
raport justifikues dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi shtrirjen e 
ligjeve postelegrafike në Tokat e Liruara. 

05.29.1944 
- 
07.27.1944 

12 

III-990 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegrafave dhe Telefonave 
dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi lidhje dhe riparime 
telefonike, si dhe mbi instalimin e telegrafave për nevoja 
shtetërore. 

01.11.1944 
- 
09.27.1944 

53 

III-991 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe Institutin 
Shqiptar për Studime dhe Arte, mbi ndërrimin e emrave të 
huaja të zyrave postelegrafike me emra shqiptarë. 

04.18.1944 
- 
09.22.1944 

13 

III-992 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi dorëzimin e 
kantierit të ish Xhenjos Ushtarake Italiane Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf  Telefonave. 

09.07.1944 
- 
10.25.1944 

4 

III-993 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, për dorëzimin e linjës telefonike në Fier, Vlorë 
organeve të Postë Telegraf Telefonave nga ana e 
postëkomandës së Levanit. 

06.08.1944 
- 
08.24.1944 

6 

III-994 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shtypje emisione pullash postare shërbimi dhe 
përkujtimore me rastin e 25 Vjetorit të Kongresit të Lushnjës, 
Luftës së Vlorës, etj. 

02.26.1944 
- 
10.23.1944 

49 

III-995 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë elegraf  Telefonave, mbi një 
notë verbale të konsullatës gjermane për detyrimet e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave  
Shqiptare, kundrejt administratës postare italiane. 

01.20.1944 
- 
02.14.1944 

5 



III-996 Dekrete të Këshillit të Lartë, projekt dekretligj dhe raporte 
justifikuese, përgatitur nga Ministria e Financave, mbi 
caktimin dhe ndryshimin e organikave të organeve financiare, 
si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.05.1944 
- 
10.10.1944 

38 

III-997 Dekrete të Këshillit të Naltë dhe të Ministrit të Financave, 
mendime të Këshillit të Ministrave, kërkesa dhe 
korrespondencë ndërmjet tyre, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime etj, të nëpunësve të financave. 

01.11.1944 
- 
10.26.1944 

170 

III-998 Dekret i Këshillit të Lartë, lutje e një nëpunësi, kërkesa dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Lartë, 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj, 
mbi pushimin nga puna të disa nëpunësve të bankave dhe 
mbi shpejtimin  e zëvendësimit të nëpunësve të huaj të kasaj 
banke. 

01.07.1944 
- 
08.19.1944 

12 

III-999 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtorisë, Ministrinë e 
Financave dhe Kryesinë e Këshillit të Lartë, mbi emërimin e 
anëtarëve të komisionit të pensioneve. 

10.10.1944 
- 
10.25.1944 

8 

III-1000 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi dërgimin 
dhe aprovimin e buxhetit preventiv të shtetit për ushtrimin 
financiar të vitit 1944-1945. 

04.21.1944 
- 
10.24.1944 

138 

III-1001 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të ndryshme, për shkurtimin e 
shpenzimeve të buxhetit dhe korrespondenca përkatëse dhe 
për masat që parashikohen të merren. 

02.14.1944 
- 
06.27.1944 

26 

III-1002 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi aprovimin e buxhetit 
preventiv të bashkive. 

02.15.1944 
- 
03.28.1944 

18 

III-1003 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave, mbi subvencion bashkie. 

01.13.1944 
- 
06.08.1944 

22 

III-1004 Dekretligj, raport justifikues, korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, Kryesinë e Këshillit të Lartë, mbi ndryshime, 
shtesa dhe bartje fondesh në buxhet. 

01.10.1944 
- 
10.26.1944 

243 

III-1005 Pasqyrë e gjendjes së fondeve të Kryeministrisë, dërguar nga 
Ministria e Financave kësaj kryesie dhe korrespondencë, mbi 
dërgimin e saj dhe shtimin e këtyre fondeve . 

04.25.1944 
- 
04.29.1944 

8 

III-1006 Qarkore, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
mundësinë e kursimit nga ana e administratave, të fondeve që 
disponojnë. 

05.17.1944 
- 
05.23.1944 

2 

III-1007 Korrespondencë me Prefekturën e Tiranës, mbi mungesa të 
konstatuara në fondet e Komunës së Petrelës dhe plotësimin e 
tyre. 

1944 2 

III-1008 Bilanc i Entit të Nozullimeve për nëpunësit shtetërorë, 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe mbi ndarjen e 
fitimeve të realizuara prej tij. 

08.31.1944 
- 
11.17.1944 

43 

III-1009 Dekretligj, mbi përdorimin e përkohshëm të fondeve të 
bllokuara të enteve shtetërore dhe parashtetërore italiane. 

06.23.1944 2 

III-1010 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore dhe 
Entin e Nozullimeve dhe Konsumeve për nëpunësit 
shtetërorë, mbi mundësinë e kalimit në favor të shumave të 
depozituara në emër të Komitetit Krahinor të ish Partisë 
Fashiste. 

03.14.1944 
- 
04.13.1944 

4 



III-1011 Projektligj, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
projektin për kombëtarizimin e Bankës Kombëtare. 

07.23.1944 
- 
10.11.1944 

14 

III-1012 Dekretligj, mbi monopolin e tregtisë së divizave dhe mbi 
shkëmbimin me vendet e huaja. 

05.30.1944 
- 
08.19.1944 

11 

III-1013 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen nga ana e 
Ministrisë së Financave të disponibilitetit të Entit të 
Nozullimeve pranë Bankës së Shtetit për të përballuar 
shpenzimet. 

09.21.1944 2 

III-1014 Dekretligj, vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Këshillin e Naltë, mbi autorizimin e Bankës Kombëtare, 
për dhënien e një huaje Ministrisë së Financave për 
normalizimin e thesarit. 

02.11.1944 
- 
04.18.1944 

16 

III-1015 Dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, korrespondencë me 
Këshillin e Naltë dhe Kryesinë e Parlamentit, mbi emetimin e 
huasë së brendshme për rindërtimin e vendit dhe për 
mbrojtjen kombëtare. 

06.02.1944 
- 
10.07.1944 

101 

III-1016 Dekretligj, vendime të Këshillit të Shtetit, korrespondencë me 
Kryesinë e Këshillit të Lartë dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi dhënien e huave nga odat tregtare, që 
ndodhen në gjendje të mirë financiare, odave tragtare që 
ndodhen në gjendje të vështirë. 

08.29.1944 
- 
10.07.1944 

15 

III-1017 Projekt dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi emërtimin 
nga ana e Bankës Kombëtare të Shqipërisë të një shtese çeqesh 
me prerje të ndryshme për shkak të inflacionit të madh të 
monedhës kombëtare. 

09.14.1944 
- 
10.12.1944 

12 

III-1018 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi porosinë e shtypjes së disa 
modele çeqesh pranë  " Dresdner Bank " të Berlinit. 

06.12.1944 
- 
06.20.1944 

3 

III-1019 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Bankën 
Kombëtare të Shqipërisë, mbi shtypjen e banknotave të reja 
dhe mbi banknotat që u japin shtetasve italianë. 

03.13.1944 
- 
05.10.1944 

2 

III-1020 Raport i konsulentit teknik pranë Bankës Kombëtare të 
Shqipërisë, mbi disa masa valutore për t'u marrë për mbrojtjen 
e interesave të ekonomisë kombëtare. 

03.14.1944 6 

III-1021 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Financave, mbi 
blerjen nga Banka Kombëtare prej konsullatës gjermane të një 
sasie ari dhe mbi çështjen e ndërrimit të markës gjermane. 

01.27.1944 
- 
05.04.1944 

17 

III-1022 Dëftesa, fatura të llogarisë " FAPTT " pranë Bankës 
Kombëtare. 

02.08.1944 
- 
10.06.1944 

47 

III-1023 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e 30.000 
napolonave ari, grupit financiar lokal nga Banka Kombëtare. 

04.07.1944 4 

III-1024 Dekrete të Këshillit të Lartë, projekt dekretligj, raporte 
justifikuese dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi nxjerrjen, shtimin, 
përjashtimin etj, të taksave dhe tarifave të ndryshme 
shtetërore. 

01.01.1944 
- 
10.06.1944 

174 



III-1025 Indeks i ligjeve, dekret i ligjeve dhe rregullore, mbi vërtetimin 
dhe nxjerrjen e tatimeve dhe taksave shtetërore. 

1944 14 

III-1026 Dekretligj, dekretuar nga Këshilli i Lartë, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj, mbi 
dhënien e një shpërblimi tagrambledhësve nga tatimet dhe 
taksat e nxjerra prej tyre dhe korrespondenca përkatëse. 

05.22.1944 
- 
10.07.1944 

20 

III-1027 Dekretligj i dekretuar nga Këshilli i Lartë, materialet 
përgatitore të tij, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave etj, mbi shtimin e taksave të Odës së 
Tregtisë dhe të kontributeve të anëtarëve të saj, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

04.29.1944 
- 
07.27.1944 

14 

III-1028 Projekt dekretligj, raport justifikues, përgatitur nga Minisria e 
Ekonomisë Kombëtare, lutje e një shtetasi, kërkesë e Ministrisë 
së Financave etj, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për vjelje, përjashtim dhe uljen e taksit doganor dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi masat e marra nga organet 
qeveritare. 

01.03.1944 
- 
08.30.1944 

15 

III-1029 Dekret i Këshillit të Lartë, dekretligj dhe raport justifikues, 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe organeve të 
tjera, mbi ndryshimin e tarifës dhe të drejtave aksesore dhe të 
taksës së arkivës që u takojnë noterëve dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.21.1944 
- 
04.22.1944 

20 

III-1030 Dekretligj, dekretuar nga Këshilli i Lartë, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj, mbi 
anullimin dhe përjashtimin nga taksat postelegrafike të 
shoqërive, institucioneve dhe enteve private që nuk i 
mbulojnë shpenzimet dhe korrespondencë përkatëse. 

02.08.1944 
- 
08.31.1944 

34 

III-1031 Dekretligj  dekretuar nga Këshilli i Lartë, vendim i Këshillit të 
Shtetit dhe raport justifikues, mbi tarifën e pagesave për të 
sëmurët që shtrohen në spitalet shtetërore dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.21.1944 
- 
06.16.1944 

80 

III-1032 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore etj, për 
kalimin në dobi të Kryqit të Kuq të qirave të godinave 
shtetërore për nëpunësit, të gjobave të konsumit të energjisë 
elektrike dhe të një përqindje nga shitja e veshmbathjes që 
disponon Enti i Nozullimeve. 

03.03.1944 
- 
10.24.1944 

7 

III-1033 Dekrete të Këshillit të Lartë, dekretligje të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, raporte justifikuese etj, dhe korrespondencë 
ndërmjet tyre dhe organeve të tjera, mbi nxjerrjen e të dhjetës 
së prapambetur dhe të vitit vazhdues dhe kundërshtimet e 
hasura. 

03.17.1944 
- 
07.25.1944 

90 

III-1034 Dekret i Këshillit të Lartë, dekretligj dhe raport justifikues i 
Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi caktimin e tatimit 
të bagëtive, si dhe korrespondencë përkatëse për regjistrimin e 
gjësë së gjallë në Tropojë. 

02.04.1944 
- 
07.28.1944 

28 

III-1035 Dekret i Këshillit të Lartë, projekt dekretligj i hartuar nga 
Ministria e Financave, lutje të shtetasve etj, dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave dhe organeve të tjera, mbi aprovimin 
e dispozitave plotësuese të ligjit të tatim - fitimit  dhe për uljen 
e shumave që u janë caktuar për pagim personave të 
ndryshëm. 

04.03.1944 
- 
09.25.1944 

52 



III-1036 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë 
ministrive, drejtorive dhe komandave të ndryshme, mbi 
udhëzime për kufizimin e shpenzimeve shtetërore. 

03.03.1944 
- 
03.29.1944 

4 

III-1037 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime të 
fshehta. 

02.09.1944 
- 
10.25.1944 

18 

III-1038 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
mbi shpenzime për furnizimin dhe mbajtjen e burgjeve. 

04.08.1944 
- 
10.20.1944 

18 

III-1039 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shpenzime të ndryshme të policisë 
(veshmbathje, armatim, instalime, rregullim, etj). 

04.19.1944 
- 
09.15.1944 

37 

III-1040 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet e ushtrisë 
(veshmbathje, armatim, ushqim, meremetime, ndërtime, etj). 

01.17.1944 
- 
10.26.1944 

220 

III-1041 Fatura, duar për tërheqje të hollash, listë shpenzimesh 
udhëtimi dhe diete të institucioneve, firmave dhe personave të 
ndryshëm, dërguar Komisariatit për fushat e betejës dhe zonat 
e shenjta për shpenzime të kryera nga ky komisariat, kërkesë e 
listë përkatëse e pagesave të kryera dhe llogarive rrjedhëse. 

03.10.1944 41 

III-1042 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, mbi shpenzime 
të Gjindarmërisë (armatim, ushqim, veshmbathje, etj). 

02.29.1944 
- 
10.16.1944 

38 

III-1043 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financave, mbi shpenzime të 
Komandës Gjermane ( kërkesë për të holla, etj ). 

04.24.1944 
- 
10.24.1944 

20 

III-1044 Dekrete të Këshillit të Lartë dhe materialet përkatëse 
përgatitore, vendime të Këshillit të Ministrave, të Këshillit të 
Shtetit etj, si dhe korrespondencë ndërmjet tyre dhe organeve 
të tjera, mbi pagime, ndalime, shtime dhe dhënie rroge të 
zakonshme, suplementare, identiteti nëpunësve ushtarakë dhe 
civilë. 

08.15.1944 
- 
10.25.1944 

224 

III-1045 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, për pagimin e disa të 
dhjetave mbetur pa marrë personelit ushtarak ( rrogë, 
shpenzime udhëtimi, etj ). 

02.03.1944 
- 
03.13.1944 

2 

III-1046 Dekret i Këshillit të Lartë, dekretligj, vendime të Këshillit të 
Ministrave etj, mbi një shtesë të rrogave të nëpunësve civilë të 
shtetit dhe pensionistëve civilë dhe ushtarakë, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.14.1944 
- 
08.23.1944 

28 

III-1047 Dekrete dhe vendime të Këshillit të Lartë, Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave dhe Këshillit Kontrollues, lutje etj, shkëmbyer 
ndërmjet tyre dhe organeve të tjera, mbi pagimin e 
shpërblimeve për pjesëmarrje në komisione, punë jashtë orarit 
etj, nëpunësve të ndryshëm ushtarakë dhe civilë. 

02.11.1944 
- 
10.20.1944 

136 

III-1048 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi mundësinë e 
shtimit të rrogave nëpunësve të shoqërisë " Belloti " dhe  
 " ABC " sipërmarrës punimesh rrugore. 

10.25.1944 2 



III-1049 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Financave, mbi çështjen e pagimit të rrogave 
punëtorëve shqiptarë pranë firmës italiane " SAP " nga fondet 
e kësaj shoqërie. 

02.07.1944 
- 
04.14.1944 

8 

III-1050 Dekretligj i dekretuar nga Këshilli i Lartë, vendim i Këshillit të 
Shtetit, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
njohjen e shërbimit për efekte pensioni ushtarakëve të 
shpërndarë gjatë okupacionit italian në forcat e armatosura 
italiane. 

04.25.1944 
- 
07.25.1944 

22 

III-1051 Lutje të shtetasve, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
kërkesë dhe korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Lartë, 
Ministrinë e Financave etj, për dhënie shpërblimesh 
nëpunësve dhe pensionistëve ushtarakë dhe civilë. 

01.12.1944 
- 
09.07.1944 

48 

III-1052 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Komisionit të 
Pensioneve, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e pensionit në mënyrë të privilegjuar të nëpunësve të 
ndryshëm ushtarakë dhe civilë të vrarë nga partizanët 
shqiptarë, malazezë, nga demostruesit, nga njerëz të 
paidentifikuar dhe korrespondenca përkatëse. 

01.04.1944 
- 
10.26.1944 

263 

III-1053 Dekretligj, dekret i Këshillit të Lartë, vendim i Këshillit të 
Shtetit dhe lutje e një shtetase, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi vazhdimin e pagimit të pensionit të 
privilegjuar, të caktuar nga qeveria italiane personelit 
ushtarak shqiptar të vrarë në shërbim të kësaj qeverie dhe për 
caktimin e një pensioni të tillë. 

01.05.1944 
- 
03.20.1944 

4 

III-1054 Dekret i Këshillit të Lartë, lutje e shtetasve, dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, për pagim pensioni nëpunësve të 
internuar, të arratisurve dhe të pushuar për çështje politike 
nga okupacioni italian dhe Qeveria e Zogut dhe për njohjen e 
vjetërsisë së asaj periudhe, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.14.1944 
- 
04.29.1944 

21 

III-1055 Dekret i Këshillit të Lartë, vendime të Komisionit të 
Pensioneve, lutje, certifikata etj, dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë ndërmjet tyre dhe organeve 
të tjera, mbi caktimin, shtimin etj, të pensioneve dhe 
shpërblimeve të menjëhershme, nëpunësve dhe funksionarëve 
ushtarakë dhe civilë dhe një person të plagosur në vititn 1941 
në luftë kundër jugosllavëve. 

01.04.1944 
- 
10.27.1944 

542 

III-1056 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Kryesinë e Këshillit të Naltë dhe Komisionin e Rrogave Jetike, 
mbi lidhje, shtim rroge jetike, personave dhe familjeve të 
personaliteteve të kohës, të vrarëve dhe të plagosurve nga 
partizanët e familjeve të tjera. 

12.18.1943 
- 
10.26.1944 

335 

III-1057 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi notën verbale të 
Konsullatës Gjermane, për shpenzimet e udhëtimit të 81 
vetëve, të cilët kanë udhëtuar nga Italia në Rumani. 

05.20.1944 
- 
10.03.1944 

8 

III-1058 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi 
shpenzime udhëtimi dhe diete, nëpunësve të ndryshëm. 

01.04.1944 
- 
10.07.1944 

92 

III-1059 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Punës, mbi 
barazimin e rrogave të personelit shqiptar me atë italian pranë 
Bankës. 

02.29.1944 
- 
03.13.1944 

6 



III-1060 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi dhënie 
pensioni personave jugosllavë në Tokat e Lira. 

05.06.1944 
- 
05.23.1944 

3 

III-1061 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Kryesinë e 
Këshillit të Naltë, mbi pagimin e dëmeve të Luftës Italo-Greke, 
shtetasve shqiptarë. 

02.18.1944 
- 
10.23.1944 

15 

III-1062 Dekrete, projekt dekretligj, qarkore etj, të Këshillit të 
Ministrave dhe institucioneve të tjera shkëmbyer ndërmjet 
tyre, mbi krijimin dhe veprimtarinë e komisionit të dëmtuarve 
nga lufta, lutje dhe korrespondenca përkatëse për pagimin e 
dëmeve të luftës. 

01.22.1944 
- 
10.26.1944 

540 

III-1063 Dekret i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, vendime të 
komisariatit për shqyrtimin dhe pagimin e dëmeve dhe të 
detyrimeve nga ish entet shtetërore dhe parashtetërore 
italiane, personave të ndryshëm. 

01.12.1943 
- 
11.24.1944 

429 

III-1064 Lutje dhe formularë, lista etj, dërguar Komisionit të dëmeve të 
shkaktuara nga ushtria gjermane, krijuar pranë Kryeministrisë 
për likuidimin e këtyre dëmeve dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.10.1944 
- 
08.21.1944 

200 

III-1065 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Bankën Kombëtare të Shqipërisë, Prefekturën e Pejës, mbi 
shpenzime për refugjatët e Bihorit dhe Rozhajt. 

01.27.1944 
- 
08.28.1944 

45 

III-1066 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
mundësinë e pagimit të vleftës së një sasie fasulesh të marra 
nga çetat partizane gjatë qëndrimit të tyre në Berat (në vitin 
1943). 

01.10.1944 
- 
04.13.1944 

12 

III-1067 Lutje e një emigranti, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Financave etj, për sigurimin e 
ndihmës emigrantëve të vobektë, të paaftë për t'u sistemuar 
në Tokat e Liruara. 

06.21.1944 
- 
07.31.1944 

12 

III-1068 Korrespondencë midis Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Komisionit të Naltë 
për Nozullim dhe Konsum, mbi ndihmën e grumbulluar për 
popullsinë e Ulqinit të dëmtuar nga bombardimi ajror dhe 
mbi çështjen e shpërndarjes së saj. 

04.18.1944 
- 
08.10.1944 

12 

III-1069 Lutje të shtetasve, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
kërkesa dhe korrespondencë me Këshillin e Naltë, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme etj, për dhënie ndihmash, personave 
të ndryshëm. 

01.04.1944 
- 
10.23.1944 

54 

III-1070 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi çelje kredie në favor të Zeucher 
Ausfunhrgesellchaft - Prag pranë Bohmische Union Bank Prag 
për blerje sheqeri. 

08.14.1944 
- 
09.02.1944 

6 

III-1071 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shpenzime bujqësie, 
veterinarie,  ( blerje mikroskopi, hapje kanalesh vaditëse, etj ). 

01.12.1944 
- 
10.03.1944 

80 

III-1072 Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte 
justifikuese, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi zgjatjen e afateve të kredive të papaguara të 
Bankës së Napolit Shqipëri , për blerjen e qeve të shpërndarë 
bujqve të Shqipërisë së Jugut. 

01.03.1944 
- 
01.29.1944 

19 



III-1073 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për ndërtimin dhe 
rregullimin e rrugëve dhe urave. 

02.08.1944 
- 
09.05.1944 

64 

III-1074 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
çelje kredie dhe shpenzime për meremetimin e ndërtesave dhe 
të ujësjellësit. 

02.18.1944 
- 
10.10.1944 

53 

III-1075 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për sistemimin e lumit 
të Lanës në Tiranë. 

01.27.1944 
- 
05.08.1944 

7 

III-1076 Korrespondencë me Komisariatin e Naltë për Nozullime dhe 
Konsume, mbi pamundësinë e sigurimit të fondeve për 
funksionimin e Komisariatit të Nozullimeve. 

08.10.1944 
- 
10.03.1944 

8 

III-1077 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime të postë telegraf 
telefonave. 

03.24.1944 
- 
09.30.1944 

20 

III-1078 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi shpenzime për arsimin. 

01.21.1944 
- 
10.23.1944 

66 

III-1079 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Financave, mbi dhënie 
ndalim bursash, studentëve për të vazhduar studimet brenda 
dhe jashtë vendit. 

12.29.1943 
- 
09.22.1944 

165 

III-1080 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Kulturës Popullore, Ministrinë e Financave, mbi 
shpenzime të ndryshme të kësaj ministrie (blerje apratesh 
fotografike, filmash, etj). 

09.07.1944 
- 
09.28.1944 

47 

III-1081 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për shëndetësinë, 
luftimin e malaries, shtimin e shtretërve në spital, etj. 

01.14.1944 
- 
11.10.1944 

100 

III-1082 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues dhe Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi shpenzime për mbajtjen dhe furnizimin e 
zyrave dhe blerjeve të automjeteve. 

01.04.1944 
- 
04.18.1944 

436 

III-
1082/1 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues dhe Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi shpenzime për mbajtjen dhe furnizimin e 
zyrave dhe blerjeve të automjeteve. 

04.03.1944 
- 
10.25.1944 

455 

III-
1082/2 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues dhe Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi shpenzime për mbajtjen dhe furnizimin e 
zyrave dhe blerjeve të automjeteve. 

01.04.1944 
- 
10.26.1944 

505 

III-1083 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi shpenzime transporti, si dhe ngarkim - 
shkarkim të materialeve të ndryshme. 

10.20.1944 
- 
10.21.1944 

13 

III-1084 Dekretligj, raporte justifikuese, korrespondencë me Ministrinë 
e Drejtësisë, me Kryesinë e Këshillit të Naltë, mbi disa 
ndryshime të dekretligjit mbi disiplinimin e qirave të pasurive 
urbane, etj. 

03.15.1944 
- 
10.05.1944 

58 



III-1085 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe Entin e Nozullimeve dhe të 
Konsumeve, mbi dhënien me qira të një ndërtese shtetërore 
shoqërisë " SASTEB " në Gjilas për grumbullim drithi, si dhe të 
një furre një privati në Tiranë. 

09.22.1944 
- 
10.25.1944 

5 

III-1086 Shkresa të Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dhe për 
njoftim Kryeministrisë, mbi një borxh që i detyron monopoli i 
shtetit shqiptar, shoqërisë " La Maniffatura Tabacchi Orientali 
di Zara " dhe mbi një borxh që i detyrohet Komisariati 
Ushtarak Italian shoqërisë " Italba ". 

05.23.1944 
- 
05.30.1944 

3 

III-1087 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet e varrimit të 
funksionarëve dhe personave të ndryshëm ushtarakë dhe 
civilë. 

02.16.1944 
- 
10.24.1944 

31 

III-1088 Korrespondencë me Bashkinë e Kryeqytetit, mbi shpenzime 
për kremtimin e festave të 28 Nëntorit. 

01.18.1944 
- 
01.24.1944 

2 

III-1089 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzime, shtim fondesh, rroga, 
si dhe ndihma të institucioneve fetare. 

01.04.1944 
- 
08.30.1944 

69 

III-1090 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lutje, ankesa për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve për çështje pronësie, tokash, pyjesh, etj. 

01.26.1944 
- 
10.16.1944 

30 

III-1091 Dekretligj, raport justifikues, korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, Kryesinë e Këshillit të Naltë, mbi shitje pasurie 
patrimoniale shtetërore në Korçë dhe në Lushnjë. 

05.25.1944 
- 
10.16.1944 

17 

III-1092 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë etj, mbi shpronësime për 
ndërtime të ndryshme. 

02.03.1944 
- 
08.03.1944 

68 

III-1093 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi 
sekuestrimin dhe kthimin e pasurive të sekuestruara. 

07.29.1944 
- 
10.24.1944 

5 

III-1094 Dekretligj, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi 
rekuizimin e automjeteve, gomave, drithërave etj, për nevoja 
ushtarake. 

01.19.1944 
- 
10.24.1944 

21 

III-1095 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
ndërmjetësinë pranë autoriteteve gjermane në Serbi, për 
kthimin e një shume të hollash që i kanë sekuestruar nënës së 
Fatos Kokoshit në Beograd. 

07.04.1944 1 

III-1215 Vendime, dekrete dhe konventa mbi veprimtarinë e shoqërive 
dhe firmave të huaja në Shqipëri dhe koncesionet e tyre në 
ekonomi, si dhe specialistët e huaj. 

07.31.1941 
- 
08.18.1944 

278 

III-1237 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi akordim 
pensioni personave që kanë shërbyer në pushtet. 

02.13.1942 
- 
05.03.1944 

198 

III-1257 Dekrete dhe promemorie mbi ndryshimet në buxhet dhe 
marrje masa për shkurtimet dhe kursimet në buxhet. 

08.18.1941 
- 
03.02.1944 

50 



III-1261 Dekretligj, urdhëresë dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Bankën, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi pagesën, 
shitjen dhe përjashtimin e artikujve nga taksat ( taksa 
shtetërore, doganore, lëndë ndezëse, xhelep për të sëmurët ) . 

12.11.1942 
- 
03.01.1944 

29 

III-1264 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financës 
mbi pagesë rroge. 

01.17.1943 
- 
03.08.1944 

30 

III-1273 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën Kombëtare mbi 
ndërrimin e monedhës. 

09.23.1943 
- 
01.10.1944 

23 

III-1275 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën Kombëtare, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi dërgimin, likuidimin dhe 
zhbllokimin e të hollave për efekte të ndryshme. 

01.23.1943 
- 
07.27.1944 

75 

III-1280 Lutje e një gruaje drejtuar Kryeministrisë me anën e së cilës 
kërkon që ndërtesa e disponuar për shkollën foshnjore të mos 
merret për lokal dëfrimi. 

04.24.1944 1 

III-1281 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi krijimin e seksionit " Kosova " për studime në art, histori, 
demografi, ekonomi etj. 

06.14.1944 
- 
06.23.1944 

3 

III-1282 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi lirimin e hotel " Dajti"-t të okupuar nga ushtria 
gjermane dhe ndihmën që duhet të japë qeveria në 
mirëfunksionimin e hoteleve. 

03.14.1944 
- 
08.14.1944 

20 

III-1283 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave mbi vendburimet 
minerale, shfrytëzimin e tyre dhe dhënien me koncesion 
shoqërive të huaja. 

01.20.1944 
- 
08.31.1944 

40 

III-1284 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e çmimit të 
energjisë elektrike. 

04.04.1944 1 

III-1285 Lutje drejtuar Kryeministrisë në të cilën kërkojnë pagesën e 
qirasë së tokës. 

05.19.1944 
- 
08.05.1944 

2 

III-1286 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
përfundimin e marrëveshjes me Shoqërinë Koncesionare të 
Peshkimit " Ipis" për peshkim në Tokat e Liruara. 

05.26.1944 
- 
07.27.1944 

16 

III-1287 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi kuadrin e zyrave të Punëve Botore dhe 
gradimin e tyre. 

05.08.1944 
- 
08.18.1944 

4 

III-1288 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi hapjen dhe rregullimin e një rruge. 

10.04.1944 
- 
10.12.1944 

2 

III-1289 Vendim, qarkore, urdhëresë dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, Bankën Kombëtare 
etj. mbi blerjen e sendeve ushqimore për furnizimin e 
popullsisë, disiplinimin e tregtisë së bereqetit. 

01.20.1944 
- 
10.03.1944 

73 

III-1290 Shkresë e Armës së Gjindarmërisë drejtuar Kryeministrisë ku i 
jep sqarime në lidhje me gjendjen e transportit automobilistik 
dhe regjistrimin e automjeteve. 

03.17.1944 2 

III-1291 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Jashtme mbi 
rekuizimin e anijeve shqiptare nga ana e gjermanëve si dhe 
ankesë e pronarëve për mospagesën e vlerës së mallit. 

03.20.1944 
- 
06.19.1944 

19 



III-1292 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave dhe për 
njoftim Kryeministrisë mbi përvetësimin e rrjetit telefonik dhe 
të radios nga ushtria gjermane. 

01.11.1944 
- 
10.20.1944 

11 

III-1293 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve mbi 
kursimin e karburantit dhe korrespondenca përkatëse lidhur 
me këtë problem. 

01.03.1944 
- 
09.02.1944 

26 

III-1294 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi marrëveshjen që duhet bërë me Gjermaninë në 
fushën e radios. 

02.19.1944 
- 
03.01.1944 

3 

III-1295 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërimin dhe pushimin e kuadrit 
të ekonomisë. 

01.21.1944 
- 
10.12.1944 

18 

III-1296 Pasqyrë e shpenzimeve që kanë bërë qeveritë e ndryshme 
shqiptare nga buxheti i shtetit. 

1944 1 

III-1297 Projektligj dhe korrespondencë mbi nxjerrjen dhe pagesën e të 
dhjetave. 

05.31.1944 
- 
07.04.1944 

4 

III-1298 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi nxjerrjen e taksës të peshimit të duhanit të 
banderoluar. 

08.22.1944 1 

III-1299 Raport i shoqërisë " Italstrade" SA, mbi lidhjen e kontratave 
për transportin hekurudhor dhe pagesën e tarifës përkatëse. 

06.01.1944 4 

III-1300 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet e ndryshme mbi akordimin e kredive për pagesë 
rroge, pensioni, shpërblimi etj. 

04.24.1942 
- 
10.10.1944 

73 

III-1301 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
kredinë që nevojitet për shpenzime administrative e të 
ndryshme të kësaj natyre. 

02.22.1944 
- 
10.16.1944 

21 

III-1302 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e Fuqive 
Vepruese, mbi pagesën e fondit për shpenzime të fshehta. 

08.18.1944 
- 
10.26.1944 

4 

III-1303 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi akordimin 
e një kredie për armën ajrore italiane të bllokuar në bankë nga 
gjermanët. 

03.14.1944 
- 
08.01.1944 

10 

III-1304 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi pagesën e rrogave. 

03.15.1944 
- 
07.10.1944 

8 

III-1305 Lutje drejtuar Kryeministrisë nga persona që kërkojnë pension 
ose rrogë jetike, si dhe korrespondencë përkatëse lidhur me 
këtë problem. 

01.10.1944 
- 
10.26.1944 

20 

III-1306 Korrespondencë dhe lista mbi dëmet që ka shkaktuar ushtria 
gjermane, si dhe kërkesa për pagesën e dëmshpërblimeve. 

01.17.1944 
- 
10.16.1944 

46 

III-1307 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shqyrtimin e ankesës së një pronari të lokalit 
i cili ankohet për ushtarët gjermanë që nuk e kanë paguar 
kafenë. 

11.13.1943 
- 
04.04.1944 

6 



III-1308 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi krijimin e një 
komisioni për të marrë në dorëzim arin e grabitur nga italianët 
dhe tani i grabitur prej gjermanëve dhe i vendosur në bankën 
e Berlinit. 

11.25.1943 
- 
02.15.1944 

4 

III-1309 Vendim dhe raport mbi shitjen e arit dhe ndalimin e 
kondrabandës me të. 

03.14.1944 
- 
05.18.1944 

11 

III-1310 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi shkëmbimin e parasë 
shqiptare me dinarin jugosllav dhe markën gjermane. 

02.20.1944 
- 
03.01.1944 

7 

III-1311 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi marrjen e masave për mosdëmtimin e pronave të 
shqiptarëve të ndodhura në Bullgari. 

08.06.1943 
- 
04.13.1944 

10 

III-1312 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi pasuritë italiane në Shqipëri. 

02.11.1944 2 

III-1313 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi pagesën e dëmeve personave që u janë 
dëmtuar pronësitë nga ushtria gjermane. 

11.04.1943 
- 
08.25.1944 

27 

III-1434 Projekt- dekret-ligj, korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Këshillit të Shtetit mbi tatimin e ndërtesave. 

12.22.1943 
- 
03.24.1944 

11 

III-1451 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
si dhe një raport inspektimi i ekonomatit të kryesisë mbi disa 
mangësi që janë konstatuar në depot e ujit nga tekniku i cili 
është caktuar për kontrollimin e rrjetit të instalimit. 

06.25.1944 
- 
08.17.1944 

5 

III-1452 Korrespondencë e Ministrisë së Kulturës Popullore me 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e projektligjit 
për rregullimin e industrisë bujtimore ( projektligji mungon ). 

03.23.1944 1 

III-1453 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi urdhërin që i jepet gjithë doganave që të moslejojnë 
importimin ose eksportimin e asnjë malli pa u marrë leja e 
rregullt prej Komisariatit të Naltë për Nozullime dhe 
Transporte. 

03.21.1944 1 

III-1454 Njoftim i Komisariatit të Naltë për Nozullime Konsum e 
Transport mbi ekspertimin e drithërave në Jugosllavi dhe 
pasojat për popullatën. 

03.14.1944 1 

III-1455 Leje importim mallrash nga firma të ndryshme të ardhura prej 
Gjermanie, Serbie etj. 

03.16.1944 
- 
03.21.1944 

33 

III-1456 Shkresë drejtuar një qytetari italian për të ushtruar aktivitet 
tregtar në Tiranë. 

10.03.1944 1 

III-1457 Dekretligj mbi shtesa e mbartje fondesh në buxhetin e 
ushtrimit financiar 1943-1944. 

05.31.1944 2 

III-1458 Njoftim i Komisariatit të Naltë për Nozullim Konsum e 
Transport drejtuar vëllezërve të ekonomi industri miellit mbi 
derdhje shumash për llogari të  "FAPIT " për shitje mielli me 
çmim të lartë. 

02.03.1944 1 

III-1459 Njoftime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar Bankës 
Kombëtare të Shqipërisë mbi vënien në dispozicion të 
Komisariatit të Naltë për Nozullime Konsume e Transporte 
shuma nga llogaria e fondit të  " FAPIT ". 

02.25.1944 
- 
06.16.1944 

5 



III-1460 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve 
Botore mbi ngarkimin që i bëhet shoqërisë " SASTEB " për 
shpenzimet e transportit për misrin e prishur që ka çuar prej 
Durrësi në Fier si dhe lejimi për ta mbajtur në qytet për shitje. 

08.02.1944 1 

III-1461 Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Komisionit për likuidimin e 
kredive italiane mbi kthimin e shumave të shpërblimit të 
marra nga ky komision të tërhequra nga kapitulli i kësaj 
kryesie. 

10.18.1944 1 

III-1462 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi marrje kredie për pagimin e 
rrogave të nëpunësve të Bashkisë së Vlorës. 

10.26.1944 2 

III-1463 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi dhënie shpërblim Komandantit të Përgjithshëm të 
Gjindarmërisë si dhe të një kapiteni. 

10.13.1944 
- 
10.18.1944 

2 

III-1464 Projekt- dekret- ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Kryesinë e Këshillit të 
Naltë etj, mbi dhënien e një shpërblimi të njëhershëm 
oficerëve të Ushtrisë Kombëtare për kompletimin ose 
ndërrimin e uniformës. 

02.04.1944 
- 
06.15.1944 

18 

III-1465 Lutje drejtuar Kryeministrisë nga persona që kërkojnë pension 
ose rrogë jetike, si dhe korrespondencë përkatëse lidhur me 
këtë problem. 

06.02.1944 
- 
06.19.1944 

6 

III-1495 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e Fuqive 
Vepruese në Tiranë mbi shpenzimet e fshehta për fuqitë 
vullnetare. 

10.26.1944 2 

III-1496 Dekretligj i Kryeministrisë mbi shtimin e një fondi në buxhetin 
e vitit 1943 - 1944 të Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, si dhe 
zbatimi i tij. 

1944 2 

    

IV ARSIM - KULTURË   

IV-16 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Arsimit etj, mbi emërime, pushime, transferime, marrje me 
kontratë dhe edukimin e personelit të arsimit. 

10.24.1939 
- 
04.12.1944 

464 

IV-47/1 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. 

12.17.1940 
- 
02.05.1944 

338 

IV-47/2 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. 

12.23.1940 
- 
01.05.1944 

584 

IV-92 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërime, transferime, gradime, pushime, dhënie 
leje pushimi e dhënie dorëheqje të arsimtarëve e personelit të 
kësaj ministrie. 

01.04.1943 
- 
01.13.1944 

288 

IV-92/1 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërime, transferime, gradime, pushime, dhënie 
leje pushimi e dhënie dorëheqje të arsimtarëve e personelit të 
kësaj ministrie. 

01.03.1943 
- 
06.04.1944 

345 



IV-92/2 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërime, transferime, gradime, pushime, dhënie 
leje pushimi e dhënie dorëheqje të arsimtarëve e personelit të 
kësaj ministrie. 

01.03.1943 
- 
07.21.1944 

536 

IV-92/3 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërime, transferime, gradime, pushime, dhënie 
leje pushimi e dhënie dorëheqje të arsimtarëve e personelit të 
kësaj ministrie. 

01.03.1943 
- 
02.04.1944 

555 

IV-92/4 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërime, transferime, gradime, pushime, dhënie 
leje pushimi e dhënie dorëheqje të arsimtarëve e personelit të 
kësaj ministrie. 

01.01.1943 
- 
01.04.1944 

355 

IV-93 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kërkesa për 
hapje shkollash, konviktesh, lirim lokalesh të okupuara nga 
gjermanët etj. 

02.09.1943 
- 
03.01.1944 

50 

IV-103 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
emërime, transferime, pushime, dhënie dorëheqje të kuadrit të 
kësaj ministrie. 

01.04.1943 
- 
01.24.1944 

227 

IV-117 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Administratës së 
Ministrisë së Arsimit etj, mbi emërime, dorëheqje, pushime, 
transferime, qëndrime politike etj, shënime biografike të 
arsimtarëve të personelit tjetër të arsimit. 

1944 573 

IV-117/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Administratës të 
Ministrisë së Arsimit etj, mbi emërime, dorëheqje, pushime, 
transferime, qëndrime politike etj, shënime biografike të 
arsimtarëve të personelit tjetër të arsimit. 

1944 535 

IV-117/2 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Administratës të 
Ministrisë së Arsimit etj, mbi emërime, dorëheqje, pushime, 
transferime, qëndrime politike etj, shënime biografike të 
arsimtarëve të personelit tjetër të arsimit. 

12.28.1943 
- 
10.27.1944 

343 

IV-117/3 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Administratës të 
Ministrisë së Arsimit etj, mbi emërime, dorëheqje, pushime, 
transferime, qëndrime politike etj, shënime biografike të 
arsimtarëve të personelit tjetër të arsimit. 

01.14.1944 
- 
10.25.1944 

354 

IV-118 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të Ministrave 
e Këshillit të Shtetit, projekt mbi dekret ligjin e pasqyra 
organike emërore etj, përgatitur nga Ministria e Arsimit dhe 
Ministria e Kulturës Popullore, mbi shqyrtimin, caktimin e 
ndryshimin e organikave të këtyre ministrive. 

03.10.1944 
- 
10.23.1944 

66 

IV-119 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Financave, 
mbi trajtimin ekonomik të mësuesve të sëmurë me tuberkuloz, 
që shkojnë për kurime. 

08.21.1944 
- 
09.25.1944 

4 

IV-120 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Arsimit, mbi hapje e organizim shkollash. 

02.13.1944 
- 
02.19.1944 

4 



IV-121 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Arsimit, mbi kthim, lirim, gjetje, keqpërdorim të 
ndërtesave arsimore. 

01.12.1944 
- 
10.25.1944 

24 

IV-122 Njoftim, drejtuar Rexhep Mitrovicës, Koço Mukës, mbi 
ndalimin e përdorimit të një ndërtese shkolle të dhuruar për 
nevoja të tjera shkollore. 

05.15.1944 
- 
05.24.1944 

2 

IV-123 Dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Kryesinë e Këshillit të Lartë, mbi 
abrogimin e disa dekreteve, shfuqizimin përkohësisht të disa 
dispozitave mbi reformën e shkollës së mesme. 

03.24.1944 
- 
06.06.1944 

55 

IV-124 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi çështjen e 
formimit të një komisioni shqiptar për marrjen në provë e 
dhënien e dëshmive shkollore, nxënësve italianë të shkollës " 
Francesko Cripi ". 

05.13.1944 1 

IV-125 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte justifikuese, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi shpërnguljen e 
kursit të lartë të Institutit Teknik Industrial nga Korça në 
Tiranë. 

09.04.1944 
- 
10.10.1944 

7 

IV-126 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
pajisjen me instrumente muzikore të Shtëpisë së Rinisë në 
Tetovë. 

07.17.1944 1 

IV-127 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, vendime e procesverbale të Këshillit të 
Administratës së Ministrisë së Kulturës Popullore, si dhe 
kërkesa e korrespondencë ndërmjet tyre etj, mbi emërime, 
tranferime, pushime të personelit të Ministrisë së Kulturës 
Popullore e të organeve të saj vartëse. 

01.14.1944 
- 
10.26.1944 

59 

IV-128 Njoftime të Këshillit të Lartë e të Institutit Shqiptar për 
Studime e Arte, dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi zgjedhjen nga Këshilli i Lartë të Kryesisë dhe të anëtarëve 
të këtij instituti, si dhe lista emërore e misave të zgjedhur. 

05.01.1944 4 

IV-129 Kërkesë e një grupi intelektualësh anëtarë të tenis klubit, 
dërguar Këshillit të Ministrave për çeljen e këtij klubi të 
okupuar gjatë okupacionit italian. 

08.14.1944 2 

IV-130 Dekretligj, vendim i Këshillit të Shtetit, korrespondencë me 
Ministrinë e Kulturës Popullore dhe Kryesinë e Këshillit të 
Lartë, mbi caktimin e dispozitave për dhënien e bursave në 
sektorin e kulturës. 

01.21.1944 
- 
06.15.1944 

30 

IV-131 Kumtesë e Bibliotekës së Institutit Shqiptar, për studime e arte 
mbi pasurimin e Bibliotekës me vepra, botime, dokumente e 
dorëshkrime të ndryshme shqiptare e të huaja. 

04.11.1944 1 

IV-132 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Arsimit, 
mbi lidhjen e një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Arsimit 
dhe Komandës Ushtarake Gjermane në Shqipëri, për vënien 
në dispozicion të ushtrisë gjermane stadiumin sportiv " Tirana 
" dhe rregullimin e tij. 

07.25.1944 
- 
08.18.1944 

8 

IV-133 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Entin e 
Nozulimeve, për nëpunësit shtetëror, mbi marrjen e disa 
materialeve sportive e shkollore nga magazina e Partisë 
Fashiste dhe nga ish institucionet italiane. 

05.11.1944 
- 
09.23.1944 

7 



IV-134 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Lartë e Ministrinë e 
Kulturës Popullore, mbi ndalimin e kritikave kundër librave, 
që botohen me qëllim propagande proqeveritare. 

08.07.1944 
- 
08.31.1944 

7 

IV-135 Qarkore e Kryeministrisë, drejtuar gjithë dikastereve, tri 
drejtorive e dy komandave, mbi rregullimin e shërbimit të 
lajmeve për botim. 

10.02.1944 
- 
10.03.1944 

1 

IV-136 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi mundësinë e 
nxjerrjes së një reviste për të rinj me emrin " Jeta e rinisë ". 

04.04.1944 
- 
04.20.1944 

6 

IV-137 Promemorie, korrespondencë me Ministrinë e Kulturës 
Popullore dhe Institutit Shqiptar për Studime e Arte, mbi 
botimin e një atlas-albumi me përmbajtje hartash e fotografish 
për Kosovën. 

03.15.1944 
- 
07.18.1944 

7 

IV-138 Korrespondencë me Institutin Shqiptar për Studime e Arte, 
mbi ndihmën me anë të dokumenteve që duhet të japin 
dikasteret e ndryshme profesor Avni Zajmit, për përgatitjen e 
një vepre mbi Kosovën për periudhën 1933-1944. 

10.12.1944 1 

IV-139 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ndalimin e 
shpërndarjes së statistikave të popullsisë së Tokave të Liruara 
për arsye se nuk janë të sakta dhe përpilimin e një statistike të 
re. 

02.24.1944 
- 
02.26.1944 

4 

IV-140 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi botimin e një 
"Udhëheqësi Turistik Shqiptar", mbi gjuetinë në Shqipëri. 

03.21.1944 
- 
03.29.1944 

2 

IV-141 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
përgatitjen për botim vëllimin e dytë të librit " Financat e 
Shqipërisë". 

01.20.1944 1 

IV-142 Ligj, " Mbi kategorizimin e arsimtarëve ". 1944 1 

IV-143 Shkresë, drejtuar Komandës Eprore të Fuqive të Armatosura 
në Shqipëri, mbi qëndrimin e forcave ushtarake ndaj shkollave 
shqipe në Tetovë dhe hapje shkollash fillore me mësues 
ushtarakë italianë nga ana e tyre. 

1944 1 

IV-144 Listë e personelit arsimor në Shkodër. 1944 5 

IV-145 Skicë planimetrie e shkollës fillore të katundit Nartë të Vlorës. 1944 1 

IV-172 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi problemet e ndryshme në lidhje me kuadrin 
(gradime, emërime etj.) . 

01.15.1942 
- 
07.15.1944 

82 

IV-184 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Kulturës Popullore, mbi shkarkim nga detyra për arsye 
shëndetësore, marrje mase ndëshkimore dhe emërime. 

01.21.1943 
- 
08.08.1944 

11 

IV-202 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Arsimit mbi lejimin e Drejtorit të Shkollës në Delvinë dhe një 
mësuesi në Konispol për të shkuar në Greqi ku do të 
zhvillojnë një veprimtari sipas nevojës së kohës. 

04.19.1944 1 

IV-203 Dekretligj e raport justifikues mbi abrogimin e dekretit mbi 
rregullimin e konvikteve shtetërore. 

05.1944 2 

IV-212 Lajme të  " Agjensisë Telegrafike SHqiptare " mbi grupin e 
parë të robërve shqiptarë që niset nga Beogradi në Shqipëri që 
gjendeshin në Gjermani gjatë Luftës së 2-të Botërore. 

04.30.1944 4 



IV-213 Lajme të " Agjencisë Telegrafike Shqiptare" mbi Luftën e 2-të 
Botërore, mbi ngjarjet në Bashkimin Sovjetik në Washington, 
në Greqi, etj. 

04.01.1944 
- 
09.29.1944 

59 

IV-214 Buletini " Lajme të brendshme " të Agjencisë Telegrafike 
Shqiptare mbi ndihmat që u janë shpërndarë të mjeruarve nga 
lufta. 

04.29.1944 8 

V SHËNDETËSIA   

V-50 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
emërime, transferime, pushime të kuadrit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shëndetësisë. 

01.12.1942 
- 
05.06.1944 

350 

V-60 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, fletëbiografi etj, si dhe kërkesa e korrespondenca 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë e organeve të tjera, mbi 
emërime, pushime, dorëheqje të shëndetësisë, mjekë, dentistë, 
infermierë, personel administrativ etj. 

01.04.1944 
- 
10.06.1944 

181 

V-60/1 Dekrete të Këshillit të Lartë, vendime të Këshillit të 
Ministrave, fletëbiografi etj, si dhe kërkesa e korrespondenca 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë e organeve të tjera, mbi 
emërime, pushime, dorëheqje të shëndetësisë, mjekë, dentistë, 
infermierë, personel administrativ etj. 

01.11.1944 
- 
08.01.1944 

148 

V-61 Dekretligj, dekretuar nga Këshilli i Lartë mbi shërbimin 
mjekësor të detyrueshëm në vendin e caktuar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Shëndetësisë, për mjekët e porsadiplomuar 
dhe korrespondenca përkatëse. 

04.12.1944 
- 
05.13.1944 

8 

V-62 Dekret i Këshillit të Lartë, projekt mbi dekret ligjin, raport 
justifikues dhe vendim i Këshillit të Shtetit, mbi vënien në 
kontroll të organeve të shëndetësisë, të shpalljeve që botojnë 
mjekët e ndryshëm për ofrim ndihme e shërbime të ndryshme 
shëndetësore, si dhe korrrespondenca përkatëse. 

03.28.1944 
- 
05.26.1944 

14 

V-63 Telegram dhe korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Policisë, për sistemimin në çmendinën e Vlorës të një vajze të 
sëmurë. 

08.17.1944 4 

V-64 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, për kufizimin nga 
ana e mjekëve të raporteve mjekësore në favor të nëpunësve. 

02.03.1944 
- 
02.24.1944 

5 

V-65 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi gjendjen 
antihigjienike të therrtores në Tiranë dhe mbi masat e mara. 

05.20.1944 
- 
06.28.1944 

6 

V-66 Dekretligj, i dekretuar nga Këshilli i Lartë, mbi vaksinimin e e 
detyrueshëm kundër sëmundjeve të lisë e të difterisë. 

03.31.1944 
- 
05.03.1944 

12 

V-67 Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe kërkesa e kësaj kryesie, 
dërguar në Kryesinë e Këshillit të Lartë mbi akuzat në shtyp 
që i bëhen shtëpisë së  " Nënës dhe Fëmijës " për kryerje vizita 
mjekësore me studentët, që nuk janë të degës së mjekësisë. 

08.09.1944 
- 
08.14.1944 

3 

V-68 Korrespondencë me qendrën e Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi 
emërime, pushime, transferime të kuadrit të kësaj qendre. 

01.22.1944 
- 
04.13.1944 

54 



V-69 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë 
ministrive dhe kërkesë e Kryqit të Kuq Shqiptar, dërguar kësaj 
kryesie mbi një mbledhje që do të zhvillojë kuvendi i Kryqit të 
Kuq Shqiptar, për rishikimin e zgjedhjeve të këtij instituti. 

06.21.1944 
- 
06.24.1944 

3 

V-70 Raport, mbi gjendjen e tashme të  Kryqit të Kuq Shqiptar dhe 
riorganizimin e tij. 

03.28.1944 
- 
03.31.1944 

19 

V-71 Dekretligj i dekretuar nga Këshilli i Lartë, vendim i Këshillit të 
Ministrave, projektstatut i Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi 
aprovimin e këtij statuti, korrespondenca përkatëse e për 
ndryshimin e disa dispozitave të tij. 

04.12.1941 
- 
10.28.1944 

49 

V-72 Telegram falenderimi nga Kongresi i I-rë i Kryqit të Kuq 
Shqiptar, drejtuar Kryetarit të Këshillit Rexhep Mitrovica, për 
pjesëmarrjen dhe fjalën e mbajtur në këtë Kongres. 

07.05.1944 1 

V-73 Korrespondencë me Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi moslejimin e 
veprimtarisë së organizatave bamirëse pa lejen dhe 
bashkëpunimin me Kryqin e Kuq Shqiptar. 

04.21.1944 1 

V-74 Shtojcë rregullore e dekretuar nga Këshilli i Lartë, raport 
justifikues dhe vendim i Këshillit të Shtetit, mbi llotarinë e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, si dhe korrespondenca përkatëse. 

03.22.1944 
- 
06.12.1944 

14 

V-75 Projekt mbi dekret ligjin, promemorie, raport justifikues, 
korrespondencë me Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi lënien 
përkohësisht për një afat prej 6 muajsh pas mbarimit të luftës, 
godinat e lagjes " Laprakë " në dispozicion të Kryqit të Kuq 
Shqiptar. 

04.18.1944 
- 
10.16.1944 

26 

V-76 Korresopndencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lirimin e godinës së "Strehës Vorfnore"  të Kryqit të Kuq në 
Tiranë, okupuar nga forcat ushtarake. 

05.08.1944 
- 
11.18.1944 

20 

V-77 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
lejimin e kalimit të makinës së Dr.Halit Jeros përfaqësues i 
Kryqit të Kuq Ndërkombëtar. 

07.04.1944 
- 
07.25.1944 

5 

V-78 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Financave, mbi dërgimin e Dr.Ali Zenelajt, për 
specializimin me bursë në Vienë. 

07.08.1944 
- 
10.20.1944 

4 

V-79 Projktligj, mbi shërbimet e instituteve të shëndetësisë dhe 
formimin e dhomës së mjekut. 

1944 5 

V-80 Projekt mbi dekret ligjin, mbi themelimin e instituteve 
bamirëse (azile dhe krijimin e disave mbi taksat për mbajtjen e 
tyre). 

1944 6 

V-87 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi emërimin dhe pushimin e kuadrove të 
shëndetësisë. 

02.28.1944 
- 
10.21.1944 

95 

VI CIVILE - ADMINISTRATIVE   

50 Vendim, qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
me Ministrinë e Financës, Ministrinë e Punëve Botore, 
Drejtorinë e Postë Telegraf Telefonave etj. mbi pajisjen e 
zyrave me mobilje, makina shkrimi, sende kancelarie, etj. 
bashkëngjitur ndodhen dhe listat e materialeve që u nevojiten 
zyrave. 

10.12.1940 
- 
07.05.1944 

201 



168 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Zyrën 
Qendrore të Statistikës, mbi regjistrimin e popullsisë të atyre 
zonave që u janë dëmtuar regjistrat nga lufta. 

03.12.1943 
- 
10.16.1944 

11 

170 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
njoftim dhe dërgim akt vdekjesh. 

08.10.1943 
- 
01.21.1944 

5 

219 Korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme mbi 
transferimin e zyrave e vendosjen e telefonit dhe lidhjen e tyre 
me rrjetin urban. 

03.08.1943 
- 
01.03.1944 

22 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen e librit " 
Financave të Shqipërisë " dhe shpërndarjen në dikasteret e 
ndryshme. 

11.15.1943 
- 
01.24.1944 

2 

226 Qarkore drejtuar gjithë ministrive, dy këshillave e dy 
komandave, korrespondencë me ministritë e ndryshme mbi 
mbajtjen ose jo të ligjeve, dekretligjeve dhe rregulloreve që 
janë vënë në zbatim gjatë okupacionit italian. 

10.04.1943 
- 
03.03.1944 

74 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi shtypjen e pasaportave të reja. 

11.26.1943 
- 
02.21.1944 

9 

243 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme e 
Ministrinë e Kulturës Popullore mbi sigurimin e një 
apartamenti në hotel  " Dajti " për strehimin e familjes së 
sekretarit të kryekonsullatës gjermane. 

12.29.1943 
- 
01.18.1944 

4 

244 Vendim i Këshillit të Shtetit, qarkore drejtuar organeve 
qendrore, dekretligj e korrespondencë me komisionin për 
shtëpitë e nëpunësve, Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e 
Drejtësisë etj. mbi rregullimin e gjestionit dhe të shpërndarjes 
së apartamenteve për nëpunësat civilë e ushtarakë të shtetit 
dhe formimi i komisionit për këtë qëllim. 

03.05.1943 
- 
01.10.1944 

88 

254 Korrespondencë me Zyrën Qendrore të Statistikës, Komandën 
e Përgjithshme të Gjindarmërisë dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi regjistrime, transferime të akteve të gjendjes 
civile, ndërrim emri dhe regjistrimin e popullsisë së tokave të 
liruara. 

01.05.1944 
- 
08.19.1944 

21 

255 Vendime të Këshillit të Ministrave, lista e gjendjes familjare që 
kanë emigruar nga Potgorica dhe janë vendosur në Shkodër 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi dhënie shtetësie shqiptare. 

01.20.1944 
- 
10.11.1944 

88 

256 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
telegram i Komitetit Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit, 
për lejimin e katundarëve të Gjinalit për të kaluar herë pas 
here në rajonin bullgar për të punuar arat e kositura e 
livadhet. 

07.01.1944 
- 
07.06.1944 

3 

257 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme që të mos bëhet asnjë vizë për 
jashtë ndër dokumentat e udhëtimit që nuk janë lëshuar prej 
autoriteteve administrative shqiptare. 

08.21.1944 
- 
08.22.1944 

2 

258 Telegrame urimi drejtuar kryeministrit Ibrahim Biçakut me 
rastin e caktimit të tij në postin e kryeministrit. 

09.09.1944 
- 
09.12.1944 

15 



259 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë institucioneve 
qendrore mbi pritjet ceremoniale, ku marrin pjesë dhe të huajt. 

05.09.1944 
- 
06.14.1944 

4 

260 Telegram ngushëllimi dërguar nga kryeministri Fiqiri Dine 
G.B. Nigris Delegatit Apostolik me rastin e vdekjes së Hirësisë 
së tij Kardinalit Mogliene. 

08.23.1944 
- 
08.24.1944 

2 

261 Telegram ngushëllimi i kryeministrit Fiqiri Dines, dërguar 
familjes së Loro Sumës me rastin e vdekjes së tij. 

07.26.1944 
- 
07.31.1944 

2 

262 Telegram urimi drejtuar nga Rexhep Mitrovica kryepeshkopit 
Kristofor Kissi me rastin e çeljes së këshillave të kishës 
autoqefale. 

01.05.1944 
- 
06.06.1944 

6 

263 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore mbi 
kërkesën e një shtetasi për pritje në audiencë të tij nga 
kryeministri Rexhep Mitrovica. 

05.24.1944 1 

264 Njoftime dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Kryesisë së Këshillit të Lartë mbi rendin e 
ditës, caktimin dhe shtyrjen e mbledhjeve të përbashkëta dhe 
të veçanta të këtyre normave dhe mbi thirrjen e personave në 
këto mbledhje. 

01.18.1944 
- 
09.26.1944 

14 

265 Korrespondencë me Kryesinë e Parlamentit për vënien në 
zbatim sa më shpejt të vendimeve që merren nga ana e 
qeverisë. 

10.05.1944 2 

266 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë institucioneve 
qendrore mbi evadimin e korrespondencës me kryesinë ose 
qendrën e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

07.28.1944 
- 
08.03.1944 

2 

267 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komitetin Qendror të Lidhjes së II-të të Prizrenit për dërgimin 
e kopjes së shifrarit. 

05.24.1944 
- 
06.06.1944 

2 

268 Qarkore e Ministrisë së Kulturës Popullore dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare 
etj. mbi shtypje, dërgime e plotësim nevojash të zyrave të 
ndryshme, me gazeta zyrtare, pasaporta, formularë e 
dispozita të ndryshme. 

01.20.1944 
- 
09.22.1944 

11 

269 Korrespondencë me Bankën Kombëtare të Shqipërisë dhe 
Entin e Nozullimeve për nëpunësat shtetërore mbi të drejtën e 
firmës së drejtorit të Entit të Nozullimeve. 

01.04.1944 
- 
10.24.1944 

4 

270 Procesverbal mbi hapjen e arkivave të Sekretarisë së Zyrës 
Ushtarake e duke prishur kyçet e arkivave dhe të tavolinës për 
mungesë të sekretarit të Zyrës Ushtarake. 

10.23.1944 1 

271 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Ministrinë e Kulturës Popullore mbi lajmërimin e rojes e 
taracës së selisë së Kryesisë së Këshillit të Ministrave që të 
lejojë vrojtuesin meteorologjik, në çdo orë që vjen. 

08.26.1944 
- 
09.05.1944 

2 

272 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë për të njoftuar 
ditët e festave fetare për pushim zyrtar. 

06.19.1944 
- 
08.02.1944 

3 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore drejtuar gjithë 
institucioneve qendrore mbi caktimin e orarit zyrtar. 

09.16.1944 
- 
10.23.1944 

3 

274 Dekretligj mbi vënien në Shqipëri të orës legale. 04.03.1944 1 



275 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi dorëzim e 
kthim autoveturash ndërmjet institucioneve shtetërore. 

03.28.1944 
- 
10.25.1944 

8 

276 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje, kërkesa dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, etj. mbi strehimin e 
nëpunësave në apartamentet përkatëse. 

01.18.1944 
- 
10.06.1944 

61 

277 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
mundësinë e marrjes në dispozicion të nevojave të disa 
dikastereve, të nëpunësve, për 5 dhoma në hotel " Dajti ". 

03.23.1944 
- 
03.30.1944 

5 

278 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, etj. mbi okupim e lirim 
ndërtesash për nevoja shtetërore dhe mbi ankesat e pronarëve 
të këtyre ndërtesave. 

01.26.1944 
- 
10.26.1944 

22 

279 Kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shpërndarjen e një sasie 
mobiljesh të ish Milicisë Fashiste Pyjore, nëpunësve të 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare me kundërpagesë dhe 
korrespondencë përkatëse. 

01.17.1944 
- 
03.09.1944 

3 

280 Korrespondencë me Komitetin e Lidhjes së II-të të Prizrenit 
për rregullimin e varrit të Ali Pashë Gucisë. 

04.05.1944 1 

281 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë e Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime etj. të klerikëve. 

03.01.1944 
- 
05.31.1944 

23 

282 Njoftim i Mitropolisë së Hirëshme të Beratit, Vlorës, Kaninës 
dhe Myzeqesë dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
propagandën pro qeveritare të zhvilluar nga kjo mitropoli. 

02.24.1944 1 

283 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Drejtësisë mbi kërkesën e parësisë së Shkodrës për abrogimin 
e ligjit, mbi krijimin e Këshillit të Ulemave pranë Komunitetit 
Mysliman. 

03.14.1944 1 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Këshillit të Lartë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi shtrirjen e 
statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë edhe në 
tokat e liruara duke pranuar në juridiksionin e saj 
Peshkopatën e Prizrenit dhe krijimin e dy peshkopatave të 
reja. 

02.08.1944 
- 
06.12.1944 

16 

285 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me 
Ministrinë e Drejtësisë, Kryesinë e Komunitetit Mysliman, mbi 
konfliktin ndërmjet bujqëve të çifligut të Kosovës në rrethin e 
Lushnjës për pagimin e të tretës së Komunitetit Mysliman. 

03.15.1944 
- 
08.28.1944 

16 

286 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Naltë mbi një 
konflikt familjar për sigurimin e ushqimit të një nëne prej 
djalit të saj. 

06.13.1944 
- 
06.17.1944 

2 

287 Dekretligj, raport justifikues e korrespondencë me Ministrinë 
e Drejtësisë mbi ndalimin  e shtetasve shqiptarë me lidh 
martesë me gra me kombësi të huaj. 

03.14.1944 
- 
10.06.1944 

26 

342 Statistika mbi regjistrimin e popullsisë. 10.24.1943 
- 
02.22.1944 

89 

350 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive në lidhje me thjeshtimin e korrespondencës zyrtare. 

06.02.1944 1 



351 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve ku u bën 
njoftimin e vdekjes të anëtarit të lartë ( Fuat Dibrës ) . 

02.22.1944 1 

352 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi pjesëmarrjen në ceremoni pelegrinazhi. 

03.09.1944 
- 
06.15.1944 

6 

353 Letër e inxh. R.Baçe drejtuar Kryeministrit ku i përshkruan 
gjendjen e mjeruar të viseve të Shqipërisë shkaktuar nga 
ushtria gjermane dhe masat që duhen marrë për evitimin e 
fatkeqësive. 

03.18.1944 
- 
08.18.1944 

1 

354 Shkresë drejtuar Kryeministrit, mbi një mbledhje të 
përfaqësive të kishës dhe i premton për shtrimin e kërkesave 
të parashtruara nga Kryeministri. 

04.05.1944 1 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe promemorie mbi 
dekoratat shqiptare që ndodheshin para datës 07.04.1939 në 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror. 

06.28.1939 
- 
01.14.1944 

4 

429 Letërfalenderimi e Gjeneralit të Plotëfuqishëm Gjerman në 
Shqipëri dërguar Fiqri Dinos me rastin e caktimit të tij si 
kryeministër i vendit. 

07.24.1944 1 

 


