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1 Viti 1945.   

1 Kabineti.   

1 Vendimet origjinale të aprovuara nga Këshilli i Ministrave. 1945 69 

2 Protokolle të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave. 1945 16 

3 Notë e kryetarit të Këshillit të Ministrave të Qeverisë 
Demokratike Shqiptare drejtuar kryetarëve të qeverive të tre 
fuqive të mëdha, për njohjen e Qeverisë Demokratike 
Shqiptare. 

1945 10 

4 Kërkesë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Gjeneral Kolonel 
Enver Hoxha, drejtuar presidentit të Komisionit Përgatitor për 
pranimin e Shqipërisë në UNO. 

1945 1 

5 Notë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të Qeverisë 
Demokratike të Shqipërisë, Gjeneral Kolonel Enver Hoxha, 
drejtuar Presidentit të SHBA-së Harry Truman dhe Molotovit, 
mbi dorëzimin dhe denoncimin e kriminelëve të luftës. 

1945 2 

6 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi notën e shefit të misionit në Shqipëri, 
për lejimin e qarkullimit lirisht të trupit diplomatik në kohën 
normale. 

1945 3 

7 Letra të shkëmbyera midis Qeverisë Demokratike Shqiptare 
dhe Komandës së Forcave Aleate, mbi personelin ushtarak 
aleat pranë UNRA-së. 

1945 6 

8 Letra dhe promemorie drejtuar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare nga Misioni Italian në  Shqipëri, mbi zgjidhjen e 
problemit të robërve italianë. 

1945 30 

9 Lutje të minoritetit çam në Shqipëri, mbi dhënien e ndihmave 
dhe mbi krimet e reaksionit grek kundër popullsisë çame në 
vitet 1944-1945. 

1945 11 

10 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi mbarimin e afatit të të dërguarit të 
jashtëzakonshëm Ministrit Fuqiplotë të Jugosllavisë, Velimir 
Stoiniç në Shqipëri dhe emërimin e një personi të ri. 

1945 2 

11 Telegrame urimi drejtuar J.V.Stalinit, me rastin e 66 vjetorit të 
lindjes. 

1945 1 
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12 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi hartimin e një shifrani për 
komunikimin me legatat shqiptare jashtë shtetit. 

1945 2 

13 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi caktimin e nëpunësve të aftë për 
çështjet ekonomiko-financiare, pranë legatave. 

1945 1 

14 Korrespondencë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Gjeneral 
Kolonel Enver Hoxha, me zëvendëspërfaqësuesin amerikan 
H.T.Fultz, mbi një kërkesë për ardhjen e dy përfaqësuesve të 
shtypit amerikan për të vizituar Shqipërinë. 

1945 2 

15 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi dhënien e 
udhëzimeve për riatdhesimin e kosovarëve me nënshtetësi 
shqiptare që ndodhen në Jugosllavi. 

1945 1 

16 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi vizitën e 
delegacionit të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar në Shqipëri. 

1945 1 

17 Korrespondencë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Gjeneral 
Kolonel Enver Hoxha me Kryetarin e Sinodhit të Shenjtë, mbi 
dërgimin e një mesazhi nga Fan Noli. 

1945 3 

18 Vendim i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, mbi 
pushimin e Peshkopit Pandeleimon Kotokon nga detyra, së 
bashku me korrespondencën përkatëse rreth botimeve të tij në 
Greqi, mbi tezën Vorio-Epirote. 

1945 5 

19 Mesazh i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë Demokratike Shqiptare, me anën e të cilit i uron 
suksese në rindërtimin e vendit. 

1945 4 

20 Korrespondencë e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
me Kryetarin e Këshillit të Ministrave, Gjeneral Kolonel Enver 
Hoxha, mbi administratën dhe buxhetin kishtar për vitin 1945. 

1945 3 

21 Marrëveshje të lidhura midis Qeverisë Demokratike Shqiptare 
dhe Administratës së UNRA-së, mbi furnizimet dhe shërbimet 
e UNRA-së në Shqipëri. 

1945 22 
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22 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi përcjelljen e një promemorie, mbi 
depozitën e arit të ish-Bankës Kombëtare të Shqipërisë që 
është tërhequr prej autoriteteve gjermane mbas kapitullimit të 
Italisë. 

1945 2 

23 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Drejtësisë, "Mbi ndalimin e shitjes së tokave, si dhe mbi 
vendosjen e emigrantëve". 

1945 2 

24 Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të SHBA-së rreth 
deklaratës së ministrit të Punëve të Jashtme të Shtetit Shqiptar, 
mbi kontributin në luftë kundër agresionit dhe okupacionin 
fashist të popullit shqiptar. 

1945 1 

25 Notë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Enver Hoxha, 
drejtuar kryetarëve të fuqive të mëdha, për lidhjen e 
marrëdhënieve diplomatike në bazë të kontributit të dhënë 
nga populli shqiptar në luftë kundër fashizmit italo-gjerman. 

1945 3 

26 Kërkesë e oficer Thoma Stefanit, drejtuar shokut Enver Hoxha, 
për krijimin e një agjencie amerikane në Shqipëri me drejtor 
Harry Fultz. 

1945 2 

27 Telegrame proteste dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga të gjitha krahinat e vendit për njohjen e saj nga fuqitë e 
mëdha dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në Konferencën e San 
Franciskos. 

1945 371 

27/1 Telegrame proteste dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga të gjitha krahinat e vendit për njohjen e saj nga fuqitë e 
mëdha dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në Konferencën e San 
Franciskos. 

1945 303 

27/2 Telegrame proteste dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga të gjitha krahinat e vendit tonë për njohjen e saj nga fuqitë 
e mëdha dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në Konferencën e San 
Franciskos. 

1945 348 

27/3 Telegrame proteste dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga të githa krahinat e vendit tonë për njohjen e saj nga fuqitë 
e mëdha dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në Konferencën e San 
Franciskos. 

1945 102 
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28 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me shefat ushtarakë 
sovjetikë, britanikë dhe oficerin e shërbimit të jashtëm 
amerikan në Shqipëri, mbi transmetimin e telegrameve që i 
dërgon Kryetari i Qeverisë Demokratike Shqiptare Enver 
Hoxha, të tre fuqive të mëdha me rastin e Konferencës së 
Postdamit. 

1945 8 

29 Telegrame përshëndetje drejtuar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare nga kryetarët e këshillave sindikale me rastin e 
daljes së ligjit "Mbi mbrojtjen e punëtorëve". 

1945 9 

30 Telegrame dërguar nga populli, mbi njohjen e qeverisë sonë 
nga aleatët, aplikimin e shpejtë të Reformës Agrare dhe 
dorëzimin e kriminelëve të luftës. 

1945 23 

31 Telegrame urimi dërguar shokut Enver Hoxha me rastin e 
njohjes së Qeverisë Demokratike Shqiptare. 

1945 61 

32 Telegrame të masave punonjëse drejtuar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, me anën  e të cilave përshëndesin formimin e 
Qeverisë Demokratike Shqiptare dhe shprehin besnikërinë 
ndaj saj. 

1945 25 

33 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me misionet 
ushtarake në Shqipëri, mbi marrjen e notës nga këto misione, 
për njohjen provizore të Qeverisë Demokratike Shqiptare. 

1945 4 

34 Telegrame përshëndetje dërguar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare nga delegatët e Shkodrës. 

1945 1 

35 Letër përshëndetje të shqiptarëve të emigruar drejtuar shokut 
Enver Hoxha, me rastin e vendosjes së Qeverisë Demokratike 
Shqiptare. 

1945 2 

36 Telegrame urimi dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga populli, për sukseset e arritura në zgjedhjet e 2 dhjetorit 
1945. 

1945 6 

37 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi formimin e Komitetit 
Qendror për zbatimin e Reformës Agrare, me materialin 
përkatës. 

1945 4 

38 Telegrame urimi drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, 
për zbatimin e ligjit të Reformës Agrare. 

1945 84 
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39 Telegrame urimi dërguar Qeverisë Demokratike nga blegtorët. 1945 3 

40 Telegrame përshëndetje dërguar Qeverisë Demokratike me 
rastin e zgjedhjeve të Frontit Demokratik. 

1945 4 

41 Telegrame përshëndetje dërguar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare nga Kryesia e Këshillit  AFNÇ të Gruas me rastin e 
zgjedhjeve në organizatën e gruas antifashiste. 

1945 6 

42 Telegrame përshëndetje drejtuar Qeverisë Demokratike nga 
populli i Lushnjes me rastin e hapjes së Kongresit të I-rë të 
Rinisë Ballkanike në Beograd. 

1945 2 

43 Telegrame urimi dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare, 
me rastin e Vitit të Ri. 

1945 2 

44 Telegram urimi dërguar shokut Enver Hoxha, nga Këshilli i 
Përgjithshëm i Organizatës "Xhuzepe Garibaldi" me rastin e 
Vitit të Ri. 

1945 1 

45 Telegrame urimi drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, 
me rastin e 1 Majit. 

1945 3 

46 Telegrame përshëndetje dërguar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare, me rastin e përvjetorit të Kongresit të Përmetit. 

1945 29 

47 Telegrame përshëndetje dërguar dërguar shokut Enver 
Hoxha, me rastin e 10 Korrikut. 

1945 13 

48 Telegrame urimi dërguar shokut Enver Hoxha me rastin e 28 
dhe 29 Nëntorit. 

1945 3 

49 Telegrame urimi dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga Presidenti i SHBA-së Harry Truman dhe J.B.Tito me rastin 
e 28 Nëntorit (Dita e Pavarësisë së Shqipërisë). 

1945 4 

50 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, për festat 
fetare. 

1945 2 

51 Telegrame përshendetje drejtuar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare dhe Qeverisë Provizore Demokratike të Austrisë 
nga ana e emigrantëve austriakë në Shqipëri, mbi fitoren 
kundër fashizmit. 

1945 4 

52 Telegrame përshëndetje dërguar shokut Mehmet Shehu dhe 
shokut Spiro Moisiu nga Ministri i Luftës së Italisë, Mario 
Palermo, me rastin e fitores kundër fashizmit. 

1945 2 
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53 Telegram urimi dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare nga 
popullsia e qytetit të Durrësit, me rastin e rënies së Berlinit. 

1945 2 

54 Telegram i Këshillit Antifashist të Minoritetit Çam drejtuar 
Qeverisë Demokratike të Shqipërisë, me rastin e 27 Qershorit 
(Dita përkujtimore e masakrave të bëra nga shovinistët grekë). 

1945 4 

55 Telegrame dërguar Qeverisë Demokratike Shqiptare nga 
minoriteti grek, mbi përgënjeshtrimin e thënieve të 
shovinistëve grekë lidhur me gjoja persekutimin e 
minoriteteve greke nga Qeveria shqiptare. 

1945 7 

56 Telegrame ngushëllimi dërguar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare nga populli i Krujës, me rastin e ditës përkujtimore 
të vdekjes së heroit Alqi Kondi. 

1945 1 

57 Letër përshëndetje drejtuar Këshillit të Ministrave nga Lidhja 
për Bashkëpunimin Kulturor me Bashkimin Sovjetik, për 
forcimin dhe vëllazërimin e të dy vendeve. 

1945 1 

58 Letër përshëndetje dërguar shokut Enver Hoxha, mbi 
bashkëpunimin e ngushtë të Shqipërisë me Jugosllavinë. 

1945 1 

59 Letër e Ministrisë së Luftës së Italisë drejtuar Gjeneral Kolonel 
Enver Hoxhës, nëpërmjet së cilës falenderon për ndihmën që 
Qeveria Shqiptare i ka dhënë  dhe i jep organizatës "Xhuzepe 
Garibaldi". 

1945 1 

60 Lutje të nënshtetasve italianë në Shqipëri drejtuar Gjeneral 
Kolonel Enver Hoxhës, për t`ju dhënë leje riatdhesimi. 

1945 8 

61 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, mbi 
dorëzimin dhe gjykimin e kriminelëve të luftës. 

1945 17 

62 Kërkesë e deputetit të Këshillit të Rrethit të Reshovës (Kosovë) 
drejtuar shokut Enver Hoxha, mbi dërgimin e arsimtarëve për 
hapjen e shkollave në gjuhën amtare. 

1945 1 

63 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
kryetarin e Këshillit të Ministrave dhe shefin e shërbimit të 
jashtëm të SHBA-së me rastin e vdekjes së presidentit Z. F. 
Roosevelt. 

1945 16 
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64 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi një notë 
dërguar nga Legata Jugosllave në Shqipëri, mbi dhënien e 
informatave për përpjekjet e Qeverisë Shqiptare lidhur me 
rindërtimin e vendi. 

1945 1 

65 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me misionin italian 
në Shqipëri, mbi mosnxjerrjen e asnjë pengese nga qendra 
italiane për vajtjen e misionit shqiptar në Itali dhe tërheqja e 
misionit ushtarak shqiptar nga Bari. 

1945 2 

2 Sekretaria e Përgjithshme.   

66 Raporte, mbi ndarjen e re administrative dhe krijimin e një 
komisioni për këtë çështje. 

1945 25 

67 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndarjen administrative të prefekturave. 

1945 13 

68 Ligj i Kryesisë së Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, mbi 
organizmin dhe funksionimin e Këshillit Kontrollues. 

1945 3 

69 Ligj mbi krijimin, organizimin dhe funksionimin e enteve, 
drejtorive dhe institucioneve së bashku me dekretet, vendimet 
dhe materialin përkatës. 

1945 61 

70 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi emërimin e kuadrit të Drejtorisë së 
Furnizimeve nga jashtë dhe të zyrave të saj në komitetet 
ekzekutive të prefekturave. 

1945 7 

71 Raport i Komisionit të Posaçëm të Këshillit Ekonomik, mbi 
krijimin e entit për grumbullimin dhe shpërndarjen e 
drithrave. 

1945 11 

72 Ligj mbi suprimimin e institucioneve, së bashku me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1945 9 

73 Ligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërrimin e 
emrave të institucioneve dhe drejtorive, me materialin 
përkatës. 

1945 4 

74 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi krijimin dhe suprimimin e institucioneve, aprovimin e 
projektligjeve, mbi tatimin e jashtëzakonshëm të fitimeve të 
luftës etj. 

1945 14 
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75 Raporte, mbi veprimtarinë e Këshillit Ekonomik për vitin 
1945. 

1945 86 

76 Procesverbale të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Nacionalçlirimtar të Prefekturës së Shkodrës, mbi zgjedhjet e 
Këshillit Nacionalçlirimtar dhe dorëheqja e Riza Danit. 

1945 17 

77 Urdhëresë dhe korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë me 
Këshillin e Ministrave, mbi formimin dhe funksionimin e 
komiteteve ekzekutive. 

1945 5 

78 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen e regjistrave 
dhe formularëve. 

1945 1 

79 Kërkesë e Ministrisë së Financave, mbi funksionimin e 
protokoll-arshivave dhe shkurtimin e personelit pranë 
komiteteve ekzekutive. 

1945 1 

80 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e 
protokollimit të shkresave në sekretari. 

1945 3 

81 Ligj dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Asistencës Sociale, mbi kohën e shërbimit të 
punës. 

1945 12 

82 Letra, telegrame dhe korrespondencë të Komisionit Iniciator 
për Formimin e Sindikatave me Këshillin e Ministrave, mbi 
formimin dhe aprovimin e sindikatave në Shqipëri. 

1945 4 

83 Kërkesë e shefit të Misionit të Shërbimit të Jashtëm Amerikan 
në Shqipëri, për mosnxjerrjen e pengesave në kryerjen e 
detyrave të tij nga ana e autoriteteve shqiptare. 

1945 4 

84 Kërkesë e J.E.Jakobo (oficer i shërbimit të jashtëm të SHBA-së 
në Shqipëri), drejtuar kryetarit të Qeverisë tonë, për t`ju dhënë 
mundësia e një takimi me të. 

1945 2 

85 Kërkesë e misionit francez në Shqipëri, mbi riatdhesimin e dy 
alsosieve Ey dhe Dancer. 

1945 2 

86 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
italianët dhe familjet e tyre që duan të vijnë në Shqipëri. 

1945 6 

87 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi emërimin e 
Ugo Turcato, si kryetar i misionit gjysëmzyrtar italian në 
Shqipëri dhe Eduardo Mancini si funksionar të këtij misioni. 

1945 2 
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88 Kërkesë e ministrit italian të Luftës drejtuar Gjeneral Kolonel 
Enver Hoxhës, mbi përkrahjen e misionit të tij. 

1945 1 

89 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me dikasteret, mbi 
ndërmjetësimin për dhënien e lejekalimit për Itali të konsullit 
italian që ndodhet në Manastir. 

1945 5 

90 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ndërmjetësimin pranë Legatës Jugosllave për një konflikt të 
ndodhur nga shkaku i vaditjes së tokave të fshatit Kllobaçisht 
(Peshkopi) dhe Banisht (Jugosllavi) . 

1945 7 

91 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi ceremoninë zyrtare të Drejtorisë së 
Protokollit dhe mbi mos korrespondimin e zyrave qeveritare 
me Legatën Jugosllave pa ndërmjetësimin e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

1945 2 

92 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e Luftës dhe të Mbrojtes 
Kombëtare, mbi lejimin e ardhjes në Shqipëri të Rahmit, 
anëtar i delegacionit të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar. 

1945 3 

93 Raport i Byrosë Shqiptare të Pasaportave në Bullgari, mbi 
qëndrimin e mbajtur nga elementët shqiptarë në Bullgari gjatë 
okupacionit nazist-gjerman. 

1945 11 

94 Lutje të qytetarëve drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi afatin 
e të internuarve që nuk janë kthyer në Atdhe. 

1945 15 

95 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dhënien e nënshtetësisë emigrantëve 
çamë dhe kosovarë. 

1945 2 

96 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të prefekturave, mbi riatdhesimin e tregtarëve 
shqiptarë. 

1945 10 

97 Thirrje e Këshillit Antifashist të Minoritetit Shqiptar Çam 
dërguar Konferencës së San Françiskos dhe minoritetit çam 
për kthimin në vendin tonë dhe për dhënie ndihme. 

1945 9 
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98 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi transferimin e fondit për riatdhesim, 
në favor të misionit ushtarak shqiptar në Bari. 

1945 4 

99 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Mbrojtjes së Popullit së bashku me lutjet e bëra nga familje 
shqiptare që ndodhen në Jugosllavi, për t`u kthyer në vendin e 
tyre. 

1945 16 

100 Kërkesë e Marko Belças për kthimin e tij në nënshtetas 
shqiptar. 

1945 1 

101 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin Interministrial për furnizime nga UNRA, mbi mos 
korrespondimin direkt të dikastereve me misionin e UNRA-s. 

1945 2 

102 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
personelin e UNRA-s. 

1945 40 

103 Listë e personelit të Misionit të UNRA-s që ndodhet në 
Shqipëri dhe pajisja me letërnjoftimi të përhershëm për lëvizje 
të lira nga Tirana në Durrës. 

1945 1 

104 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për furnizime nga UNRA, mbi riatdhesimin e 
refugjatëve izraelitë, grekë, italianë etj. 

1945 58 

105 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për Furnizimet nga UNRA, mbi lehtësimin e 
konditave për dërgimin e të hollave dhe pakove të 
shqiptarëve që ndodhen në Amerikë, familjeve të tyre në 
Shqipëri. 

1945 6 

106 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi përgënjeshtrimin e lajmit për rënien e 
kolerës në Korçë. 

1945 6 

107 Marrëveshje midis Qeverisë Shqiptare dhe Misionit të UNRA-
s për dhënie ndihme vendit tonë. 

1945 190 

108 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRA-s, mbi lejimin e ardhjes së një grupi kino-fotografistësh 
amerikanë në Shqipëri. 

1945 8 
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109 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRA-s, mbi qëndrimin e padrejtë të anëtarëve të këtij 
misioni si dhe mbi largimin e tyre nga vendi ynë. 

1945 7 

110 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRA-s, mbi korrespondencën telegrafike të këtij misioni. 

1945 3 

111 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Misionin e UNRA-s, mbi lejet që duhet të 
marrin nëpunësit e misionit të degës së Vlorës për të hyrë në 
port dhe ndalimet e bëra nga postoblloku i Tiranës anëtarëve 
të misionit. 

1945 14 

112 Korrespondencë e Misionit të UNRA-s me Ministrinë dhe 
Komisionin Interministrial për Furnizime nga UNRA, mbi 
informimin e rregullt të misionit rreth shpërndarjes së 
furnizimeve dërguar nga UNRA. 

1945 7 

113 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin UNRA-
s, mbi dërgimin e një fotografie të shokut Enver Hoxha me 
nënshkrimin e tij , nënmarshallit amerikan të ajrit Saul. 

1945 5 

114 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për Furnizimin nga UNRA, mbi propozimin e 
bërë nga kryetari i këtij komisioni për akordim bursash 
specializimi, specialistëve të ndryshëm për në SHBA. 

1945 1 

115 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi shpjegimet që jep Legata Shqiptare në 
Jugosllavi rreth qarkullimit të nëpunësve të UNRA-s në 
Jugosllavi. 

1945 1 

116 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRA-s, mbi lidhjet postare të Shqipërisë me SHBA. 

1945 3 

117 Letër e shtetases angleze Margaret Hasluck, mbi faljen e Lef 
Nosit. 

1945 2 

118 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRA-s, mbi kërkesat e këtij misioni për t`u takuar me 
Kryetarin e Këshillit të Ministrave, Gjeneral Kolonel Enver 
Hoxha. 

1945 5 
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119 Rezoluta të mbledhjeve të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Administratës së UNRA-s. 

1945 92 

120 Ligje, vendime, qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Mbrojtes Kombëtare dhe 
Ministrinë e Financave, mbi pajisjen e ushtarakëve me 
uniformë, ushqime dhe letërnjoftim. 

1945 53 

121 Lista mbi reparacionet dhe dëmet e luftës së shkaktuara nga 
Gjermania, së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1945 28 

122 Njoftim i kryetarit të Këshillit të Ministrave, dërguar Kryesisë 
së Komisionit të Dëmshpërblimeve në Paris, mbi caktimin e 
shokut Hysni Kapo si përfaqësues pranë këtij komisioni. 

1945 2 

123 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bankën e Shtetit 
Shqiptar, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e 
Financave, mbi tërheqjen e arit të depozituar në Bankën e 
Reich-ut në Gjermani. 

1945 54 

124 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi ardhjen e disa specialistëve çekë në Shqipëri. 

1945 2 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rivendosjen e trafikut 
kufizor midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, me materialin 
përkatës. 

1945 3 

126 Raport i delegacionit të Këshillit Nacionalçlirimtar të 
Prefekturës së Peshkopisë, mbi gjendjen e shqiptarëve të 
Maqedonisë. 

1945 3 

127 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Financave, mbi çelje 
kredie në favor të Qeverisë sonë nga Banka Jugosllave. 

1945 10 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen pjesë të 
Shqipërisë në panairin e Zagrebit, me materialin përkatës. 

1945 8 

129 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave në Beograd, mbi autorizimin e Sterjo Gjogorecit për 
vazhdimin e bisedimeve mbi rregullimin dhe kthimin     e 
kartmonedhës që ndodhet në Jugosllavi. 

1945 1 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

130 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Komandën e Përgjithshme të Ushtrisë Kombëtare, mbi ftesën 
që i bën Shoqata e të Gjymtuarëve të Luftës Jugosllave 
përfaqësuesve të të gjymtuarve të luftës shqiptare, për të 
marrë pjesë në Kongresin e tyre në Beograd. 

1945 1 

131 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së 
Kukësit, mbi kthimin e bagëtive të stanarëve lumjanë të kapur 
prej një reparti partizan maqedonas. 

1945 6 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
marrëveshjes së arritur midis të deleguarve të Theatros 
s`Operacioneve të Mesdheut dhe Komandantit të 
Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare, 
Gjeneral Kolonel Enver Hoxha, për ndihmat që ndërlidhja 
ushtarake në Shqipëri ka për të prurë. 

1945 4 

133 Raporte të delegacionit ekonomik shqiptar, mbi rezultatet e 
arritura nga bisedimet tregtare në Bullgari dhe Rumani. 

1945 17 

134 Promemorie e misionit italian në Shqipëri, mbi kthimin e 
sendeve personale dhe monedhave të mbajtura nga dogana 
shqiptare gjatë riatdhesimit të italianëve. 

1945 6 

135 Kërkesë e misionit italian në Shqipëri për kthimin e dy 
motobarkave italiane. 

1945 3 

136 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi lajmërimin e 
ish-përfaqësuesve të Turqisë, Bullgarisë e Rumanisë për 
ndalimin e eksportimit të metaleve me vleftë. 

1945 1 

137 Korrespondencë e shërbimit të jashtëm të SHBA-së në 
Shqipëri drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e vizës për Shqipëri, Gerder Paterson, për të zhvilluar 
bisedime financiare. 

1945 2 

138 Ligj mbi konfiskimin e pasurive që ndodhen në Shqipëri të 
shteteve italiane dhe gjermane. 

1945 3 

139 Ligj mbi konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme të shtetasve të huaj që dalin jashtë Shqipërisë pa 
leje. 

1945 3 
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140 Dispozita të përgjithshme mbi konfiskimin e pasurive private 
dhe lutje e Gerty Kates, mbi moskonfiskimin e pasurisë së saj. 

1945 7 

141 Ligj mbi konfiskimin e pasurive të tundshme e të patundshme 
të të arratisurve politikë. 

1945 5 

142 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sekuestrimin e pasurive 
të personave të ndryshëm. 

1945 13 

143 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe telegrame të Ministrisë së Bujqësisë dhe të 
Pyjeve, mbi konfiskimin e fabrikave dhe veglave bujqësore. 

1945 3 

144 Vendim dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ekonomisë, mbi formimin e një komisioni 
hetimor për shqyrtimin e punës së shoqërisë "SASTEB". 

1945 4 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rishikimin e korispektivit 
të letrës së cigareve të shoqërisë "Stamles" dhe pezullimin e 
veprimtarisë së fabrikave të kësaj shoqërie, me materialin 
përkatës. 

1945 5 

146 Projektligj e Ministrisë së Financave, mbi likujdimin e pasurisë 
së bashkëdhënësve debitorë kundrejt arkës së shtetit, për 
tatimin e jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës. 

1945 7 

147 Ligj mbi kontrollin e shtetit mbi industritë dhe shoqëritë 
shqiptare. 

1945 1 

148 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi akordim leje për motorë fonderie dhe për 
ngritjen e industrive të çdo lloji fuqie motorike. 

1945 8 

149 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
komitetet ekzekutive të nënprefekturave, mbi akordimin e një 
shtese në çmimin e konsumit të energjisë elektrike. 

1945 54 

150 Ligj, mbi Reformën Agrare, së bashku me materialin përkatës. 1945 85 

151 Ligj mbi anulimin e koncensionit për tharjen e kënetës së 
Maliqit, me materialin përkatës. 

1945 5 

152 Projektligj i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e qirave 
bujqësore. 

1945 4 

153 Raport, mbi gjendjen e fermës së Sukthit. 1945 10 
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154 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe të Pyjeve dhe komitetet ekzekutive, 
mbi shpërndarjen e farës së grurit dhe jonxhës. 

1945 13 

155 Qarkore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi mbrojtjen e 
kullotave dhe mospërdorimin e tyre për tokë buke si dhe mbi 
ndërhyrjet pranë Qeverisë Jugosllave për dimërimin e një 
pjese të bagëtisë së Lumës në tokat jugosllave, me materialin 
përkatës. 

1945 11 

156 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe komitetet ekzekutive të prefekturave, mbi 
lejimin e pronarëve për punimin e tokave, që janë në kufirin 
shqiptaro-jugosllav. 

1945 6 

157 Ligj dhe qarkore mbi vijat e ujit si dhe mbi dërgimin e një 
inxhinieri për matjen e kanaleve vaditëse në Kalanë e Dodës. 

1945 15 

158 Projektkod postar i Ministrisë së Punëve Botore dërguar 
Këshillit të Ministrave për aprovim. 

1945 21 

159 Ligj, mbi aprovimin e planit rregullues të qytetit të Tiranës. 1945 13 

160 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Komandën e Prapavijave, mbi rregullimin 
dhe përfundimin e urave. 

1945 7 

161 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore drejtuar Këshillit të 
Ministrave dhe gjithë dikastereve, mbi meremetimin e 
ndërtesave të ndryshme shtetërore. 

1945 3 

162 Ligj mbi rregullimin e qirave të banesave, së bashku me 
materialin përkatës. 

1945 37 

163 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
furnizimin me çimento të dikastereve dhe popullsisë. 

1945 6 

164 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e rrugëve të 
qyteteve. 

1945 6 

165 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin dhe 
disiplinimin e qarkullimit të automjeteve. 

1945 9 

166 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
sigurimin e mjeteve të transportit për furnizimin e qyteteve 
dhe rretheve. 

1945 11 
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167 Qarkore e Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi sasinë dhe llojet e veturave. 

1945 67 

168 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me dikasteret, mbi 
kërkesë për automjete. 

1945 55 

169 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
lidhjet telegrafike të centralit automatik si dhe mbi 
mospërdorimin e telefonave për punë personale. 

1945 11 

170 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi syrzharzhimin dhe vënien në shitje e qarkullim të 
pullave. 

1945 23 

171 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
pullave abonuese, së bashku me projektrregulloren përkatëse 
të Ministrisë së Punëve Botore. 

1945 7 

172 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin 
Diplomatik të SHBA-së në Tiranë, mbi vendosjen e lidhjeve të 
shërbimit postar midis Shqipërisë dhe SHBA-së. 

1945 17 

173 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore, mbi shkeljen e 
rregullave telegrafike dhe mënyrën e transmetimit të 
telegrameve dhe letrave. 

1945 26 

174 Pasqyra përmbledhëse krahasuese mbi shpenzimet dhe të 
ardhurat e ushtrimit financiar 1945-1946. 

1945 11 

175 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
çeljen e kredisë në bankën jugosllave në dispozicion të 
qeverisë sonë dhe tërheqjen e fondeve nga Legata jonë në 
Beograd. 

1945 4 

176 Ligji mbi aprovimin e buxhetit preventiv të fermave e 
fidanishteve shtetërore dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Këshillin Nacionalçlirimtar të Prefekturës së 
Korçës, për paraqitjen e buxhetit preventiv. 

1945 70 

177 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së Fierit, 
mbi përdorimin e një fondi që disponon ky komitet pranë 
Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1945 7 
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178 Projektbuxheti i Komitetit Musliman për vitin 1945-1946 dhe 
korespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe provincialitetin françeskan të Shkodrës, mbi një 
subvencion prej 600.000 fr.shq. 

1945 8 

179 Buxheti preventiv, korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Këshillin Ekonomik, mbi akordimin e një paradhënie 
Komisionit Qendror të Strehimeve. 

1945 4 

180 Ligj dhe vendim së bashku me materialin përkatës, mbi shtesa 
e bartje fondesh të buxhetit preventiv të shtetit, buxhetit 
kombëtar e lokal. 

1945 62 

181 Projektligj mbi aprovimin e gjestionit financiar të 
administratave të Republikës Popoullore të Shqipërisë për 
vitin 1944-1945 dhe buxhetin konsuntiv kombëtar për 
ushtrimin financiar 1944-1945. 

1945 4 

182 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi ndryshimet në buxhetin preventiv të 
ushtrimit financiar 1945-1946 të kësaj Ministrie. 

1945 1 

183 Projektligj i Ministrisë së Financave, mbi suprimimin dhe 
likujdimin e Bankës së Napolit në Shqipëri. 

1945 2 

184 Ligji, mbi anulimin e koncensioneve të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe mbi ndryshimet organike të saj. 

1945 28 

185 Ligj, mbi shtimin e taksës së pullës së Kryqit të Kuq, krijimin e 
një tatimi mbi prodhimet bujqësore si dhe mbi krijimin e entit 
për grumbullimin dhe shpërndarjen e grurit, misrit etj. me 
materialin përkatës. 

1945 14 

186 Qarkore, ligj dhe projektligj, mbi tatimin e alkoolit dhe të 
birrës. 

1945 19 

187 Projektligj mbi taksën e duhanit të konfeksionuar në favor të 
të dëmtuarëve nga lufta. 

1945 2 

188 Projektligj, mbi taksën vjetore të aparateve të radiove. 1945 2 

189 Ligj, mbi formimin e monopolit, blerjen dhe shpërndarjen e 
filmave kinematografikë në Shqipëri. 

1945 5 

190 Projektligj mbi vënien e taksës së pullës, mbi autobartjet e 
personave, teshave të tyre dhe mallrave. 

1945 3 
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191 Projektligj, mbi taksat e disa aktnjoftimeve. 1945 2 

192 Ligj, mbi ndryshimin e tarifës së taksave limanore, me 
materialin përkatës. 

1945 4 

193 Projektligj dhe qarkore e Ministrisë së Financave, mbi krijimin 
e një takse për shfaqjet publike. 

1945 5 

194 Ligj mbi caktimin e taksave të përkohshme të pasaportave dhe 
vizave. 

1945 19 

195 Ligj dhe urdhëresë e Ministrisë së Financave, mbi aplikimin e 
pullës së monopolit dhe mbi fakultet ministrit të Financave 
për caktimin dhe ndryshimin e çmimeve dhe karakteristikave 
të artikujve të monopolizuar. 

1945 8 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mospagimin e 
kolipostave, mandatpostave etj. të vendosura para Qeverisë 
Demokratike si dhe projektligj mbi caktimin e çmimit për 
shitjen e kupon-përgjigjeve. 

1945 12 

197 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Asistencës 
Sociale, mbi mënyrën e dhënies së ndihmave për të vobektët 
dhe ndalimin e marrjes së taksave për këto ndihma. 

1945 10 

198 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave për ndalimin e 
marrjes së taksave nga populli për tërheqjen e triskave. 

1945 3 

199 Ligj, mbi përjashtimin nga taksat postare të revistave dhe 
fletoreve me karakter propagandistik me materialin përkatës. 

1945 25 

200 Ligj i aprovuar nga Kryesia e Këshillit Nacionalçlirimtar, mbi 
abrogimin e ligjit dt.7.6.1927, mbi marrjen e një takse 2% mbi 
të ardhurat shtetërore e komunale për zhvillimin e arsimit 
kombëtar. 

1945 6 

201 Ligj, mbi tatim fitimin dhe mbi tatimin e të ardhurave të 
përgjithshme. 

1945 12 

202 Ligj dhe qarkore së bashku me materialin përkatës, mbi 
tatimet e jashtëzakonshme për fitimet e luftës. 

1945 38 

203 Projektligj mbi krijimin e një tatimi për prodhimet bujqësore, 
me materialin përkatës. 

1945 6 

204 Projektligj, mbi tatimet e bagëtive. 1945 3 
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205 Ligj mbi tatimin e ndërtesave dhe të trojeve, me materialin 
përkatës. 

1945 6 

206 Projektligj dhe ligj, mbi ndryshimin e tarifës së taksave 
kontraktore e të përmbarimit. 

1945 8 

207 Ligj, mbi tarifën e shpërblimeve materiale, me materialin 
përkatës. 

1945 23 

208 Shtojca të ligjit, mbi vënien në zbatim të tarifave postare të 
jashtme dhe mbi fakultetin e ndryshimit të tarifave me anë 
ordinancash, me materialin përkatës. 

1945 6 

209 Shtojcë ligjesh dhe projektligjesh, mbi modifikimin e 
rregullores së brendshme telefonike. 

1945 6 

210 Ligj mbi ndryshimin e dekretligjit e të tarifës konsullore, me 
materialin përkatës. 

1945 12 

211 Pasqyra përmbledhëse e kredive dhe inventarëve të 
autorizuara në trajtë tregtare dhe financiare për vitin 1944-
1945. 

1945 8 

212 Ligj, mbi shpërblimet në shërbim të izoluar të personelit 
ushtarak. 

1945 4 

213 Ligj, mbi të ardhurat e këshillave nacionalçlirimtare të 
prefekturave si dhe mbi shpërblimet e drejtuesve të këshillave 
nacionalçlirimtare të lokaliteteve. 

1945 27 

214 Projektligj mbi protestimin e kambialeve dhe çeqeve të llogari-
rrjedhjeve dhe mbi lajmërimin e dokumentave, tratave dhe 
faturave nga ana e Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1945 6 

215 Raport mbi syrzharzhimin e bankënotave dhe të çeqeve 
monedhë. 

1945 2 

216 Kërkesë e Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi ndërmjetësimin në 
vendimet me karakter ekonomik e financiar që kanë lidhje me 
monedhën. 

1945 2 

217 Projektligj i Ministrisë së Financave, mbi likujdimin e 
shpenzimeve të Ushtrisë Nacionalçlirimtare deri më 31.3.1945, 
me materialin përkatës. 

1945 22 

218 Ligj mbi ushtrimin e kreditit bujqësor nga ana e Bankës së 
Shtetit Shqiptar, me materialin përkatës. 

1945 32 
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219 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi    shpenzimet e udhëtimit dhe 
dietat e nëpunësve civilë të shtetit. 

1945 27 

220 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi pagesat e bëra nga 
dikastere të ndryshme që janë në kundërshtim me buxhetin 
dhe masat përkatëse. 

1945 4 

221 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë  e Punëve Botore, mbi likujdimin e faturave të ujit 
të konsumuar nga zyrat shtetërore. 

1945 4 

222 Qarkore e Ministrisë së Financave mbi përdorimin e fondit për 
meremetimin e pasurive të shtetit. 

1945 1 

223 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me Ministrinë 
e Drejtësisë, mbi procedimin ligjor të Komitetit Ekzekutiv të 
Prefekturës së Korçës rreth përdorimit të fondeve të 
rindërtimit. 

1945 20 

224 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
pasurive të tundshme dhe të patundshme. 

1945 5 

225 Procesverbal, kontratë qiraje mbi marrjen me qira të hoteleve, 
kinemave etj. 

1945 21 

226 Raport i Komisionit Qendror për strehimet, mbi gjendjen e 
strehimit në këtë periudhë dhe qarkore mbi pagimin e qirave 
të shtëpive private. 

1945 14 

227 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Këshillin Ekonomik, 
mbi zhvillimin e kontrabandës në kufirin shqiptaro-jugosllav. 

1945 5 

228 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
eksportimin kontrabandë të veshmbathjeve. 

1945 4 

229 Statute të shoqërisë "Import-Eksport"dhe korespondencë e 
Këshillit të Ministrave me  Bankën e Shtetit Shqiptar, për 
formimin e kësaj shoqërie. 

1945 14 

230 Statuti i kooperativës së furnizimit e konsumit të nëpunësve 
shtetërore paraushtarakë dhe ushtarakë të Tiranës dhe i 
kooperativës së blerjes dhe konsumit për punëtorë e nëpunës. 

1945 14 
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231 Projektligj dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi akordim fondesh për krijimin e 
entit të kooperativave në Tiranë dhe fshatarëve që u janë 
djegur shtëpitë. 

1945 8 

232 Dekretligj, mbi emetimin e huasë së brendshme për 
rindërtimin e vendit dhe për mbrojtjen kombëtare. 

1945 22 

233 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që duhet të 
japin dikasteret qendrore dhe komitetet ekzekutive të 
prefekturave dhe nënprefekturave, në rekuizimet e sendeve 
ushqimore dhe sendeve të tjera për furnizimin e ushtrisë si 
dhe lutje të personave lidhur me këtë çështje. 

1945 87 

234 Qarkore, telegrame dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të prefekturave dhe 
nënprefekturave, mbi furnizimin e tyre me sende ushqimore. 

1945 68 

235 Telegram i Këshillit të Ministrave drejtuar shokut Hysni Kapo, 
mbi furnizimin e zonave kufitare me drithra nga magazinat 
shtetërore. 

1945 1 

236 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mosfurnizimin e të 
burgosurve dhe të internuarve prej komandave ushtarake dhe 
komiteteve ekzekutive të prefekturave dhe nënprefekturave. 

1945 4 

237 Ligj mbi taksat limanore të anijeve të UNRA-s dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për Furnizim nga UNRA, për këtë çështje. 

1945 13 

238 Qarkore të Ministrisë së Ekonomisë, mbi shpërndarjen e 
ushqimeve të ardhura nga UNRA, me materialin përkatës. 

1945 16 

239 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi dërgimin e teknikëve nga dikasteret e 
ndryshme për marrjen e materialeve që u takojnë nga 
Komisioni Interministrial për Furnizime nga UNRA. 

1945 5 

240 Lista të korrespondencës së zhvilluar midis Këshillit të 
Ministrave dhe Misionit të UNRA-s për vitin 1945-1946. 

1945 7 
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241 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për Furnizime nga UNRA dhe Ministrinë e 
Mbrojtjes, mbi mënyrën e shkarkimit të anijeve në portin e 
Durrësit dhe sigurimin e mjeteve për transportimin e mallrave 
të ardhura nga ky mision. 

1945 104 

242 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministrial për Furnizime nga UNRA dhe Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi marrjen në dorëzim të furnizimeve dhe 
transportim kamionash të ardhura nga UNRA. 

1945 17 

243 Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë me komitetet 
ekzekutive, mbi furnizimin me bukë dhe ushqime të 
popullsisë nga Drejtoria e Furnizimeve të UNRA-s. 

1945 7 

244 Korrespondencë e Këshillit Ekonomik me Këshillin e 
Ministrave, mbi mosfutjen në kontigjentin e UNRA-s të 
furnizimeve të premtuara nga ndërlidhja ushtarake aleate. 

1945 1 

245 Njoftim i Këshillit të Ministrave drejtuar Misionit të UNRA-s, 
mbi formimin e një komisioni për përpilimin e listave të 
sendeve të ndryshme të ardhura nga UNRA. 

1945 1 

246 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me Ministrinë 
e Ekonomisë, mbi dorëzimin 100 m3 lëndë druri një 
përfaqësuesi të Legatës Jugosllave. 

1945 1 

247 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
furnizimin me lëndë djegëse. 

1945 6 

248 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së 
Elbasanit, mbi shqyrtimin e çmimeve të ullinjve në tregun 
shtetëror. 

1945 3 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Institutit 
Pedagogjik, me materialin përkatës. 

1945 6 

250 Telegram i Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Kukësit, mbi 
nevojën për arsimtarë. 

1945 3 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
shkollave fillore nga shteti me materialin përkatës. 

1945 11 
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252 Qarkore e Ministrisë së Arsimit, mbi regjistrimet në shkollat 
fillore. 

1945 1 

253 Raporte mbi shkollat fillore të qyteteve dhe të fshatrave në 
Nënprefekturën e Kavajës. 

1945 9 

254 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
komitetet ekzekutive të prefekturave, mbi ndarjen në 
periudha të programit të ri shkollor. 

1945 2 

255 Qarkore të Ministrisë së Arsimit, mbi dhënien e urdhërave për 
përdorimin e shkrimit skript dhe për përdorimin e teksteve të 
vjetra. 

1945 4 

256 Rregullore shtypi e Ministrisë së Shtypit dhe Propagandës, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, për t`u shqyrtuar në 
mbledhjen e Qeverisë. 

1945 5 

257 Qarkore dhe korrepondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shtypit dhe Propagandës, mbi grumbullimin e 
materialeve sportive të shpërndara në dikastere dhe shtimin e 
fondeve për seksionet e kulturës dhe sportit në komitetet 
ekzekutive. 

1945 5 

258 Autorizim i Këshillit të Ministrave mbi nisjen e ministrit të 
Kulturës dhe Propagandës me mision në Beograd. 

1945 1 

259 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shtypit dhe Propagandës, mbi dhënien e informatave nga 
dikasteret Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

1945 1 

260 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryesinë e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, mbi 
dërgimin e materialeve që do të botohen në Gazetën Zyrtare. 

1945 3 

261 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
disa objekte të rëndësishme arkeologjike të marra në vitin 1939 
nga Muzeumi Kombëtar për në panairin e lindjes në Bari. 

1945 13 

262 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen në kohë të 
shtypshkrimeve dhe botimeve të zyrave pranë Ministrisë së 
Shtypit dhe Propagandës. 

1945 11 
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263 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së 
Kukësit, mbi ndihmën e shpejtë që i është dhënë këtij komiteti 
me rastin e një epidemie. 

1945 4 

264 Projektligj i Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin e 
funksionarëve gjyqësorë për të kryesuar komisionet hetimore 
për kriminelët e luftës, me materialin përkatës. 

1945 10 

265 Ligj mbi organizimin gjyqësor, zgjedhjen e gjyqtarëve 
popullorë, ndalimin e tregtisë së arit e tjerë. 

1945 36 

266 Ligj, vendim dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
Antifashist Nacionalçlirimtar me Këshillin e Ministrave, mbi 
zgjedhjet e përfaqësuesve të popullit dhe pjesëmarrjen e 
popullit në zgjedhje. 

1945 156 

267 Ligje dhe qarkore të Këshillit të Ministrave mbi zgjedhjen e 
gjyqtarëve popullorë. 

1945 6 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e trupit 
gjyqësor të Shqipërisë. 

1945 6 

269 Ligj, mbi abrogimin e dispozitave ligjore të vendosura gjatë 
okupacionit dhe pavlefshmërinë e vendimeve penale të 
vendosura para 7 Prillit 1939. 

1945 1 

270 Ligji mbi rregullimin e çështjeve civile dhe penale të gjykuara 
prej seksioneve të drejtësisë dhe gjykatave ushtarake. 

1945 2 

271 Ligj mbi pezullimin e afateve të parashkrimit të dekadencës 
dhe të afateve ligjore e gjyqësore gjatë kohës së luftës. 

1945 1 

272 Projektligj, mbi mbrojtjen e të drejtave të autorit. 1945 11 

273 Ligj dhe vendime mbi zgjidhjen me anë të arbitrazhi të 
detyrave të çështjes civile dhe rikrijimin e titujve ekzekutiv të 
zhdukur. 

1945 11 

274 Ligj mbi abrogimin e rrogave jetike. 1945 1 

275 Projektligj mbi shtimin e dënimeve në të holla. 1945 1 

276 Ligj dhe raporte mbi legalizimin e bashkëjetesave ilegale. 1945 3 

277 Ligj, mbi disa dispozita të posaçme në kurorëzimet. 1945 1 
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278 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
legalizimin e nënshkrimit dhe të vulës së akteve të redaktuar 
në shtetet e huaja. 

1945 3 

279 Ligj mbi amnisti dhe falje për fajet e kryera deri në çlirimin e 
Shqipërisë dhe faljen e dënimeve të vendosura prej Gjykatës 
Speciale dhe gjykatave ushtarake . 

1945 7 

280 Projektligj i Ministrisë së Drejtësisë, mbi transfertat e fituesve 
të gjyqit. 

1945 2 

281 Ligj dhe projektligj, mbi dorëzanitë. 1945 9 

282 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi dërgimin e sekretarit të gjyqit në Kukës. 

1945 4 

283 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi dhënien e 
padrejtë të shpërblimeve nga Ministria e Arsimit një grupi 
profesorësh. 

1945 4 

284 Kërkesë e Komisionit Qendror për Hetimet e Krimeve të 
Kriminelëve të Luftës drejtuar Komisionit Ndërkombëtar të 
Kriminelëve të Luftës për dorëzimin e gjeneral Dalmazo, për 
t'u gjykuar nga vetë populli shqiptar. 

1945 2 

285 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Këshillin e Ministrave, mbi vdekjet me dhunë. 

1945 2 

286 Raporte, qarkore dhe korrespondencë e komiteteve 
ekzekutive të prefekturave dhe  nënprefekturave me Këshillin 
e Ministrave, mbi gjendjen dhe aktivitetet e zhvilluara në 
qarqe. 

1945 72 

287 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit Antifashist 
Nacionalçlirimtar, mbi kompetencat për administrimin e 
qytetit apo lokalitetit. 

1945 2 

288 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të prefekturave, mbi marrjen dhe përdorimin e 
shifrarit unik sekret. 

1945 8 

289 Qarkore e Këshillit Ekonomik dhe Ministrisë së Financave, 
mbi disa mungesa në zhvillimin e adjudikatave. 

1945 4 

290 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi dërgimin e numrit të radistëve që disponojnë. 

1945 14 
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291 Qarkore, korrespondencë dhe lista të Këshillit të Ministrave, 
mbi regjistrimin e mobiljeve të tepërta. 

1945 16 

292 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Drejtësisë, komitetet ekzekutive dhe Zyrën Famullitare të 
Kishës Katolike në Tiranë, mbi lirimin e lokaleve të enteve 
jezuite. 

1945 7 

293 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi kërkesat e bëra nga Komuniteti Mysliman dhe 
Kryesia e Sinadhit të Shenjtë, për dhënien e mësimit fetar në 
shkollat fillore. 

1945 5 

294 Projektbuxhet preventiv i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë. 

1945 6 

295 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi aprovimin e statutit të Komunitetit Bektashian 
dhe Mysliman. 

1945 24 

296 Korrespondencë e Mitropolisë së Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë 
me Kryepeshkopin Kristofor, mbi moszbatimin e urdhërave të 
dhëna nga ai. 

1945 1 

297 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi një ftesë të bërë nga bashkimi i 
priftërinjve demokratë të Rumanisë, Kishës Ortodokse 
Autoqefale Shqiptare, për të marrë pjesë në Kongresin e 
Priftërinjve Demokratë në Bukuresht. 

1945 3 

513 Raport i Komitetit Ekzekutiv të KP, të N/prefekturës së 
Shkodrës mbi kuadrin e këtij komiteti. 

1946 1 

3 Drejtoria e personelit.   

298 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi rolin që duhet të luajë 
Drejtoria e Personelit të çdo dikasteri. 

1945 2 

299 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe komitetet ekzekutive, 
mbi kompetencat dhe detyrat e komiteteve ekzekutive. 

1945 10 

300 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Ekonomik, 
mbi emërimin e ministrave me materialin përkatës. 

1945 9 
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301 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve Botore etj., mbi 
kuadrin e dikastereve. 

1945 26 

302 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe komitetet ekzekutive, mbi emërimin e 
kuadrove të Drejtorisë së Statistikës dhe zyrave të statistikave 
në rrethe. 

1945 29 

303 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
transferimet e personelit. 

1945 8 

304 Raport dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi 
krijimin e një komisioni për shqyrtimin e problemit të 
nëpunësve. 

1945 6 

305 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi thyerjen e disiplinës nga ana e nëpunësve. 

1945 17 

306 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive, mbi marrje masash disiplinore. 

1945 6 

307 Qarkore dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Asistencës Sociale dhe komitetet ekzekutive, mbi 
pushimin nga puna të punëtorëve pa marrëveshje me 
Bashkimet Profesionale. 

1945 5 

308 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, Komandën e Trupave Italiane etj., mbi dërgimin e 
listave të teknikëve dhe specialistëve italianë si dhe 
moslejimin e tyre për t`u larguar nga Shqipëria. 

1945 55 

309 Shënime biografike dhe fletë karakteristike të personelit. 1945 24 

310 Lista të personelit të komiteteve ekzekutive të prefekturave 
dhe nënprefekturave. 

1945 305 

311 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive, mbi formimin e biografisë qendrore. 

1945 15 

312 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi formimin e Gjyqit 
Special për të gjykuar kriminelët e luftës dhe emërimin e 
ndihmësgjyqtarëve të këtij gjyqi. 

1945 2 
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313 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryesinë e 
Këshillit Antifashist të Minoritetit Shqiptar Çam, mbi 
formimin e Komisionit Hetues për Krimet e bëra nga disa 
çamë. 

1945 2 

314 Vendim i Këshillit Ekonomik, mbi caktimin e një këshilli 
administrativ për Fabrikën e Portland Çimentos në Shkodër, 
me materialin përkatës. 

1945 3 

315 Qarkore dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore, komitetet ekzekutive etj., mbi 
mëditjen e punëtorëve dhe trajtimin e tyre. 

1945 6 

316 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore mbi krijimin e urdhërave "Hero 
Kombëtar i Trimërisë" etj. për personelin e dalluar në ndërtim. 

1945 8 

317 Qarkore dhe korrespondencë e Këshllit të Ministrave me 
dikasteret, mbi caktimin e shpërblimeve mujore pjestarëve të 
Qeverisë dhe të Kryesisë së Këshillit Antifashist. 

1945 5 

318 Ligj dhe vendime të aprovuara nga Këshilli i Ministrave si dhe 
qarkore të Ministrisë së Financave, mbi shpenzime udhëtimi e 
dietë për nëpunësit civilë. 

1945 14 

319 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe komitetet ekzekutive, mbi 
formimin e komisioneve për shqyrtimin e dokumentave dhe 
caktimin e shpërblimeve familjeve të dëshmorëve, invalidëve 
të luftës dhe patriotëve të rilindjes. 

1945 14 

320 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Asistencës Sociale, mbi padrejtësitë që i janë bërë familjeve të 
dëshmorëve në ndarjen e ndihmave. 

1945 7 

321 Lista dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Asistenës Sociale, mbi dërgimin e listave të 
invalidëve të luftës të prefekturave dhe nënprefekturave. 

1945 6 

322 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi dhënien e pensioneve disa 
pensionistëve. 

1945 7 
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323 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi dërgimin e listave të pensionistëve të Ulqinit, 
Tuzit e Kosovës. 

1945 9 

324 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi kërkesën e bërë nga disa mësues shqiptarë për 
ngritjen e pagës nga ana e autoriteteve maqedonase si dhe mbi 
shtimin e personelit të arsimtarëve të shkollave fillore në 
Kosovë. 

1945 3 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesat familjare të 
pensioneve civile e ushtarake, me materialin përkatës. 

1945 22 

326 Qarkore dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive, mbi dhënien e ndihmave ushtarëve të 
liruar dhe pranimin e tyre në punë. 

1945 4 

327 Vendime dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Luftës dhe Mbrojtjes Kombëtare, mbi dhënie 
dekoratash. 

1945 84 

328 Korrespondencë e shokut Enver Hoxha me kryetarin e 
misionit amerikan, mbi dhënien e dekoratave anëtarëve të 
Misionit Ushtarak në Shqipëri. 

1945 7 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi varrimin e shokut Alqi 
Kondi, caktimin e pensionit nënës së tij dhe hapje kredie për 
kurorat e dëshmorëve, me materialin përkatës. 

1945 7 

330 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi zbatimin e ligjit të arsimit të detyrueshëm. 

1945 7 

331 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shtypit dhe Propagandës, komitetet ekzekutive 
etj., mbi ndryshimin e orarit zyrtar. 

1945 85 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi festat fetare e zyrtare, 
me materialin përkatës. 

1945 46 

4 Drejtoria e statistikës.   

333 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të MInistrave, mbi 
regjistrimin e përgjithshëm të popullatës. 

1945 65 

334 Promemorie mbi organizimin e Drejtorisë së Statistikës. 1945 16 
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335 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi detyrat e përgjegjësve të 
statistikës nëpër qarqe, me materialin përkatës. 

1945 14 

336 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi formimin e një 
komisioni për shqyrtimin e formularëve statistikorë dhe 
instruksione mbi regjistrimin e dëmeve të luftës. 

1945 12 

337 Statistika të zanatçinjve të ndarë në qytete dhe rrethe. 1945 11 

338 Statistika mbi gjendjen e kullotave verore e dimërore (private). 1945 6 

339 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e formularëve 
statistikorë të kullotave të të lashtave si dhe bimëve të vona. 

1945 3 

340 Statistikat e trafikut automobilistik. 1945 88 

341 Buletin i çmimeve (gusht, shtator, tetor) 1945. 1945 74 

342 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dërgimin e një ekzemplari të 
statistikës së tregtisë së jashtme dhe të regjistrimeve të 
popullatës në Shqipëri. 

1945 2 

343 Studim i Drejtorisë së Statistikës mbi ndryshimet, shkurtimet 
dhe mungesën e emrave dhe mbiemrave. 

1945 4 

344 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi dërgimin e statistikave 
meteorologjike. 

1945 2 

5 Lutje-ankesa.   

345 Lutje e Këshillit Nacionalçlirimtar të Prefekturës së Vlorës, 
mbi shkëputjen administrative të popullsisë së dy fshatrave 
nga nënprefektura e Drashovicës. 

1945 1 

346 Lutje të disa personave mbi shpërnguljen e tyre në vendet e 
mëparshme. 

1945 6 

347 Lutje e disa emigrantëve izraelitë, për kthimin në vendin e 
tyre dhe dhënien e ndihmave. 

1945 1 

348 Lutje të fshatarëve, për aplikimin e Reformës Agrare dhe mbi 
heqjen e të tretës. 

1945 8 

349 Lutje të fshatarëve, për zgjidhjen e çështjes së tokave dhe të 
kullotave. 

1945 42 
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350 Kërkesa të personave të ndryshëm që banojnë në kufi, mbi 
problemin e tokave kufitare. 

1945 38 

351 Lutje e Ali Alizotit dhe Andrea Nanos, për t`ju lëshuar një leje 
eksporti për sende tregtare si dhe lutje e Ramadan Jonuzit për 
dhënien e lejes për shitje frutash. 

1945 6 

352 Lutje e disa fshatarëve mbi shtetëzimin dhe sekuestrimin e 
tokave të tyre. 

1945 4 

353 Lutje të personave të ndryshëm mbi sekuestrimin e tokave të 
tyre dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ekonomisë dhe komitetet ekzekutive për këtë 
çështje. 

1945 11 

354 Lutje të personave të ndryshëm mbi rekuizimin e pasurisë. 1945 35 

355 Lutje dhe kërkesa të personave të ndryshëm mbi heqjen ose 
uljen e tatim-fitimit të jashtëzakonshëm të luftës. 

1945 47 

356 Kërkesa të personave të ndryshëm për marrje rrogash jetike. 1945 24 

357 Kërkesa të personave të dëmtuar nga lufta mbi plotësimin e 
nevojave të tyre që u takojnë ligjërisht nga shteti. 

1945 19 

358 Lutje të personave të ndryshëm mbi dëmtimin e pasurisë së 
tyre. 

1945 8 

359 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Asistencës 
Sociale me Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së Tiranës, 
Ministrinë e Shtypit, Propagandës e Kulturës Popullore dhe 
Këshillin e Ministrave, mbi organizimin e javës së fëmijës. 

1945 5 

360 Lutje të qytetarëve të ndryshëm mbi faljen e dënimit të 
pjestarëve të familjeve të tyre që janë dënuar. 

1945 63 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për mobiljet 
e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës. 

1945 38 

6 Shtesë I.   

362 Falenderime të Josif Stalinit dërguar Kryetarit të Qeverisë 
Demokratike të Shqipërisë, Enver Hoxha, për urimet e 
dërguara për ditëlindjen dhe për 28-vjetorin  e Revolucionit të 
Tetorit. (kopje rusisht). 

1945 2 
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363 Përshëndetje e Molotovit për festën e Çlirimit të 
Shqipërisë.(rusisht). 

1945 1 

364 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë Demokratike Shqiptare dhe 
Qeverisë së Bashkimit Sovjetik e misionit të saj ushtarak në 
Tiranë lidhur me propozimin për shtypjen e monedhave 
shqiptare.(rusisht). 

08.01.1945 - 
12.15.1945 

5 

365 Kërkesa të gjeneralit italian Xhino Piccini drejtuar Qeverisë 
Demokratike të Shqipërisë për automjete për shpërndarjen e 
ndihmave  që u vijnë italianëve që ndodhen në Shqipëri. 

1945 2 

366 Kërkesa e gjeneralit italian Xhino Piccini drejtuar Kryetarit të 
Qeverisë Demokratike të Shqipërisë lidhur me ndalimin e një 
sasie parash punëtorit italian Colaizzi Nicola di Gennaro. 

07.30.1945 1 

367 Qarkore e Kryeministrisë me të cilën ndalohen fotografët 
privatë të fotografojnë dëmet e luftës për llogari të dikastereve 
pasi kjo detyrë i është lënë Ministrisë së Shtypit, Propagandës 
dhe Kulturës Popullore. 

01.23.1945 - 
01.25.1945 

2 

368 Lista e personave të Qarkut të Kukësit që kanë pasuri të 
patundshme  në rrethet e Dragashit, Gjakovës dhe Prizrenit në 
Kosovë dhe deklaratat e lëshuara nga këshillat 
nacionalçlirimtare të fshatrave. 

1945 210 

369 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore për 
disiplinimin e bisedimeve telefonike, djegien e disa pullave 
postare dhe shitjen me gjysëm çmimi të pullave postare për 
invalidët e Luftës Nacionalçlirimtare dhe familjet e 
dëshmorëve. 

01.25.1945 - 
12.28.1945 

12 

370 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për emërimin e 
anëtarëve të Këshillit Administrativ të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe për suzharzhimin e pullave të gjendjes civile, të 
monopolit, gjyqësore dhe hipotekore me mbishkrimin 
"Qeveria Demokratike Shqiptare". 

01.16.1945 - 
01.30.1945 

7 

371 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë për formimin e 
Këshillit Administrativ të Entit për Grumbullimin e Drithrave. 

07.28.1945 - 
08.01.1945 

2 
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372 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e 
Financave për emërimin e arsimtarëve, inspektorëve dhe të 
drejtorëve në shkollat e mesme si dhe për emërimin e 
kryellogaritarëve në këto ministri. 

01.16.1945 - 
12.07.1945 

33 

373 Kërkesa e ankesa të shtetasve drejtuar Kryetarit të Qeverisë 
Demokratike, Enver Hoxha, dhe korrespondenca për 
zgjidhjen e tyre. 

12.24.1945 - 
12.31.1945 

174 

374 Kërkesa e Baftiar Vocit drejtuar Kryeministrit të Qeverisë 
Demokratike, Enver Hoxha, për faljen e jetës së djalit të tij 
Selim Voci të dënuar për tradhëti. 

11.11.1945 6 

7 Shtesë II.   

375 Telegram dërguar Enver Hoxhës nga banorët e Topalltisë, ku 
shprehin solidaritetin e tyre me vendimet e mara nga qeveria 
dhe kërkojnë shpalljen e Republikës Demokratike Progresive. 

09.14.1945 1 

376 Pasqyra mbi regjistrimin e popullsisë, bërë më 30 Shtator 1945 
në të gjitha krahinat e vendit. 

09.30.1945 47 

377 Njoftim i Kryeministrisë dërguar Dr. Medar Shtyllës, mbi 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave si dhe problemet që do të 
diskutohen. 

06.22.1945 2 

378 Telegram dëguar Enver Hoxhës nga Koçi Xoxe, nga Moska, 
ku e njofton mbi sigurimin e ndihmave për ushtrinë, 
indiustrinë e transportin, dërgimin e specialistëve civilë e 
ushtarakë, shtypjen e monedhave, pranimin e ushtarakëve 
shqiptarë në shkollat si dhe mbi bisedimet për problemet e 
UNRA-s. 

06.10.1945 1 

379 Kartela me të dhëna të hollësishme mbi mbjelljen e bimëve në 
vitin bujqësor 1944-1945 plotësuar nga këshillat N.- Çl. të 
lagjeve e katundeve të Prefekturave Berat (me Nënprefekturat 
Lushnje e Skrapar), Durrës, Gjirokastër e Korçë dërguar 
Drejtorisë së Statistikës. 

1945 74 

380 Buletine të çmimeve për periudhën gusht-dhjetor 1945. 1945 122 

381 Kërkesë e dy tregtarëve nga Konispoli drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi kthimin e pronave të sekuestruara. 

11.28.1945 5 
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382 Vendime të Komisionit të Posaçëm të konfiskimit të pasurive 
të privatëve dërguar Komitetit Ekzekutiv të N/Prefekturës 
Vlorë mbi sekuestrimin e pasurive të personave që janë 
cilësuar kriminel lufte. 

06.20.1045 - 
01.23.1946 

18 

 
 


