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I POLITIKO - JURIDIKE   

I-89 Dekrete të Mëkembësisë, vendime dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Bujqësisë e të Pyjeve etj., mbi masat e marra për 
mbrojtjen e tyre kundërajrore, janë paraqitur lista të 
nëpunësve për t'u pajisur me maska kundërgaz. 

02.02.1940 - 
01.31.1941 

162 

I-92 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
prefekturave etj., mbi hetime kundrejt personave të dyshimtë. 

06.12.1940 - 
12.24.1941 

66 

I-96 Dekret mëkëmbësor mbi dispozitat për ajrorët armiq të ulur 
ose të rrëzuar në tokën e shtetit. 

10.24.1940 - 
05.03.1941 

12 

I-120 Projektdekrete të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e disa 
zyrave pranë Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
kompetencat e tyre. 

02.24.1940 - 
03.31.1941 

34 

I-123 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin e Këshillit 
Qendror të Ekonomisë Korporative. 

03.14.1940 - 
03.31.1941 

53 

I-124 Projektdekret i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
funksionimin e Institutit të Entit Kombëtar të Turizmit. 

04.08.1940 - 
03.07.1941 

7 

I-132 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
dhe Kryesinë e Këshillit të Epërm Fashist Korporativ mbi 
krijmin e gjykatave, rirendimin e kodeve të tyre si dhe 
funksionimin e zyrave gjyqësore. 

05.29.1940 - 
07.31.1941 

153 

I-139 Projektdekrete të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
komisariatit për nozullimet e konsumin e gjërave ushqimore 
dhe krijimin e entit për aprovizionimin me çmime të caktuara 
të gjërave ushqimore dhe mbi kopetencat e këtij komisariati. 

06.25.1940 - 
05.09.1941 

39 

I-141 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi ndryshimin e 
emrit të klubit turistik automobilistik mbretëror në "Kurisja 
Turistike, Automobilistike Mbretërore e Shqipërisë". 

05.21.1940 - 
01.15.1941 

26 

I-149 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Zyrën Qendrore të Statistikës mbi emërime e transferime të 
personelit të kësaj zyre. 

05.27.1940 - 
06.06.1941 

19 

I-155/a Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë Qendrore të Policisë mbi emërime, transferime, 
pushime e dorëheqje të personelit të policisë dhe kompetencat 
e tyre. 

03.20.1940 - 
12.05.1941 

202 

I-164 Vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me zyrën e likujdimit të ish Ministrisë së Jashtme 
dhe me Ministrinë e Financave mbi emërime, transferime, 
pushime të personelit për marrëdhënie me jashtë. 

02.19.1940 - 
02.25.1941 

64 

I-165/b Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Drejtësisë mbi emërime, transferime, pushime e 
gradime të personelit të Drejtësisë. 

06.25.1940 - 
01.16.1941 

175 

I-168 Dekrete të Viktor Emanuelit si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Komandës Eprore të Trupave në Shqipëri, 
Partisë Fashiste mbi dekorime të nënshtetasve shqiptarë e 
italianë. 

03.05.1940 - 
01.29.1941 

52 
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I-173 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Mëkëmbësisë mbi të arratisurit nga 
Jugosllavia si dhe masat e marra kundrejt tyre. 

02.19.1940 - 
02.05.1941 

42 

I-175 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1 - 699. 

03.06.1941 - 
12.18.1941 

200 

I-175/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1 - 699. 

03.06.1941 - 
04.16.1941 

200 

I-175/b Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1- 699. 

04.16.1941 - 
05.26.1941 

200 

I-175/c Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1 - 699. 

05.26.1941 - 
06.13.1941 

107 

I-176 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 700 - 1199. 

06.13.1941 - 
07.14.1941 

200 

I-176/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 700 - 1199. 

07.16.1941 - 
09.01.1941 

200 

I-176/b Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 700 - 1199. 

09.01.1941 - 
09.17.1941 

104 

I-177 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1200 - 2217. 

09.17.1941 - 
09.28.1941 

200 

I-177/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1200 - 2217. 

10.28.1941 - 
11.23.1941 

200 

I-177/b Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Kopjet e tyre 
ndodhen në praktikat përkatëse 1200 - 2217. 

11.25.1941 - 
11.28.1941 

102 

I-178 Njoftim e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi grevën e zhvilluar nga 
punëtorët e Selenicës. 

05.12.1941 2 

I-179 Njoftime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë Qendrore të Policisë dhe Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, mbi aktivitetin e organizatave 
komuniste (zhvillim demonstratash, përhapje manifestesh etj.) 
dhe masat e marra kundrejt tyre. 

01.04.1941 - 
12.05.1941 

67 

I-180 Lista dhe korrespondencë e Kryeministrisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi personat që kanë 
marrë pjesë në luftën kundër malazezëve. 

10.09.1941 3 

I-181 Telegram i komisariatit civil dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Mëkëmbësisë 
së Përgjithshme Mbretërore mbi lëvizjen e çetnikëve në 
Prizren. 

10.24.1941 - 
12.05.1941 

5 

I-182 Shpallje e Komandantit të Forcave të Armaatosura në Shqipëri 
drejtuar për njoftim Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
kontrollimin e lëvizjes punëtore italiane në Shqipëri. 

01.25.1941 - 
01.29.1941 

5 

I-183 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Prefekturës së Elbasanit mbi emërime në portin fashist. 

11.04.1941 1 

I-184 Tekst i fjalimit të Kryeministrisë mbajtur në Këshillin e Epërm 
Fashist Korporativ ku shpreh mirënjohjen e thellë dhe 
dashurinë ndaj Duçes kundrejt Italisë Fashiste për gjithçka që 
ka bërë e do të bëjë për Shqipërinë. 

01.13.1941 - 
12.10.1941 

35 

I-185 Thirrje që i drejtohet popullit shqiptar që të kundërshtojë 
garancinë e Anglisë. 

1941 1 
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I-186 Njoftime të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi ngjarjet e ditës të ndodhura në 
qytete të ndryshme. 

02.04.1941 - 
05.31.1941 

350 

I-186/a Njoftime të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi ngjarjet e ditës të ndodhura në 
qytete të ndryshme. 

06.01.1941 - 
08.18.1941 

385 

I-186/1 Njoftime të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi ngjarjet e ditës të ndodhura në 
qytete të ndryshme. 

06.01.1941 - 
08.18.1941 

385 

I-186/1a Njoftime të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi ngjarjet e ditës të ndodhura në 
qytete të ndryshme. 

08.1941 - 
10.1941 

348 

I-186/1b Njoftime të Komandës së Karabinierisë drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi ngjarjet e ditës të ndodhura në 
qytete të ndryshme. 

10.1941 - 
12.1941 

349 

I-190 Ankesa të personave të  ndryshëm dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komandën e Karabinierisë, Drejtorinë e Policisë mbi veprimet 
e padrejta që i bëhen nga senatori dhe agjentët e policisë. 

06.13.1941 - 
11.10.1941 

14 

I-191 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Këshillin e Përhershëm pranë Kryeministrisë 
mbi caktimin e Porto - Palermos si vend përqendrimi. 

10.31.1941 1 

I-192 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondenca përkatëse mbi arrestime, burgime, internime 
e dënime për faje politike dhe ordinere të personave të 
ndryshëm dhe mbi lirimin nga internimi. 

12.20.1940 - 
12.03.1941 

203 

I-192/a Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondenca përkatëse mbi arrestime, burgime, internime 
e dënime për faje politike dhe ordinere të personave të 
ndryshëm dhe mbi lirimin nga internimi. 

04.30.1941 - 
08.18.1941 

221 

I-198 Lutje e përfaqësuesve të Plavës e të Gucisë dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi pajisjen me 
armë të popullit të Plavës e të Gucisë. 

05.23.1941 - 
11.10.1941 

20 

I-199 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Shtypit e të 
Turizmit mbi leje për mbajtje armësh. 

01.04.1941 - 
10.26.1941 

29 

I-200 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Prefekturën e Peshkopisë mbi lidhje bese e 
pajtim gjaqesh si dhe mbi marrjen e masave kundrejt 
personave që thyejnë zakonet. 

03.04.1941 - 
09.02.1941 

12 

I-201 Rregullore e korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Drejtorisë së Shtypit dhe Propagandës, 
Drejtorisë së Postë-Telegrafës etj., mbi ndalimin e botimit të 
artikujve si "Solidarsia e popullit të Gjirokastrës në kohën e 
pushtimit armik" dhe telegrameve të redaktuar italisht. 

05.07.1941 - 
12.27.1941 

13 
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I-202 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi 
protestën e popullit shqiptar kundrejt artikullit "Lufta jonë" i 
botuar në të gjitha gazetat italiane nga Akademiku Giovanni 
Papinit. 

03.14.1941 3 

I-203 Urdhër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
dikastereve të ndryshme mbi lehtësirat që duhet t'i krijojnë 
personelit diplomatik e konsullor britanik, grek e polak që do 
të kalojnë nëpër Shqipëri. 

04.28.1941 10 

I-204 Relacione me karakter juridik i Profesorit të Universitetit 
Shtetëror të Triestes Mandio Udina me titull "Marshimi aktual 
i Shqipërisë në të drejtën politike të brendshme dhe 
ndërkombëtare". 

1941 4 

I-209 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prefekturën e Beratit mbi emërimin e Komillo Merhollit si 
qytetar nderi i Beratit. 

10.16.1941 1 

I-210 Njoftim i Mëkëmbësisë Mbretërore në adresë të 
Kryeministrisë mbi çështjen e një territori kroat, aneksuar 
Prefekturës sëTiranës dhe mbi korrigjimin e emrit të Komunës 
"Brevica" në "Brezonca". 

12.12.1941 1 

I-211 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
Drejtorinë e Bashki - Komunave etj., mbi administrimin e 
tokave të Shqipërisë si (shpërngulja e popullsisë së Granishit, 
kufijtë e Bashkisë së Shkodrës, ndërrim emri të katundeve 
etj.). 

02.18.1941 - 
12.23.1941 

41 

I-212/1 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor, 
vendime, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financës, Ministrinë e 
Arsimit etj., mbi krijim, suprimim e transferim si dhe 
kompetencat e zyrave. 

01.10.1941 - 
03.31.1941 

211 

I-214 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave dhe e Entit Distapur 
mbi krijimin e Entit Distapur dhe caktimin e Mikel 
Koçobashit, anëtar në Kolegjin e Revizorëve. 

02.28.1941 - 
04.29.1941 

7 

I-218 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor, 
vendime e qarkore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse mbi emërime të personelit të 
Këshillit të Shtetit. 

03.12.1941 - 
12.03.1941 

38 

I-220 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Zyrën e Komisariatit të Naltë Civil, Drejtorinë e 
Statistikës, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., mbi 
emërime të personelit të Zyrës së Komisariatit të Naltë Civil. 

07.16.1941 - 
10.27.1941 

17 

I-221 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Zyrën Qendrore të Statistikës, mbi emërimin e personelit të 
Zyrës së Statistikës. 

03.10.1941 - 
12.27.1941 

10 

I-222 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor 
mbi emërimin e Ernest Koliqit si Kryetar i Këshillit Shkencor 
të Institutit të Studimeve Shqiptare "Fondata Skanderbeg". 

12.10.1941 9 
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I-223 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit Perandor dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Shtypit e 
Propagandës mbi emërime e pushime të personelit të 
Drejtorisë së Shtypit, Propagandës e të Turizmit. 

03.26.1941 - 
11.17.1941 

16 

I-230 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit  dhe korrespondenca e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme të Mbretit etj., mbi emërime e 
pushime të personelit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

04.09.1940 - 
11.06.1941 

24 

I-233 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Ministrinë e Financave etj., mbi dërgimin e disa 
nëpunësve me mision në Mitrovicë. 

08.18.1941 - 
09.18.1941 

16 

I-235 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. 

01.04.1941 - 
08.04.1941 

201 

I-236 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë 
Mbretërore, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë e të 
Pyjeve mbi instalimin e emigrantëve. 

05.31.1941 - 
12.16.1941 

13 

I-238 Shkresë e Kryeministrisë dërguar Komisariatit të Posaçëm për 
Refugjatët për të dhënë njoftime mbi gjendjen shëndetësore të 
familjeve të disa ushtarakëve shqiptarë të rojes mbretërore të 
financës. 

02.24.1941 2 

I-240 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme Mbretërore, mbi nxjerrjen jashtë kufijve si të 
rrezikshëm të disa familjeve jugosllave që kanë emigruar në 
Shqipëri dhe mbi hetime rreth disa refugjatëve. 

03.05.1941 - 
10.08.1941 

3 

I-241 Promemorie dhe letra e Hajro Taosuni dërguar Kryeinistrisë 
ku bën fjalë për dërgimin e një komisioni për të parë gjendjen 
dhe nevojat e çamëve të shkaktuara nga persekutimet e 
grekëve. 

05.01.1941 4 

I-310 Korrespondencë me Prefekturën e Gjirokastrës dhe Ministrinë 
e Drejtësisë mbi dënimin me vdekje të atyre që grabisin njerëz. 

11.08.1941 4 

I-443 Lista e emigrantëve sipas punës që bëjnë, sa vetë janë, nga 
janë, ku banojnë dhe kur kanë ardhur. 

1941 2 

I-1139 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Komandës së Karabinierisë, mbi 
internimin e personave për aktivitetet politike, internim 
familjesh, si dhe lista mbi lirimin nga internimi. 

03.28.1940 - 
02.27.1941 

71 

I-1162 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi përhapjen e ideve komuniste, hedhje traktesh 
dhe paditjet e personave me ide komuniste. 

07.10.1941 - 
12.23.1941 

73 

I-1163 Përshkrimi i ekzekutimit të dënimit me vdekje të Heroit të 
Popullit Vasil Laçi. 

05.17.1941 4 

I-1164 Lutje e pjestarëve të familjes që ka strehuar Myslym Pezën, 
për lirimin nga burgu të kryetarit të familjes që është arrestuar 
për këtë çështje. 

09.27.1941 4 
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I-1165 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi zhvillimin e demonstratës të 8 Nëntorit 1941 
në Korçë, si dhe lista e të plagosurve dhe të vrarëve 
pjesëmarrës në demonstratë. 

11.01.1941 - 
12.01.1941 

9 

I-1166 Lutje drejtuar Kryeministrisë për lirimin nga burgu të djalit të 
tij pjesëmarrës në demonstratën e 28 Dhjetorit 1941 në Tiranë. 

12.09.1941 1 

I-1167 Relacione mujore mbi aktivitetin e Kryeministrisë. 12.31.1941 7 

I-1168 Relacione mbi gjendjen politike dhe ekonomike në prefekturat 
Dibër, Gjirokastër, Korçë dhe Mat. 

05.01.1940 - 
05.23.1941 

7 

I-1169 Fjalimi i Mustafa Krujës mbajtur me intelektualët e Kryeqytetit 
mbi bashkimin e Shqipërisë me Italinë, si dhe telegrame urimi 
për bashkimin italo-shqiptar. 

03.19.1941 21 

I-1171 Letër e parisë së popullsisë shqiptare të krahinave të Tuzit, 
Hotit, Grudës, Triepshit dhe të Korçës drejtuar Kryeministrit 
të cilët kërkojnë të bashkohen me Shqipërinë duke u lënë të 
lirë për kalimin në kufi. 

06.09.1941 - 
06.25.1941 

9 

I-1172 Lista emërore e ushtarakëve të arratisur. 03.16.1941 - 
09.23.1941 

8 

I-1173 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
internimin e familjeve të personave të arratisur, si dhe lutje 
për lirim nga internimi. 

01.03.1941 - 
05.22.1941 

202 

I-1173/a Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
internimin e familjeve të personave të arratisur, si dhe lutje 
për lirim nga internimi. 

05.22.1941 - 
07.05.1941 

203 

I-1173/b Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
internimin e familjeve të personave të arratisur, si dhe lutje 
për lirim nga internimi. 

07.04.1941 - 
12.27.1941 

224 

I-1176 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Karabinierinë mbi të dhënat e përditshme për ngjarjet e 
ndryshme (delikteve) . 

05.14.1941 - 
12.31.1941 

50 

I-1177 Dekrete dhe korrespondencë mbi krijimin dhe organizimin e 
institucioneve. 

01.25.1941 46 

I-1178 Lutje drejtuar Kryeministrisë në të cilën kërkojnë për t'u 
emëruar në punë, si dhe kuadri i vetë dikasterit. 

01.14.1941 - 
12.19.1941 

47 

I-1179 Shkresë e Kryeministrisë mbi dekretimin për emërim të 
kuadrit të Partisë Fashiste. 

12.10.1941 1 

I-1180 Shkresa të Kryeministrisë mbi dekretimin për emërimin e 
kuadrove në sektorin e drejtësisë. 

04.26.1941 - 
12.10.1941 

4 

I-1181 Lutje drejtuar Kryeministrisë për t'u marrë në shërbimin 
ushtarak, si dhe korrespondencë mbi emërimin e këtij kuadri. 

07.17.1941 - 
12.17.1941 

13 

I-1182 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi problemet që i përkasin kuadrit të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme (emërime, pushime, transferime etj.). 

01.26.1941 - 
12.17.1941 

59 

I-1183 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, mbi problemet e kuadrit të 
prefekturave, nënprefekturave dhe komunave (emërime, 
pushime, transferime, falenderime për punë të mirë etj.) . 

01.05.1941 - 
12.23.1941 

74 
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I-1184 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi 
persekutimet e popullsisë shqiptare të Kosovës dhe të Prespës 
nga ana e autoriteteve sërbe, bullgare dhe greke. 

06.09.1941 - 
11.29.1941 

54 

I-1185 Qarkore e Zyrës Qendrore të Statistikës mbi regjistrimin e 
përgjithshëm të italianëve dhe të huajve të tjerë që ndodhen në 
Shqipëri. 

11.12.1941 6 

I-1186 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme bërë 
Kryeministrisë, ku e vë në dijeni mbi gjendjen e keqe të 
shqiptarëve të internuar në Greqi dhe që janë kthyer për në 
atdhe. 

05.21.1941 1 

I-1187 Lista emërore e emigrantëve çamë dhe italianë që janë nisur 
për në Itali. 

01.25.1941 - 
05.09.1941 

9 

I-1188 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi gjendjen e emigrantëve serbë dhe malazezë. 

05.08.1941 - 
11.25.1941 

9 

I-1385 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Zyrës së Likuidimit për çështjet administrative të ish 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi kërkesën e dy vëllezërve 
shtetas italian për njohjen zyrtarisht pjesëmarrjen e tyre në 
lëvizjet kryengritëse të vitit 1911. 

11.21.1940 - 
01.28.1941 

2 

I-1398 Botime të Drejtorisë së Shtypit dhe të Turizmit (Distaptur) 
Tiranë mbi të drejtat e Shqipërisë (2 broshura italisht dhe 
shqip) së bashku me materialet e përdorura për botimin e tyre. 
AnotacionBëhet fjalë për rivendikimet dhe të drejtat shqiptare 
(harta linguistike botuar nga qeveria jugosllave më 1924, harta 
e popullsisë dhe e kolonizimit mbi Shqipërisë etnike historike, 
konferencat e ambasadorëve dhe të paqes, statistika të 
popullsisë shqiptare në Kosovë dhe Epir dhe trajtimi i tyre. 

1941 229 

I-1399 Korrespondencë mbi hetimet e bëra për Shyqyri Shkëmbin i 
dyshimtë për dhënie informata grekëve. 

06.18.1941 2 

I-1400 Thirrje e Komisionit Qendror për ndihma në favor të të 
dëmtuarve të jugut, lutje dhe korrespondencë mbi shpërblim 
dëmesh të shkaktuara nga lufta italo-greke. 

10.08.1941 - 
11.12.1941 

5 

I-1401 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi emërimin e Maliq 
Bushatit Ministër Shteti. 

12.10.1941 3 

I-1402 Vendim, dekret i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
pasqyrën organike të personelit të Zyrës Qendrore të 
Statistikës. 

12.01.1941 - 
12.02.1941 

32 

I-1403 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi emërime në Sektorin e Drejtësisë. 

12.23.1940 - 
04.01.1941 

7 

I-1404 Lista dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi sistemimin 
e personelit të ish Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.14.1941 - 
07.14.1941 

31 

I-1405 Lutje të disa nëpunësve të ish Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për t'u pranuar në Partinë Fashiste. 

05.13.1941 2 

I-1406 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe tabela organike 
e personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

04.02.1941 - 
05.12.1941 

35 

I-1407 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisariatin e Lartë 
Civil për Kosovë, Dibër e Strugë mbi emërime, pushime 
nëpunësish në Tokat e Lira. 

01.13.1941 - 
12.22.1941 

2 
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I-1408 Dekret mbi emërimin e Vincenzo Rocco Këshilltar i 
Përhershëm në Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare. 

12.03.1941 3 

I-1409 Dekret dhe pasqyra e personelit të jashtëzakonshëm që do të 
mbahet në shërbimin e Administratës së Bujqësisë e Pyjeve. 

09.02.1941 2 

I-1411 Dekret ministror dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi inkuadrimin e personelit civil të 
ish Intendencës së Përgjithshme të ish Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare në kuadrin organik të personelit të Administratës 
Financiare. 

12.19.1941 3 

I-1412 Dekret mbi krijimin e Ministrisë së Kulturës Popullore. 12.03.1941 1 

I-1413 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi propozimin e bërë për një person për falje ndëshkimi, i 
cili ka mbajtur revolver pa leje. 

03.26.1941 1 

I-1542 (I-
1540) 

Telegram i Shefqet Vërlacit, President të Këshillit të 
Ministrave drejtuar Duçes me anën e të cilit i falenderon për 
opinioin e shprehur për të e për popullin shqiptar. 

04.24.1941 1 

II USHTARAKE   

II-17 Dekret mëkëmbësor mbi ndëshkimin e fajeve ushtarake të 
kryera gjatë luftës. 

11.28.1940 - 
02.10.1941 

6 

II-18 Ligji i Duçes, dekrete të Mëkëmbësisë si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së Mbrojtjes Tokësore, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorinë Qendrore të 
Policisë etj. mbi mobilizimin civil në rast lufte. 

01.12.1940 - 
08.09.1941 

320 

II-23 Dekrete të Mëkëmbësisë, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë zhvillon ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financës, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Drejtorinë e Policisë etj. mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime të ushtarakëve. 

10.08.1941 - 
12.17.1941 

108 

II-24 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Komandën e Karabinierisë, 
Drejtorinë etj. mbi organizimin dhe funksionimin e trupit të 
armatosur të Policisë. 

01.14.1941 - 
02.16.1941 

145 

II-25 Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Komandën e Karabinierisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme etj. mbi thirrjen nën armë të rekrutëve. 

02.06.1941 - 
12.19.1941 

25 

II-26 Qarkore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrave, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Shtetit dhe 
Drejtoria Qendrore mbi shpalljen e Duçes për milizimin e 
personelit civil dhe trajtimin ekonomik të t'rithirurve nën 
armë. 

01.03.1941 - 
04.17.1941 

36 

II-27 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës e 
Mbrojtjes Ajrore dhe Prefekturën e Elbasanit mbi furnizimin 
me materiale të mbrojtjes kundërajrore. 

10.20.1941 - 
11.12.1941 

8 

II-28 Notë e Këshillit të Përhershëm të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
organizimin e punimeve të kopshteve të luftës. 

11.22.1941 2 
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II-29 Dekrete të Mëkëmbësisë, shpallje të Komandës Eprore të 
Fuqive të Armatosura dhe korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financës, Komisariatin 
Civil mbi administrimin e tokave të pushtuara nga ushtria 
italiane. 

11.04.1940 - 
09.02.1941 

31 

II-30 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtorisë së 
Komandës Eprore të Fuqive të Armatosura etj. mbi zbatimin 
në Shqipëri të neneve të ndëshkimeve për faje ushtarake të 
shpallura në Mbretërinë e Italisë. 

11.11.1940 - 
05.13.1941 

17 

II-31 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë mbi 
luftën Italo - Greke. 

04.18.1941 - 
05.01.1941 

5 

II-32 Dekrete të Mëkëmbësisë drejtuar për njoftim Komandës 
Eprore të Fuqive të Armatosura, Ministrinë e Drejtorisë, 
Komandës së Karabinierisë etj. mbi dhënien e normave për 
fotografimin e reliefit. 

05.23.1941 - 
06.09.1941 

17 

II-204 Shpallje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën 
e Fuqive Armate mbi krijimin dhe funksionimin e komandave 
ushtarake dhe pajisjen me armatime. 

04.08.1941 - 
11.29.1941 

55 

II-237 Lutje e një personi dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Komandës Eprore të Karabinierisë 
mbi lirimin nga burgu të një milici që ka dezertuar. 

10.06.1941 - 
11.04.1941 

4 

II-238 Korrespondencë e Komandës Eprore të Forcave të 
Armatosura në Shqipëri me Kryesinë e Këshillit të Ministrave 
lidhur me riatdhesimin e një ushtaraku italian. 

09.18.1941 1 

II-248 Letër e Komandës Superiore të Forcave të Armatosura 
drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi marrjen e 
masave për mbrojtjen ajrore. 

01.18.1941 1 
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III EKONOMI - FINANCË   

III-3 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në shërbim 
me kontratë nënshtetas të huaj, dhënie leje punimi, dekorata 
dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë Botore dhe 
Kryeministrisë për këto probleme. 

11.21.1938 - 
01.14.1941 

95 

III-16 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e plehrave 
kimike dhe korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

11.06.1939 - 
02.10.1941 

4 

III-64 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e buxhetit 
konsuntiv, preventiv për vitin 1939-1940 dhe korrespondenca 
përkatëse. 

12.13.1938 - 
10.10.1941 

222 

III-73 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vënien e zbritjes së 
taksave, kërkesa për uljen e taksave etj, dhe korrespondecë 
përkatëse. 

02.02.1939 - 
10.09.1941 

354 

III-82 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie shpërblimi të 
menjëhershëm dhe korrespondencë përkatëse. 

01.02.1939 - 
05.22.1941 

177 
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III-85 Lutje të personave të ndryshëm drejtuar Kryeministrisë për 
pension si dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Kryeministrisë për këtë problem. 

03.10.1939 - 
10.16.1941 

188 

III-107 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shpenzimet ceremoniale 
dhe korrespondencë përkatëse. 

04.20.1939 - 
03.10.1941 

18 

III-133 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë, mbi koncensionet industrialo - bujqësore dhënë 
shoqërive të huaja dhe lejimin e funksionimit të këtyre 
shoqërive në Shqipëri. 

01.12.1940 - 
01.22.1941 

369 

III-145 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi 
emërime, pushime, transferime, sjellje etj, të kuadrit të 
bujqësisë dhe edukimi i tij. 

12.16.1939 - 
01.07.1941 

177 

III-157/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie në sipërmarrje 
të punimeve botore të disa firmave të huaja të vendit dhe me 
marrëveshje private, si dhe rregullimin e çmimeve të këtyre 
punimeve (rrugëve, urave, godinave, etj ). 

01.04.1940 - 
08.16.1941 

159 

III-165 Dekretligj i Mëkëmbësisë, mbi disiplinimin e tregtisë për 
prodhimin e birrës, grurit, shkrepseve, letrave të cigareve dhe 
ato të bojës, etj. 

02.06.1940 - 
05.09.1941 

105 

III-173 Dekretligje të Mëkëmbësisë, mbi caktimin e çmimeve të 
artikujve të ndryshëm, si dhe korrespondenca përkatëse midis 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, etj. 

02.24.1940 - 
02.24.1941 

138 

III-177 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve Botore dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje, gradime të personelit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave dhe në transport. 

01.02.1940 - 
01.13.1941 

446 

III-192 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Drejtorisë së 
Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postë Telegraf  Telefonave  mbi ndryshimin e orarit të 
transmetimeve të PTT. 

11.12.1940 - 
02.15.1941 

16 

III-197 Dekret Mëkëmbësor, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime të personelit të Ministrisë së 
Financës. 

01.02.1940 - 
01.18.1941 

403 

III-198 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë përkatëse 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
aprovimin e buxhetit konsuntiv dhe preventiv për vitin 
financiar 1940-1941. 

02.17.1940 - 
10.27.1941 

386 

III-199 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e buxhetit 
të enteve fetare. 

01.17.1940 - 
03.26.1941 

43 

III-201 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi rregullimin e 
qarkullimit të monedhës në Shqipëri, nxjerrjen e monedhave 
të reja e tjera. 

01.04.1940 - 
04.22.1941 

79 
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III-205 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi marrje hua në 
të holla nga Banka e Punës prej Bashikisë së Tiranës dhe 
Bashkisë së Durrësit për ndërtime të ndryshme. 

10.03.1940 - 
10.03.1941 

54 

III-209 Dekret i Mëkëmbësisë dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 
Financave etj, mbi administrimin e të ardhurave nga gjobat. 

07.04.1940 - 
05.09.1941 

13 

III-211 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
likuidimin e llogarisë me institucionet dhe personat e 
ndryshëm. 

08.18.1939 - 
11.15.1941 

424 

III-214 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi pagimin e rrogave të 
prapambetura. 

02.16.1940 - 
08.28.1941 

52 

III-219/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Financave, mbi dhënie ndihme të menjëhershme nëpunësve 
civilë, lutje të personave të ndryshëm. 

05.03.1940 - 
01.18.1941 

402 

III-220 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrepondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, Mëkëmbësisë etj, mbi dhënie shpërblimi 
nëpunësve të ndryshëm. 

01.11.1940 - 
02.13.1941 

153 

III-222 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondencë midis Kryeministrisë, Mëkëmbësisë, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave etj, mbi 
dhënie ndihmash nëpunësve civilë dhe ushtarakë, që janë 
larguar nga detyra për shkak lufte, lutje të personave të 
ndryshëm. 

12.13.1939 - 
03.28.1941 

314 

III-224 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, si dhe korrespondencë ndëmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi akordim shpërblimi të 
menjëhershëm ushatarakëve. 

01.08.1940 - 
01.17.1941 

493 

III-224/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe lutje të personave të 
ndryshëm, si dhe korrespondencë ndëmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi akordim shpërblimi të 
menjëhershëm ushatarakëve. 

03.02.1940 - 
01.18.1941 

617 

III-224/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, si dhe korrespondencë ndëmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi akordim shpërblimi të 
menjëhershëm ushatarakëve. 

06.10.1940 - 
01.18.1941 

572 

III-226 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondencë midis Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave etj, mbi 
shpenzime udhëtime dhe dietë. 

12.13.1938 - 
01.19.1941 

236 

III-227 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave dhe disa 
prefekturave, mbi kreditë e çelura mbi kapitullin nr.14 të 
buxhetit të Kryeministrisë në favor të prefekturave dhe enteve 
të ndryshme, mbi shpenzimet për refugjatët për të rriturit nën 
armë etj. 

12.19.1939 - 
01.10.1941 

660 
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III-237 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve Botore, 
Ministrisë së Financave etj, mbi shpenzime për çështje botore. 

01.12.1940 - 
01.17.1941 

224 

III-240 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Mëkëmbësisë etj, mbi likuidimin e shpenzimeve të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Shëndetësisë. 

10.08.1939 - 
01.18.1941 

46 

III-243 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi shpenzimet e bëra me marrëveshje private si shitje, blerje 
materialesh të ndryshme për arsim, shëndetësi, bujqësi, Postë 
Telegraf  Telefonave, etj. 

01.14.1940 - 
02.25.1941 

344 

III-244 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
shpenzime riatdhesimi. 

07.25.1940 - 
10.06.1941 

12 

III-246 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe prefekturave, mbi likuidimin e 
shpenzimeve ceremoniale. 

01.25.1940 - 
02.09.1941 

42 

III-254 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, 
mbi zgjidhjen e konflikteve për çështjen e tokave dhe 
kullotave. 

11.16.1939 - 
12.01.1941 

70 

III-260 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Komandës 
Eprore të Fuqive të Armatosura, mbi dhurimin e vilës në 
Durrës, Gjeneral Giuzzonit. 

03.12.1941 - 
03.15.1941 

2 

III-262 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Punëve Botore etj, mbi shpronësimin e tokave, ndërtesave 
etj, ankesa nga persona të ndryshëm. 

07.05.1940 - 
05.09.1941 

26 

III-262/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Punëve Botore etj, mbi shpronësimin e tokave, ndërtesave 
etj, ankesa nga persona të ndryshëm. 

10.27.1939 - 
01.27.1941 

310 

III-263 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës 
Eprore të Karabinierisë, Ministrisë së Financave etj, mbi 
sekuestrimin, rekuizimin, okupimin e pasurive, si dhe ankesa 
personave të ndryshëm. 

09.27.1939 - 
01.27.1941 

402 

III-264 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi shitjen e pasurive të konfiskuara 
për mospagim detyrimi. 

07.05.1940 - 
05.09.1941 

26 

III-267 Ankesa të disa punëtorëve, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave kundër shoqërive që ato punojnë. 

03.06.1941 1 

III-268 Njoftime të Ministrisë së Punëve Botore, dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e punëtorëve kundër fatkeqësive në 
punë. 

09.19.1941 1 
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III-269 Projekt dekretligj, vendime, raporte dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Financës, Ministrisë së Industrisë, 
Ministrisë së Tregtisë etj, mbi pezullimin e shoqërive 
komisionare të  " AMNIT " dhe hyrjen në fuqi të Ligjit mbi " 
Minierat ", si dhe mbi dhënien në koncesion të shoqërive të 
ndryshme italiane të shitjes së sendeve të monopolizuara, 
ndreqjen e publicitetit rrugor etj. 

01.24.1941 - 
11.17.1941 

153 

III-271 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi emërime, 
pushime dhe transferime të këshilltarëve të përhershëm, 
nënshtetas të huaj në Shqipëri. 

09.09.1941 - 
12.08.1941 

10 

III-273 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim me Ministrinë e Industrisë dhe 
Tregtisë, mbi emërime, pushime të personelit të Drejtorisë së 
Industrisë  dhe Tregtisë. 

09.01.1941 - 
10.08.1941 

7 

III-275 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi furnizimin e disa 
industrialistëve me lëndë të parë, bashkëngjitur është dhe 
lutja. 

06.03.1941 - 
11.22.1941 

5 

III-276 Disa kopje të ndryshme të riprodhuara të artikujve të 
Ferdinanfo Milona të botuara në revistën " Shqipëria 
ekonomike ", mbi gjendjen minerale në zonat e ndryshme të 
Shqipërisë. 

1941 64 

III-277 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisariatin 
Civil për Kosovën, Dibrën dhe Strugën, mbi marrëveshjen 
midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, mbi konditat e 
transportimit të lëndës së sharrës në Rozhajër. 

12.17.1941 3 

III-278 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e saj me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, 
Ministrinë e Financave etj, mbi emërime, pushime, 
transferime, keqsjellje të personelit të Ministrisë së Bujqësisë. 

01.31.1941 - 
11.29.1941 

88 

III-280 Dekret i Francesko Jakomonit dhe rregullore për dhënie 
kontributi bujqëve dhe blegtorëve për zhvillimin e bujqësisë 
dhe blegtorisë, si dhe korrespondenca përkatëse. 

08.27.1941 - 
10.08.1941 

27 

III-281 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi dhënien me qira të 
kullotave. 

10.01.1941 - 
10.10.1941 

7 

III-282 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar zyrave 
të Ministrisë së Bujqësisë, mbi dërgimin e statistikave për 
sipërfaqet e mbjella me të lashta. 

02.10.1941 - 
07.03.1941 

18 

III-283 Dekret i Francesko Jakomonit dhe rregullore, mbi organizimin 
e konkurseve të prodhimeve bujqësore të vitit 1941. 

03.29.1941 - 
06.30.1941 

14 

III-284 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Pyjeve, mbi bonifikimin, kanalizimin dhe ujitjen e tokave 
bujqësore. 

05.04.1941 - 
10.07.1941 

17 

III-286 Vendim i Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve etj, mbi ndalimin e therrjes së kafshëve të 
trasha. 

05.08.1941 - 
05.22.1941 

3 

III-287 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Pyjeve, mbi masat e marra kundër sëmundjeve ngjitëse në 
bagëti. 

10.11.1941 1 
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III-290 Artikuj të riprodhuar në kopje në revistën me titull " Shqipëria 
ekonomike " e autorit Ferdinando Milone që flasin mbi 
kulturën e misrit, orizit dhe agrumeve në Shqipëri. 

1941 10 

III-291 Njoftim i Këshilltarit të Përhershëm të Kryeministrisë, mbi 
lejimin e dimërimit të disa deleve shqiptare në Bullgari. 

11.02.1941 2 

III-294 Dekret i Viktor Emanuelit, raport justifikues mbi 
projektdekretin, mbi rregullimin e tabelave organike të 
personelit të odave të tregtisë, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.21.1941 - 
10.20.1941 

34 

III-295 Njoftim i Odës së Tregtisë, dërguar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi çeljen e disa firmave. 

02.04.1941 1 

III-296 Dekret i Viktor Emanuelit dhe kontrata të koncesioneve për 
ushtrimin e monopolit të kripës dhe karburanteve në Shqipëri, 
si dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë 
e Tregtisë, Ministrinë e Financave etj. 

02.20.1941 - 
10.07.1941 

34 

III-297 Urdhër i Këshillit të Ministrave, adresuar Gjykatës Ushtarake 
në Tiranë, mbi mbylljen përkohësisht të dyqanit të pastiçierit 
Shaban Reka në Tiranë. 

03.07.1941 1 

III-298 Dekret i Viktor Emanuelit, mbi masat e marra për 
normalizimin e tregtisë dhe korrespondenca përkatëse me 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë. 

05.19.1941 - 
10.07.1941 

10 

III-304 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e ( Përgjithshme ) të Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, mbi vënien në shërbim të 
linjës automobilistike Vlorë - Gjirokastër. 

08.21.1941 - 
10.28.1941 

3 

III-307 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme të Mbretit Perandor, mbi masat 
e marra për normalizimin e komunikacionit ajror. 

08.09.1941 4 

III-308 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Kryeministrinë, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave mbi instalimin e telefonave në sektor dhe familje të 
ndryshme. 

01.10.1941 - 
12.31.1941 

27 

III-310 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Financave, mbi 
shitjen e pullave. 

04.15.1941 - 
06.19.1941 

11 

III-312 Marrëveshje e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, lidhur me 
shoqërinë  " SATA " (Shoqëri Shqiptare e Transportimeve 
Automobilistike) për shërbimet postare. 

12.27.1941 - 
12.28.1941 

3 

III-318 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi një kontribut të jashtëzakonshëm 
të qeverisë italiane dhënë qeverisë shqiptare. 

1941 1 

III-321 Dekret i Mëkëmbësisë dhe aprovimi i rregullores së shitjes së 
llotarisë së Kryqit të Kuq, si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

01.10.1941 - 
02.07.1941 

23 

III-322 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi gjobitjen e personave të ndryshëm. 

01.16.1941 1 

III-332 Vendim dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e 
Financave, mbi akordimin e një shpërblimi nënshtetasve të 
huaj. 

02.01.1941 - 
11.24.1941 

17 
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III-337 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Financave, mbi lëshimin e mandatit të 
pagesave për kapitullin " Shpenzime të fshehta ". 

08.25.1941 - 
12.08.1941 

4 

III-340 Kontratë mbi furnizimin e burgut të Shkodrës. 1941 1 

III-341 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, 
Ministrisë së Financës etj, mbi likuidimin e shpenzimeve të 
milicisë që studiojnë jashtë dhe për përgatitjen e uniformës së 
milicëve. 

03.10.1941 - 
10.08.1941 

26 

III-347 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë 
e Financës, Partinë Fashiste Shqiptare dhe disa prefektura, 
mbi çeljen e kredisë për blerjen e dhuratave për ushtrim në 
ditë festash. 

12.22.1940 - 
12.28.1941 

63 

III-353 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi dhënie ndihmë 
refugjatëve. 

12.12.1940 - 
11.30.1941 

634 

III-353/2 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi dhënie ndihmë 
refugjatëve. 

01.04.1941 - 
10.07.1941 

370 

III-366 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme i Viktor Emanuelit, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, Komandën Eprore të Karabinierisë Mbretërore etj, 
mbi konfiskimin, sekuestrimin, rekuizimin e pronave të 
personave të ndryshëm dhe lutje e tyre, për pagimin e vleftës 
së pronës së konfiskuar. 

05.10.1941 - 
12.14.1941 

195 

III-366/1 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme i Viktor Emanuelit, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, Komandën Eprore të Karabinierisë Mbretërore etj, 
mbi konfiskimin, sekuestrimin, rekuizimin e pronave të 
personave të ndryshëm dhe lutje e tyre, për pagimin e vleftës 
së pronës së konfiskuar. 

1941 0 

III-367 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi rekuizimin e kafshëve nga 
ushtria dhe ankesa të pronarëve të këtyre kafshëve. 

01.02.1941 - 
08.28.1941 

13 

III-1166 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënien e ndihmave 
ose shpërblimeve emigrantëve, familjeve të dëmtuara nga 
lufta dhe personave të ndryshëm, si dhe korrespondenca 
përkatëse lidhur me këtë problem. 

01.22.1940 - 
05.21.1941 

59 

III-1173 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi dhënien e 
dorëheqjes të nëpunësve të ekonomisë. 

12.18.1941 - 
12.27.1941 

4 

III-1176 Projektligj " Mbi kalimin e kondukturave elektrike nëpër tokat 
e pronarëve, zonat ushtarake etj.". 

07.16.1941 7 

III-1177 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi dhënie leje për ngritje fabrike elektromekanike 
dhe laboratorike për riparimin dhe shitjen e gomave dy 
nënshtetasve italianë. 

05.03.1941 - 
05.19.1941 

7 

III-1178 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi dhënie leje për ngritjen 
e një fabrike të prodhimit të makaronave në Shkodër ". 

05.03.1941 - 
05.19.1941 

7 
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III-1179 Relacion " Mbi përpunimin e duhanit në krahinën e Kosovës ". 11.15.1941 4 

III-1180 Lutje të nëpunësve të Sektorit të Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë për gradimin e tyre. 

07.04.1941 - 
09.16.1941 

24 

III-1181 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi dhurimin e disa 
çifligjeve Duçes ". 

1941 1 

III-1182 Telegram drejtuar Zyrës së Statistikës pranë Kryeministrisë, 
ku jepen të dhëna mbi prodhimin e të lashtave. 

06.03.1941 3 

III-1183 Lutje e bujqve të krahinës së Lushnjës dërguar Kryeministrisë 
në të cilën kërkojnë të mosangazhohen për transport kafshët e 
tyre sepse është koha e mbjelljeve. 

02.26.1941 1 

III-1184 Shkresë mbi aplikimin e ligjit agrar dhe në krahinën e 
Kosovës. 

1941 1 

III-1185 Procesverbale të regjistrimit të kafshëve shtëpiake. 10.01.1941 - 
10.04.1941 

19 

III-1186 Parashtresë drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin dhe 
funksionimin e shërbimit veterinar në Shqipëri. 

04.07.1939 - 
08.20.1941 

6 

III-1187 Vendim, procesverbal dhe program për ndërtimin e objekteve 
të shkatërruara nga lufta, si të rrugëve dhe ndërtesave. 

05.29.1940 - 
10.21.1941 

13 

III-1188 Promemorie dhe korrespondencë mbi gjendjen e dhomave të 
tregtisë dhe dyqaneve. 

02.22.1941 - 
12.06.1941 

11 

III-1189 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Komisariatin për Nozullim mbi problemin e 
furnizimit të popullsisë me produkte ushqimore, çmimin e 
tyre, si dhe pasqyra të importit të sendeve ushqimore. 

12.19.1940 - 
12.19.1941 

31 

III-1190 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Shtyp Propagandës dhe 
Turizmit drejtuar Kryeministrisë, mbi kremtimin e Panairit të 
Shën Naumit. 

07.09.1941 6 

III-1191 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi problemet e 
kuadrit të postë, telegraf, telefonave. 

03.19.1941 - 
10.01.1941 

18 

III-1193 Historiku i zhvillimit të aviacionit civil në Shqipëri dhe mbi 
perspektivat e tij, njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi mbytjen e anijes greke " Virginia " . 

07.17.1941 - 
11.13.1941 

7 

III-1195 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi emërimin dhe 
gradimin e nëpunësve të financës. 

01.02.1941 - 
11.20.1941 

6 

III-1196 Dekrete, raporte dhe pasqyra të buxhetit për vitin 1941-1942. 11.07.1940 - 
1941 

112 

III-1197 Dekretligj mbi dispozitat në lëndë doganore për trafikun e 
mallrave ndërmjet tokave të bashkimit italo - shqiptar dhe 
atyre të ish mbretërisë jugosllave të okupuara prej fuqive të 
armatosura italiane. 

04.30.1941 - 
06.10.1941 

7 

III-1198 Korrespondencë e Kryeministrisë mbi aplikimin e taksave 
komunale për popullin e Nënprefekturës së Prespës dhe 
kundërshtimi i treguar nga banorët për pagimin e tyre. 

12.19.1941 2 

III-1200 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi fondin e të hollave për 
shpenzimet e fshehta dhe politike. 

12.07.1940 - 
10.17.1941 

112 

III-1201 Promemorie dhe korrespondencë mbi pagesën e rrogave të 
personelit civil dhe ushtarak, si dhe lutje lidhur me këtë 
problem. 

01.28.1941 - 
11.23.1941 

11 
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III-1202 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Mëkëmbësinë, 
mbi akordim pensioni ose rroge jetike. 

01.15.1938 - 
12.17.1941 

81 

III-1206 Qarkore e Kryeministrisë së Romës drejtuar dikastereve 
lidhur me shpalljen e një huaje shtetërore nëntëvjeçare. 

10.03.1941 1 

III-1207 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi disa zyra e 
persona që i detyrohen në të holla arkës së shtetit. 

10.25.1923 - 
05.15.1941 

53 

III-1208 Protestë e qytetarëve të Durrësit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
shkeljen e pronave të tyre nga dy shoqëri italiane. 

03.14.1941 1 

III-1209 Dekrete dhe korrespondencë për konfiskim pasurie, si dhe 
lutje e personave të prekur nga kjo për kthim pasurie. 

10.02.1940 - 
04.24.1941 

15 

III-1210 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe lutje nga persona të 
ndryshëm mbi njohjen e së drejtës së pronësisë dhe të pasurisë 
së patundshme. 

02.21.1941 - 
12.18.1941 

25 

III-1211 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, mbi shpërblimin e personave për 
dëmtimin e pronësisë së tyre për interesa publike, nga lufta 
etj. 

02.09.1941 - 
09.19.1941 

14 

III-1371 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Prokurorisë së 
Shtetit, Komandës së Rojës së Financës mbi shitjen e paketave 
të cigareve të sekuestruara. 

12.10.1940 - 
01.06.1941 

13 

III-1372 Lista emërore, korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Entin e Nozullimeve etj. mbi pajisjen e 
nëpunësve dhe familjet e tyre me triska. 

05.07.1940 - 
03.18.1941 

16 

III-1374 Dekret, qarkore, korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi 
buxhetin e vitit financiar 1939 -1940 dhe 1940 - 1941. 

04.30.1940 - 
01.31.1941 

7 

III-1381 Lista, korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi pagimin e rrogave 
të personelit të ish  Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të 
përfaqësive shqiptare jashtë shtetit. 

01.08.1940 - 
04.03.1941 

296 

III-1382 Lutje e Fanka Sotir Ollani e veja e Sotir Ollanit për pagimin e 
pensionit dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi këtë 
problem. 

10.06.1940 - 
11.12.1941 

35 

III-1384 Qarkore drejtuar Shoqërisë Koncesionare të Elektrikut mbi 
dërgimin e të dhënave statistikore lidhur me kapacitetin 
mujor të centralit elektrik. 

07.03.1941 1 

III-1385 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Bujqësisë e Pyjeve mbi dërgimin e të dhënave statistikore 
lidhur me sasinë e sipërfaqes së tokave të mbjella me të lashta, 
sasinë e farës së mbjellë, gjendjen bujqësore të bimëve dhe 
parashikimin e prodhimit. 

02.10.1941 - 
06.17.1941 

7 

III-1386 Qarkore dërguar prefekturave e nënprefekturave si dhe 
procesverbale të Komisionit Ekzekutiv mbi lëvizjen dhe 
regjistrimin e gjësë së gjallë. 

10.01.1941 - 
11.16.1941 

29 

III-1387 Buletini veterinar i muajit gusht të vitit 1941 për Prefekturën e 
Vlorës. 

08.21.1941 4 
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III-1388 Ftesë për të marrë pjesë në mbledhjen e komisionit për 
ndërtimet dhe urbanistikën. 

05.19.1941 1 

III-1389 Kërkesë e komisarit italian Edo Rossi  për dhënien e një 
apartamenti për strehimin e familjes së tij. 

12.06.1941 1 

III-1390 Koncept mbi koncesionin e shërbimit automobilistik. 1941 1 

III-1391 Korrespondencë e Komisariatit të Naltë Civil për Kosovë, 
Dibër e Strugë me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
shitjen e duhanit që ndodhet i depozituar në Tetovë. 

11.11.1941 3 

III-1392 Urdhëresë " Mbi disiplinimin e ngrënieve në restorante ". 11.05.1941 3 

III-1393 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Industrisë 
dhe të Tregtisë dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
furnizimin e fabrikave të trikotazhit me fije leshi e pambuku si 
dhe lejimin e importimit në Itali të leshit. 

11.04.1941 - 
11.14.1941 

4 

III-1394 Dekret mbi shtimin e taksës së duhanit të punuar në vend. 05.02.1941 2 

III-1397 Vendime, dekret, korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Financave 
mbi dhënie shpërblime disa nëpunësve. 

02.12.1941 - 
05.06.1941 

15 

III-1398 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e Korçës 
mbi lidhjen e rrogës jetike një personi. 

08.29.1941 1 

III-1399 Vendim i Komitetit Qendror për refugjatët mbi dhënie 
ndihme një refugjati për t'u riatdhesuar. 

09.11.1941 - 
11.10.1941 

4 

III-1479 Raport i Prefekturës së Shkodrës dërguar Kryeministrisë në 
Tiranë mbi paraqitjen e dëftesave të familjeve të milicëve të 
mobilizuar në Prefekturën e Shkodrës gjatë muajve nëntor - 
dhjetor 1940. 

03.18.1941 7 

III-1480 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Ministrinë e Financave lidhur me pagesën e rrogave 
të personelit të Ministrisë së Jashtme. 

10.12.1940 - 
04.03.1941 

26 

III-1481 Telegram urimi i Kryeministrisë dërguar Bankës Kombëtare 
në Prishtinë mbi fillimin e aktivitetit të Institutit Bankar në 
Prishtinë dhe veprimet e këtij instituti t'i shërbejnë zhvillimit 
ekonomik të Prishtinës. 

12.17.1941 - 
12.24.1941 

2 

III-1482 Listë mbi pagat e punonjësit të ndërtimit. 01.31.1941 1 

III-1483 Korrespondencë e Bankës Kombëtare të Shqipërisë me 
Kryeministrinë mbi fillimin e punimeve të zyrave të Bankës 
Kombëtare Shqiptare me qendër në Tetovë e Prishtinë. 

11.10.1940 - 
12.03.1941 

2 

III-1484 Vendim i Këshillit Administrativ mbi kategorizimin e 
punëtorëve shtetërorë, si dhe letrat përkatëse. 

12.01.1941 4 

III-1485 Telegram i Komisariatit për Nozullimet dhe konsumet pranë 
Këshillit të Ministrave drejtuar Prefektit të Korçës, mbi shitjen 
e grurit, si dhe çmimet e tyre. 

06.08.1941 1 

III-
1485/1 

Listë e pagave të nëpunësve të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

04.09.1941 - 
05.09.1941 

8 

IV ARSIM - KULTURË   

IV-16/1 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. 

07.19.1939 - 
08.22.1941 

420 
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IV-19 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe lutje të popullit për ngritje dhe 
rregullim shkollash. 

03.04.1940 - 
01.04.1941 

39 

IV-22 Dekret i Mëkëmbësisë, " Mbi funksionimin e shkollave private 
". 

02.22.1940 - 
01.21.1941 

20 

IV-27 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe marrëveshje midis 
Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë Italiane, mbi ndërtimin e 
veprave shkollore në Shqipëri. 

02.21.1940 - 
01.24.1941 

4 

IV-31 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi hapjen dhe riorganizimin e shkollave fillore 
në viset e lira dhe masat e marra për përmirësimin e kushteve 
të arsimtarëve, si dhe korrespondenca përkatëse. 

05.26.1941 - 
09.24.1941 

74 

IV-32 Dekret i Mëkëmbësisë të Përgjithshme dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe hapjen e 
shkollave fillore dhe të mesme. 

01.16.1941 - 
03.17.1941 

7 

IV-35 Qarkore e Ministrisë së Arsimit, drejtuar drejtorive të 
institucioneve të arsimit të mesëm, rektorëve, rektoreshave të 
konvikteve shtetërore, mbi disa udhëzime, rregulla etj, për 
zhvillimin e këtij viti arsimor, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

09.18.1941 - 
09.23.1941 

6 

IV-38 Kërkesë e Kryetarit të Komisioneve Kosovë-Manastir, drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me anën e së cilës kërkon të 
dërgohet nga Ministria e Arsimit disa dokummente mbi 
Lidhjen e Prizrenit. 

05.03.1941 1 

IV-39 Firma Italiane " D. Kravaneda" në Romë në adresë të 
Kryeministrisë së Tiranës,  i kërkon 100 gram ar të thjeshtë për 
punimin artistik të shpatës së Skënderbeut, të porositur nga 
kjo Kryeministri. 

12.22.1941 1 

IV-40 Njoftim i zyrës qendrore të statistikës dërguar firmave 
industriale " Beshiri", "Erika" e "Bega" si dhe  odeve të tregtisë 
Durrës, Elbasan, Korçë e Shkodër, mbi modelet e çfaqjeve 
kinematografike dhe shpërndarjen e tyre sipas kinemave. 

10.17.1941 3 

IV-41 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi abonime në vepra të huaja. 

07.31.1941 1 

IV-42 Kopje e shkresës së Partisë Nacionale Fashiste Italiane, 
adresuar Kryeministrit Shefqet Vërlacit, mbi çështjen e botimit 
të kalendarit të PNF Italiane për vitin XX dhe për përhapjen e 
tij nëpër entet dhe institucionet e ndryshme në Shqipëri. 

10.29.1941 1 

IV-43 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Financave etj, mbi çeljen e shkollave të mesme në 
Itali. 

02.08.1941 - 
02.14.1941 

7 

IV-44 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, mbi moskënaqësinë e shprehur nga ana 
e popullit shqiptar, për mësimin e gjuhës italiane në shkollat 
shqiptare. 

03.21.1941 4 

IV-163 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit mbi 
emërimin dhe transferimin e arsimtarëve, si dhe jetëshkrimet 
e tyre. 

01.18.1941 - 
12.10.1941 

42 

IV-164 Raport mbi gjendjen e arsimit në Kosovë. 05.13.1941 - 
05.20.1941 

5 



 

Numri i  

dosjeve 

Titulli Viti 

(Filluar-

Mbaruar) 

Sasia e 

fletëve 

IV-165 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit dhe 
Komisariatin e Lartë Civil  për Kosovën, Dibrën dhe Strugën, 
mbi hapjen e shkollave italiane në viset e liruara dhe shkollës 
private në Shkodër. 

03.07.1941 - 
09.18.1941 

7 

IV-166 Pasqyra e ndërtesave shkollore në Shqipëri dhe shpenzimet 
për to. 

01.31.1941 1 

IV-167 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit, 
mbi përgatitjen e dramës " Skënderbeu " . 

08.15.1941 - 
10.14.1941 

6 

IV-168 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
institucioneve, mbi dhënien e lajmeve për botime në gazetë. 

11.12.1941 1 

IV-169 Kërkesë e gazetës së Venedikut " Il gezzettino " për një 
fotografi të Mustafa Krujës për t'a mbajtur në arkiv. 

12.03.1941 - 
12.27.1941 

3 

IV-170 Raport mbi veprimtarinë e zhvilluar pranë " Radio Tiranës " 
për muajt korrik-shtator 1941. 

10.30.1941 4 

IV-171 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shtypit  Propagandës dhe Turizmit mbi 
çështjen e hoteleve. 

05.09.1941 - 
10.07.1941 

9 

IV-197 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Arsimit dhe Ministrisë së Financave mbi mbylljen e shkollave 
të mesme për shkak të situatës politike dhe rihapjen e tyre në 
Itali. 

02.08.1941 10 

IV-207 Telegram i Sotirio Bulgarit nga Roma dërguar Shefqet Vërlacit 
me anën e të cilit e njofton për dërgimin e monumentit  
" Madona di Pompei ". 

05.09.1941 1 

IV-208 Letër e zotit Aleksandër Sirdani famulltar i Bogës, dërguar 
Padër Mark Harapit mbi dërgimin e një liste me emra bimësh 
e lëndësh. 

01.14.1941 1 

IV-210 Raport i Drejtorisë së Shtypit, Propagandës dhe  Turizmit 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi veprimtarinë e 
Drejtorisë së Shtypit në 3 mujorin korrik - gusht - shtator 1941. 

11.06.1941 4 

V SHËNDETËSIA   

V-12 Vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
emërime, transferime të personelit shëndetësor. 

01.09.1940 - 
11.20.1941 

184 

V-16 Rregullore e higjienës bashkiake, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi masat e 
marra për ruajtjen e pastërtisë. 

04.24.1940 - 
01.14.1941 

85 

V-23 Rregullore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi masat e marra për 
higjienizimin e qytetit. 

03.29.1941 - 
05.01.1941 

17 

V-24 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendsheme, 
mbi masat e marra për mospërhapjen e sëmundjeve ngjitëse 
sifilitike. 

03.14.1941 - 
09.01.1941 

52 

V-25 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Kryqit të Kuq Shqiptar, për kurimin jashtë 
shtetit të disa të sëmurëve. 

05.22.1941 - 
09.02.1941 

7 
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V-27 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Kryqit të Kuq, mbi pranimin  në azilin e 
Shkodrës të një personi. 

09.26.1941 - 
12.23.1941 

8 

V-28 Konventë ndërmjet Qeverisë Italiane dhe Shqipërisë, për 
sistemimin e disa spitaleve në Shqipëri, si dhe korrespondenca 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi këtë çështje. 

01.28.1941 - 
02.13.1941 

13 

V-83 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi problemet e kuadrit të shëndetësisë. 

02.06.1941 - 
08.26.1941 

16 

V-84 Pasqyrë e objekteve shëndetësore dhe shpenzimet për to. 01.31.1941 1 

V-90 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë etj, mbi 
larjen e teshave të Spitalit të Përgjithshëm Civil në 
marrëveshje private me shoqërinë " Pastërtia ". 

07.30.1939 - 
08.01.1941 

10 

VI CIVILE - ADMINISTRATIVE   

34 Lista statistikore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Zyrën e Statistikës, bashkitë e komunat, mbi 
regjistrimin e popullsisë. 

1941 237 

35 Dekret, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Pallatit Mbretëror e Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, prefekturat, komunat etj.  mbi 
instruksione për plotësimin e regjistrave e listave statistikore. 

01.07.1941 - 
12.24.1941 

99 

36 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e PTT-
së mbi ndërrimin e emrit, mbiemrit të interesuarve. 

04.23.1941 - 
12.24.1941 

20 

38 Lutje e një gruaje drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbi shkelje kurore. 

05.26.1941 1 

43 Thirrje që i bëhet popullit të Shkodrës për pritjen e Viktor 
Emanuelit. 

05.10.1941 - 
05.14.1941 

2 

45 Njoftime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi organizim 
mbledhjesh. 

02.22.1941 - 
12.26.1941 

12 

46 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi vënien e 
emrit të Bruna Musolinit spitalit të përgjithshëm civil. 

10.09.1941 - 
10.10.1941 

1 

48 Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë 
e Punëve Botore, Ministrinë e Financave etj. mbi zbatimin e 
rregullave administrative dhe mbi zhvillimin  e 
korrespondencës zyrtare. 

01.15.1941 - 
04.22.1941 

64 

51 Lutje të personave të ndryshëm, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë përkatëse e kësaj kryesie me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit mbi 
emërimin e personelit fetar. 

05.10.1941 - 
11.24.1941 

8 

52 Vendime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi aprovimin e projektrregullores, 
mbi administrimin e përgjithshëm të kishave dhe mbi 
zgjedhjen e Këshillit të Përgjithshëm e këshillave lokale dhe 
për organikën e Komunitetit Mysliman. 

01.28.1941 - 
11.23.1941 

31 
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53 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë, mbi krijimin e një 
peshkopate në Peshkopi. 

08.29.1941 - 
10.08.1941 

3 

55 Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
raportin që jep kryepeshkopi i gjithë Shqipërisë rreth 
shërbimit fetar në kishën e Shën Naumit. 

06.03.1941 - 
08.25.1941 

3 

56 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi dhurimin e ikonës së 
Shën Marisë si shenjë nderi Nobile Dona Maja Jacomone ". 

05.17.1941 1 

314 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar institucioneve, për 
caktimin e një mbledhje të favorshme në Kryeministri në 
mënyrë që të informohen për problemet e ndryshme. 

12.16.1941 1 

315 Lista e urdhëresave të dala nga Kryeministria gjatë vitit 1941. 1941 3 

316 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi zhvillimin e ceremonisë përkujtimore të 
patriotit Bajram Curri dhe të festës së Flamurit. 

11.02.1941 - 
11.19.1941 

3 

317 Telegrame urimi, falenderimi të shkëmbyer ndërmjet 
personaliteteve brenda e jashtë vendit. 

01.05.1941 - 
12.31.1941 

182 

318 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi zhvillimin e ceremonisë së Italisë dhe të 
zbulimit të monumentit të gjeneral Telinit, telegrame 
ngushëllimi dhe organizimin e ceremonive të varrimit. 

04.12.1941 - 
12.23.1941 

7 

319 Pasqyra dhe korrespondencë mbi të dhënat demografike. 04.17.1941 - 
11.15.1941 

11 

320 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë Punëve të 
Brendshme mbi dhënie nënshtetësie, lëshim vize e lejekalimi. 

03.24.1941 18 

321 Ankesë e banorëve të një lagjeje në Berat për ngritjen e një 
shtëpie publike nga ushtria gjermane dhe çrregullimet që kanë 
ndodhur në lagje lidhur me këtë. 

06.21.1941 6 

322 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë institucioneve, mbi 
organizimin e ceremonive fetare. 

1941 1 

323 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi propagandën antimyslimane dhe 
persekutimin e katolikëve. 

05.03.1941 - 
11.12.1941 

2 

366 Kërkesa të personave të ndryshëm dërguar Kryeministrisë 
mbi dhënie pasaporte për të udhëtuar jashtë shtetit dhe për të 
ardhur në Shqipëri. 

03.15.1940 - 
02.19.1941 

9 

368 Kërkesa të disa personave dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe Ministrisë 
së Punëve të Bendshme mbi çështje nënshtetësie. 

01.27.1940 - 
03.07.1941 

23 

369 Kërkesë e një personi për t'u riatdhesuar. 11.19.1940 - 
02.19.1941 

4 

370 Procesverbal mbi marrjen në dorëzim të çelsave të ish  
kryekonsullatës greke në Tiranë. 

1941 1 

371 Qarkore drejtuar bashkive e komunave mbi dërgimin e 
skedave personale demografike. 

09.29.1941 1 

408 Njoftim i Ministrisë së Arsimit dërguar Zyrës së Biografisë në 
Kryeministri mbi akordimin e lejes dymujore të Shefqet Peçit 
si agjent i 2-të pranë konviktit mashkullor në Elbasan. 

06.10.1941 1 



 

Numri i  

dosjeve 

Titulli Viti 

(Filluar-

Mbaruar) 

Sasia e 

fletëve 

409 Njoftim i Këshilltarit të Përhershëm të Policisë dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave në Tiranë, mbi deklaratën 
falso të lëshuar në lidhje me një raport të kryeplakut të 
katundit Vrap. 

07.19.1941 1 

410 Letër e zotit G. E. del Monto drejtuar Presidentit S. Ghidoli në 
Tiranë, mbi dhënie asistence refugjatëve të Tomoricës. 

10.27.1941 1 

410/1 Kërkesë dhe korrespondencë të Kryeministrisë me 
Lugotenencën për marrjen e nënshtetësisë shqiptare të një çifti 
armen me mbiemër Iplicijan. 

03.24.1941 - 
05.30.1941 

6 

410/2 Njoftim i Zyrës për Çështje të Administratës të ish Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për marrjen në dorëzim të arkivës së 
marrëdhënieve ndërkombëtare. 

04.07.1941 2 

410/3 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi emërimin e zotit Reshit Asllani si  
" Konsull nderi " në Manastir. 

04.17.1941 - 
04.28.1941 

2 

 
 


