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I POLITIKO - JURIDIKE   

I-23 Lutje e personave të ndryshëm mbi falje krimesh nga burgu si 
dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi hetime, burgosje, 
arrestime dhe arratisje për persona të ndryshëm të dyshimtë 
dhe faje ordinere. 

05.03.1939 - 
02.19.1940 

217 

I-24 Dekretligje të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi dekretet 
kundër personalitetit shtetëror dhe korrespondenca përkatëse. 

12.22.1939 - 
10.17.1940 

50 

I-25 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi censurimin e letrave. 

05.25.1939 - 
12.23.1940 

69 

I-31 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Kryeministrisë mbi hetime kundrejt personave që kanë kryer 
akte të ndryshme. 

06.09.1939 - 
08.18.1940 

38 

I-43 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
sjelljet e këqija të autoriteteve jugosllave ndaj shqiptarëve në 
kufi. 

09.05.1939 - 
01.27.1940 

11 

I-46/a Vendime të Këshilit të Ministrave mbi krijime, suprimime 
organesh të ndryshme administrative civile dhe ushtarake dhe 
korrespondenca përkatëse. 

08.08.1939 - 
07.15.1940 

174 

I-50 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Mëkëmbësisë 
së Përgjithshme mbi emërime, transferime e pushime të 
nëpunësve në përgjithësi. 

07.10.1939 - 
01.04.1940 

114 

I-57 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi emërimet e 
anëtarëve të Këshillit të Kontrollit. 

11.07.1939 - 
05.14.1940 

82 

I-58 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryeministrisë mbi emërime, gradime, transferime të 
nëpunësve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.03.1939 - 
03.16.1940 

56 

I-59 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi emërime, transferime, 
pushime gjykatorësh, prokurorësh, sekretarësh, nëpunësish 
etj., të Ministrisë së Drejtësisë etj. 

03.15.1939 - 
01.05.1940 

219 

I-64 Lutje nga persona të ndryshëm drejtuar Kryeministrisë për t'u 
marrë përsëri në punë si policë si dhe korrespondenca 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave mbi 
emërime, pushime e gradime policësh. 

03.01.1939 - 
11.27.1940 

34 

I-68 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi emërime e 
pushime të kryetarëve të bashkive dhe nëpunësve që merren 
nga bashkitë. 

10.21.1938 - 
06.22.1940 

117 

I-69/a Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Brendëshme dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
emërime, pushime e transferime të kryetarëve, nënkryetarëve, 
sekretarëve të komunave dhe nëpunësve që merren me 
komunat. 

10.26.1939 - 
02.03.1940 

216 
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I-75 Korrespondencë ndërmjet Partisë Fashiste Shqiptare, 
Kryeministrisë dhe ministrive mbi dërgimin e një liste 
emërore të të diplomuarve dhe aktivitetit të atyre nëpunësve 
që merren nga dikasteret. 

12.30.1939 - 
02.10.1940 

6 

I-76 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi sistemimin e 
emigrantëve, dhënie ndihme, emërime, kuadër për emigrantët 
etj. 

03.14.1938 - 
03.07.1940 

138 

I-77 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1 - 252. 12.30.1939 - 
02.21.1940 

250 

I-77/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 253 - 499. 02.21.1940 - 
03.27.1940 

249 

I-78 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 500 - 743. 03.27.1940 - 
05.03.1940 

250 

I-78/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 744 - 999. 05.03.1940 - 
06.10.1940 

255 

I-79 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1000 - 1499. 06.27.1940 - 
08.11.1940 

499 

I-79/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1000 - 1499. 07.27.1940 - 
08.11.1940 

261 

I-80 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1500 - 1899. 06.22.1940 - 
08.20.1940 

200 

I-80/a Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1500 - 1899. 08.20.1940 - 
10.25.1940 

208 

I-81 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1900 - 2225. 10.25.1940 - 
11.30.1940 

200 

I-82 Njoftim i Drejtorisë Qendrore të Policisë dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi largimin e disa punëtorëve nga puna që 
punojnë në rrugën Elbasan - Korçë. 

08.09.1940 1 

I-83 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi protestën e studentëve 
të Normales së Elbasanit në konferencën mbajtur nga Kol Biba 
mbi gjendjen në Shqipëri para 7 prillit 1939 dhe mbi protestën 
e disa studentëve të Liceut të Shkodrës sepse nuk janë 
preferuar të dërgohen në Itali. 

04.30.1940 - 
12.03.1940 

5 

I-84 Njoftim i Ministrisë Fashiste dërguar Kryeministrisë mbi 
dëmtimin që i është bërë makinës së Konsullit Volante nga një 
tel i vendosur horizontalisht në një farë lartësie ndërmjet dy 
shtyllave telefonike në rrugën Lushnje - Fier. 

07.30.1940 1 

I-85 Njoftim i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi emërimin e disa fashistëve 
shqiptarë si sekretarë të federatave të fashave në prefekturat e 
ndryshme. 

1940 1 

I-86 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me disa 
prefektura mbi masat e marra për regjistrimin e grave të 
nëpunësve në Partinë Fashiste Shqiptare. 

03.18.1940 - 
09.06.1940 

47 

I-87 Njoftim i Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Fashiste 
Shqiptare dërguar Kryeministrisë mbi një shëtitje që do të 
bëhet në Itali e organizuar nga "Paspuna krahinore e Beratit". 

08.09.1940 3 

I-88 Njoftime të Komandës Eprore të Karabinierisë Mbretërore dhe 
të Drejtorisë të Policisë drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
ngjarjet e ditës të ndodhura në qytetet e ndryshme të 
Shqipërisë. 

01.16.1940 - 
08.02.1940 

200 
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I-88/a Njoftime të Komandës Eprore të Karabinierisë Mbretërore dhe 
të Drejtorisë të Policisë drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
ngjarjet e ditës të ndodhura në qytetet e ndryshme të 
Shqipërisë. 

07.03.1940 - 
12.26.1940 

188 

I-90 Korrespondencë ndërmjet Komandës Eprore të Karabinierisë 
dhe Kryeministrisë mbi mbikqyrjen e rrugës Tiranë - Ndroq - 
Shkëmbi i Kavajës. 

11.14.1940 2 

I-91 Dekret mëkëmbësor si dhe korrespondencë mbi ndalimin e 
tranzitit të marrjes në fotografi të relieveve topografike në 
zonën e Ujit të Ftohtë. 

08.27.1940 - 
10.15.1940 

11 

I-93 Dekret i Mëkëmbësisë si dhe shpallje e Komandës Eprore të 
Fuqive të Armatosura mbi masat e marra kundrejt personave 
që kanë aparate transmetuese dhe nuk i binden rregullave në 
fuqi. 

10.25.1940 - 
12.11.1940 

4 

I-94 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Mëkëmbësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., mbi 
hetime kundrejt të huajve të dyshimtë. 

09.27.1940 - 
12.17.1940 

13 

I-95 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi hedhje manifestash nga 
aeroplanët e huaj për të luftuar kundër Italisë krahas popullit 
grek. 

10.29.1940 - 
11.19.1940 

8 

I-97 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Mëkëmbësisë etj., 
mbi arratisje ushtarakësh, masat e marra kundrejt familjeve, 
ankesa të personave të ndryshëm. 

03.13.1940 - 
12.21.1940 

67 

I-98 Dekrete të Mëkëmbësisë si dhe korrespondencë ndërmjet 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë, Kryesisë së 
Këshillit Epror Fashist etj., mbi ndjekje ligjore dhe dënimin e 
personave që kanë bërë faje të ndryshme. 

01.15.1940 - 
12.31.1940 

216 

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

12.01.1939 - 
11.16.1940 

232 

I-100 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës Eprore të 
Karabinierisë Mbretërore mbi vrasje e plagosje në tentativë, 
vrasje të personave të ndryshëm, masat e marra kundrejt 
guximtarëve. 

03.06.1940 - 
08.08.1940 

16 

I-101 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi mbajtje dhe hetime personash të 
ndryshëm. 

02.05.1940 - 
08.22.1940 

4 

I-102 Korespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi vjedhje të ndryshme dhe masat e 
marra kundrejt anëtarëve dhe ankesa. 

07.15.1940 - 
09.10.1940 

3 

I-103 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Drejtorisë së 
Policisë mbi përgatitjen e një liste me emrat e atyre që 
ushtrojnë profesionin e prostitucionit në mënyrë të fshehtë. 

02.25.1940 - 
03.12.1940 

2 
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I-104 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Përgjithshme të 
Ministrive, Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi masat e marra për 
ruajtjen e burgjeve. 

05.24.1940 - 
09.08.1940 

6 

I-105 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë Qendrore të 
Policisë mbi dhënien e ushqimit personave të ndaluar në 
dispozicion të autoriteteve të policisë. 

09.19.1940 - 
10.26.1940 

6 

I-106 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi masat e marra për pajtimin e 
gjaqeve në krahina të ndryshme të vendit. 

01.30.1940 - 
10.18.1940 

18 

I-107 Dekret i Mëkëmbësisë si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi lejen e lirë të zyrtarëve që janë pajisur me leje 
të rregullta për përdorimin e armëve. 

05.21.1940 - 
12.10.1940 

10 

I-108 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Drejtorisë 
Qendrore të Policisë mbi çështjen e censurës postare. 

09.18.1840 - 
12.14.1940 

7 

I-109 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi aktivitetin e konsullatave të huaja. 

07.13.1940 - 
11.06.1940 

15 

I-110 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
dhënien e qytetësisë së nderit shtetasve të huaj. 

02.26.1940 - 
11.12.1940 

10 

I-111 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
Prefekturës së Elbasanit si dhe telegrami i Shefqet Vërlacit mbi 
masat e marra për forcimin e miqësisë midis popullit shqiptar 
dhe atij italian. 

02.12.1940 - 
11.09.1940 

3 

I-112 Ligje, dekrete të Mëkëmbësisë si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi shtrirjen në tokën shqiptare të tradhëtarëve 
dhe konvencioneve të lidhura midis Italisë dhe shteteve të 
tjera dhe mbi hyrjen e Shqipërisë në luftë me ato shtete që 
luftojnë kundër Italisë. Organizim demonstratash nga 
italianët. 

02.20.1940 - 
12.19.1940 

33 

I-113 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi zbatimin e 
akordeve, traktateve e konvencioneve të shërbimeve 
diplomatike e konsullore të lidhura ndërmjet Shqipërisë e 
Italisë. 

02.24.1940 - 
07.03.1940 

3 

I-114 Projektkonventë midis Italisë dhe Shqipërisë për ndihmën 
gjyqësore në mes dy shteteve. 

10.09.1940 14 

I-115 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Drejtorisë 
Eprore të Shërbimeve Doganore mbi konventën tekniko - 
doganore midis Shqipërisë dhe Italisë. 

02.22.1940 - 
03.08.1940 

9 

I-116 Relacion i kryetarit të Institutit Qendror të Statistikës të 
Mbretërisë Italiane mbi veprimtarinë e këtij misioni në 
Shqipëri dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 

08.31.1940 - 
11.18.1940 

13 

I-117 Njoftim i Konsullatës Rumune në Tiranë dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi ngritjen e flamurit rumun në këtë konsullatë 
me rastin e përvjetorit të hipjes në fron të Mbretit të Rumanisë, 
Karlit të II - të. 

01.08.1940 1 
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I-118 Projektdekrete dhe projektligje të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dërguar Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijime 
e rikrijime komunash, si dhe dërgohen aktkufijtë e tyre. 

05.10.1940 - 
12.11.1940 

83 

I-119 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave në 
Ministrinë e Drejtësisë dhe disa prefektura mbi ndërrimin e 
emrave të disa katundeve dhe përdorimin e emrave 
toponemikë (të vjetër). 

02.15.1940 - 
12.05.1940 

13 

I-121 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar disa ministrive mbi 
krijimin e funksionimin e Këshillit Epror Korporativ Fashist. 

05.03.1940 - 
07.12.1940 

4 

I-122 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrit dhe Kryetarit të 
Këshillit të Epërm Fashist Korporativ mbi sqarimin e 
mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre për dërgimin e akteve 
legjislative dhe delegacionit për inaugurimin e monumentit të 
Skënderbeut. 

10.31.1940 2 

I-125 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin e Entit 
Botues "Distaptur". 

01.20.1940 - 
10.04.1940 

7 

I-126 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin e Entit 
Kombëtar për ndërtime spitalesh e shkollash. 

07.25.1940 - 
10.26.1940 

24 

I-127 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin e 
Komitetit Qendror dhe të dhjetë komiteteve krahinore për 
mbrojtjen kundërajrore. 

02.01.1940 - 
06.24.1940 

8 

I-128 Projektdekrete të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
Milicisë Fashiste Shqiptare. 

02.22.1940 - 
07.16.1940 

50 

I-129 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, disa personaliteteve 
dhe Ministrisë së Financave mbi krijimin e milicisë së porteve. 

04.06.1940 - 
10.07.1940 

11 

I-130 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi krijimin e një komisioni për redaktimin e tekstit të 
projektligjit për sigurimin e botimit. 

07.30.1940 - 
12.27.1940 

4 

I-131 Korrespondencë e Kryeministrisë me disa ministri mbi 
krijime, suprimime ministrish si dhe mbi krijimin e disa 
zyrave pranë tyre si, pranë Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit, 
Ministrisë së Financave si dhe mbi kompetencat e tyre. 

11.08.1939 - 
12.26.1940 

125 

I-131/a Korrespondencë e Kryeministrisë me disa ministri mbi 
krijime, suprimime ministrish si dhe mbi krijimin e disa 
zyrave pranë tyre si, pranë Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit, 
Ministrisë së Financave si dhe mbi kompetencat e tyre. 

01.05.1940 - 
12.14.1940 

110 

I-133 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi krijimin e zyrës për të riatdhesuarit pranë 
Kryqit të Kuq Shqiptar. 

07.08.1940 1 

I-134 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi krijimin e këshillave ushtarakë pranë 
prefekturave. 

08.02.1940 - 
12.14.1940 

4 

I-135 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi krijime, suprimime bashkish si dhe krijimin e 
Konsullatës Bashkiake Komunale e kompetencat e tyre. 

01.04.1940 - 
10.15.1940 

71 

I-136 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme për krijimin e 
funksionimin e zyrës për edilicien dhe urbanistikën në 
Shqipëri. 

06.10.1939 - 
12.10.1940 

253 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-137 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin dhe 
funksionimin e regjistrit publik automobilistik. 

12.12.1940 - 
12.17.1940 

8 

I-138 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi krijimin e një 
agjencie autonome për vlerësimin e plazhit të Durrësit. 

04.30.1940 - 
12.14.1940 

32 

I-140 Raporte mbi aktivitetin e zhvilluar nga Drejtoria e Punëve për 
Shtypin, Propagandën e Turizmin, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave. 

05.10.1940 - 
12.08.1940 

22 

I-142 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi ndryshimin e 
emrit të Institutit Fashist Shqiptar për Fatkeqësitë në Punë në 
"Instituti Kombëtar Shqiptar për Fatkeqësitë në punë", si dhe 
njoftim i Kryeministrisë mbi përdorimin e stemës së Shtetit 
Shqiptar nga ky institut. 

05.14.1940 9 

I-143 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme mbi kthimin në ligj të disa dekreteve 
mbretërore dhe ndryshimin e disa neneve të tyre. 

01.06.1940 - 
10.12.1940 

135 

I-144 Vendim dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Këshillin Kontrollues mbi 
emërime, pushime, transferime të personelit të Kryeministrisë. 

10.25.1939 - 
11.26.1940 

115 

I-145 Propozime të Këshilltarit të Përhershëm të Kryeministrisë, 
Piero Parimi mbi emërimin e ish-deputetit shqiptar Kiço Koçit 
si administrator i pasurisë shtetërore në Lushnje si dhe mbi 
çështjen e pakësimit të personelit të trupës së zjarrfikësve. 

01.20.1939 - 
04.30.1940 

3 

I-146 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave dhe Këshillit të Shtetit mbi emërime, 
transferime të personelit të Këshillit të Shtetit. 

01.08.1940 - 
11.06.1940 

53 

I-147 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Këshillit Kontrollues mbi emërime të anëtarëve të 
Këshillit Kontrollues. 

01.08.1940 - 
04.03.1940 

8 

I-148 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e Këshillit të 
Epërm Korporativ Fashist mbi emërime, transferime, pushime 
të anëtarëve të këtij këshilli. 

03.20.1940 - 
11.08.1940 

71 

I-150 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Drejtorisë së Punëve të Shtypit, Propagandës e të 
Turizmit mbi emërime dhe transferime të personelit të kësaj 
drejtorie. 

01.31.1940 - 
11.12.1940 

49 

I-151 Njoftim i komisariatit të konsullimeve dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi caktimin e disa personave në 
shërbim pranë këtij komisariati. 

08.10.1940 1 

I-152 Dekret dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Kryesinë e Klubit Turistik Automobilistike 
Mbretërore mbi emërime, transferime të personelit të këtij 
klubi. 

05.21.1940 - 
06.18.1940 

18 

I-153 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi emërime të personelit të Klubit 
Italo-Shqiptar-Skënderbeg dhe të institutit të studimeve 
shqiptare. 

01.24.1940 - 
04.18.1940 

79 

I-154 Projektdekret dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe këshillin kontrollues mbi shtimin e 
disa vendeve për ministra shteti. 

03.16.1940 - 
03.24.1940 

100 
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I-155 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. 

01.18.1940 - 
03.28.1940 

201 

I-156 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe disa prefektura mbi 
emërime, transferime e pushime të personelit të burgut. 

01.11.1940 - 
12.24.1940 

36 

I-157 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime e pushime të personelit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

01.18.1940 - 
12.31.1940 

119 

I-158 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi rregullat dhe 
shërbimet e inspektorëve të administratës të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

08.24.1940 - 
12.11.1940 

12 

I-160 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime, pushime, kryetar e sekretar komune. 

07.25.1938 - 
10.11.1940 

201 

I-160/a Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime, pushime, kryetar e sekretar komune. 

09.20.1940 - 
11.15.1940 

200 

I-161 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë të Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime të kryetarëve, policëve dhe nëpunësve të 
ndryshëm të bashkisë. 

02.07.1940 - 
12.25.1940 

137 

I-162 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime të personelit të prefekturave të komunave dhe 
bashkive. 

12.09.1939 - 
06.14.1940 

44 

I-163 Projektdekret dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave mbi rimarrjen në 
shërbim të nëpunësve civilë që kanë qenë përjashtuar nga 
detyra për shkaqe politike nga regjimi i mëparshëm. 

08.26.1940 - 
08.27.1940 

13 

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

08.09.1939 - 
03.15.1940 

200 

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

03.11.1940 - 
08.18.1940 

200 

I-166 Tabela organike mbi klasifikimin e nëpunësve të shtetit si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi institucionet për 
emërimet. 

03.13.1940 - 
11.07.1940 

203 

I-169 Njoftim i Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi sistemimin e disa çamëve. 

08.07.1940 1 

I-170 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Mëkëmbësinë 
mbi nxjerrjen e çifutëve nga Shqipëria, si dhe ankesa të 
personave të ndryshëm. 

07.15.1940 3 

I-171 Lutje e disa emigrantëve bullgarë drejtuar Kryeministrisë për 
rikthimin e tyre në atdhe (Bullgari). 

02.10.1940 2 
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I-172 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe prefekturave mbi sjelljen e grekëve 
kundrejt shqiptarëve dhe çamëve që ndodhen në Greqi. 

01.12.1940 - 
09.09.1940 

15 

I-174 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Mëkëmbësisë mbi sjelljen e 
autoriteteve jugosllave kundrejt shqiptarëve. 

01.27.1940 - 
11.30.1940 

30 

I-1112 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, 
mbi komunikimin e akteve gjyqësore personave të ndryshëm. 

04.11.1939 - 
03.28.1940 

48 

I-1115 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi marrjen e masave kundër vjedhësve dhe 
kërkesë e një të arratisuri për vjedhje, për t'u kthyer në atdhe. 

01.21.1939 - 
02.27.1940 

24 

I-1120 Raport dhe lista të Nënprefekturës së Çamërisë ku jepen 
sqarime rreth pengimeve që u bëhen pronarëve shqiptarë të 
zonës kufitare shqiptaro -greke. 

03.29.1939 - 
02.17.1940 

47 

I-1135 Raporte, fjalime dhe të dhëna mbi situatën politike në vendin 
tonë. 

04.11.1940 - 
12.04.1940 

22 

I-1136 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme mbi hedhjen e manifesteve me përmbajtje 
antiitaliane, si dhe përjashtimin e nxënësve nga shkolla për 
aktivitet politik. 

01.11.1940 - 
12.02.1940 

19 

I-1137 Njoftim i Komandës Eprore të Karabinierisë Mbretërore dhënë 
Kryeministrisë, mbi vrasjen e Neki Starovës nga Kajo Karafili. 

06.18.1940 1 

I-1138 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve mbi 
regjistrimin e grave të nëpunësve në Partinë Fashiste. 

01.12.1940 - 
07.03.1940 

3 

I-1140 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Karabinierisë dhe Prefekturën e Shkodrës, mbi gjendjen e 
burgjeve dhe transferimin e të burgosurve. 

06.22.1940 - 
11.15.1940 

2 

I-1141 Njoftime ditore mbi zhvillimin e ngjarjeve të ndryshme dhënë 
nga Komanda e Karabinierisë, Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

10.02.1940 - 
12.31.1940 

0 

I-
1141/a 

Njoftime ditore mbi zhvillimin e ngjarjeve të ndryshme dhënë 
nga Komanda e Karabinierisë, Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

10.02.1940 - 
12.31.1940 

120 

I-1142 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi arrestimin e Kryetarit të Zyrës së Punëve 
Botore Berat. 

02.22.1940 2 

I-1143 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë, ku e vë në dijeni për një plagosje të ndodhur 
në Prefekturën e Kukësit. 

12.24.1940 1 

I-1144 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Gjindarmërisë mbi dhënien e lejeve për mbajtje arme 
personave të ndryshëm. 

04.24.1940 - 
12.13.1940 

4 

I-1145 Dekret mbi mobilizimin e përgjithshëm civil si dhe kërkesa 
nga pleqësitë e vendit drejtuar prefekturave të cilat shprehin 
gadishmërinë e popullsisë për të marrë pjesë në luftë kundër 
Greqisë për çlirimin e viseve të okupuara. 

07.08.1940 - 
12.04.1940 

21 

I-1146 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi pajtimin e gjaqeve në vendin tonë. 

01.26.1940 - 
05.21.1940 

5 
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I-1147 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi krijimin e një ligji, për përmirësimin e 
gjendjes së gruas dhe të drejtave të saj. 

12.04.1939 - 
02.13.1940 

7 

I-1148 Njoftim interesimi i Përfaqësisë Diplomatike pranë Qeverisë 
së Athinës, lidhur me ndalimin nga autoritetet greke e të 
drejtës së kullotjes nga ana e fshatrave kufitare në territorin 
grek. 

01.23.1940 1 

I-1149 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
prefekturave të vendit mbi lidhjet e Shqipërisë me Italinë dhe 
shtetet e tjera. 

12.05.1939 - 
02.21.1940 

4 

I-1150 Ligj mbi organizimin e Këshillit Administrativ të prefekturave 
dhe nënprefekturave dhe krijimin e një konsullate bashkiake 
dhe komunale. 

07.04.1940 - 
10.11.1940 

4 

I-1151 Projektligj dhe raport justifikues mbi formimin dhe funksionet 
e Këshillit të Epërm Koorporativ. 

05.03.1940 3 

I-1152 Dekrete dhe korrespondencë mbi krijimin dhe suprimimin e 
enteve dhe zyrave të ndryshme, aprovim fondi për to dhe 
organizim personeli. 

03.21.1940 - 
12.27.1940 

55 

I-1153 Qarkore lëshuar nga Komanda Eprore e Trupës Shqiptare 
drejtuar Ministrisë së Financave mbi kalimin e të gjithë 
pushtetit civil në zonën e operacioneve të Komandës Eprore të 
Trupës. 

11.07.1940 - 
12.07.1940 

2 

I-1154 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi censurimet. 

01.31.1940 - 
11.16.1940 

17 

I-1155 Vendime, dekrete, korrespondencë dhe njoftime mbi 
problemet e ndryshme që i përkasin kuadrit në përgjithësi. 

11.23.1939 - 
10.16.1940 

27 

I-1156 Dekrete, korrespondencë dhe lista mbi problemet e ndryshme 
që i përkasin kuadrit të Kryeministrisë. 

06.27.1940 - 
10.16.1940 

27 

I-1157 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi problemet e kuadrit të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe konsullatave. 

03.20.1940 - 
11.27.1940 

5 

I-1158 Tabela e klasifikimit të personelit gjyqësor si dhe transferimi i 
gjykatësit të Pogradecit. 

12.14.1940 2 

I-1159 Dekret dhe korrespondencë mbi emërimin e kuestorëve dhe 
milicëve. 

02.15.1940 - 
10.01.1940 

16 

I-1161 Lutje e një nëpunësi të Bashkisë i cili ankohet për pushimin 
nga puna që i është bërë, si dhe korrespondenca përkatëse 
lidhur me këtë problem. 

07.27.1940 - 
08.21.1940 

4 

I-1189 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme bërë 
Kryeministrisë mbi zëvendësimin e kryekonsujve gjermanë. 

12.06.1940 1 

I-1374 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi internimin e familjeve të të 
arratisurve kriminel. 

12.29.1939 - 
01.02.1940 

2 

I-1375 Dekret mbretëror me të cilin shpallet se Mbretëria Shqiptare 
konsiderohet shtet në "Gjendje lufte me të gjitha shtetet që 
Italia dhe të jetë në luftë". 

06.09.1940 6 

I-1376 Qarkore e Kryeministrisë, Këshillit të Ministrave mbi 
regjistrimin e grave të nëpunësve në Partinë Fashiste. 

07.20.1940 - 
08.06.1940 

2 

I-1377 Korrespondencë mbi pajisjen e nëpunësve me maska antigaz. 10.28.1940 - 
11.07.1940 

2 
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I-1378 Raport mbi vënien e Dhimitër Evangjelit, atashe i ish 
Ministrisë së Punëve të Jashtme në gjendje arrestimi nga 
qeveria zogiste dhe masat që duhet të merren për 
rehabilitimin e tij. 

12.14.1940 1 

I-1379 Promemorie, statistika mbi Kosovën. 12.02.1940 30 

I-1380 Telegram i Shefqet Vërlacit drejtuar Dhimitër Beratit në Romë 
mbi kthimin e tij në Shqipëri dhe sjelljen e të gjitha 
dokumenteve që kanë të bëjnë me problemin e iredentizmit. 

08.19.1940 3 

I-1381 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi personelin e 
konsullatave të huaja në Shqipëri. 

02.02.1940 - 
11.05.1940 

19 

I-1382 Projektligj mbi themelimin e një shërbimi për çështjet 
shqiptare pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë. 

04.20.1940 6 

I-1383 Njoftim mbi caktimin e Xhemil Dinos në delegacionin që do të 
marri pjesë në inagurimin e monumentit të Skënderbeut në 
Romë. 

10.25.1940 1 

I-1384 Telegram i Kryeministrit drejtuar Tefik Mborjes në Romë ku 
kërkon ti shprehi qeverisë italiane përshëndetjet e tij lidhur 
me forcimin e lidhjeve të përhershme ndërmjet dy shteteve. 

04.11.1940 1 

I-1386 Korrespondencë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme me Kryesinë 
e Këshillit të Ministrave mbi verifikimin e pretendimeve të 
Komandës Jugosllave për kullotjen e bagëtive nga një fshatar 
shqiptar në territorin jugosllav. 

08.27.1940 1 

I-1387 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi rregulla për 
gradime të nëpunësve dhe emërime. 

01.15.1940 1 

I-1388 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi nëpunësit që 
merren me kontratë. 

11.30.1940 1 

I-1389 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi emërime dhe 
transferime funksionarësh italianë. 

07.04.1940 - 
12.05.1940 

7 

I-1390 Certifikata shërbimi të një personi të Zyrës Qendrore të 
Statistikës. 

10.31.1940 4 

I-1391 Dekret, qarkore, lista, korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi 
personelin e ish Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.02.1940 - 
10.11.1940 

69 

I-1392 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare mbi emërime 
nëpunësish të kësaj Ministrie. 

01.05.1940 - 
02.26.1940 

7 

I-1393 Kërkesë e Këshilltarit të Përhershëm dr.Tullic Grazioli për 
vënien në rend të ditës të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
organizimin e Milicisë Rrugore. 

01.17.1940 1 

I-1394 Projektligj lidhur me krijimin e Institutit që do të merret me 
kryerjen dhe plotësimin e veprave publike në Shqipëri. 

1940 18 

I-1395 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Nënsekretarin e 
Shtetit për çështjet shqiptare në Romë etj. lidhur me ngritjen e 
shpenzimet e Italisë të shërbimit të radiodifuzionit në 
Shqipëri. 

03.06.1940 - 
06.17.1940 

6 

I-1396 Dekret mbi dënimin e personave që pengojnë në konsumimin 
normal të mallrave. 

07.12.1940 1 

I-1397 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e 
detyruar kundër fatkeqësive në punë. 

08.24.1940 6 
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I-1540 
(I-1539) 

Lista të Komisariatit për Emigracionin dhe Kolonizimin për 
Provincën e Padovës. 

04.05.1940 4 

I-1541 
(I-
1539/1) 

Raport mbi një protestë të bërë prej një inspektori në një 
shkollë vllahësh kundër grekëve drejtuar Kryeminisrit 
Shqiptar, Turhan Pasha. 

1940 3 

II USHTARAKE   

II-1 Korrespondencë ndërmjet Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi emërime, gradime, 
pushime, kërkesa për njohjen e të drejtave dhe për punë të 
ushtarakëve. 

04.08.1939 - 
07.11.1940 

189 

II-13 Dekret i Mëkëmbësisë si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Komandës Eprore të Karabinierisë mbi 
emërime, pushime, transferime të ushtarakëve. 

01.16.1940 - 
10.30.1940 

53 

II-14 Dekret mëkëmbësor mbi rregullimin e Armës së Karabinierisë 
Mbretërore në Shqipëri. 

04.06.1940 - 
05.29.1940 

58 

II-15 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën Eprore të 
Karabinierisë mbi krijimin dhe funksionimin e trupës së 
armatës së Policisë si dhe kompetencat. 

01.10.1940 - 
12.30.1940 

149 

II-16 Dekret i Mëkëmbësisë, qarkore e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë e Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës së Milicisë 
Rrugore, mbi caktimin e uniformës së oficerave, nënoficerave, 
policëve etj. 

02.06.1940 - 
11.16.1940 

31 

II-19 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë Ministrave; 
Këshillit të Shtetit dhe Këshillit Kontrollues mbi festimin e 
ditës së ushtrisë. 

05.08.1940 4 

II-20 Thirrje që i bëhet popullit shqiptar për ta pritur ushtrinë 
italianë si shpëtimtare. 

1940 1 

II-21 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi bashkimin e 
fuqive armate shqiptare me fuqitë e armatës italiane. 

03.16.1940 - 
12.16.1940 

14 

II-22 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Drejtorisë 
Qendrore të Policisë, mbi lidhje kontrate midis Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe disa personave italiane për 
kazermimin e agjentëve të policisë. 

12.06.1940 6 

II-198 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e Mbrojtjes 
Tokësore, mbi kryerjen e shërbimit ushtarak nga ana e 
personave të thirrur nën armë. 

05.11.1939 - 
05.27.1940 

80 

II-199 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën 
Ushtarake mbi problemet e kuadrit ushtarak. 

04.11.1940 - 
07.30.1940 

9 

II-200 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Milicisë dhe Ushtarake, mbi krijimin e trupës ushtarake të 
Komitetit të Asistencës për ushtarët, Këshillit Ushtarak etj. 

05.17.1940 - 
12.14.1940 

15 

II-201 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
pajisjen e ushtrisë me veshmbathje e ushqime. 

02.06.1940 - 
02.15.1940 

7 

II-202 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi bombardimet e bëra në territorin shqiptar 
nga forcat ajrore  
armike. 

02.03.1940 - 
12.12.1940 

52 
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II-203 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, 
mbi ekstradimin e një ushtari jugosllav që kërkohet nga ana e 
qeverisë së tij, i arratisur për vrasje. 

05.08.1939 - 
03.06.1940 

10 

III EKONOMI - FINANCË   

III-2 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aktivitetin e shoqërive 
të huaja dhe korrespondenca përkatëse. 

02.17.1939 - 
04.11.1940 

130 

III-4 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi konventën 
ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe shoqërisë Ferri-Albania SA 
 " Ferralba ", për kërkim dhe shfrytëzim të mineraleve të 
hekurit, si dhe korrespondenca përkatëse. 

09.04.1939 - 
05.15.1940 

54 

III-7 Lutje e Shoqërisë " STIDE " ( Shoqëri Tregtare Import dhe 
Eksport ), si dhe disa personave të tjerë, mbi leje kërkimi 
minerale kromi dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Ekonomisë dhe Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

06.26.1939 - 
06.02.1940 

21 

III-8 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritje fabrikash të 
ndryshme, punishtesh, shtypshkronjash, mullinjsh e tjera dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.04.1939 - 
02.23.1940 

135 

III-9 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
dhe Kryeministrisë, mbi emërime, transferime, gradime, masa 
agronomësh, rojtar pyjesh, teknikë bujqësorë e tjera. 

09.22.1930 - 
04.08.1940 

186 

III-10 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin në Itali për të 
vazhduar studimet në degët e veterinarisë, pyjeve, bujqësisë, 
blegtorisë studentë shqiptarë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare për 
këtë problem. 

05.18.1939 - 
01.10.1940 

14 

III-17 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e veglave 
bujqësore të kontraktuara nga Firma Italiane " Nardi " dhe 
korrespondenca përkatëse. 

12.09.1939 - 
07.20.1940 

4 

III-23 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e fidanëve, 
pemëve dhe korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

12.04.1939 - 
01.11.1940 

7 

III-26 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ankesat e katundit 
të Klloboçishtit për ndalimin e ujit vaditës nga autoritetet 
jugosllave. 

08.01.1939 - 
03.11.1940 

5 

III-27 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Kryeministrisë, mbi emërime, transferime, gradime, pushime 
të punonjësve të ndryshëm të Ministrisë së Punëve Botore. 

05.13.1939 - 
01.09.1940 

49 

III-28 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie në sipërmarrje 
të punëve botore disa firmave të huaja dhe të vëndit dhe me 
marrëveshje private, si dhe rregullimin e çmimeve të këtyre 
punimeve. 

10.01.1936 - 
09.28.1940 

330 

III-29 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin, inagurimin 
e rrugëve, urave, mbi mirëmbajtjen, ndërtimin e godinave, 
banjove, kishave, etj. 

03.01.1939 - 
12.04.1940 

41 

III-30 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve Botore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
planin e rregullimit të qyteteve të Fierit, Këlcyrës, Vlorës, 
Tiranës, si dhe disa mosmarrëveshje nga disa persona të 
Komitetit Mysliman për këto rregullime. 

06.24.1939 - 
04.06.1940 

42 
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III-31 Korrespondencë ndërmjet Komandës Mbretërore të 
Karabinierisë, Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe të 
Komandës së Punëve Botore, mbi ndërtimin e ndërtesës së 
Komandës së Karabinierisë, kazermave në Gramsh dhe 
godinën për të internuarit. 

07.14.1939 - 
07.29.1940 

15 

III-37 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi disiplinimin e shitjes së duhanit 
të punuar dhe të tregtisë së konsumit të disa sendeve 
ushqimore dhe korrespondenca përkatëse. 

07.05.1939 - 
02.01.1940 

19 

III-42 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi ndalimin e disa 
mallrave, kafe e tjera, që të eksportohen nga Shqipëria dhe 
korrespondenca përkatëse. 

09.21.1939 - 
01.08.1940 

25 

III-44 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin në Romë të një " 
Qëndre shqiptare " për prodhimet me rëndësi të Shqipërisë 
dhe korrespondencë përkatëse. 

12.22.1939 - 
09.03.1940 

5 

III-47 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e çmimeve të 
drithit dhe sendeve të tjera, caktimin e çmimeve të gjërave të 
ndryshme, ankesat për ngritjen e çmimeve, denoncimin e 
kontratave nga sipërmarrësit si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

11.22.1929 - 
10.07.1940 

171 

III-58 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorinë e 
telegrameve të " Milit " të shkëmbyera midis Shqipërisë dhe 
Italisë. 

05.25.1939 - 
10.04.1940 

14 

III-62 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financës dhe 
Kryeministrisë etj, mbi emërime, transferime, gradime, 
pushime të punonjësve të Ministrisë së Financës. 

08.12.1938 - 
02.20.1940 

177 

III-62/1 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financës dhe 
Kryeministrisë, mbi emërime,   pushime, gradime të 
punonjësve të Ministrisë së Financës. 

08.07.1939 - 
02.09.1940 

209 

III-71 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen hua nga 
Banka e Napolit për blerje gruri dhe korrespondenca 
përkatëse. 

12.21.1939 - 
08.23.1940 

19 

III-76 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kryeministrisë, mbi projektligjin dhe raportin justifikues të 
shtojcës së ligjit të guroreve , mbi pagimin veç të taksës së 
guroreve 2% të vleftës së materialit të nxjerrë nga ana e 
sipërmarrësve, komunave dhe bashkive. 

1932 - 
01.09.1940 

12 

III-80 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rrogat e ushtarakëve 
dhe korrespondenca përkatëse. 

07.10.1939 - 
07.10.1940 

21 

III-84 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënien e rrogave 
jetike, lutjen për rroga jetike dhe korrespondencë ndërmjet 
Ministrisë së Financave dhe Kryeministrisë për këtë problem. 

11.17.1938 - 
01.09.1940 

114 

III-87 Lutje, drejtuar Kryeministrisë për t'i dhënë ndihmë dhe 
korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

05.18.1939 - 
07.19.1940 

24 

III-91 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën e familjeve 
të internuara. 

08.08.1939 - 
08.12.1940 

29 

III-92 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
shpenzimet e udhëtimit dhe dietat. 

02.14.1938 - 
07.12.1940 

165 

III-93 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shpenzime të fshehta 
dhe korrespondenca përkatëse. 

05.19.1939 - 
08.01.1940 

47 
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III-94 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për Milicinë 
Fashiste. 

06.05.1939 - 
12.06.1940 

96 

III-95 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për burgje, 
rregullimin e tyre etj, si dhe korrespondenca përkatëse. 

07.28.1939 - 
01.04.1940 

16 

III-96 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryeministrisë, mbi shpenzimet që janë bërë në ngjarjet e 
7 Prillit të vitit 1939. 

06.15.1939 - 
12.30.1940 

9 

III-98 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime të 
Ministrisë së Punëve Botore dhe korrespondenca përkatëse 
për këtë problem. 

04.27.1939 - 
03.04.1940 

53 

III-101 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi likuidimin e 
detyrimeve kundrejt shoqërive dhe personave të huaj dhe 
shqiptarë, lutje dhe korrespondenca përkatëse për këtë 
problem. 

04.20.1939 - 
07.30.1940 

65 

III-105 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 
pajisjen e spitaleve me barna, mjete, vegla etj dhe 
korrespondencë përkatëse për këtë problem. 

05.30.1939 - 
10.12.1940 

130 

III-106 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryeministrisë, mbi shpenzimet për riatdhesim. 

03.24.1939 - 
01.08.1940 

8 

III-114 Vendime, dekrete, mbi sekuestrimin e pasurisë së Ahmet 
Zogut, klikës së tij dhe të tjerëve, që janë kundërshtarë, krijimi 
i komisionit për këtë qëllim dhe korrespondenca përkatëse. 

04.27.1939 - 
09.17.1940 

275 

III-116 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, shpronësime për punë 
ushtarake dhe korrespondenca përkatëse. 

08.04.1939 - 
06.23.1940 

22 

III-117 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhurimin e disa pronave 
nga tokat shqiptare të zonës së Fier - Sheganit në Lushnjë 
Benito Musolinit dhe Gjeneral Giuzonit nga pasuritë e Sali 
Vuçiternës në plazhin e Durrësit. 

07.17.1939 - 
02.22.1940 

43 

III-118 Dekretligje, mbi shpronësime për interesin botuar, mbi 
rekuizimin e pasurive të paluajtshme, të sendeve të luajtshme 
dhe shërbime personale, rekuizimin e pasurive për një kohë, 
lutje drejtuar Kryeministrisë për çështjen e një pasurie dhe 
korrespondenca përkatëse. 

07.17.1939 - 
02.22.1940 

43 

III-121 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e një vije 
mulliri dhe truallin e ndërtesës së dy kryetarëve në Tiranë dhe 
korrespondenca përkatëse. 

12.04.1939 - 
11.24.1940 

7 

III-122 Lutje, drejtuar Ministrisë së Financave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
kthimin  e tokave të marra nga shteti kundrejt një detyrimi që 
ka lutësi. 

05.13.1939 - 
07.20.1940 

13 

III-131 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave, Mëkëmbësisë së Përgjithshme 
Mbretërore etj, mbi gjendjen e keqe ekonomike të popullit. 

11.05.1940 - 
11.09.1940 

34 

III-134 Vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Ministrinë e 
Tregtisë, mbi dhënie leje nënshtetasve të huaj për të ngritur 
fabrika, punishte etj. 

02.20.1940 - 
05.21.1940 

117 

III-135 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondenca përkatëse, mbi 
marrjen në shërbim me kontratë të disa specialistëve të huaj. 

01.11.1940 - 
08.10.1940 

431 
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III-136 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi emërime, transferime 
të personelit të kësaj ministrie. 

01.11.1940 - 
06.20.1940 

31 

III-138 Promemorie dhe raport, mbi zbulimin e shtresave minerale në 
zona të ndryshme të vendit. 

08.16.1937 - 
10.15.1940 

52 

III-139 Projektligj dhe dekret i Mëkëmbësisë, mbi funksionimin e 
guroreve. 

08.30.1940 - 
10.11.1940 

15 

III-140 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Industrisë dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi ngritjen e laboratorit 
kimik pranë Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë. 

09.18.1940 - 
09.23.1940 

4 

III-141 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi caktimin e tipit të 
miellit për bukë. 

06.30.1940 6 

III-142 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Industrisë, Ministrisë së Tregtisë, Komandës Eprore të 
Karabinierisë etj, mbi masat e marra për shtimin e akullit. 

06.22.1940 - 
07.19.1940 

11 

III-143 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, si dhe korrespondencë përkatëse midis 
Kryeministrisë, Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi dhënie 
leje për ngritjen e fabrikave, punishteve, etj. 

01.08.1940 - 
10.25.1940 

289 

III-144 Dekret i Mëkëmbësisë dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Industrisë, mbi ndalimin e 
përdorimit të hekurit për thurrje dhe mbi dërgimin e 
statistikave të industrisë dhe zejtarisë. 

05.18.1940 - 
10.31.1940 

12 

III-147 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondenca 
përkatëse ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Pyjeve, 
mbi shpërndarjen e farërave dhe fidanëve të ullinjve gratis në 
popull. 

02.20.1940 - 
02.21.1940 

4 

III-148 Rregullore, mbi konkursin për prodhimin e grurit. 1940 2 

III-149 Vendim i Këshillit të Ministrave, për përhapjen e konkurseve 
blegtorale dhe grumbullimin e ndihmave. 

08.13.1940 - 
08.22.1940 

3 

III-150 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondenca 
përkatëse ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Pyjeve, mbi përmirësimin e racës së demave. 

10.09.1940 - 
11.14.1940 

4 

III-151 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, si dhe buletin veterinar, mbi sëmundjet e rëna në 
kafshë. 

03.15.1940 - 
11.09.1940 

9 

III-152 Njoftim i Milicisë Fashiste Pyjore, dërguar Kryeministrisë, mbi 
organizimin e një aksioni për mbjellje pemësh. 

04.03.1940 4 

III-153 Dekretligj i  Mëkëmbësisë, mbi rregullimin e Agjencisë 
Shtetërore në pyje. 

08.12.1940 - 
08.18.1940 

5 

III-154 Dekret i Mëkëmbësisë, si dhe korrespondenca përkatëse 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Ministrisë së Pyjeve, mbi dhënien në 
sipërmarrje të peshkut dhe zbatimin e normave të peshkimit, 
ankesa të personave të ndryshëm. 

02.10.1940 - 
09.04.1940 

71 
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III-155 Dekret i Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
caktimin e periodave të gjuetisë dhe mbi ndalimin e gjuetisë 
në vende të ndryshme. 

07.12.1940 - 
09.02.1940 

22 

III-156 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi emërime, pushime, transferime të 
personelit të Ministrisë së Punëve Botore. 

01.11.1940 - 
10.11.1940 

67 

III-157 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 - 
09.20.1940 

624 

III-158 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondencë përkatëse midis Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve Botore, për çështje botore  (hapje 
rrugësh, urash, planet rregullues të qyteteve, etj). 

01.05.1940 - 
12.20.1940 

177 

III-159 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Punëve Botore, mbi 
nxjerrjen e punëtorëve në punë me detyrim. 

03.09.1940 - 
06.03.1940 

5 

III-160 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e 
rrugëve dhe numërtazhin e shtëpive. 

1940 2 

III-161 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Pyjeve, mbi shitjen e disa lopëve. 

04.25.1940 - 
06.25.1940 

2 

III-162 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe prefekturave, mbi mbylljen e 
dyqaneve, haneve etj, si dhe ankesa nga pronarët. 

1940 0 

III-163 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Prefekturës së 
Elbasanit, mbi ngritjen e një kafeneje. 

09.21.1940 2 

III-164 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Komandës së Karabinierisë, për gjetjen 
e një vendi për tregun e druve. 

10.18.1940 - 
10.22.1940 

6 

III-166 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe komisariatit për rregullime dhe 
konsume, mbi blerjen e sendeve ushqimore nga privatët. 

05.09.1940 - 
08.09.1940 

8 

III-167 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi shitjen dhe shpërndarjen e mishit 
në lokalet publike. 

06.13.1940 - 
06.17.1940 

5 

III-168 Dekretligj mbi monopolizimin e lëndëve ndezëse. 02.10.1940 7 

III-169 Qarkore e Kryeministrisë, mbi dërgimin e dekretligjit për 
lidhjen e marrëveshjeve provizore tregtare dhe rregullimin e 
tregtisë së jashtme. 

1940 1 

III-170 Dekrete të Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi 
disiplinimin e tregtisë së jashtme ( import - eksport ). 

01.29.1940 - 
12.23.1940 

167 

III-171 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Industrisë dhe Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Financave 
etj, mbi shitjen e një sasie qymyri Shqipërisë. 

09.06.1940 - 
09.18.1940 

5 

III-172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në panaire të ndryshme. 

04.10.1940 - 
04.18.1940 

4 
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III-174 Dekretligj i Mëkëmbësisë, mbi caktimin e zonave të 
mbikqyrjes doganore. 

03.01.1940 - 
03.20.1940 

15 

III-175 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi modifikimet, mbi 
taksat doganore për vajrat e kokos dhe të palmës, si dhe mbi 
përjashtimin nga taksi doganor i aktiviteteve industriale të 
vendit dhe i materialeve që sjell fondacioni " Rocfeler ". 

01.15.1940 - 
09.04.1940 

22 

III-176 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi emërimin e Kolonelit Adelchi 
Moltedo, Komisar i Jashtëzakonshëm i Portit të Durrësit. 

02.14.1940 - 
09.06.1940 

13 

III-178 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi rregullat e qarkullimit të 
automjeteve, dhënie leje qarkullimi, si dhe korrespondenca 
përkatëse në lidhje me këtë çështje. 

01.11.1940 - 
12.31.1940 

302 

III-179 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi regjistrimin e automjeteve. 05.03.1940 - 
05.10.1940 

5 

III-180 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përfaqësimin e Qeverisë 
Shqiptare në Komisionin Miks për komunikacionet italo-
shqiptare. 

08.05.1940 - 
08.09.1940 

5 

III-181 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, mbi 
rregullat e lundrimit. 

06.08.1940 - 
10.08.1940 

8 

III-182 Dekretligj i Mëkëmbësisë, mbi përcaktimin e detit territorial, si 
dhe korrespondenca përkatëse ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

04.08.1940 - 
10.14.1940 

12 

III-183 Konvencion për pastrimin e mbeturinave të anijeve të 
fundosura ndër limanet, gjiret dhe ujrat territoriale të 
Shqipërisë. 

01.18.1940 - 
04.16.1940 

6 

III-184 Dekretligj i Mëkëmbësisë, mbi ndalimin e anijeve italiane për 
të lundruar në ujrat e Shqipërisë në raste lufte. 

09.03.1940 - 
09.06.1940 

8 

III-185 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtuar 
Kryeministrisë, mbi sulmin e vaporit të postës " Grimani " nga 
një nëndetëse. 

09.02.1940 1 

III-186 Shkresë përcjellëse e një qarkoreje të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi transportet ajrore të personave, sendeve, etj. 

06.24.1940 3 

III-187 Qarkore e Ministrisë së Aviacionit Italian, mbi disiplinën e 
transportit ajror civil dhe dispozitat përkatëse ekzekutuese. 

1940 2 

III-188 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave  etj, mbi instalim aparatesh telefonike. 

01.02.1940 - 
05.03.1940 

21 

III-189 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi krijimin e telegrameve të " Milit " 
dhe " Milcon ". 

02.19.1940 - 
09.17.1940 

21 

III-190 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen e pullave dhe 
caktimi i çmimit të tyre. 

01.24.1940 - 
06.26.1940 

4 

III-191 Qarkore dhe rregullore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi normalizimin e korrespondencës telegrafike, telefonike. 

03.21.1940 - 
12.30.1940 

27 

III-193 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve Botore, mbi shtimin e dritareve të pranimit të 
telegrameve në Postë Telegraf Telefonave. 

04.18.1940 - 
07.05.1940 

12 

III-194 Njoftime të Drejtorisë së Policisë dërguar Kryeministrisë, mbi 
humbjen e disa pakove të postës. 

08.09.1940 3 
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III-195 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve Botore, mbi 
pjesëmarrjen e Qeverisë Sllovake në Konvincionin Postar të 
Përbotshëm. 

08.02.1940 - 
12.02.1940 

3 

III-196 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi marrëveshjen italo - shqiptare për 
shërbimet radiografike, transportimin e pasagjerëve, sendeve 
postare dhe bagazheve. 

06.17.1940 - 
10.16.1940 

6 

III-202 Rregulla, mbi heqjen e llotarisë. 1940 1 

III-203 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi shitjen e llotarisë italiane në 
Shqipëri. 

03.06.1940 - 
10.14.1940 

15 

III-204 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Ministrinë e Pyjeve, Mëkëmbësinë, mbi depozitimin e të 
hollave prej disa shtetasve shqiptarë në bankat e Greqisë. 

03.04.1940 - 
07.25.1940 

6 

III-207 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Mëkëmbësisë, mbi futjen në Shqipëri të 
materialeve ushtarake pa taksë. 

07.18.1940 - 
07.29.1940 

4 

III-208 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi 
përjashtimin nga taksat e të huajve. 

11.13.1940 - 
11.27.1940 

6 

III-210 Dekret dhe korrespondencë e Mëkëmbësisë me 
Kryeministrinë, Ministrinë e Drejtësisë etj, mbi lajmërimin e 
pagimeve. 

04.08.1940 - 
10.14.1940 

40 

III-212 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Industrisë dhe Ministrisë së Tregtisë etj, mbi dhënie leje 
ushtrimi profesioni. 

02.15.1940 - 
09.19.1940 

25 

III-213 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë midis Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme e tjera, mbi 
akordim prerjeje, shtim rrogash personelit të institucioneve të 
ndryshme, lutje të të interesuarve. 

01.09.1940 - 
07.31.1940 

325 

III-216 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Komandës Eprore të Karabinierisë, mbi prerjen e 
rrogave personave që do të internohen në Itali. 

12.17.1940 - 
12.20.1940 

4 

III-217 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi pakësimin ose heqjen e 
ndalesave të jashtëzakonshme. 

02.03.1940 - 
06.12.1940 

24 

III-218 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Mëkëmbësisë, 
Ministrisë së Punëve Botore etj, mbi shtim, akordim dhe 
likuidim rrogash dhe shpërblimesh specialistëve të huaj. 

02.01.1940 - 
08.30.1940 

149 

III-219 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. 

01.04.1940 - 
09.07.1940 

311 

III-221 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e ndihmave 
të menjëhershme studentëve. 

01.09.1940 - 
12.18.1940 

70 

III-
224/2 

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. 

03.14.1940 - 
12.17.1940 

529 
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III-225 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, si dhe lutje e 
personave të ndryshëm, mbi akordim pensioni ushtarakëve. 

06.04.1940 - 
12.19.1940 

400 

III-
225/1 

Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, si dhe lutje të 
personave të ndryshëm, mbi akordim pensioni ushtarakëve. 

03.02.1940 - 
11.16.1940 

309 

III-228 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
shpenzimeve të Drejtorisë së Shtypit, Propagandës dhe 
Turizmit. 

02.01.1940 - 
12.10.1940 

103 

III-229 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
çeljen e kredisë për shpenzime të fshehta. 

02.08.1940 - 
07.31.1940 

15 

III-231 Pasqyra statistikore të shpenzimeve të Drejtorisë Qëndrore të 
Policisë si dhe korrespondenca përkatëse ndërmjet 
Kryeministrisë dhe kësaj drejtorie. 

06.30.1940 - 
11.30.1940 

31 

III-232 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa shpenzime të 
Komandës së Milicisë Fashiste Pyjore. 

04.15.1940 - 
10.02.1940 

57 

III-233 Vendime dhe korrepondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve 
të Brendshme etj, mbi shpenzime burgjesh. 

03.16.1940 - 
12.24.1940 

36 

III-234 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondenca 
përkatëse ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Pyjeve, mbi shpenzime për çështje bujqësore. 

03.04.1940 - 
09.23.1940 

22 

III-235 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për 
pyllëzime dhe punime të ndryshme. 

07.18.1940 1 

III-236 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për 
shpronësime. 

1940 0 

III-239 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime për botime 
të ndryshme. 

01.14.1938 - 
04.09.1940 

20 

III-241 Dekret i Mëkëmbësisë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Mëkëmbësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme etj, mbi shpenzime për kurimin e të sëmurëve. 

01.09.1940 - 
08.02.1940 

8 

III-242 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi pranimin e një shume të hollash 
dhuruar për pajisjen e spitalit të shtetit në Korçë. 

11.08.1940 - 
11.26.1940 

6 

III-245 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi shpenzime 
për shpërnguljen e fshatrave. 

09.07.1940 - 
09.27.1940 

3 

III-247 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve Botore, si dhe lutje e personave mbi shpenzime 
bamirësie. 

04.25.1940 - 
09.02.1940 

3 

III-248 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime 
zyre. 

10.06.1939 - 
12.05.1940 

213 

III-249 Korrespondencë e Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Punëve Botore etj, lutje të personave 
të ndryshëm mbi kërkesë për dëmshpërblim. 

10.24.1939 - 
09.09.1940 

35 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-251 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve etj, si dhe lutje të personave të ndryshëm 
për akordim ndihme të dëmtuarve nga tërmetet dhe 
inondatat. 

10.23.1939 - 
12.14.1940 

129 

III-253 Vendim i Këshillit të Shtetit, dekret i Mëkëmbësisë, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Mëkëmbësisë etj, mbi njohjen e 
trashëgimisë së pronave të ndryshme. 

03.19.1940 - 
12.07.1940 

45 

III-258 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi masat për instalimin e nëpunësve në tokat 
shtetërore. 

04.01.1940 1 

III-259 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë 
së Punëve Botore, mbi disiplinimin e servituteve ushtarake 
dhe vënien e disa tokave nën këtë servitut. 

02.22.1940 - 
10.21.1940 

29 

III-261 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi dhurimin e një copë toke për 
varreza. 

05.29.1940 - 
10.17.1940 

15 

III-265 Njoftime, mbi një tërmet që ka rënë në Korçë. 10.09.1940 2 

III-305 Pasqyra të Zyrës Qëndrore të Statistikës, mbi disa njoftime 
rreth statistikës së trafikut automobilistik. 

12.08.1940 6 

III-1123 Dekret  " Mbi faljen e taksës së të dhjetës së bimëve ". 10.14.1939 - 
01.11.1940 

8 

III-1124 Procesverbal dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi marrjen e taksave doganore për 
mallrat. 

12.20.1938 - 
08.21.1940 

34 

III-1127 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi likuidimin e llogarive për shpenzime të ndryshme. 

07.04.1938 - 
05.13.1940 

54 

III-1128 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi likuidimin e llogarive për shpenzime politike. 

07.28.1938 - 
03.04.1940 

75 

III-1130 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi pagesën e rrogave. 

04.11.1939 - 
03.26.1940 

142 

III-1131 Korrespondencë dhe kërkesa drejtuar Kryeministrisë mbi 
akordim pensioni ose rroge jetike. 

01.27.1939 - 
04.05.1940 

120 

III-1133 Dekrete, korrespondencë dhe kërkesa mbi likuidim llogarie 
karshi arkës së shtetit ose personave të ndryshëm. 

12.21.1938 - 
06.19.1940 

97 

III-1138 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi problemet e 
ndryshme të kuadrit që i përket sektorit ekonomik. 

12.19.1939 - 
11.15.1940 

24 

III-1139 Statistika e prodhimit dhe e shirjes së të lashtave, si dhe një 
telegram drejtuar gjithë prefekturave për moslejimin e bujqve 
të merren me punime botore se dëmtojnë bujqësinë. 

02.19.1940 10 

III-1140 Vendime të Komisionit të Posaçëm të Adjudikatës mbi 
ndërtimin dhe meremetimin e rrugëve dhe të urave. 

02.15.1940 - 
07.18.1940 

4 

III-1141 Aprovim i kthimit të dekretit mëkëmbësor në ligj,  " Mbi 
shërbimet aeronautike ". 

09.17.1940 - 
10.12.1940 

6 

III-1143 Vendim dhe korrespondencë mbi vënien e çmimit për lëndë 
ndërtimi. 

07.18.1940 - 
09.25.1940 

4 

III-1144 Lista e çmimit të mallrave për eksport dhe për mallrat e 
importuara nga Jugosllavia. 

05.25.1940 - 
12.26.1940 

29 
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III-1145 Dekret i Mëkëmbësisë : " Mbi disiplinimin e tregtisë së leshit ". 01.03.1940 - 
01.09.1940 

10 

III-1146 Dekret : " Mbi aprovimin e rregullores mbi monopolin e 
importimit dhe të shitjes së duhaneve të importuara ". 

09.17.1940 1 

III-1147 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj. mbi njoftimin e bërë për 
ndryshimin e ligjit të monopolit. 

05.10.1940 - 
07.11.1940 

7 

III-1148 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shtypit Propagandës dhe Turizmit, mbi 
organizimin e panaireve. 

06.03.1940 - 
09.10.1940 

2 

III-1149 Dekret mbi konventën e lidhur ndërmjet qeverisë shqiptare 
dhe shoqërisë " SATA " . 

06.24.1940 1 

III-1150 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisioni 
italo-shqiptar për problemet e trafikut rrugor. 

08.06.1940 2 

III-1151 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe dekrete të 
Mëkëmbësisë, mbi çështjen e transportit automobilistik në 
Shqipëri (si lidhje konvente, rekuizim automjeti, mbi rregullat 
e qarkulimit etj.) . 

02.24.1940 - 
12.02.1940 

7 

III-1152 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi disiplinimin 
dhe korrespondencë postare e brendshme pa aplikim takse. 

06.24.1940 2 

III-1153 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
mbi bilancin dhe shtesën e mbartjen e fondeve për vitin 1940-
1941. 

07.16.1940 - 
10.14.1940 

6 

III-1154 Dekret, korrespondencë mbi taksën e të dhjetës, si dhe lutje 
për faljen e kësaj takse. 

02.01.1940 - 
12.10.1940 

7 

III-1155 Dekrete të Mëkëmbësisë mbi marrjen e taksës për aparatin e 
radios dhe të taksës së pullës. 

06.11.1940 3 

III-1156 Dekrete të Mëkëmbësisë mbi tatimin mbi ndërtesat, tokat për 
ndërtim, kullota e toka të pyllëzuara që janë private. 

01.06.1940 1 

III-1157 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi shpenzimet që 
nevojiten për shtypjen në tipografi të materialeve të ndryshme 
". 

11.21.1940 - 
11.27.1940 

2 

III-1158 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Komandën e Milicisë mbi akordimin e fondit për 
shpenzimet e fshehta. 

09.19.1939 - 
11.14.1940 

12 

III-1159 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi shumat e të hollave që janë në dispozicion të 
Konsullatës Mbretërore në Janinë dhe Selanik. 

05.17.1939 - 
01.26.1940 

16 

III-1160 Vendim i Komisionit të Posaçëm të Adjudikatës mbi 
aprovimin e fondit të shpenzimeve për sistemimin e lumenjve. 

06.22.1940 1 

III-1161 Vendime të Komisionit të Posaçëm të Adjudikatës mbi 
shpenzimet që nevojiten për ndërtime dhe meremetime 
ndërtesash shtetërore, rrugëve dhe urave. 

03.08.1939 - 
07.18.1940 

20 

III-1162 Vendim i Komisionit të Adjudikatës mbi shpenzimet që 
nevojiten për sistemimin e tregut të Tiranës. 

06.01.1940 1 

III-1163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e kësaj 
me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi pagesën e rrogave. 

12.22.1939 - 
11.26.1940 

24 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-1164 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
akordim pensioni ose rroge jetike. 

11.30.1939 - 
12.09.1940 

46 

III-1165 Lista emërore e personave të dëmtuar nga ana ekonomike 
gjatë lëvizjes së Fierit dhe të Delvinës. 

01.04.1940 - 
07.19.1940 

36 

III-1167 Ligji organik i Bankës Kombëtare të Shqipërisë. 05.10.1940 - 
07.17.1940 

5 

III-1168 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi çështjen e tapive të zotërimit të disa tokave në Stamboll. 

03.03.1939 - 
09.21.1940 

21 

III-1169 Informacion i Komandës Eprore të Karabinierisë lidhur me një 
numër mashtrimesh kryer nga Pashuk Bib Miraka me dijeni të 
vëllait Kol Bib Miraka për përvetësimin e një numri pyjesh 
dhe kullotash, prona të fshatarëve dhe privatëve. 

1940 2 

III-1170 Vendime, dekrete, korrespondencë dhe lutje mbi konfiskim 
pasurie. 

- 0 

III-1171 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi trashëgim pasurie të ndodhura jashtë shtetit. 

07.17.1939 - 
08.21.1940 

21 

III-1172 Vendim i Këshillit të Ministrave, " Mbi punimet që duhen bërë 
për rregullimin e limanit të Durrësit ". 

06.28.1940 1 

III-1356 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi  lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve me 
karakter tregtar lidhur midis Shqipërisë dhe shteteve të tjera. 

10.11.1939 - 
01.19.1940 

3 

III-1361 Njoftim mbi disa probleme ekonomiko - financiare që duhet të 
shqyrtohen në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. 

02.16.1940 1 

III-1362 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme " Mbi kërkimin dhe 
shfrytëzimin e hekurit nga shoqëria " SAMJA ". 

07.08.1940 1 

III-1363 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme  " Mbi zbatimin e 
konventës të lidhur me shoqërinë " ACIA" për kërkimin dhe 
shfrytëzimin e të gjitha lëndëve djegëse ". 

03.03.1940 - 
03.14.1940 

8 

III-1364 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi konvencionin e 
lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe shoqërisë italiane 
"AGIP" për kërkimin dhe shfrytëzimin e vajgurit. 

12.05.1940 22 

III-1365 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi marrjen në studim çështjen 
e sekuestrimit të pasurisë të vëllezërve Mirash e Martin Ivanaj 
për aktivitet "antikombëtar". 

05.29.1940 1 

III-1366 Promemorie, raporte informative mbi çështjen e trashëgimisë 
së Gjergj Zissit si dhe mbi gjendjen e pronësisë së tij. 

02.07.1940 15 

III-1367 Dokument i shkëputur mbi pasuritë e shqiptarëve në Greqi. 08.27.1940 1 

III-1368 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi shpronësimet 
për dobi "publike". 

07.12.1940 - 
10.12.1940 

2 

III-1369 Lista emërore e nënshtetasve italian që do të punojnë në 
hekurudhën Tiranë - Elbasan. 

02.16.1940 1 

III-1370 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi blerjen e furniturave të 
artikujve ushqimorë për spitalet e Korçës e Gjirokastrës. 

04.20.1940 - 
09.02.1940 

7 

III-1373 Dekret " Mbi lejimin e funksionimit të shoqërisë anonime " 
Vincenzo Rocco ". 

07.11.1940 1 
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III-1375 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave mbi lëshim mandatesh për shpenzime 
me karakter sekret. 

01.03.1940 - 
12.14.1940 

24 

III-1376 Letër e një personi ( informator) drejtuar Hamit Kokalarit në 
Kryeministri ku justifikon shpenzimet e bëra nga ana e tij për 
detyrën e ngarkuar. 

10.10.1940 2 

III-1377 Lista, korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Mëkëmbësisë së Përgjithshme etj, mbi shpenzime 
të përfaqësive shqiptare jashtë shtetit. 

01.05.1940 - 
03.04.1940 

54 

III-1378 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Financave mbi pagim shpenzimesh 
udhëtimi. 

05.14.1940 - 
08.19.1940 

8 

III-1379 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave mbi shpenzime postë - telegrafike. 

03.28.1940 - 
10.24.1940 

5 

III-1380 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Drejtorisë së Financave Tiranë mbi shpenzimet e bëra për 
ekspozitën  " Rilindja Kombëtare ". 

07.05.1940 - 
07.29.1940 

4 

III-1383 Qarkore drejtuar prefekturave dhe intendentëve të financave 
lidhur me përfitimin e ndihmës nga familjet e ushtarëve të 
thirrur nënarmë. 

10.28.1940 2 

III-1477 Njoftim i Ministrisë së Financave dërguar Kryeministrisë mbi 
pagesën e rrogës së nëpunësve të Administratës së Punëve të 
Brendshme dhe të administratave të tjera të cilët për shkak të 
luftës janë larguar nga zona e luftës dhe të konsiderohen me 
mision në punë. 

11.27.1940 1 

III-1478 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e pensionit a rroge jetike 
të së quajturës Meleke Hasan Shehametaj nga Katundi i Kuq i 
Tomorricës ( Skrapar ) për shkak të vrasjes së të birit të saj 
Abedin Hasanit. 

05.03.1940 1 

IV ARSIM - KULTURË   

IV-1 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë, mbi emërime, transferime, gradime, vërejtje, 
pushime arsimtarësh. 

01.13.1939 - 
06.07.1940 

454 

IV-7 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e bursave në 
shkollat e larta jashtë vendit, listë emërore e studentëve 
shqiptarë, që studiojnë jashtë shtetit, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

04.27.1939 - 
01.10.1940 

32 

IV-11 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Partisë Fashiste 
Shqiptare, mbi sistemimin e fushës sportive të Gjirokastrës. 

12.14.1939 - 
02.21.1940 

6 

IV-17 Dekret, " Mbi emërimin në shkollat e mesme të drejtorëve 
italianë ". 

06.22.1940 - 
07.12.1940 

4 

IV-20 Njoftim i Ministrisë së Arsimit, dërguar Kryeministrisë mbi 
organizimin e një konkursi kombëtar. 

06.24.1940 - 
08.12.1940 

2 

IV-21 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Arsimit, mbi pranimin në provim në shkolla të ndryshme 
nxënësit dhe sidomos vajzat. 

09.02.1940 - 
11.27.1940 

7 

IV-23 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Arsimit etj, mbi akordim burse studentëve. 

01.03.1940 - 
11.25.1940 

51 
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IV-25 Korrespondencë me Kryeministrinë dhe Ministrinë e Arsimit, 
mbi shtypjen e botimeve të ndryshme në firmat italiane dhe 
ankesa nga pronarët shqiptarë. 

08.10.1940 - 
09.12.1940 

4 

IV-26 Vendim dhe qarkore e Këshillit  të Ministrave, mbi abonimet 
në gazetat italiane të enteve dhe institucioneve shqiptare. 

01.09.1940 - 
01.24.1940 

16 

IV-29 Konventë e lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe Entit 
Kombëtar të Industrive Kinematografike, për projektimin e 
filmave në Shqipëri. 

01.29.1940 - 
07.19.1940 

74 

IV-153 Dekret i Mëkëmbësisë mbi shtimin e numrit të industrive 
turistike dhe hoteliere. 

12.11.1940 1 

IV-154 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë dhe 
Ministrinë e Arsimit, mbi problemet e ndryshme që i përkasin 
kuadrit të arsim-kulturës. 

01.31.1940 - 
10.23.1940 

36 

IV-155 Dekret mbi shtimin e një paragrafi në ligjin e reformës së 
shkollës së mesme. 

01.09.1940 - 
01.11.1940 

4 

IV-156 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme " Mbi disiplinimin e 
gjendjes dhe organizimin e konvikteve shtetërore". 

08.13.1940 17 

IV-157 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi shkëmbimin e 
eksperiencës në fushën e arsimit me shtetin italian ". 

10.17.1940 - 
10.19.1940 

4 

IV-158 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shtypit, Propagandës e Turizmit mbi 
konventën e lidhur midis Qeverisë Shqiptare dhe Entit Italian 
" EIAR" me qendër në Romë, për organizimin dhe 
funksionimin e radiodifuzionit në Shqipëri. 

01.02.1940 - 
03.06.1940 

7 

IV-159 Dekret i Mëkëmbësisë, mbi të drejtën që ka vetëm Drejtoria e 
Shtypit Propagandës dhe Turizmit për shtypjen e kartolinave. 

01.22.1940 - 
01.31.1940 

3 

IV-160 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi marrëveshjen me  
" ENIC " për kinematografi, si dhe korrespondenca përkatëse 
lidhur me këtë problem. 

06.21.1940 - 
12.14.1940 

17 

IV-161 Raport i Drejtorisë së Shtypit Propagandës dhe Turizmit mbi 
aktivitetin e bujtinave, si dhe mbylljen e disave. 

10.08.1940 - 
10.15.1940 

4 

IV-162 Promemorie e Drejtorisë së Shtypit Propagandës dhe Turizmit 
mbi zhvillimin e garave turistike ( vozitje me varka në det ) . 

02.07.1940 - 
02.13.1940 

2 

IV-194 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Shtypit, 
Propagandës e Turizmit me Prefekturën e Korçës si dhe lutje e 
një personi i cili kërkon leje për botimin e përkthimit në shqip 
të librit " Në hijen e varrezave " dhe shqyrtimin e këtij 
përkthimi. 

08.01.1939 - 
02.01.1940 

7 

IV-196 Korrespondencë me revistën " L' illustrazione italiane " mbi 
mos pajtimin në të për arsye të likuidimit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

03.11.1940 - 
03.13.1940 

2 

V SHËNDETËSIA   

V-1 Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të 
Shëndetësisë dhe Kryeministrisë, mbi emërime, gradime, 
transferime, pushime mjekësh, infermierësh etj. 

01.19.1939 - 
02.10.1940 

258 

V-4 Korrespondencë ndërmjet Partisë Fashiste dhe Kryeministrisë, 
mbi trajtimin e gruas në Prefekturën e Peshkopisë. 

1939 - 1940 0 

V-6 Dekret i Mëkëmbësisë ( kopje ), mbi dhënien e së drejtës së 
Kryqit të Kuq për shitjen e fotografisë së Viktor Emanuelit e 
Duçes dhe korrespondenca përkatëse. 

07.15.1939 - 
01.18.1940 

81 
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V-7 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e azileve të 
pleqve në Tiranë, Vlorë, Shkodër, si dhe një rregullore të 
azileve. 

12.30.1939 - 
01.04.1940 

6 

V-13 V-Dekrete dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Shtypit, Propagandës dhe 
Turizmit, mbi emërime, transferime të personelit të Kryqit të 
Kuq. 

05.29.1940 - 
09.27.1940 

20 

V-14 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e disa 
mjekëve dhe mamive për specializim në Itali dhe akordimin e 
bursave përkatëse. 

01.11.1940 - 
12.12.1940 

31 

V-15 Lista statistikore, mbi aktivitetin e institucioneve të ndryshme 
shëndetësore, si dhe mbi organizimin e rrjetit shëndetësor. 

1940 46 

V-17 Korrrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi masat e marra për 
zhdukjen e sëmundjeve ngjitëse, si dhe lutje të disa personave, 
dërguar Kryeministrisë për dërgimin e tyre për t'u kuruar në 
Itali. 

03.04.1940 - 
09.28.1940 

39 

V-18 Dekretligj i Mëkëmbësit, mbi themelimin e azileve dhe 
krijimin e disa taksave dhe  mbi taksat në dobi të Kryqit të 
Kuq Shqiptar. 

06.11.1940 - 
07.15.1940 

6 

V-19 Mbi lutjet e fëmijëve në jetimore. 08.26.1940 1 

V-20 Marrëdhënie ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë 
Italiane, për ndërtimin e spitaleve në Shqipëri. 

07.01.1940 4 

V-21 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një kursi për 
historinë e farmacisë në Pavia. 

07.01.1940 - 
08.18.1940 

9 

V-81 Dekret dhe tabela organike e administrative të shëndetësisë 
dhe mbi marrjen në shërbim të personelit të shëndetësisë. 

11.07.1940 13 

V-82 Oferta dhe korrespondencë mbi pajisjen e spitaleve me 
materialet e nevojshme. 

01.10.1940 - 
10.22.1940 

9 

V-91 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi aderimin e Qeverisë 
Shqiptare në marrëveshje ndërkombëtare lidhur me 
përjashtimin e patentave sanitare nga vizitat konsullore. 

01.31.1940 - 
04.30.1940 

3 

VI CIVILE - ADMINISTRATIVE   

11 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe dikastereve të ndryshme, mbi orarin zyrtar, dërgim 
ligjesh e dekretesh, rregullat e hoteleve, shtypje pullash, etj. 

01.26.1939 - 
04.05.1940 

282 

14 Projektdekret dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe disa prefektura, mbi regjistrimin e popullsisë. 
. 

01.08.1940 - 
10.15.1940 

568 

15 Qarkore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
prefekturave e nënprefekturave, mbi dhënie instruksionesh 
për mënyrën e plotësimit të listave statistikore demografike. 

07.01.1940 - 
12.11.1940 

217 

16 Lutje të disa personave dërguar zyrës së biografisë së Këshillit 
të Ministrave, mbi ndërrimin e mbiemrave të tyre. 

02.03.1940 - 
11.13.1940 

26 

17 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Këshillin Kontrollues, mbi 
njoftimet e vdekjeve të disa nëpunësve. 

04.04.1940 - 
12.30.1940 

23 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

18 Projektdekret dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë Qendrore të Policisë, mbi dhënie leje 
martese si dhe lutjet e personave të interesuar. 

04.03.1940 - 
12.13.1940 

65 

19 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, mbi 
riatdhesimin e disa personave. 

01.04.1940 - 
09.09.1940 

19 

21 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi akordim vize 
pasaportash dhe dhënie lejekalimi disa personave. 

01.04.1940 - 
12.31.1940 

120 

22 Certifikata të disa personave lëshuar nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për arsye të  ndryshme. 

01.27.1940 - 
09.23.1940 

4 

23 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi organizimin e ceremonive e 
festave zyrtare si dhe caktimin e vendit të funksionarëve në 
këto ceremoni. 

04.03.1940 - 
12.14.1940 

39 

24 Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me disa prefektura, mbi masat e marra për pritjen 
e Viktor Emanuelit. 

01.22.1940 - 
11.14.1940 

18 

25 Telegrame urimi të prefekturave dhe personave të ndryshëm 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 

02.28.1940 - 
11.21.1940 

38 

26 Korrespondencë e Kryeministrisë me disa ministri, mbi 
transferime lokalesh, zyrash. 

01.10.1940 - 
11.16.1940 

18 

27 Vendim, qarkore dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë se 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë 
së Bujqësisë e Pyjeve, etj., mbi mënyrën e zhvillimit të 
korrespondencës zyrtare dhe respektimin e disa rregullave 
administrative. 

12.01.1939 - 
02.26.1940 

39 

28 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, " Mbi ndryshimin e orarit zyrtar ". 

01.04.1940 - 
10.02.1940 

37 

29 Lutje të disa nëpunësve drejtuar komisionit për shtëpitë e 
nëpunësve pranë Kryeministrisë, mbi sigurimin e tyre me 
shtëpi banimi. 

03.30.1940 - 
10.20.1940 

3 

30 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi pajisjen me uniforma 
zyrtare të shërbëtorëve, portjerëve e postjerëve të zyrave të 
qendrës e të qarqeve. 

01.25.1940 2 

32 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së 
Drejtësisë, mbi emërime, transferime të personelit fetar. 

02.06.1940 - 
11.21.1940 

24 

33 Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë, dërguar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave ku propozon të bëhen pushim ditët e disa 
festave fetare. 

01.17.1940 - 
04.30.1940 

2 

295 Pasqyra dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi dërgimin e 
aktlindjeve, aktvdekjeve, martesave, shkurorëzimeve dhe 
ndërrimit të mbiemrave. 

03.03.1939 - 
08.28.1940 

135 

296 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Mëkëmbësisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi riatdhesimin dhe 
dhënien e nënshtetësisë. 

02.02.1939 - 
02.02.1940 

188 
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297 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi dhënien e 
pasaportave, vizave dhe lejeve të kalimit personave të 
interesuar. 

02.28.1939 - 
02.16.1940 

63 

304 Material mbi ndarjen administrative të vendit. 1940 20 

305 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
dikastereve në lidhje me shërbimin që duhet të kryejnë 
nëpunësit në ditë feste. 

10.29.1940 - 
12.10.1940 

15 

306 Libri i protokollit dhe lista e dekretligjeve të botuara. 08.16.1940 - 
09.18.1940 

12 

307 Telegrame urimi të drejtuara personaliteteve brenda vendit 
ose të shteteve të huaja. 

01.10.1940 - 
11.21.1940 

15 

308 Dekrete, njoftime dhe lajmërime, mbi organizimin e 
ceremonive të festave , përvjetoreve dhe konferencave. 

01.03.1940 - 
11.30.1940 

19 

309 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve mbi 
formimin e komisioneve për ndërtimin e banesave për 
nëpunësit shqiptarë dhe italianë. 

04.08.1940 - 
04.11.1940 

2 

310 Korrespondencë e Kryeministrisë me prefekturat mbi 
regjistrimin e popullsisë. 

07.04.1940 - 
10.14.1940 

5 

311 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi gjendjen demografike (aktlindje, vdekje e 
martese) . 

03.29.1939 - 
11.28.1940 

70 

312 Vendime, qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e e Punëve të 
Jashtme mbi dhënie nënshtetësie, riatdhesim, lëshim vize e 
pasaporte, si dhe pezullimi i proceseve penale kundër 
nënshtetasve me kombësi shqiptare. 

11.29.1939 - 
11.28.1940 

53 

313 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e Beratit 
dhe Mëkëmbësinë, mbi ekstradimin në tokën shqiptare të një 
personi nga Cetinja dhe dhënie ndihme refugjatëve. 

08.19.1940 - 
12.02.1940 

6 

363 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi legalizim firme dhe vule të 
konsujve shqiptarë dhe të huaj. 

02.07.1940 - 
03.21.1940 

4 

364 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi dërgimin e ligjit dhe 
rregullores konsullore. 

02.12.1940 - 
02.16.1940 

2 

365 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi sistemimin e arkivit të 
ish Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.24.1940 - 
03.22.1940 

9 

367 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi dërgimin e 
aktmartesës së një personi. 

01.24.1940 - 
03.05.1940 

6 

406 Letër e Inspektorit të Partisë Fashiste Nacionale ( kombëtare ), 
drejtuar Shefqet Vërlacit, President i Këshillit të Ministrave 
mbi një kalendar udhëtimesh që do të organizohen nga Partia 
Fashiste për në Bari, si edhe mbi marrjen pjesë të 
funksionarëve të lartë shtetërorë shqiptar. 

09.15.1940 4 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

 406/1 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjthshme të Viktor Emanuelit të 
III-të, si dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Këshillin e Ministrave për shkarkimin nga puna të një 
sekretari të Ministrisë së Punëve të Jashtme të quajtur Remzi 
Çelo. 

05.01.1940 - 
10.21.1940 

 
 

 


