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I Politiko - Juridike.   

I-932 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme e Oborrin Mbretëror mbi ratifikimin 
e konventës ndërmjet Mbretërisë Serbe, Kroate dhe 
Sllovene dhe Mbretërisë Shqiptare për mbajtjen dhe 
ndreqjen e bornave të piramidave të vogla dhe shenjave 
drejtuese të kufirit. 

03.13.1928 - 
06.17.1930 

60 

I-1004 Lutje drejtuar K. Kota mbi aktivitetin antikombëtar të 
Koço Tasit me shokë në Athinë. 

12.15.1929 - 
01.16.1930 

3 

I-1014 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
udhëtimin e të arratisurit Ali Këlcyra me pasaportë 
jugosllave nga Jugosllavia në Tiranë. 

12.20.1929 - 
02.05.1930 

5 

I-1018 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Oborrit Mbretëror në lidhje me 
aktet e çështjes së një gjyqi. 

11.16.1929 - 
06.26.1930 

11 

I-1037 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme me Kryeministrinë mbi 
aderimin e Qeverisë Shqiptare për nënshkrimin e 
Traktatit për Sovranitetin e Plotë të Norvegjisë mbi 
ishullin e Spitzbergut. 

06.15.1929 - 
04.04.1930 

7 

I-1043 Vendime të Këshillit të Ministrave, procesverbale, 
telegrame dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme etj, mbi ardhjen e delegacionit 
jugosllav në Shqipëri për caktimin e zonave kufitare si 
dhe probleme të tjera lidhur me këtë çështje. 

04.06.1929 - 
01.28.1930 

221 

I-1951 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
kërkesën e Britanisë së Madhe në Shqipëri për 
mendimin që duhet të japë Qeveria  jonë për caktimin e 
ditës së pashkëve si dhe mosmarrja pjesë e vendit tonë 
në këtë çështje. 

01.09.1930 1 

I-1059 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, Oborrin Mbretëror dhe lista e 
Ministrisë së Punëve të Jashme mbi akordim leje për 
mbajtje dekoracionesh të dhëna  nga Qeveria Italiane, 
Greke, Hungareze dhe Rumune personaliteteve të 
ndryshme të vendit tonë si dhe dekoracione e të dhëna 
nga Qeveria jonë disa të huajve. 

09.19.1929 - 
03.13.1930 

105 

I-1060 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Oborrin Mbretëror mbi 
emërime, pushime, transferime si kryekonsujsh, konsuj, 
nënkonsuj nderi në vende të ndryshme si dhe kërkesat 
pë t'u emëruar si sekretar në legatë dhe heqje vërejtjesh. 

08.30.1928 - 
02.20.1930 

189 
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I-1073 Dekretligje dhe raport mbi rrethet juridike të 
Nëprefkturës së Delvinës e Sarandës, projekt - dekret - 
ligje, mbi gjendjen juridike dhe rregullimin  hierarkik të 
nëpunësve civil të shtetit. 

06.18.1929 - 
01.16.1930 

46 

I-1086 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Këshillin e Shtetit etj, mbi emërime, pushime 
etj të personelit të Këshillit të Shtetit. 

01.26.1929 - 
06.18.1930 

81 

I-1088 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Kryeministrisë dhe Oborrit Mbretëror mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime, kërkesë për dorëheqje 
dhe kërkesa për punë në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme. 

01.24.1929 - 
01.08.1930 

61 

I-1089 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Arsimit dhe 
Ministrisë së Financave mbi emërime, pushime 
nëpunësish të ministrive të ndryshme që ju mungojnë 
ose jo jetëshkrimet dhe sasia e rrogave dhe kërkesa për 
punë. 

01.02.1929 - 
01.28.1930 

173 

I-
1090/a 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Oborrit Mbretëror mbi 
emërime, pushime, transferime, gradime, degradime 
dhe heqje vërejtje të personelit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

07.13.1929 - 
01.07.1930 

172 

I-
1095/c 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prefekturave etj, 
mbi emërime, pushime, transferime, gradime, dhënie e 
biografive si dhe kërkesë për t'u emëruar në punë si 
personel i komunave, katundeve, prefekturave dhe 
nënprefekturave. 

04.18.1929 - 
12.30.1930 

218 

I-1010 Vendime origjinale. 01.02.1930 - 
03.18.1930 

200 

I-
1110/a 

Vendime origjinale. 03.18.1930 - 
06.14.1930 

200 

I-
1110/b 

Vendime origjinale. 06.14.1930 - 
08.28.1930 

200 

I-
1110/c 

Vendime origjnale. 08.28.1930 - 
11.14.1930 

200 

I-1111 Letër mbi Hasan Prishtinën. 06.14.1930 1 

I-1113 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Prefekturën e Kosovës mbi tërheqje vërejtje 
prefektit të Prefekturës Peshkopi mbi mosbërjen e 
ndonjë pune në favor të organizatës të "Djelmënisë 
Shqiptare". 

07.08.1930 - 
09.08.1930 

6 

I-1114 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme mbi ndalimin e propagandës 
në popull me qëllim përçarje. 

04.28.1930 3 
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I-1115 Korrespondencë ndërmjet Oborrit Mbretëror, 
Kryeministrisë dhe  Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi personat e ndryshëm. 

04.17.1930 - 
05.19.1930 

8 

I-1116 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Drejtësisë etj, mbi formimin e komisioneve për çështje 
hetimore kundër personave që bëjnë falsifikime. 

07.23.1930 - 
09.17.1930 

6 

I-1117 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë të 
arratisurit politik Ali Kelmendi për t'u kthyer në 
Shqipëri. 

08.11.1930 2 

I-1118 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë dhe 
prefekturave të vendit mbi marrjen e masave kundër 
personave që kanë kryer faje si vjedhje, rrahje 
përdhunime, grindje etj. 

12.23.1929 - 
12.22.1930 

137 

I-1119 Dekret mbi aprovimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave mbi të arratisurit, internimin e familjeve, 
sekuestrimin e pasurive dhe djegien e shtëpive të tyre si 
dhe lutje drejtuar Qeverisë për lirimin nga internimet 
dhe dhënie amnistie. 

01.21.1929 - 
07.07.1930 

200 

I-
1119/a 

Dekret mbi aprovimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave mbi të arratisurit, internimin e familjeve, 
sekuestrimin e pasurive dhe djegien e shtëpive të tyre si 
dhe lutje drejtuar Qeverisë për lirimin nga internimet 
dhe dhënie amnistie. 

04.29.1930 - 
10.20.1930 

200 

I-
1119/b 

Dekret mbi aprovimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave mbi të arratisurit, internimin e familjeve, 
sekuestrimin e pasurive dhe djegien e shtëpive të tyre si 
dhe lutje drejtuar Qeverisë për lirimin nga internimet 
dhe dhënie amnistie. 

04.27.1930 - 
10.27.1930 

133 

I-1120 Dekret, vendime dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Oborrit Mbretëror mbi burgosjen e personave të 
ndryshëm për faje karshi shtetit ose shoqërisë si dhe 
kërkesa për faljen e dënimit. 

09.09.1929 - 
07.06.1930 

200 

I-1121 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentin Ushtarak, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi pajisjen e 
burgjeve. 

04.23.1930 - 
08.01.1930 

15 

I-1122 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme mbi njohjen e dekretligjit për 
sigurimin publik. 

05.27.1930 - 
12.18.1930 

22 

I-1123 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e 
Tiranës mbi shtëpitë publike. 

07.31.1930 2 

I-1124 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi 
mbajtje dhe humbje armësh si dhe marrjen e masave për 
mbrojtje kundër lëndëve eksplozive. 

01.22.1930 - 
10.14.1930 

22 
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I-1125 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Drejtësisë, Ministrisë së Punëve Botore mbi ngritjen e 
padive dhe akuzave për shkelje të drejtash. 

01.08.1930 - 
10.18.1930 

6 

I-1126 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi letër 
thirrjet e gjyqeve civile. 

02.10.1930 - 
06.04.1930 

14 

I-1128 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi krijmin, suprimimin dhe transferimin e 
kansullatave të nderit në shtetet e huaja. 

08.08.1930 - 
12.29.1930 

28 

I-1132 Memorandum i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara mbi Shtetet e Bashkuara të Evropës nga 
pikpamja ekonomike si dhe letër dërguar Mbretit Zog 
lidhur me pjesëmarrjen e Shqipërisë në këtë bashkim. 

05.05.1930 - 
05.27.1930 

17 

I-1133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi krijimin e Shoqërisë së Kombeve të 
"Komunitetit Fiskal", si dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në 
këtë komitet nga Llambi Aleksi. 

01.13.1930 - 
01.16.1930 

2 

I-1136 Lajme të Shoqërisë Austro-Shqiptare mbi përshtypjet 
nga udhëtimi në Shqipëri si dhe artikuj të shtypit të huaj 
mbi Shqipërinë. 

01.07.1930 - 
07.07.1930 

200 

I-1138 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Oborrit 
Mbretëror ku bën të ditur lajmet e Ministrisë së Punëve 
të Brendshme mbi festat kombëtare të shteteve të 
ndryshme. 

03.20.1930 - 
10.04.1930 

13 

I-1139 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi lejimin nga ana e Qeverisë sonë 
për të vizituar qytetin e Durrësit katër luftëanije 
angleze. 

09.10.1930 2 

I-1140 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen me 
Francën për punëtorët shqiptarë si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.03.1930 - 
10.02.1930 

13 

I-1141 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe  Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi incidentet në kufirin shqiptaro-grek. 

02.01.1930 - 
06.26.1930 

20 

I-1142 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Financave mbi 
konsullin grek i cili e quan të paligjshëm taksën për 
tregtarët grek. 

07.08.1930 - 
07.10.1930 

4 

I-1143 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi incidentet e ndodhuar në kufirin shqiptaro-
jugosllav. 

01.10.1930 - 
05.27.1930 

9 

I-1144 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e vendit 
të varrezave të ushtarëve serb të vrarë në Shqipëri si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

06.02.1930 - 
08.30.1930 

5 
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I-1145 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Prefekturës së Korçës etj në lidhje me kërkesat dhe 
ankesat përsa i përket ndarjes administrative. 

01.21.1930 - 
10.04.1930 

18 

I-1146 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak mbi caktimin e kufijve të qyteteve. 

12.18.1930 2 

I-1147 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje me kërkesat 
për krijimin e nënprefekturave. 

03.27.1930 - 
03.31.1930 

5 

I-1151 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Oborrit 
Mbretëror mbi krijimin dhe suprimimin e institicioneve. 

08.01.1930 3 

I-1153 Dekretligje dhe projekt - dekret - ligje mbi disa 
ndryshime në ligjin organik të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, të Bashkisë së Tiranës, të administratës 
civile dhe të bashkive. 

01.08.1930 - 
05.31.1930 

17 

I-1157 Projektligj, raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi transferimin e drejtësisë së shtypit. 

11.10.1930 - 
11.18.1930 

10 

I-1158 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Këshillit të Shtetit, Ministrinë e Punëve Botore mbi 
dërgimin e ligjit organik të Ministrisë së Punëve Botore 
së bashku me raportin përkatës. 

02.20.1930 22 

I-1159 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve  Botore, Ministrinë e Financave, Këshillin e 
Shtetit etj, mbi disa akte kontrolli hetimore mbi 
çrregullimin e Ministrisë së Punëve Botore. 

08.14.1930 - 
12.11.1930 

11 

I-1160 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Prefekturën e Lushnjes mbi 
krijimin e Odës së Ekonomisë. 

12.01.1930 - 
12.12.1930 

5 

I-1161 Dekretligje dhe projekt - dekret - ligje mbi formimin e 
Bakës Kombëtare. 

04.17.1930 - 
12.08.1930 

22 

I-1163 Ligje dhe projektligje mbi suprimimin e sekretarëve të 
zyrave hipotekore. 

02.27.1930 - 
04.11.1930 

9 

I-1166 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit mbi zgjedhjet parlamentare dhe mbi 
zgjatjen e afatit. 

03.13.1930 - 
10.22.1930 

3 

I-1167 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Kryesinë 
e Parlamentit mbi zgjedhjen e deputetëve në vendet 
vakante dhe mbi ndjekjet ligjore kundrejt një deputeti. 

03.12.1930 - 
12.31.1930 

37 

I-1168 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi ankesat e 
bonorëve të Katundit Tepovë të Zagorisë mbi zgjedhjet 
në katundari. 

01.22.1930 - 
07.28.1930 

34 

I-1169 Letër falenderimi e Ahmet Zogut drejtuar K. Kotes për 
detyrat që ka kryer. 

03.04.1930 - 
03.05.1930 

2 
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I-1170 Dekretligje mbi procedimin e akuzimeve të ministrave 
nga ana e mbretit si dhe raport i komisionit hetues 
kundër Musa Jukës Ministër i Ministrisë së Punëve 
Botore. 

01.07.1930 - 
12.30.1930 

35 

I-1171 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Këshillin Kontrollues, Ministrinë e Financave 
etj, mbi emërime, gradime dhe transferime të personelit 
të Kryeministrisë. 

01.08.1930 - 
12.29.1930 

71 

I-1172 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë 
e Këshillit të Shtetit mbi emërime dhe pushimin e 
personelit të Këshillit të Shtetit. 

01.09.1930 - 
07.03.1930 

8 

I-1173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Këshillin Kontrollues etj, mbi 
emërime, transferime, gradime të personelit të Këshillit 
Kontrollues. 

05.13.1930 - 
07.03.1930 

20 

I-1174 Ligje dhe projektligje mbi ndryshimin e kuadrit të 
personelit të Ministrisë së Oborrit Mbretëror. 

03.19.1930 - 
04.23.1930 

11 

I-1176 Korrespondencë e Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi emërime 
dhe transferime të personelit të bashkive. 

04.23.1930 - 
12.05.1930 

39 

I-1177 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe disa prefektura dhe 
nënprefektura mbi emërime, transferime, pushime, 
gradime dhe mbi sjelljet e personelit të prefekturave, 
nënprefekturave, komunave si dhe biografitë përkatëse. 

01.02.1930 - 
01.10.1930 

200 

I-
1177/a 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe disa prefektura dhe 
nënprefektura mbi emërime, transferime, pushime, 
gradime dhe mbi sjelljet e personelit të prefekturave, 
nënprefekturave, komunave si dhe biografitë përkatëse. 

01.22.1930 - 
04.23.1930 

200 

I-
1177/b 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe disa prefektura dhe 
nënprefektura mbi emërime, transferime, pushime, 
gradime dhe mbi sjelljet e personelit të prefekturave, 
nënprefekturave, komunave si dhe biografitë përkatëse. 

04.28.1930 - 
12.04.1930 

200 

I-1178 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, transferime, 
pushime të personelit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

01.27.1930 - 
12.22.1930 

17 

I-1179 Dekretligje mbi ndryshimin e kuadrit të personelit të 
Gjygjit Politik. 

01.07.1930 - 
01.10.1930 

3 

I-1180 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi emërime, transferime, pushime, gradime, 
degradime dhe keqsjellje të personelit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

01.02.1930 - 
06.14.1930 

200 
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I-
1180/a 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi emërime, transferime, pushime, gradime, 
degradime dhe keqsjellje të personelit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

05.27.1930 - 
06.16.1930 

141 

I-1181 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e Entit 
Kombëtar "Djelmënia Shqiptare" mbi emërimin e një 
personi si inspektor i përgjithshëm i organizatave  për 
Djelmëninë. 

06.19.1930 2 

I-1182 Përmbledhje instruksionesh dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi prefekturat, nënprefekturat dhe kompetencat e tyre. 

02.24.1930 - 
09.27.1930 

34 

I-1184 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, transferime të 
nëpunësve të burgut. 

06.14.1930 - 
11.14.1930 

17 

I-1185 Rregullore mbi detyrat e shërbimit të policisë së kufirit. 04.09.1930 - 
08.07.1930 

45 

I-1188 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive mbi 
marrjen e masave kundër nënpunësve që largohen nga 
puna pa leje. 

02.20.1930 - 
02.28.1930 

5 

I-1189 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi udhëzimet për emërimet, 
transferimet dhe biografitë e nëpunësve. 

01.20.1930 - 
12.08.1930 

63 

I-1191 Dekretligje dhe projekt - dekret - ligjin mbi përjashtimin 
e emigrantëve nga taksa e tokës. 

01.09.1930 - 
08.13.1930 

12 

I-1193 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Oborrin Mbretëror mbi çështjen çame. 

02.25.1930 - 
09.17.1930 

6 

I-1194 Korrespondencë ndëmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Drejtorisë së Shtypit mbi 
pengesat që sjellin autoritetet egjiptiane nënshtetasve 
shqiptarë që udhëtojnë për në këtë shtet. 

12.19.1930 - 
12.19.1930 

3 

I-1196 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë mbi demarshet e bëra pranë Legatës 
Greke për pengesat që sjellin autoritetet policore të 
Korfuzit në lëshimin e kart-identitetit shqiptarëve të 
zonave jogore duke ju shënuar kombësinë "Vorio-
Epirote". 

12.31.1930 1 

I-1198 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Jashtme mbi sjelljet e autoriteteve 
jugosllave ndaj elementit shqiptar në Jugosllavi. 

02.27.1930 - 
06.07.1930 

8 

I-1199 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare mbi marrjen e masave për largimin e një 
studenti jogosllav që zhvillon veprimtari spiunazhi në 
Shqipëri. 

05.01.1930 - 
05.02.1930 

13 

I-1200 Lutje e Pleqësisë së Lagjes Kullë e Hirit mbi preferencën 
që duhet t'i bëhet elementit evgjit. 

12.20.1930 2 
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I-1216 Njoftim mbi ndalimin e qarkullimit të gazetave. 11.03.1930 - 
11.04.1930 

11 

I-1275 Vendime origjiale. 03.01.1930 - 
04.19.1930 

234 

I-1940 Korrespondencë e Kryeministrisë në lidhje me 
lajmërimin që i duhet bërë Këshillit Kontrollues në 
lidhje me marrjen e kuadrove në punë dhe dokumenta 
personale të tyre. 

09.15.1927 - 
08.16.1930 

7 

I-1962 Dekrete e korrepondencë mbi burgimet dhe marrjen e 
masave kundër familjeve të të arratisurve. 

08.13.1929 - 
07.18.1930 

21 

I-1963 Dekretligj mbi themelimin e Entit Kombëtar "Djelmëria 
Shqiptare". 

02.20.1930 - 
08.28.1930 

30 

I-1964 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi jetëshkrimet e kuadrit të 
prefekturave. 

01.16.1930 - 
10.20.1930 

9 

I-2082 Botime shtypi e agjencish lajmesh që lidhen me 
zhdukjen e Kryetarit të Dhomës së Tregtisë së 
Podgoricës, që udhëtonte përmes Shqipërisë për në Itali. 

12.29.1929 - 
01.31.1930 

3 

I-2093 Telegram dërguar Kryeministrisë mbi zgjedhjen e 
Këshillit të Gruas Shqiptare nga gratë e Kolonisë së 
Sofjes. 

01.20.1930 1 

I-2094 Kërkesë bërë redaksisë së Fletores Zyrtare nga e 
përditëshmja "Der Deutsche" për të dërguar numrin e 
fundit. 

02.08.1930 1 

I-2095 Rregullore mbi detyrat e ekspertëve, teknikëve dhe 
organizatorëve të huaj në shërbim të Shtetit Shqiptar. 

1930 2 

II Ushtria   

II-268 Vendime, qarkore dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare etj, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime, dalje në pension, dekorime, si dhe 
heqje vërejtjesh e dërgimin e jetëshkrimeve. 

12.16.1928 - 
02.12.1930 

272 

II-269 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi emërime, pushime, transferime, 
gradime, heqje vërejtjesh, për thyerje disipline, si dhe 
sasinë e oficerëve analfabetë të Gjindarmërisë dhe sasia 
e oficerëve të Gjindarmërisë, që mbesin jashtë kuadrit se 
nuk ekzistojnë në buxhetin e këtij viti. 

11.26.1928 - 
01.02.1930 

184 

II-316 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentin Ushtarak etj, mbi 
emërim, pushim, transferim dhe keqsjellje të personelit 
ushtarak. 

12.30.1929 - 
12.22.1930 

81 

II-318 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, Ministrinë e Arsimit, mbi pranimin në 
Shkollën Ushtarake dhe mbi akordim burse. 

01.02.1930 - 
09.22.1930 

30 
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II-319 Ligj dhe raport, mbi organizimin e Fuqive Armate. 01.29.1930 - 
11.11.1930 

38 

II-320 Kode penale ushtarake. 02.11.1930 - 
11.03.1930 

130 

II-321 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi zhvillimin e bursave për 
artileri. 

10.28.1930 - 
10.31.1930 

2 

II-322 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentin Ushtarak, mbi 
lajmërimin dhe ushtrimet e qitjes me pushkë. 

03.26.1930 - 
11.27.1930 

10 

II-323 Projektligj dhe dekretligj, mbi krijimin e disa qendrave 
për stërvitje ushtarake dhe një listë numerike e stërvitjes 
paraushtarake, si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.26.1930 - 
06.19.1930 

14 

II-325 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentin Ushtarak në lidhje 
me shpalljen e një kursi për rekrutimin e oficerëve 
mjekë. 

01.20.1930 - 
02.01.1930 

4 

II-326 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shpërndarjen e letërthirrjeve për rezervistët. 

04.15.1930 - 
05.28.1930 

3 

II-327 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi sqarimet që jepen për një 
artikull të ligjit të rekrutimit. 

04.24.1930 - 
05.06.1930 

4 

II-328 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë, mbi krijimin e një komande qarku. 

05.15.1930 1 

II-329 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi themelimin e baoneve pioniere. 

02.26.1930 - 
04.07.1930 

14 

II-331 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë 
e Punëve të Jashtme etj, mbi ngritjen e depove, 
llogoreve, pavioneve dhe fermave për nevojat e 
ushtrisë. 

12.03.1929 - 
11.18.1930 

19 

II-332 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentin Ushtarak etj, mbi 
furnizimin e ushtrisë, shkollat ushtarake dhe spitalet 
ushtarake me ushqim, veshmbathje etj. 

01.21.1930 - 
12.08.1930 

31 

II-333 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak, mbi lajmërimin e Departamentit Ushtarak në 
hyrjen e daljen e oficerëve të huaj dhe mbi lënien e 
oficerëve të vizitojnë kazermat, ndërtesat etj. 

01.27.1930 - 
09.27.1930 

7 

II-334 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Departamentin Ushtarak, mbi disa 
lajme ushtarake të Armatës Jugosllave. 

01.11.1930 - 
08.08.1930 

11 

II-335 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Oborrin Mbretëror etj, mbi hetimet e 
bëra rreth themelimit nga Qeveria Jugosllave. 

04.19.1930 - 
05.19.1930 

9 

III Ekonomi-Financë   
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III-966 Ligj, projektligj, pasqyra përmbledhëse dhe 
korrespondenca përkatëse mbi buxhetin konsuntiv të 
vitit financiar 1926 - 1927. 

02.12.1925 - 
01.30.1930 

381 

III-
1150 

Dekret, vendime dhe korrespondencë mbi paraqitjen e 
buxheteve të institucioneve të ndryshme. 

02.10.1927 - 
02.11.1930 

112 

III-
1161 

Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Mbretërisë së 
Ekonomisë Kombëtare mbi të ardhurat e ish-fermës 
modele " Xhafzotaj ". 

11.14.1930 - 
12.08.1930 

9 

III-
1263 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi shitjen e 
bobinave nga ana e shoqërisë " Stamles " dhe mbi 
monopolizimin e letrës së cigareve, të shkrepseve e të 
tjera. 

11.25.1928 - 
04.02.1930 

14 

III-
1393 

Ligj mbi marrëdhëniet postare ndërmjet Shqipërisë dhe 
Italinë. 

03.13.1928 - 
09.01.1930 

29 

III-
1403 

Ligj, projektligj, dekretligj dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi paraqitjen e buxheteve të institucioneve 
të ndryshme, si dhe korrespondenca përkatëse. 

11.14.1927 - 
04.11.1930 

83 

III-
1432 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
rregullimin e çështjes së taksës së ngarkim - shkarkimit 
dhe mbi mosmarrjen taksë për mallrat që shkarkohen në 
Durrës. 

06.21.1928 - 
11.11.1930 

56 

III-
1465 

Projekt mbi dekretligjin, dekrete, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, Këshillin 
Kontrollues, Drejtorinë e Pensioneve Civile, etj. mbi 
dhënien e pensioneve civile. 

02.11.1928 - 
07.05.1930 

217 

III-
1493 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
bëra për blerjen e lëndëve për punë botore si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.17.1928 - 
03.26.1930 

52 

III-
1518 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin 
Kontrollues, Komandën e Përgjithshme të Fuqisë 
Armate mbi shpenzimet e bëra për blerjen e pikturave 
dhe veglave muzikore. 

02.28.1928 - 
02.05.1930 

9 

III-
1537 

Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë në lidhje 
me mosmarrëveshjet për çështje pasurish të 
patundshme (trashëgimi, pronësi etj.). 

02.14.1928 - 
09.09.1930 

36 

III-
1547 

Ligj mbi themelimin e odave të ekonomisë, si dhe ligj 
mbi ndryshim nenesh të ligjit mbi themelimin e odave 
të ekonomisë, si dhe rregullore lidhur me këtë problem. 

03.08.1929 - 
04.24.1930 

120 
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III-
1554 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Financave mbi marrje masash kundër 
shoqërisë " Sita " e cila neglizhon në punë. 

02.10.1930 - 
02.25.1930 

15 

III-
1562 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve Botore mbi kërkesën e shoqërisë " Eriesson " për 
koncesion telegrafik, si dhe projektkontrata që flet mbi 
dhënien në koncesion të  shërbimit telegrafik, telefonik, 
etj. kësaj shoqërie. 

01.12.1929 - 
01.16.1930 

26 

III-
1565 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj. mbi 
anullimin e koncesionit dhe ndalimin e çdo veprimi të 
instalimit elektrik të Sarandës. 

01.08.1929 - 
01.07.1930 

34 

III-
1583 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve Botore mbi 
shqyrtimin e lutjes së shoqërisë " Vougner - Biro " 
(Vjenë), që ka marrë përsipër ndërtimin e një ure të 
hekurt. 

12.31.1929 - 
02.01.1930 

20 

III-
1585 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi nxjerrjen në 
adjudikatë për shitjen e llixhave të Elbasanit. 

11.09.1929 - 
04.10.1930 

5 

III-
1586 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Oborrit Mbretëror mbi 
aprovimin e Konventës Ndërkombëtare Shqipëri - Paris 
për krijimin e një ofiqi ndërkombëtar të kimisë. 

06.12.1929 - 
05.14.1930 

34 

III-
1587 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financave dhe prefekturat mbi 
përgatitjen e shumës së shkrepseve nga komisioni i 
formuar prej Bankës së Durrësit. 

11.26.1929 - 
02.05.1930 

11 

III-
1591 

Vendime të Këshillit të Ministrave, dekretligj dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Oborrit Mbretëror etj. mbi 
ngritjen dhe vënien në funksionim të fabrikave, si dhe 
shtojcë e dekretligj mbi       zgjatjen e afatit dhe 
plotësimin e fabrikës së çimentos. 

01.26.1929 - 
02.22.1930 

108 

III-
1605 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Oborrit Mbretëror mbi tokat shtetërore të katundit rreth, 
t'i dorëzohen Drejtorisë së Depos së Rritjes së Kafshëve 
të Ushtrisë. 

03.15.1928 - 
02.05.1930 

20 

III-
1606 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare mbi shpërnguljen e fshatrave në 
toka të tjera. 

04.12.1927 - 
01.31.1930 

17 
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III-
1607 

Kërkesë e personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë për akordim favoresh nga ana e saj për 
çështje toke dhe korrespondenca lidhur me këtë 
problem. 

02.15.1929 - 
01.07.1930 

51 

III-
1609 

Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, etj. mbi caktimin e sipërfaqes së tokës për 
ndërtimin e shkollës amerikane në Kavajë. 

05.04.1929 - 
03.18.1930 

41 

III-
1625 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marjen pjesë të 
Qeverisë sonë në Kongresin e Avikulturës që do të 
mbahet në Londër dhe korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

07.02.1929 - 
09.19.1930 

6 

III-
1630 

Vendime të Këshillit të Ministrave, ligj dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve Botore, Ministrisë së Financave, etj. mbi lidhje 
kontrate dhe vënie në zbatim të projekteve për 
udhëtime, meremetime ndërtesash të ndryshme, parqe, 
ura dhe rregullim rrugësh, si dhe blerja e disa veglave 
për ndërtim. 

01.12.1929 - 
03.26.1930 

207 

III-
1651 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Drejtorisë së Doganave mbi emërime, 
transferime, gradime të personelit të tregtisë. 

01.04.1929 - 
01.15.1930 

172 

III-
1654 

Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Punëve Botore, Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe shoqërisë " Krahu " për çështjen e 
garancisë dhe mosrespektimin e kontratës nga ana e 
kësaj shoqërie, për përmirësimin e mjeteve të ngarkim - 
shkarkimit. 

06.11.1929 - 
02.20.1930 

15 

III-
1656 

Vendim i Këshillit të Ministrave, raport dhe 
korrespondencë ndërmjet Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, etj. 
mbi zgjatjen e afatit për shitjen e dy vaporëve. 

07.30.1929 - 
02.07.1930 

9 

III-
1657 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prefekturën e Gjirokastrës e Nënprefekturën e Sarandës 
mbi apelim vendimi mbi shitjen e një barake në 
Sarandë. 

09.13.1929 - 
01.02.1930 

4 

III-
1658 

Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave për krijimin e një komisioni të shitjes së 
karburanteve dhe çmimi i transportit. 

07.25.1929 - 
07.25.1930 

0 

III-
1661 

Qarkore, raporte dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi hetime dhe marrje masash 
për ndalimin e kontrabandës. 

12.14.1928 - 
01.27.1930 

32 

III-
1663 

Vendime të Këshillit Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi ftesat që i bëhen Qeverisë Shqiprare për të 
marrë pjesë në panairet dhe ekspozitat ndërkombëtare. 

01.10.1929 - 
02.11.1930 

26 
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III-
1674 

Vendime të Këshillit të Ministrave, ligj dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave, Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë, 
etj. mbi zbritjen e taksës së doganës për disa artikuj, mbi 
përjashtimin nga taksa doganore të sendeve që vijnë nga 
jashtë, mbi përmirësimin e disa artikujve të tarifës 
doganore dhe rregullore mbi doganimin e mallrave. 

01.04.1929 - 
03.14.1930 

276 

III-
1676 

Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrisë së Financave, Kryesisë së 
Këshillit Kontrollues mbi ankesën e disa tregtarëve për 
taksat e 10% që doganat nxjerrin për llogari të bashkive 
nga produktet e jashtme që importohen dhe që mund të 
quhen similare me të vendit. 

12.19.1929 - 
04.19.1930 

14 

III-
1695 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë së 
Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - Telegraf 
- Telefonave etj. mbi sasinë dhe shtypjen e pullave, si 
dhe shitjen në adjudikatë gjithë stoket e pullave të 
mbetura. 

12.15.1928 - 
10.25.1930 

86 

III-
1705 

Dekretligj mbi administrimin e pasurisë dhe mbi 
kontabilitetin e përgjithshëm të shtetit, vendim, qarkore 
dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

04.08.1929 - 
02.17.1930 

99 

III-
1707 

Vendim, lutje dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
Kryesinë e Oborrit Mbretëror etj. mbi emërimet, 
pushimet, transferimet, keqsjelljet dhe degradimet e 
personelit të sektorit të financës. 

12.17.1928 - 
02.24.1930 

680 

III-
1710 

Dekretligj, projektligj, raporte, pasqyra dhe 
korrespondencë mbi krijimin dhe shtesë kapitujsh të 
buxheteve të Komandës Kombëtare, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve Botore për vitin 1929-
1930 dhe lista mbi kapituj të dalluar në artikuj të 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate. 

01.11.1929 - 
03.13.1930 

101 

III-
1711 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave etj. mbi çelje, shtesë dhe 
transferim fondi të buxhetit financiar për vitit 1929. 

12.05.1929 - 
07.02.1930 

456 

III-
1712 

Dekretligj, projektligj, ligj, raporte dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Oborit Mbretëror, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, etj. mbi çelje, shtesë dhe 
transferim kredish në buxhetin 1929-1930. 

01.05.1929 - 
03.13.1930 

287 

III-
1716 

Pasqyra dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Punëve Botore, Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
veprimet e përgjithshme të huasë, mospunimet e kryera 
me anë të huasë  " SVEA ". 

11.12.1927 - 
01.04.1930 

7 
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III-
1718 

Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore drejtuar gjithë 
ministrive, procesverbale dhe rregullore mbi vënien në 
qarkullim të monedhave metalike, sermi, argjend, mbi 
eksportimin e koronave të huaja dhe mbi lënien në 
kompetenca të Këshillt të Pensioneve përcaktimin e 
kursit mesatar të monedhave të ndryshme. 

01.16.1929 - 
02.15.1930 

27 

III-
1720 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi marrjen pjesë në 
Konferencën Ndërkombëtare mbi  zhdukjen, dënimin e 
falsifikimin e monedhave, si dhe korrespondenca lidhur 
me këtë problem. 

12.29.1928 - 
05.06.1930 

8 

III-
1722 

Dekretligj mbi përjashtimin e emigrantëve nga e treta e 
tokës për vitin 1929, si dhe kërkesa të pleqësisë së 
katundeve dhe të personave të ndryshëm për zbritjen 
dhe përjashtimin e taksave të ndryshme dhe 
korrespondencë përkatëse. 

02.15.1929 - 
02.06.1930 

79 

III-
1732 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, Këshillit të Shtetit, 
Ministrisë së Punëve Botore etj. firmave të bashkive t'i 
shtohet taksa 1% rezulton në pohimin definitiv. 

08.23.1927 - 
03.13.1930 

25 

III-
1749 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Financave mbi refuzimin e kërkesës të Ministrisë së 
Financave që të ardhurat e bashkive të derdhen në 
arkën e shtetit. 

12.14.1929 - 
02.03.1930 

6 

III-
1753 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Arsimit etj. mbi 
gjobitjen e personave të ndryshëm për moskujdes në 
detyrë. 

01.13.1928 - 
08.16.1930 

188 

III-
1768 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare  mbi 
shpenzimet e ushtrisë. 

01.08.1929 - 
02.03.1930 

62 

III-
1771 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi blerjen e disa 
sendeve të ndryshme që nevojiten për bujqësinë. 

05.27.1929 - 
01.08.1930 

18 

III-
1778 

Qarkore drejtuar gjithë drejtorive e zyrave financiare 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi shpenzimet për pagesën e 
kryetarëve të zyrave të botores. 

11.22.1929 - 
01.22.1930 

13 

III-
1782 

Dekretligj për përdorimin e fondeve të huasë për punët 
botore dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
shpenzimet për ndërtime dhe meremetime 
institucionesh social - kulturore si dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

01.02.1929 - 
01.09.1930 

169 

III-
1800 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Drejtësisë, etj. mbi lidhje rroge jetike e 
disponibiliteti. 

05.03.1929 - 
01.13.1930 

46 
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III-
1805 

Lutje dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
shpërblim personave të ndryshëm (si punim jashtë 
orarit etj.) dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

01.11.1929 - 
07.19.1930 

136 

III-
1806 

Vendime të Këshillit të Ministrave, dekretligj, qarkore 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së Financave mbi shpenzime 
udhëtimi e dieta. 

01.08.1929 - 
08.07.1930 

147 

III-
1807 

Vendime të Këshillit të Ministrave, dekretligj, lutje, 
telegrame dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme etj. mbi lidhje kontrate për pagim qiraje dhe 
ankesë për mospagimin e qirave në rregull dhe të 
dëmeve. 

01.10.1924 - 
09.18.1930 

173 

III-
1808 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë,  Ministrisë së Drejtësisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Financave 
etj. mbi shpenzime të ndryshme zyre. 

09.26.1928 - 
07.10.1930 

236 

III-
1817 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, 
Këshillit Kontrollues etj. mbi lënien e një shume në 
dispozicion për shpenzime të ndryshme. 

11.24.1928 - 
03.26.1930 

86 

III-
1826 

Korrspondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Financave mbi pagim burse. 

11.16.1929 - 
01.08.1930 

7 

III-
1828 

Vendime të Këshillit të Ministrave, ligj, lutje dhe 
korrespondencë mbi shpenzimet e ndryshme për 
nevojat e shëndetësisë. 

01.02.1929 - 
06.02.1930 

19 

III-
1830 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi të hollat e konvikteve dhe të 
Strehës Vorfnore. 

01.31.1929 - 
02.10.1930 

2 

III-
1832 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj. mbi 
shqyrtimin e shkresës së mbrojtjes për shtesën që duhet 
bërë për shpronësimin e tokave për nevoja ushtarake 
dhe caktimi i vlerës së tokës. 

02.16.1929 - 
01.30.1930 

29 

III-
1833 

Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje telegrafike dhe 
korrespondencë mbi shpronësimin e tokave për të 
ndërtuar ndërtesa. 

04.17.1929 - 
01.27.1930 

63 

III-
1834 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Financave mbi disa mosmarrëveshje të pronësimit të 
tokave përreth llixhave të Elbasanit dhe lutje të 
personave të ndryshëm lidhur me këtë problem. 

05.08.1928 - 
05.03.1930 

70 
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III-
1837 

Lutje e kolonisë shqiptare të Selanikut dhe Hajdar 
Selenicës, Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi demarshet që duhet të bëj Legata 
Shqiptare në Athinë pranë qeverisë greke për pronat e 
shqiptarëve në Greqi dhe mbi njohjen e privatësisë së 
malit Vallamarë Hajdar Selenicës, banues në Stamboll. 

01.10.1929 - 
06.11.1930 

25 

III-
1851 

Kërkesa të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë për akordim favoresh nga ana a saj, si 
dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

01.12.1929 - 
02.15.1930 

61 

III-
1852 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ligjin e 
dorëzënieve dhe të instruksioneve të aktdorëzimeve, 
aktkontrolli dhe korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

04.20.1929 - 
04.07.1930 

15 

III-
1853 

Projektligj, raport dhe rregullore mbi statistikën e 
gjendjes së ekonomisë kombëtare. 

02.24.1930 - 
12.15.1930 

41 

III-
1854 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Prefekturën e Korçës mbi krizën 
ekonomike të Qarkut të Korçës. 

03.31.1930 - 
04.07.1930 

5 

III-
1855 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Arsimit në lidhje me kërkesat 
për dhënie ndihme për shkak të gjendjes së keqe 
ekonomike. 

05.24.1930 - 
12.18.1930 

10 

III-
1856 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Odën e Ekonomisë në Elbasan 
mbi hetimet e bëra për anëtarët e krahinave të 
ndryshme të Odës së Ekonomisë. 

07.02.1930 - 
07.10.1930 

2 

III-
1857 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, 
departamentin Ushtarak mbi dërgimin e ushtarëve para 
kohe për realizimin e ekonomisë. 

08.27.1930 - 
10.02.1930 

6 

III-
1859 

Rregulla të përgjithshme mbi kontratat. 02.20.1930 12 

III-
1860 

Dekretligj mbi konditat e atyre që kërkojnë koncesione 
në Shqipëri si dhe raport justifikues, mbi mendimin e 
Këshillit të Shtetit lidhur me këtë problem. 

06.27.1930 - 
10.29.1930 

15 

III-
1861 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e 
propozimit të bërë nga shoqëria angleze për formimin e 
Agjencisë së Shtetit Shqiptar të Turizmit dhe 
Propagandës dhe mosaprovimi nga ana e kryesisë për 
mungesa shpenzimesh. 

01.11.1930 - 
02.13.1930 

18 

III-
1863 

Vendim i Këshillit të Shtetit si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe shoqërisë " SESA " mbi 
dhënien në koncesion për ndriçimin e qytetit të Vlorës. 

12.18.1930 8 

III-
1864 

Vendim i Këshillit të Shtetit si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrisë së Financave etj. mbi koncesionin 
për ngritjen e fabrikës së stofrave e batanijeve në 
Shkodër. 

08.09.1930 - 
10.23.1930 

24 
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III-
1865 

Dekret Mbretëror si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me dikasteret e ndryshme, mbi 
aprovimin e projektkontratës për ngritjen e një fabrike 
për prodhimin e birrës në qytetin e Korçës. 

02.08.1930 - 
06.12.1930 

35 

III-
1866 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Ekonomisë Kombëtare, mbi shqyrtimin e kërkesës së 
shoqërisë  
" SITA " për sa i përket koncesionit të instalimit të 
fabrikës së sheqerit. 

02.13.1930 - 
07.26.1930 

11 

III-
1867 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi konfliktin 
ndërmjet shoqërisë " SITA " dhe Ministrisë së Financave, 
mbi administrimin e monopolit të kripës si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

04.04.1930 - 
11.15.1930 

34 

III-
1871 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien me 
koncesion shoqërive italiane për punime botore dhe 
sjelljen e ujit të pijshëm në qytetin e Tiranës. 

01.16.1930 - 
05.07.1930 

14 

III-
1872 

Vendim i Këshilit të Ministrave, mbi shqyrtimin e 
shkresës së Ministrisë së Punëve Botore për 
projektkoncesionin ndërmjet asaj ministrie dhe 
ahoqërisë " Albania - Road Transport Llod ", për 
koncesionin e shërbimit të autobuzave dhe refuzimi i 
këtij propozimi. 

10.23.1930 - 
10.27.1930 

7 

III-
1874 

Telagram i shoqërisë " SATDE " drejtuar Kryeministrisë 
për mospezullimin e punimeve në fabrikë si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

02.17.1930 - 
02.27.1930 

6 

III-
1876 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve Botore, mbi detyrimin në të holla që ka 
shoqëria italiane " Ragazzi " ndaj një kontratori. 

10.25.1930 - 
11.11.1930 

5 

III-
1877 

Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Jashtme të shoqërive të huaja sipërmarrëse kundrejt 
punëtorëve shqiptarë. 

02.04.1930 - 
03.21.1930 

9 

III-
1882 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi mostrat e vajgurit, benzinës, 
si dhe mbi fabrikimin e këpucëve. 

05.19.1930 - 
11.29.1930 

12 

III-
1883 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi mospërdorimin e grizës për 
bukë. 

1930 1 

III-
1884 

Njoftim i Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, rreth ankimeve që 
kanë bërë disa profesionistë shqiptarë mbi hapjen e 
fabrikave të zdrukthtarisë nga nënshtetas të huaj. 

01.24.1930 - 
01.29.1930 

3 

III-
1886 

Ligj mbi hapjen e kurseve bujqësore. 01.11.1930 - 
01.23.1930 

21 

III-
1887 

Ligj dhe rregullore mbi Reformën Agrare si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

05.06.1930 - 
12.30.1930 

31 
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III-
1888 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, rreth ankesave të disa bujqëve 
mbi nxjerrjen e tyre nga shtëpitë e tokat. 

01.22.1930 - 
12.30.1930 

15 

III-
1891 

Projektligj, raport dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Punëve Botore mbi 
sharjen, ujitjen, përmirësimin e tokave, rregullimin e 
punimeve të vaditjes dhe të tharjes dhe mbi hapjen e 
kanaleve për ujitje tokash. 

12.10.1929 - 
07.18.1930 

39 

III-
1892 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi adaptimin e fermave në 
stacione zooteknike. 

11.19.1930 1 

III-
1895 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj. mbi 
dhënien e disa mëzave të ushtrisë, mbi pezullimin e 
shitjes së bagëtive dhe seleksionimin e pelave dhe të 
lopëve. 

05.16.1930 - 
12.10.1930 

37 

III-
1896 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhje kontrate për 
punimin e fidanishtes në Laprakë si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

05.16.1930 - 
05.24.1930 

11 

III-
1897 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj., mbi ligjin e pyjeve, mbi mosdhënie leje 
për shfrytëzim pyjesh dhe mbi masat e marra për 
ndalimin e prerjes së pyjeve. 

11.06.1929 - 
12.13.1930 

36 

III-
1898 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi dërgimin e kontratave të lidhura për 
pajtimin e tagrit të peshkut për Shkodrën, Shëngjinin 
dhe Lezhën. 

07.07.1930 - 
07.25.1930 

37 

III-
1899 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare në lidhje me kërkesën për farë 
mëndafshi. 

11.21.1930 - 
12.23.1930 

6 

III-
1902 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
përfaqësisë shqiptare në ekspozitën blegtorale të 
Milanos. 

04.05.1930 - 
04.11.1930 

2 

III-
1903 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve Botore mbi emërime, pushime, 
transferime dhe keqsjellje të personit të Ministrisë së 
Punëve Botore. 

12.16.1929 - 
12.19.1930 

101 

III-
1904 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, mbi dërgimin e një shtojce të 
dekretligjit, mbi ligjin e bashkive në lidhje me udhëtimet 
si dhe një raport mbi gjendjen e Sektorit të Ministrisë së 
Punëve Botore. 

02.10.1930 - 
11.29.1930 

15 

III-
1905 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Këshillin e Shtetit mbi përpilimin e 
projektkontratave të ndërtimin në bazë të huasë. 

02.03.1930 - 
11.19.1930 

46 
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III-
1906 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
ndërtimeve të qyteteve dhe mbi ndryshimet që duhen 
bërë për të, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.10.1930 - 
12.08.1930 

89 

III-
1908 

Projektligj mbi regjistrimin e kontrolimin e ndërtesave e 
tokë ndërtesave. 

10.21.1930 - 
11.11.1930 

11 

III-
1911 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi kalimin e punëtorëve nëpër 
kantiere të pallateve ministrore për ndërtimin e 
bulevardit  " Zog ". 

01.31.1930 - 
03.20.1930 

11 

III-
1912 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
ujësjellësit dhe sjelljen e ujit të pijshëm si dhe 
korrespondence përkatëse. 

01.09.1930 - 
12.04.1930 

18 

III-
1913 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
punëtorëve që punojnë në rrugë dhe mbi zgjatjen e 
afatit të punimeve në udhëtim si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.07.1930 - 
12.30.1930 

100 

III-
1914 

Vendim i Këshilit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
marrjen e një automobili në dispozicion të Ministrisë së 
Punëve Botore për nevoja të ndryshme. 

07.26.1930 2 

III-
1917 

Projektligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shitjen, shpërndarjen, blerjen e sendeve të ndryshme 
dhe mbi lajmërimin që u duhet bërë tregtarëve të vendit 
që të prodhojnë sa më shumë sende për shitje si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

09.26.1929 - 
12.17.1930 

110 

III-
1918 

Korrespondencë e Kryeministrisë me shoqërinë 
shqiptare, mbi hapjen e një dyqani për të shitur dhe për 
të ekspozuar plaçka me punë dore. 

02.24.1930 1 

III-
1919 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në një kongres tregtar si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

09.08.1930 3 

III-
1924 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Oborrit Mbretëror mbi 
ankesën e Kristo Furxhiut për mbylljen e dyqanit që ka 
në brendësi nga autoritetet italiane. 

01.04.1930 - 
01.20.1930 

5 

III-
1927 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi klasifikimin e 
sendeve përsa i përket doganës, mbi rregullat e 
kontrollit të materialeve që kalojnë në doganë, mbi 
zhdoganimin, mbi masat që duhen marrë për 
përmirësimin dhe rregullimin e doganës dhe nëpunësve 
të saj si dhe korrespondenca përkatëse. 

12.27.1929 - 
12.31.1930 

55 

III-
1931 

Vendime të Këshilit të Ministrave, mbi nënshkrimin e 
konventës për qarkullimin e automjeteve. 

03.08.1930 - 
03.17.1930 

81 

III-
1932 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Departamentin Ushtarak mbi 
qarkullimin, rregullat e disiplinës dhe trafikut rrugor. 

01.21.1930 - 
12.15.1930 

12 
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III-
1933 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj., mbi komunikacionin dhe mbi lëshimin e lejeve për 
të drejtuar automjetet. 

06.01.1929 - 
11.29.1930 

24 

III-
1934 

Shkresë e Ministrisë së Ekonomisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi dërgimin e një raporti që bën fjalë 
për përfundimin e punimeve të Komisionit të 
Shqyrtimit të Protokollit të Trafikut Kufitar Shqipëri - 
Jugosllavi, si dhe mbi ndërtimin e një  
" Zigne Ferroviaire ". 

04.07.1930 - 
11.12.1930 

41 

III-
1935 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Durrësit mbi 
rregullimin e porteve detare. 

06.11.1930 1 

III-
1939 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë , Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi zhvillimin e gjyqit të vaporit " Falke " në 
Berlin. 

05.19.1930 - 
05.22.1930 

4 

III-
1941 

Korrespondencë e Zyrës së Shtypit të Kryeministrisë me 
drejtorinë e një fletoreje, mbi ardhjen e një flote italiane 
ajrore në Shqipëri. 

05.21.1930 - 
09.17.1930 

8 

III-
1946 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Postë Telegraf 
Telefonave, Ministrinë e Punëve Botore, mbi rregullat e 
shërbimit post-telegrafonik, sigurimin e 
korrespondencës telefonike dhe mbi autorizimin për 
djegien e dokumenteve telegrafike. 

02.14.1930 - 
10.01.1930 

11 

III-
1947 

Ligji mbi pranimin dhe dërgimin në rregull të 
telefonave si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.09.1930 - 
07.30.1930 

15 

III-
1948 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Punëve Botore, mbi 
moskorrespondimin me telegrame shifër e përfaqësuesit 
ushtarak me persona privatë. 

02.17.1930 - 
03.10.1930 

4 

III-
1956 

Korrespondencë ndërmjet Oborrit Mbretëor dhe 
Komandës së Gjindarmërisë, mbi formimin e një 
komisioni për kontrollimin e llogarive të Gjindarmërisë. 

03.30.1930 1 

III-
1957 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, 
rregullore dhe raport mbi vënien në qarkullim të 
monedhave të koronës si dhe mbi dhënien e koronave 
sermë ndër arkat e shtetit. 

03.18.1930 - 
10.06.1930 

30 

III-
1958 

Korrespondancë ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë 
e Financave, mbi shitjen e aksioneve nga Banka 
Kombëtare. 

02.05.1930 - 
02.22.1930 

6 

III-
1959 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, mbi dëshirën e shfaqur nga Banka 
a Vardanit në Shkup për të hyrë në marrëveshje me 
Bankën Kombëtare të Shqipërisë. 

06.03.1930 - 
06.07.1930 

2 
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III-
1961 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi formimin e një komisioni për studimin e kurimeve 
që duhen bërë në çdo dikaster për likujdimin e huasë së 
marrë nga " SVEA ". 

02.11.1930 - 
02.18.1930 

5 

III-
1963 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një 
huaje financiare Bashkisë së Tiranës me një interes 
vjetor 8%. 

12.20.1930 6 

III-
1964 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
të ardhurat nga pasuritë e mbetura shkretë. 

09.29.1930 - 
10.13.1930 

8 

III-
1965 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi formimin e një komisioni për të parë rishikimin e 
ligjeve fiskale (financiare). 

08.20.1930 - 
09.08.1930 

8 

III-
1966 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Financave, mbi mosnxjerrjen e ndonjë projektligji që 
ka të bëjë me taksat pa dijeninë e Ministrisë së 
Financave. 

09.17.1930 2 

III-
1967 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave etj., 
mbi zbritjen e nxjerrjen e taksave si dhe mbi aplikimin e 
mënyrave të padrejta në nxjerrjen e tyre. 

04.09.1930 - 
10.29.1930 

23 

III-
1968 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare, mbi dhënien e ndihmave odave 
të tregtisë për mbledhjen e taksave. 

08.02.1930 - 
08.07.1930 

3 

III-
1969 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Ekonomisë, mbi ankesën e dhomave të ekonomisë 
për shkak se janë ngarkuar me taksa. 

01.28.1930 - 
02.03.1930 

2 

III-
1970 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Këshillit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Punëve Botore, mbi pagimin e 
taksave të katundarëve dhe telegrameve nga ana e 
shoqërive koncesionare. 

01.20.1930 - 
08.22.1930 

13 

III-
1971 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi përjashtimin nga taksa e 
importit të drurit për nevojat e Legatës Angleze. 

01.02.1930 2 

III-
1974 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave etj., mbi 
taksën e tatim - fitimit mbi rrogat e kryetarëve të 
bashkive dhe ushtarakëve. 

07.02.1930 - 
10.07.1930 

12 

III-
1978 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Financave, mbi marrjen e masave për nxjerrjen e 
vergjisë e të xhelepit nga disa katunde që nuk i kanë 
paguar si dhe mbi kontrollimin dhe numërimin e 
xhelepit. 

02.22.1930 - 
12.30.1930 

18 

III-
1979 

Ankesë e bujqëve të Pasurisë së Shtetit për taksën e 
topjatës si dhe korrespondencë përkatëse lidhur me këtë 
problem. 

08.27.1930 - 
10.20.1930 

11 
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III-
1980 

Projektligj mbi qiranë e kullotave në Qarkun e 
Gjirokastrës si dhe korrespondencë mbi taksën e lëndës 
pyjore. 

04.07.1930 - 
12.11.1930 

17 

III-
1981 

Kërkesë drejtuar mbretit Zog dhe Qeverisë, mbi uljen e 
taksës progresive si dhe korrespondenca përkatëse 
lidhur me këtë problem. 

01.08.1930 - 
12.30.1930 

10 

III-
1982 

Ankesa drejtuar Qeverisë mbi përjashtimin nga taksi 
për ndërtimin e rrugëve si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve 
Botore lidhur me këtë problem. 

12.18.1928 - 
12.22.1930 

60 

III-
1983 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi anulimin e 
përdorimit të taksës së lexuesit për ndërtim veprash 
shtetërore si dhe ankesa drejtuar Qeverisë lidhur me 
pagesën e kësaj takse. 

06.04.1930 - 
12.18.1930 

28 

III-
1985 

Kërkesa drejtuar Qeverisë mbi uljen e taksës së lulëzimit 
si dhe korrespondencë mbi vjeljen e kësaj takse. 

07.05.1929 - 
09.22.1930 

33 

III-
1986 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Ekonomisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
kalimin e taksave të guroreve në favor të arkave 
komunale. 

11.14.1930 - 
11.27.1930 

4 

III-
1989 

Ligj dhe dekret mbretëror mbi taksat terminale të 
Shqipërisë për telegramet e dalë dhe të ardhur prej 
Vatikanit. 

04.05.1930 - 
05.07.1930 

13 

III-
1990 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi përjashtimin nga taksa e 
celibrimit sipas ligjeve në fuqi. 

05.03.1930 1 

III-
1991 

Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi mosmarrjen e 
taksës në lëshimin e vizave e të pasaportave për 
shërbëtorët e kafazët e legatave. 

02.24.1930 - 
04.16.1930 

5 

III-
1995 

Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë Postë-Telegrafike, 
Drejtorisë së Përgjithshme... dhe Kryeministrisë, mbi 
grabitjen e disa personave që nuk kanë kryer mirë 
shërbimin telegrafik si dhe disa personave të tjerë. 

01.02.1930 - 
12.18.1930 

75 

III-
1996 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Entit 
Kombëtar etj., mbi detyrimin në të holla që i ka Bashkia 
e Tiranës, Entit Kombëtar. 

01.07.1930 - 
03.19.1930 

21 

III-
1997 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përqindjet që 
duhet të japin komunat, Entit Kombëtar. 

03.20.1930 - 
12.23.1930 

16 

III-
1998 

Ankesa drejtuar Qeverisë si dhe korrespondencë 
ndërmjet saj dhe dikastereve të ndryshme, mbi pagesën 
e borxheve të personave të ndryshëm ose mospagesën e 
tyre. 

02.27.1930 - 
07.02.1930 

24 

III-
2004 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
familjeve të punëtorëve të vrarë aksidentalisht në punë 
e sipër. 

02.05.1930 - 
10.10.1930 

15 
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III-
2005 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare, Ministrisë së Financave etj., mbi 
akordim të hollash për pagesën e rrogave të 
ushtarakëve. 

01.18.1930 - 
10.23.1930 

61 

III-
2011 

Dekret Mbretëror mbi lidhjen e pensionit ushtarakëve 
ose familjeve të ushtarakëve të  vrarë si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

03.24.1930 - 
11.18.1930 

24 

III-
2013 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi akordimin e shpenzimeve për Komisionin 
e Kufijve. 

07.16.1930 - 
07.25.1930 

4 

III-
2014 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagesat që 
duhen bërë për hetimet kontrabandë si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

01.21.1930 - 
10.30.1930 

6 

III-
2015 

Kërkesë e një personi drejtuar Mbretit, i cili kërkon 
shpërblim në të holla për vrasje të një krimineli. 

05.07.1930 1 

III-
2016 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Financave, mbi shpenzimet që duhen për blerjen e 
veglave të laboratorit të kriminalistikës. 

08.08.1930 - 
10.02.1930 

9 

III-
2017 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme etj.,mbi shpenzimet për burgun. 

02.13.1930 - 
10.29.1930 

12 

III-
2018 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
etj., në lidhje me shpenzimet e bëra për mbajtjen e 
emigrantëve dhe mbi dhënien shpërblimi për dëmet. 

05.15.1930 - 
10.25.1930 

6 

III-
2020 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi shpërblimin e 
personave të dëmtuar nga ushtria. 

01.29.1930 - 
05.14.1930 

10 

III-
2023 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lënien në 
dispozicion të ushtrisë të një shume nga fondi " 
Shpenzime të mëshefta ". 

06.02.1930 - 
10.10.1930 

11 

III-
2024 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave mbi kërkesën e të hollave nga ana e 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, për t'u bërë ballë 
shpenzimeve të firmës italiane " Ercolo - Laufranche ". 

06.26.1930 - 
07.17.1930 

5 

III-
2025 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 
mjekimin e kuadrit ushtarak. 

06.14.1930 - 
07.12.1930 

6 

III-
2028 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për 
ndërtim rrugësh, urash dhe ndërtesash shtetërore si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

01.03.1930 - 
12.23.1930 

142 

III-
2029 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë, 
mbi shpenzimet e bëra për blerjen e misrit për punëtorët 
që ndërtojnë rrugët. 

10.13.1930 - 
11.13.1930 

2 

III-
2030 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 
shpenzimeve për blerjen e materialit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave. 

12.15.1930 - 
12.23.1930 

6 



Numri  
i 

dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
2031 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave, mbi shpenzimet për telegramet 
shifër. 

01.28.1930 - 
06.19.1930 

10 

III-
2032 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi shpenzimet që duhen për shtypjen e pullave 
postare. 

06.11.1930 - 
11.10.1930 

12 

III-
2033 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
ndihmave për të dëmtuarit nga tërmeti në rrethin e 
Vlorës. 

11.22.1930 - 
12.30.1930 

27 

III-
2035 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
shpenzimesh për dhënie ndihmë studentëve ose 
personave nevojtarë. 

01.21.1930 - 
12.30.1930 

68 

III-
2036 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e një 
sasie të hollash Entit Kombëtar për blerjen e 
veshmbathjeve. 

02.04.1930 - 
02.27.1930 

3 

III-
2037 

Shkresë e Drejtorisë së Entit Kombëtar drejtuar 
Kryeministrit, për dhënien e një çmimi grupit artistik të 
dalluar. 

09.25.1930 1 

III-
2038 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 
shtypin si dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë 
dhe dikastereve të tjera lidhur me këtë problem. 

01.07.1930 - 
12.30.1930 

156 

III-
2039 

Vendime dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Drejtorisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Financave etj. 
mbi likujdimin e llogarive dhe shpenzimeve mbi blerje 
veglash për sektorin e shëndetësisë dhe për mjekimin e 
të sëmurëve. 

03.18.1930 - 
12.23.1930 

27 

III-
2040 

Projektligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien ose marrjen me qira të ndërtesave të ndryshme 
si dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
dikastereve të ndryshme lidhur me shpenzimet për 
qiratë. 

01.09.1930 - 
01.10.1930 

100 

III-
2043 

Ligj, dekretligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave 
mbi shitjen, administrimin, dhurimin e pasurive 
shtetërore, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.10.1930 - 
12.03.1930 

76 

III-
2044 

Raporte inspektimi në Sarandë. 06.05.1930 16 

III-
2045 

Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi transkriptimin e regjistrave 
kadastralë të trashëgimisë. 

01.18.1930 - 
02.15.1930 

5 

III-
2046 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi unifikimin e të drejtës private. 

02.08.1930 2 

III-
2047 

Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore, etj., mbi privatësinë e tokave, marrjen, grabitjen, 
shitjen dhe mbi dhënie leje për shitje toke. 

01.20.1930 - 
09.18.1930 

106 
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III-
2048 

Lutje dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
privatësinë e pyjeve, maleve, kullotave, administrimin, 
prerjen e drurëve në pyje, pagimin e dëmeve në pyje, si 
dhe korrespondenca përkatëse. 

01.20.1930 - 
09.18.1930 

106 

III-
2049 

Ligj, lutje dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
pasuritë private, shitjen dhe masat e marra për 
mosdëmtimin e pasurive private, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

s.d. 0 

III-
2050 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Nënprefekturën e Krujës mbi të ardhurat 
dhe administrimin e pasurisë, ndarjen e saj midis 
pjesëtarëve , mbi të drejtën për njër pasuri, kërkesë për 
marrjen pjesë në pasuri, mbi një testament dhe mbi 
tapinë e pasurisë. 

01.10.1930 - 
07.25.1930 

18 

III-
2051 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Gjirokastrës, mbi 
kërkesë trualli për ngritje godinash, mbi të drejtën e disa 
nëpunësve për marrje toke për ngritje shtëpish, mbi 
mosprishje shtëpish dhe mbi mospëlqimin e çmimit të 
shtëpisë nga ana e pronarit. 

12.16.1929 - 
11.03.1930 

42 

III-
2053 

Ligj dhe rregullore mbi konfiskimin e pasurive, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.20.1930 - 
12.27.1930 

25 

III-
2054 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Vlorës, mbi dëmet 
e shkaktuara nga tërmeti dhe mbi ndihmën që iu dha 
qeveria të dëmtuarve. 

12.02.1930 - 
12.18.1930 

14 

III-
2055 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi paraqitjen e dy 
jetëshkrimeve të dy nëpunësve të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare . 

12.01.1930 1 

III-
4904 

Qarkore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
lidhjen e kontratave për marrjen e specialistëve të huaj 
në shërbim të shtetit shqiptar. 

02.20.1930 - 
10.11.1930 

2 

III-
4096 

Ligj mbi mbjelljen dhe palosjen e duhanit. 04.25.1930 2 

III-
4097 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi fondet e buxhetit si dhe vendim të 
rregulloreve lidhur me këtë problem. 

02.10.1930 - 
10.11.1930 

6 

III-
4098 

Lutje e një personi për nxjerrjen e të drejtave ( taksave ) 
si sipërmarrës. 

11.08.1930 - 
11.21.1930 

2 

III-
4099 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim kredie për 
shpenzime ndërtimi. 

11.10.1930 1 

III-
4100 

Lutje e korrespondencë për pagesën e rrogave të 
nëpunësve. 

02.08.1930 - 
11.15.1930 

14 

III-
4102 

Letër e shoqërisë elektrike dërguar Kryeministrisë në të 
cilën kërkon akordimin e një huaje. 

12.11.1930 4 
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III-
4103 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak pranë Oborrit Mbretëror mbi çështjen e 
pasurive shqiptare në tokat greke e serbe. 

06.26.1930 - 
09.25.1930 

12 

III-
4273 

Vendime, lutje, telegrame dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore, 
Ministrinë e Financave mbi shtimin e sasisë së pullave 
postare që do të shtypen dhe kontrollimi i tyre. 

12.20.1929 - 
05.06.1930 

20 

III-
4282 

Lutje e një qytetari italian Leo Magnino drejtuar Zyrës 
së Shtypit të Kryeministrisë, i cili kërkon që t'i dërgohen 
hetime (në gjuhën italiane, frënge ose angleze) mbi 
zhvillimin ekonomik,  industrial dhe kulturor të 
Shqipërisë. 

11.26.1930 2 

III-
4283 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme të Mbretit Perandor në Tiranë, mbi 
kthimin e të drejtës të eksplorimit dhe të zotërimit të një 
miniere bakri zotit Mikka Soppi. 

1930 1 

III-
4284 

Ligj mbi mbjelljen dhe paketimin e duhanit. 04.09.1930 1 

III-
4285 

Kopje telegrami i popullsisë së Konispolit dërguar 
Kryeministrisë, mbi nevojën që kanë për mjete, për 
rregullim rruge, ndërtesa qeveritare etj. 

04.17.1930 1 

III-
4287 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shtypjen e lekëve të rinj me kurorën e 
Skënderbeut. 

09.20.1930 2 

III-
4288 

Ligj, projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Kryesinë e Parlamentit, Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror, Ministrinë e Financave etj. mbi transferim 
kredie në buxhetin e vitit 1929 - 1930 të Kryeministrisë. 

03.27.1930 - 
04.04.1930 

7 

III-
4289 

Dekretligj mbi plotësimin e disa emërtimeve të 
kapitujve të buxhetit 1930 - 1931 të Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare. 

08.15.1930 1 

III-
4290 

Rregullore mbi përjashtimin nga taksa shtetërore të 
karburanteve që përdoren për punimin bujqësor. 

03.17.1930 2 

III-
4291 

Indeks i ligjeve, i dekreligjeve, i rregulloreve për 
nxjerrjen e taksave shtetërore. 

1930 6 

III-
4292 

Listë e shkëputur mbi të ardhurat që janë nxjerrë gjatë 
vitit 1929 -1930 dhe 1930 -1931. 

1930 1 

IV Arsim-Kulturë   

IV-223 Ligj, dekretligj, qarkore dhe korrespondencë mbi 
emërime, pushime, transferime, gradime, dekorime, 
kategorizime, heqje vërejtjesh, dërgim fotografish si dhe 
dërgim i jetëshkrimeve të arsimtarëve që iu mungojnë. 

01.02.1929 - 
08.05.1930 

855 

IV-227 Pasqyra përmbledhëse të statistikës arsimore dhe numri 
i nxënësve në shkolla të mesme dhe fillore. 

02.06.1930 - 
02.07.1930 

3 
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IV-232 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Arsimit dhe Oborrit Mbretëror mbi 
dërgimin e informacioneve kërkuar nga institucionet 
qendrore mbi nxënësit e klasave të fundit të shkollave të 
mesme. 

12.16.1929 - 
01.20.1930 

5 

IV-234 Vendime, lista dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së 
Financave etj., mbi dhënie burse për studime jashtë 
shtetit, akordim burse dhe lutje e një studenti ku kërkon 
të dijë për çfarë arsye nuk i është dhënë e drejta për të 
vazhduar studimet. 

01.10.1929 - 
01.08.1930 

115 

IV-238 Fabrika gjermane i drejtohet Konsullatës Shqiptare në 
Vjenë bën fjalë për kopjet e shpatës, përkrenares etj. të 
Skënderbeut që ruhen në Muzeumin e Vienës. 

05.02.1929 - 
02.05.1930 

8 

IV-240 Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefon me Kryeministrinë mbi botim 
lajmesh në shtyp. 

09.17.1929 - 
02.05.1930 

18 

IV-241 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., mbi botimin e 
librave e revistave bujqësore, të një vepre muzikore 
fetare si dhe botimin e lajmeve sociale, ekonomike të 
ndryshme. 

02.21.1929 - 
02.17.1930 

49 

IV-250 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Arsimit mbi 
emërime, pushimet, transferimet dhe dekorimin e 
kuadrit të arsimit. 

09.26.1928 - 
12.29.1930 

607 

IV-252 Rregullore mbi detyrat e sekretarëve dhe llogaritarëve 
të Ministrisë së Arsimit. 

01.11.1930 - 
01.22.1930 

14 

IV-254 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Arsimit, mbi marrjen e masave karshi prindërve, që 
kanë dërguar fëmijët e tyre në institucionet arsimore që 
janë për italianët. 

01.30.1930 - 
02.11.1930 

5 

IV-258 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Arsimit, mbi mbledhjen e dokumenteve nëpër arkiva, 
për hartimin e historisë së Shqipërisë. 

12.19.1930 2 

IV-259 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Arsimit dhe Ministrisë së Punëve Botore mbi gërmimet 
për gjetjen e sendeve të kulturës materiale. 

05.12.1930 - 
09.25.1930 

9 

IV-260 Njoftim i mbretit Zog drejtuar Kryeministrisë mbi 
dorëzimin e flamurit të federatës shqiptare " Dëshira " të 
Sofies Muzeumit Kombëtar. 

05.22.1930 - 
05.23.1930 

2 

IV-261 Kërkesë e një qytetari korçar drejtuar Kryetares së Artit 
princeshës Ruhije për ngritjen e një teatri në qytetin e 
Korçës. 

05.24.1930 1 
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IV-263 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi dhënien e ndihmave 
kryeinstruktorëve për organizimin e sportit dhe 
kalendari sportiv i vitit 1930-1931. 

02.18.1930 - 
05.27.1930 

4 

IV-266 Qarkore dhe korrespondencë e Zyrës së Shtypit me 
drejtuesit e fletoreve zyrtare mbi plotësimin e numrave 
të koleksioneve të gazetave si dhe mbi dërgimin e 
shtypit konsullatave tona. 

01.13.1930 - 
09.23.1930 

31 

IV-267 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kontrollues, mbi porosinë që u duhet bërë redaksive të 
fletoreve zyrtare për gabimet në shtyp. 

01.02.1930 - 
02.18.1930 

5 

IV-268 Dosja e protokollit të Zyrës së Shtypit të Kryeministrisë. 03.01.1930 - 
12.13.1930 

376 

IV-271 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Departamentit Ushtarak dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi lënien e lirë të nënshtetasve italianë për 
studimin e monografisë së Shqipërisë. 

03.10.1930 - 
12.01.1930 

22 

IV-272 Letër e Faik Konicës drejtuar mbretit Zog me anë të së 
cilës kërkon që t'i dhurojë një peshqesh profesorit 
amerikan Roselli me rastin e ardhjes në Shqipëri. 

07.01.1930 2 

IV-273 Vendime dhe korrespondencë, mbi mosmarrjen pjesë të 
Shqipërisë në Olimpiadën Sportive në Kaliforni dhe të 
mbledhjes për çështje artistike në Romë, për mungesë 
shpenzimesh. 

03.06.1930 - 
08.18.1930 

20 

IV-274 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë 
së Arsimit, mbi kërkesën e librarisë së Kongresit 
Amerikan në Uashington për botime shqiptare. 

08.04.1930 2 

IV-275 Vendime dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme në lidhje me 
marrëdhëniet me jashtë me kuadrin e botimeve dhe 
përkthimeve të librave. 

02.18.1930 - 
09.22.1930 

26 

IV-276 Korrespondencë e Zyrës së Shtypit me agjencitë e 
lajmeve të huaja për abonimet në shtyp si dhe njoftime 
mbi likuidimin e vlerës së tyre. 

01.04.1930 - 
12.23.1930 

46 

IV-556 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit në lidhje me organizimin shkollor. 

09.20.1930 2 

IV-558 Korrespondencë e Kryministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi mbylljen e konvikteve në Elbasan dhe në 
Leskovik. 

10.11.1930 - 
10.30.1930 

5 

IV-559 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi hapjen e një seminari kombëtar dhe 
përkrahjen që duhet të japë qeveria për këtë. 

11.08.1930 2 

IV-560 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi botimin e një vepre për Sektorin e 
Drejtësisë. 

02.23.1930 1 

IV-561 Korrespondencë e Drejtorisë së Shtypit me zyrën e 
shtypit pranë Kryeministrisë në lidhje me botimet dhe 
gazetat brenda dhe jashtë vendit, fondet që nevojiten. 

01.03.1930 - 
12.22.1930 

327 
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IV-597 Raport i Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit e 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi 
ndalimin e djemve që s'kanë mbaruar shkollat fillore për 
të dalë jashtë shtetit për studime, si dhe dërgimi i një 
mësuesi në katundin Shishtavec të Lumës. 

05.28.1930 - 
11.04.1930 

29 

IV-606 Kërkesë e pronarit të gazetës " Ora " mbi botimin e kësaj 
gazete nën emrin " Telegraf " nën përgjegjësinë e zotit 
Timo Dilo. 

05.16.1930 - 
05.29.1930 

2 

IV-619 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare mbi kërkesën për lejimin e disa studentëve 
për të ndjekur studimet në universitete të ndryshme të 
Europës. 

12.31.1929 - 
03.13.1930 

7 

V Shëndetësia   

V-106 Lutje dhe korrespondencë zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe Drejtorinë e Punëve të Shëndetësisë mbi emërime, 
transferime, dorëheqje të personelit të shëndetësisë. 

01.02.1929 - 
02.17.1930 

83 

V-112 Vendim dhe rregullore mbi tarifën farmaceutike. 12.16.1929 - 
01.17.1930 

7 

V-118 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme me Oborrin Mbretëror, 
Prefekturën e Gjirokastrës mbi emërime dhe keqsjellje të 
personelit të shëndetësisë. 

01.21.1930 - 
12.29.1930 

30 

V-120 Projektligj " Mbi mjekët dhe barnat mjekësore ". 1930 6 

V-121 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Punëve të Shëndetësisë, Ministrinë e Drejtësisë mbi 
çuarjen e një  të çmenduri në çmendinë e Vlorës dhe mbi 
kurimin e një të burgosuri. 

01.27.1930 - 
12.12.1930 

7 

V-122 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Këshillin e Shtetit mbi mbrojtjen e 
fëmijëve. 

08.20.1930 - 
08.22.1930 

4 

V-123 Korrespondencë e Kryeministrisë, Drejtorinë e Punëve 
të Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
çeljen e farmacive personale ku farmacisti të ushtrojë 
profesionin. 

02.12.1930 - 
02.27.1930 

10 

V-124 Ligje, projektligje, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe rregullore mbi llotarinë dhe mbi të drejtën e 
zhvillimit të llotarisë. 

03.11.1930 - 
12.12.1930 

42 

V-125 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbledhjen e një 
Kongresi Ndërkombëtar në Uashington për higjenën si 
dhe korrespondenca përkatëse. 

03.21.1930 - 
08.18.1930 

7 

V-126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
marrjen pjesë të Shqipërisë në Konferencën për 
kufizimin e barnave " stupe fiante ". 

12.10.1930 2 
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V-127 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Drejtorinë e Punëve të Shëndetësisë etj, për emërim, 
transferim mjekësh dhe e personave të tjerë mjekësor. 

12.17.1930 - 
12.29.1930 

109 

VI Civile-Administrative   

VI-281 Ligj, rregullore dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Komandës 
së Mbrojtjes Kombëtare e Ministrisë së Drejtësisë mbi 
martesën e oficerëve që janë në shërbim të përhershëm 
të Fuqisë Armate. 

11.26.1929 - 
06.02.1930 

38 

VI-284 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
lidhjen e një traktati nënshtetasve natyralizimi midis 
Qeverisë Shqiptare dhe Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

12.19.1929 - 
02.15.1930 

11 

VI-293 Vendim dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
caktimin e 28 Nëntorit si ditë feste kombëtare dhe 
ngritja e flamurit të parë në Vlorë. 

11.09.1929 - 
03.16.1930 

8 

VI-300 Kryetari i Këshillit të Ministrave me datë 02.01.1930 i 
dërgon telegram urimi Koço Kota ish Presidentit të 
Sveas me rastin e largimit të tij si dhe telegram 
ngushëllimi ndërmjet Kryeministrit dhe komandantit 
Londisan me rastin e vdekjes së Saladin Blloshmit. 

12.20.1929 - 
01.02.1930 

4 

VI-316 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Këshillit të Shtetit dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi publikimin në Fletoren Zyrtare të 
ligjeve, dekretligjeve e rregulloreve si dhe 
mosrespektimin e rregullave për diktimin e vendimeve. 

09.13.1929 - 
05.08.1930 

7 

VI-322 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme Postë Telegraf 
Telefonave mbi moslejimin e përdorimit të gjuhëve të 
huaja në telegramet zyrtare. 

08.28.1929 - 
01.03.1930 

5 

VI-346 Ligj, dekretligj, projektligj dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi formimin e një komisioni për 
regjistrimin e popullsisë si dhe mbi statistikat e numrit 
të popullsisë, dërguar në Hagë. 

01.07.1930 - 
12.23.1930 

138 

VI-347 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi disa të dhëna mbi një person 
i cili nuk gjendet në regjistrat e zyrës së rekrutimit. 

04.17.1930 - 
06.09.1930 

4 

VI-348 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Departamentin 
Ushtarak etj. mbi ndërrimin e mbiemrave dhe caktimin 
e ditëlindjeve në mënyrë definitive. 

01.10.1930 - 
08.27.1930 

58 

VI-350 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi ndalimin e dasmave dhe 
ahengjeve. 

10.16.1930 - 
12.20.1930 

4 
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VI-351 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Këshillin e Shtetit, mbi 
mosbërjen e shpërnguljeve pa vendim gjyqi. 

03.10.1930 - 
04.11.1930 

11 

VI-354 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit, mbi caktimin e vendeve të personave të 
zyrës së shtypit, të cilët do të asistojnë në hapjen e 
ceremonisë. 

10.15.1930 1 

VI-356 Telegrame urimi dhe falenderimi drejtuar mbretit, 
Kryeministrit etj. me raste feste, martese, ditëlindje etj. si 
dhe një lajmërim vdekjeje. 

01.01.1930 - 
12.19.1930 

52 

VI-357 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi mosdhënien e së drejtës për 
mbajtje fjalimi një personi me rastin e 1 Shtatorit. 

09.02.1930 - 
09.26.1930 

5 

VI-358 Dekretligj mbi flamurët dhe stemën e shtetit shqiptar. 05.21.1930 4 

VI-361 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kontrollues, mbi shoqërimin e një personi që do të 
kontrollojë veprimet e bashkive. 

04.15.1930 - 
04.17.1930 

4 

VI-362 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi përpilimin e modelit të librave të gjendjes civile. 

05.01.1930 - 
07.24.1930 

2 

VI-363 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Entit Kombëtar e " Djelmëria Shqiptare " 
në lidhje me ankesën për Bashkinë e Tiranës që nuk u 
përgjigjet akteve zyrtare. 

03.19.1930 1 

VI-364 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave etj. mbi 
mbarëvajtjen dhe rregullim që duhet vendosur në 
administratën shtetërore dhe caktimin e orarit zyrtar. 

03.06.1930 - 
09.02.1930 

23 

VI-365 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi sjelljen  karshi të huajve dhe 
mbi pritjen e dy të  huajve. 

05.23.1930 - 
09.22.1930 

5 

VI-367 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak, mbi caktimin dhe rregullimin e varrezave. 

01.08.1930 - 
12.10.1930 

4 

VI-368 Shkresë e Kishës Ortodokse Autoqefale mbi zgjedhjet 
kishtare. 

10.15.1930 - 
10.16.1930 

4 

VI-369 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi 
emërimin e kuadrit fetar. 

01.25.1930 - 
12.31.1930 

36 

VI-370 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me prefekturat dhe nënprefekturat, mbi 
ankesën e popullit të Melçanit për moslargimin e 
kryetarit të teqes së Melçanit. 

03.06.1930 - 
12.02.1930 

237 

VI-371 Korrespondencë e Kryeministrisë me Nënprefekturën e 
Leskovikut, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
protestën e bektashinjve, mbi sjelljet brutale të prind 
Qazimit dhe personave të tjerë për veprimet që kanë 
kryer si dhe mbi ankesën kundrejt një prifti. 

02.14.1930 - 
10.16.1930 

17 
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i 
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Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

VI-372 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
varrimin e Sheh Sabriut në tyrbe si dhe mbi 
funksionimin e daulles së ramazanit. 

01.30.1930 - 
10.24.1930 

5 

VI-373 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një marrëveshje në 
lidhje me përfundimin e konkordatit me Selinë e 
Shenjtë. 

09.22.1930 - 
09.25.1930 

2 

VI-374 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi dërgimin e rregullores mbi veprimet e 
përgjithshme të administratës financiare e varfnore të 
Komunitetit Mysliman në Shqipëri. 

02.01.1930 - 
12.02.1930 

10 

VI-375 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kishën Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë, në lidhje me falenderimin e 
Kryepeshkopit drejtuar Kryeministrit si dhe urime 
kongresit të shehelerëve. 

06.26.1930 - 
10.21.1930 

3 

VI-376 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Prefekturën e Korçës, mbi 
ngritjen e institucioneve fetare, instalimin e personave. 

01.02.1930 - 
05.29.1930 

42 

VI-377 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, Kryesinë e 
Parlamentit, mbi dërgimin e një statuti dhe rregullorja e 
Komunitetit Bektashian Shqiptar, mbi interpretimin dhe 
ndryshimin e një neni në Statutin e Komunitetit 
Mysliman dhe mbi caktimin e qendrës së Komunitetit 
Ortodoks. 

01.21.1930 - 
11.10.1930 

62 

VI-378 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi arsyet e konfliktit ndërmjet at 
Naum Vlorës dhe priftërve shqiptar të Amerikës si dhe 
një letër e sekretarit të Konferencave të Myslimanëve të 
Indisë drejtuar mbretit, ku kërkon përkrahjen e tij dhe të 
gjithë myslimanëve të Shqipërisë për krijimin e një 
qeverie, të lirë në Palestinë. 

04.16.1930 - 
06.27.1930 

20 

VI-379 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
dërgimin në Beograd të një delegati të Komunitetit 
Mysliman Shqiptar me rastin e instalimit të Reiz il-
Ulemas të Jugosllavisë si dhe kërkesë instruksioni me 
rastin e ardhjes në Shqipëri të episkopit serb. 

10.17.1930 - 
12.30.1930 

6 

VI-380 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi datat e festave 
fetare si dhe korrespondencë përkatëse. 

01.26.1930 - 
12.31.1930 

10 

VI-715 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi dërgimin e korrespondencës zyrtare si dhe lista e 
ligjeve, dekreteve, rregulloreve etj, të botuara gjatë vitit 
1930. 

08.30.1930 - 
12.03.1930 

33 

VI-716 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
dikastereve mbi respektimin e orarit zyrtar dhe të 
pritjes. 

02.25.1930 - 
09.02.1930 

13 

VI-717 Dekretligj mbi stemën e mbi flamurin e shtetit. 05.21.1930 8 
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VI-718 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
mbi rregullin që duhet ndjekur në zhvillimin e 
ceremonive. 

08.29.1930 1 

VI-719 Telegram falenderimi nga paria e Lushnjes dërguar 
Mbretit, për vendosjen e qetësisë në këtë krahinë. 

02.06.1930 2 

VI-720 Dekretligj mbi regjistrimin e popullsisë të disa 
komunave, që nuk kanë regjistrat themeltarë të 
popullsisë. 

1930 1 

VI-721 Lutje e parisë së Vlorës drejtuar Kryeministrisë, ku 
ankohen për heqjen e një kuadri fetar (hoxhë) dhe 
vënien e një tjetri, për të cilën nuk janë dakort. 

02.05.1930 2 

    

 


