
Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I Politiko - Juridike.   

I-916 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Prefekturën e Korçës mbi ekstradimin e keqbërësve. 

12.24.1928 - 
09.24.1931 

26 

I-998/e Vendime origjinale. 10.28.1929 - 
06.03.1931 

246 

I-1027 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme  dhe 
Ministrisë së Drejtësisë mbi hetimet që duhet të bëjnë 
për dokumentet fallso që janë lëshuar për të vendosur 
shkurorëzimin dhe lidhje martese me një tjetër. 

04.23.1929 - 
07.03.1931 

12 

I-
1110/d 

Vendime origjinale. 11.14.1930 - 
09.24.1931 

147 

I-1127 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror, Ministrisë së Punëve të Jashtme etj, mbi 
ndalimin e botimit të disa fletoreve zyrtare për 
politikë antiqeveritare si dhe mbi demaskimin e 
shtypit të huaj që flet kundër Shqipërisë. 

01.16.1930 - 
01.31.1931 

51 

I-1129 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
krijimin dhe suprimimin e kansullatave të shteteve të 
huaja në Shqipëri dhe emërimi i personelit përkatës të 
huaj. 

02.07.1930 - 
01.17.1931 

34 

I-1131 Shkresë e Ministrisë së Punëve e Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë mbi dërgimin e dy broshurave "Mbi 
situatën e Evropës, Lidhja e Kombeve dhe 
Çekosllavakia" dhe  "Mbi buxhetin e Çekosllavakisë" 
për vitin 1931. 

12.30.1930 - 
12.30.1931 

42 

I-1135 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e një 
traktati naturalizimi midis Shqipërisë e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës dhe nënshkrimin e tij. 

08.20.1930 - 
02.09.1931 

4 

I-
1136/a 

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

07.07.1930 - 
01.28.1931 

137 

I-1148 Vendim i Këshillit te Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Kryesinë e Komisionit për 
ndërrimin e emrave të katundeve etj, mbi pagëzimin e 
katundeve që kanë marrë të huajt. 

04.20.1929 - 
11.13.1931 

17 

I-1149 Dekret mbi personat e Këshillit të Ministrave dhe 
kompetencat e këtij këshilli. 

03.06.1930 - 
01.23.1931 

22 

I-1150 Rregullore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
shërbimet e brendshme të Këshillit Kontrollues dhe 
mbi disa akte që i duhen dorëzuar Këshillit 
Kontrollues. 

05.16.1930 - 
06.10.1931 

40 

I-1152 Ligje, projektligje dhe dekretligje mbi themelimin e 
urës së regjistrimit të gjendjes gjygjësore dhe mbi 
krijimin e një zyre të një organizatori pranë  Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

02.15.1930 - 
04.27.1931 

60 
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fletëve 

I-1154 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit mbi dërgimin e një projektligji si shtojcë e 
ligjit organik të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

05.16.1930 - 
02.25.1931 

6 

I-1155 Projektligje, dekretligje dhe raport  mbi modifikimin e 
ligjeve për organizimin e drejtësisë. 

01.07.1930 - 
12.17.1931 

59 

I-1156 Projektligje mbi zgjatjen e afatit të funksionimit të 
gjygjit politik si dhe korrespondenca përkatëse. 

04.05.1930 - 
01.02.1931 

25 

I-1162 Dekretligje, vendim dhe rregullore mbi formimin dhe 
qëllimin e Bankës Bujqësore Kombëtare. 

02.26.1930 - 
07.06.1931 

56 

I-1164 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Shtetit, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Komandën 
e Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi klasifikimin, 
interpretimin, nxjerrjen në rregull mbi mosbërjen e 
gabimeve dhe mbi ndryshimin e emërtimit të ligjeve, 
dekretligjeve, rregulloreve etj. 

01.02.1930 - 
01.10.1931 

86 

I-1175 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi emërime dhe gradime të 
personelit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.08.1930 - 
01.15.1931 

188 

I-
1177/c 

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. 

12.10.1930 - 
06.26.1931 

253 

I-1183 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe disa prefektura mbi 
emërime, pushime, transferime e gradime të policisë e 
komiserëve të policisë. 

01.10.1930 - 
02.28.1931 

154 

I-1186 Ligje dhe dekretligje mbi akordimi dekoratash 
nënshtetasve shqiptarë dhe të huaj si dhe rregullore 
dhe korrespondenca përkatëse. 

01.07.1930 - 
07.29.1931 

191 

I-1187 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve Botore etj 
në lidhje me kërkesat për të hyrë në punë. 

01.03.1930 - 
01.24.1931 

93 

I-1190 Projektligje, dekretligj, lutje dhe rregullore mbi 
instalimin dhe trajtimin e emigrantëve si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

09.04.1929 - 
09.09.1931 

183 

I-1195 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme mbi të dhënat për një oficer 
francez gjatë kohës së qëndrimit të tij në Shqipëri. 

09.19.1930 - 
05.04.1931 

6 

I-1197 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Gjirokastrës në 
lidhje me kërkesën e një shtetasi italian ku kërkon të 
dijë për të vëllanë që ndodhet në Shqipëri. 

12.20.1930 - 
01.15.1931 

2 

I-1201 Vendime origjinale. 05.15.1930 - 
04.23.1931 

200 

I-
1201/a 

Vendime origjnale. 04.23.1931 - 
07.14.1931 

200 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-
1201/b 

Vendime origjinale. 07.07.1931 - 
08.20.1931 

200 

I-
1201/c 

Vendime origjinale. 08.20.1931 - 
09.30.1931 

200 

I-
1201/d 

Vendime origjinale. 11.05.1931 - 
11.29.1931 

135 

I-1202 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare etj në lidhje me dispozitat për ndjekje 
ligjore të ushtarakëve. 

01.23.1931 - 
02.23.1931 

10 

I-1204 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj për ndjekje ligjore e 
arrestime për vjedhje e abuzime të tjera. 

07.09.1931 - 
12.27.1931 

22 

I-1205 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme për internime persona të ndryshëm me 
karakter politik dhe ordiner, familjeve dhe lirim nga 
internimi. 

01.09.1931 - 
09.14.1931 

200 

I-1206 Dekretligje mbi shtojcë e ligjit për dënime me faje 
politike e korrespondenca përkatëse. 

05.07.1931 - 
12.02.1931 

17 

I-1210 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme rreth këkesës së një të burgosuri për 
torturat që i bëhen në burgun e Beratit. 

05.26.1931 - 
06.12.1931 

2 

I-1211 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme për gjurmimin si dhe ndjekjen e disa të 
arratisurve brenda vendit. 

03.05.1931 - 
12.10.1931 

37 

I-1212 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme etj për internim, konfiskim e dëmtim 
pasurie të familjeve të të arratisurve. 

12.31.1930 - 
01.28.1931 

150 

I-1213 Prolektligje dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë etj për ndalimin e kumarit dhe të pijeve 
alkoolike për femijët nën 18 vjeç. 

11.23.1931 - 
12.17.1931 

12 

I-1214 Kopje artikulli e Ali Këlcyrës botuar në fletoren 
franceze "Les dokuments politiques" ku demaskohet 
politika e rregjimentit të Zogut dhe qëllimet 
ekspansioniste italiane në Shqipëri. 

1931 6 

I-1215 Vendime për mbylljen e gazetës "Arbëria" dhe të 
gazetës "Ora" për qëndrime në kundërshtim me 
politikën e shtetit. 

01.21.1931 - 
08.10.1931 

3 

I-1217 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme për ndalimin e hyrjes në Shqipëri të dy 
fletoreve greke që shkruajnë kundër Shqipërisë. 

05.15.1931 - 
06.12.1931 

5 

I-1219 Korrespondencë me Ministrinë e Oborrit Mbretëror, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për emërime 
diplomatësh të huaj në Shqipëri. 

01.15.1931 - 
12.23.1931 

22 

I-1220 Korrespondencë me Ministrinë e Oborrit Mbretëror, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për dekorim 
personalitetesh shqiptare nga shtete të huaja. 

01.17.1931 - 
11.05.1931 

33 

I-1221 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme për krijimin e një agjencie konsullore 
italiane në Shëngjin. 

09.26.1931 - 
12.23.1931 

4 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 
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I-1222 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme e 
materiale të tjera që kanë lidhje me disa çështje 
ndërkombëtare dhe që nuk lidhen me Shqipërinë. 

02.28.1931 - 
12.31.1931 

17 

I-1224 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme etj për ftesat e Shqipërisë dhe 
mospjesëmarrjen ose pjesëmarrjen në konferenca dhe 
kongrese ndëkombëtare për çështje shkencore, 
kulturale, fetare etj. 

03.10.1931 - 
12.31.1931 

49 

I-1225 Memorie (kopje) e grupit kombëtar jugosllav në 
Konferencën Ballkanike mbi kushtet e afrimit politik 
midis kombeve ballkanike. 

09.02.1931 4 

I-1226 Vendim dhe shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për njohjen e Republikës Spanjolle nga ana e Shtetit 
Shqiptar. 

04.25.1931 2 

I-1227 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
ratifikimin e Traktatit të Miqësisë me Japoninë. 

07.09.1931 1 

I-1229 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme ku njoftohet 
për nënshkrimin e një marrëveshje ndërmjet Komitetit 
të Maqedonisë dhe atij hungarez për të drejtat e 
pakicave nacionale, shprehet mendimi që të dërgojë 
në Gjenevë një përfaqësues pakicash shqiptare në 
Jugosllavi. 

01.14.1931 - 
01.15.1931 

3 

I-1232 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror për 
provokacione kufitare jugosllave në Shqipëri. 

09.16.1931 - 
10.31.1931 

4 

I-1236 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për ruajtjen nga shpronësimi të 
varrezave të ushtarëve francezë në Korçë. 

10.13.1931 - 
11.04.1931 

6 

I-1239 Dekretligje mbi krijimin e Kryeministrisë. 05.07.1931 - 
05.16.1931 

6 

I-1240 Dekretligje etj dokumente për disa ndryshime, 
strukturën organike të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme (krijim posti të organizatorit etj.). 

01.12.1931 - 
06.02.1931 

20 

I-1241 Qarkore e Ministrisë së Financave etj, për krijimin e 
një strukture të re në Ministrinë e Financave. 

11.09.1931 - 
12.29.1931 

4 

I-1242 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin 
e Shtetit etj për transferimin, adaptim zyrash për 
dikasteret qendrore dhe mbi kontrollimin e zyrave për 
vendosjen e Ministrisë së Ekonomisë. 

05.07.1931 - 
08.11.1931 

11 

I-1243 Raport i inspektorit të Oborrit Mbretëror për disa 
çrregullime financiare në zyra të ndryshme. 

07.08.1931 - 
07.13.1931 

4 

I-1244 Rregullore e brendshme e Këshillit Kontrollues. 06.10.1931 10 

I-1245 Korrespondencë me Këshillin e Shtetit rreth ligjit për 
policinë. 

04.25.1931 - 
08.11.1931 

6 

I-1246 Dekretligje si shtojcë e ligjit për bashkimin e 
Kryeqytetit dhe korrespondenca rreth saj. 

05.13.1931 - 
12.31.1931 

28 

I-1247 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme rreth interpretimit të një neni për ligjin e 
komunave. 

10.26.1931 2 
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I-1248 Ligj mbi modifikimin e një neni të procedurës civile. 04.03.1931 1 

I-1249 Korrespondencë me Këshillin e Shtetit dhe Ministrinë 
e Punëve të Brendshme për rolin e Këshillit të Shtetit 
si dhe Gjykatës së Lartë për diktime dhe apelime të 
ndryshme shtetërore civile. 

08.28.1931 2 

I-1250 Dekret Mbretëror dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Drejtësisë për të pezulluar pushimet disa gjykata të 
shkallës së parë për të përfunduar disa procese 
gjygjësore. 

07.03.1931 - 
07.14.1931 

7 

I-1251 Dekretligj për procedurën e akuzimit të ministrave 
nga ana e Mbretit. 

03.24.1931 - 
03.30.1931 

6 

I-1253 Korrespondencë me Kryesinë e Parlamentit për 
zgjedhjen e Kryesisë së Re të Parlamentit. 

10.20.1931 2 

I-1254 Dekret dhe korrespondencë me Kryesinë e Paramentit 
dhe Prefekturën e Korçës e Gjirokastrës për zgjedhjen 
e dy deputetëve në vende vakante. 

10.24.1931 - 
12.31.1931 

12 

I-1256 Lutje të disa personave privatë dhe korrespondencë 
me dikastere për emërime të ndryshme. 

12.04.1930 - 
10.07.1931 

22 

I-1257 Korrespondencë me disa dikastere e organe qendrore 
për emërime e çështje të tjera personeli në 
Kryeministri, Oborrin Mbretëror, Këshillin 
Kontrollues dhe Këshillin e Shtetit. 

02.14.1931 - 
10.10.1931 

62 

I-1258 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj për emërime e çështje të tjera të 
personelit bashkiak. 

12.09.1930 - 
11.18.1931 

41 

I-1259 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj për emërime, transferime, pushime, të 
dhëna biografike e çështje të tjera të personelit policor. 

01.09.1931 - 
06.30.1931 

150 

I-1263 Dekrete dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë etj për emërime, transferime, pushime të 
dhëna biografike etj, të dhëna për personelin e 
organeve të Drejtësisë. 

02.20.1930 - 
07.18.1931 

235 

I-1264 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për emërime, transferime, pushime të 
dhëna biografike për personelin e prefekturave, 
nënprefekturave dhe komunave. 

03.26.1929 - 
06.25.1931 

210 

I-
1264/1 

Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për emërime, transferime, pushime të 
dhëna biografike për personelin e prefekturave, 
nënprefekturave dhe komunave. 

12.27.1930 - 
11.13.1931 

249 

I-1265 Korrespondencë me Ministrinë e Oborrit Mbretëror 
dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për dekorim të 
disa personaliteteve rumune, hungareze, bullgare e 
angleze nga ana e Shtetit Shqiptar. 

02.12.1931 - 
12.04.1931 

33 

I-1266 Vendim i Këshillit të Ministrave për mënyrën e 
pranimit në punë të nëpunësve. 

08.21.1931 1 

I-1267 Raport justifikues i ligjit mbi gjendjen juridike dhe 
rregullimin hierarkik të nëpunësve civil të shtetit. 

04.01.1931 3 
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I-1270 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme rreth një 
raporti të Lidhjes së Kombeve për çështjen e trajtimit 
të emigrantëve ndër vende të ndryshme të botës. 

01.13.1931 - 
02.09.1931 

5 

I-1271 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme etj për kujdesin e Shtetit Shqiptar për 
emigrantët shqiptar në disa shtete të huaja. 

02.09.1931 - 
07.31.1931 

9 

I-1272 Shkresë e Ministrisë së Punëve te Jashtme për të 
ndaluar emigrimin e shtetasve shqiptare në Francë 
nga shkaku i krizës ekonomike të atjeshme. 

01.17.1931 2 

I-1274 Vendim për kategorizimin e origjinës së shtetasve 
shqiptarë në Rumani. 

03.16.1931 - 
03.18.1931 

4 

I-1965 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit mbi sigurimin e veshmbathjes së 
studentëve emigrantë. 

11.08.1930 - 
03.24.1931 

6 

1966 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave bërë 
Parlamentit, mbi zgjedhjen e Kryesisë së Kabinetit. 

04.21.1931 1 

I-1967 Dekrete mbi krijimin dhe frekuentimin e Ekonomatit 
të Përgjithshëm dhe zbatimin e rregullores së 
brendshme të Këshillit Kontrollues. 

06.01.1931 - 
08.14.1931 

2 

I-1968 Vendim dhe korrespondencë mbi formimin e 
komisioneve për probleme të ndryshme të aparatit 
shtetëror. 

06.04.1931 - 
11.18.1931 

10 

I-1969 Dekret i Mbretit Zog mbi dënimin me vdekje të një 
personi që ka kryer vrasje. 

11.10.1931 1 

I-1970 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Oborrit Mbretëror, 
për dërgimin e një dekretligji  
(mungon) për kthim në ligj, mbi akuzimin e 
ministrave nga ana e Mbretit Zog. 

02.09.1931 - 
07.30.1931 

3 

I-1971 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
mbi nëpunësit që largohen dhe që duhet të dorëzojnë 
atyre që i zëvendësojnë. 

11.20.1921 - 
11.25.1931 

2 

I-1972 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shqyrtimin e ankesës së 
paraqitur nga një prift i Nënprefekturës së Përmetit 
(nuk del se për çfarë) dhe që nuk i merret parasysh. 

03.11.1931 - 
04.24.1931 

6 

I-1973 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit mbi zgjedhjen e një deputeti në 
parlament. 

01.28.1931 - 
01.29.1931 

3 

I-2096 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi ndalimin e emigrimit të 
punëtorëve shqiptarë në Francë dhe Belgjikë. 

07.13.1931 2 

I-2097 Vendime, lista dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi internimin 
dhe zhdukjen e kriminelëve të arratisur dhe të 
familjeve të tyre, si dhe akordim shpërblimi 
personave që kanë mundur të zhdukin këta kriminelë. 

03.31.1931 - 
09.15.1931 

10 
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I-2098 Vendim e korrespondencë të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi lirimin nga 
internimi të familjes së një të arratisuri kriminel, i cili 
është arratisur në Jugosllavi. 

10.03.1931 2 

2099 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë ,e 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ftesën që i bën 
Legata Italiane në Tiranë Qeverisë Tonë për të marrë 
pjesë ne Kongresin III Ndërkombëtar të Kanunit Penal 
që mbahet në Palermo me 4 Prill 1932. 

06.11.1931 2 

I-2100 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi krijimin e një nënkomisioni që 
do të mblidhet në Gjenevë dhe caktimi i Leo Kurtit si 
përfaqësues i Qeverisë tonë për të marrë pjesë në këtë 
mbledhje. 

07.09.1931 1 

I-2101 Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, dërguar 
Kryeministrisë mbi ardhjen në Durrës të një skuadre 
angleze dhe pritja që do t'i bëjë Pandeli Evangjeli 
(Kryeministër) Admiralit anglez. 

05.09.1931 1 

I-2102 Lista e nëpunësve të Shtetit Shqiptar. 11.25.1931 44 

I-2103 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transferim dhe 
emërim nëpunësish. 

02.16.1931 1 

I-2104 Dekretligje mbi gjykimin e shpejtë të padive 
poseduese. 

11.05.1931 6 

II Ushtria   

II-278 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Pallatit 
Mbretëror dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e oficerëve të fuqive të armatosura, së 
bashku me raportin përkatës. 

09.12.1929 - 
10.20.1931 

76 

II-317 Projektligj, projekt mbi dekretligjin dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Komandën e Përgjithshme të 
Fuqive Armate, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi ndjekjen e Shkollës së Oficerëve nga nëpunësit, 
rregullimin e shkollës dhe mbi dërgimin e rrogave të 
tyre. 

07.30.1929 - 
12.31.1931 

455 

II-338 Dekrete dhe korrespondencë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare etj, për emërime e çështje të tjera 
ushtarakësh dhe gjindarësh. 

04.02.1931 - 
12.08.1931 

128 

II-339 Dekretligj e dokumente përkatëse, për ndryshime në 
dispozitat për shkollat dhe bursat ushtarake. 

05.07.1931 - 
05.16.1931 

7 

II-340 Korrespondencë me Komandën e Përgjithshme të 
Ministrisë Paraushtarake dhe Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, për bursat dhe stërvitjet paraushtarake. 

01.15.1931 - 
12.31.1931 

18 

II-341 Shkresë, drejtuar Këshillit të Shtetit për çeljen e 
Shkollës së Policisë. 

1931 1 

II-343 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror, për izolimin 
ose asgjesimin e predhave të pazbrazura, që ndodhen 
nëpër vende të ndryshme. 

03.28.1931 - 
03.31.1931 

2 
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II-344 Projektligj, si dhe shtojcë e ligjit për dekorimet dhe 
projektligje për krijimin e një medaljeje për forcat e 
armatosura. 

04.13.1931 - 
09.07.1931 

19 

II-345 Rregullore e dokumentet përkatëse për modifikimin e 
rregullores për administrimin e trupave ushtarake. 

07.21.1931 - 
09.22.1931 

12 

II-348 Vendime, kontrata e korrespondencë me 
Departamentin Ushtarak në Oborrin Mbretëror, 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj, për marrjen në 
shërbim, trajtim e çështje të tjera të specialistëve të 
huaj në Ushtrinë, Gjindarmërinë Shqiptare. 

01.15.1931 - 
12.30.1931 

121 

II-349 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi listën e disa qytetarëve shqiptarë, që nuk 
figurojnë në ushtrinë franceze. 

05.13.1931 - 
05.16.1931 

2 

II-350 Shkresë e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, për 
vizitën e Flotës Britanike në Portin e Sarandës. 

01.22.1931 - 
01.24.1931 

2 

II-482 Njoftim i Komandës së Mbrojtjes Kombëtare bërë 
Kryeministrisë, mbi emërimin e kuadrit ushtarak. 

08.27.1931 1 

II-494 Dekret mbretëror dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë e Ministrinë 
e Oborrit Mbretëror, mbi faljen e dënimit me burgim 
të një rekruti nga Gjirokastra, i cili i është shmangur 
shërbimit ushtarak. 

08.01.1931 - 
08.11.1931 

3 

III Ekonomi-Financë   

III-852 Ligj, vendime të Këshillit të Ministrave, kërkesë e 
korrespondencë mbi lidhje pensioni nëpunësve civilë 
dhe familjeve të tyre, si dhe korrespondenca për 
heqjen e të drejtës së lidhjes të një pensioni Fan Nolit. 

02.25.1925 - 
07.04.1931 

116 

III-1544 Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Financave,  Ministrinë e Drejtësisë mbi sekuestrimin e 
gajtanit të një shoqërie dhe mbi ndalimin e 
sekuestrimit të kullotave dhe pyjeve që janë në 
zotërimin e shtetit ose të besuarve të tij. 

03.27.1928 - 
09.12.1931 

26 

III-1563 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektkontratës për elektrifikimin e vendit dhënë 
shoqërisë " SESA ". 

03.04.1929 - 
11.26.1931 

111 

III-1608 Projektligj mbi tharjen e ujitjen e tokave, raport dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem, si dhe listë 
mbi kënetat që janë në vendin tonë. 

04.20.1929 - 
01.10.1931 

25 

III-1678 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Drejtorisë së Postë , Telegraf , Telefonave me 
Ministrinë e Punëve Botore, Kryesinë e Këshillit të 
Shtetit etj. emërime, transferime, pushime, gradime të 
personelit të Postë Telegraf Telefonave, si dhe kërkesa 
për t'u marrë në punë dhe marrje masash të personelit 
të Postë , Telegraf , Telefonave për shërbim jo të mirë, 
paraqitja e jetëshkrimeve të personelit. 

01.18.1929 - 
11.10.1931 

137 
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III-1717 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi pjesën e detës që i është caktuar Qeverisë 
Shqiptare si hua publike e ish Perandorisë Otomane. 

07.09.1929 - 
09.18.1931 

14 

III-1781 Lutje dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
blerjen e tokave për ngritjen e ndërtesave dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

09.15.1927 - 
02.12.1931 

68 

III-1796 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekretligj dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror, Ministrisë së Punëve të Jashtme, etj. mbi 
lidhje pensioni mujor, kërkesë për të dalë në pension, 
refuzim pensioni, si dhe kryerja e veprimeve për 
lidhje pensioni. 

01.08.1929 - 
09.25.1931 

733 

III-1835 Lutje personave të ndryshëm drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi mosmarrëveshje pasurish të 
tundshme dhe të patundshme, (trashëgimi) pronësie, 
si dhe korrepondencë lidhur me këtë problem. 

04.06.1929 - 
09.07.1931 

121 

III-1849 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Drejtësisë, etj. mbi lirimin e banesave ku banojnë 
ushtarë, prefektë, etj. 

01.10.1929 - 
04.17.1931 

50 

III-1862 Ligje, vendime dhe korrespondencë mbi dhënien me 
koncesion për shfrytëzimin e vajgurit dhe qymyrgurit 
shoqërive " AGIP " dhe " D' Arcy Exporation C' LID ". 

01.09.1930 - 
06.13.1931 

95 

III-1868 Dekrete mbi zbatimin e statuteve të Shoqërisë 
Industriale e Bujqësore. 

01.09.1930 - 
03.24.1931 

182 

III-1870 Dekrete dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Kryesisë së Parlamentit dhe Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, mbi dhënien me koncesion për 
shfrytëzimin e pyjeve. 

03.19.1929 - 
01.10.1931 

66 

III-1873 Kërkesë e një nënshtetasi italian drejtuar Ministrisë së 
Punëve Botore, për të pasur në koncesion kalimin e 
listës zyrtare të abonentëve me telefon në Shqipëri si 
dhe korrespondencë me Kryeministrinë mbi 
mosdhënien e këtij koncesioni. 

07.30.1930 - 
08.13.1931 

18 

III-1875 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave etj. mbi konfliktin ndërmjet shoqërisë " 
SITA " me shoqërinë " Krahu " dhe Bashkinë e Tiranës 
për çështje financiare. 

04.19.1930 - 
02.03.1931 

33 

III-1878 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e 
kontratave dhe marrjen në shërbim të ushtrisë, 
oficerët dhe specialistët e huaj si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.13.1930 - 
03.06.1931 

138 

III-1879 Projektligj, vendime dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Financave etj., mbi marrjen në punë të 
specialistëve dhe punëtorëve të huaj. 

01.21.1930 - 
02.04.1931 

134 
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III-1881 Projektligj, vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
ngritjen e fabrikave, centraleve për zhvillimin e 
ekonomisë kombëtare dhe korrespondenca përkatëse. 

01.16.1930 - 
03.09.1931 

61 

III-1885 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime të personelit të 
bujqësisë. 

12.10.1929 - 
05.06.1931 

358 

III-1889 Ligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
favorizimin e bujqësisë, mbi punimet me vegla 
moderne në bujqësi si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.11.1929 - 
04.01.1931 

88 

III-1893 Rregullore dhe korrespondencë e Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, me Oborrin 
Mbretëror mbi konkursin që do të zhvillohet ndërmjet 
kafshëve si dhe çmimet fituese. 

09.26.1930 - 
01.15.1931 

28 

III-1900 Projektligj dhe raport mbi vendet e ndaluara për 
gjueti. 

01.16.1931 25 

III-1907 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
ndërtesave shtetërore dhënë vendi dhe lidhje kontrate 
për të, si dhe korrespondenca përkatëse. 

12.20.1930 - 
01.07.1931 

282 

III-1909 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi ndërtimin dhe meremetimin e ndërtesave private. 

01.15.1930 - 
09.11.1931 

29 

III-1915 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi emërime, pushime, transferime, marrje 
masash të personelit të tregtisë dhe doganave. 

01.07.1930 - 
01.10.1931 

87 

III-1916 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi dërgimin e një kodi tregtar. 

02.22.1930 - 
01.09.1931 

98 

III-1920 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi organizimin e 
panaireve dhe mbi hapjen e ekspozitave 
ndërkombëtare si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.03.1930 - 
03.06.1931 

45 

III-1922 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi importimin dhe eksportimin e 
sendeve të ndryshme. 

03.05.1930 - 
02.06.1931 

56 

III-1923 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkimin e 
kripës në limanin e Durrësit dhe mbi lejen që duhet 
dhënë për shitjen e kripës si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.24.1930 - 
11.02.1931 

43 

III-1926 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi kontrabandat, 
ndalimin e kontrabandave me korona sermë, kapjen e 
sendeve kontrabandë si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

04.07.1930 - 
02.07.1931 

20 

III-1929 Ligj, projektligj, dekretligj, mbi shtesën e tarifës 
doganore, mbi korrigjimin e disa gabimeve të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, mbi tarifën doganore 
dhe mbi abrogimet e zanit të nenit 123 të tarifës 
doganore. 

01.21.1930 - 
04.07.1931 

55 
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III-1930 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime të personelit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave. 

12.14.1929 - 
03.12.1931 

163 

III-1938 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi 
avaritë që ndodhin në avulloret " Puglia ", si dhe mbi 
blerjen e disa vaporëve. 

01.29.1930 - 
08.19.1931 

23 

III-1940 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nënshkrimin e 
Konventës Ndërkombëtare Ajrore. 

12.07.1929 - 
02.02.1931 

11 

III-1942 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtypjen, 
syrzhozhimin, koleksionet, kampionet dhe dërgimin e 
një personi që kërkon t'i kthehet një valixhe personale 
me pulla si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.01.1930 - 
04.30.1931 

90 

III-1944 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi instalimet 
telefonike, heqjen e telefonave, suprimimin e 
stacioneve të ndërlidhjeve, kompletimin e centralit 
telefonik dhe mbi moslejimin e nëpunësve të flasin me 
telefon jashtë qytetit si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.11.1930 - 
01.24.1931 

20 

III-1945 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave, mbi mosbërjen e instalimit të 
elektrikut dhe mbi largimin e shtyllave të telefonave. 

11.23.1929 - 
02.03.1931 

13 

III-1949 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet 
postare të Shqipërisë me Italinë dhe një konventë 
radiotelegrafike si dhe korrespondenca përkatëse. 

05.03.1930 - 
11.14.1931 

36 

III-1950 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave etj. mbi emërime, pushime dhe 
transferime të  kuadrit të sektorit financiar. 

01.02.1930 - 
01.25.1931 

436 

III-1951 Ligji, dekretligji, raporte dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe dikastereve mbi 
aprovimin e buxhetit për vitin 1930 - 1931. 

04.14.1930 - 
03.30.1931 

204 

III-1952 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi përgatitjen e buxhetit preventiv si dhe vendime e 
korrespondencë, mbi gjendjen e shpenzimeve dhe 
parashikimi i buxhetit për vitin 1930 - 1931 për 
dikasteret e ndryshme. 

01.08.1930 - 
06.19.1931 

243 

III-1953 Ligj, dekretligj, projektligj dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikastere të ndryshme, mbi bartjen 
shtesën dhe transferimin e fondeve të buxhetit. 

01.07.1930 - 
12.20.1931 

464 

III-1954 Ligj, dekretligj, projektligj dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikastere të ndryshme mbi bartjen, 
shtesën dhe transferimin e fondeve të buxhetit. 

01.02.1930 - 
11.25.1931 

319 

III-1955 Dekrete, vendime dhe korrespondencë mbi 
administrimin e pasurisë dhe kontabilitetin e 
përgjithshëm të shtetit. 

02.07.1930 - 
03.30.1931 

135 
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III-1960 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi akordimin nga 
ana e shoqërisë " SVEA ", Qeverisë Zogiste 2 milion 
franga ari për shpenzime ndërtimi dhe bonifikimi. 

01.19.1930 - 
02.21.1931 

66 

III-1962 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi dhënie huaje shoqërive dhe organizatave për 
nevoja të ndryshme. 

02.15.1930 - 
02.09.1931 

15 

III-1972 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi dërgimin e listave të 
kontraktorëve, verifikimin e tatim - fitimit. 

02.04.1931 - 
02.09.1931 

2 

III-1975 Ligji mbi shtimin e taksës së duhanit si dhe vendime e 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

12.12.1929 - 
06.10.1931 

120 

III-1976 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e lutje të personave drejtuar Qeverisë, mbi taksimin e 
pijeve alkoolike. 

01.09.1930 - 
07.17.1931 

20 

III-1977 Ankesa të fshatarëve drejtuar Qeverisë Mbretërore, 
mbi uljen e taksës të të dhjetave ose zgjatjen e afatit si 
dhe korrespondenca përkatëse lidhur me këtë 
problem. 

01.03.1930 - 
02.27.1931 

96 

III-1984 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Financave, 
mbi tatimin e ndërtimeve dhe falje tatimi të 
ndërtesave. 

11.04.1930 - 
01.15.1931 

8 

III-1987 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave dhe Kryesisë së Parlamentit mbi pagesën 
e zinareve nga tregtarët që kanë blerë nga artikujt e 
monopolizuar. 

01.28.1930 - 
06.23.1931 

8 

III-1988 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme nga taksa telegrafike 
si dhe korrespondencë mbi taksën e kalipostave e të 
mandapostave. 

07.17.1930 - 
04.03.1931 

31 

III-1992 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Këshillit të 
Shtetit, Kryesisë së Parlamentit etj., mbi nxjerrjen e 
taksës së sherifijes. 

09.08.1930 - 
11.11.1931 

7 

III-1994 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ligjin e taksave në 
Jugosllavi dhe mbi taksat që merr Qeveria Jugosllave 
nga nënshtetasit e saj beqarë. 

03.06.1930 - 
01.21.1931 

5 

III-1999 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe dikastereve të ndryshme, 
mbi faturat dhe mandatpagesat për likujdimin e të 
prapambeturave dhe shpenzimeve të tjera. 

02.11.1930 - 
01.02.1931 

93 

III-2000 Kërkesa drejtuar Qeverisë nga persona të ndryshëm të 
cilët kërkojnë leje për ushtrim profesioni si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave lidhur me këtë problem. 

01.27.1930 - 
10.29.1931 

58 

III-2006 Dekretligj dhe korrespondencë, mbi mosshpërblimin e 
gradualive me rroga të artilerisë. 

09.08.1930 - 
07.30.1931 

17 
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III-2007 Lutje e oficerëve hollandezë për pagesën e tyre nga 
ana e Qeverisë Shqiptare, gjatë kohës që kanë kryer 
shërbimin në Shqipëri si dhe korrespondenca dhe 
vendimi përkatës për këtë problem. 

02.20.1930 - 
08.26.1931 

29 

III-2010 Projektligj mbi pensionet civile dhe ushtarake dhe 
korrespondencë e raporte justifikuese lidhur me këtë 
problem. 

02.27.1930 - 
01.27.1931 

86 

III-2021 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 
shumave (në para) për shpenzime të ushtrisë si pajisje 
materiale, furnizime, pajisje spitali ushtarak etj. 

01.13.1930 - 
04.08.1931 

214 

III-2022 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare të Këshillit të Shtetit dhe 
mendim mbi paraqitjen e fletëshpalljes në adjudikatë 
për shtypshkrime për nevojat e Komandës së Mbrotjes 
Kombëtare. 

12.19.1930 - 
01.22.1931 

7 

III-2026 Vendime të Këshilit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi akordim të hollash për 
shpenzime në sektorin e bujqësisë si: bonifikime, 
vaditje, blerje vegla, farëra dhe plehërash kimike etj. 

01.13.1930 - 
02.16.1931 

53 

III-2027 Vendime të Këshilit të Ministrave, mbi akordimin e 
shumave (me para) për udhëtimet e ndryshme në 
sektorin ushtarak si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Komandës Ushtarake lidhur me këtë problem. 

08.21.1929 - 
01.31.1931 

124 

III-2034 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 
shpenzimeve për bursat e studentëve dhe pajisje 
konvikti. 

12.31.1929 - 
01.31.1931 

127 

III-2041 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet 
për pajisje zyrash shtetërore si dhe korrespondenca 
përkatëse lidhur me këtë problem. 

11.06.1929 - 
01.14.1931 

165 

III-2042 Dekretligj mbi mbrojtjen e pronës shtetërore, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.27.1930 - 
05.16.1931 

41 

III-2056 Raport mbi gjendjen dhe masat për mëkëmbjen e 
ringjalljes së ekonomisë së vendit. 

08.25.1931 - 
12.23.1931 

5 

III-2058 Dekretligj mbi dhënie në sipërmarrje të shfrytëzimit të 
ujrave minerale të Llixhës së Elbasanit. 

08.11.1931 - 
10.20.1931 

13 

III-2060 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Ministrinë e Financave, mbi konceison për 
ngritjen e fabrikës së birrës. 

04.30.1931 2 

III-2061 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi dhënie në sipërmarrje të mullinjve në 
Qarkun e Beratit. 

11.07.1931 - 
11.25.1931 

6 

III-2063 Vendim dhe korrespondencë i Kryeministrisë me 
Minisrinë e Punëve të Jashtme, mbi ardhjen e disa 
specialistëve të huaj për punime botore. 

03.16.1931 - 
06.24.1931 

10 

III-2064 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Shtetit, mbi ndalimin e hyrjes të punëtorëve të huaj në 
Shqipëri. 

03.12.1931 3 
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III-2065 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi emërim 
dhe pushim nga puna të personelit të industrisë. 

01.22.1931 - 
12.03.1931 

15 

III-2066 Projektligj mbi fabrikimin e armëve e të municioneve. 09.25.1931 - 
12.22.1931 

22 

III-2067 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi zhvillimin e industrisë së duhanit. 

11.17.1931 - 
12.17.1931 

10 

III-2068 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Financave dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi zhvillimin e 
industrisë ushqimore. 

01.10.1931 - 
12.17.1931 

111 

III-2069 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare,  
mbi projektligjin mbi preferimin e produkteve dhe të 
artikujve të vendit nga ana e ushtrisë dhe e 
institucioneve të tjera shtetërore. 

03.05.1931 - 
06.01.1931 

14 

III-2070 Korrespondencë e Kryeministrisë me Entin Kombëtar 
" Djelmëria Shqiptare " mbi hapjen e Ekspozitës së 
Parë të Artizanatit Shqiptar. 

05.09.1931 - 
12.30.1931 

8 

III-2081 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi tharjen e kënetave. 

01.16.1931 - 
12.30.1931 

24 

III-2083 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi hapje 
kursesh për shërbimin veterinar. 

07.15.1931 - 
07.29.1931 

5 

III-2084 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhje kontrate 
me një specialist për kultivimin e ullinjve. 

01.15.1931 - 
02.28.1931 

11 

III-2086 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi zhvillimin e gjuetisë së peshkut. 

04.10.1931 - 
05.22.1931 

3 

III-2087 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ftesën që i bëhet 
qeverisë sonë për pjesëmarrjen në ekspozitën e 
makinave bujqësore. 

07.25.1931 3 

III-2088 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi furnizimin nga jashtë me vegla 
bujqësore. 

07.21.1931 - 
12.28.1931 

7 

III-2089 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi interpretimin e  nenit 8 të 
Marrëveshjes Arsimore - Bujqësore, lidhur në mes 
Qeverisë Mbretërore   dhe Fondacionit Amerikan " 
Near E'ast " të New Yorkut. 

07.02.1931 - 
07.17.1931 

6 

III-2093 Vendime dhe korrespondenca e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi ndërtim rrugësh. 

01.17.1931 - 
10.28.1931 

92 

III-2094 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi ndërtim urash. 

01.05.1931 - 
12.31.1931 

35 

III-2095 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi punime për ujësjellsa. 

02.07.1931 - 
12.31.1931 

32 
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III-2098 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi emërimin dhe pushimin e nëpunësve 
të tregtisë. 

01.23.1931 - 
12.14.1931 

36 

III-2099 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi krijimin dhe funksionimin e odave të 
tregtisë. 

10.09.1931 - 
12.21.1931 

34 

III-2100 Dekret mbi zbatimin e modifikimit të statutit të 
shoqërisë " Stamles ". 

01.13.1931 - 
01.22.1931 

12 

III-2101 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe procesverbal mbi konfliktet me 
shoqërinë " Sita " në aplikimin e kontratës së 
monopolit të kripës. 

10.17.1931 3 

III-2110 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Këshillin e Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi formalitetet 
doganore. 

02.02.1931 - 
09.25.1931 

141 

III-2111 Ligji mbi zgjerimin e dekretligjit që përjashton nga 
tagrat doganore materialet ushtarake. 

05.25.1931 - 
12.28.1931 

23 

III-2112 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi përjashtimin nga tagri doganor të veshmbathjeve 
dhe pëlhurës. 

01.05.1931 - 
12.29.1931 

18 

III-2119 Kërkesë e parisë së Shkodrës për të marrë masa për 
përmirësimin e vijës hidrografike të Shkodrës. 

10.29.1931 - 
10.30.1931 

4 

III-2120 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendëshme dhe statistikë për anijet e huaja 
të ardhura në portet shqiptare. 

10.07.1931 5 

III-2121 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen në Konferencën 
e 4-t të Përgjithshme të Tranzitit në Gjenevë. 

08.18.1931 - 
12.29.1931 

4 

III-2122 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi krijimin e vijës ajrore. 

05.04.1931 - 
07.09.1931 

8 

III-2123 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi krijimin e një 
dege postare. 

11.26.1931 - 
12.23.1931 

24 

III-2124 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Ministrinë e Financave, mbi 
instalimin e rrjetit telefonik. 

03.05.1931 - 
12.31.1931 

46 

III-2126 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Ministrinë e Financave, mbi 
furnizimin me material telegrafik. 

03.30.1931 - 
09.24.1931 

55 

III-2127 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi pjesëmarrjen e 
Qeverisë sonë në Konferencën Telegrafike 
Ndërkombëtare në Madrid. 

10.30.1931 2 
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III-
2134/3 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., mbi bartje, 
shtim dhe transferim fondi. 

09.05.1931 - 
11.11.1931 

202 

III-2135 Projektligj mbi modifikimin e ligjit për Bankën 
Bujqësore Kombëtare. 

08.10.1931 - 
12.17.1931 

11 

III-2136 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi krijimin e shoqërive për kredi 
fondesh. 

11.13.1929 - 
07.23.1931 

50 

III-2138 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi krijimin e Komisionit për Përdorimin e Huave. 

06.24.1931 - 
12.11.1931 

113 

III-2139 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shtypjen dhe vënien në qarkullim të 
monedhës. 

03.03.1931 - 
12.02.1931 

9 

III-2141 Korrespondencë e Kryeministrisë me  Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi 
zbatimet mbi gjënë e gjallë. 

05.16.1931 - 
12.10.1931 

27 

III-2144 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi projektligjin mbi taksat gjyqësore. 

05.01.1931 - 
12.21.1931 

47 

III-2146 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi taksat 
që i duhen kthyer shoqërisë " Mazorona ". 

07.10.1930 - 
11.02.1931 

13 

III-2147 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagim taksë patente. 

03.16.1931 - 
03.31.1931 

4 

III-2148 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi taksat e produkteve 
ushqimore. 

02.09.1931 - 
12.31.1931 

14 

III-2150 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi taksin e drithrave dhe të veglave bujqësore. 

02.14.1931 - 
12.01.1931 

50 

III-2151 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagimin e taksës së kullotave. 

01.26.1931 - 
11.17.1931 

14 

III-2153 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Financave 
mbi taksin e peshkimit. 

11.29.1930 - 
02.18.1931 

13 

III-2155 Lutje e banorëve dhe tregtarëve të qytetit të Përmetit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi mosmbledhjen e  taksit 
adicional. 

03.18.1931 2 

III-2156 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi taksin e lulëzimit 
të qytetit. 

01.07.1931 - 
12.03.1931 

21 

III-2157 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi taksin postar. 

04.03.1931 - 
12.10.1931 

19 
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III-2161 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi akordim leje personave për 
ushtrim profesioni. 

07.23.1931 - 
12.18.1931 

15 

III-2163 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi shpenzimet për 
emigrantët. 

08.07.1931 - 
12.23.1931 

35 

III-2164 Telagram proteste i disa personave nga paria e Vlorës 
ku kërkohet që një shumë e shpenzuar prej Ismail 
Qemalit më 1913 për shpenzime udhëtim e dietë 
(jashtë shtetit) të marra në atë kohë nga fondi i Vakëfit 
të Vlorës, të mos paguhet prej disa personave që kanë 
firmosur atëherë, por të paguhet nga shteti si 
shpenzim për shërbime shtetërore. 

06.10.1931 - 
07.09.1931 

9 

III-2165 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
bëra për blerjen e dy kuajve për Mbretin. 

03.27.1931 - 
03.30.1931 

2 

III-2168 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi dekretligjin 
mbi disa ndryshime në shpërblimet për personelin 
luftarak. 

02.14.1931 - 
12.23.1931 

49 

III-2170 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet e shoqërisë " 
Agip " për ngritjen e depozitave të karburantëve. 

12.31.1931 4 

III-2172 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpenzimet për bonifikim. 

08.04.1931 - 
09.25.1931 

18 

III-2174 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
shpenzime për ndërtim rrugësh. 

01.10.1931 - 
12.31.1931 

317 

III-2176 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpenzime për ndërtim portesh e 
limanesh. 

04.01.1931 - 
08.21.1931 

22 

III-2177 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpenzime për ndërtimin e ujësjellësve. 

01.05.1931 - 
06.06.1931 

20 

III-2179 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve Botore, Kryesinë e 
Këshillit të Shtetit etj., mbi shpenzime për ndërlidhjen. 

06.19.1931 - 
10.12.1931 

19 

III-2184 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme etj., mbi kontrollin e 
likujdim llogarish. 

01.23.1931 - 
12.09.1931 

59 

III-2185 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi pagim dëmshpërblimi. 

11.19.1931 - 
12.02.1931 

2 
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III-2193 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi dhënie shpërblimi për përkthime. 

08.17.1931 3 

III-2194 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi lidhje shpërblimi 
patriotik e rroge jetike. 

04.04.1931 - 
12.28.1931 

32 

III-2198 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Ministrinë e Financave, mbi shpenzime 
për studentë dhe akordim bursash. 

01.28.1931 - 
12.15.1931 

99 

III-2199 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi shpenzime për patronazhin sportiv. 

01.26.1931 - 
12.12.1931 

22 

III-2200 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve Botore mbi shpenzime shtypi. 

01.08.1931 - 
12.11.1931 

67 

III-2201 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave, 
mbi shpenzime për shëndetësinë. 

04.01.1931 - 
12.31.1931 

50 

III-2202 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shpenzimet për festa. 

07.04.1931 2 

III-2203 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe me Entin Kombëtar " 
Djelmëria kombëtare " mbi vënien e një shume në 
dispozicion të patronazhit artistik e sportiv për 
pagimin e vlerës së busteve të mbretit. 

02.27.1931 - 
12.02.1931 

38 

III-2207 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi dhurimin e 
çifligjeve private shtetit nga ana e mbretit. 

05.18.1931 - 
12.11.1931 

42 

III-2208 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
administrimin e pasurisë shtetërore. 

02.05.1931 - 
12.28.1931 

52 

III-2211 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi lutjen e një personi për 
mossekuestrimin e shtëpisë. 

06.11.1931 - 
06.27.1931 

6 

III-2212 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi ardhjen në ndihmë 
popullit të Korçës të dëmtuar nga tërmeti. 

01.30.1931 - 
03.18.1931 

5 

III-2213 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi dëmet që shkaktojnë inondatat 
(përmbytjet). 

08.25.1931 - 
12.11.1931 

8 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-2230 Projektkontratë me shoqërinë " Krupp " në Gjermani 
për zmadhimin e fabrikës " Portland Limento " në 
Shkodër, mosmarrëveshjet në shoqërinë " Krupp " 
përsa i përket sasisë së prodhimit të fabrikës, mbi 
fondet e derdhura deri sot dhe për çështjen e 
aksioneve. 

07.27.1931 - 
11.24.1931 

42 

III-4088 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi akordim pensioni ose 
rroge jetike si dhe lutje të personave lidhur me këtë 
problem. 

01.23.1929 - 
11.20.1931 

15 

III-4095 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aplikimin e 
ligjit të Reformës Agrare për prefekturat. 

12.30.1930 - 
02.26.1931 

2 

III-4104 Kërkesë e një austriaku ( Dr. Alexander Von Bodnar) 
për të hyrë në punë në Shqipëri dhe përgjigje e 
kryeministrit se në bazë të statutit nuk pranohet 
vetëm si nënshtetas shqiptar. 

10.09.1931 3 

III-4105 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë dikastereve dhe komandave, mbi rrugën që 
duhet ndjekur në lidhjen e kontratave që duhet t'i 
kalojnë Këshillit Kontrollues. 

10.12.1931 - 
10.16.1931 

2 

III-4106 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi lidhje kontrate të 
koncensionit elektrik me shoqërinë " Sita "       ( 
Kontrata mungon ). 

02.24.1931 1 

III-4107 Projektligj mbi dhënien e ndihmave për përmirësimin 
e bujqësisë. 

07.27.1931 - 
12.19.1931 

29 

III-4109 Dekret mbi lidhjen e traktatit të miqësisë dhe të 
tregtisë ndërmjet Shqipërisë dhe Japonisë. 

02.02.1931 1 

III-4110 Njoftim i Kryeministrisë dhënë një personi, i cili ka 
kërkuar të vazhdojë kursin e RT-së në Itali. 

10.08.1931 1 

III-4111 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagesën e taksave të prapambetura. 

01.29.1931 - 
06.06.1931 

5 

III-4112 Telegram i shoqërisë " Vreshti " i industrisë shqiptare 
të pijeve të rrushit, drejtuar Kryeministrisë ku ankohet 
për Drejtorinë e Financave të Korçës, pasi i kanë 
bllokuar kazanat për prodhimin e rakisë. 

12.08.1931 2 

III-4113 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, mbi përjashtimin nga tagri doganor të 
materialit ushtarak. 

12.16.1931 2 

III-4114 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shpenzimet për ndërtimin 
e një stacioni të ri antimalarik. 

10.02.1931 1 

III-4115 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi shpenzimet që duhen bërë për 
përgatitjen e kuadrit me arsim të lartë. 

08.08.1931 4 

III-4117 Rregullore mbi caktimin e funksionimin e një 
komisioni të posaçëm, për shpërndarjen dhe 
përdorimin e huasë. 

06.30.1931 4 
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III-4118 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe lutje e një personi 
për pagesë shpërblimi për tokën e shpronësuar si dhe 
konfiskim pasurie të të arratisurve. 

12.30.1931 4 

III-4268 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi ftesën që i bëhet qeverisë sonë për të 
marrë pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të 
Produkteve të Qumështit në Danimarkë, si dhe mbi 
dërgimin e një nëpunësi kompetent për marrjen pjesë 
në këtë Kongres dhe shpenzimet e bëra për këtë 
problem. 

11.30.1929 - 
09.14.1931 

7 

III-4272 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve Botore mbi 
ndërtimin e urës së Goricës, kufi me Jugosllavinë, si 
dhe pagimi i shpenzimeve të ndërtimit të kësaj ure 
nga të dy shtetet, Jugosllavia dhe Shqipëria. 

04.25.1929 - 
08.08.1931 

12 

III-4293 Dekretligj mbi gjendjen e parapamjeve për të ardhura 
e shpenzime të ushtrimit financiar 1931-1932 të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Pensioneve Civile. 

07.14.1931 1 

III-4294 Vendim dhe korrespondencë të Kryeministrisë me 
Entin Kombëtar " Djelmënia Shqiptare ", mbi 
përjashtimin nga taksat doganore të një arke që 
përmban klishe prej bakri që gjendet pranë doganës së 
Durrësit. 

10.03.1931 2 

III-4295 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
shpërblimeve të kryetarit dhe anëtarëve të komisionit 
për përdorimin e huasë, si dhe rrogën e kryesekretarit 
të atij komisioni. 

10.17.1931 1 

III-4296 Dekret, lutje drejtuar Kryeministrisë si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi lidhje pensioni 
dhe dhënie ndihmë personave të ndryshëm e 
familjeve të tyre. 

05.02.1931 - 
12.21.1931 

10 

III-4297 Telegram drejtuar Kryeministrisë mbi Tefik Rogun, i 
cili kërkon të drejtën e shpërblimit si veteran. 

04.21.1931 3 

III-4298 Raporte mbi punimet që zhvillon Dr.Frederik Wellish 
në Shqipëri dhe likuidimi i llogarive dhe të 
shpërblimeve. 

05.08.1931 - 
08.12.1931 

35 

III-4299 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi likuidimin e disa lirave italiane që i 
detyrohen një tregtari në Romë. 

03.09.1931 - 
03.11.1931 

2 

III-4300 Dekretligje, vendime, lutje të personave të ndryshëm 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Oborrit Mbretëror etj. mbi ardhjen në ndihmë popullit 
të Korçës e të Vlorës të mjeruar nga tërmeti, si dhe 
mbi pagimin e ndihmave katundeve që do të 
shpërngulen. 

05.05.1931 - 
12.29.1931 

84 
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III-4371 Korrespondencë e Drejtorisë së Zyrës së Shtypit në 
Tiranë me agjencinë " Havas " në Francë për çështje 
financiare. 

01.10.1931 - 
11.09.1931 

79 

III-4372 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi dërgimin e 10 
copë karta topografike. 

11.18.1931 - 
12.01.1931 

3 

III-4373 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagesë diete për 
zotin Demir Alizoti dhe Dr. Giovani Facaccia si 
përfaqësues të Qeverisë Mbretërore Shqiptare në 
Panairin e Levantit në Bari. 

09.03.1931 1 

III-4374 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e një 
diete zotit Filipo Schipani ish organizator i tregtisë 
pranë Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare si delegat 
në panairin e Barit. 

09.03.1931 1 

III-4375 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagesën e dietës 
së zotit Selami Tiranës ish Drejtor i Bujqësisë në 
Ministrinë Kombëtare për misionin e tij në Bari për të 
blerë insekticide dhe vegla të përdorimit të tij për të 
luftuar sëmundjet e shfaqjes në bimët e ndryshme. 

09.07.1931 1 

III-4376 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen e 500 
kuintal misër e grurë me marrëveshje private për t'ia 
ndarë bujqëve të vobektë. 

08.22.1931 - 
10.07.1931 

5 

III-4377 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen me 
marrëveshje private prej shoqërisë " Associazione 
Produttori Sementi  " në Bolonja të 5520 kv. farë grurë 
për t'ia shpërndarë bujqëve. 

09.07.1931 1 

III-4378 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi njohjen e 
privatësisë së pyllit " Shenlleshe " nga zonja Qanije 
Libohova. 

09.14.1931 1 

III-4379 Vendim i Këshillit të Ministrave për të përjashtuar 
nga taksa doganore dhe  magazinazhit një arkë me 
vegla muzikore që ka marë në doganën e Durrësit për 
Nënprefekturën e Kavajës. 

08.22.1931 1 

III-4380 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin nga 
taksa doganore dhe i magazinimit të 1 kupe argjendi, 
1 targë argjendi, 1 mbulesë për këto, 20 medalje 
argjendi të cilët gjenden në doganën e Tiranës. 

08.22.1931 1 

III-4381 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e zotit 
Kadri Borshi si anëtar në komisionin për zbulimin e 
tokave shtetërore me rrogë mujore 500 franga ari. 

09.12.1931 1 

III-4382 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi njohjen e 
privatësisë të pyllit " Iger " të Qarkut të Leskovikut 
mbi zotin Teodor e Andon Tasho. 

08.22.1931 1 

III-4383 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen dhe 
transportimin me marrëveshje private prej " Societe 
Anonyme Privilegiee  pour L'Exportation des Produts 
de Pays du Rayame de la Jugosllavi  " në Beograd të 
1.700 kv. grurë të seleksionuara për farë për t'u 
shpërndarë prefekturave sipas nevojave që kanë. 

08.20.1931 - 
09.03.1931 

2 
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III-4384 Vendim i Këshillit të Ministrave për ti dhënë leje zotit 
Mimbelli për të ngritur një godinë industriale 
bujqësore në tokën që kërkon ta shfrytëzojë. 

08.10.1931 1 

III-4385 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi autorizimin e 
zyrave kompetente për të pranuar si garanci 
sipërmarrëse të postëmbajtjes garanci të patundshme 
me hipotekë të parë pasi mospranimi i kësaj garancie 
shkakton të mos pranohet as një ofertues për mbajtjen 
e postave dhe mbi mbajtjen në rregull të 
kartëpostaleve. 

04.25.1931 2 

III-4386 Vendim i Këshillit të Ministrave për të përjashtuar 
nga taksa doganore dhe e magazinazhit një pako 
drejtuar Inspektorisë Qendrore të Edukatës Fizike që 
kishte ardhur në doganën e Tiranës. 

07.01.1931 1 

III-4387 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin nga 
taksi doganor dhe i magazinimit. 

08.22.1931 1 

III-4388 Vendim i Këshillit të Ministrave, projekt-dekret-ligj 
mbi shpenzime për ata që morën pjesë në panairin e 
Barit. 

08.21.1931 2 

III-4389 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi pagesën për 
shpenzime udhëtimi të disa personave të caktuar me 
detyrë jashtë shtetit për politikën e jashtme. 

05.26.1931 - 
09.14.1931 

15 

IV Arsim-Kulturë   

IV-
250/1 

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

01.02.1930 - 
02.07.1931 

235 

IV-251 Dekret mbretëror, mbi aprovimin e shtojcës së ligjit " 
Për kategorizimin e arsimtarëve " si dhe  
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit lidhur me këtë problem. 

05.25.1929 - 
11.14.1931 

24 

IV-253 Telegrame proteste nga krahina të ndryshme të vendit 
drejtuar qeverisë në të cilat kërkojnë ngritjen e 
shkollave dhe konvikteve, dhe mosmbylljen e atyre 
ekzistuese, si dhe vendime e korrespondencë lidhur 
me këtë problem. 

03.10.1930 - 
01.15.1931 

64 

IV-255 Kërkesa nga persona të ndryshëm mbi akordim burse 
për arsim të mesëm si dhe  korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Arsimit lidhur me 
këtë problem. 

02.08.1930 - 
10.20.1931 

34 

IV-256 Kërkesa nga persona të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë ku kërkojnë akordim burse, për 
studime jashtë shtetit si dhe korrespondencë ndërmjet 
Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë mbi prerje 
burse. 

02.25.1930 - 
07.28.1931 

78 
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IV-257 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Arsimit dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi 
organizimin e mësimit të fesë dhe lokaleve të 
shkollave fetare. 

09.22.1930 - 
04.01.1931 

39 

IV-262 Rregullore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Këshillin e Shtetit, Ministrinë e Arsimit mbi shfaqjet e 
argëtimit. 

07.16.1930 - 
04.07.1931 

39 

IV-264 Vendime, shpallje dhe korrespondencë mbi kërkesat 
dhe dhënien e lejeve për botime ose ribotim librash, 
fjalorë dhe fletore zyrtare. 

09.25.1929 - 
11.04.1931 

60 

IV-265 Korrespondencë ndërmjet Zyrës së Shtypit dhe 
drejtuesve të fletoreve zyrtare mbi botimin e lajmeve 
në shtyp si dhe buletine lajmesh të jashtme. 

01.04.1930 - 
01.27.1931 

509 

IV-269 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Kryesisë së Parlamentit mbi paraqitjen e 
projektkontratës lidhur midis Ministrisë së Arsimit e 
Fondatës " Near East" të New Yorku-t mbi ngritjen e 
institutit shqiptaro-amerikan. 

01.18.1930 - 
04.27.1931 

74 

IV-270 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi propozimin e një 
grupi profesorësh rusë për themelimin e një 
universiteti në Shqipëri si dhe mospranimi i 
propozimit të doktorit amerikan Irvin, për ngritjen e 
një shkolle. 

07.05.1930 - 
03.26.1931 

8 

IV-278 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit me Oborrin Mbretëror etj., për furnizim 
konviktesh me ushqime. 

02.18.1931 - 
07.29.1931 

20 

IV-279 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme për hapjen e 
një shkolle shqipe në Kajro. 

12.09.1931 1 

IV-280 Program mësimi për kursin e topografëve dërguar për 
aprovim nga Drejtoria e Përgjithshme e Reformës 
Agrare. 

09.28.1931 12 

IV-281 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare për keqsjelljet e disa nxënësve të ish 
Shkollës Bujqësore në Lushnjë. 

05.01.1931 - 
06.19.1931 

3 

IV-282 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për bursa studimi të akorduara nga qeveria rumune 
për studentë shqiptarë. 

11.07.1931 - 
11.24.1931 

6 

IV-284 Shkresë e Ministrisë së Financave për një studiues 
gjerman që kërkon disqe me këngë popullore 
shqiptare. 

01.25.1931 2 

IV-285 Dy raporte (broshura) për aktivitetin e përgjithshëm të 
Bibliotekës Shqiptare (Kombëtare) për vitet 1929-1930. 

12.31.1931 21 

IV-286 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit 
për çështje të mbledhjes së dokumenteve historike 
jashtë shtetit. 

01.16.1931 - 
09.10.1931 

4 

IV-287 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj. për 
ruajtjen e sendeve arkeologjike të gjetura në Apolloni. 

10.19.1931 - 
12.31.1931 

9 
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IV-288 Letër e Padër Gjergj Fishtës dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit për restaurimin e një kishe të 
vjetër në Lezhë si monument historik. 

02.23.1931 - 
03.05.1931 

7 

IV-289 Projektdekret mbretëror dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit etj., për blerjen e një kopje të 
helmetës së Skënderbeut. 

09.02.1931 - 
12.08.1931 

15 

IV-290 Kalendari sportiv shqiptar i vitit 1931-1932. 03.06.1931 3 

IV-291 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare rreth botimit të ligjit të reformës 
agrare. 

01.09.1931 - 
01.13.1931 

6 

IV-292 Lajmërim i një reviste ballkanike për botimin e një 
biografie ballkanike (1920-1930). 

08.03.1931 2 

IV-293 Të dhëna të detajuara për sipërfaqet e trojeve të 
prefekturave dhe nënprefekturave dërguar Teki 
Selenicës për efekt botimi nga një person. 

06.18.1931 4 

IV-294 Korrespondencë me Kryesinë e Parlamentit rreth 
botimit të një anuari të statistikës juridiko-politike nga 
Bashkimi Interparlamentar në Gjenevë. 

05.04.1931 - 
12.14.1931 

9 

IV-295 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për një portret të 
Zogut që kërkon një shtetas grek për të ilustruar një 
botim për Shqipërinë. 

03.24.1931 - 
07.31.1931 

8 

IV-296 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit mbi botimin 
e një reviste. 

07.02.1931 4 

IV-297 Ligji i shtypit të Shtetit Shqiptar dhe një projektshtojcë 
i dekretligjit të shtypit. 

01.20.1931 - 
02.10.1931 

40 

IV-298 Kopura nga shtypi i huaj që flasin për Shqipërinë. 06.07.1931 - 
09.25.1931 

25 

IV-299 Korrespondencë me Departamentin Ushtarak të 
Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e Financave rreth 
ngritjes së tipografive ushtarake dhe një buletin 
ushtarak. 

06.06.1931 4 

IV-300 Korrespondencë ndërmjet Frokue Babinger 
(albanalog) dhe Teki Selenicës për dërgimin Frokue 
Babingerit një kopje të librit " Shqipëria më 1927 ". 

03.07.1931 2 

IV-301 Korrespondencë e Departamentit Ushtarak me 
Oborrin Mbretëror për lënien e lirë të një shtetasi 
italian që ka ardhur për studime monografike. 

03.28.1931 - 
04.01.1931 

4 

IV-351 Mbi mendimin që jep kryetarja e Arteve të Bukura për 
ngritjen e ndërtesës së teatrit pasi ka një rëndësi 
moralo-edukative. 

08.01.1931 1 

IV-557 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Departamentin Ushtarak, mbi nevojën 
për ndërtesa shkollore. 

12.01.1930 - 
07.02.1931 

13 

IV-562 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi shqyrtimin e lutjes së një arsimtari që 
kërkon të emërohet në punë. 

05.05.1931 - 
05.14.1931 

4 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

IV-563 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Oborrin Mbretëror, mbi 
botimin e materialeve në shtyp. 

01.18.1931 - 
10.03.1931 

37 

IV-598 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi propozimin e disa profesorëve rus për të 
hapur një universitet në Shqipëri. 

01.05.1931 - 
02.26.1931 

5 

IV-620 Korrespondencë e Drejtorisë së Shtypit në Tiranë me 
Agjencinë " Havas " në Paris mbi njoftime për lajme të 
ndryshme në Ballkan dhe në Shqipëri. 

02.02.1931 - 
11.04.1931 

28 

IV-621 Lista me shpifje e përgënjeshtrime për efekt 
konkurence të transmetuara nga agjencia " Havas ". 

02.1931 - 
07.1931 

32 

V Shëndetësia   

V-119 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Këshillin e Shtetit mbi ngritjen 
e institucioneve shëndetësore, aktivitetin e tyre dhe 
pajisjen e tyre me mjete. 

03.22.1930 - 
02.18.1931 

45 

V-128 Vendim dhe korrespondencë me Oborrin Mbretëror, 
Drejtorinë e Punëve të Shëndetësisë etj, për abuzimet 
ose punën papërgjegjësi të disa mjekëve dhe të një 
farmacisti të huaj ose vendas dhe masat ndaj tyre. 

04.03.1931 - 
12.15.1931 

22 

V-129 Ligje dhe dokumente të tjera përkatëse për krijimin e 
një vendi organik për një asistent operativ në spitalin 
e shtetit. 

09.22.1931 - 
12.12.1931 

13 

V-130 Shtojcë dhe korrespondencë në oborrin mbretëror për 
ndryshimin e një artikulli në rregulloren e llotarisë së 
Kryqit të Kuq. 

03.02.1931 - 
04.18.1931 

12 

V-269 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi pranimin e dy djemve të 
varfër emigrantë si konviktorë në strehën vorfnore. 

09.15.1931 1 

VI Civile-Administrative   

VI-349 Ligj dhe projektligj mbi martesat, celebrimin e 
martesave, ndalimin e bashkëfejesave dhe 
bashkëshortëve ilegalë dhe mbi rregullimin e 
shkurorëzimeve si dhe korrespondenca përkatëse. 

08.21.1929 - 
04.07.1931 

21 

VI-352 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie dhe 
heqje nënshtetësie shqiptare si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

09.06.1930 - 
10.30.1931 

256 

VI-353 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Departamentin Ushtarak, 
Prefekturën e Tiranës, mbi dhënien e vizave, lejeve të 
qarkullimit të pasaportave për të dalë brenda dhe 
jashtë vendit dhe mbi suprimimin reciprok të vizimit 
të pasaportave. 

02.04.1930 - 
08.16.1931 

67 

VI-355 Urime të mbretit që u drejtohet organizatave të 
dikastereve për sukseset e arritura në vitin 1930. 

12.31.1930 - 
01.07.1931 

2 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

VI-359 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi bustet dhe portretet e 
mbretit. 

04.10.1930 - 
02.24.1931 

25 

VI-360 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Oborrin Mbretëror, Kryesinë e 
Parlamentit, mbi vënien e emrave shkollave dhe 
institucioneve shëndetësore. 

02.21.1930 - 
11.20.1931 

9 

VI-366 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisionin e 
Instalimit të Nëpunësve në kryeqytet etj. mbi 
instalimin e nëpunësve në kryeqytet. 

03.28.1930 - 
02.13.1931 

13 

VI-382 Korrespondencë me Institutin e Statistikave të 
Minoriteteve në Vjenë, i cili kërkon të dhëna për 
popullsinë shqiptare, ndarë sipas profesioneve. 

01.03.1931 - 
03.30.1931 

4 

VI-383 Projektligj dhe korrespondencë me Këshillin e Shtetit, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. për shtimin e 
dy neneve në ligjin mbi aktin e gjendjes civile. 

01.24.1931 - 
12.28.1931 

20 

VI-384 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj. për një konflikt për çështje martese. 

11.07.1931 - 
12.02.1931 

4 

VI-387 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme për zgjatjen e afatit të vizës së pasaportave 
si për qytetarët shqiptarë në Angli edhe për ata 
anglezë në Shqipëri. 

02.27.1931 - 
06.09.1931 

4 

VI-388 Projektdekret, ligj: " Mbi qëndrimin e të huajve në 
Shqipëri ". 

s.d. 8 

VI-389 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare dhe materiale të tjera për çështje të 
gjendjes dhe zhvillimit të turizmit në Shqipëri. 

02.06.1931 - 
11.25.1931 

22 

VI-390 Telegrame urimi drejtuar mbretit Zog, nga persona të 
ndryshëm, me rastin e shpëtimit nga atentati i Vjenës 
dhe për ditëlindjen. 

01.30.1931 - 
10.08.1931 

25 

VI-391 Programe për kremtimin e festës së 24 Dhjetorit, ditës 
së ardhjes së Zogut në fuqi dhe 8 Tetorit festës së 
pavarësisë. 

08.31.1931 - 
12.31.1931 

12 

VI-392 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndalimin e 
nëpunësve për të bërë bisedime telefonike private 
interurbane. 

06.10.1931 - 
07.26.1931 

6 

VI-393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
konvikteve me ushqime. 

10.07.1931 1 

VI-395 Lista titujsh, dekretligjesh. 10.21.1931 - 
10.29.1931 

6 

VI-396 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë etj. mbi 
emërime e transferime klerikësh. 

01.15.1931 - 
10.10.1931 

8 

VI-397 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë etj. për 
ngritjen e disa institucioneve fetare. 

08.05.1931 - 
09.15.1931 

11 

VI-398 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë për 
ndihmën që kërkojnë institucionet fetare nga shteti. 

05.08.1931 - 
05.23.1931 

4 
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Mbaruar) 
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VI-399 Rregullore mbi administrimin e përgjithshëm të 
kishës ortodokse dhe dokumente përkatëse. 

11.13.1931 12 

VI-400 Rregullore mbi organizimin e degës kulturale të 
Komunitetit Mysliman. 

08.01.1931 10 

VI-401 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë etj. për 
çështje kremtime festash e ritesh fetare. 

03.18.1931 - 
12.31.1931 

29 

VI-402 Lutje, telegrame dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Drejtësisë, mbi kërkesat e shehlerëve 
të viseve të ndryshme, pjesëtarë të kongresit alevian 
që kërkojnë aprovimin e rregullores së sekteve 
aleviane fetare. 

06.02.1931 - 
11.10.1931 

39 

VI-403 Shkresë e episkopit të Beratit, ku ankohet se një grup 
të rinjsh nga Berati atakojnë kishën ortodokse të 
atjeshme. 

12.19.1931 2 

VI-447 Mbi kërkesën e drejtores së hotelit " Stamboll ", për 
formimin e një ahengu burrash në hotelin e saj. 

04.21.1931 - 1 

VI-722 Udhëzim dhe korrespondencë mbi pjesëmarrjen e 
nëpunësve në ceremonitë e organizuara me raste 
festash dhe lutjen e himnit mbretëror. 

08.04.1931 - 
12.29.1931 

5 

VI-754 Telegrame ngushëllimi dërguar Kryeministrisë, mbi 
vdekjen dhe varrimin e Dr.Haki Mborja. 

02.24.1931 - 
02.25.1931 

3 

VI-755 Telegrame urimi dërguar Kryeministrisë dhe 
personaliteteve të qeverisë në raste festash ose 
njoftimesh të ndryshme. 

09.01.1931 - 
12.12.1931 

26 

VI-756 Telegrame dërguar Bashkisë së Sarandës, mbi botimin 
e statutit të Mbretërisë. 

06.13.1931 1 

VI-794 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shkarkimin 
nga detyra të kujdestarit të Këshillit Kontrollues, pasi 
nuk e bën dot sepse i mungojnë njohuritë teknike dhe 
caktimin e një personi tjetër në vend të tij. 

02.10.1931 - 
03.27.1931 

2 

VI-795 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror në Tiranë mbi marrjen e makinës së 
shkrimit nga Zyra e Inspektorisë së Oborrit 
Mbretëror, si dhe sende të tjera nga zoti Kol Sterling 
ish kryeinspektor dhe organizator i administratës me 
të cilën vërteton se këtë makinë e ka marrë kundrejt 
borxheve që i paska Qeveria Shqiptare për një 
udhëtim të tij në Kosovë dhe në Elbasan. 

06.09.1931 - 
06.13.1931 

3 

    

  


