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I Politiko - Juridike.   

I-1007 Ligj mbi amnistinë e disa personave si dhe listat e 
emrave të këtyre personave dhe korrespondenca 
lidhur me këtë problem. 

02.20.1930 - 
04.14.1932 

152 

I-1112 Dekretligje mbi themelimin e Entit Kombëtar " 
Djelmënia Shqiptare " themelimin, formimin, 
funksionimin dhe thirrjen e milicisë paraushtarake, 
funksionimin e stërvitjeve paraushtarake dhe 
zhvillimin e aktivitetit sportiv të " Djelmënisë 
Shqiptare ". 

01.04.1930 - 
03.29.1932 

225 

I-
1120/a 

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. 

07.10.1930 - 
12.01.1932 

178 

I-1134 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
konventave të paraqitura nga Lidhja e Kombeve. 

01.23.1930 - 
04.13.1932 

73 

I-1137 Letra dhe telegrame drejtuar mbretit ose 
kryeministrit të Shqipërisë nga qeveritë e huaja në 
raste festash dhe ngjarjesh familjare dhe letra 
falenderimi të mbretit drejtuar të huajve. 

01.22.1930 - 
03.14.1932 

50 

I-1192 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare, Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi lejimin e një familje emigrante për të shkuar në 
Jugosllavi dhe mbi çregjistrimin e emigrantëve nga 
listat e gjendjes civile. 

12.30.1930 - 
04.05.1932 

8 

I-1207 Ligje për ndjekje ndaj grabitëse të mallrave dhe të 
njerëzve si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.06.1932 - 
05.16.1932 

19 

I-1208 Dekrete Mbretërore dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj për dënime të ndryshme (me vdekje, 
burgim etj). 

02.07.1931 - 
01.04.1932 

78 

I-1209 Materiale dokumentare (lutje, dekrete, vendime etj) 
për kërkesa, falje, dënime dhe ulje dënimesh të 
ndryshme. 

01.06.1931 - 
07.16.1932 

223 

I-
1212/a 

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

09.03.1931 - 
05.30.1932 

136 

I-1218 Projektligje, vendime e korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme etj për ngritjen e disa 
përfaqësive të reja diplomatike shqiptare në vende të 
ndryshme të botës. 

01.15.1931 - 
01.30.1932 

31 

I-1223 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 politike e 
ushtarake. 

02.09.1931 - 
02.02.1932 

67 
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I-1228 Traktati i Miqësisë midis Shqipërisë dhe Republikës 
së Uruguajit dhe dokumente të tjera përkatëse. 

09.22.1931 - 
11.04.1932 

19 

I-1231 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për një shpërblim të Qeverisë Greke për disa persona 
shqiptarë që kapin ose ndihmohen në kapjen e disa 
kriminelëve grekë. 

12.31.1931 - 
05.28.1932 

4 

I-1233 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Drejtësisë për çështjen e trafikut kufitar 
shqiptaro-jugosllav. 

07.01.1931 - 
05.14.1932 

10 

I-1234 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme për mosrespektimin nga ana e 
autoriteteve greke të të drejtave të disa shtetasve 
shqiptarë që kanë prona në Greqi. 

06.10.1931 - 
04.14.1932 

10 

I-1235 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për ndërtimin e dy varrezave në Shqipëri nga qeveria 
jugosllave për ushtarët serbë të vrarë në truallin 
shqiptar. 

05.13.1932 - 
12.17.1932 

5 

I-1237 Lutje të popullit dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
etj, për mostransferimin e disa qendrave 
administrative. 

01.13.1931 - 
01.09.1932 

30 

I-1238 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve Botore 
etj, për çështjen e kufijve të qytetit të Tiranës në 
pikpamje urbanistike. 

07.31.1931 - 
01.16.1932 

14 

I-1252 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Kryesinë e Parlamentit etj për ndjekje 
ligjore ndaj disa deputetëve që kanë shkelur ligjet ose 
kanë bërë abuzime e ofendime. 

03.23.1931 - 
05.25.1932 

37 

I-1255 Projektligj dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj për zgjatjen e afatit të 
funksionimit të Asamblesë Bashkiake. 

11.14.1931 - 
01.05.1932 

7 

I-
1259/a 

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

07.07.1931 - 
01.19.1932 

128 

I-1260 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj për emërime e çështje të tjera të 
personelit të dikasterit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

02.05.1930 - 
10.06.1932 

33 

I-1261 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj për emërime e çështje të tjera të 
personelit të burgjeve. 

09.12.1931 - 
01.04.1932 

30 

I-1262 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme etj për emërime, transferime, pushime dhe 
të dhëna të tjera për personelin diplomatik dhe të 
dikasterit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.13.1931 - 
05.16.1932 

117 
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I-
1263/a 

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

07.23.1931 - 
03.15.1932 

243 

I-
1264/a 

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

06.25.1930 - 
04.09.1932 

212 

I-
1264/2 

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

07.01.1931 - 
10.15.1932 

213 

I-
1264/2
a 

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

10.16.1931 - 
05.12.1932 

213 

I-1268 Korrespondencë me dikastere dhe organe qendrore 
për të paraqitur pranë Kryeministrisë listat e gjithë 
nëpunësve që janë dënuar nga gjyqet ose janë marrë 
masa disiplinore ndaj tyre. 

10.31.1931 - 
02.10.1932 

11 

I-1273 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare mbi lejimin e 
emigrantëve të dalin jashtë shtetit. 

09.04.1931 - 
11.04.1932 

6 

I-
1275/a 

Vendime origjinale. 04.19.1932 - 
06.30.1932 

233 

I-
1275/1 

Vendime origjinale. 07.04.1932 - 
08.17.1932 

150 

I-
1275/1
a 

Vendime origjinale. 08.17.1932 - 
08.20.1932 

149 

I-1276 Projekt - dekret - ligj mbi themelimin e Entit 
Kombëtar " Djelmënia Shqiptare " dhe ndihmat për 
të. 

02.02.1932 - 
08.22.1932 

42 

I-1277 Vendim mbi interpretimin e Kodit Penal. 03.10.1932 - 
06.10.1932 

4 

I-1279 Dekretligj mbi internimin e elementëve antiqeveritar. 01.09.1932 - 
09.06.1932 

13 

I-1284 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, lutje mbi 
hetime rreth vrasjeve të ndodhura. 

01.22.1932 - 
09.20.1932 

11 

I-1287 Lutje e të interesuarve dhe korrespondencë me 
Oborrin Mbretëror dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi gjendjen e mjeruar të burgjeve dhe 
vendosjen e tyre. 

01.02.1932 - 
11.16.1932 

12 

I-1288 Lutje dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi zhvillimin  e hetimeve për dënimin e 
vjedhësit të dyqanit në katundin Kryezez të Lezhës. 

04.06.1932 - 
05.23.1932 

8 
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I-1289 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi kujdesin që 
duhet të ketë policia e Shkodrës për të diktuar 
personat që merren me shitjen e armëve. 

09.21.1932 - 
10.06.1932 

3 

I-1291 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndalimin e 
botimit të artikujve që cënojnë interesat e shtetit si 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Shtypit mbi botimet, pajtimet dhe dërgimin e rregullt 
të shtypit personave të abonuar. 

01.09.1932 - 
12.19.1932 

38 

I-1293 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
mbledhje dhe dorëheqje të Shoqërisë së Lidhjes së 
Kombeve. 

05.25.1932 - 
10.25.1932 

3 

I-1294 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe teksteve e projektet për problemet që do të 
diskutojë Konferenca e Dytë Ballkanike. 

01.25.1932 - 
01.28.1932 

9 

I-1295 Vendim mbi pjesëmarrjen e Lec Kurtit si antar të 
Komisionit të Shoqërisë së Kombeve për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve. 

02.06.1932 2 

I-1296 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi mosmarrjen pjesë të Shqipërisë në Zyrën 
Ndërkombëtare të Mësimit Teknik. 

05.25.1932 - 
10.17.1932 

24 

I-1297 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme në 
deklaratën e Franko Britanike. 

09.01.1932 2 

I-1299 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aderimin e 
Shqipërisë në tri kopjet e konventave të adoptuara 
prej konferencës ndërkombëtare, për unifikimin e së 
drejtës përsa i përket kambialeve, biletave dhe 
çeqeve. 

04.29.1932 4 

I-1303 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
subvencionet e Qeverisë Italiane për organizatorët 
italianë në Shqipëri. 

11.23.1932 1 

I-1304 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë së 
Mbrojtjes Kombëtare mbi marrjen e masave për 
ngurimin e personave të huaj. 

07.02.1932 2 

I-1307 Dekretligje, vendime dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe 
Oborrit Mbretëror mbi krijimin e konsullatave të 
nderit në Kostancë, Marsej dhe Frankfurtit dhe 
Kryekonsullatës së Nderit në Stamboll. 

01.08.1932 - 
10.22.1932 

24 

I-1308 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi pjesëmarrjen e një 
përfaqësuesi të shtypit shqiptar me 100 vjetorin e 
themelimit të lëvizjes sokolmi në Çekosllovaki. 

04.26.1932 - 
12.16.1932 

3 

I-1310 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi vizimin e patentave të 
shëndetësisë të anijeve italiane nga Konsullata 
Shqiptare në Korfuz. 

03.26.1932 - 
08.16.1932 

2 
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I-1311 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi pamundësinë e caktim një 
përfaqësie shqiptare në Budapest. 

05.19.1932 - 
07.05.1932 

4 

I-1312 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme etj, mbi demarshet e bëra pranë 
Legatës Jugosllave në lidhje me përgatitjen që po bën 
Qeveria Jugosllave mbi thellimin e krahut verior të 
Bunës. 

02.02.1932 - 
12.09.1932 

15 

I-1313 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme mbi ligjin e Qeverisë Jugosllave 
për zbatimin e Reformës Agrare në Kosovë, Manastir 
dhe në Malin e Zi, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për të hyrë në marrëveshje me Qeverinë 
Jugosllave për mbrojtjen e interesave të pronarëve 
shqiptarë. 

02.02.1932 - 
08.16.1932 

4 

I-1314 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ratifikimin e 
Konventës Konsullore me Turqinë nga shkaku i 
prerjes së marrëdhënieve diplomatike në mes dy 
shteteve. 

04.14.1932 - 
05.17.1932 

2 

I-1315 Letër e mbretit të Rumanisë ku njofton Zogun mbi 
largimin nga Shqipëria të të dërguarit të 
jashtëzakonshëm e Ministër Fuqiplotë Basile Stoica 
që ngarkohet me detyrë tjetër. 

03.24.1932 2 

I-1316 Projekt - dekret - ligj mbi ndryshimin e ndarjes 
administrative të disa katundeve dhe mbi 
suprimimin, bashkimin dhe transferimin e disa 
komunave. 

01.09.1932 - 
09.06.1932 

76 

I-1317 Dispozita të përkohshme në Statutin Themeltar të 
Mbretërisë. 

05.11.1932 - 
06.10.1932 

5 

I-1318 Korrespondencë e Këshillit të Shtetit me Kryesinë e 
Këshilli të Ministrave mbi procedurën e nënshkrimin 
e kontratave nga dikasteret dhe paraqitjen e tyre për 
shqyrtim Këshillit të Ministrave, Këshillit të Naltë, 
Këshillit Ekonomik, Këshillit Kontrollues. 

02.24.1932 - 
11.16.1932 

14 

I-1320 Vendim e korrespondencë me Oborrin Mbretëror e 
Këshillin e Shtetit mbi detyrat dhe plotësimin e 
kuadrit të Këshillit Kontrollues. 

06.01.1932 - 
09.20.1932 

13 

I-1322 Raporte të Kryeministrisë së Oborrit Mbretëror mbi 
inspektimin e zhvilluar në qarqet e ndryshme të 
vendit tonë. 

01.12.1932 - 
10.24.1932 

72 

I-1323 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi dërgimin e pjesëve të raporteve të 
Inspektorisë së Përgjithshme të Oborrit Mbretëror 
mbi inspektimet e bëra në administratat e 
prefekturave Durrës dhe Korçë. 

10.17.1932 - 
10.20.1932 

30 

I-1324 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, 
Këshillit Kontrollues, Këshillit të Shtetit mbi 
dërgimin e një raporti të Komisionit të Organizatës 
Shtetërore. 

03.03.1932 - 
06.20.1932 

62 
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I-1325 Vendim mbi ndryshimin e ligjeve të komunave. 03.01.1932 - 
03.11.1932 

9 

I-1326 Projektligj mbi zgjatjen e afatit të Asamblesë së 
Bashkive. 

02.22.1932 - 
03.11.1932 

5 

I-1327 Ligj mbi ndryshimin në shtojcë ligjin të bashkive të 
financave të saj. 

01.29.1932 - 
06.20.1932 

32 

I-1328 Raporte të Inspektorisë së Oborrit Mbretëror dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
inspektimet e bëra në administratën gjyqësore të 
prefekturave të Durrësit e të Korçës. 

10.17.1932 - 
10.25.1932 

29 

I-1329 Njoftim i Oborrit Mbretëror mbi mënyrën e 
veprimeve të Gjindarmërisë. 

04.06.1932 2 

I-1330 Vendim mbi mospranimin e propozimit të Lidhjes së 
Kombeve për krijimin e policisë femërore. 

08.16.1932 - 
08.18.1932 

2 

I-1331 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Oborrit Mbretëror dhe Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare mbi krijimin dhe funksionimin 
e kapitenerive të porteve. 

03.05.1932 2 

I-1332 Projektligj mbi gjendjen juridike dhe rregullimin 
hierarkik të nëpunësve civilë, si dhe materiale të tjera 
përkatëse. 

12.10.1929 - 
10.25.1932 

41 

I-1333 Dekret mbi zgjatjen e afatit të kursit të kualifikimit të 
kryetarëve dhe të sekretarëve të komunave. 

04.02.1932 3 

I-1334 Dekretligj mbi zgjedhjet parlamentare. 03.12.1932 - 
12.27.1932 

46 

I-1335 Libri i zgjedhjeve të pleqësisë në Greqi. 05.16.1932 122 

I-1336 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Pensioneve mbi dërgimin e kuadrit 
të personelit të Kryeministrisë. 

06.07.1932 3 

I-1338 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi emërime, 
gradime, transferime, pushime etj, të personelit 
vartës të Ministrisë së Drejtësisë. 

12.29.1931 - 
11.11.1932 

215 

I-1339 Organika e gjykatave. 1932 1 

I-1341 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi emërime, pushime e keqsjellje të 
personelit të prefekturave, nënprefekturave, 
komunave etj. 

01.02.1932 - 
01.23.1932 

200 

I-
1341/a 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë 
e Kryeministrinsë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi emërime, pushime e keqsjellje të 
personelit të prefekturave, nënprefekturave, 
komunave etj. 

09.27.1932 195 
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I-1342 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror mbi emërime, transferime të personelit të 
bashkive, si dhe mbi kualifikimin e nëpunësve të 
Bashkisë. 

06.15.1932 - 
10.03.1932 

13 

I-1343 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kontrollues, Ministrinë e Financave mbi emërime, 
pushime të personelit të Këshillit Kontrollues. 

03.31.1932 - 
11.14.1932 

9 

I-1344 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi akordim 
dekoratash nënshtetasve shqiptarë e të huaj. 

01.12.1932 - 
12.01.1932 

70 

I-1346 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e 
vizitave mjekësore për kuadrin që do të emërohet në 
punë. 

09.03.1932 - 
09.22.1932 

4 

I-1347 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Shtypit, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
emërimin e një personi në Drejtorinë e Shtypit. 

08.08.1932 - 
10.01.1932 

6 

I-1348 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Arsimit mbi shqyrtimin 
e kërkesës së një personi për të hyrë në punë. 

06.13.1932 - 
07.06.1932 

4 

I-1349 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave dhe Oborrit Mbretëror mbi emërimin e 
një këshilltari pranë Shoqërisë SVEA . 

12.15.1932 - 
12.27.1932 

4 

I-1350 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Drejtorisë, Ministrisë së Arsimit, etj, mbi emërimin 
në detyrë të studentëve që kanë kryer studimet e 
larta. 

08.12.1932 - 
12.27.1932 

9 

I-1351 Kërkesa të emigrantëve të ndryshëm për instalim, 
dhënie toke e ndihme, si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë Financave, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Reformës Agrare 
etj, për këtë problem. 

02.17.1931 - 
11.11.1932 

200 

I-1353 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë mbi mënyrën e lëshimit të vizave 
për emigrantët. 

03.16.1932 - 
08.18.1932 

4 

I-1354 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Reformës Agrare mbi kërkesën e emigrantëve për tu 
larguar nga Shqipëria në Turqi. 

12.20.1932 2 

I-1358 Vendim e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme edhe Botore mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në Konferencën 
Ndërkombëtare të Statistikave të Migracioneve, si 
dhe rezolucionet e adoptuara. 

07.01.1932 - 
12.23.1932 

11 

I-1360 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Këshillin e Ministrave mbi njoftimin e përmbajtjes 
së ligjeve të Qeverisë Turke për ndalimin e ushtrimit 
të zejeve nga zejtarët e huaj. 

08.16.1932 - 
09.07.1932 

4 
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I-1361 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
mospasje fond për dhënie ndihme një të huaji. 

06.24.1932 - 
07.05.1932 

4 

I-1974 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi internimin e 
familjeve, djegien e shtëpive dhe konfiskimin e 
pasurive të të arratisurve. 

07.09.1931 - 
06.01.1932 

7 

I-1975 Vendime origjinale të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

01.02.1932 - 
12.17.1932 

118 

I-1976 Përmbledhje e dispozitave legjislative që i përkasin 
Entit Kombëtar "Djelmëria Shqiptare". 

11.15.1932 11 

I-1977 Korrespondencë mbi dërgimin e jetëshkrimeve të 
personelit të komunave  
(jetëshkrimet mungojnë) si dhe lutje për punë. 

07.22.1932 - 
10.20.1932 

9 

I-1978 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
mbi caktimin e orarit të raportimeve nga ana e 
ministrave karshi Mbretit Zog. 

06.25.1932 - 
12.11.1932 

4 

I-1979 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi instalimin e 
emigrantëve dhe dhënien e lejeve për të dalë jashtë 
shtetit. 

12.21.1931 - 
11.04.1932 

4 

II Ushtria   

II-324 Projektligj dhe projekt mbi dekretligjin, mbi marrjen 
nën armë të personave të ndryshëm, mbi lirimin nga 
ushtria, mbi formimin e një komisioni dhe mbi 
kryerjen e disa formaliteteve për nëpunësit, që do të 
thirren nën armë, si dhe korrespondenca përkatëse. 

04.05.1930 - 
05.16.1932 

81 

II-330 Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Departamentin Ushtarak etj, mbi themelimin e 
Kooperativës Ushtarake dhe mbi krijimin e zyrës së 
gjendjes pranë Departamentit Ushtarak. 

08.30.1930 - 
06.12.1932 

20 

II-336 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, Departamentin Ushtarak me Oborrin 
Mbretëror etj, për çështje të shërbimit ushtarak të 
detyruar. 

06.13.1930 - 
11.05.1932 

37 

II-342 Ligj e korrespondencë me Departamentin Ushtarak, 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj, për Shkollën e 
Oficerëve të Plotësimit dhe komandantët që marrin 
pjesë në të. 

01.15.1931 - 
11.09.1932 

110 

II-346 Promemorja dhe korrespondenca me Departamentin 
Ushtarak të Oborrit Mbretëror, për krijimin e një 
reparti zjarrfikës. 

12.29.1931 - 
02.20.1932 

20 

II-347 Dekretligje e korrespondenca përkatëse, për 
rregullimin e Ushtrisë dhe kalimin e Milicisë 
Paraushtarake ndër vartësinë e Komandës 
Kombëtare. 

03.30.1931 - 
01.23.1932 

65 

II-351 Ligj, mbi gjendjen e oficerëve të Forcave të 
Armatosura. 

03.12.1932 - 
07.23.1932 

28 
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II-352 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi dërgimin e nxënësve ushtarakë për 
studim jashtë shtetit. 

01.11.1932 - 
01.18.1932 

3 

II-353 Dekretligj, mbi rregullimin dhe funksionimin e 
Shkollës Mbretërore Ushtarake. 

01.09.1932 - 
09.16.1932 

41 

II-355 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi caktimin e një anëtari të Gjyqit të 
Lartë Ushtarak. 

06.09.1932 - 
06.11.1932 

2 

II-356 Procedura dhe Kodi Penal Ushtarak. 08.27.1931 - 
05.14.1932 

17 

II-357 Ligj, mbi krijimin e zonave dhe vendeve me rëndësi 
ushtarake. 

01.30.1932 - 
05.18.1932 

35 

II-358 Projek mbi dekretligjin, mbi krijimin e një 
Rrethkomande në Librazhd. 

03.10.1932 - 
09.07.1932 

14 

II-359 Vendime e mendime, mbi mobilizimin ushtarak. 01.28.1932 - 
12.10.1932 

58 

II-361 Ligj mbi fabrikimin, punimin, ndreqjen e shitjen e 
armëve dhe municioneve. 

03.01.1932 - 
06.13.1932 

9 

II-364 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror dhe 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi inspektimin e 
Administratës Ushtarake në postë e kufi dhe 
shërbimin e policisë në to. 

01.04.1932 - 
10.31.1932 

16 

II-365 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi marrjen e masave të 
internimit kundrejt familjeve të ushtarëve të 
arratisur. 

03.16.1932 - 
06.22.1932 

8 

II-366 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe korrespondencë e Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi vizitën e anijeve të huaja ushtarake 
në Shqipëri, si dhe programi përkatës. 

06.18.1932 - 
08.02.1932 

23 

II-367 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në 
shërbim të Komandës së Mbrojtjes Kombëtare si 
oficer, specialist italian. 

01.14.1932 - 
12.20.1932 

56 

II-368 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi pranimin e emërimit të Atasheut Ushtarak 
Hungarez në Romë. 

05.12.1932 - 
05.15.1932 

2 

II-369 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Jashtme, mbi pranimin e propozimit të Lidhjes së 
Kombeve për pakësimin e armatimeve. 

01.19.1932 - 
09.26.1932 

3 

II-371 Ligj, mbi ndryshimin e kuadrit të oficerëve të 
Gjindarmërisë. 

09.23.1932 - 
11.25.1932 

19 

II-483 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Departamentin Ushtarak, 
mbi lirimin nga shërbimi të arsimtarëve, që kanë 
mbaruar gjimnazin ose liceun për të hyrë në shkollat 
e plotësimit për oficera. 

09.05.1932 - 
12.01.1932 

12 
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II-484 Ligj mbi krijimin e zonave dhe të vendeve me rëndësi 
ushtarake dhe servituteve ushtarake përkatëse si dhe 
pajisje për ushtrinë. 

05.07.1932 - 
11.04.1932 

7 

III Ekonomi-Financë   

III-905 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lidhje 
kontrate me nënshtetas të huaj si organizatorë në 
institucione civile dhe ushtarake. 

04.24.1926 - 
04.22.1932 

42 

III-
1233 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë mbi shpenzimet e zyrës së shtypit. 

10.07.1927 - 
09.15.1932 

26 

III-
1798 

Vendime të Këshillit të Ministrave, raport, lutje dhe 
korrespondencë ndërmjet Departamentit Ushtarak, 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, Kryeministrisë, 
etj. mbi lidhje pensioni mujor, mosaprovimi për 
pensionet ushtarake, kërkesë për caktim pensioni 
ushtarak dhe ligj mbi zgjatjen e afatit të pagesës së 
pensioneve ushtarake. 

01.12.1929 - 
12.01.1932 

139 

III-
1799 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Drejtësisë, Oborrit Mbretëror etj. mbi 
lidhje rroge, shtesë rroge, pagesë paradhënie, kërkesë 
për pagimin e rrogave të prapambetura si dhe 
pagimin e rrogës si zëvendës. 

01.02.1929 - 
06.27.1932 

471 

III-
1803 

Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, prefekturave, etj. mbi kërkesë për dhënie 
ndihmë në të holla, si dhe refuzim mbi këtë ndihmë 
për t'i përdorur për probleme të ndryshme. 

01.02.1929 - 
01.13.1932 

226 

III-
1836 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe lutje e 
personave të ndryshëm drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi njohjen e privatësisë së pyjeve e 
kullotave të katundeve si dhe korrespondencë me 
këtë problem. 

01.07.1928 - 
09.24.1932 

186 

III-
1869 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një 
sipërfaqeje toke një nënshtetasi italian, i cili do të 
ngrejë ndërtesa për industrinë bujqësore si dhe 
raporti e korrespondenca lidhur me këtë problem. 

04.12.1930 - 
05.04.1932 

25 

III-
1880 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi emërime, pushime, 
gradime të personelit të Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare. 

01.08.1930 - 
02.25.1932 

69 

III-
1890 

Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Financave etj. mbi mbjelljen dhe palimin e duhanit 
dhe mbi moslejimin e kultivimit të kulturës së 
hashashit. 

02.03.1930 - 
04.25.1932 

36 

III-
1921 

Korrespondencë e Kryeministrit me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi një marrëveshje tregtare 
ndërmjet Shqipërisë, Italisë, Anglisë dhe Egjiptit. 

02.08.1930 - 
11.23.1932 

256 
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III-
1928 

Ligj, projektligj, dekretligj, rregullore, vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi pagesën e taksit 
doganore, ngritjen e shtimin dhe përjashtimin e gjithë 
sendeve nga taksi doganor si dhe korrespondencë 
përkatëse. 

01.04.1930 - 
06.04.1932 

406 

III-
1936 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi krijimin nga Qeveria Jugosllave 
të një komisioni teknik për studimin e gjendjes 
hidrografike të rrethit të Shkodrës dhe ujrave 
rrjedhëse për pjesën jugosllave si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e këtyre 
masave të marra nga Qeveria Jugosllave. 

12.10.1930 - 
02.12.1932 

14 

III-
1943 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi formimin e 
një komisioni për shqyrtimin e mandatpostave, 
kolipostave, mandatpagesave dhe mbi kontratat e 
postmbartëses si dhe korrespondenca përkatëse. 

07.28.1930 - 
04.29.1932 

89 

III-
1973 

Kërkesa drejtuar Qeverisë për zgjatjen e afatit të 
pagimit të taksës së bashkive si dhe korrespondenca 
përkatëse lidhur me këtë problem. 

12.17.1929 - 
12.17.1932 

73 

III-
1993 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave mbi 
sqarimin që duhet të dijë financa në lidhje ne taksën e 
xhindiqeve (xhamive). 

09.10.1930 - 
11.15.1932 

23 

III-
2001 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
veprimit të pagesave të rrogave të nëpunësave si dhe 
kërkesa e korrespondenca ndërmjet Kryeministrisë 
dhe dikastereve të ndryshme lidhur me këtë 
problem. 

06.02.1928 - 
03.31.1932 

359 

III-
2008 

Dekret, rregullore mbi zbatimin e ligjit të pensioneve 
civile si dhe kërkesa, vendime dhe korrespondencë 
mbi akordim pensioni personave të ndryshëm civilë, 
familjeve të tyre. 

05.30.1929 - 
12.07.1932 

390 

III-
2009 

Dekrete, vendime dhe korrespondencë mbi 
akordimin e pensionit personave të ndryshëm civilë 
ose familjeve të tyre. 

10.04.1929 - 
04.08.1932 

359 

III-
2012 

Ligj mbi ndryshimin e artikujve të ligjit, mbi 
shpenzimet e udhëtimit e dietat e nëpunësve civilë e 
të oficerëve dhe vendime e korrespondencë, mbi 
dhënie shpenzime e dieta të personave që shkojnë në 
shërbim. 

01.08.1930 - 
04.04.1932 

174 

III-
2057 

Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi dhënie në koncesion të shoqërisë së 
vajgurit. 

12.11.1930 - 
07.12.1932 

82 

III-
2059 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministinë e 
Ekonomisë Kombëtare,me Këshillin  e Shtetit, me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shfrytëzimin e pyjeve dhe dhënien 
në koncesion të tharjes së kënetës së Kakarriqit. 

01.15.1931 - 
01.01.1932 

35 
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III-
2071 

Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për ftesat e Shqipërisë 
dhe mospjesëmarrjen e Shqipërisë në konferenca ose 
kongrese ndërkombëtare me karakter ekonomik. 

01.12.1931 - 
01.27.1932 

101 

III-
2072 

Shkresë e Legatës Amerikane në Tiranë me të cilën 
fton qeverinë tonë për të marrë pjesë në Panairin e 
Përbotshëm në Çikago si dhe në ekspozitën 
ndërballkanike në Selanik. 

11.09.1931 - 
01.04.1932 

4 

III-
2073 

Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi emërime, pushime, transferime të 
personelit të bujqësisë. 

01.05.1931 - 
01.23.1932 

193 

III-
2074 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi emërim, pushim, 
transferim të personelit të bujqësisë. 

01.10.1931 - 
03.31.1932 

274 

III-
2075 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi çështje të ndryshme të bujqësisë. 

04.24.1931 - 
01.08.1932 

31 

III-
2076 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Finacave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi krijimin e institucioneve bujqësore. 

11.02.1931 - 
02.15.1932 

19 

III-
2078 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e 
plotësimit të regjistrave të Reformës Agrare. 

02.05.1932 1 

III-
2079 

Ligji dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, etj., dhurimin e 
një pjese toke Kryqit të Kuq dhe odave të ekonomisë. 

04.25.1931 - 
02.01.1932 

20 

III-
2082 

Vendim mbi projektligjin për inkurajimin dhe 
përmirësimin e blegtorisë së vendit. 

01.27.1931 - 
01.12.1932 

28 

III-
2085 

Raport dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi mirëmbajtjen dhe 
mosdëmtimin e pyjeve. 

11.06.1931 - 
10.24.1932 

23 

III-
2090 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
Punëve Botore mbi emërim, pushim, transferim të 
personelit të Ministrisë së Punëve Botore. 

01.22.1931 - 
03.07.1932 

134 

III-
2096 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Brendshme dhe Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi instalimin e elektrikut nëpër ndërtesa. 

04.08.1931 - 
08.10.1932 

23 

III-
2097 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi planin rregullues të 
qyteteve. 

04.27.1931 - 
07.13.1932 

99 

III-
2102 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shitblerjen e 
mallrave të ndryshme. 

03.13.1931 - 
02.01.1932 

87 
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III-
2103 

Vendime dhe korrespondenca e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve Botore dhe Këshillin 
Kontrollues mbi blerje materialesh me marrëveshje 
private. 

02.04.1931 - 
03.08.1932 

114 

III-
2104 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme, rreth 
kapjes së një barke peshkimi italiane që gjuante 
peshk në bregdetin shqiptar. 

08.08.1931 - 
01.02.1932 

29 

III-
2107 

Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme , Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Financave, 
mbi lidhjen e traktateve tregtare me shtetet e huaja. 

03.17.1931 - 
08.22.1932 

34 

III-
2109 

Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare 
mbi caktimin e çmimeve të mallrave të ndryshme. 

02.09.1931 - 
01.09.1932 

48 

III-
2113 

Dekretligj mbi përjashtimin nga tagri doganor i 
drithërave dhe i veglave bujqësore. 

01.10.1931 - 
05.06.1932 

193 

III-
2115 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve Botore 
dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave mbi emërim, pushim, transferim dhe të 
dhëna biografike të nëpunësve të ndërlidhjes. 

12.30.1930 - 
08.18.1932 

205 

III-
2117 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shërbimin e 
automobilave. 

02.25.1931 - 
02.01.1932 

19 

III-
2118 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi transportimin e mallrave. 

01.28.1932 - 
02.17.1932 

4 

III-
2128 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi projektin e konventës për mandatpostat 
ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

10.19.1931 - 
04.27.1932 

227 

III-
2130 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi emërime, pushime, transferime, 
gradime dhe të dhëna biografike të nëpunësve të 
financës. 

01.02.1931 - 
05.25.1932 

370 

III-
2130/1 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi emërime, pushime, transferime, 
gradime dhe të dhëna biografike të nëpunësve të 
financës. 

01.09.1931 - 
03.23.1932 

203 

III-
2131 

Ligj mbi doganat e agjentëve kontabël të shtetit. 09.22.1931 - 
01.04.1932 

28 

III-
2132 

Projektligj mbi varësinë e seksioneve kontabël prej 
Ministrisë së Financave. 

01.05.1932 6 
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III-
2134 

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

03.14.1931 - 
05.13.1932 

283 

III-
2134/1 

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

03.10.1931 - 
12.02.1932 

187 

III-
2134/2 

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

05.07.1931 - 
01.03.1932 

161 

III-
2134/4 

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

11.03.1931 - 
08.08.1932 

169 

III-
2142 

Projekt dekret ligj mbi gjestimin e të ardhurave të 
shtypshkronjës ushtarake. 

08.06.1931 - 
07.14.1932 

28 

III-
2143 

Korrespondencë  e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi pagim 
taksash të ndryshme. 

01.05.1931 - 
01.07.1932 

84 

III-
2145 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi lidhje marrëveshje për taksa 
konsullore. 

12.15.1930 - 
02.05.1932 

12 

III-
2149 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi pagimin e taksës së duhanit. 

01.13.1931 - 
01.25.1932 

15 

III-
2152 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi nxjerrjen e taksit të 
kasnecit. 

07.04.1931 - 
02.19.1932 

17 

III-
2154 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi taksën e rrugës. 

01.20.1931 - 
03.21.1932 

35 

III-
2158 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi lutjen e banorëve të 
Përmetit për anullimin e vendimit mbi shtimin e 
taksës së shtëpisë. 

12.11.1931 - 
01.23.1932 

4 

III-
2159 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi taksin e vendit. 

10.06.1931 - 
01.12.1932 

22 

III-
2162 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi borxhet 
private e shtetërore . 

01.09.1931 - 
01.05.1932 

70 

III-
2166 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi shpenzime për 
ushtrinë. 

05.30.1930 - 
04.27.1932 

118 
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III-
2167 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Fnancave, 
Këshillin Kontrollues dhe Komandën e Përgjithshme 
të Gjindarmërisë, mbi rrogat e personelit ushtarak. 

01.15.1931 - 
04.01.1932 

44 

III-
2169 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shpenzimet për burgjet. 

03.31.1931 - 
04.30.1932 

64 

III-
2171 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shpenzime për analizat në laborator. 

07.22.1931 - 
08.16.1932 

10 

III-
2173 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shpenzime për 
udhëtim e meremetim ndërtesash. 

01.04.1930 - 
02.26.1932 

534 

III-
2178 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Financave, 
mbi shpenzime për transportimin e farës së grurit. 

12.02.1931 - 
04.16.1932 

10 

III-
2181 

Dekrete, vendime etj., për shpenzime të fshehta. 02.16.1931 - 
01.02.1932 

44 

III-
2182 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore mbi pagim qiraje. 

12.01.1930 - 
12.31.1932 

140 

III-
2186 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi shpenzime udhëtimi e dieta. 

04.27.1931 - 
01.20.1932 

12 

III-
2187 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi pagim shtesa 
dhe ndalesa rroge të personelit civil. 

11.29.1930 - 
02.03.1932 

323 

III-
2189 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
lidhje pensioni. 

01.16.1931 - 
04.07.1932 

296 

III-
2190 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, etj., 
mbi lidhje pensioni. 

01.16.1929 - 
03.27.1932 

271 

III-
2192 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi lidhje pensioni familjar. 

06.23.1930 - 
04.15.1932 

86 

III-
2195 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi çelje kredie. 

12.16.1930 - 
01.08.1932 

158 

III-
2196 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi çelje kredie. 

07.06.1931 - 
02.06.1932 

214 

III-
2197 

Vendim e preventive mbi shpenzimet për shkollat 
profesionale, italiane dhe Shkollën Muzikore Italiane 
në Tiranë. 

05.16.1932 - 
06.25.1932 

16 

III-
2204 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Ministrinë e Drejtësisë mbi të drejtën e pronësisë. 

01.19.1931 - 
03.11.1932 

113 
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III-
2206 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Drejtësisë mbi konflikte për çështje 
pasurie. 

02.28.1931 - 
02.15.1932 

31 

III-
2210 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi kthimin e pasurisë së 
shpronësuar dhe pagim i vlerës së kësaj pasurie. 

03.23.1931 - 
07.04.1932 

72 

III-
2214 

Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e 
Financave mbi emërime, pushime, transferime të 
personelit të Minstrisë së Ekonomisë. 

01.09.1931 - 
12.16.1932 

167 

III-
2215 

Ligj e raporte mbi rregullimin dhe gjendjen e 
industrisë, tregtisë, bujqësisë, blegtorisë dhe zejtarisë. 

02.11.1932 - 
08.10.1932 

21 

III-
2216 

Vendim i Këshillit të Ministrave, promemorie etj., 
mbi krijimin e Dhomës Ndërballkanike të Tregtisë, 
Industrisë, Turizmit e PTT-së. 

05.27.1932 - 
08.08.1932 

25 

III-
2217 

Raporte të Oborrit Mbretëror dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi gjendjen 
ekonomike në krahinat e Vlorës e Gjirokastrës dhe 
mbi formimin e një komisioni për të shqyrtuar 
gjendjen e nevojat e punëtorisë. 

01.13.1932 - 
07.17.1932 

20 

III-
2218 

Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte 
justifikuese mbi ndryshime në statutin e Shoqërisë 
Anonime Tregtare e Industriale Shqiptaro - Italiane si 
dhe korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

01.26.1932 - 
02.16.1932 

37 

III-
2220 

Urdhër i Kryeministrisë, mbi marrëveshjen e Shtetit 
Shqiptar me shoqërinë " Svca ". 

05.13.1932 2 

III-
2221 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi konditat e 
përgjithshme të koncesioneve. 

04.29.1932 - 
05.07.1932 

49 

III-
2222 

Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Oborrin Mbretëror, mbi koncensionin e 
kërkimeve minerale në zonat kufitare. 

08.02.1932 2 

III-
2224 

Vendim, promemorie dhe korrespondencë e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave e Ministrisë së Financave 
mbi koncesionin e kripës dhënë shoqërisë italiane " 
SITA ". 

03.21.1932 - 
12.22.1932 

22 

III-
2226 

Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Financave, mbi ankimin kundrejt një 
shoqërie " Dele " për mosrespektimin e kryerjes së 
punimeve në sipërmarrje. 

01.28.1932 - 
08.10.1932 

17 

III-
2228 

Ligj mbi pushimin e punimeve në zonën e patidifeve 
të Patosit për një kohë prej 3 vjetësh nga shoqëria " 
D'Arcy 
 Exploration " si dhe korrespondenca përkatëse për 
këtë problem. 

01.09.1932 - 
02.05.1932 

21 
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III-
2229 

Kërkesë e tregtarëve Shaqir Petrela e Mahmut Begeja 
nga Tirana, për dhënien në koncesion të fabrikës së 
lëkurëve. 

09.03.1932 - 
09.08.1932 

3 

III-
2231 

Dekretligj, kontratë për ngritjen dhe zgjatimin e afatit 
të fabrikave të birrës në Shkodër dhe Korçë. 

01.27.1932 - 
03.21.1932 

8 

III-
2232 

Vendim i Këshilit të Ministrave, mbi blerjen e një 
sipërfaqeje nga shoqëria shqiptaro - italiane " SCATA 
" për ngritjen e një fabrike. 

02.16.1932 - 
03.19.1932 

4 

III-
2233 

Korrespondencë e Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi konfliktin e shoqërisë " 
EJAA " me bujqit e katundit Sukth. 

12.31.1932 6 

III-
2234 

Vendim mbi emërim organizator të huaj në miniera 
dhe pyje. 

05.14.1932 1 

III-
2237 

Dekret mbi pushimin nga puna të drejtorit të 
laboratorit kimik të shtetit. 

06.22.1932 1 

III-
2238 

Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Reformës 
Agrare dhe Kryeministrisë, mbi kursin e gjeodezisë. 

10.01.1932 - 
12.05.1932 

7 

III-
2239 

Statut i Shoqërisë së Zejtarëve e Punëtorëve. 03.07.1932 - 
05.07.1932 

16 

III-
2240 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi projektin e shfrytëzimit të fuqisë 
hidraulike. 

04.25.1932 - 
07.11.1932 

4 

III-
2241 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi përsëritjen e kontratës së lidhur 
ndërmjet shoqërisë " SESA " dhe Bashkisë Shkodër 
për ndriçimin e qytetit me elektrik. 

07.26.1932 - 
08.01.1932 

5 

III-
2244 

Projektligj, dekretligj, raport justifikues mbi 
akordimin e një huaje fabrikës së trikotazhit në Korçë 
e Shkodër. 

05.31.1932 - 
08.10.1932 

49 

III-
2245 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
marrëveshjeve private në lidhje me mullinjtë. 

02.25.1932 - 
06.02.1932 

8 

III-
2246 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e 
garancive në shoqëritë industriale. 

06.10.1932 - 
12.31.1932 

13 

III-
2249 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi ngritjen e një furre 
pjekëse. 

06.02.1932 - 
07.08.1932 

4 

III-
2252 

Lutje e një personi me anë të së cilës kërkon të 
emërohet në ndonjë nëpunësi, mbasi ka mbaruar 
shkollën e bujqësisë. 

01.12.1932 - 
02.14.1932 

4 

III-
2253 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi dërgimin e një 
programi të grupeve të studimit të Reformës Agrare. 

06.15.1932 - 
06.16.1932 

4 

III-
2254 

Ligji mbi themelimin e odave të bujqësisë. 02.12.1932 - 
05.15.1932 

27 
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III-
2255 

Ligji i Reformës Agrare dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare, mbi nënshkrimin e kontratave 
bujk-pronar në bazë të ligjit të Reformës Agrare. 

04.24.1932 - 
10.18.1932 

23 

III-
2256 

Korrespondencë e Drejtorisë së Reformës Agrare me 
Kryeministrinë, mbi masat për zbatimin e Reformës 
Agrare dhe disa mosmarrëveshje ndërmjet saj dhe 
Ministrisë së Financave. 

07.06.1932 - 
10.12.1932 

15 

III-
2257 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi problemin e 
tokave për formimin e katundeve të rinj. 

1932 4 

III-
2259 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi dhënie toke 
për ndërtim shkollash në katundet e rinj të Fllakës në 
Durrës. 

1932 6 

III-
2262 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, dhe Ministrinë e 
Financave mbi dhënie toke për instalimin e zejtarëve 
të varfër. 

12.17.1931 - 
01.28.1932 

9 

III-
2263 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, lidhur me lutjen e Kozma 
Gjinit mbi dhënien e tokave shtetërore me kontratë. 

04.02.1932 - 
05.31.1932 

11 

III-
2265 

Raport dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Adjutanturën e Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi kërkesën që bëjnë fshatarët e 
Prefekturës së Shkodrës për mbrojtjen e tokave të 
këtyre që do t'i marrë Veziri i Shkodrës. 

01.12.1932 - 
05.12.1932 

18 

III-
2267 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Oborrin Mbretëror, lidhur 
me konfliktet midis shoqërive italiane dhe bujqëve të 
ndryshëm për çështje toke. 

02.16.1932 - 
09.07.1932 

31 

III-
2268 

Mendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi dhënie leje një 
personi për tharjen e kënetës Kalush dhe ankesa të 
bujqëve lidhur me tokat e kënetës së Kakarriqit. 

01.06.1932 - 
07.02.1932 

41 

III-
2269 

Lutje e një personi drejtuar Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, me anë të së cilës kërkon njitjen e fushës 
Shtiqen. 

08.29.1932 - 
09.14.1932 

5 

III-
2270 

Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftim i 
Ministrisë së Punëve Botore etj., mbi kryerjen e 
punimeve për hapje dhe përmirësim kanalesh ujore. 

01.22.1932 - 
08.09.1932 

29 

III-
2271 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Financave dhe 
Prefekturën e Beratit, mbi hapjen e kanaleve kulluese 
e mbajtjen e tyre në rregull nga rreziku i inondatave. 

04.12.1932 - 
08.08.1932 

10 

III-
2276 

Projektligj e ligj mbi masat për përmirësimin e 
kullotave dhe çmimin e tyre. 

01.26.1932 - 
09.14.1932 

48 
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III-
2278 

Projektligj e raport justifikues mbi favorizimin e 
divikulturës. 

05.14.1932 - 
07.22.1932 

40 

III-
2279 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjet 
private për krijimin e fermave dhe fidanishteve 
frutore. 

03.29.1932 - 
11.12.1932 

9 

III-
2280 

Projektligj mbi krijimin e kurseve për administrimin 
e pyjeve. 

11.07.1932 3 

III-
2282 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi konfliktet për gjuetinë e peshkut. 

04.23.1932 - 
11.07.1932 

27 

III-
2283 

Projektligj mbi përhapjen dhe favorizimin e rritjes së 
bletës. 

03.09.1932 - 
07.02.1932 

17 

III-
2285 

Vendim i Këshilit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në paradën blegtorale në Romë. 

10.11.1932 - 
10.12.1932 

19 

III-
2287 

Korrespondencë mbi caktim personash në grupe 
teknikësh për studim rrugësh. 

04.09.1932 - 
05.31.1932 

3 

III-
2288 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi caktim personash në 
komisionin e shqyrtimit dhe aprovimit të vendimeve 
e ofertave etj., për vepra botore. 

04.13.1932 - 
05.09.1932 

4 

III-
2289/1 

Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi autorizim 
për punime objektesh ndërtimi dhe çelje fondi 
financiar për këtë objekt. 

12.17.1931 - 
06.24.1932 

269 

III-
2290 

Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
autorizimin e Ministrisë së Punëve Botore, për të 
blerë me marrëveshje private materiale të ndryshme. 

05.11.1932 - 
10.22.1932 

19 

III-
2291 

Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi aprovimin 
e projektshpalljeve dhe kontratave për blerje veglash 
për punime botore dhe për bërjen e punimeve. 

03.03.1932 - 
06.03.1932 

35 

III-
2293 

Projektligj dhe korrespondencë mbi mënyrën e 
ngrohjes së godinave, organizimin e shërbimit etj. në 
Pallatin Mbretëror dhe shpenzimet për të. 

02.02.1932 - 
12.31.1932 

32 

III-
2294 

Korrespondencë mbi ndërtimin e pallateve të 
ministrive. 

06.17.1932 2 

III-
2295 

Korrespondencë për marrëveshje e Kryeministrisë 
me shoqërinë " SITA " për të ndërtuar radiostacionin 
në Tiranë. 

04.25.1932 - 
04.28.1932 

5 

III-
2296 

Raporte dhe korrespondencë mbi ndërtim burgjesh. 01.15.1932 - 
04.25.1932 

10 

III-
2297 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, 
mbi autorizimin e Ministrisë së Punëve Botore për të 
ndërtuar me marrëveshje private një ndërtesë në 
Burrel. 

03.15.1932 2 

III-
2298 

Korrespondencë mbi ndalimin e varrimit në varrezat 
e lagjes " Muras Çelepia  " në Berat, pasi do të 
ndërtohen kazerma ushtarake. 

05.03.1932 - 
06.24.1932 

7 

III-
2299 

Vendime të Këshilit të Ministrave etj. mbi kërkesa 
për udhëtime dhe falje ndërtesash private. 

03.21.1932 - 
07.01.1932 

25 
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III-
2300 

Ligji i rrugëve. 1932 7 

III-
2302 

Vendime të Këshillit të Ministrave etj., mbi 
rregullimin e plazhit të Durrësit. 

03.26.1932 - 
12.03.1932 

17 

III-
2303 

Projektpreventiv dhe preventiv për mbushjen e 
shesheve të doganës së Durrësit. 

11.17.1932 3 

III-
2304 

Korrespondencë mbi nënshtrimin e shqyrtimit nga 
autoritetet ushtarake projekteve të ndërtimit të 
rrugëve. 

03.02.1932 2 

III-
2305 

Raporte dhe korrespondencë mbi ndërtime urash, 
hetime dhe konstatime mbi këtë çështje. 

04.06.1932 - 
09.13.1932 

18 

III-
2306 

Korrespondencë mbi ndalimin e kalimit të mjeteve 
(qerreve etj.) mbi një urë që është duke u ndërtuar. 

08.22.1932 2 

III-
2308 

Ligj mbi zgjatjen e kohës së shërbimit të rojtarëve të 
doganave. 

01.29.1932 - 
03.29.1932 

17 

III-
2309 

Kërkesë e Luigj Naraçit nga Shkodra për të qëndruar 
në punë si sekretar i Odës së Tregtisë. 

06.27.1932 - 
07.02.1932 

3 

III-
2310 

Projektligj, mbi themelimin e odave të tregtisë dhe 
korrespondencë përkatëse. 

01.19.1932 - 
06.23.1932 

85 

III-
2312 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj., 
mbi shitjen e lëndës së drurit të vendit dhe ndalimin 
e importit për të. 

02.29.1932 - 
04.01.1932 

7 

III-
2313 

Dekretligj, vendime, procesverbale etj., mbi blerjen 
dhe shpërndarjen e drithit dhe farës. 

01.09.1932 - 
12.05.1932 

129 

III-
2314 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare mbi blerjen e ushqimeve. 

01.23.1932 - 
02.05.1932 

2 

III-
2318 

Vendime mbi shitjen e shtypshkrimeve. 04.29.1932 - 
05.27.1932 

4 

III-
2319 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen me 
marrëveshje private prej shoqërisë " Krahu " 
qymyrguri, si dhe korrespondenca përkatëse. 

11.14.1932 - 
12.23.1932 

6 

III-
2320 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi shitjen e një mulliri. 

1932 1 

III-
2321 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi kontrabandën e artikujve të 
ndryshëm. 

06.04.1932 3 

III-
2323 

Projektligj, vendim mbi monopolizimin e kininës. 02.06.1932 - 
04.25.1932 

11 

III-
2324 

Korrespondencë me Këshillin e Shtetit mbi 
monopolizimin e kripës. 

05.10.1932 - 
06.07.1932 

3 

III-
2326 

Projektligj, vendime mbi eksportimin e duhanit. 09.22.1932 - 
12.07.1932 

9 

III-
2327 

Raport mbi marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me 
vendet e tjera si dhe materiale të tjera përkatëse. 

05.23.1932 - 
12.18.1932 

22 
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III-
2330 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi marrëdhëniet tregtare të 
Shqipërisë me Hollandën. 

05.14.1932 1 

III-
2331 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
lidhjen e kontratës me një person të huaj për blerjen e 
disa veglave bujqësore dhe mbi formimin e dy 
komisioneve për të parë veglat dhe makinat 
bujqësore të sjellura nga jashtë shtetit, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.03.1929 - 
12.17.1932 

63 

III-
2332 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi blerjen e disa 
instrumenteve nga një firmë në Milano, si dhe 
korrepondenca përkatëse. 

05.16.1932 - 
07.04.1932 

7 

III-
2333 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi çmimet e artikujve industrialë 
bujqësorë. 

06.23.1932 - 
12.08.1932 

9 

III-
2334 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Kryeministrinë mbi çmimet e artikujve industrialë të 
importit. 

05.30.1932 4 

III-
2335 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen 
në Konferencën Ndërkombëtare të Përfaqësuesve të 
Doganave. 

06.15.1931 - 
03.16.1932 

14 

III-
2336 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi heqjen e  
doganës për mallrat e ardhura nga nënshtetasit 
shqiptarë që ndodhen jashtë shtetit. 

03.03.1932 - 
04.28.1932 

6 

III-
2338 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare mbi përjashtimin e xhelatinës nga taksi 
doganor. 

07.13.1932 2 

III-
2340 

Shtojcë e ligjit mbi shërbimin e mjeteve të transportit 
tokësor. 

01.28.1932 1 

III-
2341 

Dekretligj mbi disa ndryshime në marrëveshjet 
shqiptaro - italiane lidhur me konveksionin e 
hekurudhave. 

07.20.1932 7 

III-
2343 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi gjendjen e komunikacionit 
tokësor në Mamurras dhe në Patos. 

10.14.1932 - 
10.24.1932 

8 

III-
2344 

Projektligj, raport justifikues e mendim mbi 
rregullimin e automobilave. 

03.11.1932 - 
05.11.1932 

7 

III-
2346 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
administrimin e portit të Sarandës nga Bashkia. 

01.07.1932 - 
01.27.1932 

4 

III-
2348 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pranimin e 
projektkontratës shëndetësore për lundrimin ajror 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Jashtme etj., mbi regjistrimin e 
aeroanijeve. 

02.26.1932 - 
03.01.1932 

21 
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III-
2349 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pajisjen e 
stacionit të radios me materiale të nevojshme. 

08.03.1932 - 
08.18.1932 

2 

III-
2351 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lidhjet 
telefonike. 

01.25.1932 - 
09.02.1932 

15 

III-
2352 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi mbajtjen e zyrave të Postë 
Telegraf Telefonave , mbi të ardhurat e nxjerra nga 
populli. 

05.09.1932 4 

III-
2353 

Raporte kontrolli mbi gjendjen e postë-telegrafëve në 
Delvinë e Këlcyrë. 

04.08.1932 4 

III-
2356 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë, mbi inaugurimin e linjave ajrore 
Romë - Tiranë (telegrafike). 

03.01.1932 1 

III-
2358 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin e 
pikëpamjes së Qeverisë Amerikane, mbi mënyrën e 
votimit në Konferencën Ndërkombëtare 
Radiotelegrafike. 

05.11.1932 - 
05.17.1932 

2 

III-
2359 

Korrespondencë e Oborrit Mbretëror me 
Kryeministrinë, mbi shenjat dalluese të aeroplanëve 
të vendeve të ndryshme. 

02.04.1932 7 

III-
2360 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi pjesëmarrjen në Mbledhjen Ndërkombëtare të 
Aeronautikës. 

02.15.1932 - 
06.17.1932 

3 

III-
2361/1 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Financave mbi emërimet, 
pushimet, transferime  të personelit të sektorit të 
financës. 

01.13.1932 - 
12.03.1932 

197 

III-
2362 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi paraqitjen e biografive 
të nëpunësve të shtetit përpara fillimit të marrjes në 
punë. 

01.07.1932 2 

III-
2363 

Projektligj, raporte dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Oborrit Mbretëror mbi kontrollin financiar dhe 
kontabilitetin. 

04.07.1932 - 
07.27.1932 

21 

III-
2366 

Dekretligj, vendime, raporte justifikues dhe 
korrespondencë mbi mbartjen dhe transferimin e 
fondeve në buxhet. 

03.04.1932 - 
04.30.1932 

264 

III-
2367 

Pasqyra shpenzimesh të buxhetit për Inspektorinë 
Qendrore të Edukatës Fizike, Komitetit Kombëtar të 
Edukatës Artistike dhe Federatës Sportive. 

1932 3 

III-
2368 

Dekretligj për zbatimin e ligjit mbi modifikimin e 
neneve për Bankën Bujqësore Kombëtare. 

01.30.1932 4 

III-
2369 

Dekret mbi aprovimin dhe zbatimin e ligjit për 
ndalimin e eksportimit të arit, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror dhe 
Ministrisë së Financave lidhur me këtë problem. 

02.16.1932 - 
03.21.1932 

10 
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III-
2370 

Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, 
Këshillit të Shtetit dhe Këshillit Kontrollues, ku e bën 
të njohur ligjin mbi njehsimin e monedhës së huaj. 

01.04.1932 - 
10.03.1932 

45 

III-
2371 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi kërkesën e një personi 
për kthimin e të hollave të depozituara në bankë. 

05.11.1932 - 
05.14.1932 

5 

III-
2372 

Letër e shoqërisë " Interfinance " (Paris), drejtuar 
Kryekonsullatës Shqiptare ku dëshiron të hyjë në 
marrëveshje me Qeverinë Shqiptare për akordimin e 
një huaje. 

04.28.1932 - 
04.29.1932 

2 

III-
2374 

Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Këshillit të Shtetit 
mbi ndalimin e hyrjes në Shqipëri të biletave të 
llotarisë gjermane dhe austriake. 

01.15.1932 - 
04.25.1932 

8 

III-
2375 

Dekret mbi aprovimin dhe nxjerrjen e ligjit mbi të 
ardhurat shtetërore. 

03.18.1932 - 
04.24.1932 

23 

III-
2376 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Financave mbi 
shqyrtimin e lutjes së përfaqësuesit të popullsisë së 
Zadrimës për formimin e një komisioni për çështjen e 
taksave. (lutja mungon). 

05.04.1932 - 
05.06.1932 

2 

III-
2382 

Kërkesa të tregtarëve dhe zejtarëve drejtuar 
Kryeministrisë të cilët kërkojnë zbritjen e tatim - 
fitimeve. 

03.21.1932 - 
08.18.1932 

33 

III-
2383 

Lutje drejtuar Kryeministrisë mbi uljen ose zgjatjen e 
afatit të pagimin të taksit për prodhimet bujqësore si 
dhe vendim e korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

01.09.1932 - 
12.31.1932 

44 

III-
2384 

Lutje e personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë ku kërkojnë uljen ose zgjatjen e afatit 
të pagimit të të dhjetave si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave 
lidhur me këtë problem. 

01.04.1932 - 
11.02.1932 

100 

III-
2385 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi shqyrtimin 
e kërkesave në lidhje me uljen ose zgjatjen e afatit për 
pagesën e taksit të pyjeve dhe kullotave. 

08.22.1932 - 
09.05.1932 

5 

III-
2386 

Dekretligj mbi modifikimin e ligjit mbi numërimin 
dhe kontrollin e lutjeve të personave që kërkojnë 
zgjatjen e afatit ose uljen e taksës së xhelepit. 

02.01.1932 - 
12.10.1932 

52 

III-
2387 

Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Parlamentit, 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi taksin e tokave të dhëna për 
ndërtim. 

01.02.1932 - 
01.07.1932 

5 

III-
2388 

Raport, vendim dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Këshillit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi taksin dhe lejet e gjuetisë. 

02.17.1932 - 
09.09.1932 

11 
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III-
2390 

Rregullore mbi vënien në zbatim të ligjit mbi taksën e 
rrugëve si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve Botore 
lidhur me këtë problem. 

1932 0 

III-
2391 

Dekretligj, mendime dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Këshillit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi marrjen e taksit të urave 
nga disa prefektura. 

07.04.1932 - 
07.22.1932 

11 

III-
2392 

Lutje e personave që posedojnë qerre transporti 
drejtuar Kryeministrisë, ku kërkojnë përjashtimin 
nga taksa e transportit. 

10.26.1932 - 
12.16.1932 

3 

III-
2393 

Dekretligj dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror dhe Ministrisë së 
Financave mbi krijimin e taksës së pullës së Kryqit të 
Kuq. 

06.22.1932 - 
09.05.1932 

20 

III-
2395 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi faljen e tagrit 
konsullor disa shtetasve shqiptarë, që ndodhen pa 
punë e të vobektë. 

10.11.1932 - 
11.10.1932 

5 

III-
2396 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektligjit për përjashtimin nga taksi i aktmartesave 
të vobektit e gjithë viseve të vendit. 

01.02.1932 - 
03.11.1932 

12 

III-
2399 

Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, 
komandave, Këshillit Kontrollues, ku u bën të ditur 
përmbajtjen e shkresës mbi ankandin, leçitacionin 
dhe marrëveshjet. 

05.12.1932 - 
07.01.1932 

4 

III-
2400 

Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi vjeljen e 
detyrimeve të përmbarimit. 

10.20.1932 - 
11.26.1932 

9 

III-
2403 

Vendime, lutje etj., mbi pagimin e rrogave të 
personelit ushtarak. 

01.13.1932 - 
09.17.1932 

34 

III-
2406 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Këshillin e Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Pensioneve Civile etj., mbi dhënien e pensioneve 
ushtarake. 

01.20.1932 - 
11.26.1932 

59 

III-
2408 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Këshillin e Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Pensioneve Civile etj., mbi dhënien e pensioneve 
familjare. 

01.14.1932 - 
12.07.1932 

202 

III-
2412 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet 
për mbrojtjen e burgjeve. 

05.19.1932 - 
12.19.1932 

70 

III-
2413 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e 
bëra për problemet e ndryshme të ushtrisë si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.16.1932 - 
11.30.1932 

58 

III-
2415 

Vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave mbi 
shpërblimin e shpronësimeve të ndryshme. 

03.21.1932 - 
12.23.1932 

71 

III-
2416 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondesh për meremetime e ndërtime. 

01.15.1932 - 
02.08.1932 

73 
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III-
2417 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për 
marrëveshjet private. 

05.31.1932 - 
06.08.1932 

8 

III-
2422 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave mbi shpenzimet postë-
telegrafike. 

04.13.1932 - 
08.09.1932 

14 

III-
2423 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet 
për shtypshkrimet. 

02.12.1932 - 
12.27.1932 

36 

III-
2424 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet 
ceremoniale. 

06.22.1932 - 
06.24.1932 

2 

III-
2426 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet 
për likujdimin e sendeve të mbetura stok. 

03.15.1932 - 
04.30.1932 

3 

III-
2427 

Vendim i Këshillit të Ministrave për t'i paguar të 
internuarit malazez Spiro Milo Çiçë 100 franga ari në 
muaj. 

09.19.1932 - 
09.20.1932 

3 

III-
2428 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror e Ministrinë e Drejtësisë mbi pagimin e 
shpërblimit të Xhamisë së Haxhi Et`hem Beut në 
Tiranë. 

04.27.1932 - 
06.21.1932 

8 

III-
2430 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme , Bashkinë e Vlorës mbi 
hetimet rreth zhdukjes së ndihmave të mbledhura në 
popull për ngritjen e monumentit të Ismail Qemalit 
në Vlorë. 

01.13.1932 - 
12.01.1932 

6 

III-
2431 

Korrespondencë me Oborrin Mbretëror mbi akordim 
shpenzimesh për kualifikimin e kuadrit. 

09.19.1932 3 

III-
2434 

Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi shpenzimet për ndihmë 
emigrantëve. 

09.07.1932 1 

III-
2435 

Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi dhënie ndihmë. 

03.23.1932 - 
04.07.1932 

2 

III-
2436 

Korrespondencë me Oborrin Mbretëror mbi pagimin 
e pasurisë së shpronësuar të Esat Pashë Toptanit. 

05.07.1932 2 

III-
2439 

Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëra e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, mbi zgjidhjen e konflikteve midis 
pronarëve të ndryshëm mbi njohjen e të drejtës mbi 
kullotat. 

11.27.1929 - 
12.31.1932 

34 

III-
2441 

Kërkesa të qytetarëve të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë për dhënie leje për shitjen e pronave 
private (prona të patundshme). 

06.16.1932 - 
10.05.1932 

18 

III-
2444 

Dekretligj mbi dhurimin nga ana e shtetit të një copë 
toke Kryqit të Kuq Shqiptar për ngritjen e strehës 
vorfnore. 

01.22.1932 1 
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III-
2445 

Dekretligj (kopje) mbi shpronësimin e tokave të 
Prefekturës Elbasan, për ndërtimin e Shkollës 
Normale dhe korrespondenca përkatëse për këtë 
problem. 

05.31.1932 - 
12.01.1932 

24 

III-
2447 

Kërkesa të qytetarëve të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë mbi mosshpronësim toke për hapje 
kanalesh nga ana e shtetit. 

02.17.1932 - 
05.30.1932 

19 

III-
2448 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, lidhur me kërkesën e 
pronarëve të ndryshëm për dhënie shpërblimi për 
shpronësimet e shtëpive. 

06.22.1932 - 
07.20.1932 

3 

III-
2449 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi lutjet e qytetarëve të ndryshëm për 
heqjen e masës së sekuestrimit ose shpronësimit për 
larjen e borxheve. 

05.24.1932 - 
07.01.1932 

9 

III-
2451 

Vendime të Këshillit të Ministrave etj., mbi 
shpronësim tokash për të ndërtuar objekte 
ndërtesash dhe rrugë. 

01.20.1932 - 
06.04.1932 

12 

III-
2452 

Kërkesë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi dhënien e 
ndihmave të dëmtuarve nga tërmeti në Vlorë. 

01.29.1932 - 
09.13.1932 

11 

III-
2453 

Informacione të ndryshme mbi dëmet nga rreshjet 
dhe inondatat. 

03.14.1932 - 
05.09.1932 

8 

III-
2720 

Ligji mbi kategorizimin e rrugëve. 03.12.1932 7 

III-
4108 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e 
pagesës së ushqimit me çmime të caktuara për disa 
institute shëndetësore. 

07.24.1931 - 
09.22.1932 

2 

III-
4119 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Shtetit mbi kalimin e të gjitha kontratave nëpërmjet 
Këshillit të Shtetit para se të nënshkruhen prej 
ministrave kompetentë. 

05.21.1932 - 
10.06.1932 

5 

III-
4120 

Letër e një autori amerikan të botimit të biblës 
tregtare, ku rekomandon qeverinë shqiptare për 
blerjen e këtij botimi. 

05.19.1932 3 

III-
4123 

Lutje e shoqërisë bujqësore " Kavaja " drejtuar 
Kryeministrisë, e cila kërkon tokë për eksperimentim. 

02.25.1932 - 
03.30.1932 

7 

III-
4124 

Dekretrregullore mbi dorëzimin, depozitimin dhe 
mënyrën e shpërndarjes së farës së misrit. 

1932 1 

III-
4125 

Rregullore e telekomunikacioneve përkthyer nga 
frengjishtja. 

1932 1 

III-
4126 

Buxheti i dikasterit të Parlamentit, Drejtorisë së Postë 
Telegraf Telefonave dhe të Pyjeve, për vitin 1932-
1933. 

02.12.1932 - 
12.03.1932 

31 

III-
4127 

Lutje e një personi që ka blerë të dhjetën e katundit 
Sauk të Tiranës kërkon të kthejë  një detyrim në të 
holla. 

09.24.1932 1 
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III-
4128 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin 
nga taksa doganore të disa mallrave të importuara 
nga jashtë. 

01.07.1932 - 
11.30.1932 

85 

III-
4131 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shpenzimet për vaditjen e 
tokave. 

12.31.1932 1 

III-
4132 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë mbi pagesë rroge. 

06.11.1932 - 
09.22.1932 

7 

III-
4133 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
shpërblimi ose dhënie ndihme personave të 
ndryshëm si dhe lutje e korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

02.06.1932 - 
11.19.1932 

33 

III-
4302 

Projekt, dekretligje e raporte justifikuese, vendime të 
Këshillit të Shtetit dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Oborrit Mbretëror, 
mbi favorizimin e olivikulturës. 

08.04.1932 8 

III-
4303 

Vendim dhe korrespondencë të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi sistemimin e sheshit 
të kazermës Elbasan dhe mbi disa punime të tjera. 

12.02.1932 - 
12.05.1932 

4 

III-
4304 

Dekretligj mbi gjerësinë që do të kenë rrathët e 
rrotave të qerreve, karrocave e çdo mjeti tjetër 
mbajtje që udhëtojnë në rrugë e sheshe botore. 

06.23.1932 1 

III-
4305 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare etj. mbi shpërndarjen e misrit 
si ushqim për emigrantët. 

01.05.1932 - 
04.13.1932 

11 

III-
4306 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror e Ministrinë e Financave, mbi pagesën që 
duhet të bëjë kjo ministri shtëpisë tregtare  " Pasquale 
Albrizio " për materialet e tërhequra prej doganës së 
Durrësit. 

08.22.1932 2 

III-
4307 

Projekt, dekretligj, raport justifikues dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare 
mbi krijimin e një kapitulli në buxhet të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare për zhvillimin e shoqërisë 
tregtare bujqësore e industriale, si dhe akordim 
huasë të këtyre shoqërive. 

09.03.1932 - 
10.03.1932 

7 

III-
4390 

Njoftim i Kryeministrisë dërguar zonjës Ruhije Zogu 
si Patroneshë e Artit, mbi dërgesën e 3.750 franga ari 
për pagesën e fotografive të mbretit Zog të 
përgatitura prej Komitetit Artistik të Entit Kombëtar. 

06.13.1932 1 

III-
4391 

Korrespondencë e Drejtorisë së Shtypit në Tiranë me 
agjencinë " Havas " në Francë për çështje financiare. 

09.10.1932 - 
12.07.1932 

20 

III-
4392 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Zyrën e Biografisë në Kryeministri, mbi paraqitjen e 
disa listave me shënimet e ndryshme për nëpunësit e 
Ministrisë së Punëve Botore. 

01.27.1932 29 
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III-
4393 

Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me Zyrën e 
Biografisë në Kryeministri, mbi pagesën e rrogës së 
zotit Milto Sotir Gura, mësues në Tiranë. 

05.06.1932 - 
06.23.1932 

2 

IV Arsim-Kulturë   

IV-55 Korrespondencë mbi lirimin e një ndërtese për efekt 
të shkollës. 

01.21.1922 - 
01.31.1932 

2 

IV-277 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit etj. për 
emërime, transferime, pushime, të dhëna biografike 
etj., personelit arsimor të shkollave. 

01.10.1931 - 
01.11.1932 

274 

IV-
277/1 

Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit etj., për 
emërime, transferime, pushime, të dhëna biografike 
etj., personelit arsimor të shkollave. 

01.15.1931 - 
07.08.1932 

406 

IV-
277/2 

Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit etj., për 
emërime, transferime, pushime, të dhëna biografike 
etj.,të  personelit arsimor të shkollave. 

01.10.1931 - 
04.27.1932 

356 

IV-305 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
kontratës ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Drejtorisë së Shkollës Teknike mbi kontratën për 
bursistat e Shkollës Teknike Tiranë. 

01.25.1932 - 
02.04.1932 

6 

IV-306 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Arsimit, Kryeministrisë mbi dhënie bursash për 
studime brenda vendit. 

05.27.1932 - 
11.30.1932 

12 

IV-307 Lutje e një nxënësi të Shkollës Praktike të Lushnjës 
drejtuar Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së 
Arsimit si dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
dhënien e të drejtës të lutësit për t'u pranuar në 
Shkollën Praktike të Lushnjës duke iu nënshtruar 
provimeve. 

12.29.1931 - 
03.16.1932 

9 

IV-308 Raport i Kryeinspektorit të Oborrit Mbretëror 
drejtuar Ahmet Zogut për njoftim Ministrisë së 
Ekonomisë mbi inspektimin në shkollën bujqësore të 
Kavajës. 

08.22.1932 4 

IV-309 Vendim i Këshillit të Shtetit mbi ndërrimin e Shkollës 
Bujqësore në Lushnjë në Shkollë Praktike Bujqësore 
si dhe një rregullore. 

02.22.1932 - 
12.30.1932 

69 

IV-310 Mbi gjendjen e arsimit në Shqipëri dhe mbi 
programin e Ministrisë së Arsimit. 

08.22.1932 - 
09.20.1932 

61 

IV-311 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë mbi gjendjen e shkollave në 
Prefekturën e Qarkut të Korçës dhe Gjirokastrës. 

03.22.1932 - 
10.14.1932 

33 

IV-312 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë mbi hapje dhe mbyllje konviktesh 
pajisje e tyre me mjete të nevojshme, caktim vendesh 
për ndërtesa shkollore, etj. 

02.05.1932 - 
11.30.1932 

83 
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IV-313 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi urdhërin mbretëror me të cilën shtron 
nevojën e përkthimeve të librave nga gjuhët e huaja 
për gjimnazet. 

08.25.1932 2 

IV-314 Raport i Ministrisë së Arsimit drejtuar 
Kryeministrisë, Këshillit të Ministrave mbi 
inspektimin që u është bërë studentëve që studiojnë 
jashtë shtetit. 

08.02.1932 16 

IV-316 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi ndalimin e 
nxënësve çam nga Greqia për të mos ndjekur shkollat 
tona. 

12.09.1931 - 
01.09.1932 

4 

IV-317 Dekret " Mbi ndalimin e nxënësve shqiptar në 
shkollat e huaja ". 

08.10.1932 - 
09.05.1932 

13 

IV-318 Korrespondencë ndërmjet Kryetarit të Kishës 
Ortodokse, Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Kryeministrisë mbi anullimin e bursave të 
seminarëve ortodoks kombëtar për ngushticë 
buxheti. 

06.04.1932 - 
12.31.1932 

5 

IV-319 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë mbi hapjen e një klase gjimnazi në 
shkollën e jezuitëve. 

09.17.1932 - 
12.31.1932 

2 

IV-320 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një 
ndihme seminaristëve që studiojnë në Bukuresht. 

05.31.1932 - 
06.04.1932 

2 

IV-321 Vendim i Këshillit të Shtetit mbi kontratën e lidhur 
ndërmjet Ministrisë së Arsimit  dhe konviktit  " 
Motrat Stigmatine " në Shkodër. 

03.03.1932 - 
03.11.1932 

9 

IV-322 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihme 
në të holla Petraq Pepos për punën që ka bërë në 
nxjerrjen e disa dokumenteve nga Arkivi dhe 
bibliotekat e Vjenës për nevojat e një libri historie të 
punuar prej tij. 

04.08.1932 - 
12.05.1932 

10 

IV-323 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
Kryeministrinë mbi gërmimet që janë bërë prej 
misionit arkeologjik italian në Butrint. 

03.03.1932 4 

IV-325 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Kryeministrisë mbi aktet hetimore 
rreth mbledhjes së ndihmave për monumentin e 
Ismail Qemalit dhe inagurimin e monumentit " 
Luftëtari kombëtar ". 

11.30.1932 - 
12.02.1932 

3 

IV-326 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë mbi kërkesën për instalim makinerish 
për shtypje filmash në gjuhë shqipe. 

06.16.1932 - 
09.17.1932 

4 

IV-327 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
Institutit Muzikor si dhe shpallja e një konkursi për 
mësues muzike. 

07.16.1932 - 
08.22.1932 

15 
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IV-328 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Kryeministrisë mbi një muzikë të 
kompozuar nga një profesor jugosllav dedikuar 
mbretit. 

03.01.1932 - 
08.23.1932 

3 

IV-329 Lutje drejtuar Kryeministrisë nga persona të 
ndryshëm të cilët kërkojnë të marrin pjesë në hapjen 
e një konkursi, për mbledhjen e koleksioneve të 
njerëzve të shquar. 

04.10.1932 - 
12.17.1932 

7 

IV-331 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
urdhërin mbretëror që bën fjalë për krijimin në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme të një biblioteke, që të 
përmbajë gjithë shtypshkrimet që i përkasin " Lidhjes 
së Kombeve ". 

01.12.1932 - 
02.27.1932 

4 

IV-332 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit, 
Kryeministrisë dhe Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare mbi shtypjen e një fjalori. 

02.06.1932 - 
02.22.1932 

4 

IV-335 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë 
dhe Kryeministrisë mbi kërkesën e shoqërisë së 
Studentëve në Romë për t'i dërguar kësaj shoqërie 
veprat juridike që botohen. 

01.30.1932 - 
02.03.1932 

2 

IV-336 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
Kryeministrisë mbi ardhjen e turistëve francez si dhe 
një grup turistik të shoqatës greke  " Herneat ". 

08.10.1932 - 
09.16.1932 

12 

IV-337 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Kryeministrisë mbi ndihmën që 
kërkon një i huaj për të ardhur në Shqipëri për të 
marrë film. 

03.21.1932 - 
05.06.1932 

8 

IV-564 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi marrjen e të huajve në kuadrin 
e arsimit dhe të arsimtarëve shqiptarë. 

01.02.1932 - 
12.21.1932 

23 

IV-566 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi mosdisponimin e fondeve nga ana e 
Ministrisë së Arsimit për ngritjen e shkollave dhe 
faltoreve. 

02.03.1932 - 
07.09.1932 

11 

IV-567 Korrespondencë e Krymeinistrisë me Entin Kombëtar 
" Djelmëria shqiptare " mbi organizimin e ekspozitës 
së artit. 

05.10.1932 - 
08.03.1932 

9 

IV-568 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore për ndërtimin e një përndaesi ( radio 
në Shqipëri ). 

04.04.1932 - 
04.27.1932 

5 

IV-599 Lutje dhe korrespondencë të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi akordim ose prerje burse 
nxënësve konviktorë. 

11.16.1931 - 
02.17.1932 

8 

V Shëndetësia   
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V-131 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e Punëve të 
Shëndetësisë rreth aktivitetit të misionit antimalorik 
amerikan në Shqipëri. 

07.01.1931 - 
12.19.1932 

21 

V-132 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme etj, për ftesat dhe 
mospjesëmarrjen e Shqipërisë në konferenca dhe 
kongrese ndërkombëtare me karakter mjekësor. 

01.12.1931 - 
01.09.1932 

82 

V-133 Korrespondencë e Kryeministrisë dhe Drejtorisë së 
Punëve të Shëndetësisë mbi emërime, transferime të 
kuadrove të sektorit të shëndetësisë. 

01.14.1932 - 
12.21.1932 

107 

V-134 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi ngritjen, 
pajisjen e institucioneve dhe fondin financiar 
përkatës. 

01.16.1932 - 
11.29.1932 

7 

V-135 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë mbi 
furnizimin e Shkollës së Infermierëve nga Spitali i 
Përgjithshëm Tiranë. 

11.09.1932 - 
11.26.1932 

2 

V-136 Korrespondencë mbi marrjen e masave kundra 
epidemive dhe sëmundjeve të ndryshme. 

05.10.1932 - 
06.24.1932 

5 

V-137 Shkresë mbi kërkesën e një personi për t'u kuruar në 
institucionin shëndetësor. 

01.12.1932 1 

V-138 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi autorizimin e Drejtorisë së Punëve të 
Shëndetësisë të shpenzojë një sasi fondi financiar për 
kanalizimin e kënetës së Shëngjinit. 

11.26.1932 3 

V-139 Vendim i Këshillit të Shtetit etj, mbi aprovimin e 
kontratës së blerjes së barnave dhe medikamentet e 
ndryshme. 

06.04.1932 - 
10.11.1932 

23 

V-140 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi zhdukjen e 
tregtimit të grave dhe fëmijëve", si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

04.09.1932 - 
04.29.1932 

3 

V-141 Projektmarrëveshje ndërkombëtare për kthimin e 
fëmijëve pranë familjeve dhe vendimi për pranimin e 
tij. 

08.11.1932 - 
08.16.1932 

7 

V-142 Konventa ndërkombëtare për ndalimin e shitblerjes 
së grave, dërguar për ratifikim. 

08.27.1932 - 
12.31.1932 

7 

V-143 Dekretligje etj, mbi çeljen e Shkollës së Infermierisë 
Tiranë, një dispanserie në Ardenicë dhe aprovimi i 
fondit financiar përkatës. 

05.03.1932 - 
08.27.1932 

18 

V-144 Dekret mbretëror etj, mbi aprovimin e rregullores 
mbi detyrat e mjekëve të shëndetësisë. 

06.25.1932 - 
07.13.1932 

13 

V-145 Vendim i Këshillit të Ministrave etj, mbi emërimin 
dhe shpërblimin e një doktori, ndalimin dhe 
ushtrimit të profesionit mjek një personi tjetër. 

02.06.1932 - 
03.17.1932 

9 

V-146 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi dërgimin 
për specializimin jashtë shtetit të disa mjekëve dhe 
aprovim i shpërblimeve përkatëse. 

01.23.1932 - 
10.14.1932 

7 
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fletëve 

V-149 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi shpërndarjen e ilaçeve të 
vobektëve dhe emigrantëve. 

10.04.1932 - 
10.25.1932 

9 

V-150 Ligje, qarkore etj, mbi aprovimin e një shtojcë ligji 
mbi shtesën e pullës së Kryqit të Kuq. 

01.27.1932 - 
04.08.1932 

15 

V-152 Shkresë e Kryqit të Kuq mbi autorizimin për blerje 
kalendar zyrash. 

12.03.1932 - 
12.31.1932 

1 

V-153 Dekretligje, rregullore dhe korrespondencë mbi 
krijimin e një llotarie për ngritjen e strehës varfënore. 

07.06.1932 - 
09.05.1932 

17 

V-154 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi pranimin e një fëmije në strehën 
varfënore. 

06.10.1932 2 

V-155 Lutje e një fëmije për t'u pranuar në strehën 
varfënore. 

01.08.1932 - 
02.01.1932 

3 

V-156 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi 
pjesëmarrjen në kongrese dhe konferenca 
ndërkombëtare për shëndetësinë. 

11.19.1932 28 

VI Civile-Administrative   

VI-278 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së 
Drejtësisë mbi dorëzimin e akteve dhe regjistrave 
fetare prokurorisë së vendit. 

05.17.1932 - 2 

VI-381 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj. për regjistrimin e përgjithshëm të 
popullsisë dhe për përpunimin e të dhënave të 
regjistrimit. 

08.14.1931 - 
01.14.1932 

24 

VI-385 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, për një martesë të jashtëligjshme. 

11.14.1931 - 
01.05.1932 

6 

VI-394 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi komunikimin e inventarit të 
administratës një fletoreje zyrtare të Ministrisë së 
Financave. 

01.29.1932 - 
02.01.1932 

3 

VI-409 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror mbi dhënie lejekalimi nënshtetësave të 
huaj. 

04.22.1932 - 
06.06.1932 

9 

VI-410 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi dhënie 
pasaportash dy emigrantëve. 

09.20.1932 - 
11.19.1932 

5 

VI-411 Rregullore e përgjithshme e ceremonive. 1932 11 

VI-412 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj. mbi marrjen pjesë të 
nëpunësve nëpër festat kombëtare si dhe qarkorja 
përkatëse. 

09.17.1932 - 
12.31.1932 

14 
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VI-414 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi festat zyrtare të shtetasve të 
huaj. 

04.12.1932 - 
12.15.1932 

4 

VI-415 Letra ngushëllimi të kryetarit të Këshillit të 
Ministrave drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave në Paris etj. me rastin e atentatit kundër 
kryetarit të Shtetit të Republikës Franceze. 

05.07.1932 - 
05.10.1932 

4 

VI-416 Telegrame urimi drejtuar mbretit dhe kryeministrit. 01.04.1932 - 
12.30.1932 

32 

VI-417 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e 
Tiranës, mbi marrjen pjesë të nëpunësve në 
ditëlindjen e mbretit. 

10.26.1932 1 

VI-418 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme etj. mbi dhënien e fotografisë së 
Zogut një hollandezeje. 

02.11.1932 - 
06.08.1932 

5 

VI-419 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi falenderimin që u bëhet 
pjesëtarëve që kanë formuar komisionin e 
kontrollimit të regjistrimit të popullsisë. 

07.16.1932 1 

VI-420 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet e 
ndryshme, mbi transferim  pajisje zyrash. 

09.21.1931 - 
09.07.1932 

35 

VI-421 Qarkore e Kryeministrisë mbi mënyrën e përpilimit 
dhe paraqitjes së akteve zyrtare. 

11.09.1932 - 
12.16.1932 

5 

VI-422 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj. mbi 
trajtimin e pleqve në familje. 

03.12.1932 - 
04.06.1932 

4 

VI-423 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dhënien e dhuratave Lidhjes 
së Kombeve. 

12.27.1932 3 

VI-424 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi bakshishet që marrin shërbëtorët 
e zyrave. 

01.19.1932 - 
03.06.1932 

12 

VI-425 Lutje e pastiçerëve, kafexhinjve dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Bashkinë e Tiranës, mbi lejimin dhe 
nxjerrjen e karrigeve jashtë lokalit. 

04.22.1932 - 
05.11.1932 

4 

VI-426 Urdhër mbretëror drejtuar Kryeministrisë mbi 
mbajtjen në rregull të regjistrave qeveritarë. 

05.16.1932 1 

VI-427 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë, mbi masat që duhen marrë kundrejt 
studentëve që vijnë nga jashtë të martuar me të 
huaja. 

08.04.1932 - 
12.31.1932 

3 

VI-428 Rregullore mbi zgjedhjen e Këshillit të Përgjithshëm 
e këshillave lokale dhe organizimin e komitetit 
mysliman. 

07.05.1932 - 
07.08.1932 

12 

VI-429 Shtojcë rregullore mbi administrimin e pasurisë së 
kishave ortodokse autoqefale. 

11.14.1932 6 
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VI-430 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme lidhur me rregulloren e 
sekteve aleviane. 

02.16.1932 - 
12.31.1932 

7 

VI-432 Korrespondencë midis Kryeministrisë dhe Oborrit 
Mbretëror, mbi pjesëmarrjen e përfaqësuesit të 
Kishës Ortodokse Shqiptare në mbledhjen e 
Bukureshtit. 

05.16.1932 - 
12.31.1932 

11 

VI-433 Kërkesë e kishës autoqefale për dhënie ndihme nga 
shteti formularët e kolonisë shqiptare në Bukuresht. 

10.25.1932 - 
11.26.1932 

4 

VI-434 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Drejtësisë me ceremonitë fetare. 

01.09.1932 - 
12.04.1932 

18 

VI-445 Telegrame dhe korrespondencë mbi urimet që i vijnë 
mbretit të Shqipërisë, nga jashtë dhe brenda vendit, 
për triumfin e legalitetit, shpalljen e monarkisë dhe 
me rastin e Indipendencës së Shqipërisë. 

09.01.1932 - 
12.30.1932 

34 

VI-723 Telegrame urimi dhe ngushëllimi drejtuar 
personaliteteve brenda vendit ose atyre italianë. 

05.27.1931 - 
01.08.1932 

27 

VI-724 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi regjistrimin e 
popullsisë shqiptare që ndodhet jashtë shtetit ". 

s.d. 0 

VI-725 Korrespondencë mbi inspektimin që është bërë për 
kontrollin e regjistrave dhe përpilimin e shkresave. 

01.26.1932 - 
10.13.1932 

7 

VI-726 Telegram i Kryeministrit Pandeli Evangjeli drejtuar 
kryetarit të Konferencës Ballkanike në Bukuresht, ku 
uron punimet e konferencës, dhe një telegram 
ngushëllimi dërguar zonjës Alborf Tomas për 
vdekjen e burrit të saj. 

05.10.1932 - 
10.24.1932 

2 

VI-757 Projektligj, ligj, vendime dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Këshillin e Shtetit, Kryesinë e 
Parlamentit, Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj. mbi 
formimin e komisioneve për kontrollimin e 
regjistrimit të popullsisë. 

01.13.1932 - 
04.25.1932 

15 

VI-758 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e 
afatit të ndërrimit të orarit zyrtar deri më 15 shtator 
1932. 

09.02.1932 - 
09.17.1932 

2 

VI-796 Kërkesë e zotit Ymer Ramazani, Zanun Bajrami, 
Haxhi Deliu nga katundi Munikël i Krujës drejtuar 
Drejtorisë së Përgjithshme të Reformës Agrare mbi 
çështjen e largimit nga toka të zotit Bektash Bengilit 
dhe vëllezërve të tij, të cilët po shpërngulin bujqit e 
parë nga toka dhe po vendosin të tjerë dhe të marrin 
masat kundër tij. 

01.14.1932 1 

   


