
Numri  
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I Politiko - Juridike.   

I-238 Vendime, korrespondencë etj rreth operacioneve që 
bëhen në Mirditë nga Gjon Marka Gjoni dhe lufta që 
zhvillon populli ynë. 

01.25.1921 - 
01.18.1922 

136 

I-793 Vendime të Këshillit të Ministrave. 01.01.1922 - 
12.30.1922 

294 

I-346 Vendime, listë etj mbi ndarjen administrative, 
krijimin, bashkimin, transferimin e suprimimin e 
qendrave të administratës lokale. 

01.25.1921 - 
01.23.1922 

49 

I-361 Rregullore e Shtetit Civil. 12.17.1921 - 
01.12.1922 

9 

I-392 Korrepondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kombëtar mbi ligjin e nëpunësve të përbërë nga 55 
nenesh. (Ligji mungon). 

08.24.1921 - 
01.12.1922 

2 

I-404 Korrespondencë me Këshillin Kombëtar e Ministrinë 
e Punëve të Brendshme mbi shoqërinë " Varta " të 
Korçës. 

10.01.1922 - 
10.24.1922 

6 

I-405 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi gazetën " Posta " e Korçës. 

10.11.1922 - 
12.02.1922 

3 

I-406 Vendime dhe korrespondencë mbi ndalimin dhe 
sekuestrimin e gazetës " Dielli ". 

02.27.1922 - 
12.01.1922 

11 

I-407 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi fletoren " Drita e Re ". 

04.26.1922 - 
07.03.1922 

4 

I-408 Letër e shoqërisë së " Vërtetës " dërguar Xhafer Ypit 
ku këkojnë të ndihmohet kjo shoqëri. 

07.15.1922 1 

I-409 Vendime dhe korrespondencë mbi lëvizjen e marsit. 02.27.1922 - 
04.09.1922 

47 

I-410 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi veprimtarinë e 
forcave të Bajram Currit, Hasan Prishtinës dhe masat 
që duhen marrë nga qeveria. 

05.01.1922 - 
08.23.1922 

19 

I-411 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi përgatitjen e një 
lëvizje antiqeveritare në Berat. 

10.10.1922 - 
11.06.1922 

6 

I-412 Raport mbi gjendjen ekonomike dhe politike të 
vendit tonë. 

01.17.1922 - 
12.23.1922 

42 

I-413 Vendime, qarkore, telegrame etj, mbi problemin e 
kufijve të vendit tonë. 

01.02.1922 - 
12.21.1922 

162 

I-414 Korrespondencë mbi çarmatimin e leje mbajtje 
armësh gjuetie. 

02.17.1922 - 
12.31.1922 

46 

I-415 Vendime dhe korrespondencë mbi propagandën 
antiqeveritare. 

02.04.1922 - 
12.02.1922 

18 

I-
415/1 

Telegram i deputetit të Gjirokastrës Koço Tasi mbi 
akuzat që i bëhen atij për veprimtari antiqeveritare 
në lidhje me Greqinë. 

04.03.1922 2 
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fletëve 

I-416 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi mitingun e 
organizuar në Dibër për bashkimin e Dibrës me 
Shqipërinë. 

10.23.1922 1 

I-417 Urdhër i Kryeministrisë dhënë Prefekturës së Drinit 
për të mos kryer operacion në Reç dhe Dardhë. 

03.17.1922 2 

I-418 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi veprimtarinë e Gjon Marka Gjonit 
dhe Halit Lleshit. 

03.24.1922 - 
08.22.1922 

11 

I-419 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e 
vullnetarëve që morrën pjesë në Operacionin e 
Mirditës. 

01.16.1922 1 

I-420 Shtojcë dhe ndryshim nenesh në Kodin Penal. 02.14.1922 - 
12.15.1922 

39 

I-421 Ligj, vendim, qarkore etj, mbi fajet dhe faljet politike. 11.20.1921 - 
12.20.1922 

64 

I-423 Projektligj mbi mënyrën e gjykimit të nëpunësve. 02.28.1922 - 
05.16.1922 

14 

I-424 Ligje, vendime, lista etj, mbi arratisjet, burgimet, 
internimet dhe falje të personave të ndryshëm. 

12.23.1921 - 
07.25.1922 

200 

I-425 Korrespondencë midis Kryeminisrtisë dhe Ministrisë 
së Drejtësisë mbi veprimin e parregullt të Gjyqit të 
Tiranës që ka falur Ton Gjeto Cukun vrasës i Bib Dod 
Pashës. 

07.05.1922 - 
11.21.1922 

14 

I-426 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi veprimtarinë dëmprurëse të disa 
funksionarëve të qeverisë. 

06.16.1922 - 
09.25.1922 

7 

I-427 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi lidhjen e besës në Lume dhe Dibër. 

01.25.1922 - 
12.12.1922 

7 

I-428 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ardhjen e Dr. Kicatit i cili ka 
bashkëpunuar me grekët. 

12.03.1922 1 

I-429 Vendim etj, mbi krijimin e një komisioni për faljen e 
pajtimet e gjaqeve. 

01.10.1922 - 
11.18.1922 

34 

I-430 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi vënien në fuqi të ligjit të " 
Cubave ". 

04.21.1922 - 
04.29.1922 

4 

I-431 Ligj mbi ruajtjen e moralit të rinisë. 08.11.1922 - 
08.23.1922 

6 

I-432 Vendim mbi ndryshime në rregulloren e 
prostitucionit. 

08.02.1922 - 
09.24.1922 

4 

I-433 Korrespondencë me Këshillin Kombëtar për thirrjen 
e Kabinetit në Parlament për të dhënë shpegime për 
probleme të ndryshme. 

04.10.1922 - 
10.31.1922 

11 

I-434 Falenderim i Xhafer Ypit dërguar popullit të Delvinës 
për mirënjohjen që ka shprehur ndaj Qeverisë për 
sigurimin e qetësisë. 

11.01.1922 1 

I-435 Korrespondencë mbi paraqitjen e akteve të hetimeve 
të bëra në zyrën e PTT-së të Korçës mbi një abuzim. 

09.19.1922 22 
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I-436 Korrespondencë me Këshillin e Naltë mbi vjedhjet. 03.29.1922 1 

I-437 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi raportin e inspektorit 
të Administratës Civile mbi inspektimin e 
Prefekturës së Vlorës. 

11.16.1922 - 
11.29.1922 

10 

I-438 Ligj dhe korrespondencë mbi vjedhjet dhe prishjet e 
materialeve të urave etj. 

01.07.1922 - 
12.09.1922 

14 

I-439 Korrespondencë e Ministrinë së Punëve të 
Brendshme mbi trupin diplomatik të përfaqësive të 
huaja në Shqipëri. 

06.02.1922 - 
07.03.1922 

5 

I-441 Vendim mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
konferencën për çëshjtet orientale. 

10.05.1922 1 

I-442 Vendime mbi caktimin e Luigj Gurakuqit e Mehdi 
Frashërit në Konferencën e Lausanit. 

12.03.1922 - 
12.05.1922 

2 

I-443 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi dërgimin e përfaqësisë 
sonë në Paris statistikën e përgjithshme të të gjithë 
degëve për propagandimin e vendit tonë. 

02.23.1922 1 

I-444 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi njohjen e politikës së shteteve të huaja, për 
ndërtimin e politikës me shtetet e tjeratjertjera. 

12.02.1922 - 
12.21.1922 

7 

I-445 Marrëveshje ndërkombëtare për ndalimin e tregtimit 
të grave e fëmijëvë e paraqitur në Gjenevë, 30 shtator 
1921 deri 31 mars 1922. 

1922 1 

I-446 Korrespondencë e Kryeminisrisë me Këshillin e Naltë 
mbi marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. 

02.20.1922 1 

I-447 Korrespondencë me Këshillin e Naltë dhe  Ministrinë 
e Punëve të Jashtme mbi marrëdhëniet shqiptaro-
angeleze. 

01.27.1922 - 
02.18.1922 

6 

I-448 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi marrëdhëniet 
shqiptaro- greke. 

02.23.1922 - 
12.23.1922 

23 

I-449 Korrespondencë e Ministrisë së Luftës me 
Kryeministrinë,  Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi ekzistencën e 
Partisë Anarshiste në Greqi. 

12.01.1922 2 

I-450 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngarkimin e 
prefektit të Kosovës dhe Elbasanit për të zhvilluar 
bisedime në Kapshticë me prefektin e Follorinës 
lidhur me marrëdhëniet shqiptaro-greke si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.16.1922 - 
04.21.1922 

31 

I-451 Vendime dhe korrespondencë etj, mbi marrëdhëniet 
shqiptaro-italiane. 

02.04.1922 - 
10.10.1922 

28 

I-452 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës,  Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi marrëdhëniet 
shqiptaro- serbe. 

01.15.1922 - 
12.23.1922 

20 

I-453 Vendime, korrespondencë etj, mbi marrëdhëniet e 
Shqipërisë me Turqinë. 

07.01.1922 - 
12.11.1922 

7 
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I-455 Qarkore e Kryeministrisë dërguar ministrive për të 
dhënë mendime për organizimin e shtetit. 

12.07.1922 - 
12.23.1922 

3 

I-456 Qarkore mbi formimin e Kabinetit. 01.13.1922 - 
12.02.1922 

6 

I-457 Rregullore mbi veprimet e Kryeministrisë. 12.22.1922 4 

I-458 Protestë e Hasan Prishtinës dhe Hoxha Kadriut për 
ngarkimin e Mehdi Frashërit, Bahri Omarit e Maliq 
Bushatit për të hetuar krizën ministrore. 

01.15.1922 - 
10.24.1922 

2 

I-459 Fjala e Eshref Frashërit mbajtur me rastin e hapjes së 
Parlamentit më 19.01.1922. 

01.19.1922 3 

I-460 Ligj mbi administratën civile të Shtetit Shqiptar. 03.03.1922 - 
04.10.1922 

23 

I-461 Ligj mbi krijimin e Komisionit Legjislativ. 06.07.1922 - 
12.20.1922 

8 

I-462 Dekrete mbi ndryshimin në Statutin e Lushnjes dhe 
thirrjen e Asamblesë Konstitucionale. 

01.04.1922 - 
05.03.1922 

8 

I-463 Projekt mbi riorganizimin e Ministrisë së Jashtme. 12.31.1922 8 

I-464 Vendime dhe korrespondencë mbi krijimin, 
suprimimin e transferim të institucioneve gjyqësore 
dhe procedura e gjykimeve. 

01.05.1922 - 
12.28.1922 

79 

I-465 Vendime dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave mbi krijimin e zyrave të financës, 
kadastrës dhe gjyqit në disa krahina. 

03.25.1922 - 
12.28.1922 

9 

I-466 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Bujqësisë mbi krijimin e Ministrisë Botore-Bujqësi 
dhe PTT. 

04.21.1922 - 
04.24.1922 

2 

I-468 Vendim mbi suprimimin e disa zyrave të policisë. 04.12.1922 - 
07.08.1922 

5 

I-469 Ligji i bashkive dhe të këshillit teknik të bashkive. 04.20.1922 - 
12.30.1922 

43 

I-472 Rregullore e Inspektorisë së Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

07.03.1922 - 
07.22.1922 

6 

I-473 Qarkore, korrespondencë etj, mbi shenjat e flamurit 
kombëtar dhe shenjat e forcave të armatosura. 

06.19.1922 - 
12.13.1922 

6 

I-474 Korrespondencë midis Kryeministrisë dhe Këshillit 
të Naltë mbi autorizimin e Qeverisë për të vënë në 
veprim projektligjet e aprovuara nga komisionet 
kompetente parlamentare dhe ato që nuk janë 
studiuar dhe refuzuar. 

02.24.1922 - 
04.04.1922 

4 

I-475 Vendime etj, mbi zgjedhjet parlamentare dhe lokale. 11.09.1922 - 
12.02.1922 

73 

I-477 Ligj i nëpunësve. 03.06.1922 - 
12.14.1922 

32 

I-478 Qarkore, korrespondencë etj, mbi emërim, 
transferim, pushim të nëpunësve. 

01.12.1922 - 
12.28.1922 

7 

I-479 Ligj mbi mos emërimin e disa kategori nëpunësish në 
vendlindjen e tyre si dhe korrepondenca përkatëse. 

01.24.1922 - 
10.25.1922 

18 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti (Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-480 Vendime, korrespondencë etj, mbi emërim, pushim 
të kuadrit të Këshillit të Naltë dhe Kryeministrisë. 

01.02.1922 - 
12.16.1922 

40 

I-481 Vendime të Kryeministrisë mbi emërim, pushim, 
transferim të kuadrove të Ministrisë së Drejtësisë. 

12.04.1921 - 
06.07.1922 

200 

I-
481/a 

Vendime të Kryeministrisë mbi emërim, pushim, 
transferim të kuadrove të Ministrisë së Drejtësisë. 

06.07.1922 - 
12.31.1922 

140 

I-482 Vendime, korrespondencë etj, mbi emërime, 
pushime, transferime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe organeve të saj vartëse. 

03.15.1921 - 
12.27.1922 

162 

I-483 Vendime, korrespondencë etj, mbi emërime, 
pushime, transferime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

01.17.1922 - 
12.27.1922 

153 

I-485 Vendim etj, mbi dërgim nëpunësish me leje për 
arësye shëndetësore. 

08.17.1922 - 
12.09.1922 

5 

I-486 Projektligj, vendime, lista etj, mbi emigrantët dhe 
refugjatët. 

01.11.1922 - 
10.24.1922 

75 

I-487 Vendim mbi aprovimin e një fondi për shpenzime të 
riatdhesimit të shqiptarëve që ndodhen në Rusi. 

05.06.1922 - 
06.05.1922 

4 

I-488 Kërkesë e fshatarëve të Bellkamenit që ka ngelur 
jashtë kufijve të Shqipërisë për të gjetur vend për tu 
instaluar brenda kufirit shqiptar. 

02.16.1922 2 

I-489 Korrespondencë me Këshillin Kombëtar mbi kolonitë 
shqiptare jashtë shtetit. 

11.06.1922 2 

I-490 Vendim, korrespondencë, mbi trajtimin e keq të 
minoritetit shqiptar në Greqi dhe marrja nën mbrojtje 
e Qeverisë sonë. 

11.11.1922 - 
12.14.1922 

9 

I-491 Lista e refugjatëve serb e malazez dhe veprimtaria e 
tyre në Shqipëri. 

06.14.1922 - 
07.02.1922 

8 

I-1888 Telegram qarkor i Kryeministrit Xhafer Ypi drejtuar 
gjithë prefekturave dhe nënprefekturave, ku u vë në 
dukje situatën politike, flet për lëvizjet e kryesuara 
nga Bajram Curri, Hasan Prishtina dhe Eles Isufi. 

03.10.1922 2 

I-1889 Telegram i shoqërisë Obrezhani në Prefekturën e 
Vlorës drejtuar Kryeministrisë, ku kërkon përkrahjen 
e qeverisë për mbrojtjen e popullit nga bejlerët e 
Këlcyrës. 

05.19.1922 1 

I-1890 Lutje e ish sekretarit të gjyqit drejtuar Kryeministrisë, 
i cili ankohet për pushimin nga puna. 

07.26.1922 1 

I-1892 Letër e Dom Preng Lulit (prift) drejtuar kapiten Gjon 
Marka Gjonit dhe ndërmjet të tjerash i shkruan dhe 
për qeverinë që është në fuqi dhe personave 
qeveritarë. 

04.06.1922 3 

I-2053 Telegram drejtuar Prefekturës Himarë, mbi formimin 
e kabinetit të ri. 

03.03.1922 1 
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I-2054 Telegram i Zyrës së Shtypit mbi pritjen që i bëri 
Musolini në Romë Grasinin Romiserit, mbi 
marrëveshjet e 2 shteteve fqinj Greqisë dhe Turqisë, 
opinioni i disa shteteve për këto marrëveshje dhe 
heqjen e Minisionit Detar Anglez nga Greqia. 

12.06.1922 3 

I-2055 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhënë 
Këshillit të Naltë, mbi dërgimin kësaj të fundit 
vendimet e Këshillit të Ministrave për të marrë 
pëlqimin e dekretimin e tyre nga Këshilli i Naltë. 

10.03.1922 1 

I-2056 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Naltë Tiranë, mbi emërimin e një personi si drejtor i 
muzeut. 

07.27.1922 1 

I-2057 Kërkesë drejtuar Kryesisë së Këshillit Kombëtar, për 
dhënien e formës ligjore qarkores Nr.2729/1 të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1922 1 

I-2132 Vendim i Kryeministrisë mbi pagesën e dëmeve të 
bëra prej ushtrisë të operacionit të Mirditës, 
popullsisë së Zadrimës. 

01.13.1922 1 

II Ushtria   

II-42/1 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Luftës, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime të nëpunësve oficerë. 

05.04.1921 - 
06.01.1922 

241 

II-52 Vendime etj dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Luftës etj, mbi marrjen dhe 
mosmarrje rekrutësh. 

01.26.1921 - 
01.03.1922 

18 

II-76 Vendim, qarkore, lista etj, mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime etj. të kuadrit ushtarak. 

01.03.1922 - 
12.31.1922 

204 

II-77 Vendime, korrespondencë etj, mbi degradimin e 
Bajram Currit. 

03.01.1922 - 
03.04.1922 

7 

II-78 Organika e Ushtrisë Kombëtare. s.d. 8 

II-79 Vendime etj, mbi thirrjen nën armë, mobilizime, 
çmobilizime etj të ushtarëve. 

01.06.1922 - 
12.22.1922 

153 

II-80 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi masat e marra për garantimin e kufijve 
në rast të një agresioni. 

12.06.1922 1 

II-81 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi armatosjen e popullsisë së Bilishtit 
për të mbrojtur kufirin. 

10.05.1922 2 

II-82 Korrespondencë, mbi regjistrimin e 200 gjindarëve të 
rinj të marrë nga të gjitha nënprefekturat e Shkodrës. 

08.26.1922 2 

II-84 Vendim, mbi sigurimin e ushqimit të ushtrisë. 01.28.1922 83 

II-85 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës, mbi 
furnizimin e ushtrisë me pajisje të ndryshme. 

01.14.1922 - 
02.28.1922 

5 

II-86 Korrespondencë, mbi sigurimin e lëndës djegëse për 
ushtrinë. 

01.15.1922 - 
11.20.1922 

4 

II-87 Projektligj, mbi marrien e kuajve e mjeteve të 
transportit në dispozicion të ushtrisë. 

10.11.1922 - 
10.14.1922 

6 
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II-88 Projekt dhe urdhëresë, mbi uniformën e ushtrisë. 07.14.1922 - 
08.23.1922 

18 

II-89 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kombëtar, mbi vazhdimin e detyrës së Komisionit të 
Anketës. 

02.25.1922 - 
02.27.1922 

2 

II-90 Korrespondencë me Ministrisë e Punëve të 
Brendshme, mbi disa ushtarë të vrarë. 

08.25.1922 - 
08.27.1922 

2 

II-91 Korrespondencë, mbi kthimin e një togeri me 82 
ushtarë, që kishin rënë rrob me serbët. 

06.10.1922 1 

II-92 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi dezertorët e ushtrive të shteteve 
kufitare, që vijnë në Shqipëri. 

01.10.1922 - 
01.17.1922 

3 

II-469 Njoftim dhënë Kryeministrisë mbi dorëheqjen e 
dhënë nga organizatori i policisë. 

12.04.1922 1 

III Ekonomi-Financë   

III-13 Qarkore mbi doganat. 05.19.1919 - 
01.12.1922 

86 

III-93 Vendime, lutje, korrespondencë, etj., mbi të ardhurat 
nga tatime, taksa, gjoba, leje profesioni, etj. 

02.17.1920 - 
07.07.1922 

124 

III-135 Vendime, korrespondencë për instalim familjesh në 
tokat e shtetit. 

06.26.1921 - 
01.25.1922 

9 

III-141 Vendim, etj. për dhënie leje për të prerë lëndë të 
nevojshme në pyll. 

03.21.1921 - 
01.23.1922 

7 

III-142 Korrespondencë mbi djegie dhe eksportimin e 
qymyrit. 

04.10.1921 - 
09.16.1922 

2 

III-158 Projektligj, etj. mbi marrje taksash për eksportimin 
dhe importimin e sendeve (taksa doganore). 

12.17.1920 - 
02.09.1922 

93 

III-159 Vendim, korrespondencë, etj. mbi veprimet 
doganore, taksën doganor, etj. për këtë çështje. 

01.06.1921 - 
01.09.1922 

79 

III-160 Vendime, lutje dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Postë - Telegrafave 
mbi emërime, pushime, transferime të personelit 
postë - telegrafik. 

11.30.1920 - 
01.24.1922 

165 

III-167 Korrespondencë mbi automobilat që lihen në 
dispozicion të nënprefekturave. 

02.19.1921 - 
01.06.1922 

5 

III-195 Korrespondencë mbi dërgimin e letrave dhe të 
telegrameve, që janë korrespondenca me 
Kryeministrinë, etj. 

01.19.1921 - 
01.12.1922 

22 

III-206 Vendim mbi shitjen e pullave të muhazhirëve. 07.27.1921 - 
01.06.1922 

5 

III-212 Korrespondencë e Qeverisë me Këshillin Kombëtar 
mbi taksën e letrave me vlerë. 

06.26.1921 - 
01.12.1922 

2 

III-223 Vendim, etj. mbi mbajtje fondi për Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave e Telegrafeve. 

11.16.1921 - 
01.26.1922 

5 

III-224 Vendime, etj. mbi transferimin e të hollave nga një 
artikull në tjetrin. 

05.11.1921 - 
01.26.1922 

52 

III-237 Vendim, etj. mbi marrje takse për gjënë e gjallë ( 
xhelep e doganë ). 

01.05.1921 - 
01.22.1922 

28 
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III-241 Lutje e Agjensisë " Dautshe Lavant B-Linie " të 
Hamburgut në Sarandë, e cila kërkon të lehtësohet 
nga taksa portuale duke ju marrë një taksë si merret 
në shtetet e qytetëruara. 

12.30.1921 - 
01.07.1922 

2 

III-254 Vendime, etj. mbi taksën e patentës së rrugës. 03.05.1920 - 
03.17.1922 

46 

III-266 Vendime, korrespondencë, etj., mbi shpenzimet 
financiare që jep qeveria për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për aparatin e saj dhe organet vartëse, 
xhandarmëria, prefekturat, etj. 

09.26.1920 - 
01.06.1922 

380 

III-268 Vendim, lutje etj. mbi ndalimin dhe pagimin e 
rrogave, ndryshime, etj. të kësaj çështje. 

01.02.1921 - 
04.10.1922 

371 

III-273 Vendime etj. mbi shpenzimet e bëra për Drejtorinë e 
Postë - Telegrafave. 

12.17.1920 - 
01.26.1922 

32 

III-277 Vendime, lutje dhe korrespondencë mbi dhënien 
shtesë pensionesh. 

01.04.1921 - 
02.11.1922 

195 

III-283 Lutje e një grupi personash të dëmtuar nga Italia, 
kërkojnë që t'u paguhet dëmi i tyre. 

11.19.1921 - 
12.19.1922 

5 

III-285 Vendime dhe korrespondencë etj, mbi dhënie 
shtëpish me qira, pagimin e qirasë e të tjera veprime 
për këtë çështje. 

01.09.1921 - 
01.03.1922 

80 

III-307 Raporte mbi gjendjen ekonomike 15 ditore të 
Shqipërisë. 

12.27.1922 6 

III-308 Vendime, korrespondencë etj. mbi gjendjen e keqe 
ekonomike dhe ndihmë për të vobektit. 

01.15.1922 - 
12.08.1922 

38 

III-309 Lutje e tregtarëve dhe zejtarëve të Gjirokastrës mbi 
gjendjen e keqe ekonomike dhe masat që duhen 
marrë. 

01.06.1922 5 

III-310 Ligji, vendimi etj. mbi regjistrimin e pasurisë së 
shtetit. 

02.22.1922 - 
12.23.1922 

30 

III-311 Raport i përfaqësuesit shqiptar në Konferencën 
Ndërkombëtare të Gjenevës, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

05.11.1922 - 
06.08.1922 

12 

III-312 Broshurë mbi raportin e Prof. Albert Calmes "Mbi 
situatën ekonomiko - financiare të Shqipërisë". 

12.02.1922 19 

III-313 Lista mbi dëmet e ndryshme që janë shkaktuar nga 
lufta. 

12.05.1922 - 
12.13.1922 

73 

III-314 Kërkesa të personave të ndryshëm për 
dëmshpërblimet nga lufta. 

04.30.1922 - 
12.28.1922 

28 

III-315 Vendim e korrespondencë mbi materialet e lëna në 
Vlorë dhe Sarandë nga italianët. 

09.05.1921 - 
12.23.1922 

55 

III-316 Vendim mbi ndalimin e të huajve për blerje pasurie 
në Shqipëri. 

06.13.1922 - 
06.23.1922 

4 

III-317 Korrespondencë mbi punonjësit e Selenicës që kanë 
mbetur pa punë. 

01.30.1922 1 

III-318 Ligj mbi vagabondët dhe të papunët. 02.04.1922 - 
02.18.1922 

8 
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III-319 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për të mos marrë popullin në punë 
angari në periudhë fushate. 

10.24.1922 1 

III-320 Kërkesë e Telfon Erickson për ngarkimin e tij si 
komiseri i posaçëm i bujqësisë për një vit në Amerikë 
dhe premton se do të sigurojë burime të dobishme 
për vendin tonë. 

02.27.1922 2 

III-321 Lutje e fshatarëve të Voskopojës për rindreqjen e 
fshatit të tyre. 

06.04.1922 2 

III-322 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit Kombëtar 
dhe Ministrinë e Punëve Botore e Ministrinë e 
Bujqësisë mbi lejimin e inxhinierëve shqiptarë që 
ndodhen në Turqi për të ardhur në vend të 
inxhinierëve të huaj. 

11.12.1921 - 
10.26.1922 

15 

III-323 Vendim mbi dhënie leje për nxjerrjen se plaçkave të 
mbytura në brigjet e detit tonë. 

01.30.1922 1 

III-324 Korrespondencë mbi marrëdhëniet ekonomike të 
vendit tonë me vendet e tjerë. 

07.22.1922 1 

III-325 Vendime dhe korrespondencë mbi organizatorët dhe 
specialistët e huaj në Shqipëri. 

01.10.1922 - 
12.14.1922 

24 

III-326 Vendime dhe korrespondencë mbi lejimin e hyrjes së 
kapitaleve të huaja në Shqipëri dhe dhënie 
koncesionesh. 

02.25.1912 - 
05.09.1922 

4 

III-328 Vendime, marrëveshje etj. mbi dhënien me koncesion 
të minierës së Selenicës dhe dekovilit për 
transportimin e serës dhe ndërtimin e urës së Beratit. 

02.08.1922 - 
12.15.1922 

57 

III-329 Vendime, marrëveshje etj. mbi dhënie në koncesion 
të kërkimeve minerale. 

07.07.1922 - 
07.10.1922 

8 

III-330 Vendim, kontratë e korrespondencë mbi dhënien në 
koncesion të energjisë elektrike. 

06.04.1922 - 
06.17.1922 

7 

III-331 Korrespondencë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Bujqësisë e Ministrinë e Punëve Botore 
etj. mbi vënien e koncesionit të duhanit e shkrepseve. 

01.29.1922 - 
07.25.1922 

9 

III-332 Vendime dhe korrespondencë mbi dhënie 
koncesionit të lëkurëve. 

09.20.1922 - 
12.13.1922 

7 

III-333 Vendime, kontratë etj. mbi dhënie në koncesion të 
çifligjeve të shtetit. 

11.25.1922 - 
12.14.1922 

7 

III-334 Vendime, kontratë etj. mbi dhënien në koncesion të 
shfrytëzimit të pyjeve. 

04.15.1922 - 
12.24.1922 

36 

III-335 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e  Punëve Botore e Ministrinë së Bujqësisë 
mbi dhënien e koncesionit të kinemave. 

02.11.1922 - 
03.05.1922 

13 

III-336 Lutje e Qani Dishnicës nga Korça për koncesione 
mineralesh. 

01.23.1922 1 

III-337 Ligji i guroreve. 1922 7 

III-339 Lutje e Robert Hink e Otto Fiala mbi ngritjen e një 
sharre në Shqipëri. 

07.13.1922 3 
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III-340 Kërkesë e Pjetër Dorëgjatit për të ngritur fabrika në 
Shqipëri. 

05.27.1922 5 

III-341 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore e 
Ministrinë e Bujësisë mbi ngritjen e një fabrike alkooli 
në Vlorë. 

12.09.1922 2 

III-342 Vendime, korrespondencë etj. mbi emërime, pushime 
dhe transferime të kuadrit të Ministrisë së Punëve 
Botore dhe Ministrisë së Bujqësisë. 

01.16.1922 - 
12.30.1922 

64 

III-343 Shtojcë ligji, vendime etj. mbi tokat dhe përdorimin e 
tokave të shtetit, si dhe kërkesë për tokë. 

01.25.1922 - 
12.27.1922 

46 

III-344 Vendime, korrespondencë etj. mbi kadastrimin e 
tokës. 

07.12.1922 - 
11.30.1922 

8 

III-345 Vendim dhe korrespondencë rreth konflikteve për 
pronësi toke. 

04.15.1922 - 
12.12.1922 

14 

III-346 Vendim dhe korrespondencë etj. mbi kanalet 
vaditëse e kulluese. 

04.18.1922 - 
12.09.1922 

16 

III-347 Projektligj dhe korrespondencë mbi luftimin e 
karkalecit. 

02.09.1922 - 
03.29.1922 

13 

III-348 Kërkesë e katundarëve të Virvës së Delvinës për t'u 
dhënë leje për punimin e tokave të tyre që kanë 
ngelur jashtë kufirit shqiptar. 

12.30.1922 1 

III-349 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi sjelljen e disa 
familjeve austriake për punime bujqësore. 

04.06.1922 - 
05.16.1922 

4 

III-350 Ligj, vendime etj. mbi kullotat. 01.15.1922 - 
12.27.1922 

75 

III-351 Vendime, kontrata, korrespondencë, etj. mbi 
pronësinë dhe shfrytëzimin e pyjeve. 

01.02.1922 - 
02.02.1922 

124 

III-352 Projektligj e korrespondencë mbi krasitjen e ullinjve. 02.05.1922 - 
02.09.1922 

8 

III-353 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
shfrytëzimin e dajlaneve. 

04.01.1922 2 

III-356 Vendim mbi rindërtimin e linjës së dekovilit Shëngjin 
- Shkodër. 

04.19.1922 - 
06.18.1922 

4 

III-357 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi meremetim dhe ndërtim urash. 

09.18.1922 - 
12.15.1922 

13 

III-358 Lista dhe korrespondenca mbi ngritjen e ndërtesave 
për dy vjet në qytetin e Tiranës. 

06.22.1922 4 

III-359 Korrespondencë mbi masat ndëshkimore të kuadrit 
të tregtisë. 

01.11.1922 - 
12.14.1922 

14 

III-361 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi një padi të 
vëllezërve Berja për ndalimin e ushtrimit të tregtisë. 

09.28.1922 - 
10.22.1922 

4 

III-362 Raport dhe korrespondencë e Këshillit Kombëtar me 
Kryeministrinë mbi gjendjen e tregut të Tepelenës. 

12.04.1922 - 
12.10.1922 

2 

III-363 Vendime dhe korrespondencë mbi pazaret fshatare. 12.13.1922 - 
12.24.1922 

3 
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III-364 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi tregtimin e drithit jashtë qarkut të 
Korçës. 

10.24.1922 1 

III-365 Ligj e vendim mbi monopolizimin e disa artikujve. 02.21.1922 - 
12.27.1922 

35 

III-367 Shtojcë ligji dhe vendime mbi kontrabandën. 01.26.1922 - 
12.13.1922 

25 

III-368 Vendim dhe korrespondencë mbi shitjen e një stani 
në Nënprefekturën e Kavajës që konsiderohet si 
pasuri shteti. 

01.02.1922 - 
07.08.1922 

5 

III-369 Vendime dhe korrespondencë mbi shitjen e një 
barake e lënë në tokën e Ali Hysenit para se të shkojë 
në dobi të shtetit. 

09.07.1922 - 
10.30.1922 

8 

III-371 Korrespondencë mbi importin. 04.29.1922 - 
12.14.1922 

14 

III-372 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
Panairin Tregtar Ndërkombëtar të Vienës. 

03.15.1922 1 

III-373 Vendime, qarkore etj. mbi çmimet. 01.29.1922 - 
11.25.1922 

15 

III-377 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen nga 
shoqëria "Handels Transport" të projekteve të 
hekurudhave të ndërtuara në Shqipëri. 

04.22.1922 - 
06.09.1922 

2 

III-379 Vendim mbi lënien e veturave të riparuara në 
dispozicion të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

07.24.1922 1 

III-380 Vendime, lutje, korrespondencë etj. mbi transportin 
detar. 

11.29.1921 - 
10.31.1922 

8 

III-381 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ndërtimin e lundrave private. 

09.16.1922 - 
10.31.1922 

4 

III-382 Vendime, korrespondencë etj. mbi marrëveshjen e 
lundrimit shqiptaro - anglez. 

06.25.1922 - 
07.15.1922 

19 

III-383 Vendime, korrespondencë etj. mbi marrëveshjen me 
firma të huaja për ndërtimin e fanarëve. 

01.26.1922 - 
11.15.1922 

6 

III-384 Kontratë mbi nxjerrjen e plaçkave të mbytura në det. 05.20.1922 2 

III-385 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të  
Postë Telegraf Telefonave, mbi krijim zyrash dhe 
ndërtim linjash telefonike. 

04.10.1922 - 
12.27.1922 

8 

III-387 Korrespondencë telegrafike mbi telefonat që 
ndodhen në rrethet e vendit tonë. 

04.16.1922 - 
05.22.1922 

3 

III-388 Vendime, qarkore, telegrame,  korrespondencë etj. 
mbi marrëdhënie telefonike e telegrafike me jashtë. 

02.16.1922 15 

III-389 Telegram i Prefekturës Shkodër dërguar 
Kryeministrisë, mbi marrjen e një radioje që ka bërë 
ushtria italiane. 

04.12.1922 1 

III-390 Korrespondencë dhe listë mbi pullat e ardhura nga 
jashtë. 

02.11.1922 - 
10.26.1922 

25 

III-392 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
formimin e Këshillit Kontrollues. 

02.25.1922 - 
12.31.1922 

12 
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III-393 Projekt i përkohshëm mbi mënyrën e përfaqësimit të 
financave. 

02.21.1922 4 

III-394 Vendim mbi hapjen e zyrave financiare në Malësinë e 
Madhe, Dukagjin e Mirditë. 

09.13.1922 - 
09.27.1922 

3 

III-395 Korrespondencë e Ministrisë së Financave mbi 
veprimet financiare. 

01.16.1922 - 
12.11.1922 

5 

III-396 Qarkore mbi mbylljen e llogarive për vitin financiar 
1921. 

04.25.1922 14 

III-399 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi dërgimin e listave pa të ardhurat, 
harxhimet dhe borxhet e shtetit. 

06.09.1922 1 

III-400 Vendim mbi regjstrimin në buxhet të 280.000 franga 
ari gjobë nga Prefektura e Durrësit për lëvizjen e 
marsit. 

06.04.1922 2 

III-401 Vendime, qarkore, etj. mbi krijimin e bankave në 
Shqipëri (banka të vendit dhe të huaja). 

01.28.1922 - 
09.06.1922 

68 

III-403 Ligj, rregullore, korrespondencë etj. mbi prerjen e 
kartëmonedhës shqiptare dhe ndërrimin e parave. 

02.02.1922 - 
12.11.1922 

38 

III-404 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e 
Shkodrës mbi gjetje të bankënotave austriake. 

03.24.1922 - 
03.29.1922 

2 

III-405 Vendim dhe korrespondencë mbi mospranimin e 
pareve të nikeluara në arkat e shtetit. 

03.29.1922 5 

III-406 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Kryeministrinë mbi disa të holla të zëna 
kontrabandë. 

09.27.1922 1 

III-407 Vendim, korrespondencë, etj. mbi dhënie të parave 
me kamatë. 

02.06.1922 - 
03.07.1922 

4 

III-408 Ligj, vendime etj. mbi tatimet e taksat. 01.02.1922 - 
02.23.1922 

265 

III-409 Ligj, vendime etj. mbi shpenzimet për pagim rroge, 
shpërblime dhe dietë ushqimi. 

01.04.1922 - 
12.30.1922 

220 

III-410 Vendime, lutje, korrespondencë mbi dhënie pensioni. 10.17.1921 - 
12.30.1922 

257 

III-411 Vendime, lutje, korrespondencë mbi dhënie 
ndihmash. 

06.03.1922 - 
09.30.1922 

4 

III-412 Vendime, korrespondencë të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. mbi 
shpenzime të fshehta. 

02.02.1922 - 
12.29.1922 

53 

III-414 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë mbi shpenzimet për Gjyqin Paqtues 
të Matit. 

01.12.1922 - 
12.28.1922 

5 

III-415 Vendime, korrespondencë etj. mbi shpenzimet për 
marrëdhëniet me jashtë. 

03.21.1922 - 
11.23.1922 

16 

III-416 Korrespondencë mbi shpenzimet e bëra për të huajt. 08.12.1922 - 
12.06.1922 

7 

III-417 Vendime, lutje, korrespondencë e Ministrisë së Luftës 
me Kryeministrinë mbi shpenzimet e bëra për 
nevojat e gjindarmërisë e të ushtrisë. 

02.05.1921 - 
12.28.1922 

24 
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III-418 Korrespondencë e Ministrisë së Luftës me 
Kryeministrinë mbi shpenzimet e bëra për ushqimin 
e fuqisë civile të Ahmet Zogut. 

01.06.1922 1 

III-419 Vendime mbi shpenzimet e bëra gjatë operacioneve 
dhe pagimi i dëmeve të luftës. 

09.14.1921 - 
12.27.1922 

101 

III-420 Vendim dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve 
të Brendshme me Kryeministrinë mbi pagimin e 
kafshëve të marra në fshatrat e Vlorës e gjetkë nga 
ana e Ministrisë së Luftës. 

06.12.1922 - 
12.11.1922 

5 

III-421 Vendim mbi shpenzimet për emigrantët. 06.13.1922 - 
10.06.1922 

6 

III-422 Korrespondencë mbi shpenzimet e bëra për 
bonifikimet. 

09.02.1922 1 

III-423 Korrespondencë mbi shpenzimet e bëra për blerje 
vaporësh. 

06.15.1922 - 
06.25.1922 

2 

III-425 Vendime, korrespondencë etj. mbi shpenzimet për 
ndërtimin e objekteve zyrtare. 

09.05.1922 - 
12.11.1922 

14 

III-427 Vendime, korrespondencë etj. mbi shpenzimet për 
arsim - kulturën. 

01.06.1922 - 
12.20.1922 

35 

III-428 Vendim, etj. mbi shpenzimet e bëra për t'i ardhuar në 
ndihmë shoqërisë "Vllaznia" në Shkodër. 

05.31.1922 - 
08.20.1922 

10 

III-429 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
shpenzimet për shëndetësinë. 

03.31.1922 1 

III-430 Ligj mbi shpenzimet e bëra për ushqimin e 
malësorëve. 

11.21.1922 - 
11.30.1922 

7 

III-433 Korrespondencë e Ministrinë së Financave me 
Kryeministrisë mbi shpenzimet e prapambetura. 

01.14.1922 - 
12.20.1922 

7 

III-435 Ligj etj. mbi ngritjen e moratoriumeve në Korçë. 01.09.1922 - 
11.22.1922 

52 

III-436 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Arsimit mbi shpenzimet 
për klerin. 

05.01.1922 - 
08.03.1922 

4 

III-437 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi detyrimet ndaj arkës së shtetit. 

10.09.1922 - 
11.19.1922 

3 

III-439 Ligj, vendim e korrespondencë etj. mbi testamentet. 06.01.1921 - 
11.13.1922 

32 

III-440 Ligj, vendime, korrespondencë mbi dorëshkrimet. 02.12.1922 - 
05.13.1922 

12 

III-441 Ligj, korrespondencë mbi ndarje pasurie. 01.15.1922 - 
11.25.1922 

36 

III-442 Momerandum i avokatëve të Korçës mbi anullimin e 
ligjit mbi mosnjohjen e borxheve. 

11.10.1922 5 

III-443 Vendime, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi konfliktin midis katundarëve me 
pronësinë e kullotës. 

07.14.1922 - 
12.01.1922 

7 

III-445 Letra e popullit të Rehovës (Kolonjë) drejtuar Xhafer 
Ypit, ku ankohen kundër Ali Bejkovës që do t'u 
zaptojë malin. 

03.03.1922 2 
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III-446 Ankesë e brezhanakëve kundër bejlerëve të Këlcyrës 
lidhur me pronësinë e tokës. 

03.28.1922 - 
06.13.1922 

9 

III-448 Vendime, korrespondencë mbi tërmetet dhe 
inondatat. 

04.19.1922 - 
12.17.1922 

11 

III-
3879 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi paraqitjen dhe diskutimet 
që duhen bërë në lidhje me statutin e shoqërisë 
detare. 

08.03.1922 - 
08.23.1922 

2 

III-
3881 

Telegram i Pandeli Thimos kryetar i shoqërisë " 
Dardha " në Boston drejtuar Kryeministrit Xhafer 
Ypi, ku kërkon të ndalohen fshatarët fqinjë të presin 
dru në pyllin e fshatit të Dardhës. 

04.19.1922 1 

III-
3882 

Shkresë e kryetarit të Këshillit Kombëtar drejtuar 
Kryeministrisë mbi nevojën e rregullimit të 
komunikacionit ndërmjet Shkodrës dhe Tiranës. 

01.11.1922 1 

III-
3883 

Lidhje kontrate për blerje të materialeve të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, 
ndërmjet drejtorit të Postë Telegraf Telefonave të 
Shqipërisë dhe atij të Gjermanisë. 

08.23.1922 - 
08.25.1922 

112 

III-
3884 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Drejtorisë së Postë Telegraf Telefonave mbi 
vendosjen e shërbimit telegrafik ndërmjet Shqipërisë 
e Jugosllavisë nëpërmjet Pogradecit dhe Shën 
Naumit. 

05.13.1922 1 

III-
3885 

Shkresë drejtuar Kryeministrisë nga Rexhep 
Mitrovica, Ministër i Arsimit, për mosaplikimin e 
ligjit mbi tarifat doganore, sidomos në krahinën e 
Shkodrës, për shkak të propagandës së keqe që po 
bëjnë kundërshtarët në këtë rast. 

02.27.1922 1 

III-
3886 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
nxjerrjen e taksit doganor dhe atij të banimit për të 
huaj. 

06.14.1922 - 
12.23.1922 

3 

III-
3887 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çeljen e një 
kredie nga kapitujt e buxhetit, për shtypjen e 
lëvizjeve të malësorëve. 

02.28.1922 1 

III-
3888 

Vendime të Këshillit të Ministrave për pagesë rroge 
si dhe lutje e korrespondenca përkatëse lidhur me 
këtë problem. 

02.10.1921 - 
10.25.1922 

12 

III-
3889 

Vendim i Këshillit të Ministrave për akordim 
pensioni si dhe lutje po për këtë çështje. 

02.21.1922 - 
07.17.1922 

4 

III-
3890 

Lutje e disa personave me banim në qytetin e Vlorës, 
të cilët kërkojnë dëmshpërblimin për dëmtimet nga 
lufta dhe okupacioni. 

12.19.1922 1 

III-
3891 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme në lidhje me dhënien e kredive 
nga Banka Nacionale e Shqipërisë. 

04.10.1922 - 
12.21.1922 

2 

III-
3893 

Ligji i testamenteve. 04.05.1922 - 
09.24.1922 

8 
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III-
4216 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë - Telegrafëve dhe Kryesinë e 
Këshillit Kombëtar, mbi pranimin plotësisht të 
rregullave të brendshme të mandat dhe kolipostave, 
të paraqitura prej kësaj Drejtorie. 

06.24.1921 - 
01.12.1922 

2 

III-
4219 

Ligj, vendim dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Doganave me Ministrinë e Financave Tiranë dhe kjo 
e fundit me Kryeministrinë, mbi taksin e eksportimit 
të gjërave e artikujve të ndryshëm. 

11.16.1921 - 
01.05.1922 

4 

III-
4228 

Shkresë e Kryetarit të Dergatës Shqiptare, dërguar 
Kryeministrit mbi ardhjen në Shqipëri të Comte de 
Jeunage duke shoqëruar përfaqësuesin e një grupi 
financiar amerikan S.S. Magoffin, të cilët kanë 
qëllime serioze dhe janë gati të vënë një kapital të 
madh për të zhvilluar ekonominë shqiptare. 

05.14.1922 1 

III-
4229 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Punëve Botore, mbi prishjen e 
motorit të elektrikut që ndriçon pallatin e 
kryeministrisë dhe të parlamentit. 

03.30.1922 1 

III-
4230 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
veprimit për shitjen e barakave të lëna nga italianët 
në Vlorë. 

03.29.1922 - 
10.14.1922 

3 

III-
4231 

Ligj mbi taksën e xhelepit. 03.30.1922 1 

III-
4232 

Telegram i Kryeministrit Xhafer Ypi dërguar 
Prefekturës së Vlorës, mbi lajmërimin që i bëhet një 
personi për dhënien e urdhërave Ministrisë së 
Financave për pagimin e çmimit të tokës. 

08.21.1922 - 
09.07.1922 

2 

III-
4233 

Kërkesë e Mashar Toptanit drejtuar Kryeministrisë 
mbi lirimin e hanit ose pagimin e qerasë së tij të zënë 
prej një fuqie ushtarake të Regjimentit të II-të dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Luftës për këtë 
çështje. 

09.18.1922 - 
12.09.1922 

6 

III-
4234 

Telegram i Kokekës nga Berlini drejtuar 
Kryeministrisë, për mbylljen e llogarive dhe nisjen 
për atdhe. 

09.28.1922 1 

III-
4235 

Letër e drejtorit të Kryqit të Kuq Amerikan për 
Shqipërinë, drejtuar Kryeministrit të Shqipërisë 
Xhafer Ypi, me të cilën kërkon që Qeveria Shqiptare 
të ndihmojë financiarisht shkollën profesionale 
Tiranë. 

01.03.1922 17 

III-
4236 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.176 datë 
19.02.1922 mbi akordim shpenzimesh për hartat që 
ndodhen në Vjenë që përpiqen të marrin serbët. 

02.22.1922 1 

IV Arsim-Kulturë   

IV-54 Ligj, vendime etj., mbi emërime, pushime dhe 
transferime kuadri të arsimit. 

01.16.1922 - 
12.29.1922 

144 
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IV-56 Projektligj, vendime dhe korrespondencë mbi hapjen 
e shkollave private. 

03.20.1922 - 
09.11.1922 

12 

IV-57 Rregullore, korrespondencë etj. mbi hapjen e 
shkollave të mesme. 

01.02.1922 - 
11.07.1922 

30 

IV-58 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit mbi ngritjen e konvikteve në Shkodër, 
Kosovë dhe atë të vajzave. 

01.04.1922 - 
12.08.1922 

5 

IV-59 Korrespondencë mbi dërgim certifikatash dhe 
fotografi nxënësish nëpër konvikte. 

03.28.1922 - 
12.27.1922 

5 

IV-60 Vendime mbi mësimin e gjuhës esperante në shkolla. 05.27.1922 - 
06.07.1922 

2 

IV-61 Ligj " Mbi dhënie bursash për jashtë shtetit ". 02.16.1922 - 
11.25.1922 

24 

IV-62 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi arsimin 
për pakicat nacionale. 

01.23.1922 - 
10.19.1922 

8 

IV-63 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi arsimin fillor fetar. 

02.01.1922 - 
12.29.1922 

11 

IV-64 Vendim " Mbi ruajtjen e sendeve arkeologjike dhe 
krijimin e muzeumit arkeologjik ". 

06.26.1922 - 
07.17.1922 

4 

IV-65 Korrespondencë me Këshillin e Lartë dhe Ministrinë 
e Arsimit mbi pajisjet e Bibliotekës së Shtetit dhe asaj 
të Këshillit të Lartë me libra. 

09.18.1922 - 
11.22.1922 

4 

IV-66 Vendime, korrespondencë etj. mbi përgatitjen e 
hartave gjeografike të Shqipërisë. 

02.01.1922 - 
12.21.1922 

71 

IV-67 Ligj, vendime etj., mbi shtypjen dhe botimet ( revista, 
gazeta, etj ). 

01.12.1922 - 
12.30.1922 

95 

IV-68 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi pranimin nga ana e Shqipërisë të vendimit të 
Shoqërisë së Kombeve të Bashkuara për ndalimin e 
tregtimit të literaturës imorale. 

12.23.1922 1 

IV-69 Kopura gazetash. 08.30.1922 - 
12.23.1922 

86 

IV-70 Vendime etj. mbi marrëdhëniet ndërkombëtare 
arsimore - kulturore. 

01.16.1922 - 
07.17.1922 

5 

V Shëndetësia   

V-11 Ligje të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse mbi lejen e mjekëve dhe të bernatorëve me 
diplomë prej universitetesh të huaja dhe mbi kallfat 
që duan të praktikojnë mjeshtërinë e vet në Shqipëri. 

01.03.1921 - 
06.26.1922 

40 

V-27 Vendim, ligj dhe korrespondencë përkatëse mbi 
formimin e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

12.31.1921 - 
01.16.1922 

5 

V-34 Ligje provizore për doktorë dhe barnatarë. 07.29.1922 - 
08.08.1922 

4 

V-35 Projektligj  " Mbi rregullimin e shëndetësisë së 
përgjithshme ". 

03.04.1922 - 
04.06.1922 

12 

V-38 Telegrame mbi përhapjen e epidemisë në ushtrinë 
greke dhe gjetkë. 

01.25.1922 - 
08.26.1922 

6 

V-39 Rregullore dhe korrespondencë mbi gratë botore. 02.21.1922 2 
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V-41 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë dhe Ministrinë e Punëve Botore mbi 
ndihmat e Kryqit të Kuq të Suezit. 

01.02.1922 - 
03.03.1922 

4 

V-42 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
shpërndarjen e banorëve të ardhur nga Amerika 
nëpërmjet shoqërisë  
" Vatra ". 

09.25.1922 - 
09.28.1922 

2 

VI Civile-Administrative   

VI-46 Vendime, qarkore etj, mbi vendosjen e orarit zyrtar 
nëpër zyra si dhe marrje masash për ata nëpunësa që 
nuk gjenden në punë pasdite. 

01.23.1921 - 
01.22.1922 

13 

VI-57 Vendime etj. si dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, Këshillin e Lartë të 
Sheriatit mbi emërime, pushime, transferime etj, të 
punonjësve fetarë. 

05.08.1920 - 
02.21.1922 

81 

VI-63 Korrespondencë mbi dëmet që i ka shkaktuar arkës 
së vakëfeve në Shkodër Halid Shyqyriu. 

04.12.1922 1 

VI-77 Ligj mbi kujdestarinë. 09.17.1922 8 

VI-78 Korrespondencë mbi regjistrimin e popullatës dhe 
ndërim mbiemri. 

09.04.1922 - 
11.24.1922 

4 

VI-79 Listë e përgjithshme për 6 mujorin e I-rë të vitit 1922, 
mbi numrin e popullsisë, numrin e krimeve, lindjeve, 
vdekjeve, të kafeneve e mejhaneve, kishave e 
xhamive. 

1922 1 

VI-80 Vendim etj., mbi riatdhesimin e nënshtetasve 
shqiptarë. 

01.02.1922 - 
12.30.1922 

7 

VI-81 Vendim, korrespondencë etj., mbi nënshtetësitë e 
riatdhesimin e disa shqiptarëve që ndodhen jashtë 
shtetit. 

05.17.1922 - 
02.27.1924 

9 

VI-82 Ligj e vendim mbi të drejtat familjare të nënshtetasve 
shqiptarë. 

08.24.1922 - 
12.09.1922 

38 

VI-83 Ligj e dekret mbi dhënien e pasaportave. 01.09.1922 - 
12.04.1922 

121 

VI-84 Projektligj, ligj, etj., mbi harxhimet që bën populli me 
rast martese e mortje (vdekje). 

01.11.1922 - 
11.07.1922 

35 

VI-85 Qarkore mbi përgatitjet që do të bëhen me rastin e 
festës së 28 Nëntorit. 

11.21.1922 - 
11.22.1922 

2 

VI-86 Korrespondencë etj., mbi telegrame urimi, për festa 
ceremoniale ( viti i ri, etj.). 

01.02.1922 - 
12.30.1922 

83 

VI-87 Vendime etj., mbi problemet administrative. 01.11.1922 - 
09.11.1922 

105 

VI-88 Qarkore e Kryeministrisë mbi mënyrën e përpilimit 
të dokumenteve. 

02.16.1922 - 
12.29.1922 

9 

VI-89 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi botimin në fletoren zyrtare të ligjeve, 
vendimeve, etj. 

06.08.1922 - 
07.12.1922 

4 

VI-90 Korrespondencë mbi pajisjen e zyrave me sende të 
nevojshme. 

01.08.1922 - 
01.28.1922 

6 
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VI-91 Qarkore e Kryeministrisë mbi orarin e veprimeve me 
Kryeministrinë. 

12.12.1922 1 

VI-94 Lajmërime zyre për çështje administrative. 03.25.1922 - 
11.06.1922 

2 

VI-96 Koncept mbi ndërrimin e një emri të një shoqërie 
duhani. 

02.08.1922 11 

VI-97 Telegram mbi orarin zyrtar të doganës dhe 
monopoleve. 

01.02.1922 - 
06.08.1922 

3 

VI-98 Korrespondencë mbi mospërdorimin e fjalëve 
turqisht nëpër zyra, dëftesat e zyrave të monopoleve. 

09.11.1922 1 

VI-99 Korrespondencë etj., mbi emërime, transferime 
kuadri fetar. 

09.19.1921 - 
12.15.1922 

56 

VI-101 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë mbi kopetencat e Gjyqit të Sheriatit. 

01.25.1922 - 
06.29.1922 

15 

VI-102 Protestë e Gjyqit të Sheriatit lidhur me nenin 27 të 
Statutit të zgjeruar të Lushnjës ku thuhet se ata që 
ndërrojnë besimin kanë pengime. 

09.15.1922 1 

VI-103 Korrespondencë mbi rregullimin e llogarive të 
vakëfeve. 

03.21.1922 - 
11.11.1922 

13 

VI-104 Vendim e korrespondencë e Ministrisë së Financave 
me Kryeministrinë mbi regjistrimin e dy copa arave 
të vakëfit të Radohimës në Fier. 

07.16.1922 - 
12.14.1922 

4 

VI-105 Telegrame mbi çështjen e një teqeje. 11.02.1922 - 
12.02.1922 

2 

VI-106 Vendim dhe korrespondencë mbi dhënie leje 
Këshillit të Mitropolisë së Korçës për djegien e një 
furre gëlqereje, për rregullimin e manastirit të " Shën 
Prodhonit ". 

05.09.1922 - 
05.16.1922 

2 

VI-677 Vendimet e Këshillit të Ministrave për vitin 1922. 01.04.1922 - 
12.30.1922 

156 

VI-678 Telegrame urimi ose ngushëllimi dërguar 
personaliteteve qeveritare të vendit. 

01.18.1922 - 
12.02.1922 

20 

VI-777 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi çështjen e emërimit të zotit Faik Bregu 
si gjyqtar paqtues në Elbasan. 

03.20.1922 - 
03.28.1922 

2 

VI-778 Njoftim i Këshillit të Lartë të Shtetit dërguar 
Kryeministrisë në Tiranë mbi ekzistencën e një arkivi 
të këtij këshilli që të ketë të tërë kopjet e vërtetuara të 
atyre ligjeve që janë vënë në zbatim nga data e 
qeverimit të Kongresit të Lushnjes deri sot. 

10.27.1922 1 

VI-779 Vendim i Gjygjit të Diktimit, korrespondencë e 
Ministrrisë së Drejtësisë me Kryeministrinë, mbi 
dënimin me vdekje të Kol Patuk Ashikut nga 
Shkodra për shkak të vrasjes me paramendim të Salih 
Nivicës, drejtor i gazetës " Populli". 

08.26.1921 - 
09.03.1922 

7 

VI-780 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi zbritjen e dënimit të Sheme Jusufit 10 
muaj dhe falje të Ramadan Haxhiut të cilët janë 
dënuar për vjedhje. 

03.24.1922 - 
04.24.1922 

4 
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VI-781 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi shqyrtimin e kërkesës së 
tregtarëve të Përmetit drejtuar kësaj Kryeministrie, 
ku kundërshtojnë rrëzimin e vendimeve të 
paligjshme për heqjen e tendave nga dyqanet e tyre. 

07.20.1922 - 
07.27.1922 

8 

    

 


