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I Politiko - Juridike.   

I-118 Kërkohet marrje masash për ndalimin e 
propagandës së bërë në qytetin e Shkodrës për 
uniformën ushtarake. 

12.07.1920 - 
12.16.1924 

4 

I-795 Vendime të Këshillit të Ministrave. 01.04.1924 - 
12.22.1924 

256 

I-403 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi aktivitetin e Avni Rustemit. 

11.27.1922 - 
05.03.1924 

6 

I-424/1 Ligje, vendime, lista etj, mbi arratisjet, burgimet, 
internimet dhe falje të personave të ndryshëm. 

06.05.1922 - 
03.29.1924 

232 

I-440 Korrespondencë etj, mbi ndryshimet që ka bërë 
mbledhja e dytë e Kombeve në statutin e saj. 

12.18.1923 - 
03.02.1924 

15 

I-498 Korrespondencë e Ministrisë së Luftës mbi mënyrën 
e të mbrojturit të kufijve. 

12.04.1923 - 
05.15.1924 

3 

I-501 Vendim, lutje etj si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi internim dhe lirim nga internimi të 
familjeve të personave të ndryshëm. 

01.09.1923 - 
03.08.1924 

39 

I-507 Vendim, lutje, telegrame etj si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi vrasje të 
ndryshme. 

01.03.1923 - 
01.04.1924 

64 

I-508 Vendim, lutje, telegrame etj si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë etj, mbi 
vjedhjet. 

01.13.1923 - 
02.10.1924 

34 

I-530 Projekt - dekret - ligj mbi ndryshime në ndarjen 
administrative të disa katundeve dhe mbi 
transferimin e disa banuesve. 

01.03.1923 - 
03.08.1924 

74 

I-536 Ligje mbi ndryshimin në shtojcë ligjesh të 
bashkimeve, mbi formimin e zyrave të bashkive si 
dhe shtojcë ligjesh të Kodit Penal. 

01.22.1923 - 
01.28.1924 

30 

I-537 Propozim i inxhinjerit Hoffer mbi krijimin e një Zyre 
Udhëtare Ndërkombëtare për çlirimin e të huajve. 

11.17.1923 - 
02.11.1924 

7 

I-544/a Ligje, dekretligje, deklarata etj si dhe 
korrespondenca përkatëse mbi zgjedhjet e pushtetit 
qendror dhe lokal. 

11.07.1923 - 
01.14.1924 

164 

I-546 Vendime, qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë 
drejtorive të përgjithshme dhe ministrive mbi 
emërim, pushim, transferim, marrje masash 
disiplinore kundër nëpunësve të shtetit. 

01.29.1923 - 
01.21.1924 

22 

I-550 Vendime, lutje të personeve të ndryshëm etj si dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi emërime, pushime, transferime konsujsh e 
përfaqësuesish të Qeverisë Shqiptare në shtete të 
tjera dhe të personelit të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

01.08.1923 - 
01.22.1924 

239 
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I-553/a Lutje të personeve të ndryshëm si dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi emërime, pushime, transferime e 
keqsjellje të nëpunësve të prefekturave, 
nënprefekturave, komunave etj. 

07.02.1923 - 
01.02.1924 

203 

I-556 Ligj, projektligj etj si dhe korrespondencë përkatëse 
mbi të vendosurit e emigrantëve dhe të bujqëve në 
tokat e shtetit. 

01.02.1922 - 
03.08.1924 

85 

I-557 Telegram dhe korrespondencë përkatëse mbi 
ankimet e bujqëve të Prefekturës së Durrësit për 
abuzimet në ndarjen e tokave emigrantëve të 
ardhur. 

04.03.1923 - 
01.10.1924 

13 

I-560 Shkresë e Këshillit të Naltë të Shtetit mbi 
autorizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme që të 
bëjë një shpjegim të situatës politike. 

03.12.1924 1 

I-561 Korrespondecë me Kryesinë e Kuvendit Kushtetues 
etj, mbi bërjen e një sqarimi opinionit publik mbi 
Parlamentin. 

03.14.1924 2 

I-562 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj, mbi organizimin e mitingjeve me popullin në 
prefektura të ndryshme, mbi protestimin kundër 
pretendimeve jugosllave për Vermoshin e Shën 
Naumin. 

03.18.1924 - 
03.26.1924 

23 

I-563 Telegram i bajraktarëve të disa krahinave të 
Shqipërisë së Veriut dhe korrespondencë me 
Ministrisë e Punëve të Brendshme etj, mbi bërje 
propagande në shërbim të jugosllavëve nga Ceno 
Begu. 

03.22.1924 - 
05.04.1924 

7 

I-564 Kopje vendimesh të Këshillit të Ministrave për 
probleme të ndryshme (kopje). 

03.08.1924 - 
06.02.1924 

14 

I-565 Shënime (kopje) të nxjerra nga gazeta të jashtme mbi 
deklarimet e Kryeministrit Fan Noli 
korrespondentëve të gazetave. 

09.09.1924 - 
09.10.1924 

7 

I-566 Njoftime dhe korrespondencë mbi përgatitje dhe 
koncentrim trupash ushtatake jugosllave dhe të 
Ahmet Zogut në kufij me Shqipërinë etj operacione 
ushtarake si dhe masat ushtarake dhe diplomatike 
të Qeverisë Shqiptare. 

06.02.1924 - 
12.23.1924 

92 

I-567 Qarkore e Kryeministrisë mbi caktimin e një dite zije 
për vrasjen e Avni Rustemit dhe telegrame të 
dërguara nga mbledhjet e popullit në disa qytete për 
shfaqje hidhërimi mbi këtë çështje. 

09.21.1924 - 
11.04.1924 

105 

I-568 Ligje të Kuvendit Kushtetues etj, mbi shtetrrethimin 
në disa qytete dhe krijimi i komisioneve të trupave 
gjykues për hetimin dhe gjykimin e çështjeve për 
këtë problem. 

04.07.1924 - 
06.03.1924 

78 
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I-569 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi largimin 
nga Tirana të personave të dyshimtë dhe që 
zhvillojnë propagandë kundër pushtetit në fuqi. 

05.14.1924 3 

I-570 Vendime etj, për dënime gjygjësore, internime etj të 
këtij problemi. 

05.04.1924 - 
10.29.1924 

173 

I-571 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
anullimin e projektligjit për internimin e fëmijëvë. 

03.17.1924 1 

I-572 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi masat e marra për kapjen e 
njerëzve të arratisur dhe shpërblimin e autorit të 
kapjes. 

02.09.1924 - 
02.23.1924 

10 

I-573 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, 
mbi marrje masash për kapjen e një personi të 
arratisur. 

01.29.1924 - 
07.21.1924 

19 

I-574 Projektligj etj, mbi internimin e familjeve të 
ushtarëve që arratisen nga shërbimi ushtarak. 

04.06.1924 - 
04.12.1924 

7 

I-575 Shkresë e Komandës së Grupit të II-të Tiranë mbi 
shprehjen e bindjes karshi qeverisë. 

05.31.1924 1 

I-576 Telegram i Kryetarit të Bashkisë së Shijakut mbi 
shprehjen e besnikërisë së popullit të kësaj bashkie 
karshi Qeverisë dhe përgjigje falenderimi përkatës. 

05.09.1924 3 

I-577 Korrespondencë Kryeministrisë me Ministrisë së 
Drejtësisë mbi kërkesën e fashikullave të bisedimeve 
të Parlamentit të shtypura që u interesojnë gjyqeve. 

04.01.1924 2 

I-578 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi lirimin dhe caktim 
godina për burgje. 

03.29.1924 - 
05.10.1924 

14 

I-579 Shkresa e Ministrisë së Drejtësisë mbi propozimin 
për nxjerrjen e një projektligji për pushimin e 
gjyqeve të Drejtësisë në kohë vape të madhe. 

03.18.1924 1 

I-580 Projektligj dhe korrespondencë mbi ndërrimin e 
disa neneve të ligjit e lidhjeve të bëra me akte 
noteriale ose me sende private. 

09.05.1924 1 

I-581 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme  mbi të drejtën e prefektave 
për të marrë masa administrative. 

03.22.1924 3 

I-582 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme  mbi kërkesën e një personi 
për dhënie arme me leje. 

01.14.1924 2 

I-583 Qarkore e Kryeministrisë dhe shkresa e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telegrafave dhe deshifrimin e 
një telegrami mbi përmbajtjen dhe ndalimin e 
qarkullimit të gazetës politike të Vlorës. 

05.28.1924 3 

I-584 Korrespondencë me Kryesinë e Kuvendit 
Kushtetues etj, mbi ndalimin e hyrjes në Shqipëri të 
gazetës " Dielli ". 

03.15.1924 1 
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I-585 Telegrame mbi njoftimin e vendimit të Gjygjit 
Politik për dënimin e Ahmet Zogut etj. personalitete 
politike të ish Qeverisë para Revolucionit të 
Qershorit. 

12.12.1924 - 
12.15.1924 

2 

I-586 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
amnistinë politike. 

04.02.1924 - 
12.11.1924 

29 

I-587 Ligje të Kuvendit Kushtetues, qarkore etj, mbi 
shtetrrethimin në disa qytete dhe krijimi i 
komisioneve dhe trupave gjykuese për hetimin dhe 
gjykimin e çështjeve për këtë problem. 

06.01.1924 - 
12.30.1924 

186 

I-588 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit, vendime 
etj, mbi internimet dhe dënimet e personave për faje 
të ndryshme. 

06.28.1923 - 
12.29.1924 

246 

I-589 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
lidhjen e itifakut në Mirditë dhe mbi dorëzimin e 
armëve. 

07.19.1924 1 

I-590 Shkresë dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi kërkesën e dy personave për tu dhënë leje për 
mbajtje arme. 

10.24.1924 1 

I-591 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi marrje 
masash për kapjen e njërëzve të arratisur dhe mbi 
shpërblimin e autorëve të kapjes. 

08.02.1924 - 
11.15.1924 

31 

I-592 Shkresë dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi ankimin e Aqif Elbasanit për çështjen e njërëzve 
të tij. 

08.17.1924 1 

I-593 Kërkesë nga persona të ndyshëm dhe shkresë 
Kryeministrisë mbi lejimin për mbajtje arme 
personale. 

12.28.1924 2 

I-594 Shkresë e Ministrisë së Drejtësisë mbi dërgimin e një 
reviste mujore të vendimeve të Gjygjit të Diktimit. 

10.30.1924 1 

I-595 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi lirimin e 
godinës së burgut të Gjirokastrës dhe Vlorës si dhe 
transferimin e burgut të Tiranës. 

05.11.1924 - 
09.18.1924 

13 

I-596 Shkresë dërguar Ministrisë së Drejtësisë mbi 
mbajtjen e një mitingu qetësie në Gjirokastër. 

11.23.1924 1 

I-597 Korrespondencë me Drejtorinë e Shypit etj, mbi 
shtypjen në gazetën zyrtare të një përgënjeshtrimi 
lajmi i shtypur në gazetën  "Shqiptar i Amerikës". 

10.23.1924 2 

I-598 Kontratë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi kontraktimin e 
Qeverisë Shqiptare me një Agjenci Italiane etj për 
dërgim, botim e përgënjeshtrim lajmesh shtypi dhe 
për mbajtjen në korent të politikës shtetërore. 

08.21.1924 - 
12.02.1924 

9 

I-599 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
firmosjen e zarfit të letrave private të ministrave që 
të dallohet për të mos i kaluar censurimit. 

08.31.1924 1 
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I-600 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë-Telegrafave mbi censurimin e disa 
telegrameve zyrtare e private. 

06.19.1924 - 
06.21.1924 

2 

I-601 Shkresë e Kryesisë së Kuvendit Kushtetues mbi 
paraqitjen e Konventës Ndërkombëtare mbi 
ndalimin  e tregtisë së grave dhe të fëmijëve. 

11.18.1924 - 
12.12.1924 

17 

I-602 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi mosaprovimin 
e dhënies së një harte gjeografike të vendit një 
koloneli anglez. 

04.01.1924 - 
05.04.1924 

2 

I-603 Raporte të Kryekonsullatës Shqiptare në Bukuresht 
e Beograd mbi gjendjen politike dhe ekonomike në 
Rumani dhe Jugosllavi si dhe korrespondenca 
përkatëse, si dhe marrëveshjet politike e tregtare të 
Jugosllavisë me Shqipërinë. 

02.08.1924 - 
05.15.1924 

41 

I-604 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi autorizimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe atë të Luftës 
për të marrë masa kapje dhe çarmatimi të 
rrevolucionarëve bullgarë që kalojnë kufirin për në 
Shqipëri. 

03.08.1924 1 

I-605 Shkresë e Këshillit të Naltë të Shtetit mbi njoftimin e 
nisjes për në Itali të Refik Topisë. 

1924 1 

I-606 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për përgënjeshtrimin e disa lajmeve të 
shtypit jugosllav. 

02.26.1924 - 
03.02.1924 

5 

I-607 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi ndalimin e veshjes me iniformë 
ushtarake shqiptare dy nëpunës të Konsullatës 
Jugosllave. 

01.14.1924 - 
04.22.1924 

5 

I-608 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj, mbi ratifikimin e traktateve të lidhuara me 
Turqinë për  fshatrat e djegura të Shqipërisë Jugore 
dhe mbi gjendjen e Kolonisë në Stamboll. 

04.17.1924 - 
04.29.1924 

6 

I-609 Korrespondencë me Drejtorinë e Pëgjithshme të 
Postë- Telagrafave etj, mbi dërgimin e Ministrsë së 
Punëve të Jashtme telegramet për vrasjen e dy 
amerikanëve në Shqipëri. 

05.02.1924 - 
05.20.1924 

3 

I-610 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
njoftimin e Gjykatës së Naltë Ndërkombëtare në 
Hagë për mosrishikimin e vendimit të 6-të dhjetorit 
1922 të Konferencës së Ambasadorëve në të cilën 
Shën Naumi i jepej Shqipërisë. 

09.07.1924 1 

I-611 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi pranimin 
e marrëveshjes ndërkombëtare, përfaqësimin e 
Shqipërisë në këto dhe caktimi i personave për 
përfaqësim. 

01.12.1924 - 
11.08.1924 

55 

I-612 Skresë dërguar Këshillit të Naltë të Shtetit mbi 
ndërrimin e emërit të Shën Gjinit në Wilson. 

08.14.1924 1 
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I-613 Shkresa të Ministrisë së Punëve të Jashtme etj, mbi 
dërgimin e kopjeve për disa lajme personale nga 
Vjena e gjetkë të bëra biseda nga nëna e Ahmet 
Zogut etj persona të arratisur politikë. 

08.06.1924 - 
11.03.1924 

5 

I-614 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
një copë artikull gazete mbi ndalimin e hyrjes në 
Shqipëri të gazetës " Dhimokratia " nga Greqia për 
propagandë antishqiptare. 

11.23.1924 2 

I-615 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
mbarimin e kontrollit të vijës së kufirit Konispol nga 
komisioni i kufijve dhe nisja e tij për në Korfuz. 

07.28.1924 1 

I-616 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi lundrimin e disa anijeve greke 
në afërsi të skelave shqiptare. 

01.18.1924 - 
08.27.1924 

8 

I-617 Shkresë dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi kërkesën e një personi për demarsh pranë 
Qeverisë Italiane për një llogari personale me atë 
Qeveri. 

11.23.1924 1 

I-618 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
bërjen demarshe diplomatike pranë Qeverisë 
Italiane për faljen e një italiani ose lënien e lirë të 
familjes së tij për të ardhur në Shqipëri. 

10.02.1924 1 

I-619 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi çeljen 
e kufirit dhe për autorizimin e tregtisë me 
Jugosllavinë. 

07.26.1924 1 

I-620 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës mbi 
përgatitjet e autoriteteve jugosllave për të marrë 
Vermoshin. 

08.05.1924 - 
08.12.1924 

6 

I-621 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës mbi 
konstruksionin e një lidhje hekurudhore me rëndësi 
strategjike ushtarake në Jugosllavi. 

09.08.1924 - 
10.03.1924 

2 

I-622 Shkresë e Ministrisë së Luftës mbi ardhjen në 
Shqipëri të ambasadorit francez dhe shtënie topa 
për nder të tij. 

06.21.1924 1 

I-623 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
organizimin, riorganizimin, suprimimin, 
transferimin e institucioneve shtetërore pjesëve 
strukturale etj të këtij problemi. 

02.13.1924 - 
04.15.1924 

33 

I-624 Projektligj i Ministrisë së Drejtësisë dhe 
korrespondencë mbi ndryshime në nene të ligjit mbi 
organizimin e gjygjeve. 

04.08.1924 - 
05.12.1924 

3 

I-625 Ligje të Kuvendit Kushtetues etj, mbi ligjin e 
bashkive. 

02.02.1924 - 
04.15.1924 

13 

I-626 Deklaratë e disa personaliteteve politike si Fan Noli, 
Luigj Gurakuqi etj, mbi protestimin e tyre për 
heqjen e Qeverisë së Ahmet Zogut dhe 
zevëndësimin e saj me persona të tjerë. 

02.25.1924 2 
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I-627 Programi i Kabinetit të Shtetit të regjimit 
demokratik, qarkore dhe telegrame urimi për 
aprovimin e programit. 

06.19.1924 - 
06.27.1924 

42 

I-628 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
organizimin, riorganizimin, suprimimin, 
transferimin e institucioneve shtetërore, pjesë 
strukturale etj të këtij problemi. 

03.31.1924 - 
11.10.1924 

80 

I-629 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
disa ndryshime në riorganizimin në degën e policisë 
dhe të financave. 

10.05.1924 - 
11.16.1924 

5 

I-630 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
kompetencat e prefektëve dhe nënprefektëve. 

10.16.1924 2 

I-631 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit mbi 
transferimin e gjyqeve politike e  ushtarake në 
Tiranë. 

07.28.1924 3 

I-632 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
zgjedhjen e përfaqësuesve të ndryshëm për deputet 
etj. 

01.02.1924 - 
06.07.1924 

102 

I-633 Projektdekret dhe qarkore të Kryeministrisë mbi 
hapjen e Kuvendit Kushtetues më 21.01.1924. 

01.03.1924 - 
02.02.1924 

4 

I-634 Telegram i prefektit të Vlorës mbi mosbërjen e 
mbledhjes së Asamblesë Kushtetuese për 
shpërndarjen e deputetëve si dhe afishe për hapjen e 
Kuvendit Kushtetues. 

05.03.1924 1 

I-635 Korrespondencë e Kryesisë së Kuvendit Kushtetues 
etj, mbi ankesën e popullit në disa nënprefektura 
kundrejt misave. 

05.24.1924 - 
05.28.1924 

8 

I-636 Qarkore të Kryeministrisë etj, mbi personat që 
mund të asistojnë në sallën kur mblidhet 
Parlamenti. 

02.16.1924 - 
03.26.1924 

12 

I-637 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
zgjedhjet e deputetëve në Parlament. 

06.09.1924 - 
12.17.1924 

57 

I-638 Deklaratë dorëheqje e ish misave para Revolucionit 
të Qershorit. 

06.25.1924 2 

I-639 Shkresë e Kryesisë së Kuvendit Kushtetues mbi 
zëvendësimin e përkohshëm në detyrën e kryetarit 
të kësaj kryesie nga një tjetër. 

04.30.1924 1 

I-640 Qarkore dhe korrespondenca mbi emërime, 
transferime, pushime, caktime në komisione të 
kuadrit në përgjithësi e të Kryeministrisë. 

01.29.1924 - 
12.27.1924 

52 

I-641 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

03.03.1923 - 
05.24.1924 

73 

I-642 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

12.31.1923 - 
09.26.1924 

120 
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I-643 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

09.25.1923 - 
10.24.1924 

112 

I-644 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi 
dekorimin e personave të ndryshëm. 

10.31.1923 - 
11.08.1924 

9 

I-645 Njoftime mbi gjendjen shëndetësore të dy 
nëpunësve. 

11.05.1923 - 
01.10.1924 

2 

I-647 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
akuzimin e një nëpunësi për pederasti etj dhe 
sqarimi i çështjes. 

03.09.1924 1 

I-648 Korrespondencë mbi dënimin dhe marrje masash 
disiplinore për nëpunës. 

01.05.1924 - 
05.12.1924 

10 

I-649 Korrespondencë me Prefekturën e Shkodrës etj, mbi 
ardhjen dhe pritjen e një personi të jashtëm. 

03.29.1924 - 
04.04.1924 

3 

I-650 Shkresë e Ministrisë së Financave mbi dërgimin e 
listës së nëpunësve të Kryeministrisë. 

02.28.1924 1 

I-651 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Kryeministrisë 
dhe në përgjithësi. 

06.11.1924 - 
11.25.1924 

74 

I-652 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit, vendime të 
Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

02.04.1924 - 
12.18.1924 

121 

I-653 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

04.09.1924 - 
12.08.1924 

237 

I-654 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit juridik. 

10.12.1924 - 
12.23.1924 

136 

I-655 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
ndryshimin në dekretligjet mbi gjykatat politike, 
cilësinë e gjykatësve dhe emërimin e tyre, gjykimin 
e nëpunësve. 

07.02.1924 - 
10.08.1924 

45 

I-656 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
dekorimin e personave të ndryshëm. 

05.04.1924 - 
06.28.1924 

15 

I-657 Korrespondencë për dhënie leje nëpunësve të 
ndryshëm. 

07.26.1924 - 
08.10.1924 

6 

I-658 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ankimin e disa personave kundrejt 
nëpunësve të shtetit. 

07.07.1924 - 
10.18.1924 

5 

I-659 Vendim i Këshillit të Ministrave etj, mbi abuzimin e 
një nëpunësi në Vlorë. 

08.29.1924 - 
09.18.1924 

2 

I-660 Lutje personale dhe korrespondencë mbi ankesa të 
disa personave kundrejt sjelljeve jo të mira të 
nëpunësve shtetërorë. 

07.11.1924 - 
07.22.1924 

4 

I-661 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit mbi 
suprimimin e Gjykatës Paqtuese të Kurveleshit. 

09.12.1924 2 
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I-662 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit mbi 
pushimet përvjetshëm të gjyqeve. 

07.11.1924 - 
07.14.1924 

5 

I-663 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi 
instalimin dhe ndihma të dhëna emigrantëve dhe 
refugjatëve. 

01.09.1924 - 
04.17.1924 

27 

I-664 Shkresa e Kryesisë së Kuvendit Kushtetues mbi 
paraqitjen e Qeverisë Jugosllave për mostrajtimin e 
mirë të pakicave shqiptare. 

03.14.1924 1 

I-665 Korrespondence me Ministrinë e Punëve Jashtme 
etj, mbi përkrahjen që duhet dhënë popullsisë çame. 

05.12.1924 - 
05.21.1924 

6 

I-666 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi lejimin e një 
shtetasi jugosllav të instalohet në Shqipëri me gjithë 
familjen. 

03.30.1924 - 
05.20.1924 

2 

I-667 Lista personash, lutje dhe korrespondencë mbi 
instalimin dhe dhënie ndihma emigrantëve dhe 
refugjatëve. 

07.06.1924 - 
12.04.1924 

42 

I-679 Një copë e fletores " Labëria " dërguar Kryeminisrisë 
në të cilën është botuar një artikull mbi një 
bashkëpunim më të madh njëri me tjetrin për 
shpëtimin e Atdheut e tjerë. 

09.13.1924 2 

I-707 Njoftime të Komandës së Gjindarmarisë dhe 
Komandës së P.F. Armate mbi arratisjen e 
personave të ndryshëm, masat që merren si dhe 
përpjekjet e patrullave e postave kufizore me të 
arratisurit e njerëz të panjohur. 

01.24.1924 - 
10.19.1924 

31 

I-1909 Korrepondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shqyrtimin e ankesës së 
Nënprefekturës së Himarës për të mbrojtur të 
drejtat e minoritetit. 

05.09.1923 - 
04.17.1924 

10 

I-1912 Telegram proteste nga delegatët e të gjithë 
krahinave të Shqipërisë të mbledhur në Vlorë në 
varrimin e Avni Rustemit ku i drejtohen qeverisë 
duke shfaqur indinjatën e tyre për qëndrimin 
indiferent që mbron ajo karshi vrasësve. 

04.27.1924 - 
09.02.1924 

9 

I-1913 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi marrjen e masave për evitimin 
e vrasjeve dhe atentateve. 

03.28.1924 - 
04.25.1924 

6 

I-1914 Shkresë e Ministrisë së Luftës drejtuar 
Kryeministrisë ku i vë në dukje lëvizjen e fuqisë 
civile të drejtuar nga Ceno Beg Kryeziu dhe që po 
shkakton ngatërresa e gjakderdhje në popull. 

05.12.1924 - 
05.24.1924 

3 

I-1915 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi lëvizjen e forcave greke e jugosllave 
drejt kufirit shqiptar. 

05.15.1924 - 
05.29.1924 

6 
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I-1916 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi një lajm të rremë të hapur nga konsulli 
jugosllav në Korçë, gjoja për formimin e çetave 
bullgare në vendin tonë. 

03.29.1924 - 
04.01.1924 

2 

I-1917 Qarkore e Kryeministrisë, Shefqet Vërlaci drejtuar 
gjithë prefekturave ku kërkon përkrahjen e të gjithë 
nëpunësve për të ndihmuar kabinetin e ri qeveritar 
me në krye atë vetë. 

03.03.1924 - 
09.29.1924 

4 

I-1918 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë të Shtetit, mbi ndërrimin e disa neneve të ligjit 
të lidhjeve ( nuk ka datë ). 

03.18.1924 - 
03.26.1924 

4 

I-1919 Telegram proteste i popullsisë së krahinës së Vlorës 
drejtuar Kryeministrisë dhe legatave të shteteve të 
Amerikës, të Anglisë, të Gjermanisë, të Italisë dhe të 
Francës në Shqipëri, që është mbledhur për të 
demostruar kundër sulmit të shteteve shoviniste 
greke e serbe në kufijtë e Shqipërisë dhe kërkon 
përkrahjen e shteteve të mësipërme. 

10.15.1924 - 
12.17.1924 

2 

I-1920 Dekretligj i Këshillit të Lartë, mbi të arratisurit 
politikë dhe internimin e familjeve të tyre. 

09.18.1924 - 
12.09.1924 

4 

I-1921 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi dënimin me 
vdekje për kryerjen e një vrasjeje. 

12.14.1924 - 
12.15.1924 

2 

I-1922 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë, mbi zbatimin e konventës ndërkombëtare për 
ndalimin e tregtisë së grave e të fëmijëve i aprovuar 
nga Kuvendi Popullor (konventa mungon). 

08.02.1924 - 
08.04.1924 

2 

I-1923 Program i qeverisë të kryesuar nga Fan S. Noli. 06.19.1924 1 

I-1924 Dekretligj, mbi krijimin e "Gjykatës Politike" dhe 
gjykimet politike. 

07.02.1924 - 
09.17.1924 

2 

I-1925 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formimin e 
batalionit "Pionier", për punime botore dhe një 
kompanie për bujqësinë si dhe shpenzimet 
përkatëse. 

09.16.1924 - 
09.21.1924 

3 

I-1926 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë mbi dekretimin (dekreti mungon) në ligj të 
ngritjes së moratoriumit të Korçës. 

08.09.1924 - 
08.10.1924 

2 

I-1927 Telegram drejtuar gjithë prefekturave ku njoftohen 
për zgjedhjet parlamentare. 

11.13.1924 1 

I-1928 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë dhe Ministrinë e Drejtësisë, mbi emërimin e 
kuadrove të drejtësisë. 

10.06.1924 - 
12.09.1924 

7 

I-2063 Telegram i Shefqet Vërlacit me rastin e përvjetorit të 
dytë të dorëzimit të kurorës së Shqipërisë Mbretit të 
Italisë. 

1924 1 

I-2065 Raport dërguar Kryeministrisë në Tiranë, mbi 
mjerimet e çamëve nga ana e Qeverisë Greke. 

01.05.1924 5 
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I-2133 Telegram urimi i Komisionit Kishtar në Boston 
dërguar Fan Nolit me rastin e zgjedhjes së tij si 
Kryeministër i Shqipërisë. 

06.24.1924 1 

I-2134 Telegram i përfaqësuesve të krahinës së Vlorës 
dërguar zotit Kryeministër mbi dhënie fund 
vëllavrasjeve në kohën kur Atdheu është në rrezik 
dhe po i kanoset gjithnjë e më tepër rreziku i 
ndërhyrjes së jashtme. 

09.29.1924 1 

II Ushtria   

II-95 Lutje etj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Luftës, mbi emërime, pushime, 
keqsjellje, gradime dhe dorëheqje të oficerëve. 

01.01.1923 - 
02.04.1924 

304 

II-110 Projektkonventë e Ministrisë së Luftës, mbi 
marrëdhëniet kufitare midis shtetit tonë dhe shtetit 
jugosllav. 

01.24.1924 - 
04.22.1924 

2 

II-113 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi thirrje 
nën armë, emërime, transferime, pushime të kuadrit 
ushtarak. 

01.02.1924 - 
12.17.1924 

191 

II-114 Lista organike, vërejtje dhe mendime etj, mbi 
organizimin dhe përforcimin e postave kufitare. 

02.20.1924 - 
02.23.1924 

12 

II-115 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi 
mobilizimin dhe çmobilizimin e ushtarëve. 

01.31.1924 - 
05.29.1924 

52 

II-116 Shkresë e Kryesisë së Kuvendit Kushtetues, mbi 
propozimin për të marrë masa disiplinore për një 
oficer. 

04.23.1924 1 

II-117 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës, mbi 
ankimin e disa personave kundrejt disa oficerëve. 

03.01.1924 - 
04.19.1924 

15 

II-118 Korrespondencë, mbi dënimin me një javë burg dhe 
me ndalimin e një të tretës të rrogës mujore të një 
oficeri. 

05.09.1924 - 
05.15.1924 

2 

II-120 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi protestimin për shpërnguljen e 
Shkollës së Gjindarmërisë nga Vlora në Pogradec. 

04.12.1924 - 
04.16.1924 

9 

II-121 Vendim i Këshillit të Ministrave etj, mbi përgatitjen 
dhe koncetrimin e trupave ushtarake jugosllave në 
kufijtë me Shqipërinë, operacione ushtarake dhe 
masat e marra kundrejt tyre brenda vendit. 

01.12.1924 - 
06.06.1924 

78 

II-122 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi urdhërimin e përfaqësive shqiptare jashtë 
shtetit për të bërë lajmërime për shitjen e gjyleve, të 
topave dhe materialeve të luftës, të mbetura në 
Shqipëri nga ushtritë e huaja. 

01.04.1924 1 

II-123 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës dhe atë të 
Financave, mbi organizimin e intendencës 
ushtarake. 

02.17.1924 - 
03.02.1924 

2 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

II-124 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës etj, mbi 
furnizimin e ushtrisë me materiale dhe sende të 
ndryshme, automjet, ushqim. 

01.15.1924 - 
10.20.1924 

17 

II-125 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës etj, mbi 
tërheqjen e një sasie armësh nga qilari i godinës së 
Parlamentit dhe mbi ndalimin e hyrjen e ushtarëve 
roje pa armë në garazhin e kësaj godine. 

04.19.1924 - 
05.15.1924 

4 

II-126 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime e rimarrje nën armë 
të kuadrit oficer dhe caktimi në Këmbësorinë 
Ushtarake. 

06.19.1924 - 
10.20.1924 

114 

II-127 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi ankimin e disa personave kundrejt 
oficerëve të Gjindarmërisë. 

06.23.1924 - 
10.28.1924 

3 

II-128 Vendim i Këshillit të Ministrave, listë emërore etj, 
mbi degradimin e oficerëve të arratisur në shtete të 
huaja, gjatë Revolucionit të Qershorit. 

08.31.1924 - 
12.02.1924 

11 

II-129 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi 
mobilizimin dhe çmobilizimin e ushtarëve. 

06.19.1924 - 
12.28.1924 

41 

II-130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e 
forcimet e një komisioni për likuidimin e llogarive të 
intendencës ushtarake. 

08.31.1924 1 

II-131 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës, mbi 
ndërtime dhe dhënien e godinave e barakave për 
ushtrinë. 

07.05.1924 - 
12.12.1924 

15 

II-132 Shkresë e Ministrisë së Luftës, mbi stabilizimin e 
valutës dhe marrjen e masave për jetesën më të mirë 
për oficerët. 

12.08.1924 3 

II-133 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave etj, 
mbi shitjen e gjyleve të mbetura nga  okupacionet e 
huaja dhe materialeve të tjera ushtarake. 

07.25.1924 - 
09.10.1924 

5 

II-134 Rregullore e korrespondenca përkatëse, mbi 
marrëdhëniet e Gjindarmërisë me degët e ndryshme 
të administratës civile, si dhe rregullorja mbi 
organizimin e Gjindarmarisë etj. 

06.23.1924 - 
12.21.1924 

22 

II-471 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës mbi dërgimin e listave të kuadrove 
ushtarake. 

09.18.1922 - 
04.01.1924 

26 

II-472 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi furnizimin e ushtrisë me ushqim dhe 
pagesën e tregtarëve që e kanë furnizuar. 

05.12.1924 - 
05.25.1924 

4 

II-473 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës mbi furnizimin e ushtrisë me ushqime dhe 
municione. 

07.21.1924 - 
12.19.1924 

6 

II-474 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi shitjen e materialeve eksplozive të 
mbetura nga ushtritë e huaja. 

09.04.1924 - 
09.10.1924 

3 
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III Ekonomi-Financë   

III-402 Korrespondencë e Ministrisë së Financave, 
prefekturat etj. mbi gjendjen e arkës dhe lëvizjen e 
saj. 

03.27.1922 - 
02.09.1924 

39 

III-413 Vendime për shpenzimet e bëra për ndjekjen e të 
arratisurve. 

08.29.1922 - 
08.24.1924 

3 

III-457 Ligj, si dhe  korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi koncesionin e 
dekovilit Durrës - Berat, çiflikun Rreth nga një 
shoqëri zviceriane dhe ndreqjen e urave nga 
shoqëria franceze. 

01.18.1923 - 
07.22.1924 

80 

III-463 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi komunikacionin 
e avulloreve të shoqërisë detare "Linia Levendes 
Gjermane". 

09.11.1923 - 
01.29.1924 

14 

III-464 Njoftime të Kryeministrisë, si dhe korrespondenca 
përkatëse mbi formimin e bankave të shoqërive të 
huaja në Shqipëri. 

04.23.1923 - 
01.16.1924 

8 

III-467 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Ministrisë së Bujqësisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi specialistët e huaja për të ardhur në 
Shqipëri për përpunimin e djathit, etj. 

01.21.1923 - 
04.05.1924 

17 

III-471 Lutje të personave, si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
emërime, pushime, transferime, dhënie leje të 
nëpunësve. 

01.08.1923 - 
02.16.1924 

163 

III-489 Projektligj mbi të prerjen e lëndës nga pyjet e shtetit. 01.03.1923 - 
03.08.1924 

11 

III-496 Vendim i Këshillit të Administratës së Korçës mbi 
rrëzimin e godinës së vjetër që është pranë sahatit. 

01.16.1924 - 
09.08.1924 

16 

III-498 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi planin e qytetit të 
Lushnjës. 

01.21.1923 - 
01.10.1924 

51 

III-499 Vendime, ligje, si dhe korrespondenca përkatëse 
mbi formimin e odave të tregtisë. 

03.18.1923 - 
03.28.1924 

26 

III-507 Qarkore dhe rregullore mbi formimin e 
komisioneve të blerjes së sendeve shtetërore. 

01.20.1922 - 
02.11.1924 

28 

III-508 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme me Ministrinë e Luftës mbi 
blerjen e materialeve të lëna nga ushtritë e huaja. 

02.05.1923 - 
07.27.1924 

59 

III-514 Vendime, korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave etj, mbi taksat doganore. 

01.11.1923 - 
10.11.1924 

177 

III-515 Vendime etj., si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi eksportin e artikujve industrialë, bujqësor e 
blegtoralë. 

02.27.1923 - 
01.02.1924 

41 
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III-519 Lutje etj., si dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë - Telegrafave 
mbi emërime, pushime, transferime, keqsjellje, si 
dhe dhënie leje të punonjësve të Postë ,Telegraf , 
Telefonave. 

01.03.1923 - 
02.13.1924 

328 

III-520 Lutje etj., si dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë - Telegrafave 
mbi shërbimin e mjeteve të transportit tokësor. 

12.17.1922 - 
01.14.1924 

22 

III-523 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtypjen e 
pullave. 

03.05.1923 - 
07.02.1924 

18 

III-526 Vendime, si dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë - Telegrafave 
mbi qarkullimin e pullave të vjetra. 

01.10.1923 - 
02.20.1924 

18 

III-534 Vendime etj., si dhe korrespondenca përkatëse për 
instalimin e stacionit radiotelegrafik. 

01.16.1923 - 
11.13.1924 

70 

III-537 Vendime etj., si dhe korrespondenca të 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
emërime, pushime, transferime etj. të personelit 
financiar. 

01.03.1923 - 
04.12.1924 

394 

III-540 Vendime, ligje etj., si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
buxhetin e vitit 1923. 

10.26.1922 - 
01.09.1924 

319 

III-543 Vendime etj. dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave mbi transferim të hollash 
nga një artikull në tjetrën. 

01.02.1923 - 
01.20.1924 

25 

III-545 Vendime, si dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave etj. mbi pagimin e huasë 
dhe mbi të ardhurat e Bankës së Bujqësisë. 

01.10.1923 - 
01.02.1924 

26 

III-551 Vendime, si dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme etj. mbi taksa të ndryshme. 

02.11.1923 - 
05.21.1924 

166 

III-556 Vendime, lutje etj., si dhe korrespondenca të 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. mbi taksë 
patente dhe rruge. 

01.14.1923 - 
11.07.1924 

79 

III-563 Vendim, ligj etj., si dhe korrespondenca të 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
shpenzime për ushtrime. 

01.06.1923 - 
02.04.1924 

47 

III-566 Vendime, si dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, etj. mbi shpenzime për 
materiale të ndryshme. 

01.13.1923 - 
01.14.1924 

41 

III-567 Vendime, si dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, etj. mbi qiratë. 

01.04.1923 - 
03.08.1924 

82 

III-569 Vendime, si dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, etj. mbi dhënie të hollash për 
shpenzime udhëtimi dhe diete. 

01.03.1923 - 
01.05.1924 

47 
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III-572 Vendime, lutje, si dhe korrespondenca përkatese 
mbi pagimin e rrogave në avancë për nevojat e 
personave të ndryshëm. 

12.31.1922 - 
01.24.1924 

173 

III-596 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Luftës mbi një livadh në 
Kavajë në dispozicion të ushtrisë. 

11.14.1923 - 
02.16.1924 

5 

III-598 Vendime, lutje, etj. dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme,  Ministrinë e Punëve Botore e Bujqësisë, 
etj. mbi pasuritë e brendshme e të patundshme. 

01.21.1923 - 
03.29.1924 

69 

III-600 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
pronat e Dhosi Zodos. 

01.22.1923 - 
03.24.1924 

20 

III-604 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj. mbi magazinën e Esat 
Toptanit e cila adaptohet për doganë në Durrës. 

01.08.1923 - 
10.23.1924 

6 

III-608 Vendime etj., si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj. mbi pasuritë e kontestuara (shtëpi, 
tokë, etj.). 

01.04.1923 - 
01.18.1924 

66 

III-610 Vendime, lutje, si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
konfiskimin e pasurive të të arratisurve politikë. 

02.17.1923 - 
09.11.1924 

36 

III-612 Vendime, lutje, etj., si dhe korrespondenca të 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj. mbi regjistrimet kadastrore. 

01.03.1923 - 
01.31.1924 

36 

III-615 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
kërkesën e këshilltarit të huaj për financim të 
projektligjit me karakter financiaro - ekonomik. 

01.27.1924 3 

III-616 Korrespondencë me Ministrinë e Financave etj. mbi 
vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga luftërat. 

01.29.1924 - 
04.17.1924 

4 

III-617 Projektligj i përgatitur nga Ministria e Financave 
mbi rregjistrimin e pasurive të tundshme dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi suprimimin e 
Komisionit për Regjstrimin e Pasurisë të Shtetit. 

02.13.1924 - 
04.29.1924 

5 

III-618 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
dërgimin e një raporti të përpiluar nga organizatori i 
financave në Komunitetin Financiar të Shoqërisë së 
Kombeve mbi gjendjen financiare të Shqipërisë. 

01.28.1924 1 

III-619 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi vlerësimin 
dhe pagimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta. 

07.02.1924 - 
10.27.1924 

5 

III-620 Projektligj etj. mbi shtesën e ligjit të guroreve dhe 
pyjeve. 

11.10.1924 - 
11.11.1924 

6 

III-621 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
administrimin e pasurisë shtetërore. 

07.02.1924 - 
09.29.1924 

3 
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III-622 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
kontraktimin dhe marrje në koncesion nga shoqëri 
të ndryshme të punimeve të objekteve të ndërtimit. 

01.23.1924 - 
05.21.1924 

52 

III-623 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Sheriatit dhe 
korrespondencë mbi zgjatjen e afatit të koncesionit 
për mineralet në Pukë. 

09.13.1924 - 
10.04.1924 

4 

III-624 Korrespondencë  me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kërkesën e shoqërisë  " YMCA " për 
të dhënë leje formimi dhe mosaprovimi i lejes. 

11.22.1924 - 
12.17.1924 

6 

III-625 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Ministrinë e Financave mbi kërkesën e njoftuar 
zyrtarisht të përfaqësimit të shoqërisë " Figlar " të 
Jugosllavisë të hapi një degë në Korçë të përfaqësuar 
nga " Vllaznia Mano " për sigurimin e kundërzjarrit, 
si dhe situata përkatëse. 

07.02.1924 - 
10.18.1924 

37 

III-626 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
kontraktimin dhe marrjen në koncesion nga shoqëri 
të ndryshme punimet e objekteve të udhëtimit, etj. 

01.11.1924 - 
11.25.1924 

65 

III-627 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore e 
Bujqësisë mbi transferim, emërim, pushim kuadri të 
bujqësisë dhe pyjeve. 

01.29.1924 - 
05.23.1924 

8 

III-628 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi të drejtën e 
pronësisë mbi tokën (dhënie dhe marrje toke) 
bujqësore. 

03.09.1924 - 
05.21.1924 

19 

III-629 Shkresa të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
dëmet e bëra në prodhimet bujqësore nga një 
breshër i rënë në Tepelenë, Berat, Fier. 

05.21.1924 - 
05.28.1924 

3 

III-630 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi hapjen e 
disa kanaleve uji. 

03.17.1924 - 
05.20.1924 

12 

III-631 Korrespondencë me Ministrinë e Financave etj. mbi 
ankesën e disa personave në katundet e Durrësit për 
okupimin e tokave në interes të emigrantëve. 

01.10.1924 - 
04.29.1924 

7 

III-632 Projektligj, etj. mbi ligjin e pyjeve dhe kullotave. 05.15.1924 6 

III-633 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi të drejtën 
e pronësisë së pyllit dhe kullotave. 

12.22.1923 - 
05.21.1924 

19 

III-634 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, caktim detyre të kuadrit bujqësi - pyje. 

05.01.1924 - 
12.01.1924 

18 

III-635 Shkresë e dërguar Ministrisë së Financave mbi 
ankesën e një personi kundrejt nëpunësit të 
kadastrës. 

11.20.1924 1 

III-636 Kërkesë e një nëpunësi pyjesh për t'i marrë nga 
shteti një shpërblim, për të patur një trajtim 
ekonomik më të mirë. 

09.25.1924 1 

III-637 Lutje personash dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme etj. mbi të drejtën e 
pronësisë mbi tokën (dhënie dhe marrje toke) 
bujqësore. 

07.29.1924 - 
11.09.1924 

9 
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III-638 Dekret, ligj, etj. mbi ndarjen e veglave bujqësore nga 
bashkitë. 

09.17.1924 - 
10.11.1924 

8 

III-639 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi të drejtën 
e pronësisë së pyllit dhe kullotave. 

01.22.1924 - 
12.11.1924 

36 

III-640 Projektligj, vendime të Këshillit të Ministrave etj. 
mbi prerjen e lëndëve pyjore për ndërtim të 
ndërtesave shtetërore. 

04.01.1924 - 
08.18.1924 

12 

III-641 Shkresë e Ministrisë së Financave mbi një propozim 
për të anulluar vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi dhënie në kontratë ullinjtë e Vlorës. 

08.23.1924 1 

III-642 Shkresë e Ministrisë së Financave mbi ndalimin e 
gjuetisë së peshkut me bomba. 

10.01.1924 1 

III-643 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, pushime, caktim detyre të kuadrit të 
Ministrisë së Punëve Botore e Bujqësisë. 

01.12.1924 - 
05.19.1924 

20 

III-644 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Bujqësisë etj. mbi konstatimet e kontrollit të bërë në 
disa qarqe mbi punët botore. 

05.09.1924 - 
05.28.1924 

3 

III-645 Shkresë dërguar Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Bujqësisë mbi abuzime të një personi. 

01.14.1924 1 

III-646 Korrespondencë mbi dërgimin e një rregullore për 
ndreqjen e rrugëve, dërgimin e ushtarëve dhe 
popullit në këto punime. 

01.22.1924 - 
03.28.1924 

9 

III-647 Shkresë e Ministrisë së Financave mbi lutjen e një 
personi për hapjen e një rruge në tokën e tij. 

05.22.1924 1 

III-648 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Bujqësisë etj. mbi ndreqje urash dhe bërja e 
pagimeve përkatëse sipërmarrëse. 

01.27.1924 - 
04.13.1924 

7 

III-649 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
etj. mbi ftesën që i bëhet Qeverisë Shqiptare për të 
marrë pjesë në një Konferencë Ndërkombëtare mbi 
Fuqitë Natyrale (ujrat, thëngjillin, etj). 

02.20.1924 - 
03.23.1924 

5 

III-650 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Ministrisë së 
Punëve Botore dhe të Bujqësisë. 

06.21.1924 - 
12.10.1924 

62 

III-651 Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore dhe Bujqësisë 
mbi shpërdorimet dhe abuzimet e një nëpunësi. 

07.27.1924 1 

III-652 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi planin e 
ndërtimit të qytetit të Lushnjës. 

01.24.1924 - 
11.04.1924 

43 

III-653 Projektligj etj. mbi ligjin e rrugëve dhe taksën 
përkatëse. 

01.16.1924 - 
10.29.1924 

43 

III-654 Lutje personash dhe korrespondencë mbi detyrimin 
e popullsisë për të punuar në ndreqje rruge dhe mbi 
pagimin e dëmshpërblimeve të disa shtëpive të 
rrëzuara për të hapur rrugën. 

04.06.1924 - 
09.29.1924 

9 
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III-655 Shkresa dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi ankesën e pleqësisë së katundarëve etj. për të 
mos ndërtuar ndërtesa e objekte të tjera në varrezat. 

07.29.1924 - 
10.24.1924 

4 

III-656 Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore dhe Bujqësisë 
mbi kërkesë veprimi për konstatimet e kontrollit në 
disa qarqe të raportuara më parë. 

09.10.1924 1 

III-657 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit, etj. mbi 
monopolin. 

02.04.1924 - 
05.04.1924 

47 

III-658 Korrespondencë me Ministrisë së Punëve të Jashtme 
etj.mbi Traktatin Tregtar Italo - Shqiptar dhe mbi 
dërgimin e një letre nga Sekretaria e Përgjithshme e 
Konferencës Parlamentare të Tregtisë. 

03.17.1924 - 
05.19.1924 

4 

III-659 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi importim 
drithi nga jashtë, bërja e pagesës përkatëse dhe mbi 
ndarjen e tij në qarqe. 

02.23.1924 - 
05.11.1924 

10 

III-660 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
kërkesën e dy tregtarëve në Durrës për eksportimin 
e disa materialeve të vjetra të mbetura jashtë 
përdorimit. 

05.18.1924 - 
05.30.1924 

2 

III-661 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi taksat 
doganore dhe probleme të tjera mbi doganat. 

01.14.1924 - 
09.24.1924 

122 

III-662 Vendimi i Këshillit të Ministrave etj. mbi pranimin e 
një kërkese për të hapur një pazar në Qesarakë të 
Kolonjës. 

06.20.1924 - 
06.23.1924 

3 

III-663 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi 
monopolin. 

07.24.1924 - 
12.08.1924 

13 

III-664 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj. mbi sigurimin e ushqimeve për popullin e 
Kosovës. 

11.13.1924 4 

III-665 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
grumbullimin, disponibilitetin dhe shitjen e 
materialeve të ndryshme. 

07.29.1924 - 
11.29.1924 

12 

III-666 Kërkesë e një tregtari nga Greqia për të blerë në 
Shqipëri dhe të eksportojë në Greqi gjë të gjallë. 

09.14.1924 1 

III-667 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit Shqiptar etj. 
mbi kontra hetimet tregtare me jashtë shtetit. 

06.20.1924 - 
08.09.1924 

17 

III-668 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi taksat 
doganore dhe probleme të tjera mbi doganat. 

03.25.1924 - 
12.23.1924 

92 

III-669 Procesverbale, shkresa etj. mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të  Postë - 
Telegrafeve. 

01.01.1924 - 
05.15.1924 

69 

III-670 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës etj. mbi 
kërkesa dhe dhënie automobilash për shërbime 
zyrtare. 

01.14.1924 - 
11.25.1924 

8 
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III-671 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - Telefonave mbi 
transferimin e Zyrës së Postë - Telefonave të Dajçit 
(Shkodër) në Barbullush. 

02.20.1924 - 
03.08.1924 

2 

III-672 Qarkore e Kryeministrisë etj. mbi korrespondencën 
telegrafike dhe bisedimeve telefonike. 

01.09.1924 - 
05.27.1924 

49 

III-673 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Postë - 
Telegrafeve mbi shoqërimin e postës me roje. 

02.13.1924 - 
02.16.1924 

2 

III-674 Lutje personi dhe korrespondencë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë - Telegrafeve mbi verifikimin 
e letrave postare të hapura e të pa dorëzuara 
personave përkatës nga ana e postave. 

03.22.1924 - 
04.23.1924 

6 

III-675 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postë - Telegrafeve, etj. mbi pengesat në 
veprimtarinë e postës nga shkaku i rrugëve dhe 
urave të prishura në Sarandë dhe për marrje masash 
për ndreqjen e tyre. 

02.27.1924 - 
03.25.1924 

3 

III-676 Shkresë e Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - 
Telegrafeve mbi dërgimin nga disa zyra shtetërore 
të dërgesave private në rrugë zyrtare pa pagesë dhe 
marrje masash për mospërsëritjen e këtij veprimi. 

05.26.1924 1 

III-677 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi shtypjen 
e pullave të ndryshme, furnizimin me të etj. të këtij 
problemi. 

01.06.1924 - 
05.22.1924 

19 

III-678 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi 
transportimin e valixheve diplomatike me anë të 
postës nga shtetet e huaja dhe mbi shërbimin e 
mbartjes së postës me jashtë shtetit. 

02.06.1924 - 
06.07.1924 

10 

III-679 Vendimi i Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të Postë - Telegraf - 
Telefonave. 

01.16.1924 - 
12.20.1924 

136 

III-680 Relacione, lutje personash, etj. mbi sjellje jo të mira  
të nëpunësve të zyrave postë - telegrafave. 

07.28.1924 - 
10.06.1924 

66 

III-681 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postë - Telegrafave mbi çrregullime në detyrë të disa 
nëpunësve të zyrave postë - telegrafave. 

09.07.1924 - 
12.13.1924 

8 

III-682 Lutje personash, shkresë e Ministrisë së Luftës mbi 
kërkesën e disa personave për të marrë masa 
ndalimi të automobilave grekë që udhëtojnë në 
Shqipëri. 

08.01.1924 2 

III-683 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi trapet 
dhe lundrat për kalim në lumenj. 

03.08.1924 - 
12.10.1924 

14 

III-684 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit, etj. mbi 
shërbimin e aeroplanëve, automobilave etj. me fuqi 
motorike. 

05.28.1924 - 
11.06.1924 

14 
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III-685 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjthshme të 
Postë - Telegrafave mbi suprimimin, transferim dhe 
krijim zyrash postë - telegrafike dhe telefonike. 

08.13.1924 - 
12.19.1924 

9 

III-686 Shkresë dërguar Drejtorisë së Përgjthshme të Postë - 
Telegrafave mbi vënien e zyrave telegrafike nën 
kontrollin e komandave ushtarake. 

05.30.1924 1 

III-687 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjthshme të 
Postë - Telegrafave mbi sigurimin e postëmbartësve 
me automobil në Vlorë, Tepelenë, Gjirokastër. 

08.27.1924 - 
12.01.1924 

2 

III-688 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi 
pranimin e telegrameve. 

03.02.1924 - 
12.16.1924 

31 

III-689 Qarkore e Drejtorisë së Përgjthshme të Postë - 
Telegrafeve, etj. mbi mirëshkrimin  e telegrameve pa 
të meta dhe mungesa. 

08.07.1924 - 
08.22.1924 

4 

III-690 Qarkore të Kryeministrisë, etj. mbi përdorimin e 
komunikimit telefonik zyrtar për çështje personale 
nga disa autoritete zyrtare. 

11.10.1924 - 
12.09.1924 

5 

III-691 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi shtypjen 
e pullave të ndryshme, furnizimin me to etj. të këtij 
problemi. 

02.16.1924 - 
12.30.1924 

58 

III-692 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi 
aprovimin e koncesionit ndërkombëtar të postave. 

02.28.1924 - 
11.17.1924 

23 

III-693 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi ftesën 
e Qeverisë Franceze për të marrë pjesë dhe  Qeveria 
Shqiptare në një Kongres Ndërkombëtar të Lidhjes 
Telegrafike në Paris (Francë). 

09.28.1924 1 

III-694 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit financiar. 

01.13.1924 - 
12.29.1924 

66 

III-695 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi pranimin 
e interpretimit të kontratës me një këshilltar 
financiar të huaj. 

02.29.1924 - 
05.28.1924 

19 

III-696 Qarkore e Ministrisë së Financave mbi të metat e 
konstatuara dhe dhënien e udhëzimeve për të 
vepruar më mirë për shpenzimet dhe të ardhurat 
financiare. 

01.28.1924 6 

III-697 Shkresë e Ministrisë së Financave për shkëmbim 
parash në Itali. 

01.08.1924 1 

III-698 Projektligj i përgatitur nga Ministria e Financave 
mbi bërjen e një huaje të brendshme. 

06.03.1924 3 

III-699 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin për 
ardhjen në Shqipëri të një përfaqësuesi të Qeverisë 
Italiane pranë Lidhjes së Kombeve, për të hyrë në 
një marrëveshje me Qeverinë Shqiptare për 
formimin e Bankës Kombëtare. 

05.03.1924 1 

III-700 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi tatimet 
dhe taksat e ndryshme. 

05.08.1924 - 
11.03.1924 

12 
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III-701 Korrespondencë me Prefekturën e Korçës etj. mbi 
taksat e martesës për komunitetet fetare nga populli. 

02.16.1924 - 
04.02.1924 

9 

III-702 Korrespondencë e ndryshme mbi taksën e patentave 
rrugore, pyjore, kullotave, magazinimit, fenerave 
ndriçues, leje cilësinore, pijeve alkolike. 

01.10.1924 - 
05.14.1924 

56 

III-703 Dekretligj etj. mbi xhelepin, të dhjetat dhe të tretat e 
fshatarësisë. 

01.10.1924 - 
05.15.1924 

58 

III-704 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
nxjerrjen adjudikatë për shitje të disa materiale 
barakash nga ushtria. 

05.10.1924 - 
05.18.1924 

2 

III-705 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi çelje, 
ndryshime dhe mbartje fondesh financiare. 

01.03.1924 - 
05.28.1924 

360 

III-706 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi pagimin e 
rrogave, shpenzimeve të udhëtimit dhe dietave të 
nëpunësve dhe ushtarakëve. 

11.21.1923 - 
06.02.1924 

230 

III-707 Projektligj, lutje personash etj. mbi udhëtimin dhe 
pagimin e pensioneve. 

01.09.1924 - 
05.18.1924 

80 

III-708 Lutje personash dhe korrespondencë mbi 
rregullimin dhe pagimin e qirave të ndërtesave. 

01.18.1924 - 
05.26.1924 

7 

III-709 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, pushime, caktime funksionesh e pagash 
për kuadrin financiar. 

01.17.1924 - 
12.05.1924 

158 

III-710 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi hapje, 
ndryshime dhe mbartje fondesh financiare. 

01.18.1924 - 
01.17.1925 

466 

III-711 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore etj. mbi 
llogaritë financiare të ministrive. 

07.05.1924 - 
12.11.1924 

15 

III-712 Dekretligj i Këshilit të Naltë të Shtetit dhe qarkore 
mbi derdhjen e të ardhurave në arkat e 
intendencave financiare. 

02.29.1924 - 
07.29.1924 

3 

III-713 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
propozimin  e një kompanie në Amerikë për ti 
dhënë hua Shqipërisë. 

11.06.1924 2 

III-714 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi të 
ardhurat nga të dhjetat, xhelepi. 

07.06.1924 - 
10.22.1924 

20 

III-715 Telegram i Kryeministrit dërguar disa personave në 
Fier si përgjigje për përmirësimin e bujqëve nga 
sistemi i tatimeve. 

07.02.1924 1 

III-716 Dekretligj etj. mbi taksën konsullore, postë - 
telegrafike. 

03.24.1924 - 
10.06.1924 

15 

III-717 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi 
taksën e patentave, rrugëve dhe kullotave. 

07.05.1924 - 
11.16.1924 

19 

III-718 Qarkore e Kryeministrisë dhe shkresë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi njoftimin në kohë të 
adjudikatave. 

09.18.1924 - 
10.20.1924 

2 

III-719 Vendim i  Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Financave mbi dhënien në adjudikatë 
Dajlanin e Shkodrës. 

07.24.1924 5 
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III-720 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi pagimin 
e rrogave, shpenzimeve, udhëtim dhe dieta të 
nëpunësve dhe ushtarakëve. 

04.05.1924 - 
12.13.1924 

149 

III-721 Vendim i Këshillit të Ministrave etj. mbi caktimin 
dhe pagimin e pensioneve. 

04.08.1924 - 
12.20.1924 

101 

III-722 Shkresë e Ministrisë së Financave mbi mënyrën e 
përdorimit të një sasie të hollash të mbledhura 
ndihmë në Korçë nga Seksioni Financiar i këtij 
qyteti. 

10.06.1924 2 

III-723 Korrespondencë me Ministrinë e Financave etj. mbi 
rregullimin dhe pagimin e qirave të ndërtesave. 

07.28.1924 - 
12.17.1924 

11 

III-724 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postë - Telegrafave dhe Ministrinë e Financave mbi 
blerjen e disa materialeve. 

07.22.1924 - 
11.17.1924 

5 

III-725 Shkresë dërguar Ministrisë së Financave mbi bërjen 
e pagimit sipërmarrësit për ndreqjen e një ure 
sipërmarrësi. 

07.02.1924 1 

III-726 Shkresë dërguar Ministrisë së Luftës, mbi kërkesën e 
një tregtari për të paguar çmimin e një sasie 
këpucësh të dhëna ushtrisë. 

09.03.1924 1 

III-727 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit mbi ngritjen e 
moratoriumit në Korçë. 

08.10.1924 3 

III-728 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë etj. mbi 
kërkesë pronësie dyqani të një personi. 

01.05.1924 - 
05.15.1924 

11 

III-729 Vendim i Këshillit Administrativ etj. mbi 
pronësimin e shtëpive nga persona të ndryshëm. 

06.07.1924 - 
12.30.1924 

8 

III-730 Shkresë dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi dërgimin e një lutje të një personi për të drejtën 
e pronësimit të disa ndërtesave të trashëguara. 

03.08.1924 1 

III-732 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi kërkesën 
e disa personave për okupim dhe lirimin e 
ndërtesave e barakave nga autoritetet zyrtare. 

06.23.1924 - 
10.30.1924 

13 

III-733 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi dhënien e të drejtës për 
pronësim toke për të bërë tulla dhe gurore një 
personi. 

05.09.1924 - 
11.21.1924 

9 

III-734 Lutje personi dhe korrespondencë mbi kryerjen e 
akteve të shitblerjes të pasurisë dhe kërkesë pronë 
toke. 

07.24.1924 - 
12.23.1924 

7 

III-3895 Kërkesë e Departamentit të Statistikës në Danimarkë 
të drejtuar shtetit shqiptar, mbi dërgimin e një 
statistike mbi zhvillimin e industrisë dhe degëve të 
tjera të ekonomisë. 

09.22.1923 - 
03.11.1924 

8 

III-3896 Ligj mbi minierat si dhe raport i Ministrisë së 
Financave drejtuar Kryeministrisë në lidhje me 
nxjerrjen e naftës dhe qymyrgurit. 

01.22.1923 - 
01.22.1924 

55 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-3931 Ligj, vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me dikasteret e ndryshme, mbi buxhetin e vitit 1923 
mbartjen dhe transferimin e fondeve si dhe kursimet 
që duhen bërë në drejtim të buxhetit. 

- 01.14.1924 204 

III-3944 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave 
mbi mbledhjen e taksës së lundrës dhe peshkimit si 
dhe lutje të personave lidhur me këtë problem. 

03.01.1923 - 
01.02.1924 

33 

III-3944 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave 
mbi mbledhjen e taksës së lundrës dhe peshkimit si 
dhe lutje të personave lidhur me këtë problem. 

03.01.1923 - 
01.02.1924 

33 

III-3957 Vendime e korrespondencë e Kryeministrisë në 
dikasteret e ndryshme mbi pagesën e rrogave të 
personelit. 

10.01.1920 - 
01.02.1924 

508 

III-3958 Korrespondencë e Kryeministrisë me dikasteret e 
ndryshme mbi lidhje e pagesë pensioni nëpunësve 
që kanë shërbyer në pushtet. 

11.11.1922 - 
01.10.1924 

270 

III-3964 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
kontratave për marrjen e specialistëve të huaj në 
shërbim të shtetit shqiptar si dhe korrespondenca 
përkatëse lidhur me këtë problem. 

10.17.1923 - 
04.17.1924 

12 

III-3965 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave, 
mbi blerje toke për ngritjen e një thertoreje, gjë që 
nuk lejohet se dëmtohet arka e shtetit. 

02.06.1923 - 
01.29.1924 

7 

III-3967 Shtojcë ligji mbi dënimin e atyre që dëmtojnë 
materialin e urave dhe të hekurudhave. 

06.02.1924 2 

III-3968 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
monopolizimin e artikujve të ndryshëm që ndodhen 
në duart e tregtarëve. 

04.03.1924 - 
04.06.1924 

6 

III-3969 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës dhe Ministrinë e Financave, mbi caktimin e 
një oficeri për kontrollimin e vaporëve, për evitimin 
e kontrabandës. 

12.24.1923 - 
01.14.1924 

2 

III-3970 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi lidhjen e kontratave për eksport 
malli, luleve e barishteve. 

02.04.1924 - 
05.13.1924 

5 

III-3971 Qarkore e Ministrisë së Financave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, mbi 
rrugën që duhet ndjekur për emërimin, transferimin 
ose rregullimin e nëpunësve. 

01.12.1924 - 
10.30.1924 

5 

III-3972 Shkresë e përfaqësuesit ligjor të Ministrisë së 
Financave që bën fjalë mbi projektprotokollin, mbi 
lundrimin në lumin Buna dhe liqenin e Shkodrës. 

01.08.1924 2 

III-3973 Dekretligj mbi pranimin e telegrameve private 
brenda qytetit. 

05.28.1924 - 
09.20.1924 

4 
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III-3974 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi buxhetin e dikastereve për vitin 
1924. 

12.03.1923 - 
04.15.1924 

91 

III-3975 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi pagesën dhe likujdimin e taksave për 
lidhjen e kontratave. 

03.18.1924 - 
06.19.1924 

3 

III-3976 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagesën e taksës së të dhjetave si 
dhe lutje për falje takse. 

04.04.1924 - 
09.29.1924 

15 

III-3977 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi mbledhjen e taksës së gjuetisë si dhe 
lutje e peshkatarëve për marrjen e masave nga ana e 
qeverisë për mosrrënimin e tyre për shkak 
konkurence nga detpubliku. 

12.22.1923 - 
04.22.1924 

17 

III-3978 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi çështjen e taksës rrugore si dhe lutje 
për lirim nga burgu të disa personave që nuk kanë 
paguar taksën. 

04.17.1924 7 

III-3979 Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi pagesën e taksave 
doganore dhe përjashtimin e disave. 

05.13.1923 - 
05.22.1924 

35 

III-3980 Lutje e tregtarëve të Tiranës drejtuar Kryeministrit 
në të cilën ankohen për ngritjen e taksës për hapje 
dyqanesh. 

04.13.1924 - 
04.19.1924 

4 

III-3981 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi akordim kredie për shpenzime 
varrimi. 

09.20.1923 - 
04.05.1924 

11 

III-3982 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim kredie 
për shpenzime të fshehta. 

01.22.1924 - 
03.24.1924 

3 

III-3983 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi shpenzimet që nevojitet 
për ndërtime. 

01.02.1924 - 
04.16.1924 

11 

III-3984 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim kredie 
për shpenzime burse e pagese personeli arsimor. 

02.13.1924 1 

III-3985 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë mbi akordimin e një kredie për shpenzime në 
përkrahje të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

04.19.1924 - 
05.04.1924 

4 

III-3986 Vendime, lutje dhe korrespondencë mbi pagesën e 
rrogave të nëpunësve. 

11.11.1923 - 
06.03.1924 

93 

III-3987 Korrespondencë e Kryeministrisë me dikasteret e 
ndryshme si dhe lutje mbi akordim pensioni. 

11.29.1923 - 
08.02.1924 

44 

III-3988 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
dikasteret e ndryshme, mbi akordim shpërblimi dhe 
ndihmë personave nevojtarë. 

02.05.1924 - 
05.23.1924 

12 
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III-3989 Qarkore dhe korrespondencë mbi kontrollin e 
llogarive në zyrat e financës. 

01.04.1924 - 
01.29.1924 

6 

III-3990 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave si dhe lutje, mbi detyrimin dhe kthimin e 
të hollave arkës së financës ose personave të 
veçantë. 

09.12.1923 - 
05.29.1924 

10 

III-3991 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Financave, mbi ndalimin 
e eksportimit të monedhës ( korona ). 

02.11.1924 2 

III-3992 Projektkontratë e lidhur ndërmjet Qazim Kaculit 
dhe përfaqësuesit të shoqërisë së avionit "Adria 
Aero Lloyd " mbi transportin e pasagjerëve dhe 
mallrave të ndryshme. 

03.18.1924 - 
09.10.1924 

41 

III-3993 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe një shkresë 
sqaruese mbi gjendjen ekonomike të vendit dhe mbi 
qëndrimin ose mospranimin e këshilltarëve ose të 
specialistëve të huaj në Shqipëri. 

07.15.1924 5 

III-3994 Vendime dhe qarkore mbi zhvillimin e konkursit 
për nëpunësit e intendencës financiare si dhe 
shtimin ose pushimin e kuadrit në punë. 

06.19.1924 - 
09.24.1924 

11 

III-3995 Dekretligj mbi ndalimin e importimit të grurit. 09.05.1924 - 
09.10.1924 

4 

III-3996 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi ushtrimin e mjeshtërisë ose 
të tregtisë nga të huajt në Shqipëri. 

07.10.1924 - 
07.21.1924 

3 

III-3997 Vendim, korrespondencë dhe lista e kuadrit të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave. 

08.12.1924 - 
10.30.1924 

44 

III-3998 Projektligj mbi krijimin e një pulle në dobi të Kryqit 
të Kuq Shqiptar si dhe korrespondenca përkatëse 
lidhur me këtë problem. 

05.08.1924 - 
08.21.1924 

6 

III-3999 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e P. 
të postëtelegrafeve, mbi caktimin e vendit për 
ndërtimin e fushave të aeroplanëve dhe pagesën e 
qirasë për vendin e okupuar. 

05.27.1924 - 
12.09.1924 

7 

III-4000 Projektligj mbi krijimin e shërbimit telegrafik privat. 09.18.1924 2 

III-4001 Shkresë e drejtorit të përgjithshëm të Postë Telegraf 
Telefonave drejtuar Kryeministrisë, i cili shpreh 
nevojën për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Kongresin 
Ndërkombëtar të Bashkimit Postar që do të mbahet 
në Stokholm. 

07.06.1924 2 

III-4002 Vendime, dekretligje dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi 
transferimin, shtesën e kredive nga kapitujt e 
buxhetit. 

08.22.1923 - 
11.26.1924 

115 

III-4003 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës, mbi pagesën e taksave të prapambetura. 

01.03.1924 - 
07.28.1924 

14 
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III-4004 Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi pagesën e tarifave 
konsullore. 

10.05.1924 - 
10.07.1924 

18 

III-4005 Vendim, dekretligj dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikasteret e ndryshme, mbi 
shitjen ose pagesën e të dhjetave si dhe lutje nga 
popullsia fshatare për falje ose ulje takse. 

04.12.1924 - 
12.02.1924 

46 

III-4006 Projektligj dhe korrespondencë mbi përjashtimin 
nga taksa e pyjeve dhe guroreve, kur këto lëndë 
përdoren për ndërtime shtetërore, fetare dhe 
publike. 

09.08.1924 - 
09.30.1924 

8 

III-4007 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e 
Lartë të Shtetit, mbi pagesën e taksës së rrugës nga 
ana e shqiptarëve të mërguar. 

07.22.1924 1 

III-4008 Dekretligj mbi përjashtimin nga taksa për lajmet 
telegrafike të Agjencisë Italiane di Roma. 

10.04.1924 - 
10.24.1924 

4 

III-4009 Dekretligj mbi marrjen e taksës së tranzitit për 
sendet e doganës. 

10.11.1924 - 
12.11.1924 

5 

III-4010 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi pagesën e taksave 
doganore. 

07.01.1924 - 
11.10.1924 

30 

III-4011 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shqyrtimin e lutjes  që dërgohet në 
emër të krahinës së Këlcyrës për faljen e taksës së 
vergjisë për arsye vobektësie. ( Lutja mungon). 

10.18.1924 1 

III-4012 Dekretligj, vendim dhe korrespondencë mbi 
akordim kredish për shpenzime administrative. 

07.19.1924 - 
12.04.1924 

12 

III-4013 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi akordim kredie për 
shpenzime të fshehta. 

07.21.1924 - 
09.02.1924 

2 

III-4014 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi akordim kredie për 
shpenzime ndërtimi. 

03.06.1924 - 
09.14.1924 

27 

III-4015 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi 
akordim paradhënie për shpenzime në shëndetësi. 

07.22.1924 - 
12.14.1924 

28 

III-4016 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi akordim kredie për 
shpenzime në sektorin e arsimit. 

09.18.1924 - 
10.25.1924 

10 

III-4017 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
Kryeministrinë dhe Këshillin e Lartë të Sheriatit, 
mbi shpenzimet për sheriatin. 

10.16.1924 3 

III-4018 Dekretligj për aprovim shtesë kredie për pagesën e 
rrogave si dhe korrespondencë mbi pagesë rroge 
nëpunësve të shtetit. 

12.11.1923 - 
11.03.1924 

105 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-4019 Vendime, dekretligje dhe korrespondencë mbi lidhje 
pensioni ose rroge jetike personave që kanë qenë në 
marrëdhënie pune. 

01.29.1924 - 
11.19.1924 

58 

III-4020 Vendime, dekretligje dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikasteret e ndryshme, mbi 
akordim ndihme, shpërblimi dhe paradhënie. 

02.11.1924 - 
11.10.1924 

25 

III-4021 Dekretligj, vendim dhe korrespondencë mbi 
kontrollin që u duhet bërë llogarive dhe likujdimit 
të tyre. 

08.28.1924 - 
08.31.1924 

10 

III-4022 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave etj, 
mbi detyrimin dhe kthimin e të hollave arkës së 
financës ose personave të veçantë. 

08.23.1921 - 
12.02.1924 

17 

III-4023 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi bonot e huasë së brendshme të 
mbledhura nga federata  
" Vatra " e shqiptarëve të Amerikës. 

10.18.1924 5 

III-4024 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi shitjen e disa barakave të Ujit të Ftohtë në Vlorë 
si dhe dhënie e fletëlavdërimeve anëtarëve të 
komisionit të shitjes. 

08.06.1923 - 
06.30.1924 

28 

III-4025 Lutje e Imzot L. Bumçit drejtuar Kryeministrisë në të 
cilën kërkon pagesën e dëmit që i është shkaktuar në 
pronën kishtare si dhe një lutje e një personi tjetër që 
kërkon të kthehet varka e sekuestruar. 

08.27.1921 - 
08.06.1924 

6 

III-4026 Dekret e projektligje mbi shkaktarët e dëmeve dhe 
dënimin e tyre si dhe mbi mënyrën e shitjes së 
pasurive të shtetasve shqiptarë që banojnë jashtë 
shtetit. 

05.13.1924 - 
08.16.1924 

21 

III-4242 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore e Bujqësisë, mbi dërgimin e një 
projektligji për çështje bujqësore i përgatitur nga një 
komision i formuar nga Rexhep Mitrovica. 

07.29.1924 1 

III-4243 Njoftim i Dhomës së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi krijimin e një pensioni për të 
bërë demarshe pranë qeverisë për disa taksa. 

09.09.1924 1 

III-4356 Njoftim i Kuvendit Kushtetues dërguar 
Kryeministrisë, mbi dhënie ndihme deputetit të 
Kosovës zotit Hoxhë Kadriu, i cili po rrezikon nga 
një sëmundje e rëndë. 

05.20.1924 1 

IV Arsim-Kulturë   

IV-84 Vendime të Këshillit të Ministrave etj., mbi caktimin 
e rrogave, pushime, transferime, emërime kuadri të 
arsim-kulturës. 

01.14.1924 - 
08.29.1924 

47 

IV-85 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj., mbi 
ankesa për sjellje të këqia të arsimtarëve dhe 
drejtorët e shkollave. 

03.15.1924 - 
05.07.1924 

23 
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IV-86 Vendim i Këshillit të Ministrave etj., mbi grevën e 
mësuesve të Korçës për vonimin e pagimit të 
rrogave. 

01.04.1924 - 
04.22.1924 

9 

IV-87 Procesverbal dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit etj., mbi meremetimin dhe ndërtimin e 
ndërtesës së shkollës së mesme Gjirokastër dhe një 
shkolle në Pogradec. 

03.23.1924 - 
05.12.1924 

8 

IV-88 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë etj., mbi 
gjobitjen për mosregjistrimin dhe ndjekjen në rregull 
të shkollës. 

04.24.1924 - 
05.20.1924 

3 

IV-89 Lutje e kryepleqësisë së katundit Shënëpremte dhe 
shkresë dërguar Ministrisë së Arsimit mbi kërkesa 
për hapje shkollash në fshatra. 

02.21.1924 - 
05.12.1924 

18 

IV-90 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kërkesën e Kryetarit të shoqërisë 
"Arbnia" për t'a lejuar që të mbajë konferenca në 
shkollë të pazarit  Tiranë. 

02.27.1924 2 

IV-91 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj. mbi hapjen e disa shkollave të mesme bujqësore 
nga shoqëri të huaja. 

02.16.1924 - 
03.02.1924 

2 

IV-92 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj., mbi 
botimin e librave të përpiluara nga disa persona. 

01.23.1924 - 
04.04.1924 

6 

IV-93 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
dërgimin e 2 copë libra " Shqipëria më 1923 " mbi 
statistikën shtetërore. 

02.13.1924 1 

IV-94 Lutje e një personi dërguar Kryeministrisë për 
aprovim botimi një libër të hartuar nga ky person. 

03.11.1924 1 

IV-95 Shkresë e Ministrisë së Luftës mbi shkruarjen e një 
libri mbi ngjarjet në Shqipëri më 1918 nga një 
gjeneral austriak. 

03.28.1924 2 

IV-96 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
propozimin e Qeverisë Italiane për t`u përfaqësuar 
edhe Shqipëria në një Konferencë Ndërkombëtare 
mbi Pedagogjinë në Romë. 

05.02.1924 1 

IV-97 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi kërkesën e Institutit Antropologjik të Londrës 
për të bërë gërmime arkeologjike në Shqipëri. 

01.05.1924 2 

IV-98 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj. mbi 
mosmarrjen pjesë të Shtetit Shqiptar në Ekspozitën e 
Arteve Dekorative në Paris të Francës. 

01.28.1924 - 
02.18.1924 

4 

IV-99 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj., mbi 
marrëdhëniet financiare me Drejtorinë e Kryqit të 
Kuq Amerikan në Tiranë mbi mbajtjen e nxënësve 
në shkollë. 

05.22.1924 - 
05.26.1924 

7 

IV-100 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit, vendime të 
Këshillit të Ministrave etj. mbi emërime, 
transferime, pushime, caktim funksionesh, rrogash 
dhe komisionesh për kuadrin e arsim-kulturës. 

05.19.1924 - 
12.20.1924 

92 
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IV-101 Dekretligj  i Këshillit të Ministrave mbi blerjen e 
librave, vegla e lëndë të tjera shkollore, artikuj këto 
që nuk gjinden në Shqipëri, si dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Arsimit me Këshillin e Lartë të Shtetit  
mbi formimin e një komisioni të vlerësimit të 
teksteve shkollore. 

01.10.1924 - 
12.15.1924 

49 

IV-102 Shkresë dërguar Ministrisë së Arsimit mbi dërgimin 
e një telegrami të mësuesit të shkollës në katundin 
Mashkullorë të Gjirokastrës mbi mungesat 
higjienike në këtë shkollë. 

11.25.1924 1 

IV-103 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi çeljen 
e një shkolle private fillore për femra në Korçë nga 
misioni amerikan " Kenedi ". 

04.26.1924 - 
09.11.1924 

3 

IV-104 Shkresë dërguar Ministrisë së Arsimit mbi kërkesën 
e një personi për t`i pranuar një fëmijë në shkollë të 
mesme. 

09.28.1924 1 

IV-105 Shkresë dërguar Ministrisë së Arsimit mbi dërgimin 
e një telegrami nga kryetari i shoqërisë " Drita " 
Gjirokastër për mbajtjen e Liceut të këtij qyteti. 

07.24.1924 1 

IV-106 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj. mbi 
kërkesat e përfaqësuesve të popullit Elbasan për 
mostransferimin e Shkollës Normale të këtij qyteti 
për në Shkodër. 

06.21.1924 - 
09.15.1924 

27 

IV-107 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi dhënie 
bursash për studime jashtë shtetit. 

08.06.1924 - 
12.16.1924 

10 

IV-108 Lutje personash dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme mbi kërkesën e 
përfaqësuesve të popullit himariot për t'u njohur në 
shkolla gjuha greke. 

07.28.1924 - 
12.14.1924 

14 

IV-109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Arsimit mbi mbetjen e shkollave 
katolike në Shkodër ashtu siç janë një françeskan 
dhe një jezuit, veç gjimnazit shtetëror. 

08.28.1924 4 

IV-110 Qarkore e Ministrinë e Arsimit etj., mbi dhënien e 
mësimit të besimit muhamedan në Durrës dhe 
pagimi i rrogave të mësuesve të këtij besimi nga 
arka e shtetit. 

09.16.1924 - 
12.14.1924 

11 

IV-111 Shkresë dërguar Ministrisë së Arsimit mbi një lutje 
të pleqve të qytetit të Vlorës për aplikimin në 
programin e shkollave edhe të mësimit fetar. 

09.06.1924 1 

IV-112 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit etj. mbi 
kërkesën e popullit të Vlorës dhe të Pogradecit për 
të hapur shkolla fetare. 

09.29.1924 - 
10.11.1924 

3 

IV-113 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi ndërhyrjen dhe marrjen e armëve të 
Skënderbeut nga muzeumi i Vjenës në Austri. 

11.08.1924 - 
12.18.1924 

8 
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IV-114 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe atë të 
Punëve të Jashtme mbi zgjerimin e tokës për 
gërmime arkeologjike në Pojan të Fierit nga 
arkeologë francezë. 

12.04.1924 2 

IV-115 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj. mbi aprovimin e një konvencioni ndërkombëtar 
për ndalimin e botimeve, tregtimit dhe qarkullimit 
të disa botimeve. 

08.12.1924 - 
08.24.1924 

7 

IV-116 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi bërje marrëveshjeje me kinematografinë 
gjermane për filma në Shqipëri. 

08.16.1924 - 
08.19.1924 

2 

IV-528 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi aprovimin e rregullores për masat 
disiplinore të arsimtarëve. 

07.21.1923 - 
03.08.1924 

11 

IV-537 Dekretligj, " Mbi krijimin e inspektorive të arsimit ". 10.05.1924 - 
12.03.1924 

4 

IV-538 Lutje e parisë myslimane të Durrësit dhe të Kavajës 
drejtuar Kryeministrisë ku kërkojnë futjen në 
shkolla të mësimit të fesë. 

10.08.1924 - 
12.10.1924 

5 

IV-591 Njoftim telegrafik drejtuar Kryeministrisë nga 
Pleqësia e Kukësit për akordimin e kredisë nga 
Ministria e Arsimit për inkonstruksionin e Internatit 
të Kuçit. 

02.14.1924 1 

V Shëndetësia   

V-43 Vendime etj, dhe korrespondenca të Kryeministrisë 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë mbi 
emërime, pushime, transferime etj, të nëpunësave të 
degës së mjekësisë. 

12.13.1922 - 
07.08.1924 

109 

V-45 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë mbi paraqitjen e një 
statistike mbi lëvizjet shëndetësore të vitit 1923. 

03.09.1924 3 

V-49 Lutje personash dhe korrespondencë me Drejtorinë 
e Përgjithshme të Shëndetësisë etj, mbi emërime, 
transferime, pushime të kuadrit të shëndetësisë. 

01.10.1924 - 
05.27.1924 

16 

V-50 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë etj, mbi nevojën e ndihmës nga ana e 
shtetit për spitalin e Shkodrës. 

05.18.1924 - 
06.07.1924 

4 

V-51 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe atë të Luftës mbi rregullimin e 
varrezave ortodokëse në Tiranë për të ruajtur 
shëndetin e ushtarëve. 

01.18.1924 - 
04.29.1924 

3 

V-52 Rregullore etj, mbi tarifën e banorëve dhe për 
dhënie ose mosdhënie leje për hapje farmacie. 

03.31.1924 - 
04.22.1924 

19 

V-53 Vendim i Këshillit të Ministrave etj, mbi ekzistencën 
dhe gjendjen e Kryqit të Kuq Shqiptar si dhe 
kërkesën e ndihmës ndërkombëtare. 

03.10.1924 - 
05.19.1924 

6 
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V-54 Shkresë e Kryqit të Kuq Shqiptar mbi aprovimin për 
nxjerrjen e një pulle për Kryqin e Kuq. (Pas 
revolucionit të Qershorit). 

03.22.1924 1 

V-55 Vendim të Këshillit të Ministrave etj, mbi caktimin e 
rrogave, pushimin, transferimin, emërimin e kuadrit 
të shëndetësisë. 

06.21.1924 - 
12.11.1924 

102 

V-56 Korrespondencë me Kryqin e Kuq Shqiptar etj, mbi 
gjendjen shëndetësore në Shqipëri dhe nevojën për 
krijimin e një Drejtorie Shëndetësore, një spitali në  
Peshkopi dhe një tjetëri modern. 

07.09.1924 - 
08.21.1924 

9 

V-57 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë Botore dhe Bujqësisë mbi funksionimin e 
ujrave minerale të banjove të Vromonerit  në 
Leskovik. 

06.24.1924 - 
07.21.1924 

2 

V-58 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Shëndetësisë mbi blerje 
vegla për laboratorin bakteriologjik. 

11.11.1924 - 
12.03.1924 

2 

V-59 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
veprimin e doktorëve të karantinave dhe të 
farmacive. 

03.06.1924 - 
11.10.1924 

5 

V-60 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë etj, mbi masat e marra kundër mortajës 
së shfaqur në Korfuz dhe malarjes në qytetin e 
Tiranës. 

08.06.1924 - 
09.24.1924 

4 

V-61 Vendime të Këshillit të Ministrave etj, mbi hapjen, 
funksionimin dhe blerjen e barnave të farmacive. 

07.01.1924 - 
12.29.1924 

13 

V-62 Dekretligje të Këshillit të Naltë të Shtetit, vendime të 
Këshillit të Ministrave etj, mbi krijimin e pullave 
postare për Kryqin e Kuq Shqiptar, surxhanimin e 
tyre etj, për këtë problem. 

08.08.1924 - 
12.16.1924 

29 

V-63 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi një 
dhuratë në dollarë dhënë nga Kryqi i Kuq 
Amerikan. 

08.11.1924 1 

V-64 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
ardhjen në Korçë të një doktori nga Athina i dërguar 
nga Lidhja e Kombeve për të bërë studime mbi 
sëmundjet në Shqipëri. 

06.23.1924 1 

V-65 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj, mbi 
pranimin e marrëveshjes ndërkombëtare për 
opiumin. 

07.24.1924 - 
10.25.1924 

5 

V-263 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi pagesën e 
shpenzimeve për kurimin e gjindarmëve. 

01.14.1923 - 
01.16.1924 

10 

VI Civile-Administrative   

VI-23 Buxheti i 6 mujorit të I-rë të vitit 1920 për myderizat, 
baizave etj. dhe korrespondencë mbi disa 
shpenzime dhe çështje administrative. 

03.12.1920 - 
03.26.1924 

18 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

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

05.17.1922 - 
02.27.1924 

9 

VI-111 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e të Jashtme etj., 
mbi marrje të nënshtetësisë shqiptare. 

12.09.1922 - 
02.23.1924 

54 

VI-112 Lutje e tij dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Brendshme 
mbi dhënie pasaportash e vizash për dalje jashtë 
shtetit dhe hyrje në Shqipëri. 

01.16.1923 - 
01.20.1924 

48 

VI-116 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Luftës etj. mbi caktimin e orarit zyrtar. 

07.10.1923 - 
01.03.1924 

23 

VI-129 Vendim statuti dhe korrespondencë përkatëse mbi 
formimin e Këshillit të Myslimanizmit ( Xhema -ati 
Islamit ). 

01.29.1923 - 
03.08.1924 

26 

VI-132 Korrespondencë mbi dhënie nënshtetësie. 01.10.1924 - 
05.18.1924 

22 

VI-133 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit etj., " Mbi 
dhënie pasaporte për persona të ndryshëm ". 

01.18.1924 - 
05.12.1924 

17 

VI-134 Program i festës së 24 Dhjetorit për hyrjen e qeverisë 
pas përmbysjes demokratike. 

1924 2 

VI-135 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
vënien e një kurore mbi varrin e Pandeli Calës, 
vdekur në Athinë, nga sekretari i legatës shqiptare. 

02.05.1924 - 1 

VI-136 Korrespondencë mbi shkurorëzimin e një personi. 03.16.1924 - 
05.08.1924 

4 

VI-137 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi kërkesën 
e disa personave nga disa fshatra kufitare me 
Greqinë ( Kapshticë, Trestenik, etj.) mbi mosdashjen 
e shkëmbimit të tyre me turq për t'i instaluar në 
Greqi. 

03.02.1924 - 
03.28.1924 

14 

VI-138 Korrespondencë me Ministrinë e Luftës etj. mbi 
dërgimin e statutit, ligjeve, qarkoreve etj. me 
karakter juridik. 

01.14.1924 - 
05.18.1924 

6 

VI-139 Qarkore të Kryeministrisë dhe shkresë mbi 
korrespondimin zyrtar direkt me kryeministrin. 

03.08.1924 2 

VI-140 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë mbi 
orarin zyrtar të zyrave shtetërore dhe të ndjekjes së 
veprimeve zyrtare. 

01.05.1924 - 
04.17.1924 

4 

VI-141 Shkresa të shkëputura nga praktika dhe që nuk 
japin kuptimin e plotë të çështjes. 

1924 63 

VI-142 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Financave mbi dhënie mobilje 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

03.12.1924 - 
03.14.1924 

2 

VI-143 Vendime të Këshillit të Ministrave, etj. mbi ankesën 
e disa personave për okupimin e lërimin e shtëpisë 
nga autoritetet zyrtare. 

01.29.1924 - 
05.11.1924 

29 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

VI-144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi aprovimin e ligjit mbi 
komunitetet fetare, mbledhje e Kongresit Bektashinj, 
hapje fushat në të holla për kishat. 

03.20.1924 - 
05.09.1924 

6 

VI-145 Korrespondencë me Ministrinë e Financave etj. mbi 
pasuritë e vakëfeve dhe dorëzimit të administratës 
së manastirit të Drianës Gjirokastër. 

01.29.1924 10 

VI-146 Vendim gjyqi etj. mbi caktimin e moshës së një 
personi. 

06.21.1924 - 
10.18.1924 

8 

VI-147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe shkresë e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi pranimin e 
marrëveshjes për sistemin e certifikatave të 
identitetit për refugjatët armen. 

08.03.1924 - 
08.12.1924 

2 

VI-148 Vendime gjyqësore, lutje personash etj. mbi dhënie 
nënshtetësie. 

06.25.1924 - 
10.14.1924 

24 

VI-149 Lutje personash dhe korrespondencë për dhënie 
pasaporte. 

06.23.1924 - 
09.24.1924 

15 

VI-150 Korrespondencë mbi fejesën e dy personave dhe 
ankesë për burgosje të padrejtë të këtyre. 

07.24.1924 - 
07.29.1924 

7 

VI-151 Program, shkresa dhe telegrame mbi festën e 28 
Nëntorit, mbledhje në ceremoni dhe dërgim 
urimesh mbi këtë çëshjtje. 

08.06.1924 - 
12.19.1924 

22 

VI-152 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
titujve, shkëlqesisë etj. 

07.17.1924 1 

VI-153 Qarkore dhe shkresa të Kryeministrisë etj. mbi 
ndërrimin e emrit të Shëngjinit në Vilson. 

08.11.1924 - 
08.18.1924 

6 

VI-154 Shkresa të Këshillit të Naltë të Shtetit etj. dhe 
telegrame, mbledhje të popullit të Korçës mbi 
shfaqjen e hidhërimit për vrasjen e Avni Rustemit 
dhe Vasil Tronarës si dhe studimin e çështjes. 

06.28.1924 - 
08.21.1924 

16 

VI-155 Dekretligj të Këshillit të Naltë të Shtetit etj. mbi 
aprovimin e dekretligjeve për çështje administrative 
dhe në përgjithësi. 

07.23.1924 - 
11.13.1924 

23 

VI-156 Qarkore të Kryeministrisë etj. mbi përmbledhjen e 
ligjeve dhe rregulloreve. 

07.29.1924 - 
08.25.1924 

12 

VI-157 Dekretligj i Këshillit të Naltë të Shtetit " Mbi 
përmirësimin e neneve të Kodit Civil ". 

10.12.1924 - 
11.08.1924 

4 

VI-158 Vendim të Këshillit të Ministrave, qarkore etj. mbi 
korrespondencën zyrtare. 

07.03.1924 - 
10.13.1924 

18 

VI-159 Shkresë dërguar Ministrisë së Financave mbi 
propozimin e një personi nga Milano për një sistem 
stenografik. 

12.03.1924 1 

VI-160 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore etj. mbi 
orarin zyrtar të zyrave shtetërore dhe të ndjekjes së 
veprimeve zyrtare. 

01.16.1924 - 
11.23.1924 

27 
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VI-162 Lutje personi dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën për ardhjen në 
Shqipëri të Refik Topisë, ish përfaqësues në 
Këshillin e Naltë Shtetëror dhe ikur jashtë shtetit. 

07.17.1924 - 
08.22.1924 

11 

VI-163 Shkresë dërguar Ministrisë së Drejtësisë mbi 
pengesat për varrimin e një të vrari në një katund të 
Leskovikut. 

07.24.1924 1 

VI-164 Shkresa të shkëputura nga praktika dhe që nuk 
japin kuptimin e plotë të çështjes. 

01.14.1924 - 
12.14.1924 

75 

VI-165 Statuti dhe korrespondencë mbi aprovimin e statutit 
të komuniteteve fetare dhe mbledhjen e Kongresit të 
Bektashinjve. 

06.24.1924 - 
09.24.1924 

20 

VI-166 Korrespondencë për transferim dhe emërim të disa 
kuadrove fetar ( mysliman ). 

07.02.1924 - 
09.21.1924 

6 

VI-167 Relacion dhe shkresa të Kryesisë së Këshillit të Naltë 
të Sheriatit mbi kërkesa buxheti për vitin 1924. 

03.13.1924 4 

VI-680 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj, mbi përpilimin e akteve zyrtare, 
zhvillimin e korrespondencës dhe libra protokolli. 

01.05.1923 - 
01.29.1924 

69 

VI-743 Njoftim i Nolit drejtuar ambasadorit shqiptar në 
Romë, mbi ndryshimin e emrit të Shëngjinit në 
Vilson. 

08.16.1924 1 

    

 


