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I Politiko - Juridike.   

I-87 Raport i organizatorit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbas inspektimit të prefekturave dhe 
nënprefekturave të Shqipërisë Jugore mbi gjendjen 
politike, administrative, komunikacionet, spitalet, 
burgjet etj. 

10.20.1926 - 
03.02.1927 

12 

I-229 Korrespondencë mbi një djalosh dalun jashtë shtetit 
pa garanci e kundër urdhërave. 

09.13.1927 1 

I-768 Dekrete, vendime, lista dhe korrespondencë mbi 
pajtimin e gjaqeve në rajonet e Mirditës si dhe mbi 
faljen e të arratisurve kriminelë. 

06.28.1926 - 
01.11.1927 

30 

I-797 Dekretligje, ligje, projektligje, vendime, raporte dhe 
korrespondenca përkatëse mbi ndryshim nenesh për 
organizimin e gjygjeve, gjygjeve polilitike, 
modernizimin e ligjeve dhe aplikimin e Kodit Penal 
Civil. 

01.13.1926 - 
06.03.1927 

202 

I-800 Rregullore mbi detyrat e inspektorëve të 
Departamentit dhe rregullore mbi inspektimin e 
Gjindarmërisë. 

07.06.1926 - 
04.09.1927 

19 

I-802 Ligje etj, mbi krijimin e një nëpunësie pranë 
Komisionit të Punimeve Topografike Kadastrore në 
tokën shqiptare. 

02.19.1927 - 
05.25.1927 

16 

I-803 Rregullore dhe korrespondencë mbi Komisionin 
Ekonomik për studimin e veprave të mbështetura 
mbi konvencione. 

07.16.1926 - 
02.13.1927 

11 

I-820 Vendime origjinale. 02.15.1927 - 
07.31.1927 

200 

I-
820/a 

Vendime origjinale. 07.31.1927 - 
11.15.1927 

200 

I-821 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
me prefekturat e ndryshme mbi faljen dhe internimin 
e elementëve antiqeveritar dhe familjeve të tyre. 

11.18.1926 - 
06.16.1927 

150 

I-
821/a 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
me prefekturat e ndryshme mbi faljen dhe internimin 
e elementëve antishqiptar dhe familjeve të tyre. 

06.16.1927 - 
12.15.1927 

160 

I-822 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi hetime rreth 
ngjarjeve të ndodhura, nxjerrjen e disa personave në 
gjyq dhe marrje masash kundër tyre. 

10.11.1926 - 
10.19.1927 

200 

I-824 Dekretfalje, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi dënimin me vdekje, faljen e zbritjen 
e burgimeve të vrasësve, vjedhësve etj. 

01.06.1927 - 
11.23.1927 

284 

I-825 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Kryesisë së Senatit mbi zënien e vrasësit të deputetit 
Jusuf Dibra. 

03.24.1927 3 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
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I-827 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi akuzat që i 
bëjnë një aspiranti si grabitës i arkës së Financave. 

11.14.1927 - 
12.10.1927 

4 

I-828 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Gjindarmërisë dhe me Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi ankimin e disa fshatrave 
mbi sjelljet brutale të Gjindarmarisë kundrejt tyre. 

02.12.1927 - 
12.30.1927 

20 

I-829 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi 
formimin e një dedashmenti shëtitës. 

12.27.1927 1 

I-831 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi izolimin e një 
nënshtetasi të huaj. 

10.15.1927 - 
10.20.1927 

2 

I-832 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi ankimin e popullsisë së Bilishtit kundër fletores 
 " Gazeta e Korçës". 

10.20.1922 - 
12.03.1927 

9 

I-833 Korrespondencë e Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi emërime si konsujsh të huaj 
në Shqipëri. 

01.29.1927 - 
06.08.1927 

5 

I-834 Projektligje, vendim dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi krijimin e legatave tona jashtë shtetit. 

02.04.1927 - 
11.09.1927 

31 

I-836 Letër dhe promemorje e Revolino Petratis nga Lidhja 
Italo-Shqiptare e Palermos në tetor 1927 mbi 
zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe 
Italisë në disa fusha në arsim, bankë etj. 

10.29.1927 2 

I-837 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen pjesë në 
Lidhjen e Kombeve si përfaqësues i shtetit tonë 
Ministri Xhemal Dino. 

02.24.1927 1 

I-838 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrinë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi marrjen pjesë të 
Shqipërisë në Institutin Hidrografik Ndërkombëtar të 
Monakos. 

11.10.1927 - 
12.02.1927 

3 

I-840 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë mbi ftesat që i bëhen qeverisë 
shqiptare nga shtete të ndryshme për të marrë pjesë 
në kongrese dhe mbledhje ndërkombëtare si dhe në 
Panairin Ndërkombëtar të Librit në Firence. 

01.26.1927 - 
11.06.1927 

73 

I-841 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi minoritetin shqiptar në Greqi 
dhe mbi dërgimin e një delegati në mbledhjen që do 
të mbahet në Rumani për problemin e minoritetit në 
Ballkan. 

09.02.1927 - 
12.24.1927 

4 
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I-843 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme me Kryeministrinë 
mbi dërgimin në Romë të Jak Koçi, Dhimitër Popa 
për të hyrë në marrëveshje me Selinë e Shenjtë për 
nënshkrimin e Konkordatit midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë e kësaj Selie. 

07.31.1927 - 
08.28.1927 

50 

I-844 Projektligj mbi formimin e Këshillit të Shtetit si dhe 
mendimi lidhur me këtë problem. 

07.03.1927 - 
11.10.1927 

36 

I-845 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi 
formimin e një komisioni që do të merret me 
problemet ekonomike dhe mbi krijimin e Këshillit 
Kontrollues. 

02.14.1927 - 
10.12.1927 

5 

I-846 Ligje mbi krijimin e Drejtorisë së Shtypit pranë 
Ministrisë së Punëve të Jashtme  si dhe raport dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

12.26.1922 - 
08.02.1927 

19 

I-847 Ligje për shkëputjen e Drejtorisë së Bujqësisë e të 
Pyjeve nga Ministria e Punëve Botore dhe të formimit 
të një ministrie më vehte. 

06.01.1927 - 
06.06.1927 

7 

I-848 Ligje mbi suprimimin e Gjindarmërisë të Qarkut të 
Lezhës. 

09.05.1927 - 
11.16.1927 

13 

I-849 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Kryesisë së Dhomës së 
Deputetëve mbi suprimimin e Nënprefekturës së 
Çamërisë. 

03.22.1927 - 
05.25.1927 

7 

I-850 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi funksionet e prefektëve. 

08.12.1927 - 
09.16.1927 

5 

I-851 Ligje mbi krijimin e inspektorive të përgjithshme dhe 
rregullore mbi detyrat dhe kompetencat e 
inspektorëve të administratës pranë  Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

06.03.1927 - 
06.25.1927 

10 

I-852 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
raport mbi inspektimet e zhvilluara në qarqet e 
ndryshme të vendit tonë. 

03.27.1927 - 
04.13.1927 

37 

I-853 Rregullore mbi shërbimin e adjutantëve të Kryetarit 
të Republikës. 

1927 3 

I-854 Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi lajmërimin e 
ministrave që të marrin pjesë në mbledhjen e 
Dhomës së Deputetëve. 

02.15.1927 - 
05.26.1927 

43 

I-855 Ligjërata e shkëlqesisë së tij Presidentit të Republikës 
Shqiptare Ahmet Zogut mbajtur përpara Dhomave 
Legjislative me rastin e hapjes së Sesionit I-rë të 
Kuvendit III-të Legjislativ. 

09.13.1927 24 
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I-856 Projektligje mbi organizimin e brendshëm të 
Ministrisë së Drejtësisë, projektligje mbi aplikimin e 
Kodit Civil e Penal si dhe raport dhe korrespondencë 
lidhur me këto probleme. 

01.23.1927 - 
12.05.1927 

162 

I-857 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Kryesisë së Republikës dhe Këshillit 
Kontrollues mbi plotësimin e ligjeve, projekligjeve 
dhe vendimeve nga Kryesia e Këshillit të Ministrave. 

10.27.1927 - 
11.03.1927 

4 

I-858 Projekt mbi modifikimin e ligjit më 22.12.1925 si dhe 
raport justifikues. 

03.22.1927 4 

I-859 Shtojcë ligji mbi të drejtat e bashkive si dhe raporti 
justifikues. 

03.24.1927 - 
06.01.1927 

19 

I-860 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive mbi shtimin e një paragrafi në artikullin 59 
të Statutit të Shtetit. 

05.14.1927 - 
05.17.1927 

5 

I-861 Lutje e banorëve të katundit Sauk dhe telegram i 
Pleqësisë së Nënprefekturës së Çamërisë drejtuar 
Kryesisë së Republikës ku kërkojnë ndalimin e 
zgjedhjeve të jashtëligjshme që bëhen nga ana e 
Gjindarmarisë dhe pjesëmarrjen e popullit në 
zgjedhje. 

04.18.1927 - 
10.15.1927 

9 

I-862 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi zgjedhjet e 
deputëve. 

03.03.1927 - 
09.14.1927 

37 

I-863 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
ministrive mbi emërimin e personelit të 
Kryeministrisë. 

02.10.1927 - 
05.18.1927 

22 

I-864 Qarkore drejtuar gjithë ministrive dhe Inspektorisë së 
Përgjithshme të Administratës mbi dërgimin e 
jetëshkrimeve të nëpunësve të Këshillit Kontrollues si 
dhe korrespondencë mbi emërimin në kuadrin e 
Këshillit Kontrollues. 

03.05.1927 - 
12.14.1927 

32 

I-865 Ligje mbi shtimin e 400 gjindarmëve dhe të policëve 
si dhe vendime dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi emërime, gradime, pushime dhe 
transferime të kuadrit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

01.08.1927 - 
12.28.1927 

225 

I-866 Dekret, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme mbi emërime dhe pushime 
konsujsh e përfaqësuesish të Qeverisë Shqiptare në 
shtete të tjera si dhe personelit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

01.03.1927 - 
10.12.1927 

118 

I-867 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë mbi emërime, gradime, 
transferime e pushime të personelit vartës të 
Ministrisë së Drejtësisë. 

01.04.1927 - 
09.04.1927 

116 
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I-868 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë së Punëve të Brendshme etj,  mbi 
emërime, pushime, transferime të personelit të 
prefekturave dhe nënprefekturave dhe të komunave. 

01.10.1922 - 
10.27.1927 

195 

I-869 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi  ndërrim tituj 
të nëpunësve si dhe emërim, transferim,  pushim të 
personelit të Zyrës së Shtetit Civil dhe libër 
jetëshkrimi i nëpunësve civil të shtetit. 

09.13.1920 - 
12.14.1927 

42 

I-870 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme si dhe lutje të disa personave 
për të hyrë në punë dhe për t'ju dhënë ndihmë. 

05.03.1927 - 
12.03.1927 

11 

I-871 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi dhënie 
dekorata personave të ndryshëm. 

02.26.1927 - 
12.22.1927 

59 

I-872 Ligj mbi titullin e dhuruar shkëlqesisë së Kryetarit të 
Republikës Ahmet Zogu. 

12.16.1927 2 

I-873 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi sjelljen e 
Senatorit Shefqet Vërlacit. 

12.14.1927 2 

I-874 Projektligje, vendime e kërkesa të emigrantëve të 
ndryshëm për instalim, dhënie toke e ndihma si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

02.05.1927 - 
12.29.1927 

73 

I-875 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi padrejtësitë 
që po i bën Qeveria Greke elementit shqiptar të 
çamërisë si dhe letër drejtuar Kryetarit të Republikës 
ku njofton mbi vdekjen e çamëve në Turqi për shkak 
të persekutimeve që po bën Qeveria Greke si dhe 
letër Zenel Ypit me shokë ku njofton mbi kalimin e 
disa shqiptarëve nga Greqia në Turqi. 

03.23.1927 - 
06.09.1927 

10 

I-876 Lutje e disa nënshtetasve grekë që banojnë në 
Prefekturën e Beratit drejtuar Kryeministrisë me të 
cilën kërkojnë që të jenë të lirë të dalin jashtë qytetit 
për nevojat e tyre. 

06.25.1927 - 
06.28.1927 

2 

I-877 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi kopjen e shkresës së Legatës në 
Angora që bën fjalë mbi moslejimin nga Qeveria 
Turke të emigrantëve shqiptarë që duan të kthehen 
në Atdhe. 

08.12.1927 - 
10.27.1927 

6 

I-878 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Senatit për marrjen e masave për rregullimin e 
pasurive të shqiptarëve që kanë në Greqi e Jugosllavi. 

05.30.1927 - 
05.31.1927 

2 

I-1937 Vendime origjinale të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

07.01.1927 - 
12.29.1927 

27 
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I-1938 Informacion i një korrespondenti dhënë gazetës 
"Shqipëria" ku hedh poshtë shpifjet e bëra kundër 
patriotit Sali Butka dhe djemve të tij. 

05.16.1927 1 

I-1939 Dekretligj mbi marrjen e masave për ndalimin e 
zhvillimit të kontrabandave. 

01.25.1927 3 

I-1941 Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore drejtuar 
Kryesisë së Republikës mbi nxjerrjen e masave për 
kuadrin që ka abuzuar në detyrë. 

01.14.1927 1 

I-1942 Raport dhe korrespondencë në lidhje me ndarjen 
administrative të vendit. 

04.28.1927 - 
07.02.1927 

21 

I-1943 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lëshim vize 
dhe pasaporte për jashtë. 

11.26.1927 - 
11.29.1927 

3 

II Ushtria   

II-183 Vendime e lutje për emërime, transferime e pushime 
të kuadrit ushtarak, si dhe lutje për pranim në 
Shkollën Ushtarake. 

01.04.1926 - 
01.18.1927 

114 

II-189 Dekretligj, mbi rekrutimin dhe raporti justifikues. 09.12.1925 - 
06.29.1927 

110 

II-193 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate në 
lidhje me paraqitjen e kopjes së raportit të rrethit të 
Elbasanit, mbi mosbindjen e mosparaqitjen nën armë 
rekrutët rezervistë. 

09.22.1927 - 
10.06.1927 

3 

II-194 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
djelmoshat rekrutë që ndodhen gjindarmë në 
batalionin sulmues e në kompanitë shëtitëse, mos të 
merren nën armë si ushtarë. 

09.04.1927 - 
12.08.1927 

5 

II-195 Lutjet e një numri personash, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi lirimin nga 
shërbimi ushtarak. 

02.07.1927 - 
12.16.1927 

38 

II-196 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
zgjatjen e shërbimit deri në 24 muaj të ushtarëve 
detarë. 

08.14.1927 - 
12.23.1927 

6 

II-197 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
dekretligjin që flet mbi kohën e shërbimit të 
rezervistëve. 

07.02.1927 - 
09.15.1927 

14 

II-199 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
paraqitjen e listave të oficerëve të mbetur jashtë 
shërbimit në triumfin legal. 

11.23.1927 - 
12.02.1927 

11 

II-200 Rregullore mësimore për ushtarët (stërvitje 
këmbësorie). 

11.25.1927 - 
12.30.1927 

30 
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II-201 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
aprovimin e rregullores së mitrolozit Fiat mod. 1914 
dhe mitrolozit të lehtë "S.I.A.M. mod. 1918" 
(rregullore mësimore luftarake). 

10.26.1927 - 
11.19.1927 

47 

II-202 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rregullores së uniformës së ushtrisë e Gjindarmërisë. 

06.30.1927 - 
12.15.1927 

57 

II-203 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi 
rojet për tu marrë në dorëzim nga ushtria. 

03.31.1927 - 
08.16.1927 

4 

II-204 Leksion, që flet mbi zbulimin ushtarak. s.d. 49 

II-205 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës 
së Përgjithshme të Fuqisë Armate me Ministrinë e 
Arsimit, mbi djelmosha rekrutë të plotë që kërkojnë 
të ndjekin shkollën jashtë shtetit. 

11.06.1927 - 
12.09.1927 

4 

II-207 Rregullore, mbi kursin e dytë të Gjindarmarisë në 
Shkodër për gjindarë qytetës. 

07.01.1927 - 
08.05.1927 

7 

II-208 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore dhe Komandës së Përgjithshme të 
Fuqisë Armate, mbi materiale që i duhen për 
ndërtime. 

04.19.1927 - 
09.02.1927 

17 

II-209 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
pajisjen e ushtrisë me veshmbathje dhe blerje 
shtretërish. 

07.17.1927 - 
12.22.1927 

15 

II-210 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
kontratën e lidhur ndërmjet tregtarit grek dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
blerjen e disa rrobave për ushtrinë. 

01.10.1927 - 
11.24.1927 

40 

II-211 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
blerjen e materialit që i nevojitet marinës dhe mbi 
shkarkimin e materialit luftarak në Portin e Durrësit 
nga Komanda e Marinës. 

02.09.1927 - 
08.11.1927 

24 

II-213 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontratat që do 
të lidhen me oficerët britanikë që do të merren 
rrishtazi me shërbim. 

05.04.1927 - 
05.10.1927 

12 

II-214 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate në 
lidhje me kërkesën e Komandës së Marinës, mbi 
marrjen e disa materialeve nga Qeveria Italiane. 

11.15.1927 - 
11.16.1927 

3 

III Ekonomi-Financë   



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-757 Vendime, kontratë e korrespondencë përkatëse mbi 
marrëveshjen lidhur midis Shtetit Shqiptar e Italisë 
për studime dhe gërmime arkeologjike në Shqipëri. 

09.24.1925 - 
12.20.1927 

36 

III-784 Dekretligj, vendime, korrespondencë, etj mbi 
përjashtimin nga taksa doganore të materialeve, 
grurit, miellit, kafshëve për racë që importohen dhe 
ndryshim e ngritje tarife, etj. 

01.25.1925 - 
09.23.1927 

167 

III-815 Projekt, vendim, raporte, korrespondencë etj. mbi 
hetimet dhe shqyrtimin e dëmeve që janë bërë nga 
inondatat në qarkun e Shkodrës më 1922-1923, për 
zbritjen e detyrimeve që i takojnë pajtimtarit të 
peshkut, detarëve të tjerë të këtij qarku. 

04.21.1925 - 
05.22.1927 

36 

III-860 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
mbi kryerje pagesash për shpenzime udhëtim e dieta, 
transportim familje dhe plaçka, shpenzime për 
udhëtime jashtë shtetit, për shërbime të ndryshme, 
sëmundje, etj. 

01.10.1925 - 
09.27.1927 

88 

III-867 Ligj, vendime, projektrregullore, korrespondencë etj. 
mbi dërgimin e një komisioni në Stamboll për 
zotërim pyjesh dhe kullota që i përkasin shtetit 
shqiptar, si dhe legalizime e rregullat që duhet të 
kenë dokumentet që janë nxjerrë nga këto regjistra. 

09.29.1925 - 
05.20.1927 

27 

III-898 Ankesa të disa punonjësve të qarkut të Korçës 
kundër koncesionarëve të liqenit Maliq dhe thirrja në 
raport e Ministrit të Punëve Botore e Bujqësisë për 
këtë çështje, si dhe ngritja e një komisioni për 
sqarimin e konfliktit. 

05.26.1926 - 
03.10.1927 

43 

III-916 Emërime, transferime, pushime të kuadrit të 
Ministrisë së Punëve Botore e Bujqësisë. 

01.12.1926 - 
03.02.1927 

124 

III-925 Vendim mbi rregullimin e hekurudhës Durrës - 
Tiranë. 

02.22.1926 - 
07.22.1927 

12 

III-929 Propozim për hapjen e rrugës Skrapar - Berat, 
Shijakut, Shkodrës etj. 

04.29.1926 - 
02.02.1927 

8 

III-936 Kopje, ligj, projektligj, vendime etj. mbi lidhjen e 
marrëveshjes tregtare provizore me Austrinë. 

08.20.1926 - 
06.06.1927 

14 

III-945 Ligj mbi dënimin e kontrabandës. 05.22.1926 - 
05.18.1927 

23 

III-949 Korrespondencë mbi përjashtimin nga tagri doganor 
të materialit të institutit " Kyrias " dhe institucioneve 
të tjera. 

12.09.1925 - 
11.13.1927 

69 

III-952 Emërime, transferime, pushime etj. të kuadrit të 
ndërlidhjes. 

01.05.1926 - 
02.04.1927 

128 

III-965 Emërime, transferime, pushime etj. të kuadrit të 
Ministrisë së Financave. 

01.04.1926 - 
05.25.1927 

370 

III-975 Vendime dhe instruksion mbi nxjerrjen e të 
prapambeturave. 

09.08.1926 - 
08.08.1927 

24 

III-976 Dekretligj mbi financat e bashkive dhe nxjerrjen e 
taksave prej tyre. 

01.02.1926 - 
06.01.1927 

128 
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III-980 Vendime mbi caktimin e çmimit të mishit, kumbullës 
për efekte takse. 

04.20.1926 - 
01.27.1927 

26 

III-989 Projektligj mbi taksën e rrugës e të arsimit të 
nënshtetasve turq dhe zyrtarëve të shtetit. 

10.03.1925 - 
04.26.1927 

23 

III-996 Lutje mbi pagimin e sendeve të marra nga ushtria 
tregtarëve të Korçës më 1924. 

02.18.1925 - 
03.08.1927 

21 

III-997 Vendime, raporte, relacion dhe korrespondencë mbi 
shpenzimet për pajisjen me ushqime, veshmbathje 
dhe armatime. 

12.23.1925 - 
04.14.1927 

74 

III-
1003 

Shpenzime sipas zërave të buxhetit, transferim fondi 
e çelje kredie. 

12.19.1925 - 
05.16.1927 

307 

III-
1003/1 

Shpenzime sipas zërave të buxhetit, transferim fondi 
dhe çelje kredie. 

10.07.1925 - 
11.09.1927 

380 

III-
1004 

Zgjatim afati mbi ligjin e ukudatevet. 04.06.1926 2 

III-
1005 

Ligj, projektligj, vendime me memorandume, lutje, 
raporte, dëshmi dhe korrespondencë mbi 
mosmarrëveshje të lindura për pronësi, trashëgimi, 
ndarje pasurije, etj. dhe mbi formimin e komisionit 
për hartimin e projektit të testamenteve. 

08.23.1924 - 
12.19.1927 

256 

III-
1007 

Korrespondencë mbi pretendimin e Naire Vlorës për 
çështje trashëgimie, etj., të Toptanasve. 

02.15.1926 - 
09.29.1927 

82 

III-
1008 

Vendime, lutje e korrespondencë mbi të drejtën mbi 
pronën, njohje dhe cënim pronësie, etj., konflikte për 
pyje e kullota. 

01.04.1926 - 
03.14.1927 

299 

III-
1009 

Vendime, korrespondencë mbi trashëgiminë e një 
ndërtese e toke. 

11.09.1926 - 
03.13.1927 

24 

III-
1010 

Ligj dhe shtojcë mbi rregullimin e pasurisë së shtetit 
në Sarandë. 

01.08.1926 - 
01.18.1927 

24 

III-
1011 

Lista e I-rë ankesë e pasurive të vogla që do të shesin 
Ministria e Financave në bazë të projektligjit 
paraqitur dhe ligji mbi shitjen e pasurive të 
patundshme, dhënien e tokave me qira dhe mënyrës 
së punimit të pasurisë së shtetit. 

01.13.1926 - 
01.23.1927 

136 

III-
1013 

Projektligj mbi zgjerimin e tokave me eksproprijimin 
e tokave private në kryeqytet për instalimin e 
nëpunësve, etj., në godina shtetërore e për të huaj. 

01.07.1926 - 
04.19.1927 

30 

III-
1017 

Korrespondencë mbi kthimin e pasurisë së 
konfiskuar të të arratisurit Nuz Vrionit e Deliallisëve. 

01.20.1926 - 
03.29.1927 

19 

III-
1018 

Ligj mbi sigurimin e ndihmës për të mjeruarit e 
malësive të Shkodrës, Kosovës dhe viseve të tjera në 
Shqipëri, si dhe rregullore mbi mënyrën e mbledhjes 
së ndihmave. 

06.26.1927 - 
12.20.1927 

33 

III-
1019 

Ligj dhe korrespondencë mbi shpërndarjen e misrit 
gratis popullsisë së vobekët. 

02.03.1927 - 
12.11.1927 

71 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1020 

Korrespondencë ndërmjet Kryeminsitrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Xhandarmërisë mbi 
papunësinë e rrobaqepësve të Tiranës dhe kërkesë e 
tyre  për të qepur rroba ushtarake. 

03.05.1927 4 

III-
1021 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e  Bujqësisë e 
të Pyjeve mbi anullimin e koncesionit për 
shfrytëzimin e thëngjillgurit nga shoqëria " SIGMA ". 

09.09.1927 - 
10.03.1927 

2 

III-
1022 

Projektobsion për premtim koncesioni tokash në 
Shqipëri. 

03.17.1927 3 

III-
1023 

Projektligj mbi ndryshimin e konvecionit lidhur 
ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe Morchese Goetano 
Disuni, banues në Romë për shfrytëzimin e 
minierave që ndodhen në Nënprefekturën e Pukës. 

05.04.1927 - 
12.20.1927 

86 

III-
1024 

Ligj mbi shtojcën e art. 3  të konvecionit të vajgurit të 
bërë në mes të Qeverisë Shqiptare, shoqërisë së 
hekurudhave të Shtetit Mbretëror të Italisë dhe të 
grupit Franko - Shqiptar. 

10.20.1927 - 
10.24.1927 

10 

III-
1026 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave 
mbi zbulimin e vajgurit, të gjetur nga shoqëria e 
minierës së Selenicës. 

07.07.1927 - 
08.08.1927 

2 

III-
1027 

Dekret koncesioni mbi shfrytëzimin e thëngjillgurit 
në Drenovë e Boboshticë. 

03.12.1927 - 
03.28.1927 

15 

III-
1028 

Projektkontratë ndërmjet shoqërisë italiane " Selenica 
" dhe Ministrisë së Punëve Botore për zhvillimin e 
industrisë së ziftit. 

11.02.1927 3 

III-
1029 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
kontratës të lidhur në mes Qeverisë Shqiptare e të 
shoqërisë franceze  
" Collos e Michel " mbi ndriçimin e bregdetit të 
Shqipërisë. 

11.14.1927 - 
12.03.1927 

14 

III-
1031 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe me Ministrinë e Financave 
mbi lejimin e shoqërisë bullgare " Sigurimi Ballkan ", 
të ushtrojë misionin e saj bankar në Shqipëri, si dhe 
dëshminë e bankës Anglo - Amerikane në Greqi për 
të hapur një sakursal në Sarandë. 

10.18.1926 - 
12.07.1927 

8 

III-
1032 

Kontratë e lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare e 
Qeverisë  Italiane për gërmime arkeologjike në 
Shqipëri. 

12.20.1927 12 

III-
1033 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi 
projektligjin mbi shoqëritë e huaja të cilët ushtrojnë 
veprimet e tyre në Shqipëri. 

04.24.1927 - 
11.29.1927 

7 
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III-
1034 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve 
Botore e të Bujqësisë mbi kërkesën e shoqërisë 
franceze minerale dhe industriale për lejekalimi 
mineralesh. 

02.12.1927 - 
04.07.1927 

7 

III-
1035 

Ligj mbi shtojcë e art. 5 paragraf ( E ) të konvencionit 
vajguror bërë në mes të Qeverisë Shqiptare e të Dr. 
Arcy Exploration, ku flet mbi zgjatjen e afatit të 
kërkimeve të shoqërive të ndryshme koncensionale. 

04.01.1927 - 
12.14.1927 

24 

III-
1036 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi kopjet e vendimeve të Këshillit të 
Bashkisë së Tiranës në lidhje me ofertat e bëra për 
marrjen në koncesion të ndriçimit të qytetit të Tiranës 
me dritë elektrike. 

09.08.1927 - 
09.09.1927 

6 

III-
1037 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi konfliktin midis 
shoqërisë " Stamples " dhe Ministrisë së Financave 
mbi çështjen e bobinave që ka monopolizuar 
shoqëria " Stamles ". 

01.10.1927 - 
11.24.1927 

16 

III-
1038 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, me 
Ministrinë e Bujqësisë e të Pyjeve mbi konfliktin në 
mes të qeverisë dhe shoqërisë " Standardoil Comp of 
New York " rreth kërkesës së dërguar nga shoqëria 
me anën e Motoris Toranës, si dhe decizioni i heqjes 
dorë nga të gjithë koncesionet në Shqipëri. 

08.10.1927 - 
10.04.1927 

17 

III-
1039 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë dhe me 
Ministrinë e Financave mbi dhënie leje shoqërive të 
huaja për ushtrimin e veprimeve të tyre në Shqipëri. 

09.11.1927 - 
11.19.1927 

8 

III-
1041 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi aprovimin  e statutit të 
shoqërisë anonime  
" Cinematro ". 

05.22.1927 - 
06.26.1927 

30 

III-
1042 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe me Ministrinë e  Drejtësisë mbi 
statutin e shoqërisë së përgjithshme shqiptare " 
COGENDA ",  së bashku me mendimin e shfaqur 
prej Komisionit Legjislativ. 

01.12.1927 - 
02.26.1927 

7 

III-
1043 

Dekret mbi aprovimin e statutit të shoqërisë  " SAJB ". 05.17.1927 - 
05.25.1927 

15 
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III-
1044 

Statute të shoqërisë elektro - industriale anonime në 
Berat  " SEJA " dhe e shoqërisë industriale të duhanit 
në Elbasan  
" SAI DE" , si dhe dekreti i Kryesisë së Republikës për 
aprovimin e tyre. 

05.23.1927 - 
12.10.1927 

120 

III-
1045 

Dekret mbi aprovimin e statutit të shoqërisë anonime 
" Shëndet ". 

05.02.1927 - 
05.25.1927 

19 

III-
1046 

Statuti i shoqërisë anonime "  Portland Çimento " 
Shkodër dhe kontrata e lidhur ndërmjet qeverisë dhe 
shoqërisë anonime. 

01.16.1927 - 
05.12.1927 

62 

III-
1047 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
kontratën për ushtrimin e të drejtave të punimit, 
transportimit e të shitjes së kripës, si dhe statuti i 
shoqërisë industriale tregtare anonime  " Sita ". 

12.19.1926 - 
10.28.1927 

168 

III-
1048 

Dekret mbi vërtetimin e statutit të shoqërisë ilire të 
Shkodrës. 

08.29.1927 - 
11.22.1927 

37 

III-
1049 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Financave mbi statutin e shoqërisë " Vlorë e Lirë " që 
merret me transportimin e mallrave tregtare. 

08.08.1927 - 
11.23.1927 

6 

III-
1050 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi dhënien 
e një barake shtetërore në Skelën e Vlorës, shoqërisë  
Anglo - Persiane. 

06.07.1927 - 
06.17.1927 

2 

III-
1051 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe me Ministrinë e Punëve Botore mbi marrjen në 
shërbim të inxhinierëve të huaj dhe zgjatjen e 
kontratave të tyre. 

01.17.1927 - 
12.04.1927 

19 

III-
1052 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme me Kryeministrinë 
mbi ligjin e ndalimit të hyrjes në Shqipëri të 
punëtorëve të huaj. 

02.03.1927 - 
11.13.1927 

7 

III-
1053 

Lutje e 6 personave fotografë drejtuar Këshillit të 
Ministrave me anë të së  cilës kërkojnë ndalimin e 
fotografëve të huaj që ushtrojnë profesionin e tyre në 
Shqipëri. 

09.23.1927 - 
09.26.1927 

2 

III-
1054 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi emërimin e një personi në laboratorin 
kimik. 

12.22.1927 1 

III-
1055 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, si 
dhe lutjet e fabrikantëve të industrisë së cigareve e të 
duhanit mbi ankimin për hapjen e fabrikës së 
duhanit e cigareve nga shoqëria " Stamles". 

05.05.1927 - 
09.22.1927 

9 
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III-
1056 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Kontrollues dhe Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi hapjen e një 
fabrike për prodhimin e këpucëve. 

07.06.1927 - 
08.08.1927 

7 

III-
1057 

Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Komandës së Përgjithshme të Fuqisë 
Armate mbi projektin për ndërtimin e një ofiçine në 
Durrës. 

10.09.1927 5 

III-
1058 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi djegien e 
shkrepseve në prezencë të komisionit. 

10.14.1927 - 
11.14.1927 

2 

III-
1060 

Ligj mbi dërgimin e një inxhinjeri agronom në Austri 
për t'u specializuar për veprimet e ndryshme 
praktike bujqësore, si dhe korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

11.14.1927 - 
12.17.1927 

16 

III-
1061 

Ligj mbi krijimin e një nëpunësie pranë komisionit të 
punimeve topografike kadastrore në tokën shqiptare. 

06.02.1927 - 
10.10.1927 

8 

III-
1062 

Ligj mbi zgjerimin e tokave shtetërore me 
eksproprojim tokash private në kryeqytet për 
instalimin e nëpunësve, si dhe lista emërore e 
nëpunësve që kanë të drejtë të marrin tokë në 
Shallvare për të ndërtuar shtëpi. 

04.15.1927 - 
11.30.1927 

48 

III-
1063 

Lutje e një numri personash drejtuar Kryeministrisë, 
si dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit 
të Ministrave mbi mosshitjen e tokave. 

04.15.1927 - 
06.19.1927 

7 

III-
1064 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi shitjen e një 
godine të vjetër qeveritare dhe mbi blerjen e një copë 
toke. 

10.20.1927 - 
11.13.1927 

3 

III-
1065 

Ligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
ndalimin e dhënies me qira të tokave rurale. 

02.26.1927 - 
04.26.1927 

10 

III-
1066 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi çështjen e tokave që 
ankohet Kryepleqësia e fshatit Sopik. 

05.16.1927 - 
12.10.1927 

9 

III-
1067 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi ankimet e Popa Palizojt 
për çështje toke. 

11.15.1927 - 
12.02.1927 

4 

III-
1069 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Pyjeve mbi dhënie leje një personi për tharjen e 
kënetës " Bardhanë". 

10.26.1926 - 
05.20.1927 

11 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1070 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së 
Shëndetësisë mbi largimin e kafshëve të kazermës " 
Skënderbej"  jashtë qytetitt. 

06.21.1927 3 

III-
1071 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe lutje e 
pleqësisë të katundeve Bushat, Bexhan, Dishnicë, etj. 
drejtuar Këshillit të Ministrave ku ankohen kundër 
Hamza Jukës dhe Sali Butkës të cilët me dhunë do të 
zotërojnë kullotat komunale të katundeve, si dhe 
pengesat që u nxjerrin autoritetet lokale për kullotjen 
e bagëtive në malin e tyre. 

01.13.1927 - 
12.02.1927 

81 

III-
1072 

Telegram i pleqësisë së katundit të rrethit Libofsh 
dërguar Kryeministrisë mbi mosmarrjen e lëndinave 
bujqëve. 

06.24.1927 3 

III-
1073 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dhomës së 
Deputetëve dhe Ministrisë së Punëve Botore e 
Bujqësisë, si dhe lutje e pleqësisë së katundit 
Kreshovë mbi një mosmarrëveshje për kullotat 
vallamore. 

06.13.1927 - 
11.23.1927 

11 

III-
1074 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve  dhe Ministrisë së 
Financave mbi inspektimin e bërë në Vlorë me qëllim 
që të konstatoheshin sëmundjet e shfaqura ndër 
ullishtet e atij rajoni. 

07.28.1927 - 
09.01.1927 

7 

III-
1075 

Ligj mbi disa ndyshime të ligjit të pyjeve dhe të 
kullotave. 

06.02.1927 - 
06.07.1927 

5 

III-
1077 

Korrespondencë mbi pyllin " Shullaz". 06.22.1927 - 
06.25.1927 

2 

III-
1078 

Telegram drejtuar Kryesisë së Republikës mbi 
ndalimin e prerjes së pyjeve. 

02.07.1927 - 
02.08.1927 

2 

III-
1079 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve Botore e Bujqësisë mbi 
pjesëmarrjen e Ministrit Fuqiplotë Xhemal Dino në 
Kongresin e XIII- të Internacional Bujqësor që do të 
hapet në Romë. 

04.29.1927 - 
04.30.1927 

2 

III-
1081 

Dekretligj mbi ndërtimin e ndërtesave qeveritare si 
dhe korrespondenca përkatëse lidhur me këtë 
problem. 

06.25.1927 - 
11.26.1927 

22 

III-
1082 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi shëmbjen e 
depos së ushtisë në mes të qytetit dhe ngritjen e një 
depo larg qytetit. 

07.09.1927 - 
09.05.1927 

5 

III-
1083 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi ndërtimin e një burgu në kështjellën 
e Gjirokastrës. 

06.09.1927 - 
10.16.1927 

7 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1084 

Ligj i rrugëve, vendime, raport, kërkesa dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve Botore, etj. mbi hapjen e 
rregullimin e rrugëve, urave, limaneve dhe mbi 
hapjen e puseve për ujë të pishëm. 

01.08.1927 - 
01.26.1927 

119 

III-
1085 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrisë së 
Punëve Botore mbi formimin e një komisioni për tu 
kujdesur për ngitjen e një spitali në Tiranë dhe hapje 
e fondit financiar për këtë objekt. 

06.20.1927 - 
11.14.1927 

16 

III-
1086 

Telegrame drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
mosshembjen e dyqaneve dhe të shtëpive pa plan. 

01.19.1927 - 
04.08.1927 

5 

III-
1087 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi kërkesën për 
materiale ndërtimi të popullsisë së Kavajës. 

01.10.1927 3 

III-
1089 

Procesverbal i mbajtur në Ministrinë e Punëve Botore 
mbi lëshimin e adjudikatëve të punimeve të 
ndryshme, punë botore që do të kryhen me mjetet e 
huasë. 

11.05.1927 - 
11.22.1927 

6 

III-
1090 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi kërkesën e shoqërisë bujqësore " 
EIAA " në Shijak për leje ndërtimi të një linje 
dekovili. 

12.07.1927 - 
12.29.1927 

4 

III-
1091 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi ndryshimin e planit të 
qytetit të Tiranës. 

10.12.1927 - 
11.23.1927 

5 

III-
1092 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme si dhe raport mbi caktimin e 
sheshit të parkut përjashta rrugës së " Bamit ". 

02.12.1927 - 
11.13.1927 

6 

III-
1093 

Pasqyrë e shpenzimeve për ndërtime të objekteve të 
ndryshme . 

1927 1 

III-
1094 

Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Drejtorinë e 
Doganave mbi emërime, degradime, transferime dhe 
pushime të nëpunësve. 

01.03.1927 - 
03.12.1927 

135 

III-
1095 

Ligj mbi krijimin e një dhome tregtare pranë 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe 
korrespondencë mbi rregullimin e dhomave tregtare 
dhe rregullimin e brendshëm. 

02.26.1927 - 
11.12.1927 

48 

III-
1096 

Vendimi i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Financave mbi shitjen e 
hekurishteve në ankand. 

08.29.1927 - 
09.12.1927 

4 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1097 

Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Komandën e Përgjithshme të 
Gjindarmërisë mbi shitjen e një automobili në 
ankand. 

07.16.1927 - 
08.04.1927 

5 

III-
1098 

Lutje e Kryepleqësisë së katundit Rehovë të Kolonjës 
drejtuar Kryeministrisë mbi ndalimin e shitjes së 
kullotave, ankesë nga zyra e pyjeve. 

02.15.1927 - 
03.12.1927 

9 

III-
1099 

Telegram i  Z. Ahmet Ibrahim Borshit drejtuar 
Kryeministrisë mbi ndalimin e shitjes së një pjese të 
çifligut. 

07.02.1927 3 

III-
1100 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë së Financave dhe Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi shitjen e dy 
vaporëve në ankand. 

08.02.1927 - 
08.11.1927 

2 

III-
1101 

Vendimi i Këshillit të Ministrave si dhe telegram 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi shitjen e një pjese 
të pasurisë të një të arratisuri. 

01.14.1927 - 
01.22.1927 

3 

III-
1102 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
e Punëve të Brendshme dhe Inspektorisë së 
Përgjithshme të Administratës mbi shitjen e dy 
dyqaneve prej Bashkisë së Leskovikut. 

05.13.1927 - 
05.30.1927 

5 

III-
1104 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme si 
dhe vendim i Prefekturës së Tiranës mbi pushimin e 
tregut në mes të ditës. 

07.03.1927 - 
07.05.1927 

3 

III-
1105 

Dekretligj mbi ndalimin e kontrabandës. 12.03.1926 - 
01.25.1927 

22 

III-
1106 

Dhoma e Tregtisë Braziliano - Shqiptare i shkruan 
Presidentit të Republikës Ahmet Zogut më 31 gusht 
1927 programin  e kësaj dhome politike dhe 
ekonomike  si dhe përbërjen. 

08.31.1927 7 

III-
1107 

Lutje e shoqërisë " Stamles" për eksportimin në Itali 
të cigareve si dhe mendim mbi aprovimin e lutjes. 

07.12.1927 12 

III-
1108 

Vendime, projektligje dhe raport mbi ndalimin e 
eksportimit të drithit dhe mbi lënien e lirë të 
eksportimit të drithit si dhe koorespondencë lidhur 
me këtë problem. 

07.25.1927 - 
12.13.1927 

23 

III-
1109 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë,  Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së  Punëve të Brendshme 
dhe Kryesisë së Dhomës së Deputetëve mbi ndalimin 
e eksportit të gjësë së gjallë. 

03.29.1927 - 
04.29.1927 

5 

III-
1110 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe  
Ministrisë së Financave mbi lejimin e një personi të 
eksportojë mexhidejet e Turqisë, si dhe mbi ndalimin 
e importimit të monedhave sermi. 

07.29.1927 - 
11.13.1927 

7 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
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Sasia e 
fletëve 

III-
1112 

Telegram i A. Kosturit me shokë (tregtarë të vendit) 
drejtuar Kryeministrisë mbi anullimin e kontratës që 
ka lidhur Komanda e Përgjithshme e Gjindarmërisë 
me një tregtar të huaj për veshje gjindarmërie. 

01.27.1927 - 
02.03.1927 

5 

III-
1113 

Shoqëria italiane i propozon Ahmet Zogut shitjen 
dhe përdorimin e fenerëve të dritave për automjete 
dhe një pjesë e të ardhurave të shkojnë në favor të të 
plagosurve dhe të invalidëve të luftës. 

11.26.1927 2 

III-
1115 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi caktimin e  çmimit të pyjeve. 

02.21.1927 - 
05.02.1927 

19 

III-
1116 

Projktligj mbi tregtimin e miellrave dhe mbi caktimin 
e çmimeve të tyre dhe të çmimit të bukës. 

1927 3 

III-
1118 

Vendim, lutje dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi caktimin e çmimit të 
ullinjëve. 

03.10.1927 - 
04.16.1927 

14 

III-
1119 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi caktimin 
e çmimit të mushtit. 

11.11.1927 - 
12.22.1927 

7 

III-
1120 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi caktimin  
e çmimit të barit. 

09.29.1927 - 
12.22.1927 

11 

III-
1122 

Vendim, projektligj, qarkore dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave mbi 
çmimin e sendeve të monopolizuara. 

05.13.1927 9 

III-
1123 

Dekretligj mbi zbritjen e caktim të taksës doganore të 
disa gjërave për vitin 1926. 

03.10.1927 - 
12.07.1927 

46 

III-
1124 

Projektligj mbi përjashtimin nga taksa doganore e 
mallrave që sillen nga jashtë prej instituteve 
arsimore, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Drejtësisë lidhur me këtë problem. 

08.11.1926 - 
04.09.1927 

10 

III-
1125 

Dekretligj mbi përjashtimin nga taksa doganore të 
sendeve që importojnë oficerët britanik. 

05.14.1927 - 
10.10.1927 

18 

III-
1126 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave 
mbi kthimin e taksës doganore nga dogana e 
Durrësit për disa dengla që i kanë sjellur Komandës 
së Përgjithshme të Fuqisë Armate si mostër. 

07.23.1927 - 
08.03.1927 

3 

III-
1127 

Lutje, si dhe korrespondencë ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi përjashtimin nga taksa 
doganore të parafilve që nevojiten për rregullimin e 
një fabrike. 

05.31.1927 - 
11.26.1927 

4 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1129 

Ligj mbi përjashtimin nga taksa e magazinimit të disa 
hekurave të importuara prej shoqërisë " EIAA ", si 
dhe lutje e kësaj shoqërie ku kërkojnë përjashtimin e 
disa veglave bujqësore nga taksa doganore. 

03.21.1927 - 
12.14.1927 

13 

III-
1131 

Lutje e Carlo Pugni, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Drejtësisë etj. mbi përjashtimin nga 
taksa doganore e materialeve që do të nevojiten për 
ndërtimin e hoteleve dhe të ndërtesave. 

03.10.1927 - 
10.01.1927 

11 

III-
1136 

Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
parashtrimin e disa kërkesave nga shoqëria " 
Bashkimi detar " e shoqëria detare " Besa" për 
përmirësimin e lundrimit në Shqipëri. 

11.23.1927 - 
11.29.1927 

3 

III-
1137 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Punëve Botore e Bujqësisë 
mbi vendosjen e pullave në telegrame. 

04.19.1927 - 
05.12.1927 

4 

III-
1138 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore e Bujqësisë mbi rregulloren e 
telegrameve të brendshme dhe ndërkombëtare. 

02.26.1927 - 
03.03.1927 

2 

III-
1139 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve Botore e Bujqësisë mbi kontrollin që 
ushtrohen në zyrat postë-telegrafike. 

05.28.1927 - 
06.18.1927 

5 

III-
1140 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore e Bujqësisë dhe Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi krijimin e një 
zyre telegrafike në Krumë. 

07.22.1927 - 
09.04.1927 

4 

III-
1141 

Ligj mbi ndryshimin e nenit të tarifës postare të 
brendshme si dhe raport dhe korrespondencë lidhur 
me këtë problem. 

05.04.1927 - 
06.07.1927 

11 

III-
1142 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi 
shpalljen për konstruksion të linjave dhe të 
instalimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - 
Telegrafave. 

01.24.1927 - 
12.22.1927 

7 

III-
1143 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve Botore 
e Bujqësisë mbi adjudikatën mbi postëmbajtësinë e 
jugut. 

05.16.1927 - 
05.24.1927 

7 

III-
1144 

Projektligj mbi Konventën Postare të veçantë 
ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, si dhe raporti 
justifikues. 

07.05.1927 - 
11.02.1927 

21 

III-
1145 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë mbi dërgimin e Theodor Stamati 
në disa përfaqësi tona jashtë shtetit për të dorëzuar 
pulla për taksa konsullore, libra, shifër, si dhe të 
kontrollojë disa regjistra. 

06.16.1927 - 
06.18.1927 

2 
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III-
1148 

Shtojcë ligji mbi financat e bashkive, si dhe raport e 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

03.26.1927 - 
12.13.1927 

24 

III-
1149 

Projektligj mbi krijimin e një nëpunësie për 
rregullimin e pasurive shtetërore në Sarandë dhe 
krijimin e një zyre financiare. 

05.22.1927 - 
11.29.1927 

14 

III-
1151 

Projektligj, vendime dhe korrespondencë mbi hapjen 
e një kapitulli të ri në buxhetin e Ministrisë së Punëve 
Botore e Bujqësisë për ushtrimin financiar 1927-1928. 

08.10.1927 - 
12.29.1927 

19 

III-
1152 

Ligj, dekretligj, raport justifikues mbi ndërrimin e 
disa emërtimeve të buxhetit të shëndetësisë, si dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

07.06.1927 - 
11.30.1927 

24 

III-
1153 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arsimit mbi kursimet në buxhetin e 
kësaj drejtorie. 

03.08.1927 2 

III-
1154 

Projektligj, si dhe pasqyra mbi gjendjen e parapame 
të shpenzimeve për ushtrimin financiar 1927-1928. 

06.16.1927 91 

III-
1156 

Projektligj mbi krijimin e Bankës Bujqësore Shqiptare 
si dhe vendim i Këshillit të Ministrave lidhur me këtë 
problem. 

05.14.1927 - 
12.08.1927 

22 

III-
1157 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rregullimin e 
qarkullimit të monedhave metalike divisionale. 

04.13.1927 2 

III-
1158 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi vënien në përdorim të 
monedhave të arit. 

02.16.1927 - 
11.20.1927 

30 

III-
1159 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Kryesisë së Dhomës së 
Deputetëve mbi aplikimin e ligjit të moratoriumit 
lidhur me pagimin e detyrimeve të monedhës në 
kartë. 

02.20.1927 - 
07.29.1927 

12 

III-
1162 

Qarkore drejtuar gjithë ministrive si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi 
dorëzimin e të ardhurave të vitit 1926-1927. 

03.21.1927 - 
03.26.1927 

5 

III-
1163 

Pasqyra mbi tatimet. 1927 1 

III-
1164 

Telegrame të Kryepleqësisë të katundit  " Buzmadh " 
të krahinës së Cakranit drejtuar Kryeministrisë ku 
ankohen dhe kërkohet anullimi i taksave që i janë 
vënë padrejtësisht. 

06.27.1927 6 

III-
1165 

Telegram i zotit Ramiz Asllan Ismaili drejtuar 
Kryeministrisë ku kërkon ndalimin e nxjerrjes së 
taksës ilegalisht. 

02.21.1927 3 

III-
1166 

Dekretligj mbi tarifën konsullore dhe 
korrespondencë përkatëse mbi këtë çështje. 

01.08.1927 - 
07.20.1927 

24 

III-
1167 

Projektligj mbi taksat gjygjësore. 04.09.1927 - 
09.22.1927 

35 



Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
1168 

Ligj mbi anullimin e disa taksave të bashkisë si dhe 
raport lidhur me këtë problem. 

06.28.1927 - 
11.30.1927 

21 

III-
1169 

Lutje e shoqërisë kinema - teatër " Nacional " drejtuar 
Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi zbritjen e taksës së përditshëm që 
merret nga bashkia. 

07.28.1927 - 
08.03.1927 

6 

III-
1170 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi përjashtimin 
nga taksa bashkiake të një veture dhe të një kamioni 
që ka sjellë misioni italian  " Geo-Topografik 
Kadastral " për nevojat e tij. 

10.27.1927 - 
11.09.1927 

5 

III-
1172 

Dekretligj mbi ndryshimin e disa artikujve të ligjit 
mbi taksën e duhanit si dhe kërkesa të tregtarëve të 
duhanit për modifikimin e ligjit mbi taksimin e 
duhanit. 

01.10.1927 - 
12.04.1927 

31 

III-
1173 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi taksat e 
xhelepit që i kërkohet të paguajnë emigrantët. 

06.19.1927 - 
07.14.1927 

4 

III-
1174 

Projektligj mbi përjashtimin nga taksa vergjisë 
ndërtesave që do të ndërtohen në qytetet Durrës dhe 
Tiranë, si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Kryesisë së Dhomës së Deputetëve lidhur me 
këtë problem. 

03.12.1927 - 
06.01.1927 

22 

III-
1177 

Ligj mbi tatimin e kafshëve të trasha, si dhe dekretligj 
mbi nënshkrimet që do të shtohen për bagëtitë (dhen 
dhe dhi) të fshehura, si dhe lutje e pleqësisë së 
katundit për përjashtimin nga taksa të kafshëve të 
trasha. 

02.21.1927 - 
06.21.1927 

20 

III-
1178 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi pagimin e së tretës për 
çifligun shtetëror të Kakadhiqit. 

08.03.1927 - 
08.19.1927 

14 

III-
1179 

Ligj mbi anullimin e dekretligjit mbi ndryshimin e 
neneve të ligjit të rrugëve (të ardhurat), projektligj 
mbi rregullimin e të prapambeturve të punëtorisë së 
rrugëve (taksa e rrugëve), vendim mbi mbledhjen e 
taksës së rrugëve në 4 kiste, si dhe lutje mbi 
mospagimin e taksës së rrugëve. 

06.15.1927 - 
12.14.1927 

52 

III-
1180 

Lutje drejtuar Këshillit të Ministrave mbi pagesën e 
taksës të zbukurimit të tregtarëve që eksportojnë 
mallra për jashtë si dhe telagram i tregtarit 
Muharrem Këllezi ku kërkon të mospaguajë taksën e 
zbukurimit. 

09.06.1927 - 
12.22.1927 

7 



Numri  
dosjeve 
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(Filluar-
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fletëve 

III-
1181 

Lutje e shoqësisë së shoferave të Korçës dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Republikës, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Punëve Botore e Bujqësisë dhe Kryesisë së Dhomës 
së Deputetëve mbi modifikimin e ligjit mbi shërbimin 
e automobilave (taksat). 

05.21.1927 - 
08.21.1927 

9 

III-
1182 

Ligj mbi marrjen e një mbi takse 2% mbi të gjithë të 
ardhurat shtetërore e komunale për zhvillimin e 
arsimit kombëtar. 

05.14.1927 - 
06.07.1927 

16 

III-
1183 

Projektligj mbi përjashtimin e mjekëve të bashkive 
nga taksa progresive si dhe raport dhe 
korrespondencë përkatëse lidhur me këtë problem. 

01.22.1927 - 
12.13.1927 

21 

III-
1184 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi kërkesën e një inxhinjeri 
Giocomo Recupito mbi monopolizimin e vajgurit, 
benzinës, naftës etj. 

11.12.1927 4 

III-
1185 

Ligj mbi mënyrën e administrimit të monopolit të 
kripës. 

06.02.1927 5 

III-
1186 

Projektligj mbi monopolizimin e kirinit si dhe 
korrespondencë dhe raport lidhur me këtë problem. 

01.02.1927 - 
12.27.1927 

31 

III-
1187 

Telegram i pleqërisë së malësisë së Gjakovës drejtuar 
Kryeministrisë mbi faljen e gjobës. 

07.02.1927 4 

III-
1188 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe lutje e 
Pandeli dhe Sotir Joanidhit drejtuar Nënprefekturës 
së Përmetit dhe për njoftim Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me anë të së cilës kërkojnë leje të 
ushtrojnë mjeshtërinë e tyre në Shqipëri. 

10.27.1927 - 
11.14.1927 

6 

III-
1189 

Lutje e zotit Adem Ahmeti si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve Botore 
e Bujqësisë dhe Kryesisë së Dhomës së Deputetëve 
mbi dhënie leje për prerje druri dhe mbi pagimin e 
taksës për këtë prerje . 

05.16.1927 - 
05.25.1927 

4 

III-
1190 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi dhënie leje për hapjen e një 
konvikti privat. 

07.10.1927 - 
07.22.1927 

2 

III-
1191 

Shtojcë, ligj mbi lejen e mjekëve e të barnatoreve për 
ushtrimin e profesionit dhe raporti lidhur me këtë 
problem. 

01.27.1927 3 

III-
1192 

Dekretligj mbi zgjatjen e afatit për pagesat e qirave të 
pasurisë shtetërore të Sarandës, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së  Financave lidhur me këtë problem. 

11.29.1926 - 
07.01.1927 

35 

III-
1193 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për 
sjelljen e mobiljeve të Vilës Presidenciale, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.04.1927 - 
10.06.1927 

3 



Numri  
dosjeve 
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(Filluar-
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fletëve 

III-
1194 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Komandës së Përgjithshme të Fuqisë 
Armate mbi shpenzimet për blerje veglash për 
Bandën Presidenciale. 

08.07.1927 - 
08.16.1927 

3 

III-
1196 

Lutje e Bashkisë së Gjirokastrës si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi dhënien e një 
shume Bashkisë së Gjirokastrës. 

04.15.1927 3 

III-
1197 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Këshillit Kontrollues mbi lënien në dispozicion të 
4.000 franga ari nga fondi rezervë për nevojat e zyrës 
së biografisë. 

09.23.1927 - 
10.02.1927 

2 

III-
1199 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi lënien në 
dispozicion të Ministrisë së Punëve të Brendshme të 
shumave të ndryshme nga fondi "Shpenzime të 
fshehta". 

06.18.1927 - 
12.30.1927 

29 

III-
1201 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës 
së Përgjithshme të Fuqisë Armate dhe Këshillit 
Kontrollues mbi shpenzimet për transportimin e 
materialeve ushtarake nga Tirana në Peshkopi si dhe 
shpenzime për blerje kuajsh për transportin e 
ushqimit. 

04.10.1927 - 
11.17.1927 

24 

III-
1202 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi 
shpenzimet për blerje materiali për nevojat e shkollës 
ushtarake. 

09.20.1927 - 
12.22.1927 

7 

III-
1203 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate dhe 
Ministrisë së Punëve Botore mbi shpenzimet për 
meremetimin e ndreqje kazermash. 

03.24.1927 - 
12.09.1927 

17 

III-
1208 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi shpenzime për blerje 
të letrave të cigareve. 

09.04.1927 - 
09.13.1927 

2 

III-
1209 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi shpenzimet për blerjen e 
makinave të shkrimit. 

08.04.1927 - 
11.10.1927 

7 

III-
1210 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës 
së Përgjithshme të Gjindarmërisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi pagimin e vleftës të një 
shtypshkronje. 

09.04.1927 - 
09.22.1927 

9 
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III-
1211 

Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve mbi shpenzimet 
për blerje fidanësh, farna, pleh kimik etj. 

10.16.1927 - 
11.12.1927 

2 

III-
1212 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave dhe Ministrisë së Punëve Botore mbi 
shpenzime për blerje materiali që i nevojiten 
Ministrisë së Punëve Botore. 

01.18.1927 - 
11.23.1927 

12 

III-
1213 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave dhe Kryesisë së Senatit mbi lënien në 
dispozicion të një shumë prej 115.920 franga 
komisionit për ngritjen e shtëpive të nëpunësve për 
t'i paguar pronarët e tokave. 

05.13.1927 - 
11.21.1927 

10 

III-
1214 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Kryesisë së Dhomës së Deputetëve për votimin e 
një shume 50.000 franga ari për rregullimin e pendës 
në Kir të Shkodrës. 

11.09.1927 2 

III-
1216 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Këshillit Kontrollues për likuidimin e shumës (që 
është prishur për automobila për vajtje e ardhje). 

01.16.1927 - 
03.29.1927 

5 

III-
1217 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Financave 
mbi likuidimin e shumës që është shpenzuar për 
ndërtimin e lundrës së lumit. 

10.05.1927 - 
12.15.1927 

8 

III-
1218 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi shpenzimet për shtypjen 
e pullave. 

03.26.1927 - 
12.08.1927 

13 

III-
1219 

Shpenzime për administrimin e Postë - Telegrafave. 06.18.1927 35 

III-
1220 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi lënien në 
dispozicion të Ministrisë së Financave të shumave të 
ndryshme nga fondi " Shpenzime të fshehta" dhe 
"Rezervë". 

06.01.1927 - 
12.17.1927 

13 

III-
1221 

Ligj dhe dekret mbi rregullimin e pagesave të 
prapambetura, si dhe pasqyra e pagesave të marra e 
të paguara për mungesë fondi të ministrive të 
ndryshme. 

04.28.1927 - 
12.08.1927 

48 

III-
1222 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje si dhe 
korrespondencë mbi pagim qiraje të shtëpive, 
hoteleve, dyqaneve, etj. 

01.03.1927 - 
12.20.1927 

93 

III-
1225 

Ligj, vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e 
rrogave të prapambetura si dhe korrespondencë 
përkatëse. 

07.20.1927 - 
12.22.1927 

18 
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III-
1227 

Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rregullimin e 
shlyerjes së paradhënies. 

03.19.1927 - 
03.24.1927 

2 

III-
1229 

Ligj mbi shpërblimet patriotike, projektligj për 
veteranët e kombit, raporte justifikuese si dhe 
korrespondenca mbi dhënien e rrogave jetike dhe 
shpërblimeve " patriotike ". 

04.11.1927 - 
12.27.1927 

60 

III-
1231 

Rregullore mbi mënyrën e mbledhjes së ndihmave si 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme lidhur me këtë problem. 

03.15.1927 - 
06.26.1927 

25 

III-
1232 

Telegram i Ymer Ali Hoxhës drejtuar Këshillit të 
Ministrave ku kërkon pagesën e të hollave. 

04.11.1927 3 

III-
1234 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi shpenzimet për ngritjen e 
një shkolle në fshatin Vithkuq. 

10.10.1927 - 
11.14.1927 

3 

III-
1235 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi shpenzimet e studentëve 
që studiojnë jashtë. 

08.05.1927 - 
09.22.1927 

4 

III-
1236 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë e Punëve të Brendshme mbi parashtesën 
për blerjen e barnave e veglave nga Drejtoria e 
Përgjithshme Shëndetësore. 

11.21.1927 - 
11.30.1927 

3 

III-
1237 

Vendim i Këshillit të Ministrave, telegram i Ali 
Asllanit drejtuar Presidentit të Republikës si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrisë e 
Punëve të Jashtme mbi shpenzimet e bëra nga disa 
legata si dhe pagimin e shpenzimeve për varrimin e 
Ceno Kryeziut. 

01.25.1927 - 
10.17.1927 

15 

III-
1238 

Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Komandës së Përgjithshme të Fuqisë 
Armate mbi pagesën e një shume nga fondi i të 
prapambeturave të buxhetit të Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, si çmim i teshave të 
grabitura të kishës. 

03.12.1927 - 
11.21.1927 

10 

III-
1240 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
tokat rurale që shtetasit turq zotërojnë në Shqipëri. 

04.22.1927 2 

III-
1242 

Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë së Financave mbi transferimin e shtëpisë 
dhe truallit të z. Giovani mbi qeverinë italiane. 

01.22.1927 - 
08.25.1927 

5 
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III-
1243 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Financave mbi ndërhyrjet e z. Myqerem 
Janinës në pasuritë shtetërore. 

05.04.1927 - 
10.05.1927 

22 

III-
1244 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Drejtësisë mbi shpronësimin e tokave. 

05.23.1926 - 
05.07.1927 

15 

III-
1245 

Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi 
konfiskimin e një pasurie kripe Daver Sinos si 
kontrabandist. 

08.11.1927 - 
10.12.1927 

9 

III-
1246 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi sekuestrimin e disa 
dyqaneve të bashkisë e shitjen e tyre në ankand. 

05.31.1927 - 
12.14.1927 

4 

III-
1247 

Telegrame drejtuar Kryeministrisë mbi 
mossekuestrimin e gjësë së gjallë dhe të disa 
plaçkave. 

02.23.1927 - 
05.29.1927 

5 

III-
1248 

Ligj mbi rregullimin e shpronësimit të rrugës së 
rihapur në tregun e lagjes " Kala" të Durrësit dhe mbi 
mënyrën e përkrahjes të të dëmtuarve nga tërmeti , 
raport dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

01.24.1927 - 
12.20.1927 

50 

III-
4062 

Korrespondencë mbi dhënien me koncesion 
shoqërive të huaja për shfrytëzim minerali e pyjesh. 

05.31.1927 - 
07.14.1927 

2 

III-
4063 

Ankesë e përfaqësuesit shqiptar pranë shoqërive të 
vajgurit, drejtuar Ahmet Zogut për fyerjet që i ka 
bërë Hil Mosi gjatë inspektimit në Vlorë. 

04.15.1927 - 1 

III-
4064 

Ankesë e Fuat Toptanit për zyrën e noterisë, që nuk i 
ka marrë parasysh lidhjen e kontratës për dhënien e 
tokave me qera. 

03.24.1927 - 
05.22.1927 

6 

III-
4065 

Raport dhe korrespondencë mbi lidhjen e kontratave 
të ushqimit për konviktet. 

02.05.1925 - 
09.18.1927 

27 

III-
4066 

Telegram i Ministrit të Financave Fejzi Alizoti 
drejtuar Kryeministrit ku e njofton për blerjen e disa 
anijeve lufte me huanë italiane. 

02.18.1927 - 1 

III-
4067 

Ligj mbi pagesat që duhen bërë nga kapitujt e 
buxhetit. 

09.28.1927 - 1 

III-
4068 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet që 
duhen bërë për botimet e ndryshme. 

07.06.1927 - 
08.05.1927 

2 

III-
4070 

Lutje dhe korrespondencë mbi akordim pensioni 
personave ose pjestarëve të familjes. 

05.25.1927 - 
09.13.1927 

4 

III-
4071 

Lutje dhe korrepondencë mbi akordim shpërblimi 
dhe dhënie ndihme. 

05.22.1927 - 
09.19.1927 

7 
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III-
4252 

Dekret i Kryesisë së Republikës Shqiptare, mbi 
aprovimin e statutit të shoqërisë " Pertland Çimento 
Shkodra ". 

04.14.1927 1 

III-
4253 

Ligj mbi pranimin e marrëveshjes ndërmjet 
Shqipërisë e Italisë, mbi studime e rënime 
arkeologjike në Shqipëri. 

12.20.1927 3 

III-
4254 

Lista të eksperimentimit të prodhimeve pyjore të 
shtetit dhe private të vitit 1927. 

1927 4 

III-
4255 

Dekretligj i Kryetarit të Republikës Shqiptare, mbi 
aprovimin dhe zbatimin e koncesionit për mbledhjen 
dhe punimin e rrënjës së bimës shqope. 

12.20.1926 - 
03.03.1927 

5 

III-
4362 

Lutje të popullit të Qarkut të Kolonjës dërguar 
Kryeministrisë, mbi përgatitjen e një ligji të 
moratoriumit të borxheve dhe të paraqitet sa më parë 
në Parlament dhe t'i jepet një afat prej 20 ose më 
shumë vjet pagimit të deritanishëm dhe të shpëtojë 
në këtë mënyrë ky popull i mjeruar që po lëngon nën 
barrën e rëndë të varfërisë. 

08.10.1927 5 

IV Arsim-Kulturë   

IV-24 Vendim mbi ndalimin e hapjes së një shkolle greke 
në Sarandë. 

04.05.1927 3 

IV-144 Emërime, transferime, pushime etj. të kuadrit arsim-
kulturë. 

12.29.1925 - 
01.02.1927 

333 

IV-159 Korrespondencë mbi botimin e dy gazetave. 12.30.1926 - 
01.20.1927 

7 

IV-163 Projektligji si shtojcë e ligjit të kategorizimit të 
arsimtarëve si dhe raport justifikues. 

05.10.1927 - 
11.21.1927 

25 

IV-164 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit në lidhje me raportin mbi 
administrimin qendror të arsimit. 

09.25.1927 - 
10.07.1927 

16 

IV-166 Kërkesë e S. Pojanit Drejtor i konviktit " Naim 
Frashëri " drejtuar Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Kryesisë së 
Dhomës së Deputetëve mbi hapjen e një shkolle dhe 
dhënie ndihme nga ana e Qeverisë. 

04.08.1927 - 
05.23.1927 

6 

IV-167 Qarkore drejtuar gjithë prefekturave mbi 
meremetimet e ndërtesave shkollore dhe mbi 
zbatimin e ligjit dhe rregullores për vazhdimin e 
rregullt të nxënësve nëpër shkolla. 

11.18.1927 1 

IV-168 Projektligji mbi ndërtesat e shkollave fillore dhe të 
orendive të tyre si dhe raport justifikues. 

10.08.1927 - 
12.01.1927 

11 

IV-169 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi lëshimin e Internatit të 
Liceut të Korçës sipërmarrësit të Z.Aleks Lubonja, si 
dhe kërkesa për ndërtesa shkollore. 

06.09.1927 - 
08.03.1927 

11 
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IV-170 Rregullore mbi bursat e shtetit. 05.18.1927 - 
06.04.1927 

21 

IV-174 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi plotësimin me lëndë të reja 
të programeve mësimore. 

10.09.1927 - 
11.07.1927 

2 

IV-175 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Komandës së Përgjithshme 
të Fuqive Armate me Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave mbi mosmarrjen në ushtri nxënësit e 
shkollës fetare pa mbushur moshën 26 vjeç. 

02.09.1927 - 
07.22.1927 

13 

IV-176 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi mbledhjen e kostumeve 
kombëtare si dhe për inkurajimin dhe 
subvencionimin e grupeve teatrale diletante. 

07.16.1927 - 
12.17.1927 

3 

IV-177 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi ngritjen e një ndërtese për 
muze. 

07.06.1927 1 

IV-178 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi ndalimin e botimit të fletoreve " Tirana " dhe " 
Liria" si dhe lutja e z.Petro K.Neti mbi ribotimin e 
fletoreve të ndaluara. 

09.20.1927 - 
09.29.1927 

4 

IV-179 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Financave mbi botimin e libër 
qarkoreve dhe mbi botimin e bisedimeve të Dhomës 
së Deputetëve. 

05.14.1927 - 
11.05.1927 

8 

IV-180 Korrespondencë e Legatës Shqiptare në Uashington 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi ardhjen në 
Shqipëri të shkrimtarit amerikan Hamilton Fish 
Armstrong. 

09.07.1927 1 

IV-181 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi marrjen pjesë në Kongresin 
e Bukureshtit profesorë përfaqësues të Qeverisë së 
Shqipërisë. 

07.09.1927 1 

IV-182 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi pranimin e propozimit të 
Ministrisë së Arsimit të Arteve të Bukura të Francës 
për dërgimin e një delegati francez pranë Komisionit 
të Liceut të Korçës. 

02.04.1927 - 
04.08.1927 

5 

IV-544 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi marrjen në 
shërbim në degën e arsimit të disa personave ". 

07.25.1927 1 

IV-545 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e një 
pagese për t'u paguar nga nxënësit që hyjnë në 
konvikt me pagesën e tyre. 

12.02.1927 - 
12.19.1927 

2 

IV-546 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim 
burse për studime jashtë shtetit. 

09.27.1927 - 
12.28.1927 

7 
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IV-547 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e 
masave, për moslejimin e nxënësve shqiptarë të 
qëndrojnë në Greqi e Serbi, sepse humbasin ndjenjën 
e atdhetarizmit. 

08.11.1927 - 
12.10.1927 

22 

IV-548 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi akordim fondi për ndërtime në Sektorin e 
Arsimit. 

07.31.1927 - 
08.11.1927 

3 

IV-549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëmbimin e 
disa librave shkollorë, me libra të vlefshme për 
bibliotekën. 

07.23.1927 - 
07.31.1927 

2 

IV-550 Buletini i përditshëm i lajmeve dhënë nga zyra e 
shtypit. 

09.19.1927 - 
10.08.1927 

3 

V Shëndetësia   

V-88 Rregullore e brendshme e Drejtorisë së Përgjithshme 
të Shëndetësisë. 

1927 14 

V-89 Ligje " Mbi ushtrimin e profesioneve mjekësore ", si 
dhe rregullore mbi detyrat e inspektorit të 
shëndetësisë. 

06.14.1927 - 
09.02.1927 

25 

V-90 Ligje " Mbi organizimin e shërbimeve të shëndetësisë 
publike ", si dhe raport lidhur me këtë problem. 

06.04.1927 - 
12.20.1927 

56 

V-91 Ligje mbi shitjen e barnave dhe të helmeve dhe mbi 
inspektimin e farmacive, t'aportekevet barnash etj. 

06.14.1927 - 
06.21.1927 

6 

V-92 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Kryqit të Kuq Shqiptar mbi dërgimin e kopjes së 
rregullores të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

07.24.1927 - 
07.26.1927 

17 

V-93 Dekretligje mbi krijimin e një pulle për Kryqin e Kuq 
si dhe vendime dhe korrespondencë mbi shtypjen e 
pullave të Kryqit të Kuq. 

02.03.1927 - 
12.17.1927 

45 

VI Civile-Administrative   

VI-12 Korrespondencë mbi rregulloren e ceremonive. 01.17.1927 - 
02.02.1927 

7 

VI-211 Vendime, lutje etj. mbi dhënien e shtetësisë shqiptare 
dhe marrje nënshtetësie të huaj nga disa persona. 

01.30.1926 - 
06.15.1927 

128 

VI-212 Ligj mbi ndalimin e hyrjes në Shqipëri të punëtorëve 
të huaj dhe dhënie pasaportash e vizash për dalje 
jashtë shtetit dhe hyrje në Shqipëri. 

01.07.1926 - 
10.13.1927 

24 

VI-213 Korrespondencë mbi personat që dalin jashtë shtetit 
për t'u kurorëzuar kur martohen. 

10.18.1926 - 
02.21.1927 

5 

VI-222 Statistikat e popullsisë shqiptare. 1927 1 

VI-224 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme me Kryeministrinë 
mbi dhënie dhe firmosje pasaportash për të dalë 
jashtë shtetit dhe për të ardhur në Shqipëri. 

01.24.1927 - 
11.18.1927 

10 

VI-226 Telegram urimi drejtuar kryetarit Ahmet Zogu me 
rastin e inagurimit të urës së Matit. 

05.26.1927 - 2 
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VI-227 Bashkimi i të plagosurve dhe invalidëve të luftës së 
Italisë falenderon Presidentin e Shqipërisë më 20 
gusht 1927 për letrën që ka marrë nga Sekretari i 
Përgjithshëm dhe i shpreh ndjenjat e solidaritetit etj. 

05.20.1927 - 1 

VI-228 Telegram falenderimi i popullsisë së Matit dërguar 
Ahmet Zogut dhe për njoftim Ministrisë së Drejtësisë 
me rastin e vizitës së Xhelal Zogut në vendlindjen e 
tij Mat. 

05.28.1927 - 3 

VI-229 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e lidhur ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së Republikës mbi marrjen pjesë të Xhelal 
Dinos në 25 vjetorin e vdekjes së Frano Kuspit. 

09.12.1927 - 
09.20.1927 

2 

VI-230 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi ndryshimin e 
orarit zyrtar ". 

06.17.1927 - 
10.04.1927 

5 

VI-231 Rregullore e stërvitjes luftarake si dhe projektdekret, 
ligj mbi formën e stemës dhe mbi flamurët. 

07.06.1927 - 
12.04.1927 

62 

VI-232 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi mënyrën e 
mbajtjes së flamurit. 

04.02.1927 - 2 

VI-233 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme në lidhje me 
kërkesën për kthimin e vulës. 

05.10.1927 - 
05.12.1927 

8 

VI-234 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Sekretarisë së Përgjithshme të 
Kryesisë së Republikës mbi disa probleme 
administrative në Prefekturën e Shkodrës si dhe 
parathënie mbi disa probleme administrative. 

09.19.1927 - 62 

VI-235 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi 
rregullimin e pagesave. 

09.24.1927 - 
11.19.1927 

3 

VI-237 Mendim mbi një ofertë të Institutit Kombëtar të 
Sigurimeve të Italisë (mbi sigurimin e jetës së 
nëpunësve). 

07.08.1927 - 3 

VI-238 Lutje si dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi emërime dhe 
pushime në personelin e klerit mysliman. 

01.17.1927 - 
07.1927 

19 

VI-239 Projektdekret, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
njohjen e autoqefalisë së kishës ortodokse shqiptare 
prej anës së Patriarkanës. 

02.24.1927 - 
12.11.1927 

26 

VI-704 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
dhe komandave mbi respektimin e orarit zyrtar nga 
ana e nëpunësve. 

04.09.1927 - 
09.05.1927 

7 

VI-705 Pasqyra të regjistrimit të popullsisë për vitet 1923-
1927. 

1927 7 

VI-706 Lutje drejtuar Ahmet Zogut nga një shqiptar në 
mërgim e që do të kthehet në atdhe. 

03.12.1927 1 
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VI-745 Vendime të Këshillit Ligjor, memorandum dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së 
Drejtësisë, mbi kërkesat apelore të personave të 
ndryshëm në lidhje me prishjen e vendimeve të 
këshillave administrative për zotërime pasurie. 

01.17.1927 - 
07.03.1927 

20 

VI-746 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi kërkesën e një nënshtetasi shqiptar 
për të marrë nënshtetësinë italiane. 

09.14.1927 - 
09.23.1927 

2 

VI-785 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Ahmet Zogut, mbi dërgimin e letrës nga i ngarkuari 
shqiptar në Paris, Madhërisë së tij, Mbretit të 
Belgjikës. 

04.14.1927 1 

    

 


