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I Politiko - Juridike.   

I-1434 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Drejtësisë mbi integrimin në Porto-Palermo të 
personave të ndryshëm, burgime dhe kërkesa për 
lirimin nga burgu e internimi. 

01.19.1934 - 
06.25.1936 

185 

I-1473 Vendime të Këshillit të Ministrave të Komisionit të 
Posaçëm për internime si dhe korrepondencë 
përkatëse mbi internime personash në Porto- 
Palermo, Krujë si dhe propagandistë të rrezikshëm 
përkrahës të të arratisurve politik, pjesëmarrës në 
Lëvizjen e Fierit, internim familjesh, konfiskim 
pasurish etj. 

01.14.1935 - 
09.14.1936 

150 

I-1475 Vendim i Këshillit të Ministrave të Komisionit të 
Posaçëm për internime si dhe korrespondenca 
përkatëse mbi marrje masash për kapjen e 
shkaktarëve të vrasjes së një personi. 

06.26.1935 - 
05.05.1936 

31 

I-1479 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Adjutaturën e Oborrit Mbretëror mbi 
hedhjen e gjykimin e personave të ndryshëm, 
pezullimin e vakancave gjygjësore të sivjetëshme për 
Gjykatën e Shkallës së I-rë. 

01.18.1935 - 
01.18.1936 

33 

I-1486 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Oborrit Mbretëror 
mbi dekorimin e disa personaliteteve jugosllave me 
rastin e caktimit e nënshkrimit të akordit të zonës 
kufizore dhe peshkut Shkodër të lidhur midis 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë. 

10.18.1935 - 
01.03.1936 

14 

I-1497 Kërkesë e Misionit Amerikan në Korçë për lejimin e 
kryerjes të veprimeve të shitblerjes të një toke si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë për këtë problem. 

07.27.1935 - 
11.14.1936 

5 

I-1500 Projekt- dekret- ligj mbi krijimin, transferimin, 
suprimimin e disa zyrave si dhe mbi suprimimin e 
disa prefekturave. 

02.22.1935 - 
01.18.1936 

81 

I-1506 Projekt- dekret- ligj mbi disa modifikime të ligjit për 
dekoracionet. 

05.16.1935 - 
01.20.1936 

19 

I-1510 Korrespondencë  e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime të personelit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

01.28.1935 - 
02.18.1936 

104 

I-
1520/a 

Korrespondencë  e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Bashkinë e Kryeqytetit mbi 
emërime, pushime, transferime, keqsjellje, 
jetëshkrime të kryetarëve e sekretarëve të komunave. 

05.31.1935 - 
12.28.1936 

137 
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I-1521 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
prefekturat etj. mbi emërime, pushime, transferime të 
sekretarëve të prefekturave, paraqitja e dekreteve të 
tyre, sjelljet e personelit të ulët etj. 

01.17.1935 - 
01.28.1936 

118 

I-1522 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror mbi emërime, 
pushime, transferime, keqsjellje të prefekturave e 
nënprefekturave si dhe paraqitja e dekreteve të tyre. 

02.02.1935 - 
01.15.1936 

141 

I-1524 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave mbi 
emërime, pushime të personelit të burgut. 

10.22.1935 - 
01.08.1936 

33 

I-1527 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Reformës  Agrare, 
Bashkinë e Kryeqytetit dhe disa prefektura mbi 
instalim, transferim, dhënie toke, ndihma ushqimore 
emigrantëve të ardhur në Shqipëri, si dhe 
përjashtimin e emigrantëve nga shërbimi ushtarak e 
nga taksat. 

07.17.1934 - 
07.26.1936 

179 

I-1530 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave (nga 
nr.1-100). 

01.03.1936 - 
02.19.1936 

104 

I-1531 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.101-200). 

02.19.1936 - 
04.08.1936 

102 

I-1532 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.201-300). 

04.08.1936 - 
05.18.1936 

99 

I-1533 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.301-400). 

05.18.1936 - 
06.16.1936 

109 

I-1534 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.401-500). 

06.16.1936 - 
07.16.1936 

114 

I-1535 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.501-600). 

07.16.1936 - 
08.14.1936 

112 

I-1536 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.601-700). 

08.14.1936 - 
09.07.1936 

109 

I-1537 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.701-800). 

09.07.1936 - 
10.15.1936 

107 

I-1538 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.801-900). 

10.15.1936 - 
11.17.1936 

115 

I-1539 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave të vitit 
1936 (nga nr.901-1000). 

11.25.1936 - 
12.23.1936 

99 

I-1540 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave për vitin 
1936 (nga nr.1001-1100). 

12.23.1936 - 
12.31.1936 

30 

I-1541 Korrespondencë e Kryeministrisë me Konsullatën 
Shqiptare në Korfuz mbi dërgimin e informatave të 
Nikolla Koles i burgosur në burgun e Korfuzit si 
element me pikëpamje komuniste. 

02.07.1936 - 
02.27.1936 

4 
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I-1542 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë mbi kërkesën e mendimit nga 
Departamenti Ushtarak "Mbi veshjen në Shqipëri të 
uniformës fashiste". 

12.23.1936 2 

I-1543 Njoftim telegrafik i shoqërisë "AIPA" drejtuar 
Kryeministrisë mbi fillimin e grevës së punëtorëve të 
Kuçovës. 

02.11.1936 1 

I-1544 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme Koncesionare mbi formimin e shoqërisë 
"Puna". 

02.01.1936 4 

I-1545 Raporte dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Prefekturën e Beratit mbi mosmarrëveshjet dhe 
masat e marra kundrejt shoqërisë "Puna " nga 
shoqëria koncesionare "AIPA" si dhe kërkesa të 
anëtarëve të kësaj shoqërie me anë të së cilave 
kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës të 
punëtorëve shqiptarë. 

01.07.1936 - 
03.30.1936 

25 

I-1546 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi lejimin e aktivitetit të 
shoqërisë "Lidhja e nëpunësve privatë të Korçës". 

06.24.1936 - 
08.29.1936 

5 

I-1547 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi shprehjen e indinjatës të 
punëtorëve shqiptarë mbi hedhjen e parrullës "Rroftë 
Italia" nga Mehmet Mustafai në një ceremoni të 
organizuar nga shoqëria "AGIP". 

03.27.1936 2 

I-1548 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi lutjen telegrafike të kryetarit 
të shoqërisë " Çamëria" të qytetit Hartford (SHBA) 
mbi persekutimet nga Qeveria Greke e çamërve të 
Greqisë. 

03.20.1936 - 
12.01.1936 

10 

I-1549 Njoftim mbi krijimin e sindikatave mjekësore. 02.20.1936 1 

I-1550 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshmen mbi kërkesën për 
dëmshpërblim të Kamber Litës për shtëpinë e djegur 
në vitin 1924 nga Qeveria Demokratike ( e Fan Nolit). 

12.13.1935 - 
02.07.1936 

2 

I-1551 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi një telegram të 
kryepleqësisë së Himarës rreth shfaqjeve "Të 
ndjenjave antikombëtare" të disa himariotëve. 

06.13.1936 - 
09.15.1936 

4 

I-1552 Relacion i Kryeministrit Mehdi Frashëri drejtuar 
Ministrisë së Oborit Mbretëror mbi zgjidhjen e një 
mosmarrëveshje të ndodhur midis Ministrit të 
Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Financave. 

11.07.1936 4 

I-1553 Lutje telegrafike dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi kontrollin e ushtruar në shtëpinë e Sade Kadiut 
(i dyshuar si kundërshtar i regjimit të Zogut). 

07.16.1936 - 
07.18.1936 

3 
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I-1556 Lutje dhe kërkesa të personave të ndryshëm mbi 
ndjekjet ligjore kundrejt nëpunësve të organeve të 
drejtësisë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë për kryerje hetimesh kundër 
personave të ndryshëm. 

01.22.1936 - 
02.27.1936 

10 

I-1558 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi internimin e 
familjeve të kriminelëve dhe kontrabandistëve. 

07.12.1934 - 
10.26.1936 

42 

I-1559 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi të drejtën për të ngritur padi prej 
prokurorëve të shtetit ose përfaqësuesve ligjorë për 
prerjen e drurëve pa leje. 

03.03.1936 - 
06.06.1936 

4 

I-1560 Urdhër i Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi lënien e lirë të personave 
që nuk kanë marrë pjesë në ngjarjet e Korçës 
(demonstrata e bukës në Korçë). 

03.14.1936 1 

I-1561 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
faljen e dënimeve dhe pjesës së dënimeve të të 
dënuarve për faje ushtarake. 

01.23.1936 - 
12.23.1936 

38 

I-1564 Kërkesa të personave të ndryshëm për lirim nga 
arrestimi. 

03.11.1936 - 
05.11.1936 

1 

I-1565 Lutje të disa personave për lirim nga burgu (të 
burgosur arbitrarisht nga Nënprefektura e Himarës). 

05.25.1936 2 

I-1568 Lutje, kërkesa dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Drejtësisë për faljen dhe zbritjen e 
dënimeve të dënuarve për faje ordinere. 

01.22.1936 - 
11.12.1936 

119 

I-1569 Kërkesa të personave të ndyshëm për pezullim nga 
burgimi. 

05.26.1936 - 
12.07.1936 

3 

I-1570 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave për faljen e të dënuarve për 
kontabandë. 

01.04.1936 - 
05.21.1936 

6 

I-1573 Urdhër i Departamentit Ushtarak mbi zbatimin nga 
ana e dikastereve të urdhërave mbi qarkullimin në 
zonat e kufirit. 

12.11.1936 1 

I-1575 Kërkesa të të burgosurve për takime me funksionarët 
e Kryeministrisë dhe Ministrisë së  Punëve të 
Brendshme. 

08.20.1936 - 
10.15.1936 

6 

I-1576 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi vendosjen e të burgosurve 
politik pranë të burgosurve ordinerë. 

01.23.1936 - 
01.31.1936 

2 

I-1577 Kërkesa dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi transferime 
nga burgjet e të burgosurve. 

01.31.1936 - 
12.01.1936 

56 

I-1578 Lutje e të burgosurve të burgut të Tiranës për lejimin 
e futjes së duhanit në burg. 

02.05.1936 - 
07.06.1936 

4 
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I-1579 Ankime të të burgosurve dhe të personave të 
ndryshëm për zgjidhjen nga gjygji të problemeve të 
tyre. 

02.07.1936 - 
11.16.1936 

11 

I-1580 Lutje të personave të ndryshëm për sqarimin e 
çështjeve të burgimit e gjobitjes të të afërmve të tyre. 

03.23.1936 - 
12.30.1936 

10 

I-1581 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi dhënien e urdhërave 
komunave të malësive për hartimin e listave të 
fejesave që në vogli të djemve dhe vajzave për 
evitimin e krimeve. 

05.20.1936 1 

I-1582 Lutje dhe kërkesa të personave të ndryshëm mbi 
heqjen e titullit të kafeneve të tyre (shtëpi publike) 
dhe moslargimin nga qyteti për prostitucion. 

02.26.1936 - 
10.15.1936 

7 

I-1583 Korrespondencë  mbi ndjekjet ligjore të personave 
imoralë. 

04.03.1936 - 
09.24.1936 

5 

I-1585 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi lënien e lirë të hyrjes së fletores "Le Populaire" 
(franceze) në Mbretërinë Shqiptare. 

09.14.1936 3 

I-1586 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi ndalimin e hyrjes në Shqipëri të revistës "La 
Literature Internacionale". 

02.12.1936 60 

I-1588 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Oborrin Mbretëror mbi 
emërimin e Emilio Sciala Legraze Konsull Nderi i 
Shqipërisë në Torino dhe të Nezir Leskovikut si 
Kryekonsull në Selanik. 

03.03.1936 - 
12.12.1936 

6 

I-1590 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi dekorimin e Tahir Shtyllës 
(Kryekonsull i Mbretërisë së Barit) me dekoratën 
"Komandar i Urdhërit të Skënderbeut". 

03.16.1936 - 
05.06.1936 

4 

I-1591 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi akordimin e dekoratës " 
Urdhëri i Skënderbeut etj. " personaliteteve italiane 
dhe greke. 

03.12.1936 - 
11.13.1936 

20 

I-1592 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Mnistrinë e Oborrit Mbretëror 
mbi paraqitjen e letërpatentave dhe ekzekuaturat e 
konsujve të shteteve të huaja (Greqisë, Jugosllavisë, 
Hollandës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës etj.) në 
Shqipëri. 

02.28.1936 - 
10.31.1936 

31 

I-1593 Dekretligj mbi krijimin e Legatës Mbretërore të 
Shqipërisë në Bukuresht dhe suprimimin e postit të 
sekretarit të Kryekonsullatës në atë qytet. 

08.24.1936 - 
10.15.1936 

13 

I-1594 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen pjesë të 
Shqipërisë në mbledhjen e 23-të të Institutit 
Ndërkombëtar të Statistikës në Athinë. 

03.17.1936 - 
05.16.1936 

2 
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I-1595 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
ndërhyrjen e bërë pranë qeverisë jugosllave për 
çeljen e një vendkalimi të ri për katundet shqiptare 
që ndodhen në zonën kufitare. 

01.04.1936 - 
06.18.1936 

6 

I-1596 Vendime të Këshillit të Ministrave, promemorie e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi zgjedhjen e dy anëtarëve të 
rinj në vendet vakante të Gjykatës Ndërkombëtare në 
Hagë të Agjah Libohovës, Suad Asllani. 

06.16.1936 - 
08.25.1936 

9 

I-1599 Raport i Ministrit Shqiptar në Greqi mbi situatën e 
brendshme të Greqisë drejtuar Ministrisë së Punëve 
të Jashtme e për njoftim Kryeministrisë. 

01.05.1936 - 
01.17.1936 

6 

I-1600 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e 
Shipërisë në Konferencën Ndërkombëtare të Punës. 

05.05.1936 - 
05.28.1936 

4 

I-1601 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e 
një delegati shqiptar në Kongresin Botëror të Paqes 
në Londër. 

05.30.1936 - 
06.12.1936 

2 

I-1602 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e një 
marrëveshje midis Shtetit Shqiptar dhe Shtetit Grek 
për zbatimin e lëvizjes së tranzitit të shtetasve të dy 
vendeve. 

09.19.1936 2 

I-1603 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen pjesë të 
vendit tonë në mbledhjen e Lidhjes së Kombeve. 

05.12.1936 3 

I-1604 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
raportit për informimin e Konventës së Lidhjes së 
Kombeve. 

08.29.1936 9 

I-1605 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
propozimit për kompesimin tripalësh të qeverisë 
greke, shqiptare dhe gjermane. 

06.25.1936 4 

I-1606 Telagrame proteste dhe kërkesa të personave të 
ndryshëm dhe firmave tregtare me rastin e 
nënshkrimin të marrëveshjes ekonomike shqiptaro-
italiane. 

03.24.1936 - 
03.26.1936 

10 

I-1608 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi shqyrtimin e çështjeve të pasurive së shqiptarëve 
në Greqi. 

11.20.1935 - 
06.05.1936 

10 

I-1609 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mosmarrjen 
pjesë të Shqipërisë në Kongresin Botëror për kohën e 
lirë dhe çlodhjen në Hamburg për shkak ngushtice 
buxheti. 

06.17.1936 - 
07.28.1936 

2 

I-1610 Telegram falënderimi drejtuar Emin Plakës Kavajë 
nga Mehdi Frashëri për urimet me rastin e 
nënshkrimit të marrëveshjes shqiptaro-italiane. 

03.31.1936 - 
04.06.1936 

2 

I-1611 Akorde dhe marrëveshje të lidhura midis Shqipërisë 
dhe Italisë në lëmin ekonomiko-financiar. 

03.19.1936 - 
06.20.1936 

156 
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1612 Projektligj mbi pranimin e marrëveshjeve të 
nënshkruara midis Qeverisë Mbretërore Shqiptare 
dhe Qeverisë Mbretërore Italiane. 

03.19.1936 3 

I-1613 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi bisedimet e 
zhvilluara midis delegatit të Qeverisë Shqiptare 
Dhimitër Beratit me Ministrin e Italisë në Tiranë 
Morio Idelli për aprovimin e marrëveshjeve 
ekonomiko-financiare midis dy vendeve (akorde) 
dhe raportet justifikuese për gjithë marrëveshjet. 

02.25.1936 - 
11.19.1936 

337 

I-1614 Lutje e popullit të Dangëllisë mbi kthimin e rajonit 
Frashër në Nënprefekturë. 

08.11.1936 1 

I-1615 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi ndyshimin e 
emrave të huaj me emra shqiptare të katundeve dhe 
lagjeve. 

12.14.1936 1 

I-1616 Urdhër mbi zonat kufitare, tokësore e detare (fletë të 
shkëputura). 

1936 1 

I-1617 Lutje e kryepleqësisë së katundeve për rishqyrtimin e 
vartësisë së fshatrave të tyre nga komunat. 

02.08.1936 - 
05.23.1936 

5 

I-1618 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve mbi 
disa ndryshime në Statutin Themeltar të Mbretërisë. 

04.22.1936 - 
11.16.1936 

18 

I-1619 Dekretligj mbi suprimimin e policisë. 01.04.1936 - 
01.20.1936 

7 

I-1620 Dekretligj, shtojcë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e Drejtorisë së Bashkimit të 
Komunave. 

05.19.1936 - 
07.28.1936 

47 

I-1622 Ankesa të popullsisë kundrejt kryetarëve të 
komunave. 

02.12.1936 - 
10.16.1936 

36 

I-1623 Projektligj mbi organizimin dhe detyrat e Drejtorisë 
së Statistikës. 

1936 10 

I-1624 Ligj mbi krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Skelës së Durrësit. 

03.10.1936 - 
03.14.1936 

71 

I-1625 Dekretligje dhe njoftime të Ministrisë së Punëve 
Botore drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin dhe 
hapjen e zyrave të PTT-ve në Cakran, Kuçovë, 
Dukagjin, Poliçan etj. 

01.08.1936 - 
10.31.1936 

21 

I-1626 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi heqjen e 
imunitetit parlamentar të disa deputetëve. 

01.31.1936 - 
02.29.1936 

4 

I-1627 Lutje e kryepleqësisë të katundit Kupas (Prefektura e 
Beratit) për pasjen e kryepleqësisë së veçantë. 

06.09.1936 - 
06.23.1936 

4 

I-1628 Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit mbi thirrjen e qeverisë para Parlamentit 
për dhënie mendimi mbi politikën e brendshme të 
shtetit. 

01.10.1936 - 
01.11.1936 

3 
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I-1629 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
drejtuar gjithë dikastereve mbi korrespondencën me 
zyrën sekrete. 

08.29.1936 3 

I-1630 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjatimin e 
afatit të funksionimit të zyrave. 

08.27.1936 1 

I-1631 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transferimin e 
zyrave të porteve. 

03.17.1936 3 

I-1632 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve 
qendrore mbi dërgimin e gjithë qarkoreve të nxjerra 
prej tyre, Inspektorisë së Oborrit Mbretëror për 
arësye operativiteti. 

09.29.1936 - 
10.13.1936 

7 

I-1633 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave 
mbi dërgimin e ligjeve dhe rregulloreve për aprovim 
në bazë të rregullave. 

10.22.1936 - 
11.26.1936 

9 

I-1634 Kërkesa të kryepleqësisë të Durrësit dhe të Shijakut 
mbi rimëkëmbjen e Gjykatës Kolegjale të "Gjygjit të 
Paqit". 

02.18.1936 - 
03.17.1936 

14 

I-1635 Dekretligj dhe vendime mbi zgjedhjet parlamentare 
dhe Kryesisë së Parlamentit. 

10.17.1936 - 
11.21.1936 

7 

I-1636 Dekret mbi hapjen, mbylljen dhe zgjatjen e sesioneve 
parlamentare. 

03.12.1936 - 
04.28.1936 

5 

I-1637 Ligj dhe shtojcë ligji mbi zgjedhjen e deputetëve. 12.08.1936 5 

I-1638 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi zgjedhjet plotësuese për 
deputetë në qarkun e prefekturave të Tiranës dhe 
Durrësit. 

11.02.1935 - 
01.04.1936 

9 

I-1639 Kërkesë e Idriz Topullit drejtuar mbretit mbi 
nxjerrjen e njerit prej djemve të tij si deputet të zonës 
së Beratit dhe Mahmud Spahiut për këtë çështje. 

01.23.1936 - 
08.08.1936 

5 

I-1640 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe prefekturat mbi zgjedhjet e 
kryepleqësive dhe çrregullimet e ndodhura në 
katunde dhe lagje të ndryshme në këto zgjedhje. 

01.23.1936 - 
12.07.1936 

36 

I-1641 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bashkinë e 
Kryeqytetit mbi dërgimin e listave të nëpunësve të 
Kryeministrisë (jetëshkrime). 

03.03.1936 - 
11.27.1936 

23 

I-1644 Kopje jetëshkrimi të kuadrit të bashkive e komunave, 
policëve e gardianëve të burgjeve në shërbim të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.07.1936 - 
12.23.1936 

94 

I-1645 Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Këshillit 
Kontrollues dhe Ministrisë së Financave mbi 
emërimin e Kryetarit të Parlamentit dhe kuadrit të tij. 

10.19.1936 - 
11.12.1936 

15 
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I-1646 Dekretligj, raport justifikues dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Oborrit Mbretëror 
mbi shtimin e kuadrit të personelit të Këshillit të 
Shtetit për ushtrimin financiar 1936-1937. 

08.21.1936 - 
09.18.1936 

10 

I-1647 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë mbi ndalimin e 
nëpunësve e funksionarëve të shtetit për tu marrë me 
probleme politike. 

01.31.1936 - 
02.19.1936 

5 

I-1648 Rregullore mbi modifikimin e rregullores së 
urdhërave të medaljeve të Mbretërisë Shqiptare me  
datë 26.11.1930. 

01.27.1936 - 
01.29.1936 

3 

I-1649 Dekretligj mbi shtimin dhe modifikimin e disa 
dispozitave të ligjit mbi organizimin e drejtësisë. 

07.01.1936 - 
09.18.1936 

20 

I-1652 Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime dhe marrje masash 
disiplinore të kuadrove të bashkive e komunave dhe 
personelit vartës të kësaj ministrie. 

12.14.1935 - 
12.26.1936 

202 

I-
1652/a 

Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime dhe marrje masash 
disiplinore të kuadrove të bashkive dhe komunave 
dhe personelit vartës të kësaj ministrie. 

03.18.1936 - 
04.30.1936 

118 

I-
1652/2 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime e marrje masash disiplinore të 
kuadrove të bashkive, komunave dhe personelit 
vartës të kësaj ministrie. 

11.27.1935 - 
04.21.1936 

150 

I-
1652/2
a 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime e marrje masash disiplinore të 
kuadrove të bashkive, komunave dhe personelit 
vartës të kësaj ministrie. 

04.19.1936 - 
12.23.1936 

182 

I-1655 Korrespondencë e Konsullatës Shqiptare në Stamboll 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Kryeministrinë  
mbi vuajtjet e shqiptarëve të emigruar në Turqi dhe 
kërkesa e tyre për t'u instaluar në Shqipëri. 

10.20.1936 3 

I-1657 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Pëgjithshme të Reformës Agrare etj. mbi instalimin e 
transferimin e emigrantëve. 

01.11.1936 - 
10.21.1936 

41 

I-1658 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve Botore, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare mbi emërimin në 
punë të emigrantëve. 

04.25.1936 - 
09.29.1936 

6 

I-1660 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje, lista dhe 
korrespondencë mbi furnizimin e dhënie ndihmash 
me ushqime e të holla familjeve të emigrantëve. 

11.09.1935 - 
08.20.1936 

200 
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I-1774 Skemë dekreti mëkëmbësor për krijimin në Tiranë 
nën mbikqyrjen e PKFSh, të Entit Kombëtar për 
zejtarinë shqiptare. 

1930 - 1936 24 

I-1989 Ankesë drejtuar Kryeministrisë për një rrahje të bërë 
nga një nëntoger. 

03.21.1936 2 

I-1990 Njoftim i Komisionit të Qendrës "Gruaja Shqiptare" 
drejtuar Kryeministrisë ku jep të dhëna për 
inspektimin e bërë në burgun e grave dhe kërkon të 
përmirësohet gjendja e keqe në të cilën ndodhej. 

06.10.1936 3 

I-1991 Dekret mbi aprovimin dhe zbatimin e ligjit për 
modifikimin e disa neneve të ligjit të dekorecioneve. 

01.14.1936 1 

I-1992 Vendime dhe lista të kuadrit të Kryeministrisë, 
Këshillit të Shtetit, Oborrit Mbretëror dhe Këshillit 
Kontrollues. 

03.14.1936 - 
03.25.1936 

7 

I-1993 Lista dhe lutje të kuadrit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

03.03.1936 - 
09.30.1936 

8 

I-1994 Kuadri i personelit të Ministrisë së Drejtësisë. 1936 5 

I-1995 Projekt-dekret-ligj dhe mendim mbi suprimimin e 
Bashkisë së Zerqanit. 

09.05.1936 - 
11.14.1936 

3 

I-1996 Lutje e një emigranti për t'u instaluar në ndonjë 
parcelë toke. 

02.25.1936 1 

I-2111 Vendim i Këshillit të Shtetit, mbi shtetësinë e Vasil 
Bezhanit (person i cili është i njohur si ushtar i 
arratisur në Greqi dhe prej saj vajtur në Amerikë 
duke marrë nënshtetësinë amerikane), si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për zgjidhjen e këtij problemi. 

01.09.1933 - 
01.10.1936 

13 

I-2117 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi emërimin e një mësuesi. 

01.25.1934 - 
07.15.1936 

0 

I-2118 Udhëzim i Kryeministrit, drejtuar ministrave mbi 
paraqitjen e një raporti, mbi gjendjen e dikastereve 
dhe masat që duhen të merren për përmirësimin e 
tyre në të ardhmen. 

02.11.1936 1 

I-2137 Telegram i Qeverisë Shqiptare dërguar Benito 
Musolinit, ku e përgëzon për pushtimin e " Adis 
Abebës " nga ushtria italiane. 

05.05.1936 1 

II Ushtria   

II-395 Dekretligj, mbi gjendjen e personelit nënoficer e trup 
të Armës së Gjindarmërisë. 

11.02.1935 - 
05.27.1936 

34 

II-396 Dekretligj, mbi disa modifikime të ligjit për 
organizimin e Armës të Gjindarmërisë Mbretërore. 

02.05.1935 - 
01.03.1936 

56 

II-403 Dekretligj, mbi ndryshimin e kuadrit organik të 
oficerëve e nënoficerëve të Gjindarmërisë. 

05.26.1936 - 
07.16.1936 

27 

II-405 Projekt-dekret-ligj, mbi rekrutimin, kompretimin dhe 
gradimin e oficerëve e nënoficerëve të Ushtrisë. 

1936 37 

II-407 Ligj, mbi ndryshimin e neneve 1 dhe 2 të ligjit mbi 
organizimin e Armës së Gjindarmërisë. 

01.30.1936 - 
02.11.1936 

5 
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II-408 Korrespondencë e Departamentit Ushtarak dhe 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, dërguar për 
njoftim Kryeministrisë mbi personelin arsimor të 
shkollave ushtarake, si dhe kërkesa për pranim në 
shkollat ushtarake. 

01.29.1936 - 
02.15.1936 

4 

II-409 Lutje dhe kërkesa të Mehmet Shehut, drejtuar 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare dhe 
Kryeministrisë, për vazhdimin e studimeve në 
Shkollën Ushtarake në Napoli. 

09.14.1936 - 
11.13.1936 

9 

II-410 Projtekt mbi dekretligjin, mbi plotësimin dhe 
ndryshimin e ligjit, mbi rregullimin e Ushtrisë 
Kombëtare datë 14.4.1934. 

1936 5 

II-411 Projekt mbi dekretligjin dhe dekretligj, mbi ligjin e 
rekrutimit dhe modifikimin e tij. 

05.05.1936 - 
05.26.1936 

29 

II-412 Projekt mbi dekretligjin, mbi gjendjen e oficerëve të 
Fuqive të Armatosura. 

1936 28 

II-413 Dekretligji, mbi caktimin e zonave të Servilutit 
Ushtarak në zonat e Milotit e Librazhdit. 

12.11.1936 4 

II-414 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak dhe Këshillin e Shtetit, mbi dekretimin e 
projektdekreteve për rregullimin e ushtrisë të 
Departamentit Ushtarak. 

09.16.1936 - 
12.03.1936 

7 

II-415 Urdhër i Mbretit Zogu i I-rë për mbledhjen e 
informatave dhe lajmeve, mbi situatën e lëvizjes 
ushtarake gjatë kufirit të Mbretërisë nga agjentët e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.15.1936 - 
01.18.1936 

2 

II-416 Kërkesa të oficerëve rezervë, mbi dhënie leje për 
mbajtje armësh. 

07.23.1936 - 
07.23.1936 

1 

II-417 Korrespondencë e Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare me Kryeministrinë dhe prefekturat, mbi 
shërbimin ushtarak të rekrutëve. 

04.15.1936 - 
12.05.1936 

8 

II-418 Projekt mbi dekretligjin, mbi disa ndryshime në 
procedurën dhe Kodin Penal Ushtarak në kohë 
paqeje. 

1936 6 

II-419 Urdhër i Kryeministrisë, drejtuar Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare për dhënien e urdhërave, 
komandave dhe zyrave ushtarake vartëse, për 
ekzekutimin e vendimeve të përmbarimit. 

09.30.1936 - 
10.29.1936 

5 

II-420 Korrespondencë e Kryeministrisë me Armën e 
Gjindarmërisë Mbretërore, mbi lutjen e kryeplakut të 
Burrelit për dhënien në atjudikatë të larjes së teshave 
të Gjindarmërisë. 

07.13.1936 4 

II-421 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë, mbi ftesën e Legatës Italiane për 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në një konkurs tipik 
ushtarak në Romë. 

04.23.1936 1 

II-485 Kuadri i personellit të gjindarmërisë oficerë e 
personel civil. 

1936 2 
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II-486 Letër e një kontratuesi për furnizim ushtrie me 
veshmbathje drejtuar kryeministrit në lidhje me 
detyrimet e palëve kontraktore. 

02.11.1936 5 

III Ekonomi-Financë   

III-987 Vendim mbi anullimin e vërtetimit çdo muaj të 
shpenzimeve të kryera nga zyrat botore dhe 
korrespondencë mbi përvetësimin e taksës së rrugës 
nga Nënprefekti i Gramshit. 

01.17.1927 - 
11.16.1936 

9 

III-
1901 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen 
e shoqërisë nëpër kongrese dhe konferenca 
ndërkombëtare për punët bujqësore dhe higjienën 
bujqësore. 

03.04.1930 - 
06.25.1936 

65 

III-
1937 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Këshillin e Shtetit mbi vizitën 
jozyrtare që dëshiron të bëjë Flota Britanike në 
Sarandë, mbi rregullat dhe shenjat bregdetare si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.18.1930 - 
07.15.1936 

44 

III-
2289/2 

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

06.30.1932 - 
03.20.1936 

313 

III-
2605 

Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi suprimimin dhe 
zbritjen e taksës së vizave për turistët që vijnë nga 
jashtë. 

06.25.1933 - 
04.16.1936 

9 

III-
2625 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë 
me Oborrin Mbretëror dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi pagimin e dëmshpërblimeve të tyre. 

01.25.1933 - 
07.09.1936 

21 

III-
2637 

Kërkesa të personave të ndryshëm për pension si dhe 
vendime, dekretligj dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave etj., mbi dhënien e 
pensioneve civile. 

01.03.1933 - 
05.26.1936 

407 

III-
2780 

Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi taksën e 
rrugës të ushtarakëve. 

01.19.1934 - 
01.07.1936 

23 

III-
2806 

Vendime të Këshillit të Ministrave për akordim 
fondesh, dikastereve të ndryshme për shpenzime të 
ndryshme me marrëveshje private. 

01.11.1934 - 
02.19.1936 

75 

III-
2843 

Përmendore, lutje personash të ndryshëm dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare etj., mbi konflikte për çështje pronësie. 

01.16.1934 - 
01.02.1936 

146 

III-
2845 

Lutje të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë me anë të së cilës kërkojnë nëpunësi 
ku të jetë nevoja, si dhe korrespondenca përkatëse 
për këtë problem. 

02.04.1935 - 
05.01.1936 

238 
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III-
2849 

Dekret mbi dhënien në koncesion të shfrytëzimit të 
minierës së qymyrgurit e zbulime në Qafë Krrabë, 
shoqërisë kolektive 
 " Krraba" . 

02.28.1935 - 
01.26.1936 

10 

III-
2850 

Vendim i Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi dhënien, anulimin e koncesionit 
të thëngjill - gurit të Drenovë - Boboshticë për arsye 
se nuk kanë paguar taksat. 

02.23.1935 - 
07.08.1936 

6 

III-
2863 

Lutje e një grupi këpucarësh të Korçës, drejtuar 
Kryeministrisë me anë të së cilës kërkojnë ndalimin e 
funksionimit të kësaj fabrike pasi konkuron punën e 
dorës së tyre. 

12.18.1935 - 
01.09.1936 

6 

III-
2869 

Lutje e disa tregtarëve të Tiranës drejtuar 
Kryeministrisë me anë të së cilës bëjnë lutje për 
ndalimin e hapjes së industrisë pyjore të shoqërisë 
jugosllave " Sipad " pasi është në dëm të popullit. 

12.23.1935 - 
03.15.1936 

5 

III-
2872 

Adjutantura e Oborrit Mbretëror dërgon lutjen e një 
nënshtetasi grek i arratisur dhe i internuar ku kërkon 
që të lihet i lirë të ushtrojë profesionin e tij në disa 
vise të Shqipërisë. 

11.27.1935 - 
01.23.1936 

4 

III-
2874 

Projektligj mbi zbatimin e Reformës Agrare. 09.06.1934 - 
02.06.1936 

52 

III-
2875 

Lutje personash drejtuar Kryeministrisë me anë të së 
cilës kërkojnë që t`u japë tokë Reforma Agrare pasi 
kanë qënë bujq, si dhe mbi një person i cili ankohet 
se Reforma Agrare e ka nxjerrë prej tokës si bujk i 
shtetit sipas kontratës së lidhur me financën e Fierit. 

01.28.1935 - 
02.21.1936 

43 

III-
2877 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi lutjen e 
personave për dhënien e një copë toke për ta punuar. 

03.12.1935 - 
01.14.1936 

19 

III-
2883 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi hartimin e planeve 
për tharjen e kënetës së Gjormit në Laç. 

09.28.1935 - 
04.11.1936 

11 

III-
2890 

Lutje e Kryepleqësisë së fshatit Rrushbull, mbi 
pengesat që sjell në zhvillimin e bujqësisë shoqëria " 
Eja" si dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare për këtë problem. 

06.08.1936 - 
07.04.1936 

3 

III-
2892 

Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Prefekturën e Shkodrës mbi një konflikt 
financiar të një sipërmarrësi shqiptar me një firmë 
gjermane për shfrytëzim pyjesh. 

07.24.1935 - 
04.10.1936 

8 

III-
2894 

Projektligj, raport justifikues, qarkore e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
ndërtim, meremetim ndërtesash shtetërore. 

02.14.1935 - 
01.24.1936 

36 

III-
2895 

Dekretligj, raporte dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi aprovimin, zbatimin e planeve rregullues të 
qyteteve Durrës, Tiranë, Korçë, Elbasan. 

01.04.1935 - 
03.03.1936 

91 
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III-
2902 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financës, mbi kërkesë për dhënie shtëpi një personi 
të djegur gjatë Luftës së Vlorës. 

07.18.1935 - 
07.06.1936 

9 

III-
2905 

Projektrregullore për zbatimin e ligjit mbi 
themelimin e odave të tregtisë. 

02.27.1935 - 
05.27.1936 

57 

III-
2913 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Drejtësisë mbi marrje masash 
kundrejt personave që merren me kontrabandë, 
dhënie e falje dënimi kontrabandistëve. 

11.15.1934 - 
01.31.1936 

43 

III-
2914 

Projekt-dekret-ligj mbi kufizimin e importimit të disa 
mallrave. 

06.05.1935 - 
06.12.1936 

36 

III-
2920 

Ligj mbi ndryshime në tagra dhe në strukturën e 
tarifës doganore të përgjithshme në fuqi, si dhe mbi 
përjashtimin nga taksa doganore të disa materialeve 
të importuara për punëtorët. 

01.04.1935 - 
05.26.1936 

167 

III-
2921 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave mbi emërime, pushime, 
transferime, dekret të personelit të Postë Telegraf 
Telefonave. 

01.26.1935 - 
05.30.1936 

319 

III-
2925 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi ngarkim-
shkarkimin e mallrave që transportohen nëpërmjet 
lumenjve në Shkodër. 

05.08.1935 - 
10.26.1936 

8 

III-
2936 

Dekretligj, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Oborrit Mbretëror, mbi aprovimin e buxhetit 
preventiv për ushtrim financiar 1935-1936. 

04.13.1935 - 
03.02.1936 

79 

III-
2938 

Paraqitje e buxhetit të Parlamentit. 04.01.1935 - 
03.31.1936 

5 

III-
2940 

Ligj mbi ndryshimin e buxhetit 1935-1936 të 
Ministrisë së Punëve Botore e të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave. 

02.05.1936 - 
02.27.1936 

9 

III-
2942 

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

01.15.1935 - 
06.05.1936 

210 

III-
2947 

Ankesë e disa debitorëve që janë mbytur në borxhe, 
ku kërkojnë shpejtimin e ligjit të moratoriumit, 
pagime, likujdime borxhesh shtetërore të personave 
të ndryshëm etj. 

01.26.1935 - 
07.25.1936 

271 

III-
2952 

Rregullore për zbatimin e ligjit, mbi zëvendësimin 
fakultativ të së dhjetës me një tatim në të holla, 
nxjerrje e blerje të dhjetash. 

01.03.1935 - 
01.15.1936 

163 

III-
2963 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Prefekturën e Korçës, mbi lutjen e 
Pleqësisë të katundit Glomboçit me anë të së cilës 
kërkojnë që taksën 20% të peshkut t'a paguajnë kur 
zihet peshku e jo në treg ku shitet. 

12.05.1935 - 
01.04.1936 

5 
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III-
2964 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi vënie taksë mjekëve që 
bëjnë vizita, si dhe mbi kërkesën e një personi që 
është operuar për t'a përjashtuar nga taksa e spitalit. 

07.15.1935 - 
06.15.1936 

4 

III-
2968 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi taksën e 
ngarkim-shkarkimit. 

01.22.1935 - 
05.04.1936 

54 

III-
2975 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave mbi 
vënie e falje gjobe disa personave. 

07.05.1935 - 
03.14.1936 

7 

III-
2976 

Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Drejtësisë mbi pagimin, ndalimin e 
prerjen e rrogave personelit civil. 

01.09.1935 - 
11.27.1936 

223 

III-
2977 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi 
pagimin e rrogave të personelit ushtarak. 

02.27.1935 - 
03.17.1936 

10 

III-
2979 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi 
pagimin e rrogave të prapambetura. 

02.27.1935 - 
01.15.1936 

17 

III-
2985 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Ministrinë e Punës dhe të Pensioneve mbi dhënie 
pensioni familjar. 

01.19.1935 - 
01.31.1936 

465 

III-
2986 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave mbi pagimin e ndalimin e 
rrogave të  disponibilitetit personave civilë. 

01.03.1934 - 
12.30.1936 

147 

III-
2987 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
pagim rroge disponibiliteti personelit ushtarak. 

02.15.1935 - 
01.15.1936 

53 

III-
2988 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi akordimin e një shpërblimi të 
njëhershëm personave civilë. 

08.09.1934 - 
09.07.1936 

570 

III-
2989 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror mbi akordimin e një shpërblimi të 
njëhershëm personave ushtarakë. 

02.20.1935 - 
01.24.1936 

265 

III-
2990 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktim dietash 
personave të ndryshëm që dalin jashtë shtetit. 

02.22.1935 - 
03.05.1936 

22 

III-
2991 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare mbi shpenzime për ushtrinë. 

01.15.1935 - 
07.28.1936 

51 

III-
2996 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, kryesinë e bashkisë mbi pagesën e 
vleftës së disa tokave të shpronësuara. 

11.06.1935 - 
08.01.1936 

16 

III-
2997 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave mbi shpenzime për 
meremetimin e pallatit ministrial. 

09.25.1935 - 
11.04.1936 

6 
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III-
2999 

Vendime të Këshillit të Ministrave për akordim 
fondesh dikastereve të ndryshëm, për shpenzime të 
ndryshme me marrëveshje private. 

01.04.1935 - 
01.03.1936 

192 

III-
3000 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve Botore, 
Ministrinë e Financave, mbi pagimin e detyrimeve 
ndaj personave e shoqërive private. 

02.04.1935 - 
01.29.1936 

55 

III-
3004 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi shpenzime për 
shëndetësinë. 

05.10.1935 - 
01.15.1936 

14 

III-
3012 

Projektrregullore për zbatimin e ligjit, mbi 
administrimin e pasurisë dhe të kontabilitetit të 
përgjithshëm të shtetit. 

08.10.1935 - 
02.05.1936 

168 

III-
3013 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shpronësim tokash për 
shoqërinë e vajgurit " AIPA ". 

04.26.1935 - 
03.24.1936 

21 

III-
3020 

Vendim, ligj mbi zbatimin e ligjit për shitjen e tokave 
rurale, patrimoniale, shtetërore e private. 

02.02.1935 - 
02.13.1936 

68 

III-
3021 

Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Prefekturën e 
Korçës mbi njohje privatësi pyjesh,. 

05.22.1935 - 
04.04.1936 

43 

III-
3025 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare dhe 
Nënprefekturën e Lushnjes, mbi konflikt për çështje 
kullote. 

12.07.1935 - 
01.15.1936 

6 

III-
3029 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi ankimin e një personi se i 
kanë grabitur pasurinë. 

11.18.1935 - 
05.12.1936 

5 

III-
3033 

Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Këshillit 
Kontrollues mbi emërimin e Z. Dr.Terenc Toçi si 
Nënministër i Ekonomisë Kombëtare. 

12.02.1936 - 
12.17.1936 

6 

III-
3034 

Lutje dhe korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare dhe Ministrisë së Financave me 
Kryeministrinë mbi emërimin e ministrit të 
Ekonomisë Kombëtare. 

01.23.1936 - 
12.22.1936 

13 

III-
3038 

Projektligj, raporte justifikues dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Ministrinë e Punëve të Jashtme etj. mbi 
rregullimin e orëve të punës në industri për të 
vegjëlit dhe femrat. 

02.12.1936 - 
10.01.1936 

28 

III-
3039 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi krijimin e klasës së 
vobektëve. 

04.06.1936 - 
09.24.1936 

9 
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III-
3041 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe telegrame e kërkesa të kryepleqësive të 
katundeve dhe personave të ndryshëm, e urisë së 
bukës dhe përmirësimin e jetesës. 

02.18.1936 - 
07.25.1936 

15 

III-
3042 

Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve mbi 
dërgimin e rregullores, për caktimin e të drejtave e 
detyrave të këshilltarëve e specialistëve të huaj në 
Shqipëri. 

03.09.1936 - 
03.19.1936 

18 

III-
3043 

Vendim i Këshillit të Shtetit mbi marrjen dhe zgjatjen 
e kontratës me Gjeneral Percy (inspektor i 
përgjithshëm i Gjindarmërisë ) . 

07.31.1936 1 

III-
3044 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lejimin e 
shoqërisë " Ala Litoria" për fillimin e shërbimit ajror 
dhe hapjen e linjave qarkulluese Tiranë, Kukës, 
Shkodër etj. 

05.05.1936 - 
05.20.1936 

4 

III-
3045 

Ligj, projektligj dhe ankesat përkatëse mbi dhënien 
në koncension Bashkisë së Korçës, shfrytëzimin e 
ujrave të Feasit  
( Komuna e Vithkuqit ) . 

02.22.1936 - 
04.21.1936 

33 

III-
3046 

Korrespondencë e Komunës së Vithkuqit me 
Kryeministrinë, mbi kërkesën e pleqësive të 
katundeve të kësaj komune, për marrjen e masave 
administrative për ndalimin e shoqërisë " Gjeneral 
elektrik " për shfrytëzimin e ujrave të Vithkuqit. 

02.25.1936 4 

III-
3048 

Dekretligj mbi mëkëmbjen e shoqërisë " Portland 
Çimento-Shkodra" . 

01.11.1936 - 
11.16.1936 

37 

III-
3049 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi kontraditat e industrialistëve të huaj 
dhe vendas për hapjen e fabrikës së mëndafshit në 
Korçë. 

06.19.1936 1 

III-
3050 

Dekretligj mbi zbatimin e konvencionit për 
mbledhjen e punimin e bimës së shqopës e njoftime e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror për këtë çështje. 

11.20.1936 - 
12.23.1936 

19 

III-
3052 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Kryeministrinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi fillimin e punimeve të mirëmbajtjes dhe 
përmirësimin e limanit të Durrësit nëpërmjet 
financimit të shoqërisë italiane " Mazorona ". 
. 

03.10.1936 - 
10.01.1936 

12 

III-
3053 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luajtjen e dy 
bankave të shoqërisë " AIPA " për ndërtimin e urës 
në lumin Devoll. 

06.06.1936 - 
06.13.1936 

2 

III-
3054 

Ligj, projektligj dhe anekset përkatëse për punimin e 
marrëveshjes së nënshkruar më 17.10.1936 midis 
Qeverisë Shqiptare dhe Shoqërisë Franceze për 
Industrinë dhe Tregtinë e Vajgurit. 

06.06.1936 - 
12.05.1936 

39 
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III-
3055 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lejimin e 
shoqërisë " SITA " për eksportimin e kripës. 

06.17.1936 - 
06.19.1936 

2 

III-
3056 

Vendime të Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e 
punimeve për ndërtimin e rrugëve, urave, 
ndërtesave social-kulturore etj. dhe paraqitjen e 
materialeve për ndërtim nëpërmjet huasë së 
shoqërisë " SVEA ". 

01.03.1936 - 
12.30.1936 

323 

III-
3057 

Lutje dhe kërkesa të shoqërisë " SITA " mbi 
likujdimin e detyrimeve nga zyrat shtetërore, si dhe 
likujdimin e degëve të reja të kësaj shoqërie. 

03.21.1936 - 
11.13.1936 

11 

III-
3058 

Materiale mbi koncensionin e shfrytëzimit të pyjeve 
të Mamurrasit nga shoqëria " INAG " dhe mbi 
kontraditat midis kësaj shoqërie dhe shtetit shqiptar. 

12.18.1936 110 

III-
3059 

Raport i Kryeinspektorit të Oborrit Mbretëror, mbi 
kontrollin e ushtruar në shoqërinë " AGIP " për 
zhvillimin e hetimeve të rënies së zjarrit në depot e 
karburanteve. 

01.31.1936 - 
07.12.1936 

12 

III-
3060 

Kërkesë kredie, përjashtim nga taksat etj. të shoqërisë 
" Tërkun" dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore për këtë çështje. 

09.14.1936 - 
11.09.1936 

4 

III-
3061 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e George Janus për 
të shërbyer si ndërmjetës për disa shoqëri fabrikime 
angleze dhe ngritjen në Shqipëri të një stacioni 
radioje. 

08.06.1936 - 
08.28.1936 

3 

III-
3062 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lutjen e personave të 
ndryshëm për rikthim në punë pranë shoqërisë 
gjermane " SKIMA ". 

08.01.1936 - 
08.08.1936 

2 

III-
3063 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Ministrinë e Financave, mbi lutjet 
e punëtorëve të punëve botore për sigurimin e të 
drejtave të tyre nga shoqëritë e sipërmarrësit e huaj. 

04.14.1936 - 
05.05.1936 

18 

III-
3065 

Dekretligj mbi aprovimin e rregullores, mbi caktimin 
e detyrave dhe të drejtave të këshilltarëve teknik të 
huaj që janë në shërbim të Shtetit Shqiptar. 

03.12.1936 3 

III-
3066 

Projektligj mbi instalimin dhe lëvizjen e të huajve në 
Shqipëri, së bashku me raportet justifikuese etj. 

11.13.1936 1 

III-
3067 

Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
dhe kërkesa të shoqërisë " Krraba " dhe " Kol Kuqali " 
për furnizimin me qymyrguri të institucioneve të 
ndryshme. 

06.26.1936 - 
12.31.1936 

21 

III-
3068 

Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare me Kryeministrinë, mbi një ftesë të 
shoqërisë mbi mbrojtjen e shtazëve në Londër. 

12.05.1936 - 
12.07.1936 

2 

III-
3070 

Kërkesa të personave të ndryshëm për likujdim 
detyrimesh nga shoqëri të ndryshme. 

06.19.1936 - 
07.06.1936 

9 



Numri 
i  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-
3071 

Njoftime, mendime e korrespondencë mbi 
koncensionin e llixhave të Elbasanit. 

04.01.1936 - 
04.15.1936 

6 

III-
3072 

Vendim i Këshillit të Ministrave për kryerjen e 
punimeve aeroplotogrametrike nga Misioni 
Topografik Italian në Shqipëri. 

04.01.1936 - 
05.28.1936 

9 

III-
3074 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi emërimin, pushimin nga puna të 
kuadrit të industrisë. 

05.08.1936 - 
08.14.1936 

8 

III-
3078 

Lutje e këpucarëve të Tiranës, mbi mosdhënie leje 
shoqërisë " Vëllezërve Sukaj " për ngritjen e një 
fabrike këpucësh. 

05.01.1936 - 
05.16.1936 

4 

III-
3079 

Kërkesa mbi moskufizimin e industrive private nga 
ana e shtetit. 

01.11.1936 - 4 

III-
3080 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Shoqërinë e 
Kooperativave për Zhvillimin e Pëlhurës Tiranë, mbi 
zhvillimin e propagandës nëpër prefektura për 
avancimin e artizanatit. 

11.02.1936 - 
11.09.1936 

14 

III-
3081 

Njoftim e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi përkrahjen e 
industrisë shtëpiake. 

03.10.1936 - 
04.06.1936 

3 

III-
3082 

Njoftime e korrespondencë të Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Reformës Agrare mbi 
emërime, pushime, transferime e gradime të kuadrit 
të Reformës Agrare. 

01.17.1936 - 
12.11.1936 

39 

III-
3084 

Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare me Zyrën e Bujqësisë, Drejtorinë e 
Financave etj. për njoftim Kryeministrisë mbi marrje 
masash disiplinore për personelin neglizhues në 
punë. 

04.23.1936 - 
12.31.1936 

17 

III-
3085 

Dekretligj mbi aprovimin e rregullores, mbi zbatimin 
e ligjit për vijimin e kurseve për stërvitjen e 
personelit të administratës së pyjeve dhe raport 
justifikues. 

01.25.1936 - 
11.16.1936 

34 

III-
3087 

Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi formimin e një 
komisioni për shqyrtimin e tokave të vëna dorë prej 
privatëve. 

01.08.1936 - 
02.14.1936 

12 

III-
3089 

Ligj, dekretligj, shtojcë ligji, raporte justifikuese dhe 
korrespondencë mbi Reformën Agrare. 

03.07.1936 - 
11.19.1936 

25 

III-
3090 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formimin e një 
komisioni për shqyrtimin e disa neneve të ligjit mbi 
Reformën Agrare. 

11.18.1936 - 
12.05.1936 

9 

III-
3091 

Vendim i Këshillit të Shtetit dhe korrespondencë e tij 
me Kryeministrinë dhe Ministrinë e Financave, mbi 
paraqitjen e shtojcës së projektligjit mbi disa 
dispozita tranzitore për ligjet e Reformës Aggrare. 

02.04.1936 - 
03.30.1936 

5 

III-
3093 

Lutje dhe kërkesa të bujqve për instalim në tokat 
shtetërore. 

02.07.1936 - 
11.28.1936 

9 
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III-
3094 

Qarkore dhe raport i Drejtorisë së Reformës Agrare, 
mbi punimet teknike të Reformës Agrare dhe 
instalimin e emigrantëve. 

04.14.1936 - 
08.25.1936 

3 

III-
3095 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi aplikimin e 
Reformës Agrare në pronat e dhëna me qira. 

03.14.1936 4 

III-
3097 

Lutje e ankesa dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve Botore me Kryeministrinë,  mbi tharjen e 
kënetës së Treshit. 

01.11.1936 - 
12.01.1936 

17 

III-
3098 

Lutje, ankesa e korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve Botore me Kryeministrinë dhe zyrën e 
Punëve Botore, mbi dhënien ndihmë për hapjen e 
kanaleve vaditëse. 

01.11.1936 - 
07.28.1936 

18 

III-
3099 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekononisë Kombëtare, mbi dhënie ndihmë banorëve 
të katundit Shastë  
( Elbasan ) për nxjerrjen e ujit të Bushtricës për ujitjen 
e tokave. 

09.24.1936 1 

III-
3100 

Lutje të kryepleqësive të katundeve të Kuksit dhe 
Laknasit në Tiranë, drejtuar Kryeministrisë mbi 
dhënien e ujit për vaditjen e tokave. 

05.25.1936 - 
08.18.1936 

4 

III-
3101 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi ndalimin e 
një personi për prerjen e ujit në tokat e disa 
fshatarëve. 

04.21.1936 - 
05.22.1936 

9 

III-
3102 

Lutje e ankesa të personave që u janë marrë tokat. 03.10.1936 - 
04.29.1936 

2 

III-
3103 

Lutje e Xhemal Shtinos mbi dhënie ndihmë për të 
lehtësuar në mjeshtrinë bujqësore që ushtron sipas 
kohës, si dhe futjen e djalit të tij në punë që ka 
mbaruar shkollën bujqësore në Firence dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare me Kryeministrinë për këtë çështje. 

03.18.1936 - 
05.28.1936 

9 

III-
3104 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi 
dhënie tokash personave të ndryshëm. 

01.18.1936 - 
12.02.1936 

25 

III-
3105 

Kërkesë e Kryepleqësisë së lagjeve të Elbasanit, mbi 
instalimet në tokat e shtetit. 

01.10.1936 2 

III-
3106 

Lutje e korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Prefekturën Gjirokastër për njoftim 
Kryeministrisë, mbi largimin e bujqëve nga katundi 
Vrion i Sarandës. 

01.28.1936 - 
03.21.1936 

10 

III-
3107 

Lutje e korrespondencë mbi dhënie leje për punimin 
e tokës së ndaluar nga Qeveria. 

06.11.1936 - 
07.18.1936 

4 
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III-
3108 

Projekt-dekret-ligj, vendime të Këshillit të 
Ministrave, raport justifikues e korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, Kryesinë e Parlamentit etj. mbi 
shpërndarjen e materialeve bujqësore. 

09.29.1936 - 
12.17.1936 

25 

III-
3109 

Dekretligj, rregullore mbi aplikimin e ligjit mbi 
shërbimin veterinar ( turberkulinizimi ) dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare për këtë çështje. 

07.13.1936 - 
09.19.1936 

36 

III-
3110 

Qarkore e Kryeministrisë mbi hartimin e ligjeve mbi 
shërbimin veteriner, kontrollin e sendeve ushqimore, 
qumështit, mishit etj. 

05.27.1936 - 
07.31.1936 

3 

III-
3111 

Falenderime të Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
drejtuar Titullarit të Zyrës së Veterinarisë së Korçës, 
mbi punën e mirë që ka bërë në këtë sektor. 

11.03.1936 1 

III-
3112 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të Reformës 
Agrare mbi mbarëvajtjen e pyjeve. 

06.04.1936 - 
12.08.1936 

19 

III-
3113 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi pengesat e 
hasura për shfrytëzimin e një pylli në Divjakë të 
Lushnjes. 

03.02.1936 - 
05.28.1936 

3 

III-
3114 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. mbi dhënien e 
tagrit të peshkut me çmimet e vëna në adjudikatë 
dhe kthimin e dorëzimin e dajlaneve. 

01.23.1936 - 
12.30.1936 

43 

III-
3115 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbrojtjen e 
pyllit të Grykës së Dajlanit në Prefekturën e Vlorës, 
lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave për këtë çështje. 

02.15.1936 - 
09.14.1936 

7 

III-
3116 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
Konventës Veterinare midis Mbretërisë Italiane dhe 
Mbretërisë Shqiptare. 

02.19.1936 8 

III-
3117 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen pjesë të 
Shqipërisë në Konferencën Agrare Ndërkombëtare 
Pan-Europiane në Vjenë. 

11.19.1936 6 

III-
3118 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ratifikimin e 3 
konventave veterinare të hartuara nga Shoqëria e 
Kombeve, raport nga Ministria e Ekonomisë 
Kombëtare dhe konventat. 

06.11.1936 - 
06.18.1936 

40 

III-
3120 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj. 
mbi ndryshimin e titujve nga " ndihmës inxhinier " 
në  " asistent teknik " dy kuadrove të Ministrisë së 
Punëve Botore. 

05.02.1936 - 
05.28.1936 

5 
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III-
3122 

Plan dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi rregullimin e qytetit 
të Tiranës. 

11.09.1936 11 

III-
3125 

Kërkesa e ankesa të popullsisë për çelje rrugësh. 12.07.1936 - 
12.12.1936 

3 

III-
3127 

Lutje e personave të ndryshëm drejtuar Mbretit Zog, 
mbi dhënie leje për ndërtimin e kanaleve për t`u 
prerë vrullin  ujrave që hyjnë në shtëpitë e tyre. 

02.14.1936 - 
08.14.1936 

6 

III-
3128 

Lutje e një fshatari nga katundi Ostren i Vogël i 
Zarqanit drejtuar Mbretit Zog, mbi një sasi dinamiti 
për hapjen e burimit të ujit. 

06.26.1936 3 

III-
3129 

Lutje e një fshatari nga katundi Sobik i Libohovës, 
mbi paraqitjen e disa shpikjeve që ka bërë. 

06.04.1936 - 
07.02.1936 

3 

III-
3130 

Vendime të Këshillit të Ministrave e njoftime mbi 
marrjen pjesë të Shqipërisë në Konferencën 
Ndërkombëtare në Gjenevë për  " Konstruksione e 
ndërtime ". 

08.24.1936 - 
09.24.1936 

9 

III-
3131 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi emrin e 
kuadrit të odave të tregtisë. 

09.24.1936 - 
10.23.1936 

5 

III-
3132 

Lutje e tregtarëve të Vlorës drejtuar Kryeministrisë, 
mbi caktimin e kontributeve të gjithë atyre anëtarëve 
në bazë të ligjit. 

08.06.1936 - 
08.18.1936 

3 

III-
3133 

Lutje të tregtarëve të Tiranës për mbajtjen hapur të 
dyqaneve edhe në kohën e drekës. 

11.09.1936 1 

III-
3135 

Lutje e korrespondencë mbi tregtimin e miellrave 
dhe caktimin e çmimeve të tyre. 

03.31.1936 - 
05.06.1936 

14 

III-
3136 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak dhe Ministrinë e Financave, mbi lidhjen e 
kontratave për bukë dhe dorëzimin e kontratave të 
miellrave. 

04.30.1936 - 
05.29.1936 

4 

III-
3138 

Listë e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, për sasinë e 
misrit që nevojitet për çdo prefekturë për popullsinë 
e vobektë të Shqipërisë dhe shpejtimin e blerjes së tij. 

01.03.1936 - 
05.02.1936 

14 

III-
3139 

Listë e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi sasinë e 
mishit që konsumohet brenda një viti në Shqipëri. 

02.26.1936 2 

III-
3140 

Korrespondencë e Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare me Departamentin Ushtarak, mbi 
veprimet dhe procedurën e ndjekur nga kjo komandë 
për aprovimin e kontratave të ushqimit. 

04.10.1936 - 
04.10.1936 

3 

III-
3141 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë, mbi lejimin e 
personave për shitje qilimash në vende të dukshme. 

03.26.1936 - 
04.15.1936 

2 

III-
3142 

Korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Kryeministrinë, mbi lejimin dhe ndalimin e shitjes së 
pullave nga persona të ndryshëm. 

02.11.1936 - 
04.08.1936 

9 
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III-
3143 

Qarkore, lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi ndalimin e shitjes së 
duhanit nga ata që nuk e kanë këtë të drejtë. 

07.04.1936 - 
08.12.1936 

4 

III-
3144 

Lutje e sheqerxhinjve të Tiranës për kontrollin e tyre 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme dhe me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi marrjen e masave. 

09.14.1936 - 
10.09.1936 

3 

III-
3145 

Dekretligj mbi aprovimin e rregullores, " Mbi 
rregullimin e tregtisë së jashtme ". 

03.02.1936 - 
04.22.1936 

36 

III-
3146 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit, mbi thirrjen e Qeverisë për dhënien e 
shpjegimeve mbi traktatin tregtar me vendet e 
jashtme. 

01.18.1936 - 
01.21.1936 

5 

III-
3148 

Lutje të personave të ndryshëm mbi eksportimin e 
ullinjve. 

02.25.1936 - 
03.10.1936 

5 

III-
3149 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
ndalimin e eksportimit të sendeve ushqimore nga 
Greqia në Shqipëri. 

12.21.1935 - 
02.20.1936 

6 

III-
3150 

Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Oborrin Mbretëror, mbi ndalimin e eksportimit të 
drithrave. 

01.08.1930 - 
01.20.1936 

6 

III-
3151 

Lutje të këpucarëve të Vlorës dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare dhe Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, 
mbi moseksportimin e këpucëve nga jashtë. 

01.23.1936 - 
11.30.1936 

14 

III-
3152 

Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi akordim leje 
për eksportimin e mallrave jashtë shtetit. 

06.20.1936 - 
07.03.1936 

10 

III-
3154 

Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Kryesinë e Parlamentit, 
mbi rregullimin e importimit të letrës së hollë. 

01.04.1936 - 
12.01.1936 

11 

III-
3155 

Ligj, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Financave etj. 
mbi kufizimin e importimit të disa mallrave. 

01.04.1936 - 
02.15.1936 

16 

III-
3156 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Ekomonisë me Kryeministrinë, mbi 
importimin e veglave për shfrytëzimin e rrënjës së 
shqopës nga përfaqësuesi i shoqërisë " Carlo Woss 
Math " pa tokë dhe shënimi i tyre në listë që në fund 
të mbeten dhuratë e shtetit. 

05.28.1936 - 
07.03.1936 

6 

III-
3157 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe Ministrinë e Punëve 
të Jashtme, mbi shitjen e një sasie pullash jashtë 
përdorimit në Paris nga Josef Ashiku. 

02.10.1936 - 
10.20.1936 

19 
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III-
3158 

Njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi mënyrën e tregtimit 
të dinamitit. 

03.12.1936 - 
03.20.1936 

3 

III-
3159 

Kërkesë për blerjen e disa bobinave nga firma " 
Manafemi " e Parisit për mbrojtjen e brigjeve të disa 
lumenjve. 

01.21.1936 1 

III-
3160 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi marrjen pjesë të Shqipërisë në 
panairet e Barit, Milanos e Selanikut. 

04.27.1936 - 
08.31.1936 

17 

III-
3161 

Ligj, dekretligj, raport justifikues, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
çmimin e grurit dhe të misrit. 

02.04.1936 - 
03.23.1936 

24 

III-
3162 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje, njoftime e 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi formimin e komisionit të tregtimit te 
miellrave dhe caktimi i çmimit të bukës. 

02.28.1936 - 
12.31.1936 

17 

III-
3163 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe Këshillit të 
Shtetit mbi çmimin e ushqimeve për furnizimin e 
konvikteve. 

02.01.1936 - 
04.24.1936 

23 

III-
3164 

Vendim i Këshillit të Shtetit mbi caktimin e çmimit të 
drurit të arrës. 

09.26.1936 2 

III-
3165 

Dekret mbi aprovimin dhe zbatimin e ligjit mbi 
ndryshimin në tarifën doganore, raport justifikues 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Financave, Kryesinë e Parlamentit etj. për këtë 
çështje. 

03.27.1936 - 
05.26.1936 

26 

III-
3166 

Vendime të Këshillit të Ministrave, Këshillit të 
Përbashkët të Prefekturës së Vlorës, lutje e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave etj. 
mbi përjashtimin nga taksa doganore të materialeve 
të ndryshme dhe zbritjen e tarifës së ngarkim-
shkarkimit të kripës nga Vlora për në portet e tjera të 
Shqipërisë. 

01.21.1936 - 
10.24.1936 

55 

III-
3167 

Bisedime në Parlament mbi shqyrtimin e projektligjit, 
mbi ndryshimin në tarifën doganore. 

04.04.1936 2 

III-
3168 

Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi përjashtim 
nga taksa doganore e farërave që nxjerrin vaj. 

02.08.1936 - 
05.09.1936 

5 

III-
3169 

Lutje e kryetarit dhe anëtarëve të Odës së Tregtisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi importimin pa taksë 
doganore të misrit. 

03.18.1936 2 
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III-
3170 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, Ministrinë e Punëve Botore etj. 
dhe vendime të Këshillit të Shtetit, mbi përjashtimin 
nga taksa doganore të disa sendeve të veshmbathjes. 

04.24.1936 - 
06.06.1936 

6 

III-
3171 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
mbi përjashtimin nga taksat doganore të mallrave të 
shoqërisë " AIPA ". 

1936 - 
03.23.1936 

23 

III-
3172 

Lutje të industrialistëve të ndryshëm, mbi uljen e 
taksës doganore për produktet e prodhuara nga 
fabrikat e tyre. 

02.18.1936 - 
02.28.1936 

14 

III-
3173 

Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin 
nga taksat doganore të materialeve të ardhura nga 
Jandotian i Rackefeller për destinacionin e Seksionit 
Automalarik në Durrës dhe lista e korrespondencë 
për këtë çështje. 

01.14.1936 - 
09.29.1936 

51 

III-
3174 

Ligj, dekretligj e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Kryesinë e Parlamentit, Ministrinë e Financave etj. 
mbi modifikimin e kuadrit organik të oficerëve, të 
kapitenëve të portit. 

02.12.1936 - 
03.28.1936 

15 

III-
3175 

Njoftime, lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare etj. mbi emërimin e personelit 
të porteve, marrje masash. 

12.02.1935 - 
07.14.1936 

19 

III-
3177 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi përgatitjen e projektligjit 
mbi mënyrën e qarkullimit të mjeteve të transportit. 

04.04.1936 - 
05.26.1936 

3 

III-
3178 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi mënyrën e 
rregullimit të automjeteve të komunikacionit. 

02.29.1936 - 
04.20.1936 

7 

III-
3179 

Telegrame drejtuar Qeverisë mbi marrjen e masave 
për rregullimin e rrugëve të komunikacionit. 

12.23.1936 4 

III-
3180 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, mbi masat 
që duhen marrë për mosvonimin e transportimit të 
telegrameve. 

04.06.1936 - 
06.23.1936 

6 

III-
3181 

Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
drejtuar Kryeministrisë, Ministrisë së Drejtësisë, 
Ministrisë së Financave etj. mbi translakim 
telefonash. 

09.14.1936 1 

III-
3182 

Vendime, rregullore, dekretrregullore e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrisë e Oborrit Mbretëror etj. 
mbi instalimet dhe riparimet e linjave dhe aparateve 
telefonike. 

01.03.1936 - 
10.14.1936 

29 
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i  
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(Filluar-
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Sasia e 
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III-
3183 

Ankesa dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave mbi shtyllat që u nevojiten për linjën 
telefonike Korçë - Bilisht. 

12.13.1935 - 
02.19.1936 

3 

III-
3184 

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave drejtuar Kryeministrisë, mbi ndryshimet 
e disa numrave telefonikë automatikë në Ministrinë e 
Drejtësisë. 

10.31.1936 - 
11.05.1936 

2 

III-
3185 

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
ndryshimin e numrave të telefonave të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

05.09.1936 - 
06.12.1936 

4 

III-
3186 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
adjudikatën e portbartëive. 

05.30.1936 - 
10.06.1936 

11 

III-
3188 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e 
pullave të postës si pulla takse, mbi sursharzhimin e 
pullave dhe njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave, drejtuar Ministrisë së 
Punëve Botore për këtë çështje. 

05.07.1936 - 
05.13.1936 

3 

III-
3189 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet shoqërisë "Ala Litoria",  Ministrisë së 
Punëve Botore dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
mbi pranimin e propozimit të Legatës Çekosllovake 
për organizimin e një vije ajrore midis Pragës dhe 
Tiranës. 

11.27.1936 - 
12.19.1936 

5 

III-
3190 

Njoftim i Ministrisë së Punëve Botore drejtuar 
Kryeministrisë, për hapjen e dy linjave ajrore nga 
shoqëria " Ala Litoria ". 

05.14.1936 1 

III-
3191 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi refuzimin e 
ftesës së Zyrës Internacionale Telegrafike të Bernit, 
për marrjen pjesë të Qeverisë tonë në punimet e 
Komitetit Konsultativ Internacional Telegrafik në 
Vorsofi për arsye buxhetore. 

06.10.1936 - 
07.28.1936 

2 

III-
3192 

Projekt-dekret-ligj, mbi kompetencën e Ministrisë së 
Financave në përgatitjen e masave ligjore prej të 
cilave shkaktohen efekte financiare. 

06.16.1936 - 
10.17.1936 

7 

III-
3194 

Njoftime të Ministrisë së Financave drejtuar zyrave 
të doganave, Drejtorisë së Financave etj. për njoftim 
Kryeministrisë mbi marrje masash disiplinore 
kundrejt kuadrit të saj. 

01.22.1936 - 
12.14.1936 

25 

III-
3196 

Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, 
mbi detyrat e seksioneve kontabël dhe raport i 
ministrit të Financave për këtë çështje. 

11.17.1936 - 
11.24.1936 

4 

III-
3197 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Këshillin e Shtetit, mbi dekretligjin 
për t`i dhënë një karakter të përhershëm disa 
dispozitave të përmbajtura në ligjet vjetore për 
aprovimin e buxhetit. 

05.19.1936 - 
09.28.1936 

5 
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III-
3198 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, 
mbi paraqitjen e buxhetit preventiv për ushtrimin 
financiar 1936-1937 të Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare. 

02.18.1936 - 
03.07.1936 

2 

III-
3200 

Ligj, dekretligj, raporte justifikuese dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Kryesinë e 
Parlamentit, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave etj. mbi shtesa e mbartje 
fondesh në buxhetin e ushtrimit financiar 1935-1936. 
 ( krijim kapitujsh etj.). 

07.22.1935 - 
12.12.1936 

98 

III-
3202 

Dekretligj e projektligj mbi disa ndryshime në 
buxhetin e vitit 1936-1937. 

02.12.1936 - 
12.19.1936 

19 

III-
3205 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi dhënien e institucioneve për 
përmbajtjen e nenit të rregullores së kontabilitetit. 

08.20.1936 - 
09.14.1936 

4 

III-
3206 

Urdhër i Ministrisë së Financave mbi kryerjen e 
inspektimit në Drejtorinë e Financave Shkodër dhe 
hartimin e raporteve për këtë problem, dërguar 
Kryeministrisë për njoftim. 

12.10.1936 - 
12.13.1936 

3 

III-
3208 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e një 
projektkontrate huaje për t`u lidhur midis Qeverisë 
Shqiptare dhe Banca di Napoli. 

03.21.1936 - 
10.17.1936 

21 

III-
3209 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, demarshet e 
bëra pranë Legatës Italiane për mbrojtjen e interesave 
të tregtarëve shqiptarë me rastin e shfrytëzimit të 
liretës. 

10.14.1936 - 
12.18.1936 

16 

III-
3212 

Dekretligj mbi rregullimin e amortizimit të huasë që 
Bashkia e Pogradecit i detyrohet ish Arkës së 
Pensioneve. 

01.07.1936 1 

III-
3213 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Arsimit, mbi likujdimin e 
detyrimeve të disa personave nga huaja 10 vjeçare 
italiane. 

06.19.1936 - 
09.02.1936 

5 

III-
3214 

Dekretligj, projektligj, raporte justifikuese e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Oborrit Mbretëror, Këshillin e 
Shtetit etj. mbi rregullimin e pagimit të borxheve 
private që shkaktojnë shitjen e forcuar të pasurisë së 
paluajtshme ndër qytete. 

01.24.1936 - 
12.10.1936 

35 

III-
3215 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi kthimin e shtëpisë së Selim 
Libohovës dhe pagimin e deles së saj brenda katër 
vjetëve. 

02.05.1936 - 
04.20.1936 

5 
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III-
3217 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave e Adjutanturën e Oborrit Mbretëror, mbi 
ndjekjet ligjore kundrejt debitorëve që i detyrohen 
Arkës së Shtetit. 

10.26.1936 - 
11.12.1936 

7 

III-
3218 

Urdhër mbi formimin e një komisioni për studimin e 
borxheve e qirave të prapambetura. 

07.27.1936 2 

III-
3219 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Adjuntaturën e Oborrit Mbretëror, mbi ndalimin e 
veprimeve të përmbarimit për shpëtimin e klasës 
debitore nga fajdexhinjtë. 

02.16.1936 - 
10.06.1936 

14 

III-
3220 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi ndryshimin e 
ligjit për tatimet e biçikletave. 

02.07.1936 - 
02.11.1936 

3 

III-
3222 

Dekretligj mbi mënyrën e përdorimit të taksave për 
Tiranën e Re (përmbledhur në ligjin e bashkive e 
komunave). 

09.23.1932 - 
04.22.1936 

10 

III-
3223 

Lutje, njoftim e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Këshillin e Shtetit 
etj. mbi taksën e bashkive. 

04.23.1936 - 
12.01.1936 

18 

III-
3224 

Vendim i Këshillit të Ministrave, mendim e 
korrespondencë mbi pagimin e taksave për 
kryepleqtë. 

03.21.1936 - 
05.26.1936 

8 

III-
3225 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi taksat konsullore. 

06.26.1936 - 
07.13.1936 

2 

III-
3226 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi uljen e taksës së vizës turistike. 

05.07.1936 - 
08.25.1936 

5 

III-
3227 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi uljen dhe përjashtimin e anijeve 
" Knxazjera" turistike nga pagesa e patentës. 

06.16.1936 2 

III-
3228 

Kërkesë e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi mospagim 
takse për lundrim. 

11.28.1935 - 
01.25.1936 

6 

III-
3229 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Adjuntaturën e Oborrit 
Mbretëror, mbi mospagimin e taksave e të taksave të 
prapambetura. 

02.14.1936 - 
12.28.1936 

39 

III-
3230 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror mbi zgjatjen e afatit të pagimit të taksave 
të popullsisë së vobektë. 

02.07.1936 - 
02.25.1936 

4 

III-
3232 

Lutje e korrespondencë e bujqëve për faljen e taksës 
së të tretës. 

08.08.1936 - 
10.15.1936 

5 

III-
3235 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Prefekturën e Shkodrës etj. mbi taksën 
e xhelepit. 

01.28.1936 - 
07.18.1936 

16 
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III-
3236 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Bashkinë e Kryeqytetit, mbi pagimin e taksës së 
gjakut. 

11.03.1936 - 
11.10.1936 

4 

III-
3237 

Dekretligj mbi zbatimin e ligjit mbi përjashtimin nga 
taksat e konsumit të alkoolit, vendim i Këshillit të 
Shtetit, raport justifikues dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, Ministrinë 
e Oborrit Mbretëror etj. për këtë çështje. 

01.23.1936 - 
04.23.1936 

17 

III-
3238 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë, mbi 
ndryshimin e dispozitave të ligjit mbi taksat e 
kafexhinjve. 

01.15.1936 - 
05.01.1936 

10 

III-
3239 

Dekretligj, raport justifikues e korrespondencë mbi 
zbritjen e taksës së letrës së cigareve. 

02.28.1936 - 
03.30.1936 

15 

III-
3240 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Adjutanturën 
e Oborrit Mbretëror mbi taksat e peshimit. 

07.02.1936 - 
08.19.1936 

5 

III-
3241 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi mospagim takse vendi. 

07.15.1936 - 
08.20.1936 

3 

III-
3243 

Dekretligj mbi nxjerrjen e taksës së rrugëve. 09.15.1936 - 
09.15.1936 

2 

III-
3245 

Promemorje, lutje e korrespondencë mbi shitjen e 
taksës së ngarkim - shkarkimit në portin e Shëngjinit. 

01.22.1936 - 
02.18.1936 

8 

III-
3246 

Dekretligj, vendime e korrespondencë mbi 
përjashtimin e Entit Kombëtar të Turizmit dhe 
shoqërive jashtëshkollore nga taksa e Postë Telegraf 
Telefonave. 

01.18.1936 - 
07.16.1936 

18 

III-
3247 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Adjutanturën e Oborrit Mbretëror, mbi pagimin e 
taksës së shkollave. 

06.23.1936 - 
07.18.1936 

2 

III-
3249 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme për mospagim takse për shtetasit grek që 
hyjnë në Shqipëri për kurim në banjot e Leskovikut. 

07.13.1936 - 
08.07.1936 

2 

III-
3251 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë mbi 
taksën e konsumit. 

05.27.1936 - 
07.11.1936 

2 

III-
3252 

Ligj e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Adjuntaturën e Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e 
Financave mbi taksat e profesionit. 

03.07.1936 - 
11.09.1936 

6 

III-
3253 

Lutje e korrespondencë mbi nxjerrjen e adjudikatës 
së taksave. 

01.03.1936 - 
01.07.1936 

6 

III-
3254 

Dekretligj, lutje e korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e 
Financave etj. mbi zbritjen e falje gjobash. 

01.20.1936 - 
08.28.1936 

20 
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III-
3255 

Korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Drejtorinë e Financave në Tiranë, Shkodër, Durrës 
etj. për njoftim Kryeministrisë mbi vënie e anulim 
gjobash nëpunësve ( tagrambledhësve ) për 
moskryerjen si duhet të detyrave të tyre. 

02.13.1936 - 
08.13.1936 

25 

III-
3257 

Relacion e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave, 
mbi vjeljen e shpenzimeve gjyqësore. 

11.26.1936 - 
12.03.1936 

3 

III-
3258 

Lutje e disa elektriçistëve në Korçë për dhënie leje 
për ushtrimin e profesionit nga Bashkia e Korçës dhe 
njoftim i Ministrisë së Punëve Botore drejtuar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi rregullat e 
pranimit të elektriçistëve në provim në shkollën 
elektroteknike. 

03.21.1936 - 
07.20.1936 

5 

III-
3261 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Financave dhe 
pasqyra mbi shpenzimet e udhëtimeve e dietat për 
blerjen e mobiljeve për legatat e konsullatat. 

12.12.1936 - 
12.21.1936 

6 

III-
3263 

Vendime të Këshillit të Ministrave, procesverbale, 
njoftime e korrespondencë mbi shpenzimet për 
ushqime, veshmbathje etj. të ushtrisë. 

03.02.1936 - 
10.16.1936 

111 

III-
3264 

Vendim dhe korrespondencë me shoqërinë " Sesa ", 
për shpenzime instalimi drite. 

02.26.1936 - 
04.28.1936 

4 

III-
3269 

Vendime të Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
mbi akordim shpenzimesh për transport. 

01.07.1936 - 
03.31.1936 

3 

III-
3270 

Njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave etj. mbi 
akordim kredie për kompletimin me uniformë të 
fillrojtësve, shpërndarësve dhe shërbëtorëve të Postë 
Telegraf Telefonave. 

09.12.1936 - 
10.24.1936 

6 

III-
3271 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe njoftime mbi 
shpërblime për hartimin e tarifës së kolipostave. 

03.09.1936 - 
09.11.1936 

5 

III-
3273 

Njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme etj. mbi akordim fondi Ministrisë së 
Arsimit për pritjen e një delegacioni të rinisë 
gjermane. 

05.12.1936 - 
05.28.1936 

3 

III-
3274 

Lutje e korrespondencë mbi pagimin e kurseve të 
prapambetura. 

02.07.1936 - 
02.12.1936 

3 

III-
3276 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit, mbi 
dhënien e një shume në formë kontributi për 
transportimin e Muzeumit Arkeologjik të Fierit në 
Vlorë. 

09.09.1936 - 
09.19.1936 

2 

III-
3277 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi shpenzimet që nevojiten 
për botimin e ligjeve, dekretligjeve e qarkoreve. 

05.23.1936 - 
10.02.1936 

6 
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III-
3278 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Financave, mbi 
akordim ndihme në të holla për botimin e librave e 
revistave. 

03.14.1936 - 
05.22.1936 

20 

III-
3279 

Ligj e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Kryesinë e 
Parlamentit etj. mbi kontributin e disa bashkive në 
shpenzimet e fondacionit  " Për shërbimin 
antimalarik në Shqipëri ". 

02.28.1936 - 
04.23.1936 

12 

III-
3280 

Njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shtesë kredie 
për mirëmbajtjen e administratës së shëndetësisë. 

09.24.1936 - 
11.20.1936 

3 

III-
3282 

Vendime të Këshillit të Ministrave, kërkesa, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Punëve të Brendshme 
etj. mbi akordim shtesë ose paksim rrogash të 
kuadrit civil. 

01.04.1936 - 
12.31.1936 

101 

III-
3284 

Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi akordim e vazhdim rroge të 
disponibilitetit për persona civilë. 

02.10.1936 - 
04.24.1936 

11 

III-
3285 

Projekt-dekret-ligj mbi rregullimin e gjendjes 
ekonomike të oficerëve e nënoficerëve, groduatëve e 
ushtarakëve me rrogë të Ushtrisë Kombëtare. 

1936 7 

III-
3290 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Financave etj. mbi pensionet, rrogat, ndihmat dhe 
shpërblimet patriotike  . 

11.10.1935 - 
09.15.1936 

54 

III-
3292 

Projektligj, raport justifikues dhe korrespondencë 
mbi mbajtjen në shërbim dhe një vit të disa 
nëpunësve që kanë qenë të përjashtuar nga nxjerrja e 
detyrueshme në pension. 

10.02.1936 3 

III-
3293 

Projekt-dekret-ligj, raport justifikues dhe 
korrespondencë mbi disa ndryshime në ligjin e 
pensioneve civile e ushtarake dhe të drejtën e 
pensioneve ose shpërblimit për personat vullnetarë 
dhe familjeve të tyre. 

02.21.1936 - 
10.06.1936 

19 

III-
3296/1 

Dekretligj, vendim të Këshillit të Ministrave, lutje, 
ankesa e korrespondencë mbi akordim shpërblimesh 
të menjëhershme personave civilë. 

11.29.1935 - 
12.30.1936 

342 

III-
3296/2 

Dekretligj, vendim të Këshillit të Ministrave, lutje, 
ankesa e korrespondencë mbi akordim shpërblimesh 
të menjëhershme personave civilë. 

09.21.1935 - 
12.30.1936 

379 

III-
3297 

Vendime të Komisionit të Pensioneve, lutje dhe 
korrespondencë mbi njohjen e së drejtës së pensionit 
të zakonshëm dhe të privilegjuar të ushtarakëve dhe 
kthimin e përqindjeve. 

01.07.1936 - 
11.03.1936 

78 
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i  
dosjeve 
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(Filluar-
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III-
3299 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave, lutje, 
ankesa e korrespondencë mbi akordim shpërblimesh 
të menjëhershme personave ushtarakë. 

11.11.1935 - 
12.30.1936 

371 

III-
3299/1 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave, lutje, 
ankesa e korrespondencë mbi akordim shpërblimesh 
të menjëhershme personave ushtarakë. 

01.14.1936 - 
12.30.1936 

450 

III-
3299/2 

Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave, lutje, 
ankesa e korrespondencë mbi akordim shpërblimesh 
të menjëhershme personave ushtarakë. 

01.03.1936 - 
12.30.1936 

317 

III-
3300 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formimin e një 
komisioni për vëzhgimin e veprimeve të 
kontabilitetit në Intendencën e Përgjithshme. 

12.21.1936 1 

III-
3301 

Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë mbi ristimin e mandatpagesave. 

10.29.1936 4 

III-
3302 

Ligj, raport justifikues dhe korrespondencë mbi disa 
shtesa në kuadrin e personelit, në shpenzimet e 
përfaqësive të buxhetit të vitit 1935-1936. 

01.18.1936 - 
02.26.1936 

13 

III-
3303 

Vendim i parisë së Parlamentit, procesverbal, 
kontratë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme etj., mbi akordim shpenzime zyrash. 

03.24.1936 - 
08.11.1936 

11 

III-
3305 

Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë, Ministrinë e Arsimit etj. mbi 
vendosjen e qirave të ndërtesave të shkollave fetare. 

04.25.1936 - 
12.03.1936 

4 

III-
3307 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare 
etj. mbi modifikimin e ligjit për pastrimin e të 
prapambeturave aktive të shtetit dhe paraqitjen e 
listave të prapambeturave pasive. 

01.14.1936 - 
02.11.1936 

10 

III-
3308 

Kërkesë e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, mbi nxjerrjen e të 
prapambeturave. 

01.29.1936 - 
02.01.1936 

3 

III-
3309 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Departamentin Ushtarak e Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, akordim, kopje e shtesë kredish. 

12.14.1935 - 
08.18.1936 

14 

III-
3312 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi likujdimin e 
llogarive të personave. 

12.07.1935 - 
09.11.1936 

15 

III-
3313 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi pagimin e 
mandateve të bllokuara. 

1936 - 
04.10.1936 

2 

III-
3314 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financave etj., 
mbi dhënie ndihmash e subvencionesh. 

02.07.1936 - 
09.24.1936 

17 

III-
3315 

Lutje, njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e Bashkinë e 
Kryeqytetit, mbi akordim ndihmash për të vobektit . 

01.02.1936 - 
06.23.1936 

256 
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III-
3316 

Kërkesë e Kryeministrisë drejtuar Legatës Shqiptare 
në Romë, për dërgimin e ligjeve dhe rregulloreve 
mbi kursimet dhe ndihmat, të nxjerra nga Qeveria 
Italiane. 

02.12.1936 1 

III-
3317 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi kthimin e të hollave 
katundit Leçir të mbledhur nga administrata e vendit 
për vjedhjen e një dyqani. 

06.16.1936 1 

III-
3318 

Rregullore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror, mbi zbatimin e ligjit të administrimit të 
pasurisë e të kontabilitetit të përgjithshëm të shtetit. 

04.05.1923 - 
04.23.1936 

74 

III-
3319 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Punëve Botore etj. mbi pagimin e të drejtave disa 
personave për shpërblime tokash. 

02.01.1936 - 
11.30.1936 

16 

III-
3320 

Korrespondencë e Ministrisë së  Punëve të 
Brendshme me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare 
për njoftim Kryeministrisë, mbi pagimin e dëmeve të 
bëra në pronat private. 

03.27.1929 - 
07.07.1936 

52 

III-
3321 

Njoftime, mendime e korrespondencë mbi 
shpronësimin e tokave për zbatimin e ligjit mbi 
Reformën Agrare. 

01.10.1936 - 
10.15.1936 

18 

III-
3322 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit, mbi 
shpronësimet për nevoja të institucioneve. 

05.13.1936 - 
05.14.1936 

2 

III-
3323 

Lutje e korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi pagimin e shumës së mbetur nga 
Bashkia e Tiranës për shpronësimin e shtëpive. 

07.09.1936 - 
08.14.1936 

3 

III-
3324 

Njoftim e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Adjuntaturën e Oborrit Mbretëror dhe Ministrinë e 
Financave, mbi shpronësimin e disa tokave që 
ndodhen rreth vilës mbretërore në Durrës. 

05.30.1936 - 
06.06.1936 

2 

III-
3325 

Ligj mbi anulimin e shpronësimeve. 07.07.1936 1 

III-
3327 

Lutje e korrespondencë mbi sekuestrimin e pasurive. 02.19.1936 - 
10.26.1936 

5 

III-
3328 

Korrespondencë mbi ligjin për konfiskimin e 
pasurisë së Esat Toptanit. 

05.27.1936 2 

III-
3330 

Raport, lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e 
Financave etj. mbi vënien në adjudikatë dhe 
zgjidhjen e konflikteve midis pronarëve të ndryshëm 
për njohjen e pronës private mbi kullotat. 

11.22.1935 - 
10.28.1936 

52 

III-
3331 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi pranimin e dhurimit të çifligut "Sukth" në 
Qarkun e Krujës nga Mbreti, shtetit. 

02.12.1936 - 
02.15.1936 

10 
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III-
3332 

Kërkesë e katundeve të Qarkut të Pogradecit për 
tokat e grabitura nga shoqëria anonime " Maliq " në 
kohën e caktimit të kufijve. 

1936 1 

III-
3334 

Lutje e korrespondencë mbi mosdëmtimin e pronave 
për ndërtimin e rrugëve. 

01.11.1936 - 
05.06.1936 

10 

III-
3335 

Lutje e korrespondencë mbi njohjen e pronësisë së 
tokave e ndërtesave. 

09.02.1928 - 
05.22.1936 

17 

III-
3336 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Financave etj mbi një 
ndërtesë për shoqërinë " Gruaja shqiptare ". 

06.13.1936 - 
07.16.1936 

12 

III-
3337 

Raport, njoftim i Kryeministrisë drejtuar Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi blerje toke për ngritjen 
e ndërtesës komunale të Petrelës. 

04.11.1936 - 
05.20.1936 

3 

III-
3338 

Lutje e Kryepleqësisë së katundit Hundëkuq të 
Tepelenës, Pish Gryka të Vlorës etj, drejtuar 
Kryeministrisë mbi mbretin Zog mbi 
mospërvetësimin e pronave private nga autoritetet e 
vendit. 

01.15.1936 - 
10.15.1936 

28 

III-
3339 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Prokurorinë e Shtetit dhe 
Kryesinë e Gjykatës së Diktimit, mbi zgjidhjen e 
konflikteve të pasurive ndërmjet pjestarëve. 

10.26.1935 - 
12.02.1936 

92 

III-
3344 

Dekretligj, vendim i Këshillit të Ministrave, raport 
justifikues dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj. mbi 
ndalimin e shitjes në ankand të debitorëve për 
mosekzekutim obligimesh. 

11.27.1936 - 
12.07.1936 

20 

III-
3345 

Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi masat që 
duhen marrë për mosshëmbjen e një shtëpie. 

10.15.1936 - 
12.07.1936 

4 

III-
3346 

Lutje, njoftime e korrespondencë mbi demarshet e 
bëra pranë qeverisë greke, turke dhe italiane për 
pasuritë e disa personave. 

01.23.1936 - 
04.02.1936 

20 

III-
3347 

Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, njoftime e 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Punëve Botore 
etj. mbi shpronësimet e tokave në favor të shoqërisë " 
AIPA ". 

02.25.1936 - 
07.11.1936 

62 

III-
3348 

Njoftim mbi tërheqjen e ndihmave të akorduara për 
të dëmtuarit nga tërmeti, nga Banka e Shtetit ( Durrës 
) . 

02.27.1936 - 
05.29.1936 

4 

III-
3349 

Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime, lutje e 
korrespondencë mbi dhënie ndihmash të dëmtuarve 
nga inondata shkatërruese nga lumi Shkumbinit dhe  
i Erzenit. 

01.09.1936 - 
09.07.1936 

46 

III-
3410 

Dekretligj mbi ndryshimin e kohës së parashikimit të 
fajeve të parapara prej ligjit të pyjeve dhe të gjuetisë. 

12.22.1936 2 
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III-
4116 

Lutje drejtuar Kryeministrisë si dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi akordim 
shpërblimi, pensioni e rrogë jetike personave e 
familjeve të tyre. 

06.03.1929 - 
02.14.1936 

66 

III-
4166 

Dekret dhe korrespondencë mbi lidhjen e pensioneve 
dhe rrogave jetike. 

07.12.1935 - 
12.23.1936 

5 

III-
4167 

Dekret mbi shfrytëzimin e ujrave për ndërtim 
centrali elektrik, shoqërisë koncesionare " Gjeneral 
elektrik " të Korçës. 

04.20.1936 1 

III-
4169 

Konventë e lidhur ndërmjet Mbretërisë Shqiptare 
dhe asaj Italiane, mbi sistemimin e gjendjes 
financiare të shtetit shqiptar. 

03.19.1936 - 
11.10.1936 

18 

III-
4170 

Lutje drejtuar Kryeministrisë ku kërkon akordimin e 
lejes për ngritjen e një fabrike akulli. 

05.20.1936 - 
05.25.1936 

4 

III-
4171 

Dekretligj mbi shtesat e fondeve në buxhet për vitin 
1936-1937. 

07.09.1936 - 
10.07.1936 

2 

III-
4172 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi likujdim të hollash për shpenzime të 
ndryshme. 

01.27.1936 - 
03.07.1936 

5 

III-
4173 

Korrespondencë e Kryeministrisë me dikasteret e 
ndryshme, mbi pagesën e rrogave të nëpunësve. 

12.23.1935 - 
12.30.1936 

40 

III-
4175 

Ligj mbi Bankën Bujqësore Shqiptare, karakteri, 
qëllimi dhe qendra e bankës. 

11.26.1936 21 

III-
4176 

Lutje e peshkopit të Nënshatit (Zadrimë) drejtuar 
Kryeministrisë, mbi çështjen e një toke si pronë 
kishtare. 

03.11.1936 - 
06.13.1936 

4 

III-
4177 

Kuadri i personelit të Ministrisë së Arsimit për vitin 
1936-1937 si dhe lutje e arsimtarëve për t'u rimarrë në 
punë. 

11.09.1936 5 

III-
4178 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi çeljen e disa klasave mbi fillore në 
drejtim bujqësor e blegtoral në konviktin e Kolonjës. 

09.26.1936 - 
12.31.1936 

5 

III-
4179 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi shqyrtimin e lutjes së pleqësisë së 
katundit Drenovë  
( Mallakastër ) për mosdërgimin e fëmijëve në 
shkollë për shkak largësie, që nuk u aprovohet nga 
Kryeministria. 

11.12.1936 - 
11.24.1936 

4 

III-
4320 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare, mbi likuidim llogarish dhe shtim 
fondi për shpenzime emigrantësh. 

02.07.1934 - 
10.01.1936 

16 

III-
4325 

Vendime dhe korrespondencë të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi akordimin e 
shpërblimit të njëhershëm një personi. 

08.17.1935 - 
12.29.1936 

9 
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III-
4326 

Ligj mbi interpretimin e paragrafit të nenit 2 të ligjit " 
Mbi Reformën Agrare ", si dhe shtojcë ligji e raport 
justifikues për dispozita tranzitore për ligjet e kësaj 
reforme. 

01.24.1936 - 
02.27.1936 

11 

III-
4327 

Dekretligj  " Mbi disa ndryshime në gjendjen e 
parapameve të shpenzimeve të ushtrimit financiar 
1936-1937 ". 

1936 3 

III-
4328 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, si dhe 
lutje telegrafike e disa furnitorëve të garnizoneve të 
ushtrisë, mbi të drejtën e pagimit të tyre dhe masat e 
marra për rregullimin e këtij problemi. 

11.19.1936 - 
12.22.1936 

11 

III-
4329 

Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi akordimin e 
shpërblime të njëhershme personave të ndryshëm. 

08.01.1936 - 
09.08.1936 

4 

III-
4396 

Kërkesë e Qazim Ademit nga Sevrani i Beratit, 
banues në Plovdiv të Bullgarisë dërguar 
Kryeministrit Shqiptar, ku i kërkon të verë në 
shërbim të kulturës së duhanit për përmirësimin e saj 
në Shqipëri të gjitha njohuritë e tij dhe ta lejojnë që ta 
dërgojë në tregjet perëndimore pasi Shqipëria ka 
kushte klimatike të favorshme për kultivimin dhe 
zhvillimin e kësaj kulture. 

02.19.1936 - 
03.07.1936 

4 

III-
4397 

Vendim i Këshillit të Ministrave në lidhje me 
ndryshimin e nenit të dytë të ligjit të Reformës 
Agrare ndër çifligjet e pronat private në bazë të së 
cilës nuk po u sigurohen bujqëve proletarë tokat e 
bukës, kullotjet e tjera. 

12.05.1936 1 

III-
4398 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
marrëveshjes private mbi shkarkimin dhe 
transportimin në vende të ndryshme të mbretërisë. 

09.23.1936 1 

IV Arsim-Kulturë   

IV-
338/1 

Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit mbi emërime, pushime, 
transferime, jetëshkrime të personelit, si dhe lista të 
arsimtarëve të qendrave dhe të qarqeve. 

12.28.1932 - 
11.12.1936 

594 

IV-369 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj. për 
kërkesë dhe akordim bursash personave të 
ndryshëm. 

12.15.1933 - 
01.30.1936 

66 

IV-382 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi 
kërkesën që bëjnë pleqëria e katundit Radovicë për 
çdo shkollë, rregullim të bankave, si dhe transferimin 
e një pjese të institutit  " Nëna Mbretëreshë " në 
Kamëz. 

12.12.1932 - 
01.02.1936 

14 

IV-385 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Prefekturën e Gjirokastrës mbi regjistrimin e 
studentëve në shkolla të mesme. 

11.06.1935 - 
02.07.1936 

22 
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IV-386 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Arsimit, Kryeministrisë mbi dhënie bursash, prerje 
për studime brenda vendit. 

09.19.1935 - 
01.04.1936 

36 

IV-387 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e 
katër djemve për t'u praktikuar në Shkollën e Djathit 
në Janinë. 

12.16.1935 - 
04.17.1936 

6 

IV-388 Lutje, vendim dhe korrespondencë ndërmjet 
Ministrisë së Arsimit, Kryeministrisë mbi dhënie 
bursash për studime jashtë vendit. 

01.11.1935 - 
01.11.1936 

60 

IV-396 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi lidhje 
kontrate me shtypshkronjën " Tirana " për shtypjen e 
librit " Shqipëria në vitet 1927-1934 ". 

02.27.1935 - 
12.09.1936 

21 

IV-397 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi një libër të çmueshëm 
shkruar për shqiptarët dhe kishën autoqefale nga një 
person i huaj. 

12.10.1935 - 
01.04.1936 

2 

IV-400 Lista të kuadrit arsimor për vitin 1935-1936. 11.01.1936 71 

IV-401 Njoftim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror mbi kategorizimin e kuadrit arsimor. 

01.31.1936 - 
03.02.1936 

4 

IV-402 Njoftim dhe korrespondencë mbi ndërrimin dhe 
korrigjimin e emrit ose mbiemrit të kuadrit të 
arsimit. 

03.21.1936 - 
11.16.1936 

12 

IV-404 Korrespondencë mbi njohjen e kohës së shërbimit të 
mësuesve të Institutit Shqiptaro-Amerikan në Kavajë 
dhe pagimin e rrogave të tyre. 

10.02.1936 3 

IV-406 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi krijimin dhe suprimimin e institucioneve 
arsimore. 

12.28.1936 - 
12.29.1936 

3 

IV-407 Dekretligj, raport justifikues dhe korrespondencë 
mbi funksionimin e shkollave. 

05.02.1936 - 
05.19.1936 

16 

IV-408 Njoftim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit mbi plotësimin me lëndë të reja 
të programeve mësimore. 

02.19.1936 - 
03.06.1936 

18 

IV-410 Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe  adjutanturën e Oborrit 
Mbretëror mbi akordim dhe prerje bursash. 

02.10.1936 - 
12.17.1936 

26 

IV-411 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi ndalimin e nxënësve të shkollave të 
përdorin biçikleta me qira. 

01.16.1936 1 

IV-412 Korrespondencë mbi hapjen e foshnjoreve në 
Shkodër dhe Tiranë dhe masat e marra për 
mbarëvajtjen e punës në to, dhe kërkesa për futjen e 
fëmijëve në këto foshnjore. 

1936 14 
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IV-413 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe njoftime të 
Ministrisë së Arsimit drejtuar Kryeministrisë mbi 
zgjatjen e afatit të regjistrimeve në shkollat e mesme. 

11.10.1936 - 
12.12.1936 

4 

IV-415 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i 
Ministrisë së Arsimit drejtuar Kryeministrisë mbi 
pranimin provizor të nxënësve të seminarit ortodoks 
në gjimnazin e Tiranës për derisa të paraqesin 
dokumentet për vërtetësinë e moshës. 

12.04.1936 2 

IV-418 Vendim i Këshillit të Ministrave, promemorie, lutje 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
Kryeministrinë dhe adjutaturën e Oborrit Mbretëror 
mbi hapjen e shkollave minoritare dhe lejimin e 
funksionimit të tyre. 

01.13.1936 - 
12.18.1936 

41 

IV-420 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
me Kryeministrinë mbi shqyrtimin dhe botimin në 
Fletoren Zyrtare të Lidhjes së Kombeve të 3 
peticioneve mbi gjendjen e katolikëve në Shqipëri 
dhe të shkollave fetare në minoritete. 

03.17.1936 - 
08.05.1936 

4 

IV-422 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi dhënie leje për 
hapjen e shkollave fillore fetare ". 

10.06.1936 1 

IV-423 Korrespondencë mbi vazhdimin e shkollave fetare 
nga emigrantët. 

09.25.1936 - 
11.07.1936 

3 

IV-424 Kërkesë mbi bashkimin e dy shkollave private 
klerike. 

12.31.1936 1 

IV-425 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
adjutanturën e Oborrit Mbretëror, Komunitetin 
Mysliman dhe Kishën Ortodokse Autoqefale mbi 
akordim burse për vazhdimin e shkollave fetare. 

07.03.1936 - 
09.26.1936 

5 

IV-427 Njoftime mbi vendin e gjetjes së disa antikiteteve. 08.07.1936 - 
08.10.1936 

2 

IV-429 Korrespondencë mbi inagurimin e ekspozitës së artit. 08.31.1936 1 

IV-430 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare mbi dërgimin e historikëve të ngjarjeve 
më me rëndësi për botim në bazë të urdhërit të 
Kryeministrisë. 

02.07.1936 - 
07.04.1936 

11 

IV-431 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe adjutanturën e Oborrit Mbretëror mbi botimin e 
fjalorit shqip bërë prej Thimi Hondros banues në 
Philadelphia (ShBA). 

11.20.1936 - 
12.10.1936 

5 

IV-432 Lutje dhe korrespondencë mbi kthimin e një libri të 
dhënë Ministrisë së Arsimit. 

01.30.1936 - 
03.29.1936 

3 

IV-433 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar ministrive, 
komandave, këshillave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi shpalljet ose 
botim tjetër të bëhen në gazetën " Drita " ( e 
përditshme). 

12.10.1936 1 
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IV-434 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë mbi dhënie për botimin e revistës " 
Rilindja " dhe gazetës " Gazeta e Popullit " dhe " 
Illyria ". 

02.12.1936 - 
07.20.1936 

9 

IV-435 Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi vizitën e arsimtarëve të 
Korçës në Monastir dhe Ohër për shkëmbimin e 
eksperiencës me arsimtarët jugosllavë. 

07.18.1936 - 
09.07.1936 

7 

IV-436 Njoftim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit mbi kërkimin metodik e 
shkencor të dokumenteve që i përkasin historisë së 
vendit tonë nga disa profesorë të shkollave të 
mesme. 

02.25.1936 - 
03.02.1936 

3 

IV-437 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi caktimin e grupit të 
gazetarëve shqiptarë që do të shkojnë në Itali dhe 
Austri. 

06.22.1936 - 
08.31.1936 

7 

IV-439 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Arsimit etj. mbi lejen 
dhe lehtësirat që i duhen dhënë një profesori 
arkeolog rumun për ngritjen e një instituti 
arkeologjik në Sarandë dhe një profesori polak për të 
studiuar radiostacionin diellor të Shqipërisë. 

01.22.1936 - 
11.30.1936 

6 

IV-440 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj. mbi marrjen pjesë 
të vendit në konferencën për pranimin e 
paraprojektit të Komandës Ndërkombëtare mbi 
përdorimin e radiodifuzionit në interes të paqes që 
hapet në Gjenevë. 

08.14.1936 - 
09.25.1936 

8 

IV-601 Dekretligj, " Mbi funksionimin e shkollave ". 05.04.1936 7 

IV-602 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi sigurimin e një lokali të ri shkollor dhe 
plotësimi me orenditë e nevojshme në katundin 
Gjuzaj ( Peqin ). 

04.28.1936 1 

IV-623 Letër e Hafiz Abdullah Zëmblakut, misionar islam 
drejtuar Oborrit Mbretëror e nga kjo përcjellë 
Kryeministrisë, ku kërkon që Ministria e Arsimit të 
japë leje zyrtare për mësimet fetare dhe ankohet për 
pengesat që i nxjerrin Myftinisë së Korçës për këtë, si 
dhe lejet që u jepen misionarëve protestanë, prandaj 
kërkon mbështetjen e urdhërimin e organeve 
përkatëse për lejimin edhe të misionarëve islamë që 
të kryejnë veprimtarinë tyre. 

03.30.1936 4 

V Shëndetësia   
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V-179 Korrespondencë e Kryeministrisë mbi emërime, 
pushime, sjellje të personelit mjekësor. 

01.26.1935 - 
10.16.1936 

124 

V-181 Projektligj " Mbi spitalet ". 01.03.1936 13 

V-182 Projektligj mbi rregullimin e instituteve 
shëndetësore, korrespondencë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë mbi ngritjen e një 
instituti për sëmundje nevropsiqiatrike; lutje e një 
doktori për t'u lejuar, për t'u praktikuar në degën e 
kirurgjisë në spitalin e shtetit. 

03.29.1935 - 
01.11.1936 

24 

V-183 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë mbi mbylljen e një 
barnatores së hapur pa leje nga një person. 

02.18.1935 - 
01.15.1936 

8 

V-185 Projektligj, raport justifikues, korrespondencë 
përkatëse për dërgimin e mjekëve në zonat e largëta 
si Vermosh , Shkrel për të kuruar njerëzit që vuajnë 
nga sëmundje të ndryshme ( malarja ). 

03.30.1935 - 
09.12.1936 

20 

V-186 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shëndetësisë mbi kurimin e të 
burgosurve të sëmurë. 

11.02.1935 - 
01.31.1936 

10 

V-196 Lutje, njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare etj, mbi emërim, pushim dhe 
transferim dhe gradim të kuadrit shëndetësor. 

01.02.1936 - 
12.19.1936 

194 

V-199 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi projekt dekretligjin për 
sindikatën mjekësore. 

07.04.1936 - 
09.04.1936 

3 

V-200 Ligj, shtojcë dhe modifikim ligji dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Kryesinë e Parlamentit, 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror etj, mbi ushtrimin e 
profesioneve mjekësore. 

02.26.1936 - 
06.02.1936 

12 

V-201 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë mbi 
mosdhënie leje për ushtrim profesioni. 

05.23.1936 - 
08.03.1936 

13 

V-202 Urdhër i mbretit mbi formimin e një komisioni për 
ekzaminimin mjekësor të të burgosurve. 

12.01.1936 - 
12.02.1936 

2 

V-203 Njoftime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë etj, mbi organizimin e 
shëndetësisë publike. 

02.04.1936 - 
03.11.1936 

6 

V-204 Dekretligje, projektligje, raport justifikues dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, Kryesinë e Parlamentit dhe 
Ministrinë e Financave mbi spitalet publike. 

02.07.1936 - 
05.27.1936 

29 

V-205 Njoftim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë dhe 
rishtrimin e të sëmurëve në spitale. 

03.02.1936 - 
12.29.1936 

9 
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V-206 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi dhënie ilaçesh 
për mjekim. 

02.21.1936 - 
02.24.1936 

2 

V-207 Konkluzione të kryeinspektorit të Oborrit Mbretëror 
nga kontrolli higjenik i ushtruar në spitale. 

07.17.1936 1 

V-210 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushtarak mbi përhapjen e sëmundjeve ngjitëse dhe 
masat e marra për zhdukjen e tyre. 

05.08.1936 - 
07.15.1936 

3 

V-211 Raport dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë mbi 
gjendjen shëndetësore të fëmijëve të katundit 
Celigrad (për sëmundjet ngjitëse). 

08.27.1936 - 
09.24.1936 

3 

V-212 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Shëndetësisë me Kryeministrinë mbi lejimin e 
transferimit të farmacive private. 

02.14.1936 1 

V-214 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së 
Arsimit, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi 
formimin e një komisioni për rregullimin e nxitjes së 
veprimit për ngritjen e godinës së strehës varfënore. 

01.14.1936 - 
01.15.1936 

2 

V-216 Dekretligje, raport justifikues dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi bonjakët e varfër të dërguar nga bashkitë në 
strehën varfënore të Kryqit të Kuq. 

01.30.1936 - 
07.18.1936 

16 

V-217 Procesverbal dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Këshillin 
e Shtetit mbi krijimin e një instituti bamirës për pleq. 

05.14.1936 - 
06.24.1936 

6 

V-218 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
dhënien e librave të mjekësisë për spitalin " Zogu I-rë 
" nga ministri gjerman në Tiranë. 

06.24.1936 1 

V-219 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi dërgimin e Dr. Besim Zymës, në Berlin për të 
marrë pjesë në Kongresin e Otorino - Laringologjisë. 

07.18.1936 - 
07.28.1936 

2 

V-220 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ftesën e bërë 
nga Organizata e Foshnjës në Athinë për të parë së 
afërmi organizimin e mbrojtjes së foshnjave. 

07.22.1936 - 
07.28.1936 

3 

V-221 Njoftim, lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shëndetësisë dhe Adjutanturën e 
Oborrit Mbretëror mbi marrjen pjesë të vendit tonë 
në " Ditën e shëndetësisë publike "që bëhet në Paris. 

03.30.1936 - 
11.19.1936 

5 

V-222 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Mbretërore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë mbi lidhje dhe përsëritje kontrate me 
mjekët e huaj. 

01.02.1936 - 
09.28.1936 

10 

V-223 Raport mjekësor dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare 
mbi nxjerrjen jashtë shtetit për kurim të ushtarakëve. 

10.06.1936 - 
10.24.1936 

2 
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VI Civile-Administrative   

VI-499 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
misionin ungjillor amerikan, predikime fetare nga ky 
mision. 

11.25.1934 - 
01.02.1936 

5 

VI-506 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi ndërrim e korrigjim mbiemrash, 
shkurorëzime. 

03.04.1935 - 
01.28.1936 

28 

VI-507 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi riatdhesimin 
e personave të ndryshëm. 

11.10.1935 - 
06.11.1936 

10 

VI-508 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie e 
heqje të nënshtetësisë shqiptare. 

01.04.1935 - 
12.02.1936 

377 

VI-519 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Beratit, mbi 
lutje për ngritje faltore si dhe mbi një person i cili do 
të hyjë në shërbim të teqes. 

07.12.1935 - 
08.22.1936 

15 

VI-529 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi emërimin si kryesekretar 
i Entit Kombëtar të Turizmit. 

11.22.1935 - 
01.02.1936 

5 

VI-530 Korrespondencë e Kryeministrisë me Prefekturën e 
Lushnjës etj. mbi ndarjet bashkëshortore. 

04.17.1936 - 
05.18.1936 

4 

VI-531 Njoftim i Prefekturës së Pogradecit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi hetimet e bëra për gjetjen e Bahri 
Ismailit me të shoqen e rrëmbyer. 

04.16.1936 1 

VI-532 Lutje e korrespondencë mbi dhënie certifikate 
lindjeje për kryerje formalitetesh martese nga një 
emigrant. 

05.26.1936 - 
07.22.1936 

3 

VI-533 Lutje e korrespondencë mbi vënie kurorëzimi. 06.03.1936 - 
07.03.1936 

3 

VI-534 Projekt, dekretligj mbi martesat e oficerëve që janë në 
shërbim të përhershëm të fuqive armate, vendime të 
Këshillit të Ministrave, njoftime, mendime e 
korrespondencë mbi formalitetet për martesat e 
oficerëve. 

01.09.1936 - 
04.25.1936 

13 

VI-536 Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme etj. mbi akordim shtetësie 
shqiptare. 

01.10.1930 - 
12.31.1936 

22 

VI-539 Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë 
drejtuar legatës shqiptare në Athinë dhe 
korrespondencë mbi demarshet e bëra pranë qeverisë 
greke për kthimin e Tahir Asimit (shqiptar) pranë 
familjes së tij në Katerinë të Selanikut. 

05.30.1936 - 
10.05.1936 

7 

VI-540 Dekretligj e korrespondencë e Kryeministrisë mbi 
pasaportat. 

09.08.1936 - 
11.02.1936 

48 

VI-541 Lutje e korrespondencë mbi dhënie leje për të ardhë 
në Shqipëri. 

03.30.1936 2 
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VI-542 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime, lutje e 
korrespondencë mbi dhënie vize për dalje jashtë 
shtetit. 

05.22.1936 - 
10.15.1936 

11 

VI-543 Telegrame drejtuar Komitetit Ekonomik Shqiptaro-
Çekosllovak, ministrit të Rumanisë etj. ku shprehet 
falenderimi për urimet e dërguara me rastin e festave 
kombëtare. 

11.14.1936 - 
12.08.1936 

10 

VI-544 Telegrame urimi me rastin e shpalljes së Mbretërisë 
Shqiptare. 

08.31.1936 - 
09.01.1936 

19 

VI-546 Telegrame falenderimi drejtuar Kryeministrisë, mbi 
përkrahjen për rimëkëmbjen e fabrikës së çimentos 
në Shkodër. 

08.01.1936 1 

VI-547 Telegrame falenderimi drejtuar z.Mehdi Frashëri mbi 
ndihmat e dhëna për ngritjen e Kishës Ortodokse 
Autoqefale. 

10.23.1936 3 

VI-548 Telegram falenderimi i popullit të Konispolit drejtuar 
qeverisë për vajtjen e gjyqit në Konispol. 

02.27.1936 1 

VI-549 Telegram falenderimi drejtuar Kryeministrisë nga 
Giuseppe Friguani me rastin e lidhjes së akordit me 
bankën e Napolit. 

10.15.1936 1 

VI-550 Telegrame urimi me rastin e përfundimit të 
marrëveshjes ekonomike me Italinë. 

03.27.1936 - 
03.31.1936 

5 

VI-551 Telegram falenderimi drejtuar kryeministrit z.Mehdi 
Frashëri nga Benito Musolini me rastin e përvjetorit 
të armëve italiane. 

05.09.1936 2 

VI-552 Telegram urimi drejtuar Kryetarit të Qeverisë 
Italiane Benito Musolinit nga z.Mehdi Frashëri, me 
rastin e pushtimit të Abisinisë nga Italia. 

1936 1 

VI-553 Telegram urimi i z.Mehdi Frashëri drejtuar gjeneralit 
Alberto Pariani (Itali) me rastin e emërimit si 
nënsekretar shteti për luftën. 

1936 1 

VI-554 Telegrame urimi i kryeministrit z.Mehdi Frashëri 
drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave të 
Jugosllavisë Stoyadinovitch me rastin e shpëtimit 
nga një atentat. 

03.07.1936 1 

VI-555 Njoftime të legatës franceze e çekosllovake në 
Shqipëri, mbi ngritjen e flamurit në legatën 
çekosllovake me rastin e festës kombëtare dhe mbi 
ftesën që i bëhet kryeministrit për të marrë pjesë në 
pritjen që bën legata franceze me rastin e festës 
kombëtare. 

07.08.1936 - 
10.27.1936 

3 

VI-556 Telegrame falenderimi drejtuar Këshillit të 
Ministrave me rastin e mbledhjes së Këshillit Mikst të 
Kishës Ortodokse Autoqefale. 

06.04.1936 - 
11.14.1936 

7 

VI-557 Telegrame falenderimi midis kryeministrit dhe 
Komunitetit Mysliman. 

03.15.1936 - 
03.17.1936 

3 

VI-558 Telegrame urimi me rastin e Vitit të Ri. 01.01.1936 - 
01.04.1936 

4 
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Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

VI-559 Telegram ngushëllimi i z.Mehdi Frashëri dërguar 
nënpresidentit të Këshillit të Ministrave të Hungarisë 
me rastin e vdekjes së kryetarit të Këshillit të 
Përgjithshëm. 

10.06.1936 1 

VI-560 Telegrame ngushëllimi drejtuar Zogut të I-rë me 
rastin e vdekjes së nënës së tij. 

01.02.1936 2 

VI-561 Telegram ngushëllimi me rastin e vdekjes së imzot 
Mjedës, arqipeshkvi i Shkodrës. 

s.d. 1 

VI-562 Telegram drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave 
të Egjiptit nga kryeministri shqiptar me rastin e 
vdekjes së mbretit të Egjiptit. 

04.25.1936 1 

VI-563 Telegram mbi marrjen pjesë në ceremoninë e 
varrimit të Dhimitër Honos, një të dërguari të 
Prefekturës së Korçës. 

05.25.1936 1 

VI-564 Telegram ngushëllimi drejtuar familjes së profesor 
Demertzio në Athinë me rastin e vdekjes së këtij 
profesori. 

04.14.1936 3 

VI-565 Shkëmbim telegramesh ndëmjet kryeministrit të 
Londrës dhe kryeministrit z.Mehdi Frashëri, mbi 
vdekjen e mbretit të Perandorisë Britanike. 

01.21.1936 - 
01.23.1936 

5 

VI-566 Telegrame urimi me rastin e fejesës së princeshës 
Sanije. 

01.08.1936 - 
01.15.1936 

6 

VI-567 Njoftim i Oborrit Mbretëror drejtuar Koço Kotos, 
Ministër i Ekonomisë Kombëtare, mbi orarin e pritjes 
së mbretit. 

12.09.1936 3 

VI-568 Lutje e ankesa të kryepleqve të katundeve të 
komunës së Zadrimës dhe Poliçanit për 
mossuprimimin e zyrave të postë telegraf telefonave 
pranë këtyre vendeve. 

08.09.1935 - 
06.17.1936 

5 

VI-569 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi 
ndërtesën që nevojitet për vendosjen e zyrës së postë 
telegraf telefonave në Përmet. 

02.11.1936 - 
09.22.1936 

9 

VI-570 Korrespondencë e konsullatës shqiptare në Bari me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Kryeministrinë, 
mbi kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Barit për 
dhënien e emrit të " Gjergj Kastriotit " një rruge të 
këtij qyteti. 

04.04.1936 - 
04.18.1936 

3 

VI-571 Korrespondencë e Oborrit Mbretëror me 
Kryeministrinë, mbi kërkesën e Eugenio Ankaranit 
për të fotografuar mbretin. 

07.18.1936 3 

VI-572 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi marrjen e masave, mbi 
mospërsëritjen e gabimeve në zhvillimin e 
korrespondencës. 

08.12.1936 1 
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VI-574 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Kryeministrinë, mbi dërgimin e një dosje aktesh për 
t'u shqyrtuar prej titullarit të kësaj ministrie. 

11.12.1936 - 
11.27.1936 

2 

VI-575 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar ministrive, 
komandave, këshillave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi kufizimin e 
marrjeve të automobilave angazhe prej nëpunësve, 
vetëm për punë tepër urgjente. 

03.03.1936 - 
05.27.1936 

2 

VI-576 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, Ministrinë e 
Drejtësisë etj. mbi dhënien e dorëheqjes së kryetarit 
të Kishës Ortodokse Autoqefale. 

05.18.1936 - 
06.04.1936 

8 

VI-577 Lutje, njoftim e korrespondencë, mbi emërime në 
punë të kuadrit të Komunitetit Mysliman. 

02.15.1936 - 
08.05.1936 

6 

VI-578 Notë e korrespondencë mbi përdorimin e gjuhëve të 
huaja në kishat autoqefale të Shqipërisë. 

01.09.1936 - 
02.11.1936 

3 

VI-579 Qarkore e korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë 
me Kryeministrinë, mbi festat fetare. 

03.09.1936 - 
10.26.1936 

6 

VI-580 Njoftime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Prefekturën e Elbasanit etj. 
mbi ritet fetare në shtëpitë e besimtarëve. 

01.28.1936 - 
02.07.1936 

6 

VI-581 Raport e njoftim mbi vizitën në Manastir e Ohër të 
mitropolit bullgar imzot Stefanit. 

10.09.1936 2 

VI-582 Kërkesë e kryetarit të Kishës Ortodokse Autoqefale, 
mbi marrjen pjesë të kryeministrit dhe anëtarëve të 
tjerë të qeverisë në ceremoninë e inagurimit të kishës 
së re Katedrale të Korçës. 

10.21.1936 1 

VI-583 Ftesë e telegram mbi marrjen pjesë të titullarit të 
Prefekturës së Shkodrës me rastin e zgjedhjes së 
arqipeshkvit Metropolite të Shkodrës. 

03.18.1936 2 

VI-584 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë, mbi ndalimin e 
rënies së daulles së ramazanit nëpër qytet dhe 
ahengjeve. 

11.27.1935 - 
03.20.1936 

4 

VI-585 Kërkesë e Entit Kombëtar të Turizmit për disa 
ndryshime në ligjin " Mbi krijimin e Entit Kombëtar 
të Turizmit ". 

01.30.1936 1 

VI-586 Telegram falenderimi drejtuar qeverisë mbretërore, 
mbi dhënien e ndihmave morale e materiale për 
ngritjen e Klubit Turistik e Automobilistik. 

05.03.1936 - 
06.15.1936 

3 

VI-589 Kërkesë e një nënshtetasi anglez për krijimin e 
kushteve nga shteti shqiptar, për ardhjen e turistave 
anglezë. 

07.18.1936 2 

VI-735 Telegram urimi drejtuar kryeministrit nga kryetari i 
Bashkisë së Vlorës. 

11.28.1936 1 

VI-736 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
nënshtetësie. 

01.09.1936 - 
08.29.1936 

2 
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VI-768 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi regjistrimin e 
një personi në shtetësinë shqiptare. 

01.15.1936 1 

VI-804 Njoftim i Kryeministrisë dërguar zotit Terenc Toçi 
mbi emërimin e tij si zëvendësministër i Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare në Tiranë. 

12.03.1936 1 

 


