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I Politiko - Juridike.   

I-791 Vendime të Këshillit të Ministrave, viti 1920. 02.01.1920 - 
09.08.1920 

303 

I-1558 
(I-
1556) 

Shënim i gjeneralit Piaçentinit drejtuar (autori i teteve 
italiane) mbi intenerarin e anëtarëve të qeverisë provizore. 

1920 1 

I-27 Lutje dhe korrespondencë mbi emërim, transferim dhe 
pushim të kuadrit të Ministrisë së Drejtësisë. 

01.18.1919 - 
01.21.1920 

28 

I-28 Listë organike e Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - 
Telegrafave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pensioneve 
Civile. 

1919 1 

I-29 Kryesia e Shoqërisë " Vatra " në Boston kërkon dhënien e 
lejes Fan Nolit për të hyrë në Shqipëri dhe emërimin e tij 
delegat pranë Lidhjes së Kombeve, Zvicër. Lajmërohet 
ardhja e At-Nolit me vaporin Puglia. 

07.03.1920 - 
11.03.1920 

10 

I-30 Letër drejtuar Kryetarit të Qeverisë Shqiptare nga 
Mitropoliti i Durrësit kundër ardhjes së Fan Nolit në 
Shqipëri nga Amerika si Episkop. 

07.22.1920 1 

I-31 Korrespondencë me Koloninë Shqiptare në Kostandinopol 
mbi disa pretendime të tyre. 

1920 1 

I-32 Shoqëria Shqiptare " Dëshira " e Sofjes uron Qeverinë e re 
dhe kërkojnë të kenë një përfaqësues në Qeverinë Shqiptare. 

04.25.1921 3 

I-33 Komiteti i Kolonisë Shqiptare në Turqi shfaq përgëzimet për 
sukseset e arritura dhe shfaqin besnikërinë ndaj Qeverisë 
Kombëtare, ndërkohë dhe ngrejnë disa probleme që i 
prokupojnë. 

12.28.1920 5 

I-34 Vendim mbi bandën muzikore të shoqërisë " Vatra " për t'u 
bërë bandë kombëtare. 

09.14.1920 2 

I-35 Përfaqësuesi shqiptar Eqerem Libohova kërkon mendimin e 
Qeverisë se do ta ndihmojë dhe përkrahë formimin e një 
shoqërie patriotike në Romë. 

06.16.1919 2 

I-36 Ultimatum i dhënë nga Komanda Italiane për zgjatjen dhe 
48-orë. 

1920 1 

I-37 Protestë e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare drejtuar 
komandantit të ushtrisë italiane në Vlorë, ku e paralajmëron 
që brenda datës 4 qershor 1920 në rast të moslirimit të 
Vlorës do të fillojë goditjet me armë. 

06.03.1920 2 

I-38 Njoftim i n/Prefekrurës Përmet mbi marrjen e zonave të 
Këlcyrës,Përmetit e Leskovikut nga ushtria shqiptare, 
kërkesë e autoriteteve italiane drejtuar n/Prefekturës Tirane 
për të dhëna mbi popullsinë, si dhe raport mbi gjendjen e 
n/Prefekturës së Lezhës. 

03.16.1920 - 
04.14.1920 

10 

I-39 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë, ku i kërkon të merren masa për lirimin e 
vullnetarëve të Vlorës dhe Lushnjës, të cilët nuk po mbajnë 
qetësinë e vendit. 

10.15.1920 1 

I-40 Letër e Senatorit të Vlorës mbi historikun e formimit të 
Komitetit për Mbrojtjen Kombëtare dhe përgatitjet e 
nevojshme për mbrojtjen e vendit, sidomos të jugut. 

03.16.1920 2 



 

Numri  
i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-41 Njoftim i Këshillit Kombëtar dërguar Kryeministrisë mbi 
propozimin e bërë nga Qazim Koculi i cili kërkon nga 
Qeveria që të protestojë pranë autoriteteve italiane për 
vendosjen e shtetrrethimit në Vlorë, si dhe letërkëmbim i 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore e prefekturat 
e Durrësit e Vlorës mbi marrjen e materialeve si dekovilit të 
Vlorës nga italianët mbas largimit të tyre. 

11.12.1920 - 
12.04.1920 

7 

I-42 Telegram i Prefekturës së Vlorës dërguar Kryeministrisë, me 
anë të të cilit njoftohet nisja e Komisionit Ushtarak për në 
Vlorë. 

08.07.1920 1 

I-43 Njoftim i Komisionit të Policisë Durrës dërguar Drejtorisë së 
Përgjithshme të policisë Tiranë, mbi aksionet kundër 
italianëve në Vlorë dhe masat reprezalje. 

06.17.1920 1 

I-44 Lutje nga një grup të plagosurish që kërkojnë t'u njihet lufta 
e tyre për çlirimin e Vlorës. 

1920 1 

I-45 Korrespondencë mbi gjendjen e punëve në Himarë dhe 
mënyra e çlirimit të saj duke e ngritur popullin. 

11.27.1920 - 
12.02.1920 

3 

I-46 Telegrame të prefekturave të ndryshme dërguar 
Kryeministrisë ku shprehin entuziazmin e tyre për çlirimin 
e qytetit të Vlorës nga forcat italiane. 

02.29.1920 - 
12.04.1920 

57 

I-47 Kryeministri njofton Kryetarin e Këshillit të Naltë për 
çlirimin e Durrësit. 

1920 1 

I-48 Komunikatë mbi Kongresin e Lushnjes. Letër mbi rrethanat 
që shkaktuan Kongresin. Letër mbi punimet e Kongresit të 
Lushnjes. Deklaratë e Komitetit të Kosovës për Kongresin, 
letër e Këshillit Kombëtar mbi mbledhjen e saj të parë mbas 
Kongresit. Fjala e regjencës në hapje të Parlamentit etj. 

01.01.1920 - 
08.24.1920 

20 

I-49 Programi i Qeverisë ku kërkohet shkaku që populli shqiptar 
u mblodh në Lushnje dhe pse u rrëzua Qeveria e 
Përkohshme e Durrësit. 

04.29.1920 4 

I-50 Lutje e Nënprefekturës dhe parisë së Pogradecit për 
ndryshimin e senatorit që i përfaqëson në Qeveri dhe 
përgjigjja përkatëse. 

08.09.1920 - 
08.18.1920 

8 

I-51 Artikull gazete pa autor, i cili bën fjalë për Turhan Pashën, 
Mehdi Frashërin, Luigj Gurakuqin, Lef Nosin, Dr. Turtullin, 
Bumçin, të cilët kanë shkuar në Romë për tu bërë delegat e 
ministra në Shqipëri, vendim i Kryeministrisë mbi dërgimin 
e një delegati në Romë me në krye Tef Zuranin, Spiro 
Kolekën, Qazim Kokoshin, të cilët do të zëndësojnë Imzot 
Gjergj Kolecin. 

01.01.1920 2 

I-52 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar Fejzi 
Alizotit dhe Mustafa Krujës, ku kërkohet që brenda 24 orëve 
të dorëzojnë administratën e Qeverisë së Durrësit sipas 
vendimit të mbledhjes kombëtare që u mbajt në Lushnjë. 

02.13.1920 2 

I-53 Njoftim, se Turhan Pasha, Mehdi Frashëri, Luigj Gurakuqi, 
Lef Nosi, Dr. Turtulli e Bumçi kanë shkuar në Romë, për t'u 
bërë pësëri delagatë a ministra në Shqipëri. Vendim mbi 
krijimin e një dërgate shqiptare në Romë me në krye Tef 
Turhanin, Spiro Kolekën, Qazim Kokoshin. 

05.17.1920 - 
12.19.1920 

2 
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I-54 Qarkore mbi përshtypjet e bëra jashtë vendit nga fjala e 
hapur për zhvillimin e një mbledhje (kongresi) në vendin 
tonë, letër e katundarisë së Tiranës e cila shprehet kundër 
një asambleje nacionale dhe pëlqen zgjedhjen e re 
parlamentare. 

11.30.1920 - 
12.13.1920 

2 

I-55 Lutje e Parisë së Çamërisë sidomos prej malësive që i kanë 
mbetur Shqipërisë ku shfaqin dëshpërimin që nuk u thirrën 
në Kongresin e Lushnjes dhe duan të dërgojnë një 
përfaqësues në Këshillin Parlamentar. 

03.23.1920 1 

I-56 Korrespondencë mbi dërgimin në Elbasan nga Lushnja dhe 
Fieri vetdashës dhe gjindarme dhe gadishmëria e Milicisë 
Shqiptare e krijuar prej Qeverisë Italiane të hyjë në 
komandën e Qeverisë Shqiptare. 

04.25.1920 - 
09.13.1920 

13 

I-57 Vendim mbi pajisjen e një deputeti në Parlament nga 
shoqëria " Vatra " e shqiptarëve të Amerikës. 

12.26.1920 1 

I-58 Raport mbi lëvizjen esadiste në krahinat Çermenikë, Mokër, 
Gollobordë, Mallakastër, Tiranë, Durrës etj. 

06.12.1920 - 
10.18.1920 

7 

I-59 Raport mbi ofensivën e esadistëve në krahinat e Shqipërisë 
së Mesme (Kavajë, Peqin, etj.) dhe kundër ofensiva e Bajram 
Currit. 

07.08.1920 - 
11.06.1920 

9 

I-60 Vendim mbi dënimin me vdekje të disa personave të 
akuzuar si luftues kundër ushtrisë gjindarme në Prezë dhe 
kërkohen xhandarë për të shfarosur esadistët në Prezë. 

07.11.1919 - 
10.05.1920 

7 

I-61 Aprovohet përbërja e gjygjit ushtarak për gjykimin e 
oficerëve për çështjen e Prezës. 

05.15.1920 - 
06.03.1920 

9 

I-62 Kërkohet krijimi i një komisioni hetimor mbi ngjarjet në 
qarkun e Shijakut nga ana e kryengritësve dhe marrja e 
masave të sigurimit. 

02.08.1920 - 
11.12.1920 

2 

I-63 Njoftohet se Mustafa Kruja ka organizuar një kryengritje pro 
Esad Pashës duke marrë fuqi nga fshatrat e Krujës dhe 
Bregut Matës. 

04.18.1920 - 
04.20.1920 

3 

I-64 Konfiskim të pasurisë së Esad Toptanit. 06.30.1920 1 

I-65 Shpallje e Këshillit Kombëtar mbi dërgimin e një komisioni 
në Paris për të parë programin e Esad Pashës dhe të 
shpërndahet populli i armatosur. 

04.16.1920 - 
05.07.1920 

4 

 .   

I-66 Parija e 12 Bajrakëve të Mirditës dhe Pukës shfaqin besimin 
ndaj Qeverisë së Tiranës dhe kundër asaj të Durrësit. 

02.25.1920 2 

I-67 Procesverbalet mbi pusin (atentatin) që ju bë nënprefektit të 
Kavajës Jusuf Banjës dhe korrespondencë mbi një miting 
organizuar në Kavajë, shpallje e shtetrrethimit të saj dhe 
formimi i gjyqi. 

04.13.1920 - 
11.12.1920 

35 

I-68 Vendim mbi shpalljen e shtetrrethimit në Tiranë dhe 
Elbasan. Lëvizje forcash qeveritare në drejtim të Tiranës, 
periferinë e Matit për organizimin e gjendjes. 

04.15.1920 - 
09.20.1920 

5 

I-69 Qarkore mbi shpartallimin e forcave tradhëtare që 
kërcënonin kryeqytetin dhe kërkesë për përforcime. Qarkore 
mbi qitjen e patrullave në qytet për ruajtjen e qetësisë nga 
Gjindarmëria dhe dhënie kompetence burgimi e internimi, 
si dhe shpallja e gjyqit  rrethimit në Berat. 

01.09.1920 - 
12.23.1920 

20 
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I-70 Letër e Kryetarit të Kabinetit, drejtuar delegacionit shqipatar 
në Konferencën e Paqes në Paris, ku e njofton se populli 
shqiptar, në Kongresin e Lushnjes vendosi që të mos japë 
pëllëmbë nga toka shqiptare e caktuar në vitin 1913 pa 
derdhur gjak. 

1920 1 

I-71 Qarkore e Qeverisë e cila i bën thirrje popullit shqiptar për 
bashkimin e tyre për mbrojtjen e kufijve të atdheut. 

1920 1 

I-72 Protestë e deputetit të Drinit mbi shkeljen e kufive të vitit 
1913 nga Konfereca e Ambasadorëve dhe për pranimin e 
kësaj shkëputje nga Këshilli i Ministrave. 

11.19.1920 1 

I-73 Raport mbi propagandën jugosllave për rrëzimin e Qeverisë 
Shqiptare mbi kufijtë e vitit 1913 etj. 

09.06.1920 3 

I-74 Korrespondencë mbi kërkesat që duhen marrë parasysh mbi 
kufirin e vitit 1913 të Dibrës që u shkel nga Ushtria 
Kombëtare dhe indisiplinimet e ushtarëve dibranë, raport 
mbi gjendjen e Prefekturës Dibrane. 

08.18.1920 - 
10.20.1920 

4 

I-75 Informacion mbi gjendjen e luftimeve që zhvillohen midis 
ushtarëve shqiptarë dhe jugosllavë. 

08.12.1920 - 
11.14.1920 

45 

I-76 Telegram mbi hyrjen e komitave serbë në Çermenikë e 
Mokër dhe nevojat për top dhe municion etj. të Batalionit të 
Drinit dhe masat që do të merren gjatë operacionit në Mat. 

07.01.1920 - 
10.30.1920 

21 

I-77 Vendim mbi krijimin e një komisioni mbi çështjen e 
Gjirokastrës dhe të Korçës dhe raporti i komisionit mbi 
masat ndaj gjendjes së politikës së jashtme. 

09.25.1920 - 
10.01.1920 

7 

I-78 Raport mbi qëllimet e grekëve për Epirin dhe Korçën dhe 
gjendja e forcave e të dy palëve. 

09.14.1920 - 
10.11.1920 

4 

I-79 Rregullore e përkohshme mbi lidhjen e besës, një vendim i 
Komisionit të Besës në Prefekturën e Durrësit dhe lidhje 
bese në krahinën e Shëngjergjit, Zallit dhe Shkodrës. 

02.21.1920 - 
03.05.1920 

10 

I-80 Ministria e Punëve të Brendshme kërkon të dijë se nga cila 
ministri do të vërtetohen vendimet mbi rregulloren e besës. 

07.01.1920 1 

I-81 Letër e Kryetarit të Këshillit të Naltë drejtuar Kryeministrit 
ku i kujton besën e dhënë Mustafa Krujës etj. 

07.29.1920 1 

I-82 Dom Pren Spacis kërkon përfaqësues të Qeverisë, për t'u 
bërë e njohur Qeveria në Fan të Mirditës. 

01.14.1920 2 

I-83 Letër e P. Dile dërguar Kryeministrit mbi gjendjen në 
Gjirokastër dhe çështje pesonale. 

1920 4 

I-84 Vendim mbi dhënien e shkoqitjeve nga Qeveria para 
Këshillit Kombëtar mbi gjendjen e brendshme e të jashtme 
të Shqipërisë e veçanërisht mbi atë të Gjirokastrës. 

04.19.1920 1 

I-85 Pjesë e raportit të Prefekturës së Gjirokastrës mbi krijimin e 
një ushtrie për sigurimin e kufijve dhe qetësinë duke u nisur 
nga situata dhe synimet e armiqve. 

04.20.1920 - 
06.05.1920 

4 

I-86 Korrespondencë mbi pikat e raportit të Prefekturës së 
Gjirokastrës mbi çështjen e Komitetit Mbrojtja Kombëtare, 
gjendja e Sarandës dhe raport mbi gjendjen e 
Nënprefekturës së Këlcyrës e Vlorës. 

03.29.1920 - 
12.07.1920 

13 

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

10.20.1926 - 
03.02.1927 

12 
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I-88 Urdhër i Myftiut të Përgjithshëm që nëpunësit mos të 
merren me politikë. 

06.12.1920 1 

I-89 Raport i Prefekturës së Korçës dërguar Kryeministrisë mbi 
qëndrimin e Qeverisë Greke ndaj Qeverisë Shqiptare dhe 
qëllimet e saj për aneksimin e tokave shqiptare. 

10.12.1920 2 

I-90 Njoftim se Marka Gjoni propagandon në Zadrimë kundër 
Qeverisë dhe ju ka çuar fjalë bajraktarëve mbi një mbledhje 
në Lezhë. 

11.13.1920 - 
11.23.1920 

5 

I-91 Nga Mallakastra hiqen stacionet e Karabinerisë Italiane. 05.10.1920 1 

I-92 Korrespondencë mbi sjelljen poshtëruese ndaluese që ka 
treguar prefekti i Elbasanit ndaj kryetarit të Komisionit 
Mbrojta Kombëtare t'atjeshëm. 

07.15.1920 1 

I-93 Kërkohet qëndrimi që duhet mbajtur ndaj Dine Hoxhës dhe 
Shaqo Lapa etj., që kanë qënë nga krerët e kryengritësve. 

10.08.1920 - 
10.12.1920 

2 

I-94 Letër e Komandës së vullnetarëve të Tiranës dërguar 
Kryeministrisë mbi raprezaljet e kryera nga bandat esadiste 
të udhëhequra nga Myftar Kaloshi, si dhe masat e marra nga 
Qeveria për eleminimin e tyre. 

10.05.1920 2 

I-95 Korrespondencë mbi trajtimin e keq të popullsisë së Lezhës. 11.21.1920 - 
11.23.1920 

5 

I-96 Populli i Rubikut nuk pranon Krahinarin. 08.31.1921 1 

I-97 Korrespondencë mbi vrasjen, burgimin, arratisjen e disa 
ushtarëve. 

04.25.1920 - 
09.15.1920 

8 

I-98 Njoftohet vrasja e një të arratisuri dhe propozohet 
shpërblimi për xhandarët. 

05.17.1920 - 
05.20.1920 

2 

I-99 Vendime mbi internimin e familjeve, konfiskimin e pasurisë 
dhe djegien e shtëpive të të arratisurve kriminel dhe 
ordiner. 

02.14.1920 - 
12.05.1920 

9 

I-100 Letër e Aqif Pashës drejtuar Sulejman Delvinës mbi lirimin 
nga burgu të Kurt Ag Kadiut. 

11.29.1920 1 

I-101 Njoftohet se ligji i fajeve politike është aprovuar nga Këshilli 
i Naltë, disa raporte mbi arsyet e burgimit të disa personave, 
burgimi i disave për faj etj. 

04.07.1920 - 
11.09.1920 

13 

I-102 Ligj mbi ndëshkimin për faje politike dhe mbi faljen e fajeve 
politike. 

04.04.1920 - 
04.09.1920 

18 

I-103 Shtojcë vendimi mbi gjygjet politike mbi faljen e fajeve 
politike. 

04.03.1920 - 
12.03.1920 

4 

I-104 Korrespondencë mbi vënien nën urdhërin e Gjykatës së 
Naltë të Sheriatit edhe atë të Prefekturës së Gjirokastrës. 

03.19.1920 2 

I-105 Lutje mbi falje e lirim nga burgu. 04.14.1920 - 
12.14.1920 

31 

I-106 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë, Këshillin e Lartë etj., mbi kërkesa të 
personave të ndryshëm dërguar Kryeministrisë, mbi lirimin 
e tyre nga burgu, të burgosur në kohën e pushtimit italian, 
si dhe kërkesa për lirim nga burgu të akuzuar si Esadistë. 

04.25.1920 - 
12.27.1920 

54 

I-107 Korrespondencë mbi të burgosurit politikë që kanë marrë 
pjesë në kryengritjet e vendit dhe janë dërguar gjyqit. 

07.21.1920 - 
11.20.1920 

6 

I-108 Disa të burgosur me vdekje kërkojnë trajtim si gjithë të tjerët 
deri sa të ekzekutohen. 

05.10.1920 1 
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I-109 Urdhërohet mbyllja e gazetës " Besa Shqiptare " dhe drejtori 
t'i jepet gjyqit. 

1920 1 

I-110 Urdhër për censurimin e telegrameve të dyshimtë. 03.20.1920 1 

I-111 Korrespondencë mbi Haxhi Ali Elbasani për tu lënë i lirë në 
qytetin e Vlorës. 

11.19.1920 3 

I-112 Korrespondencë mbi kapjen e Jot Shkurtit nga Himara i cili 
thotë së ka patur letra korrespondence për oficerët serbë. 

10.19.1920 1 

I-113 Urdhërohet Prefektura e Gjirokastrës të nxjerrë jashtë kufirit 
Z. Cakon që ka vajtur atje. 

1920 1 

I-114 Mbi hetimet që duhen bërë për ata që vijnë në Shqipëri nga 
jashtë për qëllime propagande etj. 

10.05.1920 - 
10.07.1920 

2 

I-115 Korrespondencë mbi ardhjen e disa njerëzve të dyshimtë 
nga Stambolli. 

1920 1 

I-116 Propozim dhe rregullore e Qeverisë Provizore të Durrësit 
për gjykimin në gjykatoret civile të nëpunësve që bëjnë faje. 

08.10.1920 2 

I-117 Vendim mbi amnistinë për deliktet e gjetura në kohën e 
sundimit turk dhe grek. 

11.24.1920 - 
02.12.1921 

7 

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

12.07.1920 - 
12.16.1924 

4 

I-119 Vendim mbi mosdjegien e shtëpisë së Shaqi Muglicës. 10.14.1920 1 

I-120 Prefektura e Beratit njofton mbi shfaqjen e çetave të 
kusarëve. 

10.15.1920 - 
10.18.1920 

3 

I-121 Propozim mbi ndëshkimin e atyre që guxojnë me rrëmby 
gra dhe vajza nën kunorë. 

03.31.1920 1 

I-122 Kadiu i Tiranës kërkon të merren masa kundër një vajze që 
është parë duke shëtitur me amerikanët. 

09.18.1920 1 

I-123 Projektligj mbi cubat. Çdo shqiptar i huaj që bën ndonjë 
krim dhe nuk i nënshtrohet urdhërave të Qeverisë quhet 
cub. 

1920 1 

I-124 Lutje nga një grua për t'u marrë masa kundër Irfan Ohrit. 06.06.1920 - 
08.01.1920 

5 

I-125 Raport mbi të arratisurit në vise të ndryshme të vendit, 
ngjarje kriminale të bëra në muajin mars të vitit 1920. 

07.13.1920 3 

I-126 Njoftohen gjithë prefekturat se Shqipëria pranohet në 
Lidhjen e Kombeve. 

12.19.1920 1 

I-127 Vendime për dërgimin e dy delegacioneve në Londër e Paris 
për Konferencën e Paqes. 

03.04.1920 - 
11.28.1920 

6 

I-128 Protokolli i pranuar nga mbledhja e Shoqërisë së Kombeve 
në Gjenevë mbi statutin e Gjygjit të Përhershëm të Drejtësisë 
Ndërkombëtare i pranuar nga Shqipëria. 

1920 3 

I-129 Nënprefektura e Delvinës telegrafon kërkesën e çamëve për 
të dërguar në Kombet e Bashkuara dy delegatë të Qeverisë 
Shqiptare që të ndihmojnë në këtë drejtim. 

12.31.1920 1 

I-130 Ngarkohet Mehmet Konica për të gjetur një konsull austriak 
për organizimin e konsujve shqiptarë. 

11.01.1920 1 

I-131 Lutje dhe korrespondencë mbi lirimin me dorëzanës të 
burgosurit Luigj Naracit i cili akuzohet për spiun të disa 
shteteve. 

06.17.1920 - 
04.07.1921 

24 

I-132 Darkë për misat e Kryqit të Kuq Amerikan shtruar nga 
Kryeministria. 

08.02.1920 - 
09.19.1920 

4 
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I-133 Në krahinën e Delvinës janë formuar 4 - 5 banda hajdutësh 
që dyshohen për nxitje nga jashtë me qëllime politike të cilat 
kanë krijuar pasiguri dhe emigracion. 

03.11.1920 - 
03.20.1920 

2 

I-134 Kërkohen udhëzime mbi qëndrimin që duhet mbajtur ndaj 
ish anëtarëve në ushtrinë greke-italiane të katundit 
Koshovicë në Gjirokastër që ka ngelur zonë ndërmjetëse. 

10.02.1920 - 
10.08.1920 

6 

I-135 Ndalohen bisedat politike të disa prefektëve me autoritet 
serbo-greke. 

10.08.1920 1 

I-136 Qëndrimi i Prefekturës së Korçës kundrejt konsullatave 
serbe dhe italiane. 

07.24.1920 1 

I-137 Vendim mbi dhënien leje Kastoldit për të nxjerrë minat prej 
buzës së detit. 

1920 3 

I-138 Me rastin e largimit të kontit Mauzoni jepen udhëzime 
përcjellje. 

08.02.1920 1 

I-139 Njoftim se katër oficerë të Flotës Amerikane që ndodhen në 
Korfuz me një flluke motori kanë shëtit liqenin e Vivarit. 

10.13.1920 - 
10.20.1920 

4 

I-140 Njoftohet mbi ardhjen e një korrespondenti amerikan. 06.24.1920 1 

I-141 Din Kosturi takohet në Konstandinopol, kur kthehej nga 
Bukureshti, me kapiten Specerin dhe e rekomandon me 
menaxherin e Kompanisë Amerikane Standard Oil i cili ka 
shfaqur interesin mbi Shqipërinë. 

06.15.1920 1 

I-142 Njoftim mbi gjendjen e ushtrisë greke përtej kufijve dhe 
politika kritike e tyre. 

04.28.1920 - 
11.23.1920 

2 

I-143 Një çetë andartesh prej 20-25 veta kanë hyrë në fshatin Gline 
të Leskovikut ku është bërë dhe një përpjekje me fshatarët. 

03.19.1920 - 
06.02.1920 

12 

I-144 Një bashkëbisedim i Prefektit të Përmetit me Guvernatorin e 
Janinës se deri ku ka arritur marrëveshja me Greqinë. 

09.07.1920 2 

I-145 Përshtypjet që u la qeveritari i Janinës inspektorëve civilë të 
Shqipërisë për çështjen e Vorio-Epirit dhe të Himarës. 

06.16.1920 - 
12.02.1920 

6 

I-146 Njoftime mbi lëvizjet e ushtrisë greke në kufi të Shqipërisë. 06.16.1920 - 
09.07.1920 

8 

I-147 Protestë tek Kryetarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
për qëllimet pushtuese të grekëve. 

04.08.1920 - 
04.09.1920 

2 

I-148 Vendim mbi pagimin e shpenzimeve të udhëtimit të katër 
bullgarëve të ardhur si të arratisur prej Greqisë. 

06.23.1920 1 

I-149 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Prefekturën e Durrësit e Gjykatën Paqtuese Durrës mbi një 
incident me armë të kryer nga ushtarët italianë ndaj tre 
fëmijëve nga Shijaku, si dhe zbrazje armësh në Berat. 

03.19.1920 - 
04.28.1920 

7 

I-150 Prefekti i Beratit njofton se komandanti italian në Berat 
vizitoi prefekturën duke i njoftuar gojarisht urdhërin që 
kishte marrë nga Kamanda e Naltë në Shqipëri për ta 
njoftuar e ndihmuar Qeverinë e Re. 

03.17.1920 1 

I-151 Njoftim i Prefekturës së Beratit mbi deklaratat e 
komandantit të trupave italiane mbi qëndrimin e Italisë ndaj 
Qeverisë Shqiptare. 

03.12.1920 3 

I-152 Korrespondencë e Prefekturës së Beratit me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi prishjen e lundrës së Selishtës 
nga italianët. 

04.06.1920 2 
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I-153 Korrespondencë mbi një mosmarrëveshje midis forcave 
shqiptare dhe italiane në Përmet e Shkodër për çështje 
strehimi etj., por që në fakt është tendencioze nga italianët. 

03.30.1920 - 
04.01.1920 

5 

I-154 Telegrame të Prefekturës Gjirokastër dërguar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi mosmarrëveshjet midis 
N/prefekturës Delvinë dhe forcave italiane për ngritjen nga 
këto të fundit të një radiostacioni telegrafik në Sarandë. 

09.03.1920 - 
11.29.1920 

10 

I-155 Njoftim i Komitetit të Përgjithshëm të Gjindarmarisë 
dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme e 
Kryeministrisë, mbi ardhjen e disa italianëve shpesh herë në 
Tiranë për qëllime politike. 

06.28.1920 1 

I-156 Njoftim i Prefekturës së Durrësit dërguar Miistrisë së 
Punëve të Brendshme e Kryeministrisë, ku i informon se 
rojet e ushtarëve italianë që ndodhen në Urën e Dajlanit në 
Durrës, pengojnë gjindarmët shqiptarë të hyjnë në Durrës. 

03.25.1920 3 

I-157 Letërkëmbim midis Prefekturës së Shkodrës e Komandës 
Italiane mbi prishjen e marrëveshjes midis Prefekturës së 
Shkodrës dhe Komandës Italiane mbasi kjo desh të njihet si 
Komandë Interaleate. 

03.23.1920 - 
05.09.1920 

4 

I-158 Letërkëmbim i Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi dy mitroloza austriake të përvetësuar nga 
italianët dhe mbi municionin që italianët u shesin bakajve në 
Vlorë. 

05.03.1920 - 
05.12.1920 

3 

I-159 Letër e Këshillit Kombëtar drejtuar Kryeministrisë mbi 
pakënaqësinë e shprehur nga ana e palës italiane për fjalët e 
hapura në krahinën e Lumës e Beratit për përvetësimin nga 
ana e italianëve të një topi në një fshat të Matit. 

04.08.1920 - 
04.23.1920 

7 

I-160 Një oficer italian që sillte municion në afërsi të Tiranës, 
sulmohet nga civilët të cilët ndihmohen dhe nga një oficer 
shqiptar. Kërkohen të bëhen hetime mbi guximtarët, 
ushtarët italianë zbrazin pushkë në Tiranë e Durrës prandaj 
kërkohet mospërsëritje etj. 

03.27.1920 - 
05.26.1920 

7 

I-161 Njoftim i N/Prefekturës së Kolonjës dërguar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi provokacionet e poshtërsitë e ish 
komandantit të trupës italiane në Kolonjë duke shkruajtur 
mbi tryezë "rrofshin grekët", "vdekje shqiptarëve". 

06.03.1920 2 

I-162 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë ku e vë në dijeni mbi largimin nga postet  e 
tyre të Prefektit dhe Policisë e Gjindarmarisë së Tiranës (nga 
ana e autoriteteve italiane) dhe zëvendësimin e tyre me 
personel italian. 

05.12.1920 2 

I-163 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi lutjen e parisë së Plavës e Gucisë 
dërguar Prefekturës së Shkodrës lidhur me keqtrajtimin e 
tyre nga ana e autoriteteve italiane. 

03.30.1920 - 
05.09.1920 

3 

I-164 Korrespondencë e prefketurës së Durrësit e Beratit me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë 
mbi masat që duhet marrë ndaj karabinierëve italianë të cilët 
burgosin shqiptarë. 

04.06.1920 - 
05.01.1920 

7 

I-165 Njoftim i Prefekturës së Durrësit dërguar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi shqetësimin e ngritur nga kjo 
prefekturë lidhur me marrjen nga ana e ushtrisë italiane të 
shtyllave të telegrafës e hekurave të hekurudhës. 

03.26.1920 - 
03.27.1920 

3 
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I-166 Raport mbi bombardimet me artileri nga italianët në 
Tepelenë e Këlcyrë etj. 

06.22.1920 2 

I-167 Komanda e Divizionit të 13-të Italiane largohet për në Itali 
dhe forcat mbeten nën urdhërin e Ministrit Fuqiplotë 
Kostaldis. 

06.16.1920 2 

I-168 Shkresë përcjellëse e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dërguar Kryeministrisë mbi paraqitjen e raportit të 
prefekturës së Durrësit mbi ankesat e Legatës Italiane ndaj 
kësaj prefekture. 

12.17.1920 1 

I-169 Korrespondencë e prefekturës së Vlorës me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi lejimin e ardhjes në Shqipëri të 
punëtorëve italianë të shoqërisë italiane Venanzetti. 

09.14.1920 - 
09.16.1920 

5 

I-170 Njoftim i Prefekturës së Durrësit dërguar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi dërgimin nga ana e saj të të 
dhënave etnografike të kësaj prefekture. 

04.09.1920 - 
04.24.1920 

2 

I-171 Protestë drejtuar Komandës Italiane për djegien e një 
shkolle në Mat. 

05.25.1920 - 
05.27.1920 

3 

I-172 Vendim mbi ngritjen e një komisioni për tu kujdesur për 
ushqimin e robërve serbë. 

09.02.1920 2 

I-173 Korrespondencë me agjentin politik të Qeverisë Jugosllave 
në Shkodër mbi marrëdhëniet Shqipëri e Jugosllavi. 

07.07.1920 4 

I-174 Bajraktarët e Kelmendit dhe Shkrelit duan sigurimin nga 
Qeveria mbasi kanë frikë nga serbët për të dalë në bjeshkë. 

04.12.1920 - 
11.12.1920 

3 

I-175 Durrësi njofton se Kastolidi thotë se ka marrë një korrier me 
shumë rëndësi për çështje serbo-shqiptare. 

1920 1 

I-176 Frati i Curraj-Nikaj burgoset nga ushtria jugosllave. 08.20.1920 1 

I-177 Komanda Jugosllave ka shkruar në Muriqan të gjithë ata 
katolikë që janë të zotët e pushkës e lundrat e tyre. 

07.30.1920 1 

I-178 Korrespondencë mbi spiunin jugosllav Isuf Beu nga 
Shkodra dhe Zef Ndocin nga Mirdita. 

08.22.1920 - 
08.23.1920 

3 

I-179 Sulejman Delvina urdhëron që të bëhet marrëveshje me 
Qeverinë Jugosllave sa të zihen kufijtë dhe ti jepet fund 
armiqësisë. 

08.05.1920 - 
08.06.1920 

4 

I-180 Qeveria njofton Aqif Pashën se konflikti me Jugosllavinë do 
të mbyllet me marrëveshje diplomatike. 

09.16.1920 1 

I-181 Njoftim i Komandës Italiane në Shkodër mbi hyrjen e 
kryengritësve malazezë dhe shqiptar të armatosur si ushtarë 
italianë në Shkodër dhe kërkon rrugëzgjidhje. 

03.22.1920 - 
09.13.1920 

3 

I-182 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë, mbi daljen e komitave të Malit të Zi në 
Shëngjin e Kastrat, druhen se mos u bien serbëve dhe hyjnë 
në Shkodër. 

03.30.1920 - 
04.01.1920 

2 

I-183 Marka Gjoni duke bashkëpunuar me serbët propagandon 
për të ngritur kundër Qeverisë krahinat e banuara nga 
sllavët. 

1920 2 

I-184 Lista e komitave që kanë ardhur në kufi të Shqipërisë dhe që 
mbahen nga ana e serbëve, në Dragovaje serbët kanë sjellë 
1000 ushtarë dhe forca të tjera në Gjakovë etj. 

05.24.1920 - 
11.23.1920 

8 

I-185 Propozim mbi dërgimin e forcave serbe të zonës nga 
Durrësi në Kavajë dhe propozimi për të sulmuar serbët nga 
vullnetarët e Linzës në rast se nuk merren vesh. 

10.01.1920 - 
10.21.1920 

2 
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I-186 Raport i Drejtorisë së Doganave mbi moslejimin e bërjes 
kontroll nga delegati jugosllav i valixhes së tij. 

05.06.1920 1 

I-187 Korrespondencë mbi disa ndryshime në ndarjen 
administrative të prefekturave Berat, Elbasan, Gjirokastër, 
Durrës. 

02.13.1920 - 
11.12.1920 

12 

I-188 Lutje e Parisë së Krujës mbi mosndarjen e saj në dy pjesë 
d.m.th ndërmjet Durrësit dhe Tiranës. 

02.21.1920 1 

I-189 Vendime dhe korrespondencë mbi riorganizimin e 
krahinave të Beratit, Skraparit, Këlcyrës, Shijakut, Elbasanit 
etj. 

02.23.1920 - 
11.03.1920 

30 

I-190 Relacion mbi rëndësinë dhe nevojën që ka Prefektura e 
Shkodrës për formimin e nënprefkturave të Malësisë së 
Madhe, Dukagjinit, Lezhës dhe prishjen e Zyrës Botore. 

04.24.1920 - 
12.16.1920 

13 

I-191 Raport mbi mënyrën e organizimit të administratës në Mat, 
Gramsh, Tomoricë, Qukës. 

03.01.1920 - 
12.30.1920 

8 

I-192 Njoftohet se Këshilli i Kombit merr emërin Këshilli 
Kombëtar. 

04.03.1920 - 
04.04.1920 

3 

I-193 Struktura e ndërtimit e Aparatit Shtetëror Qendror dhe një 
raport i Komisionit të Posaçëm për shqyrtimin e akteve të 
ndryshme të ish Qeverisë së Përkohshme të Durrësit dhe 
lista organike e Kryeministrisë. 

04.22.1920 - 
11.30.1920 

4 

I-194 Propozime mbi disa ndryshime në ndërtimin e Aparatit 
Shtetëror. 

08.16.1920 - 
12.30.1920 

7 

I-195 Qarkore, shpallje, korrespondencë mbi dorëheqjen e 
Kabinetit dhe mbi formimin e Kabinetit të Ri nën kryesinë e 
Iljaz Vrionit dhe kërkesa për gazetat që flasin për programin 
e Qeverisë. 

05.06.1920 - 
11.20.1920 

17 

I-196 Kërkohen shpenzime mbi gjygjin politik dhe krijimin e 
Ministrisë së Tregtisë e Bujqësisë. 

11.08.1920 - 
11.16.1920 

5 

I-197 Memorje dhe korrespondencë mbi formimin e Ministrisë së 
Luftës dhe emërimin e një personi kompetent. 

04.27.1920 - 
11.01.1920 

11 

I-198 Propozime mbi qeverisjen e administratave të Gjirokastrës. 03.22.1920 2 

I-199 Kërkohet programi zyrtar i qeverisë dhe rregullore mbi 
financat. 

03.28.1920 - 
04.26.1920 

2 

I-200 Vendim mbi disa të drejta dhe detyra të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shëndetësisë, Punëve Botore dhe Postë-
Telegrafave, Ministrisë së Drejtësisë etj. 

04.06.1920 - 
12.02.1920 

7 

I-201 Raport mbi organizimin e nëpunësve të administratës dhe 
propozohet për krijimin e një komisioni për organizimin e 
përgjithshëm. 

03.04.1920 - 
07.26.1920 

7 

I-202 Rregullore mbi detyrat e inspektorëve civil, vendim dhe 
korrespondenca përkatëse. 

08.20.1920 3 

I-203 Disa ministra kërkojnë nga Këshilli i Ministrave të zbatohet 
kolealigjiteti (rregullorja). 

04.19.1920 - 
04.28.1920 

2 

I-204 Vërejtje mbi disa lutje që dërgohen nga prefektura me 
nënshkrimin e Aqif Pashës. 

06.01.1920 1 

I-205 Vendim mbi rregulloren për marrëdhëniet që do të kenë 
oficerët e gjindarmërisë dhe kryetarët e nëpunësve të 
administratës. 

12.23.1920 - 
12.26.1920 

4 
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I-206 Letër e Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - Telegrafave ku 
kërkohet nga Kryetari i Kabinetit të përcaktojë detyrat dhe 
rangun e tij etj., sipas bisedimit në mbledhjen e kombit. 

04.22.1920 1 

I-207 Ahmet Zogu kërkon që Mirdita të vihet në fuqi kanuni. 10.17.1920 2 

I-208 Lutje dhe ankesa që Gjykata e Libohovës të mbetet në 
shkallën e mëparëshme dhe disa ankesa mbi veprimtarinë e 
gjyqeve dhe mbi formimin e Gjyqit të Paqit në Korçë. 

06.08.1920 - 
11.25.1920 

8 

I-209 Ligje dhe rregullore mbi organizimin e funksionimin e 
gjyqeve dhe shtojca ligjesh. 

05.28.1920 - 
01.27.1921 

44 

I-210 Shënime për çfarë çështjesh do të paraqiten në Këshillin e 
Naltë ose Kombëtar dhe korrespondencë mbi hapjen e 
Parlamentit. 

03.26.1920 - 
04.05.1920 

4 

I-211 Vendim mbi lidhjen e zyrave të Kadastrës me ato financiare 
dhe formimin e një zyre financiare në Shijak e zyra 
financiare Gjirokastër të ketë lidhje të dyfishtë domethënë 
me prefekturën dhe Ministrinë e Financave. 

03.23.1920 - 
06.05.1920 

6 

I-212 Lutje për ngritjen e Zyrës Finaciare në Prefekturën e 
Elbasanit. 

01.31.1926 1 

I-213 Kërkohet aprovim mbi  letër vendimet e Gjyqit të Fillimit të 
shqyrtohen nga Gjyqi i përtrimit në Berat etj. 

11.26.1920 - 
12.19.1920 

2 

I-214 Vendim mbi të drejtën e pyetësit Berat të marrë pjesë me 
cilësi gjyqtari dhe mbi shqyrtimin e letërvendimeve të gjyqit 
filluer në atë të përtrimit. 

08.14.1920 - 
01.19.1921 

4 

I-215 Korrespondencë mbi një mbledhje të jashtëligjshme të 
Këshillit të Administrativ të Korçës dhe disa vërejtje mbi 
raportin e Këshillit Administrativ të Korçës. 

10.08.1920 - 
12.16.1920 

3 

I-216 Pandeli Evangjeli zgjidhet Kryetar i Senatit dhe disa të tjerë 
senatorë. 

05.31.1920 - 
12.20.1920 

2 

I-217 Paraqitet përbërja e zgjedhjeve të Këshillit Kombëtar. 03.31.1920 1 

I-218 Korrespondencë mbi zgjedhjen e disa deputetëve dhe dita e 
zgjedhjeve. 

04.27.1920 - 
12.05.1920 

9 

I-219 Shtojcë në ligjin e zgjedhjeve për deputet. 12.30.1920 7 

I-220 Aprovohet propozimi i shoqërisë " Vatra " e Amerikës, që të 
ketë të drejtë për të zgjedhur një deputet në Parlament. 

12.31.1920 - 
01.02.1921 

2 

I-221 Emërime, transferime, pushime etj, mbi kuadrin e Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

01.05.1920 - 
12.30.1920 

196 

I-
221/1 

Emërime, transferime, pushime etj, mbi kuadrin e Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

01.19.1920 - 
12.27.1920 

208 

I-
221/2 

Emërime, transferime, pushime etj, mbi kuadrin e Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

02.22.1920 - 
07.27.1921 

218 

I-222 Letërkëmbim i Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
përfaqësitë diplomatike jashtë vendit mbi emërime, 
transferime, pushime etj., të kuadrit të Ministrisë së Punëve 
të jashtme për të përfaqësuar Shqipërinë në Konferencën e 
Paqes në Paris. 

03.26.1920 - 
12.30.1920 

43 

I-223 Emërime, transferime, pushime etj, të kuadrit të Ministrisë 
së Drejtësisë. 

03.31.1920 - 
12.31.1920 

191 

I-
223/1 

Emërime, transferime, pushime etj., të kuadrit të Ministrisë 
së Drejtësisë. 

03.07.1920 - 
12.26.1920 

175 



 

Numri  
i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-
223/2 

Emërime, transferime, pushime etj të kuadrit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

03.20.1920 - 
03.07.1921 

209 

I-
223/3 

Emërime, transferime, pushime etj të kuadrit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

03.01.1920 - 
12.07.1920 

214 

I-224 Hasan Prishtina njofton mbi reprezaljet e serbëve ndaj 
shqiptarëve të Kosovës dhe një njoftim i Prefekturës së 
Durrësit që kosovarët nuk pranojnë të quhen muhaxhirë etj. 

03.30.1920 - 
11.20.1920 

8 

I-225 Vendim mbi instalimin e disa familjeve emigrante të 
katundit Trebickë dhe Gurez. 

01.26.1926 - 
08.12.1926 

12 

I-226 Vendim mbi shpërndarjen e misrit të rezervuar për Esad 
Pashë Toptanin, muhaxhirëve. 

09.07.1920 2 

I-227 Vendim dhe korrespondencë mbi sistemimin e disa 
muhaxhirëve. 

03.31.1920 - 
12.27.1920 

24 

I-228 Korrespondencë mbi ndalimin e shqiptarëve për të shkuar 
në Amerikë. 

11.10.1920 1 

I-298 Vendim dhe korrespondencë mbi pranimin e projektit të 
gjykatave të përgjithshme ndërkombëtare. 

01.11.1920 - 
01.20.1920 

2 

I-1574 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë mbi pyetjen e Fuat Toptanit (burgu i 
Gjirokastrës) në lidhje me gjykimin e disa kryengritësve 
kundër Qeverisë. 

08.15.1920 2 

I-1861 Vendimet e marra në Kongresin e Lushnjes viti 1920. 01.21.1920 - 
02.07.1920 

9 

I-1862 Shkresë drejtuar regjencës së Komisariatit të Lartë të Italisë 
në Durrës, ku njoftohen se Ministria e Punëve të Jashtme ka 
dhënë udhëzime që Qeveria Provizore të mbështetet në të 
gjitha mjetet dhe ndalimi i çdo ndërhyrjeje nëpër 
institucionet dhe në kryerjen e funksioneve të qeverisë nga 
persona të caktuar në Kongresin e Lushnjës për të krijuar 
Qeverinë e Re Shqiptare. 

02.07.1920 1 

I-1863 Protestë e popullsisë së Tiranës të mbledhur në mitingun e 
dt.22.4.1920, në kuadër të vendimeve për copëtimin e 
Shqipërisë, shpifjeve dhe kërkon indipendencën e vet. 

04.22.1920 - 
04.28.1920 

2 

I-1864 Letra të popullsisë së Mulletit dhe Bastarit drejtuar qeverisë, 
ku japin besën për mbrojtjen e atdheut dhe përkrahjen e 
vendimeve te Kongresit të Lushnjes. 

02.27.1920 - 2 

I-1865 Letër e Eshref Frashërit si zëvendëskryetar i Kabinetit 
Qeveritar drejtuar Ahmet Zogut, Ministër i Brendshëm mbi 
vendimet e marra për të hyrë në Durrës. 

02.02.1920 - 
02.28.1920 

3 

I-1866 Shkresë e Këshillit të Lartë të Shtetit Shqiptar drejtuar 
Kryeministrisë, ku i vë në dukje situatën e ndërlikuar në të 
cilën ndodhet Shqipëria dhe mosmarrjen parasysh të 
vërejtjeve që bën këshilli në lidhje me problemet e 
ndryshme. 

11.10.1920 1 

I-1867 Letër e popullsisë së bajraqeve të Shalës, të Shoshit dhe të 
Dukagjinit drejtuar qeverisë në të cilën kërkojnë disa 
favorizime për këtë krahinë nga ana e qeverisë. 

05.31.1920 2 

I-1868 Lajme të Ministrisë së Luftës dhënë Kryeministrisë në lidhje 
me fqinjët kufitarë grekë e serbë dhe marrjen e masave për 
forcimin e ushtrisë shqiptare. 

01.29.1920 11 
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I-1869 Dokumenta mbi bisedimet ndërmjet aleatëve por që i 
përkasin dhe Shqipërisë. 

1920 4 

I-1870 Ligj ndëshkimor për faje politike. 04.10.1920 1 

I-1871 Lutje e të burgosurve politikë drejtuar Kryeministrisë të cilët 
kërkojnë lirimin nga burgu dhe ti shërbejnë qeverisë ku ajo 
të ketë nevojë. 

1920 2 

I-1872 Protokolli i Tiranës të 2 gushtit 1920 nënshkruar midis 
Shqipërisë dhe Italisë, që ka lexuar delegati shqiptar, 
përpara Këshillit të Shoqërisë së Kombeve ndërsa pjesa e 
dytë e protokollit flet për çlirimin e Vlorës e të hiterlandit të 
saj me përjashtim të ishullit të Sazanit etj. 

1920 6 

I-1873 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi diskutimin e letrës të Ministrit të Plotfuqishëm 
të Italisë, për dhënien e lejes së kërkuar për nxjerrjen e 
masave gjatë bregdetit shqiptar. 

09.21.1920 - 
10.18.1920 

3 

I-1874 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e Shtetit, 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Prefekturën e Elbasanit, mbi 
formimin e gjykatave civile dhe ushtarake. 

07.14.1920 3 

I-1875 Lutje drejtuar Kryeministrisë për dhënie nëpunësie. 10.16.1920 - 
12.15.1920 

3 

I-1876 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi bashkimin e dy katundeve të Kavajës ( 
Gosa e Kryeziu ) me Nënprefekturën e Qendrës. 

10.25.1920 1 

I-2005 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Nënzonës Shkumbin-Mat, ku i bën të ditur se Prefekturës së 
Beratit i janë dhënë udhëzimet e rastit që të bëjë hetime dhe 
të dërgojë fajtorët në Gjyqin Ushtarak të Tiranës. 

04.19.1920 3 

I-2006 Kërkesë e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, drejtuar 
italianëve me anën e Qeverisë së Tiranës, mbi pranimin ose 
jo të kërkesave shqiptare për largimin e trupave italiane nga 
Vlora. 

07.19.1920 1 

I-2007 Raport i Nënprefekturës së Këlcyrës mbi luftimet që janë 
kryer për marrjen e Kalasë së Tepelenës që është pushtuar 
nga italianët. 

06.23.1920 1 

I-2008 Relacion i Kryetarit të Qeverisë Sulejman Delvina, mbi 
dëmet dhe masakrat e bëra nga ana e autoriteteve italiane në 
territoret e pushtuara. 

1920 5 

I-2009 Telegram i Prefektit të Vlorës dërguar Kryeministrisë, mbi 
mitingun e mbajtur në Vlorë për lehtësimin e gjyqit të Avni 
Rustemit. 

09.20.1920 1 

I-2010 Kopje të protokollit paraprak të Tiranës (që rregullon 
marrëdhëniet e Shqipërisë dhe Italisë me çështjet që dalin 
nga largimi i trupave italiane nga Vlora e rrethet e saj). 

08.02.1920 7 

I-2011 Korrespondencë e komandave ushtarake me Këshillin e 
Ministrave e Ministrinë e Punëve të Brendshme, lidhur me 
protestën e këtyre komandave për incidente të ndodhura 
midis trupave italiane e xhandarëve shqiptarë dhe për 
manifestime të tjera kundër interesave të komandave 
italiane dhe përgjigjet përkatëse. 

03.30.1920 - 
05.11.1920 

7 

I-2012 Telegram i Prefektit të Vlorës, dërguar Kryeministrisë mbi 
marrëveshjen që duhet bërë me Legatën Italiane për 
pranimin e postave. 

09.18.1920 1 
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I-2013 Telegram dërguar Iljaz Bej Vrionit nga persona të ndryshëm, 
me të cilën njoftojnë pranimin ose mospranimin e posteve të 
ofruara (në Qeveri). 

12.11.1920 1 

I-2014 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi emërimin e një nëpunësi. 

09.03.1920 1 

I-2015 Njoftim i Kryetarit të Kabinetit drejtuar Drejtorit të 
Përgjithshëm të Postë - Telegrafëve Tiranë, mbi marrjen 
pjesë në këshillat ministrore si zëvendësministër i Drejtësisë. 

03.07.1920 1 

I-2016 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin e Naltë, mbi 
pranimin e dorëheqjes prej Legatës Shqiptare në Paris, të 
Bumçit e Turtullit dhe zgjedhjen e Mehdi Bej Konicës, 
Pandeli Vangjelit e Fuad Bej Dibrës. 

04.08.1920 1 

I-2062 Njoftim telegrafik i pleqësisë së katundit Deliaj, Salarës 
Tepelenë drejtuar Kryeministrit mbi gjendjen e mjeruar të 
popullit. 

07.07.1920 3 

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

1924 1 

I-2064 Raport i Prefekturës Tiranë dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi atentatin e bërë kundër Kryeministrit nga 
Beqir Valteri më 23.02.1924 dhe korrespondencë e Ministrisë 
me Kryeministrinë, për ngritjen e një gjykate të 
jashtëzakonshme për dënimin e "komplotistëve". 

02.28.1920 2 

I-2066 Lutje e një personi drejtuar Kryeministrisë, mbi mbrojtjen e 
një fëmije që e kanë larguar në Gjirokastër për punë 
hasmërie. 

1920 1 

I-2122 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Mehmet Bej 
Konicën në Paris, mbi çështjen e mitingut që është mbajtur 
nga populli i Vlorës për lehtësimin e gjyqit të Avni 
Rustemit, ku duke ardhur përpara Pallatit të Prefekturës u 
kërkua të bëhet e ditur me anë të delegacionit shqiptar  në 
Paris për të mbushur dëshirën e shfaqur në mënyrën e këtij 
atdhetari të shquar. 

09.21.1920 2 

I-2123 Letër e Kryesisë së Komitetit të Kolonisë Shqiptare në Turqi 
dërguar nga Stambolli, Kryesisë së Kabinetit shumë të 
nderuarit Sulejman Fehmi Beut. Në letër i urojnë për fitoren 
e çlirimit, nga Italia i kërkojnë shpjegime sepse gazetat po 
shkruajnë se Serbia do të sulmojë Shqipërinë dhe njoftojnë 
se do të dërgojnë Xhaferr Bej Frashërin anëtar i Komitetit 
Qendror të Kolonisë që të jetë pranë Qeverisë Shqiptare, ku 
kolonia paraqet edhe disa pikëpamje të saj prej të cilave 
kërkon përgjigje. 

08.27.1920 2 

I-2124 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave më 
19.04.1920, ku u theksua të çohet tek Qeveria e Jugosllavisë 
me anën e Prefektit të Ohrit një proklamacion i fjalës së 
Këshillës së Lartë përpara Këshillës Kombëtare i programit 
të qeverisë, etj. 

04.19.1920 1 

I-2125 Kërkesë e zotit Sulejman Delvina drejtuar Këshillit 
Kombëtar mbi dërgimin në Romë e Zvicër të Imzot Koleci 
dhe zotit Hil Mosi dhe Spiro Koleka dhe të merren masa për 
lirimin e tyre. 

11.03.1920 1 

I-2126 Përmbledhje e qëllimit dhe e detyrave për të cilat u mblodh 
Kongresi i Lushnjës. 

1920 2 
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II Ushtarake.   

II-15 Vendime mbi emërime, transferime, pushime etj të kuadrit 
ushtarak. 

03.13.1920 - 
06.30.1920 

166 

II-15/1 Vendime etj, mbi emërime, transferime, pushime etj të 
kuadrit ushtarak. 

07.01.1920 - 
10.22.1920 

122 

II-16 Lista e oficerëve dhe e ushtarëve specialistë të Detashmentit 
Rus në Shqipëri. 

s.d. 2 

II-17 Korrespondencë, mbi krijimin e një komisioni mitraliere dhe 
disa reparteve shëtitëse. 

02.22.1920 - 
09.09.1920 

20 

II-18 Vendime, mbi caktimin dhe shkarkimin e Bajram Currit 
Komandat i Përgjithshëm i Forcave Kombëtare. 

05.30.1920 - 
08.10.1920 

3 

II-19 Kryetari i Këshillit të Lartë të Shtetit i dërgon Kryeministrit 
një letër të marrë nga Durrësi me shumë firma, në të cilën 
shprehin dëshpërimin për largimin e Bajram Currit nga 
posti, që kishte dhe kërkojnë sa më parë kthimin e tij në krye 
të detyrës. 

11.12.1920 2 

II-20 Korrespondencë, mbi hetime të oficerëve e nëpunësve. 06.10.1920 1 

II-21 Vendim, mbi emërimin e 600 gjindarmëve dibranë e 200 
matjanë për frontin e Dibrës. 

11.30.1920 1 

II-22 Vendim i Qeverisë së Përkohëshme mbi ngarkimin e 
Mehmet Bej Konicës për të angazhuar 3 oficerë italianë për 
organizimin e Policisë dhe 3 oficerë zviceranë për 
organizimin e Ushtrisë. 

10.12.1920 - 
11.01.1920 

5 

II-23 Qarkore mbi formimin e Ministrisë së Luftës. 10.31.1920 - 
11.29.1920 

5 

II-24 Korrespondencë, mbi furnizimin me veshmbathje dhe 
municion ushtrinë. 

04.27.1920 - 
11.29.1920 

30 

II-26 Projekt, mbi delegatët e një komisioni dhe Gjyqi Ushtarak, 
që do përfaqësojë Komandën e Përgjithshme. 

02.27.1920 5 

II-27 Vendim, mbi përbërjen e Gjyqit Ushtarak etj. 05.31.1920 - 
11.13.1920 

2 

II-29 Korrespondencë, mbi mospjesëmarrjen në shërbimin 
ushtarak ortodoksët e Korçës dhe Gjirokastrës. 

09.05.1920 - 
12.06.1920 

11 

II-30 Kërkohet aprovimi i projektit për organizimin e ushtrisë. 08.13.1920 1 

II-31 Propozohet që pranë ushtrisë të krijohet dega e aeroplanëve 
dhe për këtë të dërgohen tre oficerë në Europë për 
përdorimin e tyre. 

10.10.1920 1 

II-32 Njoftim i N/Prefekturës Shijak dërguar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për dhënien e ndihmës së 100 
vullnetarëve që do të mblidhen në Prezë. 

05.18.1920 1 

II-33 Urdhërohet për t'u dërguar 200 xhandarë dhe vetëdashësit 
matjanë për në Shkodër. 

07.31.1920 1 

II-34 Vendim i Qeverisë së Përkohëshme mbi dorëzimin 
xhandarmarisë të një sasie armatimi të zënë kontrabandë. 

04.24.1920 - 
12.06.1920 

7 

II-35 Ahmet Zogu propozon që të mos mblidhen vullnetarët 
kosovarë, që janë vendosur nga Bajram Curri kur ishte 
Komandant i Përgjithshëm i Milicisë. 

06.26.1920 1 

II-36 Propozim i Komandës së Batalionit Gjirokastër për të 
shkuar në Gjirokastër ushtri të shumtë gegësh, që të 
zhdukin intrigat se gegët janë të ndarë me toskët. 

05.12.1920 1 
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II-37 Korrespondencë mbi batalionin e Korçës, Bushatit, Këlcyrës 
dhe krijimi i një komisioni shëtitës gjindarmësh. 

02.22.1920 - 
08.24.1920 

4 

II-38 Korrespondencë, mbi organizimin e Gjindarmërisë së 
Shkodrës dhe forcimi i një Gjykatorje Ushtarake. 

05.07.1920 - 
11.02.1920 

3 

II-39 Njoftim i MInistrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë mbi krijimin e një Komisioni për blerjen e 
teshave ushtarake nga Komanda Italiane. 

04.26.1920 - 
05.01.1920 

4 

II-40 Kërkesa e Prefekturës së Gjiroakstrës dërguar 
Kryeministrisë mbi nevojën e oficerëve të aftë për 
përgatitjen e ushtarëve të rinj. 

08.02.1920 1 

II-41 Qarkore e Gjhyqit të Lartë të Sheriatit dërguar Ministrisë së 
punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 
Arsimit etj., mbi propozimin që nëpunësit e shtetit sidomos 
oficerët e gjindarmët të shkojnë në xhami për tu falur si dhe 
lutje që nxënesit fetarë të mos merren ushtarë. 

03.23.1920 - 
09.18.1920 

3 

II-49 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Luftës, 
mbi moshën e oficerëve. 

01.10.1920 1 

II-465 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi formimin e një ushtrie të rregullt si dhe një 
telegram ku Kryeministri Sulejman Delvina ia drejton Aqif 
Pash Elbasanit, që të japë të dhëna për oficerët që u ndihet 
era e tradhëtisë. 

07.03.1920 - 
09.03.1920 

9 

II-466 Shkresë e kryetarit të Kabinetit drejtuar kolonelit Sassi, 
Komandant i Intendencës Ushtarake për marrjen e një arme 
(mitroloz) nga Ahmet Zogu, bën fjalë dhe për intervecionin 
serb. 

04.10.1920 1 

II-467 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Luftës, 
mbi emërimin dhe gradimin e kuadrit ushtarak. 

10.29.1920 2 

IV Arsim - Kulturë.   

IV-10 Emërime, transferime, pushime, rroga etj. të kuadrit të 
Ministrisë së Arsimit. 

02.10.1920 - 
12.21.1920 

72 

IV-11 Vendime mbi sjelljen të 20-25 arsimtarëve të rinj nga Europa 
për hapjen e shkollave femërore. 

06.17.1920 - 
07.14.1920 

2 

IV-12 Vendim për mbledhjen e komisionit në Lushnjë për 
hartimin e programit shkollor. 

07.26.1920 - 
08.07.1920 

2 

IV-13 Vendime, lutje, korrespondencë mbi hapje shkollash. 03.23.1920 - 
12.09.1920 

7 

IV-14 Korrespondencë mbi ngatërresat që sjellin disa persona për 
ndarjen e shkollave myslimane e krishtere. 

10.06.1920 2 

IV-15 Vendime, lutje etj., për dhënie burse studimi. 07.29.1920 - 
09.13.1920 

5 

IV-16 Anullohet hapja e shkollës dhe kishës rumune në Nicë të 
Pogradecit. 

12.10.1920 1 

IV-17 Lutje për hapjen e gjimnazit  " Franceskan " në Shkodër dhe 
Sheriati i Naltë kërkon të caktohen orët e mësimit të fesë 
muhamedane në shkollat fillore të shtetit. 

08.24.1920 - 
10.26.1920 

4 

IV-18 Vendim mbi formimin e Zyrës së Shtypit në Ministrinë e 
Arsimit. 

07.13.1920 - 
12.15.1920 

2 

IV-19 Vendim mbi monopolizimin e librave shkollore dhe sjelljen 
e shtypshkronjës " Nikaj " nga Shkodra në Tiranë. 

10.02.1920 - 
11.10.1920 

5 
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IV-20 Kërkohet subvencion i gazetës " Zani i ri " pasi nuk shitet 
dhe shpenzime të tjera për propagandë, libra, etj. 

06.24.1920 - 
12.07.1920 

10 

IV-21 Kërkohet nxjerrja e një gazete zyrtare. 06.15.1920 - 
07.18.1920 

4 

IV-22 Kërkohet sjellja e një shtypshkronje dhe lënia e lirë për shtyp 
Historia Kronografike e Qarkut të Korçës. 

07.13.1920 - 
12.30.1920 

5 

IV-23 Korrespondencë mbi qëndrimin që duhet mbajtur lidhur me 
hapjen e shkollës serbe në Shkodër. 

10.16.1920 2 

VI Civile-Administrative   

VI-8 Raport mbi rregullimin e popullsisë dhe përgatitje e 
letërnjoftimeve. 

08.21.1920 - 
09.03.1920 

7 

VI-9 Një serb kërkon leje të hyjë në Shkodër me gjithë familjen 
pasi ka hasmëri në Serbi. 

05.16.1920 - 
05.24.1920 

2 

VI-10 Vendim mbi dhënien e pasaportave nga shteti shqiptar dhe 
të vërtetuara nga prefekturat. 

03.25.1920 - 
05.14.1920 

5 

VI-11 Korrespondencë mbi dhënien gratis pasaportat e studentëve 
dhe muhaxhirëve. 

11.08.1920 - 
12.10.1920 

4 

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

7 

VI-13 Urime e falenderime drejtuar qeverisë, nga disa persona e 
prefektura e anasjelltas, me rastin e festës së Flamurit etj. 

02.22.1920 - 
12.09.1920 

44 

VI-14 Njoftime për orarin zyrtar, pushimet e bajramit etj. 
administrative. 

01.19.1920 - 
12.25.1920 

57 

VI-15 Njoftime mbi nisjen e Fejzo Alizoti, Kokoshi, Koleka, Dodaj, 
Kostoldi etj. për Tiranë, Vlorë, etj. 

03.26.1920 - 
12.31.1920 

31 

VI-16 Rruga " General Bardi de-Feurton " propozohet të lihet pa 
emër për një kohë, pasi shpesh është gjetur i prishur emri i 
rrugës. 

04.29.1920 - 
06.03.1920 

1 

VI-17 Gjatë kontrollit disa nëpunës nuk janë gjetur në zyrë, 
gjithashtu kërkohet që tërheqja e të hollave të bëhet nga 
njerëz të autorizuar. 

10.08.1920 - 
11.03.1920 

5 

VI-19 Korrespondencë e Këshillit të Lartë të Sheriatit me 
Kryeministrinë, Ministrinë e Financave mbi emërime, 
transferime, pushime të nëpunësve të myftinive, gjykatave, 
sheriateve dhe klerit ortodoks si dhe kërkesa të klerit 
françeskan e atij mysliman, për ndertim shkollash e çelje 
kursesh verore për mësimin e gjuhës shqipe nga hoxhallarët. 

01.22.1920 - 
12.30.1920 

142 

VI-20 Statuti dhe rregullorja e organizimit të sherisë dhe bashkive 
myslimane. 

05.18.1920 23 

VI-21 Mbi ceremonitë fetare. 03.23.1920 - 
05.11.1920 

4 

VI-22 Kopje e programit të Lidhjes Shqiptare Kristiane. 06.05.1920 - 2 

VI-24 Programi i mbledhjes së baballarëve bektashian për një 
reformë bektashiane që do të bëhet në teqen e Prishtës së 
Skraparit. 

12.08.1920 - 
12.23.1920 

7 

VI-25 Raport  mbi bashkimin e klerit katolik me qeverinë 
kombëtare. 

04.05.1920 - 
05.27.1920 

4 

VI-673 Telegram i klubit në Kajro drejtuar qeverisë me rastin e 
festës së Pavarësisë. 

12.02.1920 1 

VI-674 Korrespondencë mbi emërimin e kuadrove fetare. 12.11.1920 1 
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VI-675 Shkresë (nuk dihet se kush e dërgon) drejtuar 
Kryeministrisë, në të cilën kundërshtohet shitja e ndërtesave 
qeveritare që janë dëmtuar nga tërmeti. 

09.28.1920 1 

VI-741 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Komandantit të Divizionit të 13-të në Durrës, me të cilën 
autorizon Ministrinë e Financave e autoritete të tjera për të 
marrë në dorëzim zyrat qeveritare dhe arkën e shtetit. 

02.21.1920 1 

VI-742 Telegram i Kryetarit të Qeverisë Shqiptare, drejtuar 
Guvernatorit të Përgjithshëm në Selanik me të cilën i lutet që 
t'u bëjë të ditur ushtarëve mercenarë të Esat Pashës që 
ndodhen në Selanik, se mund të kthehen pranë familjeve të 
tyre në Shqipëri pa asnjë pengesë nga qeveria. 

07.21.1920 1 

III Ekonomi-Financë   

III-31 Korrespondencë mbi ndalimin e daljes jashtë shtetit të arit 
dhe argjendit si dhe zhdukja e sermit. 

10.05.1919 - 
01.31.1920 

4 

III-37 Korrespondencë, etj. mbi shpenzimet e bëra për shpërblime, 
prerje, pagim, shtim rroge. 

01.18.1919 - 
01.22.1920 

71 

III-52 Korrespondencë mbi kërkesa qiraje për truall. 12.24.1919 - 
01.18.1920 

4 

III-59 Paraqitet për aprovim ardhjen e disa personave gjermanë 
shqiptarë për studimin e burimeve natyrale. Rizardi 
Tompini dhe Gobi kërkojnë të veprojnë për shfrytëzimin e 
pyllit, kontrata me shoqërinë "Impresa Servizi llutomobist u 
Durraze". 

09.28.1920 - 
10.04.1920 

6 

III-60 Shoqëria "Angelo Rizzard - Tempini" paraqet programin e 
punëve për shqyrtimin sistematik të mineraleve në Pukë, 
Shalë e Shosh për vitin 1919 - 1920. 

12.21.1920 13 

III-61 Korrespondencë mbi rëndësinë e mbylljes dhe mbledhjes së 
duhanit dhe projekt për krijimin e shoqësisë "Albanian 
Cigarettes". 

08.20.1920 - 
09.01.1920 

5 

III-62 Korrespondencë me bankën e Napolit mbi statistikën e 
makinave të petrolit që kërkohen nga italianët. 

09.13.1920 1 

III-63 Korrespondencë mbi ardhjen e një kapitalisti shqiptar për të 
bërë studime dhe investime. 

10.20.1920 - 
10.22.1920 

3 

III-64 Emërime, transferime, pushime, rroga, etj., të kuadrit 
bujqësor. 

03.08.1920 - 
12.16.1920 

18 

III-65 Ngarkohet ministri i jashtëm për prurjen e tre veterinerëve, 
një ekonomisti, një agronomi pyjesh. 

11.02.1920 - 
12.02.1920 

5 

III-66 Korrespondencë mbi tharjen e kënetës së Maliqit dhe dhënie 
toke disa fshatarëve. 

10.12.1920 - 
11.03.1920 

4 

III-67 Shitja e lëndës së pyjeve të Korçës me adjudikatë dhe i jepet 
ndihmë shoqërisë pyjore në Shkodër për botimet e vlefshme, 
si dhe kërkesë për lëndë druri të Divjakës. 

07.01.1920 - 
10.05.1920 

3 

III-68 Emërime, transferime, pushime, rroga, etj., të kuadrit të 
punëve botore. 

03.13.1920 - 
12.26.1920 

71 

III-69 Vendim mbi projektin e adjukatës të udhës së dekovilit, 
Durrës - Tiranë - Kavajë, Milot për t'iu dhënë një shoqërie 
shqiptare. 

07.31.1920 - 
10.20.1920 

6 

III-70 Korrespondencë mbi meremetimin dhe adoptimin e disa 
godinave shtetërore dhe ndreqjen e rrugëve automobilistike. 

03.14.1920 - 
12.29.1920 

76 
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III-71 Njoftim për ardhjen e sindikatit italo - grek për hekurudhat. 05.12.1920 1 

III-72 Korrespondencë mbi eksport - importin e dërrasave, 
tunxhit, gjësë së gjallë, drithit, veshmbathjeve, etj. 

02.23.1920 - 
12.07.1920 

36 

III-73 Vendim për të dërguar në Prefekturën e Korçës kripë. 07.09.1920 1 

III-74 Vendimi mbi import - eksportin e drithit. 02.19.1920 - 
12.29.1920 

8 

III-75 Vendime, korrespondencë, etj., mbi aplikimin e doganës 
mbi disa mallra dhe marrja e masave kundër kontrabandës. 
Raport mbi taksat e limaneve. 

03.03.1920 - 
12.21.1920 

55 

III-76 Lutje për t'ju sjellë nga jashtë materiale gjuetie. 04.12.1920 - 
04.27.1920 

4 

III-77 Vendim mbi çmimin e lartë të kripës. 09.14.1920 2 

III-78 Emërime, transferime, pushime, rroga, etj., të kuadrit të 
transport - ndërlidhje. 

03.04.1920 - 
12.28.1920 

241 

III-79 Korrespondencë mbi blerjen e disa automobilave dhe 
mënyra e përdorimit të tyre. 

08.07.1920 - 
12.19.1920 

7 

III-80 Vendim mbi ndalimin e mauneve të shoqërisë " Pugli " të 
sjellin në limanin e Durrësit nga ngarkimi e shkarkimi i 
anijeve dhe kjo punë t'u lihet vetëm kaikaxhive të vendit, etj. 
Probleme të transportit detar. 

09.11.1920 - 
11.26.1920 

16 

III-81 Korrespondencë mbi formimin e kapitenerisë së limanit në 
Durrës. Rregullore kapitenerie porti dhe tarifa mbi mënyrën 
e pagesës së vaporeve e barkave. Kërkohet përdorimi i disa 
barkave. 

03.25.1920 - 
12.17.1920 

13 

III-82 Korrespondencë mbi shtypjen e një sasie pullash postare në 
Paris, etj., dhe mbi susazhisimin e një sasie pullash të tjera 
dhe konkurenca që bëri Zyra Postare Italiane në Shkodër. 

04.22.1920 - 
11.18.1920 

79 

III-83 Falsifikim vule për susazhimin e pullave. 07.22.1920 2 

III-85 Propozim për dërgimin e një delegacioni në Kongresin 
Internacional Postal. 

10.11.1920 1 

III-86 Emërime, transferime, pushime, rroga, etj., të kuadrit të 
Ministrisë së Financës. 

02.24.1920 - 
11.22.1920 

104 

III-87 Vendim për formimin e komisionit për shikimin e ligjit të 
patentës. 

03.23.1920 1 

III-88 Raport mbi pengesat e paraqitjes së buxhetit dhe buxheti i 
Gjirokastrës. 

10.05.1920 - 
12.29.1920 

18 

III-89 Vendim mbi akordimin e një huaje të brendshme përfshi 
dhe kolonitë shqiptare. 

03.06.1920 - 
11.02.1920 

28 

III-91 Njoftim mbi hapjen e një dege në Shqipëri të Bankës Italiane 
dhe mbi një depozitë të një shoqërie italiane. 

12.16.1919 - 
10.05.1920 

7 

III-92 Vendim mbi formimin e Bankës Kombëtare. 10.31.1919 - 
11.02.1920 

1 

III-94 Korrespondencë mbi ngarkim-shkarkimin dhe taksën e 
patentës në portin e Durrësit. 

04.05.1920 - 
10.16.1920 

8 

III-95 Vendime mbi caktimin e afatit të pagesës së detyrave 1916 - 
1917 deri më 29.02.1920, ndryshe do të paguajnë kamatë, si 
dhe korrespondencë mbi të dhjetat, etj. të të ardhurave. 

03.13.1920 - 
12.20.1920 

12 

III-96 Kopje ligjesh e ndryshim ligjesh për taksa. 04.29.1920 - 
05.03.1920 

13 
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III-97 Vendim mbi marrjen e taksës së rrugës dhe mënyra e 
marrjes. 

06.25.1920 - 
12.21.1920 

10 

III-98 Vendime, raporte, lista, dëftesa dhe korrespondencë mbi 
shpenzime sipas zërave të buxhetit dhe hapje kredie e 
transferim fondi. 

01.30.1920 - 
12.29.1920 

135 

III-99 Vendime, raporte, lista, dëftesa dhe korrespondenca mbi 
shpenzime sipas zërave të buxhetit dhe hapje kredie e 
transferim fondi. 

03.02.1920 - 
12.31.1920 

290 

III-100 Vendime, raporte, lista, dëftesa dhe korrespondencë mbi 
shpenzime sipas zërave të buxhetit dhe hapje kredie e 
transferim fondi. 

02.24.1920 - 
12.28.1920 

162 

III-102 Vendime, raporte, lista, dëftesa dhe korrespondencë mbi 
shpenzime sipas zërave të buxhetit dhe hapje kredie e 
transferim fondi. 

02.15.1920 - 
12.30.1920 

135 

III-103 Lutje mbi pagim rrogash të disa policëve. 04.25.1920 - 
10.23.1920 

5 

III-105 Vendime, lutje etj. për lidhje pensioni kuadrove ushtarakë. 01.28.1920 - 
12.20.1920 

59 

III-106 Pupa Pano, Gjirokastër propozohet t'i jepet rrogë e fshehtë 
sepse është prift ortodoks që i shërben kombit. Hapje kredie 
prefektit të Gjirokastrës për njerëzit që do të çojë në çdo kufi 
për informacione. 

10.12.1920 - 
10.21.1920 

4 

III-107 Lutje mbi pagimin e teshave personale të disa ushtarakëve 
të humbura në luftë. 

10.22.1920 - 
12.08.1920 

6 

III-108 Nëpunës të Sarandës të grabitur në kohën e internimit 
kërkojnë shpërblim. 

06.04.1920 - 
11.23.1920 

4 

III-110 Korrespondencë mbi sekuestrimin e pasurisë të disa të 
arratisurve. 

06.26.1920 - 
07.08.1920 

2 

III-111 Vendime, lutje, korrespondencë mbi të drejtën mbi pronën, 
njohje pronësie, shpronësime, rekuizime, sekuestrime, etj. 

02.21.1920 - 
09.13.1920 

128 

III-112 Konfiskim pasurie dhe kalimi i saj ushtrisë. 11.05.1920 - 
11.10.1920 

2 

III-113 Krijohen komisione në gjithë prefekturat për të mbledhur 
ndihma për të dëmtuarit nga tërmeti në Elbasan dhe të 
djegurit në Vlorë. 

01.08.1920 - 
12.27.1920 

6 

III-288 Vendim etj. mbi kërkesë të hollash, si dhe tërheqje të 
hollash. 

02.17.1920 - 
10.17.1920 

29 

III-
3859 

Shkresë e Këshillit të Lartë drejtuar Kryeministrisë mbi 
prurjen e specialistëve të huaj në Shqipëri dhe shtesat që 
duhen parashikuar në buxhetin e shtetit, lidhur me këtë 
problem. 

12.11.1920 2 

III-
3860 

Përgjigje e një telegrami të dërguar nga Kryeministria, mbi 
pritjen e ardhjes së Eles Isufit, sipërmarrësi i çifligjeve. 

09.14.1920 1 

III-
3861 

Shkresë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi 
mospasjen e të drejtës për marrjen në mbledhjen e Këshillit 
të Ministrave të dy drejtorive të përgjithshme. 

04.22.1920 1 

III-
3862 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave, mbi emërimin 
dhe pushimin nga puna të telegrafistëve. 

06.04.1920 3 
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III-
3863 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi vërtetimin e taksave postare brenda dhe 
jashtë shtetit. 

07.19.1920 1 

III-
3864 

Dekretligj e korrespondencë e Kryeministrisë mbi kryerjen e 
shpenzimeve të ndryshme dhe likujdimin e llogarive. 

04.03.1920 - 
08.31.1920 

4 

III-
3865 

Korrespondencë e Kryeministrisë me delegacionin e 
brendshëm të Durrësit, mbi pagesën e rrogave nëpunësve. 

03.20.1919 - 
01.19.1920 

19 

III-
3866 

Lutje e Shehut të teqes së Pezës drejtuar qeverisë ku kërkon 
shpërblim për dëmet që i janë bërë gjatë trazirave politike. 

07.03.1920 2 

III-
3867 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi caktimin e 
kursit të monedhës për pagesat e ndryshme. 

07.16.1920 1 

III-
3868 

Shkresë e Administratës së P. të Faresë të Perandorisë 
Otomane drejtuar agjencisë së Vlorës mbi likujdimin e 
llogarive që i kanë dhënë hua qeverisë otomane. 

09.09.1920 - 
09.28.1920 

3 

III-
3869 

Lutje drejtuar Kryeministrisë nga një person që nuk  dihet, i 
cili ankohet për dëmet që i janë bërë me gjënë e gjallë nga 
detashmentet e ushtrisë kombëtare. 

06.09.1920 1 

III-
4209 

Kërkesë e korrespondencë ndërmjet Delegatësisë Financiare 
me Qeverinë e Përkohshme e Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi likuidimin e detyrimeve karshi qeverisë 
sipas kursit të monedhës. 

08.30.1919 - 
03.24.1920 

6 

III-
4210 

Telegram i një përfaqësuesi të firmës " Painiç " drejtuar 
Kryetarit të Qeverisë me anën e së cilës kërkon përgjigjen e 
kërkesës së bërë Prefektit të Shkodrës, lidhur me një kërkesë 
të bërë për t'u autorizuar për aktivizimin e një linje 
automobilistike midis Shkodrës e Shëngjinit me disa 
qëndresa. 

04.27.1920 2 

III-
4211 

Kërkesë e korrespondencë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Kryeministrinë, mbi likuidimin e të drejtave 
të një personi për materialin e marrë për ndërtimin e 
godinës së prefekturës. 

07.21.1920 3 

III-
4212 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi vendosjen e çmimit të pullave që do të 
nxjerrë katundaria e Tiranës. 

09.26.1920 1 

III-
4343 

Ligj i Qeverisë Shqiptare për huanë e brendshme prej 2 
milion franga ari me një kamatë 5% në vit. 

05.06.1920 1 

V Shëndetësia   

V-2 Emërime, transferime, gradime, pushime etj, të kuadrit të 
shëndetësisë. 
1. Kërkesë e Këshillit të Ministrave drejtuar Kryqit të Kuq 
Amerikan për ndihmë, pasi ka mjaft të plagosur në Vlorë ( 
Lufta e Vlorës). 
2. Letërkëmbim i Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Kryqin e Kuq Amerikan mbi 
organizimin e shërbimit shëndetësor në Shqipëri. 

06.13.1920 - 
12.13.1920 

39 

V-3 Vendim mbi plotësimin e nevojave të spitalit civil prej 
katundarisë. 

11.25.1920 - 
12.07.1920 

6 

V-4 Raporte etj, mbi karantinën e Durrësit dhe të sëmurët 
jugosllav. 

08.14.1920 - 
12.26.1920 

11 
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V-6 Njoftohet largimi i personelit shëndetësor i Kryqit të Kuq 
Amerikan dhe korrespondencë mbi drejtimin e spitalit nga 
ata. 

06.29.1920 - 
08.09.1920 

4 

V-7 Falenderime të një anëtari të Komisioni të Kryqit të Kuq 
Amerikan për mikpritjen gjatë vizitës në Shqipëri dhe 
marrëveshjen me qeverinë për problemet e shkollave si dhe 
korrespondencë e Kryqit të Kuq Amerikan me 
Kryeministrinë mbi ndihmën që duhet t'u jepet robërve 
italianë që ndodhen në Shqipëri. 

07.03.1920 - 
12.14.1920 
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