
CENSI i Popullsisë dhe Banesave 2020 

 
Konsultimi Publik 

 

INSTAT  

26 Shtator 2018 

Majlinda Nesturi 



CENSI i Popullsisë dhe Banesave 2020 

• Do të bazohet dhe do të jetë konform rekomandimeve 

ndërkombëtare dhe rregulloreve të Bashkimit Evropian  

 

• Do të ndjekë në pjesën më të madhe udhëzimet e:  

“Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 

Housing of the Conference of European Statisticians” 

 

• Do të mbledhë informacion për të gjitha temat kryesore (core 

topics) të përfshira në rekomandimet e Eurostat-it dhe OKB  
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Faktorët përcaktues për pyetjet 

Kërkesat e përdoruesve 

Prioritetet në nivel kombëtar dhe lokal; 

Krahasueshmëria në nivel ndërkombëtar; 

Ndjeshmëria e temave dhe ngarkesa në përgjigje; 

Kompetenca teknike (përshtatshmëria e temave); 

Burimet për kryerjen e cens-it; 

Disponueshmëria e informacionit në burime 

alternative; 

Dobia e vazhdimësisë historike 
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Klasifikimi i temave/çështjeve 

Sipas rekomandimeve të Eurostat-it dhe OKB pyetjet janë të 

ndara në dy grupe të mëdha: 

 

Pyetje thelbësore (core topic) 

Pyetje me interes të përbashkët dhe janë të nevojshme për 

krahasime statistikore në nivel ndërkombëtar. 

 

Pyetje jo thelbësore (non – core topic) 

Pyetje opsionale, të cilat janë të nevojshme në varësi të situatës 

dhe kërkesave specifike të vendit. 



 

Popullsia që do të numërohet 

 

 Vendbanuesit e zakonshëm 
 

Konsiderohen të gjithë personat pavarësisht shtetësisë së tyre:  

 

o Të cilët kanë jetuar në vendin e vendbanimit të zakonshëm 

për një periudhë të vazhdueshme të paktën 12 muaj para 

Momentit të censit; ose 

o Të cilët kanë ardhur në vendin e vendbanimit të zakonshëm 

gjatë 12 muajve para Momentit të censit me qëllimin për të 

qëndruar atje të paktën një vit 
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Pyetësori i Censit 2020 

o Pyetësori i Ndërtesës 

o Pyetësori i Banesës 

o Pyetësori i Njësisë Ekonomike Familjare 

o Pyetjet për Bujqësinë 

o Pyetësori Individual 
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Pyetësori i ndërtesës 

1. Lloji i ndërtesës 

2. Viti i ndërtimit të ndërtesës 

3. Ashensori 
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Pyetësori i banesës 

1. Lloji i banesës 

2. Statusi i banimit 

3. Sistemi kryesor i furnizimit me ujë  

4. Tualeti 

5. Dhoma, kuzhina, tualeti etj. 

6. Sipërfaqja totale e banimit 

7. Lloji kryesor i ngrohjes 

8. Lloji kryesor i energjisë së përdorur për ngrohje 
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Pyetësori i Njësisë Ekonomike 

Familjare 

1. Statusi i pronësisë së banesës 

2. Pronësia e banesës 

3. Pajisjet afat-gjata 

4. Burimet e të ardhurave 
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Pyetjet e Bujqësisë 

Pyetjet mbi aktivitetin bujqësor dhe 

blegtoral do të shërbejnë edhe si 

pikënisje e një aksioni tjetër të madh që 

INSTAT do të ndërmarrë: Censin e  

Bujqësisë. 

 

10 



Pyetësori Individual 

o Karakteristikat demografike 

o Migracioni 

o Karakteristikat arsimore 

o Karakteristikat ekonomike 

o Aftësia e kufizuar 
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Karakteristikat demografike 

1. Emri  Mbiemri 

2. Numri i Identitetit 

3. Gjinia   

4. Datëlindja 

5. Vendlindja  

6. Shtetësia  

7. Gjuha amëtare 

8. Grupi etnik  

9. Besimi fetar 

10. Statusi martesor 

11. Numri i fëmijëve të lindur gjallë 

12. Sa prej tyre jetojnë 
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Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm 



Migracioni 

Ky modul do të mbledh informacion mbi lëvizjet e brendshme 

të popullsisë gjatë periudhës së dy Censeve të fundit, si dhe do 

të sigurojë informacion edhe për emigrantët e kthyer  

 

1. Ndryshimi i vendbanimit të zakonshëm që prej Censusit 

2011 

2. Vendbanimi i fundit përpara ardhjes në vendbanimin 

aktual 

3. Jetesa ndonjëherë jashtë shtetit për më gjatë se një vit 

4. Vendbanimi të fundit përpara se të vinit të jetonit në 

Shqipëri 

5. Viti i ardhjes së fundit për të jetuar në Shqipëri 

6. Arsyeja kryesore e ndryshimit të vendbanimit të zakonshëm 
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Niveli Arsimor 

1. A dini ju të shkruani dhe të lexoni?  

2. Ndjekja e shkollës, kopështit apo çerdhes 

3. Niveli më i lartë i shkollimit të përfunduar 

4. Fusha e studimit të nivelit më të lartë të 

përfunduar 

5. Numri i viteve të shkollimit të përfunduar 
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Statusi në Punësim 

Për të siguruar një pamje të plotë të situatës social-

ekonomike të vendit tonë, informacioni mbi numrin 

dhe karakteristikat e  

o të punësuarve,  

o të papunëve dhe  

o personave ekonomikisht inaktivë  

nevojiten të detajuara në të njëjtën pikë reference në 

kohë kur maten dhe tregues të tjerë demografikë e 

socialë 

o Profesioni në punën/aktivitetin tuaj  

o Aktiviteti kryesor ekonomik i ndërmarrjes, institucionit apo 
firmës ku ju punonit 
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Aftësia e Kufizuar 

1. Vështirësi në:  

• shikim,  

• dëgjim,  

• ecje,  

• kujtesë, 

• kujdesin e përditshëm,  

• komunikim 

 

2. Shfaqja apo konstatimi i kufizimit 

3. Vlerësimi nga ndonjë Komision Mjekësor ose Multidisiplinor 

lidhur me kufizimin 
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Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj! 

17 


