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CENSI 
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 “Cens” është vrojtimi i çdo njësie statistikore në të gjithë territorin e 

Republikës së Shqipërisë, në një kohë të caktuar, që është e detyruar 

të përgjigjet sipas ligjit. (neni 2, pika 1/k i Ligjit nr. 17/2018 “Për 

statistikat zyrtare”). 

 

 Çdo cens përfshihet në Programin e Statistikave Zyrtare, por realizimi i 

tij rregullohet me ligj të veçantë (neni 3 i Ligjit nr. 17/2018 “Për 

statistikat zyrtare”). 

 



Baza ligjore 

 Ligji nr. 8669, datë 26.10.2000 “Për Censusin e Përgjithshëm të 

Popullsisë dhe Banesave”, i ndryshuar 

 

 Ligji nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare” 

 

 Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, 

i ndryshuar 

 

 Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

 

 Kuadri legjislativ për gjendjen civile, arkivat, kundravajtjet 

administrative, etj.  
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Njësitë e Censit 
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Komisioni Qendror i Censit  

 Këshilli i Ministrave miraton me vendim të veçantë ngritjen, përbërjen, 

organizimin dhe funskionimin e Komisionit 

 

 Përgjegjësitë kryesore të Komisionit janë: 

a) Miraton rregulloren e brendshme të Komisionit. 

b) Mbikëqyr përgatitjen dhe zbatimin e Censit dhe udhëzon INSTAT-in 

për të dhënat statistikore, që priten nga institucionet publike, 

rrethet shkencore dhe shoqëria civile. 

c) Ndihmon bashkërendimin e punës ndërmjet ministrive, 

institucioneve qendrore dhe organizatave shkencore për 

mbështetjen e Censit.  

ç) I rekomandon Këshillit të Ministrave aktet ligjore dhe nënligjore për 

kryerjen e Censit dhe që kanë të bëjnë kryesish me: 

- Propozon përbërjen dhe kompetencat e Zyrave të Censit në Bashki; 

- Propozon Ditën e Censit dhe periudhën e mbledhjes së të dhënave; 

- Miraton kalendarin e aktiviteteve për përgatitjen dhe zbatimin e 

Censit, sipas propozimit të INSTAT 
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Komisioni i Censit në Bashki 

 Këshilli i Ministrave miraton me vendim të veçantë ngritjen, përbërjen, 

organizimin dhe funskionimin e Komisionit 
 

 Përgjegjësitë kryesore të Komisionit janë: 

a) Ndjek udhëzimet dhe instruksionet e INSTAT-it; 

b) Jep informacion, facilitet dhe mbështetje për stafin e terrenit 

c) Kompetenca të tjera përcaktohen nga Këshilli i Ministrave  
 

 Komisionet ngrihen në çdo bashki 
 

 Komisioni kryesohet nga Kryetari i Bashkisë dhe ka në përbërje 

gjithashtu: 

- Një përfaqësues nga Zyra Rajonale e INSTAT 

- Mbikëqyrës i Censit 

- Drejtori i Zyrës Rajonale të Gjendjes Civile 

- Drejtori i Zyrës së Shërbimit Social pranë bashkisë 

- Drejtori i Zyrës së Planifikimit Urban pranë bashkisë 

- Një përfaqësues nga policia e shtetit 
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Njësia Administrative e Tiranës 

 Brenda njësisë Administrative të Tiranës ngrihen komisione me këtë 

përbërje: 

- Administratori 

- Përfaqësues nga Zyra Rajonale e Tiranës e INSTAT   

- Mbikëqyrës i Censit 

- Drejtori i Zyrës së Gjendjes Civile 

 

 Detyra të tjera 

a) Mbështet INSTAT në punën përgatitore dhe zhvilluese të Censit 

b) Ndihmon INSTAT në shpërndarjen e materialeve të Censit dhe për 

fushatën informuese 

c) Siguron ambiente për trajnimin e stafit dhe zyra pune 
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Organizimi dhe personeli i Censit 

 Roli dhe mardhënjet me pushteti lokal dhe zyrat rajonale të statistikës 

marrin rëndësi të veçantë në fazat e planifikimit, përgatitjes dhe të 

numerimit në terren. 

 

 Cens-i organizohet në përputhje me ndarjen administrativo-territoriale 

(Qarqe, Bashki, Njesi administratve) dhe atë gjeografike për qëllime 

statistikore (Zona Cens-i) 

 

 Personeli i terrenit: anketuesit, kontrollorët, mbikëqyrësit, specialistët IT 

dhe gjeoniformacionit. 

 

 Personeli tjetër: trajnerët, operatorët, personeli që organizon dhe drejton 

përgatitjen, njoftimin, logjistikën dhe administrimin e Censusit, si dhe 

statisticienët, demografët dhe personeli tjetër, të cilët përpunojnë të dhënat, 

analizojnë përmbledhëset dhe nxjerrin rezultatet statistikore të Censusit. 
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Pushteti vendor siguron 
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INSTAT HQ 

12 INSTAT 
Regional Offices 

61 INSTAT 
Municipal 

Offices 

234 Supervisors 

1200 Controllers 

6000 
Enumerators 

201 IT Support 
Officers 

100 GIS Support 
Officers 

◄ Mbështetjen e strukturave të INSTAT-
it në organizimin dhe menaxhimin e 
punës përgatitore në zonat Censist 

që përfshin territori i Bashkisë 

 

◄ Mobilizimin e palëve të interesuara 
dhe personaliteteve për të 
mbështetur Censin dhe për të 

ndihmuar INSTAT në fushatën e 
komunikimit dhe publicitetit në nivel 
lokal; 

 

◄ Sigurimi i hapësirave të nevojshme 
për të siguruar mbarvajtjen e 

procesit dhe trajnimin e personelit të 
terrenit 



Faleminderit 
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