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                                                                                                                                                                               Vijon 

Për publikim 14/11/2019 

Treguesit demografikë 

Tremujori III – 2019 

 

Tiranë, më 14 Nëntor 2019: Numri i lindjeve, për tremujorin e tretë 2019 rezulton 7.403, duke shënuar 

një rënie prej 9,9 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2018. Numri i vdekjeve, për tremujorin e tretë 2019 

rezulton 4.716, duke shënuar një rënie prej 5,1 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2018. 

 

Gjatë tremujorit të tretë 2019, numri i lindjeve tejkaloi me 2.687 numrin e vdekjeve. Shtesa natyrore e popullsisë, 

për tremujorin e tretë 2019 pasqyron një rënie prej 17,1 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. 

 

Fig. 1 Shtesa natyrore e popullsisë 

 

 

Në tremujorin e tretë 2019, shtesa natyrore e popullsisë shënon vlerën më të lartë në qarkun e Tiranës,  

ku numri i lindjeve tejkalon me 1.223 numrin e vdekjeve, ndërsa i vetmi qark me shtesë natyrore me vlerë 

negative është ai i Gjirokastrës, ku numri i vdekjeve tejkalon me 53 numrin e lindjeve. 
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Fig. 2  Lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore sipas qarqeve, T3 – 2019 

 

 

Lindjet 

 

Numri më i madh i lindjeve, për tremujorin e tretë 2019 regjistrohet në qarkun e Tiranës, me  

2.410 lindje, të cilat shënojnë rënie me 11,3 % në krahasim me tremujorin e tretë 2018. 

 

Numri më i ulët i lindjeve, për tremujorin e tretë 2019 regjistrohet në qarkun e Gjirokastrës, me  

115 lindje, duke patur një rënie prej 18,4 % në krahasim me tremujorin e tretë 2018. 

 

Dhjetë nga dymbëdhjetë qarqet e vendit pësuan rënie të numrit të lindjeve në tremujorin e tretë 2019, krahasuar 

me tremujorin e tretë 2018. Rëniet më të mëdha të lindjeve në përqindje, gjatë kësaj periudhe e shënojnë: 

qarqet Gjirokastër me 18,4 % dhe Elbasan me 14,9 %. 

 

Qarqet, të cilat kanë pësuar rritje të numrit të lindjeve janë Kukësi me 1,1 % dhe Vlora me 0,5 %. 
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Tab. 1 Lindjet sipas qarqeve 

 
* Kategoria “Të panjohur”' nënkupton numrin e lindjeve të gjalla, për të cilat informacioni i qarkut ku është regjistruar lindja, mungon. 

**Të dhëna paraprake1 

 

 

Vdekjet 

 

Gjatë tremujorit të tretë 2019, numri më i ulët i vdekjeve regjistrohet në qarkun e Kukësit, me  

113 vdekje, me një rënie prej 0,9 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. 

 

Njëmbëdhjetë nga dymbëdhjetë qarqet e vendit pësuan rënie të numrit të vdekjeve,  

në tremujorin e tretë 2019, krahasuar me tremujorin e tretë 2018. Rënien më të madhe në përqindje të 

vdekjeve, gjatë kësaj periudhe e shënon qarku i Durrësit me 18,8 % dhe i Gjirokastrës me 9,7 %. 

 

Qarku, i cili ka pësuar rritje në përqindje të numrit të vdekjeve është ai i Beratit, me 2,9 %. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Shiko metodologjinë ne linkun në vijim:  

http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/lindjet-vdekjet-dhe-

martesat/#tab4 

Nr. Qarqet III - 18 IV-18 I - 19** II - 19** III - 19** 

 
Shqipëria 8.213 7.319 5.986 6.362 7.403 

1 Berat 324 314 249 240 307 

2 Dibër 440 414 353 385 404 

3 Durrës 884 762 633 678 805 

4 Elbasan 864 781 546 644 735 

5 Fier 747 655 580 514 659 

6 Gjirokastër 141 138 97 111 115 

7 Korçë 460 390 390 418 436 

8 Kukës 270 217 226 255 273 

9 Lezhë 394 357 256 258 344 

10 Shkodër 536 495 366 404 491 

11 Tiranë 2.717 2.423 1.985 2.157 2.410 

12 Vlorë 398 342 291 270 400 

 *Të panjohur 38 31 14 28 24 

http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/lindjet-vdekjet-dhe-martesat/#tab4
http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/lindjet-vdekjet-dhe-martesat/#tab4
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Tab. 2 Vdekjet sipas qarqeve 

Nr. Qarqet III - 18 IV-18 I - 19** II - 19** III - 19** 

  Shqipëria 4.971 5.458 5.949 4.777 4.716 

1 Berat 242 293 349 311 249 

2 Dibër 215 228 266 192 212 

3 Durrës 512 514 531 414 416 

4 Elbasan 505 508 576 461 477 

5 Fier 553 647 669 509 544 

6 Gjirokastër 186 171 207 148 168 

7 Korçë 445 544 581 511 409 

8 Kukës 114 102 134 104 113 

9 Lezhë 203 268 267 210 194 

10 Shkodër 414 429 493 374 382 

11 Tiranë 1.200 1.334 1.423 1.188 1.187 

12 Vlorë 373 416 447 351 359 

 *Të panjohur 9 4 6 4 6 

 
* Kategoria “Të panjohur” nënkupton numrin e vdekjeve, për të cilat informacioni i qarkut  ku është regjistruar vdekja mungon. 

  **Të dhëna paraprake 
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Metodologjia 

Të dhënat tremujore për lindjet dhe vdekjet, në nivel kombëtar dhe qarku përbëjnë një hallkë të rëndësishme të 

demografisë së vendit.  Ato paraqesin të dhëna mbi ndryshimet në popullsi, të cilat kanë impakt në jetën 

ekonomike dhe sociale të vendit. Këto të dhëna publikohen mbështetur në Programin e Statistikave Zyrtare 

2017-2021.  

 

Lindjet 

 

Të dhënat e lindjeve: 

Të dhënat e lindjeve sipas gjinisë sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, e cila dërgon në 

INSTAT vetëm numrin e lindjeve të banuesve në Shqipëri. Konsiderohen të gjitha lindjet e banuesve në 

Shqipëri gjatë periudhës referencë, duke mos marrë parasysh lindjet e banuesve jashtë Shqipërisë 

(emigrantëve) edhe pse mund të regjistrohen në zyrat e gjendjes civile pranë ish-vendbanimeve të tyre. 

 
Regjistrimet e vona të lindjeve 

Kryhet një rregullim i vogël i numrit të lindjeve që regjistrohen vonë për vitin aktual, në mënyrë që të përfshijmë 

të gjitha lindjet e ndodhura në periudhën referencë. Numri i lindjeve të regjistruara vonë në vitin e mëparshëm 

janë konsideruar si një proxy për regjistrimet e vona të vitit aktual, duke konsideruar supozimin (si rezultat edhe i 

analizave tona të vazhdueshme) që numri i regjistrimeve të vona të lindjeve nuk ndryshon shumë nga viti në vit.  

 

Vdekjet 

 

Të dhënat e vdekjeve 

Të dhënat e vdekjeve sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile sipas karakteristikave bazë 

demografike. Konsiderohen të gjitha vdekjet e banuesve në Shqipëri gjatë periudhës referencë, duke mos 

marrë parasysh vdekjet e banuesve jashtë Shqipërisë (emigrantëve), edhe pse mund të regjistrohen në zyrat e 

gjendjes civile pranë ish-vendbanimeve të tyre. 

 
Regjistrimet e vona të vdekjeve 

Bëjmë një rregullim të vogël të numrit të vdekjeve që regjistrohen vonë për vitin aktual, në mënyrë që të 

përfshijmë të gjitha vdekjet e ndodhura në periudhën referencë. Numri i vdekjeve të regjistruara vonë në vitin e 

mëparshëm janë konsideruar si një proxy për regjistrimet e vona të vitit aktual, duke konsideruar supozimin (si 

rezultat edhe i analizave tona të vazhdueshme) që numri i regjistrimeve të vona të vdekjeve nuk ndryshon 

shumë nga viti në vit.  
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Përkufizime 

 

Shtesa natyrore e popullsisë: Shpreh rritjen/rënien e popullsisë, si rezultat i proceseve biologjike (lindjeve dhe 

vdekjeve) të saj gjatë një periudhe kohë. Ky tregues shprehet si diferencë ndërmjet lindjeve dhe vdekjeve. 

Lindje e gjallë: Lindjet e fëmijëve që shfaqën shenja jete.  

Vdekje: Nënkupton zhdukjen e përhershme të të gjitha shenjave të jetës, në çdo kohë pasi ka ndodhur një lindje 

e gjallë (ndërprerjen e funksioneve vitale, pa aftësinë e ringjalljes). 

 


