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PYETËSORI I CENSUSIT 

TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2011

KONFIDENCIALITETI

Instituti i Statistikave
Bul.”Zhan D’ark”, Nr. 3, Tirana, ALBANIA, Tel: +355 (4) 2222411 / 2233356 / 2233357 / Fax: + 355 (4) 2228300

www.instat.gov.al

Censusi i Popullsisë dhe Banesave është investimi më i 
madh statistikor i një vendi. Ndihmesa juaj në këtë proces 
është e  pazëvendësueshme, ndaj merrni pjesë në mënyrë 
aktive, sepse kështu secili nga ne plotëson të ardhmen e tij.

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj,

Dr. Shk. Ines NURJA
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Nga data 1 deri më 21 Tetor 2011, rreth 12.000 anketues do të trokasin në dyert tuaja për të 
kryer Censusin e Popullsisë dhe Banesave. Censusi është numërimi i plotë i të gjithë 
individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në Shqipëri. Nëpërmjet këtij 
pyetësori do të merret një informacion statistikor i vlefshëm mbi realitetin demografik, ekonomik dhe 
social të vendit, i cili do të ndihmojë në planifikimin e nevojave dhe burimeve që i 
nevojiten popullsisë, të tilla si arsimi, kujdesi shëndetësor, transporti, strehimi, punësimi etj.

Në bazë të ligjit Nr. 9180, datë 5.2.2004 për Statistikat Zyrtare, nenit 15 të konfidencialitetit, 
informacioni që do të mblidhet do të përdoret vetëm për qëllime statistikore. Këto të 
dhëna janë konfidenciale dhe janë gjithashtu subjekt i Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Mbi 
ruajtjen e të dhënave personale” neni 9, dhe do të mbahen, përpunohen dhe ruhen në kushte 
sigurie përgjatë gjithë proceseve të Censusit. Mbledhja, kontrolli, përpunimi dhe analiza e tyre do 
të bëhen në përputhje me Ligjin mbi Statistikat dhe Ligjin e Censusit të Popullsisë dhe Banesave.
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Plotësuar nga anketuesi:

FAQJA IDENTIFIKUESE

Qyteti/Fshati

Emri

Mbiemri

KODET E RRETHEVE 

01 Berat

02 Bulqizë

03 Delvinë

04 Devoll

05 Dibër

06 Durrës 

07 Elbasan

08 Fier

09 Gramsh

10 Gjirokastër 

11 Has

12 Kavajë

13 Kolonjë

14 Korçë

15 Krujë

16 Kuçovë

17 Kukës 

18 Kurbin

19 Lezhë

20 Librazhd 

21 Lushnje 

22 Malësi e Madhe 

23 Mallakastër 

24 Mat 

25 Mirditë 

26 Peqin 

27 Përmet 

28 Pogradec 

29 Pukë 

30 Sarandë

31 Skrapar 

32 Shkodër 

33 Tepelenë 

34 Tiranë 

35 Tropojë 

36 Vlorë

Plotësisht

Pjesërisht

Pa kontakt

Refuzuar

Pyetësori është plotësuar:

1

2

4

3

Kontrolluar nga mbikqyrësi :

Pyetësori të përdorurnga

Nr. i ndërtesës Nr. i hyrjes 

Data kalendarike e plotësimit të pyetësorit

Numri gjithsej i anëtarëve të NjEF-së

Data

Kontrolluar nga kontrollori:

Nr. i apartamentit      

Kodi i 
rrethit

Kodi i 
bash./kom.

Kodi i ZC-it Kodi i 
ndërtesës

Kodi i 
banesës 

Kodi i 
NjEF-së

Emri i Rrugës/Lagjja

Kodi i
mbikqyrësit

Kodi i kontrollorit

Data dhe muaji i kontrollit
të pyetësorit

D D

 

 

   M  M D   D  
Data Muaji

Emri

Mbiemri

 

 

Në përputhje me nenin 4 të ligjit nr.8669, dt 26.10.2000
i ndryshuar, të gjitha pyetjet e këtij pyetësori janë të 
detyrueshme përveç pyetjeve 39 dhe 40
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9 Cili është lloji kryesor i energjisë së përdorur 
për ngrohje? 

   Me dru 

   Me qymyr 

   Me naftë, mazut

   Me rrymë elektrike

   Me gaz

   Me panel diellor

   Tjetër lloj energjie

6

7

1

2

4

3

5

PYETËSORI I NDËRTESËS

Cili është sistemi kryesor në dispozicion i 
furnizimit me ujë?           3

   Rrjet ujësjellësi brenda banesës

   Rrjet ujësjellësi jashtë ndërtesës

   Rrjet ujësjellësi jashtë banesës, por brenda ndërtesës

   Sistem i llojit tjetër

   Pa asnjë lloj sistemi

1

2

4

3

5

PYETËSORI I BANESËS

Cili është lloji i banesës?1

SHKO TEK 3

8 Cili është lloji kryesor i ngrohjes?

   Ngrohje qëndrore individuale brenda banesës

   Stufë

   Oxhak

   Ngrohës elektrik

   Kondicioner

   Të tjera

   Nuk ka ngrohje SHKO TEK LISTA 1

   Ngrohje qëndrore brenda ndërtesës

6

7

8

1

2

4

3

5
   Banesë e zakonshme

   Lloj tjetër banese

1

2

Cili është statusi i banimit?2
   Banesë e zakonshme e banuar nga një apo më 
   shumë persona me vendbanim të zakonshëm

1

   Banesë e zakonshme e banuar vetëm nga persona 
   që nuk përfshihen në Census (trup diplomatik etj.)

   Banesë e pabanuar

2

4

   Banesë e destinuar për qëllime dytësore apo sezonale3

3 A ka ashensor ndërtesa?

   PO1

   JO2

6 Sa është numri i dhomave për banim në këtë 
banesë?

Nuk duhen përfshirë verandat, ballkonet, tualetet, 
korridoret, depot ose dhomat më të vogla se 4m2

Numri i dhomave për banim

A keni dush ose vaskë në banesën tuaj?5

   PO1

   JO2

Sa është gjithsej sipërfaqja e këtyre dhomave?

m2

7

Cili është lloji i tualetit në përdorim?

   WC me ujë të rrjedhshëm brenda banesës 

   WC me ujë të rrjedhshëm jashtë banesës, por brenda
   ndërtesës

   WC me ujë të rrjedhshëm jashtë ndërtesës

   Tjetër lloj tualeti

   Asnjë lloj tualeti

4

1

2

4

3

5

1 Cili është lloji i ndërtesës?

   Shtëpi e veçuar, e ndarë 

   Shtëpi pjesërisht e veçuar

   Pallat ose bllok apartamentesh

   Shtëpi në rend ose tarracore (me të paktën tri banesa
    të lidhura apo të ngjitura, secila me hyrje të veçantë)

   Ndërtesë për bashkësi kolektive

6

1

2

4

3

5

Ndërtesë e ndërtuar fillimisht 
jo për qëllime banimi

 SHKO TEK PYETËSORI 
   I BANESËS

 SHKO TEK PYETËSORI 
   I BANESËS

   Tendë

   Kasolle

   Furgon (Karavan)

   Tjetër

   Barakë1

2

4

3

5

   Lloj tjetër ndërtese për banim7

2 Cili është viti i ndërtimit të ndërtesës?

   Viti i ndërtimit1

   NUK E DI2

V V V V
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LISTA 1: ANËTARËT E NJËSISË EKONOMIKE FAMILJARE

Cilët janë anëtarët e NjEF-së ?
Anëtarët e njësisë ekonomike familjare: personat që jetojnë në këtë banesë gjatë periudhës së vazhdueshme për të paktën 12 muaj para 
Momentit të censusit ose personat të cilët janë vendosur në banesë gjatë 12 muajve, para Momentit të censusit me synim që të qëndrojnë aty 
për të paktën një vit.

Lidhja me Personin e referencës

01   Personi i referencës i NjEF-së
02   Burrë/grua
03   Burrë/grua me të cilin bashkëjeton
04   Djalë/vajzë
05   Nip/mbesë (fëmija e djalit/vajzës)

 06   Baba/nënë
 07   Vëlla/motër
 08   Nip/mbesë (fëmija i vëllait/motrës)
 09   Kunat/kunatë
 10   Njerk/njerkë

11   Gjysh/gjyshe
12   Dhëndër/nuse
13   Vjehërr/vjehrrë
14   Xhaxha/hallë/dajë/teze
15   Familjarë të tjerë
16   Asnjë lidhje familjare

Emri

  05 

  06

  07

  08 

  09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Emri i babait

  04 

  03 

  02 

  01 
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•  Çift (edhe ata që bashkëjetojnë) me një ose më shumë fëmijë që jetojnë 
    në të njëjtën NjEF dhe që nuk kanë familje të tyre që jeton në këtë NjEF

•  Çift (edhe ata që bashkëjetojnë) pa fëmijë

•   Nënë e vetme, me një ose më shumë fëmijë që jetojnë në të njëjtën 
    NjEF dhe që nuk kanë familje të tyre që jeton në këtë NjEF

•   Baba i vetëm, me një ose më shumë fëmijë që jetojnë në të njëjtën
    NjEF dhe që nuk kanë familje të tyre që jeton në këtë NjEF

Emri i nënës Mbiemri

Shënim: Personat që janë banorë të zakonshëm në banesë, por nuk janë të pranishëm natën e Censusit, 
nata e të Premtes së 30 Shtatorit deri të Shtunën e 1 Tetorit, duhet të përfshihen në këtë listë.

Për çdo person të Listës 1 duhet të plotësohet Pyetësori individual

Li
dh

ja
 m

e
Pe

rs
on

in
 e

 
re

fe
re

nc
ës

B
ër

th
am

at
 

fa
m

ilj
ar

e

Bërthamat familjare

Mundësitë që një grup personash të përbëjnë një bërthamë familjare

Numri gjithsej i anëtarëve 
të NjEF-së

0 1
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LISTA 2: PERSONAT QË JETOJNË JASHTË VENDIT 

A ka pasur persona që më parë kanë qenë anëtarë të kësaj NjEF-je, të cilët jetojnë jashtë vendit për më shumë se 12 muaj?
Nuk duhet të përfshini fëmijët që kanë lindur jashtë shtetit dhe që nuk kanë jetuar në këtë NjEF.

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

Emri / mbiemri Mosha Gjinia Shteti Arsyet e 
mungesës

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

 

 

 

 

 

 

 

Arsyet e mungesës

1

2

3

4

Punësimi

Studimi

Arsye familjare

Arsye të tjera

LISTA 3: VIZITORËT (PERSONAT PËRKOHËSISHT PREZENT)

Sa vizitorë qëndruan në këtë NjEF natën e së Premtes të 30 Shtatorit deri të Shtunën 1 Tetor?

1

2

3

1 deri në 4

ASNJË

Më shumë se 4

SHKO TEK PYETËSORI I NjEF-së

PLOTËSO LISTËN 3 (VIZITORËT)

PLOTËSO LISTËN 3 (VIZITORËT) PËR 4 VIZITORËT E PARË

   PO1

   JO2 SHKO TEK LISTA 3
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4

LISTA 3: VIZITORËT

Mbiemri

Emri

Cili është vendbanimi juaj i zakonshëm?

2

1

Kodi i rrethit

   Jashtë Shqipërisë

   Në Shqipëri

Qyteti/Fshati

Shteti

1 Datëlindja

D  D  M  M V V V V

Gjinia Mashkull1 Femër2

Mbiemri

Emri

Cili është vendbanimi juaj i zakonshëm?

2

1

Kodi i rrethit

   Jashtë Shqipërisë

   Në Shqipëri

Qyteti/Fshati

Shteti

2 Mbiemri

Emri

Cili është vendbanimi juaj i zakonshëm?

2

1

Kodi i rrethit

   Jashtë Shqipërisë

   Në Shqipëri

Qyteti/Fshati

Shteti

Datëlindja

D  D  M  M V V V V

Gjinia Mashkull1 Femër2

3 Mbiemri

Emri

Cili është vendbanimi juaj i zakonshëm?

2

1

Kodi i rrethit

   Jashtë Shqipërisë

   Në Shqipëri

Qyteti/Fshati

Shteti

Datëlindja

D  D  M  M V V V V

Gjinia Mashkull1 Femër2

Datëlindja

D  D  M  M V V V V

Gjinia Mashkull1 Femër2
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PYETËSORI I NJËSISË EKONOMIKE
 FAMILJARE

2 Cila është pronësia e banesës?

Enti shtetëror i banesave

Person fizik ose familje 

Kompani private

Ish - pronarët (para vitit 1945)

Tjetër

1

2

4

3

5

2

Cili është statusi i pronësisë së kësaj banese?1

Pronar me akt ligjor, nuk paguan kredi

Pronar me akt ligjor, paguan kredi

Në proces të marrjes së aktit ligjor

1

2

3

Qiramarrës (paguaj qira)

Nuk paguaj qira

4

5

1

3 A ka NjEF-ja:

Frigorifer

Ngrirëse 

Lavatriçe

Tharëse rrobash

Makinë pjatalarëse 

Boiler elektrik

Mikrovalë

TV

TV dekoder

Telefon fiks

Celular

Kompjuter 

Lidhje interneti

Panel diellor

1

2

4

3

5

6

9

12

7

10

13

8

11

14

Kondicioner15

Asnjë nga këto16

Mund të zgjidhni më shumë se një 

SHKO 
TEK 3

4 A ka në pronësi NjEF-ja makina ose furgona?

PO, shkruaj numrin1

JO2

Mund të zgjidhni më shumë se një

5 Cilat kanë qenë burimet e të ardhurave 
gjatë 12 muajve të fundit për këtë NjEF?

Puna e paguar ose vetëpunësimi

Prona ose investime të tjera (të ardhura nga qiraja, 
llogaritë e kursimit etj)

Të gjitha llojet e pensioneve 

Ndihmë sociale dhe përfitime (transferta të tjera)

Para të dërguara nga jashtë shtetit

E mbajtur nga një person tjetër (me përjashtim të parave
të dërguara nga jashtë shtetit)

Burime të tjera

6

7

1

2

4

3

5

and all males.

6

7

A ka NjEF-ja kopshte (bahçe) më të mëdha se 200 m2?

SHKO TEK PYETËSORI INDIVIDUAL   PO1

   JO2

8 A ka NjEF-ja blegtori ose bletë?

   PO1

   JO2

Toka e dhënë me qira personave të tjerë, nuk duhet të 
merret në konsideratë

A përdor NjEF-ja tjetër tokë bujqësore brenda 
vendit?

SHKO TEK PYETËSORI INDIVIDUAL   PO1

   JO2

Pyetjet e bujqësisë 6-8 duhet t'u drejtohen të gjitha NjEF-ve, 
pavarësisht nëse ato jetojnë në qytet ose në fshat
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PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3
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33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual

D
o N

ot C
opy



13

PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
o N

ot C
opy
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3
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33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual
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PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3
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33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual
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PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3
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33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual
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PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3
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33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual
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PYETËSORI INDIVIDUAL
Numri i 
personit

1 Emri

2 Gjinia Mashkull1 Femër2

4 Cili është statusi juaj ligjor martesor?

Beqar/e

I/e martuar

I/e ndarë, por ligjërisht i/e martuar

I/e divorcuar

I/e ve

1

2

4

3

5

3 Kur keni lindur?

D  D  M  M V V V V

5 Cila është vendlindja juaj?

6 Cila është shtetësia juaj?

Shqiptare

Tjetër

1

2

PA SHTETËSI3

Specifiko

Mund të zgjidhni më shumë se një

Në Shqipëri1

Shteti

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Jashtë shtetit2

7 Ku keni qenë natën e së Premtes të 30 Shtatorit 
deri të Shtunën e 1 Tetorit?

Shteti

Në të njëjtin qytet/fshat1

Diku tjetër në Shqipëri2

SHKO TEK 9

3

   Greqi2

Jashtë shtetit

   Itali

   Kosovë

   Maqedoni

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

4

3

5

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

8 Cila ishte arsyeja kryesore e mungesës nga 
vendbanimi i zakonshëm?

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

9 Cili ka qenë vendbanimi juaj në Censusin e kaluar 
më 1 prill 2001?

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Shteti

Personat e lindur pas 1 Prillit 2001 SHKOJNË TEK 10D
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17 Cila ka qenë arsyeja kryesore e ardhjes për të 
jetuar në Shqipëri?

18 A dini të shkruani dhe të lexoni?

PO

JO

1

2

Personat më të vegjël se 6 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2005) 
SHKOJNË TEK 35

19 A jeni duke ndjekur ndonjë shkollë?

Po, jam duke e ndjekur1

Jo, por e kam ndjekur më parë

Jo, nuk e kam ndjekur asnjëherë

2

3 SHKO TEK 22

21 Cili është numri i viteve të shkollimit që ju keni 
përfunduar?

Personat më të vegjël se 10 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 2001) 
SHKOJNË TEK 35

20 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të 
kryer?

Pa diplomë

Shkollë fillore

Shkollë 7/8/9-vjeçare (arsim i detyrueshëm)

Shkollë e ulët teknike (2-3-vjeçare)

Gjimnaz

Shkollë e mesme profesionale (4-5-vjeçare)

Universitar (Diplomë e nivelit të parë)

Universitar (Diplomë e nivelit të dytë)

Universitar me sistemin e vjetër

Studime pasuniversitare/Master (Niveli II)

Doktoraturë

1

2

4

3

5

6

9

7

10

8

11

14 A keni jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më 
gjatë se një vit?

PO1

JO2 SHKO TEK 18

15 Cili ka qenë shteti i vendbanimit të fundit, përpara 
se të vinit të jetonit në Shqipëri?

   Itali

   Greqi

   SHBA

   Kanada

   Turqi

   Tjetër (specifiko)6

1

2

4

3

5

Shteti

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

11 Cili ka qenë qyteti/fshati ose shteti i vendbanimit 
të fundit të zakonshëm, përpara ardhjes në 
vendbanimin aktual?

Diku tjetër në Shqipëri1

Jashtë shtetit2 SHKO TEK 15

   Punësimi

   Studimi 

   Arsye familjare

   Arsye të tjera

1

2

4

3

13 Cila është arsyeja kryesore e ndryshimit të 
vendbanimit të zakonshëm?

16 Në cilin vit keni ardhur së fundmi për të jetuar në 
Shqipëri?

 V V V V

12 Në cilin vit keni ardhur në vendbanimin aktual?

 V V V V

Personat më të vegjël se 1 vjeç (të lindur pas 30 Shtatorit 2010) 
SHKOJNË TEK 35

10 A e keni ndryshuar qytetin/fshatin ose shtetin e 
vendbanimit tuaj të zakonshëm, të paktën një herë 
që nga koha e Censusit në Prill 2001? 

SHKO TEK 14

   PO1

   JO2

   Përfundimi i punës jashtë shtetit2

  Mundësi studimi në Shqipëri3

  Mundësi punësimi në Shqipëri 1

   Arsye të tjera5

   Arsye familjare6

   Përfundimi i studimeve jashtë shtetit4
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26 Cila është arsyeja kryesore për të cilën nuk keni 
kërkuar punë apo nuk jeni përpjekur të nisnit një 
biznes? Sepse ju ishit:

Nxënës ose student

Shtëpiak/e

Pensionist/e - moshë e vjetër

I/e paaftë për punë

Punëtor sezonal

Nuk dëshironi të punoni

Mendoni se nuk ka punë të disponueshme

Të tjera (jeton me ndihmë sociale etj.)

1

2

4

3

5

6

7

8

27 Nëse ju do të kishit gjetur një punë në javën e 24 
deri në 30 Shtator, a do të ishit i gatshëm ta fillonit 
atë brenda dy javëve pasardhëse?

PO

JO

1

2
SHKO TEK 35

24 Edhe pse nuk keni punuar në javën e 24 deri në 30 
Shtator, a keni ju një punë nga e cila keni munguar 
përkohësisht?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 28

Personat më të vegjël se 15 vjeç (të lindur pas 30 Shtator 1996)
SHKOJNË TEK 35

22 Gjatë javës nga e Shtuna 24 deri të Premten 30 
Shtator, a keni kryer ndonjë punë me pagesë apo 
fitim ose kontribuar në biznesin e familjes, qoftë 
edhe për një orë?

Po, punë kundrejt një page

Po, në biznesin tuaj/të familjes apo në profesion të lirë

Po, në fermë bujqësore për shitje ose vetëkonsum

Po, në një punë të rastit kundrejt një page/përfitimi

Jo, nuk keni punuar asnjë orë

1

2

4

3

5 SHKO TEK 24

25 A keni kërkuar një punë apo jeni përpjekur të nisni 
një biznes gjatë muajit Shtator?

PO

JO

1

2

SHKO TEK 27

Duke përfshirë këtu aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimi në
zyrat e punës, kërkimet në gazeta, internet për vend pune, 
aplikim për leje ose liçencë etj.

Sa është gjithsej numri i orëve të punës gjatë 
javës, 24 deri në 30 Shtator?

SHKO TEK 28

23

30 Cili është aktiviteti kryesor i ndërmarrjes ku ju 
punonit apo ishit i vetëpunësuar në javën 24 deri 
në 30 shtator?

Shembuj: Shitje këpucësh dyqan; Arsim shkollë fillore; 
Kultivim perimesh fermë; Shitje frutash në treg; Riparim 
makinash; Shitje mallrash ushqimorë etj.

Cili është emri i plotë i organizatës/ndërmarrjes 
ku ushtroni aktivitetin tuaj kryesor?31

Për të vetëpunësuarit: Cili është emri i biznesit tuaj?

29 Cili është profesioni në punën/aktivitetin tuaj 
kryesor aktual?

Titulli i punës (Përshkrim i shkurtër i detyrave)
Shembuj: Mësuese shpjegoj anglisht në shkollën 9-vjeçare;
Manaxher drejtoj një kafe-bar; Drejtor drejtoj degën e një 
banke etj.

28 A jeni ju në punën tuaj kryesore:

I punësuar me pagë

I vetëpunësuar me punëtorë

I vetëpunësuar pa punëtorë

Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes

1

2

4

3

D
o N

ot C
opy



32

33 Sa shpesh udhëtoni nga vendbanimi juaj i 
zakonshëm drejt vendit të punës?

Çdo ditë1

1-4 herë në javë2

Më pak se një herë në javë3

35 A keni vështirësi:

Në shikim

Në dëgjim

Në ecje, ngjitje shkallësh

Në të mbajturit mend, në përqëndrim 
apo marrje vendimesh
Në kujdesin e përditshëm ndaj vetes 
(të vishesh, të ushqehesh, të lahesh) 

Në komunikim (t’i kuptosh të tjerët 
apo të të kuptojnë ty, të japësh dhe 
të marrësh informacion) 

Nuk 
mundem 

fare 
Aspak Disi Shumë

34 Cili është lloji i transportit që përdorni më 
shpesh për të shkuar në punë?

   Në këmbë

   Autobus

   Motor

   Makinë, si shofer4

   Makinë, si pasagjer5

   Biçikletë6

2

1

3

   Mikrobus

   Taksi

   Tren

   Traktor10

   Kafshë11

   Tjetër12

8

7

9

Shteti

32 Ku ndodhet vendi juaj i punës?

Kodi i rrethit

Qyteti/Fshati

Në Shqipëri1

Jashtë shtetit2

   Vend pune fiks, jo në shtëpi1

   Jo vend pune fiks

   Punoj kryesisht në shtëpi2

3

   Greqi

   Kosovë

   Maqedoni

   Mali i Zi4

   Tjetër (specifiko)5

2

1

3

SHKO TEK 35

Të gjithë meshkujt dhe femrat më të vogla se 15 vjeç (të lindura pas 
30 Shtatorit 1996) SHKOJNË TEK 38

36 A keni lindur fëmijë të gjallë?

PO, shkruaj numrin 1

JO2 SHKO TEK 38

37 Sa prej tyre jetojnë?

38 Cila është gjuha juaj amtare?

Shqip1

Tjetër2

Specifiko

39 Cili është grupi etno-kulturor që ju i përkisni?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko

Preferoj të mos përgjigjem2

I përkas grupit etno-kulturor:1

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar, por jam besimtar2

Nuk i përkas ndonjë besimi fetar dhe nuk jam besimtar3

Preferoj të mos përgjigjem4

40 A i përkisni ndonjë besimi fetar?

Deklarim i lirë, jo i detyrueshëm

Specifiko
I përkas:1

Kopjo nga Lista 1 numrin e personit që iu 
përgjigj pyetjeve të këtij Pyetësori individual
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