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Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020 

 

• Do të bazohet dhe do të jetë 
konform rekomandimeve 

ndërkombëtare dhe 

rregulloreve të Bashkimit 

Evropian  

 

• Do të mbledhë informacion për 

të gjitha temat kryesore (core 

topics) të përfshira në 

rekomandimet e Eurostat-it dhe 

OKB-së  
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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 bazuar në 

kërkesat specifike të përdoruesëve. 



Përfshirja e pyetjeve në pyetësor 

Vendimi për të përfshirë pyetjet mbi grupin etnik(non 

– core topic) në pyetësorin e Cens varet nga një sërë 

konsideratash dhe rrethana specifike kombëtare, si 

psh: 
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nevojat kombëtare për një informacion 
të tillë  

qëndrueshmëria dhe ndjeshmëria e 
të pyeturit të këtyre pyetjeve në Cens 

krahasueshmëria me Censin 2011 



Specifika të pyetjeve 

• Të dhënat e mbledhura duhet të bazohen në deklarimin 

e lirë të çdo individi. 

 

• Për këtë pyetje rekomandohet të zgjidhet më shumë se 

një alternativë ose të mund të deklarojnë grup etno-

kulturor të kombinuar në rastet kur personat i përkasin në 

shumë se një grupi etno-kulturor. 

 

• Për këtë pyetje duhet të jetë e pranishme alternativa 

“Tjetër” ku të mundësohet specifikimi me shkrim, në 

mënyrë që çdo grup i vogël të ketë mundësi të 

identifikojë lirisht përkatësinë e tij etnike. 
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Specifika të pyetjeve 

• Sidoqoftë mënyra e të pyeturit (llojet e pyetjeve) të 

përgjigjurit duhet t’u ofrohet mundësia e zgjedhjes 

së alternativës “Preferoj të mos përgjigjem” 

 

• Çdo vend që do të përfshijë pyetjet e grupit etno-

kulturor në pyetësorin e Cens duhet të ndjekë 

përkufizimin e përshtatshëm sipas rrethanave dhe 

nevojave specifike 
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Cens 2011 – Pyetja 
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Rezultatet e Censit 2011 
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Të përgjigur, 

84.46 

Preferoj të 

mos 

përgjigjem, 

13.96 

Përgjigje e 

pavlefshme, 

1.58 



Eksperienca e vendeve të Ballkanit 
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Raundi i Censeve 2010  

 Pyetja e grupit etno-kulturor 



Pyetësori Cens 2020 
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VERSIONI I  



Pyetësori Cens 2020 
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VERSIONI II 

 
 

Lista e grupeve etno-kulturore – 
sipas Ligjit përkatës:  

Nr. 96/2017 

PËR MBROJTJEN E PAKICAVE 

KOMBËTARE  

 



Mësimet 

Avantazhet 

•Krahason dinamikat e të dhënave mes dy censeve; 

•Sigurimi i një shifre zyrtare; 

Disavantazhet 

• Fokus i lartë në pyetjet sensitive humbet qëllimin e procesit në tërësi; 

•Përdorimi politik për të dhënat e censit, duhet të jetë konsesual pasi 
përfshin të gjithë popullsinë; 

•Refuzime në përgjigje;  

•Kontestimi i rezultateve pas publikimit; 

•Numër i ulët kërkesash përdoruesish për këtë lloj informacioni; 

•Përdorimi i pyetjes së hapur, kërkon më shumë procese pune dhe 
pastrim të dhënash; 

• Të dhëna të tilla mund të mblidhen me anketa të tjera (shembujt 
kanë treguar që ska patur probleme në shkallën e përgjigjes). 
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Sugjerime për Censin 2020 

Pyetjet e grupit etno-kulturor:  

 

 A mendoni se pyetja në Censin 2011 është e 

përshtatshme apo ka nevojë për përmirësime? 

 Cili variant (V1 apo V2) i pyetjes mendoni se do të 

ishte më i përshtatshëm për mbledhjen e këtij 

informacioni? 

 A janë përdorur rezultatet e Censit 2011 nga grupet 

e interesit dhe politikëbërësit? 

 A mendoni se duet të jenë përsëri pjesë e pyetësorit 

të Cens 2020? 
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Ju faleminderit! 
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