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SHËNIM PËR LEXUESIN

Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave është kryer sipas metodologjisë derë-më-derë në prill 
të vitit 2011, me datë referimi 31 mars 2011, në mesnatë. Ai është bazuar në Ligjin për Regjistrim (03/L–237), të 
miratuar më 7 tetor 2010 nga Kuvendi i Kosovës. Njëra prej dispozitave më të rëndësishme të ligjit i përket mbrojtjes 
dhe konfi dencialitetit të të dhënave personale. Ky ligj gjithashtu përcakton obligimin për të kryer anketimin pas-
regjistrimit menjëherë pas regjistrimit të popullsisë.

Regjistrimi popullsisë në Kosovë është në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare për metodologjinë për 
regjistrimet e popullsisë dhe të ekonomive familjare 2010, të përgatitura nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të 
Bashkuara për Evropë në bashkëpunim me Zyrën e Statistikave të Komuniteteve Evropiane (Eurostat). Të gjitha 
temat e përfshira dhe të dhënat e mbledhura u referohen defi nicioneve të dakorduara ndërkombëtarisht.

Të gjitha të dhënat në këtë dokument i referohen Regjistrimit të Popullsisë 2011. Rezultatet e regjistrimit përfshijnë 
të dhëna nga 34 komuna. Për arsye objektive nuk ka qenë e mundur që regjistrimi të zhvillohet në komunat veriore, 
gjë që është pranuar edhe nga Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Regjistrimit. Agjencia e Statistikave të 
Kosovës do t’i publikojë vlerësimet për këto komuna me vonë.
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Jam i lumtur që në cilësinë e Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë 
së Statistikave të Kosovës të japë disa mendime hyrëse për 
këtë dokument i cili vjen në një pikë kthese të historisë të 
statistikave zyrtare të Kosovës. 

Kur procesi i planifikimit strategjik të regjistrimit të popullsisë 
dhe ekonomive familjare u vë në lëvizje në vitin 2004, procesi 
i vendosjes së prioriteteve tona institucionale që do të 
mundësonte që të bëjmë zgjedhje të mençura të alokimit të 
resurseve për muajt dhe vitet që do të vijnë ishte në pikën e tij 
fillestare. Para nesh ishte një punë e madhe dhe që nga fillimi, 
objektivi ynë kryesor ishte sigurimi i kualitetit më të lartë të 
mundshëm për të dhënat tona të regjistrimit dhe garancinë 
se rezultatet e regjistrimit do të njihen gjerësisht dhe do të 
përdoren me besim nga shfrytëzuesit.

Ky është një synim sfidues në kontekst të një vendi të cilit i 
mungojnë të dhëna të besueshme të regjistrimit për 30 vite, 
regjistrim në të cilin e gjithë popullsia qe ftuar të marrë pjesë në 
këtë aktivitet duke iu përgjigjur një numri të madh të pyetjeve, 
nuk e kupton plotësisht qëllimin dhe nevojën e rëndësishme të 
këtij aktiviteti.  

Mjaftë shpejt u vë në dukje se Kosova do të ketë nevojë 
për mbështetje në të gjitha aspektet e planifikimit dhe 
implementimit të regjistrimit, përfshirë këtu sensibilizimin e 
publikut, dhe shfrytëzoj rastin të shpreh falënderimet e mia 
më të larta për të gjitha institucionet, organet dhe individët 
që kanë dhënë mbështetje politike, financiare dhe teknike në 
këtë ndërmarrje kolosale. Mirënjohja ime e veçantë shkon 
për anëtarët e Operacionit Monitorues Ndërkombëtar, (OMN), 
për të gjithë donatorët  - veçanërisht për BE-në dhe për 
disa nga shtetet anëtare të saj – të cilat në mënyrë bujare 
kanë ndarë kostot e regjistrimit me Kosovën si dhe për të 
gjitha institucionet dhe autoritetet e huaja që na kanë ofruar 
asistencën e ekspertëve të tyre në të gjitha çështjet teknike.

Në tërë këtë asistencë të pranuar, institucioni jonë u rritë 
në mënyrë të konsiderueshme: e kuptuam se mbledhja 
dhe shpërndarja e të dhënave nuk ishte e mjaftueshme, ne 
gjithashtu kuptuam se duhet të vlerësojmë cilësinë e të 
dhënave tona dhe veç tjerash duhet t’i ndajmë konkluzionet 
tona për këtë cilësi me shfrytëzuesit tonë. Unë personalisht, 
këtë lëvizje në drejtim të transparencës së plotë për punën 
tonë,  e konsideroj si njërin prej sukseseve më të mëdha të 
procesit të ndërtimit tonë institucional. 

Statistika është shkencë, dhe ajo ndër vite ka zhvilluar 
teori dhe modele gjithashtu për të vlerësuar cilësinë e të 
dhënave. Njëri prej këtyre instrumenteve është specifik për 
mbulueshmërinë dhe vlerësimin e cilësisë dhe njihet si anketa 
pas-regjistrimit (APR). 

APR  mbështetet tërësisht në metodologji specifike dhe kërkon 
njohuri statistikore që kanë kuptim si dhe eksperiencë. Neve 

të dyja na mungonin. Megjithatë, me ndihmën e projektit të 
asistencës teknike të financuar nga BE-ja dhe me udhëzimet 
e vazhdueshme të marra nga Partnerët e Komitetit Drejtues 
të OMN-s, ASK-ja implementoi këtë anketë dhe qe në gjendje 
të vlerësojë gabimet e mbulueshmërisë në regjistrim dhe të 
vlerësojë cilësinë e përmbajtjes së regjistrimit. Rezultatet 
e tërë këtij procesi janë prezantuar në këtë raport. Ne 
gjithashtu i kemi kushtuar kujdes për aq sa ka qenë e mundur 
për të përshkruar operacionin në mënyrë transparente, duke 
përshkruar dobësitë dhe kufizimet me të cilat APR është 
ballafaquar dhe jemi përpjekur që t’u japim shfrytëzuesve tonë 
sqarime se si t’i interpretojnë rezultatet e APR-së.  

Me këtë dokument dhe me përkushtimet institucionale që 
vijnë pas tij, unë dhe stafi im shpresojmë se i kemi përmbushur 
pritjet tuaja për informata të qarta dhe të dukshme mbi cilësinë 
e regjistrimit në Kosovës të vitit 2011. Raporti për cilësinë e 
regjistrimit është duke e plotësuar këtë detyrë të veçantë të 
APR-së për të siguruar një vlerësim të plotë të cilësisë së të 
dhënave. I mirëpresim komentet e juaja dhe mbetemi të hapur 
për sugjerimet tuaja në aspekt të përmbushjes sa më të mirë të 
nevojave tuaja.

isa krasniqi
Kryeshef Ekzekutiv

parathënie 



•	 Cilësia e të dhënave të regjistrimit të 
popullsisë dhe ekonomive familjare është 
vendimtare, mes tjerash për ndërtimin 
e besimit të publikut dhe të kuptimit në 
statistikat zyrtare. Qëllimi i vlerësimit 
të regjistrimit është që të sigurohen 
shfrytëzuesit me një nivel të besimit kur i 
përdorin të dhënat dhe të sqarohen gabimet 
në rezultatet e regjistrimit.  

•	 Në përgjithësi është e pranuar se regjistrimi 
i popullsisë nuk është i përsosur dhe se 
gabimet mund dhe ndodhin në të gjitha 
fazat e procesit të regjistrimit.  Gabimet 
në rezultatet e regjistrimit klasifikohen në 
dy kategori të përgjithshme - gabimet në 
mbulueshmëri dhe në përmbajte.  

•	 Gabimet në mbulueshmëri janë gabimet 
që ndodhin për shkak të mbetjeve apo 
duplikimeve të personave apo njësive 
të banimit të ekonomive familjare gjatë 
regjistrimit. Gabimet në përmbajtje janë 
gabime që dalin në raportimi jokorrekt 
ose në shënimin e karakteristikave të 
personave, ekonomive familjare dhe njësive 
të banimit të cekura në regjistrim.  

•	 Ka shumë metoda për të vlerësuar gabimin 
në mbulueshmëri dhe në përmbajtje në 
regjistrime. Në mesin e këtyre metodave, 
anketa pas-regjistrimit është një metodë 
shumë e rëndësishme dhe specifike për 
vlerësimin e të dhënave të regjistrimit. 

•	 Për herë të parë në historinë e vet të 
regjistrimit, Kosova implementoi metodën 
e APR-së. Ky raport përcakton se APR 
implementon  dhe vlerëson objektivat 
e veta. Veç kësaj, manuali përfshinë 
elemente të: dizajnit të mostrës; dizajnit të  
pyetësorit; planifikimin dhe implementimin 
e APR-së; krahasimin; pajtueshmërinë në 

terren; sistemin e vlerësimit të dyfishtë  
(SVD); format tabelore; dhe rezultatin 
kryesor të APR-së, vlerësimin e gabimit në 
mbulueshmëri dhe përmbajtje. Konkludimi 
thekson shfrytezueshmerinë e APR-së dhe 
kujdesin që duhet të kihet në interpretimin 
e rezultateve të tij. 

•	 Madhësia e mostrës për APR-në është 
definuar sipas ligjit dhe është kufizuar deri 
në 0.5% të popullsisë së përgjithshme. 
Korniza unike referuese e marrjes së 
mostrës në dispozicion për të nxjerrë 
mostrën ishte e bazuar dhe e përbërë në 
versionin e fundit të Qarqeve të përgjith-
shme të regjistrimit, që arrinin në 4,681 për 
tërë territorin e Kosovës. Në mesin e 23 
QR-ve në mostër, vetëm 20 kanë mundur 
të shfrytëzohen për APR, tri të tjerat që i 
përkasin zonës së vogël të Kosovës nuk 
janë përfshirë në procesin e regjistrimit. 
Vogëlsia e madhësisë së mostrës 
konsiderohet si kufizim më i madh i APR-së 
së Kosovës dhe kjo gjë kufizoi vlerësimin e 
tij në nivelin kombëtar. 

•	 Pyetësori i APR-se përfshinë pyetje dhe 
informata të tjera që shërbejnë për 4 
qëllime:
- Definimin për çdo individ të ri-intervis-

tuar nëse ajo/ai i takon popullsisë së 
synuar  të regjistrimit;

- Definimin e adresës së regjistrimit për 
çdo individ;

- Mundësimin e lidhjes së mëvonshme 
të suksesshme të shënimeve në nivel 
të adresës dhe në nivelin individual të 
shënimeve të APR-së me shënimet e 
regjistrimit;

- Lejimin e vlerësimit të gabimeve të 
përmbajtjes të disa karakteristikave të 
individëve. 

përmbledhje ekzekutive



•	 Informata e mbledhura nga pyetësori i 
APR-së të shfrytëzohen për vlerësimin e 
mbulueshmërisë lokale (regjionale) dhe të 
përgjithshme (të Kosovës-të regjistruar) 
si dhe për kontrollime të cilësisë së 
karakteristikave të përzgjedhura e të 
mbledhura në regjistrim. 

•	 APR në Kosovës ka qenë plotësisht në 
pajtim me parimin e pavarësisë nga 
procesi i regjistrimit. Vlerësimet janë 
bërë duke u bazuar në metodologjinë 
sistemit të vlerësimit të dyfishtë (SVD) i 
cili bazohet në metodologjinë e marrjes 
dhe rimarrjes. Metodologjia vlerëson 
popullsinë e përgjithshme. Modeli i SVD-
së është i konceptualizuar që çdo person 
ka mundësinë e  të qenit i përfshirë në 
regjistrim ose jo si dhe i përfshirë ose jo 
i përfshirë në APR . Kapitulli 9 paraqet 
të gjitha vlerësimet e rezultateve të 
mbulueshmërisë dhe përmbajtjes, 
ndërsa një shtojcë e veçantë përshkruan 
metodologjinë e përdorur. 

•	 Në mesin e të gjithë indikatorëve të 
shkallës së gabimit në mbulueshmëri, 
lëshimet e regjistrimit e kanë nivelin më 
të lartë (4.3% në nivel kombëtar) ndërsa 
shkalla e përfshirjeve të gabuara është më 
e ulëta (2%), e veçanërisht në zonat urbane 
(0.99%). Normat e nën-numërimit neto ishin 
2.30% në nivel kombëtar; 3.83% në nivel 
urban, dhe 1.43% në nivele rurale. Kështu 
zonat urbane kishin një nën-numërim pak 
më të madh se sa ato rurale. Shkallët e 
përfshirjes së gabuar ishin 2.0% në nivel 
kombëtar, 0.99% në zonat urbane dhe në 
zonat rurale 2.5%. Këto rezultate janë në 
atë nivel që zakonisht hasen në regjistrimet 
e cilësisë së mirë. 

•	 Analiza e gabimit në përmbajtje është kryer 
për sa i përket moshës, gjinisë, statusit 
martesor, dhe përkatësisë etnike duke 
përdorur personat e përputhur në mostrat 
e P- dhe E-. Gabimi në përmbajtje në 
regjistrim dhe në APR ishte jashtëzakonisht 
i ulët për të gjitha karakteristikat 
demografike përveç disa kategorive të 
statusit martesor.  Indekset e përgjithshëm 
të mospërputhjes së grupeve për 
karakteristikat e vlerësuara radhiten mes 
3.3 dhe 5.4 përveç për statusin martesor 
i cili ishte 13.5. Trefishi standard për të 
vlerësuar gabimet duke qenë si i “ulët” 
është kur ky indeks është më i ulët se 20. 
Në rastin e Kosovës, gabimet e vlerësuar 
në përmbajtje në këtë mënyrë mund të 
deklarohen si  “shumë të ulëta”. 

•	 Duke e marrë parasysh se ishte regjistrimi 
i parë në 30 vite, rezultatet e regjistrimit 
nga vlerësimi i APR-së duken shumë të 
mira.  Cilësia e të dhënave në kuptim të të 
dhënave të kompletuara është gjithashtu 
në mënyrë të veçantë e mirë për ata që janë 
përgjigjur në APR apo regjistrim.  

•	 Normat e përputhjes dhe ato të regjistrimit 
të korrigjuar janë mbi 90 përqind dhe në 
disa raste 100 përqind. 

•	 APR gjithashtu ka dhënë rezultate të mira 
nga vizitat e pajtueshmërisë meqë të gjitha 
gjendjet e nevojshme nga operacionet 
e përputhjes ishin konfirmuar përveç 53 
personave nga mbi  6,000 persona  të 
përfshirë në mostrën e P- (më pak se 0.8%). 

•	 E tërë ndërmarrja e APR-së me 
rezultatet e tij çojnë në paralajmërime 
dhe rekomandime praktike të cilët janë 
prezantuar në konkluzionet e këtij raporti.



Kosova e realizoi regjistrimin e saj të parë 
brenda 30 viteve. Implementimi i regjistrimit 
është një ndërmarrje e madhe dhe kërkon 
planifikim dhe resurse të mëdha.  

Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe 
i banesave është shpesh detyra më e madhe 
e grumbullimit të të dhënave në çdo vend. Në 
parim, ai kërkon regjistrimin e secilit në vend në 
bazë të së drejtës së regjistrimit. 

Është për keqardhje që përkundër përpjekjeve 
për përfshirjen e pjesës veriore të Kosovës 
në këtë proces, regjistrimi në këtë rajon nuk 
ka mundur të kryhet, pasi që ka munguar 
bashkëpunimi i nevojshëm i popullatës në 
veri. Rrjedhimisht, regjistrimi në këtë raport i 
referohet vetëm rajonit të Kosovës ku regjistrimi 
ka mundur të implementohet.

Përkundrejt këtij fakti, regjistrimi në Kosovës 
prodhon një pasuri të informatave të çmueshme 
për analizimin e ndryshimeve në profilin socio-
demografik të popullsisë si dhe për monitorimin, 
planifikimin dhe marrjen e vendimeve në nivel 
kombëtar dhe lokal nga qeveria, biznesi dhe 
komuniteti i përgjithshëm.

Ai gjithashtu është thelbësor për nxjerrjen 
e vlerësimeve të besueshme të popullsisë 
pas procesit të regjistrimit dhe planifikimin e 
trendëve të ardhshme demografike. Duke i dhënë 
rëndësi strategjike të dhënave të regjistrimit 
dhe zbatimeve të ndryshme të tij, Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (këtej e tuje “ASK”), 

sikurse organizatat e tjera nacionale statistikore 
ka bërë përpjekje të përbashkëta për të siguruar 
mbulueshmëri të përgjithshme të regjistrimit të 
vet të vitit 2011. 

Megjithatë, regjistrimet kudo kanë prirje për të 
lënë anash disa njerëz. Është gati e pamundur të 
kryhet një regjistrim perfekt meqë gabimet mund 
të paraqiten në shumë pika të ndryshme siç 
është grumbullimi i të dhënave dhe operacionet 
e përpunimit të të dhënave. Prandaj, është 
me rëndësi të vlerësohet cilësia e regjistrimit 
përfshirë gabimet e regjistrimit. Mbulueshmëria 
jo e plotë mund të rezultojë, p.sh, nga lëshimi i 
pakujdesshëm i fëmijëve të vegjël, vështirësisë 
në numërimin e njerëzve në lëvizje dhe të atyre 
që banojnë nëpër banesa, si dhe të njerëzve jo të 
gatshëm për të bashkëpunuar me regjistruesit  e 
regjistrimit.

Ka një mori të procedurave statistikore që 
i përdorin demografët dhe të tjerët për të 
kontrolluar saktësinë e mbulueshmërisë së 
regjistrimit. 

Këto procedura përfshijnë: (a) kontrollet kundrejt 
vlerësimeve të nxjerra në mënyrë demografike, 
(b) krahasimi i shifrave të regjistrimit me 
shënimet administrative dhe burimet tjera, dhe 
(c) anketa  pas-regjistrimit (APR ).

Një APR ndërmirret menjëherë pas regjistrimit 
për të vlerësuar tërësinë e mbulueshmërisë së 
regjistrimit. Ajo përfshinë riregjistrimin e pavarur 
të një mostre të dizajnuar në mënyrë statistikore 

hyrje



për të gjitha banesat dhe njerëzit në kuadër të 
tyre të mbuluar nga regjistrimi kombëtar. Baza 
e metodologjisë  mbështet në krahasimin e 
personave të ri-intervistuar me ata të regjistruar 
gjatë procesit të regjistrimit.

Agjencia e Statistikave të Kosovës qysh në 
të kaluarën (1981) ka vlerësuar disa aspekte 
të kualitetit të përgjithshëm të të dhënave të 
regjistrimit. Megjithatë, ajo kurrë s’ka provuar 
të masë nivelin e nën-numërimit dhe të mbi-
numërimit në mënyrë direkte, duke përdorur, p.sh 
anketën e pas-regjistrimit. Në vitin 1981 ishte kryer 
një test provues preliminar për APR (kontroll të 
regjistrimit). Kjo ishte një orvatje për të kontrolluar 
kualitetin e regjistrimit por nuk ishte në linjë me 
standardet e metodologjisë së APR-së.

Ligji i Regjistrimit i miratuar në Kosovë1 
përfshinë implementimin e APR-së menjëherë 
pas zhvillimit të regjistrimit për një periudhë 
koha prej një jave dhe në një mostër prej 0.5% 
të popullsisë. APR 2011 ishte e para që duhej 
të ndërmerrej në historinë e regjistrimeve në 
Kosovës. 

Objektivi kryesor i APR-së ishte që të matet 
niveli i mbulueshmërisë nacionale (nën-
numërimit dhe mbi-numërimit) si dhe gabimet 
në përmbajtje në regjistrimin e 2011 të Kosovës. 
Ky raport përshkruan dhe shqyrton veçoritë 
e spikatura të APR-së të 2011, përfshirë 
fushëveprimin e saj, metodologjinë, informatat e 
grumbulluara dhe rezultatet e këtij operacioni. 

1   Ligji i Regjistrimit Nr. 03/L-237 “Gazeta Zyrtare e Kosovës”, Nr.84/2010



Në një detyrë të tillë të madhe dhe komplekse siç është regjistrimi është e paevitueshme që disa 
njerëz të mbetën pa u regjistruar dhe disa të regjistrohen më tepër se një herë. 

arsyet për njerëzit dhe banesat që nuk regjistrohen janë të shumta dhe ndryshojnë sipas llojit të 
personave dhe situatave; këtu përfshihen:

•	 Banesat tërësisht të pa-numëruara nga regjistruesit

•	 Njerëzit që qëllimisht i shmangen regjistrimit – duke refuzuar ose duke qenë jo të gatshëm për 
tu përgjigjur (psh. nga frika se informatat e dhëna do të përdoret kundër interesave të tyre kur 
ata tregojnë mosbesim ndaj konfidencialitetit të regjistrimit mbi të dhënat personale) 

•	 Njerëzit që nuk dëshirojnë të hapin derën e tyre për të huajt 

•	 Njerëzit që lëvizin nga një shtëpi në tjetrën gjatë kohës së regjistrimit 

•	 Ekonomitë familjare të shumëfishta që jetojnë në të njëjtën adresë 

•	 Njerëzit që janë përkohësisht larg shtëpisë  (psh. në punë, shkollë) 

•	 Njerëzit që nuk kanë një vendbanim të zakonshëm (endacakët, fëmijët e pastrehë)

•	 Adresa e regjistruar gabimisht gjatë procesit të regjistrimit 

•	 Foshnje e porsalindura që janë nën mbikëqyrje.

anasjelltas, ka situata në të cilat njerëzit mund të mbi-numërohen:
•	 studentët që jetojnë larg në shkollë apo universitet  (dhe që gjithashtu  kanë qenë të 

regjistruar në shtëpitë e prindërve të tyre) 

•	 fëmijët që janë nën kujdestarinë e përbashkët 

•	 njerëzit që jetojnë larg shtëpisë së tyre kur punojnë 

•	 njerëzit që lëvizin nga një shtëpi në tjetrën gjatë kohës së regjistrimit 

•	 njerëzit që jetojnë nëpër institucione 

•	 regjistrimi i gabuar të personave të vdekur, foshnjave të lindura pas natës së regjistrimit, 
banorët që gjenden përkohësisht  jashtë shtetit në natën e regjistrimit, emigrantët, etj.

kapitulli 1
Numërimi i gabuar dhe burimet e tij 
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Kapitulli 1 Numërimi i gabuar dhe burimet e tij

FAQE 13Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  

gabimet në mbulueshmëri dhe në përmbajtje 

Ky raport i shqyrton gabimet në mbulueshmëri dhe gabimet në përmbajtje gjatë regjistrimit që 
janë matur me APR-në. Gabimet në mbulueshmëri përfshijnë lëshimet dhe përfshirjet e gabuar në 
njehsimet e regjistrimit të popullsisë. 

Lëshimet ndodhin kur një person është dashur të jetë i përfshirë në regjistrim por nuk është 
përfshirë.  Kjo mund të ndodhë për shkak të keqkuptimit të pyetjes apo konceptit, shenjës së 
adresës, ose të mos-raportimit qëllimisht të një personi që jeton në një ekonomi familjare për ndonjë 
arsye të veçantë, etj., apo personi është raportuar në një vend të gabuar. 

Përfshirja e gabuar ndodhë kur një person është përfshirë por nuk është dashur të përfshihet. Kjo 
mund të ndodhë për shkak të keqkuptimit të konceptit dhe ky veprim përfshinë duplikimet, personat 
fiktiv dhe raportimin e një personi në një vend të gabuar.

Gabimi në përmbajtje ndodhë kur karakteristikat e personit apo të ekonomive familjare raportohen 
apo kodohen gabimisht.  Kjo mund të ndodhë për shkak se respodenti nuk i ka informatat e duhura, 
nuk mund t’i kujtohet përgjigjja korrekte, apo gabimet e paraqitura gjatë operacioneve të kodimit 
dhe procedimit. 

Është e vlefshme të mos harrohet se gjatë procesit të regjistrimit është dashur të regjistrohet 
popullsia rezidente e zakonshme siç definohet sipas metodologjisë së standardeve ndërkombëtare. 
Popullsia e regjistrimit korrespondon me të gjithë personat që zakonisht kanë banuar në Kosovë për 
të paktën 12 muaj në datën e regjistrimit, apo që kanë ndërmend të jetojnë në Kosovë për të paktën 
12 muaj në atë datë; personat me status diplomatik, personeli i huaj ushtarak dhe personat që kanë 
vendbanimet e tyre të zakonshme jashtë Kosovës lihen jashtë regjistrimit.

metodat e vlerësimit të mbulueshmërisë së regjistrimit 

Një numër metodash përdoren për të vlerësuar regjistrimet. Këto përfshijnë analizën demografike, 
krahasimin kundrejt burimeve alternative të të dhënave siç janë të dhënat administrative kundrejt 
rezultateve nga një anketë e madhe demografike, dhe vlerësimet e rezultateve të kontrollit të 
kualitetit. ASK-ja ka kryer analiza kualitative bazuar në këtë metodologji në nivel të të dhënave të 
grupuara dhe shfrytëzuesit mund t’i gjejnë rezultatet e saj në raportin e kualitetit të regjistrimit. 
Në anën e vet, APR-ja mund të ndihmojë në vlerësimin e gabimeve në mbulueshmëri për analiza 
të hollësishme demografike në nivel të mikro të dhënave siç janë sipas nivelit urban/rural, nivelit 
të moshës, përkatësisë etnike, gjinisë, etj. Prandaj, ASK-ja ka përdorur gjithashtu anketën e pas-
regjistrimit për të matur gabimet në mbulueshmëri përveç qasjeve alternative të vlerësimit që ajo ka 
përdorur.



Anketa Pas-Regjistrimit (APR) i adreson tri çështje kryesore:
•	 A janë regjistruar të gjithë njerëzit që i takojnë popullsisë së synuar të regjistrimit?

•	 A janë regjistruar vetëm njerëzit që i takojnë popullsisë së synuar të regjistrimit?

•	 A është adresa e raportuar e çdo personi që është regjistruar, adresë e saktë e regjistrimit?

APR-ja në Kosovë ka pasur katër objektiva specifike: 
•	 Që në mënyrë kuantitative të vlerësojë saktësinë e të dhënave të mbledhura të regjistrimit në 

kuptim të mbulueshmërisë dhe të gabimit në përmbajtje në zonat: nacionale, regjionale dhe 
urbano/rurale, me theks të veçantë në mbulueshmërinë e minoriteteve etnike.  Kjo e fundit 
konsiderohej si e rëndësishme në kontekst të Kosovës për të matur nëse të gjitha minoritetet 
kanë pasur një mbulueshmëri të drejtë në regjistrim.

•	 Të sigurojë të dhëna kuantitative të kërkuara për përcaktimin e suksesit të regjistrimit të 
popullsisë dhe banesave të Kosovës të vitit 2011 dhe të shtojë kredibilitetin e tij.

•	 Të japë informata mbi burimet e mundshme dhe shkaqet e gabimeve. 

•	 Të shërbejë si bazë për përmirësimin e implementimit dhe të përgatitjes së regjistrimeve të 
ardhshëm.

 
APR-ja  e vitit 2011 është një anketë mostër e individëve në vendbanime private. APR-ja e vitit 2011 
i ka dy grupe të objektivave – vlerësimin e mbulueshmërisë dhe gabimet në përmbajtje. Këto janë 
definuar më poshtë.  

gabimet në mbulueshmëri

Objektivat e APR-së në Kosovë janë që të sigurojnë mbulueshmërinë vijuese dhe analizën e tyre për 
tërë popullatën dhe për çdo regjion dhe sipas llojit të zonës urbane dhe rurale:

•	 Gabimin në mbulueshmërinë neto dhe normat e gabimit në mbulueshmëri në regjistrim;

•	 Numrin dhe shkallët e lëshimeve në regjistrim;

•	 Numrin dhe shkallët e gabueshmërisë në regjistrim;

•	 Numrin dhe shkallët e duplikateve në regjistrim;

•	 Dallimet dhe gabimet standarde për çdo vlerësim të mësipërm; 

•	 Veç kësaj, objektivat e APR-së në Kosovës janë që të japin disa përmasa të gabimeve në 
mbulueshmëri për çdo regjion sipas zonës urbane/rurale, sipas moshës dhe sipas përkatësisë.  

kapitulli 2
Objektivat e apr-së

FAQE 14 Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  



Kapitulli 2 Objektivat e APR-së
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gabimet në përmbajtje 

Objektivat e gabimeve në përmbajtje janë për të vlerësuar përmasat vijuese për katër grupet 
demografike, domethënë sipas moshës, gjinisë, statusit martesor dhe të përkatësisë etnike në nivel 
kombëtar:

•	 Dallimi neto  

•	 Indeksi i mospërputhjeve

•	 Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjeve;

•	 Dallimi i përgjithshëm ; dhe 

•	 Shkalla e marrëveshjes.



Pyetësori i APR-së (shih aneksin 1) përfshinë pyetje dhe informata tjera që iu shërbejnë katër 
qëllimeve:

•	 Definimin për çdo individ të ri-anketuar nëse ajo/ai i takon popullsisë së synuar të regjistrimit,

•	 Definimin e adresës së regjistrimit të çdo individi;

•	 Mundësimin e një lidhjeje të mëvonshme të suksesshme të shënimeve në nivel të adresës dhe 
në nivel individual të shënimeve të APR-së me shënimet e regjistrimit;

•	 Lejimin e vlerësimeve të gabimeve në përmbajtjes për disa karakteristika të individëve.

Informata e mbledhur nga pyetësori i APR-së përdoret për vlerësimin e mbulueshmërisë në nivel 
lokal (regjional) dhe të përgjithshëm (të regjistrimit në Kosovë), si dhe për kontrollime të cilësisë të 
karakteristikave të përzgjedhura të mbledhura në regjistrim.

Pyetësori është i ndarë në katër pjesë:
•	 Identifikimi i lokacionit gjeografik të banesës dhe i të gjithë pyetësorëve që i takojnë të njëjtës 

njësi banesore;

•	 Klasifikimi i përdorimit të ndërtesës dhe të njësisë së banimit në ditën e regjistrimit dhe në 
kohën e APR-së;

•	 Shënimi i të gjithë njerëzve që banojnë apo që kanë banuar në atë njësi banesore;

•	 Pyetësori individual i cili synon të klasifikojë çdo person kundrejt përkatësisë së saj/tij me atë 
të popullatës së regjistrimit dhe të identifikojë adresën e saj/tij të regjistrimit dhe të lehtësojë 
lidhjen e shënimeve me të dhënat e regjistrimit (pasi të jetë përfunduar APR-ja).

kapitulli 3
pyetësori i apr-së 

lokacioni gjeografik
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Kapitulli 3 Pyetësori i APR-së
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Kjo pjesë e pyetësorit është esenciale për të siguruar se lidhja e shënimeve mes personave të ri-
anketuar dhe personave të përfshirë në regjistrim korrespondojnë me të njëjtin lokacion. Kodet e 
lokacionit të përdorura në pyetësorin e APR-së si dhe ato të hartave të zonave të regjistrimit janë të 
njëjta me ato të përdorura në regjistrim në mënyrë që të mbështesin këtë aspekt. Meqë në Kosovë 
nuk ka sistem të adresave të rrugëve, ndërtesave dhe banesave me adresë fikse, në të njëjtën 
mënyrë edhe “adresa” në APR përshkruhet me:

•	 Kodin e komunës (2 shifror, kod i para-definuar);

•	 Kodin e vendbanimit (4 shifror, kod i para-definuar);

•	 Kodin e Qarkut Regjistrues - QR(3 shifror, e para-definuar sipas hartave gjeografike të 
regjistrimit);

•	 Nënkodin e QR-së (një shifror: për rritjen e cilësisë së grumbullimit të të dhënave të APR-së, 
disa QR janë ndarë mes dy anketuesve; nënkodi shënohej si “a” apo “b”);

•	 Kodin e ndërtesës (3 shifror, i para-definuar në hartat e QR-ve; nëse një ndërtesë NUK ishte në 
hartën e QR-së, një kod i RI serik shënohej nga anketuesi sipas instruksioneve të pranuara);

•	 Kodin e hyrjes (2 shifror, numri serik i shënuar nga anketuesi sipas instruksioneve të pranuara);

•	 Kodin e banesës (3 shifror, numri serik shënohej nga anketuesi sipas instruksioneve të 
pranuara).

Për të lehtësuar menaxhimin e anketuesve të APR-së, secili prej tyre ka marrë nga një numër serik 
të para-definuar. Veç kësaj, mundësia që një banesë të ketë më tepër se 13 dhe madje 26 persona 
ishte paraparë me kodet e “pyetësorëve të vazhdimit”, pyetësorëve lidhës mes tyre në rastin e një 
formulari, (i kufizuar për të mbledhur të dhëna për 13 individë) nuk do të ishte i mjaftueshëm.

Klasifikimi i shfrytëzimit të ndërtesës dhe të njësisë së banimit në ditën e 
regjistrimit dhe në kohën e apr-së

Pyetjet nga P1 deri te P6 synojnë të verifikojnë ndryshimet në statusin dhe shfrytëzimin e ndërtesës 
dhe të njësisë banesore që ka mund të ndodhë mes ditës së regjistrimit dhe zhvillimit të APR-së. 

Si APR-ja ashtu edhe regjistrimi janë të interesuar vetëm në njerëz që janë banorë të zakonshëm 
në njësitë private të banimit. Regjistrimi gjithashtu ka grumbulluar të dhëna për individë që banojnë 
përgjithmonë në lagje kolektive të banimit (institucione), por këta persona nuk janë përfshirë në 
vlerësimet e mbulueshmërisë të APR-së.
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Pyetësori i APR-së gjithashtu përmban një pyetje specifike mbi arsyen se pse nuk është mbledhur 
e dhëna, e cila në kundërshtim me pyetësorin e regjistrimit përfshin “refuzimin e banorëve” si një 
opsion.  Kjo pyetje është shumë e rëndësishme meqë në disa zona, një pjesë e caktuar e popullatës 
refuzoi që të marrë pjesë në zhvillimin e APR-së.

Vendbanim i “mbyllur” korrespondon me një vend të dizajnuar për banim ku njerëzit nuk kanë mundur 
të gjenden përkundrejt vizitave të përsëritura nga ana e anketuesit. 

Vetëm pyetësorët e APR-së me kodin 4 “E hapur me banorë” kanë mundur të përdoren për 
vlerësimet e APR-së mbi mbulueshmërinë.

shënimi i të gjithë njerëzve që banojnë apo kanë banuar në këtë njësi banesore

Faqja e dytë dhe e tretë e pyetësorit ka për synim definimin e “statusit” të çdo individi që jeton në 
banesë në momentin e regjistrimit,(tabelat P9; P12 dhe P15).

  

përshkrimi i arsyes për mos-kryerjen e intervistës
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Tabela e parë e sipërme (P9) përdoret për të definuar nëse një person është dashur të regjistrohet 
apo jo në regjistrim në këtë adresë. Çdo person që përgjigjet se nuk e ka ndërruar adresën mes ditës 
së regjistrimit dhe kohës së intervistës të APR-së është kandidat për kontrollim nëse ajo/ai janë 
regjistruar siç duhet.  

Për personat që janë shpërngulur apo që i kanë dy adresa, nevojiten hetime të mëtutjeshme për të 
kontrolluar statusin e regjistrimit.

tabela p9: lista e Njerëzve Që baNOjNë Në Këtë Njësi baNesOre sOt

tabela p12:  

tabela p15:

Kosova i është ekspozuar një emigracioni të rëndësishëm ndërkombëtar në dekadat e fundit. Për 
t’u siguruar nëse personat që jetojnë jashtë shtetit në bazë të përhershme nuk janë përfshirë në 
regjistrim, identifikimi i tyre është bërë përmes tabelës së sipërme.
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Nga tabela e sipërme, janë identifikuar personat që është dashur të përfshihen në regjistrim por 
nuk kanë mundur të anketohen në APR . Këtu përfshihen personat që kanë vdekur mes ditës së 
regjistrimit dhe kohës së APR-së; personat që e kanë lënë banesën sepse për shembull janë martuar, 
etj. 

pyetësori individual 

Sapo të jetë formësuar statusi i përgjithshëm i personave që jetojnë në banesë në tri tabelat e 
sipërme, çdo banori iu është bërë një mori pyetjesh shtesë duke synuar në kontrollimin e të drejtës 
së tij/saj për tu regjistruar gjatë regjistrimit (I8 deri I13), dhe nëse po, ku (I14 deri I17). Informatat 
e grumbulluara për gjininë, moshën, përkatësinë etnike dhe statusin martesor të individëve (I4 deri 
I7), janë të dhëna të përdorura në vlerësimet e gabimeve të përmbajtjes së regjistrimit. Të dhënat 
e mbledhura për emrat dhe mbiemrat (I1 deri I3) janë përdorur për të rritur në maksimum cilësinë e 
lidhjes mes shënimeve të APR-së dhe të atyre të regjistrimit. 

Çdo person që NUK është dashur të përfshihet në regjistrim është identifikuar; këto raste 
korrespondojnë me çdo individ që bie nën kategorinë e quajtur si “SHKO TEK TJETRI INDIVID” në 
pyetjet prej I8 deri I13).

Për shembull:

Personat e lindur pas ditës së regjistrimit por para kohës së APR-së nuk është dashur të 
regjistrohen, apo:
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Personat që janë duke banuar në Kosovë në kohën e APR-së por që nuk kanë qenë banorë të Kosovës 
në ditën e regjistrimit nuk është dashur të regjistrohen.

Kur gjendet një person si kandidat për përfshirje në regjistrim (rast i cili është për të gjithë personat 
që i përgjigjen pyetjes I14) pyetjet e mbetura shërbejnë për të identifikuar se në cilin vend personi në 
fjalë është dashur të regjistrohet. Pyetja e I14 bën një kontroll shtesë të adresës së respondentit në 
kohën e regjistrimit, në mënyrë që të përjashtohen nga përmasat e mbulueshmërisë personat që nuk 
është dashur të regjistrohen

Bashkë me pyetësorët e APR-së janë përgatitur edhe dokumentet shtesë të terrenit për të lejuar 
administrimin e duhur të procesit të APR-së si dhe për drejtimin e fuqisë së terrenit në drejtim të 
fazës së mbledhjes së të dhënave. Janë përgatitur doracakët e udhëzimeve për anketuesit dhe 
mbikëqyrësit, të shoqëruar bashkë me librat e raporteve të anketuesve dhe mbikëqyrësve ku stafi i 
terrenit raportonte të dhënat ditore mbi progresin e anketës, problemet e ballafaquara, ekonomitë 
familjare të anketuara, etj. 
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dizajnimi i mostrës 
Siç është cekur në hyrje, madhësia e mostrës për APR-në është definuar sipas ligjit dhe është 
kufizuar deri  në 0.5% të popullsisë së përgjithshme. Korniza unike e referimit të mostrës në 
dispozicion për të nxjerrë mostrën ishte bazuar në hapësirë dhe konsistonte në versioni i fundit i 
qarqeve të përgjithshme  të regjistrimit, që  arrinte në  4,681 për tërë territorin e Kosovës.

Mostra ishte shtresuar me dy faktorë: tipi i zonës të “përkatësisë etnike” dhe tipit të zonës “urbane/
rurale”. Dizajnimi i mostrës së APR-së nuk ka përfshirë popullsinë institucionale. Pozita e kornizës së 
mostrimit përshkruhet në tabelën 1.

tabela 1 - shpërndarja fillestare e kornizës së mostrimit të Qr-ve sipas faktorëve të shtresimit 

tipi i zonës

përkatësia etnike 1=urbane 2=rurale
3=e panjohur 

ose e pabanuar totali

0=Jo i zbatueshëm 13 51 64

1= Shqiptar 1153 2690 3 3846

2=Serb 51 363 414

3= Etnicitet i përzier 85 183 268

4=Turk 7 7

5=Boshnjak 38 38

6=Goran 44 44

totali 1302 3376 3 4681

Ndryshimet vijuese janë bërë në kornizën e mostrës para nxjerrjes së mostrës:
•	 64 QR me kodin “jo të zbatueshme” të përkatësisë etnike që nuk janë të banuara, kështu që 

ato janë eliminuar;

•	 QR-të me përkatësi etnike = 4,5,6 të banuara nga personat që flasin gjuhen shqipen, kështu që 
ato janë vendosur njëjtë me 1 (Shqiptarë);

•	 3 QR pa tregues të tipit të kodit të zonës urbane/rurale janë eliminuar.
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Kështu që korniza fillestare e mostrës u transformua në një të re para procedurave të mostrës 
(tabela 2).

tabela 2 -  shpërndarja përfundimtare e kornizës së mostrimit të Qr-ve sipas faktorëve të 
shtresimit 

tipi i zonës

përkatësia etnike 1=urbane 2=rurale totali

1= Shqiptar 1153 2779 3932

2= Serb 51 363 414

3= Përkatësi etnike të përzier 85 183 268

totali 1302 3376 4614

Meqë ligji i regjistrimit e kufizon madhësinë e mostrës së APR-së në 0.5% të kornizës së 
përgjithshme të marrjes së mostrës, madhësia e kësaj të fundit përbëhet prej 23 qarqeve të 
regjistrimit. Mostra (shih tabelën 3) është rezultat i dy përzgjedhjeve të pavarura:

•	 21 QR në një kornizë duke përjashtuar qarqet e regjistrimit që gjenden në veri të komunës së 
Mitrovicës: 4391 QR në total; dhe

•	 2 QR në një kornizë të përbërë nga qarqet e regjistrimit  pranishëm vetëm në veri të Mitrovicës: 
223 QR

Sipas dizajnit të mostrës, 23 qarqe të regjistrimit (QR) janë përzgjedhur duke përdorur dizajnin e 
balancuar të shtresuar. Regjioni, zona urbane/rurale dhe variabëli i përkatësisë etnike kanë qenë 
shtresimet e mostrës. Të 16 ndarjet e popullsisë në mostër u formuan në bazë të klasifikimit të 
tërthortë të regjionit (8) dhe përkatësisë etnike (ku 1=shqiptar, 2=jo-shqiptar apo i përzier). U 
përzgjodhën 21 qarqe nga këto 16 shtresime. 2 ndarje të popullsisë në mostër u bënë në Mitrovicën 
e veriut sipas tipit urbane/rurale dhe një QR u përzgjodh nga çdo shtresë.  Tabela 3 paraqet ndarjen 
e QR-ve në 18 shtresa. Të gjitha ekonomitë familjare dhe personat në QR-të e përzgjedhura ishin në 
mostër. 

Ngjashëm si në regjistrim kishte mungesë të bashkëpunimit nga të intervistuarit në regjionin e 
Mitrovicës dhe Mitrovicës veriore në ndarjen e popullsisë në mostër. Prandaj, vlerësimet e gabimit të 
mbulueshmërisë në raport nuk i përfshijnë këto qarqe. Këto shtresime janë të identifikuara me “*” në 
tabelën 3.
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tabela 3 - alokimi i mostrës së Qr-ve për ndarjen e popullsisë në mostër  

përkatëSia etnike

regjioni  1=urbane 2=rurale totali

KRYEQYTETI PRISTHINA 2 1 3

REGJIONI I FERIZAJT 1 2 3

REGJIONI I GJAKOVËS 1 1 2

REGJIONI I GJILANIT 1 2 3

REGJIONI I MITROVICËS 1* 2 3

REGJIONI I PEJËS 0 2 2

REGJIONI I PRISHTINËS 1 2 3

REGJIONI I PRIZRENIT 0 2 2

REGJIONI I MITROVICËS SË VERIUT 1* 1* 2

Total 11 12 23

Shënim: 
Rubrikat e ngjyrosura e të shënuara me një yllëz korrespondojnë me qarqet e regjistrimit  të përjashtuara nga 
vlerësimet e gabimeve në mbulueshmëri dhe në përmbajtje për shkak të mungesës së të dhënave të mostrës 
P- dhe E- në këto zona;
KRYEQYTETI PRISHTINA korrespondon si me kryeqytetin ashtu edhe me vendbanimet rreth tij. Dy QR urbane të 
kryeqytetit Prishtinës janë vendosur në vet kryeqytet dhe QR-ja rurale e kryeqytetit Prishtina është vendosur 
në rajonin jashtë kryeqytetit.

Mostra mbase është nxjerrë PËRPARA se regjistrimi të ndodhë. Meqë kjo e fundit nuk mundi të ndodhte në 
pjesën veriore të lumit Ibër (përfshirë Mitrovicën e veriut, pjesa e vetme e së cilës e vendosur në bregun jugor 
të lumit Ibër u përfshi në regjistrim), në 3 qarqe të regjistrimit në total të përfshira në mostër nuk u mbuluan 
nga APR-ja, sepse ishin të vendosura në një zone që ishte e përjashtuar nga regjistrimi.

Në fund, zona gjeografike për grumbullimin e të dhënave të APR-së  është përbërë vetëm nga 20 qarqe të 
regjistrimit.

Për të qenë në gjendje që të mbulojë 20 qarqe të regjistrimit (të cilët ishin paraparë që të mbuloheshin brenda 
një jave sipas ligjit të regjistrimit) sa më shpejtë, disa qarqe të regjistrimit u ndanë në dy pjesë, bazuar 
në numrin e banesave të shënuara në bazën e të dhënave të SIG-ut të ASK-së dhe si rezultat një numër i 
përgjithshëm prej 37 qarqeve intervistuese të APR-së u përdoren për APR-në.

Tabela 4 tregon probabilitetin e përfshirjes dhe peshën e çdo qarku të regjistrimit të përfshirë në përzgjedhjen 
origjinale të mostrës së APR-së.
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tabela 4 – pesha dhe probabiliteti i përfshirjes sipas etnitetit dhe shtresës përkatëse 

regjioni
ZB

Kodi i ID
PËRKATËSIA 

ETNIKE Shtresimi Pesha
Probabiliteti i 

përfshirjes 

Prizreni 2 1 1 141 0.007092

Prizreni 1 1 1 141 0.007092

Prishtina 3 2 2 2 0.5

Prishtina 1 1 3 222 0.004505

Prishtina 1 1 3 222 0.004505

Qyteti i Prishtinës (Kryeqyteti) 176 1 4 36 0.027778

Qyteti Prishtina (Kryeqyteti) 154 1 5 450 0.002222

Qyteti Prishtina (Kryeqyteti) 262 1 6 8 0.125

Peja 2 1 7 411 0.002433

Peja 13 2 8 64.5 0.015504

Mitrovica 94 2 8 64.5 0.015504

Mitrovica 8 1 9 469 0.002132

Mitrovica 2 2 10 26.5 0.037736

Gjilan 28 2 10 26.5 0.037736

Gjilan 2 1 11 410 0.002439

Gjilan 1 2 12 44 0.022727

Gjakova 2 1 13 762 0.001312

Gjakova 90 1 14 79 0.012658

Ferizaj 76 1 14 79 0.012658

Ferizaj 3 1 15 605 0.001653

Ferizaj 1 2 16 128 0.007813

Shënim:
PËRKATËSIA ETNIKE 1=Shqiptar
PËRKATËSIA ETNIKE 2=Zonat jo-shqiptare (kryesisht të banuara me serbë) 
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Për qëllime statistikore, Kosova ndahet në shtatë regjione të “administruara statistikisht”, secili prej 
tyre duke pas një degë të ASK-së që kryesisht merret me mbledhjen e të dhënave duke u mbështetur 
në një rezervë të anketuesve të rregullt për anketa të ndryshme që ASK-ja i kryen. Organizimi i 
APR-së u mbështetë plotësisht në këtë strukturë ekzistuese për të rritur maksimalisht cilësinë e 
intervistave të bëra në terren.  

Stafi i mbledhjes së të dhënave të APR-së përbëhej nga menaxherët e vendosur në selinë e ASK-së 
në Prishtinë nga mbikëqyrësit e rregullt dhe rezervë për të mbuluar secilin prej shtatë regjioneve si 
dhe anketuesit e shpërndarë në shtatë regjione në Kosovë (çdo QR-je i janë ndarë nga dy anketues 
duke përfaqësuar komunitetin e ndryshëm etnik, siç kërkohet për QR-të e përziera etnikisht).

Në zhvillimin e APR-së kanë qenë të përfshira disa nivele të stafit të punës së terrenit. Dy nivelet 
vijues bazohen në terren:

Anketuesi – Shumica e anketuesve ishin përzgjedhur në mesin e anketuesve të zakonshëm 
të përdorur për anketa statistikore të zhvilluara nga ASK-ja, me kusht që ata të mos jenë në 
pjesëmarrës në procesin e regjistrimit. Çdo anketues ishte përgjegjës për një zonë specifike të 
regjistrimit të APR-së. Regjistruesi është një person i cili ndërvepron mjaft përafërt me publikun dhe 
mbledhë të dhëna të APR-në për të gjitha ndërtesat, njësitë banesore dhe individët në zonën e ndarë 
të regjistrimit. Anketuesit janë zgjedhur në bazë të përvojës së tyre në grumbullimin e të dhënave 
për anketa, njohuritë e tyre për zonën që duhet të mbulohet dhe përkatësinë e tyre etnike.  Gjatë 
tërë procesit të APR-së anketuesit kanë qenë objekt i një përcjellje dhe kontrolli shumë të afërt të 
cilësisë dhe punës së tyre.

Mbikëqyrësi – Ishte person përgjegjës për menaxhimin rreth 2-3 anketuesve të APR-së. Mbikëqyrësi 
ka punuar shumë ngushtë me ta gjatë punës së tyre. Roli i mbikëqyrësit ka qenë që tu ndihmojë 
anketuesve për të kryer punën e tyre në mënyrë efikase, pastaj t’iu ndihmojë atyre në rast të 
vështirësisë, për të ndërmarrë disa kontrollime të parapara për të siguruar se puna e tyre është 
e saktë, për t’i ndihmuar në administrim dhe mbështesë në aspektet e logjistikës. Ai/ajo ka qenë 
personi i cili i ka raportuar ekipit të menaxhimit të APR-së. Roli i mbikëqyrësve ishte që të lehtësojnë 
korrigjimin e paefektshmërive dhe të sigurojë mbarëvajtjen e kënaqshme të progresit gjatë periudhës 
së regjistrimit. Procesi i mbikëqyrjes gjithashtu ka ndihmuar për të siguruar koordinimin e punës së 
Agjencisë së Statistikave me punën në terren. 

Menaxheri për zhvillimin e punëve në terren – ka qenë përgjegjës për menaxhimin e tërë zhvillimit të 
punës në terren të APR-së, dhe një person të cilit i raportonin mbikëqyrësit. Meqë në Kosovë përbërja 
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etnike e APR-së e dy komuniteteve etnike kryesore ishte bukur e lartë, ekipi i APR-së kishte nga një 
menaxher për çdo grup kryesor etnik. Anketuesit kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në të dy 
gjuhët kryesore bazuar në preferencën e tyre.

Para se të fillojë puna e APR-së në terren, ekipi i APR-së në kuadër të ASK-së organizoi seanca të 
veçanta trajnimi për mbikëqyrësit dhe anketuesit e terrenit. Seancat trajnuese zgjatën katër ditë. 
Komunikimi me stafin e terrenit është mirëmbajtur në baza ditore. Në raste kur kërkohej ndihma e 
ekspertëve apo ndonjë këshillë shtesë nga terreni, atëherë intervenonin menaxherët.  

Anketa u realizua gjatë periudhës nga 16 prill–22 prill 2011, duke pasuar kompletimin e punës së 
regjistrimit në terren. Në aspektin funksional, APR-ja ishte e një shkalle të vogël në krahasim me 
regjistrimin. Periudha e anketës ishte zgjedhur për t’iu shmangur koincidencës të regjistruesve të 
regjistrimit dhe anketuesve të APR-së në terren, por duke qenë mjaft afër me të dhënat e regjistrimit 
(31 mars).

Të dhënat u grumbulluan nga 52 anketues të trajnuar në mënyrë të veçantë duke përdorur pyetësorin 
e APR-së. Puna në terren është monitoruar nga 17 mbikëqyrës dhe nga ekipi i APR-së (6 persona). 

Metoda e intervistës ballë për ballë është përdorur në grumbullimin e të dhënave. Regjistruesit 
i kanë shqyrtuar të gjitha zonat e përzgjedhura të regjistrimit duke përdorur hartat e SIG-ut që 
ishin përdorur gjithashtu për regjistrimin. Hartat tregonin të gjitha ndërtesat ekzistuese që ishin 
regjistruar.  Anketuesit dhe mbikëqyrësit i kishin doracakët e udhëzimeve dhe librat e raportimit, në 
të cilat ata raportonin për çdo ditë mbi progresin e anketës.

problemet /pengesat e hasura gjatë mbledhjes së të dhënave të apr-së

Problemet  kryesore që ndodhën gjatë punës në terren mund të klasifikohen në tri kategori kryesore:

Kufijtë e paqartë të disa QR-ve 
Gjatë mbledhjes së të dhënave, ndodhi që 2 harta të zonës së regjistrimit të kenë kufij të paqartë:

QR Gjakova (QR 090; e nëndarë në 090-a dhe 090-b). Ky ishte rezultat i ndryshimeve të mëdha 
urbanistike në atë zonë në periudhën e fundit. 

QR Polac (QR 008). Për shkak të veçorisë gjeografike të QR-së, domethënë qasjes rrugore deri te QR, 
mbikëqyrësi i saj ka raportuar para fillimin e punës në terren se atje kishte vështirësi në kontrurimin 
dhe sigurimin e kufijve të duhur të QR-së.   

QR Gojbulë (QR 002) pati problem të njëjtë me atë të Polacit.
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Problemet e mësipërme janë zgjidhur duke përfshirë departamentin e SIG-it i cili e dërgoi të njëjtin 
person që ishte dërguar për regjistrim si dhe për tu siguruar se të gjithë anketuesit kanë mundur të 
identifikonin kufijtë e saktë të QR-së. 

Refuzimet për t’iu përgjigjur intervistës 
QR Sushicë 001 (e nëndarë në 001-a dhe 001-b) supozohej të ketë qenë e banuar vetëm nga 
popullata serbe e Kosovës sipas të dhënave të SIG-it, ndërsa anketuesit e APR-së hasen në 
dymbëdhjetë ekonomi familjare me shqiptarë duke jetuar atje, të cilët refuzuan që të marrin pjesë 
në anketë të udhëhequr nga anketuesit serbë në gjuhën serbe. Problemi u zgjodh duke dërguar një 
anketues nga Ferizaj (komunë fqinje) në mënyrë që të intervistoheshin banorët që flisnin gjuhën 
shqipe.

Përveç refuzimit të rastësishëm në QR-të të tjera, në Qarqet e Regjistrimit të banuara me serbë, kjo 
shkallë e refuzimit ishte e theksueshme. QR-të e banuara me serbë siç janë:  Gracanica, Gushterica e 
ulët, Gojbula (në një shkallë më të vogël), Pasjani dhe Shushica të gjitha kanë shkallë të refuzimit që 
janë më të larta. Tabela 5 më poshtë jep statistika mbi refuzimet gjatë mbledhjes së të dhënave të 
APR-së.

Problemet tjera
Problemet tjera të raportuara kanë të bëjnë me rastet e izoluara. Në QR Trudë (001b) p.sh, një 
anketues duke informuar ekonominë familjare rreth zhvillimit të APR-së është nxjerrë jashtë 
shtëpisë sepse banorët nuk ishin në pajtim me kryerjen e regjistrimit. Megjithatë, anketuesi prapë 
pati sukses që të mbledhë disa të dhëna nga disa fqinjë.

Respondentët e pasigurt (QR Vitomiricë - QR 013b). Këtu gjithashtu ka ndodhur që informata për 
APR-në të merren nga kushërinjtë e afërt, për shembull në rastet kur personat prezent nuk kanë 
qenë të aftë të japin përgjigje për shkak të disa aftësive të tyre të kufizuara. 

Tabela vijuese tregon madhësinë e mostrës së ekonomisë familjare dhe shkallën e përgjigjes sipas 
mostrës së QR-së për mostrën e APR-së në Kosovë. Normat e përgjigjes për dy zona rurale në Gjilan, 
dy zona rurale në Prishtinë, dhe një zone rurale në Ferizaj kanë qenë shumë të ulëta. Refuzimet janë 
trajtuar në procedurën për rregullimin e mos-përgjigjeve të ekonomive familjare gjatë vlerësimit të 
gabimeve.  
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tabela 5 -  Numri i ekonomive familjare (eF) të përfshira në mostër, që janë përgjigjur dhe që 
kanë refuzuar të përgjigjen) në mostrën p- 

Regjioni Vendbanimi

Nr i  EF të 
cikët morën 

pjesë në 
mostrën E-

Nr. total  i 
EF në APR 

Nr i EF që 
refuzuan të 

marrin pjesë 
në APR 

Nr  i EF që 
iu përgjigjen 

APR-së

Norma e 
përgjigjes në 

mostrën P- 

gjakova urban 47 44 0 44 100

gjakova rural 81 62 0 62 100

gjilani urban 109 104 0 104 100

gjilani rural 13 54 42 12 22.22

gjilani rural 24 80 55 25 31.25

mitrovica rural 25 72 26 46 63.89

mitrovica rural 32 36 0 36 100

peja rural 80 68 0 68 100

peja rural 62 75 3 72 96

prizren rural 37 36 0 36 100

prizren rural 41 40 0 40 100

prishtina rural 25 61 45 16 26.23

prishtina rural 36 97 62 35 36.08

prishtina urban 151 142 0 142 100

prishtina urban 101 104 5 99 95.19

prishtina urban 69 44 2 42 95.45

prishtina rural 54 54 0 54 100

Ferizaj urban 131 128 0 128 100

Ferizaj rural 37 33  0 33 100

Ferizaj rural 15 24 15 9 37.5

tOtali 1170 1358 255 1103  81.2
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Futja e të dhënave 
Futja e të dhënave dhe përpunimi i rezultateve të APR-së u bë menjëherë pas futjes së të dhënave 
të regjistrimit. Të dhënat e APR-së u futën mënyrë manuale në Agjencia e Statistikave të Kosovës. 
Programi i regjistrimit të të dhënave ishte përgatitur nga ekspertet e IT-së. Forma e programit për 
futjen e të dhënave u përgatitë sipas specifikimeve të elaboruara nga stafi i APR-së. I tërë sistemi i 
marrjes së të dhënave ishte programuar me CSProX dhe baza e të dhënave u menaxhua në formatin 
MySQL. Lidhja logjike dhe aritmetika brenda dhe ndërmjeet tabelave u inkorporua në programin e 
futjes së të dhënave. Përveç futjes së të dhënave, aplikacioni ka mundur të prodhojë lista të ndryshme 
të kontrollit siç është: numri i futjes së pyetësorëve për çdo ditë, numri i pyetësorëve të futur me 
një gabim, lista e gabimeve, dhe statistikat rreth stafit kyç për të dhëna. Këto lista ndihmuan për të 
monitoruar tërë procesin e futjes së të dhënave të kryer nga stafi i APR-së për futjen e të dhënave.

Regjistrimi i të dhënave u ndërtua duke ndjekur një grup specifikimesh, siç përshkruhen më poshtë. 

6.1 specifikimet e marrjes së të dhënave

Ashtu si për faqen e internetit për marrjen e të dhënave të regjistrimit, edhe aspektet vijuese 
relevante u miratuan në sistemin e marrjes së të dhënave të APR-së:

1� Njësia punues është një qark i regjistrimit. Megjithatë, pasi që QR-të ishin ndarë nga 2 dhe ishin 
vendosur në kutia të ndryshme të shënuara me shkronjën A dhe B, atëherë njësia punuese mund 
gjithashtu të jetë një kuti (gjysmë QR). Identifikimi i gjysmave të ndara duhet të ruhet. Personat e 
IT-së mund t’ia caktojnë një vlerë numerike në vend të shkronjave A dhe B.

2. Pyetësorët janë në dy gjuhë; shqip dhe serbisht. Operatorët kyç caktohen në përputhje me 
rrethanat, (6 nga 20 QR janë serb folës).

3� baza e të dhënave përshinë 5 tabela: 

3.1. Kodet gjeografike deri tek numri serik i njësisë së banimit të pyetësorëve të vazhdimit, 
plus një tabelë me përgjigjet lidhur me shfrytëzimin e ndërtesës dhe të njësive të banimit 
(pyetjet 1-8), përgjigjet lidhur me personat që kanë ofruar informata për tabelat (pyetjet 11, 
14, 17), dhe përgjigjet lidhur me numrin total të personave në tabela të ndryshme (pyetjet 
10, 13, 16) dhe komentet (faqja 3). 

3.2. Tabela e parë e personave që banojnë në njësinë e banimit (P9)

3.3. Tabela e dytë e personave që kanë shkuar jashtë shtetit para ditës së regjistrimit (P12)

3.4. Tabela e tretë e personave që janë shpërngulur pas ditës së regjistrimit (P15)

3.5. Pyetësori individual lidhur me tabelën 1.

3.6. Statuset mund të shtohen më vonë në bazën e të dhënave (SQL-së).
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4� Kapërcim dominant - nëse përgjigjet janë dhënë madje edhe nëse është supozuar se do të 
injorohen (përcaktuar nga përgjigjja e mëhershme). 

5� verifikimi i marrjes së të dhënave bëhet për pyetjet që kanë më shumë se një përgjigje, që iu 
mungojnë vlerat në pyetjet vendimtare, ka dështuar në redaktimin e kontrolleve brenda (jashtë 
fushës së vlerave) dhe ndërmjet fushave të vlerave.

6. Vlerat e jashtë zonës për të gjitha pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë paraqesin numrin e 
opsioneve të dhëna.

7� vlerat që mungojnë janë të shënuara si një gabim dhe kur tejkalohet një numër i caktuar (për 
shembull mbi  5 në një pyetësor), ato shfaqen për verifikim të kontrollorit.

8. APR-ja miraton detyrat e kontrolluesit dhe ndërvepron sikurse gjatë regjistrimit (metodologjia e 
njëjtë). 

9� mbyllja e një Qr-je bëhet vetëm pas kontrollit kundrejt totaleve të marruara në kontroll dhe 
faqes e së monitorimit (libri i raportit). Libri i raportit nuk duhet të mbyllet por versioni në letër 
mund të përdoret sipas nevojës.

10� trajnimi bëhet me pyetësorë të vërtetë dhe të dhënat e tyre fshihen dhe rimerren gjatë procesit 
të marrjes së të dhënave.

11� garantimi  i Cilësisë (gC) gjatë marrjes së të dhënave

11.1.  Bëhet sipas futjes me errësim të dyfishtë të të gjithë pyetësorëve,

11.2.   Raportet duhet të përgatiten për kontrolluesin dhe duhet të përdoren si udhëzues gjatë 
procesit të futjes së të dhënave. 

6.2 s udhëzimet specifike për marrjen e të dhënave 

hapja e dosjes së një Qr-je

1. Lokalitetet dhe numrat e QR-ve në mostër paraqiten së bashku me totalet për çdo njësi punuese 
(të QR-ve apo gjysmë QR-ve).

2. Hapja e dosjes së një QR-je bëhet nga lista.

Faqja 1

1. Numri serik i pyetësorit është fusha kryesore e identifikimit.

2. Kodet gjeografike regjistrohen. Sikur në regjistrim, teksti i adresës nuk regjistrohet. Kjo mund të 
kontrollohet nëse nevojitet në procesin e vlerësimit të regjistrimit.
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3. Nëse i shënohet shenja një kutie të vazhdimit, atëherë hapet opsioni i marrjes së tre numrave 
serik të pyetësorëve të mundshëm.

4. Pyetjet 1-7 – Vetëm një përgjigje lejohet. Nëse shënohet më shumë se një, atëherë operatori 
kryesor i drejtohet ekspertit të faqes së internetit.

5. Pyetjet 2 dhe 5 – Injoro pjesën ku ceket Shko tek udhëzimet dhe lejo kyçjen e përgjigjeve shtesë 
(madje edhe nëse nuk janë relevante).

6. Pyetjet 3, 4, 6 – Nëse shënohet lagja e banimit kolektiv, atëherë regjistrohet emri i institucionit 
(silljani vlerën që mungon përsëri operatorit për të verifikuar vlerën që mungon).

7. Pyetja 7 mund të përgjigjet në kategoritë 1, 2, 3, dhe mund të ketë informata shtesë në faqet 
tjera të pyetësorit (mos u ndalë këtu).

Nëse shënohet kategoria 4, atëherë lista në pyetjen 9 duhet të ketë, të paktën, një person 
(silleni atë për ta kontrolluar prapë).

8. Pyetja  8 – Numri i telefonit shkruhet si tekst.

Faqet  2-3

9. Pyetja 9 – Lista e njerëzve që banojnë në njësinë banesore nxirret nga të gjithë pyetësorët që 
i përkasin të njëjtës njësi banesore në vijim sipas numrit total të personave të paraqitur në 
pyetjen 10 të pyetësorit kryesor. 

Nëse lista është e zbrazët, ka ende mundësi që lista në pyetjet 12 dhe 15 të bartë informata.

10. Pyetja 10 – Ekipi i APR-së i ka kontrolluar të gjithë pyetësorët e vazhdimit dhe ka llogaritur dhe 
shtuar numrin total të personave që banojnë në njësinë banesore afër përgjigjes në pyetjen 10. 
Kjo është vlera e regjistruar.

11. Pyetjet 11, 14, 17 – Lejohet vetëm një përgjigje. Nëse shënohet më tepër se një atëherë merret e 
para (ai është personi më i afërt që ka dhënë përgjigje). 

12. Pyetjet  12 dhe 15 – Datat merren siç janë. Megjithatë, 

12.1. Në vitin e lindjes lejo që vlera të jetë nga 1911 deri 2011 (redakto kontrollin).

12.2. Nëse mungon dita dhe muaji i lindjes por viti është shënuar – mos zbatoni rregullin e 
regjistrimit (duke shënuar 1 janar për të gjithë).

13. Pyetja  13 – Vlera nuk mund të tejkalojë 12.

14. Pyetja  16 – Vlera nuk mund të tejkalojë 11.

15. Komentet- Të ndahet sa më shumë hapësirë që është e mundur. Komentet duhet të kontrollohen 
dhe të shënohen në të gjitha rastet. 
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pyetësori individual 

16. Numri i shënimeve që hapen automatikisht është identik me atë të totalit të dhënë në pyetjen 10 
të pyetësorit kryesor.

17. Megjithatë, hapet një vend i veçantë për pyetësorët shtesë individual (kjo mund të ndodhë kur 
informata është siguruar për personat në pyetjet 12 dhe 15 por jo vetëm për ta). Kërkohet nga 
operatori kryesor që të kontrollojë nëse ka pyetësorë shtesë individual të plotësuar. Shënimi 
individual akoma është i lidhur në njësinë banesore dhe bartë një flamur për mospërfshirje në 
listë.

18. Numri vijues – supozohet të ndjekë rendin e listës në pyetjen 9. Ai është i ndryshëm nëse është i 
shkruar në një pyetësor vijues (15 dhe mbi).

19. Pyetjet I1 deri I-7 janë definuar si pyetje vendimtare. Vlerat që mungojnë janë të shënuara si 
gabime për t’u kontrolluar përsëri.

20. I-1 deri I-3 – Emrat kontrollohen kundrejt listës në pyetjen 9 dhe nëse nuk janë identik fushat 
zbrazen dhe operatori duhet t’i ri-kyç ato. Nëse rendi i pyetësorëve individual nuk e ndjek listën 
në tabelën 9, atëherë rendi rregullohet pas marrjes së të dhënave.

21. I-8 – Nëse Po (opsioni 1), kontrollo kundrejt I-5, nëse OK vazhdo tek Shko te, përndryshe vazhdo 
dhe injoro Shko te.

22. I-9 – Paraqite një mesazh për të kontrolluar nëse aty ka informacione shtesë mbi këtë individ (në 
të njëjtën faqe). Nëse po, lejo të vazhdosh, nëse Jo – Shko tek individi tjetër.

23. I-10 to I-13 – Vazhdo me udhëzimet Shko te.

24. I-14 dhe I-15 – Emri i vendit të merret nga një listë sikurse në regjistrim. Nëse nuk është në listë, 
cakto kodin 9999 dhe regjistro tekstin. 

25. I-14 dhe I-15 – Adresa në Kosovë të merret siç është e shënuar.

26. I-14 Të kontrollohet kundrejt listës në pyetjen 9: nëse është përgjigjur me Jo në I-14 por në 
pyetjen 9  është përgjigjur se ka pasur një adresë të ndryshme në ditën e regjistrimit atëherë 
silleni përgjigjen I-14 që të kontrollohet prapë.

27. I-15 Të kontrollohet kundrejt listës në pyetjen 9: nëse është përgjigjur me Jo në I-14 por në 
pyetjen 9  është përgjigjur se ka pas një adresë të dytë në ditën e regjistrimit, atëherë silleni 
përgjigjen I-15 që të kontrollohet prapë.

28. I-16 dhe  I-17 – të definohet si pyetjet 5 dhe 7 gjegjësisht të lejohen përgjigje për të gjitha 
opsionet. Çdo zvogëlim i informatave jo relevante bëhet gjatë procedimit.



kapitulli 7
metodologjia
7.1 parimi i pavarësisë 
Si në çdo proces të vlerësimit, parimi i pavarësisë ndërmjet fushës së vlerësuar dhe mjeteve të 
vlerësimit është një kërkesë themelore. Në mënyrë që APR-ja të arrijë objektivat e veta proceset e 
saj duhet të jenë të pavarura nga regjistrimi. 

Për të siguruar këtë pavarësi, APR-ja:
•	 Është definuar dhe menaxhuar nga një grup i personave që nuk ishin të përfshirë në regjistrim 

dhe nuk kishin përgjegjësi lidhur me regjistrimin;

•	 Ka përdorur staf të ndryshëm të terrenit nga ai i regjistrimit; 

•	 Është kryer pasi është përfunduar puna e regjistrimit në terren në mënyrë që të shmanget 
kontakti mes regjistruesve të regjistrimit dhe anketuesve të APR-së.  APR 2011 ka përdorur 
procedura më të shtrënguara të mbledhjes së të dhënave dhe një staf më me përvojë dhe më 
mirë të trajnuar të terrenit se sa ai i regjistrimit;

•	 Mostra e APR-së është mbajtur si konfidenciale ashtu që stafi i terrenit i regjistrimit dhe stafi i 
zyrës nuk kanë qenë të njoftuar se cilat zona ishin përfshirë në APR;

•	 APR-ja  është kryer menjëherë pas regjistrimit;

•	 Disa përkufizimi dhe klasifikime janë përdorur në APR ashtu siç përdorur në regjistrim. 

7.2 metodologjia e sistemit të vlerësimit të dyfishtë 
APR-ja përdori metodologjinë e sistemit të vlerësimit të dyfishtë e cila bazohet në metodologjinë 
e marrjes dhe rimarrjes së të dhënave (Chandrasekaran-Deming estimator, (1949)). Metodologjia e 
vlerëson popullsinë e përgjithshme.  Modeli i SVD-së është i konceptualizuar ashtu që çdo person ka 
mundësi të ketë qenë i përfshirë në regjistrim ose jo si dhe ose ka qenë i përfshirë në APR ose jo. Kjo 
mund të përshkruhet si në tabelën vijuese.
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tabela 6 – modeli i svd-së 

Në regjistrim Jo në regjistrim Totali

     Në APR N11 N12 N1+

     Jo në APR  N21 N22 N2+

      Totali N+1 N+2 N++

Në tabelën e mësipërme jo të gjitha rubrikat janë të dukshme përveç  N22; si pasojë të gjitha 
margjinat anësore që janë përfshirë në N22 nuk janë gjithashtu të dukshme. Modeli pretendon të 
ketë pavarësi ndërmjet regjistrimit dhe APR-së. Prandaj, mundësia e të qenit në rubrikën Pij është 
produkt i dy mundësive anësore që përmban rubrika ijth.  

Kështu që, nën supozimin e pavarësisë, vlerësimi i popullsisë së përgjithshme është:

Kështu popullsia mund të shkruhet si një funksion i numrit të përfshirë në regjistrim, në APR dhe ata 
të përfshirë në të dyja. Ky model zbatohet në kuadër të çdo fushe të vlerësimit që zakonisht quhet 
pas- shtresim. Në praktikë, komponentët e SVD-së vlerësohen nga mostrat.  Në tabelën 6, N+1 nuk 
është numërim i regjistrimit.  Kështu që, llogaritjet e regjistrimit duhet të korrigjohen për regjistrimin 
e gabuar. Gjithashtu, personat me informata jo të mjaftueshme për krahasim nuk mund të përputhen 
me regjistrimin e APR-së. Prandaj, llogaritjet e regjistrimit duhet të korrigjohen me informatat e 
pamjaftueshme në mënyrë që të përputhen me regjistrimin e APR-së.

Kështu që, SVD-ja përdor formulën vijuese;

Ku;

DD =  numri i të dhënave të regjistrimit-me personat e definuar të përshtatshëm dhe të mundshëm 
për krahasim të APR-së,

 = (numërimi i regjistrimit) minus (regjistrimi me të dhënat e pamjaftueshme për krahasim)
CE  = numri i vlerësuar i regjistrimeve korrekte nga mostra E,
Ne  = numri i vlerësuar i personave nga mostra E 
Np  = numri total i vlerësuar i peronave nga mostra P 
M  = numri i vlerësuar i personave nga popullata e mostrës P që përputhet me regjistrimin.

Për të implementuar metodologjinë, CE-ja  dhe M-ja fitohen nga krahasimi i personave të mostrës P- 
dhe E-. Ekipi i APR-së ka kryer funksionet e përputhjes me mbështetje të ekspertëve. 

DSE = DD * * ____ ____CE Np

Ne M

DSE = N++ = ______________( N+1) (N1+)
N11
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7.3 pas-shtresimi (fushat e vlerësimit) për svd-në
Siç u cekë më lartë, SVD-ja për popullsinë e përgjithshme llogaritet nga fusha e vlerësimit që po 
ashtu quhet  pas-shtresim.  Kjo bëhet për të ngritur efikasitetin e vlerësimeve duke zvogëluar 
katrorin mesatar të vlerësimeve. Përkufizimi i pas-shtresimit duhet të jetë i tillë që personat (apo 
ekonomitë familjare)  brenda çdo grupi të kenë mundësi të njëjtë të përfshirjes në regjistrim por ai 
ndryshon ndërmjet pas-shtresimeve të ndryshme.  Veç kësaj, çdo pas-shtresim duhet të përfshijë 
numër të mjaftueshëm të rasteve të mostrës.  

7.3.1 pas-shtresimi për vlerësimin e personave 

Fillimisht janë krijuar grupet për secilin prej 8 regjioneve sipas ndarjes urbane/rurale dhe sipas 
përkatësisë etnike (2 grupe të shqiptarëve dhe të tjerët) sipas gjinisë dhe sipas moshës (4 grupe), duke 
arritur një total prej 256 shtresime. Megjithatë, shumë prej këtyre shtresimeve ose ishin të zbrazëta 
ose përmbanin shumë pak numra.  Prandaj, 4 klasa sipas moshës u zvogëluan në 3.  Gjithashtu, shumë 
pas-shtresime tjera për grupet tjera etnike ndryshe nga ajo shqiptare u kombinuan për të pasur raste 
të mjaftueshme të mostrës.  Si pasojë, vetëm 38 pas-shtresime u ruajtën për vlerësimin e personave. 
Tabela vijuese tregon pas-shtresimet e përdorura për vlerësimin e personave.

tabela 7 – përkufizimi i pas-shtresimit për vlerësimin e personave 

shqiptarë të tjerë
grupmosha

regjioni 0-19 20-45 46+  
  Gjakova   Urban #

  Rural #

  Gjilan   Urban

  Rural # # #

  Mitrovica   Rural     

  Peja   Rural     

  Prizren   Rural     

  Prishtina   Urban     

  Rural     

  Ferizaj   Urban    #

  Rural     

Shënim:  ‘#’ dmth. një shtresë e zbrazët. Prishtina korrespondon si me regjionin kryeqytetit ashtu edhe me 
atë të Prishtinës.  Pjesa urbane korrespondon me kryeqytetin dhe pjesa rurale korrespondon me rajonin jashtë 
kryeqytetit.
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7.3.2 pas-shtresimi për vlerësimin e banesave (njësive të banimit)

Operacionet e përputhjes u kryen vetëm për individët dhe jo për banesat.  Prandaj, gabimet e SVD-së 
dhe gabimet e mbulueshmërisë së vendbanimeve nuk janë vlerësuar. 

7.4 gabimet në mbulueshmëri 
Gabimi në mbulueshmëri i referohet ose njësive të nën-numërimit ose mbi-numërimit (të personave 
apo vendbanimeve) për shkak të lëshimeve të personave/njësive të banimit, respektivisht 
përfshirjes së dyfishtë/të gabuar të tyre. Në vijim janë paraqitur llojet e ndryshëm të gabimeve të 
mbulueshmërisë që APR i ka llogaritur dhe vlerësuar.

Gabimi në mbulueshmërinë neto
Ky është ndryshimi ndërmjet asaj se çka është dashur të regjistrohet, do të thotë popullsia e vërtetë 
dhe çka në të vërtetë është regjistruar në regjistrim.

Gabimi në mbulushmërinë neto = Popullsia e vërtetë – Numërimi i regjistrimit

Shkallët e gabimit të mbulueshmërisë neto 
Ky është totali i gabimit neto në krahasim me llogaritjen e sistemit të dyfishtë të popullatës së 
vërtetë. Ky është një tregues i rëndësishëm i cilësisë së mbulueshmërisë të regjistrimit.

Lëshimet regjistrimit
Kjo është diferenca mes popullatës së vërtetë dhe llogaritjes së regjistrimit me përjashtimin e 
përfshirjeve të gabuar.

Lëshimet = Popullsia e vërtetë (për llogaritja e regjistrimit - përfshirjet e gabueshme)
  
Shkalla e lëshimit të regjistrimit
Shkalla e lëshimit të regjistrimit nënkupton popullsinë që mungon krahasim me llogaritjen e vërtetë 
të popullsisë.

Përfshirja e gabuar e regjistrimit 
Përfshirjet e gabuar nënkuptojnë fabrikimet, duplikimet dhe shpërndarjet e gabuara gjeografike. Kjo 
llogaritet si në vijim:

Shkalla e gabimit në mbëlueshmërinë neto = 100________________________ *
DSE - Llogaritja e regjistrimit

DSE

Shkalla e lëshimit = 100_________________________
*

Lëshimet e regjistrimit
Llogaritja e popullsis së vërtetë
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Përfshirjet e gabueshme = (Llogaritjet e regjistrimit + lëshimet) - Popullsia e vërtetë

Shkalla e përfshirjes së gabuar në regjistrim 
Shkalla e përfshirjes së gabuar të regjistrimit nënkupton përfshirjet e gabuar të regjistrimit në 
krahasim me popullsinë e vërtetë.

Metodologjia e gabimit të përfshirjes përshkruhet në (Regjistrimin 2004) dhe kjo është aplikuar për 
APR-në në Kosovë me modifikime sipas nevojës.

7.5   gabimet në përmbajtje 
Gabimi në përmbajtje matë mospajtimin ndërmjet të dhënave të regjistrimit dhe të APR-së.  Gabimi 
në përmbajtje llogaritet vetëm për personat e përputhur dhe variablat e përzgjedhur për të matë 
mospërputhjen mes përgjigjeve të marruara nga regjistrimi dhe APR-ja për të njëjtat pyetje. Është 
me rëndësi të dihet mospërputhja mes të dhënave nga dy burimet (të regjistrimit dhe APR-së) 
për ato çështje që janë përdorur për funksionet krahasuese të APR-së dhe për formimin e pas-
shtresimeve. Mospërputhjet në këto çështje çojnë në paragjykimin e rezultateve të SVD-së. Ideale do 
të ishte që të dhënat nga të dy burime të ishin të njëjta. Megjithatë, kjo nuk ndodhë në praktikë. 

Kjo mospërputhje matet me anë të katër indikatorëve: shkalla e dallimit neto ; indeksi i 
mospërputhjes (i thjeshtë dhe i përgjithshme), shkalla e dallimit të përgjithshëm; dhe shkalla e 
marrëveshjes [UNSD (2010)]. Është gjithashtu e dëshirueshme që të shqyrtohet tabela e dyllojshme 
për të përcaktuar grupimet e artikullit për krahasim, definimin e fushave të vlerësimit (pas-
shtresimit) dhe vlerësimin e  gabimeve në mbulueshmëri. 

Analiza e gabimit në përmbajtje është bërë në nivel kombëtar për gjininë, moshën, përkatësinë 
etnike dhe statusin martesore.  Indikatorët e gabimit në përmbajtje përshkruhen më poshtë.

Shkalla e dallimit neto 
Shkalla e dallimit neto (SHDN) është diferenca ndërmjet numrit të rasteve në regjistrim dhe numrit 
të rasteve në APR që bien nën çdo kategori të përgjigjes, përkatësisht me numrin total të personave 
të përputhur në të gjitha kategoritë e përgjigjes.

Indeksi i mospërputhjes  
Ai mund të jetë ose i thjeshtë ose i përgjithshëm dhe i llogaritur për çdo kategori të përgjigjes. 
Indeksi i thjeshtë i mospërputhjes (I) është numri relativ i rasteve për të cilën përgjigjja është e 
ndryshme ndërmjet asaj të regjistrimit dhe të APR-së. 

Shkalla e përfshirjes së gabuar = 100___________________________
*

Përfshirjet e gabuara
Përllogaritja e popullsisë së vërtetë
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Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjes  
Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjes (IPM) është një përmasë përmbledhëse e indeksit të 
mospërputhjes (që është për të gjitha kategoritë e përgjigjes të karakteristikës si një tërësi). 

Shkalla  e dallimit  të përgjithshëm 
Shkalla e dallimit të përgjithshëm (SHDP) që po asht referohet si “Proporcion jashtë diagonal” 
llogaritet për karakteristikën si një tërësi. Është numër i mospërputhjeve mes përgjigjeve të 
regjistrimit dhe përgjigjeve të APR-së në krahasim me numrin total të personave të krahasuar. Ajo 
është e barabartë me shumën e të gjitha rubrikave jashtë diagonales, për të gjitha kategoritë apo 
plotësimin e shumës së rubrikave të diagonaleve.

Shkalla e pajtueshmërisë
Shkalla e pajtueshmërisë (ShP) është plotësim i normës së dallimit të përgjithshëm (NDP). Shkalla 
e pajtueshmërisë tregon nivelin në të cilin informata e dhënë në regjistrim korrespondon me atë 
të dhënë në APR. Një shkallë e ulët e marrëveshjes tregon një shkallë të lartë të variabilitetit dhe 
anasjelltas. Prandaj shkalla e pajtueshmërisë është përmasë e mirë e gabimit të përgjithshëm për 
një artikull.

7.6 vlerësimi i dallimeve 
Dallimet  për gabimet në mbulueshmëri janë llogaritur vetëm për nivelin kombëtar, urban dhe atë 
rural.  Për shkak të mungesës së të dhënave të mjaftueshme, dallimet për nivelin më të ulët të 
gjeografisë apo demografisë nuk janë llogaritur.
Llogaritësi i zbërthyeshëm (Jackknife) është përdorur për të llogaritur dallimet.  Një përshkrim i 
hollësishëm i metodologjisë është paraqitur në shtojcën 2.  Për më shumë detaje, shih Wolter të vitit 
(1985, dhe 1986).



kapitulli 8
përpunimi  i të dhënave 
8�1 atribuimi  i statuseve lëvizëse 
Përpunimi i parë i të dhënave të APR-së përbëhej në cilësimin e statuseve lëvizëse bazuar në 
informatat e mbledhura në pyetësorët e APR-së.  Statuset për t’u atribuuar mund të jenë:
1  persona jo-lëvizës: personat që kanë qenë në një ekonomi të veçantë familjare ashtu si në 

datën e regjistrimit dhe të APR-së.
2  personat që ndërrojnë vendbanim: janë personat që kanë qenë në një ekonomi të veçantë 

familjare në datën e regjistrimit por që kanë ndërruar shtëpi apo nuk kanë qenë pjesë e 
ekonomive familjare në kohën e realizimit të APR-së. 

3  personat lëvizës: janë personat që janë regjistruar në një ekonomi të veçantë familjare gjatë 
APR-së por nuk kanë qenë atje gjatë datës së regjistrimit 

4  personat jashtë fushëveprimit: janë persona që nuk i takojnë popullatës së synuar për 
regjistrim në datën e regjistrimit, p.sh fëmija i lindur pas datës së regjistrimit 

Kjo fazë ishte thelbësore për të kuptuar, pas lidhjes së shënimeve, nëse regjistrimi nuk i ka përfshirë 
njerëzit e duhur. Rregullat e zbatuara për atribuimin e statusit kanë qenë si në vijim, bazuar në 
pyetësorin e APR-së:
1 = jo lëvizës = Nëse është i pranishëm në tabelën 9 (ose e ka një pyetësor individual) dhe I-8 = 2 
dhe I-9 = 2 dhe I-10 = 2 dhe I-11 = 2 dhe (I-11 = 1 dhe I-11.1 = 1) dhe I-12 = 2 dhe I-13 = 2 dhe I-14 = 
1; apO tabelën 12 dhe ka ndërmend të qëndrojë për më tepër se 12 muaj=2;
2 = personat që ndërrojnë vendbanim = të gjithë ata në tabelën 15
3 = personat lëvizës = Nëse është i pranishëm në tabelën 9 (ose e ka një pyetësor individual) dhe 
I-14 > 1
4 = jashtë fushëveprimit= Nëse është i pranishëm në tabelën 9 (ose ka një pyetësor individual) 
dhe I-8 = 2 dhe I-9 = 1 dhe I-10 = 1 dhe I-11 = 1 dhe (I-11 = 1 dhe I-11.1 = 2) dhe I-12 = 1 dhe I-13 = 1; 
apO në tabelën 12 dhe ka ndërmend të qëndrojë për më tepër se 12 muaj=1;

8.2 procedurat e përputhjes 
Pas marrjes së të dhënave të APR-së, mostrat P- dhe E- ishin të gatshme që të krahasohen 
(sipas metodologjisë së lidhjes së shënimeve). Për këtë qëllim, disa programe të lidhjes plotësisht 
automatike të shënimeve u zhvilluan më parë dhe ato mundën të zgjidhnin një numër të madh të 
rasteve. Për përputhje jo të kënaqshme është zhvilluar një aplikacion specifik me mjetin MS-ACCESS, 
duke lejuar një përputhje të ndihmuar nga kompjuteri ndërmjet të gjitha rasteve të mostrës E- dhe 
P-. Pyetësorët e letrës  gjithashtu  janë shqyrtuar kur kjo ka qenë e pamundur apo jo e sigurt për të 
përputhur rastet, në mënyrë që të sigurohet cilësia e proceseve.

FAQE 40 Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  
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Identifikuesit e parë për lidhje ishin kodet gjeografike. Ky proces ishte dashur të kryhet me anë 
të një aplikacioni të dizajnuar në mënyrë speciale meqë shpejtë u zbulua se kodet gjeografike që 
korrespondojnë me të njëjtin vendbanim nuk ishin gjithmonë identik në APR dhe në regjistrim. Në të 
vërtetë, regjistruesit (e regjistrimit) dhe anketuesit (e APR-së) kishin lirinë për futjen e kodeve duke 
filluar nga ai i hyrjes (shih kapitullin mbi pyetësorët). Po të mos kishin zbatuar të njëjtin rend, kodet 
gjeografike nuk do të mund të ishin përputhur për të njëjtin lokacion. Në mënyrë që të tejkalohet 
ky problem vendimtar, stafi i IT-së nga ASK-ja zhvilloi një aplikacion që lejonte një procedurë të 
përputhjes me ndihmën e kompjuterit për vendbanimet.   
Kur vendbanimet u identifikuan, atëherë proceset automatike provonin të lidhnin shënimet e 
regjistrimit dhe të APR-së, duke marrë parasysh variablat siç janë identifikuesit e emrit, datëlindja, 
gjinia, statusi martesor dhe përkatësia etnike. Ky funksion çoi drejt një serie të rasteve “perfekt të 
krahasuar”, “pjesërisht” dhe “jo” të krahasuar.
Përputhjet perfekt korrespondojnë me të gjitha rastet kur të gjithë variablat e përdorur nga shënimet 
e mostrës P dhe E ishin në mënyrë perfekte identike. Përputhjet e pjesërishme (të quajtura edhe 
të relaksuara) korrespondojnë me rastet kur jo të gjitha variablat janë gjendur saktësisht identike. 
Në shumicën e rasteve, kjo ishte në lidhje me shënimet e tekstit të emrave varg siç janë (emrat, 
mbiemrat) ku raportimi i të dhënave apo gabimet e rimarrjes së të dhënave prodhonin varësi. 
Kontrollet gjysmë-automatike u bënë në shumicën e këtyre rasteve. Nëse nuk janë përputhur mjaft 
të dhëna, rastet mbeteshin si të pazgjidhura dhe ishin kandidatë për vizitë të pajtueshmërisë.

8.3 vizitat e pajtueshmërisë 
Kur nuk zgjidheshin rastet apo nuk jepnin informata të mjaftueshme, bëhej ri-kontrollimi i rasteve në 
terren. Anketuesve u dërgoheshin një seri pyetjesh precize për të pyetur mbi personat dhe ekonomitë 
familjare specifike, për të konfirmuar, informuar apo plotësuar statusin e një personi (shiko pjesën e 
ardhshëm). Ky proces është bërë për çdo person të çdo QR-je ndaras.

8.4 statuset përfundimtare të regjistrimit
Rregullat për të vendosur nëse një person është regjistruar drejt apo jo janë zbatuar për të dyja 
mostrat mostrën P dhe atë E. Ato përshkruhen si më poshtë.

8.4.1 statusi i regjistrimit në mostrën p
Statuset e mundshëm në mostrën P janë:
1: Korrekt
2: Përfshirje e gabuar 
3: Duplikat
4: Lëshim 
5: I padefinuar
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Këto statuse janë fituar nga kombinimi i statusit origjinal në mostrën P me rezultatin e përputhjes 
(lidhja e shënimit) me mostrën E.
Kombinimet e mundshëm dhe rregullat e zbatuara përshkruhen në tabelën 8.

tabela 8 – rregullat për atribuimin e statuseve të regjistrimit në mostrën p
Statusi në mostrën p  Statusi i 
personi që nuk ka lëvizur gjatë datës së regjistrimit dhe të apr-së regjistrimit
Në mostrën E Të përputhur perfekt  1

Përputhje e relaksuar 1
jo të përputhur shko tek pajtueshmëria.

Pas pajtueshmërisë: I gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit 4
I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 1

Nuk gjendet 5
Statusi në mostrën p    
personi që ka qenë në një ekon familj në datën e regji. por ka lëvizur ose nuk ka qenë pjese e ekon. 
famil në kohën e apr-së  
Në mostrën E Të përputhur perfekt 1

Përputhje e relaksuar 1
jo të përputhur shko tek pajtueshmëria.

Pas pajtueshmërisë: I gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit 4
I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 1

Nuk gjendet 5
Statusi në mostrën p    
personi që është regjistruar  në një ekon familj gjatë apr-së por nuk ka qenë aty në datën e regjistrimit  
Në mostrën E Përputhje perfekte Shko tek pajtueshmëria.

Përputhje e relaksuar I  gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit

Pas pajtueshmërisë: I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 4 

Nuk gjendet 2
5

jo të përputhur 1
Statusi në mostrën p    
jashtë fushëveprimit    
Në mostrën E Përputhje perfekte Shko tek pajtueshmëria.

Përputhje e relaksuar Shko tek pajtueshmëria.
Pas pajtueshmërisë: I gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit 1

I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 2

Nuk gjendet 5

jo të përputhur 1
Statusi e mostrës p    
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i padefinuar    
Në mostrën E Përputhje perfekte Shko tek pajtueshmëria.

Përputhje e relaksuar Shko tek pajtueshmëria.

Pas pajtueshmërisë  I gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit 1

I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 2

Nuk gjendet 5
jo të përputhur shko tek pajtueshmëria:

Pas pajtueshmërisë: I gjetur dhe ka banuar në QR gjatë regjistrimit 4

I gjetur por ka banuar jashtë QR në procesin e regjistrimit 1

Nuk gjendet 5

8.4.2 statusi i regjistrimit në mostrën e 
Statuset e mundshëm në mostrën E janë:
1: Korrekt
2: Përfshirje e pagabuar
3: Duplikat
4: Mbetja jashtë regjistrimit 
5: I padefinuar

Këto statuse fitohen nga kombinimi i statusit origjinal në mostrën E dhe me rezultatin e përputhjes 
(lidhja e shënimit) me mostrën P.
Kombinimet e mundshëm dhe rregullat e zbatuara përshkruhen në tabelën 9.

tabela 9 – rregullat për atribuimin e statuseve të regjistrimit në mostrën e
personi në mostrën e   

Është gjithashtu në mostrën P Rast veç i zgjidhur kur të krahasohet mostra P me mostrën E 

personi në mostrën e   

Por që nuk gjendet në  mostrën- P Të gjitha rastet për pajtueshmëri  

 paS pajtueShmëriSë:  

 Ishte banor në QR 1

 Nuk ishte banor në QR 2

 Personi nuk është gjetur në terren 5

Llogaritjet kanë mundur të fillojnë sipas metodologjisë SDV sapo të gjitha rastet të kenë pranuar 
statusin e regjistrimit në të dyja mostrat P dhe E.



kapitulli 9
analiza e gabimeve në 
mbulueshmëri dhe përmbajtje  
rezultatet mbi gabimet në mbulueshmëri dhe në përmbajtje prezantohen në këtë sektor. 
mostra e apr-së ishte shumë e vogël për shkak të kërkesave ligjore. prandaj, gabimet 
në mbulueshmëri të paraqitura këtu janë të niveleve kombëtare dhe atij urban dhe rural 
për tërë territorin. gabimet në përmbajtje janë paraqitur vetëm në nivel nacional për 
katër karakteristika demografike. llogaritësi i ndryshueshmërisë “jackknife variance 
estimator”(Wolter 1985, 1986) është përdorur për llogaritjet nacionale.

Kini kujdes se në të gjitha tabelat e paraqitura në nivel rajonal, Prishtina korrespondon edhe 
si kryeqytet edhe si rajon i Prishtinës. Niveli urban korrespondon me kryeqytetin dhe ai rural 
korrespondon me rajonin jashtë kryeqytetit.

9.1 gabimet në mbulueshmëri
Tabela vijuese (tabela 10) paraqet, llogaritjen e tërësishme të popullsisë  dhe gabimet në 
mbulueshmëri për Kosovën dhe zonat urbane dhe rurale në Kosovë. 
 
Llogaritjet në tabelë prej këtu e tutje janë llogaritur në mënyrë të pavarur për çdo zone gjeografike 
dhe nuk janë fituar duke shtuar llogaritjet rurale dhe urbane për të fituar vlerësimet e nivelit 
nacional.
Prandaj, mbledhja e tyre nuk do ta rrisë llogaritjet e nivelit nacional.

Tabela tregon se regjistrimi ka pasur nën-numërim të popullsisë së Kosovës prej 40,587 personash. 
Të dy popullatat ajo urbane dhe rurale janë nën-numëruar në regjistrim. Kemi popullatë urbane të 
nën-numëruar të regjistrimit prej 26,403 dhe një popullatë rurale prej 15,513 personash.

Shkallët e nën-numërimit neto ishin 2.30 (2.2; 2.4) përqind në nivel nacional: 3.83 (2.48; 5.2) përqind 
në nivel urban dhe 1.43 (-0.49; 3.3) përqind në nivel rural. Në këtë mënyrë zonat urbane kishin një 
nën- numërim pak më të madh sesa ato rurale.

Lëshimet nga regjistrimi në nivel nacional ishin vlerësuar që të jenë 76,109 dhe në nivel urban dhe 
rural ishin vlerësuar të jenë 33,205, respektivisht 42,585. Shkallët e lëshimeve ishin 4.3 (4.2; 4.4) 
përqind nën nivel; 4.75 (2.9; 6.6) përqind, dhe 3.6 (-2.1; 9.3) përqind, për zonat urbane , respektivisht 
rurale.
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Përfshirjet e gabuara në Regjistrimin e Kosovës ishin llogaritur të jenë 35,523 dhe në nivele urbane 
dhe rurale qenë llogaritur të jenë 6,803 ,respektivisht 27,073 . Shkallët e përfshirjes së gabuar ishin 
2.0 (-0.2; 4.2) në nivel nacional, 0.99 (-3.7; 5.6) përqind në zonat urbane dhe 2.5 (-4.4; 9.4) përqind në 
zonat rurale.

Në mesin e të gjithë indikatorëve të shkallës së gabimit në mbulueshmëri, lëshimet e regjistrimit 
kanë shënuar nivelin më të lartë prej (4.3% në nivel nacional), ndërsa shkalla e përfshirjes së gabuar 
është më e ulëta (2%), veçanërisht në zonat urbane (0.99%).

tabela 10 – gabimet në mbulueshmëri dhe shkallët e tyre në nivelin nacional, urban dhe rural. 
  Urban Rural Nacional

SVD
Persona 689621 1086492 1774784

IK 95% 678526;700715 1022434;1150550 1658209;1891358

Llogaritjet e 
regjistrimit

 663218 1070979 1734197

Gabimi neto i mbu-
lueshmërisë 

Persona 26403 15513 40587

IK 95% (17091; 35714) (-5009;36035) (38427;42447)

Shkalla 3.83 1.43 2.30

IK 95% (2.48;  5.2) (-0.49;3.3) (2.2;  2.4)

lëshimet e 
regjistrimit

Persona 33205 42585 76109

IK 95% (19968;  46442) (-6084; 91254) (74288;77931)

Shkalla 4.75 3.6 4.3

IK 95% (2.9;  6.6) (-2.1;  9.3) (4.2; 4.4)

Përfshirja e gabuar 
e regjistrimit

Persona 6803 27073 35523

IK 95% (2417; 11188) (6531;  47613) (19367; 51678)

Shkalla 0.99 2.5 2.0

IK 95% (-3.7; 5.6) (-4.4; 9.4) (-0.2;  4.2)

shënim: “IK 95 %” në tabelën 10 dmth 95% interval i konfidences

Siç është paraqitur në tabelën 11, dy shtresa në Prizren kanë shkallët e tyre të përputhjes dhe 
të regjistrimit saktë të barabartë me një. Numërimi i regjistrimit gjithashtu i ka pas të definuara 
të gjitha të dhënat e personave në këto shtresime. Prandaj, SVD-ja dhe llogaritjet e numërimit 
të regjistrimit ishin të njëjta, gjë që rezulton në një gabim zero të neto mbulueshmërisë për këto 
shtresime. Situata me siguri gjithashtu  është vëzhguar për shkak të madhësisë së vogël të mostrës 
të APR-së.
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tabela 11 – gabimet në mbulueshmëri neto për personat sipas pas-shtresimeve 
gabimet e neto mbulueshmërisë sipas vlerësimit të pas-shtresimeve (personave) 

regjioni urban/ rural
 shqiptarë të tjerë

grupmosha
0-19 20-45 46+  

  Gjakova  Urban 2,780 1,487 350

 Rural 2,340 4,182 80

  Gjilan  Urban 1,338 1,337 661 -71

 Rural 3,206

  Mitrovica   Rural 1,074 -1,013 -506 5,076

  Peja   Rural 436 920 -1,076 1,155

  Prizren  Rural 0 714 0 -1,276

  Prishtina   Urban 1,280 6,119 1,634 -241

  Rural -1,302 -272 4,426 2,620

  Ferizaj  Urban 343 434 692

 Rural 1,784 4,772 791 6,110

Shënim: Numri pozitiv nënkupton nën-numërim dhe numri negativ nënkupton mbi-numërim. 

tabela 12:  shkallët e gabimit të mbulueshmërisë neto në përqindje për personat sipas pas-
shtresimeve 

shkalla e mbulueshmërisë neto (%)

regjioni urban/ 
rural

 shqiptarë të tjerë
grupmosha

0-19 20-45 46+  

Gjakova   Urban 12.50 6.35 2.31
  Rural 4.33 -8.61 0.29

Gjilan   Urban 5.41 4.93 4.10 -4.05
  Rural 25.81

Mitrovica   Rural 2.37 -2.36 -2.19 87.29
Peja   Rural 1.06 2.22 -4.82 10.85
Prizren   Rural 0.00 0.96 0.00 -4.14
Prishtina   Urban 1.66 6.46 3.07 -2.52

  Rural -1.43 -0.29 8.45 14.02
Ferizaj   Urban 1.59 1.86 5.10

  Rural 3.53 9.20 3.14 60.99

Shënim: Numri pozitiv nënkupton nën-numërim dhe numri negativ nënkupton mbi-numërim. 
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Tabelat mbi lëshimet e regjistrimit dhe përfshirjeve të gabuara diskutohen më poshtë.  Tabelat me 
lëshime dhe përfshirje të gabuar për çdo pas-shtresim janë dhënë në Shtojcën 4.  Ato paraqesin 
rezultate të ngjashme me gabimet e neto mbulueshmërisë.

Tabelat 13 dhe 14 paraqesin shkallët e lëshimeve nga regjistrimi dhe shkallët e përfshirjes së gabuar 
sipas pas-shtresimeve.  Shkallët e vëzhguara për shqiptarët janë shumë më të ulëta se sa shkallët 
për grupet etnike nën rubrikën “Të tjerët”. Disa nga shkallët (95.62 dhe 63.63) janë tepër të larta.  
Shtresa rurale e Mitrovicës ka një shkallë shumë të ulët të përgjigjes dhe shtresa rurale e Ferizajit 
ka një përmasë shumë të vogël për shkak të mostrës së QR apo për shkak të refuzimit të lartë në QR.

tabela 13 – shkallët e përqindjes së lëshimit sipas pas-shtresimeve 

shkalla e lëshimit sipas pas-shtresimeve (%)

regjioni urban/ rural

 shqiptarë të tjerë

grupmosha

0-19 20-45 46+  

Gjakova   Urban 12.50 6.35 4.08

  Rural 6.35 2.03 2.08

Gjilan   Urban 5.95 5.98 4.76 5.96

  Rural 25.81

Mitrovica   Rural 2.37 0.00 0.00 95.62

Peja   Rural 2.75 6.97 1.75 10.85

Prizren   Rural 0.00 1.87 0.00 3.08

Prishtina   Urban 1.95 7.10 3.07 0.31

  Rural 0.00 1.12 8.45 15.83

Ferizaj   Urban 2.65 2.86 6.15

  Rural 3.53 9.55 3.14 63.63
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tabela 14 – shkallët e përfshirjes së gabuar (përqindja) sipas pas-shtresimeve

shkallët e përfshirjes së gabuar (%)

regjioni urban/ rural

 shqiptarë të tjerë

grupmosha

0-19 20-45 46+  

Gjakova   Urban 0.00 0.00 1.78

  Rural 2.02 10.64 1.80

Gjilani   Urban 0.53 1.05 0.66 10.01

  Rural 0.00

Mitrovica   Rural 0.00 2.36 2.19 8.32

Peja   Rural 1.69 4.75 6.57 0.00

Prizreni   Rural 0.00 0.91 0.00 7.22

Prishtina   Urban 0.29 0.64 0.01 2.83

  Rural 1.43 1.41 0.00 1.81

Ferizaj   Urban 1.06 1.00 1.04

  Rural 0.00 0.34 0.00 2.65

Shënim: Meqë shumica e gabimeve në  mbulueshmërinë neto janë llogaritur sipas lëshimeve, shkallët e përfshirjes së 

gabuar ishin më të vogla në krahasim me përmasat tjera të gabimit të mbulueshmërisë.

Shumica e shtresimeve të mostrës kanë pas një QR në mostër. Është kryer një vlerësim mbi atë se si 
janë krahasuar  llogaritjet e shtresimeve të mostrës me llogaritjet e regjistrimit.  Tabela vijuese 15 
paraqet llogaritjet bazuar në mostrën E dhe llogaritjet korrosponduese të regjistrimit. Tabela tregon 
se vlerësimet e shtresimit të mostrës E dhe të llogaritjeve të numërimit të regjistrimit kanë diferenca 
shumë të mëdha gati në të gjitha shtresimet e mostrës. Këto dallime kanë një efekt të rëndësishëm 
në llogaritjet e zonës së vogël të gabimeve të mbulueshmërisë. 

Personat në mostrat P dhe E relativisht nuk janë aq larg nga llogaritjet e regjistrimit dhe vlerësimet 
korrosponduese të tyre. Vlerësimet bazuar në mostrën P do të tregonin rezultate të ngjashme. 
Tabela gjithashtu tregon diferencën mes numrave të mostrës P dhe E të ekonomive familjare që janë 
përgjigjur.



Kapitulli 9 Analiza e gabimeve në mbulueshmëri dhe përmbajtje  

FAQE 49Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  

tabela 15 –  vlerësimet e mostrës-e kundrejt llogaritjeve të regjistrimit sipas vlerësimit të pas-
shtresimeve

regjioni vendba-
nimi

grup- 
mosha

përkatesia 
etnike

vlerësimi i 
mostrës

llogaritjet 
e 

regjistrimit

madhësia 
e 

mostrës-p

madhësia 
e 

mostrës-e

madhësia e 
ndryshimit të 

mostrës

Gjakova

Urban
0-20 Shqiptar 432 19462 48 54 -6

21-45 Shqiptar 576 21937 65 72 -7

46+ Shqiptar 440 14820 51 55 -4

Rural
0-20 Shqiptar 63906 51726 128 142 -14

21-45 Shqiptar 87309 52756 158 194 -36

46+ Shqiptar 49955 27834 99 111 -12

Gjilani Urban
0-20 Shqiptar 73161 23376 202 178 24

21-45 Shqiptar 74394 25789 214 181 33

46+ Shqiptar 59597 15469 156 145 11

Mitrovica Rural
0-20 Shqiptar 39378 44314 156 150 6

21-45 Shqiptar 41822 43906 143 142 1

46+ Shqiptar 21902 23616 79 75 4

Peja Rural
0-20 Shqiptar 72063 40626 234 232 2

21-45 Shqiptar 75915 40474 248 253 -5

46+ Shqiptar 52323 23395 156 166 -10

Prizreni Rural
0-20 Shqiptar 48397 79570 81 80 1

21-45 Shqiptar 65941 73908 112 109 3

46+ Shqiptar 49002 36609 79 81 -2

Prishtina

Urban
0-20 Shqiptar 49578 75818 499 533 -34

21-45 Shqiptar 66523 88663 607 665 -58

46+ Shqiptar 31962 51628 314 343 -29

Rural
0-20 Shqiptar 108232 92458 143 142 1

21-45 Shqiptar 108232 94560 145 142 3

46+ Shqiptar 53354 47934 81 70 11

Ferizaj

Urban
0-20 Shqiptar 61931 21210 278 279 -1

21-45 Shqiptar 65705 22912 291 296 -5

46+ Shqiptar 40400 12878 183 184 -1

Rural
0-20 Shqiptar 14896 48732 60 78 -18

21-45 Shqiptar 19108 47080 90 102 -12

46+ Shqiptar 14902 24437 69 73 -4
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regjioni vendba-
nimi

grup- 
mosha

përkatesia 
etnike

vlerësimi i 
mostrës

llogaritjet 
e 

regjistrimit

madhësia 
e 

mostrës-p

madhësia 
e 

mostrës-e

madhësia e 
ndryshimit të 

mostrës

Gjilani Urban Të tjerë 1829 15618.58 26 38 -12

Gjilani Rural Të tjerë 9217 11222.91 179 174 5

Mitrovica Rural Të tjerë 739 264.9989 103 10 93

Peja Rural Të tjerë 9491 6424.077 197 146 51

Prizren Rural Të tjerë 32093 24318.44 184 190 -6

Prishtina Urban Të tjerë 9820 17590.35 69 243 -174

Prishtina Rural Të tjerë 16072 7268.131 232 92 140

Ferizaj Rural Të tjerë 3908 2147.892 37 39 -2

9.2 gabimet në përmbajtje
Analiza e gabimit në përmbajtje është kryer për moshën, gjininë, statusin martesor dhe etnicitetin 
duke përdorur personat e përputhur në mostrat P dhe E. Për të analizuar gabimet në përmbajtje 
është formuar një tabelë dy-variacionesh nxn për çdo karakteristikë demografike që është objekt 
studimi.  Grupet e çdo karakteristike demografike u formuan për të qenë konsistente me vlerësimin e 
pas-shtresimeve të SVD-së.  Statusi martesor nuk është përdorur për të vlerësuar SVD-në por kishte 
një interesim për të mësuar mbi gabimin në përmbajtje për statusin martesor. Gabimi në  përmbajtje 
në regjistrim dhe APR ishte jashtëzakonisht shumë i ulët për të gjitha karakteristikat demografike 
përveç disa kategorive të statusit martesor.  

Tabela vijuese tregon konsistencën e të dhënave të mbledhura për grupet e moshës. Është me 
rëndësi të shqyrtohet dhe kuptohet mospërputhja në të dhëna për të përmirësuar operacionet 
e përputhjes dhe llogaritjen e gabimeve të përfshira në regjistrim. Njeri mund të shohë rubrika 
diagonale në tabelë që ka koncentrim të personave çka do të thotë së të dhënat mbi moshën e një 
personi janë marrë kryesisht në të njëjtën grupmoshë në të dy mostrat të P dhe E. Me fjalë të tjera, 
kishte konsistencë në raportimin dhe marrjen e të dhënave në regjistrim dhe APR. Numrat jashtë 
rubrikave diagonale tregojnë se të dhënat e personit janë shënuar në të dy kategoritë e ndryshme të 
moshës për një person në atë të regjistrimit dhe në të APR-së. Nëse vërehen mospërputhjet, është 
me rëndësi të studiohet se si janë shpërndarë këto mospërputhje. 
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tabela 16 –  të dhënat e marruara të përgjigjes së personave në mostrën p-dhe e- sipas 
grupmoshave

 mostra p

 grupmosha 0-19 20-45 45 + total

mostra e 

0-19 1905 43 27 1975

20-45 39 2151 34 2224

45+ 29 28 1391 1448

 total 1973 2222 1452 5647

Interpretimi i gabimeve të përmbajtjes 
Gabimet në  përmbajtje zakonisht jepen ose si përqindje ose si një proporcion. Për të ndihmuar në 
interpretim, UNSD (2010) ka siguruar tabelën vijuese që jep fushat për çdo përmasë. 

tabela 17 – interpretimi i indekseve për gabimet në përmbajtje
 

Masa

Niveli

I ulët I mesëm I lartë

Indeksi i mospërputhjes <20 20 - 50 >50

Indeksi i përgjithshëm i  mospërputhjes <20 20 - 50 >50

Vlera absolute e SHDN <0.01 0.01 -0.05 >0.05

burim: UNSD (2010), Anketa e pas-regjistrimit, udhëzimet operacionale 

Gati të gjitha gabimet e përmbajtjes për karakteristikat e studiuara demografike janë shumë të 
ulëta këtu. Indekset për pajtueshmëri janë mbi 92% dhe madje deri në 99.3%. Rezultatet e gabimit 
të përmbajtjes janë interpretuar duke përdorur tabelën e mësipërme. Gabimi i përmbajtjes për 
moshë diskutohet më poshtë.  Tabela vijuese paraqet indekset e gabimit të përmbajtjes për grupet e 
moshës.
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tabela 18 – indekset e gabimit në përmbajtje për tri grupmoshat 

grupmoshat shdN indeksi i paqëndrueshmërisë

0-19 0.00035 5.37401

20-45 0.00035 5.34167

45+ -0.00071 5.47473

indeksi i përgjithshëm i 
mospërputhjes 5.39152

shkalla e dallimit të përgjithshëm 0.03542

shkalla e pajtueshmërisë 96.45830

Janë llogaritur pesë indekse për çdo karakteristikë që është objekt studimi.  Këta indekse për 
moshën janë diskutuar më poshtë.  Tabelat për karakteristikat tjera përfshihen në Shtojcën 4. 

Shkalla e dallimit neto për grup moshat është mes 0.00035 dhe 0.00071 për të gjitha grup moshat. 
Indekset e mospërputhjes janë mes 5.34 dhe 5.47 të cilët janë të ulët. Indeksi i përgjithshëm i 
mospërputhjes është 5.39% që është gjithashtu në nivel të ulët. Dallimi bruto prej 0.035 është 
gjithashtu i vogël. Duke përdorur kriteret nga tabela 17, është e qartë nga tabela 18 se indekset e 
gabimit në përmbajtje për grupmoshat janë të ulët, dmth,  është një nivel i lartë i mospërputhjes  në 
të dhëna nga të dy burimet.

Tabelat në Shtojcën 4 tregojnë se shkalla e marrëveshjes për moshën, gjininë, statusin martesor dhe 
etnicitetin radhitet mes 92.2% dhe 99.3% që është jashtëzakonisht e lartë. Indekset e përgjithshëm 
të mospërputhjes për këto karakteristika radhiten mes 3.3 dhe 5.4 përveç për statusin martesor i cili 
është 13.5. Indekset e mospërputhjes  radhiten mes 3.3% dhe 5.5% për të gjitha karakteristikat për 
statusin martesor. Indekset e mospërputhjes  për statusin martesor ishin mes 6.2% - 38.2%. Indeksi 
më i ulët i mospërputhjeve  ishte për ata që nuk ishin të martuar kurrë dhe më i lartë për statusin e 
të divorcuarëve. Të gjithë statuset kishin një indeks të nivelit mesatar të mospërputhjes veç atyre 
kurrë të pamartuar që kishte një nivel të ulët të mospërputhjes. Shkallët e dallimit neto ishin rreth 
zero dhe shkalla e dallimit të përgjithshëm ishte mes 0.007 dhe 0.08 për të gjitha karakteristikat.





Gati të gjithë anëtarët e APR-së punuan në një mënyrë 
shumë  të kënaqshme.  APR mblodhi të dhëna të plota 
dhe nuk pati të dhëna të munguara  për karakteristikat 
e personave që u përdorën për për përputhshmëri dhe 
llogaritje.  Kjo ishte një arritje e jashtëzakonshme për 
APR-në.  Të dhënat mbi karakteristikat e ngjashme ishin 
gjithashtu  të plota edhe në regjistrim.

Duke konsideruar se ky ishte regjistrimi i parë brenda 
30 viteve, rezultatet e regjistrimit shikuar nga vlerësimi 
i APR-së duken shumë të mira.  Cilësia e të dhënave në 
kuptim të të dhënave të kompletuara është gjithashtu 
jashtëzakonisht e mirë për ata persona që janë përgjigjur 
në APR apo regjistrim.

Shkallët e përputhjes dhe shkallët e sakta  të regjistrimit 
janë mbi 90% dhe në disa raste 100%.

APR gjithashtu  ka siguruar rezultate të mira nga vizitat 
e pajtueshmërisë meqë të gjitha statuset e nevojitura 
nga operacionet e përputhjes ishin konfirmuar përveç për 
53 persona nga mbi 6,000 personave në mostrën P (më 
pak se  0.8%).

Kufizimi kryesor– po aq i rëndësishëm – për APR-në 
e Kosovës ishte madhësia e mostrës. Madhësia e 
mostrës për shkak të kërkesave ligjore ishte tepër e 
vogël për të vlerësuar gabimet në mbulueshmëri nën 
nivelin nacional. Kjo pati një ndikim të rëndësishëm në 
sigurinë e vlerësimeve të APR-së. Madhësia e mostrës 
për vlerësimet e nivelit nacional ka mund të jetë më e 
madhe për të lejuar vlerësimin ose llogaritjen e gabimeve 
në mbulueshmëri sipas karakteristikave gjeografike apo 
demografike.  Duke i pas kufizimet ndaj madhësisë së 
mostrës dhe mungesën e njohurisë paraprake se si mund 
të ndryshojë mbululushmëria sipas demografisë apo 
gjeografisë në Kosovë, dizajni i mostrës ishte i mirë.  

Një kufizim tjetër i vlerësimit të gabimeve në 
mbulueshmëri për të gjithë rajonet sipas zonave urbane- 
rurale, apo sipas gjinisë apo grupmoshave ishte mungesa 
e të dhënave të mostrës në klasifikimin e tërthortë të 
këtyre variabëlve.  Një pjesë e arsyes përveç madhësisë 

së mostrës ishte se shumica e anëtarëve të grupeve 
etnike ndryshe nga ajo Shqiptare nuk morri pjesë në 
regjistrim dhe refuzuan të përgjigjen në regjistrim dhe 
APR.

Për shkak të një ndryshimi të madh mes popullsisë së 
përgjithshme  të QR-ve, një vlerësim për shtresim, bazuar 
në mostrën e QR-së ishte jashtëzakonisht i vështirë nga 
llogaritjet e regjistrimit për shtresim (shih tabelën  4.3). 
Këto ndryshime të mëdha kanë dhënë një shkallë të 
madhe të gabimeve të paarsyeshme në mbulueshmëri 
për një numër të madh të pas-shtresimeve. Kështu këto 
të dhëna, janë pa dashje të sigurta dhe duhet të përdoren 
me kujdes. 

Të dhënat e mëhershme apo historiko-demografike 
nuk ishin të përdorshme për dizajnin e mostrës meqë 
ky ishte regjistrim i parë brenda 30 viteve.  Gjithashtu, 
informatave i mungonte ajo se cilët faktorë mund të 
ndikojnë në mbulueshmërinë e popullatës në regjistrimin 
e Kosovës.  Pavarësisht mungesës së informatës se si 
ndryshon mbulueshmëria brenda zonave urbane apo 
rurale, këto zona dhe përkatësia etnike konsideroheshin 
si parashikues të mirë të gabimit në mbulueshmëri. 
Parashikues të tillë janë shfrytëzuar në vendet tjera.

Shkallët e refuzimit për disa shtresime të mostrës ishin 
të larta sepse grupet etnike jo-shqiptare (veçanërisht 
serbët) nuk bashkëpunuan gjatë procesit të grumbullimit 
të të dhënave gjatë regjistrimit.  Ishin tri shtresime të 
cilat nuk mundën të përfshihen në vlerësimin e gabimeve 
në përmbajtje dhe të mbulueshmërisë meqë ato i 
përkisnin zonës ku regjistrimi nuk mundi të zhvillohej.  

APR nuk i krahasoi banesat gjatë operacioneve të 
përputhjes. Prandaj, vlerësimet e gabimeve të njësisë së 
banimit nuk ishin përgatitur.

Gati të gjitha gabimet në përmbajtje ishin 
jashtëzakonisht të ulëta për të gjitha karakteristikat që 
ekspertët i studiuan për personat që ishin të martuar 
pa certifikatë, statusin e të mbeturve të ve-ja dhe të 
shkurorëzuarit. Indeksi më i ulët i paqëndrueshmërie 

KONKluziONi

FAQE 54 Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  



KonKluzioni

FAQE 55Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  

(6.24%) ishte për ata që nuk ishin martuar kurrë dhe më i 
larti prej (38.24) ishte për ata me status të shkurorëzuar. 
Indekset mbi qëndrueshmërinë për personat kurrë të 
martuar dhe të martuar me certifikatë kishin një nivel të 
ulët dhe të martuarit pa certifikatë të mbetur të ve-ja 
dhe të shkurorëzuar ishin në nivelin e mesëm.

Bazuar në kufizimet e sipërpërmendura kufizimet nuk 
e kanë ndryshuar (shtrembëruar) procesin e APR-së, 
dhe rekomandohen maturitë vijuese për interpretimin 
aktual të rezultateve të APR-së dhe për implementimin e 
ardhshëm të një ankete të tillë: 
a)  Vlerësimet e ndryshme të gabimeve në mbulueshmëri 

janë bërë me një numër të vogël të personave dhe 
të ekonomive familjare në mostër. Megjithëse këto 
vlerësime sigurojnë informata të rëndësishme mbi 
disa gabime dhe për projektimin e regjistrimit dhe të 
APR-së të ardhshëm, njeri duhet të jetë i kujdesshëm 
në shfrytëzimin e këtyre vlerësimeve. 

b)  Regjistrimi nuk i dyfishoi ekonomitë familjare që ishin 
pjesë e mostrës E. Kështu, mostra E nuk përfaqësoi 
popullsinë e synuar në regjistrim.  Prandaj, ai ka 
mundësi për paragjykim në vlerësimet e gabimit në 
mbulueshmëri. Megjithatë, ekonomitë familjare të 
dyfishuara në mostrat P dhe E ishin rreth 1%. Nga 
kjo, paragjykimi në vlerësime pritej të ishte i vogël. 

c)  APR-ja i ishte ekspozuar një qasje të stilit pak nga 
pak në shfrytëzimin e ekspertëve dhe profesionistëve 
në dizajnimin dhe implementimin e APR-së. Përvoja 
në implementimin e APR-së në vendet tjera tregonte 
se ishte e kundërta e përshtatshme që liderët e APR-
së të kenë kuptim të mirë të planit të tërësishëm 
dhe të kërkesave për të dhënat për të përfunduar 
APR-në në mënyrë efikase. Prandaj, rekomandohet 
që APR-ja në të ardhmen të përdorë të njëjtin ekspert 
për të dyja për dizajnimin e mostrës dhe aktivitetet e 
vlerësimit. Ky ekspert duhet gjithashtu të involvohet 
në shkallën maksimale të mundshme në zhvillimin e 
pyetësorit të APR-së, instruksionet e grumbullimit 
të të dhënave, operacionet përputhjes përfshirë 
aspektin e pajtueshmërisë  të vet APR-së.

d)  Për shkak të kërkesës të përmasës  së vogël të 
mostrës që kërkohej sipas ligjit, vetëm një apo dy 
QR-a u përzgjedhën në pas-shtresim.  Një mostër 
kaq e vogël nuk ka mundur të sigurojë vlerësime 
me ndryshim më të ulët për vlerësimet në nivel 
nënnacional apo sipas grupeve demografike në 
nivelin nacional. Prandaj, madhësia e mostrës duhet 
të përcaktohet sipas objektivave të APR-së dhe jo 
sipas dispozitave ligjore.

e)  Një operacion i saktë përputhjes është vendimtar 
për suksesin e APR-së.  Gjithashtu, ai është njëra 
prej komponentëve më komplekse të operacioneve 
të APR-së.  Kjo duhet mirë të planifikohet dhe 
t’i kushtohet më shumë kohë në zhvillimin dhe 
implementimin e tërë operacionit të përputhjes 
përfshirë pyetësorin e pajtueshmërisë dhe 
instruksionet e grumbullimit të të dhënave.

f)  Një (regjistrim testues) pilot regjistrim duhet të 
kryhet për të testuar hapat e ndryshëm të APR-
së.  Nëse i tërë operacioni nuk mund të testohet 
për shkak të mungesës së resurseve, së paku të 
testohet pyetësori i APR-së, atëherë pyetësori i 
pajtueshmërisë dhe operacioni i përputhjes duhet të 
testohet para operacioneve finalizuese të APR-së. 

g)  Planifikimi i APR-së duhet të jetë pjesë integrale 
e operacioneve të përgjithshme të planifikimit të 
regjistrimit.  Kjo duhet të përfshijë buxhetin, orarin, 
prodhimet e të dhënave dhe resurset e tjera të 
nevojshme. 

h)  Rezultatet e APR-së nuk duhet të trajtohen si 
një standard i artë për të vlerësuar regjistrimin.  
Operacionet e APR-së duhet gjithashtu të vlerësohen 
duke përdorur statistika të ndryshme operacionale 
siç janë kontrollet e cilësisë gjatë operacioneve 
të ndryshme, mos-anketimet apo humbja e 
karakteristikave demografike të ekonomive familjare 
dhe personave. Veç kësaj, rezultatet e APR-së duhet 
gjithashtu të ekzaminohen dhe vlerësohen kundrejt 
burimeve të tjera të të dhënave të nivelit të agreguar, 
nëse është e mundshme. 



Shënim: 
Çdo pyetësor i APR-së përmban një total prej 16 faqesh, të lidhura bashkë. Pjesa “pyetësori 
individual” që korrespondon me faqen 4 në vijim përsëritet 13 herë në çdo pyetësor të APR-së.

anekSi 1
pyetësori i apr-së
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Kjo shtojcë përshkruan hapat e ndryshëm të përdorur për të vlerësuar gabimet në mbulueshmëri për 
APR-në. Metodologjia e përshkruar në (regjistrimin 2004) është miratuar për APR-në e Kosovës me 
modifikime sipas nevojës.

Peshat bazë (PB)

Mostra e QR-së  ishte përzgjedhur duke përdorur mostrën e probabilitetit. Mundësia e përzgjedhjes 
për çdo QR ishte siguruar në mostër. PB e mostrimit bazë wi përfaqëson peshën e ekonomisë 
familjare i, është e kundërta e mundësisë së probabilitetit të saj të përzgjedhjes të çdo QR meqë të 
gjitha ekonomitë familjare ishin në mostër në një QR të përzgjedhur.

Përshtatjet e mos-anketimit 
Më poshtë diskutohen mos- anketimet dhe procedurat e përshtatjes për t’i trajtuar ato.

Njësia e mos-përgjigjes 
Njësia e mos-përgjigjes ndodhte kur ekonomitë familjare të mostrës që nuk ishin anketuar në APR 
për shkak se i anketuari (respondent i ekonomisë familjare) refuzonte të përgjigjej.  Njësia (ekonomia 
familjare) ishte definuar si një intervistë (për ditën e dhënë të referencës – dita e Regjistrimit apo 
Dita e Intervistës) nëse ka pas të paktën një person në shtëpi që ka pasur informatë të mjaftueshme 
për përputhshmëri  dhe për të ditur mundësisht apo definitivisht se kush ka qenë banor i njësisë 
banesore në ditën e dhënë të referencës.  Dita e përgjigjes në APR kryesisht është përdorur për të 
zbatuar procedurën C në vlerësimin e SDV meqë ajo siguron një vlerësim më të mirë të numrit të 
personave të përputhur (ekonomive familjare).  

Procedurat e përshtatjes të mos-anketës  
Përshtatja e mos-përgjigjes është bërë vetëm në mostrën e P. Njësitë e shkatërruara banesore janë 
fshirë nga lista e mostrës së APR-së. Ekonomitë familjare nga këto njësi të fshira banesore nuk kanë 
figuruar në përshtatjen e regjistrimit apo ditën e anketës/mos-anketës. Përshtatja e mos-anketës 
bazuar në ditën e regjistrimit është përdorur për të rregulluar PB te personave jo të shpërngulur dhe 
personave që ndërrojnë vendbanim. Përshtatja e mos intervistës bazuar në ditën e intervistës së 
APR-së është përdorur për të vlerësuar numrin e personave lëvizës brenda vendit.
Faktori i përshtatjes të mos- anketimit të ditës së regjistrimit - fc definohet si në vijim:

 

shtOjCa 1 
metodologjia e vlerërsimi të  
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Faktori i përshtatjes të mos intervistës të ditës së regjistrimit - fc 

 

fp=∑ APR intervistat e ditës wi
 +∑ APR dita e mos-anketimit wi

                                             ∑dita e anketave

Kur wi përfaqëson (PB) e ekonomisë familjare i, p.sh.  e kundërta e mundësisë së saj të përzgjedhjes 
së një ekonomie familjare.

Në praktikë, kur një person përgjigjej në APR-në e Kosovës ai ose ajo i përgjigjej të gjitha pikave 
të APR-së.  Për shkak të përgjigjeve të plota për pyetësorët e APR-së në ekonomitë familjare të 
përgjigjur, përshtatjet e mos intervistës për të dyja periodat e referencës të (ditës së regjistrimit dhe 
të APR-së) ishin të njëjta.

Imputimi Karakteristik (të Nivelit të personit) 
Për shkak të përgjigjeve të plota në pyetësorët e APR-së personi ka informata të mjaftueshme për 
krahasim dhe formim të pas- shtresës për vlerësim.  Prandaj, të dhënat e mostrës P dhe E nuk kanë 
kurrfarë karakteristika të munguara demografike për vlerësimin e APR-së. Kështu, nuk kishte nevojë 
për imputim për vlerësimin e APR-së. 

probabiliteti për rastet e pazgjidhura 
Edhe pas vizitës së pajtueshmërisë , të dhënat e mjaftueshme nuk ishin të mundshme për të 
përcaktuar vendbanimin, krahasimin apo të korrigjojë statusin e regjistrimit për disa individë. 
Prandaj, ishte e nevojshme për të llogaritur mundësitë e personave me statuse të pazgjedhur vijues:

•	 Me statusin e pazgjidhur të vendbanim  në ditën regjistrimit (mostra P), 

•	 Me statusin final të pazgjidhur të përputhjes (mostra P) apo

•	 Me statusin e pazgjidhur të regjistrimit  të saktë final  (mostra E)

Këto probabilite në mënyrë ideale do të ishin vlerësuar duke llogaritur proporcionet  e bazuara 
në personat që kanë zgjidhur statusin e tyre final pas pajtueshmërisë  në terren brenda çdo pas-
shtresimi.  Megjithatë, për shkak të mostrës së vogël në pas-shtresim apo në rastet e pazgjidhura 
pas vizitës së bashkërenditjes, probabilitetet u llogaritën bazuar në të dhënat e para-pajtueshmërisë 
. Probabilitetit duhej të vlerësoheshin për rreth 50 dhe 99 persona nga rreth 6,000 persona në tërë 
mostrën P dhe E, gjegjësisht dhe efekti i tij në vlerësime pritej të ishte i vogël.

Faktori i i përshtatjes i mos-intervistës nuk ishte inkorporuar në PB e personit gjatë llogaritjes së 
këtyre probabilieteve. Kjo ndodhi për shkak se përshtatja e mos- intervistës është dizajnuar që të 
shpërndajë (PB) e ekonomive familjare jo të intervistuara përtej ekonomive familjare të intervistuara. 

fc _________________________________________________∑ Intervista e ditës së PES-it wi + ∑ Mos intervistat në ditët e PES-it wi

∑ Intervistat e ditës së PES-it wi 
=
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Statusi i pazgjidhur i banimit në ditën e regjistrimin në mostrën P 
Të gjithë personat në mostrën P që kishin të drejtë të përputheshin me regjistrimin (personat jo të 
shpërngulur dhe personat që ndërrojnë vendbanim) u klasifikuan në tri lloje sipas statusit të tyre të 
banimit në QR e tyre të mostruar në kohën e regjistrimit: banorët e ditës së regjistrimit, jo banorët e 
ditës së regjistrimit, dhe personat e pazgjidhur.
Të gjithë personat si banorë jo të shpërngulur dhe personat që ndërrojnë vendbanim në ditën e 
regjistrimit u përfshinë në probabilitetin 1 të banimit ndërsa personat jo të shpërngulur dhe jo banorë 
dhe ata që ndërrojnë vendbanim u përfshinë me probabilitetin e banorit në ditën e regjistrimit me 0.

Caktimi i probabilitetit për të qenë banorë në ditën e regjistrimit për personat me status të  pazgjidhur 
Probabilitetit për personat me statuse finale të pazgjidhura të banimit në ditën e regjistrimit ishin 
vlerësuar duke llogaritur proporcionet bazuar në personat me status final të zgjidhur. 
Probabiliteti i banimit (Pr ) personat e pazgjidhur që kanë nevojë për vazhdim ishte llogaritur duke 
shfrytëzuar formulën vijuese;

statusi i pazgjidhur i përputhjes (mostra p)
Disa persona jo të shpërngulur dhe personat që ndërrojnë vendbanim kishin status të pazgjidhur 
të përputhjes. Llogaritja me vlerësues të sistemit të dyfishtë kërkonte matjen e numrit total të 
njerëzve të mostrës P që ishin përputhure personat e përfshirë në regjistrim. Pasi u kryen aktivitetet 
e vazhdimit çdo rezident i konfirmuar apo banor i mundshëm (i pazgjidhur) në ditën e regjistrimit në 
mostrën P ishte përcaktuar për të rënë në njërën nga tri kategoritë; Të krahasuar, Jo të përputhur 
apo të Pazgjidhur (kjo do te thotë se  personat për të cilët statusi i përputhjes nuk mund të 
përcaktohet pas vazhdimit të punës në terren). 

Për çdo rezident të konfirmuar në ditën e regjistrimit, personat statusi i të cilëve përputhjes ishte 
përputhur caktuan për probabilitet të banorit në ditën e regjistrimit prej 1, ndërsa ata rezident 
statusi final përputhjes i të cilëve ishte si status i pa-krahasuar u caktuan për probabilitetin e 
banorit në ditën e regjistrimit me zero (0).

Caktimi i probabilitetit për t’u përputhur me personat me status të pazgjidhur 
Probabiliteti përputhjes për personat me status të pazgjidhur të përputhjes është proporcioni i 
përputhjeve mes personave jo të shpërngulur dhe personave që ndërrojnë  vendbanim  me status 
final të zgjidhur të përputhjes (duke përjashtuar jo-rezidentët e konfirmuar në ditën e regjistrimit)

Pr _____________________________________________Personat rezident para bashkërenditjes
Personat me status të zgjidhur të banimit para bashkërenditjes

=
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Formula;

Status i pazgjidhur i regjistrimit (mostra E)
Vlerësuesi i dyfishtë kërkon numrin total të regjistrimit korrekt në mostrën E. Pas vazhdimit çdo 
personi në mostrën E i’u është caktuar njëra nga statuset vijuese të regjistrimit; Regjistrim të saktë 
Regjistrim të gabuar, dhe Regjistrim të pazgjidhur.

Mundësia e regjistrimit të saktë për ata që përcaktuar të jenë të regjistruar në mënyrë korrekte ishte 
një (1) ndërsa për personat e përcaktuar për të qenë të regjistruar gabimisht ishte zero (0)

Caktimi i mundësisë për të qenë një regjistrim i saktë për personat me status të pazgjidhur 
Për mostrën E, personat me status të pazgjidhur të regjistrimit, mundësia e regjistrimit të saktë 
është proporcion i regjistrimeve korrekte (në mes të personave me status të zgjidhur të regjistrimit). 

Sistemi i vlerësimit të dufishtë (SV) 
APR-ja  ka përdorur metodologjinë e vlerësimit të dyfishtë e cila bazohet në metodën e marrjes dhe 
të rimarrjes (vlerësuesi i Chandrasekaran-Deming (1949)). Metodologjia vlerëson tërë popullatën.  
Modeli SVD-së është i konceptalizuar ashtu që çdo person ka mundësi të të qenunit ose i përfshirë 
në regjistrim ose jo si dhe ose i përfshirë në APR  ose jo. Kjo mund të përshkruhet si në tabelën 
vijuese.

modeli i svd-së: 

Në Regjistrim   Jo në Regjistrim        Total

Në APR N11 N12 N1+

Jo në APR N21 N22 N2+

Total N+1 N+2 N++

Në tabelën e sipërme, të gjitha rubrikat janë të vëzhgueshme përveç N22 dhe të gjitha pjesët 
margjinale që përfshijnë N22. Modeli pretendon pavarësi mes regjistrimit dhe APR-së. Nga këtu del 
se probabiliteti i të qënit në rubrikën ijth del se Pij , është produkt i dy probabiliteteve margjinale që 
përmban rubrika ijth.  Kështu, nën pretendimin e pavarësisë, vlerësimi i popullatës së tërësishme 
është 

Pm _______________________________________________Personat e krahasuar para bashkërenditjes
Personat me status të zgjidhur të krahasimit para bashkërenditjes

=

Pce ________________________________________________Personat e regjistruar korrekt para bashkërenditjes
Personat me status të zgjidhur të krahasimit para bashkërenditjes

=
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Kështu popullsia totale mund të shkruhet si një funksion i numrit të përfshirë në regjistrim, në APR 
dhe ato të përfshirë në të dyja. Ky model zbatohet në kuadër të çdo fushe të vlerësimit zakonisht i 
quajtur pas-shtresim.
Në praktikë, komponentët e SVD-së vlerësohen nga mostrat.  Në tabelën e mësipërme, N1 nuk 
paraqet llogaritë e regjistrimit.  Kështu, llogaritë e regjistrimit duhet të korrigjohen për regjistrim të 
gabuar. Gjithashtu, personat me informata të pamjaftueshme për krahasim nuk mund të përputhen 
me regjistrimin e APR-së. Prandaj, llogaritë e regjistrimit duhet të korgjiohen për regjistrim me 
informata jo të mafjtueshme për të përputhure regjistrimin e APR-së.  Kështu, SVD-ja përdor 
formulën vijuese:

   

Ku;

DD =  është numri i personave me të dhëna të definuara të regjistrimit të përshtatshëm dhe të 
përdorshëm për krahasim të APR-së,

CE  = është numri i vlerësuar i regjistrimeve korrekte nga mostra E,

Ne  = është numri i vlerësuar i njerëzve nga mostra E 

Np  = është totali i popullatës së vlerësuar nga mostra P,
 

Nn =  Popullsia totale e PB për jo të shpërngulurit për pas-shtresim nga mostra P. PB për çdo 
person është produkt i tri vlerave:

 

 
 Mn      = Numri i llogaritur i përputhjeve të mostrës P të jo të shpërngulurve 

SVD = DD * [          ]DD * * ____ ____
____

____ =
CE CE

Mo

Np

Ne Ne No

M
_____________Nn + Ni

( Mn + (     ) Ni )

∑ 
j ε E Mostra

P ce, j Wj= 

Jo të shpërngulur (Nn) + Personat lëvizës (Ni)= 

∑ 
j ε Jo të shpërngulur

Pm, j Fc,j Prj Wj= 

∑ 
j ε Jo të shpërngulur

fc, j Pr,jWj= 

∑ 
j ε E Mostra

Wj= 

SVD = N++ = ______________( N+1) (N1+)
N11
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Ni       = Popullsia totale e APR-së së peshuar për të kthyerit për pas-shtresim nga mostra P. PB për 
çdo person është produkt i dy vlerave:

 
 No       = Numri i vlerësuar i përputhjeve për personat që ndërrojnë vendbanim në mostrën P 
 

 
Mo = Numri i vlerësuar i përputhjeve për personat që ndërrojnë vendbanim në mostrën P 

Ku;

Pce  = probabiliteti i çdo regjistrimi korrekt për personin j 
Wj  = PB e përshtatur.  Kundrejt mundësisë së përzgjedhjes në mostrën P
 fc, j  =  përshtatja e mos- intervistës bazuar në statusin e intervistës në ditën e regjistrimit për personin
Pr,j  =  mundësia e vendbanimit në ditën e regjistrimit për personin j.
fp, j  = përshtatja e mos-intervistës bazuar në statusin e ditës së intervistës të APR-nëpër personin
Pm,j = mundësia përputhjes për personin

Faktori korrigjues i mbulueshmërisë 
Faktori korrigjues i mbulueshmërisë (CCF) është një përmasë e neto mbi-numërimi apo të neto 
nën numërimit të popullatës të ekonomive familjare në kuadër të regjistrimit.  Faktori korrigjues 
i mbulueshmërisë për pas-shtresim është llogaritur duke ndarë SDV-in për atë pas-shtresim me 
numërimin e tij të regjistrimit.

 

Ku; C = është numërimi i popullatës të ekonomive familjare të regjistrimit.         
 
Llogaritja e vlerësimeve 
Të gjitha vlerësimet janë llogaritur në nivelet vijuese; Nacional, Regjional, dhe Urban dhe Rural në 
nivel nacional, dhe të 38 nivelet e pas-shtresimeve.

Vlerësimi i popullsisë së regjistrimit
Vlerësimi i mostrës E të popullatës së regjistruar në regjistrim është shuma e popullatës së krahasuar, 
të popullatës së përfshirë gabimisht në regjistrim, të popullatës së numëruar në mënyrë korrekte në 
regjistrim por të munguar në APR , dhe rastet e informatave të pamjaftueshme të regjistrimit. 

∑ 
j ε të shpërngulur

fc, j Pr,jWj= 







∑ 
j ε të shpërngulur

Pm,j  fc, j Pr,jWj= 

CCF = ____DSE
C

∑ 
j ε të kthyer

Fp,j   Wj= 
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Vlerësimi i popullatës së APR-së
Vlerësimi i mostrës P për popullsinë e tërësishme është një shumë e jo të shpërngulurve dhe të atyre 
që lëvizin në kuadër të popullsisë.

Popullsia e vërtetë 
Kjo është popullata e vlerësuar nga APR  dhe e shumëzuar nga popullata e nxjerrë nga regjistrimi 
pas- korrigjimit të përfshirjeve të gabuar dhe e ndarë nga popullata e përputhurës regjistrimit dhe 
APR-së. Popullata e vërtetë po ashtu njihet si SDV, e llogaritur për çdo pas-shtresim.

Gabimet në mbulueshmëri 
Gabimi në mbulueshmëri i referohet ose personave të nën-rinumëruar apo atyre të mbi- numëruar 
të njësive për shkak të mbetjeve të personave/njësive banesore apo respektivisht, përfshirjes së 
dyfishtë/të gabuar,.

Gabimi i nën-numërimit neto i  regjistrimit
Kjo është diferenca mes asaj se çfarë është dashur të numërohet, dmth, të Popullatës së Vërtetë dhe 
asaj se çka është numëruar në regjistrim.

Shkalla neto e nën-numërimi të regjistrimit 
Kjo nënkupton totalin e neto gabimit në krahasim me vlerësimin e sistemit të dyfishtë të popullatës 
së vërtetë. Ai është një tregues i rëndësishëm i cilësisë së mbulueshmërisë të regjistrimit.

    

Lëshimet  e regjistrimit 
Formula e përdorur për të vlerësuar mbetjet jashtë regjistrimit është;

[          ]DD * ____
____

Popullsia e vërtetë =
CE

MoNe No

_____________Nn + Ni

( Mn + (     ) Ni )

Shkalla e gabimit në mbëlueshmëri neto = __________________________________ * 100Popullsia e vërtetë - numrimi i regjistrimit
Vlerësimi i popullsisë së vërtetë

= ____________________________________ * 100Gabimi neto i mbulueshmërisë së regjistrimit
Vlerësimi i popullsisë së vërtetë

Popullata e regjistrimit 
   = popullata e krahasuar + e numëruar korrekt + e numëruar gabimisht

∑j ε mostra EWj= 

Popullsia e APR-së = jo të shpërngulur + që lëvizin

Lëshimet e regjistrimit = Popullsia e vërtetë - Regjistrimet korrekte



SHtoJCa  1  - metodologjia e vlerërsimi të  anketës  së pas-regjistrimit

FAQE 69Vlerësimi i rezultateVe të regjistrimit me anë të anketës së Pas-regjistrimit  

Shkalla e mbetjeve të regjistrimit nënkupton popullsinë e humbur në krahasim me vlerësimin e 
popullatës së APR-së.

Përfshirja e gabuar në regjistrim 
Përfshirjet e gabuar përfshijnë fabrikimet dhe duplikimet dhe alokimet e gabuara gjeografike. 
Përfshirjet e gabuar llogariten si në vijim: 

Shkalla e përfshirjes së gabuar të regjistrimit 

Faktori i korrigjimit të mbulueshmërisë 
Faktori i korrigjimit të mbulueshmërisë (FKM) është një përmasë e neto mbi numërimit apo të neto 
nën numërimit të popullatës së ekonomive familjare në kuadër të regjistrimit. Faktori i korrigjimit të 
mbulueshmërisë është llogaritur duke e ndarë SVD-në për atë pas-shtresim me numërimin e tij të 
regjistrimit.

 

Ku C =është numërimi i popullatës së ekonomive familjare të regjistrimit.  
Vlerësimi i SVD-së për një grup të popullatës 
SVDj për një grup j që mund të formohet me kombinimin e pas-shtresimeve jepet me:

Ku mbledhja I është mbi të gjitha ato shtresime që i përfshinë grupi i dëshiruar.
SVDj për çdo kombinim ndërmjet sektorëve të pas- shtresimeve jepet sipas:

Ku Cij është numërimi i regjistrimit për grupin  jth  pas-shtresim  jth  dhe faktori i korrigjimit definohet 
si... 

Përfshierjet e gabuara = (Numërimet e regjistrimit + lëshimet e regjistrimit) - Popullsia e vërtetë

Shkalla e lëshimeve = _________________________ * 100Lëshimet e regjistrimit
Vlerësimi i popullsisë së vërtetë

Shkalla e përfshierjes së gabuar = _________________________* 100
Përfshierjet e gabuara

Vlerësimi i popullsisë së vërtetë

SVDj = DSE ij ∑
s

i

SVDj = Faktori i korrigjimit j (Cij  )∑
s

i

FKM = ____SVD
C



Vlerësuesi i dallimeve  Jackknife është përdorur për APR-në e Regjistrimit 2011 të Kosovës. Metoda 
shkurtimisht është e sqaruar më poshtë. Është dhënë një shqyrtim i shkurtër se si të implementohet 
metodologjia në fjalë më poshtë.  Për shpjegim të mëtutjeshëm të metodologjisë shih, Ëolter (1985)

Vlerësuesi i dallimeve Jackknife i merr vlerësimet e interesit nga secila prej shumë nën-mostrave 
të popullsisë dhe pastaj e llogarit dallimin  nga variabiliteti mes vlerësimeve të nënmostrës. Për 
thjeshtësim, njeriu mund ta konsideroj se mostra e njësive n është gati e përzgjedhur. Kështu, n-ja 
mund të jetë numri i bllokut të grupezimeve, njësive banesore, ekonomive familjare apo QR-ve me 
njësitë banesore. Në vend të përzgjedhjes të shumë nënmostrave të reja, njeriu mund të përdorë 
mostrën ekzistuese dhe të përzgjedhë një nënmostër të popullsisë duke lënë anash një element apo 
grup të elementeve (të themi një QR) nga mostra ekzistuese. 

Lë të jetë Xik vlerësim i interesit duke përjashtuar elementin Kth (grupin apo ED) ku k=1,2,3, …, n.   
Pastaj, gabimi standard për një vlerësim jepet me: 

Ku n-ja është numri total i nënmostrave.

Vlerësimi (statistika) Xi ishte definuar si vlerësim i sistemit të dyfishtë (SDV), neto gabimi, 
përfshirjet e gabuar apo çdo vlerësim tjetër të interesit që është llogaritur për analizën e APR-së. 

Nuk ka PB apo rikalkulim të regjistrimit korrekt apo të probaliteteve të përputhjes. Vlerësimi 
(kryesor) ka mundur të përdorej bazuar në popullsinë e tërësishme në fushën e vlerësimit.  Ky 
vlerësim i SVD-së veç është llogaritur. Metodologjia për të llogaritur mospërputhjet në një nivel të 
ndryshëm gjeografik apo për një grup të nënpopullatës është e njëjtë dhe është përsëritur në nivelin 
e dëshiruar gjeografik.

Për shkak të kufizimeve të të dhënave, mospërputhjet janë llogaritur vetëm për vlerësimet në nivel 
nacional. Vlerësimet për nivelin urban, rural në nivel nacional gjithashtu janë fituar por pritej të ishin 
më pak stabile. Mospërputhjet apo intervalet e sigurisë për të gjitha vlerësimet tjera në raport nuk 
ishin llogaritur. Mesatarja e Xik ishte përdorur për mostrën e tërësishme në pas-shtresime për të 
thjeshtësuar kalkulimet me pak apo fare humbje në saktësinë e vlerësimit.

Gabimi standard (Xi ) = (Xik - X1k )
2

_____n - 1
n

∑
n

i = 1

shtOjCa 2
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Gabimi në  përmbajtje e matë mospërputhjen mes të dhënave të regjistrimit dhe te APR-së.  Gabimi  
në përmbajtje vlerësohet vetëm për personat e përputhur dhe për variablët e përzgjedhur për të 
matur mospërputhjen  mes përgjigjeve për të dhënat e marruara të regjistrimit dhe APR-nëpër 
të njëjtat pyetje. Është me rëndësi të dihet mospërputhja mes të dhënave nga dy të burimet (të 
regjistrimit dhe APR-së) për ato veçori që përdoren për operacionet përputhjes të APR-së dhe për 
formimin e pas- shtresave për vlerësim.  Mospërputhjet në këto veçori të shtyn të paragjykosh në 
rezultatet e SVD-së. Për të qenë ideale, të dhënat nga të dy burimet do të duhej të ishin të njëjta. 
Megjithatë, kjo nuk është praktikë në rastin konkret. 

Kjo mospërputhje matet me anën e katër indikatorëve: shkallën e dallimit neto, indeksin e 
mospërputhjes (të thjeshtë dhe të përgjithshëm), shkallën e dallimit të përgjithshëm, shkallën e 
marrëveshjes (për detaje, shih UNSD (2010)]. Është gjithashtu  e dëshirueshme të shqyrtohet tabela 
e dy varieteteve për të përcaktuar grupimin e veçorisë për krahasim dhe vlerësim të gabimeve në 
mbulueshmëri. 

Analiza dhe vlerësimi i gabimit në përmbajtje është kryer në nivel nacional për gjini, moshë, etnicitet 
dhe status martesor.  Indekset e llogaritur për vlerësimin e gabimeve në përmbajtje përshkruhen më 
poshtë.

Shkalla e dallimit  neto (SHDN) 
SHDN-ja e përafron nivelin e dallimit  në të dhënat e marruara të APR-së dhe regjistrimit për çdo 
përgjigje në regjistrim dhe APR në krahasim me numrin total të personave të përputhurën të gjitha 
kategoritë e përgjigjes. Kjo mund të interpretohet si një përmasë e paragjykimit në të dhënat e 
regjistrimit vetëm nëse APR-ja  konsiderohet të jetë i vërtetë . SHDN-ja llogaritet duke përdorur 
formulën:

për i = 1,2,…… C

ku:
Y.i = Numri i regjistrimit të pamatur të regjistrimit të rasteve në kategorinë ith 

Yi. = Numri i pamatur i APR-së të rasteve në kategorinë ith 

n  =  Numri i pamatur i rasteve të krahasuara 
c   =  Numri total i kategorive të përgjigjes për karakteristikën “y”.  Për shembull, gjinia ka dy 
kategori – mashkullore dhe femërore 

shtOjCa  3 
vlerësimi i indekseve të 
gabimit në përmbajtje
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n
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Indeksi i mospërputhjes
Indeksi i mospërputhjes është proporcioni i mospërputhjes së thjeshtë të përgjigjes ndaj mospërpu-
thjes totale për një veçori të dhënë. Është një numër relativ i rasteve për të cilët përgjigjja ndryshon 
mes regjistrimit dhe APR-së. Kjo llogaritet për çdo kategori të përgjigjes i sipas formulës vijuese:

    për Ci .....,2,1=

ku: iiY  = Është numri i rasteve ku kategoria i ishte dhënë si përgjigje në të dyja në regjistrim dhe në 
APR.  

Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjes 
Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjes  është masë përmbledhëse e indeksit të mospërputhjes (kjo është 
për të gjitha kategoritë e përgjigjes të karakteristikës si tërësi). Formula e llogaritjes është si vijon:

Shkalla e dallimit të përgjithshëm 
Shkalla e dallimit të përgjithshëm matë përqindjen e përgjigjeve të raportuara/ të shënuara ndryshe 
me pyetjet e shtruara nga regjistruesi i Regjistrimit dhe APR-së.  Formula e përdorur është:

Shkalla e marrëveshjes 
Shkalla e marrëveshjes (RA) është plotësim i shkallës së dallimit të përgjithshëm (GDR). Shkalla e 
marrëveshjes tregon nivelin në të cilin informata e dhënë në regjistrim krahasohet me atë të dhënë 
gjatë APR-së. Një shkallë e ulët e marrëveshjes tregon një shkallë të lartë të variabilitetit dhe anasjell-
tas. Prandaj, shkalla e marrëveshjes është përmasë e mirë e gabimit të përgjithshëm për një veçori. 

Shkalla e marrëveshjes (RA) është dhënë sipas formulës vijuese:
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Interpretimi i indekseve të gabimit në përmbajtje 
Indekset e gabimeve në përmbajtje mund të analizohen duke përdorur kriteret e paraqitur në tabelën 
e mëposhtme

Interpretimi i indekseve për gabimet në përmbajtje

interpretimi i indekseve për gabimet në  përmbajtje

masa

niveli

ulet mesëm lartë

indeksi i mospërputhjeve <20 20 - 50 >50

indeksi i përgjithshëm i mospërputhjeve <20 20 - 50 >50

vlera absolute e Shbds <0.01 0.01 -0.05 >0.05

burimi: UNSD (2010), Anketa e Pas-Regjistrimit, Udhëzimet operacionale.  



Kjo shtojcë paraqet tabelat shtesë për të siguruar më shumë informata mbi rezultatet e të dhënave 
të APR-së. Gabimet në mbulueshmëri në këto tabela u shqyrtuan shkurtazi në raportin kryesor. 
Tablat në këtë shtojcë japin informata shtesë. Për shkak të madhësisë së kufizuar të mostrës 
dhe variabilitetit të lartë, këto rezultate mund të përdoren vetëm si udhëzime për shfrytëzimet e 
ardhshme. Megjithatë, njeriu duhet të ketë kujdes mbi sjelljen e konkluzioneve definitiv mbi gabimet 
në mbulueshmëri bazuar në këto tabela.  

Gabimet në përmbajtje janë vlerësuar vetëm në nivelet nacionale dhe kishte të dhëna të 
mjaftueshme për t’i analizuar.  Tabelat e gabimit në përmbajtje të dhëna këtu mbulojnë 
karakteristikat që kanë pothuaj të njëjtit indekse të gabimeve në përmbajtje si ato që u shqyrtuan në 
raportin kryesor dhe nuk u analizuan në detaje.  

Tabelat shtesë të gabimeve në mbulueshmëri janë dhënë më poshtë në këtë indeks. 

tabelat a 4.1.:  lëshimet në regjistrim sipas pas-shtresimeve 
lëshimet (personat)

regjioni urban/ 
rural

shqiptarë tjerë
grupmoshat

0-19 20-45 46+ zbrazët
gjakova  urban 2780 1487 619  Zbrazët

 rural 3433 985 582  Zbrazët
gjilani  urban 1469 1622 768 105

 rural  Zbrazët   Zbrazët  Zbrazët 3206
mitrovica   rural 1074 0 0 5560
peja   rural 1129 2887 391 1155
prizreni  rural 0 1392 0 949
prishtina   urban 1504 6727 1637 29

  rural 0 1060 4426 2958
Ferizaj  urban 571 667 834   Zbrazët

 rural 1784 4949 791 6375

Shënim:  Prishtina korrespondon si me  kryeqytetin ashtu edhe me regjionin e Prishtinës. Pjesa urbane korrespondon me 

kryeqytetin dhe ajo rurale korrespondon me regjionin jashtë qytetit.  

shtOjCa 4
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tabela a 4.2:  përfshirjet e gabuar në regjistrim sipas pas-shtresimeve 

përfshirja e gabuar (personat)

regjioni urban/ 
rural

shqiptarë tjerë

grupmoshat

0-19 20-45 46+ Zbrazët
gjakova  urban 0 0 269 Zbrazët

 rural 1093 5167 502 Zbrazët

gjilani  urban 131 285 107 176

 rural Zbrazët Zbrazët Zbrazët 0

mitrovica   rural 0 1013 506 484
peja   rural 693 1967 1467 0

prizreni  rural 0 678 0 2225
prishtina   urban 224 608 3 271

  rural 1302 1332 0 338
Ferizaj  urban 228 233 142 Zbrazët

 rural 0 177 0 265

Shnënim:  Prishtina korrespondon si me  kryeqytetin ashtu edhe me regjionin e Prishtinës. Pjesa urbane korrespondon me 

kryeqytetin dhe ajo rurale korrespondon me regjionin jashtë qytetit.  

Tabelat e gabimit në përmbajtje
Tabelat shtesë të gabimit në përmbajte janë dhënë më poshtë.
Indekset e gabimit në përmbajtje mund të analizohen duke përdorur kriteret e paraqitur në tabelën e 
mëposhtme.

tabela a 4.3  interpretimi i indekseve për gabimet në përmbajtje 
interpretimi i indekseve për gabimet në përmbajtje

përmasa

niveli

i ulët i mesëm i lartë

indeksi i mospërputhjeve <20 20 - 50 >50

indeksi i përgjithshëm i mospërputhjeve <20 20 - 50 >50

vlera absolute e ndr <0.01 0.01 -0.05 >0.05

burimi: UNSD (2010), Anketa e pas-regjistrimit, udhëzimet operacionale.  
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tabela a 4.4 të dhënat e marruara të përgjigjes të personave të mostrës p dhe e sipas gjinisë

mostra-e

mostra p

gjinia mashkull Femër totali

mashkull 2760 64 2824

Femër 67 2756 2823

total 2827 2820 5647

tabela a 4.5 indekset e gabimit në përmbajte për gjininë
ndr indeksi i mospërputhjes

mashkull -0.000531256 4.639632681

Femër 0.000531256 4.639632681

indeksi i paqëndrueshmërisë së 
përgjithshme 4.639632681

shkalla e dallimit bruto 0.023198158

shkalla e pajtueshmërisë 97.68018417

tabela a 4.6 të dhënat e marruara nga përgjigjet e personave në mostrën p dhe e sipas 
statusit martesor

mostra e

mostra p

Statusi 
martesore

Kurrë i  
martuar

I martuar 
me 

çertifikatë

I martuar- 
pa 

certifikatë
I/e-ve

I/e-
shkurorë-

zuar
total

Kurrë i  
martuar

2676 60 6 8 1 2751

I martuar me 
certifikatë

76 2133 68 27 2 2306

I martuar pa 
certifikatë

10 75 196 1 1 283

I/e ve 10 73 4 127 2 216

I/e 
shkurorëzuar

3 2 3 2 13 23

totali 2775 2343 277 165 19 5579
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tabela a 4.7 indekset e gabimit në përmbajtje për statusin martesor
NDR Indeksi i mospërputhjes

Kurrë i  martuar -0.004301846 6.238124541

I martuar me certifikatë -0.006632013 14.12185233

I martuar pa certifikatë 0.001075462 31.58501317

I-ve/e ve 0.009141423 34.48992099

I/e
shkurorëzuar 0.000716974 38.23786433

Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjes 13.47120446

Shkalla e dallimit të përgjithshëm 0.077791719

Shkalla e pajtueshmërisë 92.22082811

tabela a 4�8 të dhënat e marruara në përgjigjen e personave në mostrën p dhe e sipas grupit etnik

mostra p

mostra e

Shqiptarë Të tjerë Total

Shqiptarë 4881 17 4898

Të tjerë 25 720 745

Total 4906 737 5643

 

tabela a 4.9 indekset e gabimit në përmbajtje sipas grupeve etnike
SHND Indeksi i mospërputhjes 

Shqiptarë -0.001417686 3.2623903

Të tjerë 0.001417686 3.2623903

Indeksi i përgjithshëm i mospërputhjeve 3.2623903

Shkalla e dallimit të përgjithshëm 0.00744285

Shkalla e pajtueshmërisë 99.25571505
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