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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 konfidencialitetit të të dhënave personale. Ky ligj gjithashtu përcakton obligimin për të kryer anketimin pasregjistrimit 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 definicioneve 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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Parathënie
Sipas Rregullores së Bashkimit Evropian (BE) Nr 1151/2010 (9
dhjetor 2010), kërkohet që së bashku me rezultatet e regjistrimit
të transmetohet një raport i cilësisë i cili përmban një përshkrim
sistematik të burimeve të të dhënave të përdorura për qëllime të
regjistrimit, si dhe një raport i cilësisë së rezultateve të regjistrimit i
prodhuar nga këto burime.
Meqë regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosovë 2011 është i
bazuar mbledhjen e të dhënave ne terren në bazë të pyetësorëve,
burimet e të dhënave janë përshkruar në tërësi në një raport të
metadatave, i cili e plotëson atë aktual dhe është në dispozicion
për publikun e gjerë.
Ky raport i cilësisë së regjistrimit ka për objektiv kryesor t’iu siguroj
përdoruesve tanë të gjitha informatat e nevojshme për të vlerësuar
besueshmërinë e rezultateve të regjistrimit. Ai përshkruan të gjithë
hapat e përdorur më parë, gjatë dhe pas regjistrimit të popullsisë në
funksion të rritjes së besueshmërisë së të dhënave dhe rrjedhimisht
dobisë së tyre. Ai gjithashtu paraqet një analizë të detajuar të
krahasimit të rezultateve të regjistrimit me ato të marra nga anketa
të tjera statistikore ose informacione administrative. Së bashku
me raportin për mbulueshmërinë e regjistrimit dhe vlerësimet e
gabimeve në përmbajtje (raporti APR), ky raport jep informacion
transparent dhe të plotë për rezultatet e regjistrimit të Kosovës.
Në këtë dokument, lexuesit do të gjejnë të gjitha informatat që
ata i kërkojnë për të kuptuar se çfarë ishte cilësia fillestare e të
dhënave të mbledhura nga operacioni anketues, dhe deri në çfarë
mase të dhënat është dashur t’i nënshtrohen procedurave të
redaktimit për t’u bërë të dhëna koherente dhe përfaqësuese
të përcaktuara për t’u përdorur për analiza të mëtejshme dhe
vendim-marrje.

Unë përfitoj nga ky rast të falënderoj të gjithë personat, ekspertët,
institucionet dhe organizatat nga Kosova, nga vendet e tjera dhe
nga organizmat ndërkombëtar - kryesisht të Bashkimit Evropian të cilët i bashkuan përpjekjet e tyre për t’i siguruar regjistrimit të
Kosovës rezultate shumë të besueshme.
Janë shumë për t’u përmendur një nga një, por ata të gjithë do
ta njohin veten e tyre në përshkrimet e tri raporteve kryesore
të cilësisë së regjistrimit të përpunuar nga Agjencia jonë
e Statistikave. Mirënjohja ime me e thellë shkon edhe për
pjesëmarrësit kryesorë dhe në të njëjtën kohë përfituesit kryesorë
të kësaj ndërmarrjeje gjigante: Banorët e Kosovës të cilët dhanë
përgjigje të plota dhe të besueshme në pyetjet e regjistrimit.
Bashkëpunimi ka qenë çelësi i suksesit të regjistrimit tonë, dhe kjo
hapi rrugën për një fushë të re për të bërë dhe shpërndarë statistika
zyrtare në vendin tonë.
Tani po ashtu është në mënyrë të përkryer e kuptueshme se
komunikimi dhe prodhimi i orientuar drejt shërbimit janë standarde
të reja për t’u zhvilluar.
Unë sinqerisht shpresoj se operacionet tjera të mbledhjes së
të dhënave statistikore do të kuptohen nga të gjithë banorët e
Kosovës dhe nga organet dhe mediat përgjegjëse për informimin
e tyre, për shkak se të dhënat objektive sasiore janë një
infrastrukturë e vërtetë për shoqëritë demokratike në të cilën
çdo forcë udhëheqëse mund të mbështetet për t’i argumentuar
kërkesat e saj te organet e qeverisjes dhe për të zhvilluar
strategjitë e veta zhvillimore.

Lidhur me përshtatshmërinë, regjistrimi i bazuar në pyetësorë ka
qenë i vetmi opsion i zbatueshëm në vendin tonë, për shkak të
mungesës aktuale të regjistrave administrativ, në të cilët shumica
e vendeve të zhvilluara tentojnë t’i bazojnë regjistrimet e tyre për
arsye të kosto-efektivitetit
Cilësia e plotësisë për fat të keq është penguar nga jodisponueshmëria e të dhënave të regjistrimit për një pjesë
gjeografike të Kosovës - që përfaqëson 3 nga 37 komunat- ku
pavarësisht përgatitjes së materialeve, insistimit të bashkësisë
ndërkombëtare dhe dialogut bindës, ka qenë e pamundur të
sigurohet pjesëmarrja e popullsisë rezidente dhe e autoriteteve
të komunave të tyre. Vlerësimet e ardhshme të popullsisë së
përgjithshme duhet të ndihmojnë tejkalimin e problemeve me këtë
dobësi të regjistrimit.
Saktësia e regjistrimit matet kryesisht nga gabimet e gjetura në
të dhënat e papërpunuara dhe procesi i redaktimit dhe imputimit
të cilit ato i janë nënshtruar. Kjo është shpjeguar qartë në pjesën
3 të këtij raporti. Saktësia matet edhe me metodologjinë e nxjerrë
duke krahasuar të dhënat e regjistrimit me ato të marra nga burime
alternative të të dhënave.
Së bashku me raportin e metadatave dhe raportin e Anketës pas
regjistrimit (PES), unë jam i sigurt se përdoruesit kanë në duart e
tyre të gjitha informatat e nevojshme për një përdorim të duhur dhe
të vlefshëm të të dhënave tona të regjistrimit.

Isa Krasniqi
Kryeshef Ekzekutiv

Hyrje
Për shkak të kompleksitetit të procesit te regjistrimit,
është e mundshme që gabimet e një lloji apo të
një tjetri mund të lindin në çdo fazë të operacionit
të regjistrimit. Gabimet në regjistrim mund të
lindin për shkak të arsyeve të tilla si planifikimi i
dobët/ implementimi i demarkacionit të qarqeve
të regjistrimit, interpretimi i ndryshëm i pyetjeve
nga ana e regjistruesve dhe/ose të intervistuarve,
mungesa e dëshirës apo pamundësia për të dhënë
përgjigje të sakta, mos-përgjigja, gabimet në futjen e
të dhënave dhe gabimet në kodim/redaktim. Përderisa
gabimet e tilla janë të pashmangshme deri në një
farë mase, vlera e rezultateve të regjistrimit mund
të rritet nëse cilësia e të dhënave është kuptuar siç
duhet.

ose procedurat dhe teknikat për t’i kufizuar gabimet
e mospërputhjes gjatë futjes së të dhënave mund t’i
kontribuojnë cilësisë më të mirë të të dhënave. Këto
aspekte janë të mbuluara në dy kapitujt e parë.

Objektivi kryesor i studimit të vlerësimit të
regjistrimit është që t’i sigurojë edhe prodhuesit
e edhe përdoruesit të të dhënave, informacion
të vlefshëm në lidhje me cilësinë e të dhënave të
regjistrimit.
Vlerësimi i regjistrimit përfundimisht mund t’i
kontribuojë ndërtimit të besimit të publikut dhe të
kuptuarit më të mirë të vlerës dhe kufizimeve të të
dhënave të regjistrimit të cilat mund ta minimizojnë
keqinterpretimin e rezultateve të regjistrimit.

Në fund, vlerësimi i regjistrimi kryhet për të
identifikuar mbulueshmërinë dhe gabimet
përmbajtjesore me metoda të ndryshme. Gjatë
regjistrimit në Kosovë janë aplikuar dy: Anketa
Pas Regjistrimit (e quajtur PES) dhe teknikat
demografike.

Cilësia e një regjistrimi varet nga masat parandaluese
që synojnë sigurimin e cilësisë. Trajnimi i mirë dhe
procedurat organizative për mbledhjen e të dhënave

Pas realizimit, kur të jetë përfunduar futja e të
dhënave aplikohet metodologjia për lokalizimin e
gabimit për të zbuluar mospërputhjet sistematike dhe
ato të rastit, të cilat nuk kanë mundur të zbulohen
gjatë procesit të futjes së të dhënave. Kjo çon në
një proces të gjatë dhe kompleks të redaktimit të të
dhënave dhe imputimeve, qëllimi final i të cilave është
të fitohet një bazë e dhënave të regjistrimit me
mikro të dhëna konsistente dhe koherente. Kjo fazë
është përshkruar në pjesën e tretë.

Një raport i veçantë i është kushtuar vlerësimeve të
gabimeve në regjistrim duke u bazuar në PES, meqë
kjo metodologji nënkupton metodologji të veçantë
statistikore, e cila e meriton përshkrimin e vet. Cilësia
e rezultateve të regjistrimit të vlerësuara me teknika
demografike është përshkruar në kapitullin e fundit.

Kapitulli 1 Masat e marra për të siguruar cilësi të mbledhjes së të dhënave

Kapitulli 1

Masat e marra për të siguruar cilësi
të mbledhjes së të dhënave
Para mbajtjes së regjistrimit, janë zhvilluar dhe prezantuar një sërë masash nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK), në mënyrë që të garantojë cilësinë e fazës më të rëndësishme të
regjistrimit: mbledhjen e të dhënave të plota dhe të besueshme nga të gjithë banorët e Kosovës.

1.1 Masat organizative
1.1.1. Metoda e regjistrimit
Regjistrimi në Kosove është realizuar sipas metodës tradicionale (derë më dere) ku regjistruesit
kanë bërë plotësimin e formularëve. Për shkak të ndërlikueshmërisë së disa pyetjeve, si dhe për të
arritur përgjigje sa më të përputhura dhe koherente, po të lejohej plotësimi i formularëve nga ana e
të anketuarve kjo do të sillte përgjigje jo të drejta dhe do të kishte për pasojë humbjen e cilësisë së
të dhënave.

1.1.2. Përzgjedhja e stafit për grumbullimin e të dhënave
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) kishte përcaktuar kriteret specifike për përzgjedhjen e
regjistruesve, kontrollorëve si dhe mbikëqyrësve.
Këto ishin bazuar në nivelin e shkollimit, përvojën, njohuritë e kontekstit lokal, përfaqësimi i drejtë
etnik dhe gjinor. Bazuar në ligjin për regjistrimin e popullsisë, regjistruesit përzgjidheshin nga
komisionet komunale për regjistrim në secilën komune derisa kontrolloret propozoheshin nga KKR
dhe ne bashkëpunim me ASK behej përzgjedhja e tyre. Njoftimi mbi konkursin ishte bere ne tri (3)
gazetat kryesore (ne gjuhet zyrtare duke përfshirë edhe gjuhen turke) si dhe ne media elektronike,
derisa shpallja e konkurseve ishte bere ne secilën komune.
Për shkak se regjistruesit ishin personat e parë kontaktues me ekonomitë familjare ASK iu kishte
rekomanduar KKR-ve që të bëjnë përzgjedhjet e duhura të personelit I cili do të angazhohej në
regjistrim. Në disa Qarqe regjistruese (QR) ku jetonin më shumë komunitete të përziera, numri
i regjistruesve ishte në proporcion me gjuhën që flitej në ato QR. Pra, nëse një QR kishte 2-3
komunitete atëherë për atë QR ishin përzgjedhur 2-3 regjistrues që flisnin atë gjuhë të komunitetit.
Çdo regjistrues ishte pajisur me materiale të regjistrimit duke përfshirë hartat si dhe materialet
identifikuese që bënin që të dallohej regjistruesi (çantat, jeleku dhe pajisjet tjera).
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1.1.3. Trajnimet e stafit të terrenit
Trajnimet, moduli i trajnimeve ishte i një rëndësie të veçantë. Përmes procesit të mirë të trajnimeve,
varej ecuria e punës në terren dhe kualiteti i mbledhjes së të dhënave, në linjë me konceptet e
procesit të Regjistrimit.
Trajnimet janë përzgjedhur sipas formës “kaskade”, respektivisht nga lartë – poshtë.
Trajnimet e para për Instruktorë kryesorë - trajnimet e para janë mbajtur për instruktorët shtetërorë
21-sish nga ASK-ja, e që janë zhvilluar në dy faza. Trajnimet për instruktorë janë zhvilluar për tri (3)
ditë në fillim të muajit shkurt dhe më pas kah mesi i muajit shkurt, për katër (4) ditë.
Trajnimet me Komisionet Komunale të Regjistrimit (KKR-të) - janë mbajtur në nëntë (9) qendra të
trajnimit (nëpër rajone) prej 01-03 shkurt 2011. Trajnimet janë mbajtur në gjuhën shqipe dhe serbe.
Trajnimet për mbikëqyrës - trajnimet për mbikëqyrës janë zhvilluar gjatë periudhës 07-11 mars
2011. Këto trajnime janë mbajtur në Prishtinë në katër (4) qendra trajnimi. Trajnimet i kanë mbajtur
instruktorët shtetërorë.
Trajnimet për kontrollorë - trajnimet për kontrollorë janë zhvilluar prej 14-18 mars 2011. Këto
trajnime janë zhvilluar në 30 qendra trajnimi (zakonisht nëpër komunat përkatëse).
Trajnimet për regjistrues - trajnimet për regjistrues janë zhvilluar nga data 21-25 mars 2011.
Trajnimet për regjistrues janë zhvilluar në komunat përkatëse. Gjatë trajnimit kanë qenë gjithsej 161
qendra të trajnimit (klasë). Zakonisht, trajnimet për regjistrues janë mbajtur nëpër shkolla, derisa një
pjesë e tyre, trajnimet i kanë mbajtur në objektet e tjera komunale. Të gjitha qendrat e trajnimeve,
duke përfshirë edhe qendrat trajnuese për regjistrues, ishin të pajisura me projektor dhe pajisje të
tjera ndihmese. Trajnimet për regjistrues, fillimisht të planifikuara të zgjasin tri (3) ditë në fund
zgjatën pesë (5) ditë, për të siguruar një zotërim më të mirë të detyrave nga ana e regjistruesve.
Në pjesën e fundit të trajnimeve regjistruesit ushtruan për t’i plotësuar formularët e regjistrimit.
Trajnimet u zhvilluan në gjithë Kosovën dhe të gjitha u kryen me të njëjtat materiale të trajnimit,
instrumente dhe metodologji; çdo qendër trajnimi ishte e pajisur me projektorë.

1.1.4. Masat për të siguruar mbulueshmërinë e të gjithë banorëve
Edhe pse ishte propozuar në udhëzues që regjistruesit të bëjnë së paku tri (3) tentime për t’i
kontaktuar banorët e një ekonomie familjare, gjatë trajnimeve ishte rekomanduar që, nëse është e
nevojshme, t’i vizitojnë ekonomitë familjare më shumë herë në rast të mungesës . Gjithashtu, para
fillimit të regjistrimit, secili regjistrues e ka vizituar qarkun e tij të regjistrimit për t’u njohur me
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kufijtë e tij gjeografik dhe për të azhurnuar ndërtesën ekzistuese dhe banesat ekzistuese. Gjatë kësaj
vizite paraprake regjistruesve iu ishte dhënë për detyrë që të lënë në çdo banesë një letër informimi
për t’i informuar banorët për procesin e regjistrimit. Gjatë regjistrimit, nëse një banesë është gjetur
bosh, regjistruesit ishin udhëzuar që të lënë një letër me numrin e telefonit të kontaktit të tyre duke
kërkuar nga banori eventual që t’i kontaktoj ata dhe të dakordohen për kohën e intervistës.

1.1.5. Masat e kontrollit për të siguruar cilësi të numërimit
Të gjitha komunat kishin siguruar hapësirë të nevojshme pune ku për bëhej kontrollimi i materialeve
pas kthimit nga terreni n baza ditore. Kështu, që pas dites se parë regjistruesit takuan kontrollorët
për të kontrolluar materialet apo për të diskutuar për pengesat e mundshme në terren. Më pas
(gjatë ditës) kontrollorët duhej të takonin mbikëqyrësit dhe pas mbikëqyrësve të takonin anëtarët e
Komisionit Komunal të Regjistrimit. Kjo procedurë është ndjekur në të gjitha komunat deri në fund të
punës në terren. Këto takime ndihmonin procesin duke ofruar zgjidhje të harmonizuara për raste të
problematike të hasura. Procedurat e kontrollit po ashtu lejonin monitorimin nga afër të procesit të
regjistrimit dhe nxitjen e përfshirjes së të gjitha ekonomive familjare në qarqet e regjistruara.
ASK kishte krijuar një grup mbështetës(në Prishtinë) i cili brenda disa orëve ishte në gjendje që ta
mbështes punën në terren, ofrimin e sqarimeve te duhura metodologjike, marrjen e vendimeve ose
duke dërguar materialet shtesë sipas kërkesave.
Grupet punuese duke përfshirë edhe koordinatorët takoheshin çdo mbrëmje në Prishtinë për
të raportuar për ecurinë e punës në terren dhe informuar për hapat e mëtutjeshëm. Komunat
gjithashtu i raportonin ASK-së për do ditë lidhur me mbulueshmërinë e terrenit.
ASK kishte ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm dhe zbatoi shumë masa organizative me qellim
qe regjistrimi të jetë cilësorë dhe gjithëpërfshirës.

1.2 Formularët për mbledhjen e të dhënave të regjistrimit
Elementi më delikat dhe I rëndësishëm për të siguruar cilësinë e regjistrimit ka qenë dizajni i duhur
i pyetësorit. Kujdesi më i madh është bërë për t’u siguruar që pyetjet te ishin kuptuar mirë, që
ato ishin të qarta për personat e intervistuar dhe jo me dy kuptime. Strukturës së pyetësorit
dhe dizajnit të tij po ashtu iu ishte kushtuar kujdesi më i madh me qëllim që të mundësohet një
raportim i lehtë dhe i saktë i informacionit të dhënë. Pyetjet drejtuar vetëm disa personave janë
identifikuar në mënyrë të qartë, për shembull pyetjet për plleshmërinë që ishin për t’iu bërë vetëm
femrave të një moshe të caktuar. Të gjitha pyetjet ishin numëruar dhe rrugët logjike të intervistës
ishin treguar në mënyrë të saktë nga shigjetat që iu referohen pyetjeve të mëtejshme specifike. Për
shembull, nëse një ekonomi familjare është përgjigjur se nuk ka tokë në pronësi, ajo nuk duhet të
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përgjigjet në të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me përdorimin e tokës; këto pyetje ishin kapërcyer
sipas një udhëzimi të qartë të shënuar në formular.
Për të lehtësuar regjistrimin, formularët janë ndarë në tri kategori: pyetësorë për njësinë e banimit;
pyetësorët për ekonominë familjare; dhe pyetësorët individual. Secili nga këta formularë është
shtypur në një sfond me ngjyrë të veçantë, për një identifikim të lehtë.
Gjate vitit 2006 dhe 2008 ASK kishte realizuar dy pilot regjistrime që kishin për qëllim edhe
identifikimin se cilat pyetje duhej sqaruar apo modifikuar. Pas këtyre pilot regjistrimeve një numër i
pyetjeve iu ishte shtuar formularëve. Ekspertët në regjistrime po ashtu i rishikuan edhe versionet
e ndryshme gjuhësore të pyetësorëve për t’u siguruar se ata ishin në mënyrë të përkryer të
harmonizuar dhe se përkthimet nuk shtrembërojnë ndonjë pyetje.
Përveç formularëve të regjistrimit po ashtu janë përdorur edhe formularë ndihmës me qëllim që
të mblidhen të dhëna për ecurinë e regjistrimit dhe të prodhohen rezultate parapake të regjistrimit.
Gjatë regjistrimit regjistruesit kishin për t’i plotësuar këta formularë ndihmës:
Lista e ndërtesave (BL):ku regjistruesit raportonin për çdo ndërtesë të QR-së, përdorimin e
ndërtesës(për banim ose jo për banim) , numrin e kateve të saj dhe informata tjera të dobishme.
Formulari i Përmbledhjes Ditore (DS1); ky formularë ishte përgatitur për regjistrues në mënyrë
që ata të raportojnë për çdo ditë për ecurinë e regjistrimit në qarkun e tyre regjistrues. Duke e
shfrytëzuar këtë formularë ata mund të merrnin informacion për secilën banesë të vizituar si dhe
statusin e saj (e banuar ose boshe); numrin e ekonomive familjare që jetojnë në të; dhe banuesit e
gjetur në secilën ekonomi familjare , sipas gjinisë.
Në rastin të refuzimit të pjesëmarrjes, nga regjistruesit është kërkuar që të tregojnë refuzimin
në një pjesë të caktuar të formularit të rezervuar për komente. Pas regjistrimit doli se jo të gjithë
regjistruesit kishin ndjekur udhëzimin e fundit. Në të vërtetë, në disa qarqe ku është hasur
në refuzime të pjesëmarrjes së komuniteteve të caktuara, regjistruesit nuk kanë raportuar për
refuzimet, duke mos dashur të mbajnë përgjegjësinë për gjobitjen eventuale të personave në fjalë
meqë me ligj parashiheshin sanksione administrative për këta persona.
Lista e shënimeve dhe përmbledhëse për regjistrues (RS1); në këtë formularë çdo regjistrues
përmblidhte numrat e përgjithshëm të secilit lloj të njësive të cilën ai/ajo e kishte regjistruar gjatë
regjistrimit si: numri i ndërtesave në Qarkun e tij/saj, numri i banesave të banuara/pa banuara, numri
i ekonomive familjare, numri i personave sipas gjinisë meshkuj/femra. Kjo listë njëherit ishte një listë
kontrolluese për formularët tjerë bazik dhe këto lista ishin një ndihmesë e madhe për kontrollorët,
mbikëqyrësit si dhe për të dhënat paraprake të regjistrimit.
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Këto të dhëna përmbledhëse janë përpiluar më tej në mënyrë kaskade në formularë të tjerë duke
përgjithësuar të dhënat në nivel të Kontrollorit, nivel të Mbikëqyrësit deri në nivel komunal
(respektivisht formularët RS2, RS3 dhe RS4).
Formularët RS kanë qenë instrumenti kryesor i kontrollit për monitorimin e cilësisë së përparimit të
numërimit.
Shembuj të shumtë në manualë të ndryshëm të udhëzimeve (shpesh të ofruar në formë ilustruese
të lehtë për t’u kuptuar) ka marrë pjesë po ashtu në rritjen e cilësisë së mbledhjes së të dhënave
në terren. ASK nuk ka marrë asnjë ankesë në lidhje me qartësinë e leximit, lexueshmërinë apo për
formularë të tjera të pyetësorëve dhe manualë.

1.3 Hartografia e regjistrimit
Duke e ditur se vendbanimet ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme sa i përket shtrirjes territoriale
dhe dendësisë së popullsisë dhe madhësisë ishte e pamundur që vendbanimet të përdoren si njësi
regjistrimi të caktuara një regjistrues. Kështu, janë kërkuar metoda tjera për të përcaktuar një qark
regjistrues . Kosovës i mungojnë të dhënat administrative të tilla si regjistrat e popullsisë dhe ajo nuk
ka sistem fizik të adresave, i cili do ta lehtësonte identifikimin e lokacioneve në terren. Për rrjedhojë
ASK, që nga përgatitjet e saj të para të regjistrimit në vitin 2005, filloi një projekt ambicioz për të krijuar
një Sistemin Informativ Gjeografik (GIS). Ndërtimi i një sistemi të tillë ishte një sfidë në vetvete meqë ai
kërkonte mjete dhe zhvillimin e aftësive të duhura. Sistemi ka përdorur imazhet satelitore të territorit.
Kështu, kah mesi i vitit 2005, ASK ngriti një bazë solide të GIS-it ku ishin ndarë vendbanimet në
zona më të vogla (vetëm për nevoja të regjistrimit) qe u quajtën Qarqe Regjistruese (QR). Varësisht
prej dendësisë së ndërtesave dhe banesave dhe shtrirjes së tyre në vendbanim , qarqet regjistruese
ishin ndarë në tri (3) kategori: urbane, rurale dhe kodrinore-malore.
Gjatë dy pilot testimeve u bë e ditur se një regjistrues mund të mbulojë të gjithë zonën që i është
caktuar brenda dy (2) javësh.
Për qëllime të mbledhjes së të dhënave qarqet regjistruese ishin ndarë në:
QR Urbane që përfshinin përafërsisht 80-120 ekonomi familjare (banim të dendur);
QR Rurale që përfshinin 40-60 ekonomi familjare (banim mesatar); dhe
QR Kodrinore / malore që përfshinin deri në 40 ekonomi familjare (banim të shpërndarë)
Ndryshimet në ndarjen administrative territoriale në periudhën 2007-2010 (krijimi i komunave të reja)
e obliguan ASK-në që të shqyrtojë përkufizimin fillestar të QR-ve në sistemin GIS dhe t’i modifikojë
koordinatat-ortogonale, kodifikimin e objekteve, kufijtë e qarqeve regjistruese, përshkrimet e
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legjendës në harta , dhe shumë operacione tjera që marrin kohë për t’u realizuar. ASK po ashtu
azhurnoi imazhet satelitore dhe informacionet e terrenit për ndërtesat dhe karakteristikat e
popullsisë gjatë kësaj periudhe, të cilat në masë të madhe lehtësuan përzgjedhjen e personelit, si
dhe shpërndarjen e materialeve në bazë të përkatësisë etnike të njerëzve që jetojnë në secilin qark.
Sipas të dhënave të fundit, territori i Kosovës është i ndarë në 4643 QR.
Arritjet e hartografisë janë vlerësuar edhe nga BE-ja dhe Departamenti i Hartografisë& GIS-it i
ASK-së është pranua zyrtarisht me të drejta të plota si anëtare e re në forumin e gjeo-statistikave
evropiane; një arritje të cilën vendet e rajonit nuk kanë arritur ende.
I gjithë personeli i regjistrimit në terren është pajisur më tej me harta satelitore me ngjyra
që mbulojnë QR-të me interes, duke treguar kufijtë dhe ndërtesat e pranishëm në të. QR-të
respektuan kufijtë kadastral kështu që asnjë QR nuk mbulonte dy vendbanime të ndryshme,
megjithatë dy QR rurale nuk mundën ta respektojnë këtë rregull.
Për regjistrim janë shtypur disa lloje të hartave:
Hartat e Komisioneve Komunale të Regjistrimit (harta e komunave), harta për mbikëqyrës, harta
për kontrollorët, harta për regjistrues, koordinatorë dhe harta të tjera të stafit dhe harta për
Operacionin Monitorues Ndërkombëtar.
Një grup pune i departamentit të GIS-it i ASK-së i kishte dhënë stafit në terren harta shtesë kurdo
që ishin nevojitur gjatë procesit të regjistrimit

1.4 Ndarja e përgjegjësisë
Në ligjin mbi regjistrimin e popullsisë ishin specifikuar roli dhe detyrat e institucioneve te përfshira
ne projektin e regjistrimit te popullsisë. Kështu, me aprovimin e Ligjit të ri të Regjistrimit të
popullsisë (Nr. 03/L-237), Komisioni Qendror i Regjistrimit (KQR) u bë institucioni më i lartë për
mbikëqyrjen e regjistrimit.
Ky komision ishte zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, me propozim të Qeverisë.
Sipas Ligjit, KQR ishte organ i krijuar posaçërisht për ta administruar dhe mbikëqyrur përgatitjen,
organizimin dhe kryerjen e regjistrimit. Përveç kësaj, në bazë të Ligjit ishin caktuar anëtarët e KQRsë, të cilët përfaqësonin institucione të ndryshme.
Roli dhe detyrat e komisionit ishin:
1. Ta miratojë rregulloren e punës për Komisionin Qendror të Regjistrimit; t’i miratojë pyetësorët
dhe dokumentacionin për regjistrim, të propozuara nga institucioni kompetent i statistikave
zyrtare;
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2. T’i mbikëqyrë drejtpërdrejtë të gjitha fazat e përgatitjes dhe mbarëvajtjen e regjistrimit, si dhe
e udhëzon organin kompetent për statistika zyrtare për informacione,t që i kërkojnë autoritetet
publike, qarqet shkencore dhe shoqëritë civile. Garanton koordinimin e punëve ndërmjet
autoriteteve publike, qarqeve shkencore dhe shoqërisë civile.
3. T’i miratojë anëtarët e komisioneve komunale të regjistrimit, të propozuar nga komunat
përkatëse, si dhe t’ia përcaktojë detyrat dhe përgjegjësitë dhe detyra tjera.
Ne mesin e javës së dytë të muajit janar 2011 KQR miratoi formularët e regjistrimit.
Në fund të muajit janar 2011, janë ngritur komisionet komunale të regjistrimit në 34 komuna të
Kosovës (nga gjithsej 37). Po ashtu, në janar 2011, u organizuan dy takime me përfaqësuesit e
komunave, për t’i njoftuar ata me detyrat dhe rolin e tyre në procesin e regjistrimit.
Me aprovimin e Ligjit të ri të Regjistrimit të popullsisë (Nr. 03/L-237) u ndërruan anëtarëve e KQRsë. Ky ndryshim u bë në fund të muajit mars 2011 (një ditë para fillimit të regjistrimit) dhe sigurisht
anëtarët e rinj kishin qasje të duhur në procesin e Regjistrimit të popullsisë.
Roli I KQR ishte unik, pasi ai mblidhte përfaqësues nga institucionet kryesore në Kosovë, përfshirë
organizatat vendore e ndërkombëtare.
Disa jave para regjistrimit të popullsisë disa anëtarë të KQR-së së bashku me stafin tjetër të ASK
morën pjesë në fushatën e sensibilizimit. Ata po ashtu, morën pjesë në intervista të ndryshme,
dhanë deklarata publike, morën pjesë në debate, medie etj. Gjate periudhës së regjistrimit KQR mori
për raporte të shkurta ditore nga ASK rreth ecurisë së regjistrimit.
Komisionet Komunale të Regjistrimit (KKR) të ngritura në 34 komuna në fund të muajit janar 2011,
përbëheshin prej 9 anëtarëve: kryetari i komunës, 6 përfaqësues tjerë të komunës (departamenteve
apo sektorëve), një përfaqësues i OJQ-vë lokale dhe një përfaqësues i ASK-së.
KKR-të ishin ngarkuar me detyrën për të organizuar, zbatuar dhe realizuar ë pjesë e terrenit të
regjistrimit.
Roli i secilit anëtar të KKR-së ishte gjithashtu i përcaktuar qartë dhe i lidhur me përgjegjësinë
e zakonshme dhe fushën e kompetencave të personit në fjalë (koordinimi, logjistika,,
informacioni,administrimi, metodologjia, etj.) Nga rekomandimet e bëra nga KQR, në shumë komuna
stafi i KKR-ve ishte në terren për të monitoruar nga afër performancën e stafit në terren. Gjatë
regjistrimit, shkëmbimet e përditshme të informacionit dhe komunikimi ishin vendosur ndërmjet KKRve dhe selisë së regjistrimit në ASK në Prishtinë.
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Rekomandimet nga zyra e regjistrimit e ASK-së u mbështetën nga të gjitha KKR-të përgjatë gjithë
kohës së regjistrimit. Stafi i regjistrimit i ASK-së ka vepruar jashtë orarit të rregullt të punës si
dhe gjatë fundjavave, me qëllim të dërgimit-marrjes së informatave të ndryshme, si dhe për të
monitoruar procesin.
Duke integruar përvojat më të mira të vendeve të tjera,regjistrimi i Kosovës siguroi një organizim të
regjistrimit me shumë të ngjarë për të siguruar një mbledhje të të dhënave të cilësisë më të mirë të
mundshme.

1.5 Fushata e vetëdijesimit publik
ASK-ja, me mbështetjen e ekspertëve ndërkombëtar që i kanë ofruar mbështetje komponentës
së sensibilizimit dhe informimit ka përgatitur strategjinë për sensibilizim dhe informim, ku si
qëllim kryesor i kësaj strategjie ishte sensibilizimi dhe informimin i publikut lidhur me qëllimin e
regjistrimit, modalitetin e regjistrimit, mesazhet kyçe në nivel të individit, në nivel lokal, në nivel
qendror si dhe në nivel ndërkombëtar. Përmes kësaj strategjie e me gjithë zhvillimet politike në
Kosovë (zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale1) është pritur forcimi i pjesëmarrjes aktive e
popullsisë kosovare në regjistrim.
Me qëllim të informimi të popullsisë për Projektin e Regjistrimit, fushata sensibilizuese ka përdorur
të gjitha format e mundshme të sensibilizimit dhe të komunikimit (nëpërmjet televizionit, radios,
posterave, billbordave, broshurave, fletëpalosjeve, debateve, intervistave, shkrimeve etj.)Po ashtu,
ASK-ja kishte përgatitur një grup punues, që do të merrej vetëm me fushatën sensibilizuese. Gjatë
fushatës në terren, grupi i sensibilizimit kishte diskutuar, kishte vizituar komunat e Kosovës, duke
përfshirë edhe një numër të madh të vendbanimeve rurale.
KQR-të dhe OJQ-të lokale kanë qenë partnerë të çmuar në fushatën e ndërgjegjësimit publik,
duke përdorur kanale dhe metoda të ndryshme për të informuar popullatën dhe për të inkurajuar
pikëpamjet pozitive për pjesëmarrjen në regjistrim.
Disa fletushka informative, pyetje-dhe-përgjigje dhe dokumentet e tjera të mëdha publike janë
prodhuar dhe shpërndarë gjerësisht në vend.
Fushata sensibilizuese ishte ndarë në tri faza:
• Faza e parë, që kishte një dinamikë më të ngadaltë, ishte zhvilluar gjatë periudhës shtatordhjetor 2010. Kjo fazë karakterizohej me takime, punëtori, si dhe disa debate televizive. Gjatë
kësaj faze, ishte përgatitur edhe dokumenti bazë për fushatën sensibilizuese, qe përmbante
format dhe mënyrën e fushatës sensibilizuese.
1

 arliamentary elections in Kosovo developed in the mid of December 2010, while the new Government of Kosovo was formed in the
P
second part of February 2011.
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• Faza e dytë e fushatës sensibilizuese përfshinte periudhën janar-shkurt 2011. Gjatë kësaj
periudhe ishin finalizuar instrumentet e nevojshme për sensibilizim dhe ishin përcaktuar grupet
e ndryshme, që do të ishin bartës të fushatës sensibilizuese. Po ashtu, gjatë kësaj faze ishte
bërë shpërndarja e materialeve sensibilizuese.
• Faza e tretë e fushatës sensibilizuese përfshinte muajt që i paraprinin dhe e mbulonin
periudhën e regjistrimit mars-maj 2011. Gjatë kësaj periudhe ishin organizuar debate të
ndryshme televizive, intervista, shkrime e takime, duke sensibilizuar popullatën që të marrë
pjesë në Regjistrim.
Gjatë fushatës sensibilizuese, një grup i personelit nga ASK-ja dhe bashkëpunëtorët e jashtëm,
që ishin përfshirë në fushatën sensibilizuese, ishin fokusuar në komunikimin e afërt me qytetarë.
Kështu, realizuan mbi 80 takime, në qendra të ndryshme të Kosovës. Në këto takime, qytetarët janë
njoftuar për procesin e Regjistrimit.
Pas procedurave të hapura të tenderimit të organizuar nga menaxheri i Fondit të Mirëbesimit të
regjistrimit të UNOPS-it, fushata e ndërgjegjësimit i ishte besuar një operatori privat, të specializuar
në fushën e komunikimit. Roli i tij ishte të përcaktojë dhe të përgatit fushatën sensibilizuese, mjetet
e fushatës, formatin, përmbajtjen e tekstit dhe artikuj reklamues, përgatitjen e video dhe audio
klipeve, dizajnin, shtypjen dhe shpërndarjen e materialeve të fushatës së ndërgjegjësimit.
Në të gjitha aktivitetet e saj, kompania e komunikimit duhej të ndiqte sugjerimet dhe të marrë
miratimin nga ASK dhe kontribuuesit në fondin e mirëbesimit të regjistrimit.
Si pjesë shtesë e fushatës së informimit dhe sensibilizimit është organizuar një turne me autobus
(me mbishkrimet për regjistrimin - REKOS 2011), që vizitoi 90 fshatra, duke njoftuar kohën e
regjistrimit dhe shpërndarë disa informata themelore. Gjatë këtij turneu dhurata të ndryshme
(Fanella, topa futbolli, mbajtëse çelësash, broshura, etj) që përmbajnë shenja identifikuese të
regjistrimit janë shpërndarë tek njerëzit e takuar. Autobusi gjithmonë barte personalitete të shquara
vendore dhe ndërkombëtare të quajtur “Ambasadorët e vullnetit të mirë”, të njohur nga publiku
kryesisht si artist të famshëm të skenës, gazetarë apo sportist.
Me qëllim që të inkurajohen minoritetet për të marrë pjesë në regjistrim 13 organizata jo-qeveritare
që punuan në regjistrim me komunitete të veçanta etnike kanë qenë gjithashtu të përfshira për
të marrë pjesë në fushatë në informimit, me fokus të veçantë në sensibilizimin dhe informimin e
komunitetit serb. Ata përfaqësuan gjashtë komunitete etnike dhe shtatë komunitete të përziera.
Ata janë përzgjedhur pas një tenderimi të granteve të menaxhuar nga UNOPS
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Interneti ishte pjesë e fushatës sensibilizuese po ashtu. Ueb faqja REKOS 2011 ishte brenda në
portalin e ASK-së në internet në një fazë të hershme të përgatitjeve të regjistrimit, që siguronte
informata themelore për metodologjinë dhe që i u mundësonte njerëzve të bëjnë pyetje në lidhje me
regjistrimin.
Për të gjitha ekonomitë familjare ASK kishte përgatitur informacionin bazë për Regjistrimin e
Popullsisë në formë të letrës informuese që ishte shpërndarë në të gjitha ekonomitë familjare nga
regjistruesit gjatë vizitave para-regjistrimit
Me gjithë përpjekjet e bëra, suksesi i fushatës informative ka qenë disi i zbehët meqë disa persona
- sidomos nga komuniteti serb - këmbëngulën në mosgatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në
regjistrim.

Një pjesë e dështimit të fushatës ndoshta qëndron në kanalet e përdorur për të arritur popullsinë:
Serbët e Kosovës janë ende të lidhura kryesisht me mediat me origjinë në Serbi, ndërsa mediat
kryesore të përdorura për fushatën sensibilizuese - madje edhe në gjuhën serbe - janë të qasshme
kryesisht nga shqiptarët e Kosovës . Një tjetër shkak i mundshëm i vështirësisë për t’i bindur serbët
e Kosovës për të marrë pjesë në regjistrim ishte forma e orientuar drejt identitetit dhënë fushatës
si nga kompania përgjegjëse për sensibilizim njashtu edhe nga mediat të cilat mbuluan fushatën
kryesisht me specialistë të redaksisë së politikës në vend të atyre të lëmisë përkatëse . Kjo mund të
ketë futur dhe mbështetur idenë e gabuar se regjistrimi dhe statusi i Kosovës janë disi të lidhur.
Përveç kësaj, në zonat e regjistruara, serbët e Kosovës nuk kanë udhëheqës të fortë lokal, meqë
ata kundrejt të qenit këtu e identifikojnë veten më shumë me ata nga Serbia (artistë dhe figura të
sportit janë të fortë në Serbi, dhe ata janë modele të identitetit për shumicën e serbëve të Kosovës).
Me gjithë përpjekjet dhe angazhimin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, jo të gjithë
banorët e tyre pranuan të marrin pjesë në regjistrim.
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Kapitulli 2
Cilësia e të dhënave të futura ne
bazën e shënimeve
Kontrolli i cilësisë së formularëve të kthyer nga terreni ka qenë përgatitur dhe zbatuar plotësisht,
dhe shumë hapa para, gjatë dhe pas marrjes së të dhënave elektronike janë përgatitur në funksion të
sigurimit të cilësisë, integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave. Ky kapitull ofron një vështrim të
shpejtë të këtyre procedurave.

2.1 Kontrollet e paradefinuara të gabimeve në futjen e të dhënave
Sistemi i futjes së të dhënave u hartua në bazë të kërkesave dhe rekomandimeve të komitetit
drejtues ndërkombëtar. Sistemi kishte mundësinë për të gjetur dhe ruajtur gabime të tilla si
mospërputhjet (vlerat logjikisht jo valide ndërmjet pyetjeve), gabimet e mungesës (ku pyetjet
është dashur të marrin përgjigje por janë lënë bosh) dhe Gabimet e kapërcimeve të lëna anash (lloj i
gabimit që ka ndodhur për shkak të mosrespektimit të udhëzimeve të kapërcimit të bërë duke lëvizur
ndërmjet pyetjeve) që kanë ndodhur gjatë procesit të futjes së të dhënave dhe për të prodhuar në
kohë reale raport për to. Kjo veçori e sistemit e rriti aftësinë për të gjeneruar raporte lidhur me të
gjitha gabimet e ndodhura, duke bërë të mundur të pasurit e një pamje në kohë reale të punës së
kryer nga regjistruesit dhe operatorët. Në këtë mënyrë ishte e mundur që gjatë procesit të futjes së
të dhënave, të korrigjohen të dhënat e futura gabimisht në rast se ajo ishte i domosdoshme.
Kontrollet logjike (rregullat e redaktimit) dhe kontrollet tjera të validimit të të dhënave të zbatuara
në sistem janë përgatitur nga specialist të lëmisë përkatëse. Përveç kontrolleve logjike të të
dhënave, sistemi siguronte një tjetër mjet monitorimi që ishte zhvilluar në Visual Studio. NET 2010,
që mundëson për të bërë disa kontrolle të veçanta dhe korrigjime në bazë të raporteve të gabimit.
Këto kontrolle janë bërë nga kontrollorët e futjes së të dhënave. Kontrollori i futjes së të dhënave
kontrollon shifrat e përgjithshme të çdo QR-je dhe i krahason ato me shifrat e dhëna nga komunat,
shifrat e numërimit manual, RS1 për banesa, ekonomi familjare dhe persona.
Kontrollori sistematikisht kontrollon korrespondencën midis të dhënave të futura dhe formularëve
në letër të të gjithë pyetësorëve R3 të cilët kanë më shumë se 5 gabime. Rastet janë kontrolluar në
mënyrë manuale për të siguruar se këto gabime janë nga puna në terren e regjistruesve, përndryshe
gabimet duhet të korrigjohen
Aplikacioni për kontrollorë siguron se të gjithë pyetësorët janë futur në kuti, dhe kontrollohen
totalet me numërim manual dhe RS1.-të
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Në rast të mospërputhjes ndërmjet këtyre burimeve kontrollori patjetër duhet të bëjë përsëri
numërimin manual dhe të gjejë se ku është shkaku i mospërputhjes; kjo e fundit është regjistruar në
aplikacion.
Këto kontrolle janë bërë për të gjitha qarqet e regjistrimit dhe kanë siguruar plotësisht cilësinë e të
dhënave gjatë përpunimit të futjes së të dhënave.
Tabelat në vijim paraqesin gabimet e evidentuara (dhe më pas të korrigjuara) gjatë procesit të
përfshirjes së të dhënave



Datë: 01/20/2012

Pyetësorët individual R3
R3
Pa gabime
1076170
Totali i R3:
61.97 %
Totali i R3 me gabime
Totali i pyetësorëve R3 me gabime
R3 me më pak se 5 gabime
R3 me prej 6 deri në 44 gabime
Totali i gabimeve
Totali i gabimeve në këta pyetësorë

R3
Me gabime
660329
1736499
38.03 %
660329
592295
68034
1680231
955910
215728

56.89 %
12.84 %

508593

30.27 %

Mungon
Pyetje për t’u kapërcyer të
parespektuara
Mospërputhje ndërmjet pyetjeve

Pyetësorët për ekonomi familjare R2
R2
Pa gabime
127620
Totali R2:
297083
42.96 %
Totali i gabimeve
Totali i gabimeve në pyetësorët R2
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68355
26594

17.01 %
6.62 %

306798

76.37 %

Mungon
Pyetje për t’u kapërcyer të
parespektuara
Mospërputhje ndërmjet pyetjeve

Pyetësorët për banesa R1
R1
Pa gabime
362639
Totali i R1:
413392
87.72 %
Totali i gabimeve
Totali i gabimeve në pyetësorët R1
96839
35358
361
61120

R1
50753

Me gabime

12.28 %

36.51 %
0.37 %
63.12 %

Mungon
Pyetje për t’u kapërcyer të
parespektuara
Mospërputhje ndërmjet pyetjeve

Shënim: Statistikat e mësipërme përmbledhëse janë prodhuar duke u bazuar në tabelën me informacion për gabimet e cila
është ruajtur gjatë fazës së verifikimit të futjes së të dhënave.

2.2 D
 okumentimi i sistemit të menaxhimit të të dhënave të
regjistrimit.
Operacioni i përpunimit të futjes së të dhënave u organizua dhe menaxhua në mënyrë që plotësisht
të sigurojë cilësinë e të dhënave që futen dhe përmbledhjen e plotë të pyetësorëve në letër.
Hapat e mëposhtëm shpjegojnë procedurat kryesore të ndërmarra për të zbatuar këtë.
• Përpunimi i të dhënave filloi nga arkivimi. Personi (arkivisti), i cili punon aty së pari e
regjistrohen këtë QR dhe ia cakton atij një vend të veçantë në Arkiv.
• Merr kutitë, i numëron ato me dorë dhe kontrollon nëse të gjitha prej tyre ishin kthyer në zyrë,
bazuar në të dhënat e GIS-it.
• Arkivisti përdorte një aplikacion të veçantë të zhvilluar në VB.Net për regjistrimin e numrit
identifikues të raftit dhe statusin e çdo kutie.
• Statusi i kutisë mund të jetë: I pranuar, i numëruar me dorë, RS1 i futur, përmbajtja e
kodifikuar, përmbajtja e marrë (të dhënat e futura), verifikuar nga kontrollori.
• Asnjë kuti nuk mund të arrijë hapin e ardhshëm nëse ai i mëparshmi nuk është përfunduar
plotësisht duke ndjekur renditjen e mësipërme.
• Personi i ngarkuar me azhurnimin e statusit të QR-së dhe caktimin e saj për fazën e
ardhshme është arkivisti.
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• Kontrollori i futjes së të dhënave kontrollon shifrat e përgjithshme të çdo QR-je dhe i
krahason ato me shifrat e dhëna nga komunat, shifrat e numërimit manual, RS1 për banesa,
ekonomi familjare dhe persona.
• Një raport i krahasimit të shifrave nga kutitë, numërimit manual dhe shifrave të përgjithshme
nga RS1 është gjeneruar, duke theksuar dallimet në mes këtyre tri shifrave.
• Në rast se shifrat nuk përputhen në mes të tri burimeve, kontrollori kontrollon përsëri
numërimin manual duke u përpjekur për të gjetur arsyen e këtyre dallimeve.
• Kontrollorit i janë dhënë udhëzime precize që të mos fshijë asnjë të dhënë nga formularët
RS1, vetëm të verifikoj se numërimi manual është bërë në mënyrë të duhur dhe se të gjitha
rastet e raportuara në RS1 ishin fizikisht në kuti.
• Aplikacioni për kontrollorë siguron që të gjithë pyetësorët janë futur në kuti, dhe kontrollon
totalet me numërim manual dhe RS1.
• Në rast të mospërputhjes midis këtyre burimeve kontrollori patjetër duhet ta bëjë përsëri
numërimin manual dhe të gjejë se ku është shkaku i mospërputhjes, kjo e fundit është
regjistruar në aplikacion.
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Lokalizimi i gabimeve dhe korrigjimi i
mospërputhjeve
3.1 Parimi i redaktimit dhe imputimit të të dhënave
Të dhënat e mbledhura nga zyrat statistikore mund të përmbajnë gabime që kanë ndodhur gjatë
fazës së regjistrimit ose gjatë futjes së të dhënave. Këto gabime duhet të korrigjohen para se
informata të besueshme statistikore të mund të publikohen. Kjo është bërë me proceset e quajtura
redaktimi dhe imputimi, të quajtur me shprehjen më të familjarizuar “pastrimi i të dhënave”, të cilat
janë bazuar në metodat9 më të provuara dhe të njohura statistikore2. Teknikat e redaktimit dhe
imputimit nuk janë zbatuar vetëm në regjistrime, ato po ashtu janë përdorur në masë të madhe për
të siguruar konsistencën e të dhënave të mbledhura nga anketat me mostër.
Falë një projekti të asistencës teknike të financuara nga Bashkimi Evropian3, stafi i ASK-së është
trajnuar për këto metoda dhe për përdorimin e softuerit të specializuar në kryerjen e vlerësimit të
cilësisë së të dhënave dhe korrigjime. Ushtrimi rezultoi mbi të gjitha me të dhëna finale koherente
dhe konsistente të regjistrimit, që është thelbësore për objektivat e relevances së të dhënave,
saktësinë dhe koherencën, tre nga kriteret kryesore për cilësinë e të dhënave statistikore të kërkuar
nga Kodi i Praktikave së Statistikave Evropiane.

3.2 Përshkrim i përgjithshëm i procesit për pastrimin e të dhënave
Gabimet në të dhëna mund të zbulohen duke specifikuar disa kufizime (rregulla të redaktimit)
që duhet të jenë të plotësuara nga vlerat e vrojtuara për çdo individ / të anketuar; për variablat
diskrete, ato janë të përfaqësuar nga një grup i kushteve logjike, ndërsa për variablat e vazhdueshme
ato janë të përfaqësuar nga grupe të barazive lineare ose pabarazive.
Zakonisht këto redaktime rrjedhin nga struktura e pyetësorit (për shembull, kur ka fusha që
përfaqësojnë totalin e përgjigjeve të ndryshme) ose janë futur duke përdorur disa informacione të
jashtme (minimumi / maksimumi i disa variablave; ose përputhshmëria logjike).
Kur një e dhënë nuk dështon në redaktim, ajo konsiderohet e gabuar: por kjo nuk do të thotë se të gjitha
vlerat e saj duhet të konsiderohen jo të vlefshme; problemi është për të gjetur numrin minimal të fushave
për t’i ndryshuar në mënyrë që të sigurohet se të dhënat i përmbushin të gjithë redaktimet në të njëjtën
kohë. Ky problem është i lidhur në mënyrë rigoroze me nevojën e mbajtjes sa më shumë të jetë e mundur
2

For more details, see bibliographic references at the end of this report.

3

“ Technical Assistance to the Statistical Office of Kosovo for the preparation of a population census”, an EU-funded project managed by
the European Union Office in Kosovo; Implemented by Istat, CIRPS-Sapienza University of Rome, ICON-INSTITUT and Rrota
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të informacionit të dhënë nga të anketuarit. Metodologjitë e redaktimit dhe imputimit që janë përdorur në
një kontekst të tillë i referohen Problemeve të Lokalizimit të Gabimeve(ELP).
Rrjedha e përgjithshme e punës së procesit të pastrimit të të dhënave është i njëjtë për të gjithë
pyetësorët dhe mund të përmblidhet në fazat vijuese kryesore:
Eksportimi i te dhënave
Zbulimi dhe eliminimi i të dhënave dublikatë si të dhëna me vlera të njëjta për variablat kyçe të tilla
si emri, mbiemri, data e lindjes, vendi i banimit të nënës kur është lindur i intervistuari, gjinia dhe
statusi martesor.
Eksportimi i të dhënave të regjistrimit nga MySQL- baza e të dhënave të papërpunuara të regjistrimit
në skedën e formatit të palimituar ASCII .
Eksportimi dhe shkurtimi i karaktereve të veçanta eventualisht paraqet variablat tekstuale të të
dhënave.
MENAXHIMI I TË DHËNAVE
Hapi i parë ishte analiza e të dhënave të papërpunuara; ai konsistonte në krijimin e tabelave të
frekuencave për të gjitha variablat kategorike duke përdorur AdaMSoft4 Dallimet në mes të gabimeve
që përmbajnë variabla të rastit dhe gabimeve sistematike është bërë në këtë fazë, sipas qasjes
përcaktuese dhe të probabilitetit për lokalizimin e gabimeve; rregullat NESE-ATËHERË, dhe rregullat
e redaktimit pastaj janë shkruar në formular normal; ato janë pasuar duke futur, me softuerë të
kundërt, teknikat kryesore për imputimin e të dhënave (nga donatori dhe nga modeli).
Algoritmet e përdorur të imputimit kanë qenë si më poshtë:
• Imputimi përcaktues: kjo procedurë analizon çdo fushë të identifikuar më parë si imputim
i kërkuar për të përcaktuar nëse ekziston vetëm një vektor i vlerave të mundshme që do të
plotësonin redaktimet origjinale;
• Imputimi donator: kjo procedurë përdor qasjen më të afërt fqinje për të gjetur, për çdo të
dhënë që i nevojitet imputimi, një të dhënë të vlefshme që është më së shumti e ngjashme me
të dhe që do t’ia lejojë të dhënës marrëse të imputimit ta kalojë redaktimin;
• Imputimi i pikave të përbashkëta: kjo procedurë përdor zgjidhjet e gjetura gjatë hapit për
lokalizimin e gabimit për të gjetur vlerat korrekte që duhen imputuar; megjithatë, rezultatet e saj
nuk i konsiderojnë marrëdhëniet në mes të variablave si ato të jenë vërejtur në grupin e të dhënave.
Trajtimi paraprak i të dhënave konsistonte në përjashtimin e të dhënave “boshe” dhe shtimin
shoqërues të variablave të reja (kodet numerike identitifikuese, flamuri i gabimeve, variabla nga
4

In the last two years CASPUR, an Italian inter-university research group developed the statistical software ADaMSoft - in a strict
collaboration with Istat. The software contains a series of procedures aimed at identifying the minimum number of fields that should be
corrected in statistical data to attribute them more suitable values.
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formularë të ndryshëm). Listat e të dhënave boshe janë kontrolluar në mënyrë manuale në mënyrë
që të verifikohet nëse ato janë me të vërtetë për t’u refuzuar ose duhet të ri-futen. Listat e tjera
kanë qenë kontrolluar në mënyrë manuale, për shembull, të dhënat lidhur me njësitë që nuk duhet
të regjistrohen: për shembull, duke iu referuar formularit R1 “të tjera njësi banimi pa banues”;ose
duke iu referuar formularit R3 “Fëmijët që janë lindur pas 31/03 / 2011”.
Në këtë hap, ad-hok programet janë shkruar në Gjuhën R
REDAKTIMI DHE IMPUTIMI I GABIMEVE SISTEMATIKE
Programet e kontrollit përcaktues automatik për të eliminuar gabimet sistematike ishin drejtuar. Në
këtë hap, ad- hok programet ishin shkruar në gjuhën R.
REDAKTIMI DHE IMPUTIMI I GABIMEVE TË RASTIT
Redaktimi dhe imputimi i gabimeve të rastit është kryer duke përdorur softuerin CONCORD-SCIA5 për
variablat logjike dhe AdaMSoft për të dhënat sasiore.
Gjenerata e tabelave statistikore për krahasimin e të dhënave të përpunuara dhe atyre të
paperpunuara ishte kryer për t’i verifikuar rezultatet e fituara për gabimet e mbetura brenda të
dhënave (redaktimi i rregullave të humbura) dhe variabla tejet të përpunuara (frekuenca tepër larta
të imputimit). Po qe nevoja, duhet bërë modifikimi i redaktimeve dhe po ashtu rrjedhë e re e procesit.
MENAXHIMI I TË DHËNAVE PAS KONTROLLIT
Në fund, është bërë procesi i pastrimit të të dhënave i variablave të lidhura me ato të imputuara,
p.sh. nëse vlerat e munguara të moshës janë imputuar, vlerat korresponduese të datës së lindjes
duhet të llogariten.
Hapi i fundit ka qenë për të krijuar tabela të frekuencave për të gjitha variablat kategorike të pastruara.

3.3. M
 jetet teknike të përdorura për pastrimin e të dhënave dhe
imputimet
Analiza e dy pyetësorëve konfirmoi se shumica e aktiviteteve të redaktimi dhe imputimit mund të
kryhen duke përdorur qasje probabilistike dhe modulin SCIA në sistemin CONCORD. Megjithatë, një
pjesë e konsiderueshme e tyre, në veçanti në pyetësorin individual, kërkonte qasje dhe instrumente
të tjera. Në veçanti, disa programe ad-hok duhej të zhvilloheshin nga stafi i TI-së.
Për më tepër, analiza e parë e pyetësorit për ekonomitë familjare tregoi se e tërë pjesa që ka të bëjë
me pyetjet bujqësore ende kërkon një qasje probabilistike, por një instrument të ndryshëm nga SCIA,
5

Istat ka zhvilluar një instrument të veçantë të gjeneralizuar (CONCORD) që po ashtu përmban module të specializuara për validimin e të
dhënave të regjistrimit (në veçanti moduli SCIA). Ku aplikacion është një burim i hapur.
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pasi ky modul nuk është në gjendje t’i trajtoj variablat e vazhdueshme dhe kufizimet matematikore.
Në këtë rast, përdorimi i ADaMSoft ishte rekomanduar dhe miratuar.
Një pyetje shumë delikate i përket çështjes së lidhjes në mes të fazës së futjes së të dhënave dhe të
asaj të redaktimit dhe imputimit të të dhënave. Një përpjekje ka qenë bërë me qëllim të përshtatjes,
nga njëra anë, të rregullave të kontrollit të miratuara me procedurat CsPro në aplikacionet e futjes
së të dhënave me ato të përdorura në Concord dhe aplikacionet ADaMSoft; dhe në anën tjetër
formati i rezultatit të grupit të të dhënave të aplikacioneve të futjes së të dhënave, me formatin e
kërkuar nga aplikacionet softuerike të redaktimit dhe imputimit.

3.4 Rregullat e përdorura të redaktimit dhe imputimit dhe rezultatet e tyre
3.4.1 Të dhënat për banesat dhe ndërtesat
Formulari R1- regjistrimi i popullsisë dhe banesave- pyetësori i banesave ishte i pari për t’u
përpunuar për E&I.
I POPULLSISË,
EKONOMIVE
DHE
I BANESAVE
Pyetësori i banesave REGJISTRIMI
(Formulari R1) është
ai i përdorur për
regjistrimin e FAMILJARE
të gjitha njësive
të banimit
PYETSORI
PËR
BANESË
(FORMULARI
R1)
që mund të jenë: a) të gjitha banesat konvencionale,
dhe b) të gjitha njësitë e tjera të banimit që
Ligji i regjistrimit nr. 03/L-237 "Gazeta zyrtare e Kosovës" nr.84/2010
Të
gjitha
të
dhënat
në
këtë
pyetësor
janë
mbrojtura
me ligjpersona
dhe do të shfrytëzohen
vetëm
qëllime statistikore.
përdoren si vende të banimit të zakonshëm nga një osetëmë
shumë
në kohën
e për
regjistrimit,
ENTI I STATISTIKËS
I KOSOVËS
siç është
treguar
më poshtë.
ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA
STATISTICAL OFFICE OF KOSOVO

1

Vendbanimi

Qarku
regjistrues

Nr. i
ndërtesës

LLOJI I BANESËS

10

1

Banesë e zakonshme

2

Lloj tjetër banese (ish-dyqan, tendë, etj.)
KALO TE 3
me një apo më shumë banorë me
vendbanim të zakonshëm
KALO NË FORMULARIN R3
I pastrehë

3

2

Komuna

1

E shfrytëzuar nga një apo më shumë banorë të zakonshëm

2

E shfrytëzuar nga banorë që nuk përfshihen në regjistrim
(personeli diplomatik, etj.)
FUNDI I INTERVISTËS

3

E shfrytëzuar nga banorë për qëllime të rastësishme
apo përdorim dytësore (pushime, punë
sezonale etj)
KALO NË FORMULARIN R2-LISTA 2

4

Banesë e pabanuar (e dedikuar
për shitje, qira, prishje etj.)

11

FUNDI I INTERVISTËS

Nr. i
banesës

MËNYRA KRYESORE E NGROHJES
1
Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngro
Ngrohje
qëndrore nga sistemi i ngroh
2
brenda ndërtesës ose brenda njësisë
3
Stufë
Oxhak
4
5
6
7

STATUSI I SHFRYTËZIMIT TË BANESËS

Nr. i
hyrjes

Ngrohës elektrik i levizshëm
Të tjera
Nuk ka ngrohje

KA

LLOJI KRYESOR I ENERGJISË SË P
PËR NGROHJE
1

Dru

2

Qymyr/thëngjill

3
4

Naftë, mazut
Gaz

5

Energji elektrike

PYETJET PËR NJËSI BANESE
Tjetër lloj energjie
6
Pyetësori
më tej përbëhet
nga
pyetje
lidhur
me
njësinë
e
banimit
(P3-P11),
pyetjet
dhe lidhur me
3 DHOMA
NË NJËSINË E BANIMIT DUKE PËRFSHIRË EDHE
PYETJET
DHOMAT
PËR
QËLLIME
BIZNESI
OSE
PROFESIONALE
ndërtesat (P12-P15) dhe, pastaj dy pyetje përmbledhëse në lidhje me numrin e ekonomive
familjarePËR NDËRT
i përfshini anekset
e kuzhinës,
verandat,
tualetet
dhe numrinMos
e personave
që banojnë
në njësinë
e banjot,
banimit
(P16 dhe P17 ). Pyetjet 12 deri 15 janë vetëm për banesat e zak
dhe dhomat më të vogla se 4 m .
2

njësitë tjera të banesave kaloni në pyetjen 16.

Numri i dhomave
2
RAPORTI I CILËSISË Sipërfaqja e përgjithshme (m )

4

DHOMA TË SHFRYTËZUARA KRYESISHT PËR
QËLLIME AFARISTE APO PROFESIONALE
Numri i dhomave
2

12
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1
Ndërtesë për banim
Ndërtesë jo për banim
2

KA

Nëse është ndërtesë banimi përgjigjuni pyetjeve të

1

LLOJI I BANESËS

10

1

Banesë e zakonshme

2

Lloj tjetër banese (ish-dyqan, tendë, etj.)
KALO TE 3
me një apo më shumë banorë me
vendbanim të zakonshëm
KALO NË FORMULARIN R3
I pastrehë

3

MËNYRA KRYESORE E NGROHJES
1
Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngrohjës pu
Ngrohje
qëndrore nga sistemi i ngrohjës i in
2
brenda ndërtesës ose brenda njësisë së ban
3
Stufë
4
Oxhak
5

Ngrohës elektrik i levizshëm

7

Nuk ka ngrohje
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I SHFRYTËZIMIT
TË BANESËS
6
Të tjera
2 STATUSI
1

E shfrytëzuar nga një apo më shumë banorë të zakonshëm

2

E shfrytëzuar nga banorë që nuk përfshihen në regjistrim
(personeli diplomatik, etj.)
FUNDI I INTERVISTËS

3

E shfrytëzuar nga banorë për qëllime të rastësishme
apo përdorim dytësore (pushime, punë
sezonale etj)
KALO NË FORMULARIN R2-LISTA 2

11

Pyetjet për
karakteristikat
e njësisë
së banimit:
Banesë e pabanuar
(e dedikuar
4

FUNDI I INTERVISTËS

për shitje, qira, prishje etj.)

PYETJET PËR NJËSI BANESE

3

LLOJI KRYESOR I ENERGJISË SË PËRDO
PËR NGROHJE
1

Dru

2

Qymyr/thëngjill

3
4

Naftë, mazut
Gaz

5

Energji elektrike

6

Tjetër lloj energjie

DHOMA NË NJËSINË E BANIMIT DUKE PËRFSHIRË EDHE
DHOMAT PËR QËLLIME BIZNESI OSE PROFESIONALE
Mos i përfshini anekset e kuzhinës, verandat, banjot, tualetet
2
dhe dhomat më të vogla se 4 m .

KALO TE

PYETJET PËR NDËRTESË

Pyetjet 12 deri 15 janë vetëm për banesat e zakonshme
njësitë tjera të banesave kaloni në pyetjen 16.

Numri i dhomave
2

Sipërfaqja e përgjithshme (m )

4

12

DHOMA TË SHFRYTËZUARA KRYESISHT PËR
QËLLIME AFARISTE APO PROFESIONALE
Numri i dhomave

6

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË NË NJËSINË E BANESËS
Sistemi i furnizimit me ujë nga një shërbim publik
1

9
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Shtëpi e veçuar, e ndarë në vete

2

Shtëpi gjysëm e ndarë

Sistemi i furnizimit me ujë nga burimete tjera

3

Rresht apo varg shtëpishë (me të paktën tri b
lidhura apo të ngjitura secila me dalje të veça

3

Sistemi i furnizimit me ujë brenda ndërtesës, por jashtë
njësisë së banesës

4

4

Sistemi i furnizimit me ujë jashtë ndërtese

5

Ndërtesë ose blloqe apartamentesh
Tjetër

5

Nuk ka sistem të furnizimit me ujë

13

VITI I NDËRTIMIT TË NDËRTESËS

LLOJI I SISTEMIT TË SHKARKIMIT TË UJRAVE TË ZEZA
1

Shkarkimi i ujërave të zeza nepërmjet kanalizimit
të lidhur me sistemin publik

2

Shkarkimi i ujërave të zeza nepërmjet kanalizimit
të lidhur me sistemin privat

3

Të gjitha mënyrat e tjera (psh. kanal, gropë septike, lumë, etj)
Nuk ka sistem kanalizimi

14

15

Nuk ka tualet me shpërlarje

PAJISJET E BANJOS NË NJËSINË E BANESËS
1

Me dush apo vaskë të fiksuar

2

Pa dush dhe pa vaskë të fiksuar

KUZHINA DHE PAISJET E GATIMIT NË NJËSINË E
BANESËS
1
Kuzhinë
2
Aneks kuzhine (kuzhinëz)
3

Pajisjet e gatimit janë të vendosura në dhomë tjetër

4

Pa kuzhinë, pa aneks kuzhine dhe pa pajisje tjetër
për gatim

NUMRI I KATEVE NË NDËRTESË

Numri i kateve numërohet duke filluar nga kati përdhesë
e më lartë (kati përdhesë numërohet si kati i parë)

TUALET ME SHPËRLARJE NË NJËSINË E BANESËS
Tualet me shpërlarje brenda njësisë së banesës
1
Tualet
me shpërlarje jashtë njësisë së banesës, por në
2
ndërtesë
Tualet me shpërlarje jashtë ndërtesës
3
4

8

1

2

4

7

KALO TE

Nëse është ndërtesë banimi përgjigjuni pyetjeve të mëposh

Sipërfaqja e përgjithshme (m2)

5

LLOJI I NDËRTESËS
1
Ndërtesë për banim
Ndërtesë jo për banim
2

MATERIALI ME TË CILIN JANË NDËRTUAR
MURET E JASHTME TË NDËRTESËS
1

Beton ose beton i përforcuar

2

Blloqe të betonit

3

Tulla dhe/ose gurë

4

Material i përzier

5

Blloka të kuq dhe të bardhë
Të tjera (specifiko) ____________________

6

Informacioni përmbledhës të plotësohet para
se të largoheni nga njësia banesore

16

NUMRI I EKONOMIVE FAMILJARE NË
NJËSINË BANESORE

17

NUMRI I PERSONAVE ME VENDBANIM TË
ZAKONSHEM NË NJËSINË BANESORE

KALO NË FORMULAR
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LSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE I BANESAVE
ORI PËR BANESË (FORMULARI R1)

strimit nr. 03/L-237 "Gazeta zyrtare e Kosovës" nr.84/2010
sor janë të mbrojtura me ligj dhe do të shfrytëzohen vetëm për qëllime statistikore.

mi

Qarku
regjistrues

Nr. i
ndërtesës

10

.)

KALO TE

3

O NË FORMULARIN R3

anorë të zakonshëm

11

hihen në regjistrim

1

RMULARIN R2-LISTA 2

NDI I INTERVISTËS

ANESE

12

KALO TE

Dru

2

Qymyr/thëngjill

3
4

Naftë, mazut
Gaz

5

Energji elektrike

6

Tjetër lloj energjie

E PËRFSHIRË EDHE
PROFESIONALE

banjot, tualetet

Ngrohës elektrik i levizshëm
Të tjera
Nuk ka ngrohje

LLOJI KRYESOR I ENERGJISË SË PËRDORUR
PËR NGROHJE

FUNDI I INTERVISTËS

ë rastësishme

Nr. i
banesës

MËNYRA KRYESORE E NGROHJES
1
Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngrohjës publike
Ngrohje
qëndrore nga sistemi i ngrohjës i instaluar
2
brenda ndërtesës ose brenda njësisë së banesës
3
Stufë
4
Oxhak
5
6
7

ËS

Nr. i
hyrjes

PYETJET PËR NDËRTESË
Pyetjet 12 deri 15 janë vetëm për banesat e zakonshme. Për
njësitë tjera të banesave kaloni në pyetjen 16.

12

SHT PËR
NALE

LLOJI I NDËRTESËS
1
Ndërtesë për banim
Ndërtesë jo për banim
2

KALO TE

13

Nëse është ndërtesë banimi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme

JËSINË E BANESËS

m publik

jera

sës, por jashtë

1

Shtëpi e veçuar, e ndarë në vete

2

Shtëpi gjysëm e ndarë

3

Rresht apo varg shtëpishë (me të paktën tri banesa të
lidhura apo të ngjitura secila me dalje të veçant jashtë)

4

Ndërtesë ose blloqe apartamentesh
Tjetër

5

e

13

VITI I NDËRTIMIT TË NDËRTESËS

Ë UJRAVE TË ZEZA

14

kanalizimit

kanalizimit

NUMRI I KATEVE NË NDËRTESË
Numri i kateve numërohet duke filluar nga kati përdhesë
e më lartë (kati përdhesë numërohet si kati i parë)

ropë septike, lumë, etj)

NË E BANESËS
banesës
banesës, por në

BANESËS

15

MATERIALI ME TË CILIN JANË NDËRTUAR
MURET E JASHTME TË NDËRTESËS
1

Beton ose beton i përforcuar

2

Blloqe të betonit

3
4

Tulla dhe/ose gurë
Material i përzier

RAPORTI I 5CILËSISËBlloka të kuq dhe të bardhë
Të tjera (specifiko) _________________________
6
Informacioni përmbledhës të plotësohet para
se të largoheni nga njësia banesore
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MËNYRA KRYESORE E NGROHJES
sistemi i ngrohjës publike
Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngrohjës i instaluar
2
brenda
brenda njësisë së banesës
Nr. ose
i
Qarku
Nr. i ndërtesës
KALO TE 3 Nr. i
3
banesës
regjistrues
hyrjes
ndërtesës
Stufë
Oxhak
4
MËNYRA
KRYESORE E NGROHJES
FORMULARIN R3 10
1
Ngrohje qëndrore
nga sistemi i ngrohjës publike
Ngrohës
elektrik i levizshëm
5
Ngrohje
62
Të tjera qëndrore nga sistemi i ngrohjës i instaluar
brenda ndërtesës ose brenda njësisë së banesës
12
KALO TE
7
Nuk ka ngrohje
KALO TE
3
ë të zakonshëm 3
Stufë
Oxhak
4LLOJI
KRYESOR I ENERGJISË SË PËRDORUR
në regjistrim R3 11
FORMULARIN
PËR NGROHJE
Ngrohës
elektrik i levizshëm
5
NDI I INTERVISTËS
1
Drutjera
6
Të
ësishme
2
Qymyr/thëngjill
12
KALO TE
7
Nuk
ka ngrohje
ë të zakonshëm
LARIN R2-LISTA 2
Naftë, mazut
3
KRYESOR I ENERGJISË SË PËRDORUR
11 4LLOJIGaz
në regjistrim
PËR NGROHJE

10

nr. 03/L-237 "Gazeta zyrtare e Kosovës" nr.84/2010
ë të mbrojtura me ligj dhe do të shfrytëzohen
vetëm
për qëllime
statistikore.
1
Ngrohje
qëndrore
nga
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I INTERVISTËS

NDI I INTERVISTËS

ësishme
SE

5

Energji elektrike

6
2

Tjetër
lloj energjie
Qymyr/thëngjill

3
4

Naftë, mazut
PYETJET
Gaz

Dru
Pyetjet1për karakteristikat
e ndërtesës:

ËRFSHIRË
EDHE
LARIN R2-LISTA
2
OFESIONALE

I INTERVISTËS
t, tualetet

PËR NDËRTESË

5
Energji
Pyetjet
12
deri 15elektrike
janë vetëm për banesat e zakonshme. Për
njësitë tjera të banesave kaloni në pyetjen 16.

SE

6

Tjetër lloj energjie

ËRFSHIRË EDHE
12 LLOJI I NDËRTESËS
PYETJET PËR NDËRTESË
OFESIONALE
1
Ndërtesë për banim
PËR
t, tualetet
Pyetjet
12
deri 15 janë
vetëm
për banesat e zakonshme.
Për
KALO TE 13
Ndërtesë
jo për
banim
2
njësitë tjera të banesave kaloni në pyetjen 16.

12

INË
PËRE BANESËS

blik

por jashtë

Nëse është ndërtesë banimi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme

LLOJI
I NDËRTESËS
1
Shtëpi e veçuar, e ndarë në vete
1
Ndërtesë për banim
2
Shtëpi
gjysëm
e ndarë
KALO TE 13
Ndërtesë
jo për
banim
2
Rresht
apo
varg
shtëpishë (me të paktën tri banesa të
3
lidhura
apobanimi
të ngjitura
secilapyetjeve
me dalje
të veçant jashtë)
Nëse është
ndërtesë
përgjigjuni
të mëposhtme
4
1
5
2

INË E BANESËS

blik

13

JRAVE
por jashtëTË ZEZA

Ndërtesë
ose blloqe
apartamentesh
Shtëpi
e veçuar,
e ndarë
në vete
Tjetër
Shtëpi gjysëm e ndarë

Rresht apo varg
shtëpishë
(me të paktën tri banesa të
VITI
I NDËRTIMIT
TË
NDËRTESËS
3
lidhura apo të ngjitura secila me dalje të veçant jashtë)

izimit

14

4
Ndërtesë ose blloqe apartamentesh
NUMRI I KATEVE NË NDËRTESË
5
Tjetër

izimit

13

Numri
e numërohet
duke
filluar nga kati përdhesë
VITI Ii katev
NDËRTIMIT
TË
NDËRTESËS
e më lartë (kati përdhesë numërohet si kati i parë)

JRAVE
ZEZA
septike, TË
lumë,
etj)
izimit
I KATEVE
NDËRTESË
14
MATERIALI
ME TËNË
CILIN
JANË NDËRTUAR
15 NUMRI
MURET E JASHTME TË NDËRTESËS
BANESËS
izimit
1
Beton
ose betonduke
i përforcuar
Numri
i katev
e numërohet
filluar nga kati përdhesë
esës
e më
(kati përdhesë
2 lartëBlloqe
të betonitnumërohet si kati i parë)
sës,
por në
septike,
lumë, etj)
3
Tulla dhe/ose gurë
ME TË CILIN JANË NDËRTUAR
15 MATERIALI
4
Material
i përzier TË NDËRTESËS
MURET
E JASHTME
BANESËS
5
Blloka
të
dhei të
bardhë
1
Beton osekuq
beton
përforcuar
esës
Të tjera (specifiko) _________________________
ESËS
6
2
Blloqe të betonit
sës, por në
3
Tullapërmbledhës
dhe/ose gurëtë plotësohet para
Informacioni
se
nga
njësia banesore
4 të largoheni
Material
i përzier
5
JËSINË E
Blloka
të
kuq
dhe
të bardhëdhe personat që e shfrytëzojnë
Pyetjet
për ekonomitë
familjare
I EKONOMIVE
FAMILJARE
NË
16 6NUMRI
Të
tjera
(specifiko)
_________________________
ESËS
NJËSINË BANESORE

më tjetër
JËSINË E
e tjetër

17

njësinë e banimit:

NUMRI I PERSONAVE
VENDBANIM
Informacioni
përmbledhës ME
të plotësohet
para TË
ZAKONSHEM NË NJËSINË BANESORE
se të largoheni nga njësia banesore

16

NUMRI I EKONOMIVE FAMILJARE
KALO NËNË
FORMULARIN R2
NJËSINË BANESORE

17

NUMRI I PERSONAVE ME VENDBANIM TË
ZAKONSHEM NË NJËSINË BANESORE

më tjetër
KALO NË FORMULARIN R2

e tjetër
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Një problem doli nga struktura e formularit për shkak se pyetjet lidhur me ndërtesën janë përsëritur
për të gjitha banesat e shfrytëzuara. Për këtë arsye, variablave në lidhje me pyetjet për ndërtesën
janë trajtuar ndaras. Po ashtu është konsideruar interesante të krahasohet informacioni i pyetjeve
P12 (lloji i ndërtesës) dhe P14 (numri i kateve) me të dhëna e regjistruara në listën e ndërtesave.
Shënimet pa informacion në lidhje me pyetjet nga P1 deri në P17 - që kishin vetëm ID kodet e
regjistruara - janë fshirë. Ky problem rrodhi nga ID kodet e futura gabimisht në fazën e futjes së të
dhënave.
Trajtimi paraprak
Qëllimi i kësaj faze ishte t’i përgatisë të gjitha variablat e nevojshme për pastrimin e të dhënave.
Struktura e të dhënave të rezultuara është përshkruar në një skedar të veçantë EXCEL.
Hapat e kryer nga aplikacioni softuerik:
Leximi i të dhënave të R1 për banesa
Eliminimi i e të dhënave të publikuara;
Përgatitja e një kodi unik për të dhënat e R1;
Të dhënat e renditura sipas ID kodeve (Çdo formularë e kishte një ID kod unik, të përbërë nga një
seri e kodeve në lidhje me: Komunën,vendbanimin, QR-në, ndërtesën, hyrjen, dhe banesën);
Shto variabla të reja si flamuj gabimi, kod unik, flamuj të tjerë; Lexo të dhënat individuale të R3 (ato
shërbejnë për të kontrolluar të dhënat e R1););
Shkrimi i një flamuri të pranisë së kodeve të banesave brenda të dhënave të pyetësorëve të tjerë;
Shkrimi i një liste të të dhënave bosh (e të ngjatë të jetë shkaktuar nga gabimet gjatë fazës së futjes
së të dhënave);
Shkrimi i një liste të njësive tjera të banimit që nuk duhet të regjistrohen;
Shkrimi i dosjeve të R1 që kishin vetëm të dhëna të vlefshme
Përpunimi i gabimeve sistematike
Një gabim sistematik mund të përkufizohet si një gabim jo probabilistik. Ai mund të shkaktohet nga
disa defekte në strukturën e anketimit (p.sh. Pyetja e specifikuar gabimisht, nuk respektohen kursi
i rregullave,). Imputimi determinist konsiderohet më i përshtatshëm për korrigjimin e gabimeve
sistematike dhe konsiston në përcaktimin e një vlere për variablat e gabuara që nga ekspertët
konsiderohet “e vërtet”.’
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Në vijim është lista e imputimeve deterministe të kryera për pyetësorin e banesës.
KODI i KUSHTI
GABIMI
E100
E dhënë boshe -Pyetjet 1 deri në 17 që mungojnë
E101
P1 - Lloji i banesës - banesë boshe: Lloji i banimit mungon ose i
ndryshëm nga 1 (banesë konvencionale) dhe statusi i shfrytëzimit
është 4 (banesë boshe) dhe të gjitha pyetjet tjera të formularit
mungojnë dhe ID kodet e banesave nuk janë të pranishëm në
ndonjë pyetësor tjetër
E102
Banesë e banuar pa formularë korrespondues R2 ose R3: Nëse
banesa është konvencionale (P1 = 1) dhe është e banuar (P2 = 1) dhe
numri i EF dhe i banorëve të zakonshëm është të paktën 1 (P16> 0;
P17> 0), por nuk ka të dhëna në formularët e tjerë (N_prania = 0)
E103
Banesa boshe - P1 e barabartë me 1 (banesë konvencionale) dhe
P2 e ndryshme nga 1 (mungon apo banesë jo konvencionale) dhe
P16 = 0 dhe P17 = 0 (nuk ka banues të zakonshëm)
dhe N_prania = 0 (nuk ka të dhëna në formularë të tjerë)
E104
Banesa për qëndrim të përkohshëm / sezonal qëndrimit (rregulla
e rutinimit): P1 e barabartë me 1 dhe P2 e barabartë me 3 (banesë
e rezervuar për qëndrim sezonal) dhe asnjë banues në grupin e të
dhënave në R2 dhe R3, por përgjigjet në disa pyetje të tjera të R1it nuk janë një rregull i rutinimit
E105
Numri i dhoma në total dhe për biznesin: P3 (numri i përgjithshëm
i dhomave) është më pak se P4 (numri i dhomave për biznes ose
qëllime profesionale )
E106
Sipërfaqja e përgjithshme për biznesin dhe për banim: Nëse P3B
(sipërfaqja e përgjithshme e Njësisë së banimit) është më pak se
P4B (sipërfaqja për biznes ose qëllime profesionale), atëherë P3B
dhe P4B të dyja janë shkëmbyer
E107
Kapërcimi i të pastrehëve: Nëse përgjigja në P1 është “s’ka
strehim (i pastrehë) dhe përgjigjet P2 deri në P15 janë treguar që
mungojnë (kodi -1)
E108
Standardizimi i P16: P16 = -1 ose 0 dhe P1 = 1 dhe P2 = 3 (banesa
të rezervuara për qëndrim të rrallë) dhe nuk ka të dhëna në listën
1 të R2 dhe R3 individual.
E109
Standardizimi i P16: P16 = -1 dhe P1 = 1 dhe P2 != 3 dhe nuk ka të
dhëna në Listën 1 të R2 dhe R3 individual
E110
Përgatitja e Pyetjes 4 për Concord: Ndryshimi i pavlefshëm dhe -1
me 0 për zonën e sipërfaqes së përgjithshme (P4B) dhe numrin e
dhomave (P4A) e përdorur për biznes dhe qëllime profesionale
E111
P1 - të pastrehët: Sipas kontrolleve interaktive të ASK-së, Nuk ka
të pastrehë të vërtetë në Kosovë
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VEPRIMI
Fshije të dhënën
P1 - Lloji i banimit i barabartë
me konvencionale (P1 = 1)

një gabim është sinjalizuar por
nuk është bërë asnjë imputim

Banesë boshet: P2 = 4
(Shfrytëzimi = boshe) dhe P3P17 kodet janë vënë ZERO
(kapërcyer)
Kodi i P3-P15 është vënë I
PAVLEFSHËM (NA)

P3 dhe P4 të dyja janë
shkëmbyer
P3 dhe P4 të dyja janë
shkëmbyer

Kodi i P2-P15 është vënë I
PAVLEFSHËM(NA)
P16 = 1

P16 = NA DHE P2 = 4
P4A= 0 P4B=0

Kodi i të pastrehëve është
ndryshuar në kodin e banesës
konvencionale
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Përpunimi i gabimeve të rastësishme
1. Variablat kualitative në njësi banimi - Pyetje 1-11
Gabimet e rastësishme për variablat (P1 - P11) që lidhen me njësitë e banimit janë korrigjuar duke
përdorur softuerin Concord - SCIA.
Rregullat e përcaktuara të redaktimit janë të shënuara në tabelën e mëposhtme.
N.

1
2
3

4
5

6

7

8
9

10

Kushti i gabimit
REDAKTIMI SCIA
RREGULLAT E RUTIMIT
P1 - Lloji i banimit:
nëse banesa konvencionale (1) atëherë duhet përgjigjur në P2-it;
nëse njësia tjetër e banimit (2) kalo tek P3;
P1 (Lloji i banimit) është i barabartë me 3 (pastrehë) dhe disa pyetje të
*DË01(3) KAPËRCE1< )
tjera është përgjigjur; KOMENTO
P1 (Lloji i banimit) është E barabartë me 1 (banesë konvencionale) dhe
DË01(1) DË02( )
p2 (statusi i shfrytëzimit) nuk është përgjigjur;
P1 (Lloji i banimit) është e barabartë 2 (njësi tjetër banimi) dhe P2
DË01(2) DË02< )
(statusi i shfrytëzimit) është përgjigjur;
P2 - rregull e rutinimit për banesa nuk shfrytëzohet nga banues të zakonshëm: kapërceji pyetjet për
njësinë e banimit
KAPËRCE 2: DË03A DË03B DË04A DË04B DË05 DË06 DË07 DË08 DË09 DË10
DË11
P2 (statusi banimit) është i ndryshëm nga 1 dhe pyetjet në lidhje me
DË02(2-4) KAPËRCE 2< )
njësinë e banimit dhe ndërtesën (P3 deri në P15) janë përgjigjur
P2 (statusi banimit) e barabartë me 2 (banorë që nuk duhet të
regjistrohen) ose 4 (boshet) dhe P16 (Numri i ekonomive familjare në
DË02(2,4) DË16< 0, )
njësi banimi) është i ndryshëm nga 0 ose mungon
P2 (statusi banimit) e barabartë me 2 (banorë që nuk duhet të
regjistrohen) ose 4 (boshe) dhe P17 (Numri i personave që banojnë në
DË02(2,4) DË17< 0,)
njësi banimi) është i ndryshëm nga 0 ose mungon;
P2 (statusi i banimit) e barabartë me 3 (të përkohshme / përdorim
sezonal) dhe P17 (Numri i personave që banojnë në njësi banimi) është i DË02(3) DË17<0, )
ndryshëm nga 0 ose mungon
P10 = nuk ka fare ngrohje -> P11 (lloji i energjisë për ngrohje) = bosh
P10 (lloji kryesor i ngrohjes) = 7 (fare pa ngrohje) dhe P11 (lloji kryesor i
DË10(7) DË11< )
energjisë së përdorur për ngrohje), e ndryshe nga mungon
P10 (lloji kryesor i ngrohjes) = 1-6 (ndonjë ngrohje) dhe P11 (lloji kryesor
DË10(1-6) DË11( )
i energjisë së përdorur për ngrohje) e barabartë me mungon
P2 = njësi tjetër banimi kapërce pyetjet e ndërtesave (kalo tek P16)
P12_15 = 1 nënkupton se të paktën një prej pyetje DË12A DË12B DË13 DË14 DË15A është përgjigjur
P1 (lloji i strehimit) = 2 (njësi tjetër banimi) dhe pyetjet për ndërtesa të
DË01(2,3) P12_15(1)
ndryshme nga mungon;
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12

13

14

15
16

18

20
21
22

Pyetjet për ndërtesa (12-15) janë të detyrueshme për banesa konvencionale
Nëse banesë konvencionale: P1 (Lloji i banimit) = 1 dhe P2 (statusi i
DË01(1) DË02(1) P12_15(0)
shfrytëzimit) = 1 pyetje për ndërtesa (P12-P15) janë të detyrueshme
P2 = 2 pyetjeve P3 deri në P10 dhe P16 dhe P17 duhet për t’iu përgjigjur
KAPËRCE 4: DË03A DË03B DË05 DË06 DË07 DË08 DË09 DË10 DË16
P1 (Lloji i banimit) = 2 (njësi tjetër banimi) dhe P3 deri në P11 (pyetje
për njësi banimi) dhe P16 e P17 (pyetje përmbledhëse) e barabartë me DË01(2) KAPËRCE4( )
mungon;
Pyetjet për njësi banimi janë të detyrueshme për ndërtesa konvencionale
KAPËRCE5: DË03A DË03B DË04A DË05 DË06 DË07 DË08 DË09
DË10 DË12A DË13 DË14 DË15A DË16 DË17
P1 (Lloji i banimit) është e barabartë me 1 (banesa konvencionale) dhe
P2 (statusi i shfrytëzimit) është e barabartë me 1 (banues i zakonshëm)
DË01(1) DË02(1) KAPËRCE
dhe P3 deri më P11 (pyetje për njësi banimi), P12A deri në P15 (pyetjet për
5( )
ndërtesa) dhe P16 e P17 (pyetje përmbledhëse ) e barabartë me mungon
RREGULLAT substanciale;
REDAKTIMET PËR SISTEMIN E FURNIZIMIT ME UJË, TUALET MË SHPËLARJE DHE SISTEMIN E
KANALIZIMIT
P7 = 2 ( tualet me shpëlarje jashtë njësisë së banimit por në ndërtesë)
dhe P5 (sistemi i furnizimit me ujë ) është i ndryshëm nga 1, 2 ose 3
DË07(2) DË05<1-3)
(sistemi i furnizimit me ujë brenda ndërtesës)
P6 (lloji i kanalizimit) = 1 ose 2 (Kanalizimi me sistem tubacioni) dhe
DË06(1,2) DË05(5, )
P5 (sistem i furnizimit me ujë) i barabartë me 5 (nuk ka në dispozicion
sistem uji me tubacion);
P7 (tualet me shpëlarje) = 1 (në njësi banimi) dhe P5 (sistem i furnizimit
DË05(5, ) DË07(1)
me ujë) i barabartë 5 (nuk ka në dispozicion sistem uji me tubacion);
REDAKTIMET LIDHUR ME SISTEMIN E FURNIZIMIT ME UJË DHE
PAJISJET E BANJËS
QP8 (pajisjet e banjës) = 1 (vaske ose dush fiks) dhe P5 (sistemi i furnizimit me ujë) i barabartë me 5
(nuk ka në dispozicion ujë me tubacion);
REDAKTIMET NË LIDHJE ME LLOJIN E NGROHJES DHE ENERGJINË E PËRDORUR PËR NGROHJE
RREGULLA e NDRYSHUAR - Nëse në P10 është shënuar modaliteti (3), atëherë del se P11 duhet të ketë
një nga modalitetet 1 ose 2 ose 3 ose 4
P10 (lloji kryesor i ngrohjes) = 3 (stufë) dhe P11 (lloji kryesor i energjisë
së përdorur për ngrohje), nuk mund të jetë e barabartë me 5 (Energji
DË10(3) DË11<1,2,3,4)
elektrike) apo 6 (lloj tjetër i energjisë)
P10 (lloji kryesor i ngrohjes) = 4 (oxhaku) dhe P11 (lloji kryesor i
DË10(4) DË11<1)
energjisë së përdorur për ngrohje), e ndryshme nga 1 (dru);
P10 (lloji kryesor i ngrohjes) = 5 (ngrohës portativ elektrik) dhe P11 (lloji
kryesor i energjisë së përdorur për ngrohje), i ndryshëm nga 5 (energji
DË10(5) DË11<5)
elektrike);
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2. Menaxhimi i të dhënave përfundimtare për banesa dhe përgatitja e të dhënave për ndërtesat
Hapat e kryer nga ana e softuerit:
Leximi i të dhënave të përpunuara të R1 për banesa;
Përpunimi i informacionit për ndërtesat sipas rregullave të rutinimit për llojin e banimit;
Shkrimi i të dhënave përfundimtare të banesa (pyetjet 1-11, 16, dhe 17);
Përgatitja e dosjes së ndërtesave. Kur pyetjet për ndërtesë P12-15 kishin vlera të ndryshme
për banesat që ajo përmban zgjedhja është bërë me kriteret e mëposhtme: nëse unike, vlera me
frekuencë maksimale të përgjigjeve; nëse e njëjta frekuencë maksimale është arritur në vlera të
ndryshme, zgjedhja e rastit ndërmjet vlerave modale ; Pyetja 13 (Viti i ndërtimit): vlera minimale.
Shkrimi i dosjes së ndërtesës.
3. Variablat kualitative për ndërtesa - Pyetjet 12-15
Në fund, gabimet e rastit në fazën e R & I për ndërtesat. Informacioni është kërkuar vetëm për
banesa konvencionale të shfrytëzuara.
Mospërputhja ishte definuar kur:
N.
1
2

3

Kushti i gabimit

REDAKTIMI SCIA
P12 = PABANUAR KALO TEK P13
DË12A(2) DË12B < )

P12A (lloji i ndërtesës) = 2 (ndërtesë e pabanuar) dhe
P12B e ndryshme nga mungon;
P12A (lloji i ndërtesës) = 1 (ndërtesë banimi) dhe
DË12A(1) DË12B( )
P12B e barabartë me mungon;
NËSE SHTËPI E VEÇUAR OSE GJYSMË E VEÇUAR DHE NUMRI I KATEVE>= 7 ATËHERË GABIMI
P12B (lloji i ndërtesës) = 1 ose 2 (shtëpi e veçuar ose gjysmë e
DË12B(1,2) DË14(7-99)
veçuar) dhe P14 (numri i kateve)> = 7;

4. Menaxhimi i të dhënave pas kontrollit
Tabelat përfundimtare janë prodhuar dhe një bashkim i të dhënave për banesa dhe ndërtesa është
arritur. Shtojca 1 paraqet rezultatet e redaktimit dhe imputimit të pyetësorëve R1, duke ballafaquar
të dhënat fillestare (ose të papërpunuara) me ato të përftuara nga procesi i pastrimit.

3.4.2 Të dhënat për ekonomitë familjare dhe familje
Pyetësori R2 për ekonomitë familjare përfshinë informacion për përbërjen e ekonomive familjare,
si dhe të dhëna për karakteristikat e jetesës së ekonomive familjare, ndër të cilat të dhëna të
detajuara për pronësinë e tokës dhe përdorimin e saj për aktivitetet bujqësore.
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Përbërja e ekonomisë familjare
Të dhënat për përbërjen e ekonomisë familjare ishin
me Listën 1 të ilustruar më poshtë .
LISTAmarrë
2
PERSONAT QË JANË PERKOHËSISHT TË PRANISHËM NË DITËN E REGJISTRIMIT, POR TË CILËT JETOJNË DIKU TJETËR
(PERSONAT TË CILËT NUK JETOJNË APO NUK PRITET TË JETOJNË NË KËTË BANESË PËR NJË PERIUDHË SË PAKU 12 MUAJSHE)

Emri

Mbiemri

Emri I babait; për
gra të martuara
dhe të veja emri i
burrit

1

2

3

Gjinia
1M
2F
(a)

Data e
lindjes
(dt/m/
viti)

Komuna

4

5

6

Shteti

Arsyea e
pranisë së
përkohshme
në banesë
(b)

8

9

Vendi i vendbanimit të zakonshëm
Jashtë Kosovës

Në Kosovë
Vendbanimi
7

01

02

03

Shumica e të dhënave individuale të kësaj liste mund të krahasohen me ato të njëjtat të mbledhura
në pyetësorët individual R3. Ky ishte rasti për moshën, gjininë dhe emrat.
Në këtë Listë 1, kolona 6 jep përbërjen e ekonomisë familjare, në raport me një person unik referues
për ekonomi familjare të quajtur “kreu i ekonomisë familjare”. Kolona 7 dhe 8 japin numrin rendor të
familjes të cilës i takon çdo anëtar i ekonomisë familjare, si dhe statusin e tij familjar brenda kësaj
bërthame të familjes.
04

05

06

07

08

09

10

Raporti me kreun e ekonomisë familjare dhe statusi familjar mund të jenë:
PËR PERSONAT E LARTËSHËNUAR NË LISTËN 2, NUK DUHET TË PLOTËSOHET PYETSORI INDIVIDUAL R3

(a) 1 Mashkull
2 Femër

(b) 1 Punësimi
2 Shkollimi
3 Familjare
4 Arsye të tjera

Anëtarët e ekonomisë familjare: personat që i takojnë kësaj ekonomie familjare private (shiko definicionin më poshtë) dhe qe kanë jetuar
në banesë për një periudhë të vazhdueshme së paku 12 muaj ose të cilët janë vendosur në banesë gjatë 12 muajve para ditës së
regjistrimit, por me synim që të qëndrojnë këtu më gjatë se një vit shënohen në listën 1.
Shënim. Anëtarët e ekonomisë familjare që janë banorë të zakonshëm në banesë, por mungojnë përkohësisht për më pak se 1 vit para
ditës së regjistrimit duhet të përfshihen në listën 1

1

2

PYETJE PËR EKONOMINË FAMILJARE

Një anëtar i familjes është pronar i të gjithë ose i
një pjese të njësisë banesore
KALO TE 3

Pronësi private

01 Burrë/ grua me kurorë
02 Burrë/ grua pa kurorë
03 Grua e dytë
04 Prind i vetëm, pa partner në familje
05 Prind i vetëm, me partner që jeton jashtë Kosovës
06 Fëmijë i të dy prindërve
07 Fëmijë i partnerit mashkull
08 Fëmijë i partnerit femër
09 Fëmijë me një prind të vetëm
10 Person që nuk i takon asnjëres familje

STATUSI I BANIMIT

1

2

3

Pronësi publike (pushteti lokal ose qendror)

4

Pronësi e përzier

11

Një anëtar i familjes është qiragji i të gjithë ose i një
pjese të njësisë banesore
Ekonomia familjare shfrytëzon gjithë apo një pjesë të
njësisë së banesës në forma tjera shfrytëzimi
Ekonomia familjare banon në banesë
KALO TE 3
kolektive

2

Bashkëpronësi

Lloj tjetër pronësie

Vetëm telefon fiks

Vetëm telefon mobil

Të dyja, telefon fiks dhe mobil

LLOJI I PRONËSISË SË NJËSISË BANESORE

3

1

4

5

Statusi familjar
Nuk ka as telefon fiks as mobil

PYETJE PËR BUJQËSI

KALO TE

A KA TELEFON EKONOMIA JUAJ FAMILJARE?

1

2

3

4

Po

Jo

Po

Jo

Po

Për para apo në natyrë

Jo

d1)

Për përdorim falas

A KA EKONOMIA JUAJ FAMILJARE KOMPJUTER ?

2

1

A KA QASJE NË INTERNET EKONOMIA JUAJ
FAMILJARE NË NJËSINË BANESORE?

1

2

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE TOKË NË
PRONËSI APO NË SHFRYTËZIM NË KOSOVË?

1

2

SA ËSHTË GJITHSEJ SIPËRFAQJA E TOKËS NË
PRONËSI TË EKONOMISË FAMILJARE NË KOSOVË?
ha
ari

a) Gjithsej sipërfaqja e tokës në pronësi
të ekonomisë familjare

b1) Me para ose në natyrë

b) Prej tokës në pronësi, e dhënë
të tjerëve (b1+b2):

b2) Dhënë falas

mbetur në shfrytëzim ekonomisë
familjare (a –b)

c) Sipërfaqja e tokës në pronësi e

10

12

12
9
13

14

11

SA ËSHTË GJITHSEJ SIPËRFAQJA E TOKËS SË MARRË ME
QIRA APO PËR PËRDORIM NGA TË TJERËT NË KOSOVË?

d) Gjithsej tokë e marrë me qira apo
për përdorim nga të tjerët(d1 + d2):

d2)

01 Kryefamiljari i ekonomisë familjare
02 Burrë / Grua - me kurorë
03 Burrë / Grua - pa kurorë
04 Grua e dytë
05 Djalë / Vajzë
06 Dhëndër / Reja
07 Baba / Nënë
08 Vjehrri / Vjehrra
09 Vëlla / Motër
10 Nip / Mbesë
11 Të afërm të tjerë (gjyshi, gjyshja, xhaxhai, daja, halla, tezja, kunati, kunata,
balldëska, etj.)
12 Jo të afërm

3

4

5

6

7

7

8

Raporti me kryefamiljarin

89
8

Tokë e punueshme (të korrat vjetore)

SA ËSHTË SIPËRFAQJA TOTALE E TOKËS
NË PËRDORIM NGA EKONOMIA FAMILJARE
(c+d) NË DITËN E REGJISTRIMIT?

Livadhe (tërfil, bari i përzier, jonxhë, etj)

Serra

Pemishte

Vreshta

Djerrinë (tokë e pakultivuar për më shumë
se 2 vjet)

Kullotë

Pyje

Të tjera (oborr shtëpie, hurdha peshqish,…)

SA ISHTE SIPËRFAQJA E KULTIVUAR PËR VITIN 2010
PËR DRITHËRAT NË VIJIM ?
ari
ha

MISËR

GRURË

SPECA

PATATE

A KA EKONOMIA JUAJ FAMILJARE BAGËTI/
KAFSHË, SHPEZË, BLETË NË PRONËSI?

1

2

Të numërohen të gjithë krerët: të rinj dhe të rritur

SA BAGËTI, SHPEZË DHE BLETË KA NË PRONËSI
EKONOMIA FAMILJARE?

Gjithsej bagëti

Dele

Dhi

Derra

Kuaj dhe gomarë

Shpezë

Koshere bletësh

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE NË PRONËSI NDONJË
MAKINERI BUJQËSORE?

2

1

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE NË PRONËSI
NDONJË NGA MAKINERITË BUJQËSORE SI NË VIJIM?
KF
Numri

Traktor dyboshtor

Traktor njëboshtor

Kombanjë për drithëra

Kamion

Mbani në mend:
Për çdo anëtar të ekonomisë familjare të shënuar në listën 1,
duhet të plotësohet Pyetësori individual R3

Ekonomi familjare njëanëtarëshe: personi i cili jeton vetëm në një njësi banesore apo i cili banon në një dhomë të ndarë (apo dhoma) në njësinë e
banesës, por i cili nuk bashkohet me asnjë banor të njësisë banesore për t'u bërë pjesë e një ekonomie familjare shumë anëtarëshe.
Jo

Po

prej tyre lopë qumështore

Qarku

Nr.

Nr.

ari

13

Vendbanimi

ari

Ligji i regjistrimit nr. 03/L-237 "Gazeta zyrtare e Kosovës" nr.84/2010
Të gjitha të dhënat në këtë pyetësor janë të mbrojtura me ligj dhe do të shfrytëzohen vetëm për qëllime statistikore.
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ha

REGJISTRIMI I POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE I BANESAVE
PYETSORI I EKONOMISË FAMILJARE
(FORMULARI R2)

ha

KALO TE

Komuna

KALO NË FORMULARIN R3

ENTI I STATISTIKËS I KOSOVËS
ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA

Jo

KALO NË FORMULARIN R3
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Po

Ekonomi familjare shumëanëtarëshe: grup prej dy apo më shumë personash,të cilët jetojnë së bashku në tërë njësinë apo në një pjesë të njësisë
banesore dhe sigurojnë ushqimin dhe gjërat tjera thelbësore për jetesë. Anëtarët e grupit mund t'i bashkojnë të ardhurat e tyre në një masë më të
madhe ose më të vogël.
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Brenda grupeve të variablave dhe të dhënave të regjistrimit të mbledhura, rregullimet e ekonomisë
familjare dhe përbërjet e familjes kanë qenë më komplekset dhe më pak të kuptuara mirë nga
regjistruesit. Në të vërtetë, koncepti statistikor i një familjeje - të quajtur edhe bërthama familjare
- është shumë më i kufizuar se koncepti i familjes të cilit i referohen njerëzit në jetën e tyre të
përditshme. Për shembull, nëse një çift i martuar dhe fëmijët e tyre të rinj janë duke jetuar së
bashku me prindërit më të vjetër të njërit prej bashkëshortëve, ata të gjithë konsiderohen si një
familje nga këndvështrimi popullor dhe shoqëror; përkundrazi, ata janë numëruar si dy familje
të dallueshme në terma statistikorë: familja e parë është e përbërë nga prindërit më të vjetër të
njërit prej bashkëshortëve dhe familja e dytë përbëhet nga çifti me fëmijët e tyre të vegjël. Në të
vërtetë, familja është përkufizuar si “dy apo më shumë person që jetojnë së bashku të lidhur me
lidhje familjare të klasës së parë, të tilla si çifti me ose pa fëmijë ose një prind i vetëm me të paktën
një fëmijë; në përkufizimin e regjistrimit, gjyshja me një nip./mbesë, ose dy vëllezër pa prindër
nuk konsiderohen një familje. Në mënyrë të ngjashme, gjyshi/gjyshja që jetojnë me djalin e tyre të
martuar, rejën dhe nipa e mbesa numërohen si dy familje”
Identifikimi se kush ishin familjet brenda ekonomive familjare në Kosovë ka qenë mjaft i vështirë për
stafin në terren, jo vetëm për shkak të vështirësisë për t’i kuptuar përkufizimet, por gjithashtu për
shkak të kompleksitetit të rregullimeve të jetesës familjare në Kosovë. Një nga gabimet sistematike
të gjetur ishte se personave nuk iu është dhënë numri rendor i familjes në kolonën 7 të Lista 1, por
numri personal serik rendor si anëtar
Për rrjedhojë, identifikimi i familjeve brenda familjeve duhej të bëhej pas-faktit, dhe procedurat
e rindërtimit të familjes kanë qenë shumë komplekse. Nga ana tjetër, raportet me kryefamiljarin
gjithashtu treguan shumë gabime raportimi. Në një sasi të rasteve raporti është raportuar në drejtim
të kundërt. Për shembull, nëse kryefamiljari ishte një gjysh, në vend se të raportohet nipi i tij si “nip”
i kryefamiljarit, janë gjetur raste kur përgjigja ishte “gjyshi”, sepse i anketuari ishte përgjigjur se
kush ishte për të personi referues (ai është gjyshi im) në vend se të përgjigjej se kush ishte ai për
personin referues (unë jam nipi i tij). Këto raste janë identifikuar në lidhje me moshën,emrin dhe
statusin familjar, në kombinim me statusin martesor të raportuar në pyetësor individual. Një tjetër
gabim i shpeshtë ishte për shkak të faktit se në gjuhën shqipe ekziston një fjalë e veçantë për të
përcaktuar djalin e djalit/vajzën e djalit dhe një nipin/ mbesën. Për rrjedhojë procedurat e redaktimit
dhe imputimi t për këto raste kanë qenë jashtëzakonisht komplekse dhe kërkonin shumë procese
përsëritëse, të cilat gjithashtu shkaktuan vonesa në planin fillestar operacional për pastrimin e të
dhënave..
Ndër të gjitha rastet, tek rreth gjysmë milion individë kishte disa gabime në raportim (jo-logjike) në
status familjar apo në raportin me kryefamiljarin: pak më pak se 30% e të gjithë popullsisë.
Korrigjimet e mospërputhjeve janë bazuar në një sërë rregullash që tregojnë se çfarë ishin
kombinimet potencialisht të duhura të ekonomive familjare (raporti me kreun e EF) me ato të
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familjeve (bazuar në statusin familjar dhe numrit rendor të familjes) . Bazuar në këtë informacion, i
cili përbënte rregullat themelore të redaktimit, programe specifike janë zhvilluar në ADaMSoft për të
identifikuar modelin më të afërt në secilin rast të gabuar, në mënyrë që të aplikohet imputimi i duhur
i bazuar në donatorë. Disa kufizime në moshë, gjini, dhe status martesor u janë shtuar procedurave,
në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria ë brendshme e të dhënave.
Për çka i përket ndryshimeve të bëra sipas procedurave, ka pasur situata në të cilën nuk ishte e
mundur që të zgjidhet një status i vlefshëm martesor ose një raport i vlefshëm me kryefamiljarin.
Kjo ka ndodhur për 6.000 individë (1000 familje). Këto raste iu nënshtruan një redaktimi rast-pasrasti të asistuar nga kompjuteri.
Kur mosha ishte konsideruar si një e dhënë e vlefshme, në disa raste ajo ishte gjetur jo në përputhje
me, për shembull, statusin martesor (për shembull një person shumë i ri i deklaruar tek statusi
familjar i martuar, por “partneri” nuk mund t’i gjendej në ekonominë familjare). Në këso situatash
zgjidhja e miratuar ishte të ndryshohej statusit martesor në “kurrë i martuar “ dhe, pa mundësi
për të identifikuar burrin e saktë ndërmjet familjeve të ndryshme të ekonomisë familjare, për ta
imputuar këtë person në anëtar që nuk është në familje, raporti i të cilit me kryefamiljarin ishte 11
(dmth i afërm tjetër). Këto raste përkojnë me rreth 1.000 persona.
Në të gjitha rastet e tjera (diçka më shumë se 500.000) procedura dha rezultate të mira. Për më
shumë se 300.000 bërthama familjare procedurat nuk kanë ndryshuar ndonjë variabël, por vetëm
atribuuan numri rendor të familjes.
Karakteristikat e ekonomisë familjare
Lidhur me karakteristikat e ekonomive familjare të gjitha analizat janë bërë në të dhënat e
mbledhura në pjesën e pyetësorit të raportuar më poshtë.
Ky informacion mund të ndahet në pesë grupe, në veçanti:
1.	 Pyetje të përgjithshme: Statusi i shfrytëzimit, lloji i pronësisë së njësisë së banimit, a ka
telefon ekonomia familjare, a ka kompjuter ekonomia familjare, a ka ekonomia familjare
qasje në internet nga njësia e banimit
2.	 Pyetjet për bujqësi: të gjitha pyetjet nga (6) deri në (9);
3.	 Sipërfaqet e kultivuara në vitin 2010: pyetja (10);
4.	 Kafshët në pronësi: pyetjet (11) dhe (12);
5.	 Makinat bujqësore: pyetjet (13) dhe (14).
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Për çdo pyetje në këto grupe janë paraqitur disa rregulla në mënyrë që të identifikohen gabimet në
pyetësorë (d.m.th moskoherencat në vlera). Të gjitha këto rregulla janë përshkruar në paragrafin e
ardhshëm
PYETJE PËR EKONOMINË FAMILJARE

1

STATUSI I BANIMIT

3
4

2

4

5

1

Pronësi private

2

Pronësi publike (pushteti lokal ose qendror)

3

Pronësi e përzier

4

Bashkëpronësi

5

Lloj tjetër pronësie

Pemishte
Vreshta
Djerrinë (tokë e pakultivuar për më shumë
se 2 vjet)
Kullotë
Pyje
Të tjera (oborr shtëpie, hurdha peshqish,…)

10

SA ISHTE SIPËRFAQJA E KULTIVUAR PËR VITIN 2010
PËR DRITHËRAT NË VIJIM ?
ari
ha

GRURË

A KA TELEFON EKONOMIA JUAJ FAMILJARE?

Vetëm telefon fiks

2

Vetëm telefon mobil

3

Të dyja, telefon fiks dhe mobil

4

Nuk ka as telefon fiks as mobil

MISËR
PATATE
SPECA

11

A KA EKONOMIA JUAJ FAMILJARE KOMPJUTER ?

1

Po

2

Jo

A KA EKONOMIA JUAJ FAMILJARE BAGËTI/
KAFSHË, SHPEZË, BLETË NË PRONËSI?

1

Po
Jo

2

12

Po

2

Jo

KALO TE

13

SA BAGËTI, SHPEZË DHE BLETË KA NË PRONËSI
EKONOMIA FAMILJARE?

A KA QASJE NË INTERNET EKONOMIA JUAJ
FAMILJARE NË NJËSINË BANESORE?

1

ari

Livadhe (tërfil, bari i përzier, jonxhë, etj)

LLOJI I PRONËSISË SË NJËSISË BANESORE

1

ha

Serra

Një anëtar i familjes është qiragji i të gjithë ose i një
pjese të njësisë banesore
Ekonomia familjare shfrytëzon gjithë apo një pjesë të
njësisë së banesës në forma tjera shfrytëzimi
Ekonomia familjare banon në banesë
KALO TE 3
kolektive

2

ari

ha

Tokë e punueshme (të korrat vjetore)

Një anëtar i familjes është pronar i të gjithë ose i
një pjese të njësisë banesore
KALO TE 3

1

3

SA ËSHTË SIPËRFAQJA TOTALE E TOKËS
NË PËRDORIM NGA EKONOMIA FAMILJARE
(c+d) NË DITËN E REGJISTRIMIT?

89
8

Të numërohen të gjithë krerët: të rinj dhe të rritur
Gjithsej bagëti
prej tyre lopë qumështore
Dele

PYETJE PËR BUJQËSI

Dhi

6

7

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE TOKË NË
PRONËSI APO NË SHFRYTËZIM NË KOSOVË?

1

Po

2

Jo

Derra
Kuaj dhe gomarë

KALO TE

11

SA ËSHTË GJITHSEJ SIPËRFAQJA E TOKËS NË
PRONËSI TË EKONOMISË FAMILJARE NË KOSOVË?
ha
ari

a) Gjithsej sipërfaqja e tokës në pronësi
të ekonomisë familjare

Shpezë
Koshere bletësh

12
9
13

b) Prej tokës në pronësi, e dhënë
të tjerëve (b1+b2):
(b) 1 Punësimi
2 Shkollimi
3 Familjare
4 Arsye të tjera

b1) Me para ose në natyrë
c) Sipërfaqja e tokës në pronësi e
mbetur në shfrytëzim ekonomisë
familjare (a –b)

8

SA ËSHTË GJITHSEJ SIPËRFAQJA E TOKËS SË MARRË ME
QIRA APO PËR PËRDORIM NGA TË TJERËT NË KOSOVË?

d) Gjithsej tokë e marrë me qira apo
për përdorim nga të tjerët(d1 + d2):
(a) 1 Mashkull
2 Femër

14

b2) Dhënë falas

7

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE NË PRONËSI NDONJË
MAKINERI BUJQËSORE?

1

Po

2

Jo

KALO NË FORMULARIN R3

A KA EKONOMIA E JUAJ FAMILJARE NË PRONËSI
NDONJË NGA MAKINERITË BUJQËSORE SI NË VIJIM?
Numri
KF

Traktor njëboshtor
Traktor dyboshtor
Kombanjë për drithëra
Kamion
KALO NË FORMULARIN R3

d1)
d2)
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Për para apo në natyrë
Për përdorim falas

Mbani në mend:
Për çdo anëtar të ekonomisë familjare të shënuar në listën 1,
duhet të plotësohet Pyetësori individual R3
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1. Rregullat e përcaktuara me qëllim që të vleftësohet secili pyetësor për ekonomitë familjare
Rregullat që janë të përcaktuara marrin parasysh llojin e variablave të cilave iu referohen pyetjet. Të
gjitha variablat në grupin (1) konsiderohen cilësore; të gjithë ato në grupin (2), (3), (4) dhe (5) si sasiore.
Për secilin grup janë paraqitur kontrolle të ndryshme, në veçanti;
Pyetje të përgjithshme:
Statusi i shfrytëzimit: kjo variabël nuk mund të përmbajnë vlera që mungojnë;
Lloji i pronësisë së njësisë së banimit: kjo variabël mund të përmbajë vlera që mungojnë vetëm kur
statusit i Shfrytëzimit e ka vlerën 1 ose 4;
Statusi i shfrytëzimit dhe lloji i pronësisë së njësisë së banimit: kur statusi i shfrytëzimit është i
barabartë me 1 ose 4 vlera e Llojit të pronësisë ... patjetër duhet të jetë bosh:
A ka telefon ekonomia familjare: kjo variabël nuk mund të përmbajnë vlerave që mungojnë?
A ka kompjuter ekonomia familjare: kjo variabël nuk mund të përmbajnë vlerave që mungojnë
A ka ekonomia familjare qasje në internet nga njësia e banimit: kjo variabël nuk mund të përmbajnë
vlerave që mungojnë.
Pyetjet për bujqësi:
A ka ekonomia familjare ndonjë tokë në pronësi ose në përdorim në Kosovë?: kjo variabël duhet të
marrë një vlerë prej 1, kur ka vlera numerike në një nga fushat që lidhen me pyetjet nga (7) deri në
(9); në të kundërtën variabla duhet të ketë një vlerë prej 2;
Pyetjet nga (7) deri (9): në këtë rast 18 variabla të reja janë përcaktuar në mënyrë për të transformuar dy
vlerat origjinale (HA dhe Arë) të çdo përgjigje në një fushë të vetme (të marra duke konsideruar Ha * 100
+ Arë). Këto variabla të reja ishin: D7a (Sipërfaqja e përgjithshme në pronësi të ekonomisë familjare), D7b
(sipërfaqja në pronësi dhe dhënë të tjerëve), D7b1 (sipërfaqja në pronësi, dhe dhënë të tjerëve në shkëmbim
të mallrave dhe shërbimeve), D7b2 (sipërfaqja në pronësi, dhënë të tjerëve pa pagesë), D7c (sipërfaqja në
pronësi e përdorur nga ekonomia familjare), D8d (toka e përgjithshme me qira ose e përdorur nga të tjerët),
D8d1 (toka e përgjithshme me qira ose e përdorur nga të tjerët me pagesë në të holla ose në shkëmbim
të mallrave dhe shërbimeve), D8d2 (tokës e përgjithshme me qira ose e përdorur nga tjerët pa pagesë),
D9 (tokës e përgjithshme e përdorur me të vërtetë nga ana e ekonomisë familjare), D9a (toka e përdorur, e
punueshme), D9b (toka e përdorur, serat), D9c (toka e përdorur, livadhe), D9d (toka e përdorur, pemishte),
D9e (toka e përdorur, vreshta), D9f (toka e përdorur, ugar), D9g (toka e përdorur, kullota), D9h (toka përdorur,
pyll), D9i (toka e përdorur për qëllime të tjera). Sipas asaj që është specifikuar në pyetësor, rregullat e
mëposhtme të kontrollit ishin miratuar: d7a> = 0; d7b <= d7a; d7b = d7b1 + d7b2; d7c = d7a-d7b; d8d = d8d1
+ d8d2; d8d> = d8d1; d8d > = d8d2; D9 = d7c + d8d; D9 = d9a + + d9b d9c + + d9d d9e + + d9f d9g + + d9h d9i.
E dhëna që nuk i përmbushë të gjitha këto rregulla në të njëjtën kohë është konsideruar e gabuar.
Sipërfaqet e kultivuara në vitin 2010: në këtë rast nuk është futur asnjë kontroll,për shkak se
koha të cilës i referohen variablat është e ndryshme me atë që iu referohen të gjitha pyetjet për
bujqësi.
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Kafshët në pronësi: një kontroll është futur që është përdorur në mënyrë për të korrigjuar gabimin
sistematik për shkak të çorientimit nga pyetja Gjithsej gjedhe, e menduar shpesh si Totali i kafshëve në
pronësi. Në veçanti duhet vërejtur se fusha Gjithsej gjedhe është ndjekur nga pyetja, prej tyre lopë të
mbajtura për mjelje. Në këtë rast rregulli vijues është marrë parasysh për të kontrolluar secilin pyetësor
individual: Nëse ( Gjithsej gjedhe> 0) DHE NËSE (Gjithsej bagëti = (prej tyre lopë të mbajtura për mjelje) +
dele + dhi + derra + (kuaj dhe gomarë) + shpezë+ koshere bletësh ) DHE NËSE (dele + dhi + derra + (kuaj dhe
gomarë) + shpezë+ koshere bletësh> 0), atëherë Gjithsej gjedhe = prej këtyre lopëve të mbajtura për mjelje.
Për më tepër, për të gjitha pyetjet që lidhen me pronësinë e kafshëve, ishte e nevojshme që të kontrollohet
saktësia e përgjigjeve të dhëna në pyetjen (11); ajo patjetër duhet të ketë vlerën 1 në qoftë se ekonomia
familjare zotëron të paktën një kafshë, përndryshe ajo duhet ketë vlerën 2 (asnjë kafshë në pronësi);
Makinat bujqësore: në këto pyetje ideja e përgjithshme ishte se një vlerë e vlefshme në Numër
duhet të korrespondojë me një vlerë në kuaj-fuqi KF (për secilën nga makinat e ndryshme që janë
marrë parasysh). Natyrisht e kundërta është e vërtetë (një vlerë e gjetur në fushën KF patjetër duhet
të korrespondojë me një vlerë në Numrin e makinave bujqësore). Për sa i përket përgjigjes në pyetjet
13, ajo duhet të jetë 1 në rast se ekonomia familjare zotëron një prej makinave të përshkruara, 2 në
qoftë se ajo nuk zotëron ndonjë makinë.
2. Të dhënat e përpunuara
Të dhënat e regjistrimit që i referohen në pyetësorëve të përdorur janë 315.513. Nga këto, 18.535 nuk
janë konsideruar sipas asaj që është dalë nga kontrollet e bëra (në rastet kur ekonomia familjare
nuk kishte asnjë banor të përhershëm). Të dhënat që janë konsideruar përfundimisht iu referohen
297.078 ekonomive familjare.
3. Konsideratat e përgjithshme për gabimet.
Sipas rregullave të përcaktuara më sipër, ishte e mundur të përcaktohet për çdo të dhënë një
rezultat i korrektësisë; ai mund të marrë një vlerë në mes 0 (s’ka gabime) deri në 10 (gabimet për të
gjitha grupet që janë marrë në konsideratë).
U konsideruan në veçanti:
Gabimet në Statusin e shfrytëzimit
Gabimet në Llojin e pronësisë së njësisë së banimit;
Gabimet në A ka telefon ekonomia familjare;
Gabimet në A ka kompjuter ekonomia familjare;
Gabimet në A ka ekonomia familjare qasje në internet nga njësia e banimit;
Gabimet në A ka ekonomia familjare ndonjë tokë në pronësi ose në shfrytëzim në Kosovë;
Gabimet në A ka ekonomia familjare ndonjë bagëti / kafshë;
Gabimet në A ka ekonomia familjare në pronësi ndonjë makinë bujqësore:
Gabim në interpretimin e Gjithsej gjedhe;
Gabimet e përgjithshme në sipërfaqet e tokës apo në makinat bujqësore
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Tabela e mëposhtme tregon shpërndarjen e shumës së përgjithshme të gabimeve të tilla për të
dhënat e regjistrimit (frekuencat e të dhënave në bazë të numrit të tyre të gabimeve).
Gabimet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALI

Numërimi
188719
90997
13510
1341
189
2215
79
23
5
297078

Përqindja
63.525
30.631
4.548
0.451
0.064
0.746
0.027
0.008
0.002
100

Kjo tabelë tregon se shumica e të dhënave janë korrigjuar. Situata më e shpeshtë ishte me të dhënat
që kanë vetëm një gabim (sipas rregullave që janë të përcaktuara). Në paragrafin e ardhshëm burimet
e vetme të gabimeve janë analizuar
4. Gabimet në pyetje të përgjithshme
Pyetjet e përgjithshme janë përcaktuar duke marrë në konsideratë fushat e mëposhtme: statusit
e shfrytëzimit, Llojin e pronësisë së njësisë së banimit, a ka telefon ekonomia familjare, a ka
kompjuter ekonomia familjare dhe a ka ekonomia familjare qasje në internet nga njësia e banimit.
Tabela më poshtë tregon frekuencat e kryqëzuara ndërmjet statusit të shfrytëzimit dhe llojit të
pronësisë së njësisë së banimit.
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(-1) Mungon
(1) Një anëtar
i ekonomisë
familjare
është pronar
i gjithë ose
një pjese të
njësisë së
banimit
(2) Një
anëtar i
familjes është
qiramarrës
i gjithë ose
një pjesë e
njësisë së
banimit
(3) Ekonomia
familjare e
shfrytëzon
të gjithë ose
një pjesë të
njësisë së
banimit nën
një formë
tjetër të
shfrytëzimit
(4) Ekonomia
familjare
është duke
jetuar në
banesë
kolektive
Totali

LlLloji i pronësisë së njësisë së banimit
(2)Pronësi
publike
(Qeveria
(4) Pronësi
(-1)
Pronësi lokale apo (3) Pronësi kooperaMungon
private qendrore) e përzier
tivë
2548
104
10
4
5

(5) Lloj
tjetër i
JO
pronësisë PREZENT
3
0

Totali
2674

253864 280735

26

26182

243

132

241

47

1000

5953

613

305

95

296

0

8262

303

2378

509

384

519

298

0

4391

1
3878

48
34665

40
1415

9
834

13
873

2
646

903
1016
254767 297078

Vlerat në këtë tabelë tregojnë normat e mëposhtme të gabimit për këto dy pyetje:
0.9% për Statusin e shfrytëzimit (kjo nuk mund të mungojë);
9,51% për Llojin e pronësisë së njësisë së banimit; në veçanti:
9,07%, sepse ajo nuk mund të ketë një vlerë, nëse Statusi i shfrytëzimit është 1 ose 4;
0,44% sepse ajo nuk mund të mungojë kur Statusit i shfrytëzimit është 2 ose 3.
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Tabela e ardhshme tregon vlerat e gjetura në pyetjet për kompjuter, telefon dhe internet (vlerat
absolute dhe përqindje në të dhënat e përgjithshme).
Pyetja

A ka telefon ekonomia
familjare

A ka kompjuter ekonomia
familjare
A ka ekonomia familjare
qasje në internet nga
njësia e banimit

Vlerat

Frekuencat

(-1) Mungon
(1) Vetëm telefon fiks
(2) Vetëm telefon celular
(3) Të dy,telefon fiks dhe mobil
(4) As telefon fiks,e as celular
(-1) Mungon
(1) Po
(2) Jo
(-1) Mungon
(1) Po
(2) Jo

2877
10186
227807
51869
4339
3691
183427
109960
4537
166805
125736

Përqindja
(në rastet e
përgjithshme)
0.97
3.43
76.68
17.46
1.46
1.24
61.74
37.01
1.53
56.15
42.32

Normat e mëposhtme të gabimeve janë gjetur në këto pyetje:
A ka telefon ekonomia familjare: 0,97%;
A ka kompjuter ekonomia familjare: 1.46%;
A ka ekonomia familjare qasje në internet nga njësia e banimit: 1,53%.
5. Gabimet në pyetjet për bujqësi
Gabimet në seksionin e bujqësisë mund të zbriten nga pyetja e përgjithshme P6: A ka ekonomia
familjare ndonjë tokë në pronësi ose në përdorim në Kosovë duke kontrolluar koherencën e saj me
të dhënat për vlerat e dhëna në pyetjet 7-9.
Për sa i përket këtyre të fundit, ato janë analizuar në paragrafin lidhur me pyetjet numerike, por
për pyetjen e përgjithshme është e dobishme që të merren në konsideratë frekuencat në tabelën
e mëposhtme, ku rreshtat paraqesin vlerat e vërteta, dhe kolonat vlerat e nxjerra vetëm duke
verifikuar nëse atje ekziston një vlerë numerike në ndonjërën prej pyetjeve nga (7) deri në (9).

A ka ekonomia juaj
familjare ndonjë tokë
në pronësi ose në
shfrytëzim në Kosovë

(-1) Mungon
(1) Po
(2) Jo
Totali

A ka ekonomia familjare ndonjë tokë në pronësi ose në shfrytëzim
në Kosovë (të nxjerrë nga kontrolli)
(1) Po
(2) Jo
Totali
3281
954
4235
195099
167
195266
577
97000
97577
198957
98121
297078

Për këtë pyetje, shkalla e gabimit është 1.7% (100 * (577 +167 +4235) / 297078).
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6. Gabimet në kafshë në pronësi
Për sa i përket gabimeve në kafshë në pronësi, sipas rregullit të përcaktuar më parë, ka 1923 të
dhëna për të cilat është e mundur të merret në konsideratë një keqkuptim i kuptimit të Gjithsej
gjedhe, shkalla e gabimit, në këtë rast, është 0.6%.
Saktësia e përgjigjeve të dhëna në pyetjen (11) është nxjerrë nga të dhënat e mëposhtme për
frekuencat e kryqëzuara për përgjigjet origjinale në pyetjen A ka ekonomia familjare në pronësi
ndonjë bagëti/kafshë dhe e njëjta e nxjerrë duke verifikuar nëse ka një vlerë numerike në ndonjë nga
fushat që lidhen me pyetjet (12).

A ka ekonomia
juaj familjare në
pronësi ndonjë
bagëti/kafshë

(-1) Mungon
(1) Po
(2) Jo
Totali

A ka ekonomia juaj familjare në pronësi ndonjë bagëti/kafshë(e nxjerrë
nga kontrollet)
(1) Po
(2) Jo
Totali
1009
1704
2713
88719
338
89057
155
205153
205308
89883
207195
297078

Në këtë rast shkalla e gabimit është: 1.07%
7. Gabimet në makinat bujqësore
Po ashtu në këtë rast, si për tokën në pronësi, gabimet mund të zbulohen duke krahasuar përgjigjet
e dhëna për pyetjen (13) me vlerat në pyetjen (14), të cilat tregojnë një normë gabimi prej 0.9%.

A ka ekonomia
juaj familjare në
pronësi ndonjë
makinë bujqësore

(-1) Mungon
(1) Po
(2) Jo
Totali

A ka ekonomia juaj familjare në pronësi ndonjë makinë bujqësore (e
nxjerrë nga kontrolli)
(1) Po
(2) Jo
Totali
301
1767
2068
51348
599
51947
12
243051
243063
51661
245417
297078

8. Gabimet në variabla numerike
Për sa i përket variablave numerike (p.sh. të gjitha ato që kanë të bëjnë me dimensionin e tokës në pronësi
dhe të numrit të makinave bujqësore), të gjitha rregullat e paraqitura të koherencës kanë qenë si më poshtë:
Rregulla
D7B-D7B1-D7B2=0

-D7A+D7B+D7C=0
D8D-D8D1-D8D2=0
RAPORTI I CILËSISË

Shpjegimi
Prej të cilave toka në pronësi dhe e dhënë të tjerëve= për para ose në shkëmbim
të mallrave dhe shërbimeve+ dhënë falas
Sipërfaqja e përgjithshme në pronësi të ekonomisë familjare = nga e cila sipërfaqe
në pronësi dhe e shfrytëzuar nga ekonomia familjare + nga e cila sipërfaqe në
pronësi dhe dhënë të tjerëve
Sipërfaqja e përgjithshme me qira ose e përdorur nga të tjerët =për para ose në
shkëmbim për mallra dhe shërbime +e përdorur falas
FAQE 43

Kapitulli 3 Lokalizimi i gabimeve dhe korrigjimi i mospërputhjeve

Çfarë është shfrytëzimi i tokës së përgjithshme të ekonomisë familjare nga dita e
regjistrimit = Nga e cila sipërfaqe në pronësi dhe e shfrytëzuar nga ekonomia familjare +
-D7C-D8D+D9=0
Sipërfaqja e përgjithshme e dhënë me qira ose e përdorur nga të tjerët në Kosovë
Çfarë është përdorimi i tokës së përgjithshme të ekonomisë familjare nga dita
D9-D9A-D9B-D9C-D9De regjistrimit = tokës së punueshme + serrat+ livadhe + pemishtet+ vreshtat +
D9E-D9F-D9G-D9H-D9I=0 ugar+ Kullota + Pyje+ të tjera
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronësi të ekonomisë familjare
në Kosovë> = çfarë është sipërfaqja e përgjithshme me qera dhe / ose e përdorur
D7A-D7B>=0
nga të tjerët në Kosovë
Sipërfaqja e përgjithshme me qira dhe / ose e përdorur nga të tjerët në Kosovë >=
D8D-D8D1>=0
për para ose në shkëmbim për mallra dhe shërbime
Sipërfaqja e përgjithshme me qira dhe / ose e përdorur nga të tjerët në Kosovë>=
D8D-8D2>=0
e përdorur falas
-D14A1+D14A2>=0
KF për traktor me vetëm një bosht> = Numri i traktorëve me vetëm një bosht
D14A1-1.0E-6*D14A2>=0 Numri i traktorëve me vetëm një bosht> = 0.000001* KF për traktorë me vetëm një bosht
-D14B1+D14B2>=0
KF për traktor me dy boshte> = Numri i traktorëve me dy boshte
D14B1-1.0E-6*D14B2>=0 Numri i traktorëve me dy boshte> = 0.000001* KF për traktorë me dy boshte
-D14C1+D14C2>=0
KF për kombajna >= Numri i kombajnave
D14C1-1.0E-6*D14C2>=0 Numri i kombajnave>=0.000001* KF për kombajna
-D14D1+D14D2>=0
KF për kamion>= Numri i kamionëve
D14D1-1.0E-6*D14D2>=0 Numri i kamionëve>=0.000001* KF për kamion
D14A1>=0
D14A2>=0
D14B1>=0
D14B2>=0
D14C1>=0
D14C2>=0
D14D1>=0
D14D2>=0
D7A>=0
D7B>=0
D7B1>=0
D7B2>=0
Të gjitha variablat patjetër duhet të kenë një vlerë më të madhe ose të barabartë
D7C>=0
D8D>=0
me 0
D8D1>=0
D8D2>=0
D9>=0
D9A>=0
D9B>=0
D9C>=0
D9D>=0
D9E>=0
D9F>=0
D9G>=0
D9H>=0
D9I>=0
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Zbatimi i këtyre rregullave në të dhënat e regjistrimit dha rezultatet e përmbledhura në tabelën më
poshtë, e cili jep të dhëna për numrin e redaktimeve të përmbushura ose të papërmbushura.
Herët sa
redakHerët sa
Herët sa
timi nuk
redaktimi
redaktimi
Herët sa
është përmnuk është
Herët sa
është përm- redaktimi
bushur në
përmbushur
redakbushur sak- nuk është
bashkëpunim
timi është të ( përqindja përmbushur pa të tjerët ( me redakpërmbushur për të dhënat pa të
përqindja për timet e tjera
saktë (vlerat e përgjithtjerët(vlera të dhënat e
(vlerat absoIndikatori i redaktimit absolute)
shme)
absolute)
përgjithshme) lute)
D7B-D7B1-D7B2=0 294238
99.04
264
0.09
2576
-D7A+D7B+D7C=0
238824
80.39
3305
1.11
54949
D8D-D8D1-D8D2=0 294964
99.29
342
0.12
1772
-D7C-D8D+D9=0
242191
81.52
2646
0.89
52241
D9-D9A-D9B-D9CD9D-D9E-D9F-D9GD9H-D9I=0
261880
88.15
14315
4.82
20883
D7A-D7B>=0
297009
99.98
0
0
69
D8D-D8D1>=0
296873
99.93
0
0
205
D8D-D8D2>=0
296708
99.88
0
0
370
-D14A1+D14A2>=0 293461
98.78
1780
0.6
1837
D14A1-1.0E6*D14A2>=0
296946
99.96
78
0.03
54
-D14B1+D14B2>=0 295639
99.52
650
0.22
789
D14B1-1.0E6*D14B2>=0
297030
99.98
17
0.01
31
-D14C1+D14C2>=0
296877
99.93
57
0.02
144
D14C1-1.0E6*D14C2>=0
297077
100
1
0
0
-D14D1+D14D2>=0 296611
99.84
186
0.06
281
D14D1-1.0E6*D14D2>=0
297075
100
2
0
1
D14A1>=0
297078
100
0
0
0
D14A2>=0
297078
100
0
0
0
D14B1>=0
297078
100
0
0
0
D14B2>=0
297078
100
0
0
0
D14C1>=0
297078
100
0
0
0
D14C2>=0
297078
100
0
0
0
D14D1>=0
297078
100
0
0
0
D14D2>=0
297078
100
0
0
0
D7A>=0
297078
100
0
0
0
D7B>=0
297078
100
0
0
0
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Herët sa
redaktimi nuk
është përmbushur në
bashkëpunim
me redaktimet e tjera(
përqindja për
të dhënat e
përgjithshme
0.87
18.5
0.6
17.58

7.03
0.02
0.07
0.12
0.62
0.02
0.27
0.01
0.05
0
0.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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D7B1>=0
D7B2>=0
D7C>=0
D8D>=0
D8D1>=0
D8D2>=0
D9>=0
D9A>=0
D9B>=0
D9C>=0
D9D>=0
D9E>=0
D9F>=0
D9G>=0
D9H>=0
D9I>=0

297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078
297078

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Shkaku më i shpeshtë i mos koherencës rrjedh nga rregulli: Sipërfaqja e përgjithshme në pronësi të
ekonomisë familjare= Sipërfaqja në pronësi dhe e shfrytëzuar nga ekonomia familjare + Sipërfaqja në
pronësi dhe dhënë të tjerëve, 20% e të dhënave paraqitën një gabim në atë rregull.
Shkaku i dytë i gabimeve vjen nga ekuacioni i kërkuar: Përdorimi i tokës së përgjithshme të
ekonomisë familjare që nga dita e regjistrimit = Sipërfaqja në pronësi dhe e përdorur nga ekonomi
familjare + Sipërfaqja e përgjithshme me qira ose e përdorur nga të tjerët në Kosovë; në këtë rast
gabimet janë gjetur në 19% të të dhënave;
Lloji i tretë i gabimeve që rrjedhin nga mospërputhjet në fushat që lidhen me detajet e përdorimit të
tokës (të gjitha pyetjet në seksionin (9)). Në përgjithësi është e mundur të konkludohet se shumica e
gabimeve rrjedhin nga mos respektimi i variablave balancuese (dmth ato variabla që janë përdorur
për të verifikuar totalet).
Tabela e mëposhtme paraqet frekuencat të redaktimit të vetëm të papërmbushur ose redaktimet
e papërmbushura në bashkëpunim me të tjerët, dhe tregon se në çfarë mase një gabim në një rregull
mund të jetë i lidhur me një gabim në një tjetër rregull
Numri i redaktimeve të vetme Numri i të dhënave korresponduese
ose të përbashkëta të papërm(vlerat absolute)
bushura nuk redaktimet kënaqur
1
23643
2
43528
3
14206
4
1252
5
232
6
53
7
6
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Numri i të dhënave
korresponduese (përqindja në të
dhënat e përgjithshme)
7.96
14.65
4.78
0.42
0.08
0.02
0
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Analiza e fundit interesante ishte kryer në mënyrë që të verifikohen fushat që janë më së shpeshti
shkaku i gabimeve; në këtë tast rezultatet në tabelën e mëposhtme i referohen fundit të hapave
të redaktimit dhe imputimit, në të cilët algoritmi ishte ne gjendje te identifikojnë se sa herë secila
variabël ishte konsideruar e gabuar dhe, kështu, e nevojshme të imputohet.
Variabla
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronësi dhe vërtetë e përdorur nga ana
ekonomia familjare? (ha * 100 + Arë)
Çfarë është përdorimi i tokës së përgjithshme të ekonomisë familjare që nga dita e regjistrimit
(ha * 100 + arë)
Toka e punueshme (të korrat vjetore) (ha * 100 + arë))
Të tjera (oborr shtëpie, hurdha, ...) (ha * 100 + arë)
Livadhe (tërfili, bari i përzier, etj) (ha * 100 + arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme në pronësi të ekonomisë familjare? (ha * 100 + arë)
Pyje (ha * 100 + arë)
Ugar (fushë që nuk është kultivuar më shumë se 2 vjet) (ha * 100 + arë)
Kullotë(ha * 100 + arë)
Pemishte (ha * 100 + arë)
Vreshta (ha * 100 + arë)
Serra (ha * 100 + arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e dhënë me qira dhe e përdorur nga të tjerët në Kosovë?
(ha * 100 + arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e dhënë me qira dhe e përdorur nga të tjerët në Kosovë
(e përdorur falas)? (ha * 100 + arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e dhënë me qira dhe e përdorur nga të tjerët në Kosovë
(për para)? (ha * 100 + arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronësi dhe e dhënë të tjerëve? (ha * 100 +
arë)
A ka ekonomia familjare traktor me vetëm një bosht (kf)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronësi dhe e dhënë të tjerëve falas? (ha * 100
+ arë)
Çfarë është sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronësi dhe e dhënë të tjerëve për të holla?
(ha * 100 + arë)
A ka ekonomia familjare traktor me dy boshte (kf)
A ka ekonomia familjare kamion (kf)
A ka ekonomia familjare kombja (kf)
A ka ekonomia familjare traktor me vetëm një bosht (numri)
A ka ekonomia familjare traktor me dy boshte(numri)
A ka ekonomia familjare kamion (numri)
A ka ekonomia familjare kombaj (numri)

RAPORTI I CILËSISË

Indeksi
68.08
44.65
36.24
30.80
30.48
30.32
29.71
26.70
25.75
25.25
25.05
24.89
14.54
10.55
10.01
6.52
6.43
3.89
3.30
2.45
0.73
0.29
0.25
0.08
0.01
0.00
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Kjo tabelë tregon vlerën e indekseve që janë vlerësuar, për çdo fushë dhe pas hapave të redaktimit,
në mënyrë që të matet numri i herëve që një variabël është identifikuar si e gabuar (vlerat më të
mëdha të indeksit identifikon një variabël shpesh të gabuar).
Në detaje indeksi llogaritet duke marrë parasysh përqindjen e herëve, në të gjitha të dhënat e
gabuara, që variabla është ndryshuar.
Është interesante të vërehet se, gjatë hapave të redaktimi dhe imputimit, numri i zgjidhjeve
përcaktuese që janë identifikuara ishte 76,189, në një total të të dhënave që nuk përmbushin
rregullat të barabartë me 82.920. Patjetër duhet vënë re se një zgjidhje përcaktuese identifikon
një gabim që ka nuk ka ndodhur për arsye të rastit, por për arsye sistematike (në këtë rast është e
mundur të merret në konsideratë një keqkuptim i disa pyetjeve në pyetësorë).
Pjesa e të dhënave të regjistrimit për karakteristikat e ekonomive familjare duket të jetë e një
cilësie të mirë; burimi më i madh i gabimeve vjen nga interpretimi i pyetjeve balancuese dhe jo nga
përgjigjet që mungojnë ose jokoherente në fushat e cilësisë.
Në veçanti, pyetja e cila në shumë raste nuk ishte kuptuar ishte domosdoshmëria e të shkruarit të
dimensioneve të sipërfaqes në pronësi dhe të përdorur nga ekonomia familjare (pyetja 7.c), si një
heqje e thjeshtë e dy fushave. Gjithashtu duhet të përmendet se në 10 përqind të rasteve kapërcimet
e nënkuptuara në vlerat 1 ose 4 për variablën Statusi i shfrytëzimit nuk ishin respektuar.
Shtojca 2 paraqet rezultatet e redaktimit dhe imputimit të pyetësorëve R2, duke i ballafaquar të
dhënat fillestare (ose të papërpunuara) me ato të fituara nga procesi i pastrimit.

3.4.3 Të dhënat për individët
Formulari R3 - regjistrimi i popullsisë dhe banesave - pyetësori individual mblodhi të gjitha të
dhënat personale në lidhje me çdo banor të zakonshëm të Kosovës. Te dhënat demografike më
e rëndësishme janë mbledhur për të gjithë njerëzit e regjistruar: mosha, gjinia, statusi martesor,
vendi i banimit të nënës në momentin e lindjes së të intervistuarit, përkatësia etnike, religjioni, etj,
Shumë pyetje, megjithatë, kishin një filtër të bazuar në moshën (edukimin dhe historinë e punës,
të cilat janë të rëndësishme vetëm pas pragut të moshës) dhe, për disa, edhe për gjininë (faktet e
plleshmërisë, që kanë të bëjnë vetëm me gratë që kanë mbushur një moshë të caktuar).
Zakonisht, të dhënat për secilën ekonomi familjare janë mbledhur nga kryefamiljari (shih formularin
R2, Lista 1). Të dhënat kulturore për fëmijë janë dhënë nga kreu i shtëpisë (për shembull, gjuha
amtare e fëmijëve të cilët janë nën moshën për të qenë në gjendje për të folur ishte ajo të cilën ata e
kishin në mendje ta mësojnë shtëpi).
Pyetësorët individuale janë paraqitur më poshtë.
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REGJISTRIMI I POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE I BANESAVE
PYETSORI INDIVIDUAL (FORMULARI R3)

HTËPIA DERI NË
OLLËS ?

Ligji i regjistrimit nr. 03/L-237 "Gazeta zyrtare e Kosovës" nr.84/2010
Të gjitha të dhënat në këtë pyetësor janë të mbrojtura me ligj dhe do të shfrytëzohen vetëm për qëllime statistikore.
ENTI I STATISTIKËS I KOSOVËS
ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA
STATISTICAL OFFICE OF KOSOVO

Komuna

Vendbanimi

vë

1

sisht në/nga shtëpia)

Qarku
Regjistrues

Nr.
ndërtesës

Nr. i
hyrjes

8

EMRI DHE MBIEMRI?

RËSITË AFATGJATA SI

Nr. i ekonomisë
familjare

Emri

Shëno muajin dhe vitin e lindjes dhe të vdekjes së fëmijës
të vdekur:
Fëmija i parë

rënda në të dëgjuar

da në të shikuar/parë
on në mënyrë thelbësore një
zike, si të ecurit, ngjitjen
e
kufizime intelektuale

2

3

Mbiemri
Mashkull

2

Femër

si

KALO TE

Muaji

2

DATA E LINDJES?

9
Data

41

4

NË KRYERJEN E
NË VIJIM ?

m:
Disi

1

Nuk

Muaji

Jashtë Kosovës

KALO TE

5
4A
4B

fare

2

3

4

Vendbanimi
Komuna
4B. SPECIFIKO SHTETIN

ET KRYESORE TË
12 MUAJVE TË FUNDIT?

rë punën në tokën tuaj,
uaj apo familjar)

Shteti
CILI ËSHTË STATUSI JUAJ MARTESOR?
1

Asnjëherë I/e martuar

2

I/e martuar me kurorë

6

7

1

Shqiptar

2

Serb

3
4

Turk
Boshnjak

5

Rom

6

Ashkali

7

Egjiptian

8

Goran

9

Të tjera, specifiko:

10

Preferoj të mos përgjigjem

Sipas Kushtetutës së Kosovës, personi i regjistruar mund të
zgjedh të mos deklaroj

I/e martuar pa kurorë

1

Islam

2

Ortodoks

5

I/e shkurorëzuar

3

Katolik

4

Tjetër, specifiko:

5

Asnjë besim fetar

6

Preferoj të mos përgjigjem

A KENI LINDUR FËMIJË TË GJALLË?

2

Jo

Shkruaj numrin e fëmijëve të lindur
KALO TE

11
9

A KENI LINDUR FËMIJË TË GJALLË PAS VITIT 2005?

1

Nëse Po Shkruaj numrin e fëmijëve të lindur
gjallë pas vitit 2005

2

Jo

a jashtë)

RAPORTI I CILËSISË

Viti

CILI ËSHTË BESIMI I JUAJ FETAR?

I/e ve

Nëse Po
gjallë

Muaji

JO

4

1

Viti

CILIT GRUP ETNIK APO KULTUROR I TAKONI?

3

ga jashtë

rsona të tjerë (përjashtuar

10

Pyetjeve 6 deri në 8 u përgjigjen VETËM femrat e moshës 15 vjeç
e lartë (për femrat e lindura më 31/03/1996 ose para kësaj date ).
Për vajzat nën moshën 15 vjeç dhe të gjithë meshkujt kalo në
pyetjen 9.

investime (qira, interes)

kompenzim papunësie,
për sëmundje apo
, bursë)

5

KALO TE

5

Muaji

Sipas Kushtetutës së Kosovës, personi i regjistruar mund të
zgjedh të mos deklaroj

4A. SPECIFIKO VENDBANIMIN DHE KOMUNËN

Shumë mundem

Viti

Viti

KU ISHTE VENDBANIMI I ZAKONSHËM I NËNËS
TUAJ NË KOHËN KUR JU JENI LINDUR ?
Në Kosovë, në të njëjtën komunë dhe vendbanim
1
KALO TE
me venbanimin tuaj të zakonshëm aktual
Në Kosovë, në komunë dhe/ose vendbanim
2
KALO TE
tjetër nga venbanimi i juaj i zakonshëm ku
aktualisht banoni
3

Fëmija i tretë

Vdekur

ogjike ose emocionale

onjë sëmundje afatgjatë

Fëmija i dytë

Lindur

GJINIA?
1

Nr. i
personit

A KA PREJ FËMIJËVE TË LINDUR GJALLË PAS
VITIT 2005 QË JU KANË VDEKUR NËN MOSHËN 1
VJEÇARE ?
1
Nëse Po
Shkruaj numrin e fëmijëve të vdekur

gjigjen

Nuk
am

Nr. i
banesës

KALO TE

9

CILA ËSHTË GJUHA JUAJ AMTARE?
1

Shqipe

2

Serbe

3

Turke

4

Boshnjake

5

Rome

6

Tjetër, specifiko:

FAQE 49

Kapitulli 3 Lokalizimi i gabimeve dhe korrigjimi i mospërputhjeve

12

CILAT GJUHË TJERA MUND T’I FLISNI JU?

1

Shqipe

2

Serbe

3

Turke

4
5

Boshnjake
Rome

6

Angleze

7

Gjermane

8
9
10

13

Muaj

19

3
4

Të tjera, specifiko:

5

Për arsye familjare
Për arsye të luftës 1998-1999
Për arsye të tjera, specifiko:_________________________

25

Po

2

Jo

A KENI PUNUAR NË JAVËN PARA
(JAVA NDËRMJET 25.03.2011 DHE
PAKTËN NJË ORË, DUKE PËRFSH
RASTIT APO TË PËRKOHSHME DH
NJË BIZNES FAMILJAR, SI DYQAN
PRONË BUJQËSORE NË PRONËSI
FAMILJES SUAJ?

Shkolla fillore (klasa 1 deri 5)

3

Shkolla e mesme e ulët (klasa 6deri 9)

4

Shkolla e mesme e lartë (klasa 10 deri 13)

5

Kolegji/Universiteti

Duhet të mirret parasysh çdo punë e rast
pa pagesë në biznes dhe pronë familjare
një student, i papunësuar, amvIse apo pe

A ISHIT TË PRANISHËM NË VENDBANIMIN E
ZAKONSHËM NË MESNATËN E 31.03.2011 DHE

6

Kolegji/Universiteti (pasuniversitare)

1

Po

01.04.2011 ?

7

Kolegji/Universiteti (doktoraturë)
2

Jo

Po

KALO TE

16

CILA ËSHTË ARSYEJA KRYESORE E MUNGESËS
SUAJ NGA VENDBANIMI I ZAKONSHËM ?

1

Punësimi

2

Studimi

3

Familjare

4

Arsye të tjera (vizitë private, mjekësore, etj.)

Pyetja 21 është VETËM për personat e moshës 10 vjeç e më
shumë (për personat e lindur më 31.03.2001 ose para kësaj
date). Për personat nën moshën 10 vjeçare kaloni në pyetjen 39

26

CILI ËSHTË NIVELI MË I LARTË I SHKOLLIMIT TË
PËRFUNDUAR ?

21

EDHE NËSE NUK KENI PUNUAR NË
REGJISTRIMIT (JAVA NDËRMJET 2
31.03.2011) A KENI NJË PUNË NGA
PËRKOHËSISHT (për arsye sëmundje,
proteste; largim për arsye shkollimi apo
shtatëzanisë apo kujdesi prindëror; pezu
për arsye të ndryshme apo mungesa të t
me leje apo pa leje të miratuar)?

1

Nuk ka arsim formal

2

Nuk ka asnjë nivel të përfunduar shkollimi

3

Fillore (të përfunduara 4 klasë-sistemi i vjetër)

1

Po

Fillore (të përfunduara 5 klasë –sistemi i ri)

2

Jo

KALO TE

4

Pyetjet 16 deri në 19 janë vetëm për personat e moshës 1 vjeç e
më shumë (për përsonat e lindur më 31.03.2011 ose para kësaj
date). Për fëmijet e moshës nën 1 vjeç kalo te pyetja 39.

23

A KENI JETUAR NDONJËHERË NË NJË
VENDBANIM TJETËR TË ZAKONSHËM TË
NDRYSHËM NGA VENDBANIMI AKTUAL?

6
7

E mesme e ulët (të përfunduara
KALO TE 24
8 klasë–sistemi i vjetër)
E mesme e ulët(të përfunduara
9 klasë – sistemi i ri)
E mesme e lartë (të përfunduara 12 klasë–sist. i vjetër)

Konsidero një vendbanim të mëparshëm të zakonshëm vetëm
nëse keni jetuar në një vend (vendbanIm/komunë/shtet) të
ndryshëm nga ai aktual në mënyrë të vazhdueshme për një
periudhë prej një viti apo më shumë.

8

E mesme e lartë (të përfunduara 13 klasë–sist. i ri)

2

I papunësuar por keni punuar m

9

Shkolla e lartë

3

Vijon shkollën (nxënës/ studen

10

Fakulteti, Baçelor

4

Kujdeset për shtëpi/ familje (am

11

Pas-universitare (Magjister-Master)

5

12

Doktoraturë

6

I/e pensionuar nga puna e mëp
Pension ose përfitues i të ardh
kapitale (të ardhura nga prona
investimet etj.)

5

Po
Jo

KALO TE

20

KU ISHTE VENDBANIMI I JUAJ I
MËPARSHËM I ZAKONSHËM?

1

Në Kosovë

KALO TE

17A

2

Jashtë Kosovës

KALO TE

17B

22

CILI ËSHTË LLOJI DHE PROFILI I NIVELIT MË TË LARTË
TË SHKOLLIMIT TUAJ?

Kodi
17A. SPECIFIKO

Vendbanimi
Komuna
17B.SPECIFIKO

Lloji

CILA ËSHTË ARSYEJA KRYESORE
PUNUAR GJATË JAVËS PARA DITË
(NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.0

27
1

I papunësuar dhe nuk keni pun
asnjëherë më parë

7

Pret të filloj punën në të
cilën është pranuar

8

Shërben në shërbim ushtarak

9

Vuan dënimin në burg

10

I paaftë për punë për shkak
të sëmundjes apo aftësive
të kufizuara

11

Të tjera, specifiko __________

Kodi
Profili
KALO TE

Shteti

FAQE 50

1

Nuk vijon shkollën

Jo

17

CILA ËSHTË SHKOLLA/ KOLEGJI/ UNIVERSITETI
QË JU AKTUALISHT JENI DUKE VIJUAR ?

NË JAVËN PARA DITËS SË REGJIS
NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.03
PUNUAR ME PAGESË APO PËRFIT

2

2

2

Jo

1

1

1

Po

Duhet të mirret parasysh çdo punë e pa
gjithashtu personat e vetëpunësuar dhe
në tokën e tyre.

Pyetja 20 është vetëm për personat e moshës 6 vjeç e më shumë
(për personat e lindur më 31.03.2005 ose para kësaj date).
Për personat nën moshën 6 vjeçare kaloni në pyetjen 39.

20

1
2

24

Asnjë
CILA ËSHTË NËNSHTETËSIA E JUAJ ?

A DINI TË LEXONI DHE TË SHKRUA

Pyetjeve 24 deri 36 i përgjigjen vetëm p
vjeç e më shumë (për përsonat e lindur
herët). Personat nën moshën 15 vjeç ka

CILA ËSHTË ARSYEJA KRYESORE E ZHVENDOSJES
SUAJ NE VENDBANIMIN AKTUAL TË ZAKONSHËM ?

Frenge

Specifiko shtetin e nënshtetësisë tjetër

16

Viti

Për arsye punësimi
Për arsye arsimi apo qëllime trajnimi

Specifiko shtetin e nënshtetsisë

15

23

1
2

Nëse keni nënshtetësi të dyfishtë, ju lutemi i deklaroni të dyja.
Nëse nuk keni nënshtetësi, shëno “pa nënshtetësi”.

14

KUR KA QENË ZHVENDOSJA MË E FUNDIT NË
VENDBANIMIN AKTUAL TË ZAKONSHËM?
Shkruani muajin dhe vitin

18

Shëno në të gjitha kutitë që iu përgjigjen

24

RAPORTI I CILËSISË

Kapitulli 3 Lokalizimi i gabimeve dhe korrigjimi i mospërputhjeve

A MË E FUNDIT NË
ZAKONSHËM?

23

A DINI TË LEXONI DHE TË SHKRUANI?

1

Po

2

Jo

24

9
________________________

Shënoni numrin e orëve:

NË JAVËN PARA DITËS SË REGJISTRIMIT (JAVA
NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.03.2011) A KENI
PUNUAR ME PAGESË APO PËRFITIM?

25

6deri 9)

a 10 deri 13)

1

Po

2

Jo

KALO TE

SA ORË NË JAVË ZAKONISHT PUNONI JU NË PUNËN
TUAJ KRYESORE ?

30

NË PUNËN TUAJ KRYESORE JU JENI:

A KENI PUNUAR NË JAVËN PARA DITËS SË REGJISTRIMIT
(JAVA NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.03.2011), PËR TË
PAKTËN NJË ORË, DUKE PËRFSHIRË EDHE PUNËT E
RASTIT APO TË PËRKOHSHME DHE PUNËN PA PAGESË NË
NJË BIZNES FAMILJAR, SI DYQAN, NDËRMARRJE APO
PRONË BUJQËSORE NË PRONËSI TË NJË ANËTARI TË
FAMILJES SUAJ?

1

Po

2

Jo

KALO TE

1

I/e punësuar

2

Punëdhënës, (me punonjës me pagesë) duke përfshirë,
punën në tokën tuaj

3

I/e vetëpunësuar, (pa punëtorë me pagesë) duke
përfshirë punën në tokën tuaj

4

U asistoni të afërmve në biznes familjar pa pagesë fikse
ose pagë, (duke përfshirë punën në tokën familjare)

28

Duhet të mirret parasysh çdo punë e rastit e përkohshme ose punë
pa pagesë në biznes dhe pronë familjare edhe nëse është kryer nga
një student, i papunësuar, amvIse apo pensionist

sitare)

29

Shënoni numrin e orëve:

Duhet të mirret parasysh çdo punë e paguar. Duhet përfshirë
gjithashtu personat e vetëpunësuar dhe ata të cilët kanë punuar
në tokën e tyre.

e moshës 6 vjeç e më shumë
ose para kësaj date).
kaloni në pyetjen 39.

EGJI/ UNIVERSITETI
UKE VIJUAR ?

SA ORË KENI PUNUAR NË PUNËN TUAJ KRYESORE
GJATË JAVËS PARA DITËS SË REGJISTRIMIT (JAVA
NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.03.2011)?

28

Pyetjeve 24 deri 36 i përgjigjen vetëm personat e moshës 15
vjeç e më shumë (për përsonat e lindur më 31.03.1996 e më
herët). Personat nën moshën 15 vjeç kaloni në pyetjen 37.

ESORE E ZHVENDOSJES
TUAL TË ZAKONSHËM ?

trajnimi

Pyetjet 28 deri në 34 i referohen punës kryesore, dmth punës
në të cilën ju punoni zakonisht pjesën më të madhe të orëve

31

(Shënoni profesionin tuaj kryesor në vijen e mëposhtme).
Përshkuani profesionin tuaj duke dhënë saktësisht titullin e plotë
të punës. PËRDORNI termat e sakta si MENAXHER I SHITJES ME
PAKICË, ARSIMTAR NË SHKOLLËN E MESME, INXHINIER I
ELEKTROTEKNIKES.
Mos përdorni shprehje të përgjithësuara si menaxher, mësues,
Inxhinier.

28

ë)

e moshës 10 vjeç e më
3.2001 ose para kësaj
eçare kaloni në pyetjen 39

26

I SHKOLLIMIT TË

KALO TE

23

CILI ËSHTË PROFESIONI QË JU E USHTRONI NË
PUNËN TUAJ KRYESORE?

EDHE NËSE NUK KENI PUNUAR NË JAVËN PARA
REGJISTRIMIT (JAVA NDËRMJET 25.03.2011 DHE
31.03.2011) A KENI NJË PUNË NGA E CILA MUNGONI
PËRKOHËSISHT (për arsye sëmundje, pushimi, greve apo
proteste; largim për arsye shkollimi apo trajnimi, pushim i
shtatëzanisë apo kujdesi prindëror; pezullim i përkoshem i punës
për arsye të ndryshme apo mungesa të tjera të përkoshme nga puna
me leje apo pa leje të miratuar)?

uar shkollimi
1

sistemi i vjetër)

ë –sistemi i ri)

ra

2
KALO TE

24

a

ara 12 klasë–sist. i vjetër)

aster)

Kodi

32
Jo

CILI ËSHTË EMËRTIMI I PLOTË I ORGANIZATËS PËR
TË CILEN JU PUNONI NË PUNËN TUAJ KRYESORE?
Nëse personi ka biznes personal, shënoni emërtimin e biznesit.

I papunësuar dhe nuk keni punuar
asnjëherë më parë

2

I papunësuar por keni punuar më parë

3

Vijon shkollën (nxënës/ student)

4

Kujdeset për shtëpi/ familje (amvise)

5

I/e pensionuar nga puna e mëparshme
Pension ose përfitues i të ardhurave
kapitale (të ardhura nga prona apo
investimet etj.)

7

Pret të filloj punën në të
cilën është pranuar

8

Shërben në shërbim ushtarak

9

Vuan dënimin në burg

10

I paaftë për punë për shkak
të sëmundjes apo aftësive
të kufizuara

11

Të tjera, specifiko _______________

Kodi

KALO TE

Kodi

29

(Shënoni emërtimin e organizatës në vijen e mëposhtme )

27

6

I NIVELIT MË TË LARTË

KALO TE

CILA ËSHTË ARSYEJA KRYESORE PSE NUK KENI
PUNUAR GJATË JAVËS PARA DITËS SË REGJISTRIMT
(NDËRMJET 25.03.2011 DHE 31.03.2011 ) ISHIT JU?

1

ara 13 klasë–sist. i ri)

Po

KALO TE

35

33

CILI/ÇFARE ËSHTË VENDI I JUAJ I PUNËS?

1

KALO TE

37

KALO TE

41

KALO TE

39

KALO TE

37

KALO TE

37

Vendi fiks i punës (përfshirë dhe shoferët e autobusëve
dhe personat e tjerë të cilët raportojnë në një adresë fikse
në fillim të periudhës së tyre të punes)
Shënoni adresën e plotë

2

Punon kryesisht në shtëpi ose nga ajo (duke përfshirë
fermerët të cilët punojnë dhe jetojnë në fermat e tyre,
punëtorët shtëpiak, personat e vetëpunësuar që punojnë
në dyqanet brenda shtëpive të tyre)

3

Nuk ka vend fiks pune (për shembull, agjentët tregtarë,
shofer kamioni për relacione të gjata, shitës ambulant)

24

RAPORTI I CILËSISË

FAQE 51

Kapitulli 3 Lokalizimi i gabimeve dhe korrigjimi i mospërputhjeve

34

REGJISTRIMI I

CILI ËSHTË PRODUKTI I PRODHUAR APO SHËRBIMI I
OFRUAR NË VENDIN KU JU PUNONI NË PUNËN TUAJ
KRYESORE ?

SA SHPESH UDHËTONI NGA SHTËPIA DERI NË
VENDIN TUAJ TË PUNËS/SHKOLLËS ?

38

(Shënoni produktin kryesor të prodhuar apo shërbimin e ofruar në
vizat e më poshtme)

Të gjitha të dhën

1

Përshkruani aktivitetin kryesor që realizohet ose shërbimin kryesor që
ofrohet nga punëdhënësi juaj. Për shembull, prodhon/kultivon
patate, mëson nxënës në shkollën fillore, shet këpucë në një dyqan të
vogël. Nëse jeni i vetëpunësuar, përgjigjuni lidhur me biznesin tuaj.

Çdo ditë
ENTI I STATISTIKËS I KOSOVËS
ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA
STATISTICAL OFFICE OF KOSOVO

2

Çdo javë

3

Më rrallë se një herë në javë

4

Nuk aplikohet (punon kryesisht në/nga shtëpia)

1

Komuna

Vendbanim

EMRI DHE MBIEMRI?

A KENI NDONJË NGA VËSHTIRËSITË AFATGJATA SI
NË VIJIM ?

39

Emri

Shëno të gjitha kutitë të cilat ju përgjigjen

A KENI NDËRMARRË NDONJË HAP KONKRET PËR TË
KËRKUAR ÇFARËDO PUNE ME PAGESË GJATË KATËR
JAVËVE TË FUNDIT ?

4
5

Vështirësi afat-gjate psikologjike ose emocionale

Hapat konkret mund të përfshijnë: dërgimin e aplikimeve tek
punëdhënësi, kërkimin në faqet e njoftimeve për punë në internet,
nxjerrjen e njoftimit në gazetë, kërkimin e ndihmës nga miqtë apo
të afërmit, etj.

6

Të tjera, duke përfshirë ndonjë sëmundje afatgjatë

7

Jo, nuk kam asnjë vështirësi
për kohë të gjatë

KALO TE

36

Shurdhësi ose dëmtime të rënda në të dëgjuar

2

Verbëri ose dëmtime të rënda në të shikuar/parë
Ndonjë gjendje e cila kufizon në mënyrë thelbësore një
apo më shumë aktivitete fizike, si të ecurit, ngjitjen
shkallëve, ngritje apo bartje
Paaftësi në të mësuar apo kufizime intelektuale

Kodi

35

1

1

Po

2

Jo

3

37

1

Po

2

Jo

1

Mashkull

2

Femër

DATA E LINDJES?

4

KU ISHTE VENDBANIMI I ZAK
TUAJ NË KOHËN KUR JU JEN
Në Kosovë, në të njëjtën komu
1
me venbanimin tuaj të zakonsh
Në Kosovë, në komunë dhe/os
2
tjetër nga venbanimi i juaj i zak
aktualisht banoni

Data

41

Përgjigju për secilin aktivitet në vijim:

Të mësuarit, të mbajturit
mend apo përqendrimit

Mbiemri
GJINIA?

3

A KENI NDONJË VËSHTIRËSI NË KRYERJEN E
NDONJË PREJ AKTIVITETEVE NË VIJIM ?

40

NËSE DO TË GJENIT PUNË A JENI TË GATSHËM TË
FILLONI PUNËN NË DY JAVËT E ARDHSHME ?

KALO TE

2

3

Nuk
kam

Disi

1

2

Nuk
Shumë mundem
fare

3

Muaji

Viti

Jashtë Kosovës

4A. SPECIFIKO VENDBANIMIN D

4

Vendbanimi
Komuna

37

Për t’u veshur, larë apo
shëtitur brenda shtëpisë

KU PUNONI APO VIJONI SHKOLLËN/KOLEGJIN/
UNIVERSITETIN?

1

2

3

4

Në Kosovë, në komunë dhe
vendbanim të njëjtë me atë të
vendbanimit të zakonshëm

KALO TE

Në Kosovë, në komunë dhe/ose
vendbanim të ndryshëm me atë
të vendbanimit të zakonshëm

KALO TE

Jashtë Kosovës

KALO TE

Nuk aplikohet (nuk punon,nuk
vijon shkollën/universitetin)

KALO TE

38

37 A

Për të dalë jashtë shtëpisë vetë,
deri në dyqan ose për të shkuar
te mjeku

Komuna
37B. SPECIFIKO VENDIN/SHTETIN

Vendi/Shteti
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5

Përtë punuar në një punë, biznes
apo për të vijuar shkollimin.
Për të marr pjesë në aktivitete të
tjera (p.sh, për argëtim apo për
të shfrytëzuar transportin).

37 b

39

CILAT KANË QENË DY BURIMET KRYESORE TË
MJETEVE TË JETESËS GJATË 12 MUAJVE TË FUNDIT?

41

37A. SPECIFIKO VENBANIMIN DHEKOMUNËN :

Vendbanimi

4B. SPECIFIKO SHTETIN

E para

1

Puna (duke përfshirë punën në tokën tuaj,
puna në biznesin tuaj apo familjar)

2

2

Patundshmëri apo investime (qira, interes)

3

3

Pension

4

4

Ndihma Sociale

5

5

Ndihmesa të tjera (kompenzim papunësie,
ndihmë ekonomike për sëmundje apo
pushim të lehonise, bursë)

6

6

Para të dërguara nga jashtë

7

7

8

8

6

7

Mbështetje nga persona të tjerë (përjashtuar

1

Asnjëherë I/e martuar

2

I/e martuar me kurorë

3

I/e martuar pa kurorë

4

I/e ve

5

I/e shkurorëzuar

Pyetjeve 6 deri në 8 u përgjigjen VE
e lartë (për femrat e lindura më 31/0
Për vajzat nën moshën 15 vjeç dhe
pyetjen 9.

E dyta

1

Shteti
CILI ËSHTË STATUSI JUAJ MA

A KENI LINDUR FËMIJË TË GJ
1

Nëse Po
gjallë

2

Jo

A KENI LINDUR FËMIJË TË GJ

1

Nëse Po Shkruaj numrin e
gjallë pas vitit 2005

2

Jo

paratë e dërguara nga jashtë)

Burime të tjera

Shkruaj numrin e
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Pyetësori individual përbëhet nga 41 pyetje që mund të klasifikohen si më poshtë, në përputhje me
filtrat e përdorur:
Pyetjet e bëra të gjithë të anketuarve:
1. Demografia themelore: P1 deri në P5
Në këtë pjesë, emri dhe mbiemri janë përdorur vetëm për të kontrolluar duplikatet eventual apo
personat që mungojnë nga Lista 1 në formularin R2. Të dhënat nominale janë koduar në fazën e
futjes së të dhënave.
2. Karakteristikat personale: P9 deri në P15
Këto pyetje kanë të bëjnë me përkatësinë etnike dhe fetare, gjuhën amtare, njohjen e gjuhëve të
tjera, shtetësinë, dhe praninë në vendin e banimit të zakonshëm në ditën e regjistrimit.
3. Të dhënat për aftësinë e kufizuar dhe burimin e jetesës: P39 deri në P41
Disa mospërputhje janë gjetur në këto pyetje për fëmijët shumë të vegjël. Në të vërtetë, interpretimi
i pyetjeve nuk ishte gjithmonë i lehtë në rast të foshnjave. Për shembull, shumë pyetësorë në lidhje
me porsalindurit treguan “punën”, si burim kryesor i jetesës (në vend të “mbështetjes nga familja”),
me siguri duke iu referuar faktit se babai ishte duke punuar. Në mënyrë të ngjashme, pyetjet për
aftësitë e kufizuara për fëmijët e porsalindur ose fëmijët shumë të vegjël ishin të papërshtatshme
si P40 “A keni ndonjë vështirësi për të bërë ndonjë nga veprimet e mëposhtme? ... Të mësoni, të
mbani në mend ose të përqendroheni; ... visheni, bëni banjë ose të lëvizni brenda shtëpisë; .. etj
Pyetjet e bëra vetëm për gratë e moshës 15 vjeçe e mbi
4. Pyetjet për plleshmerinë dhe vdekshmërinë e foshnjave: P6 deri në P8
Për fat të keq, të dhënat e mbledhura në regjistrim për plleshmërinë nuk janë të mjaftueshme për
të llogaritur normat e përgjithshme të plleshmërisë. Këto të dhëna për plleshmërinë kanë qenë të
kualitetit të dobët për sa i përket pyetjes 8, ku jo vetëm fëmijët e vdekur para moshës 1 vjeçe ishin
raportuar. Disa mospërputhje janë gjetur edhe në numrin e fëmijëve të lindur ndonjëherë për disa
femra të reja, dhe në disa raste në numrin e fëmijëve të lindur pas vitit 2005
Pyetjet e bëra vetëm personave të moshës 6 vjeçe e mbi
5. Niveli i shkollimit i vijuar aktualisht : P20
Shkollimi në Kosovë fillon në moshën 6 vjeçe, kjo pyetje iu ishte bërë vetëm personave që e kishin
arritur këtë moshë. Ishte vënë re se kjo pyetje për vijimin e shkollës nganjëherë ishte ngatërruar me
nivelin e përfunduar arsimor, e cila ishte pyetja e radhës.
Pyetjet e bëra vetëm personave të moshës 10 vjeçe e mbi
6. Niveli më i lartë i përfunduar i shkollimit dhe shkrim-leximi: P21 deri në P23
Përgjigjet morën parasysh ndryshimet që kanë ndodhur nga viti 2000 në sistemin e arsimit të Kosovës
(sistemi i vjetër / sistemi i ri).Lloji dhe profili (P22) ndihmoi në kodimin e të dhënave sipas klasifikimit ISCE
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7. Karakteristikat e udhëtimit : P37 deri në P38
Lëvizjet origjinë-destinacion për studim apo për arsye pune dhe frekuenca e tyre janë mbledhur me
këto pyetje.
Pyetjet e bëra vetëm personave të moshës 1 vjeç e mbi
8. Historia e migrimit: P16 deri në P19
Pyetjet i referohen vetëm ndryshimit të fundit të banimit dhe mbledhin vetëm origjinën e
lëvizjes të fundit. Arsyeja për migrim është mbledhur e po ashtu edhe data e migrimit të fundit.
Disa probleme janë gjetur në këto të dhëna meqë disa persona raportuan migrimin e fundit të
kryefamiljarit si migrim të tyre.
Pyetjet e bëra vetëm personave të moshës 15 vjeç e mbi
9. Karakteristikat e personave të punësuar: P24 deri në P26; P28 deri në P34
Punësimi - dhe në përgjithësi pyetjet për aktivitetin janë keqkuptuar shpesh. Profesionet dhe sektori
i aktivitet, të koduar manualisht sipas klasifikimeve ISCO dhe NACE prandaj ishin shpërndarë
vetëm në nivelin 2 shifror. Redaktimi dhe imputimet e të gjitha këtyre kategorive të pyetjeve ka
qenë gjithashtu mjaft komplekse, për shkak të ndër-lidhjes së të gjitha variablave ndërmjet tyre
10. Karakteristikat e personave të papunë dhe joaktiv: P27; P35 deri në P36
Me gjithë faktin se pyetësorët e regjistrimit iu nënshtruan disa testimeve ne terren dhe pilot
testimeve disa pyetje ende ishin të papajtueshme me realitetin e Kosovës (kryerja e shërbimit
ushtarak nuk ekziston në Kosovë) ose ishin kuptuar gabimisht (vendi i punës në kundërshtim me
historinë e udhëtimit; amviset e papuna të koduara si punëtorë në sektorin e shërbimeve, etj.)
Trajtimi paraprak
Qëllimi i kësaj faze ishte të përgatiten të gjitha variablat e nevojshme për pastrimin e të dhënave.
Struktura e rezultatit të të dhënave është përshkruar në një skedar të veçantë EXCEL.
Hapat e kryera nga aplikacioni softuerik:
Leximi i R3 - të dhënat individuale të papërpunuara;
Eliminimi i të dhënave të dyfishta;
Përgatitja e një kodi unik për të dhënat e R3.
Bashko me listën e personave banorë të zakonshëm (R2 - Lista1) duke shtuar flamurin e pranisë në
R2 dhe variablat e R2 GJINIA (EF1_04), DATA E LINDJES (EF1_05), MOSHA (EF1_MOSHA), RAPORTI
ME KRYEFAMILJARIN (EF1_06_B), NUMRI RENDOR I FAMILJES (EF1_07) dhe STATUSI FAMILJAR
(EF1_08_B);
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Plotësimi i variablave të R3, komuna, vendbanimi, QR, ndërtesa, hyrja,banesa, numri i ekonomisë
familjare dhe numrin individual (ID kodet) dhe gjinia, mosha, data e lindjes dhe, kur është e mundur,
statusi martesor;
Shto variablave të reja si flamuj gabimi, kodi unik, dhe flamuj të tjerë;
Renditni ID kodet : komuna, vendbanimi, QR, ndërtesa, hyrja, banesa, numri i ekonomisë familjare
dhe numri individual;
Shkruaj dosjen R3 me variabla të reja.
Shkruaj një raport sasior të operacionit të kryer.
Përpunimi i gabimeve sistematike
Arsyet kryesore për imputimet përcaktuese ishin:
Vlerat e variablave të kërkuara edhe në formularin R2 (gjinia, mosha) konsiderohen më të
besueshme se vlerat e formularit R3;:
Variablat e ndjeshme si përkatësia etnike apo fetare nuk janë imputuar;
Gabimet e rutinimit: imputimi përcaktuese i gabimeve të rutinimit, nëse vlerat janë koherente me
rregullën (siç rekomandohet nga IMO) ose rregullën e kapërcimit është i bazuar në një variabël të
besueshme (dmth meshkujt duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me pjellorinë);
Një pyetje filtruese mungon dhe përgjigjet në pyetjet e detajuara.
Asnjë përgjigje nuk ishte pranuar për pyetjet e mëposhtme:
Pyetja 4 - Ku ishte vendi i banimit të zakonshëm të nënës suaj në kohën e lindjes tuaj?
Pyetja 6 - A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë?
Pyetja 6B - Numri i fëmijëve të lindur të gjallë
Pyetja 7 - A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë pas vitit 2005?
Pyetja 7B - Numri i fëmijëve të lindur të gjallë pas vitit 2005
Pyetja 8 - A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë, pas vitit 2005 që ka vdekur para moshës 1
vjeçe?
Pyetja 8B - Numri i fëmijëve të lindur të gjallë, pas vitit 2005 që ka vdekur para moshës 1 vjeçe?
Pyetja 9 - Cilës përkatësi etnike apo kulturore ju i takoni?
Pyetja 10 - Cili është religjioni juaj?
Pyetja 11 - Cila është gjuha juaj amtare?
Pyetja 12 - Çfarë gjuhë të tjera flisni (e parë- e nëntë)?
Pyetje 13 - Cili është vendi yt i shtetësisë?
Pyetje 17 - Ku ishte vendi juaj i mëparshëm i banimit të zakonshëm? Asnjë përgjigje nuk është
pranuar për vendbanim, komunë dhe kodet e vendit.
Pyetja 35 - A keni kërkuar punë me pagesë në katër javët e fundit?
Pyetja 36 - A do të jeni në gjendje t’ia filloni punës në dy javët e ardhshme?
Pyetja 39 - A keni ndonjë nga vështirësitë afatgjate të mëposhtme?
Pyetja 40 - A keni ndonjë vështirësi për të bërë ndonjë nga veprimtaritë e mëposhtme?
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Pyetjet 8 (Të gjitha datat), 31, 32, 33 (Adresat), 34 nuk janë përfshirë në pastrimin e të dhënave
Në tabelën në vijim është lista e imputimeve përcaktuese të kryera për pyetësorë individual.
Kushtet e gabimit janë përshkruar në kolonën KUSHTI. Imputimet korresponduese janë nën VEPRIM.
Imputimet përcaktuese
KODI I
PYETJA
GABIMIT

KUSHTI

VEPRIMI

Llogaritja e MOSHËS për njerëzit e lindur më 1 prill

E300

E301

2

E302

3

E303

3

E304

3
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Zbritni 1 nga variabla
MOSHA
Të dhënat boshe - Të dhënat me të gjitha variablat e
Plotësoni R3,gjinia, data
formularit R3 mungojnë (ndoshta korrespondon me mungon e lindjes dhe mosha dhe,
në Formularin R3 në prani të individit në formularin R2 nëse është e mundur,
Lista1 )
statusi martesor me
vlerat korresponduese
R2 dhe ndiqni procesin
normal të kontrollit
P2 - Gjinia:
Plotësoni në R3 gjinia me
mungon gjinia
vlerën korresponduese
Vlera të ndryshme të gjinisë ndërmjet R2 dhe R3
të R2, nëse ajo është e
vlefshme
P3 - Data e lindjes: Data e lindjes e humbur ose e ndryshme R3 data e lindjes (IN_03)
nga R2 Lista1 dhe R3
supozon datën e lindjes
Nëse R3 Data e lindjes / Mosha mungon ose është e
R2 (EF1_05) Vlera të
pavlefshme ose e ndryshme nga data e lindjes/mosha e
vlefshme
vlefshme në R2
P3 - Data e lindjes: Data e lindjes e humbur ose e ndryshme R2 R3 Viti i lindjes
nga R2 Lista1 dhe R3
dhe MOSHA janë
Nëse R3 Data e lindjes / Mosha mungon ose është e
ndryshuar në -1 (pa vlera
pavlefshme ose e ndryshme nga data e lindjes/mosha e
përgjegjëse)
vlefshme në R2
P3 - Lindur pas datës së regjistrimit (1/4/2011)
R2, R3 Viti i lindjes = -1
Viti i lindjes i gabuar (i përgatitur për imputimin Scia )
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E309

4

P4 - vendi i banimit të zakonshëm të nënës (ndryshime
totale)
Përgjigja P4A 2 ose 3 është e pranuar edhe në qoftë se
kodet nuk janë të specifikuara (pa përgjigje)
Nëse P4A mungon (-1 ose hapësirë) dhe kodet e komunës
dhe vendbanimit janë të plotësuara
Nëse P4A është e barabartë me 1 (në Kosovë, komuna
e njëjtë dhe vendbanimi) ose 2 (në Kosovë, komuna të
ndryshme ose vendbanime) dhe kodet e komunës dhe
vendbanimit janë të plotësuara dhe kodi i lindjes komunal
dhe ai i vendbanimit janë të barabartë me kodin e banimit
komunal dhe të vendbanimit.

P4A = 2 (në Kosovë,
komunë të ndryshme ose
vendbanim)

Kodi P4A = 1 (komuna e
njëjtë dhe vendbanimi)
dhe kodet e Komunës /
vendbanimit =hapësirat

Kodi P4A = 2 (në Kosovë,
komuna e ndryshme ose
vendbanimi)

Nëse P4A është e barabartë me 1 ((Në Kosovë, komuna
e njëjtë dhe vendbanimi) dhe kodet e komunës dhe
vendbanimit janë të plotësuara dhe kodi i lindjes komunal
dhe ai i vendbanimit janë të ndryshme me kodin e banimit
komunal dhe atë të vendbanimit.
E310

6-8

6

7
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P6-8- Pyetje për pjellori - rregulla e rutinimit:
Pyetjet e pjellorisë janë vetëm për femra të moshës 15
vjeçe ose mbi
NËSE MOSHA <15 vjeç ose GJINIA = 2 (Mashkull) dhe është
dhënë përgjigje në të paktën një pyetje rreth pjellorisë
P6-A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë?
Numri i fëmijëve> 0 dhe P6 mungon ose Jo
Numri i fëmijëve = 0 dhe P6 mungon
P7 = Po DHE P7B (numri i fëmijëve)> 0 DHE P6 = JO ose
mungon
P7 Numri i fëmijëve <= 10 dhe më e madhe se P6 Numri i
fëmijëve
Numri i fëmijëve> 25
Q7-A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë pas vitit
2005?
Numri i fëmijëve> 0 dhe P7 mungon ose Jo
Numri i fëmijëve = 0 dhe P7 mungon
P8 = Po DHE P8B (numri i fëmijëve)> 0 DHE P7 = JO ose
mungon
P7 Numri i fëmijëve <= 10 dhe më e madhe se P7 Numri i
fëmijëve
Numri i fëmijëve> 10
Mosha> 51

P6-8 = hapësirat
Asnjë përgjigje e lejuar:
kodi 0
P6 = PO (1)
P6 = JO (2)
P6 = Po dhe P6B = P7B
P6B = P7B
Numri i fëmijëve = -1
Asnjë përgjigje e
lejuar:kodi 0
P7 =PO (1)
p7 = JO (2)
P6=Po dhe P6B=P7B
P6B=P7B
Numri i fëmijëve=-1
P7 = JO (2)
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8

E306

9

E307

10

E308

11

E312

12

E313

13

E305

14-15

E311

16
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P8-A keni lindur ndonjë fëmijë të lindur të gjallë pas vitit
2005 që ka vdekur para moshës 1 vjeçe?
Numri i fëmijëve> 0 dhe P8 mungon apo Jo
Numri i fëmijëve = 0 dhe P8 mungon
Numri i fëmijëve> 10
Mosha> 51

Asnjë përgjigje e
lejuar:kodi 0
P8 = PO (1)
P8 = JO (2)
Numri i fëmijëve = -1
P8 = JO (2)

DATA E LINDJES DHE VDEKJES nuk janë kontrolluar
P9 - Përkatësia etnike apo kulturore: Nëse përkatësia etnike Asnjë përgjigje e
apo kulturore mungon ( hapësirë ose -1)
lejuar:kodi 0
P10 - Religjioni: Nëse religjioni mungon
Asnjë përgjigje e
lejuar:kodi 0
Q11 - Gjuha amtare: Nëse gjuha amtare mungon (-1 ose
Asnjë përgjigje e
hapësirë)
lejuar:kodi 0
Q12 - Çfarë gjuhë të tjera mund të flisni?
Asnjë përgjigje e
Gjuha tjetër duhet të jetë patjetër e ndryshme nga gjuha
lejuar:kodi 0
amtare:
Nëse P12A (vlerat 1-5) dhe P12B është e barabartë me
P12A = 10 (Asnjë)
hapësirë (asnjë gjuhë tjetër)
Nëse P12 është e barabartë me P11 (vlerat 1-5) dhe P12b
Zhvendos majtas P12Bështë e ndryshme nga hapësirë
P12I: P12A=P12B,
P12B=P12C,...
P13 -vendi i shtetësisë
Asnjë përgjigje e
lejuar:kodi 0
Nëse P13A është e barabartë me P13B
P13B =hapësirë
P14 = JO (2)
P14 - I pranishëm në vendin e banimit të zakonshëm:
Nëse P14 mungon ose PO (1) dhe P15 (arsyeja e mungesës)
ka një përgjigje të vlefshme
P16 = 2 (vendi i njëjtë i
P16 - P19: Vendi i mëparshëm i banimit të zakonshëm
banimit
(ndryshimet totale)
Nëse P16 - P19 janë të gjitha të barabarta me -1 (s’ka
P16 = 1 (vend tjetër i
përgjigje) atëherë P16 = 2 (kurrë nuk ka jetuar në një vend
banimit)
tjetër)
Nëse P16! = 1 dhe P17 Komuna dhe vendbanimi janë të
ndryshme nga ZERO apo vendi është i ndryshëm nga ZERO
P16 = 2 a (vendi i njëjtë
Nëse P16 = 1 (vend tjetër i banimit) dhe P17 komuna dhe
vendbanimi janë të barabartë me komunën e tanishme dhe i banimit) dhe P17 është
kapërcyer (hapësirë)
kodet e vendbanimit
Nëse P16 = 2 (vendi i njëjtë i banimit) dhe P17 komuna dhe
vendbanimi janë të ndryshme nga komuna aktuale dhe
P16 = 1 (vend tjetër i
kodet e vendbanimit
banimit)
Nëse P16 = 2 (vendi i njëjtë i banimit) dhe QP7 Vendi nuk
është zero
Asnjë përgjigje nuk është e vlefshme për kodet e komunës, P16 = 1 (vend tjetër i
banimit)
vendbanimit dhe vendit
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PYETJET PËR SHKOLLIM (P20-23))
Imputimi përcaktues i gabimeve të rutinimit, nëse vlerat janë koherente me rregullën
E315
20-23
P20-23 - Pyetjet për Arsim - rregulla e rutinimit: P20 është
për personat e moshës 6 vjeçe dhe mbi, P21-23 për personat P20-23 = hapësira
e moshës 10 vjeçe e mbi (Totali)
Nga të cilat: Vlerat janë koherente: vijon shkollën fillore , ...
E316
21-23
P21-23 - Pyetjet për Arsim- rregulla e rutinimit: P21-23 për
personat e moshës 10 vjeçe dhe mbi
Nga të cilat: Vlerat janë koherente: vijon shkollën fillore
P21-23 = hapësira
E318
23
P23 - Shkrim-leximi - rregulla e rutinimit : P23 është për
njerëz pa nivel arsimor të përfunduar
P23 = 1 (në gjendje të lexojë dhe shkruajë) dhe P21> 2 (i
P23 = hapësirë
arsimuar)
E317

E319

E329

21

20

20

P21
MOSHA = 10 dhe pyetjet 20=2 (vijon shkollën fillore) dhe
P21 = 1 (pa edukim formal) ose mungon (-1)
P20, P21 - nëse P21 (niveli më i lartë i përfunduar i
shkollimit më i madh se klasa e shkollës së ndjekur
aktualisht dhe MOSHA> 25 vjeçe)

P21 = 2 (nuk ka nivel të
përfunduar të shkollimit)

Nëse (Mosha> 25 dhe P20 = 2 (fillore) dhe P21> = 3 (fillore) P20=1 ( nuk vijon
ose P20 = 3 (e mesme e ulët) dhe P21> = 5 (e mesme e
shkollën)
ulët) ose P20 = 4 (e mesme e lartë) dhe P21> = 7 (e mesme
e lartë) ose P20 = 5 (kolegj) dhe P21> = 9
P20, P21 - Mungesa e koherencës midis përgjigjeve të P21
(niveli i përfunduar i shkollimit) dhe klasa e vijuar në shkollë
- Vijon shkollën fillore (P20 = 2) DHE pa arsim formal (P21
= 1)

- P21 = 2 (nuk ka nivel të
përfunduar të shkollimit)

- Vijon shkollën fillore (P20 = 2) DHE P21=3 (fillore- sistemi i - P21 = 2 (nuk ka nivel të
përfunduar të shkollimit)
vjetër) dhe mosha në mes 9 dhe 11 vjeçe.
- Vijon shkollën e mesme të ulët (P20 = 3) DHE P21 = 3
(fillore sistemi i vjetër) dhe mosha më pak se 17

- P21 = 4 (Shkolla filloreSistemi i ri)

- P21 = 6 (e mesme e
- Vijon shkollën e mesme të lartë (P20 = 4) DHE P21 = 5 (e
ulët e mesme - sistemi i vjetër) dhe mosha më pak se 20 vjeçe ulët- Sistemi i ri)
- Vijimi i kolegjit (P20 = 5) DHE P21 = 7 (Shkollë e mesme e
lartë - Sistemi i vjetër) dhe mosha më pak se 24 vjeçe
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E330

E320

21

24-36

E323

24-26

E321

33

E322

37

E324

37

E325

39-40

E327

41
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P21 dhe MOSHA - Ndryshimi nga sistemi i vjetër në
sistemin e ri
NËSE P21 = 3 DHE MOSHA <17
NËSE P21 = 5 DHE MOSHA <20
NËSE P21 = 7 DHE MOSHA <24
PYETJE PËR PUNË (P24-36)
P24-36 - Pyetjet rreth punës - rregulla e rutimit:
Pyetje rreth punës (24-36) janë për personat e moshës 15
vjeçe dhe mbi
Nëse MOSHA <15 vjeç dhe së paku një pyetje në lidhje me
punën është përgjigjur
P24 -26 Pyetje rreth punës: në vend të një JO -është
mungon
Nëse pyetja e parë nuk është përgjigjur dhe pyetje tjetër
është përgjigjur
P25 -26 Nëse P24 nuk është përgjigjur dhe P25 është
përgjigjur
ATËHERË P24 = JO (2)
P24 -26 Nëse P25 nuk është përgjigjur dhe P26 është
përgjigjur
ATËHERË P25 = JO(2)
P33 Vendi i punës: Nëse kodi mungon (-1) dhe adresa është
shkruar.
P37-P38 - rregulla e rutimit: Këto pyetje janë të rezervuara
për personat e moshës 10 vjeç dhe mbi
Nëse mosha <10 vjet dhe P37 ose Q38 ose janë përgjigjur
P37 - Vendi i punës / studimit: P37 nuk është përgjigjur, por
komuna dhe vendbanimi janë deklaruar (Totali) nga të cilat
Komuna dhe / ose vendbanimi janë të ndryshme nga ato të
banimit
nga të cilat Komuna dhe / ose vendbanimi janë të
barabartë me ato të banimit
P39-P40 - Vështirësitë afatgjate Nëse nuk ka vështirësi (P39 = 7) dhe P40 gjithmonë e
barabartë me 1 (jo në të gjitha)
Nëse nuk ka vështirësi (P39 = 7) dhe P40 gjithmonë e
barabartë me -1 (pa përgjigje)
Nuk ka përgjigje të dyfishta
P41 - Burimet kryesore të jetesës - Ndrysho (Totali)
NËSE P41A (burimi i parë i jetesës) mungon (-1) dhe P41B
(burimi i dytë i jetesës)
NËSE P41A (burimi i parë i jetesës i barabartë me P41B
(burimi i dytë i jetesës)

P21=4
P21=6
P21=8

P24-36 = hapësira
Pyetja paraprijëse=JO(2)

P33 Kodi = 1 (vend i
caktuar i punës)
P37 =hapësirë
P38 = hapësirë

P37 = 2
P37 = 1
Asnjë përgjigje e
lejuar:kodi 0
P40 është kapërcyer (=
hapësirë)
P40 është kapërcyer (=
hapësirë
P41A = P41B dhe P41B =
hapësirë
P41B = hapësirë
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Përpunimi i gabimeve të rastësishme
Për t’i imputuar gabimet e rastit në variablat kategorike,është përdorur softueri SCIA për
imputatimet probabilistike.
Redaktimet e SCIA janë rregullat e papajtueshmërive që janë aktivizuar kur e dhëna është e gabuar.
Mospërputhje ka kur:
PËRSHKRIMI

REDAKTIM

MOSHA E KRYEFAMILJARIN DUHET TË JETË PATJETËR MË E MADHE OSE BARAZ ME 12 VJET
Mosha e kryefamiljarit duhet të jetë më e madhe ose e
barabartë me 12 vjet

MOSHA (0-11) IND(1)

Mosha e kryefamiljarit të martuar duhet të jetë më e madhe
ose e barabartë me 15 vjet

MOSHA (12-15) IND(1) EF108B(1-5)

RAPORTI NDËRMJET STATUSIT MARTESOR (P5) DHE STATUSI FAMILJAR (EF1_08_B)
Statusi martesor i ndryshëm nga i martua me kurorë dhe
statusi familjar i barabartë me i martuar me kurorë

IN05 <2) EF108B (1)

Statusit martesor i ndryshëm nga i martuar me kurorë dhe
raporti me kryefamiljarin = bashkëshorti / bashkëshortja me
kurorë dhe numri rendor i familjes i barabartë me 1

IN05<2) EF106B(2) EF107(1)

PYETJA 5 - STATUSI MARTESOR
Mosha <= 15 vjeçe dhe statusi martesor (P5) të ndryshme nga
i vetëm

IN05 <1) MOSHA(0-15)

P14 - Prania në vendin e zakonshëm të BANIMIT
P15 - ARSYEJA PER MUNGESË NGA vendi I zakonshëm I BANIMIT
NËSE P14 = PO(I PRANISHËM NË VENDIN E BANIMIT TË ZAKONSHËM) P15 PATJETËR DUHET TË JETË
MUNGON
Pyetja 14 = 1 (po) dhe pyetja 15 (arsyeja për mungesë) të
ndryshme nga hapësirë

IN14 <2) IN15 < )

Pyetja 14 = 2 (jo) dhe pyetja 15 (Arsyeja për mungesë) mungon IN14 (2) IN15 ()
RREGULLA E KAPËRCIMIT: PYETJE NGA 16 -38 JANË VETËM PËR PERSONAT E MOSHËS 1 VJEÇE OSE MBI
Mosha më pak se 1 vjeçe dhe një ose më shumë pyetje 16-38
të përgjigjur

MOSHA (0) KAPËRCE2 < )

Mosha më e madhe se 0 dhe mungon në P16

MOSHA (1-120) IN16( )

P16 - A KENI JETUAR NDONJËHERË NË TJETËR VEND TË BANIMIT TË ZAKONSHËM
P17 - KU ISHTE VENDI JUAJ I MËPARSHËM I BANIMIT TË ZAKONSHËM
P18 - DATA E LËVIZJES NË VENDIN AKTUAL TË BANIMIT
P19 - ARSYEJA KRYESORE E LËVIZJES NË VENDIN AKTUAL TË BANIMIT
Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi) = 1 IN16 (1) IN17 ( )
(po) dhe 17 (pyetje vendi i mëparshëm i banimit) i barabartë me
hapësirë
Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi) = 1 IN16 (1) IN18B ( )
(po) dhe 18B pyetje (viti i lëvizjes) i barabartë në hapësirë
RAPORTI I CILËSISË
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Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi)
= 1 (po) dhe pyetja 19A (Arsyeja kryesore) e barabartë me
hapësirë

IN16 (1) IN19A ( )

Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi ) = 1 IN16 (2) IN17 < )
(po) dhe pyetja 17 ( vendi i mëparshëm i banimit) e ndryshme
nga hapësirë
Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi) = 1
(po) dhe pyetja 18B (viti i lëvizjes) e ndryshme nga hapësira

IN16 (2) IN18B < )

Pyetja 16 (jetuar ndonjëherë në vend të ndryshëm banimi)
= 2 (jo) dhe pyetja 19A (Arsyeja kryesore) e ndryshme nga
hapësira

IN16 (2) IN19A < )

Pyetja 17 (vendi i mëparshëm i banimit) = 1 (në Kosovë) dhe
kodi i vendit tjetër i ndryshëm nga hapësira

IN17 (1) IN17C< )

Pyetja 17 (vendi i mëparshëm i banimit) = 2 (jashtë Kosovës)
dhe kodi i vendit i barabartë me hapësirë

IN17 (2) IN17C( )

Pyetja 17 (vendi i mëparshëm i banimit) = 1 (në Kosovë) dhe
kodet e komunës dhe vendbanimit e barabartë me hapësirat

IN17 (1) IN17A( ) IN17B( )

Pyetja 17 (vendi i mëparshëm i banimit) = 2 (jashtë Kosovës)
dhe kodi i komunës i ndryshëm nga hapësira

IN17 (2) IN17A< )

Pyetja 17 (vendi i mëparshëm i banimit) = 2 (jashtë Kosovës)
dhe kodi i vendbanimit i ndryshëm nga hapësira

IN17 (2) IN17B< )

P20-23 PYETJE RRETH ARSIMIT
P20-SHKOLLA E VIJUAR AKTUALISHT
RREGULLA E RUTIMIT: PYETJE 20 ËSHTË VETËM PËR PERSONAT E MOSHËS 6 VJEÇE E MBI
Mosha <6 vjeç dhe pyetja 20 (vijimi i shkollës) e ndryshme nga MOSHA (0-5) IN20 < )
hapësira
Mosha> = 6 vjeçe dhe pyetja 20 (vijimi i shkollës) nuk është
përgjigjur (e barabartë me hapësirë)

MOSHA (6-120) IN20 ( )

RREGULLA E RUTIMIT: PYETJET 21-23 JANË VETËM PËR PERSONAT E MOSHËS 10 VJEÇE E MBI
¬Pyetja 21 (niveli më i lartë i përfunduar i shkollimit) është
përgjigjur (e ndryshme nga hapësira) dhe mosha nën 10 vjeçe

MOSHA (0-9) IN21 < )

Pyetja 21 (niveli më i lartë i përfunduar i shkollimit) mungon
dhe mosha më e madhe ose e barabartë me 10 vjeçe

MOSHA (10-120) IN21 ( )

Pyetja 22B (Profili i nivelit më të lartë të shkollimit) është
vetëm për njerëzit e moshës 10 vjeçe e mbi

MOSHA (0-9) IN22B < )

Pyetja 23 (Shkrim-leximi) është vetëm për njerëzit e moshës
10 vjeçe e mbi

MOSHA (0-9) IN23 < )

P21 - NIVELIN MË TË LARTË I PËRFUNDUAR I SHKOLLIMIT
P23 - A E DINI TË LEXONI DHE SHKRUANI
NESE NUK KENI SHKOLLIM FORMAL JU PATJETËR DUHET TË PËRGJIGJENI SE JU MUND TË LEXONI DHE
TË SHKRUANI
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Pyetja 21 = 1,2 (pa shkollim formal ose pa nivel të përfunduar
të shkollimit) dhe pyetja 23 (shkrim-leximi) mungon dhe
mosha është më e madhe ose e barabartë me 10 vjeçe

IN21 (1,2) IN23 ( ) MOSHA (10-120)

Pyetja 21> 2 (ndonjë shkollim formal) dhe pyetja 23 (shkrimleximi) e barabartë me 2 (nuk din shkrim-lexim) dhe mosha
është më e madhe ose e barabartë me 10 vjeçe

IN21 <1,2) IN23 (2) MOSHA (10-120)

RREGULLAT e SHKOLLIMIT ( PYETJET 20 DHE 21)
Q20 - SHKOLLA E NDJEKUR AKTUALISHT
Q21 - NIVELI ME I LARTË I PËRFUNDUAR I SHKOLLIMIT
Pyetj A 20 e ndryshme nga 1 (nuk vijon shkollën) dhe pyetja 21
e barabartë me 1 (pa edukim formal) dhe mosha më e madhe
ose e barabartë me 10 vjeçe.
IN20<1) IN21(1) MOSHA (10-120)
Pyetja 20 e ndryshme nga 2 (Shkolla fillore) ose 1 (nuk
vijon shkollën) dhe pyetja 21 e barabartë me 2 (pa nivel
të përfunduar të shkollimit) dhe mosha më e madhe ose e
barabartë me 10 vjeçe..

IN20<1,2) IN21 (2) MOSHA (10-120)

Pyetja 20 = 2 (shkolla fillore) dhe pyetja 21 e ndryshme nga 2
(pa nivel të përfunduar të shkollimit) dhe mosha është më e
madhe ose e barabartë me 10 vjeçe.

IN20(2) IN21<2) MOSHA (10-120)

Pyetja 20 = 3 (e mesme e ulët) dhe pyetja 21 e ndryshme nga 3 IN20(3) IN21<3-4) MOSHA (10-120)
ose 4 (shkolla fillore) dhe mosha> = 10 vjeçe
Pyetja 20 = 4 (e mesme e lartë) dhe pyetja 21 e ndryshme nga
5 ose 6 (e mesme e ulët) dhe mosha> = 10 vjeçe

IN20(4) IN21<5-6) MOSHA (10-120)

Pyetja 20 = 5 (kolegj si parauniversitare) dhe pyetja 21 e
IN20(5) IN21<7-9) MOSHA (10-120)
ndryshme nga 7 ose 8 (e mesme e lartë) dhe mosha> = 10 vjeçe
Pyetja 20 = 6 (kolegj si pasuniversitare) ose 7 (kolegj si
IN20(6-7) IN21<10-12) MOSHA (10-120)
doktoratë) dhe pyetja 21 e ndryshme nga 10 (shkalla (bachelor)
ose 11 (shkalla pasuniversitare) ose 12 (doktoraturë) dhe
mosha> = 10 vjeçe
P20 - SHKOLLA E VIJUAR AKTUALISHT - përgjigjet do të bazohen në grupmosha
IN20 = 1 ose 2 (klasat primare) dhe mosha 6-9 vjeçe

MOSHA(6-9) IN20<1,2)

Mosha prej 10-12 vjeçe dhe vijueshmëria e shkollës e
ndryshme nga ajo fillore (2) ose e mesme e ulët (3) ose nuk
vijon (1)

MOSHA (10-12)

IN20 = 1 ose 3 (e mesme e ulët) dhe mosha 13 vjeçe

MOSHA (13) IN20<1,3)

IN20 = 1 ose 3 (e mesme e ulët) ose 4 (e mesme e lartë) dhe
mosha 14-16 vjeçe

MOSHA (14-16) IN20<1,3,4)

IN20 = 1 ose 4 (e mesme e lartë) dhe mosha 17 vjeçe

MOSHA (17)

IN20 = 1 ose 4 (e mesme e lartë) ose 5 (parauniversitare) dhe
mosha 18-20 vjeçe

MOSHA (18-20) IN20<1,4,5)

IN20 = 1 ose 5 (parauniversitare) ose 6 (pasuniversitare) ose 7
(doktoraturë) dhe mosha 22-120 vjeçe

MOSHA (21-120) IN20<1,5,6,7)
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P21 - NIVELIN MË I LARTË I PËRFUNDUAR I SHKOLLIMIT - përgjigjet do të bazohen në grupmosha
Mosha prej 10-12 vjeçe dhe niveli i përfunduar i shkollimit më i MOSHA(10-12)
madh se shkolla fillore

IN21<1,2,4)

Mosha prej 13-16 vjeçe dhe niveli i përfunduar i shkollimit më i MOSHA (13-16) IN21<1,2,4,6)
lartë se i mesëm i ulët
Mosha prej 17-19 vjeçe dhe niveli i përfunduar i shkollimit më i MOSHA (17-19) IN21<1,2,4,6,8)
madh se i mesëm i lartë
Mosha = 20 vjeçe dhe niveli i përfunduar i shkollimit më i
madh se i mesëm i lartë (edhe sistemi i vjetër)

MOSHA (20) IN21<1-6,8)

Mosha 21-23 vjeçe dhe niveli i përfunduar i shkollimit më i
madh se diploma (edhe sistemi i vjetër)

AGE(21-23) IN21<1-6,8,9,10)

Mospërputhja ndërmjet vijimit të shkollës e ndryshme nga
ajo fillore pa një nivel të përfunduar të shkollimit dhe mosha
më e madhe ose e barabartë me 10 vjeçe

IN20(3-7) IN21(1-2)

Për moshat më të mëdha se 9 vjeçe, nesëP21 ka për përgjigje
modalitetin 3 ose 4, atëherë P20 nuk mund të ketë modalitetin
1 ose 3
IN21(3-4) IN20<1,3) AGE (10-120)
Për moshat më të mëdha se 9 vjeçe nëse P21 ka një përgjigje
modalitet 5 ose 6, atëherë P20 patjetër duhet të ketë
modalitetin 1 ose 4

IN21(5-6) IN20<1,4) AGE (10-120)

Për moshat më të mëdha se 9 vjeçe nëse P21 ka për përgjigje
modalitetet 7,8,9,10,11,12 atëherë P20 duhet patjetër të jetë
modaliteti 1 ose 5 ose 6 ose 7

IN21(7-12) IN20<1,5,6,7) AGE (10-120)

Nëse P21 ka për përgjigje modalitetin 7,8,9,10,11,12, atëherë
P22 duhet të ketë patjetër nivelin e shkollimit të deklaruar

IN21(7-12) IN22B( )

Nëse P21 ka një përgjigje të ndryshme nga modalitetet
7,8,9,10,11,12 atëherë P22 patjetër duhet munguar

IN21<7-12) IN22B< )

P24 - PUNË PËR PAGESË APO PROFIT GJATË JAVËS PARA REGJISTRIMIT
P25 - PUNA PA PAGESË PËR TE PAKTËN NJË ORË GJATË JAVËS PARA REGJISTRIMIT
RREGULLA E KAPËRCIMIT: PYETJET NGA 24 deri në 37 janë vetëm për personat të moshës 15 vjeçe ose mbi
Mosha <15 vjeçe dhe pyetjet 24-37 (puna) e ndryshme nga
hapësira

MOSHA (0-14) SKIP3 < )

Mosha> = 15 vjeçe dhe pyetja 24 (punë për pagesë apo profit MOSHA (15-120) IN24 ( )
gjatë javës para regjistrimit) nuk është përgjigjur (e barabartë
me hapësirë)
RREGULLA E KAPËRCIMIT: NESE PYETJA 24= PO, kalo tek P28, NESE P24= JO, kalo TEK = P25
Pyetja 24 = 1 (punë për pagesë) dhe pyetja 25 (Puna e
papaguar ...) e ndryshme nga hapësira

IN24(1) IN25 < )

Pyetja 24 = 1 (punë për pagesë) dhe pyetja 26 (mungesë e
përkohshme nga puna) e ndryshme nga hapësira

IN24(1) IN26 < )

Pyetja 24 = 1 (punë për pagesë) dhe pyetja 27 (arsyeja pse nuk IN24(1) IN27 < )
punon) e ndryshme nga hapësira
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Pyetja 24 = 2 (nuk ka punë për pagesë) dhe pyetja 25 (Puna pa IN24(2) IN25 ( )
pagesë) mungon
NESE P25 = 1 KALO TEK P28, NËSE P25 = 2 KALO TEK P26
Pyetja 25 (Puna e papaguar) = 1 dhe pyetja 26 (mungesë e
përkohshme nga puna) e ndryshme nga hapësirat

IN25(1) IN26 < )

Pyetja 25 (Puna e papaguar) = 1 dhe pyetja 27 (arsye që nuk
punon) e ndryshme nga hapësira

IN25(1) IN27 < )

Pyetja 25 (pa punë pa pagesë) = 1 dhe pyetja 26 (mungesë e
përkohshme nga puna) mungon

IN25(2) IN26 ( )

NESE P26 = 1 KALO TRK P28, NËSE P26 = 2 KALO TEK P27
Pyetja 26 (mungesë e përkohshme nga puna) = 1 dhe pyetja 27 IN26(1) IN27 < )
(arsyeja pse nuk punon) e ndryshme nga hapësirat
Pyetja 26 ( mungesë e përkohshme nga puna) = 1 dhe
pyetja 28 (orë në të vërtetë të punuara gjatë javës së parë të
regjistrimit) e ndryshme nga hapësira

IN26(1) IN28 < )

Pyetja 26 (pa mungesë të përkohshme nga puna) = 2 dhe
pyetja 27 (arsye pse nuk punon) mungon

IN26(2) IN27 ( )

PYETJA 28-29
Nëse IN28 është përgjigjur, gjithashtu duhet të ketë një përgjigje për pyetjen 24 ose 25
Pyetja 24 (punë për pagesë) e barabartë me po dhe pyetja 28
(numri i orëve të punuara javën para ditës së regjistrimit) pa
përgjigje

IN24 (1) IN28( )

Pyetja 24 (punë për pagesë) e barabartë me po dhe pyetja 29
(numri i orëve të punuara zakonisht) pa përgjigje

IN24 (1) IN29( )

Pyetja 25 (Punë e papaguar) e barabartë me po dhe pyetja 28
(numri i orëve të punuara javën para ditës së regjistrimit) pa
përgjigje

IN25 (1) IN28( )

Pyetja 25 (Punë e papaguar) e barabartë me po dhe pyetja 29
(numri i orëve zakonisht të punuara) pa përgjigje

IN25 (1) IN29( )

Pyetja 26 (përkohësisht mungon nga puna) e barabartë me po IN26 (1) IN29( )
dhe pyetja 29 (numri i orëve zakonisht të punuara) pa përgjigje
Pyetja 24 (punë për pagesë) e ndryshme nga po dhe Pyetja 25 IN24 <1) IN25 <1) IN28< )
(Punë e papaguar) e ndryshme nga po dhe pyetja 28 (numri
i orëve të punuara javën para ditës së regjistrimit), nuk mungon
RREGULLAT E RUTIMIT PËR P27
Pyetja 27 ka nevojë për përgjigje vetëm në qoftë se të gjitha
pyetjet 24-26 janë të barabartë me JO

IN24 <2) IN25 <2) IN26 <2) IN27 < )

Pyetja 27 mungon dhe të gjitha pyetjet 24-26 të barabarta me IN24 (2) IN25 (2) IN26 (2) IN27 ( )
JO
PYETJA 27 = 1-6 (i papunë, STUDENT, PENSION, ...) kalo tek P.35
Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) <7 dhe pyetja 28 - 33A e
ndryshme nga hapësira
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Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) 1-6 dhe pyetja 35 mungon

IN27 (1-6) IN35( )

Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) 1-6 dhe pyetja 36 mungon

IN27 (1-6) IN36( )

Pyetja 27 mungon dhe pyetja 35 e ndryshme nga hapësira

IN27 ( ) IN35< )

Pyetja 27 mungon dhe pyetja 35 e ndryshme nga hapësira

IN27 ( ) IN36 < )

PYETJA 27 = 7 (DUKE PRITUR TË FILLOJ NJË PUNË) OSE 10 (PAAFTËSI E PËRHERSHME PËR PUNË) OSE 11
(TË TJERA) KALO TEK P37 (VENDI I PUNËS OSE STUDIMIT)
Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) = 7 ose 10 ose 11 dhe pyetja IN27 (7,10,11) KAPËRCE5 < )
28-36 e ndryshme nga hapësira
PYETJA 27 = 8 (SHËRBIMI USHTARAK) KALO TEK P. 41 (BURIMET KRYESOR TË JETESËS)
Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) = 8 dhe pyetja 28-40 e
ndryshme nga hapësira

IN27 (8) KAPËRCE 6 < )

PYETJA 27 = 9 (BURG) KALO TEK P 39
Pyetja 27 (arsyeja pse nuk punon) = 9 dhe pyetja 28-38 e
ndryshme nga hapësira

IN27 (9) KAPËRCE 7 < )

RREGULLAT E PUNES (PYETJET 33, 37, 38, 27)
P27 - ARSYEJA PËR TË CILËN JU NUK KENI PUNUAR JAVËN PARA REGJISTRIMIT
P33 - VENDI I PUNËS
P37 - VENDI I PUNES / SHKOLLA (KOSOVE / JASHTË KOSOVËS)
P38 - SA SHPESH JU UDHËTONI NDËRMJET SHTËPISË SUAJ DHE VENDIT TË PUNËS / STUDIMIT
Nëse Pyetja 28 ose 29 është e ndryshme nga zero, Pyetjet 30,31,32,33,34 duhet të kenë përgjigje
Pyetja 28 (numri i orëve të punuara javën para ditës së
regjistrimit) me një përgjigje dhe pyetjet 30-34 pa përgjigje

IN28(1-72) IN30( ) IN31( ) IN33A( ) IN34( )

Pyetja 29 (numri i orëve zakonisht të punuara), me një përgjigje IN29(1-72) IN30( ) IN31( ) IN33A( ) IN34( )
dhe pyetjet 30-34 pa përgjigje
Pyetja 33 = 2 (puna në shtëpi) dhe pyetja 37 e ndryshme nga 1 IN33A(2) IN37A<0,1)
(punë jo në Kosovë)
Pyetja 33 = 2 (puna në shtëpi) dhe pyetja 38 e ndryshme nga 4 IN33A(2) IN38<0,4)
(nuk aplikohet)
Pyetja 33 jo e barabartë me 2 (puna në shtëpi) dhe pyetja 38 e
barabartë me 4 ((nuk aplikohet)

IN33A<2) IN38(4)

Pyetja 27 = 10 (përgjithmonë i paaftë për punë) dhe pyetja 39 e IN27(10) IN39A(7)
barabartë me 7 (pa vështirësi)
RREGULLAT E RUTIMIT: Pyetja 37-38 janë për njerëzit e moshës 10 vjeçe e mbi
Pyetja 37 është për njerëzit e moshës 10 vjeçe e mbi

MOSHA (0-9) IN37A < )

Pyetja 38 është për njerëzit e moshës 10 vjeçe e mbi

MOSHA (0-9) IN38 < )

Pyetja 37 duhet të kapërcehet nëse pyetja 27 është e
barabartë me 8 (shërbimi ushtarak) ose 9 (burg)

MOSHA (10-120) IN37A( ) IN27<8,9)

Pyetja 38 duhet të kapërcehet nëse pyetja 27 është e
barabartë me 8 (shërbimi ushtarak) ose 9 (burg)

MOSHA (10-120) IN38 ( ) IN27<8,9) IN37A
(1,3)
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Pyetja 37 është e detyrueshme për njerëzit e moshës 10 vjeçe
e mbi që aktualisht vijojnë shkollën (P20)

IN20(2-7) IN37A<4) MOSHA (10-120)

Pyetja 27 = 3 (vijimi i shkollës) dhe pyetja 20 e barabartë me 1 IN20(1) IN27(3)
(nuk vijon shkollën)
P37 - VENDI I PUNË OSE SHKOLLËS
PYETJA 37 = 4 (NUK APLIKOHET) KALO TEK P39
Pyetja 37 (vendi i punës / shkollës) = 4 dhe pyetja 38 e
ndryshme nga hapësira

IN37A(4) IN38< )

Vendbanimi dhe komuna e specifikuar dhe P37 e ndryshme nga IN37A (1,3,4) IN37C< )
2 (në Kosovë tjetër komunë / vendbanim)
Vendbanimi dhe komuna e specifikuar dhe P37 e ndryshme nga IN37A (1,3,4) IN37B< )
2 ( në Kosovë tjetër komunë / vendbanim)
Vendi i specifikuar dhe P37 e ndryshme prej 2 (jashtë Kosovës)

IN37A (1,2,4) IN37D< )

Vendbanimi dhe komuna mungon dhe P37 e barabartë me 2 (
në Kosovë tjetër komunë / vendbanim)

IN37A (2) IN37C( )

Vendbanimi dhe komuna mungon dhe P37 e barabartë me 2 (
në Kosovë tjetër komunë / vendbanim)

IN37A (2) IN37B( )

Vendi mungon dhe P37 e barabartë me 3 (jashtë Kosovës)

IN37A (3) IN37D( )

P39 - VËSHTIRËSITË AFATGJATË
P41 - BURIMET KRYESORE TË JETESËS
PYETJA 39 = 7 (pa vështirësi) kalo tek P41
Pyetja 39 = 7 (pa vështirësi) dhe pyetja 40A pyetje (të
mësuarit, ...) e ndryshme nga hapësira

IN39A(7) IN40A< )

Pyetja 39 = 7 (pa vështirësi) dhe pyetja 40b (veshja, ...) e
ndryshme nga hapësira

IN39A(7) IN40B< )

Pyetja 39 = 7 (pa vështirësi) dhe pyetja 40C (shkuar jashtë
vetëm) e ndryshme nga hapësira

IN39A(7) IN40C< )

Pyetja 39 = 7 (pa vështirësi) dhe pyetja 40D (punë ose vijim i
shkollës) e ndryshme nga hapësira

IN39A(7) IN40D< )

Pyetja 39 = 7 (pa vështirësi) dhe pyetja 40E (aktivitete të tjera) IN39A(7) IN40E< )
e ndryshme nga hapësira
IN39A(7) IN39B< )
IN39A(7) IN39C< )
PYETJA 39A, P39B, P39C duhet të jenë patjetër të ndryshme
IN39A(1) IN39B(1)
IN39A(2) IN39B(2)
IN39A(3) IN39B(3)
IN39A(4) IN39B(4)
IN39A(5) IN39B(5)
IN39A(6) IN39B(6)
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IN39A(1) IN39C(1)
IN39A(2) IN39C(2)
IN39A(3) IN39C(3)
IN39A(4) IN39C(4)
IN39A(5) IN39C(5)
IN39A(6) IN39C(6)
IN39B(1) IN39C(1)
IN39B(2) IN39C(2)
IN39B(3) IN39C(3)
IN39B(4) IN39C(4)
IN39B(5) IN39C(5)
IN39B(6) IN39C(6)
P41 - BURIMI I JETESËS DHE MOSHA
Pyetja 41 e barabartë me 1 (burimi i parë i jetesës i barabartë
me punën) dhe mosha <= 14

MOSHA(0-14) IN41A(1)

Pyetja 41 e barabartë me 1 (burimi i dytë i jetesës i barabartë
me punën) dhe mosha <= 14

MOSHA(0-14) IN41B(1)

Q41 - burimi i parë i jetesës duhet të jetë i ndryshëm NGA burim i dytë i jetesës
IN41A(1) IN41B(1)
IN41A(2) IN41B(2)
IN41A(3) IN41B(3)
IN41A(4) IN41B(4)
IN41A(5) IN41B(5)
IN41A(6) IN41B(6)
IN41A(7) IN41B(7)
IN41A(8) IN41B(8)
P24, P25, 26 DHE MOSHA> 80 - ËSHTË E PAMUNDUR TË PUNOJË PAS MOSHËS 80 VJEÇARE
IN24(1) AGE(80-120)
IN25(1) AGE(80-120)
IN26(1) AGE(80-120)
IN27(1,2,3,7,8) AGE(80-120)
IN35(1) AGE(80-120)
IN36(1) AGE(80-120)
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Trajtimi përfundimtar
Qëllimi i këtij hapi ishte për të përfunduar pastrimin e të dhënave për disa variabla dhe të përgatisë
dosjen përfundimtare.
Pyetja 3 - Data e lindjes
Dita e lindjes: Zgjedhja e rastësishme e një numri ndërmjet 1 dhe 28
Muaji i lindjes: Zgjedhja e rastësishme e një numri ndërmjet 1 dhe 12
Viti i lindjes: Llogaritet si 2011-MOSHA. Nëse muaji i lindjes> 4 atëherë viti i lindjes = viti i lindjes - 1.
Pyetjet 6, 7, 8 – Pyetjet për pjellorinë
Respektimi i rregullës së kapërcimit për meshkujt.
Pyetja 18 - Kur keni lëvizur së fundmi në vendin tuaj të tanishëm të banimit.
Muaji: Zgjedhja e rastësishme e një numri ndërmjet 1 dhe 12.
Shtojca 3 paraqet rezultatet e redaktimit dhe imputimit të pyetësorëve R3, duke i ballafaquar të
dhënat fillestare (ose të papërpunuara) me ato të ftuara nga procesi i pastrimit.

RAPORTI I CILËSISË

FAQE 69

Kapitulli 4 Vlerësimi i cilësisë së të dhënave bazuar në teknikën demografike

Kapitulli 4

Vlerësimi i cilësisë së të dhënave
bazuar në teknikën demografike
Qëllimi i këtij kapitulli është të vlerësojë cilësinë e regjistrimit të Kosovës më 2011-ën duke
përdorur metoda demografike dhe krahasime me burime të tjera relevante; një raport i veçantë për
mbulueshmërinë e regjistrimit dhe cilësinë e përmbajtjes bazuar në anketën pas regjistrimit po ashtu
është në dispozicion.
Analiza aktuale përfshin vlerësimin e të dhënave për shpërndarjen e moshës-gjinisë, karakteristikat e
arsimimit, statusin martesor, fëmijët e lindur ndonjëherë, karakteristikat ekonomike dhe karakteristikat e
banimit. Varësisht nga sasia e informacionit demografik në dispozicion për Kosovën, metodat demografike
për këtë studim janë përzgjedhur për të vlerësuar cilësinë e të dhënave. Duhet të theksohet se, disa metoda
demografike të përdorura veçanërisht për analizën e grupit për të matur gabimet e mbulueshmërisë nuk janë
përfshirë në këtë raport, për shkak të mungesës së regjistrimeve periodike për 30 vjet në Kosovë.
Prandaj ky raport fokusohet kryesisht në vlerësimin e gabimeve të përmbajtjes, dhe jo në gabimet e
mbulueshmërisë. Pritet që ky raport do të sigurojë informacion të mëtejshëm për llojet e gabimeve
në të dhëna, përveç rezultateve të Anketës Pas Regjistrimit .
Në vijim, vlerësimi i cilësisë së të dhënave të regjistrimit është kryer sipas grupeve të moshës,
gjinisë dhe zonave rurale / urbane për të gjitha temat e regjistrimit të përfshira në analizën për
t’i zbuluar mospërputhjet eventuale të të dhënave për këto grupe të njerëzve apo lloje fushash.
Përdorimi i moshës,gjinisë dhe ndarjen e lokacioneve në vlerësimin e të dhënave mund të sigurojë
një pasqyrë më të mirë në krijimin e një tipologjie të arsyeve për gabimet e gjetura në të dhënat.

4.1 Burimet e të dhënave në dispozicion për vlerësimin e regjistrimit
Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave u zhvillua në prill 2011, me moment referimi të 31 marsit
2011 në mesnatë. Për qëllime të vlerësimit të regjistrimit të vitit 2011, burimet e mëposhtme të të
dhënave do të përdoren në këtë studim duke pasur parasysh kërkesat e të dhënave të metodave dhe
koherencës midis datës së referimit të burimeve shtesë të të dhënave dhe regjistrimit.

4.1.1 Regjistrimet e popullsisë dhe banesave
Regjistrimet e popullsisë dhe banesave nuk janë bërë në mënyrë periodike në Kosovë. Regjistrimi
i mëparshëm u realizua 30 vjet më parë me përkufizim (metodologji) tjetër si dhe ndryshime të
konsiderueshme në kufirin e njësive administrative gjeografike. Prandaj, vlerësimi i cilësisë së
shpërndarjes sipas moshës -gjinisë së popullsisë të regjistruar në regjistrimin e 2011-ës do të kryhet
duke përdorur metodat demografike të cilat kërkojnë vetëm rezultatet e vetme (aktuale) të regjistrimit.
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4.1.2 Regjistrat e lindjeve dhe vdekjeve
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) grumbullon të dhëna për statistikat e lindjeve dhe
vdekjeve, i përpunon, analizon dhe i publikon ato çdo vit. Të dhënat për lindjet përfshijnë të gjitha
lindjet e regjistruara në një vit të caktuar dhe kanë të bëjnë me foshnjat e reja të lindura nga të
gjithë shtetasit e Kosovës, qofshin ata duke jetuar në Kosovë ose në vende të tjera.
Për fat të mirë, informacioni shtesë për vitin e lindjes (jo të regjistrimit të kësaj lindjeje) dhe dallimi
i regjistrimit të lindjeve të ndodhura në Kosovë dhe në vende të tjera janë në dispozicion në regjistra.
Lidhur me statistikat për vdekjet, duket se cilësia e të dhënave nuk është aq e mirë sa e statistikave
për lindjet. Sidomos vdekjet që kanë ndodhur në shtëpi mund të mos jenë regjistruar siç duhet në
sistem. Krahasimi i vdekjeve të foshnjave të derivuara nga sistemi i regjistrimit vital dhe i vlerësuar
nga Anketa Demografike dhe e Shëndetit nënkupton që regjistrat e vdekjeve mund të jenë të
besueshëm me një normë të arsyeshme të mbulueshmërisë.
Megjithatë, publikimet e “Statistikave për vdekjet” nuk japin normën e e vdekshmërisë së fëmijëve,
prandaj vlerësimi i vdekshmërisë së foshnjave dhe fëmijëve nga “Anketa Demografike dhe e Shëndetit”
është përdorur në këtë raport për të vlerësuar madhësinë e popullsisë - fëmijë. Duhet të theksohet se të
gjitha burimet administrative nuk mbulojnë të dhëna për komunitetin serb; prandaj kërkohet vëmendje e
veçantë në mënyrë që të sigurohet se mbulueshmëria e regjistrimit dhe e regjistrave administrativ nuk
do të ndikojë në rezultatet e analizave të ndërmarra për matjen e cilësisë së të dhënave të regjistrimit .

4.1.3 Regjistrimi në shkollë
ASK mbledh të dhëna për statistikat e arsimit duke përfshirë të gjitha të dhënat mbi nxënësit dhe
shkollat dhe i boton në baza vjetore. Të dhënat mblidhen përmes pyetësorit, ku për secilin nivel të
arsimit shfrytëzohet pyetësori adekuat dhe ju dërgohet një pyetësor standard të gjitha llojeve të
shkollës duke përfshirë shkollave private dhe ato publike. Në këtë raport, të dhënat për regjistrimin
në shkollë është përdorur për të analizuar cilësinë e vijimit të shkollës sipas nivelit të arsimit.

4.1.4 Anketa e ekonomive familjare
Tri Anketa të ekonomive familjare - Anketa Demografike dhe e Shëndetit, Anketa e Fuqisë Punëtore
dhe Anketa e Buxheti të Ekonomisë Familjare-mund të përdoren për të vlerësuar cilësinë e të dhënave
të regjistrimit. Lidhur me karakteristikat e popullsisë, Anketa Demografike dhe e Shëndetit (ADSH)dhe
Anketa e fuqisë punëtore e bërë në vitin 2009, janë burimet kryesore për të vlerësuar cilësinë e të dhënave
për karakteristikat e popullsisë. Përveç kësaj, Anketa e Buxhetit të Ekonomisë Familjare (ABEF) e kryer
në vitin 2010 është përdorur për të vlerësuar cilësinë e të dhënave për karakteristikat e banimit. Në të
vërtetë, analiza e ABEF-it tregoi se llojet e pyetjeve dhe kategoritë e këtyre pyetjeve për karakteristikat
e banimit të përdorura në regjistrim dhe në anketë nuk janë te harmonizuara siç duhet, por disa të
dhëna si numri i dhomave dhe objektet në njësi banimi (të tilla si disponueshmëria e dushit, tualetit me
shpëlarjel, sistemi i ngrohjes qendrore), janë të krahasueshme me të dhënat e regjistrimit. Prandaj, një
numër i kufizuar i karakteristikave të njësive të banimit është mbuluar në raport.
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4.2 Korniza metodologjike
Ekziston një numër mjaft i madh i metodave të cilat mund të zbatohen në vlerësimin e regjistrimit.
Këto metoda mund të zgjedhën në përputhje me qëllimet e vlerësimit të regjistrimit dhe burimeve të
të dhënave në dispozicion në vend. Në përgjithësi, këto metoda dallojnë nga metodologjia shumë e
thjeshtë e cila kërkon rezultatet e anketave të ekonomive familjare dhe / ose regjistrave administrative
për analizimin e koherencën në mes të regjistrimit dhe burimeve të tjera, me metodologjitë disi më të
sofistikuar që përdorin teknika demografike të cilat kërkojnë një seri të rezultateve të regjistrimit.
Sipas disponueshmërisë së burimeve të të dhënave në Kosovë, metodat e përdorura në këtë studim
janë kategorizuar në tri grupe;

4.2.1. Metodat demografike
Metodat demografike do të përdoren gjerësisht për të vlerësuar cilësinë e shpërndarjen së moshës
-gjinisë së popullsisë duke përdorur piramidën e popullsisë, raportin e moshës, raportin e gjinisë dhe
indeksin Whipple. Gjithashtu, popullata fëmijë do të vlerësohet bazuar në regjistrat e lindjeve dhe
normën e vdekshmërisë së fëmijëve për të vlerësuar mbulimin e popullatës fëmijë të regjistruar.

4.2.2 Krahasimi i regjistrimit me regjistrat administrativ
Një nga qasjet konceptualisht më të drejtpërdrejta për vlerësimin e besueshmërisë së të dhënave
të regjistrimit është krahasimi i të dhënave të regjistrimit me të dhënat përkatëse nga një burim
i pavarur i të dhënave. Ky studim do t’i përdorë regjistrat e lindjeve dhe regjistrimin në shkollë si
burime të pavarura të të të dhënave.

4.2.3 Krahasimi i regjistrimit me anketat ekzistuese të ekonomisë familjare
Anketat e ekonomisë familjare të kryera brenda disa viteve të regjistrimit do të përdoren për të vlerësuar
besueshmërinë e shpërndarjen e regjistruar të popullsisë sipas karakteristikave të zgjedhura. Arsyeja
për bërjen e krahasimeve të tilla është se për shkak të shkallës më të madhe të kontrollit operativ, i cili
normalisht mund të jetë imponuar mbi një aktivitet anketimi në krahasim me regjistrimin, të dhënat e
anketës shpesh janë më pak të prekura seriozisht nga gabimet e mos marrjes së mostrave.
Megjithatë, të dhënat e anketës janë subjekt i gabimeve në marrjen e mostrave, të cilat në shumë
raste e kufizojnë fuqinë e përfundimeve që mund të nxirren nga krahasimet e anketës dhe të dhënave
të regjistrimit. Megjithatë, mospërputhjet serioze në mes të shpërndarjeve të regjistrimit dhe të
anketës për karakteristikat e zgjedhura janë tregues i gabimit në njërin ose të dy grupet e të dhënave.
Kufizimi kryesor i përdorimit të teknikave demografike për vlerësimin e regjistrimin të Kosovës
është mungesa e regjistrimeve të njëpasnjëshme. Nëse dy ose më shumë regjistrime të
njëpasnjëshme do të ishin në dispozicion, një gamë me e gjerë e metodave demografike do të
aplikohej dhe vlerësime të justifikueshme të përmasës së mbulueshmërisë së regjistrimit dhe
gabimeve përmbajtjesore do të mund të nxirreshin në bazë të këtyre teknikave. Disponueshmëria
e rezultateve nga një apo më shumë anketa demografike të kryera gjatë periudhës ndërmjet
regjistrimeve do ta rriste më tej dobishmërinë e analizës demografike. Për shkak të këtij kufizimi,
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nuk është e mundur që të matet gabimin në mbulueshmëri të popullsisë së regjistruar. Megjithatë,
këto vlerësime të mbulueshmërisë janë në dispozicion nëpërmjet analizës së PES-it.

4.3 Vlerësimi i të dhënave të regjistrimit 2011
4.3.1 Shpërndarjet e moshës-gjinisë
Vlerësimi i “arsyeshmërisë” së shpërndarjes së popullsisë të regjistruar në regjistrim sipas moshës
dhe gjinisë mund të sigurojë informacion të konsiderueshëm mbi cilësinë e të të regjistruarit në
regjistrim. Arsyeja për këtë është se shpërndarja e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë, e cila është
e përcaktuar sipas niveleve të fertilitetit, vdekshmërisë dhe fluksit të migrimit të të cilave popullata
iu është ekspozuar, ndjek një model mjaft të parashikueshëm në mungesë të gabimeve në të dhënat.
Prandaj, mospërputhjet e konsiderueshme në shpërndarjen e regjistrimit sipas moshës dhe gjinisë,
të cilat nuk mund të llogariten prej ngjarjeve të jashtëzakonshme; ngjarje të tjera demografike
të tilla si migrimi selektiv sipas moshës apo gjinisë; ose ndryshimet strukturore në fertilitet /
vdekshmëri, zakonisht janë tregues të gabimeve të regjistrimit.
Piramidat e popullsisë
Figura 1 paraqet numrin e popullsisë të regjistruar sipas moshës (ose grupit) sipas gjinisë dhe sipas
vendbanimit urbane / rurale. Shpërndarja e popullsisë për moshat 20 vjeçe dhe mbi, ilustron formën
tipike të një piramide të popullsisë. Baza më e ngushtë e piramidës për moshat 20 vjeçe dhe më
të reja, pasqyron rënien e shpejtë në fertilitet. Piramidat e popullsisë urbane dhe asaj rurale kanë
formë shumë të ngjashme me piramidën e popullsisë së përgjithshme.
Figura 1. Piramida e popullsisë sipas vet moshës dhe gjinisë
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Piramida e popullsisë tregon modelin e parregullt në moshën 10 për të dy gjinitë dhe lokalitetet.
Numri i popullsisë së moshës 10 vjeçe është 30 për qind më i lartë se i popullsisë së moshës 11
vjeçe dhe 20 për qind më e lartë se sa popullsia e moshës 9 vjeçe për meshkuj dhe femra. Duke e
parë formën e piramidës, në vitin 2000 menjëherë pas konfliktit të vitit 1999 në vend, ka një tregues
të fuqishëm për një periudhë të shënuar nga një normë e lindjeve e rritur në masë të madhe (babyboom). Megjithatë, nuk ka asnjë burim tjetër për të mbështetur këtë tregues duke pasur parasysh
se statistikat e lindjeve nuk janë në dispozicion para viteve 2002 dhe ADSH-2003 nuk jep normën e
përgjithshme të fertilitetit për vite të vetme duke përfshirë edhe vitin 2000.
Sipas shpërndarjes së popullsisë sipas moshës së vetme, nuk ka asnjë shenjë të qartë për moshën e
raportuar gabimisht ose të grumbulluar për të dy gjinitë që jetojnë në zonat rurale dhe urbane.
Figura 2 paraqet shpërndarjen e popullsisë sipas grup-moshës pesë-vjeçe dhe gjinisë për popullsinë
e përgjithshme (shih shtojcën 1 për piramidat e popullsisë për zonat urbane dhe rurale). Në
përgjithësi, piramida pasqyron formën tipike të një piramide të popullsisë me një ulje graduale të
madhësisë së popullsisë me rritjen e moshës për shkak të vdekshmërisë. Kjo formë e përgjithshme e
piramidës është deformuar nga brezat e rinj. Forma e ngushtuar në fund të piramidës qartë tregon
rënien e shpejtë të fertilitetit, veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit.
Nga piramida mund të vërehet se nuk ka asnjë tregues të rëndësishëm për moshën apo gjininë selektive
të migrimit ndërkombëtar apo ndryshimeve strukturore në shpërndarjen e moshës për shkak të
migracionit apo të ngjarjeve të jashtëzakonshme. Ky vlerësim mund të konsiderohet po ashtu si shenjë e
mirë për mundësinë e regjistrimit të njerëzve që jetojnë jashtë vendit si banorë në regjistrim. Përndryshe,
disa grupe mund të kenë numër të parregullt të popullsisë në veçanti në grup moshat e punës.
Figura 2. Piramida e popullsisë sipas grup moshës pesë-vjeçe dhe gjinisë
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Indeksi Whipple
Indeksi Whipple mat madhësinë e një lloji të veçantë të gabimit në të dhënat e regjistrimit për
moshën me masën e grumbullimit në moshat që përfundojnë në shifrat 0 dhe 5. Indeksi varion nga
100 në 500, ku 100 nuk përfaqëson asnjë preferencë për shifrat “0” ose “5” dhe 500 tregon se vetëm
shifrat “0” dhe “5” janë raportuan në regjistrim.
Tabela 1 tregon rezultatet e indeksit sipas gjinisë dhe lokaliteteve. Nga shifrat është e qartë se
nuk ka preferenca moshe apo raportim të gabuar në të dhënat e regjistrimit. Rezultatet e Indeksit
Whipple nënkuptojnë një raportim të përsosur për moshën në regjistrim për të dy gjinitë. Duhet
theksuar se s shumë vende e kanë përjetuar një sukses të ngjashëm, cilësia e të dhënave të moshës
është rritur duke mbledhur këtë informacion me datën e lindjes (viti, muaji dhe dita) në vend që të
kërkohen vitet e plota të moshës.
Tabela 1: Indeksi Whipple sipas gjinisë dhe lokaliteteve
Lokaliteti

Meshkuj

Femra

Total

101.53

101.17

Urban

101.66

101.13

Rural

101.45

101.20

Raporti i moshës dhe gjinisë
Vlerësimi i “arsyeshmërisë” së shpërndarjes së regjistrimit sipas moshës dhe gjinisë mund të
trajtohet në një mënyrë më sasiore përmes shqyrtimit të raportit të moshës dhe gjinisë së popullsisë
së regjistruar në regjistrim. Vlera diagnostike e këtyre raporteve qëndron në modelet e tyre të
parashikueshme në popullsitë njerëzore. Prandaj, largimet e rëndësishme nga vlerat e raportit në
mungesë të gabimit në matje të cilat nuk mund të shpjegohen nga faktorë të jashtëzakonshme ose
deformues tregojnë gabimin në regjistrim (SHBA, 1985. fq. 133).
Raportet e moshës
Raportet e moshës japin një masë të “zbutjes” së shpërndarjes së popullsisë sipas moshës gjatë një
game të kufizuar të moshës. Në mungesë të luhatjeve të theksuara në fertilitet apo vdekshmëri,
në nivel të konsiderueshëm të migrimit apo faktorëve të tjerë deformues, madhësia e regjistruar
e një grupi të caktuar duhet të jetë përafërsisht e barabartë me madhësinë mesatare të grupeve
menjëherë më sipër dhe pasuese. Me fjalë të tjera, raporti i numërimit në regjistrim për një grup të
veçantë për mesataren e numërimeve për grupet fqinje duhet të jetë përafërsisht i barabartë me
100. Largimet e konsiderueshme nga ky raport i pritur, tregojë ose praninë e gabimit në numërimin e
regjistrimit ose prani të faktorëve të tjerë deformues (US, 1985. fq. 133).
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Figura 3 paraqet raportet e moshës sipas gjinisë dhe lokaliteteve. Raportet variojnë në mes 104 dhe 95
për të gjitha moshat, me përjashtim të dy grup moshave shumë të vjetra, për shkak të nivelit shumë të
lartë të vdekshmërisë, raportet e moshës zvogëlohen me rritjen e moshës. Modeli i raporteve të moshës
në përgjithësi pasqyron shpërndarjen e lehtë të moshës së popullsisë për të dy gjinitë dhe lokalitetet.
Megjithatë, ka disa largime nga ky model veçanërisht për femrat që jetojnë në zonat rurale.
Figura tregon se femrat në zonat rurale të moshës 25-29 vjeçe dhe 55-59 vjeçe( raportet e moshës
janë 95.3% dhe 95.7% respektivisht) kanë madhësi më të vogël të popullsisë në krahasim me grupin
fqinj. Ky deformim nuk mund të shpjegohet me nivelin më të ulët të fertilitetit për këto grupe, pasi që
vetëm popullsia femra që jeton në zonat rurale është e prekur.
Kjo gjetje mund të tregojë se femrat grup moshat 25-29 vjeçe dhe 55-59 vjeçe janë të ekspozuar
ndaj migracionit më shumë se meshkujt (sidomos nga zonat rurale në zonat urbane dhe /ose migrimi
ndërkombëtar), në krahasim me grupet fqinje. Analiza e mëtejshme e të dhënave të mbledhura të
migracionit në regjistrimin mund të japin informacion më të mirë për të kuptuar nëse ka model të
ndryshëm të migrimit në mes të meshkujve dhe femrave. Përveç këtyre deformimeve të vogla, vlerat
e raporteve të moshës tregojnë madhësinë shumë të qëndrueshme të popullsisë sipas grup moshave
sipas zonave rurale /urbane dhe gjinisë.
Figura 3. Raporti i moshës sipas gjinisë dhe lokaliteteve
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Raportet gjinore
Raportet gjinore janë definuar si raport i popullsisë së regjistruar mashkullore me popullsinë e regjistruar
femërore në një grupmoshë të caktuar. Raporti gjinor në lindje për shumicën e popullsive shtrihet në
mes 102 dhe 107 dhe për shkak të normave më të larta të vdekshmërisë për meshkuj në shumicën e
popullsive, raporti shënon rënie graduale në mesin e grupeve të vjetra të popullsive. Prandaj, ndryshimet
e rëndësishme nga ky model janë pasoja ose e gabimeve të regjistrimit ose e pranisë së faktorëve
deformues të tilla si gjinia- migrimi selektiv apo vdekshmëria( SHBA, 1985. P. 133).
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Raportet gjinore sipas grup-moshave dhe lokaliteteve janë dhënë në Figurën 4. Edhe pse modeli
i përgjithshëm i raporteve gjinore pasqyron modelin e pritur të rënies së raportit gjinor me rritjen
e moshës, modelet e zonave rurale dhe urbane janë disi të ndryshme nga njëra-tjetra duke
treguar mundësinë e migracionit selektiv të bazuar në gjini. Deformimet në raportet gjinore nuk
kompensojnë midis zonave rurale dhe urbane, prandaj kjo mund të jetë tregues i emigracionit
selektiv sipas gjinisë dhe moshës në vend.
Mund të konkludohet se raportet e larta gjinore për grupet e moshës 20-24 vjeçe dhe 25-29 vjeçe
(112 dhe 110 respektivisht) në zonat rurale dhe rënia relativisht e shpejtë në raportet gjinore për
moshat nga 30 deri në 44 vjeçe tregon mundësinë që migrimi i femrave më shumë ka ndodhur në
moshat e reja dhe migrimi i meshkujve më shumë ka ndodhur në moshat më të vjetra. Për hetime
të mëtejshme dhe më të sakta, të dhënat e migracionit duhet të analizohen për të vlerësuar se si
modeli i migracionit ndryshon midis gjinive dhe lokaliteteve.
Figura 4. Raporti gjinor sipas grupmoshave
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Vlerësimi i popullsisë- për kokë fëmije - Grupmosha (0-4 vjeçe)
Një burim informacioni shumë i zakonshëm në dispozicion për qëllime të vlerësimit të regjistrimit
është sistemi i regjistrimit vital. Një numër i konsiderueshëm i vlerësimeve të regjistrimit janë
ndërmarrë në të cilat numri i regjistruar i lindjeve në muajt / vitet menjëherë përpara regjistrimit të përshtatura për vdekshmërinë e foshnjave dhe fëmijëve - janë përdorur si bazë për vlerësimin e
mbulueshmërisë së regjistrimit të popullsisë për grupin më të ri.
Numri i lindjeve të regjistruara në sistemin e regjistrimit vital dhe norma e vdekshmërisë së fëmijëve
e vlerësuar nga ADSH-2009 janë përdorur si burime të pavarura për të vlerësuar –fëmijët brenda
popullsisë - (grup mosha 0-4 vjeçe). ASK publikon statistikat e lindjeve për shtetasit e Kosovës që
jetojnë në vend dhe jashtë vendit. Për këtë vlerësim, numri i lindjeve për nënat që jetojnë në vend (i
dhënë në Tabelën 2) është i ndarë nga lindjet e përgjithshme.
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Numri i lindjeve të ndodhura në vit specifik është llogaritur duke përdorur informacionin për numrin
e lindjeve të regjistruara sipas vitit të lindjes. Lindjet e regjistruara vjetore përfshijnë lindjet e
ndodhura në të njëjtin vit të regjistrimit dhe të ndodhura një vit para regjistrimit.
Tabela 2 jep numrin e përgjithshëm të lindjeve sipas viteve nga 2002 deri 2010, duke marrë parasysh
vitin e tyre të regjistrimit. Megjithatë, lindjet e dhëna në statistikat e lindjeve për vitin 2010 nuk janë të
plota, meqë lindjet e regjistruar një vit më vonë do të përfshihen në statistikat në vitin vijues 2011.
Me qëllim të rregullimit të numrit të lindjeve për vitin 2010, mendohet që pesë për qind e lindjeve
do të regjistrohen në vitin e ardhshëm duke marrë parasysh përvojat aktuale në Kosovë. Me këtë
metodë, numri i përgjithshëm i lindjeve për periudhën 2006 dhe 2010 janë llogaritur duke shtuar
numrin e lindjeve që kanë ndodhur në secilin vit.
Tabela 2. Vlerësimet e popullsisë për grupmoshën (0-4 vjeçe) bazuar në regjistrat e lindjeve si
dhe regjistrimin e popullsisë

Viti i lindjes
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010(1)
2006-2010 (2)

Viti i regjistrimit
Numri i lindjeve të
regjistruara në vitin e
njëjtë me vitin kur ka
ndodhur lindja
31079
28101
27680
29387
28744
27405
27577
27118
26768

Numri i lindjeve të
regjistruara në vitin
vijues të vitit të
lindjes
3516
4855
4285
1640
1526
1229
1325
834
1338.4

Raporti i lindjeve të
regjistruara në vitin
vijues të vitit të
lindjes(%)
11.3
17.3
15.5
5.6
5.3
4.5
4.8
3.1
5

Lindjet e
përgjithshme
34595
32956
31965
31027
30270
28634
28902
27952
28106

143864
Numri I vdekjeve te fëmijëve (norma e
vdekshmërisë se fëmijëve: 11.2%) sipas
ADSH-2009
1,611
Popullsia e vlerësuar e grupmoshës 0-4
vjeçe (Statistikat vitale)
142,253
Popullsia e regjistruar e grupmoshës 0-4
vjeçe - regjistrimi i popullsisë 2011
149,714

Shënime: (1) Numri i lindjeve për vitin 2010 është llogaritur bazuar në supozimin se 5 për qind e lindjeve janë regjistruar
një vit pas lindjes. (2) Lindjet e përgjithshme për periudhën pesë-vjeçare janë përdorur për të vlerësuar popullatën më të re
(grupmosha-0-4 vjeçe).
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Duke përdorur numrin e përgjithshëm të lindjeve për periudhën 2006-2010 (të vlerësuar si 143,864)
dhe normën e vdekshmërisë së fëmijëve nga ADSH -2009 (11.2 ‰), popullsia- fëmijë është vlerësuar
si 142,253. Megjithatë, besueshmëria e këtij vlerësimi varet nga cilësia e regjistrave të lindjeve
dhe norma e vdekshmërisë së fëmijëve. Ekziston një pritje e fuqishme për nën-mbulueshmërinë
e lindjeve në vend të mbi-mbulueshmërisë, sepse lindjet cilat janë të regjistruara dy vjet ose më
shumë pasi lindjet kanë ndodhur nuk janë përfshirë në statistikat e lindjeve. Ndoshta ka nënmbulueshmëri të lindjeve në statistikave vitale, të cilat me siguri do të krijojnë një njëanshmëri në
vlerësimin e popullatës- fëmijë.
Ndryshimi i numrit te lindjeve ndërmjet te dhënave administrative (te regjistruarit ne gjendjen
civile) dhe regjistrimit te popullsisë se vitit 2011 si pasoje kane edhe mos regjistrimin e lindjeve
te komunitetit serb (te regjistruarit ne gjendjen civile) derisa, ne regjistrimin e popullsisë ata ishin
pjesëmarrës.
Gjithashtu të dhënat për foshnjat nga statistikat jetike (2006-2010) dhe regjistrimi i popullsisë 2011
janë pothuajse plotësisht në linjë. Sipas statistikave vitale (regjistri civil) gjatë periudhës 2006-2010
numri vjetor i vdekjeve të foshnjave ishte 335, ndërsa të dhënat nga regjistrimi i popullsisë 2011
tregojnë se numri i vdekjeve të foshnjave për të njëjtën periudhë (2006-2010) ishte 329. Ky ndryshim
i vogël është rrjedhojë e asaj se komuniteti serb nuk është duke i regjistruar rastet e tyre të
vdekjeve në regjistrin civil të Kosovës (dmth. rastet e vdekjeve të foshnjave), ndërsa ata kanë marrë
pjesë në regjistrimin e popullsisë.

4.3.2 Karakteristikat e arsimit
Burime të mundshme të të dhënave për vlerësimin e cilësisë së rezultateve të regjistrimit
për karakteristikat e arsimit janë rezultatet e anketave të ekonomisë familjare- lidhur me
analfabetizmin, vijimin e shkollës dhe nivelin e përfunduar të arsimit-dhe regjistrat administrativ të
të regjistruarve në shkollë, që të dyja të dhënat të publikuara nga ASK. Publikimi i ADSH-2009 jep
të dhëna shumë të hollësishme për karakteristikat e arsimimit të popullatës; prandaj ADSH është
përdorur për të vlerësuar cilësinë e të dhënave të regjistrimit në këtë raport. Kjo analizë eventualisht
mund të zgjerohet duke përfshirë rezultatet e AFP të vitit 2010.
Analfabetizmi
Raporti i popullsisë analfabete sipas gjinisë, grupmoshës dhe lokaliteteve nga rezultatet e
regjistrimit është dhënë në Figurën 5. Figura e tregon analfabetizmin shumë të ulët për femrat e
moshës deri në të ‘50-tat dhe për meshkujt e moshës deri në të’70-tat. Kjo përqindje është rritur në
mënyrë dramatike për femrat me moshë në rritje sidomos ato të moshës së ‘60-ve. Në përgjithësi
modeli i popullsisë analfabete është arsyeshëm me normë më të lartë në mesin e femrave dhe
popullsisë që jeton në zonat rurale. Në këtë drejtim, të dhënat për analfabetizmin duket të cilësisë
shumë të mirë, sepse modeli i saj është shumë në përputhje me pritshmërinë e përgjithshme.
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Figura 5. Raporti i popullsisë analfabete sipas gjinisë, grup moshës dhe lokaliteteve
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Të dhënat e regjistrimit për analfabetizmin janë krahasuar me rezultatet e ADSH -2003 dhe 2009.
Raporti i popullsisë analfabete sipas grupmoshave dhe gjinisë është dhënë në Figurën 6. Mund të
vërehet nga rezultatet e ADSH-së,se popullsia analfabete është në rënie me kalimin e kohës tek
të gjitha moshat. Trend i njëjtë i raportit të popullsisë analfabete është hasur në regjistrim për
meshkujt dhe femrat. Figura tregon se rezultatet e regjistrimit janë në përputhje me rezultatet e
ADSH në të gjitha moshat.
Figura 6. Raporti i popullsisë analfabete dhe grupmoshat dhe gjinia nga regjistrimi dhe ADSH2003-2009
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Vijueshmëria e shkollës
Ekzistojnë dy burime të të dhënave për të analizuar rezultatet e regjistrimit për vijimin e shkollës.
Statistikat e arsimit të publikuara për çdo vit nga ASK janë mbledhur në bashkëpunim me shkollat,
si të dhëna të përgjithshme sipas nivelit të arsimimit dhe gjinisë. Tabela 3 jep numrin e nxënësve
nga regjistrimi dhe regjistrimi në shkolla sipas gjinisë dhe nivelit të arsimit. Supozimi themelor për
këtë krahasim është se të dhënat e regjistrimit në shkollë, si burim i pavarur janë konsideruar si
numërime “të pritura” për të vlerësuar cilësinë e të dhënave të regjistrimit.
Tabela 3 tregon se numri i nxënësve, i të dy gjinive, në shkollën fillore dhe të mesme të regjistruar
në regjistrim është rreth 2.8 për qind më i lartë se-sa numri i nxënësve të regjistruar në shkolla.
Dallimet në numrin e nxënësve në mes të regjistrimit dhe regjistrimi në shkollë për shkollën e mesme
të lartë paraqesin rezultate të ngjashme me 4.5 për qind për meshkujt dhe 3.4 për qind për femrat.
Megjithatë, dallimet në mes të dy burimeve të të dhënave janë më pak se pesë për qind për dy
nivelet e arsimit që tregojnë koherencën e mirë në mes të regjistrimit të popullsisë dhe të dhënave
administrative.
Mund të jenë disa arsye për këtë ndryshim, për shembull data e referimit për të dy burimet mund
të krijojë këtë ndryshim dhe / ose cilësia e të dhënave të nxjerra nga regjistrimi në shkollë mund të
mos jetë e cilësisë së mirë, pasi që është ato janë mbledhur si të dhëna të përgjithshme nga shkolla
e jo nga regjistrat administrativ individual.
Tabela 3. Popullsia që aktualisht vijon shkollimin, Regjistrimi-2011 dhe regjistrimi në
shkollë-2010-2011

Regjistrimi-2011

Regjistrimi në shkollë
2010/2011

Dallimi(%)
Regjistrimi 2011Regjistrat e shkollave

Niveli i arsimit
Fillore dhe e mesme
e ulët

Gjinia
Meshkuj
Femra
Totali

161110
149757
310867

156578
145675
302253

2.89
2.80
2.85

E mesme e lartë

Meshkuj
Femra
Totali

61348
51473
112821

58715
49788
108503

4.48
3.38
3.98
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Si burim i dytë, rezultatet e ADSH-2009 janë përdorur për të vlerësuar cilësinë e të dhënave të
regjistrimit në vijimin e shkollës. Tabela 4 jep raportin e popullsisë që aktualisht është duke vijuar
shkollën sipas grupmoshave të përzgjedhura nga regjistrimi dhe ADSH-2009. Dallimet në mes të dy
burimeve janë shumë të ulëta edhe gjinitë e dhe për rurale / urbane e që variojnë nga -1.5 në 4.5 sipas
grupmoshave. Mund të vërehet se në mesin e lokaliteteve, dallimi në popullsinë rurale (sidomos për
popullsinë e gjinisë mashkullore ku është më i lartë në krahasim me popullsinë urbane.
Ky mund të jetë tregues i rrezikut të lartë të gabimeve në përgjigje në mesin e njerëzve që jetojnë në
zonat rurale në krahasim me njerëzit që jetojnë në zonat urbane për shkak të madhësisë së madhe
të ekonomisë familjare në të cilat dy-tre breza jetojnë së bashku dhe informacioni për shumicën e
anëtarëve të ekonomisë familjare janë mbledhur zakonisht nga të intervistuarit ndërmjetësues që
kanë ofruar të dhëna për të tjerët.
Tabel 4. Raporti i popullsisë që aktualisht vijon shkollimin sipas gjinisë dhe grupmoshës
Urbane
Meshkuj
Femra Totali

Grupmosha
Regjistrimi -2011
`10-14
96.8
96.6
15-19
85.4
85.1
20-24
37.7
39.9
25-29
16.7
13.7
30-34
8.6
6.4
ADSH-2009  
`10-14
97.3
98.0
15-19
84.5
82.4
20-24
39.0
37.0
25-29
16.3
11.9
30-34
8.2
4.5
Dallimi ndërmjet Regjistrimit dhe ADSH
`10-14
-0.5
-1.4
15-19
0.9
2.7
20-24
-1.3
2.9
25-29
0.4
1.8
30-34
0.4
1.9

Rurale
Meshkuj
Femra

Totali Meshkuj

Totali
Femra

Totali

96.7
85.3
38.8
15.2
7.5

97.0
80.2
25.4
9.7
3.8

96.6
70.9
23.0
5.2
1.5

96.8
75.7
24.3
7.6
2.7

96.9
82.1
29.8
12.3
5.6

96.6
76.0
29.5
8.7
3.5

96.8
79.1
29.7
10.5
4.5

97.7
83.4
38.1
14.1
6.3

96.5
75.9
22.7
8.4
3.7

97.5
70.7
18.7
4.5
1.3

97.0
73.3
20.8
6.5
2.4

96.8
79.0
28.8
11.1
5.4

97.7
74.6
25.4
7.3
2.5

97.2
76.8
27.2
9.2
3.9

-1.0
1.9
0.7
1.1
1.2

0.5
4.3
2.7
1.3
0.1

-0.9
0.2
4.3
0.7
0.2

-0.2
2.4
3.5
1.1
0.3

0.1
3.1
1.0
1.2
0.2

-1.1
1.4
4.1
1.4
1.0

-0.4
2.3
2.5
1.3
0.6

Tabelat 3 dhe 4 tregojnë se të dhënat e Regjistrimit te popullsisë rreth vijimit te shkollës në bazë të tabelës së kryqëzuar
të detajuar sipas grupmoshës, gjinisë dhe lokaliteteve është shumë në përputhje me të dhënat e regjistrimit në shkollë
dhe ADSH -2009.
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Niveli i përfunduar i arsimit
Të dhënat për nivelin arsimor në regjistrim janë mbledhur për nivelin e sistemit të vjetër dhe të atij të
ri të arsimit. Nga ana tjetër, ADSH-2009 përdor 4 kategori të nivelit arsimor. Me qëllim të krahasimit
të dy burimeve, kategoritë e përdorura në regjistrim janë ri-grupuar për të siguruar të dhëna të
harmonizuara me ADSH-2009, si në vijim:
Pa arsimim: Pa arsimim + Pa nivel të përfunduar të arsimimit
Fillore: fillore (4 vjeçare) + fillore (5 vjeçare)
E mesme e ulët: e mesme e ulët (8 klasë) + e mesme e ulët (9 klasë)
E mesme e lartë e mesme e lartë (12 klasë) + e mesme e lartë (13 klasë)
Universiteti: Pas të mesmes profesionale + bachelor+ niveli pasuniversitar + doktoratë
Bazuar në kategoritë e propozuara, popullsia sipas nivelit të përfunduar të arsimit për regjistrim
është nxjerrë nga tabela origjinale. Në raportin e tanishëm, cilësia e të dhënave në nivelin arsimor
është analizuar duke përdorur dy nivelet e arsimit -fillor dhe universitar- si këto nivele janë në
dispozicion në raportin e ADSH-2009.
Figura 7 paraqet raportin e popullsisë me arsim fillor nga regjistrimi dhe anketa. Figura ilustron
një dallim të qartë ndërmjet femrave dhe meshkujve, që tregojnë se më shumë popullsi e gjinisë
femërore mbetet me arsim fillor në jetën e tyre në krahasim me popullsinë e gjinisë mashkullore. Të
dhënat e regjistrimit janë shumë në përputhje me rezultatet e ADSH-2009.
Figura 7. Raporti i popullsisë me arsim fillor sipas grupmoshave dhe gjinisë
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Raporti i popullsisë me arsimim universitar është dhënë në figurën 8. Figura tregon një model të
papritur për meshkujt më të moshuar (mosha 45 vjeç e lart), të cilët ishin me më shumë gjasa që të
kenë një arsim universitar në krahasim me grupet e meshkujve më të rinj.
Shihet qartë nga figura se kjo është gjendja reale në vend pasi që të dyja edhe regjistrimi edhe
anketa kanë të njëjtin model për popullsinë e gjinisë mashkullore. Popullsia e gjinisë femërore që ka
arsimim universitar përfaqëson disi një model të zbutur me një raport në ulje të atyre me diplomë
universitare për grupin më në moshë. Grup më i ri për diplomë universitare (grupmosha 25-29 vjeçe)
ka relativisht më shumë popullsi me arsim universitar për të dy gjinitë që mund të jenë tregues të
rritjes së kohëve të fundit të popullsisë që ka arsim universitar.
Kjo analizë tregon qartë cilësinë e lartë të të dhënave të regjistrimit për nivelin arsimor me rezultate
shumë koherente me rezultatet e ADSH.
Figura 8. Përqindja e popullsisë me arsim universitar sipas grupmoshave dhe gjinisë
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4.3.3. Statusi martesor
Shpërndarja e banorëve të gjinisë mashkullore të cilët janë të pamartuar dhe të cilët aktualisht janë
të martuar për moshat 15-74 nga regjistrimi i popullsisë dhe ADSH-2009 janë paraqitur në Figurën
9-a dhe 9-b. Këto shpërndarje janë dhënë sipas zonave urbane dhe rurale. Figurat tregojnë qartë se
raporti i meshkujve të pamartuar nga regjistrimi dhe anketa janë shumë në përputhje me rezultatet e
ADSH-së për urbane dhe rurale.
Është interesante se modeli i popullsisë së gjinisë mashkullore të pamartuar dhe i popullsisë
aktualisht të martuar është pothuajse identik për zonat rurale dhe urbane. Kjo tregon se popullsia
e gjinisë mashkullore që jeton në zonat urbane dhe rurale kanë moshën mesatare të ngjashme në
martesën e parë. Shpërndarja e popullsisë aktualisht të martuar tregon se pothuajse të gjithë meshkujt
janë martuar nga mosha 40 vjeçe dhe qëndrojnë të martuar deri në moshat shumë të vjetra.
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Figura 9-a. Raporti i popullsisë së gjinisë mashkullore të pamartuar sipas grupmoshave,
Regjistrimi-2011 dhe ADSH-2009
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Figura 9-b. Raporti i popullsisë së gjinisë mashkullore aktualisht të martuar sipas
grupmoshave, Regjistrimi-2011 dhe ADSH-2009
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Shpërndarja e popullsisë së gjinisë femërore e moshës 15 deri në 74 të cilat janë të pamartuara dhe
aktualisht të martuara është paraqitur në Figurat 10-a dhe 10-b. Raporti i femrave të pamartuara
dhe i atyre aktualisht të martuara nga regjistrimi është në përputhje me shpërndarjen e femrave
nga anketa, por është vërejtur se koherenca ne mes të dy burimeve është më të ulët në krahasim me
koherencën në mes të dy burimeve të vëzhguara për popullsinë e gjinisë mashkullore.
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Raporti i popullsisë së gjinisë femërore të pamartuar tregon se mosha mesatare në martesën e parë
për femrat që jetojnë në zonat rurale është më e ulët se ajo e femrave që jetojnë në zonat urbane.
Figura 10-a. Raporti i popullsisë së gjinisë femërore të pamartuar sipas grupmoshave,
Regjistrimi-2011 dhe ADSH-2009
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Figure 10-b. Raporti i popullsisë së gjinisë femërore aktualisht të martuar sipas grupmoshave,
Regjistrimi-2011 dhe ADSH-2009
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Raporti i grave të martuara ka një kulmim në moshën 40 vjeçare me rreth 90 për qind të grave në
këtë moshë që janë të martuara, dhe pastaj raporti është në rënie me rritjen e moshës. Ky model
duket i arsyeshëm në krahasim me përvojën e shumë vendeve.
Regjistrimi dhe anketa kanë një model të ngjashëm për femrat e martuara. Megjithatë, ekzistojnë
dallime të vogla në mes të regjistrimit dhe anketës në veçanti në moshën e mesme.
Rezultatet e anketës për zonat urbane ilustrojnë disa luhatje sipas grupmoshave në raportin e
femrave të martuara, pas moshës 30 vjeçe. Kjo tregon efektin e gabimeve në marrjen e mostrave në
rezultatet e asaj ankete. Prandaj, mund të konkludohet se modeli i femrave aktualisht të martuara i
vërejtur në regjistrimin është në përputhje me rezultatet e anketës dhe ky mund të pranohet si më i
besueshëm në krahasim me rezultatet e anketës.

4.3.4 Fëmijët e lindur ndonjëherë
Pyetësori i regjistrimit përfshin të dhëna për numrin e fëmijëve të lindur ndonjëherë gjatë jetës
së grave. Në regjistrim, të dhënat e kërkuara për të matur nivelin aktual të plleshmërisë nuk janë
mbledhur si të tilla, prandaj cilësia e të dhënave të regjistrimit për plleshmërinë është ndërmarrë
vetëm për të dhënat për fëmijët e lindur ndonjëherë.
Me qëllim të matjes së cilësisë së të dhënave të regjistrimit për fëmijët e lindur ndonjëherë,
mesatarja (ose mesatare) e fëmijëve të lindur ndonjëherë (numri i fëmijëve të lindur për grua) sipas
grupmoshave dhe urbane / rurale janë llogaritur nga regjistrimi dhe është krahasuar me rezultatet e
ADSH-2009. Rezultatet e ADSH-së japin këtë informacion vetëm për moshat riprodhuese (mosha 15
deri në 49 vjeçe), ndërsa regjistrimi i jep këto të dhëna për të gjitha moshat. Prandaj krahasimi i të
dhënave të regjistrimit me ADSH-2009 është dhënë për gratë në moshë riprodhuese.
Figura 11 paraqet mesataren e fëmijëve të lindur ndonjëherë MFLN (MCEB-eng) sipas grupmoshave
dhe shpërndarjes rurale / urbane. Si vendet me rënie të nivelit të plleshmërisë, MFLN për grua është
duke u rritur gradualisht me rritjen e moshës në zonat rurale dhe urbane. Dallimet në MFLN midis
zonave urbane dhe rurale janë duke u bërë më të mëdha me rritjen e moshës deri në moshat shumë
të vjetra.
Figura 11 tregon se nivelet e MFLN të llogaritura nga regjistrimi janë pothuajse identike me nivelet
e vlerësuara nga ADSH-2009 për moshat nga 15 deri në 45 vjeçe. MFLN për grupmoshën 45-49 vjeçe
është 3.48 dhe 3.31 fëmijë për grua për regjistrimin dhe anketën respektivisht.
Edhe pse ka një ndryshim të vogël në mes të dy burimeve, ADSH-2009 nuk reflekton ndryshime
në MFLN në këtë grupmoshë, ndërsa regjistrimi pasqyron nivelin në rritje të MFLN. Publikimi i
ADHS -2009 jep këtë tregues vetëm për popullsinë e përgjithshme; prandaj nuk është e mundur të
krahasohen nivelet e MFLN sipas zonat rurale dhe urbane.
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Figura11. Mesatarja e fëmijëve të lindur ndonjëherë sipas grupmoshave të grave dhe lokaliteteve
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4.3.5 Karakteristikat ekonomike
Anketa e Fuqisë Punëtore(AFP) e kryer në vitin 2009 është përdorur për të vlerësuar cilësinë e të
dhënave të regjistrimit për karakteristikat ekonomike. Nuk ka të dhëna të disponueshme nga sistemi
i sigurimeve shoqërore, prandaj AFP është burimi i vetëm për të vlerësuar rezultatet e regjistrimit.
Përkufizimet e aktivitetit ekonomik, punësimit dhe papunësisë të përdorura në regjistrim janë në
përputhje me përkufizimet e përdorura në anketë, sipas informacionit të dhënë në raportin e AFP. Në
raportin e tanishëm, cilësia e të dhënave të regjistrimit për veprimtarinë ekonomike do të vlerësohet
duke përdorur treguesit për punësimin dhe papunësinë e popullsisë.
Popullsia e punësuar
Figura 12 paraqet raportin e popullsisë së punësuar në kuadër të popullsisë në moshë pune të
hartuar nga regjistrimi sipas grupmoshave dhe lokaliteteve. Shpërndarja e popullsisë së punësuar
sipas grupmoshave tregon se ekziston një dallim i madh në nivelin e punësimit sipas urbane / rurale
dhe gjinive. Siç pritet popullsia e gjinisë mashkullore ka raport më të lartë të punësimit në zonat
rurale dhe urbane në krahasim me popullsinë e gjinisë femërore që jetojnë në këto zona.
Për më tepër, ajo mund të jetë e jashtëzakonshme të vihet në dukje se popullsia që jeton në zonat
urbane kanë përqindjen më të lartë të punësimit në të gjitha moshat. E-2009 AFP rezultatet nuk janë
të siguruar nga vende, prandaj nuk është e mundur të përfundojë nëse kjo është gjendja reale në
vend, ose nëse ka gabim raportimit në regjistrimin për shkak të problemeve të kuptuar përkufizimin
e aktivitetit ekonomik në veçanti për aktivitetet bujqësore dhe kryesisht për gratë. Ky përfundim ka
nevojë për hetime të mëtejshme për të sqaruar nivelin e punësimit në zonat rurale dhe urbane.
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Figura 12. Raporti i popullsisë së punësuar në popullsinë e përgjithshme sipas grupmoshave
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Raporti i popullsisë së punësuar sipas grupmoshave të përzgjedhura është dhënë në Figurën 13 për
regjistrimin dhe anketën. Raporti i AFP-së jep raportin e popullsisë së punësuar dhe të papunë vetëm për
grupmosha të gjera, prandaj krahasimi i regjistrimit me anketën është i kufizuar me këto grupmosha.
Figura 13 tregon se niveli i punësimit për grupmoshat e përzgjedhura nga regjistrimi është shumë në
përputhje me rezultatet e anketës për të dy gjinitë. Raportet e popullsisë së punësuar në anketë janë
pak më të larta se në regjistrim, veçanërisht për meshkuj të grupmoshave 55-64 vjeçe.
Figura 13. Raporti i popullsisë së punësuar në popullsinë e përgjithshme sipas grupmoshave të
përzgjedhura
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Papunësia
Shkalla e papunësisë është përqindja e popullsisë së papunë në popullatën ekonomikisht aktive
( fuqia punëtore). Figura 14 paraqet shkallën e papunësisë sipas grupmoshave pesë-vjeçare dhe
urbane / rurale nga regjistrimi. Figura e ilustron modelin interesant të normave të papunësisë, si ajo
ulet me rritjen e moshës.
Raporti i shkollimit për adoleshentët (grupmosha 15-19) është rreth 80 për qind për të dy gjinitë (shih
Tabelën 4) dhe shkalla e papunësisë për këtë grup është mbi 80 për qind, duke reflektuar faktin se
shumica e të rinjve kërkojnë punë derisa ata janë nxënës. Prandaj, shkalla shumë e lartë e papunësisë
për këtë grup mund të jetë rezultat i pambështetur. Megjithatë, duket se kjo është gjendja reale në
Kosovë, meqë AFP e vitit 2009 gjithashtu tregon rezultate të ngjashme për grupin e të rinjve.
Hulumtimi i mëtejshëm i raportit në mes të papunësisë dhe arsimimit është sugjeruar për të kuptuar pse
të rinjtë kanë shkallë shumë të lartë të papunësisë në krahasim me njerëzit në grupmoshën punuese.
Figura 15 jep normat e papunësisë për grupmoshat e përzgjedhura nga regjistrimi dhe AFP-2009.
Të dy burimet tregojnë norma shumë të larta papunësie për të gjitha grupmoshat dhe të dy gjinitë.
Nga figura shihet qartë se rezultatet e regjistrimit të popullsisë janë në përputhje me rezultatet e
AFP-2009 me përjashtim të femrave të grupmoshës 55-64 vjeçe. Shkalla e papunësisë për këtë grup
moshë është 34.7 % nga AFP-2009, ndërsa 13.2% nga regjistrimi i popullsisë. Shkalla e papunësisë
për këtë grup moshë është 23.9% nga AFP-2009. Përveç grupmoshës 55-64 vjeçe, ndryshimi në
raportet e papunësisë në mes të dy burime është shumë i ulët (më pak se 3 %). Bazuar në këto
rezultate mund të konkludohet se rezultatet e regjistrimit mund të jenë më reale duke pasur
parasysh rrezikun e gabimeve në marrjen e mostrave në AFP-2009, që kanë një numër relativisht të
vogël të rasteve për grupmoshën 55-64 vjeçe në mostër. Në përgjithësi, rezultatet e regjistrimit për
nivelin e punësimit duken të besueshme dhe në përputhje me rezultatet e AFP-2009.
Figura 14. Shkalla e papunësisë sipas grupmoshës dhe urbane / rurale
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Figura 15. Shkalla e papunësisë sipas grupmoshës së përzgjedhur, Regjistrimi-2011 dhe AFP-2009
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4.3.6 Karakteristikat e banimit
Cilësia e të dhënave për karakteristikat e banimit të mbledhura në regjistrim mund të krahasohen me
dy anketat e ekonomive familjare-Anketën demografike, sociale dhe shëndetit reproduktiv në Kosovë,
të kryer në vitin 2009 dhe Anketën e Buxhetit të Ekonomisë Familjare të kryer në vitin 2010. Ky seksion
mbulon temat e përfshira në regjistrim dhe në njërën nga dy anketat e ekonomive familjare. Ekziston
një numër i konsiderueshëm i temave për strehimin që janë përfshirë në regjistrim, por të dyja anketat
e ekonomive familjare përfshijnë një numër të kufizuar të temave për strehimin.
Numri i dhomave
Të dhënat për numrin e dhomave janë në dispozicion në ABEF të vitit 2010. Sipas përkufizimit të
përdorur në regjistrim, kuzhinat janë të përfshira në numrin e dhomave. Për këtë analizë, numri i
dhomave, duke përfshirë kuzhinën është nxjerrë nga baza e të dhënave ABEF -2010 për ta krahasuar
atë me rezultatet e regjistrimit.
Shpërndarja e njësive të banimit sipas numrit të dhomave nga regjistrimi dhe ABEF e vitit 2010 është
paraqitur në Figurën 16. Përqindja e njësive të banimit sipas numrit të dhomave e arriti kulmin në
3 dhoma në zonat urbane dhe 4 dhoma në zonat rurale në të dy burimet. Siç tregon figura, modeli i
shpërndarjes së njësive të banimit sipas numrit të dhomave nga regjistrimi dhe anketa janë shumë të
ngjashme me një ndryshim të vogël në zonat urbane. Figura tregon qartë se rezultatet e regjistrimit
janë në përputhje me rezultatet e ABEF-it.
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Figura 16. Përqindja e njësive të banimit sipas numrit të dhomave
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Tabela 5 paraqet raportin e njësive të banimit sipas karakteristikave të zgjedhura të njësive të banimit
nga regjistrimi dhe ADSH e ABEF-i. Shumica e karakteristikave të përfshira në tabelë kanë raport të
ngjashëm për tri burimet me përjashtim të disponueshmërisë së objekteve të tualetit me rrjedhje të
vrullshme uji në zonat urbane.
Ky raport është 10 për qind më i lartë në regjistrim në krahasim me rezultatin e ABEF-së. Duke u
bazuar në numrin e kufizuar të karakteristikave të njësive të banimit të përfshira në studim, rezultatet
e regjistrimit mund të konsiderohen të besueshme dhe të sakta.

Table 5. Përqindja e njësive të banimit sipas karakteristikave të zgjedhura të njësive të banimit
Karakteristikat e banimit
Ujësjellës në njësi banimi
Totalet me rrjedhje të vrullshme uji në njësi banimi
Infrastrukturë banjoje në njësi banimi
Sistem i ngrohjes qendrore
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Regjistrimi-2011
ABEF-2010
ADSH-2009
Urbane Rurale Urbane Rurale Urbane Rurale
99.00
89.10
98.90
93.33
…
…
96.08
80.56
83.14
80.64
…
…
95.55
86.77
96.71
92.51
93.90
82.90
14.63

3.27

10.35

2.65

16.20

3.00
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Përfundime
Ndër të gjitha procedurat e vëna në vend për të siguruar cilësi të regjistrimit të popullsisë në
Kosovë, dështimi më i madh ka të bëjë me mos mbulueshmërinë e tri komunave veriore. Masat
e komunikimit dhe informimit të zbatuara me qëllim të nxitjes së pjesëmarrjes së pakicave,po
ashtu nuk ia arritën plotësisht qëllimeve të tyre në pjesën e regjistruar të territorit të Kosovës.
Megjithatë, të gjitha komunat e e udhëhequra nga kryetarët serbë të Kosovës krijuan komision
komunal të regjistrimit në zonën e regjistruar, dhe një pjesë e madhe e banorëve të saj morën pjesë
në regjistrim. Krahasuar me përvojën e nga pilot-regjistrimi, pakicat e tjera në masë të madhe morën
pjesë në regjistrim. Organizimi i regjistrimit funksionoi mirë dhe arriti një nivel të kënaqshëm të
performancës nga stafi i regjistrimit. Nga ana e saj, marrja e të dhënave e siguruar shumë mirë-dhe
sistemet e menaxhimit të dokumenteve lejuan që versioni elektronik dhe atij në letër i të dhënave të
regjistrimit të mbahej nën kontroll të plotë.
Proceset e redaktimit dhe imputimit patën vonesa, por normat fillestare të gabimeve të gjetura në
të dhëna dhe korrigjimet e kërkuara kishin një normë të ulët. Baza përfundimtare e të dhënave të
regjistrimit mund të konsiderohet mjaft konsistente.
Mbi të gjitha analiza e të dhënave të regjistrimit sugjeron cilësi shumë të mirë të të dhënave të mbledhura
në regjistrim. Rezultati i regjistrimit është shumë koherent me modelin e arsyeshëm të karakteristikave
të popullsisë dhe në përputhje me burimet e tjera të të dhënave të disponueshme në Kosovë.
Gjetjet kryesore të analizës së të dhënave të regjistrimit dhe përfundimet janë dhënë më poshtë për
çdo temë të regjistrimit.
Shpërndarja e moshës-gjinisë
Vlerësimi i arsyeshmërisë së shpërndarjes së popullsisë së regjistruar në regjistrimin sipas
moshës dhe gjinisë zakonisht është hapi i parë i ndërmarrë për vlerësimin e një regjistrimi me anë
të metodave demografike. Këto metoda janë aplikuar për të siguruar një tregues të cilësisë së
përgjithshme të të dhënave. Rezultatet e metodave demografike sugjerojnë këto:
• Shpërndarjet e popullsisë sipas moshës e gjinisë janë shumë të besueshme dhe në përputhje
me modelin e pritur;
• Ekziston një shenjë e qartë e rritjes së theksuar të normës së lindjes së fëmijëve (baby-boom)
për grupin e lindur në vitin 2000;
• Nuk ka raportim të gabuar për moshën ose grumbullim të vërejtur në shpërndarjen e moshës;
• Rezultatet e Indeksit Whipple tregojnë raportimin e përsosur për moshën;
• Modeli i raporteve të moshës në përgjithësi pasqyron shpërndarjen pa probleme të moshës së
popullsisë me raporte relativisht të ulëta në mesin e popullsisë femërore të grupmoshës 25-29
vjeçe dhe 55-59 vjeçe që jeton në zonat rurale;
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• Rezultati i vlerësimit të popullsisë- fëmijë (grupmosha 0-4 vjeçe) tregon mundësinë e mbinumërimit të këtij grupi për rreth 5 për qind. Sidoqoftë, ky vlerësim mund të mos jetë i
besueshëm për shkak të rrezikut të lartë të nën-mbulueshmërisë së lindjeve me burimin që
është pikë referimi (të dhënat e statistikave vitale), meqë lindjet që janë regjistruar 2 ose më
shumë vjet pas lindjeve nuk janë përfshirë në statistikat e lindjeve.
Kufizimi kryesor i këtij vlerësimi është mungesa e të dhënave për përdorimin e metodave të
sofistikuara demografike që ofrojnë disa matje për gabimet në mbulueshmëri në regjistrim. Në
qoftë se regjistrimet periodike dhe treguesit demografikë gjatë periudhës ndërmjet regjistrimeve do
të ishin në dispozicion, metodat demografike të përdorura për analizën e grupit të tilla si raporti
i mbijetesës së grupit dhe metoda e përbërjes së grupit do të mund të përfshiheshin në këtë
raport. Prandaj, vetëm metodat demografike të cilat nuk kërkojnë rezultatet e regjistrimeve të
njëpasnjëshme janë të mbuluara në këtë vlerësim.
Karakteristika e arsimit
Analiza e të dhënave për karakteristikat e arsimit është bërë duke përdorur tri lloje të të dhënave
në lidhje me analfabetizmin, vijimin e shkollës dhe nivelin e përfunduar të arsimit dhe këto të dhëna
janë krahasuar me rezultatin e regjistrimit në shkollë 2010-2011 dhe ADSH e vitit 2009. Analiza e të
dhënave sugjeron cilësi shumë të lartë të të dhënave të regjistrimit të popullsisë meqë shpërndarja
e popullsisë analfabete dhe popullsisë me nivel arsimor sipas grupeve të moshës dhe gjinisë janë
koherente me rezultatet e anketave. Për më tepër, numri i nxënësve të regjistruar në regjistrim
është në përputhje me të dhënat administrative për vijimin e shkollës sipas gjinisë dhe grupeve të
moshës së nxënësve.
Statusi martesor
Cilësia e të dhënave të regjistrimit për statusin martesor është analizuar duke krahasuar të dhënat
e regjistrimit me rezultatet e ADSH të vitit 2009. Kjo analizë tregon se shpërndarja e popullsisë së
pamartuar dhe asaj aktualisht të martuar sipas grupmoshave, gjinisë dhe urbane / rurale është
shumë në përputhje te plote me rezultatet e ADSH-së dhe modelin e pritur.
Fëmijët e lindur ndonjëherë dhe vdekshmëria e foshnjave
Cilësia e të dhënave të regjistrimit për fëmijët e lindur ndonjëherë është vlerësuar duke përdorur
mesataren e fëmijëve të lindur ndonjëherë të llogaritur për regjistrim dhe ADSH-në e vitit 2009.
Nivelet e MFLN sipas grupmoshave të grave të llogaritura nga regjistrimi dhe anketa janë pothuajse
identike për të gjitha moshat që tregojnë se të dhënat e regjistrimit për fëmijët e lindur ndonjëherë
janë të besueshme dhe në përputhje me rezultatet e anketës. Të dhënat për vdekshmërinë vjetore
të foshnjeve në periudhën 2005-2010 nga regjistrimi janë në përputhje me të dhënat nga statistikat
jetike.
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Përfundime

Karakteristikat ekonomike
Anketa e Fuqisë Punëtore(AFP) e kryer në vitin 2009 është përdorur për të vlerësuar cilësinë e të
dhënave të regjistrimit për karakteristikat ekonomike. Analiza ka krahasuar të dhënat për punësimin
dhe papunësinë në mesin e popullatës aktive sipas grupmoshave, gjinisë dhe lokaliteteve (rurale
/ urbane). Modelet e përgjithshme ndjekin karakteristika shumë të afërta në regjistrimin dhe në
anketë.
Shpërndarja e popullsisë së punësuar sipas grupmoshave tregon një ndryshim të madh në nivelin
e punësimit sipas lokaliteteve dhe gjinive. Siç është pritur, popullsia e gjinisë mashkullore ka
raport më të lartë të punësimit në zonat rurale dhe ato urbane në krahasim me popullsinë e gjinisë
femërore që jeton në këto zona. Për më tepër, sipas regjistrimit, popullsia që jeton në zonat urbane
ka përqindje jashtëzakonisht shumë të lartë të punësimit në të gjitha moshat.
Rezultatet e AFP- 2009 nuk mund të ndahen sipas kritereve rurale / urbane, prandaj nuk është
e mundur të konkludohet nëse kjo është gjendja reale në vend, ose nëse ka gabim raportimi në
regjistrimin për shkak të problemeve të të kuptuarit të përkufizimit për aktivitetin ekonomik në
veçanti për aktivitetet bujqësore dhe kryesisht për gratë. Ky përfundim ka nevojë për analiza të
mëtejshme për të sqaruar nivelin e punësimit në zonat rurale dhe urbane.
Sa i përket papunësisë, të dhënat nga të dy burimet tregojnë modele të ngjashme, në veçanti për
grupin më të ri (të moshës 15-19) duke u prekur nga normat shumë të larta të papunësisë.
Këto të dhëna të pambështetura mund të shpjegohen pjesërisht sipas nxënësve që kërkojnë për një
punë; megjithatë, është shumë konsistente me të dy burimet e të dhënave dhe mund të reflektojnë
realitetin në vend. Disa ndryshime të papunësisë janë identifikuar në grupmoshën 55-64 vjeçe, me
norma më të ulëta në regjistrim.
Analizat e tyre çojnë në përfundimin se rezultatet e regjistrimit mund të jenë më realiste duke pasur
parasysh rrezikun e gabimeve në marrjen e mostrave në AFP të vitit 2009, e cila ka numër relativisht
të vogël të rasteve në mostër për këtë grupmoshë.
Karakteristikat e banimit
Për shkak të pajtueshmërisë së definicioneve, vetëm disa karakteristika të njësive të banimit (numri
i dhomave, disponueshmëria e ngrohjes qendrore, ujësjellësi, objektet e tualetit me shpëlarje në
njësinë e banimit) nga regjistrimi mund të krahasohen me të dhënat nga Anketa Demografike
dhe e Shëndetit dhe Anketa e Buxhetit të Ekonomisë Familjare. Rezultatet nga regjistrimi janë
shumë të përputhshme me ato të të dy anketave, dhe analiza tregon se ndryshimi i vogël mund t’i
atribuohet, në një masë më të madhe, gabimeve në marrjen e mostrave në anketë sesa gabimeve
në mbledhjen e të dhënave të regjistrimit.
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SHTOJCA 1
Të dhënat e dala nga redaktimi dhe imputimet e pyetësorit R1 mbi banesat
PYETJET

MODALITETET

1.Lloji I banesës

Të munguara

0

412284

412519

400

365

40

0

397

0

413378

412884

2373

0

290870

293078

1083

1083

E rezervuar për qëndrim sezonal/të
rastësishme
apo përdorim dytësore (pushime,
punë
sezonale etj)

18570

18550

Banesë e pabanuar (e dedikuar
për shitje, qira, prishje etj.)

99765

99808

717

365

413378

412884

1105

0

Valide

292476

293443

Kaloni pyetjet

119797

119441

413378

412884

3167

0

Valide

290414

293443

Kaloni pyetjet

119797

119441

413378

412884

1801

0

Valide

291780

293443

Kaloni pyetjet

119797

119441

Lloj tjetër banese (ish-dyqan, tendë,
etj.) me një apo më shumë banorë me
vendbanim të zakonshëm
I pastrehë (i pashtëpi)
Të hequra (gabimet në futjen e të
dhënave)
Banesat e përgjithshme
Të munguara
E shfrytëzuar nga një apo më shumë
banorë të zakonshëm
E shfrytëzuar nga banorë që nuk
përfshihen në regjistrim
(personeli diplomatik, etj.)

Të hequra
Banesat e përgjithshme
3A. Dhoma në njësinë e banimit (duke
përfshirë edhe dhomat për qëllime
afariste

Të munguara

Banesat e përgjithshme
3B. Sipërfaqja e përgjithshme në
njësinë e banimit (duke përfshirë
dhomat për qëllime afariste)

Të munguara

Banesat e përgjithshme
4A. Dhomat e shfrytëzuara kryesisht
për qëllime afariste apo profesionale
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257

Banesë e zakonshme

2.Statusi ishfrytëzimit të banesës

TË DHËNAT E
PAPËRPUNUARA

Të munguara
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Banesat e përgjithshme
4B. Sipërfaqja e përgjithshme e
shfrytëzuara kryesisht për qëllime
afariste apo profesionale

413378

412884

Të munguara

1851

0

Valide

7457

293431

404070

119453

413378

412884

406

0

194728

204365

78436

82609

Sistemi i furnizimit me ujë brenda
ndërtesës, por jashtë
njësisë së banesës

9863

899

Sistemi i furnizimit me ujë jashtë
ndërtese

7213

3413

Nuk ka sistem të furnizimit me ujë

2935

2157

119797

119441

413378

412884

518

0

168356

168453

Shkarkimi i ujërave të zeza nepërmjet
kanalizimit
të lidhur me sistemin privat

41872

41914

Të gjitha mënyrat e tjera (psh. kanal,
gropë septike, lum, etj)

70194

70311

Nuk ka sistem kanalizimi

12641

12765

119797

119441

413378

412884

986

0

255431

257428

Tualet me shpërlarje jashtë njësisë së
banesës, por në
ndërtesë

7190

6327

Tualet me shpërlarje jashtë ndërtesës

15893

15147

Nuk ka tualet me shpërlarje

14081

14541

119797

119441

413378

412884

Kaloni pyetjet

Banesat e përgjithshme
5. Sistemi i furnizimit me ujë në njësinë Të munguara
e banesës
Sistemi i furnizimit me ujë nga një
shërbim publik
Sistemi i furnizimit me ujë nga burimet e tjera

Të hequra
Banesat e përgjithshme
6. Lloji i sistemit të shkarkimit të ujrave Të munguara
të zeza
Shkarkimi i ujërave të zeza nepërmjet
kanalizimit
të lidhur me sistemin publik

Të hequra
Banesat e përgjithshme
7. Tualet me shpërlarje në njësinë e
banesës

Të munguara
Tualet me shpërlarje brenda njësisë
së banesës

Të hequra
Banesat e përgjithshme
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8. Pajisjet e banjos në njësinë e
banesës

Të munguara

2431

0

264326

265181

26824

28262

119797

119441

413378

412884

1183

0

205061

205653

Aneks kuzhine

57755

57996

Pajisjet e gatimit janë të vendosura në
dhomë tjetër

15975

16064

Pa kuzhinë, pa aneks kuzhine dhe pa
pajisje tjetër
për gatim

13607

13730

119797

119441

413378

412884

592

0

Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngrohjës publike

9631

9698

Ngrohje qëndrore nga sistemi i ngrohjës i instaluar
brenda ndërtesës ose brenda njësisë
së banesës

14093

14231

252506

252837

4233

4187

11456

11402

Të tjera

860

882

Nuk ka ngrohje

210

206

119797

119441

413378

412884

1348

0

260228

259031

Thëngjill

7317

6932

Naftë

6768

10812

981

817

16403

15356

337

289

119996

119647

413378

412884

Me dush apo vaskë të fiksuar
Pa dush dhe pa vaskë të fiksuar
Të hequra

Banesat e përgjithshme
9. Kuzhina/pajisjet e gatimit në njësinë Të munguara
e banesës
Kuzhinë

Të hequra
Banesat e përgjithshme
10. Mënyra kryesore e ngrohjes

Të munguara

Stufë
Oxhak
Ngrohës elektrik i levizshëm

Të hequra
Banesat e përgjithshme
11. Lloji kryesor i energjisë së përdorur
për ngrohje

Të munguara
Dru

Gaz
Energji elektrike
Tjetër lloj energjie
Të hequra
Banesat e përgjithshme
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12A. Lloji i ndërtesës

Të munguara

1435

0

291445

316966

423

387

120075

95531

413378

412884

9276

0

234275

245686

18933

20879

4778

6458

25292

43555

376

388

120448

95918

413378

412884

5336

0

Valide

287966

317353

Të hequra

120076

95531

413378

412884

3078

0

Valide

290225

317353

Të hequra

120075

95531

413378

412884

3016

0

Beton ose beton i përforcuar

11421

15142

Blloqe të betonit

11530

13345

Tulla dhe/ose gurë

58677

64215

Material i përzier

16334

17901

184951

198812

Ndërtesë për banim
Ndërtesë jo për banim
Të hequra
Banesat e përgjithshme
12B.Lloji i ndërtesës, nëse është
ndërtesë banimi, përgjigjuni pyetjeve
të mëposhtme

Të munguara
Shtëpi e veçuar, e ndarë në vete
Shtëpi gjysëm e ndarë
Rresht apo varg shtëpishë (me të
paktën tri banesa të
lidhura apo të ngjitura)
Ndërtesë ose blloqe apartamentesh
Tjetër
Të hequra

Banesat e përgjithshme
13.Year Of Construction Of The Building

Të munguara

Banesat e përgjithshme
14. Numri i kateve në ndërtesë

Të munguara

Banesat e përgjithshme
15A. Materialet me të cilat janë ndërtuar muret e jashtme të ndërtesës

Të munguara

Blloka të kuq dhe të bardhë
Të tjera (specifiko)
Të hequra
Banesat e përgjithshme
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7938

120076

95531

413378

412884
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SHTOJCA 2
Të dhënat e dala nga redaktimi dhe imputimet e pyetësorit R2 mbi
ekonomitë familjare
PYETJET

MODALITETET

TË DHËNAT E
PAPËRPUNUARA

TË DHËNAT
PËRFUNDIMTARE

1.Statusi i banimit

Të munguara

2674

0

Një anëtar i familjes është pronar i të
gjithë ose i
një pjese të njësisë banesore

280735

284023

Një anëtar i familjes është qiragji i të
gjithë ose i një
pjese të njësisë banesore

8262

8367

Ekonomia familjare shfrytëzon gjithë
apo një pjesë të
njësisë së banesës në forma tjera
shfrytëzimi

4391

4432

Ekonomia familjare banon në banesë
kolektive

1016

268

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

Të munguara

3878

0

Pronësi private

34665

9430

Pronësi publike (pushteti lokal ose
qendror)

1415

1260

Pronësi e përzier

834

783

Bashkëpronësi

873

670

Lloj tjetër pronësie

646

656

Të hequra

273202

284291

Total

315513

297090

Të munguara

2877

0

Vetëm telefon fiks

10186

10298

Vetëm telefon mobil

227807

229889

Të dyja, telefon fiks dhe mobil

51869

52518

NeiNuk ka as telefon fiks as mobil

4339

4385

Të hequra

18435

0

Total

315513

297090

2. Lloji i pronësisë së njësisë
banesore

3. A ka telefon ekonomia juaj
familjare
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4. A ka kompjuter ekonomia juaj
familjare?

5. A ka qasje në internet ekonomia juaj familjare në njësinë
banesore

6. A ka ekonomia juaj familjare tokë në pronësi apo në
shfrytëzim në Kosovë

Të munguara

3691

0

Po

183427

185849

Jo

109960

111241

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

Të munguara

4537

0

Po

166805

169451

Jo

125736

127639

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

Të munguara

4235

0

Po

195266

195124

Jo

97577

101966

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

0

0

200081

195124

115432

101966

315513

297090

0

0

200081

195124

115432

101966

315513

297090

0

0

200081

195124

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

7. Sa është sipërfaqja e përgjith- Të munguara
shme e tokës në pronësi të
Valide
ekonomisë familjare
Të hequra
Totali
8. Sa është sipërfaqja e përgjth- Të munguara
shme e e tokës së marrë me qira Valide
nga të tjerët
Të hequra
Totali
9. Sa është sipërfaqja e përgjith- Të munguara
shme e tokës në përdorim nga
Valide
ekonomia familjare?
Të hequra
9. Tokë e punueshme (të korrat
vjetore)

9. Serra
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9. Livadhe (tërfil, bari i përzier,
jonxhë, etj)

9. Pemishte

9. Vreshta

9. Djerrinë (tokë e pakultivuar
për më shumë
se 2 vjet)
9. Kullotë

9. Pyje

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

valid

200081

195124

Skipped

115432

101966

Total

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

0

0

200081

195124

Të hequra

115432

101966

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

200093

Të hequra

115432

96997

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

200093

Të hequra

115432

96997

Totali

315513

297090

9. Të tjera (oborr shtëpie, hurdha Të munguara
peshqish,…)
Valide

10. Grurë

10.Misër
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10. Patate

10. Speca

11. A ka ekonomia juaj familjare
bagëti?

Të munguara

0

0

Valide

200081

200093

Të hequra

115432

96997

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

200081

200093

Të hequra

115432

96997

Totali

315513

297090

Të munguara

2713

0

Po

89057

89894

Jo

205308

207196

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

0

0

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

Të munguara

0

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

12. Sa bagëti (gjithej krerë të rinj Të munguara
dhe të rritur)
Valide

12. Sa lopë qumështore

12. Sa dele (gjithej krerë të rinj
dhe të rritur)

12. Sa dhi (gjithej krerë të rinj
dhe të rritur)

12. Sa derra (gjithej krerë të rinj
dhe të rritur)

12. Sa kuaj dhe gomarë (gjithej
krerë të rinj dhe të rritur)
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Totali

315513

297090

0

88380

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090
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12. Sa shpezë (gjithej të rinj dhe 0
të rritur)
Valide

35696

0

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

0

87193

0

Valide

91941

89894

Të hequra

223572

207196

Totali

315513

297090

Të munguara

2068

0

Po

51947

51663

Jo

243063

245427

Të hequra

18435

0

Totali

315513

297090

Të munguara

545

0

Valide

53485

51663

Të hequra

261483

245427

Totali

315513

297090

Të munguara

4029

0

Valide

34899

51663

Të hequra

276585

245427

Totali

315513

297090

Të munguara

610

0

Valide

53420

51663

Të hequra

261483

245427

Totali

315513

297090

Të munguara

2001

0

Valide

12375

51663

Të hequra

301137

245427

Totali

315513

297090

14. A ka ekonomia juaj familjare
kombajnë për korrje-shirje;
Numri

Të munguara

745

0

Valide

53285

51663

Të hequra

261483

245427

Totali

315513

297090

14. A ka ekonomia juaj familjare
kombajnë për korrje-shirje; KF

Të munguara

945

0

Valide

474

51663

Të hequra

314094

245427

Totali

315513

297090

12. Sa koshere bletësh

13. A ka ekonomia juaj familjare
ndonjë makineri bujqësore

14. A ka ekonomia juaj familjare
traktor njëboshtor; Numri

14. A ka ekonomia juaj familjare
traktor njëboshtor; KF

14. A ka ekonomia juaj familjare
traktor dyboshtor; Numri

14. DA ka ekonomia juaj familjare traktor dyboshtor; KF
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14. A ka ekonomia juaj familjare
kamion; Numri

14. A ka ekonomia juaj familjare
kamion; KF
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Të munguara

718

0

Valide

53312

51663

Të hequra

261483

245427

Totali

315513

297090

Të munguara

1182

0

Valide

1512

51663

Të hequra

312819

245427

Totali

315513

297090

FAQE 107

SHTOJCA 3
Të dhënat e dala nga redaktimi dhe imputimet e pyetësorit R3 mbi individët
PYETJET

MODALITETET

TË DHËNAT E
PAPËRPUNUARA

TË DHËNAT
PËRFUNDIMTARE

2. A jeni mashkull apo femër ?

Mashkull

874422

875900

Femër

863232

863925

Kaloni pyetjet

694

0

3. Dita e lindjes

3. Muaji i lindjes

3. Viti i lindjes

4. Ku ishte vendbanimi i zakonshëm i nënës tuaj në kohën kur
jeni lindur

4a. Kodi i komunës

4a. Kodi i vendbanimit

4b. Kodi i shtetit

5. Statusi martesor
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Të munguara

11502

2

Valide

1726152

1739823

Kaloni pyetjet

694

0

Të munguara

11502

2

Valide

1726152

1739823

Kaloni pyetjet

694

0

Valide

454

0

Të munguara

1737200

1739825

Kaloni pyetjet

694

0

Të munguara

5700

0

Në Kosovë

1221034

1232368

Në Kosovë, në komunë tejter

456440

452741

Jashtë Kosovës

54480

54716

Kaloni pyetjet

694

0

Të munguara

8007

3176

Valide

461284

449565

Kaloni pyetjet

1269057

1287084

Të munguara

10209

7404

Valide

459082

447362

Skipped

1269057

1285059

Të munguara

233

233

Valide

54227

54483

Kaloni pyetjet

1683888

1685109

Të munguara

18135

0

Asnjëherë I/e martuar

876214

882696

I/e martuar me kurorë

687420

715026

I/e martuar pa kurorë

83896

76007

I/e ve

67089

60865

I/e shkurorëzuar

4900

5231

Kaloni pyetjet

694

0

RAPORTI I CILËSISË

SHTOJCA 3 Të dhënat e dala nga redaktimi
dhe imputimet e pyetësorit R3 mbi individët

6. A keni lindur fëmijë të gjallë

6. Numri i fëmijëve të lindur të
gjallë
7. A keni lindur fëmijë të gjallë
pas vitit 2005

7. Numri i fëmijëve të lindur të
gjallë pas vititi 2005
8. Fëmijët e lindur të gjallë pas
vitit 2005 që ju kanë vdekur nën
moshën 1 vjeçare?
8. Numri I fëmijëve të vdekur

8. Muaji i lindjes së parë

8. Viti i lindjes së parë

8. Muaji i lindjes së dytë

8. Viti i lindjes së dytë

8. Muaji i lindjes së tretë

RAPORTI I CILËSISË

Të munguara

24691

18945

Po

403909

408980

Jo

203056

200781

Kaloni pyetjet

1106692

1111119

Të munguara

22054

1008

Valide

408578

407698

Kaloni pyetjet

1307716

1331119

Të munguara

31716

23121

Po

112611

113205

Jo

286327

293532

Kaloni pyetjet

1307694

1309967

Të munguara

34226

479

Valide

113970

112669

Kaloni pyetjet

1590152

1626677

Të munguara

37758

30818

Po

1397

1452

Jo

109041

115468

Kaloni pyetjet

1590152

1592087

Të munguara

37701

50

Valid

1459

1396

Kaloni pyetjet

1699188

1738379

Të munguara

192

191

Valide

1327

1323

Kaloni pyetjet

1736829

1738311

Të munguara

185

184

Valide

1334

1330

Kaloni pyetjet

1736829

1738311

Të munguara

118

117

Valide

189

189

Kaloni pyetjet

1738041

1739519

Të munguara

109

108

Valide

198

198

Kaloni pyetjet

1738041

1739519

Të munguara

80

79

Valide

20

2

Kaloni pyetjet

1738248

1739727
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8. Viti i lindjes së tretë

8. Muaji i vdekjes së parë

8. Viti i vdekjes së parë

8. Muaji i vdekjes së dytë

8. Viti i vdekjes së dytë

8. Muaji i vdekjes së tretë

8. Viti i vdekjes së tretë

9. Cilit grup etnik apo kulturor i
takoni (i pari)
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Të munguara

78

77

Valide

22

21

Kaloni pyetjet

1738248

1739727

Të munguara

440

437

Valide

1079

1077

Kaloni pyetjet

1736829

1738311

Të munguara

417

414

Valide

1102

1100

Kaloni pyetjet

1736829

1738311

Të munguara

178

177

Valide

129

129

Kaloni pyetjet

1738041

1739519

Të munguara

165

164

Valide

142

142

Kaloni pyetjet

1738041

1739519

Të munguara

91

89

Valide

9

9

Kaloni pyetjet

1738248

1739727

Të munguara

86

84

Valide

14

14

Kaloni pyetjet

1738248

1739727

Të munguara

1143

1840

Shqiptar

1615563

1616869

Serb

25461

25532

Turk

18727

18738

Boshnjak

27517

27533

Rom

8801

8824

Ashkali

15420

15436

Egjiptian

11519

11524

Goran

10262

10265

Të tjera (specifiko)

2329

2352

Preferoj të mos përgjigjem

909

912

Të hequra

697

0
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9. Cilit grup etnik apo kulturor i
takoni (i dyti)

10. Cili është besimi juaj fetar

11. Cila është gjuha juaj amtare
(e parë)

11. Cila është gjuha juaj amtare
(e dytë)
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Të munguara

4

0

Shqiptar

6

8

Serb

2

2

Turk

3

3

Boshnjak

2

3

Rom

0

0

Ashkali

0

0

Egjiptian

2

2

Goran

0

0

Të tjera (specifiko)

6

6

Preferoj të mos përgjigjem

0

0

Të hequra

1738323

1739801

Të munguara

1802

2495

Islam

1662228

1663412

Ortodoks

25755

25837

Katolik

38253

38438

Tjetër, specifiko

1188

1188

Asnjë besim fetar

1240

1242

Preferoj të mos përgjigjem

7189

7213

Të hequra

693

0

Të munguara

1559

2252

Shqipe

1643527

1644865

Serbe

27908

27983

Turke

19558

19568

Boshnjake

28974

28989

Rome

5847

5860

Tejtër, specifiko

10282

10308

Të hequra

693

0

Të munguara

0

0

Shqipe

0

0

Serbe

0

0

Turke

3

3

Boshnjake

0

0

Rome

0

0

Tjetër, specifiko

3

3

Të hequra

1738342

1739819
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12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e para)
Shqipe

35682

36382

112795

32593

Serbe

236027

246633

Turke

22074

23183

Boshnjake

15912

15022

Rome

663

587

Angleze

216408

226101

Gjermane

51759

54223

Frenge

6828

7205

Tjetër, specifiko

14647

15510

Asnjë

1024859

1082386

Të hequra

694

0

0

0

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e dyta)
Shqipe

392

36

Serbe

24903

12274

Turke

29465

29383

Boshnjake

25677

25172

Rome

1027

957

Angleze

67542

61061

Gjermane

51845

51918

Frenge

9959

10107

Tjetër, specifiko

18078

18184

Të hequra

1509460

1530733

0

0

105

7

Serbe

27

24

Turke

3340

1178

Boshnjake

10001

9039

Rome

919

702

Angleze

18415

16374

Gjermane

15037

13390

Frenge

5831

5655

Tjetër, specifiko

11616

11332

Kalo pyetjet

1673057

1682124

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e treta)
Shqipe
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12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e katërta)
Shqipe

0

0

21

0

Serbe

3

2

Turke

2

2

Boshnjake

1061

248

Rome

310

267

Angleze

4043

3309

Gjermane

3335

2851

Frenge

2038

1845

Tjetër, specifiko

4886

4609

Të hequra

1722649

1726692

0

0

2

0

Serbe

0

0

Turke

0

0

Boshnjake

1

0

Rome

35

8

Angleze

396

146

Gjermane

743

595

Frenge

564

489

Tjetër, specifiko

1466

1350

Të hequra

1735141

1737237

0

0

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e pesta)
Shqipe

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e gjashta)
Shqipe
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0

0

Serbe

0

0

Turke

0

0

Boshnjake

0

0

Rome

0

0

Angleze

18

5

Gjermane

91

62

Frenge

138

112

Tjetër, specifiko

353

292

Të hequra

1737748

1739354
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12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e shtata)
Shqipe

0

0

1

1

Serbe

0

0

Turke

0

0

Boshnjake

0

0

Rome

0

0

Angleze

0

0

Gjermane

6

0

Frenge

37

33

Tjetër, specifiko

71

60

Të hequra

1738233

1739731

0

0

0

0

Serbe

0

0

Turke

0

0

Boshnjake

0

0

Rome

0

0

Angleze

0

0

Gjermane

0

0

Frenge

5

0

Tjetër, specifiko

17

16

Të hequra

1738326

1739809

0

0

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e teta)
Shqipe

12. Cilat gjuhë tjera mund t’I flisni Të munguara
ju (e nënta)
Tjetër, specifiko
13. Kodi i nënshtetësisë

13. Kodi në rast të nënshtetësisë
së dyfishtë
14. A ishit të pranishëm në
vendbanimin e zakonshëm në
mesnatën e 31/03/2011 dhe
01/04/2011
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4

4

Të hequra

1738344

1739821

Të munguara

15160

15395

Tjetër, specifiko

1722494

1724430

Të hequra

694

0

Të munguara

237

0

Valide

40212

38161

Të hequra

1697899

1701664

Mugon

5916

0

Po

1692340

1698407

Jo

39398

41418

Të hequra

694

0
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15. Cilat janë arsyet për mungesën tuaj

16. A keni jetuar ndonjëherë në
një vendbanim tjetër

17. Ku ishte vendbanimi juaj i
mëparshëm

17a. Nr. Ikomunës

17a. Nr. i vendbanimit

17b. Nr. i shtetit

18. Kur jeni zhvendosur në
venbanimin aktual të zakoshëm
(muaji)

Mugon

8316

0

Punësimi

11244

11898

Studimi

7796

8291

Famijare

13414

14343

Arsye të tjera (vizitë private, mjekësore, etj.)

6346

6886

Skipped

1691232

1698407

Mugon

8273

0

Po

521993

517992

Jo

1180094

1190546

Të hequra

27988

31287

Të munguara

15637

0

Në Kosovë

388859

389184

Jashtë Kosovës

130522

128808

Të hequra

1203330

1221833

Të munguara

15109

8800

Valide

389402

380384

Të hequra

1333837

1350641

Të munguara

16877

10558

Valide

387634

378626

Të hequra

1333837

1350641

Të munguara

541

505

Valide

129966

128303

Të hequra

1607841

1611017

Të munguara

72729

0

Valide

462289

517992

Kalo pyetjet

1203330

1221833

18. Kur jeni zhvendosur në
venbanimin aktual të zakoshëm
(viti)

Të munguara

27027

0

Valide

507991

517992

Kalo pyetjet

1203330

1221833

19. Cila është arsyeja e zhvendosjes suaj në vendbanimin
aktual të zakonshëm

Të munguara

29572

0

Për arsye punësimi

43679

44448

Për arsye arsimi apo qëllime trajnimi

14543

14403

Për arsye familjare

353236

361831

Për arsye të luftës 1998-1999

35190

35529

Për arsye të tjera

58798

61781

Të hequra

1203330

1221833
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20. Shkolla/kolegji/universiteti

21. Cili është niveli më i lartë i
shkollimit të përfunduar

22. Lloji i kodit

22. Kodi i profilit
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Të munguara

26699

0

Nuk vijon shkollën

1017925

1054437

Shkolla fillore (klasa 1 deri 5)

180313

177617

Shkolla e mesme e ulët (klasa 6deri
9)

138017

133292

Shkolla e mesme e lartë (klasa 10
deri 12)

119282

112848

Kolegji/Universiteti

75306

69600

Kolegji/Universiteti (pasuniversitare)

11060

11149

Kolegji/Universiteti (doktoraturë)

1339

1235

Të hequra

168407

179647

Të munguara

25651

0

Nuk ka arsim formal

73986

60727

Nuk ka asnjë nivel të përfunduar
shkollimi

84098

76462

Fillore (të përfunduara 4 klasë-sistemi 113280
i vjetër)

100788

Fillore (të përfunduara 5 klasë –
sistemi i ri)

125412

144764

E mesme e ulët (të përfunduara 8
klasë–sistemi i vjetër)

353226

339965

E mesme e ulët(të përfunduara 9
klasë – sistemi i ri)

145971

161652

E mesme e lartë (të përfunduara 12
klasë–sistem I vjetër)

330673

304245

E mesme e lartë (të përfunduara 13
klasë–sist. i ri)

94432

123660

Shkolla e lartë/profesionale

31425

31568

Fakulteti, Baçelor

74776

75213

Pas-universitare (Magjister-Master)

8906

8795

Doktoraturë

1323

1336

Të hequra

275189

310650

Të munguara

0

0

Valide

543428

543435

Të hequra

1194920

1196390

Të munguara

40998

40096

Valide

533518

534980

Të hequra

1163832

1164749
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SHTOJCA 3 Të dhënat e dala nga redaktimi
dhe imputimet e pyetësorit R3 mbi individët

23. A dini të lexoni dhe të
shkruani

24. Në javën para ditë së
regjistrimit a keni punuar

25. A keni punuar gjatë javës
paraprake

Të munguara

6053

0

Po

111959

82188

Jo

57904

55001

Të hequra

1562432

1602636

Të munguara

10706

0

Po

267793

257353

Jo

1017869

994895

Të hequra

441980

487577

Të munguara

13255

0

Po

28088

18077

Jo

1005388

976818

Të hequra

691617

744930

21033

0

26. Puna gjatë javës para ditës së Të munguara
regjistrimit
Po

27. Arsyeja pse nuk keni punuar

28. Sa orë keni punuar gjatë
javës para ditës së regjistrimit
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6212

5024

Jo

996864

971794

Të hequra

714239

763007

Të munguara

14381

0

I papunësuar dhe nuk keni punuar
asnjëherë më parë

231295

230559

I papunësuar por keni punuar më parë 136275

138557

Vijon shkollën (nxënës/ student)

222995

173213

Kujdeset për shtëpi/ familje (amvise)

309945

313368

I/e pensionuar nga puna e
mëparshme

54141

56147

Pension ose përfitues i të ardhurave
kapitale (të ardhura nga prona apo
investimet etj.)

28190

29399

Pret të filloj punën në të cilën është
pranuar

2051

3700

Shërben në shërbim ushtarak

91

0

Vuan dënimin në burg

387

1687

I paaftë për punë për shkak të sëmundjes apo aftësive të kufizua

12851

17172

Të tjera, specifiko

6915

7992

Të hequra

718831

768031

Të munguara

8173

0

Valide

270603

275430

Kalo pyetjet

1459572

1464395
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29. Sa orë në javë zakonisht
punoni në punën tuaj kryesore
30. Në punën tuaj kryesore ju
jeni

31. Kodi Isco

33. Cili është vendi juaj I punës

Të munguara

6751

0

Valide

276617

280454

Kalo pyetjet

1454980

1459371

Të munguara

7366

490

I/e punësuar

223789

227002

Punëdhënës, (me punonjës me
pagesë) duke përfshirë, punën në
tokën tuaj

13313

13507

I/e vetëpunësuar, (pa punëtorë me
pagesë) duke përfshirë punën në
tokën tuaj

33523

33998

U asistoni të afërmve në biznes familjar pa pagesë fikseose pagë, (duke
përfshirë punën në tokën familjare)

5377

5457

Të hequra

1454980

1459371

Të munguara

8586

0

Valide

274782

280454

Të hequra

1454980

1459371

Të munguara

15119

3636

Vend fiks i punës

237246

249596

Punon kryesisht në shtëpi ose nga ajo 14520

9748

Nuk ka vend fiks pune

16483

17474

Të hequra

1454980

1459371

0

0

34. Lloji kryesor i veprimtarisë së Të munguara
punëdhënësit
Valide
35. A keni kërkuar punë gjatë
katër javeve të kaluara

36. A jeni I gatshëm të filloni
punën
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283368

280454

Të hequra

1454980

1459371

Të munguara

12129

0

Po

254870

251248

Jo

751557

689936

Të hequra

719792

798641

Të munguara

13163

0

Po

459711

428276

Jo

545682

512908

Të hequra

719792

798641
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SHTOJCA 3 Të dhënat e dala nga redaktimi
dhe imputimet e pyetësorit R3 mbi individët

37. Ku punoni apo vijoni shkollën Të munguara
apo universitetin
Në Kosovë, në komunë dhe vendbanim të njëjtë

26496

44276

484266

461909

Në Kosovë, në komunë dhe vend152240
banim të njëjtë me atë të vendbanimit
të zakonshëm

150692

Jashtë Kosovës

15464

15190

Nuk aplikohet/nuk punon apo nuk
vijon shkollën

784223

755421

Të hequra

275659

312337

35262

35405

589321

584993

Çdo javë

22373

23632

Më rrallë se një herë në javë

16204

18285

Nuk aplikohet (punon kryesisht në/
nga shtëpia)

18092

9752

Të hequra

1057096

1067758

Të munguara

3850

4652

Shurdhësi ose dëmtime të rënda në
të dëgjuar

9040

9800

Verbëri ose dëmtime të rënda në të
shikuar/parë

6915

7048

38. Sa shpesh udhëtoni nga shtë- Të munguara
pia deri në vendin tuaj të punës
Çdo ditë

39. A keni ndonjë nga
vështirësitë afatgjata si në vijim
(e para)
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27298
Ndonjë gjendje e cila kufizon në
mënyrë thelbësore një apo më shumë
aktivitete fizike, si të ecurit, ngjitjen
shkallëve, ngritje apo bartje

28185

Paaftësi në të mësuar apo kufizime
intelektuale

3014

3234

Vështirësi afat-gjate psikologjike ose
emocionale

5430

5789

Të tjera, duke përfshirë ndonjë sëmundje afatgjatë

23136

23674

Jo, nuk kam asnjë vështirësi për kohë
të gjatë

1658885

1657443

Të hequra

780

0
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39. A keni ndonjë nga
vështirësitë afatgjata si në vijim
(e dyta)

39. A keni ndonjë nga
vështirësitë afatgjata si në vijim
(e treta)
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Të munguara

12

0

Shurdhësi ose dëmtime të rënda në
të dëgjuar

165

33

Verbëri ose dëmtime të rënda në të
shikuar/parë

2318

2321

Ndonjë gjendje e cila kufizon në
2524
mënyrë thelbësore një apo më shumë
aktivitete fizike, si të ecurit, ngjitjen
shkallëve, ngritje apo bartje

2427

Paaftësi në të mësuar apo kufizime
intelektuale

1719

1729

Vështirësi afat-gjate psikologjike ose
emocionale

1417

1467

Të tjera, duke përfshirë ndonjë sëmundje afatgjatë

3467

3471

Jo, nuk kam asnjë vështirësi për kohë
të gjatë

22

0

Të hequra

1726704

1728377

Të munguara

45

0

Shurdhësi ose dëmtime të rënda në
të dëgjuar

546

102

Verbëri ose dëmtime të rënda në të
shikuar/parë

72

66

1064
Ndonjë gjendje e cila kufizon në
mënyrë thelbësore një apo më shumë
aktivitete fizike, si të ecurit, ngjitjen
shkallëve, ngritje apo bartje

955

Paaftësi në të mësuar apo kufizime
intelektuale

695

644

Vështirësi afat-gjate psikologjike ose
emocionale

878

877

Të tjera, duke përfshirë ndonjë sëmundje afatgjatë

1540

1466

Jo, nuk kam asnjë vështirësi për kohë
të gjatë

7

0

Të hequra

1733501

1735715
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40. Të mësuarit, të mbajturit
mend apo përqendrimit

40. Për t’u veshur, larë apo
shëtitur brenda shtëpisë

40. Për të dalë jashtë shtëpisë
vetë,
deri në dyqan ose për të shkuar
te mjeku

40. Përtë punuar në një punë,
biznes
apo për të vijuar shkollimin

Të munguara

12540

17888

Nuk kam

29936

1683011

Disi

19068

19260

Shumë

8559

8617

Nuk mundet fare

10741

10930

Të hequra

1657504

119

Të munguara

16464

18620

Nuk kam

37472

33866

Disi

16366

16503

Shumë

6314

6373

Nuk mundet fare

6908

7020

Të hequra

1654824

1657443

Të munguara

14958

17097

Nuk kam

28049

24397

Disi

16697

16792

Shumë

9927

9991

Nuk mundet fare

13893

14105

Të hequra

1654824

1657443

Të munguara

15763

17858

Nuk kam

13296

9566

Disi

9361

9441

Shumë

9334

9397

Nuk mundet fare

35770

36120

Të hequra

1654824

1657443

16411

18518

Nuk kam

15391

11711

Disi

11307

11381

Shumë

8318

8364

Nuk mundet fare

32097

32408

Të hequra

1654824

1657443

40. Pjesëmarrja në aktivitete tjera Të munguara

RAPORTI I CILËSISË

FAQE 121

SHTOJCA 3 Të dhënat e dala nga redaktimi
dhe imputimet e pyetësorit R3 mbi individët

41. Burimi i parë i mjeteve të
jetesës

41.Burimi i dytë i mjeteve të
jetesës

Të munguara

20915

0

Puna (duke përfshirë punën në
tokën tuaj, puna në biznesin tuaj apo
familjar)

387721

390281

Patundshmëri apo investime (qira,
interes)

6264

6330

Pension

110306

112020

Ndihma sociale

83016

84683

Ndihmesa të tjera (kompenzim
papunësie, ndihmë ekonomike për
sëmundje apo pushim të lehonise,
bursë)

6991

7102

Para të dërguara nga jashtë

91147

92317

Mbështetje nga persona të tjerë
(përjashtuar
paratë e dërguara nga jashtë)

911268

922464

Burime të tjera

120026

124628

Të hequra

694

0

Të munguara

14591

0

Puna (duke përfshirë punën në
tokën tuaj, puna në biznesin tuaj apo
familjar)

35541

18720

Patundshmëri apo investime (qira,
interes)

4287

4086

Pension

20122

15317

Ndihma sociale

15981

11741

Ndihmesa të tjera (kompenzim
papunësie, ndihmë ekonomike për
sëmundje apo pushim të lehonise,
bursë)

1981

1737

Para të dërguara nga jashtë

62869

60314

Mbështetje nga persona të tjerë
(përjashtuar
paratë e dërguara nga jashtë)

153670

113060

Burime të tjera

502019

487950

Të hequra

927287

1026900

SHËNIM: Para pjesës 1423, rastet e banimit kolektiv nuk janë përfshirë në këtë llogaritje
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SHTOJCA 4
Piramida e moshës sipas vendit ku banojnë
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