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01
Hyrje Background 

Censusi i Popullsisë dhe Banesave është 
numërimi i plotë i të gjithë individëve, një-
sive ekonomike familjare dhe banesave në 
territorin e një vendi në një moment të ca-
ktuar (moment i censusit), i cili mbledh të 
dhëna mbi disa karakteristika kryesore të 
tyre. Censusi zakonisht realizohet një herë 
në dhjetë vjet dhe ka si objektiv kryesor 
njohjen e realitetit demografik dhe social-
ekonomik në nivel kombëtar, rajonal dhe 
lokal. Ai mbledh informacion mbi bazën e 
konceptit të popullsisë rezidente.

Instituti i Statistikave, realizoi Censusin e 
Popullsisë dhe Banesave në Republikën 
e Shqipërisë gjatë muajit tetor 2011, duke 
patur si koncept bazë “momentin e ce-
nsusit” që përkon me mesnatën e datës 30 
shtator dhe 1 tetor 2011. Për kryerjen e tij 
u përdor metoda tradicionale e mbledhjes 
së të dhënave nëpërmjet intervistimit derë 
më derë.

Rezultatet paraprake të censusit janë 
informacioni i parë që kanë burim zonat 

A Population and Housing Census is 
the complete count of all dwellings, 
households, and individuals at a sin-
gle point in time (census moment), to-
gether with the record of some of their 
characteristics. It is usually conducted 
once every ten years, in order to have 
up-to-date information on the demo-
graphic and socio-economic realities 
at national, regional and local level. The 
census collects information, on the ba-
sis of the definition of the usually resi-
dent population.

INSTAT, the National Institute of Statis-
tics of Albania implemented the 2011 
Population and Housing Census in Oc-
tober 2011. The census moment was 
the midnight between 30 September 
and 1 October 2011. The method of 
universal enumeration based on door-
to-door interviews has been used for 
the collection of census data.

Census preliminary results are a first 
count of the enumerated census units 
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e numërimit bazuar në shumatoret e an-
ketuesit në periudhën e përfundimit të 
procesit të mbledhjes së të dhënave. 
Objektivi i rezultateve paraprake është 
që t’u japë përdoruesve të dhëna bazë 
mbi numrin e popullsisë dhe banesave, 
madhësinë dhe shpërndarjen e popu- 
llsisë sipas gjinisë në zonat urbane dhe 
rurale, numrin e banesave të banuara etj. 
Rezultatet përfundimtare të censusit do të 
publikohen të agreguara në vitin 2012, pas 
procesit të përfundimit të mbledhjes dhe 
përpunimit të të dhënave nga pyetësorët. 
Metodologjia e Censusit bazohet në re-
komandimet1 e UNECE/Eurostat. Kjo për-
fshin përdorimin e përkufizimeve, karakte-
ristikave dhe fazave të rekomanduara që 
përdorin vendet europiane për censuset 
që bazohen në mbledhjen e të dhënave 
në terren.
Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave është 
një nga parimet kryesore të statistikave 
zyrtare. INSTAT-i dhe stafi i përfshirë në ce-
nsus janë të detyruar të ruajnë në mënyrë 
të përhershme çdo të dhënë personale 
të përfituar gjatë procesit të mbledhjes 
së të dhënave në kuadër të Censusit të 
Popullsisë dhe Banesave organizuar nga 
INSTAT. Të njëjtat parime zbatohen edhe 
gjatë procesit të përpunimit të të dhënave.
Mbrojtja dhe ruajtja e të dhënave perso-
nale të marra gjatë censusit garantohet 
me ligj.2

Të dhënat e Censusit të Popullsisë dhe 
Banesave 2011 janë bazuar në deklarimin 
e lirë të individëve dhe në përputhje me re-
komandimet e Eurostat dhe OKB.

1 Konferenca e Statisticienëve Europianë, rekomandimet për  
Censuset e Popullsisë dhe Banesave 2010, rishikim i vitit 
2006.

2 Ligji Nr. 9180, datë 5.2.2004 për Statistikat Zyrtare 
 Ligji Nr. 10442 datë 7.07.2011 për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr 8669, datë 26.10.2000  “për censusin e 
përgjithshëm e popullsisë dhe banesave” të ndryshuar. 

 Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

1 Conference of European Statisicans, Recommendations for 
the 2010 Censuses of Population and Housing, 2006.

2 Law No. 9180, dated 5.2.2004 on Official Statistics.
 Law No. 10442 dated 7.07.2011 “On some amendments 

and additions to Law 8669, dated 26.10.2000 “On the gen-
eral Census of Population and Housing” as amended.

 Law No. 9887 dated 10.03.2008  for “Personal Data Protec-
tion”

prepared on the basis of summary 
forms in the period following the conclu-
sion of data collection operations. 
The objective of the preliminary results 
is to provide census users with the ba-
sic information on population and hous-
ing, such as the size and distribution of 
the population by sex in urban and rural 
areas, the number of inhabitated dwell-
ings, etc. In 2012 the final results will 
disseminate the aggregated data col-
lected with census questionnaires, after 
the conclusion of the data processing.
The census methodology is based on 
UNECE/Eurostat recommendations1.
 This includes the use of the recom-
mended definitions, features and phas-
es applied in European countries for 
censuses based on field operations.

One of the basic principles of the of-
ficial statistics implies the protection 
and confidentiality of individual data. 
INSTAT and the staff involved in the im-
plementation of the census are obliged 
to permanently maintain confidentiality 
about all individual data acquired dur-
ing the census enumeration process. 
The same principle applies during data 
processing. The protection and confi-
dentiality of individual data is guaran-
teed by Law2.
The data collection of the 2011 Alba-
nia Population and Housing Census is 
based on the free declaration of the re-
spondents, in compliance with Eurostat 
and UN recommendations.
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02
Përkufizime Kryesore Main definitions

Vendbanuesit e zakonshëm - janë të 
gjithë personat të cilët janë rezidentë të za-
konshëm në Shqipëri, pavarësisht shtetë-
sisë së tyre nëse janë ose jo prezent në 
vendbanimin e zakonshëm në momentin 
e censusit ose përkohësisht në mungesë 
(me kusht që kjo mungesë të mos jetë më 
shumë se 12 muaj). 
Do të konsiderohen vendbanues të za-
konshëm vetëm personat:

♦ Të cilët kanë jetuar në vendba-nimin 
e zakonshëm për një periudhë të 
vazhdueshme të paktën 12 mujore 
para momentit të censusit; ose

♦ Të cilët kanë ardhur në vendin e 
vendbanimit të zakonshëm gjatë 
12 muajve para Momentit të ce-
nsusit me qëllimin për të qëndruar 
atje të paktën një vit.

Njësi Ekonomike Familjare - për që-
llime të censusit, një njësi ekonomike 
familjare i referohet një grupi perso-
nash të cilët banojnë sëbashku në 

Usual residents: usual residents are 
all persons who are usually resident 
in Albania, regardless of their citizen-
ship and whether or not they are pre-
sent at their usual place of residence 
at the Census moment or temporarily 
absent (providing that this absence is 
not longer than 12 months).  
Only persons:

♦ who have resided in the place of usual 
residence for a continuous period of 
at least 12 months prior to the census 
moment; or

♦ who have arrived at their place of usual 
residence during the 12 months prior 
to census moment, with the intention 
of staying there for at least one year, 
shall be considered usual residents. 

Household: for census purposes, a 
household shall refer to a group of per-
sons who reside together in a housing 
unit, and who share a partially or fully 
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një banesë dhe ndajnë një ekonomi 
pjesërisht ose plotësisht të përbashkët. 
Një njësi ekonomike familjare mund të 
përbëhet si më poshtë:

♦ Një person i cili jeton vetëm, ose
♦ Një grup personash të cilët mund 

të kenë ose jo lidhje gjaku, ma-
rtese, bashkëjetese etj., por të cilët 
jetojnë së bashku dhe ndajnë një 
ekonomi pjesërisht ose plotësisht 
të përbashkët. 

Banesa: Përfshin banesat e zakon-
shme dhe ato jo të zakonshme

Banesë e zakonshme - përcaktohet 
si një dhomë e pavarur ose bashkësi 
dhomash dhe aksesorët e tyre (si psh. 
hollet, korridorët) në një ndërtesë të 
qëndrueshme ose strukturë e ndarë, 
që është ndërtuar, rindërtuar ose 
shndërruar, e dizenjuar për banim 
gjatë gjithë vitit.

Banesë jo e zakonshme – është një 
njësi banimi që nuk përfshihet plotë-
sisht në kategorinë e “banesave të 
zakonshme”, pasi ato mund të jenë të 
lëvizshme, gjysëm të lëvizshme ose 
të improvizuara, ose që nuk janë të 
dizenjuara për qëllime banimi, por që 
pavarësisht këtyre po përdoren në mo-
mentin e censusit. 

Banesa kolektive - përmban ndërte-
sa të cilat janë dizenjuara për banim 
nga një grup i gjerë individësh jo do-
mosdoshmërisht të lidhur nga lidhje 

joint economy.  

A household may consist of either

♦ one person living alone, or
♦ a group of persons who may or 

may not share relations of blood, 
marriage, affection and so on, 
but who live together and share 
a common or partially common 
economy. 

Dwelling: includes conventional and 
non-conventional dwellings.

Conventional dwelling: a conventional 
dwelling is defined as an independent 
room or suite of rooms and its accessories 
(for example lobbies, corridors) in a per-
manent building or structurally separated 
part thereof which, by the way it has been 
built, rebuilt or converted, is designed for 
habitation all the year round. Houses and 
apartments are common examples of 
dwellings.

Non-conventional dwelling: some 
housing units do not come fully within 
the category of a ‘conventional dwelling’, 
either because they are mobile, semi-
permanent or improvised, or are not de-
signed for permanent human habitation, 
but which are nevertheless being used 
at the census moment as the usual resi-
dence of one or more persons.

Collective living quarters: the cat-
egory comprises premises which are 
designed for habitation by large groups 
of individuals and which, generally, are 
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martese, gjaku, adoptimi ose kujdesje 
që jetojnë se bashku për qëllime shko-
llimi, shëndetësore, vuajtje dënimi, ndi-
hme sociale, etj. dhe që përgjithësisht 
përdoren si vendbanim i zakonshëm 
nga të paktën një person në momentin 
e censusit. 

Ndërtesa: përcaktohet si një stru-
kturë e pavarur që përmban një ose 
më shumë banesa, dhoma ose hapë-
sira të tjera, e mbuluar nga një çati 
dhe e rrethuar me mure të jashtme ose 
mure ndarëse që zgjaten nga theme-
let deri në çati, e dizenjuar për qëllime 
banimi, bujqësore, tregtie, industriale, 
kulturore ose për sigurim shërbimesh. 
Kështu, një ndërtesë mund të jetë një 
shtëpi e veçuar, një pallat, një fabrikë, 
dyqan, magazinë, garazhd, etj. 

used as the usual residence of at least 
one person at the time of the census. 
The group of persons who, although 
not necessarily united by relations of 
marriage, blood, adoption or fostering, 
live together for purposes of schooling, 
health, criminal conviction, welfare, etc.

Building: a building is defined as any 
independent structure containing one or 
more dwellings, rooms or other spaces, 
covered by a roof and enclosed within 
external walls or dividing walls which 
extend from the foundations to the roof, 
whether designed for residential or for 
agricultural, commercial, industrial or 
cultural purposes or for the provision of 
services. Buildings that are not designed 
for habitation and are not inhabited are 
not objects of the census and no infor-
mation on these buildings was collected.
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Rezultatet paraprake

Rezultatet paraprake dalin nga për-
punimi i të dhënave në tabelat për-
mbledhëse të quajtura Shumatoret 
e Anketuesit. Rezultatet paraprake 
mund të ndryshojnë nga ato për-
fundimtare të Censusit të Popullsisë 
dhe Banesave 2011, të cilat do të 
prodhohen vetëm pas përfundimit të 
përpunimit të të gjithë pyetësorëve.

♦ Bazuar në të dhënat paraprake të 
Censusit të Popullsisë dhe Bane-
save 2011, rezulton se popullsia e 
Shqipërisë është 2,831,741 banorë. 
Ndërkohë që numri i popullsisë nga 
Censusi i vitit 2001 ishte 3,069,275. 
Vihet re se numri i popullsisë në 
vitin 2011 është zvogëluar me 
7.7% gjatë këtyre dhjetë vjetëve. 
Supozohet që shkaqet kryesore të 
zvogëlimit të popullsisë janë emi-
grimi në shkallë të gjerë dhe rënia 
e lindshmërisë. Vlerësimi paraprak 
i numrit të personave që kanë refu-

Preliminary results

The preliminary results of the 2011 
Population and Housing Census are 
derived from the processing of the 
summary forms named Enumerator 
Summary Lists. Therefore, these re-
sults are subject to changes when the 
final results will be produced, after the 
processing of the census question-
naires.

♦ Based on the preliminary results, 
the total population of Albania is 
2,831,741. According to the 2001 
Population and Housing Census, 
the population of Albania was 
in 2001 equal to 3,069,275. The 
comparison of the figures shows 
that the population of Albania has 
decreased by 7.7% in about ten 
years. Large scale emigration and 
fertility decline are supposed to be 
the main causes of the observed 
population decrease. A preliminary 
estimate of the number of persons 

03
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zuar në këtë census është 29,355 
(1.04 %). Llogaritja e saj bazohet 
në vlerësimin paraprak të numrit të 
banesave që kanë refuzuar të marrin 
pjesë në census dhe është e përshirë 
në numrin gjithsej të popullsisë. 

♦ Numri gjithsej i banesave në Shqipëri 
bazuar në të dhënat paraprake të 
Censusit të vitit 2011 është 1,075,881. 
Në censusin e vitit 2001, numri i bane-
save ishte 785,515. Përqindja e rritjes 
së numrit të banesave në krahasim 
me vitin 2001 është 37.0%.

♦ Nga të dhënat paraprake, rezu-
lton se numri i ndërtesave është 
686,405. Në vitin 2001 ky numër 
ishte 512,387, që nënkupton një rri-
tje prej 34.0%.   

♦ Gjithashtu në këtë census janë 
numëruar 740,256 njësi ekonomike 
familjare (Nj.E.F), ndërkohë që në vi-
tin 2001 kjo shifër ka qenë 726,895. 
Numri mesatar i pjesëtarëve të një 
Nj.E.F-je është 3.8. Në censusin e 
vitit 2001 ky tregues ishte 4.2. Numri 
mesatar i pjesëtarëve për Nj.E.F në 
zonat urbane është 3.6 nga 3.9 që 
ishte në vitin 2001. Nga ana tjetër, 
në zonat rurale ky tregues është 4.1 
nga 4.5 që ishte në vitin 2001. 

♦ Popullsia rezidente është e përbërë 
nga 1,421,810 meshkuj (50.2%) 
dhe 1,409,931 femra (49.8%). 

that refused to participate in the 
census is 29,355 (1.04%). This 
figure is based on the number of 
dwellings for which a refusal was 
recorded and is included in the to-
tal population.

♦ The total number of dwellings in 
Albania, based on the preliminary 
results is 1,075,881. The total num-
ber of the dwellings in 2001 was 
785,515. In percentage, the incre-
ment of the number of dwellings in 
2011 compared to 2001 is 37.0%.

♦ According to the preliminary re-
sults, the total number of build-
ings is 686,405. In 2001 this was 
512,387, implying an increase of 
34.0%.

♦ A total of 740,256 households have 
been enumerated, according to the 
2011 preliminary results. In 2001, 
the number of households was 
726,895. The average number of 
household members is 3.8 in 2011, 
whereas in 2001 this was 4.2. In ur-
ban areas the average number of 
household members is 3.6, where-
as this was 3.9 in 2001. In rural ar-
eas, the ratio is now 4.1, whereas 
in 2001 this was 4.5. 

♦ The total population is composed 
of 1,421,810 males (50.2%) and 
1,409,931 females (49.8%), on the 
basis of the preliminary census data.
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Popullsia urbane dhe rurale në censuset 1979, 1989, 2001 dhe 2011 
Urban and rural population in 1979, 1989, 2001 and 2011 censuses

Përqindja e meshkujve dhe femrave në censuset 1979, 1989, 2001 dhe 2011
Percentage of males and females in 1979, 1989, 2001 and 2011 censuses

♦ Për herë të parë në historinë e ce-
nsuseve të kryera në Shqipëri po-
pullsia e cila jeton në zonat urbane 
është më e madhe se ajo në zonat 
rurale. Kështu, 53.7% e popullsisë 
jeton në zonat urbane dhe 46.3% në 
zonat rurale.

♦	For the first time in the history of popu-
lation censuses in Albania, the popu-
lation in urban areas is larger than the 
population of rural areas. According 
to 2011 census preliminary results, 
53.7% of the population lives in urban 
areas and 46.3% in rural areas. 
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Tab. 1:  Popullsia banuese sipas qarqeve, gjinisë, zonës urbane dhe rurale, 
             Censuset 2001 - 2011* 
             Usually resident population by prefecture, sex, urban and rural areas, 
             2001 - 2011* Censuses       
  

Qarku
Prefecture

Persona
Persons

Meshkuj
Males

Femra
Females

2001 2011 2001 2011 2001 2011

S
hq

ip
er

ia
 

A
lb

an
ia

Tot. 3,069,275 2,831,741 1,530,443 1,421,810 1,538,832 1,409,931

Berat 193,020 140,964 97,381 71,120 95,639 69,844

Dibër 189,854 136,630 95,168 69,302 94,686 67,328

Durrës 245,179 265,330 120,185 133,697 124,994 131,633

Elbasan 362,736 296,082 183,663 149,175 179,073 146,907

Fier 382,544 310,989 191,592 157,739 190,952 153,250

Gjirokastër 112,831 75,172 56,865 38,194 55,966 36,978

Korçë 265,182 220,438 133,712 111,627 131,470 108,811

Kukës 111,393 85,239 55,742 43,016 55,651 42,223

Lezhë 159,182 135,609 77,986 67,807 81,196 67,802

Shkodër 256,473 217,375 126,369 108,178 130,104 109,197

Tiranë 597,899 763,634 296,096 379,044 301,803 384,590

Vlorë 192,982 184,279 95,684 92,911 97,298 91,368

U
rb

an
e

U
rb

an

Tot. 1,294,196 1,521,907 639,082 757,083 655,114 764,824

Berat 76,867 64,497 37,951 32,199 38,916 32,298

Dibër 37,952 35,739 18,713 18,138 19,239 17,601

Durrës 132,837 199,073 64,996 100,077 67,841 98,996

Elbasan 124,904 116,971 62,601 58,617 62,303 58,354

Fier 123,656 125,353 61,209 62,876 62,447 62,477

Gjirokastër 44,013 37,610 21,912 18,899 22,101 18,711

Korçë 96,892 88,358 47,790 43,824 49,102 44,534

Kukës 27,318 29,046 13,507 14,588 13,811 14,458

Lezhë 49,287 74,084 24,154 37,094 25,133 36,990

Shkodër 95,907 96,328 47,137 47,297 48,770 49,031

Tiranë 380,730 536,998 188,106 264,216 192,624 272,782

Vlorë 103,833 117,850 51,006 59,258 52,827 58,592

R
u

ra
le

R
u

ra
l

Tot. 1,775,079 1,309,834 891,361 664,727 883,718 645,107

Berat 116,153 76,467 59,430 38,921 56,723 37,546

Dibër 151,902 100,891 76,455 51,164 75,447 49,727

Durrës 112,342 66,257 55,189 33,620 57,153 32,637

Elbasan 237,832 179,111 121,062 90,558 116,770 88,553

Fier 258,888 185,636 130,383 94,863 128,505 90,773

Gjirokastër 68,818 37,562 34,953 19,295 33,865 18,267

Korçë 168,290 132,080 85,922 67,803 82,368 64,277

Kukës 84,075 56,193 42,235 28,428 41,840 27,765

Lezhë 109,895 61,525 53,832 30,713 56,063 30,812

Shkodër 160,566 121,047 79,232 60,881 81,334 60,166

Tiranë 217,169 226,636 107,990 114,828 109,179 111,808

Vlorë 89,149 66,429 44,678 33,653 44,471 32,776

17
 * Rezultatet paraprake  * Preliminary results



Tab. 2:  Ndërtesat, banesat dhe njësitë ekonomike familjare sipas qarqeve, zonës urbane 
            dhe rurale, Censuset 2001- 2011*  
            Buildings, dwellings and households by prefecture, urban and rural areas, 
            2001 - 2011 Censuses    

Qarku
Prefecture

Ndërtesa
Buildings

Banesa
Dwellings

Banesa të banuara
Inhabited Dwellings

Nj.E.F.
Households

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

S
h

q
ip

er
ia

 /
 A

lb
an

ia

Tot. 512,387 686,405 785,515 1,075,881 696,977 722,481 726,895 740,256

Berat 33,538 41,759 48,828 56,023 43,341 37,908 44,945 38,427

Dibër 30,017 33,106 41,995 42,043 38,151 28,664 39,928 29,624

Durrës 41,809 67,860 64,802 109,645 57,360 67,334 59,282 67,984

Elbasan 56,070 70,311 83,858 97,194 77,312 71,512 83,056 74,083

Fier 66,066 87,102 93,143 116,625 85,325 81,796 88,232 83,547

Gjirokastër 24,136 31,665 34,268 39,280 26,740 22,018 27,673 22,124

Korçë 50,260 60,290 70,304 85,159 61,921 58,797 64,420 60,558

Kukës 16,039 19,405 22,880 24,467 21,360 16,447 23,032 17,079

Lezhë 24,804 33,345 37,675 48,149 35,227 32,357 36,773 32,794

Shkodër 44,169 54,133 67,370 74,158 59,656 53,823 62,719 55,145

Tiranë 84,660 124,556 158,745 281,665 141,770 198,641 147,479 204,279

Vlorë 40,819 62,873 61,647 101,473 48,814 53,184 49,356 54,612

U
rb

an
e 

/ 
U

rb
an

Tot. 142,594 259,269 364,181 582,253 316,310 411,266 331,445 421,181

Berat 7,906 11,744 21,550 25,412 18,756 18,602 19,908 19,074

Dibër 1,965 3,694 8,964 10,896 8,360 8,526 8,567 8,707

Durrës 18,438 46,490 38,330 82,677 32,354 51,338 33,690 52,202

Elbasan 12,940 18,419 33,305 41,053 29,375 31,332 31,404 32,508

Fier 13,083 23,204 33,714 49,662 29,935 35,460 31,442 36,220

Gjirokastër 4,477 7,070 13,274 16,153 11,186 11,306 11,630 11,319

Korçë 10,853 14,877 26,883 35,998 23,814 25,535 25,598 26,616

Kukës 1,232 3,552 5,898 7,816 5,369 6,202 5,760 6,347

Lezhë 4,278 14,220 12,745 27,039 11,349 18,334 12,142 18,336

Shkodër 10,526 16,469 26,106 32,336 23,393 25,336 24,665 26,151

Tiranë 41,174 69,055 109,583 187,043 95,811 144,831 99,619 149,325

Vlorë 15,722 30,475 33,829 66,168 26,608 34,464 27,020 34,376

R
u

ra
le

 /
 R

u
ra

l

Tot. 369,793 427,136 421,334 493,628 380,667 311,215 395,450 319,075

Berat 25,632 30,015 27,278 30,611 24,585 19,306 25,037 19,353

Dibër 28,052 29,412 33,031 31,147 29,791 20,138 31,361 20,917

Durrës 23,371 21,370 26,472 26,968 25,006 15,996 25,592 15,782

Elbasan 43,130 51,892 50,553 56,141 47,937 40,180 51,652 41,575

Fier 52,983 63,898 59,429 66,963 55,390 46,336 56,790 47,327

Gjirokastër 19,659 24,595 20,994 23,127 15,554 10,712 16,043 10,805

Korçë 39,407 45,413 43,421 49,161 38,107 33,262 38,822 33,942

Kukës 14,807 15,853 16,982 16,651 15,991 10,245 17,272 10,732

Lezhë 20,526 19,125 24,930 21,110 23,878 14,023 24,631 14,458

Shkodër 33,643 37,664 41,264 41,822 36,263 28,487 38,054 28,994

Tiranë 43,486 55,501 49,162 94,622 45,959 53,810 47,860 54,954

Vlorë 25,097 32,398 27,818 35,305 22,206 18,720 22,336 20,236
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Tab. 3: Disa tregues sipas qarqeve, zonës urbane dhe rurale, Censuset 2001- 2011*                        
            Some indicators by prefecture, urban and rural areas, 2001- 2011 Censuses  

Qarku
Prefecture

% e Banesave të Banuara
% of Dwellings Inhabited

Persona/Nj.E.F.
Persons/Household

Koef.i Mashkullinitetit
Sex Ratio

2001 2011 2001 2011 2001 2011

S
h

q
ip

er
ia

 
A

lb
an

ia

Tot. 88.7 67.2 4.2 3.8 99.5 100.8

Berat 88.8 67.7 4.3 3.7 101.8 101.8

Dibër 90.8 68.2 4.8 4.6 100.5 102.9

Durrës 88.5 61.4 4.1 3.9 96.2 101.6

Elbasan 92.2 73.6 4.4 4.0 102.6 101.5

Fier 91.6 70.1 4.3 3.7 100.3 102.9

Gjirokastër 78.0 56.1 4.1 3.4 101.6 103.3

Korçë 88.1 69.0 4.1 3.6 101.7 102.6

Kukës 93.4 67.2 4.8 5.0 100.2 101.9

Lezhë 93.5 67.2 4.3 4.1 96.0 100.0

Shkodër 88.5 72.6 4.1 3.9 97.1 99.1

Tiranë 89.3 70.5 4.1 3.7 98.1 98.6

Vlorë 79.2 52.4 3.9 3.4 98.3 101.7

U
rb

an
e

U
rb

an

Tot. 86.9 70.6 3.9 3.6 97.6 99.0

Berat 87.0 73.2 3.9 3.4 97.5 99.7

Dibër 93.3 78.2 4.4 4.1 97.3 103.1

Durrës 84.4 62.1 3.9 3.8 95.8 101.1

Elbasan 88.2 76.3 4.0 3.6 100.5 100.5

Fier 88.8 71.4 3.9 3.5 98.0 100.6

Gjirokastër 84.3 70.0 3.8 3.3 99.1 101.0

Korçë 88.6 70.9 3.8 3.3 97.3 98.4

Kukës 91.0 79.4 4.7 4.6 97.8 100.9

Lezhë 89.0 67.8 4.1 4.0 96.1 100.3

Shkodër 89.6 78.4 3.9 3.7 96.7 96.5

Tiranë 87.4 77.4 3.8 3.6 97.7 96.9

Vlorë 78.7 52.1 3.8 3.4 96.6 101.1

R
u
ra
le

R
u
ra
l

Tot. 90.3 63.0 4.5 4.1 100.9 103.0

Berat 90.1 63.1 4.6 4.0 104.8 103.7

Dibër 90.2 64.7 4.8 4.8 101.3 102.9

Durrës 94.5 59.3 4.4 4.2 96.6 103.0

Elbasan 94.8 71.6 4.6 4.3 103.7 102.3

Fier 93.2 69.2 4.6 3.9 101.5 104.5

Gjirokastër 74.1 46.3 4.3 3.5 103.2 105.6

Korçë 87.8 67.7 4.3 3.9 104.3 105.5

Kukës 94.2 61.5 4.9 5.2 100.9 102.4

Lezhë 95.8 66.4 4.5 4.3 96.0 99.7

Shkodër 87.9 68.1 4.2 4.2 97.4 101.2

Tiranë 93.5 56.9 4.5 4.1 98.9 102.7

Vlorë 79.8 53.0 4.0 3.3 100.5 102.7

 * Rezultatet paraprake
 %  e Banesave të Banuara tregon përqindjen e tyre ndaj 

banesave gjithsej. Persona/Njësi ekonomike familjare 
tregon numrin mesatar të personave për Nj.E.F.  Koeficienti 
i mashkullinitetit tregon raportin e meshkujve për 100 femra.

Sh
ën

im
:  * Preliminary results

 % of Dwellings Inhabited show the percentage of inhab-
ited dwellings over the total dwellings.  Persons/Household 
show the average number of persons per household. Sex 
Ratio is the number of males per 100 females. 

N
ot

e:
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Tab. 4:  Ndërtesat, njësitë ekonomike familjare, banesat dhe popullsia banuese* 
             sipas Bashkive dhe Komunave me mbi 10,000 banorë - 2011 rezultate paraprake
            Buildings, households, dwellings and usually resident population* for Municipalities           
            and Communes with more then 10,000 inhabitants -  2011 preliminary results 
     
Bashki./Komune
Munic./Commune

Ndertesa
Buildings

Banesa
Dwellings

Nj.e.f.
House-
holds

Persona
Persons

Meshkuj
Males

Femra
Females

Tiranë 46,401 154,788 123,689 421,286 207,391 213,895

Durrës 23,496 54,496 31,979 115,550 57,643 57,907

Vlorë 17,352 40,674 23,169 79,948 40,024 39,924

Elbasan 13,161 28,661 22,765 79,810 39,753 40,057

Shkodër 12,204 25,923 21,236 74,876 37,043 37,833

Kamëz 12,623 16,015 14,888 67,301 34,145 33,156

Fier 8,752 23,957 16,954 57,198 28,519 28,679

Korçë 8,106 20,626 15,869 51,683 25,478 26,205

Kashar 6,498 21,238 11,999 45,742 23,022 22,720

Paskuqan 7,733 8,974 8,204 37,313 19,079 18,234

Berat 5,926 13,948 10,716 36,467 18,274 18,193

Lushnje 5,444 12,131 9,071 31,424 15,795 15,629

Rrashbull 6,886 12,703 5,751 23,997 12,191 11,806

Farkë 3,641 9,889 5,811 22,713 11,546 11,167

Rrethinat 5,556 6,173 5,296 22,545 11,345 11,200

Dajt 3,382 8,664 5,140 20,935 10,651 10,284

Pogradec 2,900 9,096 6,098 20,912 10,484 10,428

Kavajë 4,840 8,805 5,746 20,312 10,079 10,233

Gjirokastër 3,555 8,218 5,771 19,570 9,778 9,792

Fushë krujë 4,861 5,810 4,143 18,024 9,179 8,845

Laç 2,675 5,657 4,315 17,588 8,700 8,888

Sarandë 3,170 11,658 5,256 17,587 9,001 8,586

Kukës 1,364 4,277 3,548 16,765 8,406 8,359

Sukth 4,360 6,102 4,046 16,516 8,248 8,268

Mamurras 3,937 4,667 3,685 15,884 8,016 7,868

Patos 3,843 6,432 4,462 15,765 7,948 7,817

Buçimas 4,089 5,122 3,823 15,701 8,005 7,696

Lezhë 2,337 6,379 4,240 15,644 7,725 7,919

Bushat 4,508 4,902 3,534 14,093 7,049 7,044

Peshkopi 1,258 3,772 3,030 13,227 6,715 6,512

Kuçovë 1,889 5,458 4,028 12,602 6,117 6,485

Shënkoll 3,386 3,738 2,806 12,289 6,191 6,098

Kodër thumanë 3,130 3,580 2,867 12,254 6,231 6,023

Vorë 3,215 4,264 2,947 12,135 6,160 5,975

Xhafzotaj 3,693 3,848 2,958 11,789 5,887 5,902

Cakran 3,881 4,501 2,775 11,677 6,040 5,637

Krujë 2,479 3,656 2,959 11,642 5,986 5,656

Burrel 956 3,314 2,882 10,895 5,460 5,435

Pojan 3,700 3,804 2,829 10,720 5,466 5,254

Maqellarë 2,733 2,796 2,159 10,577 5,436 5,141

Bradashesh 2,923 3,073 2,446 10,548 5,442 5,106

Katund i ri 3,315 3,543 2,354 10,209 5,094 5,115

Tërbuf 2,654 3,441 2,441 10,192 5,216 4,976

Otllak 3,525 3,748 2,618 10,128 5,030 5,098  
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Dendësia e Popullsisë
Population Density

> 8,537
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>

 0



Source: Population and Housing Census of Albania 2001 / Census 2011, preliminary results 
Burimi: Regjistrimi i Popullsië dhe Banesave2001 / Censusi 2011, rezultatet paraprake 

Sex Ratio: Number of males per 100 
females

Albania: 100.8 

Maximum value: 133.5  (Temali)

Minimum value: 84.7  (Pogoni)

Raporti Gjinor: Numri i meshkujve
për 100 femra

Shqipëria: 100.8 

Vlera më e lartë: 133.5  (Temali)

Vlera më e ulët: 84.7  (Pogoni)

Sex Ratio
Raporti Gjinor    

2011
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> 70 - 94
> 94  -  96
> 96  -  98
> 98  - 100
> 100 - 102
> 102 - 104
> 104 - 106
> 106  
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