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SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVIL, 

PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT KOMBËTAR 

 

Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit. 

Kategoria e pagës III-a/1 

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të 

Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën 

e konkurimit të hapur: 

 Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit. 

 Kategoria e pages III-a/1 

 

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 

paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se 

ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë 

dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e ulët drejtuese. 

 

Për të tre procedurat (lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil në 

kategorinë e ulët drejtuese) aplikohet në të njëjtën kohë! 

 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për 

LEVIZJE PARALELE:       13.09.2021 

Afati për dorëzimin e dokumentave për 

NGRITJE NË DETYRE        17.09.2021 

   Afati për dorëzimin e dokumentave për 
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Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

- Hartimi i  planit vjetor për pastrimin,reabilitimit të kanaleve kulluese e vaditëse . 

- Ndjekja e punimeve për pastrimin e kanaleve 

- Përditësimi i të dhënave për pastrimin e kanaleve 

- Trajtimi i problemeve që dalin gjatë pastrimit të kanaleve me specialistët e njësive dhe zyrat e 

tjera në bashki. 

- Ndjekje e situatës së kanaleve  më problematikë gjatë ditëve me reshje të dendura shiu. 

- Menaxhimin e ujit të vaditjes dhe rritjen e sipërfaqes së vaditshme në bashkëpunim me O.P.U-

të  që operojnë në teritorin tonë. 

- Mbikqyrjen dhe përditësimin e gjëndjes së ujmbledhsave,të digave, dambave,shkarkuesve dhe 

sistemit të kanaleve vaditëse të tyre, 

- Përgatitja e informacioneve  për institucionet qëndrore për situatën e digave, 

dambave,shkarkuesve dhe sistemit të kanaleve vaditëse të tyre, 

- Zbatimit të akt-marrveshjeve dhe hartimit të proceverbaleve. 

- Ngritjen e skemave të alarmit dhe evakuimit në raste emergjente dhe minimizimin e riskut duke 

hartuar planin e masave përkatëse. 

 

1.1 KUSHTET DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

LËVIZJA PARALELE 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha 

insitucionet pjesë e shërbimit civil. 

 

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori; 

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

 

a) Të zotërojnë diplomë “Master Shkencor / Profesional” në fushën e bujqësisë. 
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Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë 

institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi. 

b) Përvoja e punës përbën avantazh. 

c) Të ketë njohuri të mira të praktikave të administratës publike; 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I  DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:  

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta 

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); 

c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 

e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

f- Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.   

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi. 

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive 

apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 13 

shtator 2021 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

Brenda dates 15 shtator 2021, njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të Institucionit Bashkia 

Dimal ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 

vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.  

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen 

individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për 

të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit. 

 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 

ZHVILLOHET INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
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a) Njohuritë mbi Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” 

b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe aktet lighore dhe 

nënligjore dalë në zbatim të tij. 

c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare”, i ndryshuar. 

e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/20151 “Kodi I Procedurave Administrative I Republikës Së 

Shqipërisë” I ndryshuar 

f) Njohuritë mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, I ndryshuar 

g) Njohuritë mbi Nr.9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, i ndryshuar 

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar: 

 

Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe 

çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë. 

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;  

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 

c-   Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

 

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë. 

 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën 

e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit 

të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” 

 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 

KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare 

të bashkisë si dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. 

 

2. NGRITJE NË DETYRË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE 

 

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
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vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë 

shërbimit civil për kategorinë e Ulët Drejtuese.  

 

.1KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E 

NGRITJES NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE 

 

KRITERET E VEÇANTA 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie më të ulët, në 

të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil. 

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për ngritje në detyrë janë: 

 

a) Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë së kërkuar; 

b) Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

c) Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

 

a) Të zotërojnë diplomë “Master Shkencor / Profesional” në fushën e bujqësisë. 

Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë 

institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi. 

a) Përvoja e punës përbën avantazh. 

b) Të ketë njohuri të mira të praktikave të administratës publike; 

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente 

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); 

c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 

e- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore; 

f- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; 

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi; 

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj. 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
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zyrës së protokollit Bashkia Dimal ose me postë Brenda datës 17 shtator 2021 

 

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Deri në datën 27 shtator 2021, njësia përgjegjëse do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në 

portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e 

posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e Ulët Drejtuese, si dhe datën, vendin dhe 

orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 

 

Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë e ulët drejtuese 

dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga njësia përgjegjëse, 

për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 

ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” 

b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe aktet lighore dhe 

nënligjore dalë në zbatim të tij. 

c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare”, i ndryshuar. 

e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/20151 “Kodi I Procedurave Administrative I Republikës Së 

Shqipërisë” I ndryshuar 

f) Njohuritë mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, I ndryshuar 

g) Njohuritë mbi Nr.9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, i ndryshuar 

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; 

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë; 

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për 

karrierën, deri në 40 pikë; 

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me 

fushën, deri në 20 pikë. 

 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën 

e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit 
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të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” 

 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

3.3 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 

KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Dimal do të shpallë 

fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët 

pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet 

(nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë për kategorinë e Ulët 

Drejtuese, do të marrin informacion në faqen e Bashkisë Dimal, për fazat e mëtejshme të 

procedurës së ngritjes në detyrë:  

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak, 

- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; 

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme 

faqen e Bashkisë Dimal si dhe Portali Kombëtar I punësimit duke filluar nga data 17 shtator e në 

vijim. 

 

3- PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL 

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 

vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

e ulët drejtuese. 

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e 

përgjithshme në përputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nepunesit civil”, i ndryshuar.  

 

3.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E 

PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:  

a) Të jetë shtetas shqiptar; 

b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

c) Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 

d) Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 

e) Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen 

e një kundërvajtjeje penale me dashje; 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
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f) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas  Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

 

a) Të zotërojnë diplomë “Master Shkencor / Profesional” në fushën e bujqësisë. 

Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë 

institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi. 

a) Përvoja e punës përbën avantazh. 

b) Të ketë njohuri të mira të praktikave të administratës publike; 

 

3.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:  

j- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente 

k- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); 

l- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

m- Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 

n- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore; 

o- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; 

p- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

q- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi; 

r- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj. 

 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 17 

shtator 2021,  në Institucionin Bashkia Dimal. 

 Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil , do të 

informohen për fazat e mëtejshme të kësaj proçedure:  

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,  

- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; 

- mënyrën e vlerësimit të kandidatëve.  

 

3.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta


Bashkia Dimal 

 

Adresa : Rruga  “ Dimal”                                                                                                              Telefon/fax 036122468  

Lagjia “ 18 Tetori”  Ura Vajgurore                                                                                              e mail: bashkia@bashkiadimal.gov.al 

 

Duke filluar nga data 17 shtator 2021 e deri më datën 27 shtator 2021 ,njësia e menaxhimit të 

burimeve njerëzore të Institucionit Bashkia Dimal, ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të 

aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë 

kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.  

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen 

individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për 

të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.  

 

3.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 

ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” 

b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe aktet lighore dhe 

nënligjore dalë në zbatim të tij. 

c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare”, i ndryshuar. 

e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/20151 “Kodi I Procedurave Administrative I Republikës Së 

Shqipërisë” I ndryshuar 

f) Njohuritë mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, I ndryshuar 

g) Njohuritë mbi Nr.9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, i ndryshuar 

 

3.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE  

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:  

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;  

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e 

tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura 

me fushën, deri në 15 pikë;  

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 

mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të 

Departamentit të Administratës Publike ëëë.dap.gov.al 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

3.6 
DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 

KOMUNIKIMIT 

http://www.dap.gov.al/
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


Bashkia Dimal 

 

Adresa : Rruga  “ Dimal”                                                                                                              Telefon/fax 036122468  

Lagjia “ 18 Tetori”  Ura Vajgurore                                                                                              e mail: bashkia@bashkiadimal.gov.al 

 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Institucioni Bashkia Dimal do të shpallë fituesin në 

portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të 

njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet. 

 

 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë e 

Ulët Drejtuese, do të marrin informacion në faqen e Bashkisë Dimal, për fazat e mëtejshme të 

procedurës së pranimit në shërvbimin civil:  

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak, 

- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; 

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme 

faqen e Bashkisë Dimal si dhe Portali Kombëtar I punësimit duke filluar nga data 17 shtator e në 

vijim. 

 


