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PËRKTHYES I GJUHËS ANGLEZE 

Kualifikimet e domosdoshme për ushtrimin e profesionit të përkthyesit zyrtar  

a)  të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë juridike për të vepruar; 

c) të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë: 

i) për një vepër penale të kryer me dashje, për të cilën nuk është rehabilituar; 

ii) për një vepër penale të kryer me pakujdesi, për të cilën nuk është rehabilituar dhe që 

cenon figurën dhe integritetin e profesionit të përkthyesit zyrtar; 

iii) për një vepër penale të kryer me dashje, për të cilën është rehabilituar, kur vepra penale 

cenon figurën dhe integritetin e profesionit të përkthyesit zyrtar; 

ç) të mos ketë masë disiplinore në fuqi si dhe të mos jetë shkarkuar nga ushtrimi i detyrës 

ose funksionit publik, për arsye të integritetit etik, me vendim të organit kompetent, që 

ka marrë formë të prerë, me përjashtim të rasteve kur kjo masë disiplinore është shuar 

sipas legjislacionit të posaçëm; 

d) të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare ose diplomë të njësuar me të, 

ose studimet universitare jashtë vendit dhe të ketë një diplomë të njësuar sipas rregullave 

për njësimin e diplomave, të parashikuara në legjislacionin në fuqi për arsimin e lartë; 

e) të jetë i liçencuar si përkthyes zyrtar në Republikën e Shqipërisë. 

f) mbi 3 vite eksperiencë pune si përkthyes 

Në mbështetje dhe në zbatim tё Nenit 64/a e vijues, të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” i ndryshuar , si dhe të kontratës IPA/2021/425-824-“Më shumë Alternativa Drejt 

Arsimit të të Rinjve dhe Integrimit Social-Ekonomik”, MAT-YESi,  datë 12.08.2021 të lidhur 

ndërmjet Bashkisë Mat në cilësinë e “koordinatorit” dhe Bashkimit Evropian, Delegacioni në 

Shqipëri në cilësinë e “autoritetit kontraktues”, si dhe Vizion O.J.F. në cilësinë e “partnerit”, 

Bashkia Mat kërkon të kontraktoje përkthyes të gjuhës angleze në kuadër të projektit. 

 



g) aftësi të mira kompjuterike (paketa Officee Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point) 

Detyrat e përkthyesit zyrtar 

Përkthyesi zyrtar, gjatë ushtrimit të profesionit, kryen detyrat e mëposhtme: 

a) Të kryejë shërbimin e përkthimit zyrtar me profesionalizëm, korrektësi, paanshmëri, 

dhe integritet në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

b) Të ruajë sekretin profesional dhe konfidencialitetin e të dhënave, për të cilat është vënë 

në dijeni nga faktet, rrethanat apo dokumentet e vëna në dispozicion për përkthim, si dhe 

mban përgjegjësi për përkthimin konform tekstit origjinal apo ndryshimit me dashje të 

përmbajtjes së tekstit.  

c) Në rast se përkthyesi e ushtron veprimtarinë e tij në një zyrë përkthimesh, ai kërkon 

respektimin e konfidencialitetit edhe nga përkthyesit e tjerë të së njëjtës zyrë dhe stafi 

administrativ i punësuar pranë zyrës. 

dh) Të përmbushë detyrimet që burojnë nga legjislacioni i fushës së taksave dhe tatime. 

Aftësi të tjera: 

 Person me aftësi të mira komunikimi dhe organizative 

 Integritet 

 Inovator/e  

 fleksibel 

Orari i punës 

Sipas planit të aktiviteteve, i cili do t’i bëhet prezent çdo fillim muaji. Preferohet që 

përkthyesi të jetë fleksibël në orare. 

Paga 

Pagesa bruto e parashikuar për këtë shërbim është në vlerën prej  1800 €  në vit (bruto) 

Dokumentacioni: 

 Një letër interesi 

 Një CV 

Dokumentacioni do të dorëzohet personalisht nga kandidatët pranë Drejtorisë së 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Mat. 

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit do të bëhet brenda 15 ditëve nga data e publikimit.  

Proçedura e Vlerësimit:  

Zgjedhja e personit do të bazohet në: se sa mirë aplikimi përmbush kërkesat e përcaktuara 

në termat e referencës, gjithashtu edhe bazuar në tabelën e vlerësimit të mëposhtëm.  



Kriteret e vlerësimit Vlerat në % 

Kualifikime 30% 

Studimet  50 

Eksperiencë pune 20% 

 

 


