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RREGULLOREE PUNES
E KESHILLIT NDERAKADEMIK PER GIUHEN SHQIPE
1. K6shilli Nd€rakademik pdr Gjuh€n Shqipe (mE tej: KNGjSh) esht€ ngritur me
vendim t€ p6rbashk€t td Kryesis€ sE Akademis€ sE ShkencavetE Shqip6ris6 dhe t€
Kryesis€ sE Akademis€ s€ Shkencavedhe td Arteve td Kosovtis td dat6s 27 tetor 2004
n€ Tiran€ dhe vepron n€ bazEtE p€rcaktimevetE atij vendimi.
KNGjSh €sht6 forum gjuh6tardsh qe shqyrton probleme te p€rgjithshme e te
veEanta te shqipes standarde dhe td funksionimit te saj nd gjithe hapEsirdn e
p6rdorimit tE gjuhesshqipe.
2. KNGjSh nd6rmerr dhe organizonpuntin piir:
a) vrojtime e hulumtime n€ politik€n gjuhdsore duke pasur si synim krijimin e
mjeteve e tE rrethanave sa mE td p6rshtatshme p€r pdrdorimin dhe funksionimin e
shqipesstandardenE tE gjitha hap€sirate komunikimi|
b) veprime qe synojn6 harmonizimin dhe nxitjen e pdrpjekjevepdr zhvillimin dhe
p€rsosjene meltejmetE shqipes standarden€ harmoni me zhvillimet e gjithmbarshme
td shoq€ris6shqiptare;
c) bashk€rendimin e veprimeve midis politikave e p6rvojave nga hapdsirat e
funksionimit t€ shqipesstandarde;
q) njoftimin e p€rhershtin tE opinionit shoqdror rreth veprimtaris6 nd fush6n e
shqipesstandarde dhe tE politik6s gjuhtisore,si edhe pdr afrimin dhe nd€rgjegj6simin
e tij p6r nj€ sjellje gjuh€soremE td pdrshtatshmenE kushtet e zhvillimeve ekonomike,
shoq€roree kulturore n€ hap6sir€nshqiptare dhe mE gjer€.
3. KNGjSh bashk6punon me institucione t€ specializuara nE fush€n e gjuhEsisE
shqiptareneiShqiperl,ne Kosovti,n€ Maqedoni, nE Botdn Arb€resheetj.
4. KNGiSh p6rb6het nga 17 andtarE!dhe drejtohet nga dy bashk€kryetar€dhe dy
nga Republika e Shqiperis6dhe nga Kosova.
bashk6sekretarei
5. KNGjSh vepron sipasprogramit te puntis tE miratuar prej tij.
6. KNGjSh mblidhet nd Tiran6 e nd Prishtin6 sipas marrtiveshjesparaprake.
Mbledhja organizohet dhe drejtohet nga bashk6kryetarisipasvendit td mbledhjes.
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7. Shpenzimet e udh€timit per n€ Tirand i mbulon ASHAK shpenzimet e
udh€timit p6r nti Prishtin€ i mbulon ASHSH, nd€rsa shpenzimet e q6ndrimit n€
Tiranii i mbulon ASHSH, te q6ndrimit nE Prishtine ASHAK.
S.KNGiSh -Ufidhet si rregull jo md pak se tri herd nd vit.
g.KNGjSh merr nd shqyrtim nisma e propo zimenga an€tar6te tij dhe materiale tE
p€rgatitura nga Instituti i Gjuh6sis€dhe i Letdrsis€dhe nga Komisioni p€r g6shtjetd
shqipesstandardei ngritur nga ASHAK.
9. Materialet qe i paraqiten KNGjSh dhe diskutimet e antitareivete tij botohen pdr
t'iu b€r€ te njohura publikut dhe p6r tE tdrhequr edhe opinionin e specialisttivee tE
personavetti tjerd teiinteresuar.
10. Mar4a vendimeve ptir g€shtjetqE shtrohen p6r diskutim, b6het nd mbledhjen
"
pasardhtise,me qdllim qE an€tar€t e KNGjSh te ken€ mund€si tE b€jn€ hulumtimet e
nevojshmedhe td njohin mti mirii opinionet e studiuesvete tjer6.
Vendimet e KNGjSh merren me bashk6p6lqim.
11. Ne mbtedhjet e KNGjSh mbahet procesverbali rregullt e i holl6sish6mnd nj€
lib6r tE vegant6.
1,2.An6tar€te K€shillit per veprimtarinti e tyre gdzojndnje shp6rblim qE sigurohet
nga ASHSH p€r an€tar6t nga Republika e Shqip6risd dhe nga bota arb6reshend6rsa
ASHAK p6r aniitartit nga Kosova e Maqedonia. Bashkdkryetariit dhe sekretar€t
g6zojn6shp6rblim tE diferencuar.

Miratuar nga K€shilli Nd6rakademik p6r Gjuhdn Shqipe
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