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प्रस्तावना
हामी, हाम्रो विशाल महाद्वीपका विभिन्न भागहरूमा संगठित फोहोर सङ्कलकहरू, रिसाइक्लरहरू, क्यानरहरू, डम्पस्टर
गोताखोरहरू, स्क्र्यापरहरू, र रिक्लय्मेरहरू, निम्न संविधानमा आधारित हाम्रो संवाद र सामूहिक सुदृढीकरणको
प्रक्रियालाई सुदृढ पार्छौ।
वर्षौंदेखि, हामी, एक प्रणालीको फल जसले सङ्कलन गर्दछ, केन्द्रित गर्दछ, बहिष्कार गर्दछ, नष्ट गर्दछ, र खारेज
गर्दछ, हाम्रो वातावरणमा अत्यधिक आक्रामकता, जसले सबै प्रकारका जीवनलाई खतरामा पार्छ, देखाउने संसारमा
बाँच्नको लागि हाम्रो आफ्नै कामका रूपहरू सिर्जना गरेका छौं। सँगै आएर, संवादमा सहभागी भई र संगठित भएर, हामीले
निष्पक्ष पारिश्रमिक र हाम्रो कामको मर्यादा र हाम्रो वातावरणीय योगदानको पहिचान जस्ता अधिकारबाट वञ्चित
भएका अधिकारहरूको लागि लड्यौं।
हाम्रो संस्थापक संविधान हाम्रा बैठकहरूको प्रक्रिया र संकल्पहरूद्वारा निर्देशित छ। यसले परम्परागत रूपमा
व्यवस्थित रूपमा बहिष्कृत श्रमिकहरूको अधिकारको लागि लड्न हाम्रो साझा संघर्षमा प्रयोग गर्ने सिद्धान्तहरूको
सेट स्थापित गरेको छ: उत्पीडनको विरुद्ध र मुक्तिको लागि एक उपकरणको रूपमा वास्तविक लोकतन्त्र; सहभागी र
नायक संघ संगठन; हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कामदारहरूद्वारा वैधानिक सामूहिक संगठनात्मक विधिहरू; समानता र
न्यायतर्फको इन्जिनको रूपमा इमानदारी र पारदर्शिता; हाम्रा उद्देश्यहरूको अद्यावधिक र सुधारको लागि सन्तुलन र
आत्म-आलोचनाको प्रक्रियाहरू; हाम्रो साझा घरको रूपमा पृथ्वीको स्थायी हेरचाह; कम भएकाहरूका लागि सेवाको रूपमा
शक्तिको प्रयोग; र विलासिता, अपशिष्ट, र लाभ को अमानवीय पछि लाग्न विरुद्ध सरलता र समानता को लागी वकालत
गर्दर्छौ ।
यो संविधाननमा गठबन्धनको उद्देश्य र उद्देश्यहरू, हाम्रो व्यापारको दायरा र भिन्नताहरू, हाम्रा वकालत
उपकरणहरूको दायरा, हाम्रा संगठनात्मक सिद्धान्तहरू र समावेशी आवश्यकताहरू, हाम्रो केन्द्रीय समन्वय संरचना,
हाम्रा पदाधिकारीहरूको कर्तव्यहरू, र हाम्रा आबद्धहरूको अधिकार र कर्तव्यहरू हामी पुन: पुष्टि, आदेश, र स्थापना
गर्छौ ।
सहिष्णुता, सामूहिक प्रयास र शान्तिको संस्कृतिको विकास गर्ने गम्भीर संकल्पका साथ, हामी हाम्रो कामको
मूल्याङ्कन गर्न, हाम्रा कामदारहरूको लागि सम्मानजनक जीवन र राम्रो जीवन प्राप्त गर्न, र हाम्रो साझा घरको
हेरचाह र निको पार्न प्रतिबद्ध छौं, र हामी हाम्रो संगठनलाई यस अन्तर्राष्ट्रिय फोहोर सङ्कलकहरू गठबन्धनमा
सुदृढ गर्छौं।
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१.

नाम

फोहोर उठाउनेहरूको लागि एक प्रतिनिधि संरचना र मुखपत्रको रूपमा "वेस्ट पिकर्स इन्टरनेशनल एलायन्स" गठन
गरिनेछ। गठबन्धनले विश्वका रिसाइकलहरूको काम र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सार्वजनिक नीतिहरूको पछ्याउँदै
तिनीहरूको काम र यसको मान्यताको रक्षा गर्नेछ।

२.

लक्ष्य र उद्देश्यहरू

गठबन्धनको उदेश्य र उदेश्यहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
२.१ पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ फोहोर उठाउनेहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढ गर्ने र
अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा फोहोर उठाउनेहरूको मर्यादा प्रवर्द्धन गर्ने;
२.२ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा फोहोर संकलनकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सम्बद्धहरूलाई मद्दत गर्ने
२.३ एकीकृत व्यवस्थापनको सह-सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरी सबै तहका सरकारले फोहोर उठाउनेहरूको माग
सुन्ने, प्राप्त गर्ने र प्रतिक्रिया दिने रणनीतिहरूमा काम गरी संगठनका सबै तहहरूमा फोहोर उठाउनेहरूको
क्षमता र नेतृत्वको निर्माण र सुदृढीकरण गर्ने।;
२.४ विश्वभरका फोहोर संकलनकर्ताहरूलाई स्व-संस्था र आत्मनिर्णयमा सदस्यता-आधारित संस्थाहरू गठन
गर्न प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने जसले उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा उनीहरूको अधिकार र फाइदाहरूको रक्षा
गर्न सक्षम बनाउँछ;
२.५ संसारका विभिन्न भागहरूमा फोहोर उठाउनेहरू र अन्य अनौपचारिक फोहोरमैला कामदारहरू बीच रहेको
वर्गीय भिन्नतालाई मान्यता दिई गरिब र सबैभन्दा सीमान्तकृत फोहोर उठाउनेहरूको जीवन र कामको
अवस्थाको सुधारलाई प्राथमिकता दिन;
२.६ सदस्य संगठनहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई समर्थन गर्ने, साथ दिने र सल्लाह दिने;
२.७ फोहोर उठाउनेहरूलाई उनीहरूको वातावरणीय योगदानको लागि क्षतिपूर्ति गर्ने, उचित पारिश्रमिकको
साथ प्रतिनिधित्व गर्ने र वकालत गर्ने। यो सामग्री मूल्य निर्धारण, मूल्य श्रृंखलामा वृद्धिको अधिकार र
प्रत्येक कामदारको लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टीलाई विश्वभरका लाखौं फोहोर उठाउनेहरूका
लागि न्यूनतम सर्तहरू स्थापना गरेर गरिनेछ। ;
२.८ फोहोर उठाउनेहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको मूलधारमा ल्याउन र तिनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर गर्ने
ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन, शून्य फोहोर, विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी, शहरी योजना जस्ता नीति तथा
कानूनहरूको तर्जुमा र छलफलमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने र वातावरणीय कानून सुनिश्चित गर्न।
२.९ फोहोर उठाउनेहरूको जीविकोपार्जनको संरक्षणको लागि वकालत गर्ने फोहोरमा पहुँच सुधार गरी र फोहोर
उठाउनेहरूलाई ठोस फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ्ग प्रणालीहरूमा एकीकृत गरेर, सबै तहका सरकारले
फोहोर उठाउनेहरूको माग सुन्ने सुनिश्चित गर्ने रणनीतिहरूमा काम गर्ने, एकीकृतमा सहभागिता प्रवर्द्धन
गर्ने।
२.१० फोहोर उठाउनेहरूको पुनर्चक्रण, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, र जलवायु परिवर्तन
न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने बारे स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चेतना जगाउने र फोहोर
उठाउनेहरूलाई सरकारले समर्थन गरेको रिसाइक्लिङ्ग शुल्कहरू तिर्ने वकालत गर्ने ।;
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२.११ सबै फोहोर उठाउनेहरूलाई स्वस्थ, सुरक्षित र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, विषाक्त फोहोर र अन्य
खतरनाक पदार्थहरूबाट मुक्त, उत्पादन प्रक्रियामा हुने परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित नकारात्मक
स्वास्थ्य परिणामहरूबाट फोहोर उठाउनेहरू सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र
वकालत गर्न। सामग्री, र फोहोर उठाउनेहरूको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कोषमा पहुँच गर्न;
२.१२ विश्वका विभिन्न भागहरूमा फोहोर उठाउनेहरूको संख्या र स्थितिमा लिङ्ग र उमेरको आधारमा विभाजन
गरिएको जानकारीको डेटाबेस निर्माण गर्न, जसले फोहोर उठाउनेहरूको विश्वव्यापी वास्तविकताको बारेमा
जान्न विभिन्न सूचकहरूमा गहिरो खोजी गर्दछ;
२.१३ फोहोर उठाउनेहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको लागि प्रभावकारी संगठित रणनीतिहरूको
जानकारी दस्तावेज र प्रसार गर्न;
२.१४ पहिले नै युवा संरचनाहरू स्थापना नगरेका सबै सम्बद्धहरूलाई उनीहरूको आफ्नै संगठनहरूमा यस्ता युवा
संरचनाहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न, र यी संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समावेश गर्न
सुनिश्चित गर्न;
२.१५ पुलिस र अन्य संस्थागत बलहरू र अन्य कलाकारहरूद्वारा फोहोर उठाउनेहरूलाई देखाइएको भेदभाव,
उत्पीडन र अनादरको विरोध गर्न ;
२.१६ फोहोर उठाउनेहरूका बालबालिकाको शिक्षालाई सहज बनाउन र बालश्रमको उन्मूलन सुनिश्चित गर्न बाल
हेरचाहमा पहुँच सुधार गर्न सम्बद्ध संस्थाहरू, सरकारहरू र अन्य संस्थाहरूसँग काम गर्ने;
२.१७ स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै प्रकारका फोहोर जलाउने अस्थाई फोहोर
व्यवस्थापन अभ्यासको विरोध गर्ने ;
२.१८ फोहोर उठाउनेहरूको जीविकोपार्जनलाई असर गर्ने फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ्ग क्षेत्रहरूमा
अनुचित व्यापार अभ्यासहरू हटाउन काम गर्ने;
२.१९ सबै फोहोर उठाउनेहरूका लागि व्यावसायिक पहिचान, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, र लिङ्गसंवेदनशील व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरूको वकालत गर्न;
२.२० अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरू र अनौपचारिक कामदारहरू र ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य
संस्थाहरूसँग पारस्परिक हितका विषयमा साझेदारीमा काम गर्ने;
२.२१ फोहोर उठाउनेहरूको साथ र समर्थनमा काम गर्ने र गठबन्धनको लक्ष्य र संविधानलाई समर्थन गर्ने
गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सामाजिक साझेदारीमा काम गर्ने;
२.२२ यस संविधानमा विस्तृत मुख्य उद्देश्यहरू सहित विभिन्न माध्यमहरू (जस्तै कोष सङ्कलन) मार्फत प्राप्त
स्रोतहरूको प्राप्ति र वितरण, सहमति र स्पष्ट संयन्त्रहरू मार्फत व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, वितरण र
पर्यवेक्षण गर्न।
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३. दायरा
यो अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई फोहोर उठाउनेहरूको ट्रेड युनियनको रूपमा बुझिन्छ। यो दायराले संगठनहरूमा
प्रतिनिधित्व गर्ने फोहोर उठाउनेहरूलाई समेट्छ जुन विश्वभरि सम्पूर्ण वर्ग भित्र फोहोर उठाउनेहरूको
उपसमूहहरूको रक्षामा कार्य गर्दछ, फोहोर उठाउनेहरू जसले वातावरणीय प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सहयोग, र
तिनीहरूको संगठन भित्र अन्य कार्यहरू गर्दछ।

३.१ अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा फोहोर उठाउनेहरूलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:
क) पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू (कागज, प्लास्टिक, धातु, गिलास, इत्यादि) सङ्कलन, पृथकीकरण,
क्रमबद्ध र बिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरू आफ्नै खातामा कामदारहरूको रूपमा अनौपचारिक वा अर्धऔपचारिक क्षमतामा;
ख) घुमफिर गर्ने फोहोर संकलनकर्ताहरू, ढुवानी, क्रमबद्ध र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर सङ्कलन
गर्ने अनौपचारिक/अर्ध-औपचारिक फोहोर सङ्कलनकर्ताहरू, अनौपचारिक वा अर्ध-औपचारिक
क्रमबद्ध/पुनःप्राप्ति/रिसाइक्लिङ्ग क्षेत्रभित्र ढुवानी वा वर्गीकरणमा संलग्न अनौपचारिक
कामदारहरू, वा माथिका मध्ये कुनै पनि एकीकृत छन्। नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा
र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू क्रमबद्ध गर्ने र बिक्री गर्न जारी राख्ने;
ग) पूर्व रिसाइक्लरहरू जसले वातावरणीय प्रवर्द्धन, हेरचाह, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू, लैङ्गिक
कार्यक्रमहरू, इत्यादिमा आफ्नो रिसाइक्लिंग संगठनहरूमा नयाँ भूमिकाहरू ओगटेका छन्।

३.२ संगठनको प्रकार:
स्थानीय, राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरू जसले निम्न मध्ये प्रत्येकको पालना गरी गठबन्धनको सदस्य
बन्न सक्छन्:
क) लोकतान्त्रिक र जवाफदेही हुनुपर्छ;
ख) सदस्यतामा आधारित हुनुपर्दछ, अर्थात्, अनौपचारिक फोहोर उठाउनेहरू, जस्तै सहकारी, ट्रेड
युनियन, संघहरू, इत्यादिको स्वामित्व वा नियन्त्रण।
ग) मुख्यतया अनौपचारिक फोहोर उठाउनेहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ;
घ) तिनीहरूका सदस्यहरूको कलंक हटाउने र सामाजिक-आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ;
ङ) UDHR, १९४८मा निहित मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्छ;
च) लोकतान्त्रिक र कानुनी सिद्धान्तहरूमा आधारित लिखित संविधान, र तिनीहरूका सदस्यहरूद्वारा
अनुमोदित नियमित वित्तीय रिपोर्टहरू हुनुपर्छ।

४. सदस्यता
४.१ कुनै पनि योग्य संस्थाले आवश्यक विवरणहरू र कागजातहरू सहित लिखित निवेदनद्वारा आवेदन दिन सक्छ
(परिशिष्ट नियमहरू हेर्नुहोस्);
४.२ आवेदकको योग्यताको रूपमा देश/क्षेत्रमा अवस्थित सदस्यहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया/प्रमाणीकरणको
आधारमा सदस्यता पुष्टि गरिनेछ;
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४.३ यस संविधानमा भएको सदस्यता आवश्यकताहरूको आधारमा कार्यकारिणी परिषदले आवेदन स्वीकार गर्ने वा
अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नेछ;
४.४ उपधारा ३ अनुसार आवेदक संस्थाहरूको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नको लागि एक रूपरेखा माथिको दायरा यो
उद्देश्यको लागि विकसित गरिनेछ;
४.५ संगठनको मत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित सक्रिय, भुक्तान
गरिएका सदस्यहरूको संख्याको आधारमा निर्धारण गरिनेछ;
४.६ बहु-क्षेत्रीय संस्थाहरू (माथिको खण्ड ३.२ ग अनुसार) उनीहरूको फोहोर उठाउने घटकबाट सदस्यहरूले
प्रतिनिधित्व गर्नेछन्;
४.७ सदस्यता नवीकरण वार्षिक सदस्यता शुल्कको भुक्तानी र गठबन्धनलाई अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नमा
निर्भर हुनेछ।

५. सदस्यता समाप्त
५.१ कुनै पनि सदस्य संस्थाले कार्यकारी परिषद्लाई लिखित रूपमा कम्तिमा तीन (३) महिनाको सूचना दिएर
गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्नेछ। फिर्ता लिने अवस्थामा, राजीनामा दिने सदस्य संस्थालाई कुनै शुल्क फिर्ता
गरिने छैन;
५.२ संविधानको धारा र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको, उपधारा ४ बमोजिम अयोग्य नभएको वा गठबन्धनको हित
विपरित काम गरेको फोहोर उठाउने व्यक्तिलाई गठबन्धनबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्न सकिनेछ;
५.३ कार्यकारिणी परिषद्ले उपधारा ५.२ मा समावेश कारणहरू उल्लेख गरी कुनै सदस्य संस्थालाई निष्कासन वा
निलम्बन गर्न सक्नेछ। कार्यकारी परिषद्ले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नेछ र सदस्यलाई
निष्कासन वा निलम्बन गर्ने प्रस्तावमा सुनुवाइ गर्न दिनेछ। यस्तो कुनै पनि निर्णय कांग्रेसले अर्को
बैठकमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। निलम्बित वा निष्कासन गरिएको सदस्य संगठनले कांग्रेसको निर्णय
नभएसम्म गठबन्धनको सदस्य हुन आफ्नो निरन्तर योग्यता प्रमाणित गर्ने कागजात र स्पष्टीकरण
सहितको अर्को बैठक अघि कांग्रेसलाई लिखित रूपमा अपील गर्न सक्छ;
५.४ निलम्बित वा निष्कासन गरिएको सदस्य संगठनले गठबन्धनबाट कुनै पनि शुल्क वा बक्यौता फिर्ता
पाउनेछैन वा गठबन्धनका सदस्यहरूलाई उपलब्ध कुनै पनि सुविधाहरू, अधिकार वा विशेषाधिकारहरूको हकदार
हुनेछैन।

६. सदस्यता शुल्क
६.१ सङ्गठन र लड्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रको अनौपचारिक विशेषतालाई ध्यानमा राखी समावेशी संयन्त्र
विकास गर्न प्रयास गर्दै कार्यकारी परिषद्द्वारा सम्बद्धता शुल्क र वार्षिक सदस्यता शुल्कहरू स्थापना
गरिनेछ र जसमा आर्थिक शुल्कहरू विशेष छैनन्;
६.२ शुल्क प्रत्येक वर्षको अप्रिल ३० अघि भुक्तान गरिनेछ । भुक्तान नगरेमा कुनै पनि समितिमा मतदान
अधिकार र सदस्यता सहितको सदस्यता र सबै अधिकार र विशेषाधिकारहरू निलम्बन हुनेछ। कुनै पनि
सदस्य संस्थाले एक वर्षसम्म भुक्तानी नगरेमा सदस्यता निष्क्रिय मानिनेछ र सो संस्थालाई भोट हाल्ने
वा सदस्यताको कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्ने अधिकार हुने छैन । दुई वर्ष सम्म भुक्तानी नगरेमा, सदस्यता
खारेज हुनेछ ;
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६.३ कुनै पनि असाधारण परिस्थितिको लागि सम्बद्धता/वार्षिक सदस्यता शुल्कको छुट कार्यकारी परिषदले
एक वा बढी सदस्यहरूको लागि निर्धारण गर्न सक्छ। यद्यपि, त्यस्ता छूटहरू कार्यकारी परिषदले केस- बाइ
-केस आधारमा निर्धारण गर्नेछ।

७. केन्द्रीय समन्वय संरचना
गठबन्धन निम्न संरचनाहरु द्वारा शासित छ:

७.१ कांग्रेस
७.१.१ कांग्रेस गठबन्धनको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो;
७.१.२ कांग्रेस सबै सम्बद्ध फोहोर उठाउने संगठनहरू र कांग्रेसको कार्यकारी परिषद् मिलेर बनेको छ;
७.१.३ कांग्रेसको अध्यक्षताको लागी अध्यक्ष हुन्छ (तलको खण्ड ८.४ अनुसार निर्वाचित);
७.१.४ कांग्रेस कार्यकारी परिषद् द्वारा संचालित हुन्छ (तलको खण्ड ८.४ अनुसार निर्वाचित);
७.१.५ कार्यकारी परिषद्ले प्रत्येक कांग्रेसको मिति, स्थान, एजेन्डा, र प्रक्रियाहरू निर्णय गर्दछ;
७.१.६ कार्यकारी परिषद्ले कम्तिमा चार (४) महिना अगाडि कांग्रेसको मिति र स्थानको बारेमा सम्बद्धहरूलाई
सूचित गर्नेछ;
७.१.७ कांग्रेस कम्तिमा प्रत्येक पाँच (५) वर्षमा एक पटक बैठक बस्छ;
७.१.८ कार्यकारी परिषद्ले असाधारण कांग्रेस बोलाउन सक्छ;
७.१.९ साधारण बहुमतका सम्बद्धहरूको निवेदनले असाधारण कांग्रेसलाई पनि उत्तेजित गर्न सक्छ;
७.१.१० कांग्रेस प्रतिनिधिहरूको संख्या प्रति संगठन प्रत्येक सम्बद्ध संगठनको भुक्तान गरिएका सदस्यहरूको
संख्यामा आधारित छ, निम्नानुसार:
क) १-१०० सदस्यहरूसँग सम्बद्धहरूले एक (१) मतदान प्रतिनिधिको हकदार हुनेछन्;
ख) १०१-१००० सदस्यहरूसँग सम्बद्धहरूले दुई (२) मतदान प्रतिनिधिहरूको हकदार हुनेछन्;
ग) १००१-५००० सदस्यहरूसँग सम्बद्धहरूले तीन (३) मतदान प्रतिनिधिहरूको हकदार हुनेछन्;
घ) ५००० भन्दा बढी सदस्यहरू भएका सम्बद्धहरूले चार (४) मतदान प्रतिनिधिहरूको हकदार हुनेछन्;
ङ) यदि, मूल देशमा, राष्ट्रिय सदस्यतामा आधारित संगठनहरूको उदाहरणहरू छन् भने, प्रतिनिधिहरू
राष्ट्रिय संगठनको हुनेछन्। यदि राष्ट्रिय संगठनहरू अवस्थित छैनन् भने, अन्तर्राष्ट्रिय
गठबन्धनमा स्थानीय संगठनहरूको प्रतिनिधित्व हुने मापदण्डहरू
बनाइनेछ ।
७.१.११ कम्तिमा पचास प्रतिशत (५० %) कांग्रेस प्रतिनिधिहरू महिला, गैर-बाइनरी, वा ट्रान्स कामदारहरू
हुनेछन्;
७.१.१२ आफ्नो शुल्क तिरेका संस्थाहरूले मात्र प्रतिनिधित्व अधिकार पाउन सक्छन्;
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७.१.१३ गठबन्धनका कर्मचारीले कार्यकारी परिषद्को स्वविवेकमा पनि उपस्थित हुन सक्छन्;
७.१.१४ प्रतिनिधित्वका लागि सबै आवश्यकता पूरा गरेका कुल प्रतिनिधिमध्ये पचास प्रतिशत (५०%) + एक (१)
उपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या पुग्छ। २४ घण्टाभित्र गणपूरक संख्या नपुगे कांग्रेस बैठक स्थगित हुनेछ;
७.१.१५ कार्यसूची कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ र निम्नलाई रूपरेखा गर्नेछ:
क) संविधान, विधान, नियमावली को स्वीकृति र संशोधन;
ख) सचिवालय र राष्ट्रपतिबाट प्रतिवेदन;
ग) कार्यकारी परिषद्/सम्बन्धित संस्थाहरूद्वारा प्रस्तुत नीति अनुमोदन र संकल्पहरू;
घ) स्वीकृतिको लागि वित्तीय रिपोर्टहरू;
ङ) निर्वाचन, युवा, क्षेत्रीय र विषयगत समितिहरू सहित अनुमोदनका लागि समितिहरू;

७.२ कार्यकारी परिषद्
७.२.१ कार्यकारिणी परिषद् कांग्रेसद्वारा चुनिनेछ;
७.२.२ कार्यकारी परिषद्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष हुन्छन्;
७.२.३ कार्यकारिणी परिषद्ले महासचिव नियुक्ति र निरीक्षण गर्नेछ;
७.२.४ कार्यकारी परिषद्मा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रतिनिधिहरूको मनोनयन प्रत्येक क्षेत्रीय ब्लकबाट
आउनुपर्छ;
७.२.५ कार्यकारिणी परिषद्मा कम्तीमा पचास प्रतिशत (५०%) महिला रहनेछन्;
७.२.६ कार्यकारिणी परिषद्का सदस्यहरू फोहोर उठाउने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ र परिषद्को सदस्यको रूपमा
आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्न सचिवालयले उचित समर्थन गर्नुपर्छ;
७.२.७ कार्यकारी परिषद्ले फोहोर उठाउने संस्थाहरूको हालको सूची र विश्वव्यापी क्षेत्रहरूमा तिनीहरूको
सदस्यता र आकारको जाँच गर्नेछ, र सन्तुलन प्रदान गर्न र इष्टतम भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
गर्नको लागि क्षेत्रीय सीमांकनहरू बहुमतले निर्धारण गर्नेछ;
७.२.८ कार्यकारी परिषद्को कार्यकाल कांग्रेसहरू बीचको पाँच (५) वर्षको हुनेछ;
७.२.९ यदि कार्यकारी सदस्यहरू अवकाश लिन्छन् वा मध्य अवधिमा अनुपलब्ध भएमा, वैकल्पिक नियुक्त
गरिनेछ। यदि कुनै वैकल्पिक उपलब्ध छैन भने, सेवानिवृत्त सदस्यले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रका
सम्बद्धहरूको इच्छा अनुसार नयाँ सदस्य मनोनयन गरिनेछ;
७.२.१० कार्यकारी परिषद्को बैठक हरेक तीन (३) महिनामा एक पटक अनलाइन हुनेछ;
७.२.११ महासचिवले परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठक अघि दुई (२) हप्ताको सूचना दिनेछन्;
७.२.१२ कोरम पचास प्रतिशत (५०%) + एक मत (१);
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७.२.१३ कार्यकारी परिषद्को अधिकार र कर्तव्यहरू निम्न समावेश छन्:
क) गठबन्धनको गतिविधिलाई बढावा दिनु ;
ख) गठबन्धनको लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने;
ग) गठबन्धनको संकल्प, कार्य, योजना र नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र
अनुगमन गर्ने;
घ) सचिवालयको कामको अनुगमन गर्ने;
ङ) उपसमितिको कामको अनुगमन गर्ने;
च) बजेट र रिपोर्टहरू स्वीकृत गर्ने;
छ) सम्बद्धहरूबाट प्रस्तावहरू विचार गर्ने;
ज) कांग्रेस संगठित गर्ने;
झ) कर्मचारी सदस्यहरू र उप-समितिहरूलाई कार्यहरू प्रत्यायोजन गर्ने;
ञ) सदस्य सम्बद्धता आवेदनहरू अनुमोदन गर्ने र कांग्रेस अनुमोदनको अधीनमा सदस्य सम्बद्धता
निलम्बनमा सहमत गर्ने ।

७.३ पदाधिकारीहरू
७.३.१ राष्ट्रपति
कांग्रेसले एक कार्यकालको लागि राष्ट्रपति चयन गर्नेछ जुन चुनावद्वारा मात्र एक पटक नवीकरण गर्न
सकिन्छ। कुनै कारणवश अध्यक्ष पदबाट अवकाश लिएको खण्डमा कार्यकारी परिषद्ले राष्ट्रपतिको
उत्तराधिकारी बन्न उपराष्ट्रपति नियुक्त गर्नेछ। राष्ट्रपतिले निम्न कार्य गर्नेछ:
क) कांग्रेस र कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने;
ख) बैठकहरूमा, सम्बद्ध कांग्रेसहरू, र गठबन्धन बाहिरका संगठनहरूसँग गठबन्धनलाई प्रतिनिधित्व
गर्ने;
ग) काङ्ग्रेस र कार्यकारिणी परिषद्ले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

७.३.२ उपराष्ट्रपति
कांग्रेसले एक कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ जुन निर्वाचनद्वारा मात्र एक पटक नवीकरण
गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा वा निजले प्रत्यायोजित गरेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले
राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन गर्नेछ।

७.३.३ कोषाध्यक्ष
कांग्रेसले कोषाध्यक्ष पदको एक कार्यकालको लागि चयन गर्नेछ जुन चुनावद्वारा मात्र एक पटक नवीकरण
गर्न सकिन्छ। कोषाध्यक्षले देहायका कार्यहरू गर्नेछन्:
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क) गठबन्धनको वित्तीय मामिलाहरूमा सामान्य पर्यवेक्षण गर्ने;
ख) गठबन्धनको हिसाब किताबहरू राखिएको सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने;
ग) सुनिश्चित गर्ने कि खाताको पुस्तकहरू लेखा परीक्षित छन्;
घ) एकीकृत वार्षिक ब्यालेन्स पानाहरू र आय र व्ययको विवरणहरू तयार गर्ने;
ङ) सदस्यहरूलाई लेखापरीक्षण गरिएको वार्षिक ब्यालेन्स पाना र आम्दानी र व्ययको विवरण पेश
गर्ने वा उपलब्ध गराउने;
च) कार्यालयसँग सम्बन्धित भन्सार र प्रयोग जस्ता अन्य कर्तव्यहरू पूरा गर्ने ।

७.३.४ महासचिव
आधारभूत आवश्यकतामा क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव समावेश हुनुपर्छ भनी सुनिश्चित गर्न , परिषद्को
बीचमा भोट नभई कांग्रेसको मतद्वारा कार्यकारी परिषद्द्वारा नियुक्त कार्यकारी हुनेछ। अनौपचारिक
फोहोर सङ्कलक समूहहरूसँग काम गर्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा। उनी एक पूर्ण-समय, कर्मचारीको
तलब प्राप्त सदस्य र गठबन्धनका सबै निकायको पदेन सदस्य हुनेछन्। महासचिव कार्यकारी परिषद्प्रति
उत्तरदायी हुनेछन् र कांग्रेसका निर्णय र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्नेछन्।
उनी निम्न कर्तव्यहरूको लागि जिम्मेवार छन्:
क) सचिवालयको प्रबन्ध र कार्यकारिणी परिषद्को निर्णय र निर्देशन बमोजिम यसको काम तुरुन्तै
सम्पन्न गर्ने;
ख) कांग्रेस र कार्यकारी परिषद्को बैठकहरूको ई- मिनिट रेकर्ड राख्ने;
ग) सम्बद्धहरूसँग प्रभावकारी सञ्चार सुनिश्चित गर्ने;
घ) वित्तीय उपलब्धताको अधीनमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संयोजकहरूको एक सक्षम कार्यालय
कर्मचारी र आवश्यक पर्न सक्ने अन्य सहयोगहरू राख्ने;
ङ) व्यवस्थापन , वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन र कार्यकारी परिषदमा प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्ने र
लेखापरीक्षण उद्देश्यका लागि वित्तीय किताब र रेकर्डहरू राख्ने;
च) बैठकहरूमा गठबन्धनको प्रतिनिधिको रूपमा यसका आबद्धहरूको कांग्रेसहरू, र अन्य संगठनहरूसँग
सेवा गर्ने ।

७.४ कार्यकारिणी परिषद् र पदाधिकारीहरूको निर्वाचन
अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति र कोषाध्यक्षको निर्वाचन तल उल्लेखित प्रक्रियाबाट हुनेछ:
७.४.१ महासचिवले मनोनयनका लागि आह्वान गर्नेछन्;
७.४.२ मनोनयनहरू निर्वाचन समितिमा जानेछन् ;
७.४.३ कांग्रेसमा गोप्य मतदानद्वारा चुनाव हुनेछ;
७.४.४ दुई वा बढी पदाधिकारीहरू निर्वाचित महिला, गैर-बाइनरी, वा ट्रान्स कामदारहरू हुनुपर्छ;
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७.४.५ निर्वाचित दुई पदाधिकारी एउटै क्षेत्रबाट आउन पाउने छैनन्।
७.४.६ सचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पदहरू क्षेत्रहरूमा घुमाइनेछ।
७.४.७ मनोनित उम्मेदवार यदि उम्मेदवारले लिखित रूपमा पदको लागि उनको/उनको मनोनयन स्वीकार गरेमा
अनुपस्थितिमा निर्वाचित हुन सक्छ;
७.४.८ कुनै पनि उम्मेदवारले खसेको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, सबैभन्दा बढी वैध मत प्राप्त गर्ने शीर्ष दुई
(२) उम्मेदवारहरूले विजेता सुनिश्चित गर्न दोस्रो चरणको मतदानमा जानु पर्नेछ;
७.४.९ गठबन्धनका लागि कांग्रेसले सर्वाङ्गीण एजेन्डा र कार्य योजना तय गर्छ भन्ने पदाधिकारीहरूले
बुझ्नेछन्;
७.४.१० अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति र कोषाध्यक्षलाई तिर्ने कुनै पनि मानदेयको निर्णय कांग्रेसले गर्नेछ।
आदर्श रूपमा, तिनीहरूको तलब तिनीहरूको आधार संगठनहरूले कभर गर्नुपर्छ, त्यसैले यी भूमिकाहरू
पारिश्रमिकको लागि लिनु हुँदैन। कर्तव्यहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा आर्जित खर्चहरू प्रतिपूर्ति गरिनेछ।

७.५ पदाधिकारीहरुको पदबाट हटाउने
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महासचिवले देहायका कुनै पनि अवस्थामा पद छाड्नु पर्नेछ:
क) गठबन्धन वा यसको कुनै सदस्य संगठनको सदस्यताबाट राजीनामा, निलम्बन वा निष्कासनमा,
वा कार्यकारिणी परिषदको दुई तिहाइ बहुमतको मतमा दुर्व्यवहारको लागि निलम्बन वा पदबाट
निष्कासन हुनु;
ख) बैठकबाट कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिबिना आफै अनुपस्थित हुनु;
ग) निलम्बन / निष्कासनको लागि प्रस्तावको मामलामा, कार्यकारिणी परिषद भित्र क्षेत्रीय
प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका संगठनहरूबाट इनपुटहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन कम्तिमा नब्बे
(९०) दिन अघि सबै सदस्य संस्थाहरूसँग हटाउने सूचना साझा गरिनेछ। ठूलो असहमतिको अवस्थामा,
साधारण बहुमतका सदस्यहरूले असाधारण कांग्रेस (कांग्रेसको आह्वान सम्बन्धी प्रावधान अनुसार)
बोलाउन पाउनेछन्। यद्यपि, हटाउन/निलम्बनका लागि दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक भएकाले
यो हुने सम्भावना छैन।

७.६ अस्थायी पदाधिकारीहरु
७.६.१ कांग्रेसका बीचमा पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा कार्यकारिणी परिषद्ले मतपत्रबाट दुई तिहाइ (२/३)
बहुमतले कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट एक व्यक्तिलाई चयन गर्नेछ। अर्को साधारण कांग्रेस
सम्म एक अभिनय क्षमता हुनेछ;
७.६.२ त्यस्तो रिक्त पद पूर्ति गर्न निर्वाचित सदस्यले आफ्नो पूर्ववर्तीको पदावधिको अवधि समाप्त नभएको
अवधिको लागि पद धारण गर्नेछ;
७.६.३ त्यस्ता सबै चुनावहरू प्रस्तावित, समर्थन र बहुमतद्वारा मतदानमा हुनेछन्।
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७.७ सचिवालय
सचिवालय गठबन्धनको प्रशासनिक निकाय हो, जुन निम्नानुसार संचालित र सञ्चालन हुन्छ:
क) सचिवालयको नेतृत्व महासचिवले गर्छ, जसले गठबन्धनको दिनहुँको कामको व्यवस्थापन गर्छ,
कार्यकारी परिषद् र कांग्रेसलाई रिपोर्टिङ गर्छ;
ख) यो गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण-समय भुक्तान कर्मचारीहरू मिलेर बनेको छ;
ग) यसले कार्यकारी परिषद्को निर्देशनमा काम गर्छ;
घ) यसले सबै बैठकहरू, गतिविधि समन्वय, सदस्यता व्यवस्थापन, प्रतिवेदन लेखन, र अन्य
निकायहरूसँग समन्वय गर्दछ;
ङ) यो गैर-लाभको आधारमा सञ्चालन हुन्छ।

८. वित्तीय व्यवस्थापन
८.१ गठबन्धनको वित्तीय व्यवस्थापन गठबन्धन दर्ता भएको र/वा सचिवालय सञ्चालन भएको देशको वित्तीय
र कानुनी आवश्यकताहरू अनुरूप हुनेछ;
८.२ संस्थाको कोष सदस्यता शुल्क, अनुदान, र कोष संस्थाहरूबाट चन्दा, र विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त अन्य
सबै पैसाहरू, हाम्रा सिद्धान्तहरू र सामुदायिक मूल्यहरू अनुरूप र सम्मान गर्दै प्राप्त गरिनेछ;
८.३ संगठनको सबै खाताहरूको कोष गठबन्धनको मामिलाको प्रशासन (कोषको पच्चीस प्रतिशत (२५%) सम्म),
सम्पत्ति अधिग्रहण र/वा यस संविधानको उपधारा ३ मा निर्दिष्ट वस्तुहरू प्राप्त गर्न, र कार्यकारी
परिषद वा गठबन्धनका सदस्य संगठनहरूले मतपत्रद्वारा मतदान गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अन्य कानूनी
उद्देश्यहरू हुनेछ;
८.४ गठबन्धनले यस संविधानको उपधारा ३ मा निर्दिष्ट वस्तुहरूमा आफ्नो स्रोतहरू विनियोजन गर्दै एक गैरलाभकारी संस्थाको रूपमा काम गर्नेछ र यसका सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै लाभांश वा बोनसमा खर्चको
तुलनामा राजस्वको अतिरिक्त छुट्याउने छैन।
८.५ कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृत गरेको बैंकमा गठबन्धनको नाममा बैंक खाता खोलिनेछ। गठबन्धनको खातामा
हस्ताक्षरकर्ताहरू अध्यक्ष, महासचिव र कार्यकारिणी परिषदले यस प्रयोजनका लागि नियुक्त गरेको
सचिवालयले सजिलै पहुँच गर्न सक्ने दुई (२) अन्य व्यक्तिहरू हुनेछन्। माथि उल्लिखित कुनै पनि दुई (२)
ले संयुक्त रूपमा प्रत्येक लेनदेनमा हस्ताक्षर गर्नेछन्;
८.६ माथिको खण्ड ८.५ मा उल्लेख गरिएका हस्ताक्षरहरू प्रत्येक पाँच (५) वर्षमा कार्यकारी परिषदले
परिवर्तन गर्नेछन्;
८.७ गठबन्धनको आम्दानी र व्यय र आर्थिक स्थितिको विवरण महासचिवले अर्धवार्षिक रूपमा तयार गरी
कार्यकारिणी परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ, जसले तिनीहरूलाई कांग्रेससमक्ष पेश गर्नेछ;
८.८ गठबन्धनको सबै खाताहरू कार्यकारी परिषदद्वारा नियुक्त प्रासंगिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको
सन्दर्भमा लेखापाल र लेखा परीक्षकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्ति/कम्पनीद्वारा वार्षिक रूपमा लेखा
परीक्षण गरिनेछ।
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८.९गठबन्धनको लागि समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणहरू, ब्यालेन्स पानाहरू र लेखा परीक्षकको
प्रतिवेदनहरू कार्यकारी परिषदद्वारा पुष्टि गरी सदस्य संस्थाहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ;
८.१० माथिको खण्ड ८.८ र ८.९ मा उल्लिखित लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बताउनेछ कि:
क) क. उसले धितोपत्रको अस्तित्वबाट आफूलाई सन्तुष्ट पारेको छ र गठबन्धनको लेखा र अभिलेखहरू
जाँचेको छ;
ख) लेखाको उचित किताब राखिएकोमा उसले आफैंलाई सन्तुष्ट पारेको छ;
ग) उसले आवश्यक सबै जानकारी र स्पष्टीकरण प्राप्त गरेको छ;
घ) उनको/उनको विचारमा गठबन्धनको अवस्थाको यथार्थ र सही प्रतिबिम्ब देखाउनको लागि उसको/
उनी/उनीले लेखापरीक्षण गरेको आम्दानी र व्ययको विवरण र वासलातहरू सही रूपमा कोरिएको
छ। ज्ञान र उसलाई दिएको स्पष्टीकरण अनुसार र वासलातको मितिमा गठबन्धनको पुस्तकहरूले
देखाएको अनुसार छ;
ङ) उनको/उनको विचारमा, गठबन्धनको संविधानका प्रावधानहरू जहाँसम्म तिनीहरू वित्तीय मामिलासँग
सम्बन्धित छन्, पालना गरिएको छ;
८.११ गठबन्धनबाट राजीनामा दिने वा निष्कासन गर्ने सदस्य संगठनको गठबन्धनको कोषमा कुनै दावी हुने छैन।
८.१२ गठबन्धनका सदस्य वा पदाधिकारीहरूलाई गठबन्धनसँग सम्बन्धित कोष र सम्पत्तिमा अधिकार हुँदैन ;
८.१३ सदस्य वा पदाधिकारीले संस्थाको लागि गरेको कामको भुक्तानी बाहेक संस्थाले आफ्नो कुनै पनि पैसा वा
सम्पत्ति आफ्ना सदस्य वा पदाधिकारीहरूलाई दिन सक्ने छैन। यस्तो अवस्थामा, भुक्तानी गरिएको
कामको लागि एक उचित रकम हुनुपर्छ;
८.१४ गठबन्धनको आर्थिक वर्ष त्यस राष्ट्रको प्रचलन अनुसार सचिवालयको स्थानले निर्धारण गर्नेछ।

९. सम्बद्धहरूको कर्तव्यहरू
९.१ गठबन्धन र सम्बद्धहरू बीचको सम्बन्ध:
गठबन्धनले आफ्ना आबद्धहरूको स्वायत्ततालाई सम्मान र मूल्य दिनेछ। यद्यपि, सम्बद्धहरूले गठबन्धनमा
आफ्नो सदस्यताको सम्बन्धमा गठबन्धनका निर्णयहरू र नीतिहरूलाई कांग्रेस वा कार्यकारिणी परिषदले
सहमति गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिनेछ।

९.२ सम्बद्धहरूको कर्तव्यहरू
गठबन्धनमा आबद्ध संगठनले निम्न कर्तव्यहरू पूरा गर्नेछ:
९.२.१ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३१ सम्म सचिवालयलाई यसको निर्वाचन र यसका पदाधिकारीहरू र सदस्यता र
नयाँ सम्पर्क विवरणहरूमा कुनै परिवर्तनहरू बारे जानकारी राख्ने;
९.२.२ आफ्नो क्षमता अनुसार आवश्यक अन्य जानकारी प्रदान गर्ने;
९.२.३ गठबन्धनका गतिविधिहरूको बारेमा यसको न्यूजलेटरमा, यसको वेबसाइटमा, र अन्य मिडियामा प्रकाशित
गर्ने र यस जानकारीको प्रतिलिपि वा लिङ्कहरू सचिवालयमा पठाउने;
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९.२.४ यसको वार्षिक प्रतिवेदनका प्रतिहरू सचिवालयमा पठाउने;
९.२.५ माथिको खण्ड 6 को सर्तमा नियमित रूपमा सम्बद्धता शुल्क तिर्ने ;
९.२.६ कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य गतिविधिहरूमा भाग लिने;
९.२.७ संयुक्त विश्वव्यापी गतिविधिहरूको लागि सीप, सामग्री, र वित्त जस्ता स्रोतहरू योगदान/साझेदारी गरेर
एकताको भावना र अभ्यासको विकासलाई समर्थन गर्ने।

१०. संविधानको व्याख्या
१ ०.१ यस संविधानका सर्तहरूको व्याख्या वा यससँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी
कांग्रेसमा निहित हुनेछ। कांग्रेसको बीचमा, कार्यकारिणी परिषद्लाई अन्तरिम नियमहरू स्थापना गर्न र
व्याख्यासँग कांग्रेसको अन्तिम निर्णयको अधीनमा सम्बन्धित अन्तरिम शासन गर्ने अधिकार दिइनेछ,;
१०.२ यस संविधानको विभिन्न संस्करणहरू बीचको अर्थमा कुनै भिन्नता भएमा, अंग्रेजी संस्करण प्रबल हुनेछ।

११. संशोधनहरू
कांग्रेसले यस संविधानका प्रावधानहरूलाई पचहत्तर प्रतिशत (७५%) मतदान प्रतिनिधिहरूको बहुमतद्वारा खारेज,
संशोधन वा थप गर्न सक्छ यदि कुनै प्रस्तावित परिवर्तनको सबै सदस्यहरूलाईकम्तिमा ६० (६०) दिनको सूचना
पहिले दिइनेछ।

१२. अधिकारी/नेताहरूको क्षतिपूर्ति
गठबन्धनका पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यहरू, प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले गठबन्धनको हितलाई अगाडि
बढाउन असल नियतका साथ काम गरेको भएमा गठबन्धनबाट हुने सबै कारबाही, खर्च र खर्चको क्षतिपूर्ति
गरिनेछ। गठबन्धन वा यसका सदस्यहरूका तर्फबाट आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्नमा गरेको कुनै चुक, लापरवाही वा
अन्य कार्यको कारणले, र तिनीहरू गठबन्धन वा यसका सदस्यहरूको कुनै पनि दायित्वको लागि व्यक्तिगत रूपमा
उत्तरदायी हुने छैनन्।

१३. विघटन
१३.१ मतपत्रमा भाग लिन मतदान गर्न योग्य प्रतिनिधिहरू हुलाक र इलेक्ट्रोनिक मतपत्र सञ्चालन भएको र
कम्तिमा ८० प्रतिशत (८०%) मतदान गर्न योग्य प्रतिनिधिहरू द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा गठबन्धन कुनै
पनि समयमा विघटन हुन सक्छ।;
१३.२ गठबन्धन विघटन कांग्रेसले निर्णय गरेको अवस्थामा, कुनै पनि वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ।
गठबन्धनको कोष र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा कांग्रेसले निर्णय गर्नेछ;
१३.३ विघटन प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसले गठबन्धनको रकम र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने तरिकाबारे निर्णय
नगरेमा देहायका प्रावधानहरू लागू हुनेछन्:
क) पछिल्लो पटक नियुक्त भएको कार्यकारी परिषद्का उपलब्ध सदस्यहरूले विघटन गर्न लिक्विडेटर
नियुक्त गर्नेछन्। लिक्विडेटर गठबन्धनको सदस्य हुनेछैन र उसले/उनी र माथि उल्लेखित उपलब्ध
सदस्यहरू बीच सहमति भएको शुल्क तिर्नेछ।
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ख) यसरी नियुक्त गरिएको लिक्विडेटरले गठबन्धनको अन्तिम पदाधिकारी र सचिवालयलाई गठबन्धनको
सम्पत्ति र दायित्वहरू देखाउने गरी बाह्र (१२) महिना अघि देखाइएको सदस्यहरूको दर्ता सहितको लेखा
किताबहरू उहाँलाई बुझाउन आह्वान गर्नेछ। जस मितिबाट गठबन्धनले काम जारी राख्न असमर्थ थियो,
त्यसपछि विघटनको मिति भनिन्छ| लिक्विडेटरले उक्त गठबन्धनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई
गठबन्धनको सबै खर्च नगरिएको कोषहरू हस्तान्तरण गर्न र गठबन्धनको सम्पत्ति खारेज गर्न
आवश्यक कागजातहरू उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न आह्वान गर्नेछ;
ग) लिक्विडेटरले गठबन्धनको ऋणलाई आफ्नो अव्ययित कोष र यसको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको अन्य
कुनै पनि रकमबाट परिसमापन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ;
घ) अघिल्लो उपधारा बमोजिम सबै ऋण भुक्तानी गरेपछि, बाँकी रकम, यदि कुनै भएमा, सबै वा आंशिक
सम्पत्ति समान उद्देश्य र उद्देश्यका साथ कुनै अन्य नामित संस्थामा हस्तान्तरण गरी निकासा
गरिनेछ, वा ट्रस्टमा राखिनेछ। जबसम्म अर्को संस्था स्थापना नभएसम्म त्यसको सम्पूर्ण वा केही
क्षेत्र र दायरालाई अंगालेर विघटन गरिएको हुन्छ र त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्थाहरूका लागि
खुला हुन्छ।

१४. संलग्न नियमहरू
मस्यौदा बनाउन र अपनाउनुपर्ने नियमहरू र प्रक्रियाहरू समावेश छन्, तर सीमित छैनन्, जसलाई यस समयमा सूचित
गरिएको छ : -

•
•
•
•
•
•

सदस्यता को लागि आवेदन ।
बैठक सञ्चालन गर्न स्थायी आदेश।
महाधिवेशन सञ्चालनको लागि स्थायी आदेश।
अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेसहरूमा कार्यकारी परिषद् सदस्यहरूको लागि चुनावको लागि नामांकन प्रक्रिया।
अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेसहरूमा निर्वाचन प्रक्रिया।
उप-समितिहरूको लागि सन्दर्भ सर्तहरू।
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