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CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  
  

NNAAMMIIBBIIAA  NNAATTIIOONNAALL  TTEEAACCHHEERRSS’’  UUNNIIOONN    
  

((NNAANNTTUU))  
 
 

PPRREEAAMMBBLLEE  
 

 
 

WWhheerreeaass,,  wwee  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  NNaammiibbiiaa  hhaavviinngg  eexxaammiinneedd  aanndd  aasssseesssseedd  tthhee  rroollee  ooff  
tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  ssttrruuggggllee  ooff  tthhee  eemmaanncciippaattiioonn  ooff  tthhee  NNaammiibbiiaann  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  
bbeetttteerrmmeenntt  ooff  tthhee  ppeeooppllee’’ss  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  lloott::  
  

WWee  sshhaallll  ssttrruuggggllee  ffoorr  aa  uunniittaarryy,,  nnoonn--rraacciiaall,,  nnoonn--sseexxiisstt,,  ddeemmooccrraattiicc  aanndd  ffrreeee  eedduuccaattiioonn  
ssyysstteemm  aatt  aallll  lleevveellss..  
  

WWee  uunnccoonnddiittiioonnaallllyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  NNaammiibbiiaa  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  UUnniioonn  sshhaallll  ffiigghhtt  ffoorr  
tthhee  rriigghhttss  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss  iinn  NNaammiibbiiaa  ffoorr  rreeaall  pprrooggrreessss  aanndd  uunniittyy..  
 

11..  NNAAMMEE  
 

TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  UUnniioonn  sshhaallll  bbee  tthhee  NNaammiibbiiaa  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  UUnniioonn,,  
hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““NNAANNTTUU””  oorr  tthhee  UUnniioonn..  

 

22..  BBAANNNNEERR,,  EEMMBBLLEEMM,,  MMOOTTTTOO  
 

22..11  TThhee  ooffffiicciiaall  NNAANNTTUU  BBaannnneerr  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhrreeee  ccoolloouurrss  iinn  ddiiaaggoonnaall  
ppoossiittiioonn..    TThhee  uuppppeerr  ccoolloouurr  sshhaallll  bbee  nnaavvyy--bblluuee,,  tthhee  mmiiddddllee  ccoolloouurr  sshhaallll  bbee  
ggoolldd  aanndd  tthhee  bboottttoomm  sshhaallll  bbee  wwhhiittee..    TThhee  NNaavvyy--bblluuee  ccoolloouurr  sshhaallll  
rreepprreesseenntt  tthhee  ddiiggnniiffiieedd  nnaattuurree  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  PPrrooffeessssiioonn,,  tthhee  GGoolldd  
ccoolloouurr  sshhaallll  rreepprreesseenntt  tthhee  pprreecciioouussnneessss  ooff  eedduuccaattiioonn  ppeerr  ssee  aanndd  tthhee  WWhhiittee  
bbaacckkggrroouunndd  sshhaallll  rreepprreesseenntt  tthhee  nnoobblleenneessss  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  
pprroocceessss..  

 

22..22  TThhee  eemmbblleemm  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aa  mmaapp  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  
NNaammiibbiiaa,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  NNAANNTTUU  iiss  aa  ggeennuuiinnee  NNaammiibbiiaa  TTeeaacchheerrss’’  UUnniioonn..  
AA  cciirrccllee  ooff  iinnddiivviidduuaallss  hhoollddiinngg  hhaannddss,,  ppoorrttrraayyss  tthhee  uunniittyy  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  
iilllluussttrraatteess  tthhee  ssoolliiddaarriittyy  aammoonngg  tthhee  uunniioonn  mmeemmbbeerrss;;  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  
cciirrccllee  iiss  aa  bbooookk  aanndd  aa  ttrriiaannggllee::  tthhee  bbooookk  ssttrreesssseess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  
tteeaacchhiinngg––lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  aass  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  uunniioonn’’ss  ooppeerraattiioonn,,  aanndd  tthhee  
ttrriiaannggllee  sseeeekkss  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  tteeaacchheerr,,  ppaarreenntt  aanndd  
ssttuuddeenntt  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  aa  ssuucccceessssffuull  eedduuccaattiioonn  pprroocceessss..  

  

22..33  TThhee  mmoottttoo  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  bbee  ““EEdduuccaattee  ttoo  LLiibbeerraattee””    
LLiibbeerraattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ssttaattee  ooff  mmiinndd..  
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33..  HHEEAADD  OOFFFFIICCEE  
 

TThhee  HHeeaadd  OOffffiiccee  sshhaallll  bbee  iinn  WWiinnddhhooeekk  uunnlleessss  CCoonnggrreessss  ddeecciiddeess  ootthheerrwwiissee  
bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoonnggrreessss  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  ttwwoo  tthhiirrdd  
mmaajjoorriittyy..  

 

44..  NNAANNTTUU  SSHHAALLLL  HHAAVVEE  TTHHEE  PPOOWWEERR  TTOO;;  
 

44..11  RReepprreesseenntt  iittss  mmeemmbbeerrss  oonn  aallll  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  
aanndd  ootthheerr  mmaatttteerrss  aaffffeeccttiinngg  iittss  mmeemmbbeerrss..  

  

44..22  SSeeeekk  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  nneeggoottiiaattee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  oonn  bbeehhaallff  ooff  iittss  
mmeemmbbeerrss..  

  

44..33  SSppeenndd  iittss  ffuunnddss  oonnllyy  ffoorr  ppuurrppoossee  aanndd  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  UUnniioonn’’ss  oobbjjeeccttiivveess  aass  
sseett  oouutt  iinn  tthhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn..  

  

44..44  PPrroovviiddee  aaddvviiccee  aanndd  oobbttaaiinn  lleeggaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  iittss  mmeemmbbeerrss  aanndd  ooffffiicciiaallss  
iinn  mmaatttteerrss  aaffffeeccttiinngg  tthheeiirr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy,,  aanndd  ttaakkee  oorr  
ddeeffeenndd  lleeggaall  aaccttiioonn  iinn  aallll  ssuucchh  mmaatttteerrss..    

  

44..55  BBee  aa  lleeggaall  eennttiittyy  wwiitthh  ppeerrppeettuuaall  ssuucccceessssiioonn,,  ccaappaabbllee  ooff  eenntteerriinngg  iinnttoo  
ccoonnttrraaccttuuaall  aanndd  ootthheerr  rreellaattiioonnss  aanndd  ooff  ssuuiinngg  aanndd  bbeeiinngg  ssuueedd  iinn  iittss  nnaammee..    
IItt  sshhaallll  hhoolldd  pprrooppeerrttyy,,  wwhhiicchh  eexxiisstt  iinnddeeppeennddeenntt  ffrroomm  iittss  mmeemmbbeerrss..  

  

44..66..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  lliiaabbiilliittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  aammoouunntt  
ooff  tthheeiirr  ssuubbssccrriippttiioonnss  oouuttssttaannddiinngg  oorr  ootthheerr  mmoonniieess  dduuee  ttoo  tthhee  UUnniioonn  aatt  
aannyy  ttiimmee..  

  

44..66  WWiillll  eenntteerr  aannyy  ccoonnttrraacctt  oorr  aaggrreeeemmeenntt  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  
  

44..77  TToo  iinnddeemmnniiffyy    ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU,,  ,,  
aaggaaiinnsstt  aallll  pprroocceeeeddiinnggss,,  ccoossttss  aanndd  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  rreeaassoonn  ooff  aannyy  
oommiissssiioonn,,  nneegglliiggeennccee  oorr  ootthheerr  aacctt  ddoonnee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  UUnniioonn    pprroovviiddeedd  
tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  aacctteedd  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  wwoouulldd  ccoonnssttiittuuttee  aa  
mmiissccoonndduucctt  ..  

44..88  AAppppooiinntt  aanndd  tteerrmmiinnaattee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  iittss  eemmppllooyyeeeess..  
  
55..  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  

  
55..11  GGeenneerraall  OObbjjeeccttiivveess  
  
55..11..11  TToo  uunniittee  aallll  tteeaacchheerrss  ooff  NNaammiibbiiaa  iinnttoo  aa  nnoonn--rraacciiaall  aanndd  nnaattiioonnaall  tteeaacchheerrss’’  

uunniioonn  tthhaatt  wwiillll  sseeeekk  ttoo  cchhaannnneell  aallll  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  ddeemmaannddss  ooff  tteeaacchheerrss,,  
tthheeiirr  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttrruuccttuurreess..  

  
55..11..22  TToo  rreepprreesseenntt  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tteeaacchheerrss  oonn  aallll  iissssuueess  tthhaatt  aaffffeeccttss  tthheemm  iinn  

tthheeiirr  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ssiittuuaattiioonnss..  
  

55..11..33  TToo  hheeiigghhtteenn  tthhee  sseennssee  ooff  nnaattiioonnaall  aawwaarreenneessss  aanndd  iiddeennttiittyy,,  aanndd  
eennccoouurraaggee  tteeaacchheerrss  ttoo  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall,,  ppoolliittiiccaall,,  
eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  NNaammiibbiiaann  ssoocciieettyy..  
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55..11..44  TToo  oorrggaanniizzee  tthhee  tteeaacchheerrss  iinnttoo  aa  nnaattiioonnaall  bbooddyy  tthhaatt  wwiillll  ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  aa  
rreelleevvaanntt,,  nnoonn--rraacciiaall  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  ffoorrmm  ooff  eedduuccaattiioonn..  

 

55..11..55  TToo  bbee  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  NNaattiioonn––bbuuiillddiinngg  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  oouurr  
ccoouunnttrryy  aanndd  ttoo  pprroommoottee  lliinnkkss  wwiitthh  tthhee  pprrooggrreessssiivvee  ffoorrcceess  iinn  NNaammiibbiiaa  
ssuucchh  aass  tthhee  llaabboouurr  aanndd  ssttuuddeenntt  mmoovveemmeennttss..  

  

55..11..66  TToo  pprroommoottee  ssttuuddeenntt’’ss  aanndd  tteeaacchheerrss  ddeemmooccrraattiicc  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  
eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss..  

  

55..11..77  TToo  aacctt  aass  tthhee  mmoouutthhppiieeccee  ooff  tteeaacchheerrss  iinn  NNaammiibbiiaa  aanndd  sseeeekk  ttoo  pprrootteecctt  
tthhee  ggeennuuiinnee  iinntteerreessttss  ooff  tteeaacchheerrss..  

  

55..11..88  TToo  ffoosstteerr  cclloosseerr  ccooooppeerraattiioonn  iinncclluuddiinngg  aaffffiilliiaattiioonn  ttoo,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn,,  aanndd  
rreecceeiivvaall  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  ootthheerr  pprrooggrreessssiivvee  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhhiicchh  
sshhaarree  NNAANNTTUU‘‘ss  iiddeeaallss  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  

  

55..11..99  TToo  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprriinncciipplleess  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  nnoonn--rraacciiaall  ssppoorrtt  aanndd  ttoo  rreejjeecctt  
ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  sseeeekk  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  NNaammiibbiiaa  
aalloonngg  rraacciiaall  aanndd  eetthhnniicc  lliinneess..  

 

55..22  SSppeecciiffiicc  OObbjjeeccttiivveess  
 

55..22..11  TToo  ssuuppppoorrtt  aanndd  pplleeddggee  ssoolliiddaarriittyy  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkeerrss’’  ssttrruuggggllee  ffoorr  bbeetttteerr  
wwoorrkkiinngg  aanndd  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss..  

  

55..22..22  TToo  pprroommoottee  tthhee  wweellffaarree  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeiirr  
ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  aarree  pprrootteecctteedd  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  

55..22..33  TToo  ccoonndduucctt  ttrraaiinniinngg  oonn  uunniioonniissmm  aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaall  eedduuccaattiioonn  
pprrooggrraammmmeess  ffoorr  tteeaacchheerrss  aatt  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss..  

  

55..22..44  TToo  ccaammppaaiiggnn  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  uunniiffoorrmm  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  iinn  
tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

55..22..55  TToo  hhaavvee  rreegguullaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  bbuulllleettiinnss  aanndd  nneewwsslleetttteerrss  ttoo  ssttiimmuullaattee  
pprrooggrreessssiivvee  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  aammoonnggsstt  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss..  

 

55..22..66  SSeeeekk  ttoo  ccoonntteexxttuuaalliissee  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  aanndd  ttoo  ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  ddeevveellooppiinngg  
aalltteerrnnaattiivvee  ffoorrmmss  ooff  tteeaacchhiinngg  tthhaatt  aarree  rreelleevvaanntt  ttoo  oouurr  ssoocciieettyy..  

  

55..22..77  TToo  ffiigghhtt  ffoorr  aanndd  mmaaiinnttaaiinn::  
  

55..22..77..11  TThhee  ccoonnsseeqquueenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEnngglliisshh  aass  aa  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  
aallll  sscchhoooollss;;  

  

55..22..77..22  TThhee  uunnccoonnddiittiioonnaall  ooppeenniinngg  ooff  aallll  sscchhoooollss  ffoorr  aallll  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  
ppooppuullaattiioonn..    

  

55..22..77..33  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommppuullssoorryy  aanndd  ffrreeee  eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  
aallll..  
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66..  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  
 

66..11  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aallll  ssttaaffff  ooff  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  pprraaccttiicciinngg  tteeaacchheerrss,,  tteecchhnniicciiaannss,,  lliibbrraarriiaannss,,  lleeccttuurreerrss,,  
eedduuccaattiioonn  ooffffiicceerrss,,  iinnssppeeccttoorrss  ooff  sscchhoooollss,,  iinnssttrruuccttoorrss,,  ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss,,  
rreettiirreedd  tteeaacchheerrss,,  tteeaacchheerrss  wwoorrkkiinngg  iinn  ootthheerr  ffiieellddss  oorr  NNGGOOss  ffooccuussiinngg  oonn  
eedduuccaattiioonn  aanndd  vvoolluunntteeeerr  tteeaacchheerrss  iinn  NNaammiibbiiaa..  
  

66..11..11  TThhee  NNTTCC  mmaayy  bbeessttooww    HHoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrsshhiipp  uuppoonn    vvoolluunntteeeerr  mmeemmbbeerrss  
wwhhoo  sshhaarreess  NNAANNTTUU  vvaalluueess  aanndd  aassppiirraattiioonnss..  ..  

  

66..22  EEvveerryyoonnee  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  bbeeccoommee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  NNAANNTTUU  mmuusstt  ccoommpplleettee  
aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  aa  ssttoopp––oorrddeerr  ffoorrmm  aanndd  ssuubbmmiitt  tthheemm  ttoo  tthhee  
sscchhooooll  ccoommmmiitttteeee  ttoo  bbee  cchhaannnneelleedd  tthhrroouugghh  ttoo  tthhee  NNEECC..  

  

66..33  TThhee  NNEECC  mmaayy  rreeffuussee  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  wwhheerree  uuppoonn  tthhee  
aapppplliiccaanntt  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  ttoo  tthhee  
nneexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNTTCC,,  wwhhoossee  ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

  

66..44  MMeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  aannyy  ootthheerr  tteeaacchheerrss’’  
OOrrggaanniissaattiioonnss  iinn  NNaammiibbiiaa..  

  

66..55  AAllll  mmeemmbbeerrss  aarree  bboouunndd  bbyy  NNAANNTTUU’’ss  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..  
 

66..66  CCAATTEEGGOORRIIEESS  OOFF  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  
 

66..66..11  FFuullll  MMeemmbbeerrsshhiipp  
 

66..66..11..11  FFuullll  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aallll  ssttaaffff  ooff  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  
NNaammiibbiiaa..  

66..66..11..22..    TThhee  ssttaaffff  ooff  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  pprraaccttiicciinngg  tteeaacchheerrss,,  
tteecchhnniicciiaannss,,  lliibbrraarriiaannss,,  lleeccttuurreerrss,,  eedduuccaattiioonn  ooffffiicceerrss,,  iinnssppeeccttoorrss  ooff  sscchhoooollss,,  
iinnssttrruuccttoorrss  
66..66..11..33  FFuullll  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhaavvee  ffuullll  vvoottiinngg  rriigghhttss  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss  aanndd  
ccoonnffeerreenncceess  ooff  NNAANNTTUU..  

  
66..77  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrsshhiipp  
 

66..77..11  AAssssoocciiaattee  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss,,  rreettiirreedd  
tteeaacchheerrss,,  tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  ootthheerr  ffiieellddss  oorr  NNGGOOss  ffooccuussiinngg  oonn  
eedduuccaattiioonn  aanndd  vvoolluunntteeeerr  tteeaacchheerrss..  

  

66..77..22  AAssssoocciiaattee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonnss,,  bbuutt  
mmaayy  nnoott  pprrooppoossee  aannyy  mmoottiioonn,,  sseeccoonndd  oorr  vvoottee  oonn  iitt..  

  

66..88  HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrsshhiipp  
  

        HHoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmaayy  bbee  bbeessttoowweedd  uuppoonn  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  mmaaddee                                
aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  NNAANNTTUU  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr..  
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66..99  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  
  

66..99..11  MMeemmbbeerrss  mmaayy  rreessiiggnn  bbyy  ggiivviinngg  tthhrreeee  ((33))  ccaalleennddaarr  mmoonntthhss  nnoottiiccee  iinn  
wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  NNEECC..  

  

66..99..22  AAnnyy  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  tteerrmmiinnaattee  aauuttoommaattiiccaallllyy  uuppoonn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  aa  
mmeemmbbeerr..    

  

66..99..33  TThhee  NNEECC  mmaayy  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiff  aa  mmeemmbbeerr  
ccoonnttrraavveenneess  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnoorr  aacctt  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  tthhee  
iinntteerreesstt  ooff  tthhee  uunniioonn..    HHoowweevveerr,,  ssuucchh  ppeerrssoonn  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  
ooff  aatttteennddiinngg  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  hheeaarriinngg  aatt  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  ssttaattee  hhiiss//hheerr  
ccaassee..  

  

  

66..99..44  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoossee  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwaass  ssuussppeennddeedd  mmaayy  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  tthhee  
ddeecciissiioonn  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  NNTTCC,,  wwhhiicchh  ttaakkeess  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  

  

66..1100    MMeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  
  

66..1100..11  FFuullll  aanndd  aassssoocciiaattee  mmeemmbbeerrss  rreecceeiivviinngg  aa  ffuullll  ssaallaarryy  sshhaallll  ppaayy  mmeemmbbeerrsshhiipp  
ffeeeess..  

  

66..1100..22  MMoonntthhllyy  dduueess  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  ssttoopp  oorrddeerr  wwhheerree  ssuucchh  ffaacciilliittiieess  eexxiisstt  aanndd  
sshhoouulldd  tthheeyy  nnoott;;  ffeeee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ddiirreeccttllyy  aanndd  ppuunnccttuuaallllyy  ttoo  NNAANNTTUU..  
TThhiiss  mmoonneeyy  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  bbyy  tthhee  ttrreeaassuurreerrss  aanndd  bbee  ppaaiidd  iinnttoo  
NNAANNTTUU’’ss  aaccccoouunntt  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss..  

  

66..1100..33  TThhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  oorr  tthhee  NNTTCC  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  aanndd  
tthhee  uussee  tthheerreeooff  aass  cciirrccuummssttaanncceess  mmaayy  ddeemmaanndd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  

66..1100..44  MMeemmbbeerrss  wwhhoo  ttaakkee  ffuullll  ttiimmee  uunnppaaiidd  ssttuuddyy  lleeaavvee  mmaayy  aappppllyy  ttoo  tthhee  NNEECC  
ttoo  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  mmoonntthhllyy  dduueess  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  
ooff  ssuucchh  lleeaavvee..  

  

77..  MMEEEETTIINNGG  PPRROOCCEEDDUURREESS  
  

77..11..11  IInn  ggeenneerraall,,  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ssttaattiinngg  ddaattee,,  ttiimmee,,  
vveennuuee  aanndd  aaggeennddaa  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..    SSuucchh  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  nnoott  lleessss  
tthhaann  33  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg  oorr  aass  ootthheerrwwiissee  sseett  oouutt  iinn  tthhiiss  
ccoonnssttiittuuttiioonn..  

  

77..11..22  IInn  ccaassee  tthheerree  aarree  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemmss  pprreevveennttiinngg  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  
mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  iinnffoorrmmeedd  oorraallllyy  oorr  tthhrroouugghh  ootthheerr  mmeeaannss  ooff  
ccoommmmuunniiccaattiioonn..  ..  

  

77..11..33  AAllll  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  aa  cchhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  mmiinnuutteedd  bbyy  aa  
sseeccrreettaarryy..  

  

77..11..44  AAllll  mmiinnuutteess  mmuusstt  bbee  ttaabblleedd  aatt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  aanndd  bbee  aaddoopptteedd    bbyy  tthhee  
mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..  

77..11..55  AAnnyy  mmeemmbbeerr  hhaass  aa  rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ttoo  ssuucchh  mmiinnuutteess..  
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77..22  VVoottiinngg//nnoommiinnaattiinngg  aatt  mmeeeettiinnggss,,  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  ccoonnggrreesssseess  
  

77..22..11  FFuullll  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee..  
  

77..22..22  AAssssoocciiaattee  mmeemmbbeerrss  aanndd  oobbsseerrvveess  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  rriigghhtt  vvoottiinngg  rriigghhttss..  ..  
  

77..22..33  VVoottiinngg  sshhaallll  bbee  bbyy  sseeccrreett  bbaalllloott,,  eexxcceepptt  wwhheerree  tthhee  hhoouussee  ddeecciiddeess  
ootthheerrwwiissee..  

  

77..22..44  OOnnllyy  ffuullll  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  ssuucchh  aass  pprraaccttiicciinngg  tteeaacchheerrss,,  
tteecchhnniicciiaannss,,  lliibbrraarriiaannss,,  lleeccttuurreerrss,,  aaddvviissoorryy  sseerrvviicceess,,  eedduuccaattiioonn  ooffffiicceerrss,,  
iinnssppeeccttoorrss  ooff  sscchhoooollss  aanndd    iinnssttrruuccttoorrss  wwhhoo  aarree  nnoott  iinn  mmaannaaggeerriiaall  ppoossiittiioonnss  
aanndd  ddeeaallss  wwiitthh  ccaasseess  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  nnoommiinnaattiioonn  aanndd  eelleeccttiioonn  aass  
ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn  aatt  aallll  lleevveellss..  

  

77..22..55  TThhee  ooffffiicciiaall  ddeelleeggaatteess  sshhaallll  pprrooppoossee  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  33  nnoommiinneeeess  ffoorr  eeaacchh  
ooffffiicciiaall  ppoossiittiioonn  ttoo  bbee  ffiilllleedd..  

  

77..22..66  TThhee  nnoommiinneeeess  wwhhoo  rreecceeiivvee  mmoosstt  ooff  tthhee  vvootteess  sshhaallll  bbee  tthhee  eelleecctteedd  ooffffiiccee  
bbeeaarreerrss..  

  

77..22..77  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthheerree  bbeeiinngg  aa  ttiieedd  vvoottee  oonn  aannyy  mmoottiioonn  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  
sshhaallll  eexxeerrcciissee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  

  

77..33  QQuuoorruumm  aatt  mmeeeettiinnggss  
  

77..33..11  QQuuoorruumm  aatt  NNTTCC,,  NNEECC,,  NNRRCC,,  RREECC,,  BBEECC  aanndd  NNSSCC  lleevveellss  sshhaallll  bbee  aa  ssiimmppllee  
mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  ccoommmmiitttteeee..  

  

77..33..22  AA  qquuoorruumm  aatt  bbrraanncchh  aanndd  rreeggiioonnaall  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  nnaattiioonnaall  ccoonnggrreessss  
sshhaallll  bbee  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  ddeelleeggaatteess  wwhhoo  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  
aatttteenndd..  

  

88..  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
  

88..11  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  
  

88..11..11  TThhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  sshhaallll  bbee  tthhee  hhiigghheesstt  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  bbooddyy  ooff  tthhee  
UUnniioonn..  

  

88..11..22  TThhee  ccoonnggrreessss  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  NNTTCC  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd  aatt  ssuucchh  
ppllaaccee  aanndd  aatt  ssuucchh  ttiimmee  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  NNTTCC..  

  

88..11..33  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  ((NNTTCC)),,  tthhee  NNaattiioonnaall  
EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((NNEECC))  aanndd  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((RREECC))  
sshhaallll  bbee    ddeelleeggaatteess  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheerree  sshhaallll  bbee  
oonnee  ddeelleeggaattee  ffoorr  eeaacchh  5500  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg..  

  
  

88..22  SSppeecciiaall  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  
  

TThhiiss  sshhaallll  bbee  aann  eemmeerrggeennccyy  CCoonnggrreessss  wwiitthh  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  ppoowweerrss  ooff  
aa  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ooff  NNAANNTTUU  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  
TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  ((NNTTCC))  oonn  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  oonnee  tthhiirrdd    ((¹¹//33))  ooff  tthhee  rreeggiioonnss..  
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88..33  PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  
  

TThhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  sshhaallll;;  
  

88..33..11  AAddoopptt  iittss  rruulleess  ooff  pprroocceedduurreess;;  ccoonnffiirrmm  tthhee  aaggeennddaa  aanndd  ccrreeddeennttiiaallss  ooff  
ddeelleeggaatteess..  

  

88..33..22  RReevviieeww  tthhee  UUnniioonn’’ss  ppaasstt  wwoorrkk,,  ppoolliicciieess,,  ssttrruuccttuurraall  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ppllaann  
ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  

  

88..33..33  RReecceeiivvee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  rreeppoorrttss  iinncclluuddiinngg  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
ffrroomm  tthhee  NNTTCC..  

  

88..33..44  CCoonnssiiddeerr  aallll  mmaatttteerrss  oonn  tthhee  CCoonnggrreessss  aaggeennddaa..  
 

88..33..55  RReesscciinndd,,  aalltteerr  aanndd  aadddd  ttoo  aannyy  aarrttiiccllee  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  rruulleess  ooff  tthhee  
UUnniioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprrooppeerr  pprroocceedduurreess  aass  sseett  oouutt  bbyy  tthhee  ssttaannddiinngg  
oorrddeerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn..  

  

88..33..66  DDiissccuussss  mmoottiioonnss  aanndd  rreessoolluuttiioonnss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  cciirrccuullaatteedd  
ttoo  rreeggiioonnss..  

  

88..33..77  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess..  
  

88..33..88  RReecceeiivvee  nnoommiinnaattiioonnss  aanndd  eelleecctt  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss..  
  

88..33..99  TThhee  ddeecciissiioonnss  ooff  ccoonnggrreessss  sshhaallll  bbiinnddiinngg  oonn  aallll  mmeemmbbeerrss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ooff  
tthhee  UUnniioonn..  

 

88..44  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  ((NNTTCC))  
  

TThhee  NNTTCC  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  
  

11..  AAllll  NNEECC  mmeemmbbeerrss..  
22..  AAllll  rreeggiioonnaall  cchhaaiirrppeerrssoonnss..  
33..  1100  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ((ooff  wwhhoomm  nnoott  lleessss  

tthhaann  5500%%  mmuusstt  bbee  wwoommeenn))..  
44..  11  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNaammiibbiiaa..    
55..  11  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  tthhee  PPoollyytteecchhnniicc..  
6. 1 representative from the University of Management. 
7. 1 representative from Regional Education Office 
8. 1 representative from Vocational Training Centre 
99..  22  mmeemmbbeerrss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  NNEECC..  
1100..  11  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  NNIIEEDD..  

  

PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  NNTTCC  
 

TThhee  NNTTCC  sshhaallll::  
 
 

88..44..11  BBee  tthhee  hhiigghheesstt  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  bbooddyy  bbeettwweeeenn  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  
  

88..44..22    DDeevveelloopp  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  UUnniioonn..  
  

88..44..33  AApppprroovvee  nneeww  NNAANNTTUU  pprroojjeeccttss  aanndd  ssuuppeerrvviissee  tthhoossee  aallrreeaaddyy  iinn  ooppeerraattiioonn..  
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88..44..44    SSuuppeerrvviissee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  NNEECC..  
  

88..44..55  HHaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ffiinnaallllyy  ddeecciiddee  oonn  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr  wwhhoo  vviioollaatteess  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  oorr  aacctt  iinn  aa  
mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  tthhee    iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniioonn..  
  

88..44..66  HHaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  rreemmoovvee  aannyy  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  sshhoouulldd  hhee//sshhee  vviioollaattee  tthhee  
ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd//oorr  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniioonn..  
  

88..44..77  DDiissccuussss,,  aaddoopptt,,  rreevviieeww,,  aammeenndd  aanndd//oorr  aannnnuull  iittss  oowwnn  rreessoolluuttiioonnss,,  ddeecciissiioonnss  
aanndd//oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  
  

88..44..88  MMeeeett  aatt  lleeaasstt  ttwwiiccee  ((22))  aa  yyeeaarr  oonn    ddaattee  aanndd  vveennuuee  ttoo    bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
tthhee  NNEECC..  

  

88..44..99  CCaallll  ffoorr  aa  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ttoo  bbee  hheelldd,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  vveennuuee  aanndd  ddaattee  
ooff  ssuucchh  CCoonnggrreessss  aanndd  ddrraafftt  tthhee  ccoonnggrreessss  aaggeennddaa..    NNoottiiccee  ooff  ssuucchh  CCoonnggrreessss  
sshhaallll  bbee  iissssuueedd  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ((33))  mmoonntthhss  iinn  aaddvvaannccee..  

  

88..44..1100  NNoommiinnaattee  NNAANNTTUU  rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  aacctt  aass  aasssseessssoorrss  ffoorr  llaabboouurr  ccoouurrttss  
aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess    oonn  ccoonncciilliiaattiioonn  bbooaarrddss  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveell..  

  

88..44..1111  AAppppooiinnttss  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssaallaarriieess  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  ooff  NNAANNTTUU  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  ccoonnggrreessss  aa  rreeppoorrtt  oonn  iittss  ddeecciissiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

  

88..44..1122  AAppppooiinnttss  vvaarriioouuss  ccoommmmiissssiioonnss//ccoommmmiitttteeeess  oorr  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  wwiillll  eennhhaannccee  
tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNAANNTTUU..  

  

88..44..1133    AAppppooiinntt  tthhee  NNAANNTTUU  nneeggoottiiaattiinngg  tteeaamm..  
  

88..44..1144  IInntteerrpprreett  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  ccoonnssttiittuuttiioonnss  aanndd  bbyy--llaawwss..    
PPrroobblleemmss  tthhaatt  aarriissee  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  oorr  bbyy--llaawwss  sshhaallll  
rreesstt  wwiitthh  tthhee  NNTTCC  oorr  NNEECC  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  aaiimmss  aanndd  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNAANNTTUU..  

 

88..55    NNAATTIIOONNAALL  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  ((NNEECC))  
 

TThhee  NNEECC  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  
 

11..    PPrreessiiddeenntt  
22..    DDeeppuuttyy  PPrreessiiddeenntt  
33..  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
44..  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
55..    NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  
66..  DDeeppuuttyy  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  
77..  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  
88..    DDeeppuuttyy  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  

    99..    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss  
    1100..  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  SSppoorrtt      

1111..    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  CCuullttuurree,,  CCoommmmuunniittyy  aanndd  SSttuuddeennttss  AAffffaaiirrss  
1122..    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  MMeemmbbeerrss’’  BBeenneeffiittss..  
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TTHHEE  PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  NNEECC  
TThhee  NNEECC  sshhaallll::  

  

88..55..11    HHoolldd  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmeeeettiinnggss  ppeerr  yyeeaarr..  
  

88..55..22    HHoolldd  ooffffiiccee  ffrroomm  oonnee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ttoo  tthhee  nneexxtt..  
  

88..55..33  CCoo--oopptt  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  aassssiisstt  tthhee  NNEECC  mmeemmbbeerrss..    IInn  ccaassee  ooff  
vvaaccaanncciieess  aaddddiittiioonnaall  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  NNEECC  mmaayy  bbee  ccoo--oopptteedd  bbyy  tthhee  
NNTTCC..  

  

88..55..44  DDiirreecctt  tthhee  aaffffaaiirrss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  NNAANNTTUU  bbeettwweeeenn  mmeeeettiinnggss  iinn  
ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  ddeecciissiioonnss  ooff  bbootthh  tthhee  NNTTCC  aanndd  
CCoonnggrreessss..  

  

88..55..55  IInniittiiaattee  ppoolliicciieess  aanndd  aaccttiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  
ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  NNTTCC  aanndd  CCoonnggrreessss..  

  

88..55..66  RReevviieeww  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnggrreessss  rreessoolluuttiioonnss..  
  

88..55..77  CCoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  ddeetteerrmmiinnee  aannnnuuaall  bbuuddggeettss  
aanndd  ssuubbmmiitt  aa  ggeenneerraall  bbuuddggeett  ttoo  tthhee  NNTTCC..  

  

88..55..88    AAppppooiinntt  tthhee  aauuddiittoorrss  ffoorr  tthhee  UUnniioonn..  
  

88..55..99    DDrraafftt  tthhee  NNTTCC  aaggeennddaa..  
  

88..55..1100  AAtttteenndd  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNEECC..    SShhoouulldd  aann  NNEECC  mmeemmbbeerrss  bbee  uunnaabbllee  ttoo  
aatttteenndd  ssuucchh  aa  mmeeeettiinngg  hhee//sshhee  mmuusstt  ffuurrnniisshh wwrriitttteenn  eexxccuussee  ttoo  tthhee  
NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  aatt  lleeaasstt  oonn  ((11))  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  
mmeeeettiinngg..  

  

88..55..1111    AAppppooiinntt  ssiiggnnaattoorriieess  ffoorr  NNAANNTTUU’’ss  aaccccoouunnttss..  
  
  

88..55..1122  RReessiiggnnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  NNEECC  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
iinn  wwrriittiinngg  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  NNTTCC..  

 

88..66    DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  NNEECC  OOFFFFIICCEE  BBEEAARREERRSS  
 

88..66..11    PPrreessiiddeenntt  
  

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..11..11  PPrreessiiddee  aatt  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss,,  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  
((NNTTCC))  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((NNEECC))  aatt  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  
pprreesseenntt..  

  

88..66..11..22  RReepprreesseenntt  NNAANNTTUU  wwhheenneevveerr  nneecceessssaarryy  aanndd  uupphhoolldd  tthhee  NNAANNTTUU  
ccoonnssttiittuuttiioonn  tthheerreeooff..  

  

88..66..11..33  IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy  
aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  iissssuueess  pprreessss  ssttaatteemmeennttss  oonn  bbeehhaallff  ooff  NNAANNTTUU..  
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88..66..22    TThhee  DDeeppuuttyy  PPrreessiiddeenntt  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..22..11  AAssssiisstt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  
PPrreessiiddeenntt  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee..  

 

88..66..33    SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
 

  
HHee//SShhee  sshhaallll::  

  

88..66..33..  11  SShhaallll  bbee  aa  ffuullll  ttiimmee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  AAccccoouunnttiinngg  ooffffiicceerr  ooff  NNAANNTTUU..  
  

88..66..33..22  IIssssuuee  pprreessss  ssttaatteemmeennttss  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  DDiirreeccttoorr  
ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy  oonn  bbeehhaallff  ooff  NNAANNTTUU..  

  

88..66..33..33  IIssssuuee  nnoottiicceess  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss  ttoo  rreeaacchh  tthhee  mmeemmbbeerrss  aatt  lleeaasstt  1144  ddaayyss  
bbeeffoorreehhaanndd,,  aanndd  iinn  tteerrmmss  ooff    NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss,,  ttoo  rreeaacchh  mmeemmbbeerrss  tthhrreeee  
((33))  mmoonntthhss  iinn  aaddvvaannccee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthheessee  nnoottiiccee  ppeerriiooddss  sshhaallll  nnoott  
aappppllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  mmeeeettiinngg..  

  

88..66..33..44  EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  rreessoolluuttiioonnss  ttaakkeenn  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  aarree  ffoorrwwaarrddeedd  
ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  

  

88..66..33..55  SSttoorree  aallll  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ooff  NNAANNTTUU  ffoorr  rreeffeerreennccee  ppuurrppoosseess;;  
  

88..66..33..66  SSuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoonnggrreessss  aanndd  tthhee  NNTTCC..  

  

88..66..33..77  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoo--ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  ggeenneerraall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
SSeeccrreettaarriiaatt..  

 
 

88..66..44    TThhee  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..44..11  AAssssiisstt  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  
ppeerrffoorrmm  ssuucchh  dduuttiieess  aass  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee//NNaattiioonnaall  
TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  mmaayy  iimmppoossee..  

 

88..66..55    NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..55..11    AAssssiisstt  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  wwiitthh  aallll  tthhee  ooffffiicciiaall  ccoorrrreessppoonnddeenncceess..  
  

88..66..55..22  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  mmiinnuuttiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss,,  NNTTCC,,  
NNEECC  aanndd  MMCC  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  mmeeeettiinngg  ooff  NNAANNTTUU..  

  

88..66..55..33  KKeeeepp  aanndd  rreeaadd  aallll  mmiinnuutteess  ooff  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss,,  NNTTCC,,  
NNEECC  aanndd  MMCC  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  mmeeeettiinngg  ooff  NNAANNTTUU..  
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88..66..66    DDeeppuuttyy  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
 

88..66..66..11  AAssssiisstt  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  iinn  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  NNaattiioonnaall  
SSeeccrreettaarryy  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee..  

 

88..66..77    NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..77..11    BBee  aa  jjooiinntt  ssiiggnnaattoorryy  ffoorr  tthhee  ffuunnddss  ooff  NNAANNTTUU..  
  

88..66..77..22  AAddmmiinniisstteerr  tthhee  ffiinnaanncceess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  NNAANNTTUU  ffiinnaanncciiaall  pprroocceedduurreess  
aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaallllyy  AAcccceepptteedd  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  aanndd  PPrriinncciipplleess..  
ggeenneerraall  aauuddiittiinngg  pprroocceedduurreess..  

  

88..66..77..33  IIssssuueess  rreecceeiippttss  ffoorr  aallll  ppaayymmeennttss,,  ggrraannttss  aanndd  ddoonnaattiioonnss  mmaaddee  ttoo  NNAANNTTUU  
aanndd  ddeeppoossiitt  ccaasshh  iinnttoo  tthhee  bbaannkk  aaccccoouunntt  ooff  NNAANNTTUU  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  
ooff  rreecceeiippttss  ooff  ssuucchh  mmoonniieess//ffuunnddss..  

  

88..66..77..44  BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  NNEECC,,  tthhee  NNTTCC  aanndd  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ffoorr  aallll  
ffiinnaanncciiaall  aaccttiivviittiieess..  

  

88..66..77..55  DDrraafftt  aann  aannnnuuaall  bbuuddggeett  aanndd  ssuubbmmiitt  iitt  ttoo  tthhee  NNEECC,,  NNTTCC  oorr  NNaattiioonnaall  
CCoonnggrreessss..  

  

88..66..77..66  AAddvviissee  tthhee  NNEECC  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  oonn  tthhee  bbeesstt  iinnvveessttmmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess..  
  

88..66..77..77  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffuunndd--rraaiissiinngg  aanndd  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  bbooookkss  iinn  oorrddeerr..  
  

88..66..77..88  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aauuddiittiinngg  ooff  tthhee  bbooookkss  ooff  NNAANNTTUU  bbyy  aann  aauuddiittiinngg  
ffiirrmm  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ((3311  ooff  DDeecceemmbbeerr))  oorr//aanndd  bbeeffoorree  
tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  

 

88..66..77..99  KKeeeepp  NNAANNTTUU’’ss  bbooookkss  ooppeenn  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  oonn  rreeqquueesstt  aatt  eeaacchh  sseessssiioonn  ooff  
tthhee  NNEECC,,  tthhee  NNTTCC  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  

  

88..66..77..1100  SShhaallll  ssuubbmmiitt  aa  ccoommpplleettee  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoonnggrreessss..  

  

88..66..77..1111  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  tthhee  pprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  
UUnniioonn’’ss  pprrooppeerrttyy..  

  

88..66..77..1122  SSuubbmmiitt  aa  ddeettaaiilleedd  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  UUnniioonn  aatt  
eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNEECC,,  NNTTCC  aanndd  CCoonnggrreessss..  

  

88..66..77..1133  IInnvveessttiiggaattee  mmeemmbbeerr’’ss  bbeenneeffiittss  iinn  ccoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  
OOrrggaanniisseerr  aanndd  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy..  

 

88..66..88    DDeeppuuttyy  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  
 

HHee//SShhee  sshhaallll  
  

88..66..88..11  AAssssiisstt  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  iinn  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  NNaattiioonnaall  
TTrreeaassuurreerr  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee..  
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88..66..99    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  SSppoorrtt  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..99..11  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,      oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  aaddvvaanncceemmeenntt    ooff  
ssppoorrttss..  

  

88..66..99..22  LLiiaaiissee  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  ssppoorrttss..  
  

88..66..99..33  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNEECC  nnoommiinnaattee  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  ssuuppppoorrtt  
hhiimm//hheerr  iinn  hhiiss//hheerr  aaccttiivviittiieess..  

  

88..66..99..44  IInnvveessttiiggaattee  wwaayyss  ooff  mmaakkiinngg  ssppoorrtt  ffaacciilliittiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  aanndd  
tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee..  

 

88..66..1100  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  CCuullttuurree,,  SSttuuddeennttss  aanndd  CCoommmmuunniittyy  AAffffaaiirrss  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..1100..11  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aaddvvaanncceemmeenntt    aanndd  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  
ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  oonn  bbeehhaallff  ooff  NNAANNTTUU..  

  

88..66..1100..22  LLiiaaiissee  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff    ccuullttuurree..  
  

88..66..1100..33  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNEECC,,  nnoommiinnaattee  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  aassssiisstt  
hhiimm//hheerr  iinn  hhiiss  //hheerr  dduuttiieess..    

  

88..66..1100..44  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  lliiaaiissee  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssttuuddeenntt  
oorrggaanniissaattiioonnss  lliikkee  NNUUNNWW,,  NNAANNSSOO  aanndd  ootthheerr  NNoonn--  ggoovveerrnnmmeennttaall  
OOrrggaanniissaattiioonnss  ((NNGGOO’’ss))..  

88..66..1100..55  WWoorrkk  oouutt  jjooiinntt  pprrooggrraammmmeess  ooff  aaccttiioonn  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh tthhee  NNEECC  aanndd  
tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonncceerrnneedd..  
 

88..66..1100..66  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNEECC  nnoommiinnaattee  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  ttoo  ssuuppppoorrtt  
hhiimm//hheerr  iinn  hhiiss//hheerr  aaccttiivviittiieess..  

  
88..66..1111    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss    
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..66..1111..11  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ggeennddeerr  iissssuueess..  

  

88..66..1111..22  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aanndd  iinnttiimmiiddaattiioonn  ooff  
wwoommeenn  wwiitthhiinn  tthhee  UUnniioonn  aanndd  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  ggeenneerraall..  

  

88..66..1111..33  OOrrggaanniissee  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess  aaiimmeedd  aatt  pprroommoottiinngg  tthhee  ggeennddeerr  
aawwaarreenneessss  iinn  NNAANNTTUU..  

  

88..66..1111..44  PPrroommoottee  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ssoolliiddaarriittyy  wwiitthh  ootthheerr  nnaattiioonnaall  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  ggeennddeerr  iissssuueess....  

  

88..66..1111..55  HHaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  nnoommiinnaattee  mmeemmbbeerrss  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  ssuuppppoorrtt  hhiimm//hheerr  iinn  
hhiiss//hheerr  aaccttiivviittiieess..  
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((aa))    TThhee  SSeeccrreettaarriiaatt::  
    TThhee  SSeeccrreettaarriiaatt  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  
  

11..  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall..  
22..  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall..  
33..  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy..  
44..  NNaattiioonnaall  OOrrggaanniizzeerr..  
55..  FFiinnaanncciiaall  AAddmmiinniissttrraattoorr..  
66..  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoo--oorrddiinnaattoorr..  
77..  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  HHeeaalltthh,,  SSeexxuuaall  RReepprroodduuccttiioonn  aanndd  MMeemmbbeerrss’’  

WWeellllnneessss..  ((HHIIVV//AAIIDDSS))  
  
  

((bb))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppoossiittiioonnss      sshhaallll  nnoott  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  NNEECC  aass  tthheeyy  aarree  
aappppooiinntteedd  oorr  sseeccoonnddeedd  bbuutt  sshhaallll  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg  oonnllyy  iiff  tthheeiirr  iinnppuutt  iiss  
rreeqquuiirreedd..    

  

11..  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy..  
22..  NNaattiioonnaall  OOrrggaanniizzeerr..  
33..  FFiinnaanncciiaall  AAddmmiinniissttrraattoorr..  
44..  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoo--oorrddiinnaattoorr..  
55..  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  HHeeaalltthh,,  SSeexxuuaall  RReepprroodduuccttiioonn  aanndd  MMeemmbbeerrss’’  

WWeellllnneessss..  ((HHIIVV//AAIIDDSS))  
 
DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy  
 

HHee//sshhee  sshhaallll::  
  

((aa))  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarriinngg  aallll  NNAANNTTUU  ppuubblliiccaattiioonnss,,  wwhhiicchh  sshhaallll  rreefflleecctt  tthhee  
vviieewwss  aanndd  ooppiinniioonnss  ooff  tteeaacchheerrss  oonn  iissssuueess  tthhaatt  aaffffeecctt  tthheeiirr  ddaaiillyy  lliivveess  aanndd  tthhee  
aaccttiivviittiieess  ooff  NNAANNTTUU..  

  

  PPuubblliisshh  mmaatteerriiaallss  aanndd  ffaaccttuuaall  ppaappeerrss  tthhaatt  wwoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee                  
ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  tthhee  vviiaabbllee  aanndd  ssttrroonngg  ffeeeelliinngg  ooff  sseellff--rreelliiaannccee  aanndd  ccoonnsscciioouussnneessss          
aammoonnggsstt mmeemmbbeerrss  aanndd  ssoocciieettyy  aatt  llaarrggee..  

  

((bb))  IIssssuueess  pprreessss  ssttaatteemmeennttss  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy            
GGeenneerraall  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  UUnniioonn..  

  

((cc))  BBee  tthhee  cchhiieeff  eeddiittoorr  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  nneewwsslleetttteerr,,  ““TTEEAACCHH””..  
  

((dd))  DDoo  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonn..  
  

((ee))  IInnvveessttiiggaattee  mmeemmbbeerrss  bbeenneeffiittss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  OOrrggaanniizzeerr  aanndd  
tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr..  

  

((ff))  HHee//sshhee  sshhaallll  bbee  eemmppllooyyeedd  oonn  aa  ffuullll––ttiimmee  bbaassiiss..  
  

((gg))  BBee  aann  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNEECC..  
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NNaattiioonnaall  OOrrggaanniisseerr  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

((aa))  BBee  lliiaaiissoonn  bbeettwweeeenn  tthhee  NNEECC,,  tthhee  rreeggiioonnss  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  
NNAANNTTUU..  
  

((bb))  KKeeeepp  rreegguullaarr  ccoonnttaaccttss  aanndd  vviissiitt  aallll  rreeggiioonnaall  cceennttrreess  aanndd  bbrraanncchheess,,  aanndd  bbee  
aavvaaiillaabbllee  aatt  aallll  ttiimmeess  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  rreeggiioonnss..  
  

((cc))  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  ccoonndduucctt  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  tthhee  mmoosstt  vviiaabbllee  
mmeetthhoodd  ooff  pprrooggrraammmmiinngg  ccoommmmuunniittyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  aanndd  wwoorrkk  oouutt  
ppllaannss  ffoorr  iinnvvoollvviinngg  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  iinn  ssuucchh  sscchheemmeess..  

  

((dd))  IInnvveessttiiggaattee  mmeemmbbeerr  bbeenneeffiittss  ffoorr  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  
SSeeccrreettaarryy  ffoorr  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  MMeemmbbeerrss  bbeenneeffiittss..  

  

((ff))            SShhaallll  bbee  eemmppllooyyeedd  oonn  aa  ffuullll--ttiimmee  bbaassiiss,,  
  

((gg))          BBee  aann  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNEECC..  
  
((hh))          HHaannddllee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  eenntteerr  tthhee  nnaammeess  iinnttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp                                               

rreeggiisstteerr,,  sseenndd  tthhee  ssttoopp  oorrddeerrss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  iissssuuee  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd 
 

PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoo--oorrddiinnaattoorr  
  

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  
  

((aa))    IIddeennttiiffyy  tthhee  IInn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinnggss  nneeeeddss  ffoorr  tthhee  tteeaacchheerrss..  
((bb))    DDeevveelloopp  IInn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  tteeaacchheerrss..  
((cc))    DDeevveelloopp  tthhee  NNAANNTTUU  ppoolliiccyy  oonn  tteeaacchheerrss  eedduuccaattiioonn,,  aadduulltt  eedduuccaattiioonn,,        

eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn,,  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinnggss  aanndd  pprree--pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn..  
((dd))  AAnnaallyyzzee  tthhee  eedduuccaattiioonnll  ppoolliiccyy  iinn  NNaammiibbiiaa  aanndd  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  tthheerreeooff..  
((ee))  AAnnaallyyzzee  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn,,  aaccccrreeddiittaattiioonn  aanndd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss        

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd    NNAANNTTUU  ppoossiittiioonn//iinntteerrvveennttiioonnss..  
((ff))  EEssttaabblliisshh  ssuubbjjeeccttss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  aannaallyyzzee  vvaarriioouuss  pprrooggrraammss  

aanndd  ccoommppoonneennttss    ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  EEssttaabblliisshh  rreessoouurrccee  ggrroouuppss//cceennttrreess  ffoorr  
tteeaacchheerrss..  

((gg))  DDeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ffoorr  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss..  
((hh))  SSeerrvvee  iinn  vvaarriioouuss  eedduuccaattiioonn  bbooddiieess  aanndd  ffoorruummss  ttoo  aaddvvaannccee  NNAANNTTUU’’ss  bbeelliieeffss,,  

vvaalluueess,,  iiddeeoollooggiieess  aanndd  iittss  pphhiilloossoopphhyy  ooff  eedduuccaattiioonn..    
((ii))  CCoo--oorrddiinnaattee  aallll  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  aanndd  ggeennddeerr  aaccttiivviittiieess..  
  
      
Co-ordinator for Health and Members’ Wellness.  
He/She shall: 
 

(a) Be the fulltime officer responsible for the implementation of Relevant  Project. 
 

(b) Be responsible for management and coordination of HIV and AIDS and 
Gender activities. 

 

(c) To create  and maintain the trainers updated file/record. 
 



NNAAMMIIBBIIAA    NNAATTIIOONNAALL    TTEEAACCHHEERRSS’’    UUNNIIOONN            CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
 

1177  

(d) Planning, organizing and conducting of training activities. 
 

(e) Training of teachers on HIV and Gender policies, EFA processes and HIV 
prevention. 

 

(f) Compile the annual financial report to be submitted to the donors. 
 

(g) Ensure proper utilization of Project funds. 
 

(h) Establish working relations and collaboration with the Government and 
organization working in the area of HIV and AIDS. 

 

(i) Initiate and undertake research addressing specific aspects of EFA and 
HIV/AIDS. 

 

(j) Attend meetings and workshops dealing with HIV and AIDS. 
 

(k) Communicate frequently to the project donors and funding partners. 
 

(l) Compile Annual Progress Report to be submitted to project donors. 
 

(m)       Keep updated files on the project activities. 
 

(n)       Publish and maintain documentation of Project Materials. 
 

(o) Review NANTU HIV and Gender Policies. 
 

(p) Seek support for the EFA-HIV and AIDS programme at Government and 
Civil Society  level. 

 

(q) Represent NANTU on various HIV and AIDS forums. 
 

(r) Arrange all gender activities for NANTU in consultation with the Secretary 
for Gender Affairs. 

 
88..77        TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ((MMCC))  
 

PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ((MMCC))  
 

88..77..11  TThhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  aassssiisstteedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  NNEECC  sshhaallll  ttaakkee  oonn  tthhee  ddaaiillyy  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  NNAANNTTUU  iinn  tthhee  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  ccoonnggrreesssseess..  

  

88..77..22  TThhee  MMCC  mmaayy  oorrggaanniizzee  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  sseemmiinnaarrss  ttoo  iinnffoorrmm  aanndd  eedduuccaattee  
mmeemmbbeerrss..    SSuucchh  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  sseemmiinnaarrss  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ssttaattuuss  
aass  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  

  

88..77..33  TThhee  MMCC  sshhaallll  sseerrvvee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  ttwwoo  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreesssseess..  
 

88..88    RReeggiioonnaall  OOrrggaannss  
 

There shall be the following organs of NANTU at regional level: 
 

� Regional Conference,  
� NANTU Regional Council and  
� Regional Executive Committee. 
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88..88..11  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreenncceess  ((RRCCss))  
88..88..11..11  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  rreeggiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  eeaacchh  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreeggiioonn..  
  

88..88..11..22                        TThhee  CCoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  
  

aa))  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
  

bb))  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBrraanncchh  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
  

cc))  FFiivvee  eelleecctteedd  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  eeaacchh  bbrraanncchh..  
 

PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  RREEGGIIOONNAALL  CCOONNFFEERREENNCCEE::  
 

88..88..11..33  TThhee  RReeggiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  sshhaallll  bbee  tthhee  hhiigghheesstt  oorrggaann  ooff  aauutthhoorriittyy  iinn  tthhee          
rreeggiioonn..  

88..88..11..44  IItt  sshhaallll  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  ddeecciiddee  oonn  mmaatttteerrss  ooff  rreeggiioonnaall  
ccoonncceerrnn  aanndd  mmaayy  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  tthheerreeooff  ttoo  tthhee  NNEECC..  

  

88..88..11..55  TThhee  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreenncceess  sshhaallll  eelleecctt  tthhee  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
  

88..88..11..66  IItt  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aaddoopptt  rreeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  RREECC  oonn  tthhee  
aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  UUnniioonn  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn..  

  

88..88..11..77  AA  ssppeecciiaall  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  oonn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  eeiitthheerr  
tthhee  NNEECC  oorr  tthhee  RREECC  oorr  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  bbootthh  bbyy  ttwwoo--tthhiirrdd  ((22//33))  mmaajjoorriittyy  
ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssttrruuccttuurreess..  

  

88..88..11..88  TThhee  RRCC  sshhaallll  nnoommiinnaattee  NNAANNTTUU  rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  sseerrvvee  oonn  ccoonncciilliiaattiioonn  
bbooaarrddss  aatt  rreeggiioonnaall  lleevveell  aanndd  aasssseessssoorrss  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt  llaabboouurr  ccoouurrttss..  

  

88..88..11..99  TThhee  qquuoorruumm  ooff  tthhee  RRCC  sshhaallll  bbee  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee ddeelleeggaatteess  
eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd..  

 
88..88..22  TThhee  NNAANNTTUU  RReeggiioonnaall  CCoouunncciill  ((NNRRCC))  
  

TThhee  NNAANNTTUU  RReeggiioonnaall  CCoouunncciill  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  
  

��  AAllll  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss,,  
��  AAllll  BBrraanncchh  CChhaaiirrppeerrssoonnss,,  
��  AAllll  BBrraanncchh  SSeeccrreettaarriieess..  

  
PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  NNAANNTTUU  RREEGGIIOONNAALL  CCOOUUNNCCIILLSS  

 

TThhee  NNRRCC  sshhaallll::  
  

88..88..22..11  BBee  tthhee  hhiigghheesstt  ddeecciissiioonn––mmaakkiinngg  bbooddyy  bbeettwweeeenn  ccoonnffeerreenncceess..  
  

88..88..22..22  BBee  ccoommppeetteenntt  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  ddeecciiddee  oonn  mmaatttteerrss  ooff  rreeggiioonnaall  ccoonncceerrnn  aanndd  
mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  tthheerreeooff  ttoo  tthhee  RRCC..  

  

88..88..22..33  DDiissccuussss  aanndd  aaddoopptt,,  rreevviieeww,,  aammeenndd  aannnnuuaallllyy  iittss  rreessoolluuttiioonnss,,  ddeecciissiioonnss  
aanndd//oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

  

88..88..22..44    SSuuppeerrvviissee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  RREECC..  
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88..88..22..55  CCoonnvveennee  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  
vveennuuee  aanndd  ddaatteess  ooff  ssuucchh  ccoonnffeerreennccee  aanndd  ddrraafftt  tthhee  aaggeennddaa..    NNoottiiccee  ooff  
ssuucchh  ccoonnffeerreennccee  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ((22))  mmoonntthhss  iinn  aaddvvaannccee..  

  

88..88..22..66  CCoonnssiiddeerr  aanndd  aaddoopptt  aallll  rreeppoorrttss  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaall  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  
RREECC..  

  

88..88..22..77  MMeeeett  aatt  lleeaasstt  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr  oonn  ddaatteess  aanndd  vveennuueess  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
RREECC..  

 
88..88..33  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((RREECC))  
 

PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  tthhee  RREECC::  
 

88..88..33..11  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  AAffffaaiirrss  ooff  aannyy  rreeggiioonn  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  bbee  vveesstteedd  
iinn  tthhee  RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((tthheerreeiinnaafftteerr  ““  RREECC””))  wwhhiicchh  sshhaallll  
ccoonnssiisstt  ooff  eeiigghhtt  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  bbaalllloott  uuppoonn  nnoommiinnaattiioonn,,  
dduullyy  sseeccoonnddeedd..  

  

88..88..33..22  AAtt  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnffeerreennccee,,  ddeelleeggaatteess  sshhaallll  eelleecctt  tthhee  RREECC  bbyy  SSeeccrreett  
bbaalllloott  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  mmeemmbbeerrss  eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd..  

  

88..88..33..33        TThhee  RREECC  sshhaallll  bbee  ccoommppoosseedd  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn,,  
TTrreeaassuurreerr,,  SSeeccrreettaarryy,,  VViiccee  SSeeccrreettaarryy,,  OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarryy,,  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  
IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss..  

  

88..88..33..44  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RREECC  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd  
bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--eelleeccttiioonn..  

  

88..88..33..55  TThhee  RREECC  sshhaallll  mmeeeett  aass  oofftteenn  aass  iitt  ddeeeemmss  ffiitt,,  bbuutt  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  tthhrreeee  
mmoonntthhss..  

  

88..88..33..66  TThhee  RREECC  sshhaallll  bbee  tthhee  hhiigghheesstt  aauutthhoorriittyy  wwiitthhiinn  aa  rreeggiioonn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  
RRCC’’SS..  

  

88..88..33..77  TThhee  RREECC  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeggiioonnaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
ddeecciissiioonnss  aanndd  ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  CCoonnggrreessss,,  NNTTCC,,  NNEECC  aanndd  tthhoossee  ooff  tthhee  RRCC..  

  

88..88..33..88  AA  qquuoorruumm  ooff  iittss  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  
eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd..  

  

88..88..33..99  AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  RREECC  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  
tthhee  RREECC  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  
ddeelleeggaatteess..  

 

88..99    DDuuttiieess  ooff  RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  
 

88..99..11    CChhaaiirrppeerrssoonn  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..11..11  CChhaaiirr  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNRRCC  aanndd  RREECC  aanndd  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  
  

88..99..11..22  CCoonnvveennee  aallll  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNRRCC  aanndd  RREECC  iinn  ccoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  RREECC  
mmeemmbbeerrss..  
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88..99..11..33    LLiiaaiissee  wwiitthh  tthhee  BBEECC’’ss  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..11..44    KKeeeepp  tthhee  NNEECC  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  eevveennttss  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..11..55    SSeerrvvee  oonn  tthhee  NNTTCC  dduurriinngg  hhiiss//hheerr  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee..  
 

88..99..22    DDeeppuuttyy  CChhaaiirrppeerrssoonn  
 

      HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..22..11  AAssssiisstt  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  
rreeggiioonnaall  cchhaaiirrppeerrssoonn  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee..  
  

8.9.2.2 Be responsible for all professional development issues in the region  
and be in continuous consultation with the Professional Development 
Co-ordinator at Head Office through the Regional Chairperson. 
 

8.9.2.3 Identify subjects and professional committees to analyze various  
Aspects, programs and components of the education system. 

8.9.2.4 Identify resource groups/centers for teachers. 
 

8.9.2.5 Identify professional developmental needs, challenges and problems 
facing the teachers in the region.  

 

8.9.2.6 Serve on regional education forums and bodies such as the Regional 
Education Forum.  

 

8.9.2.7  Co-ordinate all professional development projects and gender activities  
in collaboration with the Gender Co-ordinator. 
 

8.9.2.8  Empower NANTU members on the Code of Conduct. 
 

88..99..33    TThhee  SSeeccrreettaarryy  
 

      HHee//SShhee  sshhaallll::  
 

88..99..33..11  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd    ccoorrrreessppoonnddeenncceess  ooff  tthhee  RREECC..  

  

88..99..33..22  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  mmiinnuuttiinngg  ooff  tthhee  RREECC  aanndd  aallll  RREECC  mmeeeettiinnggss..  
  

88..99..33..33  EEnnssuurree  tthhee  ssaaffee  kkeeeeppiinngg  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aallll      mmiinnuutteess  ooff  tthhee  RRCC  aanndd    
RREECC  mmeeeettiinnggss..  

  

88..99..33..44  SShhaallll  hhaavvee  ccoooorrddiinnaattiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ggeenneerraall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
RREECC  SSeeccrreettaarriiaatt..  

 

88..99..44    TThhee  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy    
 

HHee  //SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..44..11  AAssssiisstt  tthhee  sseeccrreettaarryy  iinn  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  sseeccrreettaarryy  iinn  hhiiss  hheerr  
aabbsseennccee..  
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88..99..55  TThhee  TTrreeaassuurreerr  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..55..11  BBee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aallll  ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..55..22  BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr..  
  

88..99..55..33  LLiiaaiissee  wwiitthh  tthhee  ttrreeaassuurreerr  ooff  tthhee  bbrraanncchheess  iinn  tthhee  rreeggiioonnss  ttoo  oorrggaanniizzee  ffuunndd--
rraaiissiinngg  aaccttiivviittiieess..  

  

88..99..55..44  SSuuppeerrvviissee  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssttoopp--oorrddeerr  ffoorrmmss  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
 
88..99..66    TThhee  OOrrggaanniizziinngg  SSeeccrreettaarryy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..66..11    RReeccrruuiitt  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..66..22  LLiiaaiissee  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  bbrraanncchheess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..66..33  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
 
88..99..66  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..77..11    DDiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  

88..99..77..22  EEnnccoouurraaggee  mmeemmbbeerrss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  aarrttiicclleess  ttoo  tthhee  NNAANNTTUU  nneewwsslleetttteerrss..  
  

88..99..77..33    CCoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  NNAANNTTUU  nneewwsslleetttteerr..  
  

88..99..77..44  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  aacctt  aass  ssppookkeess--ppeerrssoonn  ffoorr  tthhee  RREECC..  
  

88..99..77..55    MMaakkee  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  
88..99..77  TThhee  RReeggiioonnaall  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

88..99..88..11    CCoo--oopptt  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ttoo  aassssiisstt  hheerr//hhiimm  iinn  hheerr//hhiiss  dduuttiieess..  
  

88..99..88..22    AAtttteenndd  aallll  mmeeeettiinnggss  rreellaatteedd  ttoo  ggeennddeerr  iissssuuee..  
  

88..99..88..33  OOrrggaanniissee  sseemmiinnaarrss  aanndd  wwoorrkksshhoopp  ttoo  eedduuccaattee  mmeemmbbeerrss  aatt  rreeggiioonnaall  lleevveell  
oonn  ggeennddeerr  iissssuueess..  

  

88..99..88..44  CChhaannnneell  ggeennddeerr  rreellaatteedd  ggrriieevvaanncceess    tthhrroouugghh  tthhee  uunniioonn  ssttrruuccttuurreess..  
  

88..99..88..55  SSuuppeerrvviissee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreessoolluuttiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  ddiirreeccttiivveess  
ccoonncceerrnniinngg  ggeennddeerr  iissssuueess..  
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99..    BBRRAANNCCHH  OORRGGAANNSS  
 

TThheerree  sshhaallll  bbee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrggaannss  ooff  NNAANNTTUU  aatt  bbrraanncchh  lleevveell::  
  

••  BBrraanncchh  BBiieennnniiaall  CCoonnffeerreennccee  aanndd  

••  BBrraanncchh  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
 

99..11    BBrraanncchh  CCoonnffeerreennccee  ((BBCC))  
 

99..11..11  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  BBrraanncchh  CCoonnffeerreennccee  ooff  NNAANNTTUU  aanndd  iittss  ccoommppoossiittiioonn  sshhaallll  
bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBEECC,,  aanndd  ffoouurr  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  eeaacchh  NNAANNTTUU  SScchhooooll  
CCoommmmiitttteeee..  

 
PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  BBCC  

 

TThhee  BBBBCC  sshhaallll::  
  

99..11..22    BBee  tthhee  hhiigghheesstt  oorrggaann  ooff  aauutthhoorriittyy  aatt  bbrraanncchh  lleevveell..  
  

99..11..33    EElleecctt  tthhee  BBEECC..  
  

99..11..44  BBee  ccoommppeetteenntt  ttoo  ddiissccuussss  ssuucchh  mmaatttteerrss  ooff  llooccaall  iinntteerreesstt  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  
aanndd  mmaayy  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  tthheerreeooff    ttoo  tthhee  RREECC,,  NNRRCC  aanndd  tthhee  RRCC..  

  

99..11..55    SSeenndd  ttwweellvvee  ((1122))  ddeelleeggaatteess  ttoo  tthhee  RRCC..  
 
99..22    BBrraanncchh  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((BBEECC))  
 

PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  tthhee  BBEECC::  
  

99..22..11    TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  BBEECC  ooff  NNAANNTTUU  ffoorr  eeaacchh  bbrraanncchh..  
  

99..22..22  IIttss  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  sshhaallll  bbee  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd  iitt  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--  eelleeccttiioonn..  
  

99..22..33  IItt  sshhaallll  mmoobbiilliizzee    NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  aanndd  rreeccrruuiitt  nneeww  oonneess..  
  

99..22..44  IItt  sshhaallll  bbee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  BBrraanncchh  BBiieennnniiaall  CCoonnffeerreennccee  aanndd  tthhee  RREECC..  
  

99..22..55  IItt  sshhaallll  mmeeeett  iinn  oorrddiinnaarryy  sseessssiioonn  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  ttwwoo  mmoonntthhss  aanndd  aass  
oofftteenn  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy..  

  

99..22..66  TThhee  BBEECC  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  RREECC  ssuussppeennssiioonn  ooff  NNAANNTTUU  SScchhooooll  
CCoommmmiitttteeee  ooffffiicciiaallss  aanndd  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  ffoorr  sseerriioouuss  mmiissccoonndduucctt  oorr  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn..  

  

99..22..77  TThhee  qquuoorruumm  ooff  tthhee  BBEECC  sshhaallll  bbee  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  
  

99..22..88  AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBEECC  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  
tthhee  BBBBCC  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  
ddeelleeggaatteess..  
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99..22..99  TThhee  BBrraanncchh  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  
  

11..  CChhaaiirrppeerrssoonn  
22..    DDeeppuuttyy  CChhaaiirrppeerrssoonn  
33..    SSeeccrreettaarryy  
44..    DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  
55..    TTrreeaassuurreerr  
66..    OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarryy  
77..    SSeeccrreettaarryy  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy    
88..    BBrraanncchh  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss..  
 

DDuuttiieess  ooff  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  
 

99..22..1100  CChhaaiirrppeerrssoonn  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1100..11  CChhaaiirr  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBEECC  aanndd  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  
  

99..22..1100..22  CCoonnvveennee  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBEECC  iinn  ccoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  BBEECC  
mmeemmbbeerrss..  

  

99..22..1100..33  KKeeeepp  tthhee  RREECC  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  eevveennttss  iinn  tthhee  bbrraanncchh..  
  

99..22..1100..44  SSeerrvvee  oonn  tthhee  NNRRCC  dduurriinngg  hhiiss//hheerr  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee..  
 
99..22..1111..  DDeeppuuttyy  CChhaaiirrppeerrssoonn  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1111..11..11  AAssssiisstt  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  bbrraanncchh  
cchhaaiirrppeerrssoonn  iinn  hhiiss  //hheerr  aabbsseennccee..  

 
99..22..1122            SSeeccrreettaarryy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1122..11    BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  ccoorrrreessppoonnddeenncceess  ooff  tthhee  ..  
  

99..22..1122..22  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  mmiinnuuttiinngg  ooff  tthhee  BBBBCC  aanndd  aallll  BBEECC            
                                      mmeeeettiinnggss..  
  
99..22..1122..33  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  
 

HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1122..33..11  AAssssiisstt  tthhee  sseeccrreettaarryy  iinn  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  aacctt  aass  sseeccrreettaarryy  iinn  hhiiss//hheerr                  
                                      aabbsseennccee..  
 
99..22..1122..44  TTrreeaassuurreerr  
 

HHee//SShhee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee::  
  

99..22..1122..44..11..11  TToo  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aallll  ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss  iinn  tthhee  bbrraanncchh,,  
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99..22..1122..44..11..22  BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  rreeggiioonnaall  ttrreeaassuurreerr..  
  

99..22..1122..44..11..33  LLiiaaiissee  wwiitthh  tthhee  ttrreeaassuurreerrss  ooff  tthhee  NNSSCC’’ss  iinn  tthhee  bbrraanncchh  ttoo  oorrggaanniizzee  ffuunndd--
rraaiissiinngg  aaccttiivviittiieess..  

  

99..221122..44..11..44        SSuuppeerrvviissee  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssttoopp--oorrddeerr  ffoorrmmss  iinn  tthhee  bbrraanncchh..  
 
99..22..1122..55          OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarryy  
 

          HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1122..55..11            RReeccrruuiitt  nneeww  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  bbrraanncchh..  
  

99..22..1122..55..22            LLiiaaiissee  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  sscchhoooollss  iinn  tthhee  bbrraanncchh..  
  

99..22..1122..55..33            BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  eedduuccaattiioonn..  
 
 

99..22..1122..66            SSeeccrreettaarryy  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicciittyy  
 

    HHee//SShhee  sshhaallll::  
  

99..22..1122..66..11        BBee  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss          
                                                wwiitthhiinn  tthhee  bbrraanncchh..  
  

99..22..1122..66..22        EEnnccoouurraaggee  mmeemmbbeerrss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  NNAANNTTUU  nneewwsslleetttteerrss..  
  

99..22..1122..66..33        PPrroo--aaccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  NNAANNTTUU  nneewwsslleetttteerr..  
  

99..22..1122..66..33..11    SSeerrvvee  aanndd  aacctt  aass  ssppookkeessppeerrssoonn  ffoorr  tthhee  BBEECC  tthhrroouugghh  iinnffoorrmmaattiioonn  
ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa..  

 

99..22..1122..77              BBrraanncchh  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ffoorr  GGeennddeerr  AAffffaaiirrss  
 

HHee//sshhee  sshhaallll::  
  

99..22..1122..77..11  CCoo--oopptt  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ttoo  aassssiisstt  hhiimm//hheerr  iinn  hhiiss//hheerr  dduuttiieess..  
  

99..22..1122..77..22  AAtttteenndd  aallll  mmeeeettiinnggss  rreellaatteedd  ttoo  ggeennddeerr  iissssuueess..  
  

99..22..1122..77..33  OOrrggaanniissee  sseemmiinnaarrss  aanndd  wwoorrkksshhooppss  ttoo  eedduuccaattee  mmeemmbbeerrss    oonn  ggeennddeerr  
rreellaatteedd  iissssuueess  aatt  BBrraanncchh  lleevveell..  

  

99..22..1122..77..44  CChhaannnneell  tthhee  ggeennddeerr  rreellaatteedd  ggrriieevvaanncceess  ooff  mmeemmbbeerrss    tthhrroouugghh  tthhee  uunniioonn  
ssttrruuccttuurreess..  

  

99..22..1122..77..55  SSuuppeerrvviissee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreessoolluuttiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  ddiirreeccttiivveess  
ccoonncceerrnniinngg  wwoommeenn..  

 

1100  NNAANNTTUU  SSCCHHOOOOLL  CCOOMMMMIITTTTEEEE  ((NNSSCC))  
 

1100..11  IInn  eevveerryy  sscchhooooll,,  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  eelleecctt    aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess  
tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  TTrreeaassuurreerr  aanndd  SSeeccrreettaarryy  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhee  NNAANNTTUU  SScchhooooll  
CCoommmmiitttteeee  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass““NNSSCC””))..  

  

1100..22  EElleeccttiioonn  ooff  SScchhooooll  CCoommmmiitttteeeess  sshhaallll  ttaakkee  ppllaaccee  aannnnuuaallllyy    aanndd  vvoottiinngg  
sshhaallll  bbee  bbyy  sshhooww  ooff  hhaannddss..  
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1100..33  NNSSCC  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  
aanndd  sshhaallll  mmaannaaggee  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  NNAANNTTUU  aatt  tthhee  sscchhooooll  aatt  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  
eemmppllooyyeedd..  

  

1100..44  TThhee  NNSSCC  sshhaallll  mmeeeett  aass  rreegguullaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  mmoonntthh..  
  

1100..55  TThhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNSSCC  sshhaallll  bbee  ttoo  lliiaaiissee  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  aatt  
tthhee  sscchhooooll  aanndd  rreepprreesseenntt  tthheeiirr  iinntteerreesstt  aass  wweellll  aass  ttoo  ccoonnssuulltt  aanndd  nneeggoottiiaattee  
oonn  iissssuueess  ooff  mmuuttuuaall  ccoonncceerrnn  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  aauutthhoorriittiieess..  

  

1100..66  EEvveerryy  NNSSCC  sshhaallll  ddeelleeggaattee  ffoouurr  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  BBBBCC..  
  

1100..77  TThhee  NNSSCC  sshhaallll  rreeccrruuiitt  nneeww  mmeemmbbeerrss,,  eexxppllaaiinn  NNAANNTTUU’’ss  ppoolliicciieess  ttoo  
mmeemmbbeerrss  aatt  sscchhooooll,,  oorrggaanniissee  ffuunndd--rraaiissiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmoottiivvaattee  
mmeemmbbeerrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  NNAANNTTUU  aaccttiivviittiieess..  

  

1100..88  DDUUTTIIEESS  OOFF  OOFFFFIICCEE  BBEEAARREERRSS  ((NNSSCC))  
 

1100..88..1122  CChhaaiirrppeerrssoonn  
 

HHee//sshhee  sshhaallll::  
  

1100..88..1122..44  CChhaaiirr  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNSSCC,,  mmeemmbbeerrss  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  
  

1100..88..1122..55  CCoonnvveennee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NNSSCC  aanndd  ooff  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrss..  
  

1100..88..1122..66  KKeeeepp  tthhee  BBEECC  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  eevveennttss  aatt  tthhee  sscchhoooollss..  
 

1100..88..1133  SSeeccrreettaarryy  

HHee//sshhee  sshhaallll::  

1100..88..1133..44  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ooff  tthhee  NNSSCC..  

1100..88..1133..55  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprrooppeerr  mmiinnuuttiinngg  ooff  tthhee  NNSSCC  aanndd  aallll  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrss’’  
mmeeeettiinnggss..  

  

1100..88..1133..66  KKeeeepp  aanndd  rreeaadd  aallll  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  NNSSCC  aanndd  mmeemmbbeerrss’’  mmeeeettiinnggss..  
 

1100..88..1144  TTrreeaassuurreerr  
 

HHee//sshhee  sshhaallll::  
  

1100..88..1144..44  BBee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aallll  NNAANNTTUU  ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss  aatt  tthhee  sscchhooooll..  
  

1100..88..1144..55  SSuuppeerrvviissee  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ssttoopp--oorrddeerr  ffoorrmmss  aatt  sscchhooooll..  
  

1100..88..1144..66  OOrrggaanniissee  ffuunnddrraaiissiinngg  aaccttiivviittiieess  aatt  sscchhooooll..  
  

1100..88..1144..77  BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  bbrraanncchh  ttrreeaassuurreerr..  
 

1111  WWOORRKKPPLLAACCEE  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEESS  
 

1111..11  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  sscchhooooll  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  sseerrvvee  aass  aa  wwoorrkkppllaaccee  
rreepprreesseennttaattiivveess  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  LLaabboouurr  AAcctt..    IIff  NNAANNTTUU  qquuaalliiffiieess  ffoorr  11  
wwoorrkkppllaaccee  rreepprreesseennttaattiivvee  tthhee  NNSSCC  cchhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  sseerrvvee  iinn  tthhiiss  ccaappaacciittyy..  
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1111..22  IIff  NNAANNTTUU  qquuaalliiffiieess  ffoorr  22  wwoorrkkppllaaccee  rreepprreesseennttaattiivveess,,  tthhee  NNSSCC  cchhaaiirrppeerrssoonn  
aanndd  sseeccrreettaarryy  sshhaallll  sseerrvvee  iinn  tthhiiss  ccaappaacciittyy..  

 

1111..33  IIff  NNAANNTTUU  qquuaalliiffiieess  ffoorr  33  wwoorrkkppllaaccee  rreepprreesseennttaattiivveess  tthhee  NNSSCC  cchhaaiirrppeerrssoonn,,  
sseeccrreettaarryy  aanndd  ttrreeaassuurreerr  sshhaallll  sseerrvvee  iinn  tthhiiss  ccaappaacciittyy..  

  

1111..44  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  ssppeecciiffiicc  sscchhooooll  oorr  ootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  
sshhaallll  eelleecctt  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkkppllaaccee  rreepprreesseennttaattiivveess..  

 

1122  HHEEAALLTTHH  AANNDD  SSAAFFEETTYY  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEE  
 

NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  aatt  eeaacchh  sscchhooooll  oorr  aannyy  ootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  
sshhaallll  eelleecctt  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
LLaabboouurr  AAcctt..  
 

13.  TERMINATION OF OFFICE BEARERS 
 

1133..11  AAnnyy  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  wwhhoo  aabbsseenntt  hhiimm//hhiimmsseellff  ffrroomm  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  
mmeeeettiinnggss  wwiitthhoouutt  ggoooodd  rreeaassoonn  sshhaallll  aauuttoommaattiiccaallllyy  cceeaassee  ttoo  bbee  aa  mmeemmbbeerr  
ooff  tthhee    eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee..  

  

1133..22  AAnnyy  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  mmaayy  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  rreessiiggnn  sshhoouulldd  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  ddeecciiddee  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  aacctteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  
NNAANNTTUU..      
HHoowweevveerr,,  ssuucchh  ppeerrssoonn  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  aatttteennddiinngg  aa  
ddiisscciipplliinnaarryy  hheeaarriinngg  aatt  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  ssttaattee  hhiiss//hheerr  ccaassee..  
 

 

1133..33  AAnnyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNEECC  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  
ooff  tthhee  CCoonnggrreessss  oorr  tthhee  NNaattiioonnaall  TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  
ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  ddeelleeggaatteess..  

  

1133..44  AAnnyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RREECC  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  
tthhee  RRCC  oorr  NNRRCC  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  
ddeelleeggaatteess..  

  

1133..55  AAnnyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBEECC  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  
tthhee  BBBBCC  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  tthhee  
ddeelleeggaatteess..  

  

1133..66  AAnnyy  ooffffiicciiaall  wwhhoossee  sseerrvviiccee  hhaass  bbeeeenn  tteerrmmiinnaatteedd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  
ttoo  tthhee  nneexxtt  hhiigghheesstt  ssttrruuccttuurree  iinn  NNAANNTTUU..  

  

EE..gg..  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNSSCC  mmaayy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  BBEECC  
      mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBEECC  mmaayy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  RREECC  
      mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  RREECC  mmaayy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  NNEECC  
      mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNEECC  mmaayy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  NNTTCC  oorr  
      NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  wwhhiicchh  ttaakkeess  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  
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1144    FFIINNAANNCCEE  
  

1144..11      MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  AACCCCOOUUNNTT  
 

1144..11..11  AAllll  ppeerriiooddiicc  ssuubbssccrriippttiioonnss  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  wwiitthhiinn  sseevveenn  
((77))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  aatt  aa  bbaannkk  ddeecciiddeedd  oonn  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee..    TThhiiss  bbaannkk  aaccccoouunntt  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrsshhiipp  
aaccccoouunntt..  

  

1144..11..22  TThhee  ssiiggnnaattoorriieess  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrsshhiipp  aaccccoouunntt  sshhaallll  bbee  aannyy  ttwwoo  ((22))  
oouutt  ooff  tthhee  tthhrreeee  ((33))  NNEECC--  mmeemmbbeerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  NNEECC..  

 
14.2  GENERAL ACCOUNT 
 

14.2.1            All other union income (except donations for specific projects) shall be 
deposited within seven (7) days of receipts at a bank decided on by the 
National Executive Committee.  This bank account shall be called the 
NANTU General Account. 

14.2.2. The Signatories of the NANTU General Account shall be any two (2) out 
of three (3) NEC – members as determined by the NEC. 

  
1144..33                PPRROOJJEECCTT  AACCCCOOUUNNTT  ((SSLL))  
 

1144..22..11                      MMoonneeyy      ddoonnaatteedd      ttoo    NNAANNTTUU      ffoorr    ssppeecciiffiicc    pprroojjeeccttss    iinn    lliinnee      wwiitthh  tthhee                
UUnniioonn’’ss  oobbjjeeccttiivveess  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  aatt  aa  
bbaannkk  ddeecciiddeedd  oonn  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

  

1144..33..22      TThhiiss  bbaannkk  aaccccoouunntt((ss))  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  NNAANNTTUU  PPrroojjeecctt  AAccccoouunntt((ss))..  
  

1144..33..33    TThhee  ssiiggnnaattoorriieess  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  pprroojjeecctt  aaccccoouunntt((ss))  sshhaallll  bbee  aannyy  ttwwoo  ((22))  
oouutt  ooff  tthhrreeee  ((33))  NNEECC  --  mmeemmbbeerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  NNEECC..  

 
1144..44    RREEGGIIOONNAALL  AACCCCOOUUNNTTSS  
 

1144..44..11      TToo  ffiinnaannccee  iittss  rreeggiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  
  

1144..44..22  TThhee  ssiiggnnaattoorriieess  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  RReeggiioonnaall  AAccccoouunnttss  sshhaallll  bbee  aannyy  ttwwoo  ((22))  
oouutt  ooff  tthhrreeee  ((33))  RREECC  mmeemmbbeerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  RREECC..  

 

1144..55    BBRRAANNCCHH  AACCCCOOUUNNTT  
 

1144..55..11  EEaacchh  BBEECC  ooff  NNAANNTTUU  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ooppeenn  aa  NNAANNTTUU  aaccccoouunntt  ttoo  
ffiinnaannccee  iittss  aaccttiivviittiieess..  

  

1144..55..22  TThhee  ssiiggnnaattoorriieess  ooff  tthhee  NNAANNTTUU  bbrraanncchh  aaccccoouunntt  sshhaallll  bbee  aannyy  ttwwoo  ((22))  oouutt  
ooff  tthhrreeee  ((33))  BBEECC  ––  mmeemmbbeerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBEECC..  

  

1144..66    AALLLLOOCCAATTIIOONN  
 

1144..66..11  TThhee  ffuunnddss  ooff  aallll  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  uunniioonn  sshhaallll  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ppaayymmeenntt  
ooff  eexxppeennsseess  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  
UUnniioonn,,  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd//oorr  ttoowwaarrddss  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  llaawwffuull  ppuurrppoossee  aass  mmaayy  bbee  
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ddeecciiddeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  NNaattiioonnaall  
TTeeaacchheerrss’’  CCoouunncciill  oorr  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  

  

1144..66..22  RReeggiioonnss  aanndd  bbrraanncchheess  ((tthhrroouugghh  tthhee  RREECC))  mmaayy  ssuubbmmiitt  bbuuddggeettss  ttoo  ffiinnaannccee  
tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..    TThhee  NNEECC  wwiillll  
pprreesseenntt  tthheessee  bbuuddggeettss  ttoo  tthhee  NNEECC  ffoorr  aapppprroovvaall..  

  

1144..66..33  MMoonneeyy  ddoonnaatteedd  ttoo  NNAANNTTUU  ffoorr  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss  mmaayy  oonnllyy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  
ppuurrppoossee..    IItt  sshhaallll  bbee  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  aanndd  tthhee  
SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall..  

 

1144..77    GGEENNEERRAALL  
 

1144..77..11  NNAANNTTUU’’ss  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ffrroomm  11  JJaannuuaarryy  ttoo  3311  DDeecceemmbbeerr..  
  

1144..77..22  SSttaatteemmeennttss  ooff  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  qquuaarrtteerrllyy  bbyy  
eeaacchh  BBrraanncchh  TTrreeaassuurreerr  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  bbrraanncchh--  oorr  
RReeggiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..    AA  ccooppyy  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  NNEECC  ooff  tthhee  
UUnniioonn..  

  

1144..77..33  SSttaatteemmeennttss  ooff  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  mmoonntthhllyy  bbyy  
tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurreerr  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  NNEECC  aanndd  NNTTCC..  

  

1144..77..44  AAllll  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  UUnniioonn  sshhaallll  bbee  aauuddiitteedd  aannnnuuaallllyy  bbyy  aa  ppeerrssoonn  
rreeggiisstteerreedd  aass  aann  aaccccoouunnttaanntt  aanndd  aauuddiittoorr..    TTrruuee  ccooppiieess  ooff  tthhee  
ccoonnssoolliiddaatteedd  aauuddiitteedd  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  UUnniioonn  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aauuddiittoorr’’ss  
rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn  aatt  aallll  
ooffffiicceess  ooff  tthhee  UUnniioonn..  

  

1144..77..55  TThhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt,,  bbaallaannccee  sshheeeett  aanndd  
aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt  ffoorr  tthhee  UUnniioonn  sshhaallll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  NNTTCC  aatt  aallll  ooffffiicceess  
ooff  tthhee  UUnniioonn..  

 

1144..77..66  TThhee  NNTTCC  aanndd//oorr  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ooff  
sseeccuurriinngg  ffuunnddss  ffoorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  llaawwffuull  ppuurrppoossee  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tteerrmmss  
ooff  tthhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn  iimmppoossee  aa  lleevvyy  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoott  lleessss  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  
((1144))  ddaayyss  nnoottiiccee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  lleevvyy  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  ttoo  aallll  bbrraanncchheess  aanndd  
rreeggiioonnss..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  lleevvyy  sshhaallll  bbee  cclleeaarrllyy  sseett  oouutt  iinn  tthhee  nnoottiiccee  aass  
wweellll  aass  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ooppeerraattiioonn  ooff  ssuucchh  lleevvyy..    SSuucchh  lleevviieess  mmaayy  bbee  
ddiiffffeerreennttiiaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eeaarrnniinngg  oorr    mmaayy  bbee  ffiixxeedd  aammoouunnttss  oorr  aa  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  eeaarrnniinnggss..    UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  sshhaallll  tthhee  aammoouunntt  lleevviieedd  
eexxcceeeedd  ttwwoo  ((22))  ppeerrcceenntt  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr’’ss  eeaarrnniinnggss  ffoorr  aannyy  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  
aanndd  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  yyeeaarr..  

  

1144..77..77  AA  mmeemmbbeerr  wwhhoo  rreessiiggnnss  oorr  iiss  eexxppeelllleedd  ffrroomm  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniioonn  
sshhaallll  hhaavvee  nnoo  ccllaaiimm  ooff  wwhhaattssooeevveerr  aaggaaiinnsstt    tthhee  UUnniioonn..  

  

1144..77..88  PPeettttyy  ccaasshh  mmaayy  bbee  kkeepptt  aatt  HHeeaadd  OOffffiiccee  aanndd  rreeggiioonnaall  ooffffiicceess  pprroovviiddeedd  
tthhaatt  iitt  iiss  pprrooppeerrllyy  aaccccoouunntteedd  ffoorr..  

  

1144..77..99  AAnnyy  ffuunnddss  ooff  tthhee  uunniioonn  wwhhiicchh  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  uussee  mmaayy  
bbee  iinnvveesstteedd  wwiitthh  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  oorr  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aass  
ddeecciiddeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  NNEECC..  
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1155..    TTRRAAVVEELLLLIINNGG  EEXXPPEENNSSEESS   

TTrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess  sshhaallll  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  mmeemmbbeerrss,,  wwhheenn  ssuucchh  eexxppeennsseess  
wweerree  iinnccuurrrreedd  wwhhiillsstt  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aauutthhoorriizzeedd  NNAANNTTUU  aaccttiivviittiieess,,  aatt  aa  
rraattee  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  NNEECC  oorr  tthhee  NNTTCC..  
  

1166..                  AACCCCOOMMMMOONNDDAATTIIOONN  EEXXPPEENNSSEESS  
 

1166..11..  AAnnyy  mmeemmbbeerr  wwhhoo  qquuaalliiffiieess  ffoorr  ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess  sshhaallll  aallssoo  qquuaalliiffyy    ffoorr  
rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  mmeeaallss  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  eexxppeennsseess,,  aafftteerr  tthhee  NNEECC  
hhaass  ccoonnssiiddeerreedd  hhiiss//hheerr  ccllaaiimmss  wwiitthh  ssuubbssttaannttiiaall  ssuuppppoorrttiinngg  ppaayymmeenntt  
vvoouucchheerrss..  

 

1166..22                      TThhee  sscchhooooll  oorr  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  hhoossttss  aa  mmeeeettiinngg  ooff  NNAANNTTUU,,  mmaayy        
                pprroovviiddee  rreeffrreesshhmmeennttss  aanndd  ccllaaiimm  tthhee  eexxppeennsseess    iinnccuurrrreedd      ffrroomm  NNAANNTTUU    
                pprroovviiddeedd  tthhee  UUnniioonn  pprreevviioouussllyy  aaggrreeeedd  ttoo  ssuucchh  aann  aaggrreeeemmeenntt..  

 

1177..  AAMMEENNDDMMEENNTTSS  TTOO  TTHHEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
 

1177..11  TThhee  CCoonnggrreessss  ooff  NNAANNTTUU  mmaayy  aappppeeaall,,  aammeenndd  oorr  aadddd  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  
tthhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn  bbyy  rreessoolluuttiioonn  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoonnggrreessss  ccaarrrriieedd  bbyy  
ttwwoo--tthhiirrddss  (²/3)  mmaajjoorriittyy..    SSuucchh  nnoottiiccee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  
bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  aanndd  cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  rreeggiioonnss  ooff  
tthhee  uunniioonn  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  wweeeekkss  bbeeffoorree  tthhee  CCoonnggrreessss..  

  

1177..22  AAnnyy  ssuucchh  aappppeeaall,,  aammeennddmmeenntt  oorr  aaddddiittiioonn  sshhaallll  bbee  llooddggeedd  wwiitthh  tthhee  
ccoommmmiissssiioonneerr  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  mmoonntthh..  

 

1188..  AAPPPPEENNDDIICCEESS  
 

TThhee  NNEECC  mmaayy,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  aadddd  aappppeennddiicceess  ttoo  tthhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn  iinn  
oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNAANNTTUU  aanndd//oorr  ttoo  pprroommoottee  iittss  
pprrooggrreessss..  

     

1199..  AAMMAALLGGAAMMAATTIIOONN  
 

NNAANNTTUU  mmaayy  aammaallggaammaattee  wwiitthh  aannootthheerr  uunniioonn  wwiitthh  ssiimmiillaarr  aaiimmss  aanndd  
oobbjjeeccttiivveess  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  rreessoolluuttiioonn  ccaarrrriieedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  (²/3)  
mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss..  
  

2200..  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONNSS  
 

2200..11  NNAANNTTUU  mmaayy  bbee  ddiissssoollvveedd  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ccaarrrriieedd  bbyy  aa  ttwwoo--
tthhiirrddss  ((²²//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  CCoonnggrreessss  ccoonnvveenneedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

  

2200..22  SShhoouulldd  aatt  tthhee  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  NNAANNTTUU  aanndd  aafftteerr  aallll  ddeebbttss  ooff  NNAANNTTUU  hhaavvee  
bbeeeenn  sseettttlleedd,,  aannyy  mmoonneeyy  aanndd  //oorr  pprrooppeerrttyy  wwhhaattssooeevveerr  rreemmaaiinn,,  ssuucchh  
mmoonneeyy  aanndd//oorr  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  ddoonnaatteedd  ttoo  aannyy  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  
oorrggaanniizzaattiioonn  wwiitthh  ssiimmiillaarr  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  
ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  ssuucchh  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  iinnssttiittuuttiioonn  aallssoo  pprroohhiibbiittss  tthhee  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmoonneeyy  aanndd//oorr  pprrooppeerrttyy  aammoonnggsstt  iittss  oowwnn  mmeemmbbeerrss..  
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CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT  
 
 

11..    PPRREEAAMMBBLLEE  
 
WWee,,  aass  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerrss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  sseeee  oouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  
ddeevveelloopp,,  ggrrooww  aanndd  rreeaalliizzee  tthhee  nnoobbllee  oobbjjeeccttiivveess  wwee  hhaavvee  sseett  ffoorr  oouurrsseellvveess..  
  
NNoottiinngg  tthhaatt  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  oobbjjeeccttiivveess,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  nneecceessssaarryy  
eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ssuucchh  ggrroowwtthh..  AAnn  eennvviirroonnmmeenntt  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  oorrddeerr,,  
hhaarrmmoonnyy,,  mmuuttuuaall  ccoo--ooppeerraattiioonn,,  ccoommmmiittmmeenntt,,  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  ddiisscciipplliinnee..  
  
IInn  tthhiiss  ssppiirriitt  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  oouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  wwee  tthheerreeffoorree  
aatttteemmpptt  ttoo  mmaakkee  tthheessee  pprriinncciipplleess  ssppeecciiffiicc  iinn  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  rreeaalliissttiicc  
mmaannnneerr..  

  

22..  RRIIGGHHTTSS  AANNDD  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  
  

2.1  Rights 
  

EEaacchh  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerr  hhaass  aa  rriigghhtt::  
  

22..11..11  TToo  ddeemmaanndd  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  wwhhaatt  iiss  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  NNAANNTTUU  
ccoonnssttiittuuttiioonn,,  aass  wweellll  aass  ooff  rreessoolluuttiioonnss,,  ddeecciissiioonnss,,  ddiirreeccttiivveess  aanndd  
aaggrreeeemmeennttss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  

22..11..22  TToo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  NNAANNTTUU  CCoonnggrreesssseess,,  ccoonnffeerreenncceess  aass  wweellll  aass  ootthheerr  
mmeeeettiinnggss  ooff  NNAANNTTUU  ssttrruuccttuurreess  ttoo  wwhhiicchh  hhee//sshhee  bbeelloonnggss..  

  

22..11..33  TToo  ffrreeeellyy  ddiissccuussss  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  ddiirreeccttiivveess  ooff  NNAANNTTUU  bbyy  ppuuttttiinngg  
ffoorrwwaarrdd  pprrooppoossaallss  aanndd  ccrriittiicciissmmss..  

  

22..11..44  TToo  vvoottee  aatt  mmeeeettiinnggss  oonn  ddeecciissiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  mmaatttteerrss  
ddiissccuusssseedd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

22..11..55  TToo  eelleecctt  aanndd  ttoo  bbee  eelleecctteedd  ttoo  ppoossiittiioonnss  ooff  aauutthhoorriittyy  wwiitthhiinn  tthhee  NNAANNTTUU  
ssttrruuccttuurreess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

22..11..66  TToo  ddiirreecctt  qquueessttiioonnss,,  ppeettiittiioonnss  aanndd  pprrooppoossaallss  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  bbooddiieess  aanndd  
ttoo  rreecceeiivvee  ttiimmeellyy  aannsswweerrss..  

  

22..11..77    TToo  rreepprreesseenntt  tthhee  UUnniioonn  aatt  NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  ffoorruummss..  
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2.2  Obligations 
 

EEaacchh  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerr  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobblliiggaattiioonnss::  
  

22..22..11  TToo  aacctt  iinn  aa  ssppiirriitt  ooff  ccoommmmiittmmeenntt  ttoowwaarrddss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ggrroowwtthh  
ooff  NNAANNTTUU..  

  

22..22..22    TToo  bbee    eexxeemmppllaarryy  iinn  tteerrmmss  ooff    ccoonndduucctt  aanndd  ttoo  pprroommoottee  aa  ssppiirriitt  ooff  uunniittyy..  
  

22..22..33  TToo  aatttteenndd  NNAANNTTUU  mmeeeettiinnggss  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  ssttrruuccttuurreess  ttoo  wwhhiicchh  hhee//sshhee  
bbeelloonnggss  aass  wweellll  aass  aannyy  ootthheerr  mmeeeettiinnggss  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  bbyy  
NNAANNTTUU..  

  

22..22..44    TToo  rreessppeecctt,,  ttaakkee  ccaarree  ooff  aanndd  pprrootteecctt  NNAANNTTUU  pprrooppeerrttyy..  
  

22..22..55    TToo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess  ooff  tthhee  UUnniioonn..  
  

22..22..66  TToo  ccoommppllyy  wwiitthh  ddeecciissiioonnss,,  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  aafftteerr  
ccoonnvviinncciinngg  ddeelliibbeerraattiioonnss  eevveenn  tthhoouugghh  hhee//sshhee  mmiigghhtt  hhaavvee  vvootteedd  aaggaaiinnsstt  
tthheemm  oorr  uupphheelldd  aa  ddiivveerrggiinngg  ooppiinniioonn  dduurriinngg  ddiissccuussssiioonnss..  

  

22..22..77  TToo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  NNAANNTTUU  ssttrruuccttuurreess  aanndd  uupphhoolldd  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  

22..22..88  TToo  eexxppllaaiinn  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  ooff  NNAANNTTUU  ttoo  tthhee  UUnniioonn  
mmeemmbbeerrss,,  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  

22..22..99  TToo  ttiimmeeoouussllyy  ssuubbmmiitt  wwrriitttteenn  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttrruuccttuurreess  aabboouutt  
mmiissssiioonnss  tthhaatt  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn  oonn  bbeehhaallff  ooff  NNAANNTTUU..  

  

22..22..1100    TToo  ppaayy  mmoonntthhllyy  dduueess  aass  mmaayy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  NNTTCC  oorr  CCoonnggrreessss..  
  

33..  MMIISSCCOONNDDUUCCTT  AANNDD  DDIISSPPLLIINNAARRYY  MMEEAASSUURREESS  
  

33..11    MMiissccoonndduucctt  
  

AA  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerr  iiss  gguuiillttyy  ooff  mmiissccoonndduucctt  aanndd  iiss  lliiaabbllee  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  
aaccttiioonn::  

  

33..11..11  IIff  hhiiss//hheerr  aaccttiioonnss  vviioollaattee  tthhee  NNAANNTTUU  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  ppoolliicciieess,,  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  
ddeecciissiioonnss..  

  

33..11..22  IIff  hhee//sshhee  aabbsseennttss  hhiimm//hheerrsseellff  ffrroomm  aa  mmeeeettiinngg  hhee//sshhee  iiss  iinnvviitteedd  ttoo  aatttteenndd  
wwiitthhoouutt  aa  vvaalliidd  rreeaassoonn..  

  

33..11..33    IIff  hhee//sshhee  nneegglliiggeennttllyy  ffaaiillss  ttoo  ffuullffiillll  hhiiss//hheerr  ttaasskkss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss..  
  

33..11..44  IIff  hhee//sshhee  ddeelliibbeerraatteellyy  ddaammaaggeess  oorr  nneegglleeccttss  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonn..  

  

33..11..55    IIff  hhee//sshhee  uusseess  NNAANNTTUU  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinnss..    
33..11..66    IIff  hhee//sshhee  uusseess  tthhee  UUnniioonn  ffuunnddss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinnss..  
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33..22    DDiisscciipplliinnaarryy  MMeeaassuurreess  
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  pprroocceedduurreess  aanndd  jjuuddggmmeennttss::  
  

33..22..11  EEaacchh  ssttrruuccttuurree  ooff  NNAANNTTUU  iiss  ccoommppeetteenntt  ttoo  pprreessiiddee  aanndd  ddeecciiddee  oovveerr  
ddiisscciipplliinnaarryy  mmaatttteerrss  ddiirreeccttllyy  aaffffeeccttiinngg  iitt..  

  

33..22..22  EEvveerryy  mmeemmbbeerr  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuucchh  aa  ddeecciissiioonn  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  aa  
ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  NNAANNTTUU  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

33..22..33  TThhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ccoonnffiirrmm,,  aammeenndd,,  oorr  
rreevvookkee  aannyy  ddeecciissiioonn  mmaaddee  bbyy  aannyy  ssttrruuccttuurree  ooff  NNAANNTTUU..  

  

33..22..44  DDiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  ppaasssseedd  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  wwrriitttteenn  wwaarrnniinngg,,  
ssuussppeennssiioonn,,  eexxppuullssiioonn  oorr  ffiinnee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  ddaammaaggee  ttoo  
pprrooppeerrttyy  tthhee  ffiinnee  sshhaallll  bbee  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee    rreeppllaacceemmeenntt  vvaalluuee  ooff  tthhee  
PPrrooppeerrttyy  iinn  qquueessttiioonn,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  iinntteerreesstt  sshhaallll  bbee  lleevviieedd  wwhheerree  tthhee  
gguuiillttyy  ppaarrttyy  ffaaiillss  ttoo  ppaayy  iinn  ffuullll..  

  

33..22..55  TThhee  NNTTCC  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  eexxppeell  aa  NNAANNTTUU  mmeemmbbeerr  ffrroomm  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonn  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  aa  mmeemmbbeerr  hhaass  bbeeeenn  ggrraanntteedd  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aatttteenndd  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  hheeaarriinngg..  

  

33..22..66  AA  mmeemmbbeerr  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  
ssuussppeennssiioonn  hhaadd  bbeeeenn  ttaakkeenn  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall,,  iinn  wwrriittiinngg,,  ttoo  tthhee  
nneexxtt  hhiigghheesstt  ssttrruuccttuurree  aaggaaiinnsstt  tthhee  aaccttiioonn  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..  
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