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UW−Madison को मार्गदर्गन: 

Furlough, Work-Share कार्गक्रम, पनुः प्रनर्पु्रि तथा प्रिदा िावधान 

 
UW−Madison का कमगचारीहरू जस्तोसुकै चनुौतीपरू्ग अवस्थामा पप्रन सामदुाप्रर्क रूपमा एकसाथ काम र्ने र चनुौतीको सामना र्ने 

िप्रलर्ो परम्परा रही आएको छ । हाम्रो वतगमान अवस्थामा पप्रन COVID-19 महाव्र्ाप्रधको कारर्ले आएको आप्रथगक सङ्कट समाधान 

र्नग छोटो समर्को लाप्रर् प्रमतव्र्र्ी (cost-saving) िाटो अपनाउन हामी िाध्र् भएका छौ ौँ । 

 

प्रमतव्र्प्रर्ताको लाप्रर् क्र्ाम्पस व्र्ापी furlough, Work-Share कार्गक्रम , कमगचारीको पद-प्रिषेर् furlough तथा पनुः प्रनर्पु्रिका 

िािधानलार्ग अङ्र्ीकार र्रेका छौ ौँ । र्स पत्रमा प्रमतव्र्प्रर्ताका उपरोि माध्र्मको साथ साथै COVID-19 Pandemic Leave Policy 

प्रिदा नीप्रतलार्ग िष््टर्ार्एको छ । कमगचारीका लाप्रर् थप सचूनाहरू र लर्ातार सोप्रधने िश्नहरू संलग्न प्रलङ्कमा उपलब्ध छन्: 

hr.wisc.edu/covid19/furlough. 
 
क्याम्पस व्यापी furlough (Campus-Wide Furloughs) 

 
मे १५ दपे्रि अक्टोिर ३१, २०२० को िीचमा कमगचारीहरूलार्ग* प्रिना तलिको furlough प्रदर्ने छ । Furlough कप्रत प्रदन प्रलने भन्ने 

कुरो कमगचारीको वाप्रषगक तलिमा प्रनभगर र्दगछ ।  

 
कूल तलब १२ महिनाकोलाहि तोहकएको  

furlough हिन  

९ महिनाकोलाहि 

तोहकएको furlough हिन 

$50,000 भन्दा कम  3 प्रदन 2 प्रदन 

$50,000 - $80,000 4 प्रदन 3 प्रदन 

$80,001-$150,000 5 प्रदन 4 प्रदन 

$150,000 भन्दा िढी 6 प्रदन 5 प्रदन 

* प्रवद्याधी कमगचारीहरू, स्नातक सहार्क, पोस्ट-डक्टरल, अस्थार्ग कमगचारी तथा परू्गकाप्रलक कमगचारी भनेर 

नतोप्रकएकाको (non-FTE) हकमा र्ो िावधान लार् ूहुने छैन । 

 

माप्रथ उप्रललप्रित furlough िाौँडफाौँट ८ घण्टा िप्रतप्रदनको (४ प्रदन िरािर ३२ घण्टा) तलि प्रिनाको प्रिदा हुनेछ । Furlough िाौँडफाौँट 

हाल पार्रहकेो समग्र तलिको आधारमा हुनेछ । र्समा प्रनधागररत furlough प्रनर्पु्रिको िप्रतर्तमा समानुपाप्रतक हुने छैन । तलि प्रिनाको 

furlough लार्ग छलने प्रनर्तले र्स अवप्रध भर कमगचारीहरूले आफ्ना व्र्प्रिर्त प्रिदा, प्रिरामी प्रिदा, पप्रछ पाक्ने प्रिदा वा कुनै पप्रन 

सप्रचचत प्रिदा प्रलन पाउने छैनन् । 

 

Furlough कमगचारीले र्मुाउने कूल आम्दानी ९ मप्रहने प्रनर्पु्रि पाएका कमगचारीले र्मुाउने कूल आम्दानी र १२ मप्रहने प्रनर्पु्रि पाएका 

कमगचारीले र्मुाउने कूल आम्दानी हाराहारी नै हुनेछ । 

 

कमगचारीहरूको तोप्रकएको furlough िाौँडफाौँट िप्रक्रर्ा पप्रन सामान्र् प्रिदा प्रनधागरर् तथा स्वीकृप्रतको िावधान अनुसार नै हुनेछ । तर केही 

प्रवर्ेष पररप्रस्थप्रतमा भने कुनै प्रनप्रित प्रवभार्/कार्ग-र्पु्रनटमा भने तोप्रकएको प्रदनमा मात्र कमगचारीहरूले furlough प्रलन पार्गने हुन सक्छ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
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प्रवभार्/संकार्, तथा घण्टाको आधारमा तलि पाउने कमगचारीको हकमा furlough अवप्रध भरर (मे दपे्रि अक्टोिरसम्म) समान िपृ्रिको 

आधारमा तलि घटार्नेछ । अरू तलिी पदका कमगचारीको हकमा ितगमन तलि तलि अवप्रधमा प्रलएको furlough अनुसार तलि 

तलि घटार्नेछ । जनु हप्तामा अरू तलिी पदका कमगचारीले furlough प्रलन्छन्, उनीहरूको तलि सोही हप्तामा घटार्नेछ ।  
 
क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough भएको अवप्रधमा भने कमगचारीहरूको रोजर्ारी UW−Madison का कमगचारी सरह नै हुनेछ ।  

 
क्याम्पस-व्यापी furlough हनर्ाारित हिन ि अन्य सम्बहन्र्त सूचना कमाचािीिरूलार्ा मे महिनाको मध्य सम्ममा पत्रद्वािा 

सूहचत िरिनेछ । 

 
Work-Share कायाक्रम  

 
क्र्ाम्पसको कार्ग र्पु्रनटहरूले कामको Work-Share र्ोजना र कमगचारीको कार्ग-घण्टा घटार्ने कार्गप्रवप्रध मे १५, ताररि भन्दा पप्रहले 

हुनेछैन र अक्टोिर ३१, २०२० सम्म कार्म रहनेछ । कामको Work-Share र्ोजनाले रोजर्ारदातालार्ग कमगचारीको १० दपे्रि ६०  

िप्रतर्त सम्म कार्ग घण्टा घटाउन अनुमप्रत प्रदनेछ र कमगचारी आफ्नो र्मुेको आम्दानीको समर्को िेरोजर्ारी भत्ता (unemployment 

benefits) दािी र्नग सक्नेछन् । हालै िपृ्रि र्ररएको केन्रीर् िेरोजर्ारी िीमा कोष फार्गदा (federal funding for unemployment 

insurance benefits) अनुसार र्ो अवस्थामा धेरै न्र्नू आर् भएका कमगचारीहरू जलुार्ग, २०२० को अन््र्सम्म हाल िार्गपार्ग आएको 

तलि िरािरको परूक िेरोजर्ारी भत्ता पाउन र्ोग्र् हुनेछन् । र्ो कार्गक्रमको कार्ागन्वर्निाट प्रवश्वप्रवद्यालर्लार्ग कामको चाप कम भएको र 

आकप्रस्मक िजेट िाौँडफाौँटको अवस्थामा आफ्ना दक्ष कमगचारीहरू आफूसौँर्ै राख्न र उनीहरूको कार्ग-घण्टा घटाएर पप्रन परूक िेरोजर्ारी 

भत्ताको माध्र्मले र्मुेको तलि/आम्दानी कार्म राख्न मद्दत र्नेछ । 

 

कामको Work-Share क्रममा राप्रिएका कमगचारीहरू माप्रथ उप्रललप्रित क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough कार्गक्रममा समावेर् हुने छैनन्, र 

उनीहरूको रोजर्ारी UW−Madison कमगचारी सरह कार्म रहनेछ । 

 

पनुिः कामको Work-Share र्ोजना हामीले लार् ूर्नुग भन्दा पप्रहले Wisconsin Department of Workforce Development 

िाट अप्रनवार्ग स्वीकृप्रत प्रलनु पनेछ । र्ो चाौँडै स्वीकृत हुने कुरामा हामी प्रवश्वस्त छौ ौँ, र्प्रद र्सो नभएमा हामी प्रवस्ततृ furlough 

कार्गक्रममा जान िाध्र् हुनेछौ ौँ । 
 
क्याम्पस-व्यापी काया युहनटिरू कामको Work-Share क्रमको हिस्तृत सूचना ि यसबाट कमाचािीिरूमा कसिी असि भन्ने 

बािेमा मे महिनाको मध्य सम्ममा सूहचत िरिने छ ।  

 
केही र्पु्रनटहरू मात्र प्रदर्ो रूपमा काम घटाउौँदा पप्रन ठूलो सङ्ख्र्ामा कमगचारीहरू िभाप्रवत हुनेछन् र उनीहरू कामको Work-Share 

र्ोजनामा सहभार्ी हुन पाउनेछन् । र्प्रद क्र्ाम्पसका अन्र् र्पु्रनटमा कमगचारी कार्ग-घण्टा समार्ोजन वा थप-घट र्नुग परेमा प्रनम्न कुरामा 

आधाररत हुने छन् – कार्गस्थल िाप्रहरिाट काम र्नग असमथग भएमा, कामको अभाव भएमा, वा िजेटको अभाव भएमा ।  
 
पुनः हनयुहि (Reassignments) 

 
सपुरभाईजरले प्रवश्वप्रवद्यालर्को कार्ग सचचालन आवश्र्कताको आधारमा चाप्रहने कमगचारी िटाउन/प्रनर्िु र्नग र उनीहरूको कार्ग-घण्टा 

प्रनधागरर् र्ने छन् । पनुः प्रनर्पु्रि र्दाग कमगचारीको प्रनर्प्रमत कार्गस्थल वा पप्रहले र्री रहकेो काम नहुन पप्रन सक्नेछ । र्सका साथै 

कमगचारीलार्ग अ्र्ावश्र्क सेवा िदान र्नग कामको िकृप्रत र कमगचारी आवश्र्कता अनुसार UW–Madison मा वा State of 

Wisconsin मा पप्रन पनुः प्रनर्पु्रि र्नग सप्रकनेछ । 

 

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
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वतगमान क्र्ाम्पसको आकप्रस्मक कामको आवश्र्कता र प्रनर्प्रमत प्रवश्वप्रवद्यालर् सचचालन िप्रक्रर्ा वा State of Wisconsin मा 

कमगचारीको आवश्र्कता अनुसार कमगचारीको दक्षता र कार्गकुर्लता पररप्रस्थप्रत अनुसार िभाप्रवत हुन सक्नेछ । 

 
कमाचािीको पि-हबषेश furlough (Position-Specific Furloughs) 

 
र्प्रद कुनै कमगचारी कार्ग कक्ष भन्दा िाप्रहरिाट काम र्नग असमथग हुन्छ भने कामको अभावमा क्र्ाम्पस कार्ग र्गकार्ले उसलार्ग िाध्र्ता 

पवूगक तलि प्रिनाको प्रिदा (continuous furlough) िस्न भन्न सक्नेछ । कार्ग सचचालनको आवश्र्कता अनुसार कमगचारीको कार्ग 

सपू्रच आंप्रर्क वा परूा घटाउने वा कप्रहले सम्म प्रिदा िस्ने भन्ने कुरा प्रनधागरर् र्नेछ । 

 

कमगचारीले पद-प्रिषेर् furlough (Position-Specific Furlough) छलन आफ्ना पाकेका प्रिदा, सप्रचचत प्रिदा, प्रिरामी प्रिदा, वा 

व्र्प्रिर्त प्रिदा पार्गने छैन, तर िरेोजर्ारी भत्ता (unemployment benefits) सपु्रवधा प्रलन सक्नेछन् । िपृ्रि र्ररएको संघीर् कोषको 

आधारमा न्र्नू आर् भएका कमगचारीहरूले परूक िेरोजर्ारी भत्ता जलुार्ग, २०२० को अन््र् सम्म वतगमान पाउने तलि िरािरको रकम 

पाउनेछन् । 

 

पद-प्रिषेर् furlough मा रहकेा कमगचारीहरू माप्रथ उप्रललप्रित क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough मा समाप्रवष्ट हुने छैनन् । र्सरी िभाप्रवत 

कमगचारीहरूको रोजर्ारी UW−Madison कमगचारी सरह प्रनरन्तर माप्रननेछ । 

 
क्याम्पसको काया र्ाकार्ले यसिी पि-हबषेश furlough बाट प्रभाहित कमाचािीिरूलार्ा मे महिनाको मध्य सम्ममा आिश्यक 

सूचनािरू उपलब्र् ििाउनेछ ।  

 
हबना तलबको स्िैहछछक हबिा (Voluntary Leave without Pay) 

 
कमगचारीहरू प्रिना तलि वा िेतलिी स्वैप्रछछक प्रिदाको प्रवकलप िारेमा आफ्नो सपुरभाईजरसौँर् छलफल र्नग सक्नेछन् । र्स्तो प्रिदाको 

समर्ावप्रध प्रनधागरर् कमगचारीको प्रनर्पु्रि (परू्गकाप्रलक वा अलपकाप्रलक) को आधारमा हुनेछ । र्स्तो अवस्थामा भने, कमगचारीहरू 

िेरोजर्ारी भत्ता पाउन नसक्ने हुन सक्छन् । 

 
मिाव्याहर्को कािणले हबिा (COVID-19 Leave) 

 
जो कमगचारी COVID-19 महाव्र्ाप्रधिाट िभाप्रवत भएका छन् उनीहरू federal program अन्तर्गत Families First Coronavirus 

Response Act (FFCRA) भप्रनने तलिी प्रिदाको लाप्रर् प्रडसेम्िर ३१, २०२० सम्म र्ोग्र् हुन सक्नेछन् ।  

 
र्स्ता कमगचारीहरू जो कार्गस्थल िाप्रहरिाट काम र्नग नसक्ने वा महाव्र्ाप्रधिाट िभाप्रवत भएका प्रिरामी छन् उनीहरू UW COVID-19 

अन्तर्गतको तलिी प्रिदामा माचग मप्रहनाको मध्र् दपे्रि मे १५, २०२० सम्म िस्न सक्नेछन् । तर र्स्तो तलिी प्रिदा मे १५, २०२० पप्रछ 

भने उपलब्ध हुनेछैन । 

 
अप्रधक जानकारीको लाप्रर् COVID-19 Pandemic Leave Policy हनेुगहोला । 

 
थप सिायक सामग्रीिरू (Additional Resources)  

 

• Furlough, Work-Share र्ोजना, पनुः प्रनर्पु्रि र प्रिदाहरू लर्ार्तका प्रवस्ततृ सचूनाहरू एवं लर्ातार सोप्रधने िश्नका 

उत्तरहरू hr.wisc.edu/covid19/furlough मा उपलब्ध छन् ।  

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/covid19/emergency-leave/
https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
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• र्प्रद तपाईलंार्ग अन्र् िश्नहरू वा प्रजज्ञासाको उत्तर वा सहार्ता चाप्रहएमा तल सम्पकग  र्नुगहोला 
o तपाईकंो प्रवद्यालर्, कलेज वा प्रवभार्को मानव संसाधन प्रवभार् hr.wisc.edu/contact.  

o मानव संसाधन प्रवभार्को कार्ागलर् (608) 265-2257 or furlough@ohr.wisc.edu. 

 
अनुवाद र दोभाषे सेवाका लाप्रर्, कृपर्ा सांस्कृप्रतक भाषार्त सेवामा फोन र्नुगहोला: 
 
ESPAÑOL / SPANISH: (608) 265-0838; HMOOB / HMONG: (608) 263-2217 

བོད་ཡིག / TIBETAN: (608) 890-2545; 中文 / CHINESE: (608) 890-2628; नेपाली / NEPALI: (608) 262-7521 

https://hr.wisc.edu/contact/
mailto:furlough@ohr.wisc.edu

