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डिसेम्बर ३, २०२१
UW–Madison सहकर्मी,

हाम्रो नयााँ कायय शीर्यक र तलब संरचना अब लागू भएको छ । यो हार्मीले नोभेम्बरको शरू
ु वातर्मा लागू गरे को कायय शीर्यक र कुल तलब
(TTC) पररयोजना सरं चनाको पररणार्म हो । पररयोजना संरचना हार्मीले नोभेम्बरको शरू
ु वातर्मा लागू गरययाँ । यो पररयोजनाको
सर्मयरे खाअ पााँच वर्यको डियो र यस्र्मा साझा प्रशासन, डवर्य डवशेर्ज्ञ, र्मानव संसाधन पार्यनरहरू र क्याम्पस नेतत्ृ व सडहत धेरै सरोकारी
सर्महू हरूसाँगको सल
ं ग्नता सर्मावेश डियो । िप जानकारी TTC पररयोजनाको वेबसाईर्र्मा पाइन्छ ।
यस बदल अडि, डवश्वडवद्यालयर्मा एक एकनास कायय शीर्यक र बजार सडू चत तलब सरं चना डिएन । यसले श्रर्म बजारसाँग क्याम्पस
डस्िडतहरू तल
ु ना गने हाम्रो क्षर्मतालाई बाधा परु यायो । नयााँ TTC सरं चनाको सािर्मा, हार्मी अब प्रभावकारी रूपर्मा बझ्ु न सक्छौं डक
हाम्रा काययपदहरू सर्मान कतयव्यहरू भएका कार्महरूसाँग कसरी तल
ु ना गदयछन् । यसले हार्मीलाई हाम्रा काययपदहरू कहााँ प्रडतस्पधी छै नन्
भनेर पडहचान गनय र पडछ यी सर्मस्याहरूलाई सम्बोधन गनय रणनीडतहरू डवकास गने क्षर्मता प्रदान गदयछ ।
पडछल्ला के ही हप्ताहरूर्मा, TTC र्ोलीले नयााँ संरचना लागू हुने क्रर्मर्मा देखा परे का सर्मस्याहरूको सर्मीक्षा गरररहेको छ । नयााँ कायय
शीर्यक र तलब संरचनाहरू लागू गने प्रडक्रयाको यो सार्मान्य डहस्सा हो । आगार्मी छ र्मडहनार्मा, उपयक्त
ु भएर्मा हार्मी डवडभन्न सर्मस्याहरू
सर्माधान गनय कार्म गनेछौं र नयााँ सरं चनालाई अझै राम्रो बनाउन जारी राख्नेछौं । कर्मयचारीहरूले औपचाररक अपील प्रडक्रया र्मार्य त
अवश्य आफ्नो कायय शीर्यक डनयडु क्त अपील गनय सक्दछन् । कायय शीर्यक अपील बुझाउने अडन्तर्म डर्मडत डिसेम्बर ३१, २०२१ हो ।
TTC परियोजनाको अको चिणहरू के

के हुन्?

तलब िणनीततहरू बनाउने
हाम्रो नयााँ, आधडु नक कायय शीर्यक र तलब संरचनाको आधारर्मा, हार्मी अब तलब चनु यतीहरूलाई सम्बोधन गनय दीियकालीन
रणनीडतहरू डवकास गनय सक्दछौं (जहााँ हाम्रो डवश्वडवद्यालय डर्मत्रहरू भन्दा पछाडि छ, एउर्ै कायय शीर्यकर्मा हुने कर्मयचारीहरूको तलब
र्रक हुन,े आडद) । जसरी हार्मीले संकायको तलबर्मा बदल ल्याएययाँ, तलबहरू तुरुन्तै बदडलने छै नन् डकनभने यसको लाडग रणनीडतक,
दीियकालीन बजेर् योजना चाडहन्छ । 2022 सालर्मा, डवश्वडवद्यालयले डवडभन्न तलब सर्मस्याहरू पडहचान गनेछ र चनु यतीहरूलाई
व्यवडस्ित रूपर्मा सम्बोधन गनय योजनाहरू डवकास गनेछ ।
सुतिधाहरू िाम्रो बनाउने
2022 र्मा, TTC पररयोजनाले कर्मयचारीहरूको लाडग सडु वधाहरू राम्रो बनाउने आफ्नो दीियकालीन रणनीडत जारी राख्नेछ । यो "कुल
तलब" रणनीडतको भाग हो जनु हार्मीले र्महार्मारी अडि पडहचान गरे का डिययाँ । कर्मयचारी प्रािडर्मकताहरू र हाम्रा प्रडतस्पधीहरूले प्रस्ताव
गरे का कुराहरूद्वारा सडू चत डवकल्पहरू हार्मी डवकास गनय र्े रर शरू
ु गनेछौं (सडु वधा प्रािडर्मकता सवेक्षण र सडु वधा र्मल्ू याङ्कन डवश्लेर्ण
हेनुयहोला) । हार्मी हालसालै Caregiving Task Force बार् आएका डसर्ाररसहरू पडन डवचार गनेछौं, जसर्मा UW प्रणाली भरीका
संकाय र कर्मयचारीहरू सर्मावेश छन् र िपर्मा हाम्रो र्महार्मारीको अनुभवर्मा आधाररत सधु ारहरू पछ्याउनेछौं । िप जानकारी 2022 र्मा
आउाँदछ
ै जब हार्मी सडु वधा राम्रो बनाउने हाम्रो रणनीडत बनाउाँदछौं ।

तलका संसाधनहरूले नयााँ कार्मको संरचना सडहत TTC पररयोजनाको बारेर्मा धेरै जानकारी प्रदान गदयछ ।
आडधकाररक कायय शीर्यक र स्िाडपत कायय डववरण पस्ु तकालय: कर्मयचारी पररप्रेक्ष्यलाई डवचारर्मा राखेर डिजाइन गररएको, यस
पस्ु तकालयले कर्मयचारीहरूलाई तलब वगय, कायय शीर्यक, कायय सर्महू हरू, आडदद्वारा कायय डववरणहरू छनयर् गनय अनुर्मडत डदन्छ ।
धेरै सोडधएका प्रश्नहरू (FAQs): कर्मयचारीहरू र क्याम्पस सरोकारवालाहरूबार् TTC र्ोलीले पाएका प्रश्नहरू सर्मावेश गदयछ ।
तलब वगयका र्ेबल
ु हरू (Salary Grade Tables): शैडक्षक, वाडर्यक, वा िण्र्ाको तलब श्रेणीहरू छााँर््ना सक्ने क्षर्मताको साि वगय १५
देडख ३५ सम्र्मको नयााँ तलब वगयहरू सर्मावेश गदयछ ।
तलब संरचना के हो?: नयााँ तलब संरचनाको आधारभतू रूपरेखा प्रदान गदयछ । िप जानकारी र श्रोतहरू यस पानर्मा डवकास हुने
डबडिकै िडपनेछ ।
TTC कायय शीर्यक अपील पाना: अन्लाईन अपील बझ
ु ाउने र्ारर्म सडहत्, अपील प्रडक्रयाको लाडग श्रोतहरू प्रदान गदयछ ।
2022 सालर्मा पररयोजना गडतडवडधहरू डवकडसत हुने क्रर्मर्मा भडवष्यको TTC जानकारीको सञ्चार हेदै गनुयहोला ।
UW–Madison प्रडतको तपाईको
ं डनरन्तर प्रडतबद्धताको लाडग धन्यवाद ।

भवदीय,
Mark Walters
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