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UW−Madison को मार्गदर्गन: 

Furlough, Work-Share कार्गक्रम, पनुः ननर्नुि तथा निदा प्रावधान 

 
UW−Madison का कमगचारीहरू जस्तोसुकै चनुौतीपरू्ग अवस्थामा पनन सामदुानर्क रूपमा एकसाथ काम र्ने र चनुौतीको सामना र्ने 

िनिर्ो परम्परा रही आएको छ । हाम्रो वतगमान अवस्थामा पनन COVID-19 महाव्र्ानधको कारर्िे आएको आनथगक सङ्कट समाधान 

र्नग छोटो समर्को िानर् नमतव्र्र्ी (cost-saving) िाटो अपनाउन हामी िाध्र् भएका छौ ौँ । 

 

नमतव्र्नर्ताको िानर् क्र्ाम्पस व्र्ापी furlough, Work-Share कार्गक्रम , कमगचारीको कार्गपद-नवर्ेष furlough तथा पनुः 

ननर्नुिका प्रािधानिार्ग अङ्र्ीकार र्रेका छौ ौँ । र्स पत्रमा नमतव्र्नर्ताका उपरोि माध्र्मको साथ साथै COVID-19 Pandemic 

Leave Policy निदा नीनतिार्ग प्रष््टर्ार्एको छ । कमगचारीका िानर् थप सचूनाहरू र िर्ातार सोनधने प्रश्नहरू संिग्न निङ्कमा उपिब्ध 

छन:् hr.wisc.edu/covid19/furlough. 

 
क्याम्पस व्यापी furlough (Campus-Wide Furloughs) 

 
धेरै कमगचारीहरूिे मे १५ दनेि अक्टोिर ३१, २०२० को िीचमा निना तििको furlough निनेछन् । ९ मनहने (C-basis) ननर्ुनि 

भएका कमगचारीहरूिे भने अर्ष्ट १ दनेि अक्टोिर ३१, २०२० को िीचमा निना तििको furlough निनेछन् ।
1
 

 

Furlough समयको संख्या 

 
Furlough कनत नदन निने भन्ने कुरो कमगचारीको वानषगक तििमा रेटमा ननभगर र्दगछ ।  

 
कूल तलब १२ महिनाको लाहि तोहकएको  

furlough हिन  

९ महिनाको लाहि 

तोहकएको furlough हिन 

$50,000 भन्दा कम  3 नदन 2 नदन 

$50,000 - $80,000 4 नदन 3 नदन 

$80,001-$150,000 5 नदन 4 नदन 

$150,000 भन्दा िढी 6 नदन 5 नदन 

 

हरेक िेतििी Furlough निदा नदनको 8 घण्टा िरािर हुनेछ । (जस्तै- 4 नदन Furlough निदा िरािर 32 घण्टा) ।  

 

९-महिने हनयुक्त कममचारी 

 

मानथको चाटग अनुसार ९ मनहने ननर्नुि पाएका कमगचारीिे र्मुाउने कूि आम्दानी र १२ मनहने ननर्नुि पाएका कमगचारीिे र्मुाउने कूि 

आम्दानी हाराहारी नै हुनेछ । 

 

 

 
1 र्नद ९-मनहन ेननर्िु (C-basis) कमगचारीि ेअक्टोिर ३१, २०२० नभत्र िेतििी Furlough निदा उपभोर् र्नग नसकेमा नोभेम्िर वा निसेम्िरमा 

२०२० मा पनन ितेििी Furlough निदा मौज्दात उपभोर् र्नग सक्नछेन् । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
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अल्पकालीन Part-Time कममचारी 

 
अल्पकािीन Part-Time कमगचारीको िेतििी Furlough निदा समर् उसको ननर्नुिको समानुपानतक प्रनतर्तमा ( % परू्गकािीन 

कमगचारीको समानताको आधारमा) हुनेछ । दनैनक Furlough निदा घण्टाको र्र्ना ननम्न तीन नवनधिाट हुनेछ । (1) अल्पकािीन 

ननर्नुि समार्ोजन नर्री िानषगक तििको आधारमा Furlough निदा समर् र्र्ना, (2) अल्पकािीन ननर्नुि प्रनतर्तिार्ग परू्गकािीन 

Furlough निदा समर्िे र्रु्न र्रेर, र (3) समानुपानतक Furlough निदा समर्िार्ग र्रु्न र्रेर 8 िे भार्ा र्ने र ननजकको परू्ग घण्टामा 

रुपान्तरर् र्रेर । घण्टा र्र्नाको उदाहरर् hr.wisc.edu/covid19/furlough उपिब्ध छ ।  

 
बिु-पि धारक (Multiple Positions) 

 
UW−Madison मा एकभन्दा िढी पदमा ननर्िु कमगचारीको Furlough निदा समर् उसको प्रत्र्ेक पद अनुसार अिर् अिर् र्र्ना 

र्ररनेछ । दनैनक Furlough निदा समर्को र्र्ना ननम्न चार नवनधिाट हुनेछ । (1) हरेक पदकोिानर् अल्पकािीन Part-Time ननर्नुि 

समार्ोजन नर्रर तोनकएको िानषगक तििको आधारमा, (2) हरेक पदकोिानर् उसको ननर्नुिको प्रनतर्तमा ( % परू्गकािीन कमगचारीको 

समानताको आधारमा) िेतििी Furlough निदा र्रु्न र्रेर, (3) हरेक र्दकोिानर् समानुपानतक िेतििी Furlough निदािार्ग घण्टामा 

र्रु्न र्रेर 8 िे भार् र्ने र ननजकको परू्ग घण्टामा रुपान्तरर् र्रेर, र (4) हरेक पदमा हुन आउने िेतििी Furlough निदा घण्टा जोिेर, 

जनु िहु-पद धारक कमगचारीको कूि िेतििी Furlough निदा िरािरको घण्टा निनु पनेछ । घण्टा र्र्नाको उदाहरर् 

hr.wisc.edu/covid19/furlough उपिब्ध छ । 

 

छुट पाउने कममचारीिरू (Exempted Employees) 
 

ति उल्िेनित कुनै पनन पदमा क्र्ाम्पस-व्र्ापी Furlough िार् ुहुने छैन : 

• H-1B वा E-3 अनुसार काम र्नग अनुमनत पाएका नवदरे्ी कामदारहरू । (सङ्नघर् सरकारको प्रावधान अनुसार 

UW−Madison मा H-1B वा E-3 नभषामा काम र्ने नवदरे्ी कमगचारीहरूिार्ग उननहरूिे र्ने काम नभए पनन परू्ग-कािीन 

कमगचारी सरह भिुानी नदनु पनेछ ।) 

• नवद्याथी सहार्क वा नवद्याथी सहर्ोनर् कामदारहरू 

• Post-Degree तानिममा ननर्िुहरू (e.g., postdocs) 

• नेततृ्व कताग जसिे स्वेनछछक तिि घटाएका हुन्छन्  

• परू्ग-कािीन िाहकेका ननर्नुिहरू (जस्तै-अस्थानर् कमगचारी, घण्टे रै्निक कमगचारी, र एकमुष्ठ भिुानी पाउने कमगचारी) 

• कामको िाौँि-फाौँट कार्गक्रमका कमगचारी वा कार्गपद-नवर्ेष Furlough का कमगचारीहरू  

 

Furlough Time को हनधामरण तथा ररपोटम  

 

कमगचारीहरूको furlough निदा ननधागरर् तथा ररपोटग नवनध सामान्र् कार्ग तानिका र पाकेको निदा नस्वकृत र्राउने नवनध अनुसार नै 

हुनेछ । केनह नवषेर् पररनस्थनतमा भने नवभार् वा कार्ग र्कार्गिे सिै कमगचारीिे furlough निदा निने र्रर नननित निदाको नदन ननधागरर् 

र्नग सक्नेछन् । 

 

सिै कमगचारीहरूिे अननवार्ग furlough निदा ररपोटग र्नुग पनेछ । कमगचारीको निदा ररपोटग र्ने आवश्र्कता उननहरूको पदको वर्ीकरर् 

अनुसार फरक हुन सक्नेछ । कसरी furlough निदा ररपोटग र्ने भन्ने नवस्ततृ जानकारी MyUW को Detailed instructions मा 

उपिब्ध छ । Furlough निदा ररपोटग MyUW मा भएको निदा र अनुपनस्थनत मानक अनुसार हुनेछ । 

 

https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
https://my.wisc.edu/
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough/#how-to-report-furlough-time-used
https://my.wisc.edu/
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भुक्तानी कटौती 

 

कमचागरीहरूको भिुानी कनत कटौती हुन्छ भन्ने कुरा उननहरूको पद वर्ीकरर् अनुसार फरक पनेछ । 

 

केनह कमगचारीको भिुानी कटौती निदामा िसे पनन निसे पनन furlough अवनध भरीमा समान मलू्र्मा हुनेछ । (मे १५ दनेि अक्टोिर 

३१, २०२० सम्म १२ मनहने ननर्नुिकोिानर्, र अर्ष्ट १७ दनेि अक्टोिर ३१, २०२० सम्म ९ मनहने ननर्नुिको िानर्) । ति वर्ीकरर् 

र्ररएका कमगचारीहरूको भिुानी कटौती furlough अवनध भरीमा समान मलू्र्मा हुनेछ । 

 

• संकार्का कमगचारीहरू 

• ननदरे्न नदने र्ैनिक कमगचारीहरू 

• छुट नपाउने nonexempt नवश्वनवद्यािर् कमगचारीहरू (कार्ग घण्टा अनुसार भिुानी पाउने ) 

• रै्निक कमगचारीहरू (कार्ग घण्टा अनुसार भिुानी पाउने ) 

• व्र्पार तथा नर्ल्पी कामदारहरू 

• वनकिहरू 

• नचनकत्सकहरू 

• िेि प्रनर्िकहरू 

 

अन्र् कमगचारीहरूको हकमा जनु भिुानी अवनध pay period मा furlough निदा निएको हो सोही अवनधमा भिुानी कटौती हुनेछ । 

र्ी कमगचारीहरूिे जनु कार्ग हप्तामा furlough निदा निएको हो सोही भिुानी अवनध pay period मा सनूचत र्नुग पनेछ । ति 

अनुसार वनर्गकृत कमगचारीहरूको जनु अवधीमा furlough निदा निएको हो भिुानी कटौती कुनै पनन भिुानी अवनध pay period 

मा हुनेछ । 

 

• छुट पाउन ेexempt र्ैह्र ननदरे्क र्ैनिक कमगचारीहरू (तिि तोनकएका) 

• छुट पाउन ेexempt नवश्वनवद्यािर् कमगचारीहरू (तिि तोनकएका) 

• छोटो समर्का कमगचारीहरू 

 

िेतििी furlough निदा छल्न ेउद्देश्र्िे कमगचारीहरू कुने पनन सनचचत निदा, पाकेको निदा, निरामी निदा, वा व्र्निर्त निदा निन 

पाउने छैनन् । 

 

रोजिारीको हनरन्तरता 

 

क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough निदा अवनधमा कमगचारीहरूको रोजर्ारी UW−Madison कमगचारी सरह ननरन्तर रहनछे ।  

 

Work-Share कायमक्रम 

 

क्र्ाम्पसको कार्ग र्नुनटहरूिे कामको Work-Share कार्गक्रम  िार् ुर्नग सक्नेछ जसिाट कमगचारीहरूको । कमगचारीको कार्ग-घण्टा 

घटार्ने कार्गनवनध मे १५, ताररि भन्दा पनहिे हुनेछैन र अक्टोिर ३१, २०२० सम्म िम्ब्र्ाउन सक्नेछ । कामको Work-Share 

कार्गक्रमिे रोजर्ारदातािार्ग कमगचारीको १० दनेि ६० प्रनतर्त सम्म कार्ग घण्टा घटाउन अनुमनत नदनेछ र कमगचारी आफ्नो र्मुेको 

आम्दानीको समर्को िेरोजर्ारी भत्ता (unemployment benefits) दािी र्नग सक्नेछन् । हािै िनृि र्ररएको सङ्नघर् िेरोजर्ारी 

िीमा कोष सनुवधाहरू अनुसार र्ो अवस्थामा धेरै न्र्नू आर् भएका कमगचारीहरू जिुार्ग, २०२० को अन्त्र्सम्म हाि िार्गपार्ग आएको 

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
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तिि िरािरको परूक िेरोजर्ारी भत्ता पाउन र्ोग्र् हुनेछन् । र्ो कार्गक्रमको कार्ागन्वर्निाट नवश्वनवद्यािर्िार्ग कामको चाप कम भएको र 

आकनस्मक िजेट िाौँिफाौँटको अवस्थामा आफ्ना दि कमगचारीहरू आफूसौँर्ै राख्न र उनीहरूको कार्ग-घण्टा घटाएर पनन परूक िेरोजर्ारी 

भत्ताको माध्र्मिे र्मुेको तिि/आम्दानी कार्म राख्न सहर्ोर् र्नेछ । 

 

कामको Work-Share क्रममा रानिएका कमगचारीहरू मानथ उनल्िनित क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough कार्गक्रममा समावेर् हुने छैनन्, र 

उनीहरूको रोजर्ारी UW−Madison कमगचारी सरह कार्म रहनेछ । 

 

केनह वास्तनवक एकार्गहरूको मात्र कार्ग घटाउौँदा पनन Work-Share कार्गक्रममा ठूिो सङ्ख्र्ामा कमगचारीहरूमा प्रभाव पनेछ । र्नद 

कामको अभावमा, दरु्गमिाट कार्ग सम्पतदन र्नग नसनकने अवस्थामा, वा नवत्तीर् प्रभावको कारर्िे क्र्म्पसका अन्र् एकार्गहरूमा 

कैमचारीको कार्गघण्टा घटाउन ति अनुसारका नवकल्पहरू कार्ागन्वर्न र्ररनेछ ।  

 

पुनः हनयुहक्त (Reassignments) 

 
सपुरभाईजरिे नवश्वनवद्यािर्को कार्ग सचचािन आवश्र्कताको आधारमा चानहने कमगचारी िटाउन/ननर्िु र्नग र उनीहरूको कार्ग-घण्टा 

ननधागरर् र्ने छन् । पनुः ननर्नुि र्दाग कमगचारीको ननर्नमत कार्गस्थि वा पनहिे र्री रहकेो काम नहुन पनन सक्नेछ । र्सका साथै 

कमगचारीिार्ग अत्र्ावश्र्क सेवा प्रदान र्नग कामको प्रकृनत र कमगचारी आवश्र्कता अनुसार UW–Madison मा वा State of 

Wisconsin मा पनन पनुः ननर्नुि र्नग सनकनेछ । र्सरी पनु: ननर्नुि र्दाग कमगचारीहरूको ननर्नमत श्रेनर् तथा FLSA अवस्था कार्म 

राख्ने नवनध अनुसरर् र्ररनेछ । उदाहरर्को िानर्, नवश्वनवद्यािर्को एक स्थानको छुट नहुने nonexempt कुनै कमगचारी 

नवश्वनवद्यािर्कै अको स्थानमा छुट नहुने nonexempt कमगचारीमा पनुः ननर्नुि हुन र्ोग्र् हुनेछ र उसको ननर्नमत श्रेनर् तथा FLSA 

अवस्थामा नभन्नता हुन ननदने तफग  सचेत रहनेछ । 

 

वतगमान क्र्ाम्पसको आकनस्मक कामको आवश्र्कता र ननर्नमत नवश्वनवद्यािर् सचचािन प्रनक्रर्ा वा State of Wisconsin मा 

कमगचारीको आवश्र्कता अनुसार कमगचारीको दिता र कार्गकुर्िता पररनस्थनत अनुसार र्नुि सङ्र्त प्रनक्रर्ािाट कमगचारीहरूिार्ग पनुः 

ननर्नुि र्ररनेछ । 

 

कायमपि-हिशेष furlough (Position-Specific Furloughs) 

 
र्नद कुनै कमगचारी कार्ग कि भन्दा िानहरिाट काम र्नग असमथग हुन्छ भने कामको अभावमा क्र्ाम्पस कार्ग र्गकार्िे उसिार्ग िाध्र्ता 

पवूगक तिि निनाको निदा (continuous furlough) िस्न भन्न सक्नेछ । कार्ग सचचािनको आवश्र्कता अनुसार कमगचारीको कार्ग 

सनूच आंनर्क वा परूा घटाउने वा कनहिे सम्म निदा िस्ने भन्ने कुरा ननधागरर् र्नेछ । 

 

कमगचारीिे कार्गपद-नवर्ेष furlough (Position-Specific Furlough) छल्न आफ्ना पाकेका निदा, सनचचत निदा, निरामी निदा, 

वा व्र्निर्त निदा निन पार्गने छैन, तर िेरोजर्ारी सनुवधाहरू (unemployment benefits) सनुवधा निन सक्नेछन् । िनृि र्ररएको 

संघीर् कोषको आधारमा न्र्नू आर् भएका कमगचारीहरूिे परूक िेरोजर्ारी भत्ता जिुार्ग, २०२० को अन्त्र् सम्म वतगमान पाउने तिि 

िरािरको रकम पाउनेछन् । 

 

कार्गपद-नवर्ेष furlough मा रहकेा कमगचारीहरू मानथ उनल्िनित क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough मा समानवष्ट हुने छैनन् । र्सरी प्रभानवत 

कमगचारीहरूको रोजर्ारी UW−Madison कमगचारी सरह ननरन्तर मानननेछ । 

 
 

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
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हबना तलबको स्िैहछछक हबिा (Voluntary Leave without Pay) 

 
कमगचारीहरू निना तिि वा िेतििी स्वैनछछक निदाको नवकल्प िारेमा आफ्नो सपुरभाईजरसौँर् छिफि र्नग सक्नेछन् । र्स्तो निदाको 

समर्ावनध ननधागरर् कमगचारीको ननर्नुि परू्गकानिक वा अल्पकानिकको आधारमा हुनेछ । र्स्तो अवस्थामा र्नद उननहरूको ननधाररत 

furlough दानर्त्व कमगचारीको स्वेनछछक िेतिवी निदा भन्दा कम भएमा कमगचारीहरू मानथ उल्िेनित क्र्ाम्पस-व्र्ापी furlough 

मा समावेर् हुन र्ोग्र् हुनेछन् । र्सको अिावा कमगचारीहरू अन्र् furlough वा िचग-िचत (cost-saving) कार्गक्रममा पनन 

समावेर् हुन सक्नेछन् । 

 

कमगचारीको अनुपनस्थत निदाको असर, अरू सनुिधाहरू तथा िेरोजर्ारी भत्ता पाउन र्ोग्र् हुने वा नहुने सम्िन्धमा सम्िनन्धत स्कूि, 

किेज वा नवभार्का मानव संसाधन (HR) कार्ागिर्मा सम्पकग  र्नग सक्ने छन् । 

 
आपत्कालीन हबिा (Emergency Leave) 

 

जो कमगचारी COVID-19 महाव्र्ानधिाट प्रभानवत भएका छन् उनीहरू federal program अन्तर्गत Families First 

Coronavirus Response Act (FFCRA) भननने तििी निदाको िानर् निसेम्िर ३१, २०२० सम्म र्ोग्र् हुन सक्नेछन् ।  

 
र्स्ता कमगचारीहरू जो कार्गस्थि िानहरिाट काम र्नग नसक्ने वा महाव्र्ानधिाट प्रभानवत भएका निरामी छन् उनीहरू UW COVID-19 

अन्तर्गतको तििी निदामा माचग मनहनाको मध्र् दनेि मे १५, २०२० सम्म िस्न सक्नेछन् । तर र्स्तो तििी निदा मे १५, २०२० पनछ 

भने उपिब्ध हुनेछैन । 

 

अनधक जानकारीको िानर् COVID-19 Pandemic Leave Policy हनेुगहोिा । 

 
थप सिायक सामग्रीिरू (Additional Resources) 

 
• Furlough, Work-Share कार्गक्रम, पनुः ननर्नुि र निदाहरू, तथा िेरोजर्ारी भत्ता िर्ार्तका नवस्ततृ सचूनाहरू एवं 

िर्ातार सोनधने प्रश्नका उत्तरहरू hr.wisc.edu/covid19/furlough मा उपिब्ध छन् ।  
• र्नद तपाईिंार्ग अन्र् प्रश्नहरू वा नजज्ञासाको उत्तर वा सहार्ता चानहएमा ति सम्पकग  र्नुगहोिा 

o तपाईकंो नवद्यािर्, किेज वा नवभार्को मानव संसाधन नवभार् hr.wisc.edu/contact  

o मानव संसाधन नवभार्को कार्ागिर् (608) 265-2257 वा furlough@ohr.wisc.edu 

 
अनुवाद र दोभाषे सेवाका िानर्, कृपर्ा सांस्कृनतक भाषार्त सेवामा फोन र्नुगहोिा: 
 
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/covid19/emergency-leave/
https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://hr.wisc.edu/covid19/furlough
https://hr.wisc.edu/contact/
mailto:furlough@ohr.wisc.edu

