नेपाली / NEPALI
लािग: सबै UW-Madison का कमर्चारीह�
बाट: कुलपित Rebecca Blank
िवषय: बजेट र furlough को अपडेट
िमित: अक्टोबर २५, २०२०
सबै कमर्चारीह�लाई,
यो वषर् हाम्रो सस्ं थाको इितहासमा अ� कुनै वषर्ह� भन्दा िभन्नै छ । हाम्रो क्याम्पस समदु ायमा ठूलो किठनाइको बीचमा सबैले
एक िकिसमले िमलेर गरे को त�रकामा म गवर् गदर्छु ।
गमीर् र शरद मिहनाह�मा हामीले ओक्टोबरलाई एक मिहनाको �पमा लि�त गरे का छौं जहाँ हामी २०२१ सालमा हेदैर् हाम्रा
अथर्ह�को स्प� मल्ू याङ्कन गनर् स�म ह�नेछौं । हामीले अिहलेसम्म िलएका चरणह� र हामी िकन थप furloughs र खचर्
घटाउने त�रकाह� श�
ु गनेर्छौं भनेर म फे �र बताउन चाहन्छु ।
COVID को श�
ु वातको प्रितिक्रयाको �पमा, माचर्मा मिहनामा हामीले खचर् घटाउन र िव�ीय �ित न्यनू ीकरण गनर् त�ु न्तै धेरै

कदमह� चालेका िथयौं:
•
•
•
•
•
•

तलबह� बढ्न र प्राय नयाँ मान्छे लाई रोजगारी िदन रोक्ने
यस आिथर्क वषर्मा नयाँ बजेट लगानीको �पमा योजना बनाई रहेको रकम िफतार् गनेर्
सम्भव भएसम्म धेरै जसो यात्रा र अन्य थप खचर्ह� हटाउने
व�र� नेताह�का लािग १५ प्रितशत तलब कटौतीका सिहत अिधकांश कमर्चारीह�का लािग प्रगितशील
furlough को एक चरण लागू गनेर्, जनु यस ह�ा परू ा ह�नेछ (अक्टोबर ३१)
यिु नटह� अस्थायी �पमा बन्द ह�नपु दार् कमर्चारीह�लाई आंिशक �पमा रोजगारीमा राख्न work-share
कायर्क्रमह� कायार्न्वयन गनेर्
हाम्रो के ही घाटा कभर गनर् भण्डारह�को प्रयोग गनेर्

यी उपायह�ले हाम्रो खचर्ह� घटाए, िवशेष गरी furlough र तलब कटौतीको २७ िमिलयन डलरको बचत माफर् त । म
स्वीकार गनर् चाहन्छु िक यी कायर्ह� आवश्यक भएको बेलामा हाम्रा कमर्चारीह� र कायर्क्रमह�बाट मह�वपणू र् बिलदानको
प्रितिनिधत्व गदर्छन् ।
बजेट अनुमानह�
हामी अझै यसबाट पार भएका छै नौं । िव�व्यापी महामारीले २०२१ सालमा र त्यस पछािड UW मा प्रभाव पादर्छ । हाम्रो
िश�ण रिसदह� लगभग २४ िमिलयन डलरले कमी भएको छ र हाम्रो अनसु न्धान उद्यमले अनमु ािनत भन्दा २८ िमिलयन
डलर कम पाउने ट्र्याकमा छ । हाम्रो बजेटको सङ्कट यस तथ्यबाट बढेको छ िक धेरै राजस्वका स्रोतह� बन्द ह�दँ ा, COVID
सम्बिन्धत खचर्ह� बढ्न जारी छन् ।
गत आिथर्क वषर् र चालू आिथर्क वषर्को बीचमा राज्य एजेन्सीह�लाई गभनर्रको आदेशका कारण राज्यलाई GPR डलर िफतार्
िदनपु नेर् (lapse) र गैरकाननु ी तलब कभर गनेर् योजना खचर् ह� संयोजनका कारण UW-Madison ले ५० िमिलयन डलरको

खचर् व्यहोनेर्छ । हामी पिन अकोर् आठ मिहनाका ला िग एक अिनि�त राज्य िद्ववािषर्क बजेट प्रिक्रया सामना गदैर्छौं। हामी
अन्त�रम UW प्रणाली अध्य� Tommy Thompson कोष एक राज्य बजेटको लािग वकालतको सराहना गछौर्ं जसले यस
अविधमा क्याम्पसलाई सहयोग पर्ु याउनेछ ।
थप �पमा, सहकारीह�ले (यिु नटह� जसले आफैं ले कमाएको राजस्वले आफैं लाई प�रचालन गदर्छन)् िवशेष �पमा गहन
राजस्व कटौतीको अनभु व गरे का छन् । उदाहरणको लािग, Athletics मा, हामीले धेरै खेलकुद कायर्क्रमह� आयोजना गनर्
वा िटकट बेच्न स�म भएका छै नौं । Conference Services ले पाह�नाह�लाई ठाउँ िदन वा सम्मेलन सञ्चालन गनर् सक्दैन ।
Wisconsin Union सीिमत गमीर् मिहनाह�ले गदार् प्रभािवत छ । कुलमा, सहकारीह� लगभग १५० िमिलयन डलरको
अभावको सामना ग�ररहेका छन् । िकनभने सहकारी उद्यमह� िडजाइनले नै आफैं लाई अनदु ान गनेर् ह�न् र बजेटको अन्य
भागह� तनावग्रस्त छन,् सहकारीह�ले उनीह�को आफ्नै बजेट समस्याह� समाधान गनर् आवश्यक पदर्छ, यद्यिप क्याम्पसले
सक्ने ठाउँमा के ही सहयोग प्रदान गनर् प्रयास गनेर्छन् ।
समग्रमा, हामी अनमु ान गछौर्ं िक गत जनवरी योजना बनाएका भन्दा संय�
ु घटेको राजस्व र २०२० सालको माचर् र चालू
आिथर्क वषर्को अन्त्यको (जनु जनु ३०, २०२१ सालमा समा� ह�न्छ) बीच िभत्रको खचार्ह� लगभग ३२० िमिलयन डलर
ह�नेछ । के ही कमीह�लाई हामीले लागू गरे का कटौतीह�ले समायोजन ग�रसके का छन् । बाँक� अन्तर अझै पनी ठूलो छ,
हामीले कुनै िबतेका वषर्मा सामना गरे का भन्दा पिन ठूलो छ। आिथर्क िस्थरताको बाटो बनाउन सावधान सेवा चािहँदछ ।
बजेट सन्तल
ु नमा िलएर आउन आवश्यक खचर्ह� घटाउँदै हाम्रो योजनाले सबैभन्दा मह�वपणू र् चीजह�लाई जहाँ सम्भव छ
अगािड बढाउने कोिसस गदर्छ । हामी क्याम्पसमा रोजगारी रोक्न जारी राख्नेछौं - हामी के वल प्रासिं गक उपकुलपित वा
स्कूल/कलेज िडन द्वारा स्वीकृ त पदह� मात्र अनमु ोदन गदैर्छौं - र वषर्को शेष रकमको लािग िववादास्पद खचर् घटाउने
िनयन्त्रणह�लाई अनमु ित िदनेछौं । तर, थप कटौतीह� आवश्यक ह�नेछन् ।
Furloughs र भु�ानी योजना

यी कटौतीह� मध्ये सबैभन्दा किठन हाम्रो प्रगितशील furlough कायर्क्रम जारी राख्ने ह�नेछ । हामी, जनवरी १ मा श�
ु र
जनू ,३०, २०२१ सम्म जारी रहने, थप छ मिहनाका furloughs लागू गनेर्छौं । कमर्चारीह�लाई योजना बनाउनको लािग
समय िदन हामीले यस furlough को अकोर् चरणको श�
ु वात िमित िढला गरे का छौं र furlough फे �र श�
ु ह�नु अिघ
अिधकांश कमर्चारीह�को तलब नोभेम्बर र िडसेम्बर मिहनाह�मा पणू र् चरणमा फिकर् नेछन् । ध्यान िदनहु ोस् िक कायर्पदिवशेष furlough मा भएका धेरै कमर्चारीह�को घण्टा नोभेम्बर १ देिख कम ह�नछ
े न् ।
Furloughs ह� २०२० कायर्क्रमको �पमा सरं िचत ह�नेछ र फे �र कम तलब भएका कमर्चारीह�को लािग सानो कटौती र
उच्च तलब भएका कमर्चारीह�को लािग ठूलो कटौती सिु नि�त गदर्छ, ३ furlough िदन (१२ िदन प्रत्येक मिहना) देिख ६
furlough िदनह� (१ प्रत्येक मिहना िदन) सम्म । यसको मतलब आवश्यक furlough िदनह�को सङ्ख्याको आधारमा

कमर्चारीह�को तलबलाई २.५ प्रितशत देिख ६.६ प्रितशतको बीचमा घटाउने छ । उपकुलपितह� र मैले फे �र यी ६
मिहनाह�मा हाम्रो तलबलाई १५ प्रितशत घटाउनेछौं, र स्कूल/कलेजका डीनह�ले स्वैिच्छक १० प्रितशत तलब घटाउनेछन।्
मैले कमर्चारीह�मा, िवशेष गरी ज्याला मजदरु को तल्लो-स्तरमा भएका, furlough ले िसजर्ना गरे को किठनाई बझु ेको छु ।
कमर्चारीह�का लािग क्याम्पसद्वारा जनवरीमा श�
ु ग�रने लामो समय देिख िनयोिजत २ प्रितशत ज्याला वृिद्ध लागू गरे पिछ
furlough को प्रभाव थोरै कम ह�नेछ । यो बृिद्धले हाम्रो सबैभन्दा कम तलब पाउने कमर्चारीह�का लािग furlough को

अिधकाश
ं असरलाई समायोजन गदर्छ । बढ्दो बजेटरी किठनाइह�को प�ात पिन हामी यी बृिद्धका साथ अगािड बढ्ने
योजना गरे का छौं र ध्यान राख्दछौं िक यसले श�
ु वातको तलबलाई बढाउँदछ जनु furlough आवश्यक नभएपिछ लामो
समय सम्म जारी रहन्छ ।
यसै गरी, म यो घोषणा गनर् पाउँदा खसु ी पिन छु िक हामी कामदारह�को लािग प्रित घण्टा १५ डलर न्यनू तम ज्याला लागू गनेर्
क्रममा अगािड बढ्नेछौं, जनु हामी एक बषर् पिहले गरे का प्रितबद्धताका आधारमा गदैर् आएका छौं । जनवरी १७, २०२१ देिख
प्रभावकारी वृिद्धले मख्ु य �पमा संर�क, पशु हेरचाह र खाद्य सेवाका कायर्पदह�को काम गनेर्ह�लाई प्रभाव पानेर्छ । न्यनू तम
ज्याला वृिद्ध अस्थायी वा िवद्याथीर् कमर्चारीह�का लािग लागू ह�दँ नै ।
जोड्दा, नयाँ तलब योजना र न्यनू तम प्रित घण्टा ज्यालाको वृिद्धले furlough को दोस्रो चरणलाई पिहलो चरण भन्दा
प्रगितशील बनाउनेछ । Furlough को बारे मा थप िववरणह� मानव ससं ाधनको वेबसाईटमा उपलब्ध छन् र थप जानकारी
ईमेलबाट साझा ग�रनेछ ।
FY22 को बजेट प्रिक्रया
Furloughs मात्र बजेट सन्तल
ु न गनर्को लािग पयार्� छै न, हामी आगामी GPR पोिषत यिु नटह�मा अकोर् के िह ह�ाह�मा थप
बजेट कटौती घोषणा गनर् को लागी हामी FY22 बजेट प्रिक्रया श�
ु गनार् अपे�ा गनेर्छौं । के ही थप कटौतीह� आवश्यक पनेर्

भएपिन हामी आशा गछौर्ं िक सबै डराएका असाधारणीय कटौतीह�बाट हामी बच्ने अपे�ा गदर्छौं । यसको मतलब यी
कटौतीह� पीडािवहीन ह�नेछन् भन्ने होइन, तर हामी आशा गछौर्ं िक यी कटौतीह�को पयार्� िहस्सा िनराकरण, रोजगारी
रोक्नबाट, र हामीले पिहल्यै राखेका अन्य बजेट कटौती उपायह� माफर् त प्रा� गनर् सिकनेछ ।

प्रत्येक स्कूल/कलेज/िवभागले बजेटका तत्काल र दीघर्कालीन घाटाह�लाई सम्बोधन गनर् कस्तो रणनीित प्रयोग गनेर् भनेर
िनधार्रण गनर् आवश्यक छ र उनीह�को िवशेष अवस्थाको लािग उपय�
ु ढङ्गमा गनर् पाउनेछन् । हाम्रा के ही िवभागह� र
उनीह�को राजस्व आउने बाटोह�मा सङ्कटको असमान प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै, सम्भािवत थोरै सख्ं याका यिु नटह�मा
बजेटको कमीलाई सम्बो धन गनर् कमर्चारी layoffs गनर् आवश्यकता पनर् सक्दछ ।
हामीले बजेटको बारे मा कमर्चारी साझा प्रशासन समहू ह�सँग कुरा गरे का छौं र जारी राख्दछौं र हामी कमर्चारीह�लाई
सके सम्म कम प्रभाव पनेर् त�रकाले हाम्रो योजनाह�को संरचना गनर् कोिशस गनेर्छौं ।
मलाई थाहा छ िक यो किठन खबर हो, तर हामीले सामान्य प�रचालनह� फे �र श�
ु गनर् नसकुञ्जेल सम्म हामीले हाम्रो
सस्ं थामा यस िव�व्यापी महामारीको प�रणाम सामना गनर् आवश्यक पदर्छ । यी कायर्ह�को साथ, UW-Madison आफ्नो
सावर्जिनक उद्देश्य परू ा गनर् अझ मजबतू िस्थितमा ह�नेछ। यस बीचमा, म तपाईह�लाई
िव�िवद्यालयका लािग जारी राख्नु
ं
भएको सबै कामका लािग धन्यवाद िदन चाहन्छु ।

