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डिसेम्बर १०, २०२० 

 
कर्मचारी Furloughs को दोस्रो चरण जनवरीर्ा शुरू हुने 

 
डवश्वव्र्ापी महामारीमा हराएको आमदानी र बढ्दो खर्ाहरूका कारण जनु ३०, २०२१ सालसम्म $३२० डमडलर्न को 

पवूाानमुाडनत बजेटमा हनुे कमी अक्टोबर २६ मा कुलपडत Blank ले घोषणा गनुाभएको डिर्ो । र्ी मध्र् केही कमी मे १५ दडेख 

अक्टोबर ३१, २०२० सालसम्म प्रार् कमार्ारीहरूका लाडग लाग ुपडहलो र्रणको तलब डबनाको furlough जस्ता खर्ा 

बर्ाउने उपार्हरूले सम्बोधन गररसकेको छ ।  

 

UW–Madison ले सामना गरररहकेा आडिाक र्नुौडतहरूलाई सम्बोधन गना, कुलपडत Blank ले अडधकांश कमार्ारीहरूको 

लाडग २०२१ सालको आधा वषासम्म दोस्रो र्रणको तलब डबनाको furlough समावेश भएको डवडभन्न खर्ा घटाउने 

तररकाहरू घोषणा गनुाभर्ो । 

 
UW–Madison का अडधकाशं संकार् र कमार्ारीहरू जनवरी १ मा शरुू भएर जनु ३०, २०२१ सालमा अन््र् हुने (वा नौ-

मडहने मात्र काम हुनेका लाडग म े१६, २०२१ साल) दोस्रो र्रणको क्र्ाम्पसव्र्ापी बीर्-बीर्को Furloughs मा 

(Intermittent Furloughs) सहभागी हुनेछन ्। दोस्रो र्रणको furlough को संरर्ना मे १५ दडेख अक्टोबर ३१, २०२० 

सम्म र्लेको पडहलो र्रणको जस्त ैहुनेछ । Furlough का दाडर््वहरू फेरर पडन माडसक तलब पाउने कमार्ारीहरूका जनवरी 

१, २०२१ को वाडषाक तलब दर र दईु हप्तामा तलब पाउने कमार्ारीहरूका जनवरी ३, २०२१ को वाडषाक तलबको दरमा 

आधाररत छन ्। प्र्र्ेक भकु्तानी श्रेणीका फलो दाडर््वहरू furlough र्ाटामा डवस्ततृ छन ्। 

 
कुलपडत Rebecca Blank र उपकुलपडतहरूले फेरर छ-मडहने furlough अवडधका लाडग १५ प्रडतशत तलब कटौती 

डलनेछन ्र स्कूल र कलेजका डिनहरूले स्वैडछछक १० प्रडतशत तलब कटौती डलनेछन ्। 

 
Furlough ववविहरू २०२० सालको जस्तै रहने 

 
क्र्ाम्पसव्र्ापी, दोस्रो र्रणको बीर्-बीर्को Furlough मा सहभागी सबै कमार्ारीहरूले आगामी केही हप्ताहरूमा 

furlough दाडर््व पषु्टी गने व्र्डक्तगत सरू्नापत्र पाउनेछन ्। Furlough को अवडधमा केही कमार्ारीहरूको तलब बराबर 

रकममा घट्नेछ (र्स प्रडिर्ालाई "सम्म बनाउन ु(smoothing)" भनेर डर्डनन्छ) र अरूहरूको तलब furlough डलइएको 

कुनै पडन तलब अवडधमा घट्नछे । 

 
कमार्ारीहरूले आफ्नो तलब नपाउने furlough को समर् अनरुोध गदाा vacation डबदा अनरुोध गदाा र्लाउने 

scheduling र स्वीकृडत प्रडिर्ा अनसुार नै गनछेन ्। तलब नपाउने furlough को डदनको सट्टामा कमार्ारीहरूले vacation 
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डबदा, जम्मा भएका डबदा, डबरामी डबदा, वा व्र्डक्तगत डबदा (personal holiday) र्लाउन पाउनेछैनन ्। जनवरी २०२१ मा 

शरुू हुने गरी कमार्ारीहरूले आफ्नो furlough को बााँकी मात्रा अन्लाईन हनेा सक्नेछन ्। 

 
क्र्ाम्पसव्र्ापी, बीर्-बीर्को Furlough र धेरै सोडधएका प्रश्नहरूका उत्तरहरू, अन्लाईन 

hr.wisc.edu/covid19/furlough वेबसाईटमा उपलब्ध छन ्। र्स जानकारी हरेीसके पडछ प्रश्नहरू हुने कमार्ारीहरूले 

आफ्नो स्कूल, कलेज, वा डवभागको मानव संसाधन डवभागमा सम्पका  गना सक्दछन ्वा 608-265-2257 वा 

furlough@ohr.wisc.edu मा मानव संसाधन कार्ाालर्मा सम्पका  गना सक्दछन ्। 

 
पररचालन आवश्यकतार्ा आिाररत कायमपद-ववषेश Furlough (Position-Specific Furlough) 

 
कार्ापद-डवशेष furlough को कारण काम गने घण्टाहरू घटेका कमार्ारीहरू क्र्ाम्पसव्र्ापी, बीर्-बीर्को Furlough मा 

समावेश छैनन ्। कार्ापद-डवशेष furlough काम नभएको वा कमार्ारीले घरैबाट काम गना नसक्ने कारणले हुन ेएक अस्िार्ी 

तलब डबनाको डबदा (डनरन्तर furlough) हो । 

 
कमार्ारीको कार्ा र्डुनटमा कटौती कमार्ारीको केही घण्टाहरूको लाडग वा सबै सामान्र् कार्ा ताडलकाको लाडग हो, र र्ो 

furlough कडहलेसम्म रहनेछ भनेर डनधाारण पररर्ालना आवश्र्कताहरूले गदाछन ्। 

 
कार्ापद-डवशेष furlough मा हुने कमार्ारीहरूले vacation, व्र्डक्तगत डबदा र डबरामी डबदा furlough मा नभएको मात्रामा 

नै कमाउनेछन ्। कुनै कमार्ारीले तलब नपाउने furlough को डदनको सट्टामा vacation डबदा, जम्मा भएका डबदा, डबरामी 

डबदा, वा व्र्डक्तगत डबदा र्लाउन पाउनेछैनन ्। 

 
कार्ापद-डवशेष furlough को बारेमा िप जानकारी अन्लाईन उपलब्ध धेरै सोडधएका प्रश्नहरूमा पाइनेछ । Furlough को 

समर्मा बेरोजगारी सडुवधाहरूको बारेमा जानकारी पडन अन्लाईन उपलब्ध छ । 

 
तलब बढाउने योजनाको प्रभाव 

 
जनवरीमा, २०१९-२०२१ सालको तलब र्ोजना अन्तगात UW–Madison ले कमार्ारीहरूका लाडग २ प्रडतशत तलब 

बढाउनेछ । र्ो लामो र्ोजनाबद्ध तलब बढाउने कुरा, क्र्ाम्पस द्वारा आंडशक रूपमा कोष डनकासा गररएको, furlough को 

प्रभाव डवरुद्ध एउटा सानो बफर प्रदान गदाछ । UW–Madison का सबैभन्दा कम तलब पाउने कमार्ारीहरूका लाडग, २ 

प्रडतशत तलब बढाउने कुराले furlough को प्रार्जसो अस्िार्ी प्रभावलाई सहर्ोग गनेछ ।  

 
२०२१ सालको दोस्रो र्रणको क्र्ाम्पसव्र्ापी, बीर्-बीर्को Furlough मा भाग डलने कमार्ारीहरूका furlough दाडर््व 

तलब बढाउने र्ोजना पडछ सो कमार्ारीहरूका वाडषाक तलबमा आधाररत हुनेछ । प्रार्जसो कमार्ारीहरूका लाडग, furlough 

को दाडर््व पडहलो र्रणको क्र्ाम्पसव्र्ापी, बीर्-बीर्को Furlough जस्तै हुनछे । तलब बढेपडछ केवल सीडमत 

कमार्ारीहरूले आफ्नो furlough दाडर््व बढेको दखे्नपुनेछ । Furlough दाडर््व बदल्ने कमार्ारीहरूले आफ्नो स्कूल, 

कलेज वा डवभागका मानव संसाधन डवभागबाट सरू्ना पाउनेछन ्। 
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