नेपाली / NEPALI

डिसेम्बर १०, २०२०

तलब बढ्ने योजना र ज्यालामा आउने अरू बदलहरू जनवरीमा लागु हुने
जनवरीमा, २०१९-२०२१ सालको तलब योजना अन्तर्गत UW–Madison ले कमगचारीहरूका लाडर् २ प्रडतशत तलब
बढाउनेछ । यो लामो योजनाबद्ध तलब बढाउने कुराले धेरैजसो कमगचारीहरूका लाडर् जनवरी २०२१ साल मा लार्ु हुने र्री २
प्रडतशतले तलब बढाउनेछ ।
डिसेम्बर २०१९ सालमा Legislature’s Joint Committee on Employment Relations (JCOER) ले स्वीकृ त
र्रे को यो तलब योजनामा दईु चरणमा लार्ु हुने ४ प्रडतशतको बढ्ने कुरा भडनएको डियो । जनवरी २०२० साल मा पडहलो २
प्रडतशत बढेको डियो । दोस्रो २ प्रडतशत आउने मडहनामा लार्ु हुनेछ ।
सबै शैडिक कमगचारी, संकाय, अस्िायी, र यडु नभडसगटी कमगचारीहरू तलब बढ्ने योजना पाउन योग्य छन् । के ही कमगचारी
वर्गहरू, जसमा अस्िायी कमगचारीहरू र डवद्यािी प्रडत घण्टा कमगचारीहरू समावेश छन,् योग्य छै नन् ।
२ प्रडतशत बढ्ने कुरा मडहना मडहनामा तलब पाउने कमगचारीहरूका लाडर् जनवरी १, २०२१ सालमा र दईु हप्तामा तलब पाउने
कमगचारीहरूका लाडर् जनवरी ३, २०२१ सालमा लार्ु हुनेछ । प्रडत घण्टा तलब पाउने कमगचारीहरूले जनवरी २८ को
आमदानी डववरणमा (earnings statement) बढेको देख्नेछन् । मडहना मडहनामा तलब पाउने कमगचारीहरूका जनवरीको
आमादनी डववरणमा देडिनेछ, जनु फे ब्रअ
ु री १ मा तलबको रूपमा आउँछ । तलब बढ्ने कमगचारीहरूले आफ्नो नयाँ तलबको
दर, कडहले सो तलबको दर लार्ु हुनेछ र कडहले आफ्नो पेचेकमा देडिनेछ भन्ने कुराको डलडित सञ्चार पाउनेछन् ।
तलब बृडद्ध पाउन योग्य हुन, व्यडिहरू नोभेम्बर २२, २०२० सालबाट (प्रडत घण्टा कमगचारीहरूका लाडर्) वा डिसेम्बर १,
२०२० (मडहना मडहनामा तलब पाउने कमगचारीहरूको लाडर्) हालको कायगपदमा काम र्रे को हुनपु दगछ । कमगचारीहरूले UW–
Madison को यौन सताई रोकिाम ताडलम परू ा र्रे को र आफ्नो हालसालैको कायगसम्पादन मल्ू याङ्कनमा अपेिाहरू परू ा
र्रे को हुनपु दगछ । सपु रभाईजरहरूले आफ्नो कमगचारीहरूका कायगप्रदशगन मल्ू याङ्कनहरू परू ा र्नग आवश्यक छ । डवभार् स्तरमा
िप मापदण्ि लार्ु हुन सक्दछन् ।
Furlough काययक्रममा तलब बढाउने योजनाको प्रभाव

जनवरी २०२१ सालको तलब बढाउने योजनाले furlough को प्रभाव डवरुद्ध एउटा सानो बफर प्रदान र्दगछ । UW–
Madison का सबैभन्दा कम तलब पाउने कमगचारीहरूका लाडर्, २ प्रडतशत तलब बढाउने कुराले furlough को प्रायजसो
अस्िायी प्रभावलाई सहयोर् र्नेछ । यी वृडद्धहरूले कमगचारीहरूको मल
ू तलब पडन बढाउनेछन,् एक सकारात्मक पररवतगन जनु
furlough आवश्यक नपरे को लामो समय सम्म जारी रहनेछ ।
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२०२१ सालको दोस्रो चरणको क्याम्पसव्यापी, बीच-बीचको Furlough (Intermittent Furlough) मा भार् डलने
कमगचारीहरूका furlough दाडयत्व तलब बढाउने योजना पडछ सो कमगचारीहरूका वाडषगक तलबमा आधाररत हुनेछ ।
प्रायजसो कमगचारीहरूका लाडर्, furlough को दाडयत्व पडहलो चरणको क्याम्पसव्यापी, बीच-बीचको Furlough जस्तै
हुनेछ । तलब बढेपडछ के वल सीडमत कमगचारीहरूले आफ्नो furlough दाडयत्व बढेको देख्नपु नेछ ।
घण्टाको $१५ न्यूनतम ज्याला
UW–Madison ले यडु नभडसगटी कमगचारीहरूका लाडर् घण्टाको $१५ बनाउने कुरा शरू
ु मा २०१९ सालको नोभेम्बरमा,

२०२० सालको वसन्त सेमेस्टरमा लार्ु र्ने योजनाको साि, घोषणा र्रे को डियो । घोषणाको समयमा, यडु नभडसगटीका मख्ु य
व्यडिहरूले बताएका डिएक डक उच्च न्यनू तम ज्यालाले यडु नभडसगटीलाई अझै प्रभावकारी तररकाले श्रम बजारमा काम र्ने
मजदरु हरूको लाडर् प्रडतस्पधाग र्नग र UW–Madison का सबै कमगचारीहरूलाई उडचत ज्याला डतने प्रडतबद्धतालाई अझ
बडलयो बनाउँदछ ।
पडहले घोषणा र्रे अनसु ार COVID-19 को कारणले भएको बजेट सङ्कटले र्दाग कायागन्वयनमा डढलाइ भयो । $ १५ न्यनू तम
ज्याला अब अर्ाडि बडढरहेको छ र जनवरी १७, २०२१ देडि प्रभावकारी हुनछ
े ।
यडु नभडसगटी कमगचारीहरू योग्य छन् । यडु नभडसगटीको न्यनू तम ज्यालामा भएको वृडद्धले मख्ु यतया कस्टोडियल, पशु हेरचाह र
िाद्य सेवाका कामदारहरूलाई प्रभाव पानेछ । न्यनू तम ज्याला वृडद्ध अस्िायी कमगचारी वा डवद्यािी कमगचारीहरूका लाडर्
लार्ू हुदँ नै ।
बााँच्न-खान पुग्ने ज्याला बढ्ने
यडद अडहले $१३.८६ भन्दा कम ज्याला भएमा यडु नभडसगटी कमगचारी र अस्िायी कमगचारीहरूले म्याडिसन शहरको प्रडत घण्टा
$१३.८६ को नयाँ बाँच्न-िान पग्ु ने ज्याला जनवरी ३, २०२१ मा पाउनेछन् । UW–Madison ले बाँच्न-िान पग्ु ने ज्याला
डनधागरण र्नग म्याडिसन शहरको बाँच्न-िान पग्ु ने ज्यालाको मापदण्िको पालना र्दगछ, जनु चार जनाको पररवारको लाडर्
संघीय र्रीबी स्तरको ११० प्रडतशत बराबर छ । प्रभाव परे का यडु नभडसगटी कमगचारीहरूका लाडर्, २ प्रडतशत तलब बढाउने
योजना नयाँ बाँच्न-िान पग्ु ने ज्यालाको माडि लार्ु र्रीनेछ ।
बाँच्न-िान पग्ु ने ज्याला पाउने अडधकाश
ं कमगचारीहरू जनवरी १७, २०२१ देडि घण्टाको न्यनू तम ज्याला $१५ पाउनेछन् ।
तर, अस्िायी कमगचारीहरू बढेको न्यनू तम ज्याला पाउन योग्य छै नन,् र नडतजा स्वरूप, घण्टाको $१३.८६ भन्दा कम आम्दानी
भएका अस्िायी कमगचारीहरूका लाडर् घण्टाको $१३.८६ को बाँच्न-िान पग्ु ने ज्याला लार्ु हुनछ
े ।
भवन ननमायण व्यापार संघको सम्झौता
UW–Madison क्याम्पसका भवन डनमागण व्यापार सघ
ं का कमगचारीहरूसँर् सामडू हक सौदाबाजी सम्झौतामा पडन आएको छ।
सम्झौताहरूलाई अन्तत: JCOER र पणू ग डवधाडयकाबाट स्वीकृ त हुन र प्रभावकारी हुन र्भनगरबाट हस्तािर पाउन आवश्यक

पदगछ । क्याम्पसमा भवन डनमागण व्यापार संघ मात्र प्रमाडणत सौदाबाजी यडु नट हो । राज्य काननू को अधीनमा, संघले उपभोिा
मल्ू य सचू ी (CPI) सम्म मात्र ज्यालामा सम्झौता र्नग सक्दछन् । जनवरी ३, २०२१ सालमा प्रभावकारी हुने र्री, सम्झौतामा
व्यापार कमगचारीहरूले २०२०-२०२१ सालको लाडर् १८१ प्रडतशत बढी पाउने आग्रह र्ररएको छ । यडद लार्ु र्नगमा डढलाई
भएमा, व्यापर संघका योग्य कमगचारीहरूले सम्झौताको प्रभावकारी डमडतहरू देडिको तलब डस्िडतमा बढेको सबै घण्टाको
रकम बराबर एक्मस्ु ट भि
ु ानी रकम पाउनेछन् ।
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