नेपाली / NEPALI
सक
ू म तलब (critical compensation)' कायमक्रर्हरू फकम ने
ं ाय र कर्मचारी 'र्हत्त्वपर्
सेप्टेम्बर ३०, २०२१
COVID-19 महामारीका असरहरूबाट सध
ु ार हुने क्रममा, UW–Madison ले सक
ं ाय र कममचारीहरूका असाधारण
कायमप्रदर्मनको (exceptional performance) सम्मान गनम र प्रतिस्पधामत्मक रहन महत्त्वपणू म िलब कायमक्रमहरू फे रर र्रू
ु

गनेछ ।
एकदमै गाह्रो डेढ वर्म पतछ, हाम्रा सक
ु ी छौ," Rob Cramer, अर्म र
ं ाय र कममचारीहरूप्रति फे रर यी लगानीहरू गनम हामी खर्
प्रर्ासनका अन्िररम उपकुलपति भन्दछन् । "हाम्रा उत्कृ ष्ट कममचारीहरूको योगदानको कारण हामी एक र्ीर्म तवश्वतवद्यालय
बनेका छौं र यो महत्त्वपणू म छ तक एकदमै प्रतिस्पधी उच्च तर्क्षा बजारमा वहााँहरूको UW–Madison प्रतिको योगदानको
लातग सम्मान र परु स्कृ ि गरौं ।"
िलब कायमक्रममा कममचारी र संकायका लातग बोनस कायमक्रम र वैकतपपक िलब कोर् (discretionary compensation
fund) र संकायको तनधामररि अनुदान (block grant) समावेर् हुनेछन् ।
प्रत्येक कलेज, स्कूल र तवभाजनले संकाय र कममचारीको लातग के न्रीय कोर्को उपयोगको प्रतक्रया र समयरे खाको तवकास
गरे र उपलब्ध गराउनेछ । यसले संकाय र कममचारीलाई कसरी वृति तनधामरण गररन्छ स्पष्ट पानेछ ।
कलेज, स्कूल र तवभाजनहरूलाई, जब संसाधनहरू उपलब्ध हुन्छन,् िलब समस्याहरूको सम्बोधन गने क्षमिा बढाउनका
लातग के न्रीय कोर्का सार्सार्ै परू क जारी राख्न प्रोत्साहन गररन्छ । गएका कोर् कायमक्रमहरूका लातग सो परू कहरू महत्त्वपणू म
तर्ए, जसले गदाम र्प संकाय र कममचारीहरूले के न्रीय भन्दा अरू कोर्हरूबाि वृिी पाएका तर्ए ।
कायमप्रदर्मन बोनस (एकपटकको, एक्मस्ु ट भक्त
ु ानी) कायमक्रम तववरण:
•

क्याम्पस समदु ायका लगभग सबैजनाले हाम्रो क्याम्पसलाई महामारीमा चालु राख्न उपलेखनीय काम गरे का छन् ।
बोनस अभ्यासले गएका १८ मतहनामा असाधारण योगदान गने कममचारी र सक
ु ानी रकम,
ं ायको लातग एकमस्ु ट भक्त
एकपटकको बोनस कोर्को लातग प्रदान गनेछ ।

•

कलेज, स्कूल र तवभाजनहरूले बोनस कायमक्रमको लातग आफ्नो कोर् भाग अक्टोबर १ तभत्रमा पाउनेछन् ।

•

बोनस प्रतक्रया परू ा गनमको लातग यतु नटहरूको लातग तडसेम्बर १८ को म्याद हुनेछ । यस म्याद पेरोल चक्रसाँग
पङ्तिबि छ र यसले बोनस पाउने सबै कममचारीहरूले आफ्नो २०२१ सालको कर बर्म तभत्रमा पाउने कुरा सुतनतिि
गदमछ ।

कममचारी वैकतपपक िलब कोर् (DCF) र संकायको तनधामररि अनुदानको (Block Grant) तववरणहरू:

•

यस कोर् आधारभिू िलबहरूको समायोजन गरे र संकाय (Block Grant) र कममचारीका (DCF) लातग योग्यिा र
कायमिाको सम्बोधन गनमका लातग उपायोग गररनेछ ।

•

संकाय Block Grant का िलब समायोजनहरू अक्टोबर २०२१ देतख माचम २०२२ सम्ममा गनम सतकनेछ ।

•

सक
ं ायका कममचारी वैकतपपक िलब कोर् (DCF) का िलब समायोजनहरू तडसेम्बर २०२१ देतख माचम २०२२
सम्ममा गनम सतकनेछ । यस तढलो बनाइएको समयले िलब समायोजन भन्दा पतहले नोभेम्बरको र्ीर्मक र कुल िलब
(TTC) पररयोजना (नयााँ िलब र र्ीर्मक संरचना) लागू हुन अनुमति तदाँदछ ।

•

जनवरी २, २०२२ वा पतछ लागू हुने आधारभिू िलबहरूका समायोजनहरू २ प्रतिर्ि िलब योजना समायोजन
लागू भएपतछ गणना गररनेछ ।

िलब समायोजन वा बोनस पाउन योग्य हुनका लातग, कममचारीहरूले UW–Madison को यौन सिाई रोकर्ाम िातलम र
साइबरसरु क्षा जागरूकिा िातलम परू ा गरे को हुनुपदमछ । कममचारीले गएको कायमप्रदर्मन मपू याङ्कनमा (performance
evaluation) कायमप्रदर्मन अपेक्षाहरू (performance expectations) परू ा गरे को पतन हुनुपदमछ । सपु रभाईजरहरूले
आफ्नो कममचारीहरूको कायमप्रदर्मन मपू याङ्कन परू ा गनम आवश्यक छ । कलेज, स्कूल वा तवभाजन स्िरमा र्प मापदण्ड लागू
हुन सक्दछन् ।
प्रश्नहरू छन् ? कृ पया िपाईको
ं सपु रभाईजर वा HR प्रतितनतधलाई सम्पकम गनमहु ोला ।

