
खराब मौसम सन्दशे – 10.28.21 

 

शरदको घमाइलो ददनहरू जाडोयाममा दहउँ र दिसो ल्याएर पररणत हुने क्रममा, UW–Madison को मानव संसाधन 

कायाालय क्याम्पसमा काम गने कमािारीहरूलाई खराब मौसम मागादशानहरूको बारेमा याद गराउन िाहन्छ । 

 

मखु्य बुँदाहरूमा समावेश छन:् 

  

• कक्षाहरू रद्द गने, सेवाहरू दनलम्बन गने, र क्याम्पसलाई सावाजदनक र कमािारीहरूका लादग बन्द गने अदधकार केवल 

कुलपदतसँग छ । परूा क्याम्पस बन्द नभएसम्म व्यदिगत कलेज, स्कूल, र यदुनटहरू बन्द हुनेछैनन ्।  

 

• कमािारीहरूले काममा सरुदक्षत तररकाल ेयात्रा गना सदकन्छ या सदकँदनै र दबदा िादहएमा अनुरोध गनाको लादग दविार 

गनुापन ेहुन्छ । तपाईलंे उपलब्ध वादषाक दबदा (उदाहरणका लादग, vacation, व्यदिगत दबदा), तलब दबनाको दबदा, 

वा जब उदित, जम्मा भएको compensatory समय िलाउनुपने हुन्छ । कमािारी अनुपदस्िदतको लादग यदुनटको 

अभ्यासहरूको पालना गनुापने हुन्छ । यदि परिचालन अन्तर्गत सम्भव छ भने, सुपिभाईजिहरूलाई खिाब 

मौसममा कमगचािीले अनुिोध र्िेको दबिामा स्वीकृदत दिन लदचलो हुन सल्लाह दिइन्छ । 

  

  

कमगचािीहरूका लादर् UW–Madison को खिाब मौसमको सुचना 

 

खराब मौसमका कारण कक्षाहरू रद्द गने वा स्िदगत गन ेवा यदुनभदसाटीका केही सेवाहरू दनलम्बन गने दनणायको दजम्मेवारी 

कुलपदतको हो । कुलपदतको दनणाय दवद्यािी, संकाय र कमािारीहरूको सरुक्षा र भलाईमा आधाररत हुनेछ । 

  

कलेज, स्कूल र अरू क्याम्पसका यदुनटहरू आफँै बन्द हुनेछैनन् । म्यादडसन बादहरका ठाउँहरूका लादग, कमािारीहरूलाई 

काममा ररपोटा नगना वा घर पठाउन दडन र दनदशेकहरूले कुलपदतको कायाालयबाट (Office of the Chancellor) अनुमदत 

पाउनुपनेछ । यदुनभदसाटीका केही सेवा र कामहरू जस्तोसकैु मौसमको अवस्िा भएतापदन सञ्िालन भइरहनपुदाछ 

(उदाहरणका लादग, यदुनभदसाटी हाउदजङ्ग, UW–Madison पदुलस दवभाग, दबजलुी दवभागको पररिालनहरू) । क्याम्पस र 

स्िानीय सञ्िार माध्यमलाई मौसम सम्बन्धी घोषणाहरू प्रदान गना (wisc.edu, ईमेल र Twitter मा @UWMadison 

बाट) University Communications का कमािारीहरू कुलपदतसँग दमलेर काम गनेछन ्। 

  

अन्यिा दनददेशत नभएसम्म कमािारीहरू प्रायजसो काममा आउन जारी राख्न अपेक्षा गररन्छ । कमािारीहरूलाई स्वास््य र 

सरुक्षाको बारेमा दविार गना र सतका  रहन सल्लाह ददइन्छ । उदित तररकाले यात्रा गना सरुदक्षत नहुन ेदनधाारण गने कमािारी 

अनुपदस्िदतको कारण अनुशासनको अधीनमा रहने छैनन ्। खराब मौसमको कारण कमािारीहरूको दिलो आउने वा िाँडै घर 

जाने उदित अनुरोधहरूको सपुरभाईजरहरूले सम्मान गने अपेक्षा गररन्छ । काममा ररपोटा गना नसक्ने वा दिलो ररपोटा गने 

भएमा कमािारीहरूले आफ्ना सुपरभाईजरहरूलाई खबर गने अपके्षा गररन्छ । 

 

  

काममा रिपोर्ग नर्नग दनिदेित भएका, रिपोर्ग र्नग नसकेका, वा घि पठाइएका कमगचािीहरूका लादर् दनम्न 

दवकल्पहरू छन:् 

  

नेपाली / NEPALI 

https://policy.wisc.edu/library/UW-5055
https://www.wisc.edu/
https://twitter.com/UWMadison


युदनभदसगर्ी कमगचािी non-exempt (घण्र्ामा काम र्ने ि overtime र्नग दमल्ने): आफु काममा नआउन सकेको 

प्रत्येक घण्टाको लादग उपलब्ध वादषाक दबदा (vacation, जम्मा भएको दबदा, व्यदिगत दबदा), जम्मा भएको 

compensatory समय, वा तलब दबनाको दबदा िलाउनुपने हुन्छ । Non-exempt (घण्टामा काम गने) कमािारीहरू सबै 

कामको प्रत्येक घण्टाको लादग उत्तरदायी हुनुपदाछ । यदद कमािारीको सपुरभाईजरल ेदनधाारण गदाछन् दक दनयदमत रूपमा 

दनधााररत समय भन्दा अन्य समयमा कमािारीले प्रदान गरेको सेवाबाट यदुनटलाई फाइदा हुन सक्दछ भने हप्ताको बाँकी समयमा 

कमािारीलाई काम गना अनुमदत ददइनेछ । सपुरभाईजरको स्वीकृदतका साि खराब मौसमको बेलामा कुनै कमािारीले घरैबाट 

वा अरू कुनै ठाउँबाट पदन काम गना सक्नेछन् । 

  

िैदिक कमगचािी ि यदुनभदसगर्ी कमगचािी exempt (स्यालेिी तलब पाउने ि overtime र्नग नदमल्ने): उपलब्ध 

वादषाक दबदा (vacation, जम्मा भएको दबदा, व्यदिगत दबदा), जम्मा भएको compensatory समय, वा तलब दबनाको 

दबदा िलाउनुपने हुन्छ । कमािारी र कमािारीको सपुरभाईजर सहमत हुन सक्दछन् दक कमािारीले आफ्नो कायापदको 

exempt दस्िदत अनुसार अरू कुनै तररकाल ेअनुपदस्िदतको उत्तरदायी हुन सक्नेछन् । 

 

खिाब मौसमको बेलामा घिैबार् काम (Remote Work) 

 

घरैबाट काम गने सम्झौताको स्वीकृदत पाएका कमािारीहरूले खराब मौसमको बेलामा घरैबाट काम गना सकेमा (उदाहरणको 

लादग दबजलुी वा ईन्टरनेट नगएमा) सो गना जारी राख्न सक्दछन् । 

 

सामान्यतया क्याम्पसमा काम गने तर खराब मौसम सम्बन्धी कारणले गदाा वा बन्द हुदँा अत्यावश्यक नहुने कमािारीहरूले 

घरैबाट काम गना सक्नुहुनेछ यदद वहाँहरूको सपुरभाईजरको अनुमदत छ र आफ्नो कामको कताव्य र दजम्मेवारीहरूको 

आधारमा त्यसो गना सक्षम हुनुहुन्छ । जब खराब मौसम सम्बन्धी कारण सदकन्छ, यी कमािारीहरू आफ्नो दनयदमत 

क्याम्पसको काममा फदका ने अपेक्षा गररन्छ । 

 

खराब मौसम सम्बन्धी कारणल ेगदाा अत्यावश्यक नहुन ेकमािारीहरू जसले आफ्नो कामको कताव्य र दजम्मेवारीहरू घरैबाट 

परूा गना सक्नुहुदँनै भने यस सिुनामा रादखएको मादिको मागादशानहरूको पालना गनुापदाछ । यसमा वहाँहरूले दबदाको प्रयोग र 

वा एउटै काम गने हप्ता दभत्र काम दमलाएर परूा गने कुरा पदन समावेश छ । 

 

खराब मौसम मागादनदशेनको उद्देश्यका लादग प्रत्येक कलेज/दवद्यालय/दवभागसँग कुन-कुन कमािारीहरूलाई आवश्यक 

मादनन्छ भनेर दनधाारण गने अनुमदत छ । 

 

क्याम्पसव्यापी नीदत यहा ँउपलब्ध छ: https://policy.wisc.edu/library/UW-5055 

 

 


