
विस्कवसिनमा जाडो मौिम भनेको विउँ आँधी, कडा वििो र बरविलो अिस्थािरू िुन ुिो । पविलो आँधी आउन ुभसदा अवि, 

University of Wisconsin–Madison कममिारीिरूले क्याम्पिको खराब मौिम मार्मदर्मनिरू िनेुमपदमछ ।  

 

मखु्य बँुदािरूमा िमािेर् छन:् 

• कक्षािरू रद्द र्ने, िेिािरू वनलम्बन र्ने, र क्याम्पिलाई िािमजवनक र कममिारीिरूका लावर् बसद र्न ेअवधकार केिल 

कुलपवििँर् छ । परूा क्याम्पि बसद नभएिम्म कुन ैकलेज, स्कूल र यवुनटिरू बसद िुनछैेनन ्। 
• कममिारीिरूले काममा िरुवक्षि िररकाल ेयात्रा र्नम िवकसछ या िवकँदनै र वबदा िाविएमा अनुरोध र्नमको लावर् वििार 

र्नुमपने िसुछ । िपाईलं ेउपलब्ध िावषमक वबदा (उदािरणका लावर्, vacation, व्यविर्ि वबदा), िलब वबनाको वबदा, िा जब 

उविि, जम्मा भएको compensatory िमय िलाउनुपने िसुछ । अथिा अनुपवस्थविको लावर् अरू कुनै िमयमा काम 

र्नुमपदमछ । कममिारी अनपुवस्थविको लावर् यवुनटको अभ्याििरूको पालना र्नुमपने िसुछ । 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 मौिमका कारण कक्षािरू रद्द र्न ेिा स्थवर्ि र्ने िा यवुनभविमटीका केिी िेिािरू वनलम्बन र्न ेवनणमयको वजम्मेिारी कुलपविको 

िो । कुलपविको वनणमय विद्याथी, िंकाय र कममिारीिरूको िरुक्षा र भलाइमा आधाररि िुनछे । 

कलेज, स्कूल र अरू क्याम्पिका यवुनटिरू आिँै बसद िुनछैेनन् । म्यावडिन बाविरका ठाउँिरूका लावर्, कममिारीिरूलाई काममा 

ररपोटम नर्नम िा िर पठाउन वडन र वनदरे्किरूले कुलपविको कायामलयबाट (Office of the Chancellor) अनुमवि पाउनुपनेछ । 

यवुनभविमटीका केिी िेिा र कामिरू जस्िोिकैु मौिमको अिस्था भएिापवन िञ्िालन भइरिनुपदमछ (उदािरणका लावर्, यवुनभविमटी 

िाउवजङ्र्, UW–Madison पवुलि विभार्, वबजलुी विभार्को पररिालनिरू) । क्याम्पि र स्थानीय िञ्िार माध्यमलाई मौिम 

िम्बसधी िोषणािरू प्रदान र्नम (wisc.edu, ईमेल र Twitter मा @UWMadison बाट) University Communications का 

कममिारीिरू कुलपवििँर् वमलेर काम र्नछेन ्। 

असयथा वनदवेर्ि नभएिम्म कममिारीिरू प्रायजिो काममा आउन जारी राख्न अपेक्षा र्ररसछ । कममिारीिरूलाई स्िास््य र िरुक्षाको 

बारेमा वििार र्नम र ििकम  रिन िल्लाि वदइसछ । उविि िररकाल ेयात्रा र्नम िरुवक्षि निुन ेवनधामरण र्न ेकममिारी अनपुवस्थविको कारण 

अनुर्ािनको अधीनमा रिने छैनन ्। खराब मौिमको कारण कममिारीिरूको विलो आउने िा िाँडै िर जाने उविि अनरुोधिरूको 

िपुरभाईजरिरूल ेिम्मान र्ने अपके्षा र्ररसछ । काममा ररपोटम र्नम निक्ने िा विलो ररपोटम र्ने भएमा कममिारीिरूल ेआफ्ना 

िपुरभाईजरिरूलाई खबर र्न ेअपके्षा र्ररसछ । 

 

 

काममा रिपोर्ग नर्नग दनिेदित 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): आिु काममा नआउन िकेको प्रत्येक 

िण्टाको लावर् उपलब्ध िावषमक वबदा (vacation, व्यविर्ि वबदा), जम्मा भएको compensatory िमय, िा िलब वबनाको वबदा 

िलाउनपुने िुसछ । Non-exempt (िण्टामा काम र्ने) कममिारीिरू िबै कामको प्रत्येक िण्टाको लावर् उत्तरदायी िुनपुदमछ । यवद 

कममिारीको िपुरभाईजरल ेवनधामरण र्दमछन् वक वनयवमि रूपमा वनधामररि िमय भसदा असय िमयमा कममिारीले प्रदान र्रेको िेिाबाट 

यवुनटलाई िाइदा िनु िक्दछ भन ेिप्ताको बाँकी िमयमा कममिारीलाई काम र्नम अनुमवि वदइनछे । िपुरभाईजरको स्िीकृविका िाथ 

खराब मौिमको बलेामा कुनै कममिारीले िरैबाट िा अरू कुन ैठाउँबाट पवन काम र्नम िक्नेछन् । 

िैदिक कमगचािी ि युदनभदसगर्ी कमगचािी exempt (स्यालेिी तलब पाउने ि overtime र्नग नदमल्ने): उपलब्ध िावषमक वबदा 

(vacation, व्यविर्ि वबदा), जम्मा भएको compensatory िमय, िा िलब वबनाको वबदा िलाउनुपने िुसछ । कममिारी र 

कममिारीको िपुरभाईजर ििमि िनु िक्दछन ्वक कममिारील ेआफ्नो कायमपदको exempt वस्थवि अनुिार अरू कुन ैिररकाले 

अनुपवस्थविको उत्तरदायी िनु िक्नछेन् । 

खिाब मौसमको बेलामा कायगस्थल बाहेक अन्तैबार् र्नग दमल्ने काम (Remote Work) 

कायमस्थल बािके असिैबाट काम र्ने िम्झौिाको स्िीकृवि पाएका कममिारीिरूल ेखराब मौिमको बेलामा कायमस्थल बािके असिबैाट 

काम र्नम िकेमा (अथामि,् वबजलुी िा ईसटरनेट नर्एमा) िो र्नम जारी राख्न िक्दछन ्। 

 

िामासयिया क्याम्पिमा काम र्ने िर खराब मौिम िम्बसधी कारणल ेर्दाम िा बसद िुदँा अत्यािश्यक निनुे कममिारीिरूल ेकायमस्थल 

बािके असिैबाट काम र्नम िक्नुिुनछे यवद ििािँरूको िपुरभाईजरको अनुमवि छ र आफ्नो कामको किमव्य र वजम्मेिारीिरूको 

आधारमा त्यिो र्नम िक्षम िुनुिसुछ । जब खराब मौिम िम्बसधी कारण िवकसछ, यी कममिारीिरू आफ्नो वनयवमि क्याम्पिको काममा 

िवकम न ेअपेक्षा र्ररसछ । 

 

खराब मौिम िम्बसधी कारणले र्दाम अत्यािश्यक निुने कममिारीिरू जिले आफ्नो कामको किमव्य र वजम्मेिारीिरू कायमस्थल बािके 

असिैबाट परूा र्नम िक्नुिुदँनै भन ेयि ििुनामा रावखएको मावथको मार्मदर्मनिरूको पालना र्नुमपदमछ । यिमा ििाँिरूले वबदाको प्रयोर् 

अथिा एउटै काम र्न ेिप्ता वभत्र काम वमलाएर परूा र्ने कुरा पवन िमािरे् छ । 

 

खराब मौिम मार्मवनदरे्नको उद्देश्यका लावर् प्रत्येक कलेज/स्कूल/विभार्िँर् कुन-कुन कममिारीिरूलाई आिश्यक मावनसछ भनरे 

वनधामरण र्ने अनमुवि छ । 

क्याम्पिव्यापी नीवि यिा ँउपलब्ध छ । 
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