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University of Wisconsin प्रणाली

वर्गीकृत कर्मचारीहरूको कार्का नियर्हरू
(Classified Employees Work Rules)

विविन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूका साथ हालसालैका सार्वू हक सौदाबाजी सम्झौताहरूले रोजगारदाताले "कर्मचारीहरूको व्यविगत आचरणलाई
वनयर्न गने रोजगारदाताद्वारा आफ्नो वििेकर्ा जारी गररएका वनयर्हरूको" पररिावित र सीवर्त रूपर्ा उवचत कायम वनयर्हरू बनाउने अविकार
प्रदान गदमछन् । तल वदइएका व्यविगत आचरण सम्बन्िी कायम वनयर्हरू, University of Wisconsin प्रणालीले University of Wisconsin
कर्मचारी हदुँ ा अस्िीकायम र्ावनने व्यविगत आचरणका बारे र्ा, सबै िगीकृ त कर्मचारीहरूलाई कानून अन्तगमत आफ्नो दावयत्िको वहस्साको रूपर्ा
सवू चत गनम जारी गरे को छ । यी वनयर्हरू विश्वविद्यालयले व्यिवस्थत र प्रिािकारी रूपर्ा आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्त गनम र कर्मचारीहरूको अविकारलाई
प्रवतबवन्ित गनम निई कर्मचारीहरूलाई वनिेवित आचरणका बारे र्ा सल्लाह वदनका लावग स्थापना गररएका हन् । University of Wisconsin
प्रणालीको कुनै िगीकृ त कर्मचारी तल वदइएका र्ध्ये कुनै एक िा िेरै प्रकारका वनिेवित आचरणहरूर्ा संलग्न िए आचरणको विविष्ट रूप अथिा
उल्लङ्घनहरूको सङ््या अनुसार, s. 230.34, Wis. Stats. र Wis. Adm. Code खण्ड ER 46 अनुसार िा हालको सार्वू हक सौदाबाजी
सम्झौताहरू अनुसार आविकाररक वनन्दा देवख तत्काल कार्बाट वनकाला सम्र्को अनुिासनात्र्क कारबाही हन सक्दछ ।

निषेनित आचरण
I.

कायमसम्पादि
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

II.

नटेने सवहत आज्ञाउल्लङ्घन िा वदइएको कार् िा वनदेिनहरू परू ा गनम असफल हने िा अस्िीकार गने ।
अल्छी गने, कार् नगरी बस्ने, सत्ु ने िा अनुर्वत नवदइएको व्यविगत कार्र्ा संलग्न हने ।
गोप्य जानकारी िा रे कडमहरूको अनविकृ त खल
ु ासा गने ।
नक्कली रे कडम वदने िा अन्य राज्य वनकाय िा रे कडम रा्न वजम्र्ेिार कर्मचारीहरूलाई गलत जानकारी वदने ।
कुनै आविकाररक व्यविलाई यस्तो जानकारी आिश्यक हदुँ ा सही र परू ा जानकारी प्रदान गनम असफल हने ।
स्िास््य, सरु क्षा र सरसफाइ आिश्यकताहरू, वनयर् र वनयर्ािलीहरूको पालना गनम असफल हने ।
तोवकएको कार्हरू गदाम लापरिाही गने ।

उपनथिनत र सर्यनिष्ठता
A.
B.
C.
D.

III.

सम्पनिको उपयोर्ग
A.
B.
C.
D.
E.

IV.

विफ्टको िरुु िातर्ा ररपोटम गनम असफल हने िा सुपरिाईजरको वििेि स्िीकृ वत वबना विफ्टको वनिामररत सर्य िन्दा पवहले कार् छोड्ने ।
अनविकृ त अनपु वस्थवत िा अवत िेरै पटक अनपु वस्थत हने ।
खाजा, आरार् िा हातर्ख
ु िनु े सर्यको सर्यसीर्ा र सर्यतावलका पालना गनम असफल हने ।
अनुपेवक्षत अनुपवस्थवत िा विलाइको सचू ना सपु रिाईजरलाई तुरुन्तै वदन असफल हने ।

विश्वविद्यालयको सम्पवि िा सिारी सािन, टेवलफोन िा र्ेल सेिा सवहतको उपकरणको अनविकृ त िा अनुवचत प्रयोग गने ।
विश्वविद्यालय िा अन्य व्यविको वनजी सम्पविको अनविकृ त कब्जा गने िा हटाउने ।
बुलेवटन बोडमहरूर्ा सचू ना िा वचन्हहरू अनविकृ त रूपर्ा पोस्ट गने िा बोडमहरूबाट हटाउने ।
विश्वविद्यालयका चाबीहरूको अनविकृ त प्रयोग गने, उिारो वदने, उिारो वलने िा नक्कली बनाउने ।
विश्वविद्यालयको पररसरर्ा अनविकृ त प्रिेि गने, जसर्ा कार्को तोवकएको सर्यिन्दा बावहरको सर्यर्ा अनविकृ त प्रिेि िा वनिेवित
क्षेत्रहरूर्ा प्रिेि पवन सर्ािेि छ ।

व्यनिर्गत कायम र रूप
A.
B.
C.
D.
E.
F.

अरू कुनै व्यविलाई िारीररक हावनको िम्की वदने, प्रयास गने िा हावन गने ।
अरूहरूलाई िम्की वदने, डर देखाउने, अरूहरू प्रवत हस्तक्षेप गने िा अपर्ानजनक िािा प्रयोग गने ।
अनविकृ त हवतयार िारण गने ।
अरू कर्मचारी, सुपरिाईजर, विद्याथी िा विश्वविद्यालयको बारे र्ा गलत िा दिु ामिनापूणम कुराहरू बनाउने ।
कार्को सर्यर्ा र्ादक पदाथम िा अिैि लागू पदाथमको प्रयोग गने ।
र्ादक पदाथम िा अिैि लागू पदाथमको प्रिािर्ा कार् गनम आउने ।

पेज २
G.
H.
I.
J.

कुनै पवन उद्देश्यको लावग अनविकृ त अनुरोि गने ।
अनुवचत पोिाक िा व्यविगत सरसफाईको कर्ी जसले कतमव्यको उवचत कायमसम्पादनर्ा हावनकारक प्रिाि पादमछ िा स्िास््य िा
सरु क्षाको लावग खतरा हदुँ छ ।
िदी, पवहचान काडम, ब्याज, िा अनुर्वतपत्रहरूको अनविकृ त िा अनुवचत प्रयोग िा िारण गने ।
सहकर्ी, विद्याथी िा सिमसािारणसुँग व्यिहार गदाम राम्रो वनणमय वलन असफल हने िा अिद्र हने ।

यी कायम वनयर्हरूले कर्मचारीहरूले अनि
ु ासन पाउन सक्ने उल्लङ्घनहरूको सम्पणू म सचू ी सर्ािेि गदैनन् । अन्य वनयर्हरू कानूनद्वारा, प्रिासवनक
संवहताद्वारा र व्यिस्थापनले बनाएको प्रिासवनक प्रवियाहरूद्वारा प्रदान गररएको छ । यी वनयर्हरूको उल्लङ्घनले उपयुि अनुिासनात्र्क कारबाही
पवन हन सक्दछ । यी वनयर्हरूको उल्लङ्घनले पवन उपयुि अनुिासनात्र्क कारबाही हन सक्दछ । वििाग िा कायम युवनटहरूको वििेि
आिश्यकताहरू परू ा गनम िा पररवस्थवतको आिश्यकता अनुसार व्यिस्थापनले थप कायम वनयर्हरू बनाउन सक्नेछन् । र्ावथका कायम वनयर्हरू
सम्बवन्ित प्रश्नहरू तपाईको
ं र्ानि संसािन प्रवतवनविलाई सोध्न सक्नुहनेछ ।

