
नेपाऱ उद्योग वाणिज्य महासॊघ 

रोजगारदाता पररषद् 

न्यनूतम ज्याऱा ननर्ाारि सम्वन्र्ी उद्योग प्रनतष्ठानऱे भने सवेऺि प्रश्नावऱी 
 

प्रनतष्ठानको नाम्  

प्रश्नावऱी भनेको नाम्  

प्रनतष्ठान रहेको ठेगाना्  

प्रदेश  

सम्पका  नॊ  

ईमेऱ  

 

१ .   व्यवसायको ऺेत्र / प्रकृनत् 
(क)  उत्पादन शीऱ उद्योग  

(ख)  सेवा  

(ग) कृषष   

(घ) व्यापार   

(ङ) अन्य   

 

२. प्रनतष्ठानमा कायारत श्रममक सॊखया् 
 

 

३.   हाऱ कायम रहेको न्यूनतम ज्याऱा सम्बन्र्मा तपाईंको र्ारिा के छ?  

 

 

  

(क) १० जना भन्दा कम  

(ख) ११  देणख ५० जनासम्म  

(ग) ५१  देणख २५० सम्म  

(घ) २५० भन्दा माथि  

(क) ननकै बढी छ  

(ख) ननकै कम छ  

(ग) ठठकै छ  



४.  तपाईंको षवचारमा हाऱको न्यूनतम ज्याऱाऱे देहायको कुन कुराऱाई सहयोग पुगेको छ?  

 

 

५.  हाऱको न्यूनतम ज्याऱा दरऱे अनौपचाररकता (informality) मा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? 

 

 

६. न्यूनतम ज्याऱाऱे सामूठहक सौदावाजीमा के कस्तो प्रभाव परेको छ? 

 

 

७.  के तपाई ऺेत्रगत (sector) रुपमा सामूठहक सौदाबाजी गने कुराऱाई प्रािममकता ठदन चाहनु हुन्छ 

? 

 

 

८. तपाईंको षवचारमा नेपाऱको सन्दभामा वैऻाननक रुपमा न्यूनतम ज्याऱा ननर्ाारि गना के के 
कुराऱाई आर्ार मऱनुपछा? 

 

(क) व्यवसायको प्रवर्द्ान  

(ख) रोजगारीमा नयाॉ प्रवेश  

(ग) श्रममकऱाई रोजगारीमा राखी राखन सहयोग  

(घ) रोजगारी बढाउन  

(ङ) ऱगानी आकषाि गना  

(च) माथिको कुनै पनन होईन  

(क) अनौपचाररकता बढ्न गएको छ  

(ख) अनौपचाररकतामा कमी आएको छ  

(ग) कुन ैप्रभाव परेको छैन  

(घ) यस सम्बन्र्मा कुनै समस्या छैन  

(क) सकारात्मक  

(ख) नकारात्मक  

(ग) कुन ैप्रभाव छैन  

(घ) यो षवषयमा कुन ैसमस्या छैन  

(क) हुन्छ  

(ख) हुॉदैन  

(ग) यसमा खासै समस्या छैन  

(क) न्यूनतम आर्ारभूत आवश्यकता  

(ख) प्रनतष्ठानको भुक्तान गना सक्ने ऺमता  

(ग) गररबीको रेखा भन्दा माथिको आयको आर्ार  

(घ) नेपाऱ राष्र बैंकको ज्याऱादर सम्वन्र्ी सूचकाङ्क  

(ङ) िाहा छैन ।  

(च) अन्य  



 

९. तपाईंको षवचारमा न्यूनतम ज्याऱा पररमाजान गना कुन कुन आर्ार मऱनु पछा होऱा ? 

 

 

१०.  हाऱ कायम रहेको न्यूनतम ज्याऱामा कनत प्रनतशतसम्म वषृर्द् गदाा उपयुक्त हुन्छ ? 

 

 

११ . के तपाईको प्रनतष्ठानऱाई अठहऱेको न्यूनतम पाररश्रममक भुक्तान गना कुनै समस्या छ ? 

 

 

१२. न्यूनतम ज्याऱा ननर्ाारि सम्वन्र्मा तपाईको अन्य िप राय सुझाव भए उल्ऱेख गनुा 
होस ्। 

 

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ) 

 

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकाॊङ्क  

(ख) उत्पादकत्व वषृर्द्  

(ग) वास्तषवक बेरोजगारीको दर  

(घ) प्रनतष्ठानको भुक्तान गने ऺमता  

(ङ) माथि उल्ऱेणखत सवैको सॊममथश्रत आर्ार  

(च) िाहा छैन, यस षवषयमा अरु िप जानकारी चाठहन्छ  

(छ) अन्य  

(क)  ५ प्रनतशतसम्म  

(ख) ६ देणख १० प्रनतशतसम्म  

(ग) ११ देणख १५ प्रनतशतसम्म  

(घ) १६ देणख २० प्रनतशतसम्म  

(ङ) २० प्रनतशत भन्दा माथि  

(च) अठहऱे कुनै पनन पाररश्रममक वषृर्द् गना सककन्न ।  

(क) छ  

(ख) छैन  

(ग) मुश्श्कऱ छ  


