اطالعيه در خصوص ميزان عيدي و پاداش كارگران در سال ١٣٩٨

در اجراي ماده واحده مصوب  70/١٢/6مجلس شوراي اسالمي كه عنوان مي نمايد  ":كليه كارفرمايان كارگاه هاي مشمول
قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال معادل  60روز آخرين دستمزد به عنوان عيدي و پاداش
بپردازند.مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل  ٩0روز حداقل دستمزد روزانه قانوني تجاوز نمايد"،به
آگاهي مي رساند:
كليه كارفرمايان مشمول قانون كار مكلفند بابت عيدي و پاداش يكسال كاركرد كارگران در سال ،١٣٩٨معادل  60روز دستمزد
ثابت هر يك از كارگران خود(اعم از موقت يا دائم)را به عنوان عيدي و پاداش در وجه آنها كارسازي نمايند،مشروط بر آن كه
مبلغ پرداختي از  ٤٥٥06٤٣0ريال (چهل و پنج ميليون و پانصد و شش هزار و چهارصد و سي ريال)(سه برابر حداقل مزد
ماهيانه مصوب شوراي عالي كار در سال )١٣٩٨تجاوز ننمايد.
الزم به ذكر مي باشد كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند ،مزد "مبناي "كارگران،مالك محاسبه عيدي و
پاداش خواهد بود.همچنين عيدي و پاداش كارگراني كه در سال  ١٣٩٨كمتر از  ١٢ماه كار كرده اند،به نسبت ماه هاي كاركرد
پرداخت خواهد شد.به طوري كه معادل  ٥روز مزد ثابت(يا مبنا)در هر ماه براي كارگراني كه حقوق ثابت(مزد مبناي)ماهيانه
آنها معادل و يا كمتر از  ٢٢7٥٣٢00ريال(بيست و دو ميليون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و دويست ريال)است و مبلغ
 ٣7٩٢٢0٢ريال(سه ميليون و هفتصد و نود و دو هزار و دويست و دو ريال)در ماه براي كارگراني كه حقوق ثابت (مزد
مبناي)ماهيانه آنها بيش از  ٢٢7٥٣٢00ريال(بيست و دو ميليون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و دويست ريال) مي باشد.
ضمنا برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب ١٣7٤/١/٢0و نيز دادنامه شماره
٤٢٩-٤٢٨مورخ  ٩0/١0/٥هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميزان عيدي و پاداش پايان سال تمامي كاركنان دستگاه هاي
دولتي اعم از رسمي،پيماني،قرارداد كار معين يا ساعتي و كارگران مشمول قانون كار شاغل در اين دستگاه ها يكسان و برابر
مصوبه اعالمي دولت در پايان هر سال مي باشد.
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