
“Тоттори мужийн ахлах сургуулийн сурагчдад 

олгох тэтгэлэг"-ийн танилцуулга  

(буцаан төлөх шаардлагагүй) 
       Өргөдөл гаргахад орлогын татварын тодорхойлолт шаардлагатай 

  Ямар өрх хамрагдах вэ? 

Дараах 3 болзлыг бүгдийг хангасан байна.  

①Мужийн иргэний орлогын татвар болон хот сум тосгодын иргэний орлогын татвараас 

чөлөөлөгдсөн өрх эсвэл амжиргаа дэмжих тэтгэмж авдаг өрх. 

②Эцэг эх, асран хамгаалагч нь Тоттори мужид амьдардаг байх. 

③Сургалтын тэтгэлэг олгоход хамаарах сургууль (ахлах сургууль, мэргэжлийн ахлах 

сургуулийн 1-3-р анги, тусгай мэргэжлийн ахлах сургууль)-д суралцдаг байх. 

＊Тусгай сургалттай сургуулийн ахлах ангийн сурагч, хүүхдийн асрамжийн газрын 

сурагчид үл хамарна. 

 Бага орлоготой өрхийн ахлах сургуульд суралцдаг хүүхэд хамрагдах 

боломжтой ба сургалтын төлбөрөөс гадуур сурч боловсорход зарцуулах 

зардал болгож олгох юм.  

  Ямар хэмжээний тэтгэлэг авах вэ? 

●Өөрийн муждаа ахлах сургуульд сурч байгаа бол 

・7-р сард сургуулийн зүгээс танилцуулах ба 7-р сарын сүүлээр сургуулиуд тогтоосон хугацаанд өргөдлийг 

хүлээн авна. Өргөдөл, хавсаргах материалуудыг сурч буй сургуульдаа хураалгана. 

●Өөр мужид ахлах сургуульд сурч байгаа бол 

・Танд өргөдлийн маягтыг явуулах боломжтой тул тэтгэлэг хариуцсан 

албанаас лавлана уу. Өргөдлийг 7-р сарын 31-ний өдрөөс (Лх) өмнө  

тэтгэлэг хариуцсан албанд хураалгана уу. 

●Тэтгэлэгийг 10-12-р сард бүтэн жилээр олгоно. 

 Яаж өргөдөл гаргах вэ? 

Ахлах сургуулийн олон хүүхэдтэй өрх, хүүхдийн тоогоор өргөдөл өгч 

болно. Тэтгэлэг олгох ангиллын талаар арын нүүрнээс харна уу. 

Улсын болон

орон нутгийн

сургууль

Хувийн сургууль

32,300￥ 52,600￥
Амжиргаа дэмжих хуулийн дагуу амжиргаа

дэмжих тэтгэмж авдгийг нотлох баримт

1 дэх хүүхэд нь ахлах сургуульд

суралцдаг
82,700￥ 98,500￥

・Эцэг эх, асран хамгаалагчийн орлогын

татварын тодорхойлолт

・Тэтгэлэгт хамрагдах ахлах сургуулийн

хүүхэд болон асран хамгаалагчийн эрүүл

мэндийн даатгалын хуулбар

15-аас дээш (дунд ангиас дээш) 23

хүртэл насны тэжээлгэгч олон хүүхэдтэй

өрх бөгөөд 2 дахь хүүхдээс дээшхи

хүүхэд нь ахлах сургуульд суралцаж

байгаа өрх

129,700￥ 138,000￥

・Эцэг эх, асран хамгаалагчийн орлогын

татварын тодорхойлолт

・Тэтгэлэгт хамрагдах ахлах сургуулийн

хүүхэд болон 15-аас (дунд ангиас дээш) 23

хүртэл насны ах дүү нарынх нь эрүүл

мэндийн даатгалын хуулбар

Онлайн сургалтнаас бусад хэлбэр

Онлайн сургалт(Ахлах сургуулийн хүүхэдтэй өрх)

Тэтгэлэг авагч

Олгогдох мөнгөн дүн (жилээр)

Өргөдөл гаргахад шаардагдах

материал

Амжиргаа дэмжих тэтгэмж авдаг өрх (онлайн сургалттай

сургуулийн хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ ижил байна)

Амьжиргааны тэтгэмж авдаг өрхөөс бусад

36,500￥ 38,100￥

・Эцэг эх, асран хамгаалагчийн орлогын

татварын тодорхойлолт

・Тэтгэлэгт хамрагдах ахлах сургуулийн

хүүхэд болон асран хамгаалагчийн эрүүл

мэндийн даатгалын хуулбар



 Холбогдох хаяг：Тоттори мужийн Боловсролын хорооны 
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1 дэх хүүхэд, 2 дахь хүүхдийн ангилалын ялгаа 

●1 хүүхэдтэй өрх  

●Олон хүүхэдтэй өрх (*15-аас (дунд ангиас дээш) 23 хүртэл насны тэжээлгэгч олон  

хүүхэдтэй өрх) 

▼ Ахлах сургуулийн 2 хүүхэдтэй өрх бол 

▼Ахлах сургуулийн хүүхдээс гадна өөр хүүхэдтэй бол 

Тэжээлгэгч биш байх 

(Жич) Нэг айлын хүүхдүүд дунд 

онлайн сургалттай сургуулийн 

хүүхэд байгаа бол онлайн 

сургалтаас бусад сургалттай 

сургуулийн хүүхдэд тэтгэлэгийн 

хэмжээг нэмж олгох ба "2 дахь 

хүүхдээс дээшхи хүүхэд" гэсэн 

ангилалд хамруулна   

Тэжээлгэгч хүүхэд (оюутан, цагийн 

ажил хийдэг, ажилгүй) 

Ахлах сургуулийн хүүхэд (нас харгалзахгүй) 15 - 23 насны 

[Бүтэн өдрийн сургалт гэх мэт] 

(1 дэх хүүхэд) 

Улсын болон орон нутгийн сургууль  ¥82,700 

Хувийн сургууль  ¥98,500 

[Бүтэн өдрийн сургалт гэх мэт] 

(1 дэх хүүхэд) 

Улсын болон орон нутгийн сургууль  ¥82,700 

Хувийн сургууль  ¥98,500 

[Бүтэн өдрийн сургалт 

 гэх мэт] 

(1 дэх хүүхэд) 

Улсын болон орон 

нутгийн сургууль ¥82,700 

Хувийн сургууль ¥98,500 

[Бүтэн өдрийн сургалт 

 гэх мэт] 

(2 дахь хүүхдээс дээшхи хүүхэд) 

Улсын болон орон нутгийн  

сургууль ¥129,700 

Хувийн сургууль ¥138,000 

[Бүтэн өдрийн сургалт 

 гэх мэт] 

(2 дахь хүүхдээс дээшхи хүүхэд) 

Улсын болон орон нутгийн  

сургууль ¥129,700 

Хувийн сургууль  ¥138,000 

[Онлайн сургалт] 

Улсын болон орон 

 нутгийн сургууль  ¥36,500 

Хувийн сургууль ¥38,100 

[Бүтэн өдрийн сургалт гэх мэт] 

(2 дахь хүүхдээс дээшхи хүүхэд) 

Улсын болон орон нутгийн сургууль  ¥129,700 

Хувийн сургууль ¥138,000 

[Бүтэн өдрийн сургалт гэх мэт] 

(2 дахь хүүхдээс дээшхи хүүхэд) 

Улсын болон орон 

нутгийн сургууль ¥129,700 

Хувийн сургууль ¥138,000 

[Бүтэн өдрийн сургалт гэх мэт] 

(2 дахь хүүхдээс дээшхи 

 хүүхэд) 

Улсын болон орон 

нутгийн сургууль ¥129,700 

Хувийн сургууль ¥138,000 


