
                                       

Япон улсад хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын нийт 14.600.000 иргэн байгаагаас  

1. Ажиллах зорилгоор оршин сууж буй 2.770.000 иргэн, 

2. Япон иргэний гэр бүл үр хүүхэд, асран хамгаалагч, өргөмөл хүүхэд,  

Япон улсын иргэнээс гэрлэлтээ цуцалсан болон байнгын оршин суугч 4.960.000 иргэн, 

3. Ур чадварын дагуу дадлагажигч ажилтан 3.080.000 иргэн,  

4. Визийн тусгай үйл ажиллагааны ангиллаар ажиллаж буй 360.000 иргэн, 

5. Шикакүгайкацүдо буюу зөвшөөрлөөс гадуурх үйл ажиллагаа ангиллын визээр/үүнд 
суралцах визтэй цагийн ажил хийж буй иргэд хамаарна/ 3.440.000 иргэн тус тус байгаа 
гэсэн сүүлийн үеийн судалгаа гарчээ. 

 

Япон улсын Хөдөлмөрийн хуульд заасны дагуу гадаад иргэдийн  

тус улсад сурч ажиллаж амьдрах оршин суух зөвшөөрөл бүхий  

виз хүсэх шалтгааныг 4 хуваана. 
 

1. Ажиллах зорилготой виз / ангилалд заасны дагуух хөдөлмөр эрхлээгүй тохиолдолд 
хууль зөрчсөнд тооцогддог./ 

2. Сурах зорилготой виз / Цагаачлалын албанд 資格外活動/Шикакүгайкацүдо буюу үгчлэн 

орчуулбал зөвшөөрлөөс гадуурх үйл ажиллагаа гэж хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл 
авснаар долоо хоногт 28-н цаг ажил эрхлэх боломжтой болдог./ 

3. Нийгмийн гарал буюу Япон улсын иргэний гэр бүл үр хүүхэд, өргөмөл хүүхэд, хууль 
ёсны асран хамгаалагч, гэрлэлтээ цуцалсан байх тохиолдолд олгох виз / ямарч ажил 
хөдөлмөр эрхлэх боломжтой ба заалт байдаггүй байна/. 

4. Япон улсын байнгын оршин суугчын виз / ямарч ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой ба 
заалт байдаггүй байна/. 

 
Япон улсад доорх 5-н төрлийн визэд зарчмын хувьд хөдөлмөр эрхлэх 

зөвшөөрөгдөөгүй байдаг байна. 

 

1. Богино хугацааны буюу аялаллын виз /短期滞在―たんきたいざい/ 

2. Соёлын үйл ажиллагааны виз /文化活動―ぶんかかつどう/ 

3. Дадлагжигчийн виз /研修―けんしゅう/ 

4. Суралцах виз /留学―りゅうがく/ Цагаачлалын албанд 資格外活動/Шикакүгайкацүдо 

буюу үгчлэн орчуулбал зөвшөөрлөөс гадуурх үйл ажиллагаа гэж хөдөлмөр эрхлэх 
зөвшөөрөл авснаар долоо хоногт 28-н цаг ажил эрхлэх боломжтой болдог байна./ 

5. Гэр бүлийн гишүүний виз /家族滞在―かぞくたいざい/ Цагаачлалын албанд 資格外活動

/Шикакүгайкацүдо буюу үгчлэн орчуулбал зөвшөөрлөөс гадуурх үйл ажиллагаа гэж 
хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авснаар долоо хоногт 28-н цаг ажил эрхлэх боломжтой 
болдог байна./ 



                                       

Зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөлтэй байсан ч ажил хийж болохгүй 
ба хийсэн тохиолдолд хууль зөрчсөнд тооцогддог байна. 

Хэрэв та аль нэг ангиллаар виз /оршин суух зөвшөөрөл/-тэй боловч ангилалд заасны дагуух 
хөдөлмөр эрхлээгүй тохиолдолд хууль зөрчсөнд тооцогддог. Энэ нь ямар үр дагавартай вэ? 
Визийн хуулийн хугацаагаа сунгах, ангилал солиулах зэрэгт дахин сунгагдахгүй байх зэрэг 
муу үр дагавартай.  

Япон улсад сурч буй гадаад оюутнуудын хувьд их дээд сургуулиа төгсөх хүртэл 
ажиллах эрх нь хязгаарлагдмал байдаг. 7 хоногт нийтдээ 28-н цаг буюу өдөрт 4-н цаг, зуны 
болон өвлийн амралтын хугацаанд 48-н цаг буюу өдөрт 6-7-н цаг ажиллах эрхтэй байна. Энэ 
нь Япон улсын зүгээс оюутнуудын хичээл сурлагадаа илүү их цагийг зарцуулах 
шаардлагатай гэж үздэгтэй холбоотой ажээ. 
 

Оюутан хүн цагийн ажил хийхдээ анхаарах зүйл: 
1. Суралцаж байх хугацаандаа цагийн ажил хийх хуулиар заасан хугацааг хэтрүүлэхгүй 
байх./Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт, ангилал солиулах тохиолдолд Цагаачлалын 
албанаас цагийн ажил хэтрүүлсэн гэдгээр шууд буцах виз дарах тохиолдол гардаг/. 
2. Их дээд сургуулиа төгсөөд Японд ажилд орох зорилготой байгаа бол хичээлийн ирц болон 
дүнгээ анхаарах хэрэгтэй. Тэр хэмжээгээр сайн ажилд орох боломж нээгдэнэ.  
3. Япон улсад суралцаж байх хугацаандаа Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтыг өгч 
өөрийн зорьсон түүшиндээ аваарай. Ажилд ороход сайн үзүүлэлт болно. 
 

Япон улсад сурч буй гадаад оюутнуудад хуулиар хийхийг хориглодог ажил: 
1. Пачинко болон мөрийтэй тоглоомын газар 
2. Шөнийн үйл ажиллагаа бүхий баар, цэнгээн, уушны газар 
3. Саун массажны газар 
4. Ёс суртахуунд харшлах үйлдэл бүхий бүх ажил 

 
 

 


