
Эрүүл мэндийн даатгалд үл хамрагдах эмчилгээ, эмнэлгийн       
үйлчилгээ: 

1. Ѳвчин эмгэгтэй холбоогүй тохиолдолд: 

■ Өѳрѳѳ тѳрѳх; 

■ Гоо сайхны мэс ажилбар; 

■ Шүд тэгшлэх эмчилгээ (эрүү шүдний гажиг засал); 

■ Үр хөндөх; 

2. Хѳдѳлмѳрийн эндэгдэлтэй холбоотой тохиолдолд: 

■ Ажил дээр гарсан осол гэмтэл, ажилдаа очих, буцах замд тохиолдож болох           
аваарь осол; 

3. Эрүүл мэндийн даатгалаас гадуурх эмчилгээ: 

■ Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахгүй үзлэг, эмчилгээ (мөн даатгалд        
хамрагдах үзлэг, эмчилгээтэй хослуулан хийх тохиолдолд); 

■ Хэрүүл зодоон болон архидан согтуурсан үед үүссэн осол хэргийн         
гаралтай гэмтэл бэртэл, ѳвчин эмгэг; 

■ Өѳрөө санаатайгаар үйлдсэн гэмт хэргээс үүдэлтэй осол бэртэл болон         
ѳѳрѳѳ ѳѳрийгѳѳ гэмтээж бэртээсэн тохиолдол; 

 

Тэжээгчийн даатгалд хамрагдах хүмүүс: 

1. Эрүүл мэндийн даатгалд бүртгэгдсэн хүний гэр бүл, төрсөн үр хүүхэд, ач зээ,            
тѳрсѳн ах дүү;  

2. Даатгуулагчийн халамжинд амьдарч буй буюу даатгуулагч нь тухайн ѳрхийн         
орлогын ихэнхийг олдог тохиолдолд даатгуулагчийн гэр бүлийн 3 үеийн цусан          
тѳрлийн хүмүүс, тэдний гэр бүлийн гишүүд;  

3. Өрхийн орлогын ихэнхийг олж буй даатгуулагчтай гэрлэлтийн баталгаагүй ч         
бодит амьдрал дээр эхнэр, нѳхрийн харилцаатай нэг гэрт хамтран амьдрагсад,          
түүний эцэг, эх болон үр хүүхэд;  

4. 3-т бичигдсэн хамтран амьдрагч нь нас нарсны дараа нас барагчийн эцэг эх            
болон үр хүүхэд нь даатгуулагчтай үргэлжлүүлэн нэг ѳрхөд амьдарч,         
даатгуулагчаар ѳрхийн орлого, амьдрах зардлаа гаргуулж буй тохиолдолд; 
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Тайлбар: 

■ 1-т бичигдсэн эхнэр, нөхөр гэдэг нь гэрлэлтийн баталгаагүй ч бодит          
амьдрал дээр гэр бүлийн байдалд оршин байгаа тохиолдолд мѳн         
хамаарна.  

■ Даатгуулагчийн халамжинд амьдарч буй хүн заавал даатгуулагчтай хамт        
амьдарч байх албагүй.  

■ 3-т бичигдсэн 3 үеийн цусан тѳрлийн хүмүүс гэдэгт эцэг эх, эмээ ѳвѳѳ,            
ѳндѳр эмээ ѳвѳѳ, үр хүүхэд, ач зээ, гуч, тѳрсѳн ах дүү, тэдгээрийн гэр бүл,              
үр хүүхэд, ач зээ, тэдний гэр бүлийн гишүүд, авга, нагац ах эгчийн гэр             
бүлийн гишүүд, үр хүүхэд хамрагдана. 

■ Тэжээгчийн даатгалд хамрагдаж буй хүн тус бүрийн жилийн нийт орлого          
1,300,000 иенээс бага байх ёстой. Хэрэв жилийн орлого нь энэ дүнгээс           
давбал тусдаа бие даан даатгалд хамрагдана. 

 

Даатгалд хамрагдах хэлбэрүүд 

1. Ажиллагсдын эрүүл мэндийн даатгалд тухайн ажилтны ажиллаж буй албан         
байгууллагаар дамжин, ажилд орсон эхний өдрөөс эхлэн хамрагдана.  

2. Орон нутгаар бүсчилсэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахын тулд өөрийн         
оршин суугаа хот, дүүрэг, хорооны засаг захиргаанд очиж бүртгүүлэх         
шаардлагатай. 

3. Ажиллагсдын эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн халамжинд байгаа       
хүмүүс тэжээгчийн даатгалд орох боломжтой бөгөөд харин орон нутгаар         
бүсчилсэн даатгалд хамрагдах бол гэр бүлийн бүх гишүүд тус тусдаа          
даатгуулна. 

4. Гадаадын иргэн ч мөн Япон улсад ирж ажиллах тохиолдолд ажиллагсдын          
эрүүл мэндийн даатгалд ажил олгогч байгууллагаараа дамжин хамрагдах тул         
өөрөө тусдаа даатгалд бүртгүүлэх гэж бичиг баримт хѳѳцѳлдѳх шаардлагагүй         
юм.  

5. Компаний ажилтан байсан хүн хувиараа бизнес эрхлэгч болсон тохиолдолд         
ажиллагсдын эрүүл мэндийн даатгалаа үргэлжлүүлэн хэрэглэх боломжгүй       
болох ба тухайн оршин суугаа орон нутгийнхаа засаг захиргааны нэгжид          
шилжилт хѳдѳлгѳѳнѳѳ бүртгүүлэн, орон нутгаар бүсчилсэн эрүүл мэндийн        
даатгалд хамрагдах ёстой. 

6. Мѳн орон нутгаар бүсчилсэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж буй         
даатгуулагч амьдран сууж буй хот дүүрэг хорооноосоо гадагшаа нүүж         
хѳдѳлгѳѳн орох үед эрүүл мэндийн даатгалаа үргэлжлүүлэн хэрэглэх        
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боломжгүй болох ба шинээр оршин суух газрын хот, дүүрэг, хорооны засаг           
захиргааны хэлтэст шилжилт хѳдѳлгѳѳнѳѳ бүртгүүлэн, орон нутгаар       
бүсчилсэн эрүүл мэндийн даатгалд дахин хамрагдана. 

7. Орон нутгаар бүсчилсэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах эрх үүссэн ѳдрѳѳс          
14 хоногийн дотор тус даатгалд албан ёсоор орох журмын дагуу бүртгүүлэх           
шаардлагатай бѳгѳѳд хэрвээ албан ёсоор бүртгэгдэх хугацаанаас хэтэрсэн        
тохиолдолд хэтэрсэн өдрийн хугацаанд авсан эрүүл мэндийн үйлчилгээний        
зардлыг ѳѳрѳѳ бүрэн хэмжээгээр нь хариуцан тѳлнө. 

8. Ажлаас халагдах болон ажлаас гарсан үед ажиллагсдын эрүүл мэндийн         
даатгал хүчингүй болох бөгөөд шинээр иргэний эрүүл мэндийн даатгалд         
хамрагдах ёстой. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг тѳлж дийлэхгүй        
гэдэг шалтгаанаар даатгалд хамрагддаггүй хүмүүс байдаг боловч эрүүл        
мэндийн даатгалд хамрагдах нь Япон улсад аж тѳрж буй нийгмийн          
гишүүдийн эрх биш үүрэг учир 14 хоногийн дотор зохих журмын дагуу           
заавал бүртгүүлэхийг зѳвлѳж байна.  

 

Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах нѳхцѳл 

1. 3 сараас дээш хугацаагаар Япон улсад оршин суух визтэй хүмүүс эрүүл           
мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой. 

2. Гэвч доорх заалтуудын аль нэгэнд нь хамаарагдах бол эрүүл мэндийн          
даатгалд хамрагдах боломжгүй. Үүнд: 

■ Оршин суух визний хугацаа нь дуусгавар болсон; 

■ Визний тѳрѳл нь “Богино хугацааны виз” бѳгѳѳд богино хугацаагаар         
Япон улсад зорчиж буй, “Дипломат виз”, “Албан ёсны бизнес виз”          
тэй хүмүүс; 

■ “Тусгай үйл ажиллагааны виз”-ний хүрээнд эмнэлгийн үйлчилгээ       
хийлгэх зорилгоор Япон улсад ирсэн хүн болон түүнийг дагалдан         
ирсэн хүмүүс;  

■ Нийгмийн халамжинд орсон хүн. 

3. Түүнээс гадна 3 сараас доош хугацааны “Урлаг спортын арга хэмжээ”,          
“Мэргэжил дээшлүүлэх дадлага”, “Гэр бүлийнхэн дээрээ зочилсон”, “Тусгай        
үйл ажиллагааны виз” зэрэг визтэй бѳгѳѳд тухайн үйл ажиллагааны байдлаас          
хамаарч Япон улсад оршин байх хугацаа нь 3 сараас дээш болж уртсах нь             
тодорхой болсон тухай албан ёсны бичиг баримт бүхий түр хугацааны          
зорчигсод мөн Иргэний эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой. 
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Даатгалд орох журам 

Хэзээ Япон улсад хилээр нэвтэрч орсний дараа харьяалагдах хот,        
дүүрэг, хорооны засаг захиргааны нэгжид оршин суух болсон        
тухай мэдүүлэг өгсөн өдөр буюу түүнээс хойш 14 хоногийн         
дотор даатгалд орох журмын дагуу мэдүүлэг өгнө. Оршин        
суугчийн мэдүүлэг бүрдүүлэхтэй хамт эрүүл мэндийн даатгалд       
хамрагдах мэдүүлгээ хийх нь таны ажлыг хѳнгѳвчлѳх тул        
үүнийг санал болгож байна. 

Хаана Оршин суух хот, дүүрэг, хороо, засаг захиргааны нэгжийн        
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн хүлээн авах цонхон        
дээр очиж бүртгүүлнэ үү. 

Шаардлага
тай бичиг  
баримт 

1. Оршин суух эрхийн үнэмлэх болон түүнийг орлох гадаад        
иргэдийн бүртгэлийг тодорхойлсон албан ёсны бичиг;  

2. Паспорт; 

3. Визийн хугацаа 3 сараас доош ч гэсэн 3 сараас дээш          
хугацаагаар оршин суух нь тодорхой болсныг батлах албан        
ёсны бичиг баримт; 

4. Бусад шаардагдах бичиг баримтууд (Энэ талаар тухайн засаг        
захиргааны нэгжийн Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын      
хэлтэстэй холбогдож тодруулна уу.)  

 
 
Ашигласан эх сурвалж: 

1. 株式会社アルビノ http://www.paci-iryo.com/ 
2. 株式会社オールアバウト (All About,Inc.) https://allabout.co.jp 

 
 
  
Эхийг япон хэлээр бэлтгэсэн  Ч.Халиунаа  
Япон хэлнээс орчуулсан  Б. Байгаль  
Хянан тохиолдуулсан  Ш. Энхбаяр, Ж. Тамжид 
 
 

　　　  
Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны өмч тул нэгдсэн холбооны          
зорилгоос өөр бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно. 
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