
18

2 Хот, дүүрэг, орон нутгийн бүртгэлүүд
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11-р бүлэг
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Хувийн дугаарын тогтолцоо

2-1 Хувийн дугаарын тогтолцооны тухай

•   Хувийн дугаар нь дараах үед шаардлагатай.

①  Тэтгэвэр, хүүхдийн тэтгэмж, эмчилгээ үйлчилгээ авах үед
②  Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх үед, гадаадаас мөнгө шилжүүлж авах үед
③  Банканд данс нээлгэх үед

•   Хувийн дугаарыг ашиглах үед

①  Тухайн дугаар тухайн хүний дугаар мөн эсэх
②	  Гадаад паспорт зэрэг зураг бүхий бичиг баримттай харьцуулж шалгах тул өөр 

бусад хүн ашиглах боломжгүй.

2-2 Хувийн дугаарын үнэмлэх

Хувийн дугаарын үнэмлэх нь Япон улсад оршин суухад зайлшгүй шаардлагатай IC чиптэй 
үнэмлэх юм. 

(1) Хувийн дугаарын үнэмлэхний мэдээлэл

Нүүрэн тал: Овог нэр, хаяг, төрсөн огноо, хүйс, цээж зураг
Ар тал: Хувийн дугаар

Нүүрэн тал Ар тал

(2) Ямар үед ашиглах вэ?

•   Албан ёсны тухайн хүний биеийн байцаалт болгож хэрэглэнэ.
•   Орлогын албан татварын мэдүүлэг цахимаар мэдүүлэхэд ашиглана.
•   Хүүхдийн тэтгэмж авах, цэцэрлэгт элсэх хүсэлтийг цахимаар гаргахад ашиглана. 
•   Комбинигоос оршин суугчийн бүртгэлийн хуулбар авах үед (амралтын өдөр ч авах 

боломжтой. Харин зарим хот, тосгоны хувьд комбинигоос оршин суугчийн бүртгэлийн 
хуулбарыг авах боломж бүрдээгүй.)

•   Эрүүл мэндийн даатгалын үнэмлэхний оронд ашиглана.
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Ашиглах боломжтой эмнэлгийн байгууллага, эмийн санг дараах холбоосоор  
орж лавлана уу.

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3) Хүсэлт өгөх

Япон улсад тогтсон хаягтай, тодорхой хот, дүүрэг, орон нутгийн захиргаанд шилжин 
ирсний бүртгэл хийлгэхдээ хувийн дугаарын үнэмлэх авах хүсэлт гаргаж болно (зарим хот 
тосгоны хувьд боломжгүй).

Анх удаа хүсэлт гаргаж байгаа бол үнэ төлбөргүйгээр хүсэлт гаргаж болно. 
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэхдээ хүсэлт гаргаж чадаагүй тохиолдолд, дараа 

нь гэрийн хаягаар шуудангаар хүсэлтийн маягтыг илгээх тул түүнийг ашиглан доорх аргаар 
хүсэлтээ гаргаж болно. 

①  Ухаалаг гар утсаар хүсэлт илгээх
  Ухаалаг гар утсаар цээж зургаа авч, хүсэлтийн маягтын QR кодоор цахим хуудаст нэвтрэх 
②  Суурин компьютераас хүсэлт илгээх
  Дижитал зургийн аппаратаар цээж зургаа аваад, хүсэлт гаргах цахим хуудаст оруулах 
③  Шуудангаар хүсэлт илгээх
  Өргөдлийн маягтад цээж зургаа нааж, шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулан, 

зориулалтын дугтуйд хийн шуудангаар илгээнэ. 
④  Цээж зурaг авдаг автомат машин ашиглан хүсэлт гаргах (зөвхөн заагдсан 

автомат машин) 
  Ухаалаг дэлгэцийг ажиллуулж, мөнгөө хийгээд, өргөдлийн маягтын QR кодыг 

уншуулагчид таниулна. Хэрэгтэй мэдээллийг оруулан зургаа авахуулаад илгээнэ. 
⑤  Оршин суугаа хот, дүүрэг, орон нутгийнхаа захиргааны хүлээн авах хэсэгт 

өргөдөл гаргах (зарим газар хамаарагдахгүй). 
  Хүсэлтийн маягт дээрх шаардлагатай мэдээллийг бөглөн оршин суугаа хот, 

дүүрэг, орон нутгийн захиргаанд хүсэлт гаргах

*  Хот, дүүрэг, орон нутгийн захиргааны харилцах цонх дээр хүсэлт гаргаж, хувийн дугаарын үнэмлэхийг 
шуудангаар хүлээн авах боломжтой. 

Дэлгэрэнгүйг дараах вэб сайтаас лавлана уу. 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4) Хариу хүлээн авах

Өргөдөл гаргаснаас хойш 1 сарын дараа хот, дүүрэг, орон нутгийн захиргаанаас ил 
захидал ирнэ. 

Тэрхүү ил захидал болон шаардлагатай бичиг баримтыг авч очоод, өөрийнхөө хувийн 
дугаарын үнэмлэхийг авч болно. 

Дэлгэрэнгүйг дараах вэб сайтаас лавлана уу.

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
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2-3 Хувийн дугаарын үнэмлэх хэрэглэхтэй холбоотой 
анхаарах зүйлс

•   Овог нэр, хаяг зэрэг мэдээлэлд  өөрчлөлт гарсан тохиолдолд оршин суугаа хот, дүүрэг, 
орон нутгийн захиргаанд бүртгүүлэх шаардлагатай. 

•   Хувийн дугаарын үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа нь оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй 
хугацаатай адил байна. 

•   Оршин суух зөвшөөрлийг сунгуулсны дараа, хувийн дугаарын үнэмлэхний хүчинтэй 
хугацаа дуусахаас өмнө оршин суугаа хот, дүүрэг, орон нутгийн захиргаанд хандан хувийн 
дугаарын үнэмлэхний  хугацааг сунгуулна уу.

*  Оршин суух зөвшөөрөл сунгагдсан ч хувийн дугаарын үнэмлэхний хугацаа автоматаар сунгагдахгүй. 

*  Оршин суух хүсэлт гаргах үеийн тусгайлсан хугацааг анхаарна уу.

  Хувийн дугаарын үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө оршин суух зөвшөөрлийг амжиж сунгах 
боломжгүй болсон гэж үзсэн тохиолдолд 2 сарын (тусгайлсан хугацаа) хугацаагаар хувийн дугаарын үнэмлэхний 
хүчинтэй хугацааг сунгах шаардлагатай.   

  Оршин суух шинэ үнэмлэхээ авсны дараа хувийн дугаарын үнэмлэхний хүчинтэй хугацааг шинэ оршин суух 
зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд тулгаж дахин сунгах шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүйг дараах вэб сайтаас үзнэ үү.

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 Бусад

Бусад агуулгын талаар дараах веб сайтаас лавлана уу. 

Хувийн дугаарын тогтолцоо

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

Хувийн дугаарын үнэмлэх 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

Утсаар лавлаж асуух боломжтой.

Утсаар зөвлөгөө өгөх төв  
(Даваа~баасан 9:30-20:00, бямба, ням, олон нийтийн амралтын 
өдөр 9:30-17:30)

◎ Япон хэл 
Утас: 0120-95-0178

◎ Англи, хятад, солонгос, испани, португаль хэл 
Утас: 0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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	(1)	Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас нөхөн олговор тогтоолгох үйл явц 
	(2)	Бусад анхаарах зүйлс 


	Хүйсээр ялгаварлахыг хориглох
	(1)	Ажилд авах үед
	(2)	Ажилд орсны дараа


	Дарамт шахалтнаас хамгаалах арга хэмжээ
	Гадаад ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийн удирдамж
	Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн даатгал
	Эрүүл мэндийн даатгал, улсын эрүүл мэндийн даатгал
	Улсын тэтгэвэр, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр
	Асаргааны даатгал
	Ажил эрхлэлтийн даатгал
	(1)	Хамрагдах хүн
	(2)	Даатгалын хураамж төлөх


	Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

		4-р бүлэг	Төрөх, хүүхэд өсгөх тухай
	Жирэмсний бүртгэл
	Жирэмсэн эхийн бүртгэлд хамрагдах, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр авах
	Жирэмсэн үеийн эрүүл мэндийн үзлэг
	Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, эх баригч нарын гэрээр өгөх зөвлөгөө
	Эцэг, эх болоход бэлтгэх сургалт
	Төрсний дараах бүртгэл
	Төрсний бүртгэл
	(1)	Төрсний бүртгэлд шаардагдах бичиг баримт
	(2)	Бусад бүртгэл


	Төрсөн хүүхдийг эцэг эхийн харьяалал бүхий улсад бүртгүүлэх
	Төрөх зардал болон тэтгэмж
	Амаржсаны нэг удаагийн тэтгэмж
	Амаржих чөлөө авсаны олговор
	Хүүхэд өсгөх амралтын тэтгэмж
	(1)	Хүүхэд өсгөх чалөөний тэтгэмж
	(2)	Хугацаат ажилтан (хугацаат гэрээний ажилтан) байсан тохиолдолд


	Хүүхдийн тэтгэмж
	(1)	Тэтгэмжид хамрагдах боломжтой хүн
	(2)	Тэтгэмж олгох журам
	(3)	Тэтгэмжийн хэмжээ
	(4)	Тэтгэмж олгох хугацаа



	Хүүхэд өсгөх
	Нярай болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг
	Урьдчилан сэргийлэх тарилга
	Хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардал
	Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хүлээж авах байгууллага
	(1)	Ясли буюу хүүхдийн өдөр өнжүүлэх байгууллага 
	(2)	Цэцэрлэг
	(3)	Магадлан итгэмжлэгдсэн хүүхдийн төв



	Хичээлээс гадуурх сурагч хүүхдийн клуб (сурагчдын өдөр өнжүүлэх)
	Гэр бүлийг дэмжих төв

		5-р бүлэг	Боловсрол
	Японы боловсролын тогтолцоо
	Бага-дунд сургууль
	Ахлах сургууль
	Гадаад иргэдийн сургууль
	Оройн дунд сургууль
	Дунд сургуулийн төгсөлтийн гэрчилгээ олгох шалгалт
	Ахлах сургууль төгсөгчдийн үнэмлэх олгоx шалгалт
	Дээд боловсролын сургалтын байгууллага
(Их дээд сургууль болон бусад)
	Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэн орох шалгалт
	Боловсролын зардалд үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг
	Бага, дунд сургуульд суралцах хүүхдэд зориулсан санхүүгийн тусламж
	Ахлах сургуульд суралцахад үзүүлэх тэтгэмжийн дүн
	Ахлах сургуулийн сурагчдын сургалтыг дэмжих тэтгэмж
	Дээд боловсролын шаталсан тэтгэлэг
	Япон хэл сурах
	Япон хэлний тухай
	Япон хэлний сургалтын зорилтын хүрээ
	Япон хэл сурах боломж
	(1)	Япон хэлний сургууль
	(2)	Орон нутаг дахь япон хэлний сургалт
	(3)	Зайны сургалт



	Япон хэлний сургалтын веб хуудас “Харилцаа өргөн хэрэглээ, Япон хэлээр амьдрах” (Товчлоход “Цүнахиро”)

		6-р бүлэг	Эмчилгээ
	Эрүүл мэндийн байгууллага
	Эрүүл мэндийн байгууллагын төрөл
	Эрүүл мэндийн байгууллага хайх
	Эмчилгээний даатгал
	Эрүүл мэндийн даатгал
	(1)	Даатгуулагчид тавигдах шаардлага
	(2)	Даатгалын хураамж
	(3)	Даатгалын мөнгө 



	Улсын эрүүл мэндийн даатгал
	(1)	Даатгуулагчид тавигдах шаардлага
	(2)	Даатгалд орох болон гарах
	(3)	Даатгалын хураамж 
	(4)	Даатгалын мөнгө



	Өндөр настны эмчилгээний тогтолцоо
	(1)	Тогтолцоонд хамрагдах нөхцөл
	(2)	Даатгалд орох болон гарах
	(3)	Даатгалын хураамж
	(4)	Даатгалын олговорын агуулга



	Эм
	Эмийн сан
	Эмийн дэлгүүр

		7-р бүлэг	Тэтгэвэр / Нийгмийн халамж
	Тэтгэвэр
		Улсын  тэтгэврийн даатгал
	(1)	Даатгуулагч (хамрагдагч) болоод хамрагдах журам
	(2)	Даатгалын хураамж
	(3)	Тэтгэвэр олгох нөхцөл



	Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн даатгал
	(1)	Даатгуулагч (хамрагдагч)
	(2)	Даатгалын хураамж
	(3)	Тэтгэвэр олгох нөхцөл



	Тэтгэврээс гарахад нэг удаа олгох мөнгө
	Асаргааны даатгал
	Даатгалд хамрагдах нөхцөл
	Даатгалын хураамж
	Асаргааны үйлчилгээ авах
	Хүүхдийн халамж
	Хүүхдийн тэтгэмж
	Хүүхдийн халамжийн тэтгэмж
	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн халамжийн тэтгэмж
	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нийгмийн халамжийн тэтгэмж
	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн халамж
	Дэвтэр
	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ
	Ядуу өрхийн халамжийн тогтолцоо
	Ядуу өрхийн халамж авах шалгуур
	(1)	Хөрөнгө ашиглан зарцуулах
	(2)	Нөөц бололцоогоо дайчлах
	(3)	Бусад тэтгэмж 
	(4)	Тэжээх үүрэг бүхий хүнээр тэжээлгэх



	Ядуу өрхийн халамж болон агуулга
	Амьжиргааны түвшин доогуур иргэдийг дэмжих тогтолцоо

		8-р бүлэг	Татвар
	Орлогын албан татвар
	Татвар төлөгч ба татвар ногдуулах орлогын хүрээ
	(1)	Оршин суугч
	(2)	Байнгын бус оршин суугч
	(3)	Оршин суугч бус иргэн



	Орлого зарлагын мэдүүлэг хийх болон татвар төлөх
	(1)	Орлого зарлагын мэдүүлэг хийх шаардлагатай хүн
	(2)	Орлого зарлагын мэдүүлэг хийвэл орлогын албан татвар буцаж олгогдох хүн
	(3)	Орлого зарлагын мэдүүлэг хийх болон татвар төлөх хугацаа
	(4)	Япон Улсаас гарах тохиолдолд



	Татвар ногдуулах орлогоос хасах зардал
	(1)	Төрөл төрөгсдийгөө тэжээж байгаа тохиолдолд
	(2)	Гэр бүл /эхнэр, нөхөр/-тэй байх тохиолдолд
	(3)	Нийгмийн даатгалын хураамж төлсөн тохиолдолд
	(4)	Амь насны даатгал болон бусад даатгалын хураамжийг төлсөн тохиолдолд
	(5)	Эмчилгээний зардал төлсөн тохиолдолд



	Татварын суутгал болон жилийн эцсийн орлого зарлагын зохицуулалт
	Давхар татварын гэрээнд үндэслэсэн тусгай тогтоол
	Оршин суугчийн албан татвар
	Оршин суугчийн албан татварын тухай
	Оршин суугчийн албан татвар төлөх арга
	Бусад
	Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар НӨАТ
	Автомашин өмчлөгчид ногдох татвар
	Автомашины татвар / кей (хөнгөн) автомашины татвар
	(1)	Автомашины татвар / суудлын хөнгөн тэрэг (цаашид кей автомашин гэх) автомашины байгальд ээлтэй үзүүлэлтээс хамаарсан хөнгөлөлттөй татвар 
	(2)	Автомашины татвар / кей автомашины машины төрлөөс хамаарсан хөнгөлөлттөй татвар


	Автомашины жин оврын татвар
	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
	Татвартай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх газар
	Улсын татвартай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх газар
	(1)	Утсаар зөвлөгөө өгөх төв
	(2)	Автомат хариулагч (түгээмэл байдаг асуултад зориулсан)
	(3)	Улсын татварын ерөнхий газрын вэб сайт



	Орон нутгийн татвартай холбоотой зөвлөгөө өгөх газар

		9-р бүлэг	Замын хөдөлгөөн
	Замын хөдөлгөөний дүрэм
	Явган зорчих үедээ анхаарах зүйл
	(1)	Явган зорчих үед
	(2)	Зам хөндлөн гарах арга
	(3)	Шөнө замаар алхах үед



	Унадаг дугуй унах үедээ анхаарах зүйл
	(1)	Унадаг дугуйгаар замын хөдөлгөөнд оролцох дүрэм "Унадаг дугуйгаар аюулгүй зорчих 5 дүрэм" (自転車安全利用五則)-ийг мөрдөх
	(2)	Уулзвараар нэвтрэх арга


	Автомашин (мотоциклыг багтаана) жолоодох үед
	Жолооны үнэмлэх
	Японд жолооны үнэмлэх авах
	Японы жолооны үнэмлэхэд сунгалт хийлгэх
	Жолооны үнэмлэхийг оноогоор дүгнэх тогтолцоо
	Автомашин (мотоцикл орно) эзэмших
	Автомашины бүртгэл
	(1)	Бүртгэл хийлгэх шаардлагатай үе болон бүртгэлийн нэр
	(2)	Бүртгэл хийлгэх газар болон лавлах


	Зогсоолын гэрчилгээ
	Автомашин (зарим мотоциклыг багтаана)-ы үзлэг
	Автомашины даатгал
	(1)	Жолоочийн хариуцлагын даатгал (Харилцан туслалцах даатгал)
	(2)	Сайн дурын даатгал (Харилцан туслалцах даатгал) 


	Зам тээврийн осол гарсан үеийн зохицуулалт
	Машины жолоодлогоо зогсоох
	Түргэн тусламж болон цагдаа дуудах
	Эмчийн оношилгоо
	Зам тээврийн ослын тодорхойлолт авах

		10-р бүлэг	Яаралтай тусламж / Гамшиг
	Яаралтай тусламжийн утас
	Гэнэтийн өвчин болон гэмтэл бэртэл, гал түймэр гэх мэт (119)
	Зам тээврийн осол болон гэмт хэрэгт өртөх (110)
	Гамшиг
	Далайн хар салхи / Үргэлжилсэн аадар бороо
	(1)	Гол ус үерлэх
	(2)	Хөрсний гулсалт


	Газар хөдлөлт
	Цунами
	Галт уулын дэлбэрэлт
	Дүрвэх
	Хоргодох газар
	Дүрвэн зайлах тухай зарлан мэдээлэл
	Дүрвэн зайлах арга
	Гамшгийн үед хэрэг болох цаг уурын мэдээ олж авах

		11-р бүлэг	Байр, орон сууц
	Япон дахь байр, орон сууцны тухай
	Өөрийн гэр
	Төрийн орон сууц
		UR түрээсийн орон сууц
	Хувийн хэвшлийн түрээсийн орон сууц
	Байранд орох тухай
	Төрийн орон сууц
	UR түрээсийн орон сууц
	Хувийн хэвшлийн түрээсийн орон сууц

		12-р бүлэг	Өдөр тутмын амьдралд дагаж мөрдөх ёстой дүрэм журам, ёс заншил
	Өдөр тутмын амьдралд дагаж мөрдөх ёстой дүрэм журам
	Хог
	(1)	Хог хаях үндсэн дүрэм
	(2)	Хууль бусаар хог хаях болон бусад асуудал


	Дуу чимээ
	Бие засах газар
	Гар утасны хэрэглээ
	Нийтийн тээврийн унаанд ( Галт тэрэг,автобус)
	Халуун рашаан  болон Халуун усны газар
	Хориг заасан тэмдэглэгээ
	Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
	Гараа угаах
	Ханиаж найтаах үеийн соёл
	Агаарын чийгшил
	Сайн амарч шим тэжээллэг хооллох
	Гадуур явахдаа болгоомжлох
	Амьдралд хэрэгтэй зүйл
	Бүс, орон нутгийн амьдрал
	(1)	Оршин суугчдын нийгэмлэг (Жичикай, Чоонайкай)
	(2)	Айл хөрштэйгээ харилцах


	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
	Өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй үйлчилгээ
	(1)	Цахилгаан эрчим хүч
	(2)	Газ буюу хий ашиглах
	(3)	Ус ашиглалт



	Гар утас
	(1)	Гар утасны гэрээ байгуулах
	(2)	Гар утасны гэрээ байгуулах, ашиглахдаа анхаарвал зохих зүйлс


	Банкны данс
	(1)	Банканд данс нээлгэх
	(2)	Оршин суух хаяг, Японд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд өөрчлөлт орсон бол даруй банканд мэдүүлэх
	(3)	Ашиглахаа больсон банкны дансаа хаалгах



	Шуудан
	Нийтийн тээвэр
	Нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт (IC карт)
	(1)	Үндсэн хэрэглээ
	(2)	Нэр бүхий карт
	(3)	Нэр бичээгүй карт
	(4)	Барьцааны мөнгө (депозит) 



	Төмөр зам
	(1)	Төмөр зам ашиглах
	(2)	Тасалбарын төрөл
	(3)	Бусад тасалбар



	Автобус
	(1)	Хот хоорондын автобус
	(2)	Оршин суугаа бүс, орон нутгийн тогтсон чиглэлд явдаг автобус (Шугамын автобус)





