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Олон улсын оюутнуудын сурч боловсрох таатай орчинг хангах зорилгоор Чонжү их 

сургууль нь иммигрейшний төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагын үүргийг гүйцэтгэж байна.

A. Гол үйл ажиллагаа

Иммигрейшний тогтолцоо
Part.Ⅳ

1.  Бакалаврт элсэж 
орохын өмнөх өргөдөл 
виз солигдох хэлний 
бэлтгэл (D-4) → 
гадаадад сурах(D-2)

※  гадаад үнэмлэх(солих 

хүсэлт)

2.   Виз солигдох хугацаанд 
монгол явахгүй

Бакалаврт элсэх

1.  Визсунгах(оршинсуух хугацаа 
дуусахын өмнө)

2.  Цагийн ажил хийх өргөдөл 
(ажилд орохийн өмнө)

3.  Ажлын газар(хаяг) солих 
өргөдөл(нүүснээс хойш 
14хоногийн дотор)

4.  Гадаад паспорт өөрчлөлт 
орвол мэдээллэх(шинээр 
авсан бол солонгосд ирсэн өдрөөс 
эхлээд 14хоног дотор мэдэгдэх)

Бакалаврт сурах

1.  Төгсөх(төгссөнний 
дараа 14хоногийн 
дотор)

2.  Сургуулиас чөлөө авах 
/хасагдах(14хоногийн 
дотор мэдэгдэнэ)

3.  Ажил хайх визний 
өөрчлөлт(төгссөнний 
дараа 14 хоногт 
мэдэгдэнэ)

Төгсөх / чөлөө авах

1

2

※ Виз сунгах болон солих хугацаанд хилээр гарах боломжгүй.

※ Лавлах утас: Олон улсын боловсролын төв ☎ 063-220-3199  Иммигрейшн ☎1345

B. Анкет татаж авах

•�1. ① Олон улсын боловсролын төвийн цахим хуудас www.jj.ac.kr/oia → ② Анкет татах

•2. Анкет татах → QR кодыг скан хийх(Hancom: hwp, Microsoft files: word)
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A. [Бакалаврт элсэх]  Хэлний бэлтгэлийн виз(D-4) → Суралцах виз(D-2) солих

•Хамрах: Солонгос хэлний курсыг дүүргээд бакалавр, магистрт элсэхээр өргөдөл гаргагч 

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас татах

▹ Хэлний бэлтгэлийн ирц,       
дүнгийн тодорхойлолт

▹ Элсэх зөвшөөрлийн 
бичиг

▹Гадаад паспортын хуулбар

▹�3.5×4.5 хэмжээтэй цээж зураг 1ш

▹Төлбөр төлсөн баримт

▹Оршин суух гэрчилгээ
-  Түрээсийн байрны гэрээ/дотуур 

байрны төлбөр төлсөн баримт

▹Банкны баталгаа(11,000,000вон)

   (Солонгос дахь банкнаас авсан байх)

▹�Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Боловсролын гэрчилгээ

Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас татах

анкет татах

◈ Түгээмэл асуултууд

Асуулт 1.  Түрээсийн байрны гэрээнд миний нэр байхгүй бол яах вэ?

•�Хэрэв гэрээнд таны нэр байхгүй бол "Орон байраар хангах баталгааны 

бичиг" шаардлагатай болно.     

  (QR кодыг скан хийж татаж авна уу)

Асуулт 2.   Бакалаврт элсэхийг өмнө түр хугацаагаар монгол руу явж болох уу?

• Бакалавр болон магистрын элсэлтийн визийг (D-4 → D-2) 2, 8-р саруудад солиулах     

боломжтой ба виз солиход ойролцоогоор 30 хоног зарцуулагддаг. Энэ хугацаанд хилээр гарах 

боломжгүй.

Асуулт 3.  Банкны баталгаа гэж юу вэ? 

•Банкны баталгаа нь таныг гадаадад суралцах санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг юм.

•�Жонжу их сургуулийн солонгос хэлний бэлтгэлийг бүрэн дүүргэх → Жонжу их сургуульд        

элсэхийн тулд 11,000,000 вон ба түүнээс дээш дүнгийн баталгааг гаргуулах шаардлагатай.

•�Банкны баталгааг өөрийн нэр дээрх Солонгос банкны данснаас гаргуулах ёстой бөгөөд виз     

мэдүүлэхээс нэг сарын өмнө гаргуулсан байх.

Орон байраар хангах 
баталгааны бичиг

Бүртгүүлэх Хүлээн авах
Материал 

шалгах
Шийдвэр Мэдэгдэл

Гадаад оюутан Олон улсын 
боловсролын төв

Иммигрейшн Хууль зүйн 
яамны сайд

Сургууль
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B. [Сургуулиа төгсөөд ажилд ороход бэлдэх]  Суралцах виз(D-2) → Ажил(D-10)

•Хамрах:  Бакалавр, магистр, доктор (голч оноо 2.5 ба түүнээс дээш)ын зэрэг 
хамгаалсан суралцах виз(D-2)тэй хүн

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Анкет татах

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹ Гадаад паспорт

▹ Гадаад иргэний үнэмлэх

▹ Боловсролын гэрчилгээ

▹ Дүнгийн тодорхойлолт

▹ Ажил хайх төлөвлөгөө

▹ Оршин суух гэрчилгээ(түрээсийн 

байрны гэрээ)

▹ Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

Ажил хайх төлөвлөгөө 

анкет татах

C. [Сургуулиа төгсөөд дотоодод ажил эрхлэх]  

     Суралцах виз(D-2) → Тусгай үйл ажиллагааны виз(E-7) солих

•Тавигдах шаардлага: �БНСУ-д бакалавр,магистр докторын зэрэг авсан хүмүүсийн 
[enter]дундаас шалгаруулан авна.

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Анкет татах

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹ Гадаад паспорт

▹ Гадаад иргэний үнэмлэх

▹ Диплом, дүнгийн тодорхойлолт

▹ Хөдөлмөрийн гэрээ(эх хувь, хуулбар)

▹ Оршин суух гэрчилгээ
   (түрээсийн байрны гэрээ)

▹ Ажил эрхлэгчийн ажлын төлөвлөгөө 
   (ажил олгогч бичсэн байх)

▹ Бизнесийн бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар

▹ Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

Ажил эрхлэгчийн 

ажлын төлөвлөгөө 

анкет татах

Түгээмэл асуултууд

Асуулт 1.  D-10 визтэй бол хэр хугацаанд оршин суух боломжтой вэ?

• D-10 Ажил хайх визийг нэг удаа олгодог бөгөөд, оршин суух хугацаа нь 6 сар юм. Ажил хайх 

визний хугацааг ажил хайх төлөвлөгөөг хянаж үзсэний дараа хамгийн дээд тал нь 2 жилээр 

сунгаж болно. Гэвч, ажил хайх виз(D-10) дээр цагийн ажил хийх боломжгүй.

※  D-4(хэлний бэлтгэлийн виз) болон D-2(суралцах виз) зэрэг оюутны визтэй байх үедээ цагийн ажил 

эрхлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд D-10 визийг мэдүүлэх боломжгүй.

▹ Бүртгэлийн лавлах:  Иммигрейшнд өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх ба дэлгэрэнгүй  мэдээллийг 

утсаар лавлана уу. ☎ 1345 
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Түгээмэл асуултууд 

Түгээмэл асуултууд 

Асуулт 1.  E-7 визтэй бол хэр хугацаанд оршин суух боломжтой вэ?

• Тусгай үйл ажиллагааны виз(E-7) ний оршин суух хугацаа нь ажлын газрын гэрээний нөхцлөөс 

хамаарах бөгөөд ажил эрхлэгчийн ажлын төлөвлөгөө(ажил олгогч бичсэн байх)-нөөс 

хамааран оршин суух хугацааг тодорхойлно.

Асуулт 2.  Хэзээ бүртгүүлэх боломжтой вэ?

• Бичиг баримтаа урьдчилан бэлдээд төгссөнийхөө дараа шууд бүртгүүлэх ёстой ба ажил 

хайх виз(D-10)-ээс тусгай үйл ажиллагааны(E-7) виз рүү шилжих болно. Бүртгэлийг оршин 

суухаар төвөвлөж буй бүс нутгийн иммигрейшнд очиж хийнэ.

▹ Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар лавлана уу: ☎ 1345

Асуулт 1.  Виз сунгуулахаас өмнөх семестрийн голч оноо 2.0-с доош бол яах вэ?

• Банкны баталгаа(700,000вон×оршин суух хугацаа(сар))

※ ‘Дансны хуулга шаардаж болзошгүй.

Асуулт 2.   TOPIK-н 4р түвшин авч чадаагүй. Кредит оноогоо дүүргэж 

чадаагүй бол төгсөх боломжгүй юу?

• Нэмэлт семестрийн тодорхойлолт 

•Иммигрейшнээс шалгаж үзсэний дараа виз сунгах боломжтой эсэхийг шийднэ.

•Банкны баталгаа(700,000вон×оршин суух хугацаа(сар)

A. Суралцах виз(D-2)-ний оршин суух хугацааг сунгах

•Хэзээ:  Гадаад иргэний үнэмлэхийн арын хэсэгт тэмдэглэгдсэн хугацааг дуусахаас 1с
арын өмнө.

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас

▹Гадаад паспортын хуулбар

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Сургуулийн тодорхойлолт

▹Дүнгийн тодорхойлолт

▹Төлбөр төлсөн баримт

▹Оршин суух гэрчилгээ
 (түрээсийн байрны гэрээ)

▹Бүртгэлийн хураамж 60,000вон

Дүнгээс хамаараад 

визний хугацаа нь 

2жил, 1жил, 6сар гэх 

мэтээр сунгагдана.

Тодорхойлолт 
татах

※   Кредитээ дүүргэсэн ч Топикийн 4р түвшин аваагүйгээс болоод төгсөж чадахгүй бол: Диплом олгогдохгүй 

– Хилээр гарах (виз цуцлагдах)
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•Хамрах: Хаягаа солих гэж буй гадаад оюутан

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Оршин суух гэрчилгээ

    (түрээсийн байрны гэрээ)
Орон байраар хангах 

баталгааны бичиг татах

•Хамрах: Гадаад паспортыг дахин гаргуулах

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас

▹Гадаад паспорт

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

Гадаад паспортын 

мэдээлэл өөрчлөх →

паспортоо солисноос 14 

хоногийн дотор.

※  Хэрэв гэрээнд таны нэр байхгүй бол "Орон байраар хангах баталгааны бичиг" шаардлагатай болно. 

    (QR кодыг скан хийж татаж авна уу)

Хаяг солих хугацаа

•Нүүсэн өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор 

   (Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд торгууль төлнө).

Хаяг солих арга

•�Хаягаа өөрийн оршин суугаа газрын иргэний бүртгэлийн газар болон Hi Korea-аас 

сольж болно.

Хаягаа солих газар

•효자 4동 иргэний бүртгэлийн газар

•효자 5동 иргэний бүртгэлийн газар

•완산구청 иргэний бүртгэлийн хэлтэс

※   QR кодыг скан хийгээд хаягаа оруулвал харьяат иргэний бүртгэлийн 

газрын байршлыг тодорхойлж болно.
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•Хамрах: Гадаад иргэний үнэмлэхээ хаяж гээгдүүлсэн хүн

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гээж үрэгдүүлсэн шалтгааны 

▹Гадаад паспорт

▹Оршин суух гэрчилгээ
    (түрээсийн байрны гэрээ)

▹�Бүртгэлийн хураамж 30000вон

   ※  Үнэмлэхний зурагаа солих бол өнгөт 

зураг 1ш (3*4cm)

Гээж үрэгдүүлсэн 
шалтгааны бичиг татах

A. Цагийн ажилд бүртгүүлэх арга

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гадаад паспорт

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Дүнгийн тодорхойлолт

▹TOPIK онооны тодорхойлолт

▹ Бизнесийн бүртгэлийн 
гэрчилгээний хуулбар

▹Цагийн ажлын тодорхойлолт

▹Хөдөлмөр эрхлэгчийн гэрээ

(Цагийн ажлын хөлс, ажлын мэдээлэл, 
ажиллах цагийг оруулсан байх)

▹�Ажил олгогчийн иргэний 
үнэмлэхний хуулбар

-  Цагийн ажлын 
тодорхойлолт

-  Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
гэрээ

Цагийн ажлын 
бүртгэлийн 
мэдээлэл 

B. Цагийн ажил хайх

Гадаад оюутан нь цагийн ажил хийхдээ харьяа сургуулиараа дамжуулан иммигрейшний 

зөвшөөрөл авах шаардлагатай ба зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхлэсэн тохиолдолд 

хуулийн дагуу арга хэмжээ авах болно.

 Бүртгүүлэгч

•Хэлний бэлтгэлийн виз(D-4)-ээр оршин сууж буй гадаад оюутан

- Хичээлийн ирц 90%-аас дээш ба 6-н сараас дээш суралцсан байх

•Суралцах виз(D-2)-ээр оршин сууж буй гадаад оюутан

-  Өмнөх улиралын дүн C(голч оноо 2.0)-ээс дээш байх(шинэ элсэгч нь хэлний бэлтгэлийн дүнгээр)

※  TOPIK-ийн түвшингүй болон диплом бичиж буй оюутан, ажил хайх виз(D-10)-ээр оршин сууж байгаа 
тохиолдолд цагийн ажил эрхлэх боломжгүй. 

  Гадаад оюутны “Цагийн ажил хийх зөвшөөрөл”-ийн тухай
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 Цагийн ажил эрхлэх хугацаа

Түвшин/курс TOPIK түвшин

7 хоногт зөвшөөрөгдсөн цаг

Ажлын өдрүүдэд
Амралтын өдөр, 
нийтийн амралт, 
улирлын амралт

Хэлний бэлтгэл
TOPIK түвшингүй 10цаг

2-р түвшинээс дээш 25цаг

Бакалавр

1~2курс
2-р түвшинээс доош 10цаг

3-р түвшинээс дээш 25цаг заасан хугацаагүй

3~4курс
3-р түвшинээс доош 10цаг

4-р түвшинээс дээш 25цаг заасан хугацаагүй

Магистр. 

доктор

Суралцагч
3-р түвшинээс доош 15цаг

4-р түвшинээс дээш 35цаг заасан хугацаагүй

Төгсөгч
3-р түвшинээс доош 15цаг

4-р түвшинээс дээш 30цаг

※  Хориглосон ажил: Баар, зугаа цэнгээний газар, барилга зам засварын ажил, үйлдвэрлэлийн ажил → 

баригдвал албадан буцаана. Үйлдвэрлэлийн ажлыг TOPIK 4-р түвшинтэй бол хийхийг зөвшөөрнө. 

 Зөвшөөрөл авах үе шат

 Бүрдүүлэх материал

•�Ажил олгогч: Ажил эрхлэх гэрээний хуудас, цагийн ажлын тодорхойлолт, бизнесийн 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбар гэх мэт

•�Гадаад оюутан: гадаад паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх, дүнгийн тодорхойлолт, 
TOPIK-ийн онооны хуудас

 Дараагийн хуудсанд буй анкет бөглөх зааврыг анхаарна уу

Ангилал Ажил олгогч Гадаад оюутан

Тогтоосон 
журам

Ажил олгосон 
хугацаанаас 
хамаарсан 
торгуулийн 

хэмжээ

•  6сараас доош: 

   2~5сая вон

•  1жилээс доош: 
4~7сая вон

•  2жилээс доош: 
6~10сая вон

•  Эхний удаад: 1жилийн турш хөдөлмөр 
эрхлэх эрхийг хасах/торгууль

•  2дахь удаад: Хөдөлмөр эрхлэх эрхийг 
хасах/торгууль

•  3дахь удаад: Суралцах эрхийг хасах/
албадан буцаах

※  Бүх гадаад оюутанд “гадаад иргэний үнэмлэх” байх ба үнэмлэхний урд хэсэгт визний ангилал(D-2 or D-4) 

ард хэсэгт оршин суух хугацаа тэмдэглэгдсэн болно. (Оршин суух хугацаа нь хэтэрсэн бол хууль бусаар 

оршин суугч)

※  Хууль бусаар оршин суугчид ажил олгосон тохиолдолд 3жилээс доош хорих ял болон 20сая воны 

торгууль оногдуулна.

Ажил олгогч & 
гадаад оюутан

Олон улсын 
боловсролын төв

Хууль 
зүйн яам

Зөвшөөрлийн 
хуудсаа хэвлэх

Сургууль →
ажил олгогч

•  Анкет бөглөх
•  Ажил эрхлэх гэрээний 

хуудас бөглөх
•  Бүртгүүлэхэд 

шаардлагатай 
материал бүрдүүлэх 

Харьяа 
сургуульдаа 
материалаа 

өгөх

Хянах

Зөвшөөрөх 
эсэх

(7хоногийн 
дотор хариу 

гарна)

Хариу 
мэдэгдэх
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Part Ⅳ. Иммигрейшний тогтолцоо

C. Цагийн ажил эрхлэх үндсэн мэдээлэл

Ихэвчлэн оюутны цагаар хийж буй ажил (энгийн ажил хөдөлмөр гэх мэт) эрхлэлтээр     

хязгаарлагдах ба мэргэжлийн салбарын ажил хамрагдахгүй болно.

[Гадаад оюутны цагийн ажил хийх боломжтой салбарууд]

•Мэргэжлийн хичээлтэй уялдаа холбоотой гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн ажил

•Орчуулга, номын сангийн ажил, Хоолны газрын туслах, оффисын туслах гэх мэт

•Мэргэжлийн салбарын ажил биш энгийн ажил хөдөлмөр

•Үйлдвэр(TOPIK 4түвшинээс дээш/түр хугацааны зөвшөөрөл)

•Худалдагч

※ Дадлага хийх, судалгааны ажлын туслах, сургуулийн оффисын туслах 

※ Сургуулийн орчинд хийж буй ажил нь зөвшөөрөл  авахгүй байж болно.

Ямар цагийн ажил хийж болох вэ?

•�TOPIK-н тодорхой түвшинтэй, сурах эрмэлзэлтэй оюутан 

•�Гадаад оюутан хариуцсан багш шалгаж үзсэний дараа хууль зүйн сайдын зөвшөөрөл        
авсан тохиолдолд цагийн ажил хийх боломжтой.

•�Хууль бус цагийн ажил хийж байгаад баригдсан тохиолдолд 1жилийн хугацаанд ажил
хийх боломжгүй

Хэн хийж болох вэ?

•�Цагийн ажлын газар өөрчлөгдсөн бол?

Цагийн ажлын газар өөрчлөгдсөн бол?

•�Барилгын ажил, Баар цэнгээний газар гэх мэт

•�Тогтмол ажил(цагийн ажил биш)

•�Хувийн сургалт (гадаад хэл хамаарна)

•�Хууль зүйн яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийг хязгаарласан ажлууд

Хийхийг хориглосон цагийн ажил.

•�Зөрчсөн этгээдэд авах арга хэмжээ / зөвшөөрөлгүй ажил эрхлэх

▹�Хууль бусаар хөдөлмөр эрхлэгч болон ажил олгогчдод хөдөлмөрийн хуулийн 18-р зүйлд 

заасны дагуу тохирох арга хэмжээ авна. (Албадан гаргах, оршин суух эрхийг цуцлах гэх мэт)

▹�Баригдсан тохиолдолд: Торгууль төлөх, 1жилийн турш ажиллах эрхээ хасуулах Төгсөөд Ажил 

хайх виз D-10 мэдүүлэх боломжгүй.

      ※ Барилгын ажил гэх мэт хүнд хөдөлмөр эрхэлж байгаад баригдсан тохиолдолд албадан буцаана.

Зөрчсөн тохиолдолд яах вэ?



52  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

‘ HiKorea’ нь иммигрейшн / оршин суухтай холбоотой мэдээлэл өгөх улсын цахим 

үйлчилгээний сайт юм.

*Ажлын өдрүүдэд 7-18цаг онлайн бүртгэл хүлээн авдаг.

※ HiKorea цахим хуудас: www.hikorea.go.kr(Солонгос, англи, хятад, япон хэл)

 HiKorea

HiKorea цахим хуудсаар дамжуулан оршин суух хугацаа сунгах, визний ангилал солих 

гэх мэт ажлыг онлайнаар гүйцэтгэх боломжтой.

•Гадаадын иргэний бүртгэлийн өөрчлөлт (паспортын дугаарын өөрчлөлт)

•Цагийн ажил эрхлэх зөвшөөрөл (бүртгүүлэх)

•Оршин суугаа газраа өөрчлөх (бүртгүүлэх)

•Оршин суух хугацааг сунгах зөвшөөрөл

 Цаг авах

Визийн хугацааг сунгах, өөрчлөх гэх мэт цагаачлалын ажилтай холбоотой оффис дээр 

очихын өмнө онлайнаар зочлох цагийг захиалж, сайт дээр хүлээх хугацааг богиносгох.

Hi Korea ашиглах заавар

  Гишүүнээр элсэх

• Цахим бүртгэл

-  Сайтын гол хуудсан дээрх "цахим бүртгэл рүү шууд очих" товчийг дарах эсвэл зүүн 
дээд буланд байрлах " цахим бүртгэл" товчийг дарна уу.

•Хураамж

-  Бүртгүүлэх товчийг дарсны дараа хураамж төлөх аргаас сонгох(карт, дансаар, 
мобайл шилжүүлэг гэх мэт)

• Амжилттай бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах

-  Сайтын зүүн талын "миний хуудас" товчийг дарах → бүртгэлийн мэдээлэл → хариуг 
шалгах

• Зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг хэвлэж авах

- ‘Миний хуудас’ → ‘Бүртгэлийн мэдээлэл’ → ‘Бүртгэлийн дугаар’ → гэрчилгээг хэвлэх




