
ЖИЧИРО гэж юу вэ ?

Үүсгэн байгуулагдсан 1954 он

ЖИЧИРО-гийн гол зорилго юу вэ ?

Гишүүдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах, цалин
хөлсийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, нийгмийн
хамгаалалыг дээшлүүлэх гэх мэт

1

Гишүүний тоо 769,902 хүн, 2,611 гишүүн ҮЭ
（2022 оны 1 –р сарын байдлаар）

＊Муж, хот, сум, тосгон хэмээх орон нутгийн засаг захиргааны нэгжид
ажиллах ажилтан болон бүс нутагт олон нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх
хувийн ААН-ийн ажилтнуудыг үйлдвэрчний эвлэлүүдийн байгууллага

Орон нутагт эрх мэдлийг хувиарлах, орон нутгийн өөртөө засах тогтолцоог
хөгжүүлэх, нийгмийн үйлчилгээний чанар, үнэцэнийг дээшлүүлэх

Энх тайван, хүний эрх, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хөдөлгөөн, улс төрд ҮЭ-
ийн саналыг тусгах үйл ажиллагаа явуулах

Гишүүд болон ар гэрийнхэний амьдралд тус болох бие даасан халамжийн
үйл ажиллагаа явуулах



①

ЖИЧИРО-гийн бүтэц зохион байгуулалт
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Гишүүн

Салбар, хэсэг

Нэгж эвлэл（НЭ）

Мужийн штаб

Бүсийн харилцах 
зөвлөл
（БХЗ）

ЖИЧИРО-гийн төв штаб

РЭНГО-гийн 
бүсийн зөвлөл

Орон нутгийн 
РЭНГО Холбоо

Японы ҮЭ-үүдийн Холбоо
（РЭНГО）

48 байгууллага, 70 сая гишүүн

Олон Улсын Төрийн Албан 
Хаагчдын ҮЭ-үүдийн 

Холбоо （ＰＳＩ）
163 орны 700 ҮЭ

Гишүүн 20 сая

Олон Улсын Тээврийн 
Ажилчидын Холбоо 

（ＩＴＦ）
147 орны 700 ҮЭ

Гишүүн 20 сая

Олон Улсын ҮЭ-үүдийн 
Нэгдсэн Холбоо  （ＩＴＵＣ）

163 орон, бүс нутгийн 
331 байгууллага
Гишүүн 107.8 сая



②

ЖИЧИРО-гийн бүтэц зохион байгуулалт

3

Гишүүн

Салбар, хэсэг

Нэгж Эвлэл （НЭ）

Мужийн штаб

Бүсийн Харилцах 
Зөвлөл （БХЗ）

ЖИЧИРО-гийн Төв Штаб

ЖИЧИРО-гийн харилцан 
туслалцах даатгал

Орон нутгийн засаг захиргаа 
судлалын хүрээлэн

ЖИЧИРО-гийн ордон

ЖИЧИРО Үйлчилгээ ХК

Хуулийн зөвлөгөөний газар

Аюулгүй ажиллагаа, Эрүүл 
ахуйн тасаг

Орон нутгийн ахмад албан 
хаагчдын нийгэмлэг



Дарга, 2 дэд дарга, нарын бичгийн дарга, НБД-ын орлогч, мөн Төв Гүйцэтгэх

Хорооны 23 орон тооны гишүүн хөдөлгөөнийн үйл ажиллагааг урагшлуулах үүрэг

гүйцэтгэж байна. Төв Штабтдараах бүтэцтэй.

Төв Штабын үйл ажиллагаа
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●Төлөвлөлт, ерөнхий захиргааны газар
төлөвлөлт, захиргаа, хэвлэл мэдээлэл, олон улсын

харилцаа
●Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан газар

Цалин хөлс, хөлдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрчийн
үндсэн эрх, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй гэх мэт
●Бүтэц, зохион байгуулалтын газар

Бүтэц, зохион байгуулалтын асуудал, гишүүний сургалт,
хүйсийн тэгш байдал, Олон нийтийн үйлчилгээ явуулах хувийн
ААН-ийн ажилчдын байгууллагыг зохион байгуулах гэх мэт
●Улс төр, бодлогын газар

Орон нутгийн өөртөө засах, санхүү захиргаа, энх тайван, 
хүний эрх, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн хамгааллын 
бодлого

●Санхүүгийн газар



Ажил мэргэжлийн салбарын зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа

5

Үйлчилгээний ажилчдын зөвлөл
ОНЗЗН-ийн цэвэрлэгч, сургуулийн тогооч, аж ахуйн
алба гэх мэт

Эрүүл мэндийн салбарын зөвлөл
Сувилагч, шинжилгээний техник ажилтан, эрүүл
мэндийн газрын ажилтан

Төрийн өмчит ААН-ийн зөвлөл
ОНЗЗН-ийн цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, газ,
цахилгаан станцын ажилтан

Нийгмийн халамжийн салбарын зөвлөл
Нийгмийн халамжийн байгууламжийн ажилтан,
асрамжийн газрын ажилтан, гэрийн үйлчлэгч гэх
мэт
Төрийн байгууллагын ҮЭ-ийн зөвлөл
Тэтгэвэр, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын
ажилтан
Сум, тосгоны зөвлөл
Сум тосгоны ажилтан

Залуучуудын газар
Залуу гишүүд
Эмэгтэйчүүдийн газар
Эмэгтэй гишүүд
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Үндэсний Эрүүд Мэндийн Даатгалын байгууллагуудын
Холбооны ҮЭ-ийн зөвлөл
ҮЭМД-ын байгууллагын ажилтан

Нийтийн үйлчилгээ явуулах хувийн хэвшлийн ҮЭ-ийн зөвлөл
Орон нутгийн нийтийн үйлчилгээ явуулах хувийн ААН-ийн
ажилтан

Нийтийн мөрийтөй уралдааны салбарын зөвлөл
ОНЗЗН-ийн хэрэгжүүлэх морин уралдаан болон бусэд
уралдааны талбайн ажилтан

Үндэсний ерөнхий зөвлөл
ЖДҮ-ийн ажилтан

Хотын нийтийн тээврийн зөвлөл
Метро, автобус болон бусад ОНЗЗН-ийг нийтийн тээврийн
ажилтан

Түр зуурын, байнгын бус ажилтаны үндэсний зөвлөл
Түр зуурын, байнгийн бус, орон тооны бус болон цагийн
ажилтан

Гал командын ажилтаны үндэсний зөвлөл
Гал командын ажилтан
（Нэгдэн эвлэлдэх эрх эдлэхгүй бөгөөд ЖИЧИРО-аас
өөр байгууллага）



●Ээлжит Их Хурал
ЖИЧИРО-гийн үйл ажиллагааны чиглэл, төсөв болон
бусад асуудлыг шийдвэрлэх дээд байгууллага бөгөөд
жилднэг удаа хуралдадаг.

Байгууллагын удирдлага
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●Төв хороо
Ээлжит Их Хуралын дараах шийдвэрлэх

байгууллага бөгөөд жилд 2 удаа хуралддаг.
●Төв гүйцэтгэх хороо

Өдөр тутмийн ЖИЧИРО-гийн үйл ажиллагаа
явуулдаг байгууллага.
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Гишүүний төлбөр ба төсөв санхүүжилт

Гишүүн

Нэгж эвлэл

Төв Штаб

ＰＳＩ ＩＴＦ РЭНГО

Гишүүлч-
илэлийн

төлбөр

НЭ-ийг удирдах зарлал

Мужийн штабт төлөх
（※Мужийн штаб болгон өөр）

Мужийн штаб удирдах зардал

Төв штабт төлөх төлбөр

（※НЭ болгон өөр）
（Цалингийн 0.15-0.20 хувь）

Төв штабт төлөх
●Төв штабийн 
гишүүнчлэлийн 
төлбөр

570 иен/сар
●Тэмцэлийн 
зориулалтын 
төлбөр

3,000 иен/жил

（жилд 0.985 евро） （жилд 1.8 паунд） （сард 85 иен）

Мужийн 
штаб



ЖИЧИРО нь 1966 онд ЖИЧИРО-гийн харилцан туслалцах даатгалыг
бий болгож, харилцан туслалцах даатгал гэсэн хөтөлбөр
боловсруулсан. Баярын болон гашуудлын ёслол гүйцэтгэх,
автомашины осол, гал түймэрд өртсөн, амь насны даатгал, урт
хугацааны даатгал зэрэг олон төрлийн хамгаалалын үйлчилгээг
гишүүдэд үзүүлж байна.

ЖИЧИРО-гийн гишүүнд үзүүлэх үйлчилгээ
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Иж бүрэн даатгал

Амь нас, эрүүл 
мэндийн даатгал

Ажлаас гарснаас 
хойших даатгал

Хүүхдийн боловсролын 
зардлын даатгал

Орон сууцны даатгал

Автомашны даатгал


