
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД “ЦАГДАА-ХУУЛЬ САХИУЛАХ АЖИЛ” 
БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГДҮГЭЭР ШАТНЫ СУРГАЛТЫГ 

ТӨГСӨГЧДӨӨС АВАХ МЭРЭГЖЛИЙН УР ЧАДВАР “НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ САХИУЛАХ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦОГЦОЛБОР” ШАЛГАЛТЫН НЭЭЛТТЭЙ АСУУЛТ ДААЛГАВАР 

 
 

1. НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 
 
1.Нийтийн хэв журам хамгаалах салбарыг удирдах удирдлагын тогтолцоо, чиг үүрэг? 

2.Цагдаагийн байгууллагын хууль сахиулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл?  

3.Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны ойлголт, хүрээ? 

4.Цагдаагийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, тогтолцоо? 

5.Цагдаагийн байгууллагын нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүрэг? 

6.Цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг?  

7.Гүйцэтгэх эрх мэдлийн тогтолцоонд цагдаагийн байгууллганы эзлэх байр суурь? 

8.Цагдаагийн төв байгууллагын нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүрэг? 9.Цагдаагийн төв 

байгууллагын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг?  

10.Цагдаагийн алба хаагчид хүлээлгэх хууль зүйн хариуцлага?  

11.Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэрийн ойлголт, төрөл?  

12.Цагдаагийн байгууллагын захиргааны актын ойлголт, шинж?  

13.Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны итгүүлэх арга?  

14.Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны албадлагын ойлголт,  төрөл? 

15.Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх урьдчилан сэргийлэх албадлагын ойлголт төрөл?  

16.Цагдаагийн эрх зүйн эх сурвалж?   

17.Шийтгэл оногдуулах үндэслэл, шийтгэл хүлээх хүн, хуулийн этгээдийн талаар 

тайлбарлана уу?    

18.Зөрчил шалган шийдвэрлэх  ажиллагааны тухай ойлголт? 

19.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хугацааг хэрхэн тоолох вэ? 

20.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зардал? 

21.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч, түүний ангилал төрөл?   

22.Хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа? 

23.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтны эрх, үүрэг? 

24.Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаанд 

гомдол, хүсэлт гаргах?  

25. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны холбогдогчийн тухай ойлголт, эрх үүрэг?  

26. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хохирогчийн тухай ойлголт, эрх үүрэг? 

27. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны гэрч, хөндлөнгийн гэрчийн тухай ойлголт, эрх 

үүрэг?  

28. Зөрчил шалгах тодорхой ажиллагаа явуулах үндэслэл журам?  

29. Зөрчлийн нотлох баримтын тухай ойлголт төрөл? 

30. Эрх хязгаарлах арга хэмжээ, түүнийг цуцлах үндэслэл? 

31. Хүнийг саатуулах эрх хязгаарлах арга хэмжээ авах үндэслэл журам? 

32. Үйл ажиллагаа, ашиглалтыг түр зогсоох эрх хязгаарлах арга хэмжээ авах үндэслэл, 

журам?   

33. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах үндэслэл, журам?  



34. Зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл журам? 

35. Зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах журам? 

36. Монгол Улсын хилээр гарах эрхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ авах 

үндэслэл, журам? 

37. Зөрчлийн талаар мэдүүлэг авах үндэслэл, журам? 

38. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны өмгөөлөгчийн эрх үүрэг? 

39. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хууль ёсны төлөөлөгчийн эрх үүрэг? 

40. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны орчуулагч, хэлмэрчийн эрх үүрэг?  

41. Эрүүгийн хэргийн шүүхээр зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа? 

42. Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг? 

43. Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага? 

44. Тээврийн хэрэгсэл зогсоож шалгах үндэслэл, журам?      

45. Цагдаагийн төв байгууллагын агентлагийн нийтлэг чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг? 

46. Цагдаагийн алба хаагчийн эрх зүйн байдал? 

47. Цагдаагийн алба хаагчийн тавих шаардлага? 

48. Цагдаагийн алба хаагчийн гэр бүлийн хүчирхийлэлийг таслан зогсоох арга хэмжээ? 

49.Цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагааны шуурхай бэлэн байдал?     

50. Хуулийн этгээдийн баримт бичигийг шалгах ажиллагаа?   

51.Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллгаанд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх иргэний 

зөвлөлийн эрх, үүрэг? 

52.Цагдаагийн алба хаагчаас хийх биечилсэн судалгаа?  

53.Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд хэрхэн гомдол гаргах вэ? 

54. Олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, журам?  

55. Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, журам?   

56. Иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны үүрэг, туслалцаа? 

57. Цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг?   58. Хүний 

бичиг баримт шалгах үндэслэл? 

59. Цагдаагийн алба хаагч бусдын орон байр, бусад газарт нэвтэрч орох үндэслэл, журам? 

60. Цагдаагийн алба хаагч үзлэг хийх үндэслэл журам? 

61. Цагдаагийн алба хаагч эд зүйл, баримт бичиг түр хураан авах үндэслэл журам?  

62. Хэргийн газрыг хамгаалах, хүрээ хязгаар, дэглэм тогтоох ажиллагаа? 

63.Согтуурсан, мансуурсан байдлыг шалгах үндэслэл, журам?           

64.Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах, түр саатуулах үндэслэл, журам?           

65. Замын хөдөлгөөний чиглэлийг түр өөрчлөх, хаах үндэслэл, журам?         

66. Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч хэрэглэх үндэслэл, журам?                  

68. Цагдаагийн эргүүл, харуулын тухай ойлголт, түүний төрөл? 

69. Цагдаагийн эргүүл, харуулын удирдлага, зохион байгуулалт? 

70. Эргүүл, харуулын үүрэг гүйцэтгэх үед хориглох зүйл? 

72. Эргүүлийн цагдаагийн гүйцэтгэх үүрэг? 

73. Эргүүл харуулын нэгдсэн байршилтыг хэрхэн боловсруулах вэ?      

74. Эргүүлийн цагдаагийн чиглэлээ орхиж болох нөхцлүүд?     

 

УР ЧАДВАРЫН АСУУЛТ 

 



1. Ороох цамц хэрэглэж үзүүлнэ үү? 

2. VJ-12-1 загварын буу буудлаганд бэлтгэн үзүүлж, аюулгүй ажиллагааг шалгана уу?  

3. VJ-12-1 загварын буу бууны хагас задаргаа эвлүүлгэ хийж үзүүлнэ үү? 

4. ИЖ-79.8 бууны хагас задаргаа, эвлүүлгэ хийж үзүүлнэ үү? 

5. ИЖ-79.8 бууг буудлаганд бэлтгэх үзүүлж, аюулгүй ажиллагааг шалгана уу? 

6. ПМ бууны хагас задаргаа, эвлүүлгэ хийж үзүүлнэ үү? 

7. ПМ бууг буудлаганд бэлтгэн үзүүлж, аюулгүй ажиллагааг шалгана уу? 

8.АКМ бууг буудлаганд бэлтгэн үзүүлж, аюулгүй ажиллагааг шалгана уу? 

9. Хүнийг ард нь бугуйн гаваар гавлаж үзүүлнэ үү?               

10. Гарыг урд нь хүлж үзүүлнэ үү?      

11. Гарыг ард нь хүлж үзүүлнэ үү?              

12. Бугуйн гаваар урд нь гавлаж үзүүлнэ үү?    

13. Хүнийг өөртэйгээ бугуйн гаваар холбон гавлаж үзүүлнэ үү? 

14. Хамгаалалтын иж бүрдэл хувцсыг өмсөж үзүүлнэ үү? 

15. Цахилгаан бороохойг ажиллагаанд бэлтгэж үзүүлнэ үү? 

16. Резинэн бороохойг хэрэглэх хүний биеийн зөвшөөрсөн хэсгийг нэрлэж үзүүлнэ үү? 

17. Резинэн бороохойг хэрэглэх хүний биеийн хориглосон хэсгийг нэрлэж үзүүлнэ үү? 

18. Эрүүгийн 20190015 тоот хэрэгт яллагдагчаар татагдан шалгагдаж байгаад оргон 

зайлсан яллагдагч Доржийг эрэн сурвалжлах тухай албан тоот бичнэ үү? 

19. Зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл үйлдэнэ үү? 

20. Зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлэх тухай санал бичнэ 

үү? 

21. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллгаанд хууль ёсны төлөөлөгчөөр тогтоох тухай санал 

бичнэ үү?  

22. Эд зүйл хураан авсан тэмдэглэл үйлдэнэ үү? 

23. Хэв загвар дээж авсан тэмдэглэл үйлдэнэ үү? 

24. Үйлдсэн зөрчлөө сайн дураараа илчлэн ирсэн хүний мэдээллийг хүлээн авсан 

тэмдэглэл үйлдэнэ үү?  

25. Зөрчлийн үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ авахуулах тухай даалгавар бичнэ үү?  

26. Хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээх тухай тогтоол үйлдэнэ үү?    

27. Жолооны үнэмлэх хураан авсан тухай тэмдэглэл үйлдэнэ үү?      

28. Албадлагын арга хэмжээ авхуулах тухай хүсэлт бичнэ үү? 

29. Хойшлуулашгүй тохиололд явуулсан ажиллагааг хүчинтэйд тооцуулах тухай санал 

бичнэ үү?  

30.Тээврийн хэрэгсэл ачаа тээшинд үзлэг хийсэн тэмдэглэл үйлдэнэ үү? 

31.Ердийн журмаар ажиглалт явуулсан тухай тэмдэглэл үйдэнэ үү? 

32. Хэргийн газрын хамгаалалтанд ажилласан тухай илтгэх хуудас бичнэ үү? 

33. Сонгуулийн хамгаалалтанд ажилласан тухай илтгэх хуудас бичнэ үү? 

34. Зөрчил үйлдсэн этгээдийг цагдаагийн байгууллагад хүргэх ажиллагаа явуулсан тухай 

илтгэх хуудас бичнэ үү? 

35. Замын хөдөлгөөн зохицуулах нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэж үзүүлнэ үү 

36. “Жолооч” гэж хэнийг хэлэх вэ? 

37. Зам гэж юу вэ? 

38. Замын хөдөлгөөн гэж юу вэ? 



39.Зам тээврийн осол гэж юу вэ? 

40.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал"-ыг тодорхойлоно уу?  

41.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах” гэдгийг хэрхэн тодорхойлох вэ? 

42.Тээврийн хэрэгсэл гэж юу вэ? 

43.Замын хөдөлгөөнд оролцогчидыг тодоройлоно уу? 

44.Согтуурлын зэрэг шалгах, баримтжуулах 

45.Замын хөдөлгөөн зохицуулах нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл тэдгээрийг хэрэглэх 

 

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
НЭЭЛТТЭЙ ДААЛГАВАР /БОДЛОГО/ 

 
Бодлого 1. 
Эргүүлийн офицер, цагдаагийн дэслэгч “С”, цагдаа жолооч, а/ч “Ө” нарыг БЗД-ийн 16-
р хорооны нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх явцад 23-р байрны буланд 
нэгэн иргэн бие засаж байхтай тааралдсан байна. 
Эргүүлийн офицер, д/ч “С” нь тухайн иргэн “Н”-ийн бичиг баримтыг шалгаж, 
“Танхайрах” зөрчил гаргасан гэж үзэж, 5000 төгрөгөөр торгоод явуулсан байна.  
Асуулт: 

1. Иргэн “Н”-ийн гаргасан үйлдэл нь “Танхайрах” зөрчил мөн үү?   
2. Иргэн “Н” нь ямар хуульд заасан зөрчил гаргасан бэ? 
3. Эргүүлийн офицер, д/ч “С”-ийн уг зөрчлийг хуульд заасан журмын дагуу 

шийдвэрлэсэн үү?  
 
Бодлого 2.   
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч “О” нь БЗД-ийн 8-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх явцад 8-р байрны 1-р орцны үүдэнд нэгэн 
залуу татаж байсан тамхины ишээ хаячихаад явж байхтай тааралдсан байна.          
Хэсгийн байцаагч, а/д “О” тухайн залуугийн бичиг баримтыг шалгаж, иргэн “Д” -г 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1-д заасан “Олон нийтийн газар биеэ зүй бусаар авч явсан” 
гэх зөрчил гаргасан гэж үзэн өөрт нь тайлбарлан өгч, 15000 төгрөгөөр торгосон байна.        
Харин тухайн иргэн “Д” нь намайг үндэслэлгүйгээр торголоо. Тамхины иш хаях нь 
зөрчил биш” гэж  үзэн хэсгийн байцаагчийн шийдвэрт гомдол гаргасан байна.           
  Асуулт: 

1. Иргэн “Д”-ийн гаргасан гомдол нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
2. Хэсгийн байцаагч, а/д “О” нь уг зөрчлийг хуульд заасан журмын дагуу зөв 

шийдвэрлэсэн үү? 
 
Бодлого 3.    
СБД-ийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн эргүүлийн офицер, цагдаагийн дэслэгч “Б”, 
эргүүлийн цагдаа, а/а “О” нарыг Сүхбаатарын талбайд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 
байх явцад нэгэн иргэн нус цэрээ хаяж байхтай тааралдсан байна.    
Эргүүлийн офицер, д/ч “Б”, цагдаа, а/а “О” нар нь тухайн иргэний бичиг баримтыг 
шалгахад Дундговь аймгийн харьяат иргэн “Д” гэгч байжээ. Эргүүлийн офицер, д/ч “Б”  
иргэн “Д”-д Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйл “Олон нийтийн газарт зүй бусаар 
биеэ авч явах” гэсэн зөрчил гаргасныг хэлсэн байна. Харин иргэн “Д” нь “Хууль 
мэдэхгүй учраас зөрчил гаргасан байна. Дахиж зөрчил гаргахгүй, ахыгаа уучилж, 
битгий торгооч” гэж хэлэн торгохгүй байхыг гуйсан байна. Эргүүлийн офицер, д/ч “Б”, 
цагдаа, а/а “О” нар  иргэн “Д”-г ахиж зөрчил гаргахгүй байхыг сануулаад явуулсан 
байна. 
Асуулт    



1. Эргүүлийн офицер, д/ч “Б”, цагдаа, а/а “О” нар иргэн “Д”-ийн гаргасан үйлдлийг 
зөв зүйлчилсэн үү? 

2. Эргүүлийн офицер, д/ч “Б”, цагдаа, а/а “О” нарын гаргасан шийдвэр хууль зүйн 
үндэслэлтэй эсэхийг тайлбарлана уу? 

 
Бодлого 4.   
СХД-ийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад “Б”-г 
харъяалах нутаг дэвсгэртээ эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх явцад нэгэн иргэн 
цэцэрлэгийн хашаанд пиво уугаад сууж байхтай тааралдсан байна.  
Хэсгийн байцаагч, а/х “Б”-г тухайн иргэний бичиг баримтыг шалгах явцад тэрээр 
гудамжинд дахин нус цэрээ хаяж дахин зөрчил гаргасан байна. 
Тухайн иргэний бичиг баримтыг шалгахад нэгэн дээд сургуулийн оюутан “С” болохыг 
тогтоосны дараа Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу олон нийтийн газар нус, цэрээ 
хаясан гэж үзэн 10 нэгж, хориглосон газар архидан согтуурсан гэж 25 нэгжээр нийт 35 
нэгжээр төгрөгөөр торгоод явуулжээ.  
  Асуулт:                     

1. Оюутан залуу “С” нь ямар хууль тогтоомжид заасан зөрчил гаргасан бэ?  
2. Хэсгийн байцаагч, а/х “Б”-ийн оюутан залуугийн гаргасан 2 үйлдэлд нь тус тус 

шийтгэл ногдуулж, нийлүүлэн торгосон үйлдэл нь зөв үү. Хууль зүйн үүднээс 
үнэлэл өгч тайлбарлана уу?    

 
Бодлого 5.                 
Дархан-Уул аймгийн гэр бүлийн хүчирхийллийн түр хамгаалах байранд 2018 оны 5 сарын 
4-ны орой 22 цагийн үед иргэн “О” нь “манай нөхөр зодох гээд байна, бидэнд очих газар 
байхгүй” гэсээр 3 настай хүүхдээ аваад ирсэн байна. Түр хамгаалах байрны жижүүрийн 
офицер дэслэгч “С” түүнийг хүлээн авч өрөөнд оруулан байрлуулан, шуурхай удирдлагын 
албандаа энэ талаар мэдэгдсэн байна. 
Түр хамгаалах жижүүрийн офицер дэслэгч “С”-ийг бие засах өрөөнд орсон хойгуур иргэн 
“О”-ийн нөхөр “Т” нь түр хамгаалах байрны журам зөрчин байранд нууцаар нэвтрэн орж, 
эхнэр “О”-г авч явахаар ятгаж байхыг мэдсэн байна.    
Жижүүрийн офицер дэслэгч “С” нь тэр даруй иргэн “Т”-н үйлдлийг таслан зогсоож, бичиг 
баримтыг шалгасаны дараа түүнийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох 
шийдвэр гаргасан байна.                                        
Асуулт                      
1. Иргэн “Т” нь ямар зөрчил гаргасан бэ?     
2. Жижүүрийн офицер дэслэгч “С” нь иргэн “Т”-г 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох шийдвэр гаргасан нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
                       
Бодлого 6. 
БГД-ийн 3-р хорооны хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Х”-д нэгэн иргэн ирж 
“Согоотын 3-15 тоот хашаанд амьдардаг Болд гэдэг залуу тэсрэх бодис хадгалж 
байна. Та нар арга хэмжээ авч өгөөч” мэдээллийг өгсөн байна.     
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Х” мэдээлэлд дурдагдсан хаягын дагуу очиж 
шалгахад үнэхээр гэрийнхээ амбаарт 2 ширхэг 25 кг-аар савласан энгийн тэсрэх 
бодис хадгалж байсан нь тогтоосон байна.           
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Х” Болдыг Зөрчлийн тухай хуулийн 5.12 
дугаар зүйл /Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 
тухай хууль зөрчих/-ийн 2.1-д заасан зөрчил гаргасан гэж үзэн нэг зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгосон байна.            
Асуулт                   
1.Иргэн Болд ямар зөрчил гаргасан бэ? 



2.Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Х”-ийн зөрчлийг шийдвэрлэсэн байдалд 
хууль зүйн үүднээс үнэлэлт, дүгнэлт өгнө үү 
 
Бодлого 7.      
БЗД-ийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Гангар холдинг” ХХК барилга барихаар явган 
хүний замруу 70 хувийг нь хааж хашаа барьжээ. Энэ талаар иргэн Болд цагдаагийн 
байгууллагад гомдол гаргажээ. Энэ талаар хэсгийн байцаагч, а/д Д.Болд шалгахад “Гангар 
холдинг” ХХК нь барилга барих зөвшөөрөлтэй боловч явган хүний замруу хашаагаа 
хэтрүүлэн барьсан нь тогтоогдсон байна.                  
Хэсгийн байцаагч, а/д Д.Болд “Гангар холдинг” ХХК-д явган хүнийг замыг чөлөөлөх 
шаардлага тавьсан бөгөөд уг шаардлагын дагуу явган хүний замыг чөлөөлсөн байх тул 
ямар нэгэн шийтгэл оногдуулаагүй байна.             
Асуулт                
1“Гангар холдинг “ХХК” ямар зөрчил гаргасан бэ?      
2.Хэсгийн байцаагч, а/д Д.Болд “Гангар холдинг ХХК”-ны явган хүний замруу хашаа барьсан 
үйлдэлд шийтгэл оногдуулалгүй орхисон нь зөв үү? 
             
 
 
Бодлого 8.     
ХУД-ийн 9-р хороо Буянт-ухаа 9-22 тоотод төр нийгмийн зүтгэлтний амь насанд халдсан 
хэргийн дуудлагыг ХУД-ийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн жижүүрт оройн 21:30 минутанд 
мэдээлэл өгчээ.      
Дуудлагын дагуу эргүүлийн офицер ахлах дэслэгч Бат хэргийн газрын хамгаалалтанд үүрэг 
гүйцэтгэж байтал ТВ 9 телевизийн сэтгүүлч Анхцэцэг бичиг баримтаа шалгуулан нэвтрэн 
орох  гэтэл ахлах дэслэгч Бат хэргийн газарт нэвтрүүлээгүй бөгөөд ахлах дэслэгч Батаас 
сэтгүүлч Анхцэцэг хэргийн талаар мэдээлэл өгөхийг хүсжээ.     
  Асуулт 
1.Цагдаагийн ахлах дэслэгч Бат сэтгүүлчид мэдээлэл өгөх эрхтэй юу?  
2.Хэрэв мэдээлэл өгч болох бол анхаарах зүйлийн талаар ярина уу?   
 
Бодлого 9.         
БЗД-ийн 20-р хороо 13-234 тоот айлд хулгай орж эд зүйл алдагдсан байна гэх дуудлагаар 
тус хорооны олон нийтийн цагдаагийн ажилтан “А” очиж хэргийн газрыг хамгаалж, тухайн 
бүсэд нэвтрэн орох гарахад хяналт тогтоож, иргэдийн бичиг баримтийг шалган нэвтрүүлж 
байхад түүгээр явсан иргэн “Б” гэгч нь бичиг баримтаа шалгуулахгүй та өөрөө бичиг 
баримтаа шалгуул та цагдаагийн алба хаагч биш учир ийм үүрэг гүйцэтгэх эрхгүй гэжээ. 
Асуулт          
1.Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан “А” гэмт хэргийн гарсан газар, ул мөрийг хамгаалах, 
иргэдийн баримт бичгийг шалгах эрхтэй юу?  
2.Энэ тохиолдолд иргэн “Б” ямар үүрэгтэй вэ?        
         
Бодлого 10.        
2018 оны 05 сарын 01-ны өдрийн 16:30 минутад “Чингэлтэй дүүргийн 6-р хорооны 58-р 
байранд тэсэрч дэлбэрэх бодис олдлоо” гэсэн дуудлага Мэдээлэл шуурхай удирдлагын 
албанд иргэн Сандагаас ирүүлсэн байна.  
Энэ дуудлагын дагуу Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн ерөнхий зохицуулагч хошууч 
Б.Энх-Амгалан эмнэлгийн яаралтай тусламж, онцгой байдлын алба, зэвсэгт хүчний тусгай 
албанд тус тус мэдэгдсэн.       



Мөн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа д/ч С.Энхбаяр, Э.Цолмон нарыг тус байрыг 
хамгаалалтад  авахуулсан байна. Гэтэл байрны эзэн нь гэрээсээ маш чухал баримт бичгээ 
авах хэрэгтэй тул дотогш нэвтэрсэн байна.   
 Асуулт             

1. Эргүүлийн офицер С.Энхбаяр, Э.Цолмон нар ямар ямар ажиллагаа хийх вэ? 
2. Дээрх тохиолдолд хэргийн газарт ямар субьект нэвтэрч болох вэ?         

бүсэд нэвтрэх эрхтэй гэж заасан байдаг. 

Бодлого 11.      
2018 оны 05 сарын 18-ны шөнө 02 цагийн үед СХД-ийн 13 хорооны 12 байрны 55 тоотод 
хэсэг согтуу залуус хөгжим чанга орилуулаад амгалан тайван байдал алдагдуулаад байна 
гэх мэдээлэл тус цагдаагийн хэлтэст гомдол ирсний дагуу хэсгийн байцаагч а/х Дамба 
зөрчлийн хэрэг нээн шалгажээ.         
Хэсгийн байцаагч а/х Дамба зөрчлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
зааснаар нийтийн зориулттай орон сууцанд шөнийн цагаар бусад оршин суугчдын амгалан 
тайван байдлыг алдагдуулсан гэж үзэн Дорж, Санги нарыг тус бүр тавин нэгжтэй тэнхцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, албадан сургалтанд арван цагийн хамруулахаар шийдвэрлэв. 
Дорж би албадан сургалтанд хамрагдахгүй гомдол гарган гэжээ. 
Асуулт  
1. Хэсгийн байцаагч а/х Дамбын гаргасан шийдвэр зөв үү? Хууль зүйн үүднээс үнэлэлт өгнө 
үү?             
2.  Доржийн гаргах гомдол үндэстэлтэй юу? 
     
Бодлого 12.          
Хөгжим сонирхогч  Гарам орой болгон маш чангаар хөгжим сонсож бидний амгалан тайван 
байдал алдагдуулж байна гэж байрны оршин суугчид гомдол тус хорооны хэсгийн байцаагч 
Борд гомдол гаргажээ. Хэсгийн байцаагч Бор иргэн  Гарамд зөрчлийн хэрэг нээн шалган 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлд заасан нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин 
суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах зөрчил гаргасан болохыг тайлбарлан өгч 
нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэхэд Гарам би дахин ийм зөрчил 
гаргахгүй нэг удаа шийтгэл оногдуулахгүй байхыг хүсжээ.       
Хэсгийн байцаагч Бор дахин зөрчил гаргахгүй байхыг анхааруулж   шийтгэлээс чөлөөлжээ.           
Асуулт         
1.Хэсгийн байцаагч Бор тухайн асуудлыг зөв зүйлчилэн шалгасан уу? 
2.Гарамыг шийтгэлээс чөлөөлсөн нь үндэслэлтэй юу? Шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэлийг 
дурьдана уу?      

Бодлого 13.                
БГД-ийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн шуурхай удирдлагын төвд иргэн Н.Болдоос манай 
байрны дээд давхарын 75 тоот айлын оршин суугч Баяр нь хүүхдээ хүмүүжүүлж байна гээд 
хүүхдээ зодоод байна гэсэн дуудлага иржээ.            
Асуулт           
1. Дээрх тохиолдол нь гэр бүлийн хүчирхийлэлд хамаарах уу?    
2.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлаганд цагдаагийн алба хаагч ямар арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ?      
 
 Бодлого 14. 
Ерөнхий боловсролын “Ирээдүй” цогцолбор сургуулийн Англи хэлний багш М.Энхцэцэг 
10Б ангийн 20 сурагчидтай ярилцаж тохироод англи хэлний ярианы чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор БЗД-ийн 8-р хорооны “Үүрдийн хайр” сүмийн цуглаанд удаа 



дараа суулгажээ. Энэ талаар сурагчдын эцэг эх мэдэж, цагдаагийн байгууллагад гомдол 
гаргажээ.         
 Цагдаагийн алба хаагч, ахлах дэслэгч Д.Болд Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар 
зүйлийн 4 дэхь хэсэгт зааснаар хүүхдийн хүсэл зоригийн эсрэг шашны үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулсан гэсэн үндэслэлээр нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгожээ.  
Асуулт      
1.Англи хэлний багш Энхцэцэг зөрчил гаргасан уу?  
2.Цагдаагийн алба хаагчийн үйлдэл хууль зүйн үндэслэлтэй юу?  
                                            
Бодлого 15.                  
Биеийн тамирын дээд сургуулийн Чөлөөт бөхийн ангийн 5 оюутан оройн цагаар “Алианка” 
нэртэй баарны хамгаалалтыг хариуцан ажилладаг байна. Ажиллах үедээ тэд тус бүрдээ 
газ болон нулимс асгаруулагч, гавыг биедээ зүүж явдаг байна. Энэ талаар иргэн Д.Болдоос 
“зөвшөөрөлгүй этгээдүүд хамгаалалт хийж байна гэж” цагдаагийн байгууллагад гомдол 
гаргасан тул тухайн хорооны хэсгийн байцаагч Д.Санчир Зөрчлийн тухай хуулийн 5.6 
дугаар зүйлийн 1-т зааснаар “Хууль бусаар тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах 
хэрэгсэл, агсамжийг биедээ авч явсан, хадгалсан” гэж хүн тус бүрийг нэг зуун нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ. 
Асуулт       
1.Биеийн тамирын сургуулийн 5 оюутан зөрчил гаргасан уу, гаргасан бол ямар зөрчил 
гаргасан бэ?  
2.Хэсгийн байцаагч Д.Санчирыг торгосон нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу?  
     
Бодлого 16.  
Иргэн Ж нь жолооны курсэд суралцаж байх хугацаандаа илүү цагаар жолоодлогын ур 
чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор жолооныхоо багш “С”-тэй тохиролцон БЗД-ын 
Дүнжингарав захын урд зам дээр сургалтын машинаар жолоодлогын бэлтгэл хийж явахад 
нь замын цагдаагийн зохицуулагч Г.Баатар зогсоон шалгажээ. Ингээд жолооны дадлагын 
багш “С”-ийг жолоодлогын дадлагын чиглэл, хугацаанаас өөр чиглэл, хугацаанд явж байсан 
гэсэн үндэслэлээр тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан 
байна.  
Асуулт           
1.Жолооны дадлагын багш “С”-ийн хувиараа жолооны дадлага хийсэн үйлдэл нь зөрчил 
мөн эсэхийг тодорхойлно уу? 
2.Жолооны дадлагын багш “С”-ийн хийсэн үйлдэл нь замын цагдаагийн зохицуулагч 
Г.Баатарын харьяалан шийдвэрлэх зөрчил мөн үү? 
3.Замын цагдаагийн зохицуулагч Г.Баатар жолооны дадлагын багш, “С”-ийг 50 нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгосон нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
 
Бодлого 17.     
ШУТИС-ийн салбар сургууль болох МХТС-ийн “Мэдээллийн технологи”-ийн тэнхимийн 
багш Ц.Эрдэнэ өөрийн “Facebook” групп дээр садар самуун сурталчилсан агуулга бүхий 
зураг, материалуудыг оруулан 2-оос 3 цагийн дараа буцаан устгадаг байв.          
Үүнийг тухайн тэнхимийн багш Г.Алдар  садар самуун сурталчилж байна гэж үзээд гомдол 
гаргасны дагуу хэсгийн байцаагч Болд компьютерийг хураан авчээ.     
Асуулт               
1.Багш Ц.Эрдэнэ ямар зөрчил гаргасан бэ?                   
2.Хэсгийн байцаагч Болд компьютерийг хураан авсан нь үндэслэлтэй юу? 
              
Бодлого 18.      



БЗД-ийн 8-р хорооны иргэн Анхаа 2018 оны 3 дугаар сарын 14-15-нд шилжих  шөнө 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож явсныг ахмад Баяр илрүүлэн шалгахад 0.57 хувийн 
согтолттой нь тогтоогджээ. Цагдаагийн ахмад Баяр тээврийн хэрэслийг түр саатуулах гэтэл 
иргэн Анхаа жолооч дуудаж хүргүүлнэ гэж маргалджээ.                  
Асуулт        
1.Иргэн Анхаагийн гаргасан зөрчлийг зүйлчилнэ үү?  
2.Замын цагдаагийн алба хаагч, ахмад Д.Баяр тээврийн хэрэгслийг саатуулах үндэслэлийг 
дурьдана уу? 
 
Бодлого 19.                
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Бургастай ууланд иргэн О.Палам, Ц.Лодон нар зохих 
зөвшөөрөлгүйгээр байгалийн ховор ургамлыг орлого олох зорилгоор түүж байсныг хэсгийн 
төлөөлөгч таслан зогсоож, биед үзлэг хийжээ. Иргэн О.Паламын биед ургамал тасдах 
зориулалт бүхий хутга 2 ширхэг, Ц.Лодонгийн хувцасны халаасанд байсан хайчийг тус тус 
тэмдэглэл үйлдэн хураан авчээ. Мөн Зөрчлийн тухай хуулийн 7.7 дугаар зүйлийн 1.1-д 
зааснаар иргэн тус бүрийг нэг зуун тавин нэгжээр торгожээ.       
Асуулт  
1.Иргэн О.Палам, Ц.Лодон нар зөрчил гаргасан уу?             
2.Цагдаагийн алба хаагчийн үйлдэлд хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 
 
  
 
Бодлого 20.                      
Иргэн Б.Андрей Бүгд Найрамдах Турк улсаас Монгол Улсын хооронд хувиараа хүнсний 
бараа бүтээгдэхүүн зөөвөрлөн, худалдан борлуулдаг байна. 2019 оны 01 дугаар сарын 05-
ны өдөр зарж борлуулсан хүнсний нэмэлт тэжээлийн хэрэглэх  хугацаа нь дууссан байв. 
Энэ бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан, хэрэглэсэн иргэн Болд цагдаагийн байгууллагад 
хэрэглэгчийг хууран мэхэлсэн гэж гомдол гаргасан. Энэ гомдол мэдээллийн дагуу 
цагдаагийн эрх бүхий албан тушаалтан зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
иргэн Андрейг Монгол Улсын хилээр гарах эрхийг түр түдгэлзүүлсэн байна.     
Асуулт                
1.Дээрх зөрчлийг зүйлчилнэ үү?    
2.МУ-ын хилээр гарах эрхийг түр түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авсан нь хууль зүйн үндэслэлтэй 
юу?                 
           
Бодлого 21.               
БЗД-ийн 8 дугаар хорооны 29-179 тоот хашааны иргэн Н.Сансар 2017 оны 07 дугаар сарын  
21–нд хажуу айлын эмэгтэй Н.Дулмаагийн зургийг хашааны гадна талаас авч, бичлэг 
хийсэн. Энэ талаар иргэн Н.Дулмаа 7 сарын дараа Н.Сансарын утсыг түр авч хэрэглэхдээ 
энэ тухай мэдэж, цагдаагийн байгууллагад гомдол гаргасан байна. Цагдаагийн 
байгууллагаас мэдээллийг хүлээн авч, хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэж зөрчлийн хэргийг 
хаажээ. 
Асуулт                        
1.Иргэн Н.Сансар зөрчил гаргасан уу?   
2.Хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэж үзсэн нь хууль зүйн үндэслэтэй юу? 
    
Бодлого 22                  
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн Самбуу 45-р байрны өмнөх зам дээр 24-58 УНН 
дугаарын Приус маркын машиныг угааж байсныг  иргэн Дэлгэр цагдаагийн байгууллагад 
мэдээлжээ.  



Хорооны хэсгийн байцаагч иргэн Самбууг Зөрчлийн тухай хуулийн 14.5 дугаар зүйлийн 
12.1-д зааснаар зам, эсхүл замын байгууламж дээр автомашин угаасан гэж үзээд хорин 
таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ. Иргэн Самбуу би зам дээр машин 
угаагүй, энэ нь хорооллын байрны зам учраас энэ зүйл хэсгээр торгуулах үндэслэлгүй 
гэжээ.           
Асуулт       
1.Иргэн Самбуу зөрчил гаргасан уу?  
2.Хэсгийн байцаагчийн шийдвэр хууль зүйн үндэслэлтэй юу?  
                 
Бодлого 23.                                             
Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 3-р хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Борхүү 
чиглэлийн дагуу эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаад иргэн Хорлоог улайстайн гүүрэн дээр 
худалдаа наймаа хийж байсныг илрүүлжээ.                                   
Ахмад Борхүү Зөрчлийн тухай хуулийн 10.4 дүгээр зүйлийн 2-д зааснаар “Эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэрээр хориглосон газар, цэгт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
явуулсан” гэж үзээд арван таван нэгжтэй тэнцүү хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл 
оногдуулахаар шийдвэрлэсэн байна.                            
Асуулт         
1.Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Борхүүгийн шийдвэр зөв үү?                                           
2.Иргэн Хорлоогийн гаргасан зөрчил нь цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтны харьяалалын мөн үү?                                                               
Бодлого 24.                                                                                                                                                              
Хэсгийн байцаагч дэслэгч Даш галт зэвсэг нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд галт зэвсгээ 
бүртгүүлээгүй иргэн Батын үйлдийг илрүүлэн шалгах ажиллагаа явуулахдаа гэрчтэй 
нүүрэлдүүлэн мэдүүлэг авч зөрчил үйлдсэн Батад нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулжээ. 
Асуулт                                 
1.Хэсгийн байцаагч Даш зөрчил үйлдсэн Батад нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан нь зөв үү? 
 2.Нүүрэлдүүлэн мэдүүлэг авах ажиллагааг ямар журмаар явуулах вэ?   
             
Бодлого 25.                                                                                                                                                                                                                                                            
СХД-ын 4-р хорооны иргэн Сараа СХД-ын Цагдаагийн 1-р хэлтэст өөрийн гар утасаа Барс 
зах дээр явж байгаад алдсан тухай гомдол гаргахад тус цагдаагийн хэлтсийн хариуцлагатай 
зохицуулагч ахмад Идэр таны гар утсаа алдсан асуудлыг манай дүүргийн цагдаагийн 
хэлтэс шалгахгүй та харъяа дүүргийнх нь цагдаагийн хэлтэст ханд гэж хэлээд явуулжээ.        
Асуулт                                                                                           
1.Хариуцлагатай зохицуулагч ахмад Идэрийн үйлдэл зөв үү?  
2. Гомдол мэдээллийг ямар журмаар хэрхэн хүлээн авах вэ?      
      
Бодлого 26.                 
Дундговь аймгийн 5-р багийн хэсгийн байцаагч дэслэгч “О”  Баянхангай худалдааны 
төвийн захиралд ажлын байрандаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохин 
байгуулах талаар албан мэдэгдэл өгсөн боловч уг компанийн захирал “Х” нь албан 
мэдэгдэлд хариу өгөөгүй тул дэслэгч “О” Зөрчлийн тухай хуулийн 5.9-р зүйлийг 
баримтлан  захирал “Х”-ээг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ.                         
Асуулт                                               

1. Захирал “Х” ямар зөрчил гаргасан бэ?             
2.  Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “О”-ийн авсан арга хэмжээнд хууль зүйн 

үүднээс үнэлэлт дүгнэлт өгнө үү?                 
 



Бодлого 27.                       
БЗД-ийн 21-р хорооны хэсгийн байцаагч д/ч Батад тус хороонд оршин суух иргэн Болдын 
хашаанд тэсэлгээний бодис хадгалж байна гэсэн мэдээлэл ирсныг  шалгахад 500 грамм 
тэсэлгээний бодисыг амбаартаа ил задгай хадгалж байхыг илрүүлсэн байна.                               
Хэсгийн байцаагч д/ч Бат тэсрэх бодисыг хадгалж байсан иргэн “О”-г Зөрчлийн тухай 
хуулийн 5.12 дугаар зүйл Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай хууль зөрчих гэсэн зүйлийн 2.1-ийг зөрчсөн гэж үзэн, тэсрэх бодисыг 
эхнэр “С”-ийн хамт гэрчээр байлцуулан тэмдэглэл үйлдэн хураан авч, 250 нэгжээр торгох 
шийтгэл ногдуулсан байна. 
Асуулт            

1. Иргэн “О” ямар хууль тогтоомж зөрчсөн вэ? 
2. Хэсгийн байцаагч д/ч Батын авсан арга хэмжээнд хууль зүйн үүднээс үнэлэлт, 

дүгнэлт өгнө үү?  
     
 Бодлого 28.                             
Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо 15-р байрны подвальд архи согтууруулах ундааны зүйл 
үйлдвэрлэж байна гэсэн мэдээллийг Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2-р хэлтсийн хэсгийн 
байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Отгонбаяр хүлээн авч шалгахад иргэн Намсрай хэсэг 
хүмүүсийн хамт согтууруулах ундааны зүйл үйлдвэрлэж байсныг илрүүлж ямар нэгэн 
ажиллагаа явуулахгүйгээр зөрчлийн тухай хуулийн 6.5-р зүйлийн 4-д зааснаар дөчин 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож шийдвэрлэжээ.                      
Асуулт             
1.Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Отгонбаярын гаргасан шийдвэр зөв үү?         
2.Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Отгонбаяр ямар ямар ажиллагааг дутуу хийсэн вэ?  
                    
Бодлого 29.                                               
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Сундуй СБД-ын 7-р хороо 11-р хороололд 
байрлах Энхжил ХХК-ны “Марко Поло” зочид буудлыг шалгахад тус буудлын эзэн Болд нь 
буудлын өрөөнд иргэн А, Б, В, Г нарыг мөрийтэй хөзөр тоглуулж байсныг илрүүлжээ.                    
Асуулт                                                                                       

1. Буудлын эзэн Болдод  ямар шийтгэл оногдуулах вэ?                  
2. А, Б, В, Г нарт шийтгэл оногдуулж болох уу?                      

                                                      
Бодлого 30.                 
Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооны хэсгийн байцаагч “Г” цэцэрлэгийн хашаанд архи ууж 
байгаа 4 залууд Зөрчлийн тухай хууль сануулан шаардлага тавьж байх үед Сундуй гэгч 
согтуугаар гэнэт хажуугаас гарч ирэн энд нам гүм байна архи уухад яадаг юм энд уухыг 
хориглоогүй дүү нар хамт уух уу гэхчлэн цагдаагийн алба хаагчийн шаардлагыг 
биелүүлэхгүй байхыг уриалсан байна.      
Хэсгийн байцаагч “Г” цэцэрлэгийн хашаанд архи уусан 4 залуу, Сундуй нарыг зөрчлийн 
тухай хуулийн 5.1 зүйлийн 2-т зааснаар Согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглосон газарт 
архидан согтуурсан гэсэн үндэслэлээр хүн бүрийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгосон байна.     
     Асуулт                               

1. Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Г” гаргасан шийдвэрт үнэлэлт дүгнэлт өгнө 
үү?                  

2. Иргэн Сундуйн ямар шийтгэл оногдуулах вэ?           
 
Бодлого 31.  
Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Мотел” зочид буудалд биеэ 
үнэлдэг хүүхнүүд байдаг гэсэн мэдээлэлийг тус хорооны хэсгийн байцаагч, цагдаагийн 



дэслэгч Зоригт хүлээн авч очиж шалгахад  иргэн Болд Наранцэцэгтэй гудамжинд уулзаж 
нэг цагийг 55000 төгрөгөөр тохирч дараа нь энэ буудалд ирсэн тухай хэлжээ.  
Энэ явдлыг Наранцэцэг хүлээн зөвшөөрч дахин ийм асуудал гаргахгүй гэсэн тул хэсгийн 
байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Зоригт иргэн Наранцэцэгийг зөрчлийн тухай хуулийн 6.18 
дугаар зүйлд заасан садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчил гаргасан гэж 
үзээд арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн байна.                       
Асуулт           

1. Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Зоригт зөрчлийг зөв шийдвэрлэсэн үү?            
2. Иргэн Болдод шийтгэл оногдуулж болох уу?  

               
Бодлого 32.  
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Очир хариуцсан хорооныхоо нутаг дэвсгэрт 
эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх үед “Баялаг хүнс” 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр шалгахад 15 
авдар “Сондор” гэсэн шошготой, хаана, хэзээ үйлдвэрлэсэн нь тодорхой бус архи хадгалж 
байсныг олж илрүүлэн хэсгийн байцаагч дэслэгч Очир тухайн дэлгүүрийн эзэн Ганчимэг 
болон хөндлөнгийн 2 гэрчийг байлцуулан дэлгүүрийн агуулахыг битүүмжилсэн байна. Гэтэл 
дэлгүүрийн эзэн Ганчимэг нь та нар хууль зөрчиж байна, та нарт ийм эрх байхгүй, гомдол 
гаргана” гэжээ.                  
Асуулт                             

1. Дэлгүүр эзэн Ганчимэг нь гомдол гаргах эрхтэй үү? 
2. Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Очир битүүмжлэх ажиллагааг явуулж болох 

уу?    
Бодлого 33.       
Төв аймгийн Алтанбулаг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Төмөр сумын төвөөс 
Улаанбаатар хот руу хөдөлсөн автомашиныг зогсоож шалгахад мах ачих зохих зөвшөөрөл 
байгаагүй тул машинд ачиж явсан бүх махыг буулгаж шалгуулахыг шаардсан байна. 
Тээврийн хэрэгслийн жолооч Равдан тэгж цаг алдаад яах вэ? 50000 төгрөгөөр торгоод 
ахыгаа явуулчих гэж гуйсны дагуу  хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Төмөр 50000 
төгрөгөөр торгоод явуулжээ.       
Асуулт                   

1. Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Төмөр зөрчил шалгах ажиллагааг зөв 
явуулсан уу?           

2. Жолооч Равданд ямар шийтгэл оногдуулах вэ? 
 
Бодлого 34.      
 БГД-ийн цагдаагийн хэлтсийн жижүүрт 7-р хороо 28-9 тоотод согтуу хүн гудамжинд 
орилоод агсам тавиад байна гэсэн дуудлага ирсний дагуу уг чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж явсан 
эргүүлийн офицер “Б, Г” нар очиход иргэн “А” гудамж талбайд бусдыг айлган сүрдүүлж 
танхайран бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байсныг эргүүлийн офицер “Б, Г” 
нар очиж таслан зогсооход дээрх алба хаагчдыг хэл амаар доромжилжээ.                                          
 Асуулт                                                                                
 1.Зөрчил гаргасан иргэн “А”-д танхайрах үйлдэлд нь торгох, цагдаагийн алба 
хаагчийн хууль ёсны шаардлага эсэргүүцсэн үйлдэлд нь шийтгэлийг давхар оногдуулж 
болох уу?              
 2.Зөрчил гаргасан “А”-д ямар шийтгэл ногдуулах вэ?  
 
Бодлого 35.                      
Хэсгийн байцаагч “Б” хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх үед 
байнга архидан согтуурч нийгмийн хэв журам зөрчдөг “Д” нь гудамж талбайд архидан 
согтуурч бусдыг айлган сүрдүүлж байсныг таслан зогсоож улмаар зөрчил гаргасан “Д”-г 
саатуулж маргааш нь архины албадан эмчилгээнд хамруулахаар эмнэлгийн дүгнэлт 



гаргуулахад архинд донтох өвчтэй болох нь дүгнэлтээр тогтоогджээ.                                                                                                               
Хэсгийн байцаагч “Б” зохих материалыг бүрдүүлж “Д”-г архины албадан эмчилгээнд 
хамруулах хүсэлтийг иргэн Цэцэгээр гаргуулан дүүргийн шүүхэд шилжүүлжээ. Дүүргийн 
шүүхийн шүүгч “А” нь материалтай танилцаад зөрчил гаргасан “Д”-г албадан эмчилгээнд 
хамруулах тухай ар гэрийн гомдол, хүсэлт байхгүй учир “Д”-г албадан эмчилгээнд 
хамруулах боломжгүй байна. Ар гэрийнх нь гомдол, хүсэлтийг авч ирвэл болно гэжээ.              
 Асуулт                              
1.Шүүгч “А”-ийн шаардлага зөв үү?        
2.Албадан эмчилэх үндэслэлийг нэрлэнэ үү?                                                                  
            
Бодлого 36.                              
БГД-ийн 2-р хороонд байрлах “Тавлаг” зочид буудалд согтуу үйлчлүүлэгч агсам тавьж, 
бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад байна гэсэн дуудлагаар тухайн хорооны 
хэсгийн байцаагч Дорж очиж шалгахад уг зочид буудалд үйлчлүүлсэн иргэн “А” төлбөрөө 
төлөхгүй хашгирч, буудлын ажилчдыг хэл амаар доромжилж байсныг таслан зогсоож 
саатуулжээ.                                 
Маргааш нь зөрчил гаргасан “А”-г Зөрчлийн тухай хуулийн 5-р зүйлд зааснаар баривчлах 
шийтгэл ногдуулах талаар танилцуулахад зөрчил үйлдсэн “А” би өөрийнхөө эрхтэйгээ 
танилцмаар байна гэхэд хэсгийн байцаагч Дорж та сэжигтэн биш учир хуульд таны эдлэх 
эрхийн талаар заагаагүй гэжээ.      
 Асуулт     
1.Иргэн “А” зөрчил үйлдсэн бол зөрчлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлно уу? 
2.Энэ тохиолдолд зөрчил гаргагчид эдлэх эрх бий юу?   
 
Бодлого 37.                             
БЗД-ийн 4-р хороо 15-р байрны 65 тоотод оршин суух иргэн “Ц” манай хажуугийн 66 тоотод 
оршин суух Дондог гэж айл шөнө болохоор бөмбөр хэнгэрэг нүдээд унтуулахгүй бидний 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад байна хэмээн хэсгийн байцаагч Батад гомдол 
гаргажээ. Хэсгийн байцаагч Бат гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаад иргэн Дондогийг 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 заасан танхайрах зөрчил үйлдсэн гэж үзэж нэг зуун нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулжээ.                                   
Асуулт                  
1.Хэсгийн байцаагч Бат зөрчлийг зөв зүйлчилсэн үү?        
2.Иргэн Дондог зөрчил үйлдсэн бол ямар шийтгэл ногдуулах вэ?  
             
Бодлого 38.          
2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
Сүхбаатарын талбайд иргэн Дорж жагсаал цуглаан зохион байгуулж өөрдсийн шаардлагаа 
намыг удирдлагуудад гардуулан өгч жагсаал цуглаанаа тараажээ. Үүнээс хойш 2 хоногийн 
дараа тус дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч “А” нь иргэн Доржийг дуудан 
уулзаж хууль бус жагсаал цуглаан зохион байгуулсан үйлдэлд нь нэг мянга таван зуун 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулжээ.                
  Асуулт       
1.Иргэн Дорж ямар зөрчил үйлдсэн бэ?                  
2.Хэсгийн байцаагч А-гийн үйлдэл зөв үү?            
 
Бодлого 39.                     
ХУД-ийн 9-р хороо Буянт ухаа 2-р гудамж 144 тоотод оршин суух иргэн “Б” манай хажуугийн 
145 тоотод оршин суух Алимаа гэж айл орой болхоор мод төмөр  балбаад бидний амгалан 
тайван байдлыг алдагдуулаад байна хэмээн хэсгийн байцаагч Доржид гомдол гаргажээ. 
Хэсгийн байцаагч Дорж гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаад иргэн Алимааг Зөрчлийн 



тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт заасан Нийтийн зориулалттай орон сууцанд 
шөнийн цагаар бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан гэсэн үндэслэлээр нэг зуун 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулжээ.                      
Асуулт                                     
1.Хэсгийн байцаагч Дорж зөрчлийг зөв зүйлчилсэн үү?        
2.Иргэн Алимаад шийтгэл оногдуулж болох уу?  
                   
Бодлого  40.                                                  
Эргүүлийн офицер цагдаагийн дэслэгч “Б”, “А” нар хариуцсан чиглэлдээ эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж байгаад иргэн Тулга, Цэгмид нарыг СБД-ийн нутаг дэвсгэрт байрлах 11-р 
сургуулийн хашаан дотор тамхи татаж байсан зөрчлийг илрүүлж Тулга, Цэгмид нарт тус 
бүрийг нь 5000 төгрөгөөр торгосон байна. 
Асуулт                          
1.Иргэн Тулга Цэгмид нарын уг үйлдэл зөрчил мөн үү?      
2.Эргүүлийн офицер “Б”, “А” нарын ногдуулсан шийтгэл зөв үү?            
 
Бодлого 41.                                                           
 ХУД-ийн Цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч, ахмад Болд өөрийн хариуцсан 9-р 
хорооны нутаг дэвсгэрт хяналт тавьж, эрүүлийн үүрэг гүйцэтгэж явахад иргэн Цэцэгмаа 
зохих зөвшөөрөлгүй гудамж талбайд гар дээрээс тамхи ширхэглэн худалдаж байжээ.              
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Болд иргэн Цэцэгмаагийн зөрчлийг шалгаж Тамхины 
хяналтын тухай хуулийг баримтлан тавин  нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, 
хууль бусаар олсон орлого болох 85000 төгрөгийг хураах шийтгэлийг давхар оногдуулжээ.                                      
Асуулт                                
1.  Цэцэгмаад оногдуулсан шийтгэл үндэслэлтэй юу? 
2. Цэцэгмаад торгох болон хууль бусаар олсон орлого эд зүйлийг хураах шийтгэлийг давхар 
оногдуулж болох уу?               
 
Бодлого 42.                                                                                                                                     
 ХУД-ийн З-р хорооны хэсгийн байцаагч, дэслэгч Бат өөрийн хариуцсан нутаг 
дэвсгэртээ эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаад 19 настай иргэн “А”, “Д” мөн 18 настай иргэн 
“О” нар нь гудамжинд тамхи татаад зогсож байсныг нь таслан зогсоож шалгахад иргэн “А” 
нь тус хороонд байрлах Баяндөхөм хүнсний дэлгүүрээс тамхи худалдан авч гурвуулаа 
татсан нь тогтоодсон учир Д, А, О нарыг хорин нэгжээр торгожээ.      
 Асуулт                                                                 

1. Хэсгийн байцаагч дэслэгч Бат иргэн “А”, “Д”, “О” нарт хариуцлага хүлээлгэсэн 
үндэслэлтэй юу?       

2. Хэсгийн байцаагч дэслэгч Бат Баяндөхөм хүнсний дэлгүүрт ямар хариуцлага 
хүлээлгэх вэ?                          

    
Бодлого 43.                                                                                                                         
Хөвсгөл аймгийн З-р багийн иргэн Дорж 20 авдар “Далай ээж” нэртэй архийг гар дээрээс 
худалдаалж байсныг хэсгийн байцаагч Очир илрүүлэн шалгахад иргэн Дорж “Хөвсгөл хүнс” 
ХХК-д засвар хийсэн ажлын хөлсөндөө 20 авдар архи авсан тухайгаа хэлжээ.                                                  
Асуулт                          
1.  Иргэн Доржид зөрчил үйлдсэн үү?      
2.  Хөвсгөл хүнс ХХК-д шийтгэл ногдуулах үндэслэлтэй юу?        
   
Бодлого  44.    
Хэнтий аймгийн Бор өндөр сумын хэсгийн төлөөлөгч Эрдэнэд тус сумын 5-р багийн малчин 
Болд миний охин Цэцэгээ 11 настай тус сумын сургуулийн 4-р ангид сурдаг сүүлийн үед 



миний охин хичээлдээ явах дургүй болчихоод сургуульд сурахгүй, дотуур байранд очихгүй 
сумын төвд ах эгчийнхээ гэрт баймаар байна гэдэг болчихлоо гэсэн гомдол ирүүлснийг 
хүлээн авч шалгахад тус сургуулийн 5-р ангийн сурагч 12 настай Чойжил хүү Цэцэгээ 
охиныг дарамталж айлгасан нь тогтооджээ.        
Асуулт      
1.  Хэсгийн төлөөлөгч Эрдэнэ Чойжил хүү болон түүний эцэг, эх нарт шийтгэл ногдуулж 
болох уу?              
2.  Хэсгийн төлөөлөгч Эрдэнэ хэнд хариуцлага хүлээлгэх вэ?           
      
Бодлого 45.  
Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ХУД-ын Онцгой 
байдлын хэлтсийн аврагч гал сөнөөгч “Б”, “А” нар туулийн голын эргээр эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж байтал toyota pruis 20 маркийн УНУ 45-96 дугаартай тээврийн хэрэгслийн жолооч 
“Г” голын эргэ дээр машинаа угааж байсныг нь илрүүлж шаардлага тавихад онцгой байдлын 
албаны алба хаагч “Б”, “А” нарыг шаардлагыг эсэргүүцээд хэл амаар доромжлоод байна 
гэсэн дуудлага хэсгийн байцаагч дэслэгч Дондогт иржээ.                          
Асуулт    
1.Иргэн “Г” онцгой байдлыг албаны алба хаагч нарын шаардлагыг зөрчсөн асуудал нь 
зөрчил мөн үү?              
2. Хэсгийн байцаагч Дондог иргэн “Г”-д хэрхэн хариуцлага хүлэлгэх вэ? 
             
Бодлого 46.                                                     
Ховд аймгийн Дарви сумын хэсгийн төлөөлөгч дэслэгч Бат иргэн Доржийн гомдлыг шалгах 
явцдаа иргэн “Л” дээрэмдэх гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байсныг иргэн Цэцэгээ лавтай 
мэдсэн атлаа цагдаагийн байгууллагад мэдээлээгүй болохыг тогтоон шалгаж иргэн 
Цэцэгээг гэмт хэрэг хамтран үйлдсэн хэмээн үзжээ. 
Асуулт                                    
1.Иргэн Цэцэгээ дээрэмдэх гэмт хэрэг үйлдсэн үү?    
2.Иргэн Цэцэгээд ямар хариуцлага хүлээх вэ?      
                                                  
Бодлого 47.                                     
Шар хад III-IV хороолол чиглэлийн автобусанд зорчин явсан иргэн Дулмаагийн хэтэвч, 
иргэний үнэмлэх бичиг баримт болон бэлэн 140000 төгрөгийг алдагдсан дуудлагыг хэсгийн 
байцаагч дэслэгч Бат хүлээн авч шалган БЗД-ын 9-р хороонд оршин суух “Г” нь хулгайлан 
авч хэтэвч, иргэний үнэмлэх бичиг баримтийг урж гэмтээж бэлэн 140000 төгрөгийг хувьдаа 
ашигласан болохыг тогтоожээ. 
Асуулт                                                         
1.  “Г” ямар ямар хуулийн заалт зөрчсөн бэ?                 
2. “Г”-д хулгайлсан үйлдэлд нь баривчлах шийтгэл, иргэний үнэмлэх, бичиг баримтийг 
гэмтээсэн үйлдэлд нь торгох шийтгэл ногдуулж болох уу?      
                                          
 Бодлого 48.                                                         
 БГД-ын 5-р хороонд оршин суух иргэн Тунгалаг нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн 
дүрэмт хувцас дуурайлган хийж өмсөн иргэн Доржийн гар утасны лангуун доороос 285000 
мянган төгрөг хулгайлсан үйлдлийг хэсгийн байцаагч дэслэгч Амар илрүүлэн шалгажээ.         
Асуулт                                             
1.Тунгалагийн бусдын 285000 төгрөг хулгайлсан үйлдэлд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?                                
2. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн дүрэмд хувцас өмссөн үйлдлийг хэрхэн 
шийдвэрлэх вэ?    
       
Бодлого 49.                                                                           



БГД-ын 5-р хороонд оршин суух Бат, Дорж нар өөрсдийгөө цагдаагийн алба хаагч байна гэж 
танилцуулан Цагдаагийн албаны нэр барьж иргэн Түвшингийн тээврийн хэрэгслийг нь 
дайчлан ашиглаж гэртээ хүргүүлжээ.    
 Асуулт                                            
1.Цагдаагийн алба хаагч бусдын тээврийн хэрэгсэлийг дайчлан ашиглах эрхтэй юу?                                             
2. Бат, Дорж нарт ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгэж болох уу?  
 
Бодлого 50.                                                                                                                       
ХУД-ийн 16-р хороо буянт ухаагийн 7-р гудамж 345 тоотод оршин суух иргэн “А” манай 
хажуу айл 346 тоотод оршин суух Билгээгийнх орой болхоор юм нүдээд мотор ажлуулаад 
байна гэсэн гомдлыг хэсгийн байцаагч Болд хүлээн авч шалгахад иргэн Билгээ өөрийн илүү 
байшинд “Алтан гадас” одонг дуурайлган үйлдвэрлэж байсныг илрүүлж иргэн Билгээд 
зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан танхайрах зөрчил үйлдэж уг зүйлийн 1.3 
дахь хэсэгт зааснаар бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан гэсэн үндэслэлээр нэг 
зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж шийвэрлэсэн байна.          
 Асуулт                                    
1.Хэсгийн байцаагч Болд зөрчлийг зөв шийдвэрлэсэн үү?        
2.Иргэн Билгээгийн алдарт эхийн одонг дуурайлган хийсэн үйлдлийг хэрхэх вэ? 
    
Бодлого 51.                                                                                                                    
Хэсгийн байцаагч “Б” зөрчил гаргаж байнга архидан согтууран танхайрч, нийтийн хэв журам 
зөрчсөн “Э”-ээг архины албадан эмчилгээнд хамруулахаар материал бүрдүүлэн “Э”-г 
эмнэлэгийн үзлээр оруулахад тэрээр архинд донтох өвчний llI-р зэрэгтэй болох нь 
эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон бөгөөд зохих журмын дагуу материалыг 
бүрдүүлж шүүхэд материалыг шилжүүлж өгсөн боловч шүүгч “А” нь зөрчил гаргасан “Э”-ээг 
удаа дараа эрүүлжүүлсэн тодорхойлолт нь материалд нь байхгүй учир энэ асуудлыг 
шийдэх боломжгүй байна гэжээ.    
  Асуулт         
1.Албадан эмчилгээнд хамруулах шаардлагатай “Э”-д холбогдох материалд заавал удаа 
дараа эрүүлжүүлсэн болохыг нотлох баримт байх шаардлагатай юу?    
2.Удаа дараа эрүүлжүүлсэн болохыг нотлох баримт байхгүй нь албадан эмчилгээнд 
хамруулахгүй байх үндэслэл мөн үү?   
    
Бодлого 52. 
Иргэн “Б” өөрийн Баянномгон ХХК хүнсний дэлгүүртээ зохих зөвшөөрөлгүйгээр архи 
согтууруулах ундаа худалдаалж байсныг хэсгийн байцаагч “Э” илрүүлэн зөрчил шалган 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад ХХК-ны захирал “Б” нь манайх хүнсний барааны худалдаа 
хийхээ больсон бид үйл ажиллагаагаа өөрчилж гэр ахуйн бараа худалдаалдаг “Баялаг-
Ундраа” ХХК болсон тул торгууль төлөхгүй гэсэн ч хэсгийн байцаагч “Э” ХХК-ны захирал 
“Б”-д хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулжээ.                                                                      
Асуулт                                                                           
1. Үйл ажиллагааны чиглэлээ өөрчилсөн хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэж болох уу?              
2. Иргэн “Б”-д хоёр зуун нэгтжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгосон хууль зүйн 
үндэслэлтэй юу?     
             
Бодлого 53.      
Хэсгийн байцаагч “Н” хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх үед 
“У” гэгч  нь согтуугаар иргэн “Б”-г архи нэхэж алгаджээ. Хэсгийн байцаагч “Н”  нь “Б”-д 
зөрчлийн хэрэг нээж “У”-аас 4 цагийн турш мэдүүлэг авсан байна.                               
Асуулт                                                  
1. Хэсгийн байцаагч “Н” зөрчил гаргасан “У”-д ямар шийтгэл оногдуулах вэ? 



2. Хэсгийн байцаагч “Н” зөрчилд холбогдогч “У”-аас 4 цаг мэдүүлэг авсан нь зөв үү?           
  
Бодлого 54.  
Жаргалант сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч “Г” тус сумын малчин, зөрчил 
гаргагч “С”-ийн биед нь үзлэг хийхэд биенээс нь нулимс асгаруулагч хий, гав зэрэг тусгай 
хэрэгсэл гарсан байна. Түүнээс тусгай хэрэгслийн талаар мэдүүлэг авахад би түүнийг олсон 
юм. 2 сар биедээ авч яваа талаар мэдүүлэг өгөв. 
   Асуулт                  

1. Иргэн биедээ нулимс асгаруулагч хий авч явж болох уу? 
2. Иргэн  “С”-д ямар шийтгэл оногдуулах вэ? 

                                 
Бодлого 55.       
Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Сандаг-Очир галт зэвсгээр гэмт хэрэг үйлдэн 
ял эдэлж суллагдсан, захиргааны хяналтанд байгаа Буянжаргалын ар гэр ахуй амьдралтай 
танилцахаар гэрт нь очиход, гэрийн хананд ТОЗ-8 маркийн буу өлгөөтэй байв. Түүнийг 
зохих журмын дагуу шалгахад уг бууг Буянжаргал худалдан авсан байсныг хураан авч 
дөчин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ.                                                                                                                                 
Асуулт 

1. Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Сандаг-Очир гаргасан шийдвэр нь зөв 
үү? 

2. Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Сандаг-Очир торгуулийн арга хэмжээ 
авсан нь үндэслэлтэй юу? 

 
Бодлого 56.        
БЗД-ын 9-р хорооны хэсгийн байцаагчид 6 нэрийн барааны дэлгүүр архи худалдан 
борлуулж байна гэх мэдээлэл иржээ. Хэсгийн байцаагч тус дэлгүүрийг шалгахад архи 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулах зөвшөөрөлгүйгээр иргэдэд архи согтууруулах 
ундаа худалдсан нь тогтоогдсон байна.            
Асуулт     
1.Хэсгийн байцаагчийн зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?       
2. Зөрчил гаргагч ямар эрх эдлэх вэ? 
 
Бодлого 57.             
Баянзүрхийн товчооны орчимд үүрэг гүйцэтгэж байсан замын байцаагч, цагдаагийн дэслэгч 
Гарьд УНӨ 4561 дугаартай тээврийн хэрэгслийг шалгахад жолооч “Х” жолоочийн даатгал 
даатгуулаагүй байсныг илрүүлж байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Гарьд жолоочийг 20 нэгжтэй 
тэнцэх төгрөгөөр торгожээ. 
            Асуулт     

1. Замын байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Гарьдын үйлдэл зөв үү?       
2. Холбогдох хуулийн үндэслэлийг дурдаж тайлбарлана уу?          

Бодлого 58.                             
МХА ХХК-ны шалгах механик С тус автобус баазын жолооч Б-ээг согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн гэдгийг мэдсээр байж хүн тээврийн үйлчилгээнд явуулсныг замын цагдаагийн 
байцаагч, цагдаагийн дэслэгч “Б” илрүүлжээ.     
Асуулт                   

1. Жолоочийг согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн болохыг мэдсээр байж 
үйлчилгээнд гаргасан шалгах механикч  “С”-д шийтгэл оногдуулж болох уу?              

2. Жолоочийг мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис болон түүнийг хэрэглэсэн 
эсэхийг шалгах сэжиг бүхий үндэслэл байгаа тохиолдолд дээж авахдаа юуг 
анхаарах вэ?             



Бодлого 59.          
Иргэн Дорж өөрийн найз Батын автомашиныг жолоодож яваад замын хөдөлгөөний дүрэм 
зөрчсний улмаас бусдын тэээврийн хэрэгслийг мөргөж гэмтээсэн зөрчлийг замын 
цагдаагийн байцаагч дэслэгч “А” шалгаад тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч иргэн “Бат”-аар 
хохирлыг барагдуулахаар шийдвэрлэжээ.      
Асуулт                  

1. Дэслэгч “А”-ийн гаргасан шийдвэр үндэслэлтэй юу?   
2. Дэслэгч “А” хохирол барагдуулах шийдвэр гаргах эрхтэй юу? 

 

Бодлого 60.                      

Иргэн “Г” гэртээ өөрийн найз “Б”-тэй хамт архидан согтуурч улмаар хэрэлдэж маргалдан 

бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа талаар хорооны цагдаа “Э” очиж иргэн 

“Б”-ээг олон нийтийн газар танхайрч бусдын амгалан тайлан байдал алдагдуулсан 

үндэслэлээр нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ.    

Асуулт             

1. Хороон цагдаа “Э” иргэн “Б” шийтгэл оногдуулсан нь зөв үү? 

2. Ижил зөрчил гаргасан “Г”-ийн үйлдлийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?   

 

Бодлого  61.                            

Олон нийтийн цагдаа “А” ТӨА 34-12 дугаартай тээврийн хэрэгслийг зогсоон шалгахад Төв 

аймгийн Алтанбулаг сумын иргэн “Л” бүртгэлгүй галт зэвсэг авч явсныг илрүүлж хорин 

нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож шийдвэрлэжээ. 

Асуулт     

1. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан уг зөрчлийг шийдвэрлэж болох уу? 

2. Иргэн “Л”-д ямар шийтгэл оногдуулах вэ? 

Бодлого 62.                   
Иргэн “Г” 2018 оны 10-сарын 2-ны өдөр өглөө 10 цагийн PRIUS-30 маркын автомашинд 17-
35 УБА гэсэн хуурамч дугаар зүүж замын хөдөлгөөнд оролцсон зөрчил үйлджээ.        
Асуулт      
1.Дээрх зөрчлийн бүрэлдэхүүний обьектыг тодорхойл? 
2.Дээрх зөрчлийн бүрэлдэхүүний субьектыг тодорхойл? 
Бодлого 63.  
Иргэн “Л” замын хөдөлгөөнд оролцож яваад жолооны сургалтаа төгсөөд жолоодох эрхийн 
үнэмлэх аваагүй найз “Ө”-д жолоогоо шилжүүлэн замын хөдөлгөөнд оролцож явсныг замын 
цагдаа “А” илрүүлжээ.  
Асуулт        
1.Иргэн “Л” зөрчил үйлдсэн үү?       
2.Хэрэв зөрчил үйлдсэн бол Зөрчлийн бүрэлдэхүүний обьектив талыг тодорхойл?              

Бодлого 64.             
Олон нийтийн цагдаа Л.Ундрах БЗД-ийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж байхад олон нийтийн газарт үйлчилгээний журам зөрчиж байгаад иргэн Ц.Цогтоог 
шалгаж, биед нь үзлэг хийж зэвсгийн чанартай ирлэж хурцалсан үзүүртэй төмрийг 
тэмдэглэл үйлдэн хураан авч, нэг зуун тавин нэгжээр торгосон.   
Асуулт 
1.Олон нийтийн цагдаа хүний биед үзлэг хийх эрхтэй юу? 
2.Олон нийтийн цагдаа энэ тохиолдолд ямар зүйлээр зүйлчлэх вэ? 
 
Бодлого 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Төв аймгийн Лүн сумын цагдаагийн тасагт тус сумаас 5 км зайд авто осол гарсан байна 
гэсэн дуудлагаар жижүүрийн офицер дэслэгч Бат, замын цагдаагийн байцаагч ахлах 
дэслэгч Сугар нар очиж осол хэргийг шалгахаар очжээ. 
Асуулт                                                                                                
1. Замын цагдаагийн байцаагч ахлах дэслэгч Сугар зам чөлөөлөх, хөдөлгөөний чиглэлийг 
түр өөрчлөх, хаах эрхтэй юу?      
2 Жижүүрийн офицер Бат, замын цагдаагийн байцаагч ахлах дэслэгч Сугар нар осол 
хэргийн газрыг ямар журмаар хэрхэн хамгаалах вэ?   
      
 Бодлого 66.                                                                                                                                                                   
 Баянтүмэн ХХК-ны захирал “А” нь борлуулалтын менежер Т, жолооч Б нараар техникийн 
хяналтад ороогүй hyundai портер маркийн 74-98 УБВ улсын дугаартай тээврийн хэрэгслээр 
гэрээт борлуулалтын газруудаар бүтээгдэхүүн түгээх үүрэг өгсний дагуу бүтээгдэхүүн 
түгээж байсныг цагдаагийн дэслэгч Од илрүүлэн шалгаж жолоочид хорин нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулжээ.                    
Асуулт              
1.Цагдаагийн дэслэгч Од жолооч Б-д шийтгэл оногдуулсан нь зөв үү? 
2. Баянтүмэн ХХК-ны захирал “А” ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгэж болох уу? 
               
Бодлого 67.                                                  
 ХУД-ийн Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрт 9-р хороо 23-468 тоотод согтуу хүн гэртээ 
агсам тавиад байна гэсэн дуудлагын дагуу эргүүлийн офицер “Б, Г” нар очиход иргэн “Б” 
гэртээ согтуу агсам тавьж бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байсныг таслан 
зогсоож иргэн “Б”-ээг эргүүлжүүлэх гэтэл түүний эхнэр “О” би дуудлагаа буцаая манай 
нөхрийг битгий саатуулаач хэмээн гуйжээ.                                          
 Асуулт                                                                                                                    
 1. Иргэн “Б” танхайрах зөрчил үйлдсэн үү?              
 2. Дуудлагыг буцааж зөрчлийг шийдвэрлэж болох уу?          
                 
Бодлого 68.                                                             
Эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахмад “Б”, цагдаа жолооч, а/ч “Э” нарыг ЧД-ийн 16-р 
хорооны нутаг дэвсгэр согоотын 66-р гудамжинд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байхад 
гудамжинд иргэн “О”-г “А” гэгч дээрэлхэн нүүр лүү нь алгадаж байгаатай тааралдав. 
Эргүүлийн офицер, “Б” нь тухайн иргэн “А”-г олон нийтийн газар биеэ зүй бусаар авч 
явсан зөрчил гаргасан гэж үзэж, 20.000 төгрөгөөр торгоод явуулсан байна.                              
Асуулт                                                     

1. Иргэн “А”-ийн гаргасан үйлдэл нь “Олон нийтийн газар биеэ зүй бусаар авч 
явах” зөрчил мөн үү?   

2. Иргэн “А” нь ямар хуульд заасан зөрчил гаргасан бэ? 
3. Эргүүлийн офицер, ахмад “Б”-ын уг зөрчлийг хуульд заасан журмын дагуу 

шийдвэрлэсэн үү?             
Бодлого 69.    
Эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч “О” нь 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
шөнө 00:00 цагт БЗД-ийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэр байрлах 67 дугаар байрны 15 
тоотод шөнө засварын ажил хийгээд дуу чимээ гаргаад амраахгүй байна гэсэн 
дуудлагын дагуу очиж шалгахад тус тоотод оршин суух “Т” байрандаа засварын ажил 
хийж байв.  
Эргүүлийн офицер “О” тухайн залуугийн бичиг баримтыг шалгаж, иргэн “Т”-г 
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2-д заасан “Танхайрах” зөрчлийг бусдын амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулан үйлдсэн гэж үзэн өөрт нь тайлбарлан, 100.000 төгрөгөөр 
торгосон байна.        



  Асуулт 
1.Иргэн “Т”-ийн гаргасан үйлдэл нь Танхайрах зөрчил мөн үү? 
2.Иргэн “Т” ямар зөрчил үйлдсэн бэ? 
3.Эргүүлийн офицер, ахлах дэслэгч “О” уг зөрчлийг хуульд заасан журмын    
   дагуу шийдвэрлэсэн үү?  
 
Бодлого 70.                  
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад “Э” 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр БЗД-
ийн 3 дугаар хороо 105-8 тоотод оршин суух иргэн “Б” нь өөрийн эхнэр “О”-той 
маргалдан түүний биед гэмтэл учруулалгүй зодсон гэх гомдол мэдээллийг хүлээн 
авав.  
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад “Э” нь оролцогч тус бүрээс мэдүүлэг авч 
материалжуулан иргэн “Б”-г Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3-д заасан “Хүний биед 
халдах” зөрчлийг үйлдсэн гэж үзэн өөрт нь тайлбарлан, 100.000 төгрөгөөр торгосон 
байна.        
Асуулт    

1. Иргэн “Б”-ийн гаргасан үйлдэл нь “Хүний биед халдах” зөрчил мөн үү? 
2. Иргэн “Б” ямар зөрчил үйлдсэн бэ? 
3. Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад “Э” уг зөрчлийг хуульд заасан журмын 

дагуу шийдвэрлэсэн үү?  
 
Бодлого 71.  
Эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахмад “Б”, цагдаа жолооч, а/ч “Э” нарыг СХД-ийн 25-
р хорооны нутаг дэвсгэр согоотын 8-р гудамжинд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байхад 
гудамжинд иргэн “О”-ын Самсунг эс5 маркийн гар утсыг “А” гэгч халааснаас нь 
хулгайлан зугтаж байхад нь түр саатуулан шалгав. 
Эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахмад “Б” иргэн “А”-аас Самсунг эс5 маркийн гар 
утсыг хураан авч иргэн “О”-д хүлээлгэн өгөв. Иргэн “О” өөрийн гар утсыг бүрэн бүтэн 
хүлээн авч гомдол саналгүй гэсэн тул эргүүлийн офицер “Б” иргэн “А”-ын үйлдлийг 
зөрчлийн шинжгүй гэж үзэн дахин ийм үйлдэл гаргахгүй байх талаар анхааруулан 
явуулсан байна.   
Асуулт 

1. Иргэн “А”-ийн гаргасан үйлдэл нь зөрчил мөн үү? Мөн бол иргэн “А” ямар 
зөрчил үйлдсэн бэ? 

2. Эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахмад “Б” уг зөрчлийг хуульд заасан журмын 
дагуу шийдвэрлэсэн үү?  

 
Бодлого72.  
БЗД-ийн 25-р хороо 95 дугаар байрны гадна талын машины зогсоол дээр машины 
толь хагалчихлаа гэсэн дуудлагаар эргүүлийн офицер, дэслэгч “Б” очиж шалгахад тус 
хорооны иргэн “А” иргэн “О”-ийн автомашины толийг зогсоол хааж байрлуулсан гэсэн 
шалтгаанаар хагалсан тогтоогдсон тул иргэн “А”-г Зөрчлийн тухай хуулийн 8.8-д 
заасан “Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх” зөрчлийг үйлдсэн гэж үзэн  100.000 нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгожээ.           
Асуулт                        

1. Иргэн “А”- ийн үйлдэл “Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх” зөрчил мөн үү?    
2. Эргүүлийн офицер, цагдаагийн дэслэгч “Б” уг зөрчлийг хуульд заасан журмын 

дагуу шийдвэрлэсэн үү?    
  
 

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛЬ 


