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1. Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журмыг хэн батлах вэ? 
a. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч     
b. Засгийн газар     
c. Хууль зүйн сайд           
d. ЦЕГ-ын дарга 

       
2. Аль хувилбар нь зөв бэ?       

a. Цагдаагийн алба, алба хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаас гадна 
хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод,нууцыг чанд хадгалах, олон нийтийн 
итгэл хүлээж иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан 
хамтран ажиллах, техник, технологи, мэдээллийн сүлжээний ололтыг 
ашиглах, нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх үндсэн зарчмыг 
баримтална. 

b. Цагдаагийн алба, алба хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаас гадна 
хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод, нээлттэй байх, нууцыг чанд 
хадгалах, олон нийтийн итгэл хүлээж иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, 
иргэдтэй харилцан хамтран ажиллах, шинжлэх ухаан, орчин үеийн техник, 
технологи, мэдээллийн сүлжээний ололтыг ашиглах, нэгдмэл төвлөрсөн 
удирдлагатай байх үндсэн зарчмыг баримтална. 

c. Цагдаагийн алба, алба хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, бусад хуульд зааснаас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод, 
нээлттэй байх, нууцыг чанд хадгалах, олон нийтийн итгэл хүлээж иргэний 
дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан хамтран ажиллах, шинжлэх ухаан, 
орчин үеийн техник, технологи, мэдээллийн сүлжээний ололтыг ашиглах, 
нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх үндсэн зарчмыг баримтална. 

d. Цагдаагийн алба, алба хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, бусад хуульд зааснаас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод, 
нээлттэй байх, нууцыг чанд хадгалах, олон нийтийн итгэл хүлээж иргэний 
дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан хамтран ажиллах,техник, 
технологи, мэдээллийн сүлжээний ололтыг ашиглах, нэгдмэл төвлөрсөн 
удирдлагатай байх үндсэн зарчмыг баримтална. 

 
3. Төрийн захиргааны албан тушаалд аль нь хамаарахгүй вэ? 



a. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны удирдах ба гүйцэтгэх 
албан тушаалтан 

b. Албаны удирдах албан тушаалтан 
c. Дипломат албан тушаал 
d. Баг, хорооны Засаг дарга   

 
4. Аль нь зөв хувилбар вэ? 

a. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж холбогдох хууль болон 
энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс 
үйлдэхүйг  

b. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж холбогдох хууль 
тогтоомж болон энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг  

c. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж Төрийн албаны тухай 
хууль, бусад хууль тогтоомж болон энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн хэм 
хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг  

d. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж энэ дүрмээр тогтоосон 
ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг 

5. Цагдаагийн алба хаагч хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд дагаж мөрдөх ёс 
зүйн хэм хэмжээнд аль нь хамаарахгүй вэ? 

a. Албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатай нуун дарагдуулах 
замаар удирдлагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй 
байх 

b. Шалгаж байгаа өргөдөл, гомдол, хэрэг, маргааны оролцогчидтой 
хувийн харьцаанд орохгүй байх 

c. Ажлын бус цагаар цагдаагийн байгууллагын нэр хүндэд харшлах 
аливаа зохисгүй үйлдэл гаргахгүй байх 

d. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бусад эм, бэлдмэл болон 
бусад бодис хэрэглэхгүй байх 

6. Цагдаагийн алба хаагч тэгш байдлыг хангах зарчмын хүрээнд дагаж мөрдөх ёс 
зүйн хэм хэмжээнд аль нь хамаарахгүй вэ? 

a. Албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах, бусдыг дарамтлах, 
хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, басамжлан доромжилж, 
сүрдүүлэхгүй байх 

b. Шалгаж байгаа өргөдөл, гомдол, хэрэг, маргааны оролцогчидтой 
хувийн харьцаанд орохгүй байх 

c. Хамтран ажиллаж байгаа алба хаагчдын албаны ажилд хүндэтгэлтэй 
хандаж, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй, бусдад 
зуучлахгүй байх, харьяаллын бус хэрэг маргаанд оролцохгүй байх 

d. Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ иргэд үйлчлүүлэгч, 
хамтран ажиллагсадтайгаа адил тэгш хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй 
харилцаж, тэдний нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг 
хүндэтгэх. 

 
7. Цагдаагийн алба хаагч шударга ёсны зарчмын хүрээнд дагаж мөрдөх ёс зүйн 

хэм хэмжээнд аль нь хамаарахгүй вэ? 



a. Авлигын тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу өөрийн өмчийн 
байдал, түүнд орсон өөрчлөлт, орлогын талаар хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгтээ үнэн зөв, бүрэн мэдүүлэх 

b. Хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг гүйцэтгэхгүй байх 
c. Хамтран ажиллаж байгаа алба хаагчдын албаны ажилд хүндэтгэлтэй 

хандаж, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй, бусдад 
зуучлахгүй байх, харьяаллын бус хэрэг маргаанд оролцохгүй байх 

d. Алба хаагчийн шалгаж байгаа мэдээ, мэдээлэл, өргөдөл, гомдол, 
хүсэлт нь садан төрөл, найз нөхдөд нь болон ямар нэг байдлаар 
түүнтэй шууд ба шууд бусаар хамааралтай бол шалгаж шийдвэрлэхээс 
татгалзах 

 
8. Цагдаагийн алба хаагч хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд дагаж мөрдөх ёс зүйн 

хэм хэмжээнд аль нь хамаарахгүй вэ? 
a. Байгууллагын өмч хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албан хэрэгцээний мэдээ, 

мэдээлэл, баримт сэлт, мэдээллийн санг албаны бус зориулалтаар 
ашиглахгүй байх 

b. Хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг гүйцэтгэхгүй байх 
c. Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны хуульд нийцсэн 

шийдвэрийг ёсчлон биелүүлж, захирах, захирагдах ёсны зарчмыг 
баримтлах 

d. Ажлын бус цагаар цагдаагийн байгууллагын нэр хүндэд харшлах 
аливаа зохисгүй үйлдэл гаргахгүй байх 

 
9. Аль нь зөв хувилбар вэ? 

a. Цагдаагийн албаны тухай, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, 
тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт болон байгууллагын дотоод 
журам, ажил үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн 
тангараг, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин биелүүлэхийг цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилга гэнэ. 

b. Төрийн албаны тухай, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон бусад 
хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан цагдаагийн байгууллагын 
дотоод журам, ажил үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн 
тангараг, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин биелүүлэхийг цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилга гэнэ. 

c. Төрийн албаны тухай, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон бусад эрх 
зүйн акт болон цагдаагийн байгууллагын дотоод журам, ажил 
үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн тангараг, ёс зүйн 
хэм хэмжээг чанд сахин биелүүлэхийг цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилга гэнэ. 

d. Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн 
акт болон байгууллагын дотоод журам, ажил үйлчилгээний стандарт, 
цагдаагийн алба хаагчийн тангараг, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин 
биелүүлэхийг цагдаагийн алба хаагчийн сахилга гэнэ. 

10. Хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагааны 
журам зөрчсөн бол ямар шийтгэл ногдуулах вэ?    



a. Сануулах    
b. Сануулах эсхүл албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл 

хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах  
c. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 

хүртэл хувиар нэмэх  
d. Тухай албанд  1,5 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах    

 
11. Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хүний эрх, эрх чөлөөнд хууль бусаар халдсан, албан 

тушаал, албаны нэрээр бусдыг эрхшээлдээ оруулах, дарамтлах үйлдэл 
гаргасан бол ямар шийтгэл ногдуулах вэ? 

a. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 
хүртэл хувиар бууруулах эсхүл тухай албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж 
орох эрхгүйгээр халах 

b. сануулах эсхүл албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл 
хугацаагаар 20 хүртэл хувиар нэмэх 

c. тухай албанд 1,5 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах 
d. уучлал хүсэхийг даалгаж, цалинг хасах       

 
12. Албан тушаалын цол, түүнийг таних тэмдгийг хууль бусаар хэрэглэсэн, албаны 

нэрийг хувийн ашиг сонирхлоор ашигласан бол ямар шийтгэл ногдуулах вэ? 
a. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 

хүртэл хувиар бууруулах эсхүл тухай албанд 1,5  жилийн хугацаанд 
эргэж орох эрхгүйгээр халах 

b. сануулах эсхүл албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл 
хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах 

c. тухай албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах 
d. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 

хүртэл хувиар нэмэх 
 

13. Алба хаагчаар хуульд зааснаас өөр ажил, үүрэг гүйцэтгүүлсэн бол ямар 
шийтгэл ногдуулах вэ? 

a. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 
хүртэл хувиар бууруулах эсхүл тухай албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж 
орох эрхгүйгээр халах    

b. сануулах эсхүл албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл 
хугацаагаар 20 хүртэл хувиар нэмэх       

c. тухай албанд 1,5 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах     
d. сануулах эсхүл цагдаагийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох 

эрхгүйгээр халах 
 

14. Цагдаагийн алба хаагч “А” Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
код-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг гаргажээ. Цагдаагийн алба хаагч 
санал гаргах эрхтэй юу, эрхтэй бол хэнд гаргах вэ? 

a. Эрхтэй. Саналаа ЦЕГ-ын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтэст 
хүргүүлнэ. 

b. Эрхгүй. Зөвхөн удирдах албан тушаалтан гаргана. 



c. Эрхтэй. Цагдаагийн байгууллага, алба хаагч Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинээр журам 
гаргах, хүчингүй болгох саналаа бичгээр гаргаж, Бодлогын зөвлөлд, 
эсхүл шууд харьяалан удирдах даргадаа, дарга нь Бодлогын зөвлөлд 
хүргүүлнэ. 

d. Эрхтэй. Саналаа ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэст хүргүүлнэ. 
 

15. Ашиг хонжоо гэж юу вэ? 
a. Албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж бусдад давуу байдал 

олгосны төлөө өөрт нь болон бусдад буй болох эдийн болон эдийн бус 
ашигтай байдлыг ашиг хонжоо гэнэ.    

b. Албаны эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, зөвхөн өөртөө бий болгосон 
эдийн ашигтай байдлыг ашиг хонжоо гэнэ. 

c. Албаны эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, зөвхөн өөрийн ойр 
дотнынхондоо бий болгосон эдийн ашигтай байдлыг ашиг хонжоо гэнэ. 

d. Албаны эрх мэдлээ зүй бусаар ашиглаж өөртөө хууль бусаар олж 
авсан үйлчилгээг ашиг хонжоо гэнэ. 

16. Албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглах гэдгийг хэрхэн ойлгох вэ? 
a. Өөрт нь болон бусдад эдийн болон эдийн бус ашигтай байдал бий 

болгохыг 
b. Хуулиар олгогдсон эрх мэдлээ хэтрүүлэн өөрт нь болон бусдад эдийн 

болон эдийн бус ашигтай байдал бий болгохыг 
c. Хөдөлмөрийн гэрээгээр олгогдсон удирдлагын эрх мэдлийг албаны эрх 

ашгийн эсрэг буюу хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэх зорилгод 
ашиглаж хийх ёстой үйлдлийг хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийхийг 

d. Албан  тушаалын эрх мэдлийг албаны эрх ашгийн эсрэг буюу хувийн 
ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэх зорилгод ашиглаж хийх ёстой үйлдлийг 
хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийхийг 

17. Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартын зорилго нь........................... 
оршино. 

a. Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм 

хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгалыг 

бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, цагдаагийн 

байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад 

b. Иргэд, байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авах, өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 

ажиллагаа явуулах, нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах, иргэдийг түр 

саатуулах, замын хөдөлгөөний зохицуулалт хийхэд 

c. Бүгд буруу хариулт 
d. Төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын 

байранд ажил хэрэгч уур амьсгалыг бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулахад 

18. Цагдаагийн алба хаагч үйлчилгээний стандартад хориглох зүйлсийн илүүцийг 
ол. 



a. Үйлчлүүлэгчээс шан харамж, бэлэг сэлт, бусад санхүүгийн туслалцаа 
шууд болон шууд бусаар хүлээн авахыг хориглоно. 

b. Шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын үйл ажиллагаа, чиг үүргийг 
талаар тайлбарлах шаардлагагүй 

c. Ажил төрөлд холбогдолтой мэдээллийг нуун дарагдуулах, худал 
мэдээлэл өгөх буюу удирдлагаас шийдвэр гаргахад аливаа байдлаар 
саад учруулж, цаг алдагдуулахыг хориглоно. 

d. Үйлчилгээний явцад болон цагдаагийн дүрэмт хувцастай олон нийт, 
үйлчилгээний газар тамхи татахыг цээрлэнэ. 

19. Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчийн үйлчилгээний зарчмын илүүцийг ол? 
a. Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хэнийг ч ялгаварлаж хандахгүй, 

үйлчлүүлэгчийн эрхийг хүндэтгэнэ. 
b. Үйл хөдлөл, зан үйлээрээ найрсаг байна 
c. Үйлчилгээний таатай орчинг бүрдүүлнэ. 
d. Ажил хэрэгч албаны шинжийг чухалчилна 

 
20. Ёс зүй нь Грекийн ямар үгнээс үүсэлтэй вэ? 

a. Этос                
b. Эфик                
c. Этика  
d. Ёотус 

 
21. Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанаас төрийн үйлчилгээний ................... 

хүртээмж шууд шалтгаалдаг.  
a. харилцаа 
b. чанар   
c. мэдрэмж 
d. ёс зүй 

 
22. Төрийн үйлчилгээний байгууллага бүр иргэн ба төрийн албан хаагчийн 

................., хамтын ажиллагааны таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах 
хэрэгтэй байна.  

a. мэдрэмж 
b. ёс зүй   
c. харилцаа 
d. ухамсар 

 
23. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил эж юу вэ?  

а. мэдрэмж 
b. ёс зүй   
c. харилцаа 
d. ухамсар    

24. ............................................................ холбогдох хууль тогтоомж  болон дүрмээр 
тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл эс үйлдэхүйг хэлнэ.  

а. Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга бат дэг журмын дутагдал гэж 
b.Цагдаагийн алба хаагчийн үйлажиллагааны доголдол гэж 



c.Цагдаагийн алба хаагчийн стандарт зөрчсөн үйлдэл гэж 
d.Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж 

25. “Ноцтой зөрчил” гэж........... 
а. Цагдаагийн албаны тухай хууль, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм, 
цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд тус бүр тодорхойлон заасан 
b. цагдаагийн нэр хүндийг гутаах, эд хөрөнгийг хохирол учруулах зэргээр эрх ашиг 
сонирхолд нь нөлөөлөхүйц сөрөг үр дагаврыг санаатай буй болгосон 
c. энэ дүрэмд заасан зөрчлийг сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаа өнгөрөөгүй үед 
2 буюу түүнээс дээш зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхэүйг 
d. дээрх бүгд зөв 

26. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага аль нь бэ? 
 
а. ЦАТХ тогтоомж өргөсөн тангарагаа зөрчсөн ЦАХ-д ял шийтгэл хүлээлгэхээр бол 
ЦАТХ болон ЦА-ийн ёс зүйн дүрмийг баримталж сахилгын хариуцлага оногдуулна. 
b. ЦБ , АХ-ийн ЦАТХ-д заасан бүрэн эрхээ хэрэглэхэд саад учруулсан, хүч хэрэглэх 
эсэргүүцсэн албан, үүрэгтэй нь холбогдуулан алба хаагч түүний хамаарал бүхий 
этгээдийг болон тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн үндэслэлтэй цагдаагийн 
албанаас чөлөөлөгдсөн иргэнийг заналхийлсэн этгээдэд холбогдох хуульд заасны 
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 
c. ЦАТХ-ийн 41.2-т заасан хамаарал бүхий этгээд гэж шүүгч, гэрч хохирогчийн нөхөр 
эхнэр амьдардаг эцэг, эх ,өвөг эцэг , эмэг эх мөн төрсөн болон дагавар, үрчлэн 
авсан хүүхэд төрсөн ах, дүү, ач хүү, ач 
d. Дээрх бүгд 
 

27. Цагдаагийн алба хаагч хүнлэг, энэрэнгүй байхын ач тус 
a. цагдаагийн албан хаагчийн нэр хүнд өндөртгарна 
b. цагдаагийн албан хаагч, иргэд хоорондын харилцаа сайжирна 
c. цагдаагийн албан хаагч тийм байх ёсгүй 
d.цагдаагийн албан хаагчдын сэтгэл санаа өөдрөг болно 
 

28. Цагдаагийн алба хаагч нь ёс зүйн хэм хэмжээг .......................... үүрэгтэй. 
a. мөрдөж дагах 
b. хэрэгжүүлж дагах 
c. чанд сахин биелүүлэх 
d. аль нь ч биш 
 

29. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагаанд Цагдаагийн алба хаагчаас дагаж мөрдөх ёс 
зүйн горимын цогц юу вэ? 

a. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй 
b. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс суртахуун 
c. Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны стандарт 
d. Аль нь ч биш 
 



30. Цагдаагийн алба хаагч нь өөрийн үйл ажиллагаа, зан төлвөө зүй зохистой авч 
явах чадвартай байхын тулд ........................... утга, агуулга, мөн чанар, 
онцлогийг сайн мэдэж байх шаардлага гардаг. 

a. Үнэнч шударгын 
b. Ёс зүйн ухагдахуунуудын 
c. Соёл хүмүүжлийн 
d. Эрх мэдлийн 
 

31. Ёс суртахууны зарчмуудаас илүүцийг олноуу? 
a. хүнлэг, энэрэнгүй     
b. эх оронч     
c.хөдөлмөрч хичээнгүй 
d. дээдлэн сахих 
 

32.  Төрийн зорилт, чиг үүргийг МУ-ын ҮХууль болон бусад хууль тогтоомжид 
заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
..........................гэнэ. 

a. Үйлчилгээний алба                                    
b. Төрийн алба 
c. Төрийн тусгай алба                                 
d. Улс төрийн алба  
 

33. Хариуцлага хүлээх зарчимд аль нь хамаарахгүй вэ? 
a. Захирах, захирагдах зарчмыг баримтлах 
b. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай өөрийн мэдлэг, чадвараа үргэлж 

нэмэгдүүлэх, хөгжих 
c. Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой 

хүргэж, тэдний итгэлийг хүлээж ажиллах 
d. Хийсэн  ажлынхаа  гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх 

 
34. Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүй нь ............ үндсэн нөхцөлийн нэг мөн.  

a. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх 
b. Хууль дээдлэх зарчим 
c. хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн тэгш байдлыг хангах 
d. албан үүргээ амжилттай гүйцэтгэх 
e. бүгд зөв хариулт 

 
35. Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 4.3-т алба хаагч ёс зүйн хувьд 

бусдад үлгэр дууриалал үзүүлсэн, иргэд байгууллагын талархал хүлээсэн алба 
хаагчийг дараах байдлаар урамшуулж болно: 4.3,3-т аль заалт хамаарах 
вэ?...... 

а.хамт олны өтнө сайшаах 
b.боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэх, сургалтад хамрагдах эрх олгох 
c. цалинтай амралт, сувилалд амруулах 
d. бүгд зөв хариулт 
 



36.  Нийгмийн харилцаа төлөвшихөд эрх зүйгээс гадна нөлөө үзүүлдэг өөр нэгэн 
чухал хэрэгсэл бол ............. мөн. 

а. ёс суртахуун 
b. ёс зүй 
c. зан заншил 
d.бүгд зөв хариулт 
 

37.  Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм нь: 
а. 2 бүлэг 13 зүйл 
b. 2 бүлэг 19 зүйл 
c. 2 бүлэг 18 зүйл 
d. 2 бүлэг 16 зүйл 
 

38. Хуульч зөвхөн хууль сахиулагч төдийгүй, төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүнд 
багтдаг онцгой мэргэжлийн албан тушаалтны хувьд баримтлах ............ нийтлэг 
шаардлагуудыг нэгэн адил биелүүлдэг.  

а. ёс зүй 
b. хуульчийн мэдрэмж 
c. хуульчийн чөлөөт байдал 
d. хуульчийн ёс зүй 
 

39. Цагдаагийн албан хаагч ажлын бус цагаар байгууллагын нэр хүндэд харшлах 
аливаа зохисгүй үйлдэл гаргахгүй байх,  .......................... дээдлэн хүндэтгэж 
сахин биелүүлэх.  

а. хуулийг 
b. зан заншлыг 
c. дэг 
d. ёс 
 

40. Цагдаагийн албан хаагчаас өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх нь  
а. ёс зүй   
b.ёс зүйн хэм хэмжээ 
c. ёс суртахуун 
d. бүх хариулт зөв 
 

41. Төр ба иргэний харилцааны нэг чухал асуудал нь төрийн үйлчилгээг эрхэлж буй 
төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа, ................. байдал болно.  

а. ёс зүйн 
b. харилцаа 
c. ёс суртахуун 
d. ёс зүйн хэм хэмжээ 
 

42. Монголчуудын хууль цаазын бичгүүд тэр тундаа “Их засаг” хуулийн тухай 
түүхэн сурвалж бичгүүд болон эрдэмтэн судлаачдын зохиол бүтээлүүдэд 
дурьдсанаас үзэхэд төрийн хэргийг хөтлөн явуулах түшмэд, ноёдын ............,  
мэдлэг, боловсролд ихээхэн ач холбогдол өгч байжээ.  



а. төлөвшил 
b. ёс зүй   
c. харилцаа 
d.ухамсар 
 

43. Тэгш байх зарчимд аль нь хамаарахгүй вэ? 

a. Танил тал, хамаатан садан, найз нөхдийн нүүрээр ажил хөөцөлдөхийг 

хориглох 

b. Ямар ч иргэнд адил тэгш үйлчлэх 

c. Мэдрэмжтэй байх 

 

44. Ёс зүйн хэлбэрийн зөвийг сонго.  
а. Албаны ёс зүй, Мэргэжлийн ёс зүй 
b. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй, Мэргэжлийн ёс зүй 
c.Хуульчийн ёс зүй, мэргэжлийн ёс зүй 
d. Бүгд зөв 
 

45. Ёс суртахуун нь хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааны олон талт болон тухайн  
................ хэв шинжийг тодорхойлж өгдөг.  

а. нийгмийн зан байдал 
b. бие хүний   
c. хувь хүний  
d.нийгмийн харилцааны 
 

46. Ёс суртахуун нь нийгмийн харилцааны хэлбэр учраас зан суртахууны ............. 
болон ёс суртахууны ухамсарт тусгалаа олдог.  

а. мэдрэмж 
b.байдал  
c. үүрэг 
d. хариуцлага 
 

47. Төрийн албаны ..................................... зөвхөн мэргэшлийн болон уг албыг 
гүйцэтгэх чадвар, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний чанар, түвшингээр 
тодорхойлогддог байх ёстой.  

а. бодлого нь 
b. нөхцөл нь   
c. шалгуур нь 
d.хариуцлага нь 
 

48. Ёс суртахууны үүрэгт илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ ? 
a.Ёс суртахууны үнэлэлт 
b.Ёс суртахууны танин мэдэхүй үүрэг 
c.Ертөнцийн үзэх үүрэг  
d.Нөхөн үржихүйн үүрэг 

49. ............................................................ холбогдох хууль тогтоомж  болон дүрмээр 
тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл эс үйлдэхүйг хэлнэ. /Нөхөх/ 



a. Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга бат дэг журмын дутагдал гэж 
b. Цагдаагийн алба хаагчийн үйлажиллагааны доголдол гэж 
c. Цагдаагийн алба хаагчийн стандарт зөрчсөн үйлдэл гэж 
d. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн зөрчил гэж 

 
50. Цагдаагийн алба хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан бол түүний эрхэлж байгаа 

албан тушаал, цол, .................-г үл  харгалзан шалгаж шийдвэрлэнэ.  
a. Нас  
b. Ажилласан жил 
c. Хүйс 
d. Албан тушаал 

51. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагаанд цагдаагийн алба хаагчаас дагаж мөрдөх ёс 

горимын цогцыг ................................................. гэж тодорхойлж болох юм.   

а. цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй 
b. төрийн тусгай алба хаагчийн ёс зүй  
c. цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй 
d. бүх хариулт буруу 
 

52. Харилцааны үр дүн нь юу вэ? 

a. Материаллаг ба оюун санааны ямар нэг бүтээл 

b. Хүн хүндээ нөлөөллийг бий болгодог 

c. Идэвхжил, өөрчлөлт, шинэчлэл 

d. Нийгэм-сэтгэл зүйн олон талт үзэгдэл 

 

53. Аль нь харилцааны хэв шинж вэ? 

a. Эвлэрэн дагалдах 

b. Хамтын үйлийг зохион байгуулах 

c. Захиран тушаах, овжин аргалсан 

d. Мэдээ, мэдээлэл солилцох 

 

54. Аль нь үгэн бус харилцааны ангилал вэ? 

a. Гадаад, дотоод хандсан, харилцан 

b. Дохио зангаа, нүүрний хувирал, дотоод яриа 

c. Нүүрний хувирал, дуу хоолой, дохио зангаа, биеийн хөдөлгөөн 

d. Биеийн хөдөлгөөн, гадаад яриа, дохио зангаа 

 

55.  Харилцаанд урвуу холбоо гэж юуг хэлдэг вэ? 

a. Мэдээлэл дамжуулах 

b. Хариу мэдээлэл өгөх 

c. Тайлбарлах 

d. Мэдээлэл хүлээж авах 

 



56. Ярьж буй зүйл хэт төвөгтэй хүнд, ойлгомжгүй, тухайн хүний ойлголт 

төсөөлөлтэй зөрөөтэй үед харилцааны ямар саад үүсэх вэ? 

a. Хэл зүйн саад 

b. Авиа зүйн саад 

c. Ярианы хэв маягийн саад 

d. Утга зүйн саад 

 

57. Зөв сонсох чадварыг юу гэж ойлгож байна вэ? 

a. Хариуг яарч өгдөг, мэдээллийг олон шатаар илгээх, татгалзах хариу өгөх 

b. Уян хатан байх, тэвчээртэй байх, хүнлэг байх, алдааг нь ойлгуулах 

c. Идэвхтэй байх, харцаа чиглүүлэх, анхаарлаа төвлөрүүлэх 

 

58. Сэргэлэн цовоо, юм юмыг сонирхдог, нийтэч, хөгжилтэй, хүнтэй харилцаа 

холбоо хялбар тогтоох хүн бол 

a. Сангвиник 

b. Флегматик 

c. Холерик 

d. Бүгд буруу 

 

59.  Буурь суурьтай, тайван дөлгөөн, дуу цөөн биеэ хянан барьдаг хүн бол 

a. Сангвиник 

b. Флегматик 

c. Холерик 

d. Бүгд буруу 

 

60. Амжилтын тухай илтгэл, мэдээлэл, удирдлагаас тусламж авах асуудал, 

хүмүүсийн шинэ санаа, ажиллагсдын сэтгэл ханамж зэрэг нь байгууллага 

дахь ямар харилцааны төрөл вэ? 

a. Дээрээс доош чиглэсэн уруудах харилцаа 

b. Доороос дээш чиглэсэн өгсөх харилцаа 

c. Хөндлөн харилцаа 

 

61. Байгууллагын эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын нэг түвшний хүмүүс, нэгжүүдийн 

хооронд явагддаг харилцааг.......................................... гэнэ 

a. Хэвтээ 
b. Босоо 

 
62. Аль нь уруудах харилцаанд хамааралтай мэдээлэл вэ? 

a. Байгууллагын үйл ажиллагаа ба бодлого 
b. Хийж буй ажлын тайлан      



c. Шинэ санаачлага болон боловсронгуй болгох санал, байгууллагын үйл 
ажиллагаа ба бодлого 

 
63. Анхны сэтгэгдэл төрөхөд нөлөөлөгч  зүйл нь 

a. Мэдээлэл, буцах холбоо, хариу үйлдэл 
b. Анхаарал, сэтгэхүй, төсөөлөл 
c. Урьдчилсан хандлага, гадаад төрх байдал, гоо сайхан 

 
64. Сохор  бүс гэдэгт аль байдал, ойлголт хамааралтай вэ? 

a. Энэ нь өөрт болон өрөөл бусдад ил тодорхой нээлттэй байгаа зүйлийн 

талаарх төсөөлөл өгнө. 

b. Өөрт тодорхой боловч өрөөл бусдад тодорхойгүй, ойлгомжгүй зүйлийг 

багтаасан бүс 

c. Өөрт тодорхойгүй боловч өрөөл бусдад илэрхий мэдэгдэж буй зүйлийг 

харуулна.  

d.  Өөрт ч өрөөлд ч тодорхойгүй бүс 

 

65. Харилцааны бүтцийг тодорхойлно уу? 
a. Ертөнцийн талаар мэдлэг эзэмших, хамтын үйл ажиллагаагаа зохицуулах, 

өөр хоорондоо амин хувийн болон ажил хэргийн холбоо тогтоох 
b. Бие хүний хувьд хөгжиж төлөвшин, идэвхжлээ илэрхийлэх 
c. Мэдээлэл солилцох, хүн хүнээ харилцан хүртэн хүлээн авах, харилцан 

үйлчлэлцэх 
 

66. Аль нь аман бус харилцаа вэ? 
a. Гарын хөдөлгөөн, нүүрний хувирал, харц 
b. Хэл, үгсийн сан, өгүүлбэр 

 
67. Уулга алдах, гайхшрах, цочих зэрэг нь ямар ярианд хамаарах вэ? 

a. Гадаад, дотоод хандсан, харилцан 
b. Санамсаргүй яриа 
c. Дотоод яриа 

 
68. Гэрээ хэлэлцээр хийх, харилцан буулт хийх, найр тавих зэрэг нь 

зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх ямар арга вэ? 
a. Негатив арга 
b. Позитив арга 

 
69. Харилцааны явц дахь харилцан үйлчлэл дараах байдлаар илэрнэ. 

a. Хэлж ярьж ойлголцсон зүйлийг үйл ажиллагаагаараа батлан харуулах.  
b. Бие махбодийн / гар барих, тэврэх/ 
c. Сэтгэл хөдлөлийн /сайхан үг хэлэх, гутаах, уйтгарлах/ 
d.  Үйл хөдлөлийн /хамтран ажиллах, тоглох, сурах/ 
e. Бүгд зөв 

 



70. Харилцааны зорилгыг өөрөө тодорхойлж бүхий л эрх мэдлийг гартаа авч 
түүнийг удирдаж залж өөрөө голлон ярих харилцааг .............. гэнэ. 

a. Нээлттэй 
b. Хаалттай 
c. Хагас хаалттай 
d. Хандсан 

 
71. Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчийн үйлчилгээний хэдэн зарчим байдаг 

вэ? 

a. 4 

b. 5 

c. 8 

d. 6 

 

72. Харилцааны орон зайн бүсээс илүүцийг дурдана уу. 

a. Тусгай харьцааны бүс 

b. Хувийн бүс 

c. Албан ёсны харьцааны бүс 

d. Ойрын харьцааны бүс 

e. Нийтийн харьцааны бүс 

 

73. Аль нь харилцааны зөв ангилал вэ? 

a. Гадаад ба дотоод харилцаа 

b. Аман ба бичгийн харилцаа 

c. Үгэн ба үгэн биш харилцаа     

d. Аман ба дохио зангааны харилцаа 

 

74. Аль нь харилцааны хэлбэрт хамаарахгүй вэ? 

a. Хэл яриа 

b. Дууны өнгө 

c. Биеийн хэлэмж 

d. Харц  

75. Аль нь сэтгэл зүйн дотоод зөрчил үүсэх шалтгаан бэ? 
a. Үүрэг хариуцлага тодорхойгүйгээс 
b. Ажил, ачаалал хүний боломж чадавхиас давсны улмаас. 
c. Ажил мэргэжлийн мэдлэг чадвар дутсанаас. 
d. Бүгд зөв 

 
76. Илгээсэн мэдээлэл яг хэвээр үлддэггүй. Тэр нь 

a. Харилцааны нөхцөл 
b. Өгүүлж буй утга санаа 
c. Мэдээлэгчид хандах хүлээн авагчийн хандлага 
d. Энэ бүгдээс шалтгаална. 



 
77. Захирах захирагдах ёсыг илүүтэй сахих үед, төрийн тусгай албаны үйл 

ажиллагаанд, албадан цээрлүүлэх нөхцөлд хэрэглэх харилцаа аль нь вэ? 
a. Манипулятив 
b. Императив 

 
78. Аль нь өгсөх харилцаанд хамааралтай мэдээлэл вэ? 

a. Байгууллагын үйл ажиллагаа ба бодлого 
b. Хийж буй ажлын тайлан 
c. Шинэ санаачлага болон боловсронгуй болгох санал, байгууллагын үйл 

ажиллагаа ба бодлого 
79. Гадгаш чиглэгддэггүй, бусдад мэдэгддэггүй, хүний сэтгэн бодох үйлийн гол 

тулгуурын үүрэг гүйцэтгэх яриа аль нь вэ? 

a. Гадаад, дотоод хандсан, харилцан 
b. Санамсаргүй яриа 
c. Дотоод яриа 

 
80. Харилцааны явц дахь харилцан үйлчлэл дараах байдлаар илэрнэ. 

a. Хэлж ярьж ойлголцсон зүйлийг үйл ажиллагаагаараа батлан харуулах.  
b. Бие махбодийн / гар барих, тэврэх/ 
c. Сэтгэл хөдлөлийн /сайхан үг хэлэх, гутаах, уйтгарлах/ 
d.  Үйл хөдлөлийн /хамтран ажиллах, тоглох, сурах/ 
e. Бүгд зөв 

 
81. Харилцааны үндсэн зорилго юу вэ? 

a. Ертөнцийн талаар мэдлэг эзэмших, хамтын үйл ажиллагаагаа 

зохицуулах, өөр хоорондоо амин хувийн болон ажил хэргийн холбоо 

тогтоох 

b. Бие хүний хувьд хөгжиж төлөвшиж, идэвхжлээ илэрхийлэх 

c. дамжуулах солилцох, хүн хүнээ харилцан хүртэн хүлээн авах, 

Мэдээлэл харилцан үйлчлэлцэх 

d.  Хүн хүнээ харилцан хүртэн хүлээж авах, ойлголцох, харилцан 

үйлчлэлцэх, нөлөөлөх 

 

82. Цагдаагийн алба хаагч нь өөрийн үйл ажиллагаа, зан төлвөө зүй зохистой авч 
явах чадвартай байхын тулд ........................... утга, агуулга, мөн чанар, 
онцлогийг сайн мэдэж байх шаардлага гардаг. 

a. А. Үнэнч шудрагын 
b. Б. Ёс зүйн ухагдахуунуудын 
c. В. Соёл хүмүүжлийн 
d. Г. Эрх мэдлийн   

 
83. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагаанд Цагдаагийн алба хаагчаас дагаж мөрдөх ёс 
зүйн горимын цогц юу вэ? 



a. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй 
b. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс суртахуун 
c. Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны стандарт 
d. Аль нь ч биш 

 
84. Цагдаагийн алба хаагч нь ёс зүйн хэм хэмжээг .......................... үүрэгтэй. 

a. Мөрдөж дагах 
b. Хэрэгжүүлж дагах 
c. Чанд сахин биелүүлэх 
d. Аль нь ч биш 

 
85. Цагдаагийн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэхдээ нам эвсэл холбоо болон хувь хүний 

улс төрийн үйл ажиллагаатай хутгалдахгүй төрийн алба хаагчийн 
........................ хандаж байхыг эрмэлзэнэ. 

a. Сүүлийн байр сууринаас 
b. Үнэнч байр сууринаас 
c. Аль нь ч биш 
d. Төв байр сууринаас 

 
86. Ёс зүйн санкц гэж юу вэ? 

a. Ёс суртахууны хэм хэмжээ дагаж мөрдүүлэх журам 
b. Ёс суртахууны хэм хэмжээ дагаж мөрдүүлэх арга, хэрэгсэл 
c. Ёс суртахууны хэм хэжээ мөрдүүлэх хэрэгсэл 

 
87. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нийгмийн элэментүүдийн эрхэмлэн мөрдөх зан 

суртахууны үнэт чанар агуулсан шаардлагыг юу гэдэг вэ? 
a. ёс суртахууны хэм хэмжээ 
b. ёс суртахуун 
c. үнэт зүйл 
d. үзэл баримтлал 

 
88. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй гэж юу вэ? 

a. Цагдаагийн алба хаагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа 
b. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 

аюулгүй  байдал хамгаалах үйл ажиллагаанд цагдаагийн алба 
хаагч дагаж мөрдөх ёс горимын цогц 

c. Цагдаагийн алба хаагчийн зан үйлийн горим 
 

89. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага аль нь бэ?   
a. ЦАТХ тогтоомж өргөсөн зөрчсөн ЦАХ-д ял шийтгэл хүлээлгэхээр бол 

ЦАТХ болон ЦА-ийн ёс зүйн дүрмийн баримталж сахилгын 
хариуцлага оногдуулна. 

b. ЦБ, АХ-ийн ЦАТХ-д заасан бүрэн эрхээ хэрэглэхэд саад учруулсан, 
хүч хэрэглэх эсэргүүцсэн албан, үүрэгтэй нь холбогдуулан алба хаагч 
түүний хамаарал бүхий этгээдийг болон тэтгэвэр тогтоолгох насанд 
хүрсэн үндэслэлтэй цагдаагийн албанаас чөлөөлөгдсөн иргэнийг 



заналхийлсэн этгээдэд холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага 
хүлээлгэнэ. 

c. ЦАТХ-ийн 41.2-т заасан хамаарал бүхий этгээд гэж шүүгч, гэрч 
хохирогчийн нөхөр эхнэр амьдардаг эцэг, эх ,өвөг эцэг , эмэг эх мөн 
төрсөн болон дагавар үрчлэн авсан хүүхэд төрсөн ах, дүү, ач хүү, ач 

d. Дээрх бүгд буруу  
 

90. ТАХ-д ёс зүйн зөрчлийг тод язгуур байдалд хэрэглэхэд нь тус дэм өгөх 
шаардлагатай чадвар, ур чадварыг мэргэжил нэгтэй хүмүүстэйгээ харьцах 
замаар хөгжүүлж байдаг.  

a. ТАХ-д зааварчилга чиглэл өгч байх    
b. Ёс зүйнстандартынхуульзүйндтусгасанбайх 
c. Улс төрийн удирдагч төрийн албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ёс зүйн үлгэр 

жишээ стандартыг баримтлах. 
 

91. ЦАХ нь иргэдтэй харьцахдаа хөрөнгө чинээгээр нь гадуурхсан бол ямар зөрчил 

вэ? 

a. Сахилгын зөрчил 

b. Гэмт хэрэг 

c. Аль нь ч биш 

 

92. ЦАХ нь иргэдтэй харьцахдаа биед нь гэмтэл учруулсан бол ямар зөрчил вэ? 

a. Сахилгын зөрчил 

b. Гэмт хэрэг 

c. Аль нь ч биш 

 

93. Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт хэзээ батлагдсан вэ? 
a. 2010.11.14      
b. 2009.09.29 
c. 2011.11.15                  
d. 2014.06.25 

    
94. Цагдаагийн алба хаагчдад сахилгын хариуцлага хүлээлгэх тухай ЦБҮАЖ-ын 

хэдэд заасан бэ?     
a. Код-917     
b. Kод-112     
c. Kод-512   
d. Kод-914 

  
95. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэмд зааснаар “Ажлын байранд, ажлын 

цагаар албан үүрэг гүйцэтгэж явахдаа болон дүрэмт хувцастай архи 
согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх” гэсэн заалт хэд дэх заалт вэ? 

  a.3.2 
 b. 3.3 
 c. 3.4 



 d. Аль ч биш 
96. МУ-ын Засгийн газрын …………………. “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” 

батлагдсан.  
a. 2010 оны 298-р тогтоолоор 
b. 2009 оны  138-р тогтоолоор 
c. 2010 оны 288-р тогтоолоор 
d. 2009 оны 95-р тогтоолоор 

 
97. Цагдаагийн албан хаагч хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд дараах ёс зүйн 

хэм хэмжээний илүүцийг дугуйлна уу?   
a. Авлигын тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу өөрийн өмчийн 

байдал, түүнд орсон өөрчлөлт, орлогын талаар хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгтээ үнэн зөв, бүрэн мэдүүлэх; 

b. Ажлын байранд, ажлын цагаар, албан үүрэг гүйцэтгэж явахдаа болон 
дүрэмт хувцастай архи, согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх; 

c. Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодохыг   хориглосон хууль тогтоомжийг чанд сахих; 

 
98. Цагдаагийн алба хаагчид оногдуулах сахилгын шийтгэлээс илүүг сонго 

b. 1 жил хүртэл хугацаагаар ажлаас халах 
c. 6 сар хүртэл хугацаагаар цалингийн 20 хувь хасах 
d. 6 сар хүртэл хугацаагаар ажлаас халах 

 
99. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэн баримтлах вэ? 

a. ЦАХ       
b. Иргэд олон нийт  
c. Гомдол гаргагч  
d. Зөвхөн доод шатны алба хаагчид    

100. ЦАХ-ийн Сахилгын дүрмийн 11.1-т цагдаагийн байгууллага, нэгж нь 
.........сахилгын зөвлөгөөн хийж, холбогдох мэдээллийг цагдаагийн төв 
байгууллагын Аюулгүй байдал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.  

a. сар бүр 
b. улирал бүр 
c.хагас жил тутам 
d.жилийн эцэст 

 

 

 

 

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛЬ 

 


