
 

Японы дүрмүүдийг 

мэдэж аваад 

мөрдөөрэй 

Мэдэж аваарай 
Бэлнээр төлбөр хийх зориулалттай АТМ банкийн картууд, 

гар утас, эрүүл мэндийн даатгалын картууд, оюутны 

тасалбарууд зэргийг зарах эсвэл түрээслэх, худалдаж авах 

эсвэл бэлгээр авах болон өөр нэг хүнээс түрээсэлж авахыг 

хориглоно. 

. 

 

Мөрдөөрэй 
Гэмт хэргийн бүлэглэл нь хийхэд хялбар ба өндөр сайн 

цалинтай хагас ажлын өдрийн ажлыг санал болгодог.  

Таны хийж болохгүй цалинтай түр ажил:  

Хадгаламжийн камераас аливаа нэгэн ачаа авах.  

Өөр хүний банкийн картаас мөнгө авах. 

Хүний байранд аливаа нэгэн харийн зүйл хүлээж авах.  

Энэ бол гэмт хэрэг. 

Та үүнийг яасан ч үйлдэж болохгүй. 

Хэрвээ таныг дуудсан ч та үүнийг үйлдэж болохгүй. 

Мэдэж аваарай 
Хийж болохгүй түр ажил гэж байдаг. 

Хялбар ажил хийлгээд маш их мөнгөн цалин өгдөг ажил 

хийвэл тус хүнийг өөрийн мэдэлгүй аливаа нэгэн гэмт 

хэргийн бүлэглэлийн гишүүн болох боломжтой болгоно. 

Мөрдөөрэй 
Банкийн картууд, хадгаламжийн дэвтрүүд, (SIM картуудтай) 

гар утасууд зэргийг хэн нэгэнд зарах эсвэл бэлэглэхийг 

хориглоно. 

Үүнийг худалдаж авсан ба зарсан хүмүүсийг цагдаа 

баривчлан хорих болно. 

Та өөрийн нутагт буцах болоод үүнийг дахин хэрэглэхгүй 

бол банк эсвэл явуулын дэлгүүрт очоод: “Кайяку” (гэрээ 

цуцлах) гэж хэлээрэй. 

Та эрүүл мэндийн даатгал эсвэл оюутны тасалбарын картыг 

хүнээс түрээслэн авч болохгүй. Та хүний картыг хэрэглэж 

болохгүй. Хэрвээ таны найз ч үүнийгээ түр өгөхийг гуйсан ч 

та бүү зөвшөөр. 
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Мэдэж аваарай 
Дэлгүүрээс төлбөрийн хийгээгүй байхдаа барааг гадаа гаргаж 

болохгүй. Зүгээр хаягдсан эсвэл мартсан байгаа өөр нэгэн 

харийн хүний зүйлийг авч явж яавч болохгүй. Үүнийг гэмт 

хэрэгт тооцно. 

Мөрдөөрэй 
Дэлгүүрээс бараа хулгай хийж болохгүй. 

Өөр нэгэн хүний эд зүйлийг хулгайлж болохгүй. 

Хэрвээ та хулгай хийгээгүй ч гэсэн аливаа нэгэн хулгайлсан 

зүйл эдийг хамтран өргөж явах, хэн нэгэнд зугатахад нь 

туслах, дэлгүүрийн ажилтанд үүнийг анзааруулахгүй гэх 

мэтийн үйлдлүүд хийхийг хориглох ба  

хулгай хийж байгаа хэн нэгэнд туслах нь гэмт хэрэг болдог.  

Хэн нэгийн үлдээсэн унадаг дугуйг ашиглаж хэрэглэж 

болохгүй.  

Хэн нэгний унагаасан эд зүйлийг авч өмчилж болохгүй. 

Үүнийг цагдаагийн хэсэгт аваачиж өгөөрэй. 

 

Мэдэж аваарай 
Түр оршин суугчийн хуурамч үнэмлэхийг  

  өөртөө байлгаж болохгүй  

  худалдаж авч болохгүй  

  хуурамчаар үйлдэж болохгүй  

  хэрэглэж болохгүй. 

. 

 

Мөрдөөрэй 
Таны түр оршин суугчийн үнэмлэх маш их үнэтэй зүйл. 

Хуурамч түр оршин суугчийн үнмлэхийг өөртөө хадгалж, 

үйлдэж ба хэрэглэж болохгүй. Ийм бол таныг цагдаа 

баривчлан хорино.  

Хэрвээ та олон нийтийн сүлжээнд хэн нэгэн оршин 

суугчийн хуурамч үнэмлэх  

Худалдаж байгаа 

Худалдан авч байгаа  

гэх мэдээлэл харвал үүнийг яасан ч худалдаж авч 

болохгүй.  

 Оршин суугчийн үнэмлэх дээр бичсэн зүйлийг өөрчлөн 

засаж болохгүй.  

 

Мэдэж аваарай 
Хэн нэгэн хүн таниас хичээнгүйлэн гуйсан ч Интернет 

дэлгүүрүүдэд өөр нэгэн хүний банкны зээлийн АТМ картын 

нэр ба дугаараар эсвэл түүний гар утсаар төлбөр хийж яавч 

болохгүй. 

 

Мөрдөөрэй 
Олон нийтийн нийгмийн сүлжээнд гэмт хэрэг болох маш 

олон түр ажлын зарууд байдаг.  

Худалдан авснаар мөнгө хийж болдог ажлуудаас цаашид 

гэмт хэрэг болж болох маш олон төрлийн ажил бий.  

Энэхүү ажил хийснээр гэмт хэрэг үйлдэж, худалдаж авсан 

хүнийг цагдаа баривчлан хорино.  

Өөр хүний нэр ба АТМ зээлийн картыг хэрэглэн худалдаа 

хийж яавч болохгүй.  

Таны найз таниас гуйсан ч гэсэн өөр нэгэн хүний дугаараар 

АТМ зээлийн картаар худалдаа хийж яавч болохгүй. 

 

  


