
 
  
 
 

2019 онд Хоккайдо мужид унадаг дугуй унаж байгаад зам тэээврийн осолд орж нас барсан 
хүний тоо өмнөх оныхтой харьцуулахад дөрвөн хүнээр нэмэгдэж арван хүн байсан ба энэ нь нийт 
нас барагсдын 6.6%-ийг эзэлж байна.  

Унадаг дугуй унаж байгаад осолд орсон хүмүүсээс дугуйгаар зорчихдоо уулзвар дээр аюулгүй 
байдлыг нягталж хараагүй, түр зогсох тэмдэг, гэрлэн дохиог үл тоомсорлосон зэрэг замын 
хөдөлгөөний дүрмийн зөрчлүүдийг гаргасан ослууд цөөнгүй байсан.  

Мөн Хоккайдо мужийн цагдаагийн газраас унадаг дугуйгаар зорчигчдын авто тээврийн ослыг 
бууруулахын тулд авто тээврийн осолтой шууд холбогдох гэрлэн дохио үл тоомсорлох гэх мэт 
дүрмийн зөрчлүүдийг сэрэмжлүүлэх, сануулж заавар зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагаануудаа 
чангатгахаас гадна хортой, аюултай дүрмийн зөрчлүүдийг үйлдсэн этгээдүүдийг баривчлах арга 
хэмжээг авч, баривчлагдсан дүрэм зөрчигчдийг прокурор руу шилжүүлж байна.  

  
    
 

Он Баривчлагдсан Сэрэмжилсэн, 
сануулсан 

2019 33  12,927  
2018 17  12,653  
2017 33  11,671  

 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
Өнөөг хүртэл замын хөдөлгөөний тухай хуулиар унадаг дугуйгаар гэрлэн дохио зөрчих, 

согтуугаар дугуй унах, төмөр замын хаалттай гарамруу нэвтрэх зэрэг аюултай үйлдлүүдийг 
зүйлчлэн зааж өгсөн байсан. Харин 2020 оны 6-р сарын 30-ний өдөр замын хөдөлгөөний тухай 
хуульд өөрчлөлт орж “бусдын зорчих хөдөлгөөнд санаатай саад учруулах” гэдгийг шинээр нэмж 
оруулан, нийт арван таван зүйл заалт бүхий аюултай замын хөдөлгөөнийг хэрэг үүсгэх зөрчилд 
тооцохоор тодорхойлсон байна.    

Мужийн дугуйгаар зорчигчдыг сануулсан,     
 сэрэмжилсэн болон баривчилсан нөхцөл байдал 

※Зэрэгцэж явах, хоёулаа суух, зоонтог барингаа дугуй унах, явган зорчигчийн хажуугаар хүчээр гарч явах зэрэг энгийн үед анзааралгүй 

хийчих зүйлс ч гэсэн дүрмийн зөрчилд тооцдог.  

※Хоккайдо цагдаагийн газрын вебсайтаас 



Энэхүү завшааныг ашиглаж замын хөдөлгөөний тухай хуулийн “унадаг дугуйны аюултай 
жолоодлого”-ыг дахин нягталж уншин өөртөө болон бусдад хэрхэн аюулгүй зорчих талаар замын 
хөдөлгөөний дүрмийг дахин таниулцгаая.  
 
〇 Замын хөдөлгөөний тухай хуулиар тогтоосон аюултай жолоодлогын 15 заалт 

1. Гэрлэн дохио зөрчих 
Явж буй чиглэлийнхээ улаан гэрлэн дохиог үл тоомсорлож  
уулзвар нэвтэрч болохгүй. 

2. Анхааруулсан газар түр зогсох хөдөлгөөн хийгээгүй 
“どまれ-ЗОГС” гэсэн тэмдэг бүхий газар болон болон  
түр зогсохыг анхааруулсан газар нэг удаа түр зогсох ёстой. 

3. Төмөр замын хаалттай гарамруу нэвтрэх 
Төмөр замын хаалт доош бууж анхааруулах дохио дуугарч буй гармаар нэвтэрч болохгүй. 

4. Нэвтрэхийг хориглосон хэсгээр зорчих 
Замын хөдөлгөөний таних тэмдгээр зорчихыг хориглосон хэсгээр нэвтэрч зорчиж болохгүй.  

5. Явган хүний замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн зөрчил (аюулгүй хурдаар зорчих)  
Замын хөдөлгөөний тэмдгээр зорчихыг зөвшөөрсөн явган хүний замаар анхаарал 
болгоомжтойгоор, аюулгүйн зохих ёсны хурдтай явах ёстой. 

6. Явган хүний замаар хөдөлгөөнд оролцох үеийн замын  
хөдөлгөөний зөрчил 
Замын хөдөлгөөний тэмдгээр зорчихыг зөвшөөрсөн явган хүний 
замаар аюулгүйн зохих ёсны хурдтайгаар зорчиж болно.  
Унадаг дугуйгаар нэвтрэхийг зөвшөөрсөн тэмдэггүй явган хүний замаар 
зорчихдоо авто зам талруугаа шахаж аюулгүйн зохих ёсны хурдтайгаар  
зорчих ёстой. Явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулахаар байвал түр зогсож өгөх ёстой 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дугуйгаар зорчигч нь дараах тохиолдлуудад дээрхи замын хөдөлгөөний тэмдэг байхгүй 
байсан ч явган хүний замаар зорчих боломжтой. 
・ 13 хүртэл насны хүүхэд 
・ 70-иас дээш насны өндөр настан 
・ Хөгжлийн бэршээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын хуулийн хавсралтад заасан 

хөгжлийн бэршээлтэй иргэд ( насанд хүрээгүй иргэнийг ч гэсэн багтаана) 
・ Аюулгүй зорчихын тулд явган хүний замаар зорчихоос өөр боломжгүй тохиолдолд; 
※ Жишээлбэл дараах тохиолдлууд: Авто зам дээр зогсох тээврийн хэрэгсэл хэтэрхий их, 

баруун талаараа зайлсхийж явах нь боломжгүй, замын хөдөлгөөний зорчих хөдөлгөөн 
ихтэй, мөн авто зам нь давчуу, зай багатай, аюултай уурласан зорчигч хажуугаас шахах, 
шалтгаангүйгээр сигналаа дуугаргах зэргээр авто машин ашигласан хүчирхийлэл бүхий 
үйлдэл гаргаж буй зэрэг. 
※ “Өөр боломжгүй тохиолдол”-ийн тухайд дугуйгаар зорчигч нь зөвхөн шууд мэдрээд бус дам 

байдлаар ойлгож ухамсрлаад нөхцөл байдлаа тодорхойлох нь чухал. 

※Явган хүний замаар    

нэвтрэхийг зөвшөөрсөн тэмдэг 



7. Зорчих хэсгийн зөрчил 
Явган хүний зам, авто замын ялгаа бүхий зам дээр авто зам 
хэсгээр нь зорчих ёстой. Мөн унадаг дугуй нь авто  
замын зүүн гар талыг барьж явах ёстой. 

8. Явган зорчигчийн замын хөдөлгөөнд саад учруулах 
Явган хүний замыг огтолцож нэвтрэх үедээ явган зорчигчийн  
хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр зохих ёсны хурдтай явах ёстой. 

9. Уулзвараар нэвтрэхдээ аюулгүй нэвтрэх үүргээ зөрчих 
Автозамын уулзвараар нэвтрэх үедээ давуу эрхтэй тээврийн хэрэгсэл болон замын өргөн нь 
мэдээжийн илүү өргөн замаар зорчиж буй тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнд саад учруулж 
болохгүй. 

10. Уулзвараар нэвтрэхдээ давуу эрхтэй зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулах 
Уулзвараар баруун гар тийш эргэх үедээ чигээрээ яваа болон зүүн эргэж буй машины 
хөдөлгөөнд саад учруулж болохгүй.  

11. Аюулгүйн тойрог бүхий уулзвараар нэвтрэхдээ аюулгүй нэвтрэх үүргээ зөрчих 
Аюулгүйн тойрог бүхий уулзвараар зорчих тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулж 
болохгүй. 

12. Хурд хасах төхөөрөмж (тоормос)-ийн доголдолтой унадаг дугуйгаар жолоодох 
Хэвийн бус, доголдолтой тоормостой унадаг дугуй, тоормос нь зөвхөн урд дугуйг эсвэл 
зөвхөн хойт дугуйгаа л удирдаг эсвэл тоормосгүй унадаг дугуйг жолоодож болохгүй. 

13. Аюулгүй жолоодлогын үүргээ зөрчих 
Унадаг дугуйгаар зорчигч нь бариул, тоормос зэргээ баттайгаар  
жолоодож бусдад аюул учруулахгүйгээр зохих ёсны хурдтайгаар,  
(гар утсаараа оролдож зорчих, нэг гартаа зоонтог барьж зорчих,  
чихэвч зүүж хөгжим сонсонгоо дугуй унах зэрэг)-ийг хийлгүй  
зүй ёсоор жолоодох ёстой. 

14. Согтуугаар зорчих 
Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ унадаг  
дугуйгаар зорчиж болохгүй. 

15. Бусдын зорчих хөдөлгөөнд санаатай 
саад учруулах 
Бусдын зорчих хөдөлгөөнд саад учруулах зорилготойгоор “урсгал сөрж зорчих замыг нь хаах”, 
“шахаж явах”, “гэнэт чиглэлээ өөрчлөх”, “шаардлагагүй үед тоормосоо огцом гишгэх” “хонхоо 
шаардлагагүйгээр олон дахин дуугаргах”, “тээврийн хэрэгсэл хоорондын зайг баримтлахгүй 
байх”, “гүйцэж түрүүлэх дүрмийг зөрчих” зэрэг үйлдлүүдийг гаргаж болохгүй.   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Аюултай зөрчлөөр гурван жилд хоёр удаа хэрэг үүсгэгдвэл аюулгүйн сургалтад суухыг 

тушааж, биелүүлээгүй тохиолдолд 50 мянган иен хүртэл дүнгээр торгуулна. (14 наснаас дээш 
насныхан) 
※Муж, аймгаас хамаарч өөр байх ч сургалтын цаг нь гурван цаг, төлбөр нь 6,000 иен орчим  
байна. Жишээ нь бусдын зорчих хөдөлгөөнд саад учруулангаа гэрлэн дохиог зөрчвөл нийт хоёр 
удаагийн аюултай зөрчил гаргасанд тооцож аюулгүйн сургалтад шууд суухыг шаардсан тушаал 
гардаг.  

   Мөн цагдаагийн газраас “дугуй унангаа гар утсаа оролдох”-ыг зам тээврийн ноцтой осолд 
хүргэх аюултай үйлдэл гэж анхааруулсаар ирсэн. Дугуй унангаа гар утсаа оролдохыг “аюулгүй 
жолоодох үүргээ зөрчсөн” гэж үздэг учраас хэрэг зөрчилд оруулан тооцдог.  

 
 
〇 Унадаг дугуй бол ердийн тээврийн хэрэгсэл.  
  Замын хөдөлгөөний тухай хуулиар унадаг дугуйг хөнгөн зэрэглэлийн, ердийн тээврийн 

хэрэгсэлд тооцдог. Иймд унадаг дугуйг жолоодохдоо “тээврийн хэрэгслийн замын хөдөлгөөний 
дүрмийг” баримтлах шаардлагатай. Цагдаагийн газраас унадаг дугуй унаж байхдаа баримтлах 
ёстой замын хөдөлгөөний дүрмээс ялангуяа “унадаг дугуйг аюулгүй ашиглах таван заалт”-ыг 
чухалчилж үздэг. Ойролцоох дэлгүүр орж гарах зэргээр унадаг дугуй ашиглах үедээ ч 
аюулгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцож байхыг эрмэлзэцгээе. Энэ эрмэлзэл бүр таны болон 
танай гэр бүлийг тань хамгаална.  

  
1. Унадаг дугуйгаар зарчмын хувьд авто 

замаар зорчих ч тухайлсан тохиолдлуудад 
явган хүний замаар зорчиж болно. 

2. Унадаг дугуйгаар авто замаар зорчих бол 
зүүн гар талаа баримтлах ёстой.  

3. Явган хүний зам дээр явган зорчигч давуу 
давуу эрхтэй бөгөөд авто зам талруугаа шахаж 
зохих ёсны хурдтайгаар явна.  

4. Аюулгүйн дүрмийг баримтлах 
5. Хүүхдүүд хамгаалалтын малгай өмсөнө. 

  
 
 
 
  

 

    Унадаг дугуйг хэн ч 
амархан унах тээврийн 
хэрэгсэл ч замын 
хөдөлгөөний дүрмийг 
баримталж хэвшицгээе! 

 

Анхааруулга Анхаар! 



Унадаг дугуйгаар зорчих үеийн  
замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчлийн торгууль, шийтгэл  

Зөрчлийн нэр Торгууль, шийтгэлийн 
хэмжээ 

Холбогдох хууль,  
журмын заалтууд 

〇 Согтуугаар жолоо 
барихыг хориглох 

Тав хүртэл жил хорих эсвэл 
1,000,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

65-р зүйл 1-р заалт； Ямар ч хүн 
согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ 
дугуй унаж явж болохгүй.  

〇 Гэрлэн дохио 
зөрчих 
 

Гурав хүртэл сар хорих 
эсвэл 50,000 иэн хүртэл 
торгох шийтгэл 

7-р зүйл: Гэрлэн дохионы гэрэл болон 
зохицуулагч цагдаагийн гар дохиог дагах 
ёстой. 

〇 Түр зогсох газар 
түр зогсоогүй 

Гурав хүртэл сар хорих 
эсвэл 50,000 иэн хүртэл 
торгох шийтгэл 

43-р зүйл: Замын таних тэмдэг зэргээр 
түр зогсохыг заасан газарт зогсох 
зураасны өмнө түр зогсох ёстой.  

〇 Гэрлээ асааж 
явахгүй байх 

50,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

52-р зүйл: Шөнө, оройн цагаар замаар 
зорчих үедээ гэрлээ асааж явах ёстой. 

〇 Хоёр хүн 
сундалцаж явахыг 
хориглох 

20,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

57-р зүйл: Муж, аймгийн нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах хорооноос баталсан суух 
хүний тооноос хэтрүүлэн хүн сундалцаж 
унадаг дугуйг жолоодож болохгүй. 

〇 Нэвтрэхийг 
хориглосон хэсгээр 
зорчих 

Гурав хүртэл сар хорих 
эсвэл 50,000 иэн хүртэл 
торгох шийтгэл 

8-р зүйл: Замын таних тэмдгээр 
нэвтрэхийг хориглосон зам эсвэл тухайн 
замын нэг хэсгээр зорчиж болохгүй.  

〇 Авто замаар 
хөдөлгөөнд оролцох 

Гурав хүртэл сар хорих 
эсвэл 50,000 иэн хүртэл 
торгох шийтгэл 

17-р зүйл 1-р заалт: Явган хүний замтай 
зааглагдсан авто зам бол авто замаар 
хөдөлгөөнд оролцох ёстой.  

〇 Зүүн гар талаа 
барьж хөдөлгөөнд 
оролцох 

Гурав хүртэл сар хорих 
эсвэл 50,000 иэн хүртэл 
торгох шийтгэл 

7-р зүйл 4-р заалт: Замын төв хэсгээс 
зүүн талаа барьж явах ёстой. 

〇 Бусад унадаг 
дугуйтай зэрэгцэж 
явах 

20,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

19-р зүйл. Унадаг дугуй зэрэг ердийн 
тээврийн хэрэгсэл нь өөр ердийн 
тээврийн хэрэгсэлтэй зэрэгцэж явж 
болохгүй.   

〇 Энгийн унадаг 
дугуй явж болох явган 
хүний замаар зорчих 

20,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

63-р зүйл 4-2-р заалт: Замын таних 
тэмдгээр явахыг зөвшөөрсөн явган хүний 
замаар зорчих үедээ явган хүний замын 
төв хэсгээс авто зам хүртэлх хэсгээр 
зохих ёсны хурдтайгаар зорчих ёстой. 
Мөн энгийн унадаг дугуйгаар зорчих 
үедээ явган хүний зорчих хөдөлгөөнд 
саад учруулахаар байвал түр зогсож зай 
тавьж өгөх ёстой.  



〇 Унадаг дугуйн 
гарцаар уулзвар 
нэвтрэх 
 

20,000 иэн хүртэл торгох 
шийтгэл 

63-р зүйл 7-1-р заалт: Уулзвар болон 
түүний орчимд унадаг дугуйнд зориулсан 
гарц байгаа бол уг унадаг дугуйн гарцаар 
уулзвар гатлах ёстой.  

 
  

※Хоккайдо цагдаагийн газрын вебсайтаас 


