
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН 
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ 

 
2015 оны 08 дугаар                                                                                                Улаанбаатар 
сарын 28-ны  өдөр                                         Дугаар А/187                                         хот          

  
                                                          

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 
 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8дугаар зүйлийн 8.3 дахь 
хэсгийн заалтыгүндэслэн ТУШААХ нь: 

1.“Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 

2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар 
Р.Чингис/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/ нарт тус тус даалгасугай. 

3.Энэхүү журмыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 

          

САЙД                                Д.ДОРЛИГЖАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хууль зүйн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын  
28-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалын хавсралт 

  

ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО  
ТООЦОХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Тээврийн хэрэгслийн жолоочид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбоотой хууль, дүрэм, журам, стандартыг мөрдүүлэх, тэдний сахилга, хариуцлагыг 
сайжруулах, гаргасан зөрчилд оноо тооцох, зөрчил гаргаагүй тохиолдолд урамшуулах 
асуудлыг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 

1.2.Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох нь зам тээврийн осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлж, учрах хохирлыг багасгах, жолооч нарын сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлж, замын хөдөлгөөнд соѐлтой оролцуулахад чиглэгдэнэ. 

1.3.Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, жолоочийн бүртгэл мэдээллийн 
санд бүртгэлтэй жолоочид энэхүү журам үйлчилнэ. 

1.4.Жолоочийн зөрчлийн онооны дээд хэмжээ 10 байхаар тооцно. Энэхүү журам 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий жолооч 
нарт, цаашид шинээр жолоодох эрхийн үнэмлэх авсан жолооч /үнэмлэх нөхөж, сольж 
авах, ангилал ахиулахаас бусад/, зөрчлийн оноо дууссан болон эрх хасагдсан жолооч 
зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн 10 
оноо олгоно.  

Хоёр. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасах 

2.1.Жолооч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт зөрчсөн үйлдэлд нийгэмд учирч болзошгүй хор, уршгаас 
шалтгаалан зөрчлийн 1-5 оноо хасна. 

2.2.Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо дууссан тохиолдолд тухайн жолоочийг 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүйд тооцно. 

2.3.Хуульд заагдсан үндэслэлээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасагдсан 
жолоочийн зөрчлийн оноог дууссанд тооцно. 

2.4.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчснөөс 
зам тээврийн осол гаргасан болох нь эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны хуульд 
нийцүүлэн гаргасан шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд 5 оноо хасна. 

2.5.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандарт зөрчсөн үйлдэлд холбогдох хуулийн дагуу торгох шийтгэл ногдуулж, 
зөрчлийн оноог дараах хэмжээгээр хасна. Үүнд: 

2.5.1.тухайн тээврийн хэрэгслийн ангилалд тохирох үнэмлэхгүй үедээ 
/жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
жолоочид -2 оноо; 



2.5.2.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээдэд /жолоодлогын дадлага 
хийхээс бусад тохиолдолд/ жолоог шилжүүлсэн жолоочид -1 оноо; 

2.5.3.согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөт эм бэлдмэл 
хэрэглэсэн этгээдэд жолоог шилжүүлсэн жолоочид -2 оноо; 

2.5.4.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу 
ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, мөн уг этгээдэд тээврийн хэрэгслийн 
жолоог шилжүүлсэн жолоочид -1 оноо; 

2.5.5.улсын бүртгэлийн дугааргүй, тогтоосон хугацаанд дугаараа аваагүй 
буюу дугаараа нуун далдалсан тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон 
жолоочид -2 оноо; 

2.5.6.механикжсан тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны систем, жолооны 
механизм ажиллахгүй, чиргүүлийн холбоос /чиргүүлтэй үед/ эвдэрсэн, харанхуй 
буюу үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал үед гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь бүрэн 
бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид -2 оноо; 

2.5.7.тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж, ашиглахтай 
холбоотой хууль, тогтоомж зөрчсөн жолоочид -3 оноо; 

2.5.8.зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч Замын хөдөлгөөний дүрэмд 
заасан үүргээ биелүүлээгүй жолоочид -2 оноо; 

2.5.9.замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалах бүс, хамгаалах малгай 
хэрэглээгүй жолоочид -1 оноо, 

2.5.10.замын хөдөлгөөнд оролцохдоо зорчигчид хамгаалах бүс, хамгаалах 
малгай хэрэглүүлээгүй жолоочид -1 оноо, 

2.5.11.гэрлэн дохио болон цагдаагийн алба хаагчийн хориглосон дохиог 
зөрчин замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид -1; 

2.5.12.замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тээврийн хэрэгслийн хурдыг 
зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас тавь хүртэл хувиар хэтрүүлсэн тохиолдолд -2 оноо; 

2.5.13.замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар гүйцэж түрүүлэхийг хориглосон 
газарт гүйцэж түрүүлэх үйлдэл хийсэн жолоочид-2 оноо; 

2.5.14.давуу эрх бүхий явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй жолоочид -2 оноо; 

2.5.15.төмөр замын гарам нэвтрэх журам зөрчсөн жолоочид -3 оноо; 

2.5.16.тууш замын хөдөлгөөний журам зөрчсөн жолоочид -1 оноо; 

2.5.17.хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн жолоочид -1 оноо. 

  

Гурав. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноог сэргээх, урамшуулах 

3.1.Зөрчлийн бүртгэлийн оноо хасагдсанаас хойш 1 жилийн хугацаанд дахин замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчөөгүй жолоочийн хамгийн сүүлд 
хасагдсан оноог сэргээж, мөн зөрчил гаргалгүй 2 жил өнгөрсөн тохиолдолд зөрчлийн 10 
оноог сэргээж урамшуулна. 



3.2.Жолоочийн зөрчлийн оноо дууссан буюу эрх хасагдсан, хуулийн дагуу 
оногдуулсан торгуулийг заагдсан хугацаанд сайн дураараа төлөөгүй жолоочид энэхүү 
журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан урамшуулал хамаарахгүй. 

3.3.Эрх бүхий албан тушаалтан, захиргааны хэргийн шүүхээс торгуулийг хүчингүй 
болгосон тохиолдолд бичгээр ирүүлсэн шийдвэрийг үндэслэн тухайн хасагдсан жолоочийн 
зөрчлийн оноог сэргээнэ. 

3.4.Зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасуулсан жолооч хүсэлт гаргаж, зохих журмын 
дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн бүртгэлийн 10 оноог 
сэргээн олгож болно. 

Дөрөв. Бусад 

4.1.Цагдаагийн байгууллага нь зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн бүртгэл 
мэдээллийн санд бүртгэгдсэн зөрчлийн мэдээлэлд үндэслэн жолоочийн бүртгэл 
мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах байдлаар зөрчлийн оноог тооцож ажиллана. 

4.2.Жолооч бүр өөрийн зөрчлийн онооны мэдээллийг сайт болон ухаалаг утсанд 
зориулсан программ хангамж, лавлах утас, мессеж үйлчилгээ зэрэг хэлбэрээр дамжуулан 
жолоодох эрхийн үнэмлэхний дугаараар авах боломжоор хангагдсан байна. 

4.3.Зөрчлийн онооны мэдээлэлд жолоочийн овог нэрийн үсгийг 30-аас дээшгүй 
хувийг түүвэрлэсэн байдлаар, зөрчлийн онооны үлдэгдэл, хасуулсан, сэргээсэн, 
урамшуулсан түүх багтана. 

4.4.Жолоочийн зөрчлийн онооны мэдээллийн сангийн баяжилт, нууцлалыг 
Цагдаагийн байгууллага хариуцаж ажиллах ба лавлах үйлчилгээтэй холбоотой ажлыг 
төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.  

4.5.Энэхүү журмыг зөрчсөн Цагдаагийн алба хаагч болон иргэнд холбогдох хууль, 
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

  

----оОо---- 


