
Ride a bicycle on the roadway (not sidewalk) if there is no 

bicycle lanes.  Keep to the left of the roadway in the same 

direction as a car.

When you ride a bicycle on the road with arrow mark 

(            ), keep to the left along the arrow mark(  )

Bicycle traffic rules

A bicycle lane is a road for only 

bicycles built in the roadway.

Keep to the left.  Riding bicycles side 

by side is banned.

Ride a bicycle on the bicycle 

lanes when the road is 

separated by bicycle lanes.

The arrow mark (          ) is to inform 

bicycle and car drivers of the position 

and direction of the bicycle.
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Contact Us



没有设置自行车道的公路上，请在车道 (非人行道) 

上骑自行车。请在车道的左侧跟汽车走同一个方向。

自行车在有箭头标志 ( ) 的道路上行驶时，请沿

着箭头标志 ( ) 靠左行驶。

车 规则

自行车道是设置在车道上的自行车

道。

请左侧通行。禁止自行车并行

在公路上，自行车道和汽车

道分开的情况下，请在自行

车道上骑自行车。

箭头标记 ( ) 便于告知自行车

或汽车的驾驶员，自行车通过的位

置和方向。
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Nếu không có làn đường dành cho xe đạp thì hãy lưu thông trên 

lòng đường dành cho xe cơ giới (không phải vỉa hè). Hãy lưu 

thông phía bên trái và cùng hướng lưu thông với xe cơ giới khác.

Nếu bạn đi xe đạp trên một con đường có mũi tên ( ), hãy 

đi bên trái dọc theo mũi tên ( ).

Quy tắc lưu thông xe đạp

Dấu mũi tên ( ) là để thông báo 

cho người điều khiển phương tiện 

giao thông xe cơ giới và xe đạp đây là 

vị trí và hướng đi dành cho xe đạp.

Ban phát triển đô thị thành phố Miki khoa đường lộ và sông ngòi.

Ban quản lý môi trường sống thành phố Miki khoa môi trường.  

Điện thoại: 0794-82-2000 (Số đại diện)

Trường hợp mặt đường được 

phân tách làn đường dành riêng 

cho xe đạp, xin hãy lưu thông trên 

làn đường dành cho xe đạp này. 

Làn đường được phân tách dành cho 

xe đạp là làn đường được thiết lập 

riêng cho xe đạp nằm phía bên tay trái 

lòng đường. Nghiêm cấm dàn thành 

hàng ngang khi lưu thông xe đạp. 

Thông tin liên lạc



自転車は、車道を通ります。

車が通る道の一番左を、車と同じ方向に通ります。

（矢羽根の印）がある道路は、 に沿って

車道の左側を通ります。

自転車の通行ルール
じ て ん し ゃ つ う こ う る ー る

自転車レーンは、車道につくられ

た自転車のための道です。

左側を通ります。他の自転車と並

んで通ってはいけません。

自転車は、

自転車レーンを通ります。

矢羽根の印は、自転車や自動車の

ドライバーに、自転車の通る位置

と方向を知らせます。

三木市 都市整備部 道路河川課

市民生活部 生活環境課
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じてんしゃ

じてんしゃレーン とお

じてんしゃレーン しゃどう

じてんしゃ みち

ひだりがわ とお ほか じてんしゃ なら

とお

じてんしゃ しゃどう とお

くるま とお みち いちばんひだり くるま おな ほうこう とお

やばね しるし どうろ そ

しゃどう ひだりがわ とお

どらいばー じてんしゃ とお いち

やばね しるし じてんしゃ じどうしゃ

ほうこう し

問合せ先
といあわ さき

みきし としせいびぶ どうろかせんか

しみんせいかつぶ せいかつかんきょうか

だいひょう


