


Агуулга 

Монголын Үндэсний Алсын Удирдлагатай Нисэх   
Төхөөрөмжийн Холбоо

Алсын Удирдлагатай Нисэх Төхөөрөмжийн Салбар 
ба Хөгжил 

Алсын Удирдлагатай Нисэх Төхөөрөмжийн Монгол 
дахь хууль, дүрэм, журам



Алсын Удирдлагатай Нисэх Төхөөрөмжийн 
Салбар ба Хөгжил 



Салбар дахь боломжууд 

2020 он гэхэд АУНТ 
салбар нь ₮240’000 
их наяд хүрнэ



Батлан 
Хамгаалах 
Салбар

₮168’000 
Их Наяд



Хэрэглээний
Салбар 

₮40’800 
Их Наяд



Бизнес болон Иргэний

₮31’200
Их Наяд



* ИНЕГ-тай хамтарч үйлдвэрлэлийн чиглэлийн Дроны сургалт зохион 
байгуулах.
* 15, 25 кг ба түүнээс дээш хүндийн жинтэй Дроныг ИНЕГ-тай хамтарч 
бүртгэлжүүлэх.
* Дроны бодлого боловсруулах, зөвлөгөө өгөх.
* Дроны худалдаа, соурсинг хийх, хамтарч ажиллах бүхий л төрлийн уулзалт, 
семинар, хурал зохион байгуулах. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд Дроны ашиглалт, 
түүний технологийн хөгжил эрчимтэй явагдаж байгаа өнөө үед тэр хөгжлийг 
Монгол улсад нэвтрүүлэх, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтыг хийх нь 
зайлшгүй шаардлага гарч байгаа явдлыг Төрийн байгууллагатай хамтарч 
ажиллах хэрэгтэй.



- Геологи, уул уурхай, байгалын нөөц тодорхойлох

- Хөдөө аж ахуй

- Байгаль орчныг хамгаалах

- Ложистик, тээвэр

- Иргэний болон батлан хамгаалах, хилийн хамгаалалт, хүчний

байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилгоо хэрэгжүүлэхэд ашиглах

- Онцгой байдал, гамшиг, аюулгүй байдлыг хангахад ашиглах,

эрэн сурвалжлах

- Эрүүл мэнд болон яаралтай тусламж үзүүлэх

- Газрын кадастрийн зураг зүй хийх, тодорхойлох гэх мэт

ашиглалтын хүрээг маш өргөн зориулалт, зорилгоор ашиглаж

байна



- Хөдөө аж ахуй салбарт – Мал, газар тариалангийн аж ахуйд нисгэгчгүй

нисэх төхөөрмжийг аль хэдийнээ ашиглаж эхэлсэн. Дрон ашиглаж бэлчээрт

буй малыг хянах, тооллого хийх, газар тариалангийн аж ахуйд усалгаа,

хортон шавьж устгах, тариа будааг агаараас хянах гэх мэт.

- Ан амьтан, байгаль орчны салбарт – Ховордсон ан амьтаныг агаараас

хянах, тоолох, тэдгээрийн нүүдэл, нутагшилтийг тодорхойлох гэх мэт эко

системийг тодорхойлоход өргөн ашиглаж байна.



* Онцгой байдал, гамшиг, аюулгүй байдлыг хангахад ашиглах, эрэн сурвалжлах.
* Хүний хүч, оролцоо хүрэх боломжгүй, алслагдсан, түвэгтэй орчин нөхцөлд 
Дрон ашиглаж аврах ажиллагаа зохион байгуулах, эрэн сурвалжлах, тэр ч 
байтугай урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дрон ашиглалтын ач холбогдлыг улам 
их ашиглах болсон. 



* Интернет үйлчилгээ – Фейсбүүк, Гүүглэ гэх мэт интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч 

томоохон байгууллагууд Дроны технологи ашиглаж алслагдсан газарт интернетийн 

үйлчилгээг алсаас үзүүлэх явдал нэвтэрч байна.

* Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт – Үл хөдлөх хөрөнгйин бүртгэл, сурталчилгаа, байршил, 

орчин гэх мэт бүхий л үзүүлэлтийг хангах зорилгоор Дроныг өргөн ашиглах болсон.



Энэ мэтчилэн Дроны технологийг ийнхүү өргөн ашиглах нь:

* Бага зардлаар илүү их ажил гүйцэтгэх, 

* Түргэн шуурхай гүйцэтгэх

* Хүний оролцоог багасгаж техник, технологийн хөгжлийг хүргэх

* Мониторинг хийх

* Бүртгэх үйл ажиллагаа

* Сурвалжлах үйл ажилагаа

* Тогтоох үйл ажиллагаа

* Нотлох үйл ажилллагаа

* Үйлчлэх үйл ажиллагаа

* Борлуулах үйл ажиллагаа гэх мэт бүхий л салбар, үйл ажиллагаанд өргөн 

ашиглаж түүнийн цар хүрээ, технологийг улам боловсронгуй болгох явдал 

эрчтэй хөгжиж байна.



Салбар дахь Улс Орнуудын Хөрөнгө 
Оруулалт 



Салбар дахь Улс Орнуудын Хөрөнгө 
Оруулалт 



Салбар дахь Улс Орнуудын Хөрөнгө 
Оруулалт 



120м
Өндрийн хязгаар 

25кг дээш алсын удирдлагатай нисэх 
төхөөрөмж зөвшөөрөлгүй нисгэхийг 
хориглоно Хүний дээгүүр нисгэж 

болохгүй

Хууль дүрэм журам 



Анхаарал Тавьсанд Баярлалаа!


