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Хэрэгцээ, шаардлага

• Одоогоор дэлхий дахинд 250 гр-аас 3000 кг хүртэл жинтэй 269 нэр
төрлийн, ахуйн хэрэглээний болон батлан хамгаалах чиглэлд
ашиглаж буй алсын удирдлагатай төхөөрөмж зохион бүтээн
ашиглаж байна.

• Ангилал, төрөл, ашиглалтын хүчин чадал, зориулалтыг
тодорхойлох гэх мэт..

• Монгол улсын хэмжээнд хүнгүй нисдэг төхөөрөмжийн хэрэглээг
тодорхойлох, хаягжуулах, эрсдлыг удирдах.

https://www.youtube.com/watch?v=SdfVIdsufI8

https://www.youtube.com/watch?v=RKIKP4gLl2c

https://www.youtube.com/watch?v=SdfVIdsufI8
https://www.youtube.com/watch?v=RKIKP4gLl2c


Үүсэл, санаачлга

• МХНТНХолбооны удирдах зөвлөл 5-н гишүүн, сургалтанд
хамрагдаж, сертификат авсан 52 гишүүнтэй.

• Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолын хавсралт,
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн 5.1.19-д “Төрийн зарим чиг үүргийг иргэний
нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх
бодлого баримталж, хэрэгжлтийг хангах эрх зүйн орчинг цогцоор
бүрдүүлэнэ” гэж заасныг үндэслэн “Монголын хүнгүй нисэх
төмөөрөмжийн нэгдсэн холбоо” ТББ нь 2017 оны 03 дугаар
сарын 03-ний өдөр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
авсан.



МХНТНХолбооны үйл ажиллагааны үндсэн
чиглэл

Иргэний Нисэхийн Багц Дүрэм 101 дүгээр дүрмийн хүрээнд Монгол
Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх алсын удирдлагатай аливаа
төхөөрөмжийн бүртгэл, нислэгийн аюулгүй ажиллагааны сургалт,
эрх зүйн болон нисэхийн мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх,
дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавихад Иргэний Нисэхийн Ерөнхий
Газрын Нисэхийн Аюулгүй Ажиллага, Хяналт Зохицуулалтын
Албатай хамтран ажиллахад оршино хэмээн тодорхойлосон болно.



Хийгдсэн ажлууд

• Холбооны үйл ажиллагааны заавар-ыг боловсруулсан.

• ИНЕГ-ын НААХЗА-нд хамтран ажиллах хүсэлтээ хүргүүлж, санамж
бичгийн хүрээнд хамтран ажиллахаар ажиллаж байна.

• Хүнгүй нисдэг төхөөрөмжийн бүртгэл, нислэгийн өмнөх (atc plan,
weather, notam) болон дараах (осол, зөрчлийн мэдээ) мэдээлэл хүлээн
авах, аюулгүй ажиллагааны сургалт, туршлагаа хуваалцах нээлттэй
хэсгүүдээс бүрдсэн вэб сайтыг ашиглалтанд оруулхаар ажиллаж байна.

• Оюу Толгой ХХК-ны алсын удирдлагатай төхөөрөмжийн нэгжтэй
хамтран 2 удаа Улаанбаатар болон уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй
газарт нь аюулгүй ажиллагааны сургалтуудыг зохион байгуулсан.



Classification Diagram
⚫ Laws that affect aircrafts affect Model Aircrafts and Unmanned 

Aircrafts  

⚫ Laws that affect Unmanned Aircrafts also affect Model Aircrafts



UAS Operations Key Terms

R. Line of Sight S. Beyond Line of Sight

•Straight line along which the 
observer has unobstructed view

•Abbreviated LOS

• Operator and UAV too distant or 
obstructed 

• Abbreviated BLOS



UAS Operation Control & Communication 
RC Link

R. Line of Sight

S. Beyond Line of Sight

•Straight line along which the 
observer has unobstructed view

•Abbreviated LOS

• Operator and UAV too distant or 
obstructed 

• Abbreviated BLOS







Who is flying?

• Private individuals and one-person organization

• Small to medium size organizations, including hobbyists

• Multinational organizations



ICAO - Cir 328 AN/190

• On 12 April 2005, during the first meeting of its 169th Session, the Air Navigation
Commission requested the Secretary General to consult selected States and international
organizations with respect to: present and foreseen international civil unmanned aerial
vehicle (UAV) activities in civil airspace; procedures to obviate danger to civil aircraft
posed by UAVs operated as State aircraft; and procedures that might be in place for the
issuance of special operating authorizations for international civil UAV operations.

• Subsequent to the above, the first ICAO exploratory meeting on UAVs was held in
Montreal on 23 and 24 May 2006. Its objective was to determine the potential role of
ICAO in UAV regulatory development work. The meeting agreed that although there
would eventually be a wide range of technical and performance specifications and
standards, only a portion of those would need to become ICAO SARPs. It was also
determined that ICAO was not the most suitable body to lead the effort to develop such
specifications. However, it was agreed that there was a need for harmonization of terms,
strategies and principles with respect to the regulatory framework and that ICAO should
act as a focal point.



Mongolian Civil Aviation Authority

MISSION
To provide safe, efficient and sustainable civil aviation services.

VISION
• To improve the legal environment of the civil aviation field
• Improving the quality and accessibility of Air navigation Services and

Airport Services
• To implement policies and regulations aimed at developing air transport;
• Introduce a system for planning, preparing, qualifying, capacity building of

the sector, and providing the public administration and human resource
management.



Mongolian Civil Aviation Authority – Organization Structure



Civil Aviation Legislation in Mongolia

• Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль
21/01/199920/01/2011

• Улсын нисэхийн тухай хууль

30/05/200323/04/2004

• Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль
30/05/2003

• Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр

14/04/2016

http://www.legalinfo.mn/law/details/298
http://www.legalinfo.mn/law/details/512
http://www.legalinfo.mn/law/details/31?lawid=31
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/SSP.pdf




UC User Flight Workflow

Flight Request
To Center 
(UC form)

File special 
permission 
with FAA

Clear 
Airspace?

Where:
When:
Purpose:
Pilot:
Aircraft:

Aircraft 
Registered?

Licensed 
Pilot

File NOTAM 
(online system)

Flight Authorized

Flight Report 
(UC form)

Flight!

UC UAS Fleet Management 
System under development!



НМҮ-ний төв:

• Шуудан:Нисэхийн 
мэдээллийн үйлчилгээний 
алба
Чингис Хаан ОУНБ
Ш/х-59
Улаанбаатар 17120
Монгол Улс

Утас:976-11-283131

Факс: 976-70049838

Э-шуудан:aip@mcaa.gov.mn

URL:www.ais.mn

Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба нь GEN
3.1.2-т заасан хариуцлагын бүсэд олон улсын болон үндэсний агаарын навигацийн аюулгүй
ажиллагаа, тогтмолжилт болон үр ашигт шаардлагатай мэдээллийн урсгалаар хангана. Нисэхийн
мэдээллийн үйлчилгээний алба нь НМҮ-ний төв болон Олон улсын NOTAM-ын нэгжээс бүрдэнэ.

1.3 Олон улсын NOTAM-ын нэгж:

• Шуудан:Олон улсын NOTAM-ын нэгж
Чингис Хаан ОУНБ
Ш/х-59
Улаанбаатар 17120
Монгол Улс

Утас:976-11-285514 / 976-11-283130

Факс:976-70049838

AFS:ZMUBYNYX (NOF) / AFS:ZMUBZPZX (ARO)

СИТА:ULNNTOM

Э-шуудан:notam@mcaa.gov.mn



СКАЙ ТАКСИ ХХК – Хувийн нислэг
• ИНБД Хэсэг-91/61-ийн хүрээнд компаний дотор, ажилчдыг тээвэрлэх

зориулалт бүхий Цесна 208ЕХ маягийн 1 агаарын хөлөгтэй. 4 нисгэгч, 3-н
агаарын хөлгийн ашиглалтын болон авианикийн инженертэй.


