
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ 
ГАЗАР



НИСЭГЧГҮЙ НИСЭХ 
ТӨХӨӨРӨМЖ, ТЭДГЭЭРИЙГ 
АЛБАНЫ ЗОРИУЛАЛТААР 
АШИГЛАХ НЬ



Монгол орны эрс тэс уур амьсгал, зам харилцаа, дэд бүтцийн 
хөгжил, хөрөнгө санхүүгийн дутмаг байдлаас шалтгаалан 
аливаа гамшиг, ослын үед агаарын хөлгийг ашиглах боломж, 
хүрэлцээ хомс байдаг. Иймд дээрх дутагдалтай байдлыг нөхөх 
боломж нь одоогийн нөхцөлд зайнаас удирддаг нисэгчгүй 
нисэх төхөөрөмж буюу Drone юм. 

ШААРДЛАГА
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АШИГЛАСАН ТУРШЛАГА
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Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, үйл ажиллагаанд 
нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг дараах байдлаар ашиглаж 
байна. 

▰ Иргэдийг гол, мөрөн, нуурын усанд осолдохоос урьдчилан 
сэргийлэх, 

▰ Усанд осолдсон иргэдийг эрэн хайх, аврах ажиллагаа

▰ Ой, хээрийн бүсэд төөрсөн иргэдийг эрэн хайх, аврах 
ажиллагаа

▰ Ой, хээрийн түймрийн тархалтыг тогтоох, шатсан талбайг 
тооцоолох

▰ Гамшгийн голомтод зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг 
баримтжуулах
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АШИГЛАСАН ТУРШЛАГА

ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР

Түймрийн тархалтыг тодорхойлох, ард 
иргэдийг авран хамгаалахад цаг 
алдалгүй тандан судлах, хүч хэрэгслийг 
зөв зохион байгуулахад ашиг тустай 
болох нь сүүлийн жилүүдэд гарсан ой, 
хээрийн түймрийн үед харагдсан.
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ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ АЖИЛЛАГАА

Осолдсон болон төөрсөн иргэд, 
нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх, аврах 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд 
нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж нь 
ашиглахад хялбар, авсаархан, 
хямд төсөр байдлаараа зайлшгүй 
шаардлагатай техникийн нэг 
гэдгээ батлан харуулсан.



АШИГЛАГДАЖ БУЙ НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД
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ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
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ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Дулаан мэдрэгчтэй камернууд бий болсон нь зөвхөн өдрийн цагаар, ил
хараанд нисдэг байсан цагаар хязгаарлагдсан бэрхшээлийг үгүй
болгосон.
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Нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг ашиглахад хүндрэлтэй хэд хэд асуудал
тулгардаг байсны нэг нь цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд ашиглах
боломж хомс байсан. Шинэ үеийн нисэх төхөөрөмжүүд нь дээрх
дутагдалтай байдлыг халж 12 м/с салхитай, -20°С-оос 40°С агаарын
температуртай, цастай, бороотой аль ч нөхцөлд нисэх боломжтойгоор
бүтээгдэж байгаа нь цаашдын хэрэглээг улам өргөн шинэлэг болгож өгч
байна.



САНАЛ
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САНАЛ

Аймаг, орон нутагт ашиглагдхаа больсон нисэх буудлуудыг нэгдсэн
журмаар нислэгийн хорионы бүсүүдээс хасуулах.
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Зайнаас удирдах нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийн сургалтанд хамрагдаж
гэрчилгээжсэн нисгэгчийг шаардлагтай тохиолдолд нисэхийг хориглосон
бүсүүдэд нисгэх боломжоор хангаж өгөх.
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БАЯРЛАЛАА


