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Нисэхийн сургалтын төв                                                     Аюулгүй байдал

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

   

• ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ 

СУУРЬ СУРГАЛТ

• ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАГЧ ХАРУУЛ НАРТ 

ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

• ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН 

СУРГАЛТ 

• ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫН АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

• АГААРЫН ХӨЛГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН 

СУРГАЛТ
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ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН 
БЭЛТГЭХ СУУРЬ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 3 долоо хоног /112 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх, 
тэдэнд эрх зүйн үндэслэл, тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарал, 
шүтэлцээг ойлгуулах, олон улсын  хүрээнд хэрэгжиж буй эрх зүйн бичиг 
баримттай танилцуулах, мэргэшүүлэх, тэднийг сургаж дадлагажуулах, ур 
чадварыг хөгжүүлэх, дээшлүүлэх, мэдлэг чадвар, дадлагатай болгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан болохоор төлөвлөж  
    буй хүмүүс 
 - Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын горилогч ажилтнууд

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАГЧ 
ХАРУУЛ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 долоо хоног /72 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч харуул нарыг бэлтгэх, 
мэргэшүүлэх, тэдэнд эрх зүйн үндэслэл, тэдгээрийн хоорондын харилцан 
хамаарал, шүтэлцээг ойлгуулах, олон улсын  хүрээнд хэрэгжиж буй эрх зүйн 
бичиг баримттай танилцуулах, мэргэшүүлэх, тэднийг сургаж дадлагажуулах, 
ур чадварыг хөгжүүлэх, дээшлүүлэх, мэдлэг чадвар, дадлагатай болгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч харуул

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 
АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 7 хоног /56 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн салбарт гарч буй өөрчлөлт шинэчлэлт, нисэхийн 
аюулгүй байдлын бодлого, хэтийн чиг хандлагад гарч буй шинэ техник, 
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тоног төхөөрөмж, технологийн шинэчлэл, аргачлал болон холбогдох баримт 
бичигт орсон өөрчлөлтүүдтэй танилцуулж, тэдгээрийг мэргэшүүлэх, сургаж 
дадлагажуулах ур чадварыг хөгжүүлэх, мэдлэг чадвар, дадлыг бататгахад 
оршино. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын анхан шатны сургалтад   
    хамрагдсан байх
 - Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан 2 жил тутамд 
    давтан сургалтад хамрагдах

ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 5 хоног /40 цаг/ 
Сургалтын зорилго: 
 Нисэх буудал дээр газрын үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтнуудын 
нисэхийн аюулгүй байдлын талаар хүлээх үүрэг, хариуцлага, үүссэн аливаа 
нөхцөл байдалд шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, түүний ач холбогдол, 
агаарын хөлгийн аюулгүй байдал, тавигдаж буй аюулгүй байдлын стандарт 
шаардлагыг таниулах, нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник 
технологи, үйлчилгээний стандартын талаар мэдлэг, дадал, чадвар олгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Газрын үйлчилгээний ажилтнууд

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТНУУДАД 
ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН СТАНДАРТ ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 7 хоног /56 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Агаарын хөлгийн хамгаалалтын эргүүл, харуулаар, ажиллах 
ажилтнуудад нисэхийн аюулгүй байдлын тухай мэдлэг олгох, харуул 
хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохих шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай мэдлэг, чадвар дадал олгоно. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Агаарын хөлгийн хамгаалалтын ажилтнууд 


