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ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ 

ТАНИЛЦАХ СУРГАЛТ  

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 3 өдөр /24 цаг/

Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн салбарын  шинэ ажилтнуудад зориулан иргэний 
нисэхийн үйл ажиллагааны талаар анхан шатны ойлголт өгөхөд оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТАЛААРХ ОНОЛЫН 
СУУРЬ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:    6 өдөр /46 цаг/                                                                

Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнуудад хүний хүчин зүйлийн 
талаарх ерөнхий суурь ойлголтыг олгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

КОМПЬЮТЕРИЙН АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 7 өдөр /56 цаг/

Сургалтын зорилго: 
 Иргэний нисэхийн ажилтнуудын компьютерийн мэдлэгийг 
дээшлүүлж, компьютер тоног төхөөрөмжийг зөв хэрэглэж сурах, өргөн 
хэрэглээний програмтай ажиллах, интернет болон дотоод сүлжээг бүрэн 
ашиглаж сурахад энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд
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КОМПЬЮТЕРИЙН ДАВТАН СУРГАЛТ  

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 5 өдөр /40 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Нисэхийн сургалтын төвд компьютерийн анхан шатны сургалтад 
хамрагдсан хүмүүст зориулан эх бэлтгэлийн болон зураг засварлах 
мэргэжлийн програмтай ажиллах чадвар эзэмшүүлэхээс гадна, компьютер 
тоног төхөөрөмжид зохих тохиргоо, үйлчилгээ хийх чадварыг эзэмшүүлэхэд 
энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

АЮУЛТАЙ АЧААНЫ ОНОЛЫН СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 3 өдөр /24 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Суралцагчдад зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу 
үндсэн мэдлэг олгож, аюултай ачааг зөв таних, зөв харьцаж ажиллах, 
аюултай ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх болон аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед 
анхан шатны арга хэмжээ авах чадвартай болгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ АГААРЫН 
ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН АЮУЛТАЙ 

АЧААНЫ ОНОЛЫН СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 3 өдөр /24 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн 
ажилтнуудад ИАТА аюултай ачааны журамд заасан зайлшгүй мэдэх 
шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу үндсэн ойлголт, аюултай ачааны хязгаарлалт, 
зорчигч болон агаарын хөлгийн гишүүдэд авч явах зөвшөөрөлтэй аюултай 
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ачааны жагсаалт, савлагаа, тэмдэглэгээ, шошго болон бичиг баримт, аюултай 
ачааг зөв таних, харьцаж ажиллах, ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт 
ачигдахаас урьдчилан сэргийлэх, аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн 
үед анхан шатны арга хэмжээ авах тухай мэдлэгтэй болгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн 
ажилтнууд

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД 
ЗОРИУЛСАН АЮУЛТАЙ АЧААНЫ ОНОЛЫН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:   3 өдөр /24 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Тээвэр зуучийн байгууллагуудын ажилтнуудыг ИАТА “Аюултай 
ачааны дүрэм” –ийн дагуу зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу 
онолын мэдлэг олгож, аюултай ачааг зөв таних,  зөв харьцаж ажиллах, 
дүрмийн дагуу тээвэрлэлтэд бэлтгэх, савлагаа болон бичиг баримтыг зөв 
бэлтгэх, аюултай ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх болон аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед 
анхан шатны  арга хэмжээ авах тухай мэдлэгтэй болгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Тээвэр зуучийн байгууллагын ажилтнууд

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУУРЬТАЙ АНХАН ШАТНЫ 
СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 10 долоо хоног /128 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Англи хэлний анхан шатны түвшинд суралцагчдад англи хэлний 
дүрмийн үндсэн мэдлэг олгож, өдөр тутмын энгийн харилцаанд санаа 
бодлоо товч байдлаар илэрхийлж сургах мэдлэг дадал олгоно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд
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ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДУНДЫН ДООД ТҮВШНИЙ 

СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 10 долоо хоног /128 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 Энэхүү сургалтын гол зорилго нь ерөнхий Англи хэлийг өдөр 
тутмын  энгийн харилцаандаа болон ажлын орчинд харилцах чадварыг 
нь дээшлүүлэх, Англи хэлний хэл зүй,  үгсийн сан,  яриа сонсгол, уншиж 
ойлгох чадвар, дүрмийн мэдлэгийн дунд шат хүртэлх суурь мэдлэг олгож, 
суралцагчийн дунд шатны идэвхтэй хэрэглээний үг хэллэгийн нөөц 
эзэмшүүлж, тэдгээрийг ашиглан харилцаанд орж сургахад оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДУНД ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 10 долоо хоног /128 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Энэхүү сургалтын гол зорилго нь ерөнхий Англи хэлийг өдөр тутмын 
энгийн болон албан харилцаанд  харилцах чадварыг нь дээшлүүлэх, Англи 
хэлний хэл зүй,  үгсийн сан, яриа сонсгол, уншиж ойлгох чадвар, дүрмийн 
мэдлэгийн дунд шатны мэдлэгийг дээшлүүлж, суралцагчийн дунд шатны 
идэвхтэй хэрэглээний үг хэллэгийн нөөц эзэмшүүлж, тэдгээрийг ашиглан 
аман болон бичгийн харилцааг сургахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ХУУЛЬ, ДҮРМИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ 
СУРГАЛТ  

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр /8 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн ажилтнуудад иргэний нисэхийн холбогдолтой 
олон улсын гэрээ конвенци, хууль, дүрэм,  олон улсын стандарт, зөвлөмжүүд, 
иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үүрэг хариуцлага, осол зөрчлийн 
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талаар ерөнхий ойлголт, мэдлэгийг шинээр олгох, баталгаажуулах, сэргээх 
зорилготой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд 

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БА АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН  ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЛЭГ 

ОЛГОХ СУРГАЛТ  

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 өдөр /16 цаг/
Сургалтын зорилго:
 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг ИНЕГ-т 
хэрэгжүүлэх, агаарын тээвэрлэгч ба үйлчилгээний байгууллагад аюулгүй 
ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд уг сургалтын зорилго 
оршино. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд 

ЭРСДЭЛИЙГ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЖ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛГҮЙ 
АЖИЛЛАХ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН МЭДЛЭГ ОЛГОХ 

СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 өдөр /16 цаг/ 
Сургалтын зорилго:
 ИНЕГ, “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал болон орон нутгийн 
нисэх буудлуудын ажилтнуудын хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаарх суурь мэдлэгийг бататгаж, ажлын 
байрны аюулыг танин мэдэх, эрсдэлийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх 
чадвар олгоход оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд 
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НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУР

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 5 долоо хоног /40 цаг/
Сургалтын зорилго 
 Суралцагчид нислэгийн цаг уурын ерөнхий мэдлэг эзэмшиж, 
дадлагатай болсноор ажилдаа ашиглаж чаддаг болно.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
 - Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд 


