Нисгэгчийн зэрэглэл (Pilot Rating)
Хэрэглэлийн зэрэглэл (Instrument Ratings)

Агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэл (Aircraft Type Ratings)

61.801. Нөхцөл хангах шаардлага
61.53. Нөхцөл хангах шаардлага
(a) Энэ зүйлийн (b) болон (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, хэрэглэлийн зэрэглэл (нисэх онгоц, эсхүл нисдэг тэрэг) эзэмших этгээд нь дараах (a) Агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэл эзэмших этгээд нь дараах шаардлагыг
шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй:
хангасан байх үүрэгтэй:
(1) тохирох категорийн агаарын хөлгийн хувьд, шөнийн нислэг үйлдэх эрх бүхий хүчинтэй нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг байх;
(1) тохирох категорийн агаарын хөлгийн хувьд, хүчинтэй нисгэгчийн
(2) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн цагийн туршлагатай байх;
үнэмлэх эзэмшдэг байх;
(3) дараах сэдвээр газрын бэлтгэл сургалтын курсийг амжилттай дүүргэсэн байх:
(2) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц шилжих сургалтын зааварчилгааны
нислэгийн туршлагатай байх;
(i) нисэхийн хууль дүрэм: IFR-ийн дагуу үйлдэх нислэгтэй холбоотой дүрэм, журам; нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээтэй холбоотой
(3) турбинт-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд, турбинт-хөдөлгүүрийн
практик хэрэглээ болон журам; IFR-ийн дагуу үйлдэх нислэгтэй холбоотой нислэгийн өмнөх бэлтгэл болон үзлэг; нислэгийн үйл
онолын суурь мэдлэгийн зөвшөөрөгдсөн шалгалтыг амжилттай өгсөн
ажиллагааны төлөвлөлт; IFR-ийн дагуу үйлдэх нислэгийн төлөвлөгөөг бэлтгэх болон бүрдүүлэх; өндөр-хэмжигчийг тохируулах журам;
байх;
AIP, NOTAM, нисэхийн код болон товчлол зэрэг нисэхийн бичиг баримтын тайлбар болон хэрэглээ, нисэн гарах, нислэгийн замын
(4) тухайн зэрэглэл шаардсан агаарын хөлгийн маягийн техникийн
дагуух, өндөр алдах болон ойртолт үйлдэхэд зориулсан хэрэглэлийн журмын нислэгийн зураг; урьдчилан сэргийлэх болон онцгой
хангалттай мэдлэгээ зохих ёсоор мэргэшсэн багш-нисгэгчид амжилттай
нөхцөлийн журам; IFR-ийн дагуу үйлдэх нислэгтэй холбоотой аюулгүй байдлын практик дадлага; IFR-ийн дагуу нислэг үйлдэж байгаа
шалгуулсан байх;
агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг радио-холбооны журам болон фразеолог/стандарт хэллэг; холбоо ажилгүй болсон үед
(5) тухайн зэрэглэл шаардсан агаарын хөлгийн маягт хамаарах хэвийн,
авах арга хэмжээ;
хэвийн бус болон онцгой нөхцөлийн маневрыг өндөр түвшинд гүйцэтгэх
(ii) нислэгийн навигаци-IFR: радио навигацийн туслах төхөөрөмж ашиглан агаарын навигаци хийх практик дадлага; нисэн гарах,
ур чадвараа маягийн ур чадварын шалгалтаар зохих ёсоор мэргэшсэн
нислэгийн замын дагуух, ойртолт болон буулт үйлдэх нислэгийн үе шатанд навигацийн систем ашиглах, түүний нарийвчлал болон
багш-нисгэгчид шалгуулсан байх;
найдвартай ажиллагаа; радио навигацийн туслах төхөөрөмжийг таньж тогтоох;
(6)
хэрэв MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй агаарын хөлгийн маягийн
(iii) цаг уур: нисэхийн цаг уурын тайлан мэдээ, нислэгийн зураг болон цаг уурын урьдчилсан мэдээг тайлж унших болон ашиглах;
зэрэглэл, эсхүл олон-хөдөлгүүртэй нисдэг тэрэгний маягийн зэрэглэл
нислэгийн өмнө ба нислэгийн үед цаг уурын мэдээ авах журам ба түүнийг ашиглах; өндөр хэмжих; нисэхийн цаг уур судлал; тухайн бүс
эзэмших хүсэлт гаргаж байгаа бол:
нутгийн нислэгт нөлөөлж болзошгүй элементийг хамарсан цаг агаар судлал; хөөрөлт, нислэгийн замын дагуух болон буултын нөхцөлд
(i)
тухайн агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэл шаардсан агаарын хөлөг
нөлөөлж болох даралтын системийн хөдөлгөөн, фронтын бүтэц болон цаг агаарын онцгой аюултай үзэгдлийн үүсэл, тэдгээрийн шинж
дээр зөвшөөрөгдсөн техникийн сургалтын курсийг амжилттай
чанар; цаг агаарын аюултай нөхцөлөөс зайлсхийх;
дүүргэсэн байх;
(iv) хэрэглэлийн болон навигацийн туслах төхөөрөмж: IMC-д болон IFR-ийн дагуу нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн хяналт, навигацид
(ii)
тухайн агаарын хөлгийн системийн үйл ажиллагааны хэвийн, хэвийн
шаардлагатай авионик болон хэрэглэл ашиглах, тэдгээрийн хязгаарлалт, ажиллагаатай байдал; автопилотын хэрэглээ болон түүний
бус болон онцгой нөхцөлийн журам болон тухайн агаарын хөлгийн
хязгаарлалт; компас, түүний эргэлтийн болон заалтын хурдны алдаа; гироскопын хэрэглэл, түүний ашиглалтын хязгаарлалт болон
үзүүлэлт, жин, төвлөрөлтийг багтаасан зөвшөөрөгдсөн бичгийн
нарийвчлалын нөлөө; хэд хэдэн нислэгийн хэрэглэл доголдолтой ажиллах үед мөрдөх журам ба дадлага;
шалгалтыг амжилттай өгсөн байх;
(v) хүний хүчин зүйл: хүний боломж болон хязгаарлалт.
(7)
хэрэв
MCTOW нь 5700 кг-аас хэтрэхгүй жинтэй, ганц-хөдөлгүүртэй
(4) тохирох категорийн агаарын хөлгөөр, зохих ёсоор мэргэшсэн багш-нисгэгчийн зохион байгуулсан, дараах сэдвийг багтаасан минимум 10
нисдэг тэрэгний маягийн зэрэглэл эзэмших хүсэлт гаргаж байгаа бол
цагийн хосолсон нислэгийн зааварчилгаатай нислэгийн сургалтын курсийг амжилттай дүүргэсэн байх:
тухайн нисдэг тэрэгний системийн үйл ажиллагааны хэвийн, хэвийн бус
(i) нислэгийн заавар, эсхүл дүйцэх баримт бичиг болон IFR-ийн нислэгийн төлөвлөгөөг бэлтгэхтэй холбоотой нислэгийн хөдөлгөөний
болон онцгой нөхцөлийн журам, нисдэг тэрэгний үзүүлэлт, жин,
үйлчилгээний баримт бичгийг ашиглах журмыг багтаасан нислэгийн өмнөх журам;
төвлөрөлтийг багтаасан, зөвшөөрөгдсөн бичгийн шалгалтыг амжилттай
(ii) нислэгийн өмнөх үзлэг, шалгах хуудсыг ашиглах, явгалалт болон хөөрөлтийн өмнөх үзлэг;
өгсөн байх. Гэхдээ MCTOW нь 1500 кг-аас ихгүй жинтэй нисдэг тэрэгний
(iii) хэвийн, хэвийн бус болон онцгой нөхцөлийг хамарсан IFR-ийн нислэгийн үеийн журам болон маневр, үүнд: хөөрөлтийн үед
хувьд, зөвхөн аман шалгалт өгнө.
хэрэглэлийн нислэгт шилжих; нисэн гарах болон нисэн ирэх стандарт хэрэглэлийн журам; нислэгийн замын дагуух IFR-ийн журам;
хүлээлтийн журам; тодорхой өгөгдсөн минима хүртэл хэрэглэлийн ойртолт үйлдэх; ойртолтоос 2-т гарах журам (missed approach
procedure); хэрэглэлийн ойртолтоос буулт үйлдэх зэргийг багтаасан;
(iv) нислэгийн үеийн маневр болон тодорхой нислэгийн үзүүлэлт;
(v) олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд, нэг хөдөлгүүр ажиллагаагүй болсон, эсхүл ажиллагаагүй болсон нөхцөлийг зохиомлоор
үүсгэсэн үед зөвхөн хэрэглэл ашиглан агаарын хөлгийг удирдах;
(5) энэ зүйлийн (a)(3)-т заасан сэдвээр зөвшөөрөгдсөн бичгийн шалгалтыг хамарсан бичгийн шалгалтын хүчинтэй, эсхүл зөвшөөрөгдсөн
дүйцэх кредиттэй байх;
(6) Даргад (тохирох агаарын хөлөг, эсхүл зөвшөөрөгдсөн синтетик дадлагажуур дээр нислэгийн шалгалт өгч) хүсэлт гаргагчийн шалгуулж
байгаа навигацийн системтэй хамааралтай, энэ зүйлийн (a)(4)-т заасан журам, маневр болон үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ур чадвар болон
дараах ур чадвараа амжилттай шалгуулсан байх:
(i) агаарын хөлгөөр түүний хязгаарлалтын хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх;
(ii) бүх маневрыг жигд, нямбай гүйцэтгэх;
(iii) оновчтой шийдвэр гаргах болон нисгэгчийн ур чадвар;
(iv) нисэхийн мэдлэгээ ашиглах;
(v) бүх нислэгийн туршид, нислэгийн журам, эсхүл маневрын амжилттай гүйцэтгэлийг бататгах хэлбэрээр, тухайн агаарын хөлгийг
итгэлтэйгээр удирдах.
(b) ICAO-гийн Хэлэлцэн тохирогч Улсаас олгосон хязгаарлалтгүй дүйцэх зэрэглэл эзэмшигч нь хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшихийн тулд дараах
шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй:
(1) энэ зүйлийн (a)(3)(i)-ийн дагуу тогтоосон нисэхийн хууль, дүрмийн сэдвээр бичгийн шалгалтын кредиттэй байх;
(2) энэ зүйлийн (a)(6)-д шаардсан нислэгийн шалгалтыг амжилттай өгсөн байх.
(c) Монгол Улсын зэвсэгт хүчний хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшдэг бөгөөд хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмших хүсэлт гаргахаас 3 сарын өмнө Монгол
Улсын зэвсэгт хүчний хэрэглэлийн нислэгийн дүгнэлтийг амжилттай хийлгэсэн этгээдийг энэ зүйлийн (a)(2) - (a)(6) хүртэлх нөхцөл хангах
шаардлагыг хангасанд тооцно.

61.803.
Зэрэглэл олгох
(a) Хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмших хүсэлт гаргагч 61.801-ийн шаардлагыг хангасан гэж үзвэл, Дарга тухайн нисгэгчийн үнэмлэхэд
баталгаажуулсан тэмдэглэл хийн, зэрэглэл олгож болно.
(b) Хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшигч нь ойртолтын нэмэлт туслах төхөөрөмж, эсхүл системийн баталгаажуулсан тэмдэглэлийг
нисгэгчийн үнэмлэхдээ хийлгэх хүсэлтийг Даргад гаргаж болно.
(c) Дарга энэ зүйлийн (b)-гийн дагуу гаргасан хүсэлт болон зохих төлбөрийн баримтыг хүлээн авч тухайн нисгэгчийн үнэмлэхэд
ойртолтын нэмэлт туслах төхөөрөмжийн, эсхүл системийн баталгаажуулсан тэмдэглэл хийж болно.

61.805.
Эрх, хязгаарлалт
(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, хүчинтэй хэрэглэлийн зэрэглэл нь тухайн эзэмшигчид, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж
байгаа тохирох агаарын хөлгийн даргын, эсхүл хамтран нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэх эрхийг олгоно.
(b) Хэрэглэлийн зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд түүнийг эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) ганц-нисгэгчтэй агаарын хөлгийн хувьд, 61.801 (a)(6), эсхүл 61.801(c)-д шаардсан ганц-нисгэгчийн үйл ажиллагааны
стандартын дагуу нислэгийн шалгалтыг амжилттай өгсөн байх;
(2) гол тэнхлэгийн шугамын дагуу бус татах хүчтэй олон-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцны хувьд, 61.801(a)(6), эсхүл 61.801(c)-д
шаардсан нислэгийн шалгалтыг, гол тэнхлэгийн шугамын дагуу бус татах хүчтэй олон-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцоор
амжилттай өгсөн байх;
(3) хэрэв тухайн эзэмшигч нь IFR-ийн дагуу, хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглаж байгаа бол шалгагч-нисгэгч тухайн
эзэмшигч ойртолтын туслах төхөөрөмж, эсхүл системийн ур чадвараа амжилттай шалгуулсныг тухайн нисгэгчийн дэвтэрт нь
баталгаажуулсан байх;
(4) хэрэв тухайн эзэмшигч нь зөвхөн 2-р ангиллын ЭМГ эзэмшдэг бол ИНД-67-д заасан 1-р ангиллын сонсголын шаардлагыг
хангасан байх ёстой ба 2-р ангиллын ЭМГ-нд баталгаажуулсан тэмдэглэл хийлгэсэн байх.
61.807.
Хүчинтэй байх шаардлага
(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, дараах шаардлагыг хангаагүй хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшигч нь тухайн
зэрэглэлийн эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байх үүрэгтэй:
(1) өмнө үргэлжилсэн 12 сарын дотор:
(i) тохирох категорийн агаарын хөлгийн хувьд, 61.801(a)(6)-гийн дагуу шалгагч-нисгэгчид, ур чадвараа амжилттай шалгуулсан
байх;
(ii) ур чадварын шалгалт авсан этгээд нь, ур чадварын шалгалтаа амжилттай өгснийг 61.29-ийн дагуу нисгэгчийн дэвтэрт нь
баталгаажуулсан байх;
(2) өмнө үргэлжилсэн 3 сарын дотор:
(i) энэ зүйлийн (a)(1)-ийн шаардлагыг хангасан, эсхүл 3-аас доошгүй хэрэглэлийн цагийг хуримтлуулсан байх (үүний 1-ээс
доошгүй цаг нь хэрэглэлийн нислэгийн цаг байх ёстой);
(ii) 3-аас доошгүй удаа, хэвлэн нийтэлсэн хэрэглэлийн ойртолтын журмыг гүйцэтгэсэн байх (үүний 1 нь зөвшөөрөгдсөн
синтетик нислэгийн дадлагажуур дээр гүйцэтгэсэн байж болно);
(3) хэрэв гол тэнхлэгийн шугамын дагуу бус татах хүчтэй олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн нисгэгчийн үүргийг IFR-ийн дагуу
гүйцэтгэх бол энэ зүйлийн (a)(1)-д шаардсаны дагуу ур чадварын шалгалтыг, гол тэнхлэгийн шугамын дагуу бус татах хүчтэй
олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр амжилттай өгсөн байх;
(4) хэрэв IFR-ийн дагуу хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглах бол өмнө үргэлжилсэн 3 сарын дотор нислэгт, эсхүл
зөвшөөрөгдсөн синтетик нислэгийн дадлагажуур дээр төстэй маягийн навигацийн системийг ашиглан хэвлэн нийтэлсэн
хэрэглэлийн ойртолтын журмыг гүйцэтгэсэн байх;
(5) хэрэв ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд, IFR-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол
ИНД-121, 125, эсхүл 135-ын IFR-ийн ур чадварын шаардлагын аль хамааралтайг нь хангасан байх.
(b) Хэрэв тухайн агаарын хөлөг нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгээгүй бол энэ зүйлийн (a)(2)-ын шаардлагыг
хангаагүй хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшигч нь, IFR-аар нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт хамтран нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэж
болно.
(c) Шаардсан өдрөөс өмнө 60 хоногийн дотор энэ зүйлийн (a)(1)-д шаардсан шалгалтыг амжилттай өгсөн нисгэгчийг тухайн
шалгалтыг хугацаанд нь өгсөнд тооцно.

61.55. Зэрэглэл олгох
(a) Хэрэв тухайн нисгэгч 61.53-ын нөхцөл хангах шаардлагыг хангасан
бол маягийн ур чадварын шалгалтыг хариуцсан багш-нисгэгч нь дараах
үүрэгтэй:
(1) тухайн нисгэгчийн дэвтэрт агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийг
Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц хэлбэрээр тэмдэглэх;
(2) тухайн маягийн зэрэглэлийн сургалтын бүртгэлийн бүрэн гүйцэд
хувийг Даргад хүргүүлэх.
(b) Энэ дүрмийн 61.53-ыг үл харгалзан, Дарга дараах тохиолдолд, энэ
Дүрмийн дагуу олгосон нисгэгчийн үнэмлэхэд агаарын хөлгийн маягийн
зэрэглэлийг баталгаажуулсан тэмдэглэл хийж болно, хэрэв:
(1) нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигчид ICAO-гийн Хэлэлцэн тохирогч
Улсаас агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэл олгосон ба тухайн
үнэмлэх эзэмшигч нь агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийг
Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц хэлбэрээр эзэмшдэг болохоо
нотлох баримтаар харуулсан бол; эсхүл
(2) нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигч нь ИНД-21-ийн Хавсралт E(1)-ийн
дагуу тухайн маягийн агаарын хөлгийн туршин нисгэгчийн үүрэг
гүйцэтгэхээр зөвшөөрөгдсөн ба Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц
агаарын хөлгөөр шалгах нислэг хийх туршлагатай болсон бол;
эсхүл
(3) нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигч нь А-Категорийн багш-нисгэгчийн
зэрэглэл эзэмшигч ба тодорхой нисэх онгоцны конфигурацийн
хувьд, 61.5(o)-д заасан агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлтэй
нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигч нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц
нисэх онгоцоор нислэгийн туршлагатай болсон бол; эсхүл
(4) нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигч нь 61.57-гийн дагуу тухайн маягийн
агаарын хөлөгт нисгэгч, эсхүл агаарын хөлгийн даргын үүрэг
гүйцэтгэхээр зөвшөөрөгдсөн бөгөөд Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц
агаарын хөлөг дээр нислэгийн туршлагатай болсон бол.
(c) Нисгэгч нь Даргад хүсэлт гарган, зохих төлбөрийн баримт хүргүүлж
(нисгэгчийн дэвтэрт мэдээлэл оруулахаас гадна), агаарын хөлгийн
маягийн зэрэглэлийг
нисгэгчийн
үнэмлэхдээ
баталгаажуулсан
тэмдэглэл хийлгэж болно.
(d) Хэрэв тухайн багш нь нэмэлт шилжих нислэгийн зааварчилгаа,
эсхүл тухайн маягийн ур чадварын шалгалт шаардлагагүй гэж үзвэл,
энэ Дүрмийн 61.55(a)-г үл харгалзан зохих ёсоор мэргэшсэн багшнисгэгч нь тухайн нисгэгчийн эзэмшиж байгаа агаарын хөлгийн маягийн
зэрэглэлтэй маш төстэй агаарын хөлгийн маягийн хувьд, агаарын
хөлгийн маягийн зэрэглэл олгож болох ба:
(1) тухайн нисгэгчийн дэвтэрт зохих мэдээллийг Даргын хүлээн
зөвшөөрөхүйц хэлбэрээр оруулна;
(2) тухайн багш-нисгэгч нь нисгэгчийн дэвтэрт оруулсан холбогдох
мэдээллийн баталгаажуулсан хувийг Даргад хүргүүлнэ.
61.57. Анхдагч маягийн эрх
Дарга, энэ Дүрмийн дагуу олгосон хүчинтэй багш-нисгэгчийн зэрэглэл
эзэмшигч багш-нисгэгчид, маягийн зэрэглэл эзэмшдэггүй агаарын
хөлөгт нисгэгчийн, эсхүл агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэх эрх
олгож болно. Дарга эрх олгохдоо, нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг
сонирхолд шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөлийг зааж өгч болно.
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