Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн зэрэглэл (Air Traffic Controller ratings)
НХҮ-ний Багшийн зэрэглэл (Air Traffic Service Instructor Ratings)

НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл (Air Traffic Service Examiner Ratings)

65.401. Хамрах хүрээ

65.451. Хамрах хүрээ

Энэ Бүлэг нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:
(1) НХҮ-ний Багшийн зэрэглэл олгох;
(2) тухайн зэрэглэлийн эрх, хязгаарлалт.

Энэ Бүлэг нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:
(1) НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл олгох;
(2) тухайн зэрэглэлийн эрх, хязгаарлалт.

65.403. Нөхцөл хангах шаардлага

65.453. Нөхцөл хангах шаардлага

(a) НХҮ-ний багшийн зэрэглэл эзэмших этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:
(1) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх эзэмшдэг байх;
(2) нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн үнэмлэх, эсхүл НМА-ны үнэмлэхний эрхийг 5-аас доошгүй жил хэрэгжүүлсэн
туршлагатай байх;
(3) дараах байгууллагын зохион байгуулсан онол болон практикийн зааварчилгаа өгөх сургалтын курсийг амжилттай
дүүргэсэн байх:
(i) ИНД-172-ын дагуу олгосон НХҮ-ний байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигчийн, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн
сургалтыг зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл
(ii) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигчийн, хэрэв гэрчилгээ нь
эзэмшигчид тухайн сургалтыг зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг бол;
(4) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц шалгалт болон практик тестийг амжилттай өгч тухайн зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх
чадвараа харуулсан байх.

(a) НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл эзэмших этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:
(1) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх эзэмшдэг байх;
(2) нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн үнэмлэхний, эсхүл НМА-ны үнэмлэхний эрхийг 8-аас
доошгүй жил хэрэгжүүлсэн туршлагатай байх;
(3) ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд НХҮ-ний шалгагчийн үүрэг гүйцэтгэх чадвараа
шалгуулсан байх.
(b) Энэ Дүрэм хүчинтэй болох үед 65.455-д заасантай дүйцэх эрхийг хэрэгжүүлж байсан этгээдийг
энэ зүйлийн (a)-ийн нөхцөл хангах шаардлагыг хангасанд тооцно.

(b) Энэ зүйлийн (a)(4)-т шаардсан шалгалт болон тестийг дараах байгууллага авна:
(1) ИНД-172-ын дагуу олгосон НХҮ-ний байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн
үнэлгээ хийхийг зөвшөөрдөг бол; эсхүл
(2) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид
тухайн үнэлгээ хийхийг зөвшөөрдөг бол.
(c) Энэ Дүрэм хүчинтэй болохоос өмнө 65.405-д заасантай дүйцэх эрхийг хэрэгжүүлж байсан этгээдийг энэ зүйлийн (a)-ийн
нөхцөл хангах шаардлагыг хангасанд тооцно.
65.405. Эрх, хязгаарлалт

65.455. Эрх, хязгаарлалт

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, НХҮ-ний Багшийн зэрэглэл эзэмшигч нь дараах эрхтэй:
(1) НХҮ-ний ажилтанд зааварчилгаа өгөх;
(2) сургалтад хамрагдаж байгаа, эсхүл эрхээ сэргээж байгаа НХҮ-ний ажилтны үүрэг гүйцэтгэж байгаа этгээдэд шууд
хяналт тавих;
(3) үнэлгээ хийж, НХҮ-ний зэрэглэл болон зөвшөөрөл олгох.

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл эзэмшигч нь дараах эрхтэй:
(1) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх олгох, эсхүл эрх сунгах бичгийн, аман болон практик шалгалт
авах;
(2) НХҮ-ний Багшийн зэрэглэл олгох, эсхүл түүний хүчинтэй байдлыг сунгах бичгийн, аман
болон практик шалгалт авах.

(b) Энэ зүйлийн (c)-г харгалзан, НХҮ-ний багшийн зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх эзэмшигч нь:
(1) холбогдох үйлчилгээнд хамаарах хүчинтэй зэрэглэл болон зөвшөөрөлтэй, хүчинтэй НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх
эзэмшдэг байна;
(2) тухайн эрхийг дараах гэрчилгээний хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагад хэрэгжүүлнэ:
(i) ИНД-172-ын дагуу олгосон НХҮ-ний байгууллагын гэрчилгээ, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн эрхийг
хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрдөг бол; эсхүл
(ii) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн
эрх хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрдөг бол;
(3) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх эзэмшигчид үнэлгээ хийх, зэрэглэл болон зөвшөөрөл олгохын тулд дараах шаардлагыг
хангасан байна:
(ii) нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн үнэмлэхний, эсхүл НМА-ны үнэмлэхний эрхийг 5-аас доошгүй жил
хэрэгжүүлсэн туршлагатай байх;
(iii) өмнө үргэлжилсэн 13 сарын хугацаанд НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл эзэмшигчид, тухайн зэрэглэлийн эрхийг
хэрэгжүүлэх ур чадвараа шалгалтаар болон тухайн зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх үйл явцад суурилсан практик
тестээр шалгуулсан байх.

(b) Энэ зүйлийн (c)-г харгалзан, НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэлийн эрх хэрэгжүүлэх эзэмшигч нь:
(1) холбогдох үйлчилгээний зэрэглэлтэй, хүчинтэй НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх эзэмшдэг байна;
(2) тухайн шалгалтыг дараах гэрчилгээний хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагад
авна:
(i) ИНД-172-ын дагуу олгосон НХҮ-ний байгууллагын гэрчилгээ, хэрэв гэрчилгээ нь
эзэмшигчид тухайн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл
(ii) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ, хэрэв гэрчилгээ
нь эзэмшигчид тухайн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг бол;
(3) өмнө үргэлжилсэн 13 сарын хугацаанд, ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд НХҮ-ний
шалгагчийн үүрэг гүйцэтгэх чадвараа шалгуулсан байна.

(c) НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл эзэмшигч нь НХҮ үзүүлэх эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн
эзэмшигчийг хүчинтэй ЭМГ-тэй байхыг шаардахгүй.

(c) НХҮ-ний багшийн зэрэглэл эзэмшигч нь НХҮ үзүүлэх эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн эзэмшигчийг хүчинтэй ЭМГ-тэй
байхыг шаардахгүй.
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