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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-63-ын зорилго нь сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх, нисэх инженерийн үнэмлэх болон 

зэрэглэл олгох, тэдгээрийн нөхцөлүүд, эрх ба хязгаарлалттай холбоотой журмыг тогтооход оршино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-63-ын цахим хувилбар 

бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-63, түүний өөрчлөлтийн 

хуулбарыг ИНЕГ-аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой.  
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Мэдээлэл 

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн нэг 

дүрмийн зохицуулалтад шилжих тухай Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/ -ын 1992 оны 29-

р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын 

хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-

ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг Шинэ Зеландын Иргэний нисэхийн дүрэмд 

уялдуулан гаргасан болно. 

ИНД-63 нь анх 2001 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд дараах өөрчлөлтийг 

багтаасан: 

 

Өөрчлөлтийн дугаар   Хүчин төгөлдөр болсон огноо 

Өөрчлөлт 1    2002 оны 09 сарын 17 

Өөрчлөлт 1    2005 оны 09 сарын 14 

Өөрчлөлт 1    2010 оны 04 сарын 16 

Өөрчлөлт 1    2016 оны 03 сарын 01 

 

Тэмдэглэл: ИНД-63-ыг англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан. 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 63 
 

 

...он...сар...өдөр 4 ИНЕГ 

Гарчиг 

A Бүлэг — Ерөнхий зүйл..................................................................................................... 5 

63.1 Зорилго ................................................................................................................ 5 

63.3 Үнэмлэх болон зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага ..................................... 5 

63.5  Үнэмлэх болон зэрэглэл ..................................................................................... 6 

63.7  Хугацаатай үнэмлэхийг хугацаагүй үнэмлэхээр солих .................................... 6 

63.9  Үнэмлэх, зэрэглэл авах өргөдөл гаргах............................................................. 6 

63.11  Үнэмлэх, зэрэглэл олгох ..................................................................................... 6 

63.13 Үнэмлэх, зэрэглэлийн хугацаа ........................................................................... 7 

63.15 Шалгалт ............................................................................................................... 7 

63.17 Шалгалтын үед хуулах, эсхүл бусад хориглох зүйлс ....................................... 7 

63.21  Нисэх инженерийн нислэгийн дэвтэр- Нислэгийн цагийг тооцох .................... 8 

63.23  Эрүүл мэндийн шаардлага ................................................................................. 9 

63.25  Хоёр жил тутмын нислэгийн үзлэг шалгалт ...................................................... 9 

63.27  Ур чадварын шалгалт ....................................................................................... 10 

63.29 Согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодистой холбоотой зөрчил ....... 10 

Б Бүлэг — Сурагч (Кадет)Нисэх инженерийн үнэмлэх ................................................ 10 

63.51  Зорилго .............................................................................................................. 10 

63.53  Ерөнхий шаардлага .......................................................................................... 10 

63.55  Эрх болон хязгаарлалтууд ............................................................................... 10 

В Бүлэг — Нөөц .................................................................................................................. 11 

Г Бүлэг — Нисэх инженерийн үнэмлэх .......................................................................... 11 

63.151  Зорилго .............................................................................................................. 11 

63.153  Ерөнхий шаардлага .......................................................................................... 11 

63.155 Эрх ..................................................................................................................... 13 

63.157 Нислэгийн дадлага туршлагад тавигдах шаардлага ...................................... 13 

Д Бүлэг — Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл ................................. 13 

63.201 Зорилго .............................................................................................................. 13 

63.203 Ерөнхий шаардлага .......................................................................................... 13 

63.205  Зэрэглэл олгох .................................................................................................. 14 

 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 63 
 

 

...он...сар...өдөр 5 ИНЕГ 

A Бүлэг — Ерөнхий зүйл 

63.1 Зорилго 

Энэ бүлэгт дараах журмыг тогтооно:— 

(1) сурагч (кадет)нисэх инженерийн үнэмлэх, нисэх инженерийн үнэмлэх болон 

зэрэглэл олгох, 

(2) үнэмлэх, зэрэглэлшаардагдах нөхцлүүд; 

(3) үнэмлэх болон зэрэглэлийн хүрээнд эдлэх эрх,хязгаарлалтууд. 

63.3 Үнэмлэх болон зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

(a) Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт, Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт нисэх 

инженерийн үүрэг гүйцэтгэх аливаа этгээднь: 

(1) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр сурагч (кадет) нисэх 

инженерийн, эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч; эсхүл 

(2) Даргын хүлээн зөвшөөрсөн, гадаадын сурагч (кадет) нисэх инженерийн, 

эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч байна. 

(b) Гадаад улсад, Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт нисэх инженерийн үүрэг 

гүйцэтгэх аливаа этгээд нь: 

(1) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр сурагч (кадет) нисэх 

инженерийн, эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч; эсхүл 

(2) Тухайн агаарын хөлөг үйл ажиллагаа явуулж буй улсаас олгосон, 

эсхүлхүлээн зөвшөөрсөн сурагч (кадет) нисэх инженерийн, эсхүл нисэх 

инженерийн үнэмлэх эзэмшигчбайна. 

(c) Монгол Улсад гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт нисэх инженерийн үүрэг 

гүйцэтгэх аливаа этгээд нь: 

(1) Энэ дүрмийн дагуу олгосон хүчин төгөлдөр сурагч (кадет) нисэх инженерийн, 

эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч; эсхүл 

(2) Даргын хүлээн зөвшөөрсөн, гадаадын сурагч (кадет) нисэх инженерийн,эсхүл 

нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч; эсхүл 

(3) Тухайн агаарын хөлгийн Бүртгэгчулсаас олгосон, эсхүл хүлээн зөвшөөрсөн 

сурагч (кадет) нисэх инженерийн, эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэх 

эзэмшигчбайна. 

(d) Монгол Улсын, эсхүл гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт, Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрт нисэхинженерийн үүрэг гүйцэтгэх сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх 

эзэмшигчээс бусад аливаа этгээд ньтухайн агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлтэй 

байна. 

(e) Энэ дүрмийн 63.305–д заасны дагуу багш-нисэх инженерийн эрх эдлэх этгээд нь 

энэ дүрмийн дагуу олгосон багш-нисэх инженерийн хүчин төгөлдөр зэрэглэлтэй 

байна. 
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(f) Энэ дүрмийн 63.355–д заасны дагуу шалгагч-нисэх инженерийн эрх эдлэх этгээд 

нь энэ дүрмийн дагуу олгогдсон шалгагч-нисэх инженерийн хүчин төгөлдөр 

зэрэглэлтэй байна. 

63.5  Үнэмлэх болон зэрэглэл 

(a) Энэ дүрмийн дагуу дараах үнэмлэх болон зэрэглэлийг олгоно:  

(1) Сурагч (кадет)нисэх инженерийн үнэмлэх: 

(2) Нисэх инженерийн үнэмлэх: 

(3) Нислэгийн радио-холбооны операторынзэрэглэл: 

(4) Нисэх инженерийн агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэл: 

(5) Багш-нисэх инженерийн зэрэглэл: 

(6) Шалгагч-нисэх инженерийн зэрэглэл: 

(b) Багш-нисэх инженер болон шалгагч-нисэх инженерийнзэрэглэлийг нисэх 

инженерийн үнэмлэхэнд тэмдэглэсэн байна. Бусад бүх зэрэглэлийг нислэгийн 

дэвтэрт тэмдэглэх боловчнисэх инженерийн үнэмлэхэнднэмж тэмдэглэж болно. 

63.7  Хугацаатай үнэмлэхийг хугацаагүй үнэмлэхээр солих 

(a) 2016 оноос өмнө, ИНД-63-ын дагуу олгогдсон Сурагч (кадет)нисэх инженерийн 

үнэмлэхболон Нисэх инженерийн үнэмлэхийг энэ дүрмийн дагуу олгогдсонд тооцох 

ба ямар нэгэн шалгалт, эсхүл тест авахгүйгээр, энэ дүрэмд заасан үнэмлэхээр сольж 

болно. 

(b) 2016 оноос өмнө, ИНД-63-ын дагуу олгогдсон үнэмлэхэнд тэмдэглэгдсэн 

зэрэглэл нь энэ дүрмийн дагуу олгогдсон үнэмлэхэнд шилжих ба энэ дүрмийн дагуу 

олгогдсонд тооцогдоно. 

63.9  Үнэмлэх, зэрэглэл авах өргөдөл гаргах 

Сурагч (кадет)-нисэх инженерийн үнэмлэх, Нисэх инженерийн үнэмлэх, Багш-нисэх 

инженерийн зэрэглэл, Шалгагч-нисэх инженерийн зэрэглэлавахөргөдөл гаргагч нь 

CAA24061/01 маягтыг бөглөж, холбогдох төлбөрийн баримтын хамт Даргад ирүүлнэ. 

63.11  Үнэмлэх, зэрэглэл олгох 

Дарга, дараах шаардлагыг хангасан гэж үзвэлӨргөдөл гаргагчид энэ дүрмийн дагуу 

үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгоно: 

(1) Өргөдөл гаргагч нь тохирох зөв хүний шаардлагыг хангасан; 

(2) Өргөдөл гаргагч нь үнэмлэх,эсхүл зэрэглэлийн дагуу зохих ёсоор үүрэг 

гүйцэтгэх боломжтой байхын тулд монгол болон англи хэлээр унших, бичих, 

ярих болон ойлгох хангалттайчадвартай байх; 

(3) өргөдөл гаргагч нь тухайн үнэмлэх, эсхүл зэрэглэлтэй холбоотой, энэ 

дүрмийн бусад Бүлгүүдэд заагдсан шаардлагуудыг хангасан байх; 
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(4) тухайн үнэмлэх, эсхүл зэрэглэлийг олгосноор нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд 

харшлахгүйбайх. 

63.13 Үнэмлэх, зэрэглэлийн хугацаа 

(a) Энэ зүйлийн (b) -д зааснаас бусад тохиолдолд, энэ дүрмийн дагуу олгогдсон 

үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл нь Иргэний нисэхийн тухай хуульд заасны дагуу хүчингүй 

болгогдсон, эсхүл түдгэлзүүлснээс бусад тохиолдолд эзэмшигчийн насан туршид нь 

хүчин төгөлдөр байна. 

(b) Даргазайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл түр үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгож 

болно. 

63.15 Шалгалт 

(a) Энэ дүрмийн дагуу бичгийн шалгалт өгөх өргөдөл гаргагч нь:  

(1) Хувийн байдлыг нь батлах баримт бичигтэй байна; 

(2) Шалгалтад тэнцэхийн тулд 70%-аас доошгүйүнэлгээ авсан байна.  

(b) Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн шалгалт өгөх өргөдөл гаргагч нь:— 

(1) Хувийн байдлыг нь батлах баримт бичигтэй байна; 

(2) Аливаа шаардлагатай сургалтад хамрагдсаныг нислэгийн дэвтэрт 

тэмдэглэсэн байх, 

(3) Аливаа шаардлагатай нислэгийн дадлага туршлагыг нислэгийн дэвтэрт 

тэмдэглэсэн байх. 

63.17 Шалгалтын үед хуулах, эсхүл бусад хориглох зүйлс 

(a) Энэ дүрмийн дагуу авч буй аливаа шалгалтын үед, шалгалтыг зохион байгуулагч 

зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд дараах зүйлийг хориглоно: 

(1) бусдаас хуулах;эсхүл 

(2) мэдээллийн ямар нэг эх үүсвэрээс иш татах; эсхүл 

(3) шалгалтыг зохион байгуулагчаас бусад хүнтэй ямар нэг аргаар харилцах; 

эсхүл 

(4) бусдын өмнөөс шалгалт өгөх; эсхүл 

(5) шалгалтын материалаас гадагш авч гарах; эсхүл 

(6) электрон хэрэгсэл ашиглан шалгалтын бичлэг хийх. 

(b) Аливаа этгээд энэ зүйлийн (a)-д заасан аль нэг үйлдлийг гаргасан бол дараах 

бүх, эсхүл аль нэг хариуцлага хүлээлгэнэ: 

(1) тухайн шалгалтад тэнцээгүйд тооцох; 

(2) өмнө нь өгсөн бүх,эсхүлаль нэг шалгалтыг хүчингүйд тооцох; 

(3) Иргэний нисэхийн дүрмийн хүрээнд авах аливаа шалгалтад орох эрхийг нь 12 

сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлэх; 
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(4) Тухайн этгээдэд энэ дүрэм, эсхүл Иргэний нисэхийн аливаа бусад дүрмийн 

хүрээнд олгосон аливаа үнэмлэх, гэрчилгээ, эсхүл зэрэглэлийн үйлчлэлийг 

түр түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох. 

63.19 Нисэх инженерийн нислэгийн дэвтэр- Ерөнхий зүйл 

(a) Сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх, эсхүл Нисэх инженерийн үнэмлэх, 

эзэмшигч нь Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн дэвтэрт өөрийн нислэгийн цагаа 

бэхээр тэмдэглэнэ. Нислэгийн дэвтэрт тэмдэглэсэн нислэгийн цаг гээгдсэн, эсхүл 

устсан бол хүлээн зөвшөөрөх боломжийг нь харгалзан үзсэний үндсэн дээр зөвхөн 

Дарга сэргээн баталгаажуулна. 

(b) Үнэмлэх эзэмшигч нь ниссэн цагаа дорзаасан хугацаанд нислэгийн дэвтэртээ 

оруулна: 

(1) нислэг дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор; эсхүл 

(2) хэрэв үнэмлэх эзэмшигч үйл ажиллагааны үндсэн байршлаасаа хол үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа болбуцаж ирснээс хойш 2 хоногийн дотор. 

(c) Үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн дэвтрийг, сүүлчийн нислэгийн цагийг 

тэмдэглэсэн өдрөөс хойш 12 сараас доошгүй хугацаанд хадгална. 

(d) Үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн дэвтэрталиваа шаардлагатай үзлэг хийлгэх 

зорилгоорДаргад хүргүүлэхийн өмнө: 

(1) хуудас бүрт, багана бүрийг нэгтгэн дүгнэсэн байх; 

(2) нислэгийн нийт цагийг зориулалтын зайд тэмдэглэх; 

(3) сүүлчийн тэмдэглэлийн дор, тухайн тэмдэглэлүүд нь үнэн зөв болохыг 

батлах; 

(4) Баталгаажуулж гарын үсэг зурах. 

(e) Агаарын хөлгийн нисэх инженерийн үүрэг гүйцэтгэж буй этгээд нь энэ дүрмийн 

холбогдох шаардлагыг хангаагүй бол аль ч тохиолдолднислэгийн цагийг тооцохгүй. 

63.21  Нисэх инженерийн нислэгийн дэвтэр- Нислэгийн цагийг тооцох 

(a) Хүчин төгөлдөрсурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх, эсхүл 

нисэхинженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь зөвхөн нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн 

маягийн гэрчилгээнд нисэх инженерийгшаардсан тохиолдолд тухайн үнэмлэх,эсхүл 

зэрэглэлд шаардагдах нислэгийн цагийг тооцож болно. 

(b) Хүчин төгөлдөр сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь 

инженерийн ажлын байр (flight station)-наас, багш-нисэх инженерийн зэрэглэл 

эзэмшигчийн шууд хяналтандорнисэх инженерийн үүрэггүйцэтгэсэн хугацааг 

нислэгийн нийт цагт тооцно. 

(c) Нисэх инженерийн хүчин төгөлдөр үнэмлэх эзэмшигч ньнислэгт, нисэх инженер, 

багш-нисэх инженер, эсхүл шалгагч-нисэх инженерийн үүрэггүйцэтгэсэнхугацааг нийт 

нислэгийн цагт тооцно. 
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(d) Хүчин төгөлдөр нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгт, нисэх инженер, 

багш-нисэх инженер, эсхүл шалгагч-нисэх инженерээс бусаднисэх багийн гишүүнээр 

томилогдож,инженерийн үүргийг инженерийн ажлын байрнаасгүйцэтгэсэн хугацааг 

нислэгийн нийт цагт тооцно. 

63.23  Эрүүл мэндийн шаардлага 

(a) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон сурагч (кадет)нисэх инженерийн үнэмлэх,эсхүл 

нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь дор дурьдсанаас бусад тохиолдолд 

үнэмлэхээр олгогдсон эрх эдлэхгүй: 

(1) ИНД-67-д заасны дагуу олгогдсон 1-р ангиллын эрүүл мэндийн хүчин 

төгөлдөр гэрчилгээ эзэмшигч байх; 

(2) тухайн эрүүл мэндийн гэрчилгээний бүх нөхцөл шаардлагыг хангасан байх. 

63.25  Хоёр жил тутмын нислэгийн үзлэг шалгалт 

(a) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь өмнөх 

дараалсан 2 жилийн дотор хоёр жил тутмын нислэгийн үзлэг шалгалтад амжилттай 

хамрагдаж,шалгалтын үр дүнг энэ зүйлийн (с)-д заасны дагуу нислэгийн дэвтэртээ 

тэмдэглэснээс бусад тохиолдолд,63.153(6)-д заасан нислэгийн шалгалт өгөхийг 

шаардсан өдрөөс хойш хоёр жилийн хугацаа өнгөрсөн бол үнэмлэхэнд заасан эрхийг 

эдлэхгүй. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан хоёр жил тутмын нислэгийн үзлэгийг шалгагч-нисэх 

инженер зэрэглэлтэй этгээд авах бөгөөд үзлэг нь дараах зүйлийг агуулна: 

(1) Нисэх инженерийн үнэмлэхийг ашиглахад хамааралтай, хүчин төгөлдөр 

мөрдөж буй үйл ажиллагааныерөнхийдүрмүүдийн мэдлэгийг шалгахболон 

тэдгээрт өмнөх хоёр жилийн хугацаанд хийгдсэн өөрчлөлтүүдэд онцгойлон 

анхаарах; 

(2) нисэх инженерийн үнэмлэхэнд ашиглагдах журам болон даалгаврыг хянаж 

шалгах нислэгийн зааварчилга. Ийм зааварчилгад нислэгийн дадлагажуурыг 

бүрэн хэмжээгээр, эсхүл хэсэгчлэн ашиглаж болно. 

(c) Шалгагч-нисэх инженер нь хоёр жил тутмын нислэгийн үзлэг шалгалтыг 

амжилттай гэж тооцволшалгуулагчнисэх инженерийн нислэгийн дэвтэрт өөрийн нэр, 

үнэмлэх, зэрэглэлийн дугаар, гарын үсэг,мөн хоёр жил тутмын шалгалт хийгдсэн 

өдрийн талаардараах тэмдэглэлийгхийнэ: 

[Нисэх инженерийн овог, нэр] нь Хоёр жил тутмын нислэгийн шалгалтыг ИНД-63-

ын шаардлагад нийцүүлэн амжилттай өгснийг гэрчилж байна. 

(d) Энэ дүрмийн дагуу олгосон нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь энэ 

дүрэмдзаасан шаардлагыг хангаагүй бол сурагч (кадет) нисэх инженерийн 

үнэмлэхэнд заасан эрхийгэдэлж болно. 



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 63 
 

 

...он...сар...өдөр 10 ИНЕГ 

63.27  Ур чадварын шалгалт 

(a) Энэ дүрмийн дагуу үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл эзэмшигч нь Дарга шаардсан 

тохиолдолд болон Даргын тогтоож болох хугацаанд эзэмшиж буй үнэмлэх, эсхүл 

зэрэглэлийн хувьд мэргэжлийн ур чадварын хадгалалтаа үзүүлэх зорилгооршалгалт, 

эсхүл тестэд хамрагдана. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасны дагууДаргын шаардсан аливаа шалгалт, эсхүл тест нь 

энэ дүрмээр Даргын тодорхойлж болох шалгалт, эсхүл тестийн хэсэг, 

эсхүлхэсгүүдээс бүрдэнэ. 

(c) Энэ зүйлийн (а)-д заасан шалгалт, эсхүл тестэд хамрагдсан этгээд үнэмлэх, 

эсхүл зэрэглэл олгоход тавигдах шаардлагыг хангахгүй бол тухайн үнэмлэх, эсхүл 

зэрэглэлээр олгогдох эрхийг эдлэхгүй. 

63.29 Согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодистой холбоотой зөрчил 

Согтууруулах ундаа, эсхүл мансууруулах бодистой холбоотой зөрчилд 

буруутгагдсан, мөнсогтууруулах ундаа, эсхүл мансууруулах бодис хэрэглэсэн 

эсэхийг тогтоох үзлэгт орохоос татгалзах зэрэг нь тухайн этгээд үнэмлэх эзэмшихэд 

тохирох зөв хүн (fit and proper) эсэхийг тодорхойлоход хамаарна. Эдгээр зөрчил 

ньүнэмлэх олгохоос татгалзах, эсхүл үнэмлэхний эрхийг түдгэлзүүлэх, эсхүл 

хүчингүй болгох үндэслэл болно. 

Б Бүлэг — Сурагч (Кадет)Нисэх инженерийн үнэмлэх 

63.51  Зорилго 

Энэ бүлэгт, Сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх олгох болон үнэмлэхний дагуу 

эдлэх эрх, хязгаарлалтыг тогтооно. 

63.53  Ерөнхий шаардлага 

Сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх авах этгээд дараах шаардлагыгхангасан 

байна: 

(1) 18 нас хүрсэн; 

(2) ИНД-67-ийн дагуу 2 дугаар Ангиллын эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшсэн. 

63.55  Эрх болон хязгаарлалтууд 

Сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэх нь, дараах зорилгоор нисэх инженерийн 

ажил үүрэг гүйцэтгэх дадлага туршлага олж авахын тулд хүчин төгөлдөр багш- нисэх 

инженерийн зэрэглэл эзэмшигчийн шууд хяналтандорнисэх инженерийн үүрэг 

гүйцэтгэх эрхийг олгоно: 

(1) Нисэх инженерийн үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгох үнэлгээ хийх; эсхүл 

(2) Нисэх инженерийн үнэмлэхний эрх сэргээх. 
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В Бүлэг — Нөөц 

Г Бүлэг — Нисэх инженерийн үнэмлэх 

63.151  Зорилго 

Энэ бүлэгт, нисэх инженерийн үнэмлэх олгох болон үнэмлэхний дагуу эдлэх эрх, 

хязгаарлалтыг тогтооно. 

63.153  Ерөнхий шаардлага 

Нисэх инженерийн үнэмлэх авах этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:  

(1) сурагч (кадет) нисэх инженерийн хүчин төгөлдөр үнэмлэхтэй; 

(2) 21 нас хүрсэн; 

(3) Нисэх инженерийн үүргийг нийт 100-аас доошгүй цаг гүйцэтгэсэн байх; Нийт 

цагийн 50-иас доошгүй цаг нь нислэгийн цаг байх ёстой ба 50 хүртэлх цагийг 

дараах сургалтад хамрагдан, нислэгийн дадлагажуур дээр гүйцэтгэсэн байж 

болно: 

(i) маягийн гэрчилгээнд нисэх инженертэй байхыг шаардсан бол, хөлгийн 

үйлдвэрлэгчээс зохион байгуулсан сургалт;эсхүл 

(ii) гэрчилгээнд тухайн сургалтыг зөвшөөрсөн бол,ИНД-119-ийн дагуу 

гэрчилгээжсэн Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигчийн зохион 

байгуулсан сургалт; эсхүл 

(iii) гэрчилгээнд тухайн сургалтыг зөвшөөрсөн бол,ИНД-141-ийн дагуу 

гэрчилгээжсэн Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ 

эзэмшигчийнзохион байгуулсан сургалт; 

(4) Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэлтэй; 

(5) Нисэх инженерийн үүрэгт хамаарах,Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйцбичгийн 

шалгалт, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц шалгалтыг дараах сэдвүүдийн хүрээнд 

амжилттай өгсөн байх: 

(i) Нисэхийн хууль, дүрэм: нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигчид 

хамаарах дүрэм, журмууд; иргэний агаарын хөлгийн үйл ажиллагааг 

зохицуулсан нисэх инженерийн үүрэгт хамаарах дүрэм, журмууд; 

(ii) Нислэгийн онол болон нислэгийн үйл ажиллагаа: аэродинамикийн 

үндэс;агаарын хөлгийн удирдлагад ачаалал болон жин хуваарилалтын 

үзүүлэх нөлөө; нислэгийн үзүүлэлт ба чадвар; жин ба төвлөрөлтийн 

тооцоололт; нислэгийн үзүүлэлтийн өгөгдлийн ашиглалт болон 

хэрэглээ;чиг шулуун нислэгийн удирдлагын журмууд; техник 

үйлчилгээний зарчмууд; нислэгт тэнцэх чадварын техник үйлчилгээний 

журмууд, гэмтэл дутагдлыг мэдээлэх; нислэгийн өмнөх үзлэг; түлшний 

сумалгаа хийх болон газрын тэжээл хэрэглэхээс өмнөх урьдчилан 

анхааруулах журмууд; бүхээгийн системүүд болон суурилагдсан тоног 
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төхөөрөмж; хэвийн, хэвийн бус болон онцгой тохиолдлын журмууд; ачаа 

тээш болон аюултай ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагааны журмууд; 

(iii) Агаарын хөлгийн инженеринг: хөдөлгүүрийн зарчим, хийн турбинт 

болон поршинт хөдөлгүүр; шатахууны үзүүлэлтүүд, түлш удирдлагыг 

багтаасантүлшний системүүд, тослох материал ба тослогооны 

системүүд, шаталтын дараах ба тоосруулан цацах систем, хөдөлгүүрийн 

очлуурын болон асаалтын систем, хөдөлгүүрт хийгдэх техник 

үйлчилгээний журмууд, ашиглалтын хязгаарлалт ба үйл ажиллагааны 

зарчим, хөдөлгүүрийн хүчин чадалд гаднах агаарын үзүүлэх нөлөөлөл, 

агаарын хөлгийн их бие, нислэгийн удирдлагууд, бүтцүүд, хөл анги, 

дугуйн эд ангиуд, тормос ба гулгалтын эсрэг төхөөрөмж, зэврэлт, 

ядаргаа элэгдлийн хугацаа; их биед гарсан эвдрэл гэмтлүүдийг 

тодорхойлох, мөсдөлт, борооноос хамгаалах системүүд; бүхээгийн 

битүүмжлэл ба агааржуулалтын систем, хүчилтөрөгчийн системүүд; 

шингэний болон пневматик хийн системүүд, цахилгааны онол, хувьсах 

болон тогтмол гүйдлийн системүүд, агаарын хөлгийн цахилгаан 

сүлжээний cистемүүд, холболт экранжуулалт, хэрэглэлүүдийн ажиллах 

зарчим, компасууд, автопилот автомат удирдлага, радио болон 

радиолокаторын навигацын тоног төхөөрөмжүүд, нислэгийн удирдлагын 

(flight management) системүүд, дэлгэцүүд ба авионик тоноглолууд; 

хамаарах агаарын хөлгийн ашиглалтын хязгаарлалтууд;гал илрүүлэх, 

галаас хамгаалах, гал унтраах системүүд; хамаарах агаарын хөлгийн 

тоног төхөөрөмж, системүүдийн ашиглалт, ажиллагааг шалгах; 

(iv) Хүний хүчин зүйлүүд: нисэх инженерийн үүрэгт хамаарах хүний 

чадвар,боломж ба хязгаарлалт; 

(6) Нисэх инженерийн үүрэгт хамаарах дараах журмуудыг зохих түвшинд 

гүйцэтгэх ур чадвараа шалгагч-нисэх инженерт шалгуулж, Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц нислэгийн шалгалтыг амжилттай өгсөн байх: 

(i) хэвийн нөхцөлд баримтлах журам: нислэгийн өмнөх үзлэг, түлш 

сумалгаа хийх журам, түлш зарцуулалт удирдлага, техник үйлчилгээний 

бичиг баримтад үзлэг хийх, нислэгийн бүх шатанд нислэгийн бүхээгт 

баримтлах хэвийн ажиллагааны журмууд, нисэх багийн аль нэг гишүүн 

үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд багийн гишүүдийн 

ажиллах журам, харилцан ажиллагааны зохицуулалт, аливаа гэмтлийг 

мэдээлэх; 

(ii) хэвийн бус болон нөөц журмууд: агаарын хөлгийн системийн хэвийн бус 

үйл ажиллагааг тодорхойлох, хэвийн бус болон нөөц журмыг хэрэглэх; 

(iii) онцгой тохиолдлын журам: онцгой тохиолдлын нөхцөлүүдийг таньж 

мэдэх, холбогдох онцгой тохиолдлын журмыг хэрэглэх; 

(7) Энэ зүйлийн (6)-д заасан нислэгийн шалгалтын үед дараах ур чадвараа 

харуулсан байх: 

(i) агаарын хөлгийн чадварболон хязгаарлалтын хүрээнд агаарын хөлгийн 

системүүдийгашиглах; 
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(ii) зөв шийдвэр гаргах нисэхийн ажилтан байх; 

(iii) аэронавигацийн мэдлэгээ ашиглах; 

(iv) нэгдсэн нисэх багийн хэсэг шиг бүх үүргээ үр дүн нь ямагт эргэлзээгүй 

амжилттай байхаар гүйцэтгэх; 

(v) нисэх багийн бусад гишүүдтэй үр дүнтэй харилцан ажиллах. 

63.155 Эрх 

Нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь дараах эрхийг эдлэнэ:  

(1) Сурагч (кадет)нисэх инженерийн аливаа эрх; 

(2) маягийн зэрэглэлийг нь эзэмшиж буй агаарын хөлөгт нисэх инженерийн үүрэг 

гүйцэтгэх. 

63.157 Нислэгийн дадлага туршлагад тавигдах шаардлага 

(a) Нисэх инженерийн үнэмлэх эзэмшигч нь өмнөх 90 хоногт нисэх инженерийн үүрэг 

гүйцэтгэхдээ дараах шаардлагыгбиелүүлээгүй тохиолдолд аливаа маягийн агаарын 

хөлөгт тухайн үнэмлэхэнд заасанэрхийг эдлэхгүй: 

(1) нийт 10-аас доошгүй цаг гүйцэтгэсэн байх ба үүний 5 хүртэлх цагийг 

нислэгийн дадлагажуур дээр гүйцэтгэсэн байж болно; 

(2) тухайн маягийн агаарын хөлгөөр 2-оос доошгүй удаа нислэг үйлдсэн байх;  

(b) Үнэмлэх эзэмшигч нь энэ дүрмийн дагуу олгосон нисэх инженерийн үнэмлэхэнд 

заасан эрхийг 5, эсхүл түүнээс дээш жилийн хугацаагаар эдлээгүй тохиолдолд 

үнэмлэхний эрхээ дахин хэрэгжүүлэхийн өмнө 63.153-ын (6)-д заасан нислэгийн 

шалгалтыг өгч, тэнцсэн байх ёстой. 

Д Бүлэг — Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл 

63.201 Зорилго 

Энэ бүлэгт, нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл олгох болон тухайн 

зэрэглэлийн дагуу эдлэх эрх, хязгаарлалтуудыг тогтооно. 

63.203 Ерөнхий шаардлага 

Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл авах этгээд нь дараах шаардлагыг 

хангасан байна: 

(1) хүчин төгөлдөр сурагч (кадет) нисэх инженерийн үнэмлэхтэй; 

(2) нисэхийнрадио-холбооны ашиглалт болон журмуудыг хамарсан Даргын 

хүлээн зөвшөөрөхүйц бичгийн шалгалт, эсхүлүүнтэй дүйцэхүйц шалгалтад 

амжилттай тэнцсэн байх; 
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(3) багш-нисэх инженер, эсхүл багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигчид дараах ур 

чадвараа харуулсан байх: 

(i) нисэхийн радио-холбооны хүлээн авагч дамжуулагчийг зөв ашиглах, 

удирдлагыг тохируулах; 

(ii) аман мэдээллийг Монгол Улсын НМЭ–д тусгагдсан журмын дагуу г 

дамжуулах болон хүлээн авах чадварыг эзэмшсэн байх. 

63.205  Зэрэглэл олгох 

(a) Өргөдөл гаргагчийг энэ дүрмийн 63.203–д заасан нислэгийн радио-холбооны 

операторын зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан гэж үзвэл багш- нисэх инженер эсхүл 

багш нисгэгч нь өөрийн нэр, үнэмлэх, зэрэглэлийн дугаар, гарын үсэг болон дараах 

тодорхойлолтыг нислэгийн дэвтэрт нь тэмдэглэнэ. Үүнд— 

[……нисэх инженерийн Овог нэр………………] нь ИНД-63-т заасан нислэгийн радио-

холбооны операторын зэрэглэл олгоход тавигдах шаардлагыг хангасан болохыг 

тодорхойлов. 

(b) Өргөдөл болон зохих төлбөрийн баримтыг Даргад хүлээлгэн өгснөөр нислэгийн 

радио-холбооны операторын зэрэглэл эзэмшигч нь уг зэрэглэлээ мөн сурагч (кадет)-

нисэх инженерийн эсхүл нисэх инженерийн үнэмлэхэндээ тэмдэглүүлж болно. 
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