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DESCRIPTION 

Part 65 prescribes rules relating to the issue of air traffic service licences and ratings, including the conditions, 

privileges and limitations associated with those licences and ratings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is the current consolidated version of Part 65 produced by the Civil Aviation Authority of 

Mongolia, and serves as a reference only. It is compiled from the official ordinary rules that have been 

signed into law by the Minister of Road and Transport and rule amendments made by Parliament in the 

Civil Aviation Act 1990. Copies of these official rules and amendments may be obtained from the Civil 

Aviation Authority of Mongolia or may be downloaded from the official website at: www.caa.govt.nz/ 

www.mcaa.gov.mn  

http://www.caa.govt.nz/
http://www.mcaa.gov.mn/
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Мэдээлэл 

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

дүрмийн зохицуулалтад шилжих 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 05 сарын 06-нд байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол 

Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг боловсруулсан. 

 

Өөрчлөлтийн түүх   Хүчин төгөлдөр огноо 

Анхны боловсруулалт    

Нэмэлт, өөрчлөлт 1     

Нэмэлт, өөрчлөлт 2     

Нэмэлт, өөрчлөлт 3 (Шинэчлэлт)   

 

Тэмдэглэл: ИНД-65-ыг англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан. 
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A Бүлэг— Ерөнхий зүйл 

65.1 Зорилго 

Энэ дүрмийн зорилго нь дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтооход оршино— 

(1) НХҮ-ний үнэмлэх, зэрэглэл олгох;  

(2) Тухайн үнэмлэх, зэрэглэл шаардагдах нөхцөл; ба 

(3) үнэмлэх, зэрэглэлийн хүрээнд эдлэх эрх, хязгаарлалт. 

65.3 Тодорхойлолт 

Энэхүү дүрэмд дараах үгс буюу нэршлийг харгалзах утгаар нь ойлгоно: 

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний үнэмлэх гэж энэ дүрмийн дагуу олгогдсон 

үнэмлэхийг; 

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний үнэмлэх зэрэглэлээр зөвшөөрсөн Шууд хяналт 

гэж үнэмлэх эзэмшигч нь үүрэгт ажилаа гүйцэтгэх үедээ нөхцөл байдалд хяналт тавьж 

шаардлагатай тохиолдолд залруулах, удирдлагыг гартаа авахад бэлэн байхыг: 

Хүчин төгөлдөр байдал гэж нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний зэрэглэлийн хувьд, 

тогтоосон байршил болон тогтоосон ажлын байранд тухайн зэрэглэлийн эрхийг эдлэх 

зөвшөөрлийг;  

65.5 Үнэмлэх, зэрэглэлд тавигдах шаардлага 

(a) ИНД-172-д заасны дагуу Монгол улсын агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээ үзүүлж буй этгээд нь ИНД-172-ын дагуу нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ 

эрхлэх эрх бүхий байгууллагад тухайн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой байх бөгөөд 

дараахь үнэмлэх, зэрэглэлтэй байна— 

(1) энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээний үнэмлэх; ба 

(2) энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр зэрэглэл. 

(b) ИНД-65.405-д заасны дагуу нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах эрх 

бүхий этгээд нь энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээний багшлах зэрэглэлтэй байна. 

(c) ИНД-65.455-д заасны дагуу нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах эрх 

бүхий этгээд нь энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөр нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээний багшлах зэрэглэлтэй байна. 

65.7 Үнэмлэх ба зэрэглэл 

(a) Энэ дүрмийн холбогдох шаардлагуудын дагуу ИНЕГ-ын дарга нь дараахь 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний үнэмлэх, зэрэглэлийг олгоно: 

(1) сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх; 

(2) нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх; 
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(3) сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх; 

(4) нислэгийн радио-холбооны операторын үнэмлэх; 

(5) нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл; 

(6) нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл: 

(i) аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: 

(ii) ойртолтын процедур удирдлагын зэрэглэл: 

(iii) ойртолтын ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: 

(iv) бүсийн нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: 

(v) бүсийн ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: 

(vi) 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-нөөс өмнөх автомат хамааралтай бүсийн 

удирдлагын зэрэглэл; 

(7) нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл: 

(i) далайн агаар-газар радио-холбооны зэрэглэл; 

(ii) аэродромын нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл: 

(iii) бүсийн нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл: 

(8) нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэл: 

(9) нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах зэрэглэл. 

(b) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэхэнд НХҮ-ний багшлах зэрэглэл болон шалгах 

зэрэглэлийг заасан байна. 

(c) (b) хэсэгт зааснаас бусад бүх зэрэглэл, мөн энэхүү дүрмийн дагуу үнэмлэх 

эзэмшигчид олгосон бүх эрх баталгаажуулалт нь үнэмлэх эзэмшигчийн бүртгэлийн 

дэвтэрт бүртгэгдэх ба үнэмлэхт тэмдэглэл үйлдэгдсэн байж болно.  

65.9 Нөөц 

65.11 Үнэмлэх, зэрэглэл авах өргөдөл гаргах 

Нислэгийн хөдөлгөөний ажилтны үнэмлэх, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 

багшлах зэрэглэл, эсхүл нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах зэрэглэл авах, 

эсхүл зэрэглэлийг баталгаажуулахаар өргөдөл гаргагч нь ИНЕГ-065/01 маягтыг 

бөглөж, төлбөрийн баримтын хамт ИНЕГ-ын даргад ирүүлнэ. 

65.13 Үнэмлэх, зэрэглэл олгоход тавигдах шаардлага 

ИНЕГ-ын дарга нь дараах шаардлагыг хангасан өргөдөл гаргагчид энэ дүрмийн дагуу 

үнэмлэх, зэрэглэл олгоно. Үүнд— 

(1) Өргөдөл гаргагч нь зөв тохирох хүн байх; ба 

(2) Өргөдөл гаргагч нь үнэмлэх, зэрэглэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэхэд шаардагдах 

Англи хэлээр унших, бичих, ярих, ойлгох чадвартай; 
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(3) үнэмлэх, зэрэглэл олгохтой холбогдсон, энэ дүрэмд заагдсан бусад 

шаардлагуудыг хангасан; ба 

(4) үнэмлэх, зэрэглэл олгосноор нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд харшлахгүй байх. 

65.15 Үнэмлэх, зэрэглэлийн хүчин төгөлдөр байдал 

(a) НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх нь үйлчлэлийг нь түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосноос 

бусад тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. 

(b) Шаардлагатай гэж үзвэл, ИНЕГ-ын дарга нь түр үнэмлэх эсхүл зэрэглэл олгож 

болно.  

65.17 Шалгалт 

(a) Энэ дүрмийн дагуу шалгалт өгөх өргөдөл гаргагч нь— 

(1) Иргэний үнэмлэх, эсхүл холбогдох биеийн байцаалттай байна;  

(2)  Өндөр үнэлгээ шаардсан тодорхой шалгалтаас бусад тохиолдолд бичгийн 

шалгалтад 70% ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан байна. 

(b) Шалгалт авч байгаа байгууллага нь өргөдөл гаргагч тус бүрийн мэдлэгийн 

дутагдалтай байдлыг тодорхойлж, уг дутагдалыг шалгалтад тэнцсэн дүгнэлт гаргахаас 

өмнө залруулах арга хэмжээг авна  

65.19 Шалгалтын үед хориглох зүйлс, авах арга хэмжээ 

(a) шалгалт авч буй этгээд зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд, шалгалтын үед дараах 

зүйлийг хориглоно. Үүнд— 

(1) бусдаас хуулах; эсхүл 

(2) мэдээллийн ямар нэгэн эх үүсвэр ашиглах; эсхүл 

(3) шалгалтын үед бусдын дэмжлэг авах; эсхүл 

(4) бусдын өмнөөс шалгалт өгөх; эсхүл 

(5) шалгалтын материалыг гадагш авч гарах;  эсхүл 

(6) ямар нэгэн хэрэгсэл ашиглан шалгалтын талаар болон шалгалтын 

материалаас бичлэг хийх. 

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсэгт заасныг зөрчсөн этгээдэд дараахь шийдвэрийн аль нэг 

эсхүл бүгдийг гаргана: 

(1) тухайн шалгалтад тэнцээгүйд тооцох: 

(2) өмнө нь тэнцсэн шалгалтуудыг хүчингүйд тооцох: 

(3) Иргэний нисэхийн дүрмийн хүрээний аливаа шалгалтад орох эрхийг нь 12 сар 

хүртэл хугацаагаар хасах: 

(4) Энэ дүрмээр олгогдсон аливаа үнэмлэх, зэрэглэлийн үйлчлэлийг түр 

түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох. 
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65.21 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр - Ерөнхий 

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх эзэмшигч бүр дараах 

үүрэгтэй— 

(1) Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын зөвшөөрсөн бүртгэлийн дэвтэрт 

бүртгэлийг бэхээр тэмдэглүүлсэн буюу байх  

(2) Үнэмлэх зэрэглэл авахтай холбоотой ирүүлэх өргөдөлд хавсаргасан 

бүртгэлийг үнэн зөв болохыг нотлож хамгийн сүүлийн бүртгэлийн дор гарын 

үсэг зурсан байх  

65.23 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр - хугацаа 

(a) (b)-д заасны дагуу, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний үнэмлэх зэрэглэл 

эзэмшигч нь үнэмлэх зэрэглэлийн дагуу нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, багшлах, 

шалгах  үүрэгт ажил гүйцэтгэх нийт нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нийт 

хугацааны эрх олгогдоно.  

(b) Энэхүү дүрмийн дагуу олгогдсон үнэмлэх зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх этгээд 

нь энэ дүрмийн хүчин төгөлдөр шаардлагыг хангаагүй хугацаандаа энэ дүрэмд 

заагдсан хугацааг тооцохгүй. 

65.25 Эрүүл мэндийн шаардлага 

(a) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон сурагч нислэгийн удирдагч эсхүл нислэгийн 

удирдагчийн үнэмлэх эзэмшигч нь дараах шаардлагыг хангаагүй бол тухайн 

үнэмлэхээр олгогдсон эрхийг эдлэхгүй— 

(1) 3 дугаар ангиллын эрүүл мэндийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй байх;  

(2) Уг эрүүл мэндийн гэрчилгээний шаардлагыг бүрэн хангаж байх. 

65.27 Мэргэжлийн ур чадварт тавигдах шаардлага 

(a) Энэ дүрмийн дагуу мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл эзэмшигч нь ИНЕГ-ын даргын 

тогтоосон хугацаанд тухайн үнэмлэх, зэрэглэлд хамаарах ур чадвараа шалгуулна.  

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсэгт заасны дагуу шалгалт өгсөн этгээд нь үнэмлэх, зэрэглэлтэй 

холбоотой шаардлагыг хангаагүй бол тухайн үнэмлэх, зэрэглэлд заасан эрхийг 

эдлэхгүй. 

65.29 Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын хэрэглээтэй холбоотой 

зөрчил 

Согтууруулах ундаа, эсхүл мансууруулах бодис хэрэглэснийг тогтоох хууль ёсны 

тестээс татгалзсан үйлдлийг багтаасан, согтууруулах ундаа, эсхүл мансууруулах 

бодистой холбоотой гэмт хэргийн аливаа шийтгэл нь тухайн этгээдийг, үнэмлэх 

эзэмшихэд тохирох зөв хүн мөн эсэхийг тогтоох үндэслэл болно. Ийм шийтгэл нь 

тухайн үнэмлэх олгохоос татгалзах, эсхүл үнэмлэхийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй 

болгох үр дагаварт хүргэж болно.  
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B Бүлэг— Сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх 

65.51 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно— 

(1) Сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх олгох;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 

65.53 Үнэмлэх авахад тавигдах шаардлага 

(a) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна— 

(1) 18 нас хүрсэн байх;  

(2) 3 дугаар ангиллын хүчин төгөлдөр эрүүл мэндийн гэрчилгээтэй байх;  

(3) Радио холбооны операторын зэрэглэлтэй байх;  

(4) хяналттай агаарын зайд агаарын хөлгийн удирдлагын бүхээгт 5-аас доошгүй 

цаг танилцах дадлага хийсэн байх;  

(5) Нислэгийн удирдагчийн мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтанд дараах 

сэдвүүдийг багтаасан сургалтанд амжилттай хамрагдсан байх. Үүнд:  

(i) иргэний нисэхийн хууль, дүрэм; ба 

(ii) нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын тоног төхөөрөмж: ажиллах зарчим,  

ашиглалт, хязгаарлалт; ба 

(iii) агаарын хөлгийн тухай ерөнхий ойлголт: нислэгийн зарчим, агаарын 

хөлөг, хөдөлгүүр болон систем, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны 

ерөнхий зарчим, техникийн үзүүлэлтүүд; ба 

(iv) Хүний хүчин зүйл: нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын ажлын үүрэг 

хариуцлага, ажлын ачаалал, алжаал ядаргаа, хүний чадвар, боломж, 

хүмүүсийн хоорондын харилцааны асуудлууд, ажлын байрны зохион 

байгуулалт, тоног төхөөрөмж гэх мэт; ба 

(v) Цаг уурын мэдээлэл: аэронавигацийн цаг уур, цаг уурын баримт, 

мэдээллийг хүлээн авч зөв хэрэглэх, нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй 

байдалд нөлөөлөх цаг агаарын өөрчлөлтийн эх үүсвэр, онцгой шинж 

чанар, өндрийн хэмжигдхүүн; ба 

(vi) Навигаци: агаарын зай дахь навигацийн үндсэн зарчим, агаарын хөлгийн 

болон газрын навигацийн систем, ил харааны зарчим, тэдгээрийн 

хязгаарлалт болон нарийвчлал, тоног төхөөрөмж; ба 

(vii) ажлын горим: нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, харилцаа холбоо, 

радио холбоо, нислэгийн холбооны хэллэг (чиглэлийн болон чиглэлийн 

бус нислэг, онцгой нөхцөл байдлын), нисэхийн бичиг баримтыг ашиглах, 

нислэгтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны дадлага туршлага. 

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсгийн (5)-т хамаарах сургалт, дадлагыг дараах байгууллага 

гүйцэтгэсэн байна— 
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(1) ИНД172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт, дадлага явуулах эрх 

олгогдсон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(2) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага явуулах 

эрх олгогдсон Иргэний нисэхийн сургалтын төв. 

65.55 Эрх хязгаарлалт 

Сурагч нислэгийн удирдагчийн  үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн удирдагчийн ажлыг 

гүйцэтгэх дадлага, туршлага олж авах зорилгоор энэ дүрмийн И бүлэгт заагдсан 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэлтэй нислэгийн удирдагчийн 

хяналтан дор нислэг хөдөлгөөн удирдлагын үйл ажиллагаанд дараах хэлбэрээр 

оролцох эрхтэй— 

(1) нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх авахад бэлтгэх зорилгоор; or 

(2) нислэгийн удирдачийн үнэмлэх, зэрэглэлийг сэргээх зорилгоор. 

C Бүлэг — Нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх 

65.101 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно— 

(1) нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх олгох; ба 

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 

 65.103 Үнэмлэх авахад тавигдах шаардлага 

(a) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна— 

(1) энэ дүрмийн дагуу сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх эзэмшдэг байх, 

эсхүл Конвенцийн хэлэлцэн тохирогч бусад гадаад орноос олгосон хүчин төгөлдөр 

нислэгийн удирдагчийн үнэмлэхтэй байх  

(2) 21 нас хүрсэн байх; ба 

(3) дараах туршлагатай байх— 

(i) энэ дүрмээр олгогдсон сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэхээр заасан 

эрхээ 3 сар гүйцэтгэсэн; эсхүл 

(ii) Конвенцийн хэлэлцэн тохирогч гадаад орноос олгосон нислэгийн 

удирдагчийн үнэмлэхний дагуу тухайн улсад 2-оос доошгүй жил 

ажилласан туршлагатай байх  

(4) хяналттай агаарын зайд агаарын хөлгийн удирдлагын бүхээгт 10-аас доошгүй 

цаг танилцах дадлага хийсэн байх; ба 

(5) нислэгийн удирдагчийн ажил, үүрэгтэй холбоотой дараах сэдвүүдийг 

багтаасан шалгалтад тэнцсэн байх: 

(i) Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм;  
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(ii) Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын тоног төхөөрөмж: ажиллах зарчим, 

ашиглалт, хязгаарлалт; 

(iii) Агаарын хөлгийн тухай ерөнхий ойлголт: нислэгийн зарчим, агаарын 

хөлөг, хөдөлгүүр болон систем, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны 

ерөнхий зарчим, техникийн үзүүлэлтүүд; 

(iv) хүний хүчин зүйл: нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын aжлын үүрэг 

хариуцлага, ажлын ачаалал, алжаал ядаргаа, хүний чадвар, боломж, 

хүмүүсийн хоорондын харилцааны асуудлууд, ажлын байрны зохион 

байгуулалт, тоног төхөөрөмж гэх мэт. 

(v) цаг уурын мэдээлэл: аэронавигацийн цаг уур, цаг уурын баримт, 

мэдээллийг хүлээн авч зөв хэрэглэх, нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй 

байдалд нөлөөлөх цаг агаарын өөрчлөлтийн эх үүсвэр, онцгой шинж 

чанар, өндрийн хэмжигдэхүүн; 

(vi) навигаци: агаарын зай дахь навигацийн үндсэн зарчим, агаарын хөлгийн 

болон газрын навигацийн систем, ил харааны зарчим, тэдгээрийн 

хязгаарлалт болон нарийвчлал, тоног төхөөрөмж; 

(vii) ажлын горим: нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, харилцаа холбоо, 

радио холбоо, нислэгийн холбооны хэллэг (чиглэлийн болон чиглэлийн 

бус нислэг, онцгой нөхцөл байдлын), нисэхийн бичиг баримтыг ашиглах, 

нислэгтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны дадлага туршлага. 

(6) Энэ дүрмийн G бүлэгт нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн зэрэглэлүүдийн 

аль нэгийнх нь хувьд дадлага, туршлагад тавигдах шаардлагыг хангасан байх;  

(7) ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд холбогдох шалгалтыг өгч шалгуулсан 

байх. 

(b) Чикагогийн конвенцийн хэлэлцэн тохирогч аль нэг улсаас олгосон нислэгийн 

удирдагчийн хүчин төгөлдөр мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигчийг энэ зүйлийн (a) хэсгийн 

(5)-т шаардсан агаарын хөлгийн тухай ерөнхий мэдлэг, цаг уурын болон навигацийн 

талаарх шалгалтыг өгсөнд тооцож болно. 

(c) Энэ зүйлийн (a) хэсгийн (5)-р шаардсан шалгалтуудыг дараах байгууллагад 

гүйцэтгэсэн байна— 

(1) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх олгогдсон 

НХҮ-ний байгууллага; эсхүл 

(2) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх 

олгогдсон, эсхүл ИНЕГ-аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн Иргэний нисэхийн сургалтын 

байгууллага. 

65.105 Эрх, хязаарлалт 

Нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх эзэмшигч нь дараах үнэмлэхээр олгогдох эрхийг 

хэрэгжүүлж болно— 

(1) сурагч нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх; 
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(2) нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх; 

(3) тухайн үнэмлэх эзэмшигчид олгогдсон аливаа хүчин төгөлдөр зэрэглэлүүд. 

65.107 Дадлага туршлагад тавигдах шаардлага 

Энэ Дүрмийн дагуу олгогдсон нислэгийн удирдагчийн үнэмлэхний эрх, үүргээ сүүлийн 

5 жилийн хугацаанд гүйцэтгээгүй бол, үнэмлэх эзэмшигч нь тухайн үнэмлэхний эрх, 

үүргээ гүйцэтгэхийн өмнө 65.103 зүйлийн (a) хэсгийн (7)-д заасан шаардлагыг хангана. 

D Бүлэг— Сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх 

65.151 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх олгох;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 

 65.153 Үнэмлэх авахад тавигдах шаардлага 

(a) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна— 

(1) 18 нас хүрсэн;  

(2) Радио холбооны операторын зэрэглэлтэй байх; 

(3) агаарын хөлгийн удирдлагын бүхээгт 5-аас доошгүй цаг танилцах дадлага 

хийсэн байх;  

(4) НМА-ын үүрэгт хамаарах дараах сэдвүүдээр шалгалт өгч хангалттай үнэлгээ 

авсан байна. Үүнд: 

(i) Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий мэдлэг: Монгол улсын 

агаарын зайд үзүүлж буй нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ;  

(ii) Үйл ажиллагааны горим: Радио холбооны журам,  хэвшмэл хэллэг, теле 

холбооны сүлжээний ажиллагаа; 

(iii) Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм; 

(iv) хүний хүчин зүйл: нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын aжлын үүрэг 

хариуцлага, ажлын ачаалал, хүний чадвар, боломж, хүмүүсийн 

хоорондын харилцааны асуудлууд гэх мэт; 

(v) теле холбооны тоног төхөөрөмж: ажиллах зарчим, аэронавигацийн 

мэдээллийн хэлбэр, aшиглах зарчим. 

(b) Энэ зүйлийн (а) хэсгийн (4)-т хамаарах сургалт, дадлагыг дараах байгууллагад 

гүйцэтгэсэн байна— 

(1) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага явуулах эрх 

олгогдсон байгууллага; эсхүл 
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(2) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага явуулах 

эрх олгогдсон Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага. 

65.155 Эрх, хязгаарлалт 

Сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигчийн шууд хяналтан дор 

дараах дадлага, туршлагыг эзэмших зорилгоор нислэгийн мэдээллийн ажилтны 

үүргийг гүйцэтгэх эрхийг хэрэгжүүлнэ— 

(1) Нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл, бусад эрх 

баталгаажуулалтын шаардлагыг хангаж байх; эсхүл 

(2) нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл эсхүл баталгаажилтыг 

сунгах. 

 E Бүлэг— Нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх 

65.201 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх олгох;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 

65.203 Үнэмлэх авахад тавигдах шаардлага 

(a) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна— 

(1) энэ дүрмийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөх сурагч нислэгийн мэдээллийн 

ажилтны үнэмлэхтэй байх; 

(2) сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэхээр олгогдсон эрхийн дагуу 2-

оос доошгүй сар ажилласан туршлагатай байх;  

(3) агаарын хөлгийн удирдлагын бүхээгт 10-аас доошгүй цаг танилцах дадлага 

хийсэн байх; 

(4) НМА-ны үүрэгт хамаарах дараах сэдвүүдээр шалгалт өгч хангалттай үнэлгээ 

аюсан байна. Үүнд: 

(i) Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий мэдлэг: агаарын зайд 

үзүүлж буй нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ;  

(ii) Үйл ажиллагааны горим: нислэгийн холбооны хэллэг, теле холбооны 

сүлжээний ажиллагаа; 

(iii) Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм;  

(iv) Хүний хүчин зүйл: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын ажлын үүрэг 

хариуцлага, ажлын ачаалал, хүний чадвар, боломж, хүмүүсийн 

хоорондын харилцааны асуудлууд гэх мэт; 
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(v) Холбооны тоног төхөөрөмж: ажиллах зарчим, аэронавигацийн 

мэдээллийн хэлбэр, ашиглах зарчим; 

(5) H Бүлэгт заасан нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэлүүдийн аль нэгнийх 

нь хувьд дадлага, туршалагад тавигдсан шаардлагыг хангасан байх;  

(6) Дараах чиглэлээр, нислэгийн мэдээллийн ажилтны үүргийг гүйцэтгэх чадвараа 

шалгуулсан байх— 

(i) ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжийн ашиглалт; 

(ii) аэронавигацийн мэдээллийг түргэн шуурхай, алдаагүй дамжуулах, 

хүлээн авах. 

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсгийн (4)-т хамаарах шалгалтыг дараах байгууллагад өгсөн 

байна— 

(1) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх олгогдсон 

Иргэний нисэхийн сургалтын төв; эсхүл 

(2) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх олгогдсон 

байгууллага. 

(c) A person who holds a current aeronautical station operator licence 

issued under the Civil Aviation Regulations 1953 is deemed to meet the 

eligibility requirements of paragraph (a). 

65.205 Эрх, хязгаарлалт 

(a) Энэ зүйлийн (б) хэсгийн дагуу НМА-ны үнэмлэх эзэмшигч нь аэронавигацийн 

үйлчилгээний нэгжид нислэгийн мэдээллийн ажилтнаар ажиллах эрхийг эдэлнэ— 

(1) an aeronautical station operator licence issued under the Civil Aviation Regulations 

1953; and 

(2) сурагч нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэхтэй байх;  

(3) нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл ба баталгаажуулсан аливаа 

эрхтэй байх  

(b) Тухайн үнэмлэхээр олгосон эрхийг эдлэхээс өмнө үнэмлэх эзэмшигч нь 

аэронавигацийн үйлчилгээний нэгжид мөрдөж байгаа үйл ажиллагааны журам болон 

ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжид хамаарах бүх мэдээлэлтэй танилцсан байна. 

F Бүлэг— Нислэгийн радио-холбооны оператор 

65.251 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) НХҮ-ний ажилтанд нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл тогтоох;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 
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65.253 Зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

(a) Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл авахаар өргөдөл гаргагч нь 

дараах шаардлагыг хангасан байна— 

(1) дараах байгууллагад нислэгийн радио-холбооны сургалтад амжилттай 

хамрагдаж, бичгийн шалгалтад хангалттай үнэлгээ үзүүлсэн байх— 

(i) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага 

явуулах, шалгалт авах эрх олгогдсон байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага 

явуулах, шалгалт авах эрх олгогдсон байгууллага;  

(2) нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэл эзэмшигчид дараах 

чадварыг харуулсан байх— 

(i) нисэхийн радио-холбооны тоног төхөөрөмжийг зөв ажиллуулах, удирдах 

чадвартай байх; 

(ii) холбогдох хүчин төгөлдөр журам зааврын дагуу мэдээг үнэн зөв хүлээн 

авах, дамжуулах чадвартай байх  

(b) A person who held an airways services personnel licence issued 

under the Civil Aviation Regulations 1953 is deemed to meet the eligibility 

requirements of paragraph (a). 

65.255 Эрх олгох 

(a) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн радио-

холбооны операторын зэрэглэлд тавигдах 65.253 зүйлд заасан шаардлагуудыг 

хангасан гэж үзвэл, багш нислэгийн удирдагч нь ажилтны бүртгэлийн дэвтэрт 

нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл, зэрэглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүх нөхцөл, 

эрх баталгаажуулсан байршил,  үнэмлэх зэрэглэлийн дугаар, багшийн гарын үсэг, 

нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл олгосон огноог дараах 

тодорхойлолтын дагуу тэмдэглэл үйлдэж, нислэгийн радио-холбооны операторын 

зэрэглэлийг олгоно:   

[ажилтны нэр] нь Иргэний нисэхийн дүрэм 65-д заасан нислэгийн радио-холбооны 

операторын зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан болохыг тодорхойлов.  

(b) ИНЕГ-ийн даргад өргөдөл гаргаж, холбогдох баримтыг хүргүүлсэний дараа, радио-

холбооны операторын зэрэглэлийг нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны 

үнэмлэх дээр тэмдэглэнэ. 

65.257 Эрх, хязгаарлалт 

Нислэгийн радио-холбооны операторын зэрэглэл нь уг зэрэглэлтэй этгээдэд аливаа 

агаарын хөлөг, нисэхийн радио станц, эсхүл газрын хөдөлгөөнт станцид тогтоосон 

давтамж дээр нэвтрүүлэгчээр дараах шаардлагыг ханган ажиллах эрхийг олгоно:  

(1) зөвхөн гаднах энгийн удирдлагыг ашиглах; 

(2) цацагдах давтамжийн тогтмол байдлыг автоматаар хадгалах. 
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G Бүлэг — Нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл 

65.301 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) дараах нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх олгох, хүчин төгөлдөр байдлын тухай 

-  

(i) Аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: 

(ii) Ойртолтын удирдлагын зэрэглэл: 

(iii) Ойртолтын ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: 

(iv) Бүсийн удирдлагын зэрэглэл: 

(v) Бүсийн ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл;  

(2) тэдгээр зэрэглэлүүдийн эрх, хязгаарлалт;  

(3) нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл эзэмшигч нь — 

(i) approach control rating, it is deemed to be an approach control procedural 

rating; and 

(ii) approach control radar rating, it is deemed to be an approach control 

surveillance rating; and 

(iii) area control rating, it is deemed to be an area control procedural rating; and 

(iv) area control radar rating, it is deemed to be an area control surveillance rating. 

65.303 Зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

(a) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна— 

(1) нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх эзэмшигч байх; 

(2) нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлтэй холбоотой дараах сэдвүүдийг багтаасан 

сургалтад хамрагдаж хангаллтай үнэлгээ авсан байх— 

(i) аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: аэродромын байрлал, 

зохион байгуулалт, ил харааны тоноглол, агаарын зайн бүтэц, холбогдох 

хууль, дүрэм, ажлын горим, мэдээллийн эх үүсвэр, навигацийн тоног 

төхөөрөмж, нислэгийн удирдлагын тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн 

ашиглалт, орон нутгийн онцлог, нислэгийн хөдөлгөөний онцлог, цаг 

агаарын үзэгдэл, аэродромын бүсийн нислэг үйлдэх заавар, онцгой 

тохиолдол, нөхцөл, эрэн хайх, авран туслах төлөвлөгөө: 

(ii) ойртолтын болон бүсийн удирдлагын зэрэглэл: агаарын зайн бүтэц 

зохион байгуулалт, холбогдох хууль, дүрэм, аэронавигацийн тоног 

төхөөрөмж, тэдгээрийн хүчин чадал, орон нутгийн онцлог, нислэгийн 

хөдөлгөөний онцлог, цаг агаарын үзэгдэл, онцгой тохиолдол, нөхцөл, 

эрэн хайх, авран туслах төлөвлөгөө: 
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(iii) ойртолтын ажиглалтын болон бүсийн ажиглалтын удирдлагын 

зэрэглэл: энэ хэсгийн 2-т заасан шаардлагыг хангасан байх ба олгогдсон 

эрхэд хамаарсан дараах нэмэлт сэдвүүд багтана— ажиглалтын болон 

бусад хяналтын тоног төхөөрөмж, системийн ашиглалт, түүнд тавигдах 

хязгаарлалт, үндсэн зарчмууд; ойртолтын болон бүсийн ажиглалтын 

удирдлагын үйлчилгээний журмууд, түүий дотор шаардлагатай 

тохиолдолд саадаас сэргийлэх чөлөөлөгдөх журам 

(iv) [цуцалсан] 

(3) НХҮ-ний багшлах зэрэглэлтэй этгээдийн шууд удирдлаган дор ажиллаж, 

дараах туршлагыг хуримтлуулсан байна: 

(i) аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: аэродромын НХУ-ын 

үйлчилгээг 90-ээс доошгүй цаг, эсхүл 1 сарын хугацаагаар гүйцэтгэсэн 

байх: 

(ii) ойртолтын, ойртолтын ажиглалтын удирдлагын, бүсийн болон бүсийн 

ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: шаардагдах ажлын байранд зэрэглэлд 

хамаарах НХУ-ын үйлчилгээг 180-аас доошгүй цаг, эсхүл 3 сарын 

хугацаагаар гүйцэтгэсэн байх; 

(4) Энэ зүйлийн (2) хэсэгт заасан сэдвээр дараах байгуулагад шалгалт өгч, 

тэнцсэн байх— 

(i) ИНД-172-ын дагуу  гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх 

олгогдсон  байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгалт авах эрх 

олгогдсон Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага;  

(5) ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд НХУ-ыг аюулгүй, шуурхай гүйцэтгэх, 

нөхцөл байдалд үнэлгээ өгөх ур чадвараа ажлын байран дээр шалгуулсан байна. 

(b) Энэ зүйлийн (а)(2) хэсэгт шаардсан сургалт, дадлагыг дараах байгууллагад 

гүйцэтгэсэн байна— 

(1) энэ зүйлийн (a)(4)(i) хэсэгт заасан, тухайн төрлийн сургалт, дадлага явуулах 

эрх олгогдсон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ 

эзэмшигч; эсхүл 

(2) энэ зүйлийн (a)(4)(ii)  хэсэгт заасан, тухайн төрлийн сургалт, дадлага явуулах 

эрх олгогдсон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч. 

(c) нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлийг баталгаажуулалтыг хүчин төгөлдөр 

байлгахын тулд аливаа этгээд нь: 

(1) (a) хэсгийн (2)-т шаардсан, нэмэлт байршилд шаардах дадлагад амжилттай 

хамрагдсан байх; 

(2) (a) хэсгийн (5)-д шаардсан, тухайн нэмэлт байршилд ажиллахад тавигдах 

шаардлагыг хангасан байх  
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65.305 Эрх олгох 

(a) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

удирдагчийн зэрэглэлд тавигдах 65.303 зүйлийн (a) хэсэгт заасан шаардлагуудыг 

хангасан гэж үзвэл, багш нислэгийн удирдагч нь нислэгийн удирдагчийн бүртгэлийн 

дэвтэрт нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл, зэрэглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүх 

нөхцөл, эрх баталгаажуулсан байршил,  үнэмлэх зэрэглэлийн дугаар, багшийн гарын 

үсэг, нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл олгосон огноог дараах тодорхойлолтын дагуу 

тэмдэглэл үйлдэж, нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлийг олгоно:   

[нислэгийн удирдагчийн нэр] нь Иргэний нисэхийн дүрэм 65-д заасан нислэгийн 

удирдагчийн дор дурдсан зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан болохыг тодорхойлов.  

(b) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

удирдагчийн зэрэглэлд тавигдах 65.303 зүйлийн (a) хэсэгт заасан нэмэлт нөхцөлийн 

шаардлагуудыг хангасан гэж үзвэл, багш нислэгийн удирдагч нь баталгаажуулсан 

байршил,  үнэмлэх зэрэглэлийн дугаар, багшийн гарын үсэг, нислэгийн удирдагчийн 

зэрэглэл олгосон огноог дараах мэдэгдэлийн дагуу тэмдэглэл үйлдэж, нислэгийн 

удирдагчийн зэрэглэлийг (a) хэсэгт заасан тодорхойлолтын дагуу баталгаажуулна:   

(c) ИНЕГ-ийн даргад өргөдөл гаргаж, зохих төлбөрийн баримтыг хүргүүлсэний дараа, 

нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх дээр хамаарах зэрэглэлийг тэмдэглэнэ. 

65.307 Эрх, хязгаарлалт 

(a) (b) хэсэгт заасны дагуу, нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл тус бүр нь дараах эрх, 

үүргийг тодорхойлно— 

(1) аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: үйлчилгээ явагдах аэродромд 

аэродромын НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх: 

(2) Ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл: үйлчилгээ явагдах аэродромд 

ойртолтын НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх: 

(3) Ойртолтын ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: үйлчилгээ явагдах аэродромд 

НХҮ-ний ажиглалтын систем ашиглан ойртолтын НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх: 

(4) Бүсийн удирдлагын зэрэглэл: тогтоогдсон хяналттай агаарын зайд бүсийн 

НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх: 

(5) Бүсийн ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл: тогтоогдсон хяналттай агаарын зайд 

бодит ажиглалтын тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бүсийн НХУ-ын 

үйлчилгээ үзүүлэх. 

(b) Үнэмлэх эзэмшигч нь олгогдсон зэрэглэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж эхлэхийн өмнө 

холбогдох бүх бодит мэдээлэлтэй танилцсан байна. 

65.309 Дадлага туршлагад тавигдах шаардлага 

(a) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлд хамаарах эрх, 

үүргийг сүүлийн 28 өрийн хугацаанд нэг ээлжийн турш 5-аас доошгүй цаг бие дааж 

гүйцэтгээгүй бол, үнэмлэх эзэмшигч нь тухайн зэрэглэлд хамаарах эрхийг 
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хэрэгжүүлэхийн өмнө, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах эрх бүхий 

этгээдэд бие дааж ажиллах чадвараа шалгуулна. 

(b) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлд хамаарах эрх, 

үүргийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд гүйцэтгээгүй бол, үнэмлэх эзэмшигч нь тухайн 

зэрэглэлд хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэхийн өмнө 65.303 зүйлийн (a) хэсгийн (4) болон 

(5)-т заасан шаардлагыг хангана. 

H — Бүлэг Нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл  

65.351 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) нислэгийн мэдээллийн ажилтны дараах зэрэглэлийг олгох— 

(i) Oceanic air-ground rating: 

(ii) Аэродромын нислэгийн мэдэээллийн ажилтны зэрэглэл: 

(iii) Бүсийн нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт. 

65.353 Зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

Нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл авах, баталгаажуулах, давхар зэрэглэл 

авахаар өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна— 

(1) нислэгийн мэдээллийн ажилтны хүчин төгөлдөр үнэмлэхтэй байх;  

(2) дараах байгууллагад тухайн зэрэглэлд хамаарах сургалт, дадлагад 

хамрагдаж, амжилттай төгссөн байх— 

(i) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага 

явуулах эрх олгогдсон байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт дадлага 

явуулах эрх олгогдсон Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага;  

(3) ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд ажил үйлчилгээ явуулах болон нөхцөл 

байдалд үнэлгээ өгөх чадвар, тухайн зэрэглэлд хамаарах нэгж дээр нислэгийн 

мэдээллийн үйлчилгээ явуулах ур чадвараа шалгуулсан байх. 

65.355 Эрх олгох 

(a) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

мэдээллийн ажилтны зэрэглэлд тавигдах 65.353 зүйлийн (a) хэсэгт заасан 

шаардлагуудыг хангасан гэж үзвэл, багш нислэгийн удирдагч нь нислэгийн 

мэдээллийн ажилтны бүртгэлийн дэвтэрт нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл, 

зэрэглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүх нөхцөл, эрх баталгаажуулсан байршил,  

үнэмлэх зэрэглэлийн дугаар, багшийн гарын үсэг, нислэгийн мэдээллийн ажилтны 
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зэрэглэл олгосон огноог дараах тодорхойлолтын дагуу тэмдэглэл үйлдэж, нислэгийн 

мэдээллийн ажилтны зэрэглэлийг олгоно:   

[нислэгийн мэдээллийн ажилтны нэр] нь Иргэний нисэхийн дүрэм 65-д заасан 

нислэгийн мэдээллийн ажилтны дор дурдсан зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан 

болохыг тодорхойлов.  

(b) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

мэдээллийн ажилтны зэрэглэлд тавигдах 65.353 зүйлд заасан нэмэлт нөхцөлийн 

шаардлагуудыг хангасан гэж үзвэл, багш нь баталгаажуулсан байршил,  үнэмлэх 

зэрэглэлийн дугаар, багшийн гарын үсэг, нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл 

олгосон огноог дараах мэдэгдэлийн дагуу тэмдэглэл үйлдэж, нислэгийн мэдээллийн 

ажилтны зэрэглэлийг тодорхойлолтын дагуу баталгаажуулна.  

(c) Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргад өргөдлийг зохих төлбөрийн баримтын 

хамт ирүүлэхдээ нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх эзэмшигч нь нэмэлтээр 

үнэмлэхт тавигдсан зэрэглэлийг хавсаргаж болно.  

65.357 Эрх, хязгаарлалт 

(a) (b)-д заусны дагуу, Нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл тус бүр нь дараах 

эрх, үүргийг тодорхойлно— 

(1) Oceanic air-ground rating: to provide oceanic air-ground service for the area or 

areas for which the holder is validated: 

(2) Аэродромын нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл: үйлчилгээ явагдах 

аэродромд аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх: 

(3) Бүсийн нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл: үйлчилгээ явагдах 

хариуцлагын бүсэд бүсийн нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх. 

(b) Үнэмлэх эзэмшигч нь олгогдсон зэрэглэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж эхлэхийн өмнө 

холбогдох бүх бодит мэдээлэлтэй танилцсан байна.  

65.359 Дадлага туршлагад тавигдах шаардлага 

(a) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэлд 

хамаарах эрх, үүргийг сүүлийн 28 өрийн хугацаанд нэг ээлжийн турш 5-аас доошгүй 

цаг бие дааж гүйцэтгээгүй бол, үнэмлэх эзэмшигч нь тухайн зэрэглэлд хамаарах 

эрхийг хэрэгжүүлэхийн өмнө, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах эрх бүхий 

этгээдэд бие дааж ажиллах чадвараа дахин шалгуулна. 

(b) Энэ дүрмийн дагуу олгогдсон нислэгийн удирдагчийн зэрэглэлд хамаарах эрх, 

үүргийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд гүйцэтгээгүй бол, үнэмлэх эзэмшигч нь тухайн 

зэрэглэлд хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэхийн өмнө 65.353 зүйлийн (3) хэсэгт заасан 

шаардлагыг хангах, эсхүл зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангасан 

эсэхээ дахин шалгуулна. 
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I Бүлэг — Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэл 

65.401 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэл тогтоох; 

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт.  

65.403 Зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

(a) НХҮ-ний багшлах зэрэглэл авахаар өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг 

хангасан байна— 

(1) НХҮ-ний ажилтны хүчин төгөлдөр үнэмлэхтэй байх;  

(2) Нислэгийн удирдагч эсхүл нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэхээр 

олгогдсон эрх, үүргийг 1-ээс доошгүй жил гүйцэтгэсэн байх;  

(3) Дараах байгууллагад багшлах онол, практикийн сургалтад амжилттай 

хамрагдсан байх— 

(i) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалт  дадлага 

явуулах эрх олгогдсон байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн сургалд дадлага 

явуулах эрх олгогдсон Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага;  

(4) зэрэглэлийн дагуу ажиллах чадвараа илтгэн харуулах, Иргэний нисэхийн 

ерөнхий газрын даргын зөвшөөрсөн шалгалт, тестэд амжилттай шалгуулсан 

байх. 

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсгийн (4)-т заасан шалгалтыг дараах байгууллага авна— 

(1) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, энэ төрлийн үнэлгээ хийх эрх олгогдсон 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(2) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, энэ төрлийн үнэлгээ хийх эрх олгогдсон 

Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага. 

(c) A person who at the time this Part comes into effect is exercising privileges, equivalent 

to those of 65.405, under the authority of an Airways Service Certificate issued under the 

Civil Aviation Regulations 1953, is deemed to meet the eligibility requirements of paragraph 

(a). 

65.405 Эрх, хязгаарлалт 

(a) (b)-д заасны дагуу, НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь 

дараах эрхүүдийг хэрэгжүүлнэ: 

(1) Нислэгийн хөдөлгөөний ажилтанд багшлах;  

(2) Сургалтад хамрагдсан нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтан болон 

эрхээ сэргээх зорилгоор НХҮ гүйцэтгэж буй ажилтанд багшлах;  
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(3) нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний зэрэглэл ба эрхүүдийг үнэлэх, олгох 

(b) (c)-д заасны дагуу, НХҮ-ний багшлах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь 

НХҮ-ний аливаа эрхээ хэрэгжүүлэхдээ— 

(1) НХҮ үзүүлэхэд шаардагдах хүчин төгөлдөр үнэмлэх, зэрэглэлтэй байна;  

(2) тэдгээр эрхүүдийг хэрэгжүүлэхдээ дараах байгууллагын шууд удирдлагад 

ажиллана— 

(i) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн эрхийг хэрэгжүүлэх эрх 

олгогдсон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн эрхийг хэрэгжүүлэх 

эрх олгогдсон иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага;  

(3) нислэгийн мэдээллийн ажилтныг үнэлэх, зэрэгэлэл ба эрхүүд олгохдоо дараах 

шаардлагыг харгалзана: 

(i) нислэгийн удирдагч эсхүл нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэхээр 

олгогдсон эрх, үүргийг 2-оос доошгүй жил гүйцэтгэсэн байх;  

(ii) өмнөх 13 сарын хугацаанд ИНЕГ-ийн шалгах эрх бүхий этгээдэд 

холбогдох шалгалтыг өгч, дадлагаа шалгуулахын хамт тухайн эрхийг 

хэрэгжүүлэх ур чадвараа харуулсан байна. 

(c) Багшлах зэрэглэл тогтоогдсон НХҮ-ний үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх эрхээ гүйцэтгээгүй бол, хүчин төгөлдөр эрүүл мэндийн 

гэрчилгээтэй байхыг шаардахгүй. 

J Бүлэг — Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах зэрэглэл 

65.451 Зорилго 

Энэхүү бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон болно — 

(1) НХҮ-ний шалгах зэрэглэл тогтоох;  

(2) тэдгээрийн эрх, хязгаарлалт.  

65.453 Зэрэглэл авахад тавигдах шаардлага 

(a) НХҮ-ний шалгах зэрэглэл авахаар өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан 

байна— 

(1) нислэгийн хөдөлгөөний ажилтны хүчин төгөлдөр үнэмлэхтэй байх;  

(2) нислэгийн удирдагч эсхүл нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэхээр 

олгогдсон эрх, үүргийг 5-аас доошгүй жил гүйцэтгэсэн байх;  

(3) ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд шалгах үүрэг гүйцэтгэх чадвараа 

шалгуулсан байх. 

(b) энэхүү дүрэм хүчин төгөлдөр болохоос өмнө 65.455-д дүйцэхүйц эрхийг 

хэрэгжүүлж байсан этгээдийг (a) хэсгийн шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.  
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(a) (b)-д заасны дагуу, НХҮ-ний шалгах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь 

дараах эрхийг хэрэгжүүлнэ— 

(1) Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх олгох эсхүл сунгахтай 

холбоотой бичгэн, аман болон практик шалгалтыг авах;  

(2) Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах зэрэглэлийг олгох эсхүл 

сунгахтай холбоотой бичгэн, аман болон практик шалгалтыг авах. 

(b) (c)-д заасны дагуу, НХҮ-ний шалгах зэрэглэл тогтоогдсон үнэмлэх эзэмшигч нь 

НХҮ-нд оролцохдоо— 

(1) Холбогдох зэрэглэл бүхий хүчин төгөлдөр НХҮ-ний үнэмлэхтэй байх;  

(2) Дараах байгууллагын хүрээнд шалгах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх— 

(i) ИНД-172-ын дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгах эрх олгогдсон 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(ii) ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн, тухайн төрлийн шалгах эрх олгогдсон 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага; and 

(3) сүүлийн 13 сарын хугацаанд, ИНЕГ-ын шалгах эрх бүхий этгээдэд холбогдох 

шалгалтыг өгч, дадлагаа шалгуулахын хамт шалгах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх 

ур чадвараа харуулсан байх. 

(c) Шалгах зэрэглэл тогтоогдсон НХҮ-ний үнэмлэх эзэмшигч нь нислэгийн 

хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх эрхээ гүйцэтгээгүй бол, хүчин төгөлдөр эрүүл мэндийн 

гэрчилгээтэй байхыг шаардахгүй. 
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