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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-137 нь ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр 

сургалт хийж байгаа нисгэгчийн ИНД-91-д заасан нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий 

дүрмийн үл хамаарах шаардлага болон нэмэлт шаардлагыг тогтооно. 

ИНД-137 нь мөн ХАА-н үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн нэмэлт 

хэрэглэл, төхөөрөмжийн шаардлага, ХАА-н агаарын хөлгөөр арилжааны үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа этгээдийн гэрчилгээжүүлэлтийн болон үйл ажиллагааны шаардлагыг 

тогтооно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 

баталсан ИНД-137-гийн цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор 

хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-137, түүний нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-

аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой.  
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DESCRIPTION 

Part 137 prescribes rules, that are additional to and exceptions from the general operating 

and flight rules prescribed in Part 91, for pilots performing or being trained to perform 

agricultural aircraft operations.  

Part 137 also prescribes additional instrument and equipment requirements for aircraft 

conducting agricultural aircraft operations, as well as requirements for the certification 

and operation of persons performing commercial agricultural aircraft operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is the current consolidated version of Part 137 produced by the 

Civil Aviation Authority, 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. Copies of the official rule and amendments as signed by Minister may 

be obtained from the Civil Aviation Authority or may be downloaded from the 

official web site at: www.mcaa.gov.mn  

http://www.mcaa.gov.mnz/
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Мэдээлэл 

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн Дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн 

салбарт нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад шилжих Олон улсын иргэний нисэхийн 

байгууллагын 1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол 

Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 сарын 6-нд байгуулсан 

“Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний 

нисэхийн багц дүрмийг боловсруулсан. 

 

Өөрчлөлтийн түүх   Хүчинтэй огноо 

Анхны боловсруулалт   2001 оны 10 сарын 01 

Нэмэлт, өөрчлөлт 1    2010 оны 05 сарын 07 

Нэмэлт, өөрчлөлт 2 (Шинэчлэлт)  2021 оны 02 сарын 04 

Нэмэлт, өөрчлөлт 3    2022 оны … сарын … 

 

 

Тэмдэглэл: ИНД-137-гийн шинэчлэлтийг монгол, англи хэл дээр, NZ Part 137-гийн 2017 

оны 03 сарын 10-ны A.7-д үндэслэн боловсруулсан болно. 
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Bulletin 

ICAO 29th Assembly Resolution A29-3 of year 1992 urges States to promote global 

harmonization of national rules.  

In order to implement this Resolution, Mongolian Civil Aviation Regulation has been 

developed based on “Memorandum for Technical Cooperation” between CAA of 

Mongolia and New Zealand, signed on 6th of May, 1999. 

 

Amendment history   Effective Date 

Original issue    01 October 2001 

Amendment 1    07 May 2010 

Amendment 2 (Re-issue)   04 February 2021 

Amendment 3    ... ... 2022 

 

 

Note: This Part 137 re-issue has been released in Mongolian and English languages, 

based on NZCAR Part 137 Amend.7 of 10 Mar 2017. 
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A Бүлэг - Ерөнхий зүйл 

137.1. Зорилго 

Энэ Дүрэм нь дараах шаардлагыг тогтооно: 

(1) ИНД-91-д заасан нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмийн шаардлагаас 

гадна, ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл 

гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгчид тавих нэмэлт шаардлага; 

(2) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр 

сургалт хийж байгаа нисгэгчид тавих, ИНД-91-ийн нислэгийн үйл ажиллагааны 

ерөнхий дүрмийн үл хамаарах шаардлага; 

(3) ХАА-н агаарын хөлгөөр арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдийн 

гэрчилгээжүүлэлтийн болон үйл ажиллагааны зохицуулалтын шаардлага.  

137.3. Нисгэгчийн мэргэшил 

(a) Агаараас бордоо цацах, агаараас шингэн цацах, эсхүл агаараас хортон мэрэгчийн 

хор цацах зорилгоор ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч 

нь ИНД-61-ийн дагуу олгосон хүчинтэй, тохирох ХАА-н зэрэглэл эзэмшдэг байх 

үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-г үл харгалзан, хэрэв ИНД-61-ийн дагуу олгосон Е-Категорийн 

багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигчийн шууд хяналтын дор агаараас бордоо цацах, 

агаараас шингэн цацах, эсхүл агаараас хортон мэрэгчийн хор цацах ХАА-н сургалт 

хийж байгаа бол, тухайн нисгэгчийг ХАА-н зэрэглэл эзэмшихийг шаардахгүй. 

137.5. Гэрчилгээний шаардлага 

Энэ Дүрмийн D Бүлгийн дагуу олгосон ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэх 

гэрчилгээний эрх болон нөхцөлд заагаагүй тохиолдолд, аливаа этгээд нь ХАА-н 

агаарын хөлгөөр арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй.  

137.7. Нөөц 

137.9. Осол, зөрчил 

Осол, эсхүл зөрчилд өртсөн ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

этгээд нь ИНД-12-ын дагуу тухайн осол, эсхүл зөрчлийг Даргад мэдээлэх үүрэгтэй. 
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Subpart A - General 

137.1. Purpose 

This Part prescribes- 

(1) rules additional to the general operating and flight rules in Part 91, for a pilot 

performing, or being trained to perform, an agricultural aircraft operation; and 

(2) exceptions from the general operating and flight rules in Part 91 for a pilot 

performing, or being trained to perform, an agricultural aircraft operation; and 

(3) rules governing the certification and operation of a person performing a 

commercial agricultural aircraft operation. 

137.3. Pilot qualifications 

(a) A pilot of an aircraft performing an agricultural aircraft operation for the purpose of 

aerial topdressing, aerial spraying, or aerial VTA must hold the current and appropriate 

agricultural ratings issued in accordance with Part 61. 

(b) Despite paragraph (a), a pilot is not required to hold an agricultural rating if they 

are training for an agricultural, aerial topdressing, aerial spraying, or aerial VTA rating 

under the direct supervision of a holder of a category E flight instructor rating issued in 

accordance with Part 61. 

137.5. Requirement for certificate 

No person may perform a commercial agricultural aircraft operation except under the 

authority of, and in accordance with the provisions of, an agricultural aircraft operator 

certificate issued in accordance with Subpart D of this Part. 

137.7. Reserved 

137.9. Accidents and incidents 

A person performing an agricultural aircraft operation who is involved in an accident or 

incident must notify the Director of the accident or incident in accordance with Part 12. 
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B Бүлэг - Нислэгийн дүрэм 

137.51. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл 

гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгчид ИНД-91-д заасан нислэгийн үйл 

ажиллагааны ерөнхий дүрмийн үл хамаарах шаардлага болон нэмэлт шаардлагыг 

тогтооно. 

137.53. Хүчингүй 

137.55. Аэродром дээр эргэлт хийх чиглэл 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт 

хийж байгаа нисгэгч нь дараах тохиолдолд тухайн аэродромд буухаар ойртолт үйлдэж 

байхдаа, эсхүл хөөрөлт үйлдсэний дараа, ИНД-91-д зааснаас өөр чиглэлд эргэлт хийж 

болно, хэрэв:  

(1) тухайн аэродром нь зөвхөн ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд 

ашиглагддаг бол; эсхүл 

(2) тухайн аэродромоос ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгааг 

харуулах, ИНД-91-д заасан газрын дохио байрлуулсан бол. 

137.57. Хүчингүй 

137.59. Хүчингүй 

137.61. Шигүү суурьшлын бүс дээгүүрх нислэгийн үйл ажиллагаа 

ИНД-91-ийг үл харгалзан, хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь дараах тохиолдолд 

тухайн үйл ажиллагааг бүрэн гүйцэтгэх зорилгоор, ИНД-91-д заасан минимум өндрөөс 

доогуур нисэж болно, хэрэв: 

(1) нисгэгч тухайн үйл ажиллагааг Засгийн газрын аливаа байгууллагын нэрийн 

өмнөөс гүйцэтгэж байгаа бол; 

(2) нисгэгч тухайн үйл ажиллагааг Даргын тогтоосон нөхцөл, хязгаарлалтын дагуу 

гүйцэтгэж байгаа бол; 

(3) нисгэгч тухайн үйл ажиллагааг энэ Дүрмийн дагуу олгосон ХАА-н агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа бол; 

(4) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

137.205-ын шаардлагыг хангаж байгаа бол.  
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Subpart B - Flight Rules 

137.51. Purpose 

This Subpart prescribes additional rules to, and exceptions from, the general operating 

and flight rules in Part 91, for a pilot performing, or being trained to perform, an 

agricultural aircraft operation. 

137.53. Revoked 

137.55. Direction of turns at aerodromes 

A pilot performing, or being trained to perform, an agricultural aircraft operation may 

turn in a direction other than that prescribed in Part 91, when approaching for a landing 

at, or after take-off from, an aerodrome if- 

(1) the aerodrome is used solely for agricultural aircraft operations; or 

(2) the aerodrome displays the ground signal prescribed in Part 91 indicating that 

an agricultural aircraft operation is being conducted from that aerodrome. 

137.57. Revoked 

137.59. Revoked 

137.61. Operations over congested areas 

Notwithstanding Part 91, a pilot performing an agricultural aircraft operation over a 

congested area of a city, town, or settlement may, for the proper accomplishment of 

the operation, fly below the minimum height prescribed in Part 91 if- 

(1) the pilot performs the operation on behalf of a Government department; and 

(2) the pilot performs the operation in accordance with conditions and limitations 

prescribed by the Director; and 

(3) the pilot performs the operation under the authority of an agricultural aircraft 

operator certificate issued in accordance with this Part; and 

(4) the holder of the agricultural aircraft operator certificate has complied with 

137.205. 
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137.63. Шигүү бус суурьшлын бүс дээгүүрх нислэгийн үйл ажиллагаа 

(a) ИНД-91.311(a)(2)-ыг үл харгалзан, хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын 

бүсээс бусад бүсийн дээгүүр ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, 

эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгч нь дараах тохиолдолд, тухайн 

гадаргуугаас дээш аль ч өндөрт болон саадаас аль ч зайд нисэж болно, хэрэв:  

(1) нисгэгч тухайн үйл ажиллагааг гадаргуу дээр байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд 

аюул учруулахааргүйгээр гүйцэтгэх боломжит арга хэмжээ авсан бол; 

(2) ойртолт үйлдэх, эргэлт хийх болон нисэн гарах үед ийн нисэж байгаа лэгийн 

өндөр болон саадаас барих зай нь тухайн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, аюулгүй 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай зайнаас бага биш бол. 

(b) ИНД-91.311(a)(2)-ыг үл харгалзан, хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын 

бүсээс бусад бүсийн дээгүүр ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, 

эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгч нь дараах тохиолдолд, ачаалах 

талбай болон холбогдох ажлын талбайн хооронд, эсхүл нэг ажлын талбайгаас, 

дараагийн ажлын талбайн хооронд ИНД-91.311(a)(2)-т шаардсанаас нам өндөрт нисэж 

болно, хэрэв: 

(1) тухайн зай нь 9.3 км-ээс (5 nautical miles) бага бол; 

(2) нисгэгч тухайн нислэгийг гадаргуу дээр байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул 

учруулахгүй үйлдэх боломжит арга хэмжээ авсан бол. 

137.65. Түлшний нөөц 

ИНД-91-ийг үл харгалзан, ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, 

эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгч нь тухайн агаарын хөлөг дараах 

минимум түлшний нөөцтэй болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) нисэх онгоцны хувьд, 30 минутын нислэгийн цаг; 

(2) нисдэг тэрэгний хувьд, урьдчилан тооцоолсон нислэгийн цагаас 3 дахин их, 

эсхүл 30 минутын нислэгийн цагийн аль багыг. 
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137.63. Operations over non-congested areas 

(a) Despite rule 91.311(a)(2), a pilot performing, or being trained to perform, an 

agricultural aircraft operation over any area other than a congested area of a city, town, 

or settlement, may fly at any height above the surface and at any distance from an 

obstruction if- 

(1) the pilot takes reasonable care to perform the operation without creating a 

hazard to any person or property on the surface; and 

(2) the height flown and the distance from any obstruction for an approach, 

turnaround, and departure is not less than that necessary for the effective and 

safe conduct of the operation. 

(b) Despite rule 91.311(a)(2), a pilot performing, or being trained to perform, an 

agricultural aircraft operation over any area other than a congested area of a city, town, 

or settlement, may fly between a loading area and the associated treatment area, or 

between one treatment area and the next at a height less than that required by rule 

91.311(a)(2) if- 

(1) the distance is less than 5 nautical miles; and 

(2) the pilot takes reasonable care to conduct the flight without creating a hazard 

to any person or property on the surface. 

137.65. Fuel reserves 

Notwithstanding Part 91, a pilot performing, or being trained to perform, an agricultural 

aircraft operation must ensure that the aircraft has the following minimum fuel reserves: 

(1) for aeroplanes, 30 minutes flight time; 

(2) for helicopters, 3 times the anticipated flight time or 30 minutes flight time, 

whichever is the lesser. 
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C Бүлэг - Тусгай нислэгийн дүрэм 

137.101. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь, ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны зорилгоор, ИНД-21-ийн Н 

Бүлгийн дагуу хязгаарлалттай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээ олгосон нисэх онгоцоор 

ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт 

хийж байгаа нисгэгчид ИНД-91-д заасан нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмийн 

үл хамаарах шаардлагыг тогтооно. 

137.103. Хөөрөлтийн максимум жин 

(a) ИНД-91 болон энэ зүйлийн (b)-д заасныг үл харгалзан, ХАА-н агаарын хөлгийн үйл 

ажиллагааг нисэх онгоцоор гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа 

нисгэгч дараахаас бусад тохиолдолд, тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан 

MCTOW-ээс дээш жинтэйгээр хөөрөлтийг үйлдэхгүй байх үүрэгтэй:  

(1) тухайн нисгэгч Хавсралт В-д заасан журмыг мөрдөж байгаа; 

(2) нисэх онгоцыг, нисгэгч жэттисоны ажиллагааг эхлүүлснээс хойш 5 секундийн 

дотор тухайн нисэх онгоцны хуурай бодисын савны максимум даацын 80-аас 

багагүй хувийг цацах чадалтай, D.5-н дагуу жэттисон системээр тоноглосон 

байх. 

(b) Хавсралт А-д заасан гуравдагч этгээдийн эрсдэл байгаа тохиолдолд, нисгэгч 

137.107 болон 137.109-н дагуу хөөрөлтийн максимум жинг тодорхойлох үүрэгтэй. 

137.105. Гуравдагч этгээдэд эрсдэлгүй хөөрөлтийн зай болон нислэгийн зам  

Хавсралт А-д заасан гуравдагч этгээдийн эрсдэл байхгүй тохиолдолд, ХАА-н агаарын 

хөлгийн үйл ажиллагааг нисэх онгоцоор гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт 

хийж байгаа нисгэгчийг дараах шаардлагыг мөрдөхийг шаардахгүй: 

(1) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн зай; 

(2) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн нислэгийн замын 

налуу (gradient). 

137.107. Гуравдагч этгээдэд эрсдэлтэй хөөрөлтийн зай  

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, Хавсралт А-д заасан гуравдагч этгээдийн эрсдэл 

байгаа тохиолдолд, нисэх онгоцоор ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгч, хөөрөлтийн боломжит зай нь 

(TODA) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн зайг 1.2 дахин 

үржүүлснээс их болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) Нисгэгч, хөөрөлтийн зайг тооцоолохдоо дараах хүчин зүйлийг харгалзан үзэх 

үүрэгтэй: 

(1) тухайн нисэх онгоцны хөөрөлтийн гүйлт үйлдэж эхлэх үеийн жин; 

(2) тухайн аэродромын даралтын өндрийн-түвшин; 

(3) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(4) тухайн ХБЗ-ны гадаргуугийн төрөл, нөхцөл; 
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Subpart C - Special Flight Rules 

137.101. Purpose 

This Subpart prescribes exceptions to the general operating and flight rules in Part 91 

for a pilot performing, or being trained to perform, an agricultural aircraft operation in 

an aeroplane issued with a restricted category airworthiness certificate under Part 21 

Subpart H for the purpose of an agricultural aircraft operation. 

137.103. Maximum take-off weight 

(a) Notwithstanding Part 91 and subject to paragraph (b), a pilot performing, or being 

trained to perform, an agricultural aircraft operation in an aeroplane must not take-off 

at a weight greater than the MCTOW prescribed in the aeroplane’s flight manual 

unless- 

(1) the pilot complies with the procedures listed in Appendix B; and 

(2) the aeroplane is equipped with a jettison system that, in accordance with D.5, 

is capable of discharging not less than 80 percent of the aeroplane’s maximum 

hopper load within five seconds of the pilot initiating the jettison action. 

(b) Where there is a third party risk as defined in Appendix A, the pilot must determine 

the maximum take-off weight in accordance with 137.107 and 137.109. 

137.105. Take-off distance and flight path - no third party risk 

A pilot performing, or being trained to perform, an agricultural aircraft operation in an 

aeroplane where there is no third party risk as defined in Appendix A is not required to 

comply with the following: 

(1) the take-off distance specified in the aeroplane flight manual; 

(2) the take-off flight path gradient specified in the aeroplane flight manual. 

137.107. Take-off distance - third party risk 

(a) Subject to paragraph (b), a pilot performing, or being trained to perform, an 

agricultural aircraft operation in an aeroplane, where there is a third party risk as 

defined in Appendix A, must ensure that the take-off distance available (TODA) is 

greater than the take-off distance specified in the aeroplane flight manual multiplied by 

a factor of 1.2. 

(b) When calculating the take-off distance, the pilot must take the following factors into 

account: 

(1) the weight of the aeroplane at the commencement of the take-off run; 

(2) the pressure altitude of the aerodrome; 

(3) the ambient temperature at the aerodrome; 

(4) the runway surface type and condition; 
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(5) хөөрөлт үйлдэх чиглэл дэх ХБЗ-ны налуу; 

(6) урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсгийн 50%-иас ихгүй, эсхүл арын аас 

чиглэсэн салхины бүрдэл хэсгийн 150%-иас багагүй байх.  

137.109. Гуравдагч этгээдэд эрсдэлтэй хөөрөлтийн нислэгийн зам  

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, Хавсралт А-д заасан гуравдагч этгээдийн эрсдэл 

байгаа тохиолдолд, нисэх онгоцоор ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр сургалт хийж байгаа нисгэгч, тухайн хөөрөлтийн нислэгийн 

зам нь бүх саадаас дараах зайтай болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) босоо зай нь 15 м (50 ft) дээр нэмж 0.025D байхаас багагүй; эсхүл 

(2) хажуугийн хэвтээ зай нь 30 м дээр нэмж 0.1D байхаас багагүй- 

“D” нь TODA-гийн төгсгөлөөс агаарын хөлгийн гүйсэн замын дагуух хэвтээ зай. 

(b) Нисгэгч энэ зүйлийн (a)-ийн шаардлагыг хангах зорилгоор тооцоо хийхдээ, дараах 

шаардлагыг харгалзан үзэх үүрэгтэй: 

(1) тухайн хөөрөлтийн нислэгийн зам нь 137.107-д шаардсан хөөрөлтийн зайн 

төгсгөлд хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 15 м-ийн (50 ft) өндрөөс эхэлж, 150 м-

ийн (500 ft) өндөрт дуусдаг байх; 

(2) тухайн нисэх онгоц 20°-аас хэтэрсэн өнцгөөр налуу эргэлт хийдэггүй байх; 

(3) төлөвлөсөн нислэгийн замаас 150 м-ээс их хажуугийн хэвтээ зайд байгаа 

саадыг тооцохгүй байж болох. 
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(5) the runway slope in the direction of take-off; 

(6) not more than 50% of the head-wind component or not less than 150% of the 

tail-wind component. 

137.109. Take-off flight path - third party risk 

(a) Subject to paragraph (b), a pilot performing, or being trained to perform, an 

agricultural aircraft operation in an aeroplane where there is a third party risk as defined 

in Appendix A must ensure that the take-off flight path clears all obstacles by- 

(1) a vertical distance of at least 50 feet plus 0.025D; or 

(2) a lateral distance of at least 30 metres plus 0.1D- 

where D is the horizontal distance travelled by the aircraft from the end of the TODA. 

(b) When calculating compliance with paragraph (a), the pilot must take the following 

factors into account: 

(1) the take-off flight path must begin at a height of 50 feet above the take-off 

surface at the end of the take-off distance required by 137.107 and end at a 

height of 500 feet above the take-off surface; 

(2) the aeroplane must not be banked at an angle exceeding 20 degrees; 

(3) obstacles which have a lateral distance greater than 150 metres from the 

planned flight path may be disregarded. 
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D Бүлэг - Арилжааны үйл ажиллагаа - Ерөнхий зүйл 

137.151. Гэрчилгээ эзэмших хүсэлт  

ХАА-н агаарын хөлгөөр арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших 

хүсэлт гаргагч нь CAA 24137/01 маягтыг бөглөж, зохих төлбөрийн баримтын хамт 

Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй.  

137.153. Гэрчилгээ олгох 

Хэрэв Дарга энэ Дүрмийн дараах шаардлага хангагдсан гэж үзвэл, хүсэлт гаргагч ХАА-

н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших эрхтэй: 

(1) хүсэлт гаргагч нь бүх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх ба энэ Дүрмийн дагуу 

гүйцэтгэж чадахаа бататгах үүрэгтэй, Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд 

томилогдсон удирдах ажилтныг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр 

ажиллуулдаг байх; 

(2) хүсэлт гаргагч нь, Гүйцэтгэх захирлын өмнө дараах үүрэг хариуцлага хүлээсэн 

удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнуудыг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр 

ажиллуулдаг байх: 

(i) нислэгийн үйл ажиллагаа болон газрын дэмжих үйл ажиллагааг багтаасан 

ХАА-н үйл ажиллагаанд (Ерөнхий нисгэгч);  

(ii) 137.155-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд; 

(2A) энэ зүйлийн (2)-т заасан удирдах ажилтан нь Хавсралт С-д заасан мэргэшил, 

ур чадварын болон туршлагын шаардлагыг хангасан байх; 

(3) хүсэлт гаргагч болон энэ зүйлийн (1), (2)-т шаардсан удирдах ажилтнууд нь 

тохирох зөв хүний шаардлагыг хангасан байх;  

(4) тухайн гэрчилгээг олгох нь нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд 

харшлахгүй байх. 

137.155. Аюулгүй байдлын удирдлага 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч 

нь ИНД-100.3-ын дагуу аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, 

хэрэгжүүлэх болон үйл ажиллагаандаа мөрддөг байх үүрэгтэй. 

137.157. Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа 

(a) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээг 5 жил хүртэл 

хугацаагаар олгож, эсхүл сунгаж болно. 

(b) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ нь түүний хугацаа 

дуусах, эсхүл түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох хүртэл хүчинтэй хэвээр байна. 

(c) Гэрчилгээ эзэмшигч хугацаа нь дууссан, эсхүл хүчингүй болсон ХАА-н агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээг Даргад нэн даруй хураалгах үүрэгтэй. 

(d) Гэрчилгээ эзэмшигч нь түдгэлзүүлсэн ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгчийн гэрчилгээг зохих тэмдэглэл хийлгэхээр Даргад нэн даруй хүргүүлэх 

үүрэгтэй. 
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Subpart D - Commercial Operations - General 

137.151. Application for certificate 

An applicant for the grant of a commercial agricultural aircraft operator certificate must 

complete form CAA 24137/01 and submit it to the Director with a payment of the 

appropriate application fee. 

137.153. Issue of certificate 

An applicant is entitled to an agricultural aircraft operator certificate if the Director is 

satisfied that, in accordance with this Part- 

(1) the applicant has employed, or contracted a senior person identified as the 

chief executive who has the authority to ensure that all activities can be 

financed and carried out in accordance with this Part; and 

(2) the applicant has employed, or contracted a senior person or persons 

responsible to the chief executive who are responsible for- 

(i) agricultural operations including flight operations and the ground support 

operations (chief pilot): 

(ii) the system for safety management required under rule 137.155; and 

(2A) the senior persons referred to in paragraph (2) meet the qualifications, 

competency and experience requirements specified in Appendix C; and 

(3) the applicant and the senior persons required by paragraphs (1) and (2) are fit 

and proper persons; and 

(4) the granting of the certificate is not contrary to the interests of aviation safety. 

137.155. Safety management 

An applicant for an agricultural aircraft operator certificate must establish, implement, 

and maintain a system for safety management in accordance with rule 100.3. 

137.157. Duration of certificate 

(a) An agricultural aircraft operator certificate may be granted or renewed for a period 

of up to 5 years. 

(b) An agricultural aircraft operator certificate remains in force until it expires or is 

suspended or revoked. 

(c) The holder of an agricultural aircraft operator certificate that expires or is revoked 

must immediately surrender the certificate to the Director. 

(d) The holder of an agricultural aircraft operator certificate that is suspended must 

immediately produce the certificate to the Director for appropriate endorsement. 
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137.159. Гэрчилгээ сунгах 

(a) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийг 

CAA 24137/01 маягтын дагуу гаргах ёстой. 

(b) Хүсэлтийг тухайн гэрчилгээнд заасан сунгах хугацаанаас өмнө, эсхүл хэрэв сунгах 

хугацааг заагаагүй бол тухайн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 60-аас доошгүй 

хоногийн өмнө Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй.  

137.160. ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн аюулгүй байдлын 

удирдлагын баримт бичиг 

(a) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт 

гаргагч нь дараах мэдээллийг багтаасан баримт бичгийг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй: 

(1) 137.155-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой 

дараах мэдээлэл: 

(i) 100.3(b)-д шаардсан бүх баримт бичиг; 

(ii) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ сунгуулахаас 

бусад хүсэлт гаргагчийн хувьд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог 

хэрхэн хэрэгжүүлэхийг дүрслэн харуулсан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө; 

(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтны албан 

тушаал, нэр, үүрэг хариуцлага; 

(3) тухайн байгууллагын хүрээнд аюулгүй байдлын хариуцлагын шугаман 

хамаарлыг тодорхойлсон мэдээлэл. 

(b) Хүсэлт гаргагчийн байгууллагын Гүйцэтгэх захирал нь, байгууллагын нэрийн 

өмнөөс энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу гаргасан мэдээллийг бататган гарын үсэг зурсан 

дараах мэдэгдлийг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй: 

(1) ИНД-100-гийн байнгын хэрэгжилтийг бататгах байгууллагын арга, хэлбэрийг 

харуулсан; 

(2) ИНД-100-г дагаж мөрдөхийг шаардсан. 
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137.159. Renewal of certificate 

(a) An application for the renewal of an agricultural aircraft operator certificate must 

be made on form CAA 24137/01. 

(b) The application must be submitted to the Director before the application renewal 

date specified on the certificate or if no such date is specified, not less than 60 days 

before the certificate expires. 

137.160. Agricultural aircraft operator safety management documentation 

(a) An applicant for an agricultural aircraft operator certificate must provide the 

Director with a document containing- 

(1) the following information relating to the system for safety management 

required by rule 137.155: 

(i) all of the documentation required by rule 100.3(b): 

(ii) for an applicant that is not applying for a renewal of an agricultural aircraft 

operator certificate, an implementation plan that describes how the system 

for safety management will be implemented; and 

(2) the title, name, duties, and responsibilities of the senior person responsible for 

the system for safety management; and 

(3) information that identifies the lines of safety responsibilities within the 

organisation. 

(b) The chief executive of the applicant’s organisation must provide the Director with 

a statement signed by the chief executive on behalf of the organisation confirming that 

the information provided under paragraph (a)(1)- 

(1) demonstrates the organisation’s means and methods for ensuring ongoing 

compliance with Part 100; and 

(2) is required to comply with Part 100. 
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E Бүлэг - Арилжааны үйл ажиллагааны шаардлага 

137.201. Бүртгэл хөтлөх 

(a) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах 

мэдээллийг агуулсан үнэн зөв бүртгэлийг үйл ажиллагааны үндсэн байрлалдаа хөтлөх 

үүрэгтэй: 

(1) үйлчлүүлэгчийн нэр болон үйлчилгээ авсан хаяг; 

(2) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэсэн өдөр; 

(3) ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа бүрд тээвэрлэж, цацсан материалын 

нэр болон тоо хэмжээ; 

(4) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгчийн нэр, хаяг, 

нисгэгчийн үнэмлэхний дугаар болон зэрэглэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 

(5) нисгэгч бүрд ХАА-н зэрэглэл олгосон хугацаа, эсхүл ИНД-61-ийн дагуу 

шаардсан, жилийн ур чадварын шалгалтыг амжилттай өгсөн хугацааны аль 

сүүлд болсныг; 

(6) хамааралтай бол, нисгэгч бүрд химийн зэрэглэл олгосон хугацаа, эсхүл ИНД-

61-ийн дагуу шаардсан сэргээх сургалтын курст амжилттай хамрагдсан 

хугацааны аль сүүлд болсныг. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан бүртгэлийг, тухайн нислэгийн үйл ажиллагаа дууссан 

өдрөөс хойш 2 жилээс доошгүй хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй.  

137.203. Алслагдсан баазаас үйлдэх нислэгийн үйл ажиллагаа 

Үйл ажиллагааны үндсэн бус баазаас үргэлжилсэн 14 хоног, эсхүл түүнээс дээш 

хугацаагаар ХАА-н агаарын хөлгөөр арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэрчилгээ 

эзэмшигч нь тухайн баазыг хариуцсан дараах нисгэгчийг томилох үүрэгтэй: 

(1) хүчинтэй ХАА-н зэрэглэл эзэмшдэг; 

(2) тухайн алслагдсан баазын үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээсэн; 

(3) ээлжийн хуваарь гаргах болон бүртгэл хөтлөх хариуцлага хүлээсэн. 

137.205. Шигүү суурьшлын бүс дээгүүр үйлдэх нислэгийн үйл ажиллагаа 

(a) Хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр ХАА-н агаарын хөлгөөр 

үйл ажиллагаа эрхлэхээр төлөвлөж байгаа гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс болон байгууллагад үйл 

ажиллагаатай холбоотой зааварчилгаа өгөх төлөвлөгөө гаргах; 

(2) энэ зүйлийн (а)(1)-д шаардсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаанд оролцож 

байгаа хүмүүс болон байгууллагад зааварчилгаа өгснийг бататгах; 

(3) тухайн үйл ажиллагааны мэдээллийг олон нийтэд үр дүнтэй хэлбэрээр өгөх.  

(b) Энэ зүйлийн (а)(1)-д шаардсан төлөвлөгөө нь дараах мэдээллийг агуулсан байх 

ёстой: 

(1) тухайн нислэгт учирч болох саадын мэдээлэл; 
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Subpart E - Commercial Operations - Operating Requirements 

137.201. Records 

(a) The holder of an agricultural aircraft operator certificate must maintain accurate 

records at the certificate holder’s principal place of operation of the following: 

(1) the name and address of each client; 

(2) the date of each agricultural aircraft operation; 

(3) the name and quantity of the material that is dispensed on each agricultural 

aircraft operation; 

(4) the name, address, flight crew licence number, and rating details of each pilot 

performing an agricultural aircraft operation; 

(5) the date each pilot was issued with their agricultural rating or the date of the 

last successful completion by each pilot of the annual competency check 

required in accordance with Part 61, whichever occurred later; 

(6) where applicable, the date each pilot was issued with their chemical rating or 

the date of the last successful completion by each pilot of the refresher course 

required in accordance with Part 61, whichever occurred later. 

(b) The records required under paragraph (a) must be retained for a period of not less 

than 2 years from the date of completion of the operation. 

137.203. Remote base operations 

The holder of an agricultural aircraft operator certificate who performs a commercial 

agricultural aircraft operation for a period of 14 or more consecutive days from a base 

which is not the operator’s principal place of operation must appoint a base pilot who- 

(1) holds a current agricultural rating; and 

(2) is responsible for the operations from that remote base; and 

(3) is responsible for arranging work rosters and maintaining records. 

137.205. Operations over congested areas 

(a) A holder of an agricultural aircraft operator certificate who intends to perform an 

agricultural aircraft operation over a congested area of a city, town, or settlement must- 

(1) in conjunction with, and for the briefing of every person and organisation 

involved in the operation, document a plan for the operation; and 

(2) ensure that every person and organisation involved in the operation is briefed 

on the plan that is required under paragraph (a)(1); and 

(3) give notice of the operation to the public by an effective means. 

(b) The plan required under paragraph (a)(1) must contain-  

(1) information about any obstruction to flight; and 
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(2) ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн онцгой нөхцөлийн буулт үйлдэх чадварын 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 

(3) холбогдох НХУ-ын үйлчилгээнд шаардлагатай байж болох зохицуулалтын 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

(c) Хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр ХАА-н агаарын хөлгөөр 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга энэ зүйлийн (а)(1)-д шаардсан 

төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

(d) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ 

зүйлийн (а)(1)-д шаардсан төлөвлөгөөг нислэгийн үйл ажиллагаа дууссан өдрөөс хойш 

2 жилээс доошгүй хугацаанд хадгалах үүрэгтэй. 

137.207. Ажилтанд тавих шаардлага 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 137.153(1), 

(2)-т заасан удирдах ажилтныг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллуулах 

үүрэгтэй. 

137.209. Үйл ажиллагааны өөрчлөлт 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах 

үүрэгтэй: 

(1) CAA 24137/01 маягтаар шаардсан мэдээллийн хүчинтэй байдалд нөлөөлөх 

өөрчлөлтийг Даргад бичгээр мэдэгдэх; 

(2) дараах өөрчлөлтийг хийхийн өмнө Даргын зөвшөөрлийг урьдчилан авах: 

(i) Гүйцэтгэх захирал, эсхүл 137.153(2)-т заасан этгээд; 

(ii) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, хэрэв тухайн өөрчлөлт нь нөлөө 

бүхий өөрчлөлт бол. 
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(2) details of the emergency landing capability of the aircraft used; and 

(3) details of any co-ordination that may be necessary with the appropriate air 

traffic control service. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft performing an agricultural aircraft operation over 

a congested area of a city, town, or settlement, must comply with the plan that is 

required under paragraph (a)(1). 

(d) The holder of the agricultural aircraft operator certificate must retain the plan 

required under paragraph (a)(1) for a period of at least 2 years from the date that the 

operation is completed. 

137.207. Personnel requirements 

The holder of an agricultural aircraft operator certificate must employ, or contract the 

senior persons specified in 137.153(1) and (2). 

137.209. Changes to operations 

A holder of an agricultural aircraft operator certificate must- 

(1) notify the Director in writing of any change that affects the currency of any 

information required by form CAA 24137/01; and 

(2) obtain prior acceptance from the Director before changing- 

(i) the chief executive or any person referred to in rule 137.153(2): 

(ii) the system for safety management, if the change is a material change. 
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F Бүлэг - Хэрэглэл болон төхөөрөмж 

137.251. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь энэ Дүрмийн дагуу ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд ашиглах 

агаарын хөлгийн хэрэглэл болон төхөөрөмжид тавих ИНД-91-ийн нэмэлт шаардлагыг 

тогтооно.  

137.253. Ерөнхий зүйл 

Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа 

эхлүүлэхгүй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийг ИНД-91 болон энэ Бүлгийн дагуу шаардсан тоо болон 

төрлийн хэрэглэл, төхөөрөмжөөр тоноглосон байх; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан хэрэглэл, төхөөрөмж нь дараах баримт 

бичигт заасан, холбогдох тодорхойлолт болон НТЧ-ын загварын стандартыг 

хангасан байх: 

(i) энэ Дүрмийн Хавсралт D; 

(ii) ИНД-21 Хавсралт С; 

(iii) ИНД-26; эсхүл 

(iv) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад орлох тодорхойлолт, эсхүл стандарт. 

(3) тухайн хэрэглэл болон төхөөрөмжийг агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгаа, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад зааварчилгааны 

дагуу суурилуулсан байх; 

(4) тухайн агаарын хөлөгт ашиглах зорилгоор, ИНД-91-ийн дагуу баталсан MEL-д 

зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлөгт суурилуулсан хэрэглэл болон 

төхөөрөмж нь ажиллагаатай нөхцөлд байх. 

137.255. Суудал болон даруулга 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлгийн нисэх 

багийн гишүүдийн суудлыг мөрөвчит даруулгаар тоноглосон болохыг бататгах 

үүрэгтэй. 

137.257. Нэмэлт хэрэглэл 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлгийг гулгалт заах 

хэрэглэлээр (slip indicator) тоноглосон болохыг бататгах үүрэгтэй. 

137.259. Нэмэлт төхөөрөмж 

ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлгийг дараах 

төхөөрөмжөөр тоноглосон болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) зөвшөөрөгдсөн хуурай, эсхүл шингэн бодисын савны аль тохирохыг; 

(2) хуурай бодисын савны агууламжийн дээд түвшнийг нисгэгчид харуулах 

хэрэгсэл; 
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Subpart F - Instruments and Equipment 

137.251. Purpose 

This Subpart prescribes the instruments and equipment required in addition to the Part 

91 requirements for aircraft to be used for an agricultural aircraft operation performed 

under this Part. 

137.253. General 

No person may commence an agricultural aircraft operation unless- 

(1) the aircraft is equipped with the type and number of instruments and equipment 

required in accordance with Part 91 and this Subpart; and 

(2) the instruments and equipment installed in the aircraft comply with the relevant 

specifications and airworthiness design standards listed in- 

(i) Appendix D to this Part; and  

(ii) Appendix C to Part 21; and  

(iii) Part 26; or 

(iv) alternative specifications or standards acceptable to the Director; and 

(3) the instruments and equipment are installed in accordance with the aircraft 

manufacturer’s instructions or other instructions acceptable to the Director; 

and 

(4) except as may be provided by a MEL approved under Part 91 for use for that 

aircraft, the instruments and equipment installed in the aircraft are in an 

operable condition. 

137.255. Seating and restraints 

The operator of an agricultural aircraft must ensure that the aircraft is equipped with a 

shoulder harness for each crew seat. 

137.257. Additional instruments 

The operator of an agricultural aircraft must ensure that the aircraft is equipped with a 

slip indicator. 

137.259. Additional equipment 

The operator of an agricultural aircraft must ensure that the aircraft is equipped with- 

(1) approved hoppers or spray tanks as applicable; and 

(2) a means of indicating to the pilot the upper level of the hopper contents; and 
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(3) дотор талдаа хуурай, эсхүл шингэн бодисын саваар тоноглосон нисэх 

онгоцонд зориулсан жэттисон систем; 

(4) дараах мэдээллийг багтаасан Хавсралт D-гийн холбогдох зурагт хуудас: 

(i) агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан хуурай, эсхүл шингэн бодисын 

савны максимум бүтцийн даац; 

(ii) зорчигчийн байрлал; 

(iii) нислэгийн хязгаарлалт; 

(iv) жэттисон хийх хүчин чадал. 

137.301. ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч 

болон хүсэлт гаргагчийн шилжилтийн үеийн зохицуулалт  

(a) Энэ дүрэм нь дараах этгээдэд хамаарна: 

(1) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч; 

(2) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт 

гаргагч. 

(b) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу тогтоосон хэрэгжүүлэлтийн хугацаанаас өмнө, энэ 

зүйл хамаарах байгууллагыг дараах шаардлагыг мөрдөхийг шаардахгүй: 

(1) 137.153(2)(ii); 

(2) 137.155; 

(3) 137.160(a)(1)(i); 

(4) 137.160(a)(2); 

(5) 137.160(a)(3); 

(6) 137.160(b). 

(c) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч болон ХАА-

н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь 

гүйцэд бөглөсөн CAA маягт болон хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг 20221 оны 9 4 сарын 

30 1-наас өмнө Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь дараах шаардлагыг 

хангасан байх ёстой: 

(1) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлтийн санал болгосон 

хугацааг багтаасан байх; 

(2) тухайн байгууллага 137.155-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын 

тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дүрслэн харуулсан байх. 

(e) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөхүйц бол, Дарга: 

(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална; 

(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлтийн хугацааг 

тогтооно. 

(f) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу тухайн хугацааг тогтоохдоо, Дарга дараах хүчин 

зүйлийг тооцох үүрэгтэй: 

(1) тухайн байгууллагын хүчин чадал; 

(2) тухайн байгууллагын төвөгшил; 
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(3) a jettison system for aeroplanes equipped with internal hoppers or spray tanks; 

and 

(4) applicable placarding in accordance with Appendix D including- 

(i) hopper or spray tank maximum structural load as specified in the aircraft 

flight manual; and 

(ii) passenger locations; and  

(iii) flight limitations; and  

(iv) jettison capability. 

137.301. Transition for agricultural aircraft operator certificate holders and 

applicants 

(a) This rule applies to each- 

(1) holder of an agricultural aircraft operator certificate: 

(2) applicant for the grant of an agricultural aircraft operator certificate. 

(b) Before the date for implementation set in accordance with subparagraph (e)(2), an 

organisation to which this rule applies is not required to comply with- 

(1) rule 137.153(2)(ii):  

(2) rule 137.155: 

(3) rule 137.160(a)(1)(i):  

(4) rule 137.160(a)(2):  

(5) rule 137.160(a)(3):  

(6) rule 137.160(b). 

(c) An agricultural aircraft operator certificate and an applicant for the grant of an 

agricultural aircraft operator certificate must submit a completed CAA form and 

implementation plan to the Director by 30.Sep.2022. 

(d) The implementation plan referred to in paragraph (c) must- 

(1) include a proposed date for implementation of the system for safety 

management; and 

(2) outline how the organisation plans to implement the system for safety 

management required under rule 137.155. 

(e) The Director will, if acceptable- 

(1) approve the organisation’s implementation plan; and 

(2) set the date for implementation of the system for safety management. 

(f) In setting the date under subparagraph (e)(2), the Director must have regard to the 

following: 

(1) the capability of the organisation: 

(2) the complexity of the organisation: 
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(3) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэл;  

(4) аливаа гэрчилгээг сунгах хугацаа; 

(5) тухайн байгууллага, эсхүл ИНЕГ, эсхүл хоёуланд нь хамаарах эх үүсвэр, эсхүл 

хуваарийн нөлөө; 

(6) хэрэгжүүлэлтийн хугацаа нь 20232 оны 2 сарын 1-нээс хойш байж болохгүй. 

(g) ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийн хамт хүргүүлэх 

шаардлагагүй. 

(h) Энэ зүйл нь 20232  оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно. 
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(3) the risks inherent in the activities of the organisation:  

(4) the date of any certificate renewal: 

(5) any resource or scheduling impacts on the organisation or the Authority or 

both: 

(6) the date for implementation must not be later than 1.Feb.2023. 

(g) A holder of an agricultural aircraft operator certificate does not have to submit an 

implementation plan with its certificate renewal application. 

(h) This rule expires on 1.Feb.2023. 
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Хавсралт A - Гуравдагч этгээдийн эрсдэл 

Зураг 1-д үзүүлсэн хөөрөлтийн талбайд гуравдагч этгээдийн өмч, эсхүл гуравдагч 

этгээд өөрөө байгаа тохиолдолд, гуравдагч этгээдийн эрсдэл байна. 

 

Зураг 1. 
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Appendix A - Third Party Risk 

A third party risk exists where there is a third party, or property of a third party, within 

the take-off area prescribed in Figure 1. 

 

Figure 1. 
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Хавсралт B - Хэт ачааллын жинг тодорхойлох 

(a) ИНД-137.103(a)-д шаардсан нисгэгчийн журам дараах шаардлагаас бүрдэнэ: 

(1) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн заавар болон “нисэх онгоцны үндсэн даацын 

хязгаарын хүчин зүйлээс” MCTOW-г олох; 

(2) Зураг 2-т үзүүлсэн графикийн хэвтээ тэнхлэг дээр “нисэх онгоцны үндсэн 

даацын хязгаарын хүчин зүйлийг” олж, түүнээс босоо шугам татан графиктай 

огтлолцсон цэгээс хэвтээ шугамаар босоо тэнхлэгтэй огтлолцох хамаарлаар 

тухайн жинг нэмэгдүүлж болох “максимум зөвлөсөн жингийн өсөлтийн хувийг” 

тогтоох; 

(3) үндсэн категорийн MCTOW-г дээрх хувиар нэмэгдүүлж, хөөрөлтийн шинэ 

максимум жинг олох;  

Зураг 2. 

(b) Хөөрөлтийн шинэ максимум жингээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, эсэх шийдвэр 

гаргахдаа нисгэгч нь дараах хүчин зүйлийг тооцох үүрэгтэй: 

(1) тухайн аэродромын даралтын өндрийн-түвшин; 

(2) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(3) тухайн ХБЗ-ны гадаргуугийн төрөл, нөхцөл; 

(4) хөөрөлт үйлдэх чиглэл дэх ХБЗ-ны налуу; 

(5) хөөрөлт үйлдэх чиглэлийн урдаас угтах болон арын аас чиглэсэн салхины 

бүрдэл хэсэг; 

(6) үйл ажиллагааны үзүүлэлтэд нөлөөлж болох бусад хүчин зүйл. 
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Appendix B - Overload Weight Determination 

(a) The pilot procedures required by 137.103(a) consist of- 

(1) finding the MCTOW in the aeroplane flight manual and the original aeroplane 

limit load factor; and 

(2) locate the ‘original aeroplane limit load factor’ on the horizontal axis of figure 

2, going vertically up to the reference line and then horizontally to the vertical 

axis to read the ‘maximum recommended percentage weight increase’; and 

(3) increasing the original category MCTOW by this percentage to find the new 

maximum take-off weight. 

Figure 2. 

(b) When considering whether to operate up to this new maximum take-off weight, the 

pilot must take the following factors into account: 

(1) the pressure altitude of the aerodrome; 

(2) the ambient temperature at the aerodrome;  

(3) the runway surface type and condition; 

(4) the runway slope in the direction of take-off; 

(5) the head-wind or tail-wind component in the direction of the take-off; 

(6) any other factors that may affect the performance of the operation. 
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Хавсралт C  

Хүснэгт C.1. ХАА-н үйл ажиллагаа хариуцсан удирдах ажилтан (ерөнхий нисгэгч) 

 

Шаардлагатай 

баримт бичиг 

Хүчинтэй 1-р Зэргийн ХАА-н зэрэглэл эзэмшиж байсан, эсхүл 

эзэмшдэг байх.  

Хүчинтэй химийн зэрэглэл эзэмшдэг байх, хэрэв хамааралтай бол. 

Туршлага Гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны төрөлд хамааралтай, Даргын 

хүлээн зөвшөөрөхүйц дадлага туршлагатай байх.  

Хүснэгт C.2. Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан удирдах 

ажилтан  

 

Ур чадвар Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой ур чадвараа 

харуулах. 

Холбогдох ИНД болон аюулгүй байдлын удирдлагын чиглэлээр 

ажилласан мэдлэг туршлагатай байх. 

Туршлага Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо болон тухайн 

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой суурь мэргэжил болон 

туршлагатай байх. 
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Appendix C 

Table C.1. Senior person responsible for agricultural operations (chief pilot) 

 

Document 

required 

Has held, or holds a current grade 1 agricultural rating.  

Holds a current chemical rating if applicable. 

Experience Has practical experience acceptable to the Director appropriate 

for the type of operation being conducted. 

Table C.2. Senior person responsible for the system for safety management 

 

Competency Demonstrate competency relevant to systems of safety 

management. 

A working knowledge of the applicable Civil Aviation Rules and 

safety management requirements. 

Experience Experience and background relevant to the management of 

safety systems and the activities of the organisation. 
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Хавсралт D - Хэрэглэл болон төхөөрөмжийн НТЧ-ын загварын 

стандарт 

F Бүлэгт шаардсан хэрэглэл, төхөөрөмж нь дараах тодорхойлолт болон шаардлагыг 

хангасан байх ёстой. 

D.1. Суудал болон даруулга 

Суудал болон мөрөвчит даруулгыг урагш чиглэсэн 12g инерцийн хүчийг даахаар 

зохион бүтээсэн байх ёстой. 

D.2. Хүчингүй 

D.3. Хуурай болон шингэн бодисын сав 

(a) Бүхээгт байгаа хүмүүсийг гэмтээж болох байрлалд суурилуулсан хуурай, эсхүл 

шингэн бодисын сав болон түүний бэхэлгээний бүтцийг багавтар ослын буулт үйлдэх 

үед урагшаа чиглэсэн 12g инерцийн хүчийг даахаар зохион бүтээсэн байх ёстой. 

(b) Нисэх багийн өмнө байрлуулсан хуурай, эсхүл шингэн бодисын сав болон түүний 

бэхэлгээний бүтцийг дараах инерцийн хүчийг даахаар зохион бүтээсэн байх ёстой. 

(1) ар талаасаа 1.5g; 

(2) хажуу талаасаа 1.0g. 

(c) Энэ зүйлийн (a), (b)-гийн зорилгоор, хуурай, эсхүл шингэн бодисын савыг агаарын 

хөлгийн нислэгийн зааварт заасан максимум даацаар дүүргэсэн байхаар тооцсон байх 

ёстой. 

D.4. Хуурай бодисын савны агууламжийн дээд түвшин 

Тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан хуурай бодисын савны максимум 

даацын хагасаас хэтэрсэн бүх ачааллын хувьд, тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн ХАА-н 

материалын нягтралыг тооцон, нисгэгч агууламжийн дээд түвшнийг тодорхойлоход 

зориулсан заах, эсхүл ажиглалт хийх хэрэгслээр хуурай бодисын савыг тоноглосон 

байх ёстой. 

D.5. Жэттисон систем 

(a) Жэттисон систем нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) ажиллуулахад хялбар байх;  

(2) нисгэгч удирдлагыг идэвхжүүлсэн бол тухайн удирдлагыг үргэлжлүүлэн барих 

шаардлагагүйгээр бүх ачаалал бүрэн гүйцэд цацагдан гарахаар зохион 

бүтээгдсэн байх. 

(b) Жэттисон системийн хүчин чадлыг:  

(1) шалгах нислэгийн үед дараах байдлаар туршсан байх ёстой: 

(i) тухайн нислэгийн зааварт заасан бордооны максимум зөвшөөрөгдсөн 

даацтайгаар; 
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Appendix D - Instruments and Equipment Airworthiness Design 

Standards 

Instruments and equipment required by Subpart F must meet the following 

specifications and requirements: 

D.1. Seating and restraints 

Seats and shoulder harnesses must be designed using an ultimate forward and 

resulting inertia force of 12g. 

D.2. Revoked 

D.3. Hoppers and spray tanks 

(a) A hopper or spray tank and its support structure that is situated in such a position 

that it could injure an occupant if it came loose in a minor crash landing must be 

designed using an ultimate forward and resulting inertia force of 12g. 

(b) A hopper or spray tank and its support structure that is situated in front of the crew 

must be designed using ultimate inertia forces of- 

(1) 1.5g rearwards; and 

(2) 1.0g sideways. 

(c) For the purposes of paragraph (a) and (b), the hopper or spray tank must be 

assumed to be filled to the maximum load specified in the aircraft flight manual. 

D.4. Hopper upper level contents 

Hoppers must be provided with a means for the pilot to detect the upper level of the 

contents, by indication or observation, for all loads in excess of half the maximum 

hopper load specified in the aircraft flight manual, allowing for the likely range of 

agricultural material densities to be carried. 

D.5. Jettison system 

(a) A jettison system must be- 

(1) simple to operate; and 

(2) designed so that once the control is selected by the pilot the load will fully 

discharge without requiring the pilot to continue holding the control. 

(b) The capability of the jettison system must be- 

(1) demonstrated by a flight test using- 

(i) the maximum permitted load of Superphosphate specified in the flight 

manual; and 
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(ii) тусгай нэмэлт төхөөрөмж суурилуулсан тохиолдолд, нэмэлт төхөөрөмж 

суурилуулсан үед ашигладаг ХАА-н материалын максимум зөвшөөрөгдсөн 

даацтайгаар. 

(2) нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан байх ёстой. 

D.6. Тэмдэглэгээ, зурагт хуудас 

D.6.1. Ерөнхий зүйл. 

(a) Тэмдэглэгээ, зурагт хуудсыг нүдэнд харагдахуйц газарт, хялбар арилахгүй, гэмтэж 

өөрчлөгдөхгүй, халхлагдахгүй, эсхүл салж унахгүй байхаар байрлуулсан байх ёстой. 

(b) Тэмдэглэгээ, зурагт хуудсанд ашигласан нэгж нь холбогдох хэрэглэл, эсхүл тухайн 

агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасантай ижил байх ёстой. 

D.6.2. Хуурай, эсхүл шингэн бодисын савны максимум ачаалал 

Хуурай, эсхүл шингэн бодисын савны максимум даацыг харуулсан зурагт хуудас нь: 

(1) дараах байдлаар байрласан байх ёстой: 

(i) хуурай, эсхүл шингэн бодисын савны дүүргэгчийн дэргэд; 

(ii) хэвийн ачилтын байрлалаас бүтэн харагдахаар; 

(2) зөвшөөрөгдсөн хуурай бодисын савны максимум даацаас хэтрээгүй максимум 

даацыг үзүүлсэн байх ёстой. 

D.6.3. Жэттисоны хүчин чадал 

ИНД-137.259(3)-ын дагуу жэттисон системээр тоноглосон ХАА-н нисэх онгоц нь 

нислэгийн бүхээгтээ, нисгэгчид харагдахаар байрлуулсан, дараах бичиглэлийг 

агуулсан зурагт хуудастай байх ёстой: 

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ 

Тухайн нисэх онгоцны жэттисоны хүчин чадал нь нисэх онгоцны 

конфигураци, цацах материалын төрөл, нөхцөлөөс шалтгаалан өөр өөр байж 

болно. 

D.6.4. Зорчигчийн байрлал 

Агаарын хөлгийн гадна талаас ил харагддаггүй зорчигчийн байрлалын хувьд, тухайн 

зорчигчийн байрлалын дэргэд, их биеийн гадна хоёр талд дараах бүдүүвч зургийг 

байрлуулсан байх ёстой: 



Civil Aviation Rules Part 137 
 

 

… … 2022  17 

(ii) when specialised role equipment is fitted, the maximum permitted load of 

the agricultural material typically used when that role equipment is fitted; 

and 

(2) specified in the aeroplane flight manual. 

D.6. Markings and placards 

D.6.1. General 

(a) Markings and placards must be displayed in a conspicuous place that may not be 

easily erased, disfigured, obscured, or removed. 

(b) Units used on markings and placards must be the same as those on the related 

instrument or in the related aircraft flight manual. 

D.6.2. Hopper or spray tank maximum loadings 

A placard stating the maximum hopper or spray tank load must- 

(1) be located- 

(i) adjacent to the hopper or tank filler; and 

(ii) in full view of the normal loading positions; and 

(2) state a maximum load not exceeding the permitted maximum hopper load. 

D.6.3. Jettison capability 

Agricultural aeroplanes equipped with a jettison system in accordance with 137.259(3) 

must have a placard with the following wording displayed in the cockpit and in view of 

the pilot: 

CAUTION 

The jettison capability of this aeroplane may differ depending on the aeroplane 

configuration and the type and condition of the material to be dispensed. 

D.6.4. Passenger locations 

For each passenger position not readily visible from the outside of an aircraft, the 

exterior must be marked on both sides of the fuselage adjacent to the passenger 

position with the following diagram: 
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Зураг 3. Цагаан суурьтай улаан гурвалжин дотор хар өнгийн дүрс. 

D.6.5. Нисэх онгоцны нислэгийн хязгаарлалт 

(a) Дараах бичиглэлийг агуулсан зурагт хуудас, эсхүл зурагт хуудаснуудыг ХАА-н 

нисэх онгоцны нислэгийн бүхээгт, нисгэгчид харагдахаар байрлуулсан байх ёстой: 

АНХААРУУЛГА 

Энэ нисэх онгоцны MCTOW-ээс хэтэрсэн үйл ажиллагаа нь, тухайн 

ашиглагдаж байгаа конфигурацийн хувьд 5 секундийн дотор максимум 

зөвшөөрөгдсөн даацын 80%-иас доошгүй байх минимум жэттисон хүчин 

чадлыг шаардана. 

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ 

Энэ бол ХАА-н нисэх онгоц. Штопорыг багтаасан бүх аэробатик маневр 

хийхгүй. Нислэгийн огцом маневр хийхээс зайлсхий.  

 

 

--oOo-- 
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Figure 3. A black figure within a red triangle on a white background. 

D.6.5. Aeroplane flight limitations 

(a) A placard or placards with the following wording must be displayed in the cockpit 

of an agricultural aeroplane and in view of the pilot: 

WARNING 

Operation of this aeroplane above the MCTOW requires a minimum jettison 

capability of at least 80% of the maximum permitted load within 5 seconds for 

the configuration being used. 

CAUTION 

This is an agricultural aeroplane. All aerobatic manoeuvres, including spins, 

prohibited. Avoid severe flight manoeuvres. 

 

 

--oOo-- 
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