
Шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл (Flight Examiner Ratings) 

61.901. Нөхцөл хангах шаардлага 

Агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл  Ерөнхий зориулалтын нисэхийн шалгагч-нисгэгч ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл 

(a) Агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших 
этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй: 

(1) ИНД-125 болон ИНД-135-ын дагуух үйл ажиллагааны 
хувьд, тохирох коммерийн нисгэгчийн, эсхүл түүнээс дээд 
эрэмбийн нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг байх; 

(2) ИНД-121-ийн дагуух үйл ажиллагааны хувьд, агаарын 
тээврийн нисгэгчийн үнэмлэх (ATPL) (нисэх онгоц) 
эзэмшдэг байх; 

(3) хүчинтэй A, B, эсхүл D-Категорийн багш-нисгэгчийн 
зэрэглэл эзэмшдэг байх;  

(4) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн туршлагатай 
байх; 

(5) агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэх ур 
чадвараа Даргад амжилттай шалгуулсан байх.  

(6) агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших 
хүсэлт гаргахаас өмнөх 12 сарын дотор, эсхүл Даргын 
хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад хугацаанд, зөвшөөрөгдсөн 
шалгагч-нисгэгчийн сургалтын курсийг амжилттай 
дүүргэсэн байх.  

 

(b) Ерөнхий зориулалтын нисэхийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших 
эзэмших этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй: 

(1) тохирох A-Категорийн багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшдэг байх; 
(2) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн туршлагатай байх; 
(3) ерөнхий зориулалтын нисэхийн шалгагч-нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэх ур 

чадвараа Даргад амжилттай шалгуулсан байх; 
(4) ерөнхий зориулалтын нисэхийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших 

хүсэлт гаргахаас өмнөх 12 сарын дотор, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц 
хугацаанд, зөвшөөрөгдсөн шалгагч-нисгэгчийн сургалтын курсийг 
амжилттай  дүүргэсэн байх. 

 

(c) ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших этгээд нь дараах 
шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй: 

(1) тохирох, хүчинтэй коммерийн нисгэгчийн, эсхүл түүнээс дээд 
эрэмбийн нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг байх; 

(2) тохирох, хүчинтэй Е-Категорийн багш-нисгэгчийн зэрэглэл 
эзэмшдэг байх;  

(3) дараах цагийг багтаасан, Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн 
цагийн туршлагатай байх: 
(i) нийт нислэгийн цаг; 
(ii) хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэсэн нислэгийн цаг; 
(iii) агаараас бордоо цацсан нислэгийн цаг, хэрэв хамааралтай бол;  
(iv) агаараас шингэн цацсан нислэгийн цаг, хэрэв хамааралтай бол; 
(v) агаараас мэрэгчийн хор цацсан нислэгийн цаг, хэрэв 

хамааралтай бол;  
(vi) нислэгийн зааварчилгаа өгсөн цаг; 

(4) тухайн этгээд нь ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн үүргийг гүйцэтгэх 
чадвараа Даргад амжилттай шалгуулсан байх;  

(5) ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших хүсэлт гаргахаас 
өмнөх 12 сарын дотор, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад 
хугацаанд шалгагч-нисгэгчийн зөвшөөрөгдсөн сургалтын курсийг 
амжилттай дүүргэсэн байх. 

61.903. Зэрэглэл олгох 

Хэрэв Дарга, шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмших хүсэлт гаргагч нь 61.901-ийн холбогдох шаардлага хангасан гэж үзвэл, Дарга хүсэлт гаргагчийн нисгэгчийн үнэмлэхэд тэмдэглэл хийн зэрэглэл олгох ба тухайн нисгэгчийн 
дэвтэрт холбогдох шалгагч-нисгэгчийн эрхийн тэмдэглэл хийж болно. 

61.905. Эрх, хязгаарлалт 

Агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл 
(a) Энэ зүйлийн (d)-г харгалзан, хүчинтэй агаарын тээврийн 
шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч нь энэ Дүрмээр шаардсан 
нисгэгчийн үнэмлэх олгох, эсхүл зэрэглэл олгох, эсхүл сунгах, 
эсхүл үйл ажиллагааны ур чадварын үнэлгээ хийх зорилгоор 
Даргын олгосон зөвшөөрлийн дагуу дараах гэрчилгээний дагуу 
үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа байгууллагын хүрээнд 
нислэгийн шалгалт авч болно: 

(1) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээний, хэрэв гэрчилгээ нь 
эзэмшигчид тухайн нислэгийн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг 
бол; эсхүл 

(2) ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн 
гэрчилгээний, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн 
нислэгийн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг бол. 

 

Ерөнхий зориулалтын нисэхийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл 
(b) Энэ зүйлийн (d)-г харгалзан, хүчинтэй ерөнхий зориулалтын нисэхийн 
шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч нь энэ Дүрмээр шаардсан нисгэгчийн 
үнэмлэх олгох, эсхүл зэрэглэл олгох, эсхүл сунгах, эсхүл үйл ажиллагааны ур 
чадварын үнэлгээ хийх зорилгоор нисдэг тэрэг болон 9, эсхүл түүнээс цөөн 
гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай нисэх онгоцны хувьд, Даргын 
олгосон зөвшөөрлийн дагуу дараах гэрчилгээний дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 
байгаа байгууллагын хүрээнд нислэгийн шалгалт авч болно: 

(1) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээний 
дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид 
тухайн нислэгийн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл 

(2) ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний дагуу үйл 
ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, хэрэв гэрчилгээ нь эзэмшигчид тухайн 
нислэгийн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл 

(3) тухайн нислэгийн шалгалт авахаар Даргын шилжүүлсэн эрх эзэмшдэг 
этгээдийг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр авч ажиллуулж байгаа. 

ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл 
(ba) Энэ зүйлийн (d)-г харгалзан, хүчинтэй ХАА-н шалгагч-нисгэгчийн 
зэрэглэл эзэмшигч нь энэ Дүрмээр шаардсан зэрэглэл олгох, эсхүл 
сунгах, эсхүл үйл ажиллагааны ур чадварын үнэлгээ хийх зорилгоор 
Даргын олгосон зөвшөөрлийн дагуу дараах байгууллагын хүрээнд 
нислэгийн шалгалт авч болно:  

(1) гэрчилгээ нь ззэмшигчид тухайн нислэгийн шалгалт авахыг 
зөвшөөрдөг ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээний дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа; 
эсхүл 

(2) гэрчилгээ нь ззэмшигчид тухайн нислэгийн шалгалт авахыг 
зөвшөөрдөг ИНД-137-гийн дагуу олгосон ХАА-н агаарын хөлгөөр 
үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээний хүрээнд үйл ажиллагаа 
гүйцэтгэж байгаа; эсхүл  

(3) тухайн нислэгийн шалгалт авахаар Даргын шилжүүлсэн эрх 
эзэмшдэг этгээдийг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр авч 
ажиллуулж байгаа. 

Хязгаарлагдмал эрхтэй шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл  
(c) Энэ зүйлийн (d)-г харгалзан, хүчинтэй хязгаарлагдмал эрхтэй шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэлтэй тухайн эзэмшигч нь Даргын олгосон зөвшөөрлийн эрхийг, тухайн нислэгийн шалгалт авахыг зөвшөөрдөг ИНД-141-ийн дагуу 
олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа байгууллагын хүрээнд хэрэгжүүлж болно. 

Бүрэн эрхтэй шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл 
(d) Шалгагч-нисгэгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн эзэмшигч нь ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлтэй тохирох, хүчинтэй багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшдэг байх үүрэгтэй. 
(e) Энэ зүйлийн (d)-г үл харгалзан, хэрэв шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч нь шаардлагатай багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхгүй бол хүчинтэй ЭМГ, эсхүл хүчинтэй маягийн зэрэглэл эзэмшихийг шаардахгүй. 

61.907. Хүчинтэй байх шаардлага 

(a) Тухайн шалгагч-нисгэгч нь өмнө үргэлжилсэн 24 сарын дотор тухайн зэрэглэлийн эрхийг хэрэгжүүлэх ур чадвараа Даргад амжилттай шалгуулснаас бусад тохиолдолд, шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч нь тухайн 
зэрэглэлийн эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байх үүрэгтэй. 
(b) Агаарын тээврийн шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигчийн хувьд, энэ зүйлийн (a)-д шаардсан дараах ур чадварын шалгалт нь зөвшөөрөгдсөн нислэгийн дадлагажуурын үе шат, эсхүл нислэгийн үе шат, эсхүл хэрэв 
Дарга шаардсан бол хоёуланг нь багтаасан байх ёстой: 

(1) шалгагч-нисгэгчийн шалгалт авах хамгийн хүнд маягийн агаарын хөлөг дээр, эсхүл Даргын шаардаж болох бусад агаарын хөлөг дээр; 
(2) ИНД-121, 125 эсхүл ИНД-135-ын шаардлагын дагуу, авахыг зорьж байгаа эрхтэй аль хамааралтайгаар. 

(c) Шаардсан өдрөөс өмнө 60 хоногийн дотор энэ зүйлийн (a)-д шаардсан шалгалтыг амжилттай өгсөн нисгэгчийг тухайн шалгалтыг шаардсан хугацаанд нь өгсөнд тооцно. 
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