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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-135 нь ИНД-119-ийн дагуу олгосон шугамын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 

эзэмшигч, эсхүл ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигчийн 

дараах агаарын хөлөг ашиглан гүйцэтгэж байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд 

тавих үйл ажиллагааны шаардлагыг тогтооно: 

(1) арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд IFR-ийн дагуу зорчигч тээвэрлэж 

байгаа ганц-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцноос (SEIFR зорчигч тээврийн үйл 

ажиллагаа) бусад, шаардлагатай багийн гишүүний суудлаас гадна, 9, эсхүл 

түүнээс цөөн зорчигчийн суудлын конфигурацитай ба MCTOW нь 5700 кг, эсхүл 

түүнээс бага жинтэй нисэх онгоц; эсхүл 

(2) нисдэг тэрэг. 

Энэ Дүрмийн зорилго нь дараах этгээд болон үйл ажиллагаанд хамааралтай дүрмийг 

хэрэгжүүлснээр дээрх категорийн агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчид зориулсан 

дүрмийн стандартыг тогтооход оршино: 

• арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд;  

• арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа агаарын тээвэрлэгчийн 

гэрчилгээ эзэмшигч; 

• арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга; 

• агаарын хөлгийн нэмэлт төхөөрөмж, хэрэглэл болон гэрчилгээжүүлэлтийн 

шаардлага, тодорхойлолт; 

• агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ; 

• багийн гишүүдийн сургалт болон ур чадвар; 

• нисэх багийн ажил, амралтын цагийн зохицуулалт. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 

баталсан ИНД-135-ын цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн эшлэл хийх зорилгоор 

хэрэглэнэ. Хүчинтэй ИНД-135, түүний нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-аас, 

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

Part 135 prescribes the operating requirements for air operations conducted by a holder 

of an airline air operator certificate or a general aviation air operator certificate issued in 

accordance with Part 119 using- 

(1) an aeroplane that has a passenger seating configuration of 9 seats or less, 

excluding any required crew member seat, and a MCTOW of 5700 kg or less, 

except for a single-engine aeroplane used for an air operation carrying a 

passenger under IFR (SEIFR passenger operation); or 

(2) a helicopter. 

The objective is to standardise the rules for all operators of aircraft in these categories by 

establishing rules applicable to- 

• a person performing an air operation 

• a holder of an air operator certificate conducting an air operation 

• a pilot-in-command performing an air operation 

• additional aircraft equipment, instrument, and certification requirements and 

specifications 

• aircraft maintenance 

• crew training and competency 

• management of flight crew fatigue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is the current consolidated version of Part 135 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 дүрмийг боловсруулсан. 

 

Өөрчлөлтийн түүх   Хүчинтэй огноо 

Анхны боловсруулалт   2003 оны 12 сарын 05 

Өөрчлөлт 1.1     2005 оны 09 сарын 14 

Өөрчлөлт 1.2     2006 оны 01 сарын 16 

Өөрчлөлт 1.3     2006 оны 08 сарын 03 

Хоёрдугаар боловсруулалт   2010 оны 04 сарын 16 

Өөрчлөлт 2.1     2011 оны 04 сарын 22 

Өөрчлөлт 2.2     2013 оны 01 сарын 11 

Гуравдугаар боловсруулалт (3.0) 2021 оны 02 сарын 04 

Өөрчлөлт 3.1     2023 оны … сарын … 

 

 

Тэмдэглэл: ИНД-135-ын өөрчлөлт 3.1-ийг монгол, англи хэл дээр, NZ Part 135-ын 2019 

оны 05 сарын 10-ны A.24-т 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    05 December 2003 

Amendment 1.1    14 September 2005 

Amendment 1.2    16 January 2006 

Amendment 1.3    03 August 2006 

Second issue    16 April 2010 

Amendment 2.1    22 April 2011 

Amendment 2.2    11 January 2013 

Third issue (3.0)    04 February 2021 

Amendment 3.1    … … 2023 

 

Note: This Part 135 Amend.3.1 has been released in Mongolian and English languages, 

based on NZCAR Part 135 Amend.24 dated 10.May.2019. 
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А Бүлэг - Ерөнхий зүйл  

135.1. Зорилго  

Энэ Дүрэм нь дараах агаарын хөлгөөр гүйцэтгэх агаарын тээврийн үйл ажиллагаа 

болон тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын шаардлагыг 

тогтооно: 

(1) SEIFR-ийн зорчигч тээврийн үйл ажиллагаанд ашигладаг байхаас бусад 

тохиолдолд, шаардлагатай багийн гишүүний суудлаас гадна 9, эсхүл түүнээс 

цөөн зорчигчийн суудлын конфигурацитай ба MCTOW нь 5700 кг, эсхүл түүнээс 

бага жинтэй нисэх онгоц; 

(2) нисдэг тэрэг. 

135.3. Нэр томьёо болон товчлол 

Энэ Дүрэмтэй холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны 

тайлбарт багтсан. 

135.5. Хууль, дүрэм болон журам 

ИНД-119-ийн дагуу олгосон шугамын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ, эсхүл ерөнхий 

зориулалтын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ (цаашид “АТ-ийн гэрчилгээ” гэх) 

эзэмшигч нь гэрчилгээ эзэмшигчийн бүх үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээт ажилтнууд 

иргэний нисэхийн хууль, иргэний нисэхийн дүрэм болон гэрчилгээ эзэмшигчийн 

Ерөнхий зааварт заасан журамтай танилцсан болохыг бататгана. 

135.7. Журмын хэрэгжүүлэлт 

Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь АТ-ийн гэрчилгээ 

эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан холбогдох журам нь тухайн гэрчилгээгээр 

зөвшөөрсөн үйл ажиллагаатай тохирч байгааг бататгана. 

135.9. Багийн гишүүний давуу нөхцөл 

Хэрэв багийн гишүүн I, эсхүл J Бүлгийн дагуу шаардсан тест, нислэгийн шалгалт, эсхүл 

үнэлгээг шаардлагатай хугацаанаас нь өмнө 60 хоногийн дотор тухайн тест, нислэгийн 

шалгалт өгсөн, эсхүл үнэлгээ хийлгэсэн бол, багийн гишүүнийг тухайн тест, нислэгийн 

шалгалт, эсхүл үнэлгээг шаардсан хугацаанд нь хийлгэсэнд тооцно. 

135.11. Нөөц 
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Subpart A - General 

135.1. Purpose 

This Part prescribes rules governing air transport operations and special operations 

using- 

(1) aeroplanes having a certificated passenger seating configuration of 9 seats or 

less, excluding any required crew member seat, and a MCTOW of 5700 kg or 

less, except when they are used for SEIFR passenger operations; and 

(2) helicopters. 

135.3. Definitions and abbreviations 

Definitions and abbreviations relating to this Part are contained in CAR interpretation 

summary. 

135.5 Laws, regulations, and procedures 

Each holder of an airline air operator certificate or a general aviation air operator 

certificate issued under Part 119 shall ensure that all persons employed, or contracted, 

by the holder of an air operator certificate, are familiar with the appropriate sections of 

the Act, Civil Aviation Rules, and procedures specified in the certificate holder’s 

exposition. 

135.7. Procedure compliance 

Each person performing an air operation shall conform with the applicable procedures 

specified in the exposition of the holder of the air operator certificate that authorises 

the operation. 

135.9. Crew member grace provisions 

If a crew member completes a test, flight check, or assessment, that is required under 

Subparts I or J within 60 days before the date on which the test, flight check, or 

assessment is required, the crew member is deemed to have completed the test, flight 

check, or assessment on the date that it is required to be completed. 

135.11. Reserved 
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135.13. Зорчигчийн сургалт  

Тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь ИНД-91.211-

д заасан шаардлага дээр нэмж, тухайн нислэгийн үйл ажиллагааны шинж чанартай 

холбоотой аюулгүй байдлын болон онцгой нөхцөлийн журмын талаар нэмэлт 

зааварчилгаа, эсхүл сургалтыг зорчигч бүр авсан болохыг бататгана. 

B Бүлэг - Нислэгийн үйл ажиллагаа 

135.51. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын шаардлагыг 

тогтооно. 

135.53. Агаарын хөлгийн НТЧ  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд агаарын 

тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийг хүчинтэй стандарт 

категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй болохыг бататгана. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхэд ашигладаг агаарын хөлөг дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах 

үүрэгтэй: 

(1) хүчинтэй стандарт категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй байх; эсхүл 

(2) хүчинтэй хязгаарлалттай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй байх, хэрэв агаарын 

хөлгийн нислэгийн заавар нь тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхийг зөвшөөрдөг 

бол. 

135.55. Нийтлэг хэл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) багийн бүх гишүүн нь нийтлэг нэг хэлээр харилцан ойлголцох чадвартай байх 

ба нэгээс доошгүй нисэх багийн гишүүн нь тухайн нислэгийн үйл ажиллагааг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай хэлээр харилцан ойлголцох чадвартай байх;  

(2) нислэгийн үйл ажиллагааны бүх ажилтан нь гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий 

зааврын тэдэнд хамааралтай хэсэг болон нислэгийн заавар бичигдсэн хэлээр 

уншиж, ойлгох чадвартай байх. 

135.57. Нислэгийн бэлтгэл болон нислэгийн төлөвлөлт  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, төлөвлөсөн үйл ажиллагааг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх мэдээлэл хөлгийн даргад бэлэн байдаг болохыг 

бататгах үүрэгтэй. 
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135.13. Passenger training 

In addition to the requirements in 91.211, each person performing a special operation 

shall ensure that each passenger receives additional briefing or training in safety and 

emergency procedures appropriate to the characteristics of the flight operation. 

Subpart B - Flight Operations 

135.51. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing air operations. 

135.53. Aircraft airworthiness 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that each aircraft that is operated 

an air transport operation under the authority of the certificate has a current standard 

category airworthiness certificate. 

(b) A holder of an air operator certificate must ensure that each aircraft it uses in 

conducting a special operation has- 

(1) a current standard category airworthiness certificate; or 

(2) a current restricted category airworthiness certificate provided that the aircraft 

flight manual allows such an operation. 

135.55. Common language 

A holder of an air operator certificate must ensure that- 

(1) all crew members can communicate in a common language and at least one 

flight crew member can communicate in the language which is required by the 

flight operation; and 

(2) all operations personnel are able to understand the language in which the 

applicable parts of the certificate holder’s exposition and flight manual are 

written. 

135.57. Flight preparation and flight planning 

(a) The holder of an air operator certificate must ensure that for each air operation 

conducted under the authority of that certificate, appropriate information is available to 

the pilot-in-command to complete the preparation for the intended operation. 
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(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэх 

дараах нислэгийн үйл ажиллагааны өмнө тухайн нислэгийн төлөвлөгөөг бэлтгэж 

байгаа үйл ажиллагааны төрөлд тохирсон ИНД-91.307(c), эсхүл 91.407-гийн 

шаардлага хангасан ба хэрэв хөлгийн дарга тухайн нислэгийн төлөвлөгөөг биечлэн 

бэлдээгүй бол төлөвлөсөн үйл ажиллагааны өмнө хөлгийн даргад нислэгийн 

төлөвлөгөөний агуулгыг танилцуулдаг болохыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) агаарын тээврийн үйл ажиллагаа;  

(2) бөглүү аэродромоос, эсхүл аэродром руу зорчигч, эсхүл бараа тээвэрлэх 

тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа. 

(c) Тухайн нислэгийн гүйцэтгэлээс шалтгаалан буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн 

дараагийн аэродромын SARTIME-ийг өөрчилдөг бол, ИНД-91.307(c)-д шаардсан, энэ 

зүйлийн (b)-гийн дагуу бэлтгэдэг VFR нислэгийн төлөвлөгөө нь хэд хэдэн нислэгийн 

замын сегментээс бүрдэж болно. 

(d) Холбоо барих боломжгүй аэродром руу VFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэх АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагааны өмнө дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) энэ зүйлийн (b)-д шаардсан нислэгийн төлөвлөгөө нь НХҮ-ний нэгжтэй 

дараагийн холбоо тогтоох SARTIME-ийг багтаасан байх; эсхүл 

(2) тухайн үйл ажиллагааг ИНД-119.73(b), эсхүл ИНД-119.121(b)-гийн дагуу нислэг 

дагах хяналтын үйлчилгээгээр хангах тохиолдолд, нислэг дагах хяналтын 

үйлчилгээ үзүүлж байгаа тухайн этгээд нь холбоо эргэн тогтоох хугацааг 

тодорхойлдог байх. 

(e) Энэ зүйлийн (f)-д зааснаас бусад тохиолдолд, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ 

зүйлийн (b)-д шаардсан нислэгийн төлөвлөгөөг холбогдох НХҮ-ний нэгжид хүргүүлсэн 

болохыг бататгах үүрэгтэй.  

(f) ИНД-91.307(а)(1)-д шаардсанаас бусад тохиолдолд, нислэгийн төлөвлөгөөг НХҮ-

ний нэгжид хүргүүлэх шаардлагагүй, хэрэв: 

(1) арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа нь VFR нислэг бол;  

(2) тухайн үйл ажиллагааг ИНД-119.73, эсхүл ИНД-119.121-ийн дагуу нислэг дагах 

хяналтын үйлчилгээгээр хангадаг бол; 

(3) ИНД-119.73(b), эсхүл ИНД-119.121(b)-гийн шаардлагыг хангасан бол;  

(4) хөлгийн дарга НХҮ-ний холбогдох радио холбооны давтамжийг байнга сонсож, 

хянадаг бол. 

(g) ИНД-91.307(а) болон ИНД-91.407(а)(1)-ийг үл харгалзан, энэ зүйлийн (е)-гийн 

дагуу НХҮ-ний нэгжид хүргүүлэх шаардлагатай нислэгийн төлөвлөгөөг АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч хүргүүлж болох ба хөлгийн дарга тухайн нислэгийн төлөвлөгөөний 

агуулгыг мэддэг байх үүрэгтэй. 

135.59. Ослын болон аврах төхөөрөмжийн мэдээлэл 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, онцгой нөхцөлийн үед авран туслах албатай ЭХАТ 

мэдээлэл зохицуулалтын төвтэй шуурхай холбоо барих зорилгоор агаарын хөлөгтөө 

тээвэрлэж байгаа ослын болон аврах төхөөрөмжийн мэдээллийг бэлэн байлгана. 
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(b) The holder of an air operator certificate must ensure that prior to each- 

(1) air transport operation; and 

(2) special operation where passengers or goods are carried from or to a remote 

aerodrome, 

conducted under the authority of that certificate, a flight plan meeting the requirements 

of 91.307(c) or 91.407 as appropriate for the type of operation is prepared, and if the 

flight plan is not prepared by the pilot-in-command, the pilot-in-command is informed 

of the contents of the flight plan before the intended operation. 

(c) A VFR flight plan prepared under paragraph (b) in accordance with the 

requirements of 91.307(c) may incorporate multiple route segments provided that the 

SARTIME is amended for the next aerodrome of intended landing as the flight 

proceeds. 

(d) The holder of an air operator certificate performing an air operation under VFR to 

an aerodrome where communications cannot be maintained, must ensure that prior to 

any such air operation- 

(1) the flight plan required by paragraph (b) includes a SARTIME for when the 

next communication with an ATS unit will be established; or 

(2) where the operation is covered by a flight following service under 119.73(b) or 

119.121(b), the person providing the flight following service is given a time for 

re-establishing communications. 

(e) Except as provided in paragraph (f) the holder of the air operator certificate must 

ensure that the flight plan required under paragraph (b) is submitted to an appropriate 

ATS unit. 

(f) Except as required by 91.307(a)(1), a flight plan is not required to be submitted to 

an ATS unit if- 

(1) the air operation is a VFR flight; and 

(2) the operation is covered by a flight following service under 119.73 or 119.121; 

and 

(3) the requirements under 119.73(b) or 119.121(b) are met; and 

(4) the pilot-in-command maintains a listening watch on the appropriate ATS radio 

frequency. 

(g) Notwithstanding 91.307(a) and 91.407(a)(1), the flight plan required to be 

submitted to an ATS unit under paragraph (e) may be submitted by the holder of the 

air operator certificate and the pilot-in-command must be informed of the contents of 

the flight plan. 

135.59. Emergency and survival equipment information 

(a) Each holder of an air operator certificate shall have available, for immediate 

communication to SARICC, information on the emergency and survival equipment 

carried on board each of its aircraft. 
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(b) Эргээс 18 км-ээс (10 nm) хол зайтай үйлддэг арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагаанд, энэ зүйлийн (а)-д шаардсан мэдээлэл нь дараах мэдээллийг багтаасан 

байна: 

(1) аврах завины тоо, өнгө болон төрөл;  

(2) пиротехникийн эд зүйл агуулсан эсэх;  

(3) эмнэлгийн яаралтай тусламжийн болон цэвэр усны хангамжийн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл;  

(4) ослын зөөврийн радио төхөөрөмжийн төрөл ба ажиллах давтамж. 

135.61. Түлш 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нислэгийн төлөвлөлт болон нислэгийн замын дагуух 

дахин төлөвлөлт хийх зорилгоор тухайн төлөвлөсөн нислэгийн хазайлтыг нөхөх 

нөөцийг багтаасан, төлөвлөсөн үйл ажиллагаандаа хангалттай түлшийг тухайн 

агаарын хөлөг тээвэрлэж байгааг бататгах түлшний бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна.  

(b) Түлшний бодлого нь түлшний төлөвлөлтийн шаардлагыг дараах мэдээлэлд 

үндэслэсэн болохыг бататгана:  

(1) тухайн агаарын хөлгийн маягийн гэрчилгээнд заасан үзүүлэлтэд нийцсэн 

бөгөөд үйлдвэрлэгчийн зааварт агуулагдсан, эсхүл түүнээс гаргаж авсан 

журам, хүснэгт болон график;  

(2) тухайн төлөвлөсөн нислэг үйлдэх үйл ажиллагааны нөхцөл. 

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаанд шаардлагатай, хэрэглэх боломжит 

түлшний тооцоонд дараах хүчин зүйлийг тооцдог болохыг бататгана: 

(1) явгалах түлш (taxi fuel); 

(2) аяллын түлш (trip fuel); 

(3) дараах түлшнээс бүрдсэн нөөц түлш (reserve fuel); 

(i) хазайлтыг нөхөх түлш (contingency fuel);  

(ii) бэлтгэл аэродромын түлш (alternate fuel), хэрэв бэлтгэл аэродром 

шаардлагатай бол; 

(iii) үлдэгдэл-нөөц түлш (final-reserve fuel); 

(iv) нэмэлт түлш (additional fuel), хэрэв тухайн үйл ажиллагааны төрөлд 

шаардлагатай бол. 

(4) хэрэв хамааралтай бол, нислэгийн замын дагуу дахин төлөвлөлт хийхэд 

шаардлагатай түлш. 

(d) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны нислэгийн төлөвлөлт, эсхүл нислэгийн 

замын дагуух дахин төлөвлөлт хийж байгаа этгээд нь энэ зүйлийн (а)-д шаардсан 

түлшний бодлогыг дагаж мөрдөнө. 

135.63. Бүхээгийн үзлэг шалгалт  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, 

онцгой нөхцөлийн журмыг багтаасан, тухайн үйл ажиллагааны журмыг хамарсан 

бүхээгийн шалгах-хуудсыг нисэх багийн гишүүд ашиглахад бэлэн байгааг бататгана.  
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(b) For air operations performed in excess of 10 nm from shore the information 

required by paragraph (a) shall include- 

(1) the number, colour, and type of life-rafts; and 

(2) whether pyrotechnics are carried; and 

(3) details of emergency medical supplies and water supplies; and 

(4) the type and operating frequencies of any emergency portable radio 

equipment. 

135.61. Fuel 

(a) Each holder of an air operator certificate shall establish a fuel policy for the purpose 

of flight planning, and en-route replanning, to ensure that each aircraft carries sufficient 

fuel for the planned flight, including reserves to cover deviations from the planned flight. 

(b) The fuel policy shall ensure that the planning of fuel requirements is based upon- 

(1) procedures, tables, and graphs, that are contained in, or derived from, the 

manufacturer’s manuals and that conform to the parameters contained in the 

aircraft’s type certificate; and 

(2) the operating conditions under which the planned flight is to be conducted. 

(c) Each holder of an air operator certificate shall ensure that the calculation of usable 

fuel required for an operation takes into account the following factors: 

(1) taxi fuel; and 

(2) trip fuel; and 

(3) reserve fuel, consisting of- 

(i) contingency fuel; and 

(ii) alternate fuel, if an alternate aerodrome is required; and 

(iii) final-reserve fuel; and 

(iv) additional fuel, if required by the type of operation:  

(4) if applicable, fuel required for en-route replanning. 

(d) Each person flight planning or en-route replanning an air operation shall comply 

with the fuel policy required by paragraph (a). 

135.63. Cockpit check 

(a) Each holder of an air operator certificate shall, for each air operation, ensure that 

flight crew members have available for use a cockpit checklist covering the procedures, 

including emergency procedures, for the operation. 
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(b) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь онцгой 

нөхцөлийн журмыг багтаасан, агаарын хөлгийн нислэгийн зааврын дагуу тухайн 

агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны журмыг хамарсан бүхээгийн үзлэг шалгалт хийх 

арга барилыг тогтоож, түүнийг ашиглана.  

135.65. Зорчигчдын аюулгүй байдал 

(a) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь дараах 

шаардлагыг бататгана: 

(1) согтууруулах ундаа, эсхүл эмийн бодисын нөлөөнд байгаа, эсхүл тухайн 

агаарын хөлөг, эсхүл түүнд байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдалд аюултай байж 

болох бүдүүлэг авир гаргасан зорчигчийг агаарын хөлөгт суулгахаас 

татгалздаг, эсхүл шаардлагатай тохиолдолд буулгадаг байх;  

(2) хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчдыг онцгой нөхцөл үүссэн тохиолдолд, тусламж 

үзүүлэх болон тохиромжтой суудлын байрлалд хуваарилан зохих ёсоор асран 

халамжилдаг байх;  

(3) харгалзагчтай зорчигч нь бусад зорчигчид, эсхүл агаарын хөлөгт аюул 

учруулахгүй байх зорилгоор гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан 

журмын дагуу тэднийг тээвэрлэх урьдчилсан зохицуулалт хийдэг байх;  

(b) Энэ зүйлийн (а)(1)-ийг үл харгалзан, тухайн нислэгийн үйл ажиллагааг эрэн хайх, 

авран туслах ЭХАТ, эсхүл түргэн тусламжийн зорилгоор гүйцэтгэж байгаа үед 

согтууруулах ундаа, эсхүл эмийн бодисын нөлөөнд байгаа, эсхүл агаарын хөлөг, эсхүл 

түүний бүхээгт байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдалд аюултай байж болох бүдүүлэг авир 

гаргаж байгаа зорчигчийг үйл ажиллагаа эрхлэгч агаарын хөлөг болон түүний бүхээгт 

байгаа хүмүүст учруулах эрсдэлийг багасгах боломжит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн 

тохиолдолд тээвэрлэж болно. 

135.67. Нөөц 

135.69. Агаарын хөлгийн удирдлагад оролцох 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд арилжааны 

нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн удирдлагад оролцохгүй 

байх үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараахаас бусад этгээдийг арилжааны нислэгийн 

үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн удирдлагад оролцохыг 

зөвшөөрдөггүй болохыг бататгах зорилгоор боломжит арга хэмжээ үүрэгтэй: 

(1) нисэх багийн гишүүн; эсхүл 

(2) Даргын эрх бүхий дараах төлөөлөгч: 

(i) гэрчилгээ эзэмшигчийн болон хөлгийн даргын зөвшөөрөлтэй; 

(ii) шаардлагатай ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа. 
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(b) Each person performing an air operation shall establish and use an appropriate 

practice for cockpit checks covering the procedures, including emergency procedures, 

for the operation of the aircraft in accordance with the aircraft flight manual. 

135.65. Passenger safety 

(a) Each person performing an air operation shall ensure that- 

(1) any passenger who appears to be under the influence of alcohol or drugs or 

exhibits behavioural characteristics, to the extent where the safety of the 

aircraft or its occupants is likely to be endangered, is refused embarkation or, 

where appropriate, removed from the aircraft; and 

(2) disabled passengers are appropriately cared for, including allocation of 

appropriate seating positions and handling assistance in the event of an 

emergency; and 

(3) escorted passengers do not constitute a safety hazard to other passengers or 

to the aircraft, and that prior arrangement for their carriage have been made in 

accordance with procedures in the certificate holder’s exposition. 

(b) Notwithstanding (a)(1), where an operation is conducted for the purpose of SAR 

or is an air ambulance operation, passengers may be carried who are under the 

influence of alcohol or drugs or exhibit behavioural characteristics to the extent where 

the safety of the aircraft or its occupants is likely to be endangered, provided that 

reasonable action is taken by the operator to minimise the risk to the aircraft and its 

occupants from such passengers. 

135.67. Reserved 

135.69. Manipulation of controls 

(a) Except as provided in paragraph (b), a person must not manipulate the controls of 

an aircraft performing an air operation. 

(b) A holder of an air operator certificate must take reasonable care to ensure that a 

person does not permitted to manipulate the flight controls of an aircraft performing an 

air operation, unless the person is- 

(1) a flight crew member; or 

(2) an authorised representative of the Director who- 

(i) has the permission of the certificate holder and the pilot-in-command; and 

(ii) is performing a required duty. 
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135.71. Нислэгийн бичлэгийн төхөөрөмжид тавих шаардлага  

(a) ИНД-135.367-д CVR-ыг шаардсан тохиолдолд, нисэх багийн гишүүн нь дараах 

шаардлагыг бататгах үүрэгтэй на: 

(1) хөдөлгүүр асаахын өмнөх шалгах-хуудсыг уншиж эхлэхээс нислэгийн дараах 

төгсгөлийн шалгах-хуудсыг уншиж дуусах хүртэл тасралтгүй ажилладаг байх;  

(2) хэрэв тухайн нисдэг тэрэг агаарын хөлөг нь гар, эсхүл маскны микрофон болон 

чихэвчний микрофоноос хүлээж авах тасалддаггүй аудио дохиог бичихээр 

тоноглогдсон бол, тухайн гар микрофоныг 3000 м-ээс (10 000 ft) доош өндрийн-

түвшинд ашигладаг байх; 

(3) хэрэв CVR-ийн нь бичлэгээ арилгах үйлдэлтэйийг ашигладаг бол зөвхөн 

сүүлчийн бичлэгийн 30 минутаас өмнө бичигдсэн мэдээллийг устгадаг, эсхүл 

бусад хэлбэрээр арилгадаг байх тухайн үйлдлийг техник үйлчилгээ, эсхүл 

аюулгүй байдлын шинжлэн шалгах ажиллагаанаас бусад зорилгоор 

ашигладаггүй байх. 

(b) ИНД-135.369-т FDR-ыг шаардсан тохиолдолд, нисэх багийн гишүүн нь дараах 

шаардлагыг бататгах үүрэгтэй на:  

(1) тухайн нисдэг тэрэг хөөрөлт эхлэхээс буулт үйлдэж дуусах хүртэл дараах 

хугацаанд тасралтгүй ажилладаг байх; 

(i) нисдэг тэрэгний хувьд, үндсэн ротор эргэлдэж эхлэхээс нислэг дуусаж, 

үндсэн ротор бүрэн зогсох хүртэл; эсхүл 

(ii) нисэх онгоцны хувьд, өөрийн хүчээр хөдөлж эхлэхээс нислэг дуусаж бүрэн 

зогсох хүртэл;  

(2) нислэгийн цикл бүрийн дараа, тухайн нисдэг тэрэг 10-аас доошгүй цагийн 

нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх хүртэл бүх бичигдсэн өгөгдлийг хадгалдаг 

байх нисдэг тэрэгний хувьд сүүлийн 10-аас багагүй цагийн үйл ажиллагааг, 

эсхүл нисэх онгоцны хувьд сүүлийн 25-аас багагүй цагийн үйл ажиллагааг тоон 

өгөгдөл хэлбэрээр бичдэг ба хадгалдаг байх; 

(3) нислэгийн бичлэгийн төхөөрөмж, эсхүл нислэгийн бичлэгийн төхөөрөмжийн 

системд шалгалт хийх зорилгоор, эсхүл аюулгүй байдлын шинжлэн шалгах 

ажиллагааны дараа 1-ээс дээш цагийн бичигдсэн өгөгдлийг арилгадаггүй байх; 

(4) энэ зүйлийн (b)(3)-ын дагуу хийсэн бичлэг арилгахдаа үйлдэл нь: 

(i) тест, эсхүл аюулгүй байдлын шинжлэн шалгах ажиллагаа хийхэд үед 

хадгалагдажсан байсан хамгийн эхэнд хуучин бичигдсэн өгөгдөлийг 

арилгадаг байх; 

(ii) холбогдох техник үйлчилгээний баримт бичигт тэмдэглэдэггдсэн байх. 

135.73. Түлшээр сумлах болон түлш юүлэх үйл ажиллагаа 

(a) ИНД-91.15(3)-ыг үл харгалзан, ИНД-119-ийн дагуу олгосон АТ-ийн гэрчилгээний 

эрхийн хүрээнд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь, хэрэв 

гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан журмын дагуу аюулгүй байдлын 

болон нүүлгэн шилжүүлэх анхааруулах арга хэмжээ авсан болохыг тухайн агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд бататгасан бол, аливаа этгээдийг 

агаарын хөлөгт суулгаж байхад, бүхээгт байхад, эсхүл буулгаж байх үед 3.1С, эсхүл 
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135.71. Flight recorder requirements 

(a) Each flight crew member shall must ensure that, when a CVR is required by rule 

135.367- 

(1) it is operated continuously from the start of the checklist commenced before 

engine start until the completion of the final checklist at the termination of flight; 

and 

(2) if the helicopter aircraft is equipped to record the uninterrupted audio signals 

received from a boom or a mask microphone, boom microphones are used 

below 10 000 feet altitude; and 

(3) if an erasure feature is used in the CVR, only information recorded more than 

30 minutes earlier than the last record is erased or otherwise obliterated if the 

CVR has an erasure feature, that feature must not be used except for 

maintenance purposes or for a safety investigation. 

(b) Each flight crew member shall must ensure that, when a FDR is required by rule 

135.369- 

(1) it is operated continuously- 

(i) from the instant the helicopter begins the take-off until it has completed the 

landing for a helicopter, from the moment its main rotor begins to rotate 

until the main rotor has come to a complete stop at end of the flight; or 

(ii) for an aeroplane, from the moment it begins to move under its own power 

until it has come to a complete stop at end of the flight; and 

(2) all recorded data is kept until the helicopter has been operated for at least 10 

hours after each operating cycle it records and stores at least the last 10 hours 

of the helicopter operation, or 25 hours of the aeroplane operation in digital 

form; and 

(3) no not more than 1 hour of recorded data is erased for the purpose of testing 

the flight recorder or the flight recorder system, or after a safety investigation; 

and 

(4) any erasure made in accordance with under paragraph (b)(3) is- 

(i) of the oldest recorded data accumulated at the time of testing, or safety 

investigation; and 

(ii) recorded in the appropriate maintenance documentation. 

135.73. Refuelling and defuelling operations 

(a) Despite the requirements of rule 91.15(3), a person operating an aircraft under the 

authority of an air operator certificate issued in accordance with Part 119 may refuel or 

defuel the aircraft with a Class 3.1C or a Class 3.1D flammable liquid when a person 

is embarking, on board, or disembarking the aircraft, provided the person operating the 

aircraft ensures that safety and aircraft evacuation precautions are taken in 

accordance with procedures specified in the certificate holder’s exposition. 
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3.1D ангиллын шатамхай шингэнээр агаарын хөлгийг сумлах, эсхүл юүлэх үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэж болно. 

(b) ИНД-119-ийн дагуу олгосон АТ-ийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд агаарын хөлгөөр 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь дараах тохиолдолд 1, эсхүл түүнээс олон 

татах хүчний төхөөрөмж ажиллаж байх үед 3.1С, эсхүл 3.1D ангиллын шатамхай 

шингэнээр агаарын хөлгийг сумлах, эсхүл юүлэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэж болно, 

хэрэв: 

(1) тухайн этгээд гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан журмын дагуу 

аюулгүй байдлын болон агаарын хөлгийн нүүлгэн шилжүүлэх анхааруулах 

арга хэмжээг авсан болохыг бататгадаг бол;  

(2) түлшээр сумлах, эсхүл түлш юүлэх үйл ажиллагааны бүх асуудлыг хөлгийн 

дарга хариуцдаг бол. 

135.75. Нөөц 

135.77. Аэродром ашиглах 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлага хангаагүй аэродромыг тухайн 

эзэмшигчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд 

ашиглаж байгаа нисэх онгоцны хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэхэд ашигладаггүй болохыг 

бататгах үүрэгтэй:  

(1) тухайн аэродромын бодит үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу болон ил 

харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ нь дараах шаардлагыг хангасан байх: 

(i) ашиглаж байгаа нисэх онгоцны үзүүлэлтэд тохирсон байх;  

(ii) ашиглах цаг уурын минима-д нийцсэн байх;  

(2) хэрэв тухайн үйл ажиллагаа нь 2007 оны 7 сарын 12-ноос хойш Монгол Улсаас, 

эсхүл Монгол Улс руу болон Монгол Улсын гадна гүйцэтгэж байгаа тогтмол 

агаарын тээврийн үйлчилгээ бол: 

(i) үйл ажиллагаандаа ашигладаг, Монгол Улс доторх аэродромын ХБЗ нь 

ИНД-139 Хавсралт А.1-ийн шаардлагын дагуу тухайн ХБЗ-ны төгсгөлд 

RESA-тай байх; эсхүл 

(ii) хэрэв тухайн ХБЗ нь энэ зүйлийн (a)(2)(i)-д шаардсан RESA-гүй бол, 

гэрчилгээ эзэмшигч нь 2011 оны 12 сарын 12-ноос хойш гүйцэтгэх үйл 

ажиллагаандаа нисэх онгоцны хөөрөлт болон буултын үзүүлэлтийг 

тооцохдоо тухайн ХБЗ-ны хувьд 90 м-тэй дүйцэх RESA-г ХБЗ-ны талбайн 

даван гүйж гарах төгсгөлд байхаар зарлагдсан зайг багасгаж тооцдог 

болохыг бататгах үүрэгтэй;  

(iii) үйл ажиллагаандаа ашигладаг, Монгол Улсын гаднах аэродромын ХБЗ нь 

ХБЗ-ны даван гүйж гарах төгсгөлийг 150 м-ээс доошгүй уртасгасан RESA-

тай байх, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, дүйцэх инженерингийн 

шийдэлтэй үндэслэлтэй бүтээгдсэн байх; эсхүл  

(iv) хэрэв ХБЗ нь RESA-гүй, эсхүл энэ зүйлийн (a)(2)(iii)-т шаардсантай 

дүйцэхээр бүтээгдээгүй инженерингийн шийдэлгүй бол, гэрчилгээ 

эзэмшигч нь тухайн нисэх онгоцны хөөрөлт болон буултын үзүүлэлтийг 

тооцохдоо тухайн ХБЗ-ны хувьд энэ зүйлийн (a)(2)(iii)-т шаардсантай 
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(b) A person operating an aircraft under the authority of an air operator certificate 

issued in accordance with Part 119 may refuel or defuel the aircraft with a Class 3.1C 

or a Class 3.1D flammable liquid with 1 or more propulsion engines running, if- 

(1) the person ensures that safety and aircraft evacuation precautions are taken 

in accordance with procedures specified in the certificate holder’s exposition; 

and 

(2) the pilot-in-command is responsible for every aspect of the fuelling operation. 

135.75. Reserved 

135.77. Use of aerodromes 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that an aeroplane performing an 

air operation under the authority of the holder’s certificate does not use an aerodrome 

for landing or taking-off unless- 

(1) the aerodrome has physical characteristics, obstacle limitation surfaces, and 

visual aids that meet the requirements of- 

(i) the characteristics of the aeroplane being used; and 

(ii) the lowest meteorological minima to be used; and 

(2) if the operation is a regular air transport service operating to, from, or outside 

of Mongolia after 12 July 2007,- 

(i) each runway at an aerodrome within Mongolia that is used for the 

operation has a RESA at each end of the runway in accordance with the 

requirements of Part 139 Appendix A.1; or 

(ii) if the runway does not have a RESA as required in paragraph (a)(2)(i), the 

certificate holder must ensure that for operations conducted after 12 

October 2011 the take-off and landing performance calculations for the 

aeroplane are based on a reduction of the appropriate declared distances 

for the runway to provide the equivalent of a 90 m RESA at the overrun 

end of the runway strip; and 

(iii) each runway at an aerodrome outside of Mongolia that is used for the 

operation has a RESA that extends to at least 150 m from the overrun end 

of the runway, or an engineered equivalent that is acceptable to the 

Director; or 

(iv) if the runway does not have a RESA or an engineered equivalent as 

required in paragraph (a)(2)(iii), the certificate holder must ensure that the 

take-off and landing performance calculations for the aeroplane are based 

on a reduction of the appropriate declared distances for the runway to 

provide the equivalent of the RESA required in paragraph (a)(2)(iii) at the 

overrun end of the runway. 
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дүйцэх RESA-тай ХБЗ-ны даван гүйж гарах төгсгөлд байхаар зарлагдсан 

зайг багасгаж тооцдог болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа 

хэлипортыг ИНД-91-ийн холбогдох шаардлага хангаж байгааг бататгах үүрэгтэй. 

(c) Хэрэв АТ-ийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг нисэх онгоц 

нь Монгол Улсын AIP-аар зарлан мэдээлээгүй аэродром ашигладаг бол, АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах мэдээллийг агуулсан бүртгэлийг байнга хөтлөх 

үүрэгтэй: 

(1) тухайн аэродромын өгөгдөл; 

(2) аэродромын нөхцөл нь үйл ажиллагаанд аюулгүй болохыг бататгах журам;  

(3) аврах төхөөрөмжийг багтаасан шаардлагатай төхөөрөмжийн нөхцөл нь тухайн 

үйл ажиллагаанд аюулгүй болохыг бататгах журам; 

(4) тухайн аэродромыг ашиглах хязгаарлалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, тухайн эзэмшигчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд 

өдрийн цагаар VFR-аар үйл ажиллагаанд ашигладаг нисэх онгоцыг дараахаас бусад 

тохиолдолд буулт, эсхүл хөөрөлт үйлдэх зорилгоор аливаа талбайг ашигладаггүй 

болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) ашиглаж байгаа ХБЗ нь: 

(i) нисэх онгоцны гадна үндсэн дугуй хоорондын зайнаас 2 дахинаас доошгүй 

өргөнтэй байх;  

(ii) ашиглаж байгаа нисэх онгоц хөөрөлт болон буулт үйлдэхэд овон товонгүй, 

хангалттай урт гадаргуутай байх; 

(2) ашиглаж байгаа ХБЗ-ыг хүрээлсэн ХБЗ-ны талбайн өргөн нь тухайн нисэх 

онгоцны далавчны уртаас 2,5 дахинаас доошгүй, эсхүл 30 м-ийн аль их 

өргөнтэй байх. 

(e) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (d)-гийн дагуу үйл ажиллагаанд 

ашигладаггүй нисэх онгоц, дараах шаардлага хангаагүй талбайг буулт, эсхүл хөөрөлт 

үйлдэхэд ашигладаггүй болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) ашиглаж байгаа нисэх онгоцны аэродромын хяналтын кодыг (ARC) Хавсралт 

C, Хүснэгт 1-д зааснаар тогтоодог байх; 

(2) ХБЗ-ны өргөн нь Хавсралт C, Хүснэгт 2-ын нисэх онгоцны кодын дугаараар 

тогтоосон өргөнөөс доошгүй байх; 

(3) ашиглаж байгаа ХБЗ-ны хувьд, ХБЗ-ны талбайн минимум өргөнийг ИНД-139 

Хавсралт C, Хүснэгт C-1-д зааснаар тогтоодог байх. 

(f) Энэ зүйлийн (d) болон (e)-г үл харгалзан, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх 

онгоцны маягийн хувьд, энэ зүйлийн (d), эсхүл (e)-д шаардсанаас бага минимум 

өргөнтэй ХБЗ-ыг дараах тохиолдолд ашиглаж болно, хэрэв: 

(1) гэрчилгээжүүлэхсэн шалгах нислэгээр тогтоосон ХБЗ-ны бага минимум 

өргөнийг нь тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заагдсан бол; эсхүл 

(2) ХБЗ-ны бага минимум өргөн нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бол.  
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(b) A holder of an air operator certificate must ensure that any heliport used in its air 

transport operations meets the applicable requirements of Part 91. 

(c) If an aeroplane operated under the authority of an air operator certificate uses an 

aerodrome not promulgated in the AIP Mongolia, the holder of the air operator 

certificate must maintain a register containing- 

(1) the aerodrome data; and 

(2) procedures to ensure that the condition of the aerodrome is safe for the 

operation; and 

(3) procedures to ensure that the condition of any required equipment, including 

safety equipment, is safe for the operation; and 

(4) details of any limitations on the use of the aerodrome. 

(d) A holder of an air operator certificate must ensure that an aeroplane that is 

operated VFR by day under the authority of the holder’s certificate does not use any 

place for the purpose of landing or taking-off unless- 

(1) the runway used has- 

(i) a width that is at least twice the outer main gear wheel span of the 

aeroplane; and 

(ii) a surface without irregularities and of sufficient strength for take-off and 

landing for the aeroplane being used; and 

(2) the width of the runway strip surrounding the runway being used is at least two 

and a half times the wing span of the aeroplane, or 30 m, whichever is greater. 

(e) A holder of an air operator certificate must ensure that an aeroplane, that is not 

operated in accordance with paragraph (d), does not use any place for the purpose of 

landing or taking-off unless- 

(1) the aerodrome reference code for the aeroplane being used is determined by 

reference to Table 1 of Appendix C; and 

(2) the runway width is at least that width determined by reference to the 

aeroplane code number in Table 2 of Appendix C; and 

(3) the minimum runway strip width for the runway used is determined by 

reference to Table C-1 of Appendix C of Part 139. 

(f) Notwithstanding paragraphs (d) and (e), a holder of an air operator certificate may 

use a lesser minimum runway width than that required under paragraph (d) or (e) for 

an aeroplane type if- 

(1) a lesser minimum runway width determined by certificated flight testing is 

prescribed in the aeroplane’s flight manual; or 

(2) a lesser minimum runway width is acceptable to the Director. 
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135.79. Нөөц 

135.81. Ганц-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн IFR-ийн үйл ажиллагаа  

Аливаа этгээд нь ганц-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу зорчигч тээвэрлэн 

арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй. 

135.83. Үйл ажиллагааг хязгаарлах, эсхүл түдгэлзүүлэх 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд аливаа аюултай 

нөхцөл байгааг мэдсэн даруйд тухайн аюулыг зайлуулах хүртэл үйл ажиллагаагаа 

шаардлагатай байдлаар хязгаарлана, эсхүл түр зогсооно. 

135.85. VFR нислэгийн минимум өндөр 

(a) ИНД-91.311(c) нь агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын 

хөлгийн даргад хамаарахгүй. 

(b) ИНД-91.311(c)(4)-ийг үл харгалзан, тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга, хэрэв тухайн үйл ажиллагааг бүрэн гүйцэд 

хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай бол хүн, хөлөг онгоц, тээврийн хэрэгсэл, эсхүл 

байгууламжаас 150 м-ийн хэвтээ радиусын зайтай газрын гадаргуугаас дээш 150 

метрээс (500 ft) доош өндөрт ойртолт үйлдэх, нисэх гарах болон маневрыг дараах 

тохиолдолд гүйцэтгэж болно, хэрэв хөлгийн дарга: 

(1) үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тухайн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хувь 

хүн болон байгууллагатай хамтран бэлтгэсэн бол;  

(2) тухайн үйл ажиллагааг аливаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр 

гүйцэтгэх боломжит арга хэмжээ авсан бол;  

(3) энэ зүйлийн (b)(1)-д шаардсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаанд оролцож 

байгаа хувь хүн болон байгууллагад зааварчилгаа өгсөн бол. 

135.87. Усан дээгүүрх нислэг  

(a) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд халин нисэх, эсхүл 

авторотациар буух зай нь эргээс 18,6 км-ээс (10 nm) хол зайтай бол, дараахаас бусад 

тохиолдолд усан дээгүүр нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа бүх хүнийг тээвэрлэхэд хангалттай 

хүрэлцэхээр тооцоолсон багтаамжтай аврах завьтай тээвэрлэдэг байх; 

(2) зорчигч бүр аврах хэрэгсэл өмссөн байх. 

(b) Ганц-хөдөлгүүртэй нисдэг тэргээр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа этгээд дараахаас бусад тохиолдолд, авторотациар буух зай нь эргээс 18,6 км-

ээс (10 nm) хол байх зайд усан дээгүүр нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) тухайн нисдэг тэргийг ажиллагаатай хөвөгч хэрэгслээр тоноглосон байх; эсхүл 

(2) зорчигч бүр тусгай хамгаалах хувцас өмссөн байх. 
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135.79. Reserved 

135.81. Operations of single-engine aircraft - IFR 

No person shall perform an air operation carrying passengers with a single-engine 

aircraft under IFR. 

135.83. Restriction or suspension of operations 

Each holder of an air operator certificate shall, on becoming aware of any condition 

that is a hazard to safe operations, restrict or suspend operations as necessary until 

the hazard is removed. 

135.85. Minimum height for VFR flights 

(a) Rule 91.311(c) shall not apply to a pilot-in-command of an aircraft performing an 

air transport operation. 

(b) Notwithstanding rule 91.311(c)(4), a pilot-in-command of an aircraft performing a 

special operation may, if necessary for the proper accomplishment of the operation, 

conduct approaches, departures, and manoeuvres below a height of 500 feet above 

the surface within the horizontal radius of 150 metres of any person, vessel, vehicle, 

or structure if the pilot-in-command- 

(1) prepares a plan for the operation in conjunction with every person and 

organisation involved in the operation; and 

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

any person or property; and 

(3) briefs every person and organisation involved in the operation on the plan 

required by paragraph (b)(1). 

135.87. Flights over water 

(a) A person performing an air operation must not operate over water more than 10 

nm beyond gliding or auto-rotational distance from shore unless- 

(1) life-rafts are carried of sufficient rated capacity to carry every occupant of the 

aircraft; and 

(2) a life preserver is worn by each passenger. 

(b) A person performing an air operation in a single-engine helicopter must not operate 

over water more than 10 nm beyond auto-rotational distance from shore unless- 

(1) the helicopter is equipped with an operable flotation device; or 

(2) each occupant is wearing an immersion suit. 
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(c) Олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ зүйлийн (a)(2)-

ын шаардлагын оронд, зорчигч бүр суудлаасаа авч хэрэглэхэд боломжтой байрлалд 

аврах хэрэгслийг бэлэн байлгаж болно. 

(d) Эргээс 186 км-ээс (100 nm) хол зайд агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа этгээд нь тухайн нислэгийг IFR-ийн дагуу гүйцэтгэх үүрэгтэй.  

135.89. Нөөц 

135.91. Онцгой нөхцөлийн үеийн арга хэмжээний төлөвлөгөө 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, агаарт болон газарт үүссэн онцгой нөхцөлийн үед 

ажиллах болон хүмүүсийг гэмтээх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

боловсруулсан болохыг бататгана. 

(b) Гэрчилгээ эзэмшигчийн онцгой нөхцөлийн үеийн арга хэмжээний төлөвлөгөө нь 

дараах өгөгдөлд суурилсан байх боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй: 

(1) тухайн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг нислэгийн замын төрөл болон урт;  

(2) аэродромын газрын байгууламж; 

(3) орон нутгийн авран хамгаалах үйлчилгээ;  

(4) НХУ-ын байгууламж;  

(5) ашиглаж болох агаарын хөлгийн маяг, суудлын конфигураци болон төлбөрт 

ачаалал. 

(c) Гэрчилгээ эзэмшигчийн агаарт онцгой нөхцөлийн үед ажиллах төлөвлөгөө нь 

дараах журмыг багтаасан байна: 

(1) хэрэв удирдах ажилтан нислэгийн үед агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл үүссэн 

болохыг мэдсэн бол, дараах шаардлагыг бататгах зорилгоор ажилтнуудын 

мөрдөх яаралтай шийдвэр болон арга хэмжээ авахыг шаардсан журам: 

(i) тухайн онцгой нөхцөлийн талаар хөлгийн даргад мэдэгдэх; 

(ii) хөлгийн даргын шийдвэрийг бататгах; 

(iii) тухайн шийдвэрийг бүртгэх; 

(2) хэрэв удирдах ажилтан энэ зүйлийн (c)(1)-ийн дагуу хөлгийн даргатай холбоо 

тогтоох боломжгүй бол, дараах шаардлагыг бататгах зорилгоор ажилтнуудын 

мөрдөх журам: 

(i) онцгой нөхцөлийг зарлах;  

(ii) тухайн нөхцөл байдалд шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээг авах. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, онцгой нөхцөлийн үеийн арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний дагуу онцгой нөхцөлийн үед үүрэг гүйцэтгэх ажилтан сургалтад 

хамрагдсан бөгөөд ур чадвар эзэмшсэн болохыг бататгана. 
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(c) The operator of a multi-engine aircraft may, instead of the requirement in 

paragraph (a)(2), have life preservers available for use in a position accessible to each 

passenger. 

(d) A person performing an air transport operation over water beyond 100 nm from 

shore must conduct the flight under IFR. 

135.89. Reserved 

135.91. Emergency situation action plans 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure action plans are developed 

for handling in-air and on-ground emergency situations and minimising risk of injury to 

persons. 

(b) The certificate holder’s emergency situation action plan shall be based upon data 

including but not restricted to- 

(1) type and length of routes over which operations are carried out; and 

(2) aerodrome ground facilities; and 

(3) local emergency services; and 

(4) ATC facilities; and 

(5) type, seating configuration, and payload of the aircraft likely to be involved. 

(c) The certificate holder’s in-air emergency plan shall include the following- 

(1) if management personnel become aware of an emergency situation arising on 

an aircraft during flight that requires immediate decision and action, 

procedures to be followed by those personnel to ensure that- 

(i) the pilot-in-command is advised of the emergency; and 

(ii) the decision of the pilot-in-command is ascertained; and 

(iii) the decision is recorded; and 

(2) if management personnel are unable to communicate with the pilot-in-

command in accordance with paragraph (c)(1), procedures to be followed by 

those personnel to ensure that- 

(i) an emergency is declared; and 

(ii) any action considered necessary under the circumstances is taken. 

(d) Each holder of an air operator certificate shall ensure appropriate staff are trained 

and competent to perform their duties during emergencies in accordance with the 

emergency situation action plan. 
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135.93. Шигүү суурьшлын бүс дээгүүрх нислэгийн үйл ажиллагаа 

(a) ИНД-91.311(a)(1)-ийг үл харгалзан, дараах тохиолдолд нисдэг тэрэгний дарга хот, 

сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр, тухайн нисдэг тэрэгний чанх 

доорх цэгээс 600 м-ийн хэвтээ радиусын дотор байгаа гадаргуу, эсхүл аливаа саадаас 

дээгүүр 300 м-ээс (1000 ft) бага өндөрт тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) дараах мэдээллийг агуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэсэн бол: 

(i) нислэгийн талбай болон өндрийн-түвшнийг харуулсан газрын зураг;  

(ii) тухайн үйл ажиллагааг хүн, эсхүл өмч хөрөнгөнд аюул учруулахгүйгээр 

гүйцэтгэх боломжит арга хэмжээ авсан болохыг бататгах журам;  

(iii) НХУ-ын үйлчилгээний шаардлагатай зохицуулалтын дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл;  

(iv) холбогдох нутгийн захиргааны тухайн газар нутаг хариуцсан эрх бүхий 

байгууллагад бичгээр урьдчилан мэдэгдсэн мэдэгдлийн хуулбар болон 

нутгийн захиргааны тухайн газар нутаг хариуцсан эрх бүхий байгууллагын 

заавал биелүүлэх шаардлага; 

(2) тухайн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хувь хүн болон байгууллагад энэ 

зүйлийн (a)(1)-д шаардсан төлөвлөгөөний талаар зааварчилгаа өгсөн бол; 

(3) энэ зүйлийн (a)(1)-д шаардсан төлөвлөгөөг тухайн үйл ажиллагаанаас хойш 12 

сараас доошгүй хугацаанд хадгалдаг бол. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь (a)(1)-

д шаардсан холбогдох төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

135.95. Нисдэг тэрэгний татлагат ачаа  

(a) Нисдэг тэргээр агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга 

нисдэг тэргээр дүүжин татлагат ачаа тээвэрлэхгүй. 

(b) ИНД-133.53-ыг үл харгалзан, нисдэг тэргээр тусгай зориулалтын нисэхийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга дараах тохиолдолд, нисдэг тэргээр барааг 

дүүжин татлагат ачаа хэлбэрээр тээвэрлэж болно, хэрэв: 

(1) татлагат ачаа хэлбэрээр тээвэрлэж байгаа бараа нь тухайн хөлгийн бүхээгт 

байгаа зорчигчтой хамааралтай бол;  

(2) тухайн нислэг нь ИНД-133-ын нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл 

ажиллагааны шаардлагыг хангасан хэвээр байгаа бол;  

(3) тухайн нислэгийг өдрийн цагаар, VFR-ийн дагуу гүйцэтгэж байгаа бол. 

(4) тухайн нисдэг тэрэг нь нисэн гарах болон буулт үйлдэх цэгт максимум 

боломжит хөдөлгүүрийн чадлаас 10%-иас доошгүй хөдөлгүүрийн чадлын 

нөөцтэйгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол. 
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135.93. Operations over congested areas 

(a) Notwithstanding rule 91.311(a)(1), a pilot-in-command of a helicopter may perform 

a special operation over a congested area of a city, town or settlement at a height less 

than 300 metres (1000 feet) above the surface or any obstacle that is within a 

horizontal radius of 600 metres from the point immediately below the helicopter if- 

(1) a plan for the operation is prepared containing- 

(i) a chart depicting flight areas and altitudes; and 

(ii) procedures to ensure that reasonable care is taken to conduct the 

operation without creating a hazard to any person or property; and 

(iii) details of any co-ordination necessary with any air traffic control service; 

and 

(iv) a copy of the prior written notification given to the appropriate territorial 

authority and the requirements of that territorial authority that must be 

complied with; and 

(2) every person and organisation involved in the operation is briefed on the plan 

required by paragraph (a)(1); and 

(3) the plan required by paragraph (a)(1) is retained for a period of at least 12 

months from the date of the operation. 

(b) A pilot-in-command performing an operation in accordance with paragraph (a) 

must comply with the applicable plan required by paragraph (a)(1). 

135.95. Helicopter sling loads 

(a) Each pilot-in-command performing an air transport operation in a helicopter shall 

not carry a helicopter external sling load. 

(b) Notwithstanding 133.53, each pilot-in-command performing a special operation in 

a helicopter may carry goods in a helicopter external sling load if- 

(1) the goods in the sling load are associated with the passengers on board; and 

(2) the flight complies with the remaining helicopter external load operation 

requirements in Part 133; and 

(3) the flight is conducted under VFR by day; and 

(4) the helicopter is operated with not less than a 10% power margin from 

maximum power available at the point of departure and landing. 
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С Бүлэг - Үйл ажиллагааны хязгаарлалт болон цаг агаарын шаардлага 

135.151. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь VFR, IFR-ийн үйл ажиллагаа болон холбогдох цаг агаарын 

зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно. 

135.153. Цаг уурын мэдээ  

(a) VFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь 

үйл ажиллагаа эрхлэгч болон хөлгийн даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц гэж үзсэн эх 

үүсвэрээс хангасан, хангалттай найдвартай болон нарийвчлалтай цаг уурын мэдээг 

ашиглан тухайн нислэгийг төлөвлөх, гүйцэтгэх ба хяналт тавих үүрэгтэй.  

(b) IFR-ийн дагуу агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь иргэний 

нисэхэд ашиглах зорилгоор дараах байгууллагын хангасан цаг уурын мэдээг ашиглан 

нислэгийг төлөвлөж, гүйцэтгэх ба хяналт тавих үүрэгтэй: 

(1) энэ зүйлийн (c)-г харгалзан, Монгол Улсаас эхлэлтэй нислэгийн хэсгийн хувьд, 

ИНД-174-ийн дагуу олгосон нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын 

гэрчилгээ эзэмшигч; эсхүл 

(2) Монгол Улсын гаднах аэродромоос эхлэлтэй нислэгийн хэсгийн хувьд: 

(i) ИНД-174-т заасантай дүйцэх стандартыг хангасан нисэхийн цаг уурын 

байгууллага;  

(ii) ICAO-гийн Хэлэлцэн тохирогч Улсаас нисэхийн цаг уурын мэдээгээр хангах 

эрх олгогдсон нисэхийн цаг уурын байгууллага. 

(c) Агаарын хөлгийн дарга нь Монгол Улсаас эхэлж, Монгол Улсад дуусдаг IFR 

нислэгийн хувьд, хэрэв нислэг гүйцэтгэж байгаа АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ИНД-

174.6-гийн шаардлагын дагуу өгөгдсөн цаг агаарын үндсэн мэдээг шаардлага хангаж 

байна гэж үзвэл цаг агаарын үндсэн мэдээнд өгөгдсөн цаг уурын мэдээллийг 

хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглах зорилгоор хэрэглэж болно. 

135.155. VFR нислэгийн цаг уурын нөхцөл 

(a) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга, 

ИНД-91 болон энэ зүйлийн (b), (c), (d), (e)-д заасан VFR-ийн минима-г харуулах цаг 

уурын бодит мэдээ нь VFR-ийн дагуу нисэх нислэгийн зам, эсхүл тухайн нислэгийн 

замын тодорхой хэсэгт тохирч байхаас бусад тохиолдолд, VFR нислэгийг эхлүүлэхгүй 

байх үүрэгтэй.  

(b) Хяналттай агаарын зайн гадна VFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисэх онгоцны дарга нь дараах цаг уурын нөхцөлд нисэх 

үүрэгтэй: 

(1) үүлний суурийн өндөр газрын түвшнээс дээш (AGL) 300 м-ээс (1000 ft) доошгүй 

ба нислэгийн хараа 5 км-ээс багагүй байх;  

(2) хэрэв тухайн үйл ажиллагааг шөнийн цагаар гүйцэтгэх бол, үүлний суурийн 

өндөр AGL 900 м-ээс (3000 ft) доошгүй ба нислэгийн хараа 16 км-ээс багагүй 

байх. 
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Subpart C - Operating Limitations and Weather Requirements 

135.151. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing VFR and IFR operations, and associated 

weather requirements. 

135.153. Meteorological information 

(a) A person performing an air operation under VFR must plan, perform, and control 

the flight using meteorological information of a sufficient reliability and accuracy 

provided from a source considered acceptable to the operator and the pilot-in-

command. 

(b) A person performing an air transport operation under IFR must plan, perform, and 

control a flight using meteorological information provided for aviation purposes by- 

(1) subject to paragraph (c), for a flight sector originating within Mongolia, the 

holder of an aviation meteorological service organisation certificate issued in 

accordance with Part 174; or 

(2) for a sector originating from an aerodrome outside Mongolia, an aviation 

meteorological service organisation that- 

(i) meets a standard equivalent to that specified by Part 174; and 

(ii) is authorised by an ICAO Contracting State to provide aviation 

meteorological information. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft may, for an IFR flight that originates and 

terminates within Mongolia, use the meteorological information provided in a basic 

weather report to perform an instrument approach procedure if the holder of the air 

operator certificate under which the flight is operated is satisfied that the basic weather 

report is provided in accordance with the requirements of rule 174.6. 

135.155. Meteorological conditions - VFR flight 

(a) A pilot-in-command of an aircraft performing an air operation must not commence 

a flight under VFR unless current meteorological information indicate that VFR minima 

prescribed in Part 91 and in paragraphs (b), (c), (d), and (e) can be complied with along 

the route, or that part of the route to be flown under VFR. 

(b) A pilot-in-command of an aeroplane performing an air operation outside controlled 

airspace under VFR must fly in meteorological conditions- 

(1) of not less than a ceiling of 1000 feet AGL and a flight visibility of not less than 

5 km; and 

(2) if the operation is by night, of not less than a ceiling of 3000 feet AGL and a 

flight visibility of not less than 16 km. 
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(c) Хяналттай агаарын зайн гадна VFR-аар агаарын тээврийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа нисдэг тэрэгний дарга дараах цаг уурын нөхцөлд нисэх үүрэгтэй: 

(1) үүлний суурийн өндөр AGL 200 м-ээс (600 ft) доошгүй ба нислэгийн хараа 1500 

м-ээс багагүй байх;  

(2) хэрэв үйл ажиллагаа нь шөнийн цагаар бол үүлний суурийн өндөр AGL 600 м-

ээс (2000 ft) доошгүй ба нислэгийн хараа 16 км-ээс багагүй байх. 

(d) VFR-аар тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисдэг 

тэрэгний дарга нь дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн нисгэгч нь бусад нислэгийн хөдөлгөөн болон саадыг байнга ажиглаж, 

цаг тухайд нь мөргөлдөхөөс зайлсхийж чаддаг байхаар нисдэг тэргээр маневр 

үйлдэх: 

(2) бөглүү аэродромд нэвтрэхдээ, үүлний суурийн өндөр AGL 200 м-ээс (600 ft) 

доошгүй ба нислэгийн хараа 1500 м-ээс багагүй байх цаг уурын нөхцөлд нисэх;  

(3) бөглүү аэродромоос бусад аэродромд нэвтрэхдээ, үүлний суурийн өндрөөс 

доогуур, үүлнээс зайтай хэвээр байх ба гадаргуу байнга харагдаж байх ба 

солигдмол үүлнээс (SCT 3-4 окт) бага үүлний дээгүүр нисэх; 

(4) хэрэв үйл ажиллагаа нь шөнийн цагаар бол үүлний суурийн өндөр AGL 600 м-

ээс (2000 ft) доошгүй ба нислэгийн хараа 5 км-ээс багагүй байх цаг уурын 

нөхцөлд. 

(e) Дараахаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга солигдмол үүлнээс (SCT 3-

4 окт) их үүлний дээгүүр VFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөг нь IFR нислэгт зөвшөөрөгдсөн ба хүчинтэй хэрэглэлийн 

зэрэглэлтэй, IFR-ийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай минимум нисэх баг 

тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байх; 

(2) IFR нислэгт шаардлагатай, радио навигацийн төхөөрөмжийг багтаасан 

хэрэглэл болон төхөөрөмж нь ажиллагаатай байх;  

(3) тухайн агаарын хөлөг нь хэрэглэлийн ойртолтын журмыг буулт үйлдэхэд 

ашиглах бол, аэродром хүртэл IFR-аар нислэг үйлдэх боломж олгодог радио 

навигацийн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх; 

(4) тухайн агаарын хөлөг нь хэрэглэлийн ойртолтын журмыг буулт үйлдэхэд 

ашиглах бол, аэродром хүртэл IFR-аар нислэгийг үргэлжлүүлэхэд хангалттай 

түлш болон нөөц түлш тээвэрлэж байх. 

(f) Энэ зүйлийн (e)-г үл харгалзан, агаарын хөлгийн дарга нь ганц-хөдөлгүүртэй 

агаарын хөлгөөр солигдмол үүлнээс (SCT 3-4 окт) их үүлний дээгүүр VFR-ийн дагуу 

зорчигч тээвэрлэн арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй. 
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(c) A pilot-in-command of a helicopter performing a VFR air transport operation 

outside controlled airspace must fly in meteorological conditions- 

(1) of not less than a ceiling of 600 feet AGL and flight visibility of not less than 

1500 metres; and 

(2) if the operation is by night, of not less than a ceiling of 2000 feet AGL and flight 

visibility of not less than 5 km. 

(d) A pilot-in-command of a helicopter performing a VFR special operation must- 

(1) manoeuvre the helicopter so that the pilot can, at all times, observe other traffic 

and any obstruction in time to avoid a collision; and 

(2) for remote aerodrome access, fly in meteorological conditions of not less than 

a ceiling of 600 feet AGL and flight visibility of not less than 1500 metres; and 

(3) for other than remote aerodrome access, fly beneath the ceiling, remaining 

clear of cloud, and in continuous sight of the surface and above not more than 

scattered cloud; and 

(4) if the operation is by night, fly in meteorological conditions of not less than a 

ceiling of 2000 feet AGL and a flight visibility of not less than 5 km. 

(e) A pilot-in-command of an aircraft must not perform an air operation under VFR 

above more than scattered cloud unless- 

(1) the aircraft is authorised for IFR flight and the required minimum flight crew for 

IFR operation, holding current instrument rating, is performing the operation; 

and 

(2) the instruments and equipment, including radio navigation equipment, required 

for IFR flight are operative; and 

(3) the aircraft carries radio navigation equipment enabling it to be navigated by 

IFR to an aerodrome where an instrument approach procedure may be carried 

out for landing; and 

(4) the aircraft carries sufficient fuel and fuel reserves to proceed by IFR to an 

aerodrome where an instrument approach procedure may be carried out for 

landing. 

(f) Notwithstanding paragraph (e), a pilot-in-command of an aircraft may not perform 

an air operation carrying passengers under VFR in a single-engine aircraft above more 

than scattered cloud. 
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135.157. IFR нислэгийн цаг уурын нөхцөл 

Агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь цаг 

уурын бодит мэдээ, эсхүл нэгтгэсэн цаг уурын бодит мэдээ болон урьдчилсан мэдээ 

нь тухайн нисэн очих аэродромд нисэн хүрэх тооцоот цагт тухайн аэродромд ашиглаж 

болох хэрэглэлийн журмын холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн минима-д, эсхүл 

түүнээс дээш байхыг харуулж байхаас бусад тохиолдолд, IFR-ийн дагуу үйл 

ажиллагаа эхлүүлдэггүй байх үүрэгтэй. 

135.159. IFR нислэгийн аэродромын үйл ажиллагааны минима 

(a) Хэрэв ойртолтын төгсгөлийн цэгийг (FAF) дайран өнгөрөхөөс өмнө, эсхүл 

ойртолтын төгсгөлийн сегментийг эхлүүлэхийн өмнө тухайн ашиглаж байгаа 

хэрэглэлийн ойртолтын журмаар аэродромын хараа нь холбогдох AIP-д хэвлэн 

нийтэлсэн хараанаас бага байгааг цаг уурын бодит мэдээ харуулж байгаа бол, 

агаарын хөлгийн дарга FAF өнгөрч аэродром руу хэрэглэлийн ойртолтыг 

үргэлжлүүлэхгүй байх, эсхүл хэрэв FAF ашиглаагүй бол, хэрэглэлийн ойртолтын 

журмын ойртолтын төгсгөлийн сегментийг эхлүүлэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн зорилгоор, ойртолтын төгсгөлийн сегмент нь дараах цэгээс 

эхэлнэ: 

(1) хэрэглэлийн ойртолтын журамд заасан FAF, эсхүл байгууламжаас; эсхүл 

(2) хэрэв FAF нь хэрэглэлийн ойртолтын журамд заагдаагүй ба тухайн журам нь 

стандарт эргэлтийг хийх журмыг багтаасан бол тухайн агаарын хөлөг нь 

стандарт эргэлтийг хийж  журмыг гүйцэтгэж дуусгаж, хэрэглэлийн ойртолтын 

журамд заасан зайд ойртолтын төгсгөлийн чиглэлд (final approach course) 

орсон цэгээс. 

135.159A. Аэродром бүрд ашиглах аэродромын үйл ажиллагааны минима 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа хөлгийн дарга холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн тухайн аэродромд хамаарах 

аэродромын үйл ажиллагааны минима-г мөрддөг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт 

аэродромын үйл ажиллагааны ихэсгэсэн минима-г оруулснаар тухайн минима-г 

ихэсгэж болно. 

(c) Аэродромын үйл ажиллагааны ихэсгэсэн минима-гийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь үйл ажиллагаа эрхлэгчийн Ерөнхий зааварт заасан 

аэродромын үйл ажиллагааны ихэсгэсэн минима-гийн шаардлагыг мөрдөх үүрэгтэй. 

135.161. IFR-аар нисэн гарах хязгаарлалт 

Аэродром нь дараах олон-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцонд агаарын хөлөгт тохиромжтой 

байхаас бусад тохиолдолд, агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд 

цаг уурын нөхцөл нь ИНД-91.413-т заасан хөөрөлтийн минима-гийн шаардлагад, эсхүл 

түүнээс дээш ба ИНД-91.413-т заасан IFR буултын минима-гийн шаардлагаас доош 

байгаа үед тухайн аэродромоос IFR нислэг эхлүүлдэггүй болохыг бататгах үүрэгтэй: 
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135.157. Meteorological conditions - IFR flight 

A pilot-in-command of an aircraft performing an air transport operation must not 

commence an operation under IFR unless current meteorological reports, or a 

combination of current meteorological reports and forecasts, indicate that conditions 

will, at the estimated time of arrival, be at or above the minima published in the 

applicable AIP for the instrument procedure likely to be used at the applicable 

destination aerodrome. 

135.159. Aerodrome operating minima - IFR flight 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must not continue an instrument approach to an 

aerodrome past the final approach fix or, if a final approach fix is not used, must not 

commence the final approach segment of the instrument approach procedure if, before 

passing the final approach fix or before commencing the final approach segment, 

current meteorological information indicates that the visibility at the aerodrome is less 

than the visibility published in the applicable AIP for the instrument approach procedure 

being used. 

(b) For the purpose of paragraph (a), the final approach segment begins- 

(1) at the final approach fix or facility specified in the instrument approach 

procedure; or 

(2) if a final approach fix is not specified in the instrument approach procedure and 

the procedure includes a procedure turn, at the point where the procedure turn 

is completed and the aircraft is established on the final approach course within 

the distance specified in the instrument approach procedure. 

135.159A. Aerodrome operating minima to be used for each aerodrome  

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that a pilot-in-command 

performing an air operation complies with the aerodrome operating minima that applies 

to the aerodrome, as published in the applicable AIP.  

(b) The holder of an air operator certificate may increase the aerodrome operating 

minima by including the increased aerodrome operating minima in the certificate 

holder’s exposition.  

(c) A pilot-in-command who operates under an increased aerodrome operating 

minima in accordance with paragraph (b) must comply with any requirements specified 

in the certificate holder’s exposition in relation to the increased aerodrome operating 

minima. 

135.161. IFR departure limitations   

Each person performing an air transport operation must ensure an IFR flight from an 

aerodrome is not commenced when meteorological conditions are at or above take-off 

minima requirements prescribed under rule 91.413 and are below authorised IFR 

landing minima requirements prescribed under rule 91.413, unless the aircraft is a 

multi-engine aircraft and there is an appropriate aerodrome- 
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(1) хоёр-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд, тогтуун агаарт нэг хөдөлгүүр 

ажиллагаагүй үеийн аяллын нислэгийн хурдтайгаар нисэн гарах аэродромоос 

максимум 1 цагийн нислэгийн зайд байх; эсхүл 

(2) гурав, эсхүл түүнээс олон хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд, тогтуун агаарт 

нэг хөдөлгүүр ажиллагаагүй үеийн аяллын нислэгийн хурдтайгаар нисэн гарах 

аэродромоос максимум 2 цагийн нислэгийн зайд байх. 

135.163. Хөөрөлтийн багасгасан минима  

(a) Хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн үйл ажиллагааг Ерөнхий заавартаа 

заасан хөөрөлтийн багасгасан минима-гийн журмын дагуу гүйцэтгэж байгааг 

бататгасан бол АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ИНД-91.413(g)-д зааснаас бага 

хөөрөлтийн минима-д агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно. 

(b) Хөөрөлтийн багасгасан минима-гийн журамд дараах шаардлагыг заасан байх 

ёстой: 

(1) нисэх багийн гишүүн нь хөөрөлтийн багасгасан минима-гаар мэргэшсэн байх;  

(2) ашиглах ХБЗ нь гол шугамын тэмдэглэгээ, эсхүл гол шугамын гэрэлтүүлэгтэй 

байх;  

(3) ашиглах ХБЗ-ны хөөрөлтийн багасгасан минима-г холбогдох AIP-д хэвлэн 

нийтэлсэн байх;  

(4) хэрэв агаарын хөлөг нь хоёр сэнсэн-хөдөлгүүртэй нисэх онгоц бол, тухайн 

агаарын хөлгийг ажиллагаатай сэнсний авто-флюгерийн (auto-feather), эсхүл 

авто-өнцөг өөрчлөх (auto-coarse) системээр тоноглосон байх;  

(5) тухайн ХБЗ-ны харааг ХБЗ-ны ил харааны зайг (RVR) ашиглан тогтоосон байх; 

(6) хөөрөлт үйлдэхэд шаардлагатай хараа тохирч байгааг хянах болон бататгах 

арга нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх. 

135.165. IFR-ийн журам 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, IFR-ийн дагуу агаарын тээврийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга, тухайн үйл ажиллагааг холбогдох AIP-д 

хэвлэн нийтэлсэн нислэгийн замаар гүйцэтгэх үүрэгтэй: 

(1) бодит аюултай нөхцөлөөс зайлсхийхэд шаардлагатай бол; эсхүл 

(2) НХҮ-ний радарын хяналтад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол; эсхүл 

(3) НХУ-ын нэгжээс авсан нислэгийн замын гадуур нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол; эсхүл 

(4) тухайн үйл ажиллагааг зөвшөөрдөг АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий 

зааварт өөрөөр заасан бол. 

(b) Хяналттай агаарын зайд холбогдох НХУ-ын нэгжээс зөвшөөрөл авснаас бусад 

тохиолдолд хөлгийн дарга, ашиглаж байгаа аэродромд холбогдох AIP-д хэвлэн 

нийтэлсэн IFR-ийн нисэн гарах болон ойртолтын журмыг мөрдөх үүрэгтэй. 

(c) Хяналтгүй агаарын зайд хөлгийн дарга, ашиглаж байгаа аэродромд холбогдох 

AIP-д хэвлэн нийтэлсэн IFR-ийн нисэн гарах болон ойртолтын журмыг мөрдөх 

үүрэгтэй. 
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(1) for a two-engine aircraft, within a maximum of one hour flying time, in still air 

at one engine inoperative cruise speed, of the aerodrome of departure; or 

(2) for an aircraft having three or more engines, within a maximum of two hours 

flying time, in still air at one engine inoperative cruise speed, of the aerodrome 

of departure. 

135.163. Reduced take-off minima 

(a) A holder of an air operator certificate may operate an aircraft at lower take-off 

minima than that prescribed in rule 91.413(g) if the holder of the air operator certificate 

ensures that the operation is conducted in accordance with the reduced take-off 

minima procedure specified in the certificate holder’s exposition. 

(b) The reduced take-off minima procedure must require that- 

(1) every flight crew member is qualified for reduced take-off minima; and 

(2) the runway to be used has centre-line marking or centre-line lighting; and 

(3) reduced take-off minima on the runway to be used are published in the 

applicable AIP; and 

(4) if the aircraft is a two-engine propeller-driven aeroplane, the aircraft is 

equipped with an operative auto-feather or auto-coarse system; and 

(5) the runway visibility is established using RVR; and 

(6) the method for observing and confirming that the required visibility exists for 

take-off is acceptable to the Director. 

135.165. IFR procedures 

(a) A pilot-in-command of an aircraft performing an air transport operation under IFR 

must conduct the operation on a route published in the applicable AIP except when- 

(1) it is necessary to avoid potentially hazardous conditions; or 

(2) operating under radar control from an ATS; or 

(3) operating under an off-route clearance obtained from an ATC unit; or 

(4) otherwise specified in the exposition of the holder of the air operator certificate 

that authorises the operation. 

(b) Unless a clearance has been obtained from the appropriate ATC unit, in controlled 

airspace, a pilot-in-command must comply with any IFR departure and approach 

procedure published in the applicable AIP for the aerodrome being used. 

(c) In uncontrolled airspace a pilot-in-command must comply with any IFR departure 

and approach procedure published in the applicable AIP for the aerodrome being used. 
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D Бүлэг - Үзүүлэлт 

135.201. Зорилго 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c), болон (d)-д зааснаас бусад тохиолдолд, энэ Бүлэг нь 

арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг нисэх онгоцонд хамааралтай нисэх 

онгоцны үйл ажиллагааны үзүүлэлтийн хязгаарлалтыг тогтооно: 

(b) ИНД-135.229-135.235 нь дараах гэрчилгээтэй сэнсэн-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцонд 

хамаарахгүй: 

(1) FAR Part 23 энгийн категори, эсхүл дүйцэх НТЧ-ын стандарт; эсхүл  

(2) SFAR-23 НТЧ-ын стандарт, эсхүл дүйцэх стандарт. 

(c) ИНД-135.209, 135.213, 135.223 болон 135.225 нь дараах гэрчилгээтэй сэнсэн-

хөдөлгүүртэй нисэх онгоцонд хамаарахгүй: 

(1) SFAR 41 стандарт, эсхүл дүйцэх НТЧ-ын стандарт; эсхүл  

(2) FAR Part 23 коммютер категорийн НТЧ-ын стандарт, эсхүл дүйцэх НТЧ-ын 

стандарт; эсхүл 

(3) FAR Part 135 Хавсралт A НТЧ-ын стандарт. 

(d) Энэ Бүлгийн шаардлагыг бүрэн хангаагүй нисэх онгоцыг өөр орлох үйл 

ажиллагааны үзүүлэлтийн хязгаарлалтын дагуу ашиглахыг зөвшөөрч болно. 

135.203. Нөөц 

135.205. ИНД-121 D Бүлгийн хэрэгжүүлэлт 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь FAR-25 НТЧ-ын стандарт, эсхүл дүйцэх НТЧ-ын 

стандартаар гэрчилгээжсэн нисэх онгоц ИНД-121, D Бүлэгт заасан нисэх онгоцны үйл 

ажиллагааны үзүүлэлтийн хязгаарлалтыг мөрдөж байгааг бататгана. 

135.207. Нисэх онгоцны ерөнхий үзүүлэлт 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд дараах шаардлагыг бататгана: 

(1) тухайн нислэг үргэлжлэх явцад жин багасах баримжааг тооцон гүйцэтгэх 

нислэгийн хувьд, түүний хөөрөлт эхлэх үеийн хөөрөлтийн жин нь энэ Бүлгийн 

дагуу зөвшөөрсөн жингээс илүүгүй байх; 

(2) энэ Бүлгийн үзүүлэлтийн шаардлагатай нийцэж байгааг тодорхойлоход 

ашигладаг техникийн өгөгдөл нь: 

(i) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт багтсан байх; эсхүл 

(ii) тунадастай ХБЗ-ны буултын зайн өгөгдлийн хувьд, нисэх онгоц 

үйлдвэрлэгчээс хангагдсан ба Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх.  
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Subpart D - Performance 

135.201. Purpose 

(a) Except as provided in paragraphs (b), (c), and (d), this Subpart prescribes 

aeroplane performance operating limitations applicable to aeroplanes used in 

performing air operations. 

(b) Rules 135.229 through to and including 135.235 do not apply to propeller-powered 

aeroplanes, certificated to- 

(1) FAR Part 23 normal category or equivalent airworthiness standards; or 

(2) SFAR 23 airworthiness standards or equivalent standards. 

(c) Rules 135.209, 135.213, 135.223, and 135.225 do not apply to propeller-powered 

aeroplanes, certificated to- 

(1) SFAR 41 standards or equivalent airworthiness standards; or 

(2) FAR Part 23 commuter category airworthiness standards or equivalent 

airworthiness standards; or 

(3) FAR Part 135 Appendix A airworthiness standards. 

(d) Aeroplanes that cannot fully comply with the requirements of this Subpart may be 

approved to operate under alternative performance operating limitations. 

135.203. Reserved 

135.205. Part 121 Subpart D compliance 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that each aeroplane it operates 

that is certificated to FAR Part 25 airworthiness standards or equivalent airworthiness 

standards, complies with the aeroplane performance operating limitations prescribed 

in Subpart D of Part 121. 

135.207. General aeroplane performance 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates- 

(1) the take-off weight at the start of its take-off is not greater than the weight 

permitted under this Subpart for the flight to be undertaken allowing for the 

expected reductions in weight as the flight proceeds; and 

(2) the performance data used to determine compliance with the performance 

requirements of this Subpart is- 

(i) contained in the aeroplane flight manual; or 

(ii) in the case of contaminated runway landing distance data, provided by the 

aeroplane manufacturer and acceptable to the Director. 
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135.209. Хөөрөлтийн зай (FAR Part 23 энгийн категори, эсхүл SFAR 23) 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцыг 

дараах шаардлага хангасан болохыг бататгана: 

(1) хөөрөлтийн жин нь тухайн нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн максимум 

жингээс хэтрээгүй байх; 

(2) шаардлагатай хөөрөлтийн зай нь хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит зайн 

(TORA) 85%-иас хэтрэхгүй байх.  

(b) Энэ зүйлийн (а)-д нийцүүлэн хөөрөлтийн жин болон зайг тооцоолохдоо АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч дараах үзүүлэлтийг тооцож үзнэ: 

(1) TORA; 

(2) хөөрөлтийн гүйлт үйлдэж эхлэх үеийн нисэх онгоцны жин; 

(3) тухайн аэродромын даралтын өндрийн-түвшин; 

(4) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(5) тухайн ХБЗ-ны гадаргуугийн төрөл болон ХБЗ-ны гадаргуугийн нөхцөл;  

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

(7) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсэг 50%-иас ихгүй, 

эсхүл арын аас чиглэсэн салхины бүрдэл хэсэг 150%-иас багагүй байх. 

135.211. ХБЗ-ны гадаргуу болон налууг засаж тооцох хүчин зүйл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, өөр сонголт хийхийг зөвшөөрдөг техникийн өгөгдөл 

бэлэн байхаас бусад тохиолдолд 135.209(b)(5), эсхүл 135.229(c)(4)-ийн дагуу тухайн 

ХБЗ-ны гадаргуугийн төрлийн тооцоолсон хөөрөлтийн зай болон 135.223(c)(3), 

135.233(c)(3)-ын дагуу тооцоолсон буултын зайг дараах байдлаар завсарлан 

тооцоолдог болохыг бататгана: 

(1) бусад төрлийн ХБЗ-ны гадаргуугийн хувьд, Хүснэгт 1-д заасан хүчин зүйлийг 

ашиглаж; 

(2) зурвасны налуугийн хувьд: 

(i) өгсүүр налуу нь максимум 3% байх хүртэл 1%-ийн өгсүүр бүрд хөөрөлтийн 

зайг 5%-иар ихэсгэж; эсхүл  

(ii) өгсүүр налуу нь максимум 3% байх хүртэл 1%-ийн өгсүүр бүрд буултын 

зайг 5%-иар багасгаж; эсхүл  

(iii) уруу налуу нь максимум 3% байх хүртэл 1%-ийн уруу бүрд хөөрөлтийн зайг 

5%-иар багасгаж; эсхүл  

(iv) уруу налуу нь максимум 3% байх хүртэл 1%-ийн уруу бүрд буултын зайг 

5%-иар ихэсгэж. 
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135.209. Take-off distance (FAR Part 23 normal category or SFAR 23) 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates- 

(1) the take-off weight does not exceed the maximum take-off weight specified in 

the flight manual; and 

(2) the take-off distance required does not exceed 85% of the take-off run 

available (TORA). 

(b) When calculating the take-off weight and distance to determine compliance with 

paragraph (a), the holder of an air operator certificate shall take account of- 

(1) the TORA; and 

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

(3) the pressure altitude of the aerodrome; and 

(4) ambient temperature at the aerodrome; and 

(5) the type of runway surface and the runway surface condition; and 

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

(7) not more than 50% of the reported head-wind component or not less than 

150% of the reported tail-wind component. 

135.211. Runway surface and slope correction factors 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that, unless performance data is 

available that authorises an alternative, the take-off distance calculated for a runway 

surface type under 135.209(b)(5) or 135.229(c)(4) and the landing distance calculated 

under 135.223(c)(3) and 135.233(c)(3)- 

(1) are corrected for use of other runway surface types by applying the factors in 

Table 1; and 

(2) are corrected for runway slope by- 

(i) increasing the take-off distance by 5% for each 1% of uphill slope up to a 

maximum of 3% upslope; or 

(ii) decreasing the landing distance by 5% for each 1% of uphill slope up to a 

maximum of 3% upslope; or 

(iii) decreasing the take-off distance by 5% for each 1% downslope up to a 

maximum of 3% downslope; or 

(iv) increasing the landing distance by 5% for each 1% downslope up to a 

maximum of 3% downslope. 
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Хүснэгт 1.  

Гадаргуугийн төрөл 
Хөөрөлтийн зайн 

хүчин зүйл 

Гүйлтийг 

зогсоох зайн 

хүчин зүйл 

Буултын зайн 

хүчин зүйл 

Хучилттай  х 1.00 х 1.00 х 1.00 

Корал х 1.00 х 1.03 х 1.05 

Металл х 1.05 х 1.06 х 1.08 

Сайжруулсан хөрс х 1.08 х 1.14 х 1.16 

Зүлэг х 1.14 х 1.20 х 1.18 

135.213. IFR нислэгийн нисэх онгоцны хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй 

зам  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа 

нисэх онгоцны хувьд, тухайн нисэх онгоц хоёр, эсхүл түүнээс олон хөдөлгүүртэй байх 

тохиолдолд, эрсдэлтэй хөдөлгүүр ажиллагаагүй гэж үзэн, хөөрөлтийн үеийн нислэгийн 

аюулгүй замын бүх саадыг 15 м-ээс (50 ft) доошгүй босоо зайтай өнгөрөхийг бататгана. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн зорилгоор, хэрэв тухайн саадаас төлөвлөсөн нислэгийн шугам 

хүртэлх хажуугийн хэвтээ зай нь дараах зайнаас хэтрээгүй бол, тухайн саадыг 

хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй зам дээр байна гэж тооцно:  

(1) төлөвлөсөн нислэгийн зам нь 15°-аас хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлт 

шаарддаггүй тохиолдолд: 

(i) 45 м дээр нэмэх нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио 

навигацийн чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл; 

эсхүл 

(ii) VMC-д, өдрийн цагаар гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, 30 м дээр нэмэх 

нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ 

эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио навигацийн 

чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл; эсхүл 

(2) төлөвлөсөн нислэгийн зам нь 15°-аас хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлт шаарддаг 

тохиолдолд: 

(i) 45 м дээр нэмэх нь 0.10D-гээс максимум 900 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио 

навигацийн чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 600 м хүртэл; 

эсхүл 

(ii) VMC-д, өдрийн цагаар гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, 30 м дээр нэмэх 

нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ 

эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио навигацийн 

чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн зорилгоор, “D” гэж хөөрөлтийн боломжит зайн (TODA) 

төгсгөлөөс тухайн нисэх онгоц гүйх замын дагуух хэвтээ зайг ойлгоно. 
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Table 1 

Surface Type 
Take-off Distance 

Factor 

Accelerate-Stop 

Distance Factor 

Landing Distance 

Factor 

Paved x 1.00 x 1.00 x 1.00 

Coral x 1.00 x 1.03 x 1.05 

Metal x 1.05 x 1.06 x 1.08 

Rolled earth x 1.08 x 1.14 x 1.16 

Grass x 1.14 x 1.20 x 1.18 

135.213. Net take-off flight path - aeroplanes under IFR 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates under IFR and, in the case of an aeroplane with two or more engines, 

assuming that the critical engine is inoperative, all obstacles within the net take-off 

flight path are cleared vertically by at least 50 feet. 

(b) For the purpose of paragraph (a), an obstacle shall be deemed to be within the net 

take-off flight path if the lateral distance from the obstacle to the intended line of flight 

does not exceed- 

(1) where the intended flight path does not require a track change exceeding 15°- 

(i) 45 m plus 0.10D, to a maximum of 600 m or, if the holder of an air operator 

certificate has established visual or radio navigation track guidance 

procedures for the pilot, to a maximum of 300 m; or 

(ii) for day operations in VMC, 30 m plus 0.10D to a maximum of 600 m or, if 

the holder of an air operator certificate has established visual or radio 

navigation track guidance procedures for the pilot, to a maximum of 300 

m; or 

(2) where the intended flight path requires a track change exceeding 15°- 

(i) 45 m plus 0.10D, to a maximum of 900 m or, if the holder of an air operator 

certificate has established visual or radio navigation track guidance 

procedures for the pilot, to a maximum of 600 m; or 

(ii) for day operations in VMC, 30 m plus 0.10D to a maximum of 600 m or, if 

the holder of an air operator certificate has established visual or radio 

navigation track guidance procedures for the pilot, to a maximum of 300 

m. 

(c) For the purpose of paragraph (b), D is the horizontal distance the aeroplane will 

travel from the end of the take-off distance available (TODA). 
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(d) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй замыг 

тооцоолохдоо АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгана:  

(1) дараах хүчин зүйлийг тооцож үздэг байх: 

(i) хөөрөлтийн гүйлт эхлэх үеийн хөөрөлтийн жин;  

(ii) аэродромын өндөрлөг;  

(iii) Олон улсын стандарт атмосферийн (ISA) даралтаас тухайн атмосферийн 

даралт нь 1%-иас их ялгаатай бол, тухайн аэродромын даралтын өндрийн-

түвшин; 

(iv) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(v) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсэг 50%-иас 

ихгүй, эсхүл арын аас чиглэсэн салхины бүрдэл хэсэг 150%-иас багагүй 

байх. 

(2) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 15 м-ийн (50 ft) өндөрт хүрэхээс өмнө 15°-аас 

хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлтийг хийхгүй байх;  

(3) Дарга өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд: 

(i) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 15 м-ийн (50 ft) өндөр авахаас өмнө 15°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  

(ii) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 120 м-ийн (400 ft) өндөр авах хүртэл 20°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  

(iii) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 120 м-ээс (400 ft) дээш өндөрт 25°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  

(4) дараах зөвшөөрөгдөх хэмжээг тооцдог байх: 

(i) үйл ажиллагааны хурд болон нислэгийн замд налуу өнцгийн эргэлтийн 

үзүүлэх нөлөө;  

(ii) нэмэгдсэн нислэгийн хурднаас шалтгаалан зай нэмэгдэх;  

(iii) 135.215-ын дагуу хурдны нуралтын нөөцийг хадгалах болон өндөр авалтын 

градиент алдах. 

135.215. Хөдөлгүүр ажиллагаагүй - градиент ба хурдны нуралтыг засаж тооцох  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь өөр сонголт хийхийг зөвшөөрдөг техникийн өгөгдөл 

бэлэн байхаас бусад тохиолдолд 135.213(d)(4)(iii)-т нийцүүлэх зорилгоор, Хүснэгт 2-т 

заасан хүчин зүйлийг ашиглан хурдны нуралтын нөөцийг хадгалах болон өндөр 

авалтын градиентын алдагдлыг засаж тооцоолно. 
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(d) When calculating the net take-off flight path in accordance with paragraph (a), the 

holder of an air operator certificate shall ensure that- 

(1) the following factors are taken into account- 

(i) take-off weight at the commencement of the take-off run; and 

(ii) aerodrome elevation; and 

(iii) pressure altitude at the aerodrome when the atmospheric pressure varies 

by more than 1% from the International Standard Atmosphere; and 

(iv) ambient temperature at the aerodrome; and 

(v) not more than 50% of the reported head-wind component or not less than 

150% of the reported tail-wind component; and 

(2) a track change exceeding 15° is not made before a height of 50 feet above the 

take-off surface has been achieved; and 

(3) unless otherwise authorised by the Director- 

(i) a bank angle exceeding 15° is not made before a height of 50 feet above 

the take-off surface has been achieved; and 

(ii) the bank angle up to and including a height of 400 feet above the take-off 

surface does not exceed 20°; and 

(iii) the bank angle above a height of 400 feet above the take-off surface does 

not exceed 25°; and 

(4) allowance is made for- 

(i) the effect of the bank angle on operating speeds and flight path; and 

(ii) distance increments resulting from increased operating speeds; and 

(iii) retention of stall margin and loss of climb gradient in accordance with 

135.215. 

135.215. Engine inoperative - gradient and stall corrections 

Each holder of an air operator certificate shall, unless performance data is available 

that authorises an alternative, for compliance with 135.213(d)(4)(iii), retain stall margin 

and calculate loss of climb gradient by applying the factors in Table 2. 
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Хүснэгт 2 

Эргэлт хийх 

налуу өнцөг 

Хурдны 

засвар 
Градиентын засвар 

15°-аас 19° V2 
1 х Нисэх онгоцны нислэгийн заавар 15° 

градиент алдагдал 

20°-аас 24° 
V2+ 5 кнот 

(V2+10 км/цаг) 

2 х Нисэх онгоцны нислэгийн заавар 15° 

градиент алдагдал 

25° 
V2+19кнот 

(V2+35 км/цаг) 

3 х Нисэх онгоцны нислэгийн заавар 15° 

градиент алдагдал 

135.217. Нислэгийн замд эрсдэлтэй хөдөлгүүр ажиллагаагүй болох  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа хоёр, эсхүл 

түүнээс олон хөдөлгүүртэй нисэх онгоц бүрийн хувьд, дараах нөхцөлийн дагуу 

үзүүлэлтийн шаардлагыг хангаж чадах аэродромоос дээш 300 м-ийн (1000 ft) өндөр 

цэг хүртэл тухайн нисэх онгоц холбогдох минимум аюулгүй өндрийн-түвшинд, эсхүл 

түүнээс дээш өндөрт нислэгийг эерэг өндөр авах өнцөгтэй үргэлжлүүлэх чадвартай 

болохыг бататгана:  

(1) тухайн нислэгийн цаг уурын урьдчилсан мэдээний нөхцөлд;  

(2) эрсдэлтэй хөдөлгүүр ажиллагаагүй;  

(3) үлдсэн хөдөлгүүр нь тогтоосон тасралтгүй ажиллах максимум хүчний нөхцөлд 

ажиллаж байгаа. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу нислэгийн замын дагуух хязгаарлалтыг тооцоолохдоо 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах нөхцөлийг бататгана: 

(1) бүх хөдөлгүүр нь тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан тасралтгүй 

ажиллах максимум хүчний нөхцөлд ажиллаж байхад өндөр авах босоо хурд нь 

1,5 м/сек-ээс (300 ft/min) багагүй байхаас хэтэрсэн өндрийн-түвшинд тухайн 

нисэх онгоц ниснэ гэж тооцохгүй байх; 

(2) нэг хөдөлгүүр ажиллагаагүй үед тооцсон нислэгийн замын дагуух градиент нь 

нийт-градиентаас-хасах-0,5% градиент байх. 

135.219. Нислэгийн зам дагуух 90 минутын хязгаарлалт 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа хоёр 

хөдөлгүүртэй нисэх онгоцыг баримжаат буултын жинд хамаатай, тухайн нисэх онгоцны 

нислэгийн зааварт заасан үзүүлэлтийн шаардлагад нийцсэн аэродромоос 90 

минутаас холгүй зайд нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг болохыг бататгана. 

(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байгаа гурав, эсхүл түүнээс олон хөдөлгүүртэй нисэх онгоцыг 

баримжаат буултын жинд хамаатай, тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан 

үзүүлэлтийн шаардлагад нийцсэн аэродромоос 90 минутаас холгүй зайд нислэгийн 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг болохыг бататгана.  
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Table 2 
 

Bank angle 
Speed 

correction 
Gradient correction 

15° to 19° V2 1 x Aeroplane flight manual 15° gradient loss 

20° to 24° V2 + 5 knots 2 x Aeroplane flight manual 15° gradient loss 

25° V2 + 19 knots 3 x Aeroplane flight manual 15° gradient loss 

135.217. En-route - critical engine inoperative 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates having two or more engines, the aeroplane is capable of continuing flight at 

a positive slope at or above the relevant minimum safe altitudes, to a point 1000 feet 

above an aerodrome at which the performance requirements can be met under the 

following conditions- 

(1) in the forecasted meteorological conditions expected for the flight; and 

(2) with the critical engine inoperative; and 

(3) with the remaining engines operating within the maximum continuous power 

conditions specified. 

(b) When calculating the en-route limitations in accordance with paragraph (a), the 

holder of an air operator certificate shall ensure- 

(1) the aeroplane is not assumed to be flying at an altitude exceeding that at which 

the rate of climb is not less than 300 feet per minute with all engines operating 

within the maximum continuous power conditions specified in the aeroplane 

flight manual; and 

(2) the assumed en-route gradient with one engine inoperative is the gross-

gradient-minus-0.5% gradient. 

135.219. En-route - 90 minute limitation 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that each aeroplane it 

operates with two engines is not more than 90 minutes away from an aerodrome at 

which the performance requirements specified in the aeroplane flight manual 

applicable at the expected landing weight are met. 

(b) Except as provided in paragraph (c), each holder of an air operator certificate shall 

ensure that each aeroplane it operates with three or more engines is not more than 90 

minutes away from an aerodrome at which the performance requirements specified in 

the aeroplane flight manual applicable at the expected landing weight are met. 
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(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах нөхцөлийг хангасан бол гурав, эсхүл түүнээс 

олон хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр, баримжаат буултын жинд хамаатай, тухайн нисэх 

онгоцны нислэгийн зааварт заасан үзүүлэлтийн шаардлагад нийцсэн аэродромоос 90 

минутаас хол зайд нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно:  

(1) нислэгийн замын дагуу хоёр хөдөлгүүр ажиллагаагүй үеийн тухайн нислэгийн 

замын өгөгдөл нь, таамаглаж байгаа цаг уурын нөхцөлд хоёр хөдөлгүүр зэрэг 

татгалзана гэж тооцсон цэгээс хоёр хөдөлгүүр ажиллагаагүйгээр буулт 

үйлдэхийг заасан журмыг ашиглан тухайн нисэх онгоц буулт үйлдэх 

боломжтой аэродром руу нислэгээ үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрдөг байх;  

(2) хэрэв цаг уурын нөхцөл нь дараах үйл ажиллагааг шаарддаг бол, нислэгийн 

аюулгүй замыг сонгохдоо мөстөлтөөс хамгаалах системийн нөлөөг тооцдог 

байх: 

(i) нислэг үйлдэх нислэгийн замын дагуу минимум аюулгүй өндрийн-түвшинд 

эерэг өндөр авах өнцөгтэй байх; эсхүл  

(ii) тухайн үеийн жин-градиент-хасах-0.5% градиентад болон нислэгийн замын 

дагуух хамгийн эрсдэлтэй цэгт хоёр хөдөлгүүр татгалзана гэдэгт үндэслэн, 

энэ зүйлийн (d)-д зааснаас бусад тохиолдолд, төлөвлөсөн нислэгийн 

чиглэлд 18.6 км-ийн (10 nm) дотор 600 м-ээс (2000 ft) доошгүй өндөрт 

газрын бартаа болон саадаас чөлөөтэй байх; 

(3) нислэгийн аюулгүй зам нь хоёр хөдөлгүүр татгалзсаны дараа, буулт үйлдэхээр 

тооцсон аэродромоос дээш 450 м-ийн (1500 ft) өндөрт эерэг өндөр авах 

өнцөгтэй байх;  

(4) хоёр хөдөлгүүр татгалзана гэж үзсэн цэгт тухайн нисэх онгоцны баримжаат жин 

нь, 450 м-ээс (1500 ft) доошгүй өндөрт тухайн аэродромын чанх дээр нисэн 

хүрсний дараа түвшнээ хадгалан 15 минут нисэн буулт үйлдэхээр тооцсон 

аэродромд хүрэх хангалттай түлшийг багтаасан жингээс багагүй байх. 

(d) Хэрэв нисгэгч нь радио навигацийн туслах төхөөрөмж ашиглан төлөвлөсөн 

нислэгийн чиглэлээ 9.3 км-ийн (5 nm) дотор хадгалах чадвартай бол энэ зүйлийн 

(c)(2)(ii)-т шаардсан 18.6 км-ийн (10 nm) зайг 9.3 км (5 nm) хүртэл багасгаж болно. 

(e) Энэ зүйлийн (c)-д нийцэж байгааг тооцоолохдоо АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, 

тухайн нисэх онгоц баримжаат буултын жинд хамааралтай үзүүлэлтийн шаардлагад 

нийцсэн аэродромоос 90 минутаас хол зайд, стандарт агаарын хэм болон тогтуун 

агаарт бүх хөдөлгүүр алсын зайн аяллын нислэгийн хурдтай ажиллаж байх үед тухайн 

нислэгийн замын хэсгийн хамгийн эрсдэлтэй цэг дээр хоёр хөдөлгүүр татгалзана гэж 

тооцно.  

135.221. Нисэн очих болон бэлтгэл аэродромд буултын үед өндөр авах 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд дараах шаардлагыг бататгана: 

(1) нисэн очих болон бэлтгэл аэродромд буулт үйлдэх тооцоот цагт гадна орчны 

баримжаат агаарын хэм болон өндрийн-түвшнийг тооцон, тухайн нисэх 

онгоцны буултын жин (landing weight) нь максимум ойртолтын жин (approach 

weight) болон буултын үед өндөр авах жингээс (landing-climb weight) хэтрэхгүй 

байх; 
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(c) Each holder of an air operator certificate may operate an aircraft with three or more 

engines more than 90 minutes away from an aerodrome at which the performance 

requirements specified in the aeroplane flight manual applicable at the expected 

landing weight are met, provided that- 

(1) the two engine inoperative en-route flight path data permits the aeroplane to 

continue the flight, in the expected meteorological conditions, from the point 

where two engines are assumed to fail simultaneously, to an aerodrome at 

which it is possible to land using the prescribed procedure for a landing with 

two engines inoperative; and 

(2) the net flight path, taking into account the effect of icing protection systems if 

the meteorological conditions require their operation- 

(i) has a positive slope at the minimum safe altitude of the route to be flown; 

or 

(ii) based on the gross-gradient-minus-0.5% gradient and failure of the two 

engines at the most critical en-route point, clears all terrain and 

obstructions within, except as otherwise provided in paragraph (d), 10 nm 

of the intended track by at least 2000 feet vertically; and 

(3) the net flight path has a positive slope at a height of 1500 feet above the 

aerodrome where the landing is assumed to be made after the failure of two 

engines; and 

(4) the expected weight of the aeroplane at the point where the two engines are 

assumed to fail shall be not less than that which would include sufficient fuel 

to proceed to an aerodrome where the landing is assumed to be made, and to 

arrive there at a height of at least 1500 feet directly over the aerodrome and 

thereafter to fly level for at least 15 minutes. 

(d) If the pilot is able, by the use of radio navigation aids, to maintain the intended 

track by a margin of 5 nm the distance of 10 nm required by paragraph (c)(2)(ii) may 

be reduced to 5 nm. 

(e) When calculating compliance with paragraph (c), the holder of an air operator 

certificate shall assume the two engines fail at the most critical point of that portion of 

the route where the aeroplane is more than 90 minutes, at the all engines long range 

cruise speed at standard temperature and still air, away from an aerodrome at which 

the performance requirements applicable at the expected landing weight are met. 

135.221. Landing-climb - destination and alternate aerodromes 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates- 

(1) the landing weight of the aeroplane does not exceed the maximum approach 

and landing-climb weight, taking into account the altitude and the ambient 

temperature expected for the estimated time of landing at a destination and 

alternate aerodrome; and 
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(2) 60 м-ээс (200 ft) доош шийдвэр гаргах өндөрт хэрэглэлээр ойртолт үйлдэхэд 

хөөрөлтийн жин болон нислэгт зарцуулдаг баримжаат түлшийг тооцсон нисэх 

онгоцны ойртолтын жин нь, ойртолтын конфигурацид эрсдэлтэй хөдөлгүүрийг 

ажиллагаагүй гэж үзэн дараах, ойртолтоос 2-т гарах өндөр авалтын аюулгүй 

градиенттай нийцсэн байх: 

(i) 2.5%-иас доошгүй; эсхүл 

(ii) 135.213-ын дагуу ойртолтоос 2-т гарах нислэгийн замын саадаас чөлөөтэй 

байх шаардлагатай өндөр авалтын аюулгүй градиентаас доошгүй.  

135.223. Хуурай ХБЗ-ны буултын зай 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

буулт үйлдэх тооцоот цагийн буултын жинг тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт 

заасан буултын жингээс хэтрэхгүй байхыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд, нисэн очих аэродром болон бэлтгэл аэродромд буулт үйлдэх тооцоот цагт 

тухайн нисэх онгоцны буултын жин нь босгоос дээш 15 м-ийн (50 ft) өндрөөс буултын 

боломжит зайн (LDA) 85%-д бүрэн зогсолттой буулт үйлдэхэд боломжтой байхыг 

бататгах үүрэгтэй. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн дагуу буултын жинг тооцохдоо АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

дараах хүчин зүйлийг тооцож үзэх үүрэгтэй: 

(1) аэродромын өндөрлөг;  

(2) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм;  

(3) ХБЗ-ны гадаргуугийн төрөл болон ХБЗ-ны гадаргуугийн нөхцөл;  

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

(5) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсэг 50%-иас ихгүй, 

эсхүл арын аас чиглэсэн салхины бүрдэл хэсэг 150%-иас багагүй байх. 

(d) Энэ зүйлийн (b) болон (c)-гийн дагуу буулт үйлдэх нисэх онгоцыг нислэгт гаргахдаа 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах нөхцөлийг авч үзэн тухайн нисэх онгоц хамгийн 

тохиромжтой ХБЗ-д буулт үйлдэнэ гэж тооцох үүрэгтэй: 

(1) цаг уурын урьдчилсан мэдээний нөхцөл; 

(2) хүрээлсэн газрын бартаа;  

(3) ойртолт болон буултын туслах хэрэгсэл;  

(4) ойртолтоос 2-т гарах нислэгийн зам дагуух саад. 

(e) Нисэн очих аэродромын хувьд, хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн 

(d)-г хангах боломжгүй бол, энэ зүйлийн (a), (b) болон (c)-гийн шаардлага хангасан 

бэлтгэл аэродромыг сонгосон тохиолдолд тухайн нисэх онгоцыг нислэгт гаргаж болно. 
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(2) for instrument approaches with decision heights below 200 feet, the approach 

weight of the aeroplane, taking into account the take-off weight and the fuel 

expected to be consumed in flight, allows a missed approach net-climb-

gradient, assuming that the critical engine is inoperative in the approach 

configuration, of- 

(i) at least 2.5%; or 

(ii) at least the net-climb-gradient required to clear any obstacles in the missed 

approach flight path in accordance with 135.213. 

135.223. Landing distance - dry runway 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that, for each aeroplane the 

certificate holder operates, the landing weight for the estimated time of landing will not 

exceed the landing weight specified in the aeroplane flight manual. 

(b) A holder of an air operator certificate must ensure that, for each aeroplane the 

certificate holder operates, the landing weight of the aeroplane for the estimated time 

of landing at the destination aerodrome and at any alternate aerodrome allows a full-

stop landing from 50 feet above the threshold within 85% of landing distance available 

(LDA). 

(c) When calculating the landing weight in accordance with paragraph (b), the holder 

of an air operator certificate must take account of- 

(1) aerodrome elevation; and 

(2) ambient temperature at the aerodrome; and 

(3) the type of runway surface and the runway surface condition; and 

(4) the runway slope in the direction of landing; and 

(5) not more than 50% of the reported head-wind component or not less than 

150% of the reported tail-wind component. 

(d) For dispatch of an aeroplane to land in accordance with paragraphs (b) and (c), 

the holder of an air operator certificate must assume that the aeroplane lands on the 

most favourable runway taking into account- 

(1) the forecast meteorological conditions; and 

(2) surrounding terrain; and 

(3) approach and landing aids; and 

(4) obstacles within the missed approach flight path. 

(e) If the holder of an air operator certificate is unable to comply with paragraph (d) for 

the destination aerodrome, the aeroplane may be dispatched if an alternate aerodrome 

is designated that permits compliance with paragraphs (a), (b), and (c). 
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135.225. Нойтон болон тунадастай ХБЗ-ны буултын зай  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд дараах шаардлагыг бататгана: 

(1) цаг агаарын урьдчилсан, эсхүл бодит мэдээ, эсхүл хамтатгасан нэгтгэсэн 

мэдээ нь тухайн нисэх онгоцны нисэн хүрэх тооцоот цагт тухайн ХБЗ нь нойтон 

байж болохыг харуулж байгаа тохиолдолд, LDA нь 135.223-т шаардсан 

буултын зайны 115%-иас доошгүй байх; 

(2) цаг агаарын урьдчилсан, эсхүл бодит мэдээ, эсхүл хамтатгасан нэгтгэсэн 

мэдээ нь тухайн нисэх онгоцны нисэн хүрэх тооцоот цагт тухайн ХБЗ нь 

тунадастай байж болохыг харуулж байгаа тохиолдолд, LDA нь дараах 

шаардлагыг хангасан байх: 

(i) энэ зүйлийн (a)(1)-д шаардсан буултын зайнаас багагүй; эсхүл  

(ii) тунадастай ХБЗ-ны буултын зайн өгөгдлийн дагуу тогтоосон буултын 

зайнаас багагүй. 

(b) Хэрэв өгөгдөл нь нойтон ХБЗ-д богино буултын зайг заасан бол, энэ зүйлийн (a)(1)-

д шаардсанаас богино, нойтон ХБЗ-ны буултын зайг ашиглаж болно, гэхдээ 135.223-т 

шаардсанаас богино байж болохгүй. 

135.227. Огцом ойртолт болон богино зайд буулт үйлдэх арга техник 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд, 4.5°, эсхүл түүнээс илүү ойртолтын 

гулгах өнцгөөр, 15 м-ээс (50 ft) доош гэхдээ 10.5 м-ээс (35 ft) дээш босгын заасан 

өндөртэйгээр (screen height) огцом ойртолтын (steep approach) журмыг ашиглаж 

болно, хэрэв: 

(1) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт огцом ойртолт үйлдэх онцгой 

нөхцөлийн журам, мөн огцом ойртолт үйлдэх шалгуурыг ашиглах үеийн 

газардах талбайн уртын өгөгдлийн нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан, максимум 

зөвшөөрөгдсөн ойртолтын гулгах өнцөг, бусад хязгаарлалт болон журмыг 

заасан бол;  

(2) IFR-ийн дагуу гүйцэтгэж байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд 

огцом ойртолтын журмыг ашиглахаар төлөвлөсөн аэродромын ХБЗ-д VASIS, 

эсхүл түүнээс илүү системээс бүрдсэн ойртолтын налуу заагч систем бэлэн 

байгаа бол;  

(3) IFR-ийн дагуу гүйцэтгэж байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, 

огцом ойртолт үйлдэх ХБЗ-ны цаг агаарын минима-г заасан бөгөөд 

зөвшөөрсөн бол;  

(4) IFR-ийн дагуу гүйцэтгэж байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, 

дараах үзүүлэлтийг анхаарч үзсэн бол: 

(i) саад;  

(ii) ойртолтын налуу заагчийн төрөл болон ил харааны туслах хэрэгсэл MLS, 

GPS, ILS, LOC, VOR, эсхүл NDB зэрэг ХБЗ-ны чиглүүлэгч;  

(iii) DH болон MDA-д шаардлагатай минимум ил харааны баримжаат цэг;  

(iv) ашиглаж болох нислэгийн төхөөрөмж;  

(v) нисгэгчийн мэргэшил болон аэродромын тусгай шаардлага;  

(vi) тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан хязгаарлалт болон журам;  
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135.225. Landing distance - wet and contaminated runways 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates- 

(1) when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination of them, 

indicate that the runway at the estimated time of arrival of the aeroplane may 

be wet, the LDA is at least 115% of the landing distance required by 135.223; 

and 

(2) when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination of them, 

indicate that the runway at the estimated time of arrival of the aeroplane may 

be contaminated, the LDA is at least- 

(i) the landing distance required by paragraph (a)(1); or 

(ii) the landing distance determined in accordance with contaminated runway 

landing distance data. 

(b) A landing distance on a wet runway shorter than that required by paragraph (a)(1), 

but not less than that required by 135.223, may be used if data specifies a shorter 

landing distance on wet runways. 

135.227. Steep approach and short landing techniques 

A holder of an air operator certificate may perform steep approach procedures using 

approach slope angles of 4.5°, or more, and with screen heights of less than 50 feet 

but not less than 35 feet, if- 

(1) the aeroplane flight manual states the maximum authorised approach slope 

angle, any other limitations, procedures, including emergency procedures, for 

the steep approach, as well as amendments for the field length data when 

using steep approach criteria; and 

(2) for air operations performed under IFR, an approach slope indicator system 

comprising of at least a visual approach slope indicating system is available 

for the runway to be used at the aerodrome at which steep approach 

procedures are to be conducted; and 

(3) for air operations performed under IFR, weather minima are specified and 

approved for each runway to be used with a steep approach; and 

(4) for air operations performed under IFR, consideration is given to- 

(i) obstacles; and 

(ii) the type of approach slope indicator reference and runway guidance such 

as visual aids, MLS, GPS, ILS, LOC, VOR, or NDB; and 

(iii) the minimum visual reference to be required at DH and MDA; and 

(iv) usable airborne equipment; and 

(v) pilot qualification and special aerodrome familiarisation; and 

(vi) aeroplane flight manual limitation and procedures; and 
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(vii) ойртолтоос 2-т гарах шалгуур. 

135.228. FAR Part 23 коммютер категори болон SFAR 41 нисэх онгоц 

ИНД-135.229-135.235 нь FAR part 23 коммютер категорийн болон SFAR 41-ээр 

гэрчилгээжсэн нисэх онгоц ашиглан арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлж 

байгаа АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигчид хамаарна. 

135.229. Хөөрөлтийн зай (FAR Part 23 коммютер категори, эсхүл SFAR 41, эсхүл 

FAR Part 135 App.A) 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хөөрөлтийн жинг, тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн 

максимум жингээс хэтрээгүй болохыг бататгана. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д нийцэж байгааг тогтоох зорилгоор АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч 

нь хөөрөлтийн максимум жинг тооцоолохдоо, эрсдэлтэй хөдөлгүүр (critical engine) VEF 

хурдан дээр татгалзсан ба ганц V1-хурдыг ашиглаж байгаа гэж үзэн дараах 

шаардлагыг бататгана: 

(1) хөөрөлтийн гүйлтийг зогсоох шаардлагатай зай нь хөөрөлтийн гүйлтийг 

зогсоох боломжит зайнаас (ASDA) хэтрэхгүй байх; 

(2) шаардлагатай хөөрөлтийн зай нь TODA-гаас хэтрэхгүй байх; 

(3) TODA-гийн хэсгийг бүрдүүлж байгаа саадаас чөлөөтэй талбай нь TORA-гийн 

уртын хагасаас хэтрэхгүй байх; 

(4) хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх шаардлагатай зай нь татгалзсан ба үргэлжлүүлсэн 

хөөрөлт үйлдэхэд V1-хурдыг ашиглан TORA-гаас хэтрэхгүй байх. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн дагуу хөөрөлтийн максимум жинг тооцоолохдоо АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч дараах хүчин зүйлийг тооцож үзнэ: 

(1) аэродромын өндөрлөг; 

(2) Олон улсын стандарт атмосферийн (ISA) даралтаас тухайн атмосферийн 

даралт нь 1%-иас их ялгаатай бол, тухайн аэродромын даралтын өндрийн-

түвшин; 

(3) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(4) тухайн ХБЗ-ны гадаргуугийн төрөл болон ХБЗ-ны гадаргуугийн нөхцөл; 

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

(6) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсэг 50%-иас ихгүй, 

эсхүл арын аас чиглэсэн салхины бүрдэл хэсэг 150%-иас багагүй байх. 

135.231. Хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй зам 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд, эрсдэлтэй хөдөлгүүр ажиллагаагүй гэж үзэн, хөөрөлтийн үеийн нислэгийн 

аюулгүй замын бүх саадыг дараахаас доошгүй босоо зайтай өнгөрдөг болохыг 

бататгана: 

(1) 10.5 м (35 ft) - 15°-аас хэтрэхгүй налуу өнцгөөр эргэлт хийхээр төлөвлөсөн 

нисэх онгоцоор хөөрөлт үйлдсэн тохиолдолд; 
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(vii) missed approach criteria. 

135.228. FAR Part 23 commuter category and SFAR41 aeroplanes 

Rules 135.229 to 135.235 inclusive apply to each holder of an air operator certificate 

conducting air operations using FAR Part 23 commuter category and SFAR41 

aeroplanes. 

135.229. Take-off distance (FAR Part 23 commuter category or SFAR 41 or FAR 

Part 135 App.A) 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates, the take-off weight does not exceed the maximum take-off weight specified 

in the aeroplane flight manual. 

(b) When calculating the maximum take-off weight to determine compliance with 

paragraph (a), the holder of an air operator certificate shall, assuming that the critical 

engine fails at VEF and using a single V1, ensure that- 

(1) the accelerate-stop distance required does not exceed the accelerate-stop 

distance available (ASDA); and 

(2) the take-off distance required does not exceed the TODA; and 

(3) any clearway forming part of the TODA shall not exceed half the length of the 

TORA; and 

(4) the take-off run required does not exceed the TORA using V1 for the rejected 

and continued take-off. 

(c) When calculating the maximum take-off weight in accordance with paragraph (b), 

the holder of an air operator certificate shall take account of- 

(1) aerodrome elevation; and 

(2) the pressure altitude of the aerodrome when the atmospheric pressure varies 

by more than 1% from the International Standard Atmosphere; and 

(3) ambient temperature at the aerodrome; and 

(4) the type of runway surface and the runway surface condition; and 

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

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

150% of the reported tail-wind component. 

135.231. Net take-off flight path 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that, for each aeroplane it 

operates assuming that the critical engine is inoperative, all obstacles within the net 

take-off flight path are cleared vertically by at least- 

(1) 35 feet in the case of a take-off performed by an aeroplane that is intended to 

use a bank angle not exceeding 15°; and 
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(2) 15 м (50 ft) - 15°-аас хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхээр төлөвлөсөн нисэх 

онгоцоор хөөрөлт үйлдсэн тохиолдолд. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн зорилгоор, хэрэв тухайн саадаас нислэгийн төлөвлөсөн шугам 

хүртэлх хажуугийн хэвтээ зай нь дараах зайнаас хэтрээгүй бол, тухайн саадыг 

хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй зам дээр байна гэж тооцно:  

(1) төлөвлөсөн нислэгийн зам нь 15°-аас хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлт 

шаарддаггүй тохиолдолд: 

(i) 45 м дээр нэмэх нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио 

навигацийн чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл; 

эсхүл 

(ii) VMC-д, өдрийн цагаар гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, 30 м дээр нэмэх 

нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ 

эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио навигацийн 

чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл; эсхүл 

(2) төлөвлөсөн нислэгийн зам нь 15°-аас хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлт шаарддаг 

тохиолдолд: 

(i) 45 м дээр нэмэх нь 0.10D-гээс максимум 900 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио 

навигацийн чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 600 м хүртэл; 

эсхүл 

(ii) VMC-д, өдрийн цагаар гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, 30 м дээр нэмэх 

нь 0.10D-гээс максимум 600 м хүртэл, эсхүл хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ 

эзэмшигч нь нисгэгчид зориулсан ил харааны, эсхүл радио навигацийн 

чиглэл дагах журмыг ашигладаг бол, максимум 300 м хүртэл. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн зорилгоор, “D” гэж TODA-гийн төгсгөлөөс тухайн нисэх онгоц 

гүйх замын дагуух хэвтээ зайг ойлгоно. 

(d) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу хөөрөлтийн үеийн нислэгийн аюулгүй замыг 

тооцоолохдоо, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгана:  

(1) дараах хүчин зүйлийг тооцож үздэг байх: 

(i) хөөрөлтийн гүйлт эхлэх үеийн хөөрөлтийн жин;  

(ii) аэродромын өндөрлөг;  

(iii) Олон улсын стандарт атмосферийн (ISA) даралтаас тухайн атмосферийн 

даралт нь 1%-иас их ялгаатай бол, тухайн аэродромын даралтын өндрийн-

түвшин; 

(iv) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

(v) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины (head-wind) бүрдэл хэсэг 

50%-иас ихгүй, эсхүл арын аас чиглэсэн салхины (tail-wind) бүрдэл хэсэг 

150%-иас багагүй байх. 

(2) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 15 м-ийн (50 ft) өндөрт хүрэхээс өмнө 15°-аас 

хэтэрсэн чиглэлийн өөрчлөлтийг хийхгүй байх;  

(3) Дарга өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд: 

(i) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 15 м-ийн (50 ft) өндөр авахаас өмнө 15°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  
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(2) 50 feet in the case of a take-off performed by an aeroplane that is intended to 

use a bank angle exceeding 15°. 

(b) For the purpose of paragraph (a), an obstacle shall be deemed to be within the net 

take-off flight path if the lateral distance from the obstacle to the intended line of flight 

does not exceed- 

(1) where the intended flight path does not require a track change exceeding 15°- 

(i) 45 m plus 0.10D, to a maximum of 600 m or, if the holder of an air operator 

certificate has established visual or radio navigation track guidance 

procedures for the pilot, to a maximum of 300 m; or 

(ii) for day operations in VMC, 30 m plus 0.10D to a maximum of 600 m or, if 

the holder of an air operator certificate has established visual or radio 

navigation track guidance procedures for the pilot, to a maximum of 300 

m; or 

(2) where the intended flight path requires a track change exceeding 15°- 

(i) 45 m plus 0.10D, to a maximum of 900 m or, if the holder of an air operator 

certificate has established visual or radio navigation track guidance 

procedures for the pilot, to a maximum of 600 m; or 

(ii) for day operations in VMC, 30 m plus 0.10D to a maximum of 600 m or, if 

the holder of an air operator certificate has established visual or radio 

navigation track guidance procedures for the pilot, to a maximum of 300 

m. 

(c) For the purpose of paragraph (b), D is the horizontal distance the aeroplane will 

travel from the end of the TODA. 

(d) When calculating the net take-off flight path in accordance with paragraph (a), the 

holder of an air operator certificate shall ensure- 

(1) the following factors are taken into account- 

(i) take-off weight at the commencement of the take-off run; and 

(ii) aerodrome elevation; and 

(iii) pressure altitude at the aerodrome when the atmospheric pressure varies 

by more than 1% from the International Standard Atmosphere; and 

(iv) ambient temperature at the aerodrome; and 

(v) not more than 50% of the reported head-wind component or not less than 

150% of the reported tail-wind component; and 

(2) a track change exceeding 15° is not made before a height of 50 feet above the 

take-off surface has been achieved; and 

(3) unless otherwise authorised by the Director- 

(i) a bank angle exceeding 15° is not made before a height of 50 feet above 

the take-off surface has been achieved; and 
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(ii) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 120 м-ийн (400 ft) өндөр авах хүртэл 20°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  

(iii) хөөрөлтийн гадаргуугаас дээш 120 м-ээс (400 ft) дээш өндөрт 25°-аас 

хэтэрсэн налуу өнцгөөр эргэлт хийхгүй байх;  

(4) дараах зөвшөөрөгдөх хэмжээг тооцсон байх: 

(i) үйл ажиллагааны хурд болон нислэгийн замд налуу өнцгийн эргэлтийн 

үзүүлэх нөлөө;  

(ii) нэмэгдсэн нислэгийн хурднаас шалтгаалан зай нэмэгдэх;  

(iii) 135.215-ын дагуу хурдны нуралтын нөөцийг хадгалах болон өндөр авалтын 

градиент алдах. 

135.233. ХБЗ-ны буултын зай 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

буулт үйлдэх тооцоот цагийн буултын жинг тухайн нисэх онгоцны нислэгийн зааварт 

заасан буултын жингээс хэтрэхгүй байхыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, тухайн ХБЗ дээр нисэх онгоцны буултын зайг 

тооцоолохдоо дараах журмыг ашиглах үүрэгтэй: 

(1) энэ зүйлийн (c)-гийн дагуу баталсан; эсхүл 

(2) Хавсралт D-д заасан. 

(c) Дарга дараах нөхцөлийг тооцон үзсэний дараа хэрэв хангалттай гэж үзвэл, энэ 

зүйлийн (b)(1)-д заасан журамтай холбоотой, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигчийн гаргасан 

хүсэлтийг зөвшөөрч болно: 

(1) санал болгосон тухайн нисэх онгоцонд нисгэгч, эсхүл нисэх баг ашиглах 

боломжтой, үйлдвэрлэгчийн хангасан журмын дагуу гаргасан техникийн 

өгөгдөл байгаа эсэх; 

(2) тухайн үйл ажиллагаа эрхлэгчид, дараах аль нэг мэдээллийг авч ашиглах 

найдвартай нэвтрэх эрх байгаа эсэх: 

(i) ашиглахаар зөвшөөрөгдсөн журамд хамаарах ХБЗ-ны нөхцөлийн талаарх 

тухайн цаг хугацаанд тохирсон үнэн зөв тайлан мэдээ; эсхүл 

(ii) үйл ажиллагаа эрхлэгч дүйцэх нөхцөлийг таньж тогтооход туслах өгөгдөл; 

(3) дараах нөхцөлийг тооцож үзэх ёстой зөвшөөрөгдсөн журмыг ашиглан буултын 

зайг тооцоолохдоо хэрэглэх алдааны нөөц хязгаар: 

(i) буултын зайд нисгэгчийн ур чадварын үзүүлэх нөлөө;  

(ii) нисэн очих аэродромын хүрээлэн буй орчны гэнэтийн нөхцөлийн нөлөө;  

(iii) тооцоог нислэгт гаргах шатанд, эсхүл нислэгийн замд хийсэн эсэх; 

(iv) алдааны нөөц хязгаар нь ХБЗ-ны нөхцөлийн мэдээнд тулгуурласан эсэх; 

(4) ХБЗ-ны нөхцөлийг мэдээлэх, өгөгдлийг тооцоолох болон нислэгийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог ажилтнууд нь тухайн журмыг ашиглах холбогдох 

сургалтад хамрагдсан эсэх. 
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(ii) the bank angle up to and including a height of 400 feet above the take-off 

surface does not exceed 20°; and 

(iii) the bank angle above a height of 400 feet above the take-off surface does 

not exceed 25°; and 

(4) adequate allowance is made for- 

(i) the effect of the bank angle on operating speeds and flight path; and 

(ii) distance increments resulting from increased operating speeds; and 

(iii) retention of stall margin and loss of climb gradient in accordance with 

135.215. 

135.233. Landing distance - runways 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that, for each aeroplane it 

operates, the landing weight for the estimated time of landing will not exceed the 

landing weight specified in the aeroplane flight manual. 

(b) A holder of an air operator certificate must use the following procedures for 

calculating the landing distance for an aeroplane on a runway: 

(1) that have been approved under paragraph (c); or 

(2) as provided in Appendix D. 

(c) The Director may, after taking account of the following matters, approve an 

application by a holder of an air operator certificate for procedures  referred to in 

paragraph (b)(1) if satisfied: 

(1) whether or not the aeroplane proposed has performance data issued by the 

manufacturer supporting the procedures that is available for use by the pilot or 

flight crew; and 

(2) whether the operator has reliable access to either- 

(i) accurate, real-time reporting on runway conditions that is appropriate for 

the permitted procedures to be used; or 

(ii) data that enables the operator to identify equivalent conditions; and 

(3) the margin of error that should be applied when calculating landing distance 

using the permitted procedures which must take into account the following: 

(i) the implications of pilot technique on landing distance: 

(ii) the implications of unexpected environmental conditions at the destination 

aerodrome: 

(iii) whether the calculation is being undertaken at the dispatch stage or en-

route: 

(iv) whether the margin of error is supported by the reporting of the runway 

conditions; and 

(4) whether all personnel involved in the reporting of runway conditions, 

calculation of data and operation of the flight have had appropriate training in 

the use of the procedures. 
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E Бүлэг - Жин ба төвлөрөлт 

135.301. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь агаарын хөлгийн ачаалалтын хяналт болон жин ба төвлөрөлтийн 

зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно. 

135.303. Бараа, зорчигч болон тээшний жин 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c) болон (d)-г харгалзан, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн 

гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж байгаа арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагааны хувьд, агаарын хөлөгт тээвэрлэдэг дараах эд зүйлийн жинг тогтоосон 

болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) зорчигчдын нийт жин; 

(2) багийн гишүүдийн нийт жин; 

(3) бараа болон тээшний нийт жин. 

(b) Зорчигчдын нийт жинг (тэдний гар тээш ороогүй (хэрэв байгаа бол)) дараах 

нөхцөлийн зөвхөн нэгийг нь ашиглан тогтоосон байх ёстой:  

(1) зорчигч бүрийн бодит жин; 

(2) гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан, гэрчилгээ эзэмшигчийн 

тогтоосон зорчигч бүрийн стандарт жин;  

(3) зорчигчийн мэдүүлсэн жин дээр зорчигч бүрд 4 кг-ыг нэмж. 

(c) Багийн гишүүний нийт жинг (тэдний гар тээш ороогүй (хэрэв байгаа бол)) дараах 

нөхцөлийг ашиглан тогтоосон байх ёстой: 

(1) багийн гишүүн бүрийн бодит жин; эсхүл 

(2) гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан, гэрчилгээ эзэмшигчийн 

тогтоосон багийн гишүүн бүрийн стандарт жин;  

(d) Бараа болон тээшний нийт жинг дараах нөхцөлийг ашиглан тогтоосон байх ёстой: 

(1) бараа болон тээшний бодит жин; эсхүл  

(2) бөглүү аэродромоос гүйцэтгэж байгаа тусгай зориулалтын нисэхийн үйл 

ажиллагааны хувьд, бараа болон тээшний бодит жинг тогтоох боломжгүй бол 

гэрчилгээ эзэмшигч нь хөлгийн даргад тухайн бараа болон тээшний жинд 

үнэлгээ хийх боломж олгох журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй. 

(e) Энэ зүйлийн (b)(2), эсхүл (c)(2)-т заасан нөхцөлийг ашиглах зорилгоор гэрчилгээ 

эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт заасан байх шаардлагатай стандарт жинг тогтоохоор 

төлөвлөж байгаа АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц 

судалгааны хөтөлбөрийн дагуу холбогдох стандарт жинг тогтоосон байх үүрэгтэй. 
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Subpart E - Weight and Balance 

135.301. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing the control of loading and weight and 

balance on an aircraft. 

135.303. Goods, passenger, and baggage weights 

(a) Subject to paragraphs (b), (c), and (d), a holder of an air operator certificate must 

ensure that for every air operation conducted under the authority of the certificate the 

weights of the following items that are carried on the aircraft are established: 

(1) the total weight of passengers: 

(2) the total weight of crew members: 

(3) the total weight of goods and baggage. 

(b) The total weight of passengers (excluding their carry-on baggage (if any)) must be 

determined by using only 1 of the following: 

(1) the actual weight of every passenger: 

(2) a standard weight for every passenger that is established by the certificate 

holder and detailed in the certificate holder’s exposition: 

(3) a weight that is declared by the passenger plus an additional 4 kg for every 

passenger. 

(c) The total weight of crew members (excluding their carry-on baggage (if any)) must 

be established by using- 

(1) the actual weight of every crew member; or 

(2) a standard weight for every crew member that is established by the certificate 

holder and detailed in the certificate holder’s exposition. 

(d) The total weight of goods and baggage must be determined by using- 

(1) the actual weight of the goods and baggage; or 

(2) for special operations operating from a remote aerodrome where it is not 

practicable to establish the actual weight of the goods and baggage, the 

certificate holder must establish procedures to enable the pilot-in-command to 

assess the weight of the goods and baggage. 

(e) A holder of an air operator certificate who intends to establish a standard weight 

to be detailed in the certificate holder’s exposition for use under paragraphs (b)(2) or 

(c)(2) must establish the respective standard weight in accordance with a survey 

program that is acceptable to the Director. 
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(f) Энэ зүйлийн (b)(3)-ын дагуу зорчигчдын мэдүүлсэн жинг, эсхүл (b)(2)-ын дагуу 

зорчигчдын, эсхүл (c)(2)-ын дагуу багийн гишүүдийн стандарт жинг ашиглахаар 

төлөвлөж байгаа АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь хэрэв зорчигч, эсхүл багийн гишүүний 

жин нь ашиглаж байгаа мэдүүлсэн жин, эсхүл стандарт жингээс илүү болох нь 

тодорхой байгаа бол тухайн этгээдийн бодит жингийн аль илүү хамааралтай жинг 

ашигладаг болохыг бататгах, Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц журмыг тогтоосон байх 

үүрэгтэй. 

(g) Энэ зүйлийн (b)(3)-ын дагуу зорчигчийн мэдүүлсэн жинг ашигладаг АТ-ийн 

гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн зорчигчийг өөрийн бодит жингээс бага жин мэдүүлэхийг 

дэмждэггүй болохыг бататгах үүрэгтэй. 

135.305. Агаарын хөлгийн ачааллын хязгаарлалт 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийн жин ба төвлөрөлттэй холбоотой тухайн агаарын хөлгийн 

нислэгийн заавар, эсхүл бусад батлагдсан баримт бичигт заасан 

хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх;  

(2) түлшгүй (zero fuel), маневрын, хөөрөлтийн болон буултын жин тус бүр нь 

зөвшөөрөгдсөн максимум жингээсээ хэтрэхгүй байх; 

(3) тухайн агаарын хөлгийн хүндийн төв нь нисэн гарах үед энэ зүйлийн (a)(1)-д 

заасан хязгаарын хүрээнд байх ба арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны 

туршид тухайн хязгаарын хүрээнд хадгалагдаж байх. 

(b) Агаарын хөлгийн дарга арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхээр хөөрөлт 

үйлдэхийн өмнө, тухайн нислэгийн турш агаарын хөлгийн жин ба төвлөрөлтийг 

нислэгийн зааварт заасан хязгаарлалтын хүрээнд хадгалагдаж байхыг бататгах 

зорилгоор 135.857(b)(11) - (b)(15)-д шаардсан мэдээлэлд үнэлгээ хийх үүрэгтэй. 
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(f) A holder of an air operator certificate who intends to use declared weights for 

passengers under paragraph (b)(3), or standard weights for passengers under 

paragraph (b)(2) or for crew members under paragraph (c)(2) must establish 

procedures that are acceptable to the Director to ensure that, if the weight of a 

passenger or crew member is clearly greater than the declared weight or standard 

weight being used, a weight that is more representative of the actual weight of the 

person is used. 

(g) A holder of an air operator certificate who uses a passenger declared weight under 

paragraph (b)(3) must ensure that the passenger is not encouraged to declare a weight 

that is less than the passenger’s actual weight. 

135.305. Aircraft load limitations 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that- 

(1) the limitations contained in the aircraft flight manual, or other approved 

document, relating to the weight and balance of an aircraft are complied with; 

and 

(2) maximum allowable weights are not exceeded for zero fuel, manoeuvre, take-

off, and landing; and 

(3) the aircraft’s centre of gravity is within the limits referred to in paragraph (a)(1) 

at departure, and will remain within those limits throughout the air operation. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft must, before taking-off on an air operation, 

assess the information required under rules 135.857(b)(11) to (b)(15) to ensure that 

the aircraft will remain within the weight and balance limitations specified in the flight 

manual for the duration of the flight. 
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F Бүлэг - Хэрэглэл болон төхөөрөмж 

135.351. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь агаарын хөлөгт шаардлагатай хэрэглэл болон төхөөрөмжийн 

шаардлагыг тогтооно. 

135.353. Ерөнхий зүйл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг хангаагүй бол агаарын тээврийн 

үйл ажиллагааг эхлүүлэхгүй байхыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлөг нь дараах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх: 

(i) ИНД-91 F Бүлэг болон энэ Бүлэгт шаардсан төрлийн хэрэглэл болон 

төхөөрөмж; 

(ii) холбоо, эсхүл навигацийн, эсхүл аль аль зорилгод шаардлагатай бие 

даасан системийн татгалзал нь нисэж байгаа тухайн нислэгийн замд 

холбоо барих болон нислэгийг аюулгүй үйлдэх чадваргүй болоход 

нөлөөлөхгүй байхыг бататгах тооны хэрэглэл болон төхөөрөмж; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан хэрэглэл болон төхөөрөмж нь дараах 

баримт бичигт заасан тодорхойлолт болон НТЧ-ын загварын стандартыг 

хангасан байх: 

(i) энэ Дүрмийн Хавсралт B; эсхүл 

(ii) ИНД-125 Хавсралт B; эсхүл 

(iii) ИНД-21 Хавсралт C; эсхүл 

(iv) ИНД-26; эсхүл 

(v) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, өөр орлох тодорхойлолт болон загварын 

стандарт; 

(3) тухайн агаарын хөлөг үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаа, эсхүл Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц бусад зааварчилгааны дагуу суурилуулсан хэрэглэл болон 

төхөөрөмж; 

(4) тухайн агаарын хөлөгт ашигладаг ИНД-91.539-ийн дагуу зөвшөөрөгдсөн MEL-

д заасан байж болохоос бусад тохиолдолд, агаарын хөлөгт суурилуулсан 

хэрэглэл болон төхөөрөмж нь ажиллагаатай байх. 

135.355. Суудал болон даруулга 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн нисэх багийн гишүүний суудлыг хос 

мөрөвчит даруулга, эсхүл ганц хөндлөн мөрөвчит даруулгатай бүсээр тоноглосон 

болохыг бататгах үүрэгтэй. 

135.357. Нэмэлт хэрэглэл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын хөлөг бүрийг дараах хэрэглэлээр тоноглосон 

болохыг бататгана: 

(1) ИНД-21 Хавсралт C (a)(1)(i), эсхүл (iv)-т заасан НТЧ-ын загварын стандартаар 

шаардсан, хүчний төхөөрөмжийн заах хэрэглэл; 
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Subpart F - Instruments and Equipment 

135.351. Purpose 

This Subpart prescribes the instruments and equipment required for aircraft. 

135.353. General 

A holder of an air operator certificate must ensure that an air operation does not 

commence unless- 

(1) the aircraft is equipped- 

(i) with the type of instruments and equipment required by Subpart F of Part 

91 and this Subpart; and 

(ii) with the number of instruments and equipment to ensure that the failure of 

any independent system required for either communication or navigation 

purposes, or both, will not result in the inability to communicate and 

navigate safely as required for the route being flown; and 

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

specifications and airworthiness design standards listed in- 

(i) Appendix B to this Part; or  

(ii) Appendix B to Part 125; or  

(iii) Appendix C to Part 21; or  

(iv) Part 26; or 

(v) alternative specifications or design standards acceptable to the Director; 

and 

(3) the instruments and equipment have been 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 rule 91.539 for use for 

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

operable condition. 

135.355. Seating and restraints 

A holder of an air operator certificate must ensure that every aircraft that is operated 

under the authority of the certificate is equipped with a shoulder harness or single 

diagonal shoulder belt for each flight crew member seat. 

135.357. Additional instruments 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that each of its aircraft is 

equipped with- 

(1) the powerplant instruments required by the airworthiness design standards in 

paragraph (a)(1)(i) or (iv) of Appendix C of Part 21; and 
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(2) сэнсний алганы өнцгөөр, эсхүл түүнтэй шууд холбоотой ажилладаг реверс 

алхамтай сэнсний хувьд, тухайн сэнс нь бета алхам, эсхүл реверс алхамд 

байгааг заах хэрэглэл. 

135.359. Шөнийн нислэг 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь шөнөөр нислэгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг агаарын 

хөлгөө дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон болохыг бататгана: 

(1) буултын гэрэл; 

(2) зорчигчийн бүхээгийн гэрэл; 

(3) орчны гэрлийн бүх нөхцөлд газрын зураг унших боломжоор хангадаг 

гэрэлтүүлэх хэрэгсэл. Annex 6.23 

135.361. Хэрэглэлийн нислэгийн дүрэм (IFR) 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа 

агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) ИНД-91 F Бүлэгт шаардсан хэрэглэл болон төхөөрөмжөөс үл хамаарах, заавал 

нэмэх шаардлагатай дараах хэрэглэл: 

(i) чийг хуримтлагдах, эсхүл мөстөлт үүсэхээс шалтгаалан буруу ажиллахаас 

хамгаалагдсан, хурдыг кнот-оор хэмждэг агаарын хурдыг заах; 

(ii) даралтаар илэрхийлдэг өндрийн-түвшнийг футээр хэмждэг заах; 

(2) нислэгийн бүхээгийн хэрэглэлийн гэрэлтүүлгийн нөөц гэрэл;  

(3) нөөц гал хамгаалагч; 

(4) орчны гэрлийн бүх нөхцөлд нислэгийн зураг унших боломжоор хангадаг 

гэрэлтүүлэх хэрэгсэл. Annex 6.23 

(b) Энэ зүйлийн (a)(1)(i)-д шаардсан агаарын хурдыг заах нэмэлт хэрэглэлийн оронд 

ИНД-91 F Бүлэгт шаардсан байрлал заах хэрэгслийн цахилгаан эх үүсвэрээс тусдаа 

өөр цахилгааны эх үүсвэрээр тэжээгддэг, агаарын хөлгийн байрлал заах нэмэлт 

хэрэглэл суурилуулж болно.  

135.363. Ослын төхөөрөмж 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараахаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийг 

тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд 

ашигладаггүй болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийг ИНД-91.523(a) болон (b)-д заасан суудлын 

хуваарилалтыг үл харгалзан, ИНД-91.523-ын шаардлагын дагуу тоноглосон 

байх; 

(2) энэ хэсгийн (1)-д шаардсан төхөөрөмж нь ИНД-91.523(d) болон (e)-гийн 

шаардлагыг хангасан байх.  

135.365. Нөөц 
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(2) a means of indicating for each reversible pitch propeller, actuated by the 

propeller blade angle or directly responsive to it, that the propeller is in beta 

range or reverse pitch. 

135.359. Night flight 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that each of its aircraft operated 

at night is equipped with- 

(1) a landing light; and 

(2) a light in each passenger compartment; and 

(3) a means of displaying charts that enables them to be readable in all ambient 

light conditions. Annex 6.23 

135.361. Instrument flight rules 

(a) Except as provided in paragraph (b), a holder of an air operator certificate must 

ensure that every aircraft that is operated under IFR under the authority of the 

certificate is equipped with- 

(1) the following that must be in addition to, and independent of, the instruments 

and equipment required under Subpart F of Part 91: 

(i) a means of indicating airspeed, calibrated in knots, with a means of 

preventing malfunctioning due to either condensation or icing: 

(ii) a means of indicating sensitive pressure altitude calibrated in feet; and 

(2) spare bulbs for flight compartment instrument illumination; and 

(3) spare fuses; and 

(4) a means of displaying charts that enables them to be readable in all ambient 

light conditions. Annex 6.23 

(b) An additional means of indicating aircraft attitude, powered by a power source that 

is separate from the power source for the attitude indication required under Subpart F 

of Part 91, may be installed instead of the additional means of indicating air speed 

required by paragraph (a)(1)(i). 

135.363. Emergency equipment 

A holder of an air operator certificate must ensure that an aeroplane is not used to 

conduct an air operation under the authority of the certificate unless- 

(1) despite the seat breaks specified in rules 91.523(a) and (b), the aircaft is 

equipped in accordance with the requirements of rule 91.523; and 

(2) the requirements in 91.523(d) and (e) are met for the equipment required by 

subparagraph (1). 

135.365. Reserved 
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135.367. Бүхээгийн дуу чимээ бичигч (CVR) 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд, нисдэг тэрэг бүрийг болон MCTOW 

нь 2250 кг-аас дээш жинтэй, 2016 оны 01 сарын 01-нээс хойш маягийн гэрчилгээ анх 

авсан турбинт-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцыг Хавсралт B.3-т заасан CVR-аар тоноглосон 

болохыг бататгах үүрэгтэй, хэрэв: 

(1) тухайн нисдэг тэрэгний агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт 2, эсхүл түүнээс 

дээш нисэх багийн гишүүн шаарддаг бол;  

(2) тухайн нисдэг тэрэг нь 10, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн 

суудлын багтаамжтай бол. 

135.369. Нислэгийн өгөгдөл бичигч (FDR) 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 10, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн 

суудлын багтаамжтай нисдэг тэрэгийг болон 2016 оны 01 сарын 01-нээс хойш маягийн 

гэрчилгээ анх авсан турбинт-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцыг Хавсралт В-гийн В.4-ийн 

дагуу-т заасан FDR-аар тоноглосон болохыг бататгах үүрэгтэй. 

135.371. Нэмэлт байрлал заагчх хэрэгсэл (Additional attitude indicator) 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь турбо-фэн, эсхүл турбо-жэт хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг 

бүрийг гуравдагч байрлал заах хэрэгслээр тоноглосон болохыг бататгана. 
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135.367. Cockpit voice recorder 

A holder of an air operator certificate must ensure that a turbine-engined aeroplanes 

that has a MCTOW of more than 2250 kg for which the type certificate is first issued 

after 01.Jan.2016 and each of it’s a helicopters is equipped with a CVR as specified in 

Appendix B.3 if- Annex 6 6.3.2.1.1 

(1) the helicopter aircraft’s flight manual requires 2 or more flight crew members; 

and 

(2) the helicopter has a certificated passenger seating capacity of 10 seats or 

more. 

135.369. Flight data recorder 

A holder of an air operator certificate must ensure that a turbine-engined aeroplanes 

for which the type certificate is first issued after 01.Jan.2016 and each of its a 

helicopters with a certificated passenger seating capacity of 10 seats or more is 

equipped with a FDR in accordance with paragraph B.4 of as specified Appendix B.4. 

135.371. Additional attitude indicator 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that each of its turbojet or 

turbofan powered aircraft is equipped with a third presentation of attitude. 
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G Бүлэг. Техник үйлчилгээ 

135.401. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь энэ Дүрмийн дагуу нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын 

хөлгийн техник үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тогтооно. 

135.402. Техник үйлчилгээний сонголт 

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний 

эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн холбогдох 

техник үйлчилгээний хөтөлбөрт тухайн агаарын хөлөгт дараах шаардлагын аль 

хамааралтайг тодорхойлох үүрэгтэй: 

(1) ИНД-91.615-ын дагуу хийх НТЧ-ын жилийн дүгнэлт; эсхүл 

(2) 135.415-ын дагуу хийх техник үйлчилгээний дүгнэлт. 

(b) Байгууллагын удирдлагын систем нь ИНД-119.124(c)-гийн шаардлагыг 

багтаахангаагүй ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа агаарын 

хөлөгтийг ИНД-91.615-ын дагуу НТЧ-ын жилийн дүгнэлтэд хамрагддаг хийдэг болохыг 

бататгах үүрэгтэй. 

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу тодорхойлсон техник 

үйлчилгээний дүгнэлтэд хамрагдах агаарын хөлгийн техник үйлчилгээг дараах 

байгууллага гүйцэтгэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) ИНД-145-ын дагуу гэрчилгээжсэн техник үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(2) техникийн зохицуулалтын гэрээний дагуу өөр Улсад гүйцэтгэх техник 

үйлчилгээний хувьд, тухайн агаарын хөлгийн маягт техникийн зохицуулалтын 

гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу техник үйлчилгээ гүйцэтгэхээр тухайн Улсын 

эрх бүхий байгууллагаар гэрчилгээжсэн, эсхүл зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн 

техник үйлчилгээний байгууллага. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч, MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй, эсхүл 10, эсхүл 

түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай ба тухайн гэрчилгээний 

эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисдэг тэрэгний техник 

үйлчилгээг дараах байгууллага гүйцэтгэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) ИНД-145-ын дагуу гэрчилгээжсэн техник үйлчилгээний байгууллага; эсхүл 

(2) техникийн зохицуулалтын гэрээний дагуу өөр Улсад гүйцэтгэх техник 

үйлчилгээний хувьд, тухайн агаарын хөлгийн маягт техникийн зохицуулалтын 

гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу техник үйлчилгээ гүйцэтгэхээр тухайн Улсын 

эрх бүхий байгууллагаар гэрчилгээжсэн, эсхүл зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн 

техник үйлчилгээний байгууллага. 
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Subpart G - Maintenance 

135.401. Purpose 

This Subpart prescribes rules for maintenance for each aircraft operated under this 

Part. 

135.402. Option for maintenance 

(a) Subject to paragraph (b), a holder of an air operator certificate must identify in the 

maintenance program applicable to each aircraft that is operated under the authority 

of the certificate, whether the aircraft is subject to- 

(1) an annual review of airworthiness in accordance with rule 91.615; or 

(2) a maintenance review in accordance with rule 135.415. 

(b) A holder of a general aviation air operator certificate whose organisational 

management system does not include the requirements of rule 119.124(c) must ensure 

that each aircraft that is operated under the authority of the certificate is subject to an 

annual review of airworthiness in accordance with rule 91.615. 2023 оны 02 сарын 

01-нд хүчингүй болно 

(c) A holder of an air operator certificate must ensure that the maintenance on an 

aircraft that is subject to a maintenance review, as identified under paragraph (a)(2), is 

performed by- 

(1) a maintenance organisation certificated under Part 145; or 

(2) for maintenance that is performed in another State that is party to a technical 

arrangement, a maintenance organisation that is certificated or appropriately 

authorised by the State to perform maintenance on the aircraft type in 

accordance with the conditions specified in the technical arrangement. 

(d) A holder of an air operator certificate must ensure that the maintenance on a 

helicopter that has a MCTOW of more than 5700 kg or a certificated passenger seating 

capacity of 10 seats or more that is operated under the authority of the certificate is 

performed by- 

(1) a maintenance organisation certificated under Part 145; or 

(2) for maintenance that is performed in another State that is party to a technical 

arrangement, a maintenance organisation that is certificated or appropriately 

authorised by the State to perform maintenance on the aircraft type in 

accordance with the conditions specified in the technical arrangement. 
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135.403. НТЧ-ын үүрэг хариуцлага 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах НТЧ-ын хариуцлага хүлээнэ: 

(1) тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа 

агаарын хөлгийн; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан, эсхүл бэхэлсэн төхөөрөмжийн. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байгаа агаарын хөлөгт ИНД-119.63, эсхүл ИНД-119.111-т 

шаардсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу техник үйлчилгээ хийдэг болохыг 

бататгах үүрэгтэй. 

135.405. Нөхцөлөөр хянах техник үйлчилгээний хөтөлбөр 

Тухайн агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөрт нөхцөлөөр хянах техник 

үйлчилгээ ашигладаг АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

багтаасан техник үйлчилгээний найдвартай ажиллагааны тайланг Даргад сар тутам 

хүргүүлэх үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийн ашиглалт;  

(2) агаарын хөлгийн НТЧ-тай холбоотой нисгэгчийн мэдээллийн хуудас;  

(3) нисэх онгоцны агаарын хөлгийн техникийн саатал болон нислэгийн цуцлалт;  

(4) агаарт хуваарьт бус хөдөлгүүр унтарсан; 

(5) хуваарьт бус хөдөлгүүр солилт; 

(6) хуваарьт бус бүрдэл хэсгийн солилт; 

(7) тогтоогдсон бүрдэл хэсгийн татгалзал; 

(8) агаарын хөлгийн НТЧ-тай холбоотой зөрчил; 

(9) MEL ашиглалт. 

135.407. Нөөц 

135.409. Нөөц 

135.411. Нөөц 

135.413. Нөөц 

135.415. Техник үйлчилгээний дүгнэлт  

(a) Энэ дүрмийн 135.402(a)-ийн дагуу холбогдох техник үйлчилгээний хөтөлбөрт 

тухайн агаарын хөлөг нь техник үйлчилгээний дүгнэлтэд хамааралтай болохыг 

тогтоосон АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) тухайн агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний дүгнэлтийг өмнөх 12 сарын дотор 

хийсэн байхаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх; 

(2) хийгдсэн техник үйлчилгээний дүгнэлтийг энэ зүйлийн (d)-гийн дагуу 

гэрчилгээжүүлсэн байх. 



Civil Aviation Rules Part 135 
 

 

… … 2023  33 

135.403. Responsibility for airworthiness 

(a) A holder of an air operator certificate is responsible for the airworthiness of- 

(1) every aircraft that is operated under the authority of the certificate; and 

(2) any equipment installed in or attached to the aircraft. 

(b) A holder of an air operator certificate must ensure that every aircraft that is 

operated under the authority of the certificate is maintained in accordance with the 

maintenance program required under rule 119.63 or rule 119.111. 

135.405. Condition monitored maintenance programs 

The holder of an air operator certificate who utilises condition monitoring as part of a 

maintenance program for an aircraft must provide the Director, each month, with a 

maintenance reliability report that contains details of- 

(1) aircraft utilisation; and 

(2) pilot reports regarding aircraft airworthiness; and  

(3) aircraft mechanical delays and flight cancellations; and  

(4) unscheduled engine shutdowns; and 

(5) unscheduled engine removals; and 

(6) unscheduled component removals; and 

(7) confirmed component failures; and 

(8) incidents regarding aircraft airworthiness; and 

(9) MEL usage. 

135.407. Reserved 

135.409. Reserved 

135.411. Reserved 

135.413. Reserved 

135.415. Maintenance review 

(a) A holder of an air operator certificate who, under rule 135.402(a), has identified in 

the appropriate maintenance program that an aircraft is to be subject to a maintenance 

review must ensure that- 

(1) the aircraft is not operated under the authority of the certificate unless a 

maintenance review of the aircraft has been carried within the previous 12 

months; and 

(2) each maintenance review that is carried out is certified in accordance with 

paragraph (d). 
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(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

дараах шаардлагыг хангаагүй агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний дүгнэлтийг 

гэрчилгээжүүлдэггүй болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөг нь маягийн гэрчилгээний өгөгдлийн хуудас, эсхүл Даргын 

хүлээн зөвшөөрөхүйц дүйцэх маягийн өгөгдөлд нийцсэн байх;  

(2) ашиглалтын цаг бүртгэгчээр тоноглосон байхыг ИНД-91.509(b)-ээр шаардсан 

агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) ашиглалтын цаг бүртгэгчийн мэдээллийг холбогдох техник үйлчилгээний 

бүртгэлийн дэвтэрт бичиж тэмдэглэдэг байх;  

(ii) техникийн дэвтэрт бичиж тэмдэглэсэн тухайн агаарын хөлгийн нийт 

ашиглалтын цагийг ашиглалтын цаг бүртгэгчийн мэдээлэлтэй харьцуулдаг 

байх;  

(iii) энэ зүйлийн (b)(2)(ii)-т заасан ашиглалтын цагийн үл тохирлыг ИНД-

43.155(a)(4)-ийн дагуу мэдээлдэг байх. 

(3) сүүлд хийгдсэн техник үйлчилгээний дүгнэлтээс хойш: 

(i) хийгдсэн модификаци болон засварыг бичсэн ба ИНД 21 Хавсралт D-д 

заасан холбогдох техникийн өгөгдөлтэй нийцсэн байх; 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн холбогдох техник үйлчилгээний хөтөлбөрт заасан 

хийгдэх хугацаа нь болсон техник үйлчилгээг заасан хугацаанд нь хийсэн 

байх; 

(iii) бүх хамааралтай НТЧ-ын Удирдамжийг (AD) ИНД-39-ийн дагуу 

хэрэгжүүлсэн байх; 

(iv) техникийн бүртгэлийн дэвтэрт (TLB) тэмдэглэсэн бүх дутагдлыг гэрчилгээ 

эзэмшигчийн Ерөнхий зааврын дагуу зассан, эсхүл зохих журмын дагуу 

хойшлуулсан байх; 

(v) ашиглалтад шилжүүлэх гэрчилгээжүүлэлтийг ИНД-43 C Бүлгийн дагуу 

хийсэн байх. 

(c) Шугамын АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд, Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн байнгын хэрэгжилтэд үндэслэн 

агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний дүгнэлтийг гэрчилгээжүүлж болно, хэрэв: 

(1) техник үйлчилгээний дүгнэлтийн хугацаанд энэ зүйлийн (b)-гийн бүх 

шаардлагыг тухайн техник үйлчилгээний хөтөлбөрт задалж харуулдаг бол;  

(2) техник үйлчилгээний дүгнэлтийг тухайн гэрчилгээ эзэмшигчийн техник 

үйлчилгээний дүгнэлт хийх шаардлагатай агаарын хөлөг бүрээр 

гэрчилгээжүүлдэг бол. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний дүгнэлт хийх 

этгээдийг дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн маягийн хувьд, гэрчилгээ эзэмшигч зөвшөөрсөн ба 

холбогдох агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэхний 

(AMEL) зэрэглэл эзэмшихэд шаардлагатай туршлагатай дүйцэх дадлага 

туршлагатай байх; 

(2) энэ зүйлийн (b), эсхүл (c)-гийн аль холбогдох шаардлагын дагуу техник 

үйлчилгээний дүгнэлт хийх; 
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(b) Except as provided in paragraph (c), the holder of an air operator certificate must 

ensure that a maintenance review for an aircraft is not certified as having been carried 

out unless- 

(1) the aircraft conforms to its type certificate data sheet or equivalent type data 

that is acceptable to the Director; and 

(2) for an aircraft that is required by rule 91.509(b) to be fitted with a time-in-

service recorder,- 

(i) the time-in-service recorder reading is recorded in the appropriate 

maintenance logbook; and 

(ii) the aircraft’s total time-in-service recorded in the technical log is compared 

with the time-in-service recorder reading; and 

(iii) any discrepancy between the time-in-service figures referred to in 

paragraph (b)(2)(ii) is reported in accordance with rule 43.155(a)(4); and 

(3) since the last maintenance review- 

(i) every modification and repair has been correctly recorded and conforms 

to the applicable technical data listed in Appendix D of Part 21; and 

(ii) due maintenance specified in the applicable maintenance program for the 

aircraft has been completed within the time period specified; and 

(iii) every applicable airworthiness directive has been complied with in 

accordance with the requirements prescribed in Part 39; and 

(iv) every defect entered in the technical log has been rectified or properly 

deferred in accordance with the procedures in the certificate holder’s 

exposition; and 

(v) every applicable certification for release-to-service has been made in 

accordance with Subpart C of Part 43. 

(c) A holder of an airline air operator certificate may certify a maintenance review for 

an aircraft on the basis of continuing compliance with a maintenance program 

acceptable to the Director if- 

(1) the maintenance program samples every requirement of paragraph (b) during 

the maintenance review period; and 

(2) the maintenance review is individually certified for each of the certificate 

holder’s aircraft that are subject to a maintenance review. 

(d) The holder of an air operator certificate must ensure that the person who carries 

out a maintenance review for an aircraft- 

(1) is authorised by the certificate holder and has experience, that is at least 

equivalent to the experience required for the grant of an appropriate AMEL 

rating, for the type of aircraft; and 

(2) carries out the maintenance review in accordance with the applicable 

paragraph (b) or (c); and 
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(3) техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэрт (MLB) дараах мэдэгдлийг гарын үсэг, 

зөвшөөрлийн дугаар болон хугацааны хамт оруулснаар техник үйлчилгээний 

дүгнэлтийг гэрчилгээжүүлдэг байх: 

“НТЧ-ын хадгалалтын шаардлагын дагуу тухайн агаарын хөлөг болон 

түүний төхөөрөмжийн техник үйлчилгээний дүгнэлтийг ИНД-135.415-ын 

шаардлагын дагуу хийсэн.” 

Н Бүлэг - Багийн гишүүдэд тавих шаардлага  

135.501. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь нисэх багт тавих зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно. 

135.503. Нисэх багийг ажил үүрэгт томилох  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд нисэх багийн гишүүнээр томилогдсон 

этгээдийг дараах шаардлагыг хангасан болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн категорийн агаарын хөлөг болон томилогдсон ажил үүрэгт тохирсон 

хүчинтэй нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэлтэй байх;  

(2) томилогдсон ажил үүрэгт тохирсон хүчинтэй, 1-р ангиллын эрүүл мэндийн 

гэрчилгээ эзэмшдэг байх;  

(3) томилогдсон ажил үүрэг гүйцэтгэхэд тавих туршлага, сургалт болон ур 

чадварын бүх шаардлагыг хангасан байх;  

(4) төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд тавих нислэгийн замын болон аэродромын 

мэргэшлийн бүх шаардлагыг хангасан байх. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны үе шат бүрд дараах этгээдийг томилох 

үүрэгтэй: 

(1) хөлгийн дарга;  

(2) тухайн нислэгийн үйл ажиллагаанд хоёр ба түүнээс дээш нисгэгч томилогдсон 

тохиолдолд хамтран нисгэгч;  

(3) тухайн гүйцэтгэх нислэгийн үйл ажиллагааны төрөлд шаардлагатай байж 

болох бусад нисэх багийн гишүүд. 

135.505. Хөлгийн даргын маягийн туршлага хуримтлуулах зөөлтийн нислэг  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэдэг 

арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэх 

нисгэгчийг томилохын өмнө, тухайн нисгэгч дараах зөөлтийн нислэгийн үйл 

ажиллагааны туршлагыг тухайн агаарын хөлгийн үндсэн загвар болон хийц дээр 

хуримтлуулсан болохыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) ганц-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд 5 нислэгийн цаг, 5 хөөрөлт болон 

буулт үйлдэх; 
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(3) certifies that the maintenance review has been carried out by entering the 

following statement in the appropriate maintenance logbook with the person’s 

signature, authorisation number, and the date of entry: 

“The maintenance review for this aircraft and such of its equipment as is 

necessary for its continued airworthiness has been carried out in accordance 

with the requirements of Civil Aviation Rule 135.415.” 

Subpart H - Crew Member Requirements 

135.501. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing the use of flight crew. 

135.503. Assignment of flight crew duties 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that every person assigned as 

a flight crew member on an air operation conducted under the authority of the 

certificate- 

(1) holds a current pilot licence and rating appropriate to the category of aircraft 

and to the tasks assigned; and 

(2) holds a current class 1 medical certificate appropriate to the task assigned; 

and 

(3) meets all the experience, training, and competency requirements for the task 

assigned; and 

(4) meets all route and aerodrome qualification requirements for the intended 

operation. 

(b) A holder of an air operator certificate must designate, for each period of an air 

operation conducted under the authority of the certificate- 

(1) a pilot-in-command; and 

(2) a co-pilot when two or more pilots are assigned for the operation; and 

(3) any other flight crew member that may be required for the type of operation to 

be performed. 

135.505. Pilot-in-command consolidation of operating experience on type 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that before designating a pilot 

to act as a pilot-in-command of an aircraft on an air operation conducted under the 

authority of the certificate, the pilot has completed the following consolidation of 

operating experience on the make and basic model of aircraft type: 

(1) for a single-engine aircraft, 5 hours flight time and 5 take-offs and landings: 
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(2) олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд 10 нислэгийн цаг, 10 хөөрөлт болон 

буулт үйлдэх;  

(3) турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн хөдөлгүүртэй нисэх онгоцны хувьд 15 нислэгийн 

цаг, 10 хөөрөлт болон буулт үйлдэх; 

(4) шөнөөр IFR, эсхүл VFR-ийн дагуу үйлдэх ганц-нисгэгчтэй арилжааны 

нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд: 

(i) тухайн маягийн агаарын хөлгөөр 40 нислэгийн цаг; эсхүл 

(ii) IFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ганц-нисгэгчээр 

ниссэн, эсхүл шөнийн VFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагаанд ганц-нисгэгчээр ниссэн агаарын хөлгийн анхны маягаас 

бусад, ижил категорийн агаарын хөлгийн дараагийн маягийн хувьд, энэ 

зүйлийн (a)(1), (a)(2), эсхүл (a)(3)-д шаардсан холбогдох нислэгийн цаг. 

(b) Энэ зүйлийн (c) болон (d)-г харгалзан, тухайн нисгэгч 135.557-д шаардсан агаарын 

хөлгийн маягийн зэрэглэлийн сургалт, танилцах сургалт, эсхүл 135.559-д шаардсан 

шилжих сургалт болон 135.607-д шаардсан ур чадварын шалгалтыг амжилттай өгсний 

дараа энэ зүйлийн (a)-д шаардсан үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулах зөөлтийн 

нислэгийг дараах хэлбэрээр гүйцэтгэх үүрэгтэй:  

(1) арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны нислэгт;  

(2) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийн хүрээнд арилжааны нислэгийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэхэд өмнө нь ашиглаж байгаагүй агаарын хөлгийн хувьд, 

тухайн агаарын хөлгийн маягийн бататгах нислэг, эсхүл хөөх нислэгт олж 

авсан үйл ажиллагааны туршлагыг энэ зүйлийн шаардлагыг хангахад тооцож 

болно;  

(3) дараах шаардлагыг хангасан, томилогдсон хөлгийн даргын хяналтад хөлгийн 

даргын үүрэг гүйцэтгэж байхдаа:  

(i) тухайн агаарын хөлгийн маягт үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулах 

зөөлтийн нислэгт хамрагдаж байгаа нисгэгчид хяналт тавихаар гэрчилгээ 

эзэмшигч бичгээр зөвшөөрсөн байх; 

(ii) хяналт тавих үедээ нисэх багийн гишүүний суудлыг эзэлсэн байх;  

(4) энэ зүйлийн (a)(4)(i)-д хувьд, дараах үйл ажиллагааг багтаасан 40 нислэгийн 

цаг: 

(i) IFR-ийн дагуух арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, IFR-ийн 

дагуу гүйцэтгэсэн арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны минимум 10 

нислэгийн цаг; эсхүл 

(ii) шөнөөр үйлдэх VFR-ийн дагуух арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны 

хувьд, шөнөөр үйлдсэн минимум 10 хөөрөлт болон буулт;  

(5) энэ зүйлийн (a)-д шаардсан үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулах 

зөөлтийн нислэгийг, ур чадварын шалгалтыг амжилттай өгснөөс хойш 180 

хоногийн хугацаанд гүйцэтгэж дууссан байх ёстой; 

(6) хэрэв тухайн нисгэгч нь энэ хэсгийн (5)-д шаардсан нислэгийн туршлага 

хуримтлуулах зөөлтийн нислэгийг 180 хоногийн дотор, эсхүл түүнээс өмнө 

гүйцэтгэж чадаагүй бол үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулах зөөлтийн 

нислэгийг дахин эхлэхийн өмнө тухайн нисгэгч ур чадварын шалгалтыг 

амжилттай өгөх үүрэгтэй. 



Civil Aviation Rules Part 135 
 

 

… … 2023  36 

(2) for a multi-engine aircraft, 10 hours flight time and 10 take-offs and landings: 

(3) for a turbojet or turbofan aeroplane, 15 hours flight time and 10 take-offs and 

landings: 

(4) for single-pilot air operations under IFR or VFR at night,- 

(i) 40 hours flight time on the aircraft type; or 

(ii) for subsequent aircraft types of the same category, other than the initial 

aircraft type flown single-pilot on air operations under IFR, or flown single-

pilot on air operations under VFR at night, the applicable flight time 

required by paragraphs (a)(1), (a)(2), or (a)(3). 

(b) Subject to paragraphs (c) and (d), after the pilot has completed aircraft type rating 

training, introduction training required under rule 135.557 or transition training required 

under rule 135.559, and the competency check required under rule 135.607, the 

consolidation of operating experience required by paragraph (a) must be acquired as 

follows: 

(1) in flight during air operations performed; and 

(2) for an aircraft not previously used to perform an air operation under the 

authority of the holder’s air operator certificate, operating experience acquired 

in the aircraft type during proving flights or ferry flights may be used to meet 

this requirement; and 

(3) while performing the duties of a pilot-in-command under the supervision of a 

designated pilot-in-command who must- 

(i) be authorised in writing by the certificate holder to supervise a pilot 

undergoing consolidation of operating experience on the aircraft type; and 

(ii) occupy a flight crew member seat while supervising; and 

(4) for paragraph (a)(4)(i), the 40 hours flight time must include- 

(i) for air operations under IFR, a minimum of 10 hours flight time on air 

operations conducted under IFR; or 

(ii) for air operations under VFR at night, a minimum of 10 take-offs and 

landings at night; and 

(5) the consolidation of operating experience required by paragraph (a) must be 

completed within 180 days from the successful completion of the competency 

check; and 

(6) if the pilot fails to complete the applicable consolidation of operating 

experience on or before the 180th day as required in paragraph (5), the pilot 

must complete a competency check before recommencing the required 

consolidation of operating experience. 
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(c) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан нисгэгчийн үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулах 

зорилгоор: 

(1) энэ зүйлийн (a)(1), (a)(2) болон (a)(3)-д шаардсан нислэгийн цаг, хөөрөлт болон 

буултын туршлагыг Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн симуляторт 

хуримтлуулж болно; 

(2) хэрэв энэ зүйлийн (a)-д шаардсан нислэгийн цагийг ганц-нисгэгчтэй агаарын 

хөлгөөр гүйцэтгэсэн бол тухайн нислэгийн цагийг шалгуулж байгаа хөлгийн 

дарга (PIC/US) гэж нисгэгчийн дэвтэрт оруулах ба үйл ажиллагааны туршлага 

хуримтлуулах зөөлтийн нислэгийг гүйцэтгэж байгаа нисгэгчид хяналт тавьсан 

хөлгийн даргаар баталгаажуулсан байх үүрэгтэй. 

(d) Хэрэв тухайн агаарын хөлөг нь 2, эсхүл түүнээс доош зорчигчийн суудалтай 

гэрчилгээжсэн бол энэ зүйлийн (b)(1) хамаарахгүй. 

135.507. Нөөц 

135.509. IFR-ийн нисгэгчийн туршлагад тавих шаардлага  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлага хангаагүй этгээдийг тухайн 

гэрчилгээний эрхийн хүрээнд IFR-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд 

ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн даргаар томилохгүй байх үүрэгтэй: 

(1) нутаг дамнасан нислэгийн 150 цагийг багтаасан нисгэгчийн 750-аас доошгүй 

нислэгийн цагийн туршлагатай байх ба үүний 50-аас доошгүй цагийн нутаг 

дамнасан нислэгийг IFR нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн байх 

ёстой; 

(2) 50 цагийн бодит, эсхүл дуураймал хэрэглэлийн цагийн туршлагатай байх ба 

үүний 25 цагийг тухайн зорилгоор зөвшөөрөгдсөн нислэгийн симулятор дээр 

гүйцэтгэсэн байж болно;  

(3) шөнийн нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, 25 цагийн шөнийн нислэгийн 

туршлагатай байх. 

135.511. Минимум нисэх баг 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараахаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээний 

эрхийн хүрээнд IFR-ийн дагуу нэг нисгэгчтэй, агаарын хөлгөөр арилжааны нислэгийн 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт тухайн агаарын хөлгөөр нэг 

нисгэгчтэй, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн байх;  

(2) тухайн агаарын хөлгийг тууш (roll) болон хөндлөн (pitch) тэнхлэгийн дагуу 

автоматаар чиглэл болон өндрийн-түвшин хадгалдаг, тухайн агаарын хөлгийн 

нислэг болон маневрыг хадгалахад агаарын хөлгийн удирдлагыг ажиллуулах 

чадвартай ажиллагаатай автопилот, эсхүл тогтворжуулах системээр 

тоноглосон байх; 

(3) агаарын хөлгийн даргын суудлаас ажиллуулах боломжтой чихэвчний 

микрофон болон удирдлагын жолоон дээр дамжуулах-хүлээн авах товчтой 

хэрэгслийг багтаасан чихэвчээр тоноглосон байх;  
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(c) For the purpose of the pilot acquiring the operating experience required under 

paragraph (a)- 

(1) the flight time and take-off and landing experience required in paragraphs 

(a)(1), (a)(2), and (a)(3) may be accrued in a flight simulator approved by the 

Director for the purpose; and 

(2) if the time required by paragraph (a) is conducted in a single-pilot aircraft, the 

flight time must be entered as pilot-in-command under supervision in the pilot’s 

logbook and certified by the designated pilot-in-command who supervised the 

pilot performing the consolidation of operating experience. 

(d) Paragraph (b)(1) does not apply if the aircraft is certificated for 2 or less passenger 

seats. 

135.507. Reserved 

135.509. Experience requirements for IFR pilots 

A holder of an air operator certificate must not designate a person as pilot-in-command 

of an aircraft performing an air operation under IFR under the authority of the 

certificate, unless the person- 

(1) has at least 750 hours of flight time as a pilot, including 150 hours of cross-

country flight time which must include at least 50 hours cross-country flight 

time conducted under an IFR flight plan; and 

(2) 50 hours of actual or simulated instrument time of which 25 hours may be in a 

flight simulator approved for this purpose; and 

(3) for night operations, 25 hours of night flight time. 

135.511. Minimum flight crew 

(a) A holder of an air operator certificate must not operate an aircraft on an air 

operation under IFR under the authority of the certificate with one pilot unless- 

(1) the aircraft flight manual permits the aircraft to be operated by one pilot under 

IFR; and 

(2) the aircraft is equipped with an operative autopilot or stabilisation system 

capable of operating the aircraft controls to maintain flight and manoeuvre the 

aircraft about the roll and pitch axes with an automatic heading and altitude 

hold; and 

(3) the aircraft is fitted with a headset that includes a boom microphone and facility 

for control column transmit-receive switching at the pilot-in-command station; 

and 
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(4) хөлгийн дарга нь энэ Дүрмийн холбогдох шаардлагыг хангасан байх. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны аюулгүй 

байдал болон үйл ажиллагаатай холбоотой нисгэгчийн ажил үүргийг тухайн гэрчилгээ 

эзэмшигч бичгээр томилсон байх ба тухайн агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр 

тоноглосон байхаас бусад тохиолдолд, 2 нисгэгчтэй агаарын хөлгөөр арилжааны 

нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) нислэгийн үндсэн, хөдөлгүүрийн хэрэглэлийн болон удирдлагын дэлгэцийг 

нисгэгч саадгүй харах боломжтой 2 нисгэгчийн суудал;  

(2) багийн гишүүний дотоод холбооны систем;  

(3) дараах аль нэг төхөөрөмж: 

(i) бүрэн ажиллагаатай хос удирдлага; эсхүл 

(ii) аль ч багийн гишүүний суудлаас удирдаж болдог хөндлөн (pitch), тууш (roll), 

босоо (yaw) тэнхлэгийн дагуух хөдөлгөөний болон хөдөлгүүрийн хүчний 

удирдлага. 

I Бүлэг - Сургалт 

135.551. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь нисэх багийн гишүүдийн сургалтын хөтөлбөрийг тогтоох, түүнийг 

хэрэгжүүлэх зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно. 

135.553. Ерөнхий зүйл  

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь багийн гишүүн өөрийн томилогдсон ажил үүрэг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай сургалтад хамрагдсан бөгөөд ур чадвар эзэмшсэн болохыг 

бататгах сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь багийн гишүүн гэрчилгээ эзэмшигчийн ерөнхий 

зааварт агуулагдсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтад хамрагдсан болохыг 

бататгана. 

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь сургалтын хөтөлбөрийг тухайн гэрчилгээ эзэмшигч 

өөрөө хянадаг болохыг бататгана. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь: 

(1) сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулж болно; эсхүл 

(2) ИНД-141-ийн гэрчилгээ нь эзэмшигчдээ тухайн сургалтыг зохион байгуулахыг 

зөвшөөрдөг бол ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын 

гэрчилгээ эзэмшигчтэй тухайн сургалтыг зохион байгуулах гэрээ байгуулж 

болно; эсхүл  

(3) Монгол Улсын гадна зохион байгуулдаг сургалтын хөтөлбөрийн хувьд, ИНД-

141-д заасантай дүйцэх стандартыг хангасан байгууллагатай гэрээ байгуулж 

болно.  
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(4) the pilot-in-command has met the other applicable requirements of this Part. 

(b) A holder of an air operator certificate must not operate an aircraft on an air 

operation with 2 pilots unless the functions of each pilot relating to the operation and 

safety of the air operation are assigned in writing by the certificate holder, and the 

aircraft is equipped with- 

(1) two pilot stations that allow either pilot to have an unobstructed view of every 

primary flight and engine instrument and control display; and 

(2) a crew member intercom system; and 

(3) either- 

(i) fully functioning dual controls; or 

(ii) pitch, roll, yaw, and engine power controls that can be operated at either 

pilot station. 

Subpart I - Training 

135.551. Purpose 

This Subpart prescribes rules governing the establishment and implementation of a 

training program for crew members. 

135.553. General 

(a) Each holder of an air operator certificate shall establish a training program to 

ensure that each of its crew members are trained and competent to perform their 

assigned duties. 

(b) Each holder of an air operator certificate shall ensure that each crew member is 

trained in accordance with the training program contained in the certificate holder’s 

exposition. 

(c) The holder of an air operator certificate shall ensure that its training program is 

controlled by the certificate holder. 

(d) The holder of an air operator certificate may- 

(1) conduct the training program; or 

(2) contract with the holder of an aviation training organisation certificate issued 

under Part 141, to conduct the training program where the Part 141 certificate 

authorises the holder to conduct that training; or 

(3) for a training program conducted outside Mongolia, contract with an 

organisation that meets an equivalent standard specified by Part 141. 
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135.555. Сургалтын бүртгэл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь түүний багийн гишүүний хамрагдсан шаардлагатай бүх 

сургалтын үнэн зөв бүртгэлийг хөтөлж, хадгална. 

135.557. Багийн гишүүний танилцах сургалт 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл 

ажиллагаандаа ашигладаг агаарын хөлөгт мэргэшээгүй ба багийн гишүүний үүрэг 

гүйцэтгэдэггүй бүх багийн гишүүнийг дараах хэлбэрээр зохион байгуулсан танилцах 

сургалтад амжилттай хамрагдсан болохыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) зохион байгуулалттай хэлбэрээр;  

(2) дараах сэдэвт хамаарах сургалтыг багтаасан сэдвийн задаргааны дагуу: 

(i) төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд зориулан суурилуулсан тусгай төхөөрөмжийг 

багтаасан ашиглах агаарын хөлгийн маяг; 

(ii) төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд тохирох нислэгийн зам болон аэродром; 

(iii) багийн гишүүний томилгоо, ажил болон үүрэг хариуцлага; 

(iv) нисэх багийн гишүүн ашиглахад бэлэн байдаг ослын төхөөрөмжийн 

байрлал болон үйл ажиллагаа; 

(v) хүчилтөрөгчийн төхөөрөмжийн байрлал болон ашиглалт; 

(vi) нүүлгэн шилжүүлэх гулсуур болон ослын гарцын олсыг багтаасан, бүх 

энгийн болон ослын гарцын байрлал болон ашиглалт; 

(vii) гэрчилгээ эзэмшигчийн арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны бодлого 

болон журам. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд сэдвийн задаргааг багийн 

гишүүнд зориулан өөрчилж болно, хэрэв: 

(1) тухайн өөрчлөлтийг багийн гишүүний сургалтын бүртгэлд бичиж тэмдэглэсэн 

бол;  

(2) гэрчилгээ эзэмшигч нь багийн гишүүний сургалтын бүртгэлд хийсэн өөрчлөлт 

болон өөрчлөлтийн шалтгааныг бататгасан бол. 

135.559. Багийн гишүүний шилжих сургалт 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд, тухайн гэрчилгээний эрхийн 

хүрээнд зөвшөөрсөн арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд нисэх багийн гишүүний 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа, мэргэшсэн бүх багийн гишүүнийг шилжих сургалтад 

амжилттай хамрагдсан болохыг бататгана, хэрэв: 

(1) тухайн багийн гишүүн нь нэг агаарын хөлгийн маяг, эсхүл вариантаас өөр маяг, 

эсхүл вариантад шилжиж байгаа бол; эсхүл 

(2) тухайн нисэх онгоцны агаарын хөлгийн маяг, эсхүл вариантад нөлөөлөхөөр 

тухайн үйл ажиллагааны шинж чанарт өөрчлөлт орсон, эсхүл шинэ төхөөрөмж 

нэвтрүүлж ашигласан бол. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан сургалтын хөтөлбөрийн шилжих сургалт нь дараах 

сэдвийг хамарсан байна: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн маяг, эсхүл вариантад хамааралтай бүх аюулгүй 

байдлын төхөөрөмж, ослын төхөөрөмж болон журмыг ашиглах;  
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135.555. Training records 

Each holder of an air operator certificate shall maintain accurate records of all required 

training undertaken by its crew members. 

135.557. Introduction training for crew members 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that every crew member, who 

has not qualified and served as a crew member on an aircraft operated under the 

authority of the certificate, completes introduction training conducted- 

(1) in a structured manner; and 

(2) in accordance with a syllabus that includes training applicable to- 

(i) the aircraft type to be used, including special equipment fitted for the 

intended operation; and 

(ii) the routes and aerodromes appropriate to the intended operation; and 

(iii) crew member assignments, functions, and responsibilities; and 

(iv) location and operation of emergency equipment available for use by crew 

members; and 

(v) location and use of oxygen equipment; and 

(vi) location and use of every normal and emergency exit, including an 

evacuation slide and escape rope; and 

(vii) the certificate holder’s policies and procedures appropriate to its air 

operations. 

(b) The holder of an air operator certificate may vary the syllabus for an individual crew 

member if- 

(1) the variation is recorded in the crew member's record of training; and 

(2) the certificate holder certifies the variation made and the reasons for the 

variation in the crew member's record of training. 

135.559. Transition training for crew members 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that each of its crew 

members already qualified and serving as a crew member on an air operation 

authorised by the certificate holder’s certificate, completes appropriate transition 

training if- 

(1) the crew member is changing from one aircraft type or variant to another type 

or variant; or 

(2) here is a change to the nature of the operation, or new equipment is 

introduced, which affects the operation of the aircraft type or variant. 

(b) The transition training of the training program referred to in paragraph (a) shall 

address at least the following- 

(1) the use of all safety and emergency equipment and procedures applicable to 

the aircraft type or variant; and 
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(2) ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн маяг, эсхүл вариантад ашиглаж эхэлсэн 

шинэ журам, эсхүл төхөөрөмж. 

135.561. Багийн гишүүний давтан сургалт  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэдэг агаарын хөлөг, 

багийн гишүүний ажил үүрэг болон үйл ажиллагааны төрлийн хувьд, тухайн багийн 

гишүүн нь зохих ёсоор сургалтад хамрагдсан, ур чадвараа хадгалсан ба мэргэшсэн 

болохыг бататгана. 

135.563. Зорчигч тээвэрлэж байгаа үед гүйцэтгэхийг зөвшөөрдөггүй маневр 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд зорчигч тээвэрлэж байхдаа хэвийн 

бус, ердийн бус, эсхүл онцгой нөхцөлийн сургалтын маневрыг гүйцэтгэдэггүй болохыг 

бататгах үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан хэвийн бус, ердийн бус, эсхүл онцгой нөхцөлийн маневрт 

дараах шалтгаан нөхцөл багтах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй: 

(1) хөдөлгүүрийн хүч алдалтыг дуурайлган үзүүлэх зорилгоор хөдөлгүүрийн 

хүчийг багасгасан, эсхүл зогсоосон хөдөлгүүрийн дуураймал татгалзал;  

(2) хөдөлгүүр тэгш хэмгүй ажиллах дуураймал нислэг; 

(3) зорчигч харж, эсхүл сонсож чадах гэрлэн болон дуут дохиог ажиллуулдаг 

агаарын хөлгийн системийн дуураймал татгалзал; 

(4) нислэгийн аюулгүй үйл ажиллагааг алдагдуулж чадах бусад системийн 

дуураймал татгалзал. 

135.565. Нисэх багийн сургалтын хөтөлбөр 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх багийн гишүүний сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, түүний нисэх багийн гишүүний сургалтын хөтөлбөрт 

танилцах, шилжих болон давтан сургалтын дараах шаардлагыг багтаасан болохыг 

бататгана: 

(1) төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд зориулан суурилуулсан тусгай төхөөрөмжийг 

багтаасан ашиглах агаарын хөлгийн маяг; 

(2) төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд тохирсон нислэгийн зам болон аэродром; 

(3) түүний үйл ажиллагаанд тохирсон гэрчилгээ эзэмшигчийн бодлого болон 

журам. 

(c) Сургалтын хөтөлбөр нь агаарын хөлөг, эсхүл зөвшөөрөгдсөн нислэгийн 

симуляторын аль хамааралтайг ашиглан гүйцэтгэх газрын болон нислэгийн 

зааварчилгааг хамтад нь багтаасан байна. 

(d) Сургалтыг ИНД-135.567-гийн шаардлага хангасан багш сургагч-нисгэгч зохион 

байгуулна. 
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(2) new procedures or equipment introduced on the existing aircraft type or 

variant. 

135.561. Recurrent training for crew members 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that each of its crew members 

are adequately trained, current, and proficient for each aircraft, crew member position, 

and type of operation, in which the crew member serves. 

135.563. Manoeuvres not authorised while carrying passengers 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure an abnormal, unusual, or 

emergency training manoeuvre is not performed during an air operation conducted 

under the authority of the certificate while carrying passengers. 

(b) An abnormal, unusual or emergency manoeuvre referred to in paragraph (a) 

includes, but is not limited to the following: 

(1) simulated engine failure where engine power is reduced or stopped to simulate 

loss of engine power: 

(2) simulated asymmetric flight: 

(3) any simulated aircraft system failure that activates a visual or oral warning 

system that can be seen or overheard by passengers: 

(4) any other simulated system failure that can compromise the safe operation of 

the flight. 

135.565. Flight crew training program 

(a) Each holder of an air operator certificate shall establish a flight crew training 

program. 

(b) Each holder of an air operator certificate shall ensure that its flight crew training 

program includes introduction, transition, and recurrent training requirements 

applicable to- 

(1) the aircraft type to be used, including special equipment fitted for the intended 

operation; and 

(2) the routes and aerodromes appropriate to the intended operation; and 

(3) the certificate holder’s policies and procedures appropriate to its operations. 

(c) The training program shall include, where appropriate, both ground and flight 

instruction utilising aircraft or an approved flight simulator. 

(d) The training shall be conducted by a flight crew member pilot instructor who meets 

the requirements of 135.567. 
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(e) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх багийн гишүүний мэргэшил бүрээр бүртгэлийг 

нямбай хөтлөх ба хамрагдсан нисгэгчид тэдний эзэмшсэн мэргэшлийг бичгээр 

мэдэгдэнэ. 

135.567. Нисэх багийн гишүүний багшийн Сургагч-нисгэгчийн мэргэшил 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг хангаагүй нисгэгчийг энэ Дүрэмд 

шаардсан нисэх багийн гишүүний сургалтын хөтөлбөрт заасан сургагч-нисгэгчийн 

үүрэг гүйцэтгэхээр томилохгүй байх үүрэгтэй: 

(1) арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэж байгаа маягийн нисэх 

онгоцны хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэхээр мэргэшсэн энэ Бүлэгт шаардсан 

сургалтад амжилттай хамрагдсан байх;  

(2) ИНД-61-д заасан A, B, эсхүл D-Категорийн багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшдэг 

байх; 

(3) өгөх нислэгийн зааварчилгаатай холбоотой танилцах болон давтан сургалтын 

шаардлагыг хангасан байх. 

J Бүлэг. Багийн гишүүдийн ур чадварт тавих шаардлага 

135.601. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь нисэх багийн гишүүд болон багийн гишүүдийн нислэгийн үйл 

ажиллагааны ур чадварын үнэлгээний зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно. 

135.603. Ерөнхий зүйл 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж 

байгаа нисэх онгоцонд агаарын хөлөгт багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхээр 

томилогдсон этгээд томилогдсон багийн гишүүний ажил үүргээ гүйцэтгэх ур чадвартай 

болохыг бататгах зорилгоор энэ Бүлгийн дагуу багийн гишүүний ур чадварын 

үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь:  

(1) тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд энэ зүйлийн (a)-д шаардсан багийн 

гишүүний ур чадварын үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болно; эсхүл 

(2) хэрэв ИНД-141-ийн гэрчилгээ нь ур чадварын үнэлгээ хийхийг гэрчилгээ 

эзэмшигчид зөвшөөрдөг бол ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын 

байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигчтэй энэ зүйлийн (а)-д шаардсан нисэх багийн 

гишүүний ур чадварын үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу ур чадварын үнэлгээ 

хийх гэрээ байгуулж болно; эсхүл 

(3) Монгол улсын гадна хийдэг ур чадварын үнэлгээний хувьд, ИНД-141-д 

заасантай дүйцэх стандартыг хангасан байгууллагатай энэ зүйлийн (а)-д 

шаардсан багийн гишүүний ур чадварын үнэлгээний хөтөлбөрт заасан 

холбогдох шаардлагын дагуу үнэлгээ хийх гэрээ байгуулж болно. 
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(e) Each holder of an air operator certificate shall accurately record each separate 

qualification of each flight crew member and inform the crew member involved in 

writing of the qualification gained. 

135.567. Flight crew member Pilot instructor qualifications 

A holder of an air operator certificate must not designate a pilot to perform the function 

of a pilot instructor in the flight crew member training program required by this Part 

unless that pilot- 

(1) has satisfactorily completed the training required by this Subpart to serve as 

pilot-in-command in operations; and 

(2) holds a Category A, B, or D flight instructor rating referred to in Part 61; and 

(3) completes introduction and recurrent training requirements applicable to the 

instruction carried out. 

Subpart J - Crew Member Competency Requirements 

135.601. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing the operational competency assessment 

of flight crew members and crew members. 

135.603. General 

(a) A holder of an air operator certificate must establish a crew member competency 

assessment program under this Subpart to ensure that each person who is assigned 

to perform the function of a crew member on an aircraft conducting an air operation is 

competent to perform the assigned crew member function. 

(b) The holder of an air operator certificate may- 

(1) implement the crew member competency assessment program required by 

paragraph (a) under the authority of the certificate; or 

(2) contract with the holder of an aviation training organisation certificate issued 

under the Act and Part 141, to conduct the competency assessments in 

accordance with the crew member competency assessment program required 

by paragraph (a), if the aviation training organisation certificate authorises the 

holder to conduct the competency assessments; or 

(3) for a competency assessment conducted outside Mongolia, contract with an 

organisation that meets an equivalent standard specified in Part 141 to 

conduct the assessment in accordance with the applicable requirements 

specified in the crew member competency assessment program required by 

paragraph (a). 
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135.605. Шалгагч-нисгэгчийн мэргэшил  

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ 

Дүрмийн дагуу хэрэгжүүлдэг нислэгийн үйл ажиллагааны ур чадварын үнэлгээний 

хөтөлбөрт шалгагч-нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа этгээдийг дараах шаардлага 

хангасан болохыг бататгана: 

(1) тухайн нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн 

маягийн зэрэглэлтэй байх; 

(2) гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхэлж байгаа нислэгийн үйл ажиллагааны төрлийн 

мэдлэгтэй байх;  

(3) зохих хүчинтэй шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэлтэй байх; 

(4) хийх шалгалттай холбоотой танилцах болон давтан сургалтын шаардлагыг 

хангасан байх. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан нислэгийн үйл ажиллагааны ур чадварын үнэлгээг 

нислэгийн симулятор дээр хийж байгаа бол шалгагч-нисгэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа 

этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 

(1) энэ Дүрэм хамаарах үйл ажиллагааны төрөлд хөлгийн даргаар ур чадварын 

шалгалтыг амжилттай өгсөн байх;  

(2) тохирох шалгагч-нисгэгчийн зэрэглэлтэй байх;  

(3) тухайн шалгалттай хамааралтай танилцах болон давтан сургалтын 

шаардлагыг хангасан байх. 

135.607. Нисэх багийн гишүүдийн ур чадварын үнэлгээ 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь өмнө үргэлжилсэн 12 

сарын дотор, шалгагч-нисгэгчийн зохион байгуулсан чиглэлийн нислэгийн 

шалгалт болон аэродромын ур чадварын шалгалтыг амжилттай өгсөн байх ба 

шалгалт нь: 

(i) нэг нислэгийн замын сегментийн дээгүүр хийх газрын бэлтгэл журмын 

шалгалт болон нислэг үйлдэхээр сонгосон аэродромд 1, эсхүл түүнээс 

олон буулт үйлдэх нислэгийн шалгалтаас бүрддэг байх; 

(ii) энэ Дүрэмд хамаарах арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд хөлгийн 

даргын үүрэг болон хариуцлагыг амжилттай гүйцэтгэж чадах нисгэгчийг 

тогтоодог байх; 

(2) VFR үйл ажиллагаа эрхэлдэг нисгэгч нь өмнө үргэлжилсэн 12 сарын дотор, 

шалгагч-нисгэгчийн зохион байгуулсан ба онцгой нөхцөлийн журмыг багтаасан 

журмуудыг хамарсан, тухайн нисгэгч үйл ажиллагаандаа ихэвчлэн ашигладаг 

агаарын хөлгийн маягаар тухайн нисгэгчийн нисэх чадварыг хамарсан ур 

чадварын үнэлгээг амжилттай хийлгэсэн байх; 

(3) IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн нисэх 

багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь өмнө үргэлжилсэн 6 

сарын дотор, шалгагч-нисгэгчийн зохион байгуулсан дараах ур чадварын 

үнэлгээг амжилттай хийлгэсэн байх ба ур чадварын үнэлгээ нь: 
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135.605. Flight examiner qualifications 

(a) Except as provided in paragraph (b), each holder of an air operator certificate shall 

ensure that each person performing the functions of a flight examiner in its operational 

competency assessment program established under this Part- 

(1) is type rated in the aircraft used to conduct the operation; and 

(2) is familiar with the types of operations conducted by the certificate holder; and 

(3) has an appropriate current flight examiner rating; and 

(4) completes introduction and recurrent training requirements applicable to the 

testing carried out. 

(b) Where the operational competency assessment referred to in paragraph (a) is 

carried out in a flight simulator, the person who is performing the functions of a flight 

examiner shall- 

(1) have satisfactorily completed a competency check as pilot-in-command in a 

type of operation to which this Part applies; and 

(2) have an appropriate flight examiner rating; and 

(3) complete introduction and recurrent training requirements applicable to the 

testing carried out. 

135.607. Flight crew competency assessments 

A holder of an air operator certificate must ensure that- 

(1) each pilot acting as pilot-in-command has, within the immediately 

preceding 12 months, passed a route check and aerodrome proficiency that is 

administered by a flight examiner and that- 

(i) consists of a ground-based procedure check over 1 route segment, and a 

flight check with 1 or more landings at an aerodrome representative of the 

operations to be flown; and 

(ii) establishes that the pilot can satisfactorily perform the duties and 

responsibilities of a pilot-in-command in air operations appropriate to this 

Part; and 

(2) each pilot conducting VFR operations has, within the immediately 

preceding 12 months, successfully completed a competency assessment, that 

is administered by a flight examiner and that covers procedures, including 

emergency procedures, of the pilot’s flying skill in an aircraft type normally 

used by the pilot in the operation; and 

(3) each pilot acting as a flight crew member of an aircraft operating under 

IFR has, within the immediately preceding 6 months, successfully completed 

a competency assessment that is administered by a flight examiner and that- 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 135 
 

 

2023 он … сар …  43 

(i) гэрчилгээ эзэмшигч тухайн нисгэгчийг томилсон үйл ажиллагааны төрөл 

болон агаарын хөлөгт суурилуулсан төхөөрөмжтэй холбоотой онцгой 

нөхцөлийн журмыг багтаасан журмуудыг хамардаг байх; 

(ii) агаарын хөлөг нь шаардлагатай нисгэгчийн суудлаас гадна, 9, эсхүл 

түүнээс цөөн зорчигчийн суудлын конфигурацитай байхаас бусад 

тохиолдолд, шалгалтыг тухайн нисгэгч үйл ажиллагаандаа ашигладаг 

агаарын хөлгийн маяг бүрээр агаарын хөлгийн 1 маягаар 6 сар тутамд 

ээлжлэн гүйцэтгэдэг байх;  

(4) нисгэгч нь өмнө үргэлжилсэн 12 сарын дотор, дараах онолын бичгэн, эсхүл 

аман шалгалтыг амжилттай өгсөн байх: 

(i) холбогдох иргэний нисэхийн дүрэм, гэрчилгээ эзэмшигчийн Үйл 

ажиллагааны тодорхойлолт болон Ерөнхий заавар; 

(ii) тухайн нисгэгчийн ихэвчлэн нисдэг агаарын хөлгийн маягийн хувьд, тухайн 

агаарын хөлгийн систем, үзүүлэлт, үйл ажиллагааны журам болон 

нислэгийн зааврын агуулга; 

(iii) навигаци, НХҮ болон цаг уур; 

(iv) тухайн нисгэгчийн ихэвчлэн гүйцэтгэдэг үйл ажиллагааны төрөлд 

хамаарах тусгай нислэгийн үйл ажиллагаа; 

(v) шинэ төхөөрөмж, журам болон арга барил; 

(vi) тухайн нисгэгчийн ихэвчлэн нисдэг маягийн агаарын хөлөгт суурилуулсан 

ослын төхөөрөмжийн байрлал болон үйл ажиллагаа; 

(5) энэ хэсгийн (1), (2), (3) болон (4)-д заасан ур чадварын шалгалтыг дараах 

байдлаар зохион байгуулдаг шалгагч-нисгэгч нь: 

(i) тухайн нисгэгч амжилттай өгсөн шалгалт, эсхүл тестийн сургалтын 

бүртгэлийг болон шалгалт, эсхүл тестийн дүнг баталгаажуулдаг байх; 

(ii) хэрэв тухайн шалгалт, эсхүл тестийг амжилттай өгсөн бол, ИНД 61.29(a)(3)-

ын дагуу шалгалт, эсхүл тестийг амжилттай өгснийг тухайн нисгэгчийн 

нислэгийн дэвтэрт баталгаажуулдаг байх. 

(6) нисэх багийн ур чадварын шалгалтыг агаарын хөлөг, эсхүл тухайн зорилгоор 

зөвшөөрөгдсөн нислэгийн симулятор дээр хийдэг байх.  

135.609. Нөөц 

135.611. [Хүчингүй болсон] 

135.613. Ур чадварын болон шалгалтын бүртгэл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ИНД-119.67-гийн дагуу тогтоосон журмын дагуу түүний 

багийн гишүүний өгсөн бүх ур чадварын үнэлгээ, чиглэлийн нислэгийн шалгалт болон 

тестийн үнэн зөв бүртгэлийг хөтөлж, хадгалах үүрэгтэй. 
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(i) covers procedures, including emergency procedures, appropriate to the 

equipment fitted to the aircraft and to the type of operations to which the 

pilot is assigned by the certificate holder; and 

(ii) is conducted in each aircraft type used by the pilot in the operation unless 

the aircraft has a passenger seating configuration of 9 seats or less, 

excluding any required pilot seat, in which case the check may be taken 

by rotation in each aircraft type with 1 in each 6-month period; and 

(4) each pilot has, within the immediately preceding 12 months, successfully 

completed a written or oral test of the pilot's knowledge of the following: 

(i) the relevant Civil Aviation Rules and the certificate holder’s operations 

specifications and exposition: 

(ii) the aircraft systems, performance, operating procedures, and the content 

of the flight manual for each aircraft type normally flown by the pilot: 

(iii) navigation, ATS, and meteorology: 

(iv) special flight operations as appropriate to the type of operation normally 

conducted by the pilot: 

(v) new equipment, procedures, and techniques: 

(vi) location and operation of emergency equipment fitted to an aircraft of the 

type normally flown by the pilot; and 

(5) the flight examiner who administered the check or test required under 

paragraphs (1), (2), (3) and (4)- 

(i) certifies in the training record for the pilot that the check or test has been 

completed and certifies the result of the check or test; and 

(ii) if the check or test was completed satisfactorily, certifies in the pilot 

logbook in accordance with rule 61.29(a)(3) satisfactory completion of the 

check or test; and 

(6) flight crew competency checks are carried out in an aircraft or flight simulator 

approved for the purpose. 

135.609. Reserved 

135.611. [Revoked] 

135.613. Competency and testing records 

A holder of an air operator certificate must maintain an accurate record of all the 

competency assessments, route checks, and tests undertaken by each of its crew 

members in accordance with the procedures established under rule 119.67. 
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K Бүлэг - Нисэх багийн ажил, амралтын цагийн зохицуулалт 

135.801. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа агаарын хөлгийн 

нисэх багийн гишүүдийн алжаал ядаргааг багасгах зорилгоор нислэгийн цагийн 

хязгаарлалт болон бусад шаардлагыг тогтооно. 

135.803. Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн үүрэг хариуцлага  

(a) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараахаас бусад тохиолдолд, агаарын 

хөлгөөр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй, эсхүл гүйцэтгэхийг 

зөвшөөрөхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийн нисэх багийн гишүүнээр нисэж байгаа этгээдийн нислэгийн 

болон ажил үүргийн цагийн зохицуулалтын хуваарийг тогтоосон байх;  

(2) тухайн хуваарьт үйл ажиллагаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны төрөлд тохирсон 

дараах хүчин зүйлийг заасан байх: 

(i) нислэгийн өмнөх амралтын хугацаа; 

(ii) тухайн орчинд дасан зохицох; 

(iii) цагийн бүс; 

(iv) шөнийн үйл ажиллагаа; 

(v) нислэгийн үе шатны максимум тоо; 

(vi) ганц нисгэгчтэй үйл ажиллагаа; 

(vii) хоёр нисгэгчтэй үйл ажиллагаа; 

(viii) хоёр нисгэгч дээр нэмэгдэх нэмэлт нисэх багийн гишүүн; 

(ix) нисэх багийн гишүүний мэргэшил; 

(x) хамтатгасан ажил үүрэг; 

(xi) нислэгийн үүрэг гүйцэтгэхийн өмнө, эсхүл дараа зорчигчоор аялах (dead-

head transportaion); 

(xii) нөөцөд, эсхүл хүлээлгэд бэлэн байх хугацаа; 

(xiii) нислэгийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаа (flight duty period); 

(xiv) нислэгийн үед амрах (in-flight relief); 

(xv) үйл ажиллагааны төрөл; 

(xvi) нийт үүрэг гүйцэтгэх цаг; 

(xvii) нийт нислэгийн цаг; 

(xviii) нислэгийн цагийн хязгаарлалт, эсхүл нислэгийн үүрэг гүйцэтгэх 

хугацааны хязгаарлалт, эсхүл аль алийг нь тусгай шийдвэрээр 

нэмэгдүүлэх; 

(xix) биоритм (Circadian Rhythm); 

(xx) амралтын өдөр; 

(xxi) бүртгэл хөтлөлт; 

(3) тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагааны хуваарь нь дараах 

шаардлагыг хангасан байх: 

(i) нисэх баг нь дараалсан 30 хоногт 160 цагаас дээш хэтрүүлэн нисэхгүй байх 

үүрэгтэй; 
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Subpart K - Fatigue of Flight Crew 

135.801. Purpose 

This Subpart prescribes flight time limitations and other rules to minimise fatigue in 

flight crew members of aircraft engaged in air operations. 

135.803. Operator responsibilities 

(a) A operator of an aircraft must not cause or permit an air operation to be performed 

with the aircraft unless- 

(1) a scheme has been established for the regulation of flight and duty times for 

every person flying as a flight crew member in the aircraft; and 

(2) the scheme addresses the following factors if appropriate to the operator's type 

of operation: 

(i) rest periods before flight:  

(ii) acclimatisation: 

(iii) time zones: 

(iv) night operations: 

(v) maximum number of sectors: 

(vi) single-pilot operations: 

(vii) two pilot operations: 

(viii) two pilots plus additional flight crew members: 

(ix) flight crew members' qualifications: 

(x) mixed duties: 

(xi) dead-head transportation: 

(xii) reserve or standby period: 

(xiii) flight duty period: 

(xiv) in-flight relief: 

(xv) type of operation: 

(xvi) cumulative duty time: 

(xvii) cumulative flight time: 

(xviii) discretionary increases in flight time limitations or flight duty limitations 

or both: 

(xix) circadian rhythm:  

(xx) days off: 

(xxi) record-keeping; and 

(3) the scheme for special operations, complies with the following: 

(i) flight crew must not fly in excess of 160 hours in any 30 consecutive days: 
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(ii) нисэх баг нь аливаа 14 хоногийн хугацаанд 2-оос доошгүй өдөр амарсан 

байх үүрэгтэй; 

(iii) нисэх баг нь аливаа 30 хоногийн хугацаанд дараалсан 2-оос доошгүй өдөр 

амарсан байх үүрэгтэй. 

(4) тухайн хуваарь нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх. 

(b) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа эрхлэгч нь хэрэв аливаа этгээд нислэгийн үед агаарын хөлөг, эсхүл түүний 

бүхээгт байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдалд аюул учруулж болохоор алжааж ядарсан, 

эсхүл тухайн гүйцэтгэх нислэгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан ядарч болохыг мэдэж 

байгаа, эсхүл ядарна гэж үзэх шалтгаан байгаа бол тухайн этгээдийг агаарын хөлөгт 

нисэх багийн гишүүнээр томилдоггүй, эсхүл нисэхийг зөвшөөрдөггүй байх үүрэгтэй.  

(c) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа эрхлэгч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) нисэх багийн гишүүний нислэгийн цаг болон үүрэг гүйцэтгэх цагийн үнэн зөв 

бүртгэлийг хадгалах; 

(2) энэ зүйлийн (c)(1)-д шаардсан нислэгийн цаг болон үүрэг гүйцэтгэх цагийн 

бүртгэлийг тухайн бүртгэл хийсэн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд хадгалах.  

135.805. Нисэх багийн гишүүний үүрэг хариуцлага 

(a) Хэрэв тухайн этгээд агаарын хөлөг, эсхүл түүний бүхээгт байгаа хүмүүсийн 

аюулгүй байдалд аюултай байж болохоор ядарсан, эсхүл тухайн гүйцэтгэх нислэгийн 

нөхцөлөөс шалтгаалан ядарна гэдгээ мэдэж байгаа, эсхүл ийм сэжиг байгаа бол, 

тухайн этгээд нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын 

хөлгийн нисэх багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаан дээр нэмж нисэх болон ажил үүрэг 

гүйцэтгэх нь нисэх багийн гишүүнд хамаарах 135.803(a)(1)-д шаардсан хуваарьт 

заасан нислэгийн болон ажил үүргийн цагийн хязгаарлалтаас хэтрэх бол, тухайн нисэх 

багийн гишүүн нь агаарын тээвэрлэгчид үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллаж 

байхдаа бусад хөлс, эсхүл шан урамшуулалтай нислэгт үүрэг гүйцэтгэхгүй байх 

үүрэгтэй. 

(c) Аливаа этгээд 135.803(a)(1)-ээр шаардсан, түүнд хамаарах хуваарьт заасан 

хязгаарлалт хэтрээгүй болохыг бататгаснаас бусад тохиолдолд, тухайн этгээд нь 

арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн нисэх 

багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(d) Энэ зүйлийн (c)-г үл харгалзан, хэрэв тухайн нислэгийг аливаа этгээдийн эрүүл 

мэнд, эсхүл аюулгүй байдлын ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор үйлдэх 

шаардлагатай бол нислэгийн болон ажил үүргийн цагийн хуваарийн хязгаарлалт 

хамаарахгүй. Энэ тохиолдолд, нисэх багийн гишүүнд хамаарах нислэгийн цагийн 

хуваарийн хязгаарлалтыг хэтрүүлэх нь тухайн нислэгийн аюулгүй байдалд аюул 

учруулахгүй байхыг тухайн хөлгийн дарга хариуцна. 
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(ii) flight crew must have not less than 2 days free of duty in any 14 day period: 

(iii) flight crew must have not less than 2 consecutive days free of duty in any 

30 day period; and 

(4) the scheme is acceptable to the Director. 

(b) The operator of an aircraft performing an air operation must not cause or permit 

any person to fly in the aircraft as a flight crew member if the operator knows or has 

reason to believe that the person is suffering from, or, having regard to the 

circumstances of the flight to be undertaken, is likely to suffer from, such fatigue while 

the person is flying as may endanger the safety of the aircraft or its occupants. 

(c) The operator of an aircraft performing an air operations must- 

(1) keep an accurate record of the flight time and duty time of each flight crew 

member; and 

(2) retain the flight time and duty time record required by paragraph (c)(1) for a 

period of 12 months from the date on which it was made. 

135.805. Flight crew member responsibilities 

(a) A person must not act as a flight crew member of an aircraft performing an air 

operation if the person knows or suspects that he or she is suffering from, or, having 

regard to the circumstances of the flight to be undertaken, is likely to suffer from, such 

fatigue as may endanger the safety of the aircraft or its occupants. 

(b) A flight crew member must not perform other hire or reward flight duties while 

employed, or contracted by an air operator when such duties and flying in addition to 

that in air operations will exceed the flight or duty time limitations prescribed in the 

scheme required by 135.803(a)(1) relating to the flight crew member. 

(c) A person must not act as a flight crew member of an aircraft performing an air 

operation unless the person has ensured that the limitations prescribed in the scheme 

required by 135.803(a)(1) relating to the person are not exceeded. 

(d) Notwithstanding paragraph (c), the flight and duty time scheme limitations do not 

apply if the flight is one which ought to be made in the interests of safety or health of 

any person, in such cases it is the responsibility of the pilot-in-command to be satisfied 

that the safety of the flight is not endangered by reason of any flight crew member 

exceeding the applicable flight time limitations. 
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L Бүлэг - Заавар, бүртгэлийн дэвтэр болон бүртгэл 

135.851. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд шаардлагатай заавар, 

нислэгийн дэвтэр болон бүртгэлийг ашиглах, хадгалах зохицуулалтын шаардлагыг 

тогтооно. 

135.853. Үйл ажиллагааны мэдээлэл 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нислэгийн өмнөх төлөвлөлтийн болон нислэгийн үед, 

багийн гишүүдийн ажил үүрэгтэй холбоотой гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааврын 

хэсэг хүчинтэй ба нисэх багийн гишүүд түүнийг ашиглах боломжтой болохыг 

бататгана. 

135.855. Бүхээгт авч явах баримт бичиг  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд хамааралтай 

бол дараах баримт бичгийг авч явдаг болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) нислэгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй; 

(2) тухайн нислэгийн үйл ажиллагаанд хамаарах NOTAM болон нисэхийн 

мэдээллийн үйлчилгээ НМҮ-ний зааварчилгааны баримт бичиг; 

(3) тухайн нислэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой цаг уурын мэдээ;  

(4) ачааллын манифестийн хуулбар; 

(5) аюултай барааны мэдэгдэл; 

(6) холбогдох нислэгийн зургийн хуулбар. 

135.857. Нислэгийн бүртгэлийн дэвтэр 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын хөлгийн хувьд, тухайн өдөр тутмын 

нислэгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг буцааж сэргээх боломжтой байх хэлбэрээр өөр 

баримт бичигт бүртгэдэг байхаас бусад тохиолдолд, нислэгийн бүртгэлийн дэвтрийг 

нямбай хөтөлж, хадгалдаг байх үүрэгтэй. 

(b) Нислэгийн бүртгэлийн дэвтэр нь нислэг бүрийн дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

багтаасан байх ёстой: 

(1) нислэг үйлдсэн огноо; 

(2) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр; 

(3) хөлгийн даргын нэр;  

(4) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар;  

(5) нийт нислэгийн цаг;  

(6) зорчигчийн тоо;  

(7) арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны төрөл;  

(8) нисэн гарах болон нисэн хүрэх аэродромын нэр, эсхүл код; 

(9) нислэгийн дугаар, эсхүл тооцоот нисэн гарах цаг; 
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Subpart L - Manuals, Logs, and Records 

135.851. Purpose 

This Subpart prescribes the rules governing the use and retention of the manuals, logs, 

and records required for air operations performed. 

135.853. Operating information 

Each holder of an air operator certificate shall ensure that the parts of the certificate 

holder’s exposition relevant to the duties of a crew member are current and are 

accessible to the crew member for pre-flight planning, and in-flight. 

135.855. Documents to be carried 

A holder of an air operator certificate must ensure that the following documents are 

carried on each air operation- 

(1) details of the operational flight plan; and 

(2) NOTAM and aeronautical information service AIS briefing documentation 

appropriate to the operation; and 

(3) meteorological information appropriate to the operation; and 

(4) a copy of the load manifest; and 

(5) notification of dangerous goods; and 

(6) copies of the relevant aeronautical charts.  

135.857. Journey log book 

(a) A holder of an air operator certificate must keep accurate journey log book for 

every aircraft, unless the information is recorded in another document in a manner that 

enables the journey log book details for every flight to be constructed. 

(b) Journey log book must contain the following details for every flight: 

(1) the date of the flight: 

(2) the name of the operator: 

(3) the name of the pilot-in-command: 

(4) the registration markings of the aircraft:  

(5) the total flight time: 

(6) the number of passengers:  

(7) the type of air operation: 

(8) the name or identification of the departure and destination aerodromes: 

(9) the flight number or estimated time of departure: 
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(10) агаарын хөлгийн хоосон жин, салгаж болох төхөөрөмжийн жин, зарцуулах 

материалын жин болон нисэх багийн жингийн нийлбэр; 

(11) дараах нийт жин: 

(i) зорчигч;  

(ii) бараа;  

(iii) тээш; 

(12) хэрэглэх боломжит түлшний нийт жин: 

(13) хөөрөлтийн жин: 

(14) хүндийн төв нь заасан хязгаарлалтад байгааг нотлох баримт; 

(15) тухайн үйл ажиллагааны түлшгүй жин, хөөрөлтийн жин болон буултын жинг 

багтаасан үйл ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх максимум жин; 

(16) 135.303(f)-ийн дагуу илүү бодит жинг ашигласан бол, тухайн тохиолдлыг 

хавсаргах:  

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааны өмнө, 

135.305(b)-д шаардсан үнэлгээг тухайн агаарын хөлгийн жин ба төвлөрөлтөд хийх 

боломжийг нисгэгчид олгох хэлбэрээр энэ зүйлийн (b)(11) - (b)(15)-д шаардсан 

мэдээллийг хөлгийн даргад цаг хугацаанд нь хүргүүлдэг болохыг бататгах үүрэгтэй.  

135.859. Хадгалалтын х хугацаа 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах мэдээллийг бүртгэсэн өдрөөс хойш 12 сарын 

хугацаанд хадгалдаг болохыг бататгана: 

(1) үйл ажиллагааны бүртгэл; 

(2) ачааллын манифест; 

(3) аюултай барааны мэдэгдэл. 

(b) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх багийн гишүүдийн нислэгийн болон үүрэг 

гүйцэтгэх цагийн бүртгэлийг тухайн бүртгэл хийгдсэн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд 

хадгалдаг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь багийн гишүүний сургалт, шалгалт болон 

мэргэшлийн бүртгэлийг, тухайн багийн гишүүн гэрчилгээ эзэмшигчийн ажилтан байхаа 

больсноос хойш 12 сар хүртэл хугацаанд хадгалдаг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(d) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь нислэгийн бүртгэлийн дэвтрийг нислэг үйлдсэн 

өдрөөс хойш 12 сараас доошгүй хугацаанд хадгалдаг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

Хавсралт А - Нөөц 
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(10) the total of, the empty weight of the aircraft, the weight of any removable 

equipment, the weight of consumables, and the weight of crew members: 

(11) the total weight of- 

(i) passengers; and 

(ii) goods; and 

(iii) baggage: 

(12) the total weight of usable fuel:  

(13) the take-off weight: 

(14) evidence that the centre of gravity is within the specified limits: 

(15) the maximum allowable weights for the operation, including zero fuel weight, 

take-off weight, and landing weight for the operation: 

(16) an indication of the occasions when a more indicative weight is used under 

rule 135.303(f). 

(c) Before every air operation the holder of an air operator certificate must ensure that 

the information required in paragraphs (b)(11) to (b)(15) is made available to the pilot-

in-command in a timely manner to enable the pilot to make the assessment required 

by rule 135.305(b) regarding the weight and balance of the aircraft. 

135.859. Retention period 

(a) Each holder of an air operator certificate shall ensure that the following information 

is retained for 12 months from the date it was completed: 

(1) operational records: 

(2) load manifest: 

(3) notification of dangerous goods. 

(b) Each holder of an air operator certificate must ensure that each of its flight crew 

records of flight and duty time is retained for 12 months from the date of entry of the 

record. 

(c) Each holder of an air operator certificate must ensure that its records of training, 

checking, and qualifications of each crew member is retained until 12 months after the 

crew member has left the certificate holder’s employment. 

(d) Each holder of an air operator certificate must ensure that its journey log book is 

retained for a period of not less than 12 months after the date of the flight. 

Appendix A - Reserved 
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Хавсралт В - Хэрэглэл болон төхөөрөмжийн НТЧ-ын загварын 

стандарт 

B.1. Нөөц 

B.2. Нөөц 

B.3. Бүхээгийн дуу чимээ бичигч (CVR) 

CVR нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой на: 

(1) TSO С84 серийн, эсхүл TSO С123, эсхүл түүнээс хойших серийн;  

(2) TSO С121, эсхүл түүнээс хойших серийн шаардлага хангасан, усан дор 

байрлал тогтоох хэрэгслээр тоноглосон байх; 

(3) бичлэгийг арилгаж эхлэхийн өмнө, 30 минутын хугацаанд тасралтгүй бичлэг 

хийх минимум багтаамжтай байх сүүлийн 2-аас багагүй цагийн үйл ажиллагааг 

бичдэг ба хадгалдаг байх. 

B.4. Нислэгийн өгөгдөл бичигч (FDR) 

FDR нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой на: 

(1) TSO С124, эсхүл түүнээс хойших серийн; 

(2) TSO С121, эсхүл түүнээс хойших серийн шаардлага хангасан, усан дор 

байрлал тогтоох хэрэгслээр тоноглосон байх; 

(3) нисдэг тэрэгний хувьд 10-аас багагүй цагийн үйл ажиллагааг, эсхүл нисэх 

онгоцны хувьд сүүлийн 25-аас багагүй цагийн үйл ажиллагааг тоон өгөгдөл 

хэлбэрээр 8 цагийн өгөгдлийг бичих, ба хадгалах чадвартай байх бөгөөд 

салгаждаггүй болдоггүй төрөлийн (non-ejectable type) санах ойтой байх;  

(4) MEL-д зааснаас бусад тохиолдолд, дараах шаардлагын дагуу үзүүлэлтийг 

бичдэг байх: 

(i) Хавсралт B-гийн Зураг 1-д заасан FDR-ийн шийдвэр гаргах бүдүүвч; 

(ii) Зөвлөмжийн цуврал AC135-0-ийнд заасан “FDR-ийн үзүүлэлтийн 

шаардлага (FDR Parameter Requirements) болон FDR-ийн үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт (FDR Parameter Specifications)”. 
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Appendix B - Instruments and Equipment Airworthiness Design 

Standards 

B.1. Reserved 

B.2. Reserved 

B.3. Cockpit voice recorder 

CVR shall must- 

(1) meet the requirements of the TSO C84 series or the TSO C123 or later series; 

and 

(2) be fitted with an underwater locating device that meets the requirements of the 

TSO C121 or later series; and 

(3) have a minimum capacity of 30 minutes continuous recording time before any 

erasure record and stores at least the last 2 hours of its operation. 

B.4. Flight data recorder 

FDR shall must- 

(1) meet the requirements of the TSO C124 or later series; and 

(2) be fitted with an underwater locating device that meets the requirements of the 

TSO C121 or later series; and 

(3) be of a non-ejectable type and capable of recording and storing at least the 

last 25 hours for aeroplane, or 8 10 hours for helicopters of its operation in a 

digital form; and Annex 6 Part I - 6.3.1.3, 

(4) except as provided in an MEL, record the parameters as detailed in- 

(i) FDR Decision Chart in Figure 1 of Appendix B; and 

(ii) FDR Parameter Requirements and FDR Parameter Specifications 

prescribed in AC135-0. 
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FDR үзүүлэлтийн шаардлага (AC135-0 Хүснэгт 1, 2 ба 3) 

Зураг 1. FDR тодорхойлох бүдүүвч 

No

Yes

Yes

No

No

No

Yes Yes

Start

Aeroplane

Mongolian registered at
31 March 1997

< 5700 kg MCTOW No requirement

5 parameter

        1. Heading,

        2. Altitude,

        3. Airspeed,

        4. Vert. Acceleration,

        5. Time.
Existing aircraft

<10 passenger seats

 20 passenger seats

No requirement

23 parameter
Column A

25 parameter
Column B

Yes

No requirement

No

No

Yesturbine-engined & 
type certificate first issued 

before 01.Jan.2016

16 parameter

Table 3

 

 

Тэмдэглэл: ИНД-135-ын FDR үзүүлэлтийн шаардлага болон FDR үзүүлэлтийн 

тодорхойлолтыг AC135-0 “FDR Parameter Requirements and FDR parameter specifications”-ээс 

үзнэ үү. 
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FDR Requirement (AC135-0 Tables 1, 2 and 3) 

Figure 1. FDR Decision Chart 
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<10 passenger seats

 20 passenger seats

No requirement

23 parameter
Column A

25 parameter
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No requirement
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Yesturbine-engined & 
type certificate first issued 

before 01.Jan.2016

16 parameter

Table 3

 

NOTE: Part 135 - FDR Parameter Requirements and FDR Parameter Specifications are 

prescribed in AC135-0 “FDR Parameter Requirements and FDR parameter specifications”. 
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Хавсралт C - Хөөрч, буух зурвас  

Энэ Хавсралт нь ИНД 135.77-д хамаарна. 

C.1. ХБЗ-ны минимум өргөн 

ХБЗ-ны минимум өргөнийг тодорхойлохын тулд Хүснэгт 1-ийг ашиглан, тухайн нисэх 

онгоцны маягаас шалтгаалан аэродромын хяналтын кодыг (ARC) тодорхойлох 

шаардлагатай. Тухайн код нь нисэх онгоцны хүчин чадал, үзүүлэлт болон хэмжээтэй 

холбоотой 2 элементээс бүрдэнэ. Код элемент 1 нь нисэх онгоцны хяналтын талбайн 

уртаар (ARFL) тодорхойлдог дугаар байх ба код элемент 2 нь нисэх онгоцны далавчны 

урт болон гадна үндсэн дугуй хоорондын зайгаар тодорхойлдог үсэг байна.  

C.1.1. Хүснэгт 1-ийг ашиглан аэродромын хяналтын кодыг (ARC) 

тодорхойлох 

(a) Нэгд: Үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа нисэх онгоцны ARFL-ийг тодорхойлох. 

ARFL нь тухайн нисэх онгоцны нислэгийн заавраас авсан, MCTOW-тэй, далайн 

түвшинд, стандарт атмосферийн нөхцөлд ISA-д, тогтуун агаарт, тэг налуутай ХБЗ-аас 

хөөрөлт үйлдэхэд шаардлагатай минимум зурвасны урт.  

(b) Хоёрт: ARFL ашиглан Элемент 1-ийн кодын дугаарыг тодорхойлох. 

(c) Гуравт: Нисэх онгоцны далавчны урт болон гадна үндсэн дугуй хоорондын зайн 

хэмжээтэй хамааралтайгаар элемент 2-ын үсгэн кодыг тодорхойлох. Элемент 2-ын 

үсгэн код нь далавчны урт, эсхүл гадна үндсэн дугуй хоорондын зайд тохирох үсгэн 

кодын аль их хэрэгцээтэй үсгэн код байна. Жишээ нь, хэрэв нисэх онгоцны далавчны 

уртад С үсгэн код тохирох ба нисэх онгоцны гадна үндсэн дугуй хоорондын зайд D 

үсгэн код тохирч байгаа бол тухайн нисэх онгоцны маягт D үсгэн кодыг сонгодог байх. 
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Appendix C - Runways 

This Appendix is referred to in 135.77. 

C.1. Minimum runway widths 

To determine the minimum runway width it is necessary to ascertain the aerodrome 

reference code (ARC) appropriate to the aeroplane type by using Table 1. The code is 

composed of two elements which are related to the aeroplane performance, 

characteristics, and dimensions. Element 1 is a number based on the aeroplane 

reference field length (ARFL) and element 2 is a letter based on the aeroplane wing 

span and outer main gear wheel span. 

C.1.1. Determining the ARC using Table 1 

(a) Firstly: Determine the ARFL of the aeroplane to be operated. The ARFL is the 

minimum field length for take-off at maximum certificated take-off weight, at sea level, 

in standard atmospheric conditions, in still air, and with zero runway slope, as derived 

from the aeroplane flight manual; 

(b) Secondly: Determine the code number for element 1 applying the ARFL; and 

(c) Thirdly: Determine the code letter of element 2 corresponding to the dimensions 

of the aeroplane’s wing and outer main gear span. The code letter for element 2 is the 

code letter which corresponds to the wing span, or the outer main gear span, whichever 

gives the most demanding code letter. For instance, if code letter C corresponds to the 

aeroplane’s wing span and code letter D corresponds to the aeroplane’s outer main 

gear span, the code letter selected would be D for that aeroplane type. 
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Хүснэгт 1. Аэродромын хяналтын код (ARC) 

Код элемент 1  Код элемент 2 

Кодын 

дугаар 
ARFL 

Үсгэн 

код 
Далавчны урт 

Үндсэн гадна дугуйн 

хоорондын зай  

1 800 м хүртэл A 15 м хүртэл 4.5 м хүртэл 

2 800-1200 м хүртэл B 15-24 м хүртэл 4.5-6 м хүртэл 

3 1200-1800 м хүртэл C 24-36 м хүртэл 6-9 м хүртэл 

4 1800 м-ээс их 

D 36-52 м хүртэл 9-14 м хүртэл 

E 52-65 м хүртэл 9-14 м хүртэл 

 

C.1.2. Хүснэгт 2-ыг ашиглан ХБЗ-ны минимум өргөнийг тодорхойлох 

Тухайн нисэх онгоцны аэродромын хяналтын кодыг (ARC) ашиглан, ХБЗ-ны өргөнийг 

тодорхойлохдоо тохирох кодын дугаар оруулаад, тохирох үсгэн кодтой 

хамааралтайгаар тогтоодог байх. Жишээ нь хэрэв тухайн нисэх онгоцны аэродромын 

хяналтын код (ARC) нь 2C бол шаардлагатай ХБЗ-ны өргөн нь 30 м байна. 

Хүснэгт 2. ХБЗ-ны өргөн 

 Үсгэн код 

Кодын 

дугаар 
A B C D E 

1 18 м 18 м 23 м - - 

2 23 м 23 м 30 м - - 

3 30 м 30 м 30 м 45 м - 

4 - - 45 м 45 м 45 м 
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Table 1. Aerodrome Reference Code (ARC) 

Code Element 1 Code Element 2 

Code 

Number 
ARFL 

Code 

Letter 
Wing Span 

Outer Main Gear 

Wheel Span 

1 Less than 800 m A 
Up to but not 

including 15 m 

Up to but not 

including 4.5 m 

2 
800 m up to but not 

including 1200 m 
B 

15 m up to but not 

including 24 m 

4.5 m up to but not 

including 6 m 

3 
1200 m up to but not 

including 1800 m 
C 

24 m up to but not 

including 36 m 

6 m up to but not 

including 9 m 

4 1800 m and over 

D 
36 m up to but not 

including 52 m 

9 m up to but not 

including 14 m 

E 
52 m up to but not 

including 65 m 

9 m up to but not 

including 14 m 

 

C.1.2. Determining the minimum runway width using Table 2 

Having determined the aeroplane’s ARC, the runway widths are determined by 

entering at the applicable code number and then moving across to the value under the 

applicable code letter. For instance, if the aeroplane ARC is 2C, the required runway 

width is 30 m. 

Table 2. Runway widths 

 Code Letter 

Code Number A B C D E 

1 18 m 18 m 23 m - - 

2 23 m 23 m 30 m - - 

3 30 m 30 m 30 m 45 m - 

4 - - 45 m 45 m 45 m 
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Хавсралт D - ХБЗ-ны буултын зайн үнэлгээ  

D.1. Хуурай ХБЗ-ны зөвшөөрөгдсөн буултын зайн үнэлгээ  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ХБЗ хуурай байх тохиолдолд, 135.233(b)(2)-ын дагуу 

буултын зайг тооцоолохдоо дараах журмыг ашиглах үүрэгтэй: 

(a) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ашиглаж байгаа нисэх онгоц бүрийн хувьд, буулт 

үйлдэх тооцоот цагийн буултын жин нь ХБЗ-ны босгоос дээш 15 м-ийн (50 ft) өндрөөс 

LDA-гийн 70%-д бүрэн зогсолттой буулт үйлдэх боломж олгодог болохыг бататгах 

үүрэгтэй: 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу буултын жинг тооцоолохдоо, АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч 

нь дараах хүчин зүйлийг тооцож үзнэ: 

(1) аэродромын өндөрлөг; 

(2) тухайн аэродромын орчны агаарын хэм; 

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

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

(5) мэдээнд өгөгдсөн урдаас чиглэсэн угтах салхины бүрдэл хэсэг 50%-иас ихгүй, 

эсхүл арын аас чиглэсэн салхины бүрдэл хэсэг 150%-иас багагүй байх. 

(c) АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (a) болон (b)-д заасны дагуу буулт 

үйлдэх нисэх онгоцны хувьд, дараах хүчин зүйлийг тооцож үзсэнээр тухайн нисэх 

онгоц хамгийн тохиромжтой ХБЗ-д буулт үйлдэнэ гэж үзэх үүрэгтэй:  

(1) цаг уурын урьдчилсан мэдээний нөхцөл;  

(2) хүрээлсэн газрын бартаа;  

(3) ойртолт болон буултын туслах хэрэгсэл; 

(4) ойртолтоос 2-т гарах нислэгийн замын дагуух саад. 

(d) Нисэн очих аэродромын хувьд, хэрэв АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн 

(c)-г хангах боломжгүй бол, энэ зүйлийн (a), (b) болон (c)-гийн шаардлага хангасан 

бэлтгэл аэродромыг сонгосон тохиолдолд, тухайн гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх 

онгоцыг нислэгт гаргаж болно. 

D.2. Нойтон, эсхүл тунадастай ХБЗ-ны зөвшөөрөгдсөн буултын зайн 

үнэлгээ  

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь ХБЗ нойтон, эсхүл тунадастай нөхцөлд, буултын зайг 

тооцоолохдоо 135.233(b)(2)-т заасан журмыг ашиглах үүрэгтэй. 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа нисэх онгоцны 

хувьд, цаг агаарын урьдчилсан, эсхүл бодит мэдээ, эсхүл хамтатгасан нэгтгэсэн 

мэдээнд тухайн нисэх онгоцны нисэн хүрэх тооцоот цагт ХБЗ нойтон, эсхүл тунадастай 

байж болохыг харуулж байгаа тохиолдолд, LDA нь энэ зүйлийн D.1-д шаардсан 

буултын зайны 115%-иас багагүй байхыг бататгана. 
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Appendix D - Landing Distance Assessments for Runways 

D.1. Permitted landing distance assessments - Dry runway 

The following procedure must be carried out by a holder of an air operator certificate 

under rule 135.233(b)(2) for calculating the landing distance where a runway is dry: 

(a) A holder of an air operator certificate must ensure that, for each aeroplane it 

operates, the landing weight for the estimated time of landing allows a full-stop landing 

from 50 feet above the threshold within 70% of the LDA assuming that the aeroplane 

is landed. 

(b) When calculating the landing weight under paragraph (a), the holder of an air 

operator certificate must take account of- 

(1) aerodrome elevation; and 

(2) ambient temperature at the aerodrome; and 

(3) the type of runway surface and the runway surface condition; and 

(4) the runway slope in the direction of landing; and 

(5) not more than 50% of the reported head-wind component or not less than 

150% of the reported tail-wind component. 

(c) The holder of an air operator certificate must, for an aeroplane to land as specified 

in paragraphs (a) and (b), assume that the aeroplane will land on the most favourable 

runway taking into account- 

(1) the forecast meteorological conditions; and 

(2) surrounding terrain; and 

(3) approach and landing aids; and 

(4) obstacles within the missed approach flight path. 

(d) If the holder of an air operator certificate is unable to comply with paragraph (c) for 

the destination aerodrome, the certificate holder may dispatch an aeroplane if an 

alternate aerodrome is designated that permits compliance with paragraphs (a), (b), 

and (c). 

D.2. Permitted landing distance assessments - Wet or contaminated 

runway 

A holder of an air operator certificate must carry out the following procedure under rule 

135.233(b)(2) for calculating the landing distance where a runway is wet or 

contaminated. 

A holder of an air operator certificate must ensure that, for each aeroplane it operates, 

when the relevant weather reports or forecasts or a combination of them, indicate that 

the runway at the estimated time of arrival of its aeroplane may be wet or contaminated, 

the LDA is at least 115% of the landing distance required by paragraph D.1.  
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D.3. TALPA журам 

АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 135.233(b)(2)-ын дагуу ХБЗ-ны буултын зайг 

тооцоолоход хэрэглэдэг дараах нөөц журмыг авч явах ашиглах үүрэгтэй: 

(1) үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу нислэгийн үед нисэх багийн гишүүн 

буултын үзүүлэлтийг тооцоолох боломж олгодог, тухайн нисэх онгоц 

үйлдвэрлэгчийн хангасан TALPA техникийн өгөгдлийг ашиглах; 

(2) ХБЗ-ны гадаргуугийн нөхцөл болон гадна орчны цаг агаарыг багтаасан, гэхдээ 

үүгээр хязгаарлагдахгүй тохирох аэродромын бусад өгөгдлийг ашиглах. 

 

 

 

--oOo-- 
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D.3. TALPA procedures 

A holder of an air operator certificate must carry out the following alternate procedures 

under rule 135.233(b)(2) that provides for calculation of the landing distance for a 

runway- 

(1) utilising TALPA performance data provided by the aeroplane manufacturer to 

enable inflight calculation of landing performance by the flight crew as 

specified in the manufacturer’s recommendations; and 

(2) utilising appropriate aerodrome data including, but not limited to, surface 

conditions and ambient weather, on runway conditions.  
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