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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-91 нь Монгол Улсын нисэхийн салбарын үйл ажиллагааны болон нислэгийн ерөнхий 

дүрмүүдийн үндэс суурийг бүрдүүлдэг чухал ач холбогдолтой дүрэм юм. Энэ Дүрмийн 

шаардлага нь хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд учрах аюулыг хамгийн бага байхаар агаарын 

хөлгийн үйл ажиллагааг аюулгүй гүйцэтгэх боломжийг бататгахад оршино. 

ИНД-91 нь агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон зорчигчдод хамаарах дараах 

зохицуулалтыг тогтооно: 

 үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон зорчигчдод хамааралтай ерөнхий шаардлага; 

 үйл ажиллагааны болон нислэгийн ерөнхий дүрмүүд; 

 VFR болон IFR нислэгийн үйл ажиллагааны дүрмүүд;  

 агаарын хөлгийн хэрэглэл болон төхөөрөмжийн шаардлага; 

 үйл ажиллагаа эрхлэгчийн техник үйлчилгээний шаардлага; 

 аэробатик, агаарын зар сурталчилгаа, глайдер чирэх болон шүхрийн үйл 

ажиллагаанд ашигладаг агаарын хөлгийн тусгай нислэгийн үйл ажиллагааны 

шаардлага; 

 гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа; 

 агаарын хөлгийн дуу чимээний хязгаарлалт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 

баталсан ИНД-91-ийн цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн эшлэл хийх зорилгоор 

хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-91, түүний нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-

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

Part 91 is an important rule as it forms the basis of general operating and flight rules for 

the Mongolian aviation environment. The requirements ensure that the safe operation of 

aircraft is possible with the minimum endangerment to persons or property. 

Part 91 applies to all operators of aircraft as well as passengers by establishing- 

 general rules applicable to operators and passengers; 

 operating and general flight rules; 

 rules for VFR and IFR operations; 

 instruments and equipment requirements for aircraft; 

 operator maintenance requirements; 

 special flight operating requirements such as aerobatics, air displays, towing 

gliders and aircraft used for parachuting; 

 operating foreign registered aircraft; 

 limitations on aircraft noise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is the current consolidated version of Part 91 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/


Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  iii 

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 дугаар   Хүчин төгөлдөр болсон огноо 

Анхны боловсруулалт   2003 оны 06 сарын 05 

Өөрчлөлт 1.1    2005 оны 09 сарын 14  

Өөрчлөлт 1.2    2007 оны 09 сарын 18  

Өөрчлөлт 1.3    2008 оны 05 сарын 30  

Өөрчлөлт 1.4    2008 оны 09 сарын 11  

Хоёрдугаар боловсруулалт  2010 оны 04 сарын 16  

Өөрчлөлт 2.1    2011 оны 04 сарын 22 

Өөрчлөлт 2.2    2011 оны 10 сарын 14 

Өөрчлөлт 2.3    2013 оны 01 сарын 11 

Өөрчлөлт 2.4    2014 оны 09 сарын 12 

Гуравдугаар боловсруулалт    2021 оны 02 сарын 04 

Өөрчлөлт 3.1      2023 оны ... сарын ... 

 

 

Тэмдэглэл: ИНД-91-ийн өөрчлөлт 3.1-ийг монгол, англи хэл дээр, NZ Part 91-ийн 2021 

оны 12 сарын 01-ний A.34-д үндэслэн боловсруулсан болно. 
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Bulletin 

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

harmonization of national rules. In order to implement this Resolution, Mongolian Civil 

Aviation Regulation has been developed based on “Memorandum for Technical 

Cooperation” between CAA of Mongolia and New Zealand, signed on 6th of May, 1999. 

 

Amendment history   Effective Date 

Original issue    05 June 2003 

Amendment 1.1    14 September 2005 

Amendment 1.2    18 September 2007 

Amendment 1.3    30 May 2008 

Amendment 1.4    11 September 2008 

Second issue    16 April 2010 

Amendment 2.1    22 April 2011 

Amendment 2.2    14 October 2011 

Amendment 2.3    11 January 2013 

Amendment 2.4     12 September 2014 

Third issue     04 February 2021 

Amendment 3.1    ... ... 2023 

 

 

Note: This Part 91 Amend.3.1 has been released in Mongolian and English languages, 

based on NZCAR Part 91 Amend.34 dated 01.Dec.2021. 
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А Бүлэг - Ерөнхий зүйл  

91.1. Зорилго 

(a) Энэ Дүрэм нь иргэний агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий 

дүрмийг тогтооно. 

(b) Энэ зүйлийн (с)(1), (d)-г харгалзан, энэ Дүрмийн дараах заалт нь Монгол Улсын 

зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэдэг Монгол Улсын зэвсэгт хүчний агаарын хөлөгт хамаарна: 

(1) 91.129; 

(2) 91.223 - 91.225, иргэний агаарын хөлгийн ойролцоо нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд; 

(3) 91.229, иргэний агаарын хөлгийн ойролцоо нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд; 

(4) 91.233; 

(5) 91.241; 

(6) 91.245 - 91.247; 

(6a) 91.255; 

(6b) 91.261(1) болон (2); 

(6c) 91.263; 

(7) 91.309; 

(8) 91.313; 

(9) 91.407 - 91.411; 

(10) 91.425 - 91.427; 

(11) 91.431; 

(12) 91.541. 

(c) Энэ Дүрэм нь дараах этгээд болон төхөөрөмжид хамаарахгүй: 

(1) дараах нөхцөлтэй холбоотой үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа Монгол Улсын 

зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, эсхүл Монгол Улсын зэвсэгт хүчинд 

ашигладаг агаарын хөлөгт:  

(i) дайны, эсхүл ижил төстэй бусад онцгой нөхцөл; эсхүл 

(ii) Монгол Улс болон Монгол Улсын бусад ашиг сонирхлыг хамгаалах; эсхүл 

(iii) онцгой нөхцөлийн үед иргэний байгууллагад тусламж үзүүлэх; эсхүл 

(iv) аливаа нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх; эсхүл 

(v) цэргийн зорилгоор ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон хязгаарлалттай, аюултай, 

эсхүл цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд гүйцэтгэх нислэгийн үйл ажиллагаа;  

(2) ИНД-101-д хамаарах агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд;  

(2А) үйл ажиллагааны нөхцөлд энэ Дүрмийн шаардлагыг хангасан байхыг 

шаардсанаас бусад тохиолдолд, Хууль болон ИНД-102-ын дагуу олгосон, 

хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээний эрхийн 

хүрээнд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд;  

(3) ИНД-105-д хамаарах этгээд болон төхөөрөмжид. 
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Subpart A - General 

91.1. Purpose 

(a) This Part prescribes general operating and flight rules for the operation of civil 

aircraft. 

(b) Subject to paragraphs (c)(1) and (d), the following rules also apply to members of 

the Mongolian Defence Force and any aircraft operated by the Mongolian Defence 

Force within the territorial limits of Mongolia: 

(1) rule 91.129: 

(2) rules 91.223 to 91.225, when operating in the vicinity of civil aircraft: 

(3) rule 91.229, when operating in the vicinity of civil aircraft:  

(4) rule 91.233: 

(5) rule 91.241: 

(6) rules 91.245 to 91.247:  

(6a) rule 91.255: 

(6b) paragraphs (1) and (2) of rule 91.261: 

(6c) rule 91.263: 

(7) rule 91.309: 

(8) rule 91.313: 

(9) rules 91.407 to 91.411: 

(10) rules 91.425 to 91.427: 

(11) rule 91.431: 

(12) rule 91.541. 

(c) This Part does not apply to- 

(1) any member of the Mongolian Defence Force or any aircraft operated by the 

Mongolian Defence Force acting in connection with- 

(i) any war or other like emergency; or 

(ii) the defence of Mongolia and other Mongolian interests; or 

(iii) aid to the civil power in time of emergency; or 

(iv) the provision of any public service; or 

(v) any operation performed within a restricted, danger, or military operating 

area designated under Part 71 for military purposes; and 

(2) persons operating aircraft to which Part 101 applies; and 

(2A) a person operating an aircraft under the authority of an unmanned aircraft 

operator certificate granted under the Act and in accordance with Part 102 

unless compliance with any of the requirements in this Part is required as a 

condition of operation; and 

(3) persons and equipment to which Part 105 applies. 
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(d) Хэрэв тухайн сургалтыг дараах шаардлагын дагуу гүйцэтгэх боломжгүй бол, энэ 

зүйлийн (c)(1)-д заасан үйл ажиллагааны сургалт хийж байгаа Монгол Улсын зэвсэгт 

хүчний бие бүрэлдэхүүн, эсхүл Монгол Улсын зэвсэгт хүчинд ашигладаг агаарын 

хөлөгт дараах шаардлага хамаарахгүй: 

(1) 91.225(b); 

(2) 91.233; 

(3) 91.313, хэрэв сургалтыг хяналттай агаарын зайн гадна хийж байгаа бол; 

(4) 91.407, хэрэв сургалтыг хяналттай агаарын зайн гадна хийж байгаа бол; 

(5) 91.427, хэрэв сургалтыг хяналттай агаарын зайн гадна хийж байгаа бол. 

91.3. Нэр томьёо болон товчлол 

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

тайлбарт багтсан. 

91.4. Хэмжлийн нэгж (19.3) 

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, Монгол Улсад нисэхийн зорилгоор Конвенцийн 

Хавсралт Annex 5-д заасан Олон улсын нэгжийн системийн хэмжлийн нэгжийг 

хэрэглэнэ. 

(b) Конвенцийн Хавсралт Annex 5-д заасан Олон улсын нэгжийн системийн бус 

нэгжийг дараах хүснэгтийн дагуу Монгол Улсад ашиглана: 

зай  
далайн миль  

(nautical mile) 
NM 

өндрийн-түвшин, өндөрлөг болон өндөр  

(агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бол) 
фут (foot) ft 

хурд (салхины хурдыг багтаасан)  кнот (knot) kt 

босоо хурд 
фут / минут  

(foot per minute) 
ft / min 

91.5. Багийн гишүүний зааварчилгааг мөрдөх 

Зорчигч нь 91.203-ын дагуу хөлгийн даргын өгсөн зааварчилгааг дагаж мөрдөнө. 

91.6. Согтууруулах ундаа болон эмийн бодис (19.7) 

(a) Багийн гишүүн албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа согтууруулах, тайвшруулах, өвчин 

намдаах, мансууруулах, эсхүл хүч оруулах бодис, эсхүл бэлдмэл хэрэглэсэн, эсхүл 

ашигласны улмаас эрүүл мэндийн хувьд, ажил үүрэг гүйцэтгэх чадвараа алдсан, эсхүл 

мансуурсан байдалтай байхыг хориглоно. 

(b) Дараах тохиолдолд аливаа этгээдийг агаарын хөлгийн багийн гишүүний үүрэг 

гүйцэтгэхийг хориглоно: 

(1) нислэг эхлэхийн өмнөх 12 цагийн дотор согтууруулах ундаа хэрэглэсэн; эсхүл 

(2) цусан дахь спиртын агууламж 0.04%, эсхүл түүнээс дээш байх. 
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(d) The following rules do not apply to any member of the Mongolian Defence Force 

or any aircraft operated by the Mongolian Defence Force performing training for an 

operation specified in paragraph (c)(1) if that training cannot be performed in 

accordance with under the rule: 

(1) rule 91.225(b): 

(2) rule 91.233:  

(3) rule 91.313, if training outside controlled airspace:  

(4) rule 91.407, if training outside controlled airspace: 

(5) rule 91.427, if training outside controlled airspace. 

91.3.  Definitions and abbreviations 

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

summary. 

91.4. Units of measurement (19.3) 

(a) Subject to paragraph (b), the units of measurement used for aeronautical purposes 

in Mongolia are those specified in the International System of Units as adopted in ICAO 

Annex 5 to the Convention. 

(b) Non International System Units adopted by ICAO Annex 5 are used in accordance 

with the following table in Mongolia: 

distance nautical mile NM 

altitude, elevation, and height  
(when associated with the operation of aircraft) 

foot ft 

speed, including wind speed knot kt 

vertical speed foot per minute ft/min 

91.5. Compliance with crew instructions and commands 

A passenger shall comply with any commands given to them by the pilot-in-command 

pursuant to 91.203. 

91.6. Intoxicating liquor and drugs (19.7) 

(a) No crew member while acting in his or her official capacity shall be in a state of 

intoxication or in a state of health in which his or her capacity so to act would be 

impaired by reason of his or her having consumed or used any intoxicant, sedative, 

narcotic, or stimulant drug or preparation. 

(b) No person shall be permitted to act as a crew member: 

(1) consumed alcohol within 12 hours prior to the flight; or 

(2) blood alcohol concentration of 0.04% or higher. 
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91.7. Зөөврийн цахилгаан төхөөрөмж 

(a) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч, эсхүл хөлгийн дарга нь, агаарын хөлөг 

IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байх үед гар утас, эсхүл цахилгаан соронзон 

энерги дамжуулахаар бүтээгдсэн бусад зөөврийн цахилгаан төхөөрөмж ажиллуулахыг 

зөвшөөрөхгүй ба аливаа этгээд түүнийг ажиллуулахгүй. 

(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч, эсхүл хөлгийн дарга нь IFR-ийн дагуу нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг 

хэрэглэлийн ээр ойртолт, эсхүл хөөрөлт үйлдэх үед, эсхүл нислэгийн бусад эрсдэлтэй 

үе шатанд зөөврийн цахилгаан төхөөрөмж ажиллуулахыг зөвшөөрөхгүй ба аливаа 

этгээд түүнийг ажиллуулахгүй. 

(c) Энэ зүйлийн (b) нь дараах хэрэгсэлд хамаарахгүй: 

(1) сонсголын аппарат; 

(2) зүрхний кардиостимулятор;  

(3) зөөврийн дуу бичигч; 

(4) сахлын цахилгаан машин; 

(5) электрон цаг; эсхүл 

(6) бусад зөөврийн цахилгаан төхөөрөмж, хэрэв агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч тухайн зөөврийн цахилгаан төхөөрөмжийг агаарын хөлгийн аливаа 

систем, эсхүл төхөөрөмжид нөлөөлөхгүй болохыг тодорхойлсон бол. 

(d) Дараах тохиолдолд: 

(1) тухайн агаарын хөлгийг агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд ашигладаг бол, 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ зүйлийн (c)(6)-д шаардсан 

ашиглаж болох тодорхой төхөөрөмжийн тодорхойлолтыг гаргах үүрэгтэй; 

(2) бусад агаарын хөлгийн хувьд, энэ зүйлийн (c)(6)-д шаардсан ашиглаж болох 

төрлийн төхөөрөмжийн тодорхойлолтыг агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч, эсхүл хөлгийн дарга гаргаж болно.  

91.9. Галт зэвсэг тээвэрлэх болон хэрэглэх 

(a) Энэ зүйлийн (c) болон (e)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь дараах 

үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгөөр галт зэвсэг тээвэрлэхгүй байх; эсхүл 

(2) агаарын хөлгөөр галт зэвсэг тээвэрлэх шалтгааныг бий болгохгүй байх; эсхүл 

(3) агаарын хөлгөөр галт зэвсэг тээвэрлэхийг зөвшөөрөхгүй байх.  

(b) Энэ зүйлийн (d)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь агаарын хөлгийн 

бүхээгт байхдаа галт зэвсэг хэрэглэхгүй. 

(c) Галт зэвсгийг агаарын хөлөгт дараах тохиолдолд тээвэрлэж болно, хэрэв: 

(1) тухайн галт зэвсгийг: 

(i) нислэгийн үед аливаа этгээд хүрэх боломжгүй хэсэгт байрлуулсан бол;  

(ii) хэрэглэх боломжгүй болгосон бол; эсхүл 
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91.7. Portable electronic devices 

(a) No person may operate, nor may any operator or pilot-in-command of an aircraft 

allow the operation of, any cellphone or other portable electronic device that is 

designed to transmit electromagnetic energy, on any aircraft while that aircraft is 

operating under IFR. 

(b) Except as provided in paragraph (c), no person may operate, nor may any operator 

or pilot-in-command of an aircraft allow the operation of, any portable electronic device 

on any aircraft flying under IFR during an instrument approach or departure procedure 

or during any other critical phase of flight. 

(c) Paragraph (b) does not apply to- 

(1) hearing aids; 

(2) heart pacemakers; 

(3) portable voice recorders;  

(4) electric shavers; 

(5) electronic watches; or 

(6) any other portable electronic device if the operator of the aircraft has 

determined that the portable electronic device to be operated will not cause 

interference with any aircraft system or equipment in the aircraft on which it is 

operated. 

(d) In the case of- 

(1) an aircraft being operated on air transport operations, the determination 

required by paragraph (c)(6) must be made by the operator of the aircraft on 

which the particular device is to be used; and 

(2) any other aircraft, the determination required by paragraph (c)(6) may be made 

by the pilot-in-command or the operator of the aircraft on which the particular 

device is to be used. 

91.9. Carriage and discharge of firearms 

(a) Except as provided in paragraphs (c) and (e), no person must-  

(1) carry a firearm in an aircraft; or 

(2) cause a firearm to be carried in an aircraft; or 

(3) permit a firearm to be carried in an aircraft. 

(b) Except as provided in paragraph (d) no person may discharge a firearm while on 

board an aircraft. 

(c) A firearm may be carried in an aircraft if-  

(1) the firearm- 

(i) is stowed in a place that is inaccessible to every person during flight; and 

(ii) is disabled; or 
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(2) тухайн агаарын хөлгийг зөвхөн галт зэвсэгтэй холбоотой этгээд, эсхүл бүлэг 

этгээдийг тээвэрлэхэд ашиглаж байгаа ба: 

(i) тухайн галт зэвсэг тээвэрлэхийг үйл ажиллагаа эрхлэгч зөвшөөрсөн бол;  

(ii) тухайн галт зэвсгийг хэрэглэх боломжгүй болгосон бол; эсхүл 

(3) тухайн агаарын хөлгөөр мал, амьтан тээвэрлэж байгаа ба үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь агаарын хөлөг, эсхүл түүний бүхээгт байгаа хүмүүсийн аюулгүй 

байдлыг хангах зорилгоор мал, амьтныг хөдөлгөөнгүй болгох шаардлагатай 

гэж үзсэн бол; эсхүл 

(4) тухайн агаарын хөлгийг газарт байгаа ан амьтан буудах, эсхүл хөдөлгөөнгүй 

болгох зорилгоор ашиглаж байгаа бол, хэрэв: 

(i) тухайн агаарын хөлөг, галт зэвсэг хэрэглэхээр зорьсон газарт очих хүртэл 

галт зэвсгийг цэнэглэдэггүй бол;  

(ii) тухайн агаарын хөлөгт зөвхөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой зайлшгүй үүрэг гүйцэтгэж байгаа этгээд, эсхүл газарт байгаа ан 

амьтныг буудах, эсхүл хөдөлгөөнгүй болгох этгээдийг тээвэрлэж байгаа 

бол. 

(d) Дараах тохиолдолд галт зэвсгийг хэрэглэж болно: 

(1) хэрэв багийн гишүүн нь агаарын хөлөг, эсхүл бүхээгт байгаа хүмүүсийн 

аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мал, амьтныг хөдөлгөөнгүй болгох 

шаардлагатай гэж үзсэн бол мал, амьтан тээвэрлэж байгаа агаарын хөлөгт; 

эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлгөөс газарт байгаа ан амьтныг буудах, эсхүл хөдөлгөөнгүй 

болгох зорилгоор, хэрэв: 

(i) галт зэвсгийг хэрэглэх нь газарт байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул, 

эсхүл хохирол, эсхүл гэмтэл учруулахгүй бол; 

(ii) галт зэвсгийг хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс, эсхүл олон 

хүн цугларсан задгай талбай дээгүүр хэрэглэхгүй бол. 

(e) Дараах тохиолдолд, цагдаа, хууль сахиулах бусад байгууллагын ажилтан, эсхүл 

цэргийн албан хаагч тухайн агаарын хөлөгт галт зэвсэг авч явж болно, хэрэв: 

(1) тухайн агаарын хөлгөөр агаарын тээврийн, эсхүл тусгай зориулалтын нисэхийн 

үйл ажиллагаанд хөлс, эсхүл шан урамшуулалтай зорчигч тээвэрлэж байгаа 

ба галт зэвсэг авч яваа тухайн этгээд нь: 

(i) албан үүргийн дагуу хууль ёсоор галт зэвсэг биедээ авч явах эрхтэй бол; 

(ii) албан үүргийн дагуу тухайн галт зэвсэг авч яваа бол; 

(iii) энэ зүйлийн (f)-ийн дагуу Дарга тухайн агаарын хөлөгт галт зэвсэг авч 

явахыг зөвшөөрсөн бол; 

(iv) энэ зүйлийн (f)-ийн дагуу Даргын тогтоосон нөхцөл, эсхүл хязгаарлалтыг 

дагаж мөрддөг бол; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлгөөр зөвхөн цагдаагийн ажилтан, хууль сахиулах 

байгууллагын ажилтан, цэргийн албан хаагчид болон тэдний хамгаалалтад 

байгаа этгээдийг тээвэрлэж байгаа ба тухайн галт зэвсгийг цэнэглээгүй бол; 

эсхүл  
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(2) the aircraft is being used solely for the carriage of the person or group of 

persons associated with the firearm; and- 

(i) the operator permits the carriage of the firearm; and 

(ii) the firearm is disabled; or 

(3) the aircraft is carrying livestock and the operator considers it may be necessary 

to immobilise livestock for the safety of the aircraft or its occupants; or 

(4) the aircraft is being used for the purpose of shooting or immobilising animals 

on the ground if- 

(i) the firearm is not loaded until the aircraft is in the area within which the 

firearm is intended to be discharged; and 

(ii) the aircraft carries only those persons performing an essential function 

associated with the operation of the aircraft or the shooting or 

immobilisation of animals on the ground. 

(d) A firearm may be discharged- 

(1) in an aircraft carrying livestock if a crew member considers it necessary to 

immobilise livestock for the safety of the aircraft or its occupants; or 

(2) from an aircraft for the purpose of shooting or immobilising animals on the 

ground if- 

(i) the discharge of the firearm does not pose a hazard or cause injury or 

damage to persons or property on the ground; and 

(ii) the firearm is not discharged over any congested area of a city, town, or 

settlement or over any open air assembly of persons. 

(e) A firearm may be carried in an aircraft by a person employed by the police, another 

law enforcement agency, or a military service if- 

(1) the aircraft is being operated on an air transport or special operation, carrying 

passengers for hire or reward and the person carrying the firearm- 

(i) is lawfully entitled to carry a firearm in the course of their duties; and 

(ii) is carrying the firearm in the course of their duties; and 

(iii) has been approved to carry the firearm on the aircraft by the Director under 

paragraph (f); and 

(iv) complies with any conditions or restrictions imposed by the Director under 

paragraph (f); or 

(2) the aircraft is being operated solely for the carriage of police officers, law 

enforcement officers, military personnel, and persons under the care of such 

officers or personnel, and the firearm is unloaded; or 
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(3) тухайн агаарын хөлгөөр цагдаагийн, хууль сахиулах байгууллагын, эсхүл 

цэргийн зорилгоор үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа ба тухайн агаарын хөлөгт 

зөвхөн цагдаа, хууль сахиулах, эсхүл цэргийн үйл ажиллагаа, эсхүл агаарын 

хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэж байгаа этгээдийг 

тээвэрлэж байгаа бол. 

(f) Цагдаагийн, хууль сахиулах бусад байгууллагын, эсхүл зэвсэгт хүчний даргын 

хүсэлтийг үндэслэн: 

(1) хэрэв цагдаагийн дарга болон агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч тухайн 

агаарын хөлөгт галт зэвсэг авч явахыг зөвшөөрсөн бол, Дарга цагдаагийн 

ажилтан, хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, эсхүл цэргийн албан хаагчийг 

агаарын тээврийн, эсхүл тусгай зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаанд хөлс, 

эсхүл шан урамшуулалтай зорчигч тээвэрлэж байгаа агаарын хөлөгт галт 

зэвсэг авч явахыг зөвшөөрч болно; 

(2) Даргын шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөл, эсхүл хязгаарлалтыг тогтоож болно; 

(3) Дарга өөрийн шийдвэрийг хүсэлт гаргагч, үйл ажиллагаа эрхлэгч болон 

цагдаагийн даргад мэдэгдэх үүрэгтэй. 

(g) Дарга өөрөөр тогтоосноос бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (f)-ийн дагуу зөвшөөрөл 

авах хүсэлтийг, тухайн төлөвлөсөн агаарын тээврийн, эсхүл тусгай зориулалтын 

нисэхийн үйл ажиллагааг эхлэхээс ажлын нэгээс доошгүй хоногийн өмнө Даргад 

хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(h) Энэ зүйлийн (e)(1)-д заасан этгээд агаарын хөлгөөр галт зэвсэг авч явах 

тохиолдолд, үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааг 

эхлүүлэхээс өмнө агаарын хөлөгт галт зэвсэг авч яваа хүмүүсийн тоо болон байрлалыг 

хөлгийн даргад мэдэгдэх үүрэгтэй.  

91.11. Агаарын хөлөг болон нисэхийн байгууламжийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөхийг хориглох 

Аливаа этгээдийг агаарын хөлгийн удирдлага, эсхүл түүний нислэгийн үйл 

ажиллагаанд ашигладаг суурин, эсхүл зөөврийн төхөөрөмжид, эсхүл, агаарын хөлөг, 

агаарын хөлгийн бүрдэл хэсэг, эсхүл утаа мэдрэгчийг багтаасан, гэхдээ үүгээр 

хязгаарлагдахгүй бусад төхөөрөмжид гэмтэл учруулах, эсхүл нөлөөлөхийг хориглоно. 

91.13. Агаарын хөлгийн дуу чимээ болон чичиргээ 

Аэродром дээр агаарын хөлөг, эсхүл агаарын хөлгийн хөдөлгүүрээс үүсэх дуу чимээ, 

эсхүл чичиргээг хязгаарлах үйлдэл хийхгүй байхыг дараах тохиолдолд аливаа 

этгээдэд зөвшөөрнө, хэрэв: 

(1) агаарын хөлөг хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэж байгаа бол; эсхүл 

(2) агаарын хөлөг газар, эсхүл усан дээгүүр маневр хийж байгаа бол; эсхүл 

(3) аливаа этгээд хөөрөлт үйлдэхийн өмнө дараах шаардлагыг бататгах 

зорилгоор агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийг шалгаж байгаа бол: 

(i) хөдөлгүүрийн үзүүлэлт шаардлага хангаж байгааг; эсхүл  

(ii) хэрэглэл, туслах тоноглол, эсхүл бусад бүрдэл хэсэг шаардлага хангасан 

нөхцөлд байгааг. 
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(3) the aircraft is being operated for a police, law enforcement, or military 

operation, and only persons performing an essential function associated with 

the police, law enforcement, or military operation, or the operation of the 

aircraft, are carried in the aircraft. 

(f) Upon application from the Commissioner of Police, the head of any other law 

enforcement agency, or the Chief of the Defence Force, the Director- 

(1) may approve a police officer, a law enforcement officer, or a military service 

person to carry a firearm in an aircraft that is being operated on an air transport 

or special operation, carrying passengers for hire or reward, if the 

Commissioner of Police and the operator concerned consent to the carriage of 

a firearm in the aircraft; and 

(2) may impose such conditions or restrictions as the Director considers 

appropriate; and 

(3) must advise the applicant, the operator, and the Commissioner of Police of the 

decision. 

(g) Unless otherwise determined by the Director, an application for approval under 

paragraph (f) must be made, to the Director at least one working day before the air 

transport or special operation is intended to commence. 

(h) Before the commencement of an air operation where a firearm will be carried in an 

aircraft by a person under paragraph (e)(1), the operator must inform the pilot-in-

command of the number of persons carrying firearms and their position in the aircraft. 

91.11. Prohibition against interference with aircraft and aviation facilities 

A person must not tamper or interfere with any aircraft, any component of an aircraft, 

or its equipment, including, but not limited to, smoke detectors, or with fixed or mobile 

equipment used for the operation or navigation of any aircraft. 

91.13. Aircraft noise and vibration 

A person shall be relieved from the action for nuisance in respect of the noise or 

vibration caused by an aircraft or aircraft engine on an aerodrome if- 

(1) the aircraft is taking off or landing; or 

(2) the aircraft is manoeuvring on the ground or water; or 

(3) any person is operating any engine in the aircraft, prior to take- off for the 

purpose of ensuring- 

(i) satisfactory engine performance; or 

(ii) that the instruments, accessories, or other components are in a 

satisfactory condition. 
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91.15. Агаарын хөлгийг түлшээр сумлах 

Агаарын хөлгийг түлшээр сумлах, эсхүл түлш юүлэх этгээд нь дараах шаардлагыг 

бататгах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийг түлшээр сумлах, эсхүл түлш юүлэх ажиллагааг холбогдох 

дүрмийн шаардлагынг дагуу гүйцэтгэдэг байх; 

(2) аливаа этгээд агаарын хөлөгт суух, түүний бүхээгт байх, эсхүл буух үед, эсхүл 

1, эсхүл түүнээс олон татах хүчний төхөөрөмж ажиллаж байх үед агаарын 

хөлгийг 3.1А ангиллын түлшээр шатамхай шингэнээр цэнэглэхгүй, эсхүл түлш 

юүлэхгүй байх; эсхүл 

(3) аливаа этгээд агаарын хөлөгт суух, түүний бүхээгт байх, эсхүл буух үед 

агаарын хөлгийг 3.1С, эсхүл 3.1D ангиллын түлшээр шатамхай шингэнээр 

цэнэглэхгүй, эсхүл түлш юүлэхгүй байх. 

B Бүлэг - Үйл ажиллагааны дүрэм 

91.101. Агаарын хөлгийн НТЧ 

(a) Энэ зүйлийн (c), ИНД-103 болон ИНД-106-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа 

этгээд дараах шаардлагыг хангаагүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөг нь: 

(i) хүчинтэй НТЧ-ын гэрчилгээтэй байх;  

(ii) нислэгт тэнцэх нөхцөлд байх; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлгөөр ИНД-21-ийн дагуу олгосон тусгай нислэгийн 

зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг байх. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан НТЧ-ын гэрчилгээтэй, эсхүл тусгай нислэгийн 

зөвшөөрөлтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд дараах 

шаардлагыг хангах үүрэгтэй: 

(1) НТЧ-ын гэрчилгээ, эсхүл тусгай нислэгийн зөвшөөрөлтэй хамт олгосон үйл 

ажиллагааны хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх;  

(2) тухайн агаарын хөлөгт ИНД-ийн дагуу шаардсан тэмдэглэгээ болон зурагт 

хуудас байрлуулах. 

(c) Тухайн агаарын хөлөгт НТЧ-ын гэрчилгээ олгох, сунгах, эсхүл сэргээх шаардлагыг 

хангаж байгааг үзүүлэх зорилгоор дараах тохиолдолд, аливаа этгээд хүчинтэй НТЧ-

ын гэрчилгээгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн маягийн хувьд, маягийн, эсхүл маягийг хүлээн 

зөвшөөрөх гэрчилгээ нь ИНД-21-ийн B Бүлгийн дагуу хүчинтэй байгаа бол;  

(2) тухайн агаарын хөлөг ИНД-21.191-д заасан шаардлагыг хангасан бол;  

(3) ИНД-43.101(а)(1) - (5)-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан этгээд тухайн 

агаарын хөлөг нислэгт тэнцэж байгааг гэрчилгээжүүлсэн бол;  
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91.15. Fuelling of aircraft 

A person refuelling or defuelling an aircraft must ensure that- 

(1) fuelling or defuelling of the aircraft is performed in compliance with the 

applicable requirements of the regulations; and 

(2) the aircraft is not refuelled or defuelled with Class 3.1A flammable liquid when 

a person is embarking, on board, or disembarking the aircraft, or when 1 or 

more of the propulsion engines are running; or 

(3) the aircraft is not refuelled or defuelled with a Class 3.1C or a Class 3.1D 

flammable liquid when a person is embarking, on board, or disembarking the 

aircraft.  

Subpart B - Operating Rules 

91.101. Aircraft airworthiness 

(a) Except as provided in paragraph (c), Part 103, and Part 106, a person must not 

operate an aircraft unless- 

(1) the aircraft- 

(i) has a current airworthiness certificate; and 

(ii) is in an airworthy condition; or 

(2) the aircraft is operated in accordance with a special flight permit issued in 

accordance with Part 21. 

(b) A person operating an aircraft that has an airworthiness certificate or a special 

flight permit as required in paragraph (a) must comply with- 

(1) any operating limitations issued with the airworthiness certificate or special 

flight permit; and 

(2) the markings and placards that are required by the Civil Aviation Rules to be 

displayed in the aircraft. 

(c) A person may operate an aircraft that does not have a current airworthiness 

certificate for the purpose of demonstrating the eligibility of the aircraft for the issue, 

renewal, or reinstatement of an airworthiness certificate if- 

(1) a type certificate or type acceptance certificate for the aircraft type is in force 

in accordance with Subpart B of Part 21; and 

(2) the aircraft complies with the requirements prescribed in rule 21.191; and 

(3) a person meeting an applicable requirement in rule 43.101(a)(1) to (5) certifies 

that the aircraft is fit for flight; and 
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(4) хөлгийн дарга нь тухайн агаарын хөлгийн хувьд, ИНД-61-ийн дагуу олгосон 

хүчинтэй нисгэгчийн үнэмлэх болон маягийн зэрэглэл, эсхүл баталгаажуулсан 

зөвшөөрөл эзэмшигч бол;  

(5) тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэж байгаагаас бусад 

этгээдийг тээвэрлээгүй бол. 

91.103. Хязгаарлалттай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээний үйл ажиллагааны 

хязгаарлалт 

Аливаа этгээд ИНД-21-ийн H Бүлгийн дагуу хязгаарлалттай категорийн НТЧ-ын 

гэрчилгээ олгосон агаарын хөлгөөр дараахаас бусад нислэгийн зааварчилгаа өгөхгүй: 

(1) маягийн зэрэглэлийн шилжих сургалтын зааварчилгаа; эсхүл  

(2) ХАА-н зэрэглэл олгох нислэгийн зааварчилгаа; эсхүл  

(3) агаарын хөлгийн гэрчилгээжсэн тусгай үйл ажиллагааны зорилгоор хийгдэх 

нислэгийн зааварчилгаа. 

91.105. Тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээний үйл ажиллагааны хязгаарлалт 

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

НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр хүн, эсхүл эд зүйлийг хөлс, эсхүл шан 

урамшуулалтай тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (а) нь тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдийн дараах хөлс, эсхүл шан урамшуулалтай хүн 

тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарахгүй, хэрэв: 

(1) тээвэрлэж байгаа хүн нь ИНД-61-ийн дагуу Даргын олгосон багш-нисгэгчийн 

зэрэглэл эзэмшигч бөгөөд: 

(i) энэ зүйлийн (e), (f)(2)(i), (g)(1) болон (j)(2)(i)-ийн аль хамааралтайг 

харгалзан, агаарын хөлгөөр нислэгийн зааварчилгаа өгч байгаа бол; эсхүл 

(ii) агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийн шилжих сургалтын зааварчилгаа өгч 

байгаа бол; эсхүл 

(2) тээвэрлэж байгаа хүн нь энэ зүйлийн (e)-гийн дагуу тухайн агаарын хөлгийн 

үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэх шаардлагатай бол; эсхүл 

(3) агаарын хөлөг нь тусгай категорийн үндсэн, тусгай категорийн спортын хөнгөн 

агаарын хөлгийн, эсхүл тусгай категорийн хязгаарлагдмал НТЧ-ын 

гэрчилгээтэй ба ИНД-115-ын дагуу Даргын олгосон чөлөөт нисэхийн үйл 

ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа бол. 

(c) Тухайн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг Дарга бичгээр тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад 

тохиолдолд, аливаа этгээд нь хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр 

тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр хөөрөлт, эсхүл буулт 

үйлдэхээс бусад үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(d) Тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж 

байгаа этгээд ИНД-21.205-д агаарын хөлөгт байрлуулсан байхыг шаардсан зурагт 

хуудсанд заасан анхааруулгыг агаарын хөлөгт тээвэрлэж байгаа бүх хүнд мэдэгдэх 

үүрэгтэй. 
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(4) the pilot-in-command is the holder of an appropriate, current pilot licence and 

type rating or a validation permit, issued in accordance with Part 61 for the 

aircraft; and 

(5) no other person is carried unless that person performs an essential function in 

connection with the operation. 

91.103. Restricted category airworthiness certificate - operating limitations 

No person shall operate an aircraft issued with a restricted category airworthiness 

certificate under Part 21, Subpart H for flight instruction other than- 

(1) conversion instruction for a type rating; or 

(2) flight instruction for the issue of an agricultural rating; or 

(3) flight instruction for the specific operational purpose for which the aircraft is 

certificated. 

91.105. Special category airworthiness certificates - operating limitations 

(a) Except as provided in paragraph (b), a person must not operate an aircraft that 

has a special category airworthiness certificate for the carriage of a person or goods 

for hire or reward. 

(b) Paragraph (a) does not apply to a person operating an aircraft that has a special 

category airworthiness certificate if the carriage of a person is for hire or reward and- 

(1) the person being carried is the holder of a flight instructor rating issued by the 

Director under Part 61 and- 

(i) subject to paragraphs (e), (f)(2)(i), (g)(1), and (j)(2)(i) as appropriate, is 

giving flight instruction in the aircraft; or 

(ii) is giving conversion instruction for an aircraft type rating on the aircraft; or 

(2) the person being carried is required to perform a function essential to the 

operation of the aircraft under paragraph (e); or 

(3) the aircraft has a special category - primary, special category - LSA, or special 

category - limited airworthiness certificate and is operated under the authority 

of an adventure aviation operator certificate that has been issued by the 

Director under Part 115. 

(c) Except if taking off or landing, a person must not operate an aircraft that has a 

special category airworthiness certificate over a congested area of a city, town, or 

settlement unless the aircraft has been authorised to do so by the Director in writing. 

(d) A person operating an aircraft that has a special category airworthiness certificate 

must inform each person carried in the aircraft of the warning specified in the placard 

that is required by rule 21.205 to be installed in the aircraft. 
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(e) Аливаа этгээд дараахаас бусад зорилгоор тусгай категорийн туршилтын 

(experimental) НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй 

байх үүрэгтэй: 

(1) шинэ агаарын хөлгийн загварын концепцийг судлах болон хөгжүүлэх, шинэ 

агаарын хөлгийн төхөөрөмж, тоноглолын суурилуулалт болон үйл 

ажиллагааны арга техник, эсхүл агаарын хөлгийг шинэ зориулалтаар ашиглах; 

эсхүл  

(2) тухайн агаарын хөлөг холбогдох НТЧ-ын шаардлагыг хангасан болохыг 

үзүүлэх; эсхүл 

(3) нислэгийн шалгалт өгөх; эсхүл  

(4) агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийн шилжих сургалтын зааварчилгаа өгөх. 

(f) Тусгай категорийн үзүүлбэрийн (exhibition) НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь дараах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээнд дагалдах, ИНД-47.55(c)-д шаардсан 

үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдлийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэх;  

(2) тухайн агаарын хөлгөөр дараах зорилгоор үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх: 

(i) Дарга зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, тухайн агаарын хөлөг дээр 

агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийн шилжих сургалтын 

зааварчилгаанаас бусад, нисгэгчийн үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгох 

нислэгийн зааварчилгаа өгөх; 

(ii) ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; 

(iii) нисэх спортын арга хэмжээнд оролцон, нисдэг тэргээр дүүжин ачаа 

тээвэрлэх үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг Дарга зөвшөөрснөөс бусад 

тохиолдолд, ИНД-133-ын дагуу дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх;  

(iv) тухайн агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээнд дагалдах, ИНД-47.55(c)-д 

шаардсан үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдлийн дагуу тээвэрлэхийг 

зөвшөөрсөн, эсхүл энэ хэсгийн (2)(i)-ийн дагуу тээвэрлэх этгээдээс бусад 

хүн тээвэрлэх. 

(g) Аливаа этгээд тусгай категорийн сонирхогчийн бүтээсэн (amateur-built) НТЧ-

ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр дараах зорилгоор үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) хэрэв тухайн этгээд нь агаарын хөлгийн сонирхогч зохион бүтээгч, эсхүл 

өмчлөгч биш бол агаарын хөлгийн маягийн зэрэглэлийн шилжих сургалтын 

зааварчилгаанаас бусад, нисгэгчийн үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгох нислэгийн 

зааварчилгаа өгөх; 

(2) ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; 

(3) ИНД-133-ын дагуу нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх. 

(h) Аливаа этгээд тусгай категорийн үндсэн (primary) НТЧ-ын гэрчилгээтэй 

агаарын хөлгөөр дараах зорилгоор үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй:  

(1) ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа; 

(2) ИНД-133-ын дагуу нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа. 
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(e) A person must not operate an aircraft that has a special category-experimental 

airworthiness certificate for any purpose other than- 

(1) researching and developing new aircraft design concepts, new aircraft 

equipment, new aircraft installations, new aircraft operating techniques, or new 

uses for aircraft; or 

(2) showing that the aircraft complies with applicable airworthiness rules; or 

(3) performing a flight test; or 

(4) giving conversion instruction for an aircraft type rating on the aircraft. 

(f) A person operating an aircraft that has a special category-exhibition airworthiness 

certificate- 

(1) must operate the aircraft in accordance with the operator statement required 

by rule 47.55(c) to accompany the certificate of registration for the aircraft; and 

(2) must not operate the aircraft for any of the following purposes: 

(i) giving flight instruction to a person for the issue of a pilot licence or rating, 

except for conversion instruction for an aircraft type rating on the aircraft, 

unless approved by the Director: 

(ii) performing an agricultural aircraft operation: 

(iii) performing a helicopter external load operation under Part 133 unless the 

performance of an external load operation is approved by the Director for 

participation in an aviation event: 

(iv) the carriage of a person other than a person who is permitted to be carried 

in accordance with the operator statement required by rule 47.55(c) to 

accompany the certificate of registration for the aircraft, or who is carried 

under paragraph (2)(i). 

(g) A person must not operate an aircraft that has a special category-amateur-built 

airworthiness certificate for any of the following purposes: 

(1) giving flight instruction to a person for the issue of a pilot licence or rating, 

except for conversion instruction for an aircraft type rating on the aircraft, if the 

person is not the amateur constructor or owner of the aircraft: 

(2) performing an agricultural aircraft operation: 

(3) performing a helicopter external load operation under Part 133.  

(h) A person must not operate an aircraft that has a special category-primary 

airworthiness certificate for any of the following purposes:  

(1) performing an agricultural aircraft operation: 

(2) performing a helicopter external load operation under Part 133. 
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(i) Аливаа этгээд тусгай категорийн спортын хөнгөн агаарын хөлгийн (LSA) 

НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгөөр ХАА-н агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэхгүй байх үүрэгтэй. 

(j) Тусгай категорийн хязгаарлагдмал (limited) НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээнд дагалдах ИНД-47.55(c)-д 

шаардсан үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдлийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх;  

(2) дараах зорилгоор агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх:  

(i) Дарга зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн маягийн 

зэрэглэлийн шилжих сургалтын зааварчилгаанаас бусад нисгэгчийн 

үнэмлэх, эсхүл зэрэглэл олгох нислэгийн зааварчилгаа өгөх; 

(ii) ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; 

(iii) ИНД-133-ын дагуу нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх; 

(iv) дараахаас олон хүнийг тээвэрлэх:  

(A) нисэх онгоцны хувьд, 10 хүн; 

(B) нисдэг тэрэгний хувьд, 5 хүн. 

91.107. Агаарын хөлгийн бүртгэл 

(a) Энэ зүйлийн (b) болон ИНД-106-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд 

дараах шаардлагын дагуу бүртгүүлээгүй, таних тэмдэглэгээ байрлуулаагүй агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) ИНД-47; эсхүл 

(2) ICAO-гийн Хэлэлцэн тохирогч Улсын нисэхийн эрх бүхий байгууллага; эсхүл 

(3) Монгол Улсын Засгийн Газар, эсхүл Монгол Улсын ИНЕГ-тай агаарын хөлгийн 

бүртгэлийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээ байгуулсан бусад Улсын эрх 

бүхий байгууллага.  

(b) Энэ зүйлийн (а) нь дараах тохиолдолд, ИНД-148-ын дагуу олгосон үйлдвэрлэх 

байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигчид хамаарахгүй, хэрэв: 

(1) гэрчилгээ эзэмшигч нь, тухайн агаарын хөлөгт ИНД-21-ийн дагуу олгосон НТЧ-

ын тусгай нислэгийн зөвшөөрлийн байнгын эрх эзэмшдэг бол;  

(2) тухайн агаарын хөлөгт, шинэ агаарын хөлгийн шалгах нислэг хийгдэж байгаа 

бол. 

91.109. Агаарын хөлгийн нислэгийн заавар 

Тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан үйл ажиллагааны хязгаарлалтыг 

мөрддөг байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй. 
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(i) A person must not operate an aircraft that has a special category-LSA 

airworthiness certificate to perform an agricultural aircraft operation. 

(j) A person operating an aircraft that has a special category-limited airworthiness 

certificate- 

(1) must operate the aircraft in accordance with the operator statement required 

by rule 47.55(c) to accompany the certificate of registration for the aircraft; and 

(2) must not operate the aircraft for any of the following purposes: 

(i) giving flight instruction to a person for the issue of a pilot licence or rating, 

except for conversion instruction for an aircraft type rating on the aircraft, 

unless approved by the Director: 

(ii) performing an agricultural aircraft operation: 

(iii) performing a helicopter external load operation under Part 133: 

(iv) the carriage of more than the following number of persons: 

(A) 10 persons for an aeroplane:  

(B) 5 persons for a helicopter. 

91.107. Aircraft registration 

(a) Except as provided in paragraph (b), and Part 106, a person must not operate an 

aircraft unless it is registered and displays identification markings in accordance with 

the requirements of- 

(1) Part 47; or 

(2) the appropriate aeronautical authority of an ICAO Contracting State; or 

(3) the appropriate authority of another State that is party to an agreement with 

the Government of Mongolia or the Civil Aviation Authority of Mongolia, which 

provides for the acceptance of each other’s registrations. 

(b) Paragraph (a) does not apply to the holder of a manufacturing organisation 

certificate issued in accordance with Part 148 if- 

(1) the certificate holder holds a special flight permit-continuing authorisation 

issued in accordance with Part 21 for the aircraft; and 

(2) the aircraft is a new production aircraft undergoing flight testing. 

91.109. Aircraft flight manual 

No person shall operate an aircraft unless it is operated in compliance with the 

operating limitations specified in the aircraft flight manual. 
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91.111. Агаарын хөлөгт авч явах шаардлагатай баримт бичиг  

ИНД-103, ИНД-104 болон ИНД-106-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд 

агаарын хөлөгт дараах баримт бичгийг авч яваагүй бол тухайн агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) 91.101(c) хамааралтайгаас бусад тохиолдолд, хүчинтэй НТЧ-ын гэрчилгээ, 

эсхүл түүний баталгаажуулсан хуулбар;  

(2) агаарын хөлгийн нислэгийн заавар, MEL, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, 

дүйцэх баримт бичиг;  Annex 6 Part I, 6.1.3 

(3) Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний дагуу суурин баазаас үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний төлөв байдлыг 

нисгэгчид мэдээлэхэд Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц орлох өөр баримт 

бичиг ашигладаг байхаас бусад тохиолдолд, 91.619-д шаардсан техникийн 

бүртгэлийн дэвтэр; 

(ii) гүйцэд бөглөсөн CAA 2173 “Weight and Balance Data” маягт, эсхүл дүйцэх 

баримт бичиг;  

(iii) гүйцэд бөглөсөн CAA 2129 “Aircraft Radio Station Equipment Approval Levels” 

маягт;  

(4) гадаад улсад нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа Монгол Улсын 

бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) нислэгийн бүртгэлийн дэвтэр; Annex 6 Part I, 4.5.5 

(ii) агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар болон 

тухайн нисэх онгоцны маягт хамаарах үйл ажиллагааны тодорхойлолтын 

хуулбар; Annex 6 Part I, 6.1.2 

(iii) нисэхийн радио холбооны зөвшөөрөл; 

(iv) тухайн агаарын хөлгийн хүчинтэй бүртгэлийн гэрчилгээ, эсхүл түүний 

баталгаажуулсан хуулбар; 

(v) нисэх багийн гишүүн бүр, холбогдох хүчинтэй нисэх багийн гишүүний 

үнэмлэх болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшдэг болохыг нотлох баримт; 

(vi) 91.803(а)(1)-д заасан агаарын хөлгийн дуу чимээний холбогдох стандартыг 

тухайн агаарын хөлөг хангасан болохыг нотлох бичгээр үйлдсэн баримт; 

(5) Монгол Улсад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа гадаадын агаарын хөлгийн 

хувьд: 

(i) тухайн агаарын хөлгийн хүчинтэй бүртгэлийн гэрчилгээ, эсхүл түүний 

баталгаажуулсан хуулбар; 

(ii) тухайн агаарын хөлөг нь 91.803(а)(2)-т заасан агаарын хөлгийн дуу 

чимээний холбогдох стандарттай дүйцэх стандартыг хангаж байгааг 

Бүртгэгч Улсын гэрчилгээжүүлсэн, эсхүл баталгаажуулсан зөвшөөрөгдөх 

түвшний болон 91.807(а)(2)-т заасан хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалтын 

шаардлагыг хангасан болохыг нотлох бичгээр үйлдсэн нотлох баримт; 

(iii) нисэх багийн гишүүд холбогдох, хүчинтэй нисэх багийн гишүүний үнэмлэх 

болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшдэг болохыг нотлох баримт; 

(iv) хэрэв хамааралтай бол Конвенцын Зүйл 83 bis гэрээний баталгаажуулсан 

хуулбарыг цахим, эсхүл хэвлэмэл хэлбэрээр. Annex 6 Part I, 6.1.5 
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91.111. Documents to be carried 

Except as provided in Parts 103, 104, and 106, a person must not operate an aircraft 

unless the following documents are carried in the aircraft: 

(1) except if rule 91.101(c) applies, the current airworthiness certificate or a 

certified copy of the current airworthiness certificate: 

(2) the aircraft flight manual, MEL or an equivalent document acceptable to the 

Director: Annex 6 Part I, 6.1.3 

(3) for Mongolian registered aircraft: 

(i) the technical log required under rule 91.619, unless for aircraft operating 

under an air operator certificate from a fixed base an alternative means 

acceptable to the Director is used to inform the pilot of the maintenance 

status of the aircraft: 

(ii) a completed form CAA 2173 Weight and Balance Data or equivalent: 

(iii) a completed form CAA 2129 Aircraft Radio Station Equipment Approval 

Levels: 

(4) for Mongolian registered aircraft operating outside of Mongolia: 

(i) journey log book: Annex 6 Part I, 4.5.5 

(ii) a certified true copy of the air operator certificate and copy of the 

operations specifications relevant to the aeroplane type; Annex 6 Part I, 

6.1.2 

(iii) the General User Radio Licence for Aeronautical Purposes: 

(iv) the current certificate of registration for the aircraft, or a certified copy of 

the certificate of registration: 

(v) evidence that each flight crew member holds an applicable and current 

flight crew member licence and medical certificate; and 

(vi) written evidence that the aircraft complies with the applicable aircraft noise 

standards referred to in rule 91.803(a)(1): 

(5) for foreign aircraft operating within Mongolia: 

(i) the current certificate of registration for the aircraft, or a certified copy of 

the certificate of registration: 

(ii) written evidence that the aircraft complies with the requirements of rule 

91.803(a)(2) regarding aircraft noise level compliance, and rule 91.807(2) 

regarding engine emission compliance: is certificated or validated by the 

State of Registry to comply with standards that are equivalent to the 

applicable aircraft noise standards specified in rule 91.803(a)(2); and 

(iii) evidence that each flight crew member holds an applicable and current 

flight crew member licence and medical certificate; 

(iv) a certified true copy of the agreement under Article 83 bis of the 

Convention, in either an electronic or hard copy format, if applicable. 

Annex 6 Part I, 6.1.5 
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91.112. Нислэгийн бүртгэлийн дэвтэр 

(a) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь тухайн нислэгийн хувьд, дараах мэдээллийг багтаасан нислэгийн 

бүртгэлийн дэвтрийг нямбай хөтөлж, хадгалдаг байх үүрэгтэй: 

(1) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр; 

(2) хөлгийн даргын нэр; 

(3) бусад багийн гишүүдийн нэр; 

(4) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар; 

(5) нислэг үйлдсэн огноо; 

(6) нислэгийн зорилго; 

(7) нислэг эхэлсэн / дууссан цаг; 

(8) нисэн гарах / нисэн ирэх аэродромын нэр; 

(9) нислэгийн цаг. 

(b) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь нислэгийн бүртгэлийн дэвтрийг нислэг үйлдсэн өдрөөс 

хойш 12 сарын хугацаанд хадгалах үүрэгтэй. 

(c) ИНД-115.455, эсхүл ИНД-135.857-гийн дагуу нислэгийн бүртгэлийн дэвтрийг 

хадгалахыг шаардсан этгээдийг энэ зүйлийн (а) болон (b)-г дагаж мөрдөхийг 

шаардахгүй.  

91.113. Агаарын хөлгийн нисэх багийн гишүүд 

Аливаа этгээд агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт шаардсан нисэх багийн гишүүнээс 

цөөн гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй. 

91.115. Бүхээгийн ажилтанд тавих шаардлага 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, 19-өөс олон зорчигч тээвэрлэдэг 

агаарын хөлгийн багийн гишүүнээр томилогдох бүхээгийн ажилтны минимум тоог 

дараах шаардлагын дагуу тогтоогоогүй бол аливаа этгээд агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) 20 - 50 зорчигч тээвэрлэдэг агаарын хөлгийн хувьд, 1-ээс доошгүй бүхээгийн 

ажилтан; 

(2) 51 - 100 зорчигч тээвэрлэдэг агаарын хөлгийн хувьд, 2-оос доошгүй бүхээгийн 

ажилтан; 

(3) 100-гаас олон зорчигч тээвэрлэдэг агаарын хөлгийн хувьд, 2-оос доошгүй 

бүхээгийн ажилтан дээр нэмж 100-гаас илүү гарсан 50 зорчигч тутамд нэмэлт 

нэг бүхээгийн ажилтан. 

(b) Дараах агаарын хөлөгт бүхээгийн ажилтантай байхыг шаардахгүй: 

(1) шүхрийн үйл ажиллагаанд оролцох этгээдийг тээвэрлэж байгаа; эсхүл 

(2) агаарын бөмбөлөг; эсхүл 

(3) DHC6-300, эсхүл DHC6-310 маяг; эсхүл 
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91.112. Journey log book 

(a) Except as provided in paragraph (c), an operator of an aircraft must keep accurate 

journey log book that contain for each flight the following- 

(1) the name of the operator: 

(2) the name of the pilot-in-command:  

(3) the names of other crew members: 

(4) the registration markings of the aircraft:  

(5) the date of the flight: 

(6) the purpose of the flight: 

(7) the time of departure / arrival of the flight:  

(8) the name of the departure / arrival aerodrome: 

(9) the flight time. 

(b) An operator must retain each journey log book for a period of 12 months after the 

date of the flight. 

(c) A person required to keep journey log book under rules 115.455 or 135.857 is not 

required to comply with paragraphs (a) and (b). 

91.113. Aircraft flight crew members 

No person shall operate an aircraft without at least the number of flight crew members 

required by the aircraft flight manual. 

91.115. Flight attendant requirements 

(a) Except as provided in paragraph (b), no person may operate an aircraft carrying 

more than 19 passengers unless the minimum number of flight attendants carried as 

crew members on the aircraft are as follows- 

(1) for aircraft carrying of 20 to 50 passengers, at least one flight attendant: 

(2) for aircraft carrying of 51 to 100 passengers, at least two flight attendants: 

(3) for aircraft carrying more than 100 passengers, at least two flight attendants 

plus one additional flight attendant per every 50 passengers carried in addition 

to the first 100 passengers carried. 

(b) A flight attendant is not required to be carried- 

(1) in an aircraft that is carrying persons engaged in parachute operations; or 

(2) in a balloon; or 

(3) in a DHC6-300, or DHC6-3100 aircraft type; or 
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(4) тээвэрлэж байгаа 19-өөс илүү гарсан зорчигч нь зөвхөн 91.207(d)(1)-ийн дагуу 

тээвэрлэдэг 4-өөс доош насны хүүхэд байх, нийт зорчигчийн тоо нь 24-өөс 

хэтрээгүй. 

(c) Аливаа этгээд дараах шаардлагыг хангаагүй бүхээгийн ажилтантай агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) дараах тохиолдолд гүйцэтгэх шаардлагатай арга хэмжээний ур чадвараа 

харуулсан байх: 

(i) онцгой нөхцөлийн үед;  

(ii) онцгой нөхцөлийн нүүлгэн шилжүүлэлт шаардсан нөхцөлд; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан ослын төхөөрөмжийг ажиллуулах чадвар 

эзэмшсэн байх. 

91.117. Хөлгийн даргыг томилох 

(a) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн нислэгийг төлөвлөхдөө, нислэгийн үе шат бүрд 

хөлгийн даргыг томилдог байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээдэд нэгээс дээш 

нисгэгчтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй. 

(b) Энэ зүйлд, үйл ажиллагаа эрхлэгч гэж агаарын хөлгийг нисэхийг зөвшөөрдөг, 

эсхүл нисэх шалтгааныг бий болгож байгаа этгээдийг ойлгоно. 

91.119. Агаарын хөлгөөр явгалах 

Үйл ажиллагаа эрхлэгч, эсхүл техник үйлчилгээний байгууллагаас зохих ёсоор 

зөвшөөрөл олгосон ба дараах шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд, нисэх 

багийн гишүүдээс бусад этгээдийг аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд агаарын хөлгөөр 

явгалалт үйлдэхийг зөвшөөрөхгүй:  

(1) тухайн агаарын хөлгөөр явгалалт үйлдэх чадвартай байх;  

(2) радио холбоо ашиглах чадвартай байх, хэрэв холбоо шаардлагатай бол;  

(3) тухайн аэродромын гадаргуу дээрх хөдөлгөөний холбогдох журам болон 

аэродромын зураг схемтэй танилцсан байх. 

91.121. Зорчигч үйлчилгээний төхөөрөмжийг хурааж бэхлэх 

Дараах хэрэгсэл, төхөөрөмжийг хурааж бэхэлснээс бусад тохиолдолд, аливаа этгээд 

агаарын хөлгөөр явгалалт, хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) зорчигчийн хоолны болон ундааны тавиур, эсхүл ширээ; эсхүл 

(2) зорчигч үйлчилгээний тэргэнцэр; эсхүл 

(3) зорчигчийн гол замын дагуу буудаг дэлгэц. 
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(4) in an aircraft when the only passengers being carried in excess of 19 are 

children under 4 years of age who are carried in accordance with 91.207(d)(1) 

and the total number of passengers does not exceed 24. 

(c) No person may operate an aircraft carrying flight attendants who are not- 

(1) familiar with the necessary functions to be performed-  

(i) in an emergency; and 

(ii) in a situation requiring emergency evacuation; and 

(2) capable of using the emergency equipment installed in that aircraft. 

91.117. Designation of pilot-in-command 

(a) No person shall operate an aircraft with more than one pilot unless, when the flight 

is planned, the operator designates a pilot-in-command for each period of the flight. 

(b) For the purposes of this rule, operator means the person who causes or permits 

an aircraft to fly. 

91.119. Aircraft taxiing 

No person other than a flight crew member shall taxi an aircraft on the movement area 

of an aerodrome unless that person has been duly authorised by the operator or by a 

maintenance organisation, and- 

(1) is competent to taxi the aircraft; and 

(2) is competent to use the radiotelephone if radio communications are required; 

and 

(3) is familiar with the aerodrome layout and any procedures applicable to surface 

movements at that aerodrome. 

91.121. Stowage of passenger service equipment 

No person shall taxi, take-off, or land an aircraft equipped with-  

(1) any passenger food and beverage tray, or table; or 

(2) any passenger serving cart; or 

(3) any viewing screen that extends into the aisle- 

unless that equipment is secured in a stowed position. 
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91.123. Нислэгийн зааварчилгаа 

Тухайн агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосноос бусад тохиолдолд, 

аливаа этгээд агаарын бөмбөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр нислэгийн зааварчилгаа 

өгөхгүй: 

(1) бүрэн ажиллагаатай хос удирдлага; эсхүл 

(2) аль ч багийн гишүүний суудлаас удирдаж болдог агаарын хөлгийн хөндлөн 

(pitch), тууш (roll), босоо (yaw) тэнхлэгийн дагуух хөдөлгөөний болон 

хөдөлгүүрийн хүчний удирдлага. 

91.125. Хэрэглэлийн дуураймал нислэг 

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

хангаагүй бол агаарын хөлгөөр хэрэглэлийн дуураймал нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөг хоёр нисгэгчийн суудалтай ба нэг нисгэгчийн суудлыг 

хүчинтэй нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг аюулгүй байдлын нисгэгч эзэлсэн байх; 

(2) аюулгүй байдлын нисгэгч нь: 

(i) тухайн агаарын хөлгийн урд тал болон хоёр талыг саадгүй харах 

боломжтой байх; эсхүл 

(ii) аюулгүй байдлын нисгэгчийн хараанд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх чадвартай 

ажиглагчтай байх; 

(3) тухайн агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон байх: 

(i) бүрэн ажиллагаатай хос удирдлага; эсхүл 

(ii) аль ч нисгэгчийн суудлаас удирдаж болдог агаарын хөлгийн хөндлөн 

(pitch), тууш (roll), босоо (yaw) тэнхлэгийн дагуух хөдөлгөөний болон 

хөдөлгүүрийн хүчний удирдлага. 

(b) Дараах тохиолдолд аливаа этгээд энэ зүйлийн (а)(3)-ыг хангаагүй агаарын хөлгөөр 

хэрэглэлийн дуураймал нислэг үйлдэж болно, хэрэв: 

(1) дуураймал нислэгийг хяналттай агаарын зайн гадна үйлдэх бол; 

(2) хөлгийн дарга нь хэрэглэлийн дуураймал нислэгийн нөхцөлийг хурдан өөрчлөх 

боломжтой бол. 

91.127. Аэродром ашиглах 

(a) Талбай нь агаарын хөлгийн хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх зорилгоор ашиглахад 

тохиромжтой байхаас бусад тохиолдолд аливаа этгээд тухайн талбайг аэродромоор 

ашиглахгүй. 

(b) Дараахаас бусад тохиолдолд аливаа этгээд агаарын хөлгөөр аэродромд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) тухайн этгээд аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдсэн аэродромын 

ашиглалтын хязгаарлалт болон үйл ажиллагааны нөхцөлийг дагаж мөрддөг 

байх;  
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91.123. Flight instruction 

No person shall give flight instruction in an aircraft, except a balloon, unless that aircraft 

is equipped with- 

(1) fully functioning dual controls; or 

(2) pitch, roll, yaw, and engine power controls which can be operated at either 

crew station. 

91.125. Simulated instrument flight 

(a) Except as provided in paragraph (b), no person may operate an aircraft in 

simulated instrument flight unless- 

(1) the aircraft has two pilot stations and one pilot station is occupied by a safety 

pilot who is the holder of a current pilot licence; and 

(2) the safety pilot has- 

(i) adequate vision forward and to each side of the aircraft; or 

(ii) a competent observer to adequately supplement the vision of the safety 

pilot; and 

(3) the aircraft is equipped with- 

(i) fully functioning dual controls; or 

(ii) pitch, roll, yaw, and engine power controls that can be operated from either 

pilot station. 

(b) A person may operate an aircraft in simulated instrument flight that does not 

comply with paragraph (a)(3) if- 

(1) the simulated flight is performed outside controlled airspace; and 

(2) the means of simulating instrument flight can be removed rapidly by the pilot-

in-command. 

91.127. Use of aerodromes 

(a) No person may use any place as an aerodrome unless that place is suitable for 

the purpose of taking off or landing of the aircraft concerned. 

(b) No person may operate an aircraft at an aerodrome unless- 

(1) that person complies with any limitations and operational conditions on the use 

of the aerodrome notified by the aerodrome operator; and 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  14 

(2) тухайн ХБЗ, хэлипорт, эсхүл усан дээр буух талбайг тухайн агаарын хөлгийн 

маягт тохирох удирдлагатай гэрэлтүүлгээр тоноглосон ба шөнийн цагаар 

хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх үед гэрэлтүүлгийг асаасан байх;  

(3) тухайн этгээд агаарын хөлгөөр, агаарын хөлөг ашиглахад аюултай гэж 

аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдсэн, эсхүл тэмдэглэсэн 

маневрын бүсээс, эсхүл түүний хэсгээс зайтай маневр хийх; 

(4) тухайн ХБЗ, хэлипорт, эсхүл усан дээр буух талбай нь, үйл ажиллагаанд 

зайлшгүй шаардлагатай хүн, тээврийн хэрэгсэл, эсхүл хөлөг онгоцноос бусад, 

буулт, эсхүл хөөрөлт үйлдэх үед саад учруулж болох хүн, амьтан, тээврийн 

хэрэгсэл, хөлөг онгоцноос чөлөөтэй байх.  

(c) Агаарын хөлөг дараах шаардлага хангасан маневр хийж чаддаг байхаас бусад 

тохиолдолд, нисгэгч тухайн агаарын хөлгөөр аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний 

хайрцагт үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) аливаа саадаас чөлөөтэй байх; 

(2) тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцаг, эсхүл бусад аэродромын 

хэрэглэлийн ойртолтын журамтай зөрчилдөхгүй байх. 

(d) Энэ зүйлийн (a), (b) болон (c)-ийн шаардлагыг бүрэн хангасан байхаас гадна, 

аливаа этгээд нь дараах нөхцөлийг бататгахгүйгээр нисдэг тэргээр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй: 

(1) хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дэх хэлипорт, эсхүл агаарт 

тогтох нислэг үйлдэх талбайн дараах өгөгдөл нь нислэг үйлдэж байгаа нисдэг 

тэрэгний үзүүлэлт болон гадна орчны гэрлийн нөхцөлтэй нийцэж байгааг: 

(i) бодит үзүүлэлт; 

(ii) саадыг хязгаарлах гадаргуу; 

(iii) ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ;  

(2) хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүсийн гаднах хэлипорт, эсхүл 

агаарт тогтох нислэг үйлдэх талбай нь дараах шаардлагыг хангасан байх: 

(i) нисдэг тэрэг саадаас чөлөөтэй, агаарт тогтох нислэг үйлдэхэд 

тохиромжтой байх; 

(ii) хэлипортын хувьд, газардах болон хөөрөхөд тохиромжтой талбайн 

гадаргуутай байх; 

(3) тухайн нисдэг тэрэг нь Хүчин чадлын Ангилал-1 нисдэг тэрэг байхаас бусад 

тохиолдолд, хэлипорт, эсхүл агаарт тогтох нислэгт ашиглах талбай нь гадаргуу 

дээр байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр, aвторотацаар 

буулт үйлдэж болох ойртолтын болон хөөрөлтийн нислэгийн замтай байх. 

91.129. Хязгаарлалттай болон аюултай бүс 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, нисгэгч ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон хязгаарлалттай 

бүсэд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) хязгаарлалттай бүсэд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, хариуцсан эрх бүхий 

байгууллагаас авсан зөвшөөрөлтэй байх;  

(2) хязгаарлалттай бүсэд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, зарлан мэдээлсэн 

нөхцөлийг дагаж мөрддөг байх; 
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(2) the runway, heliport, or water channel, is equipped with operable lighting, 

appropriate to that type of aircraft, when landing or taking off at night, and the 

lighting is activated; and 

(3) that person manoeuvres the aircraft clear of any manoeuvring area or part of 

any manoeuvring area that has been notified or marked as unsafe for aircraft 

use by the aerodrome operator; and 

(4) the runway, heliport, or water channel, is clear of all persons, animals, vehicles, 

vessels, or other obstructions during landing or take-off, other than persons, 

vehicles, or vessels essential to the operation. 

(c) No pilot may operate an aircraft in an aerodrome traffic circuit unless the aircraft 

can be manoeuvred- 

(1) clear of any obstructions; and 

(2) without conflicting with the aerodrome traffic circuit or instrument approach 

procedure of any other aerodrome. 

(d) In addition to fulfilling the requirements of paragraphs (a), (b), and (c), no person 

may operate a helicopter without ensuring that- 

(1) any place used as a heliport or as a place to hover within a congested area of 

a city, town, or settlement has- 

(i) physical characteristics; and 

(ii) obstacle limitation surfaces; and 

(iii) visual aids- 

commensurate with the ambient light conditions and the characteristics of the 

helicopter being operated; and 

(2) any place used as a heliport or as a place to hover that is outside a congested 

area of a city, town, or settlement- 

(i) is suitable for the helicopter to hover clear of obstructions; and 

(ii) for a heliport, has a surface area suitable for touchdown and lift-off; and 

(3) unless the helicopter is a performance Class 1 helicopter, any place used as 

a heliport or as a place to hover has such approach and take-off paths that an 

autorotative landing can be conducted without causing a hazard to any 

persons or property on the surface. 

91.129. Restricted and danger areas 

(a) A pilot must not operate an aircraft within a restricted area designated under Part 

71 unless that pilot- 

(1) has the approval of the administering authority responsible for the restricted 

area to operate within that area; and 

(2) complies with any conditions promulgated for operation within the restricted 

area; and 
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(3) хязгаарлалттай бүсэд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, хариуцсан эрх бүхий 

байгууллагын тогтоосон бүх нөхцөлийг дагаж мөрддөг байх. 

(b) Нисгэгч аюултай бүстэй холбоотой тухайн үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн 

аюулгүй байдалд нөлөөлөхгүй болохыг тогтоосноос бусад тохиолдолд, тухайн нисгэгч 

ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон аюултай бүсэд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

91.131. Нам өндрийн нислэгийн зоон 

(a) Дараах тохиолдолд нисгэгч ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон нам өндрийн нислэгийн 

зоонд үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) шөнийн цагаар; эсхүл 

(2) дараахаас бусад тохиолдолд, өдрийн цагаар: 

(i) тухайн нисгэгч нь: 

(A) хамтарсан нислэгийн зааварчилгаа авч байгаа; эсхүл 

(B) ИНД-61-ийн дагуу олгосон багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшдэг байх; 

эсхүл 

(C) нам өндрийн нислэгийн зооны хязгаар, нам өндрийн нислэгийн зоонд 

нэвтрэх болон гарах аргын зааварчилгаа авсан бөгөөд ИНД-61-ийн 

дагуу олгосон багш-нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч тухайн нислэгийг 

зөвшөөрсөн байх;  

(ii) нам өндрийн нислэгийн зоонд гүйцэтгэх нислэгийн хувьд, тухайн нисгэгч 

бүсийг ашигладаг байгууллагаас үйл ажиллагааны нөхцөлийн талаар 

зааварчилгаа авсан байх; 

(iii) нам өндрийн нислэгийн зоонд гүйцэтгэх нислэгийн хувьд, тухайн нисгэгч 

үйл ажиллагааны нөхцөлийг дагаж мөрддөг байх;  

(iv) нам өндрийн нислэгийн зоонд орохын өмнө, тухайн нисгэгч холбогдох VHF 

давтамжаар нам өндрийн нислэгийн зоонд гүйцэтгэх нислэгийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон төлөвлөсөн хугацааг мэдээлдэг байх; 

(v) нам өндрийн нислэгийн зоонд байхдаа, тухайн нисгэгч холбогдох VHF 

давтамжаар холбоог байнга сонсож, хянаж байх ба тухайн нам өндрийн 

нислэгийн зооноос гарахдаа мэдээлдэг байх. 

(b) ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон нам өндрийн нислэгийн зоонд агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч тухайн агаарын хөлөг гадаргуу дээр байгаа хүн, 

эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгааг бататгах 

үүрэгтэй. 

(c) ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон нам өндрийн нислэгийн зоонд агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч тухайн агаарын хөлөгт зорчигч тээвэрлэхгүй байх 

үүрэгтэй. 
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(3) complies with any conditions imposed by the administering authority for 

operation within the restricted area. 

(b) A pilot must not operate an aircraft within a danger area designated under Part 71 

unless that pilot has determined that the activity associated with the danger area will 

not affect the safety of the aircraft. 

91.131. Low flying zones 

(a) A pilot must not operate an aircraft within a low flying zone designated under Part 

71- 

(1) during the night; or 

(2) during the day unless- 

(i) the pilot- 

(A) is receiving dual flight instruction; or 

(B) holds an instructor rating issued under Part 61; or 

(C) is briefed on the boundaries of the low flying zone and the method of 

entry and exit from the low flying zone and is authorised for that flight 

by the holder of an instructor rating issued under Part 61; and 

(ii) the pilot has been briefed by the using agency on the conditions of 

operation for flight within the low flying zone; and 

(iii) the pilot complies with the conditions of operation for flight within the low 

flying zone; and 

(iv) before entering the low flying zone, the pilot broadcasts on the appropriate 

VHF frequency details of the flight and the proposed duration in the low 

flying zone; and 

(v) the pilot maintains a listening watch on the appropriate VHF frequency 

while in the low flying zone and broadcasts or reports on vacating the low 

flying zone. 

(b) A pilot operating an aircraft within a low flying zone designated under Part 71 must 

ensure that the aircraft is operated without hazard to persons or property on the 

surface. 

(c) A pilot operating an aircraft within a low flying zone designated under Part 71 must 

not carry a passenger on the aircraft. 
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91.133. Цэргийн үйл ажиллагааны бүс 

Дараахаас бусад тохиолдолд нисгэгч ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон цэргийн үйл 

ажиллагааны бүсэд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд гүйцэтгэх дараах үйл ажиллагааны хувьд, 

хариуцсан эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байх: 

(i) Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр цэргийн үйл ажиллагааны 

бүсэд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; эсхүл 

(ii) гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх 

цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх;  

(2) цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, зарлан 

мэдээлсэн нөхцөлийг дагаж мөрддөг байх;  

(3) цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хувьд, хариуцсан 

эрх бүхий байгууллагын тогтоосон нөхцөлийг дагаж мөрддөг байх. 

91.135. Радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоон 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, дараах шаардлагыг хангаагүй 

нисгэгч ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд оноосон радио давтамжаар дараах 

мэдээллийг өгдөг байх: 

(i) тухайн бүсэд орохдоо - агаарын хөлгийн дуудлага, байршил, өндрийн-

түвшин болон радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд тухайн нисгэгчийн 

үйлдэх нислэгийн зорилго; 

(ii) радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд байгаа аэродромын нислэгийн 

хөдөлгөөний хайрцагт нэгдэх үедээ - агаарын хөлгийн дуудлага, 

байршил, өндрийн-түвшин болон тухайн нисгэгчийн зорилго; 

(iii) радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд байгаа аэродромоос хөөрөлт 

үйлдэхээр ХБЗ-д орохын өмнө - агаарын хөлгийн дуудлага, хөөрөлтөд 

ашиглах зурвас болон хөөрөлтийн дараа радио нэвтрүүлэг шаардлагатай 

зоонд тухайн нисгэгчийн үйлдэх нислэгийн зорилго;  

(iv) бусад хугацаанд, радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд тогтоосноос 

доошгүй үечлэлтэйгээр - агаарын хөлгийн дуудлага, байршил, өндрийн-

түвшин болон тухайн нисгэгчийн радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд 

үйлдэх нислэгийн зорилго;  

(2) радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд оноосон радио давтамжаар холбоог 

байнга сонсож, хянадаг байх;  

(3) хэрэв тоноглосон бол, агаарын хөлгийн буултын гэрэл, эсхүл мөргөлдөхөөс 

сэргийлэх гэрлийг асаасан байх. 

(b) Жагсаалын нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч радио нэвтрүүлэг 

шаардлагатай зоонд зөвхөн дараах тохиолдолд энэ зүйлийн (а)(1), (а)(2)-ыг дагаж 

мөрдөхгүйгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно: 

(1) жагсаалын нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн бүх нисгэгч (а)(3)-ыг дагаж 

мөрдөж байгаа бол;  
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91.133. Military operating areas 

A pilot must not operate an aircraft within a military operating area designated under 

Part 71 unless the pilot- 

(1) has the approval of the administering authority responsible for the military 

operating area- 

(i) to operate a Mongolian registered aircraft within the military operating 

area; or 

(ii) to operate a foreign aircraft within any portion of the military operating area 

that is within the territorial limits of Mongolia; and 

(2) complies with any conditions promulgated for operation within the military 

operating area; and 

(3) complies with any conditions imposed by the administering authority for 

operation within the military operating area. 

91.135. Mandatory broadcast zones 

(a) Except as provided in paragraphs (b) and (c), a pilot must not operate an aircraft 

within a mandatory broadcast zone designated under Part 71 unless that pilot- 

(1) makes the following broadcasts on the radio frequency assigned to the 

mandatory broadcast zone: 

(i) at entry - the aircraft callsign, position and altitude, and the pilot’s 

intentions for flight within the mandatory broadcast zone: 

(ii) when joining the aerodrome traffic circuit of an aerodrome within the 

mandatory broadcast zone - the aircraft callsign, position and altitude, 

and the pilot’s intentions: 

(iii) before entering a runway for take-off from an aerodrome within the 

mandatory broadcast zone - the aircraft callsign, the runway to be used 

for take-off, and the pilot’s intentions for flight within the mandatory 

broadcast zone after take-off; and 

(iv) at any other time at least at the intervals prescribed for the mandatory 

broadcast zone - the aircraft callsign, position and altitude, and the pilot’s 

intentions for flight within the mandatory broadcast zone; and 

(2) maintains a listening watch on the radio frequency assigned to the mandatory 

broadcast zone; and 

(3) activates, if equipped, the aircraft’s landing lights or anti- collision lights. 

(b) Pilots of aircraft in formation may operate within a mandatory broadcast zone 

without complying with paragraphs (a)(1) and (a)(2), but only if- 

(1) all the pilots of the aircraft in formation comply with paragraph (a)(3); and 
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(2) толгойлж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч (a)(1), (2)-ыг дагаж мөрдөж байгаа 

бол. 

(c) Ажиллагаатай радио холбоогүй нь ажиллагаагүй агаарын хөлгийн дарга тухайн 

радио холбоог засах зорилгоор радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд зөвхөн дараах 

тохиолдолд нислэг үйлдэж болно:  

(1) энэ зүйлийн (а)(3)-ыг дагаж мөрдөж байгаа бол;  

(2) хэрэв боломжтой бол хөлгийн дарга, энэ зүйлийн (а)(1)-д шаардсан 

мэдээллийг тухайн нисгэгчийн өмнөөс өөр этгээд дамжуулахаар зохион 

байгуулсан бол. 

(d) Радио нэвтрүүлэг шаардлагатай зоонд, эсхүл зоон руу шүхэрчин буулгахаар 

төлөвлөж байгаа шүхэр хаях агаарын хөлгийн дарга нь, радио нэвтрүүлэг 

шаардлагатай зоонд оноосон радио давтамжаар тухайн агаарын хөлгийн дуудлага, 

байршил, өндрийн-түвшин болон шүхрийн буулт үйлдэх этгээдийн зорилгыг, шүхрийн 

буулт үйлдэх этгээдэд агаарын хөлгөөс гарах зөвшөөрөл өгөхөөс өмнө мэдээлэх 

үүрэгтэй. 

91.137. Галт уулын аюултай зоон 

ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон галт уулын аюултай зоонд дараах тохиолдолд, нисгэгч 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) шөнийн цагаар; эсхүл 

(2) IMC-д; эсхүл 

(3) өдрийн цагаар VMC-д, нисгэгч дараах бүх нөхцөлийг тооцож үзсэний дараа, 

галт уулын аюул нь нислэгийн аюулгүй байдалд нөлөөлөхгүй болохыг 

тогтоосноос бусад тохиолдолд: 

(i) SIGMET-д багтсан холбогдох цаг уурын мэдээлэл; 

(ii) NOTAM мэдээлэл; 

(iii) ИНД-174-ийн дагуу Даргын олгосон цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын 

гэрчилгээ эзэмшдэг байгууллагаас тухайн зорилгоор гаргасан бусад 

мэдээлэл. 

91.139. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс 

ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүсэд дараах 

тохиолдолд, нисгэгч агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) шөнийн цагаар; эсхүл 

(2) дараахаас бусад тохиолдолд өдрийн цагаар: 

(i) тухайн ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс нь өдрийн цагаар байнга 

идэвхтэй байдаг байх; эсхүл 

(ii) хэрэв ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүсийг тухайн агаарын зайг 

хариуцсан НХУ-ын нэгжийн зөвшөөрлөөр идэвхжүүлдэг бол, ерөнхий 

зориулалтын нисэхийн бүсэд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх зөвшөөрлийг НХУ-

ын нэгж өгдөг байх ба тухайн бүсийг орхих НХУ-ын нэгжийн хүсэлтийг 

нисгэгч биелүүлдэг байх; эсхүл 
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(2) the pilot of the lead aircraft complies with paragraphs (a)(1) and (a)(2). 

(c) A pilot-in-command of an aircraft without an operable radio may operate within a 

mandatory broadcast zone for the purpose of enabling repairs to be made to that radio, 

but only if- 

(1) the pilot-in-command complies with paragraph (a)(3); and 

(2) if practicable, the pilot-in-command arranges for another person to make the 

broadcasts required in paragraph (a)(1) on the pilot’s behalf. 

(d) The pilot-in-command of a parachute-drop aircraft intending to drop a parachutist 

within or into a mandatory broadcast zone must make a broadcast on the radio 

frequency assigned to the mandatory broadcast zone stating the aircraft callsign, 

position, altitude, and the intentions of the person making the parachute descent before 

authorising that person to exit the aircraft to make the parachute descent. 

91.137. Volcanic hazard zones 

A pilot must not operate an aircraft within a volcanic hazard zone designated under 

Part 71- 

(1) during the night; or 

(2) in IMC; or 

(3) in VMC during the day unless the pilot determines that, after considering all of 

the following, the volcanic hazard will not affect the safety of the flight: 

(i) relevant meteorological information contained in SIGMET: 

(ii) NOTAM information; 

(iii) other information provided for this purpose by an organisation that holds a 

meteorological service certificate issued by the Director under Part 174. 

91.139. General aviation areas 

A pilot must not operate an aircraft within a general aviation area designated under 

Part 71- 

(1) during the night; or 

(2) during the day unless- 

(i) the general aviation area is active permanently during the day; or 

(ii) if the general aviation area is made active by the approval of the ATC unit 

responsible for the airspace, an approval has been given by the ATC unit 

to operate within the general aviation area and the pilot complies with any 

request from the ATC unit to vacate the general aviation area; or 
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(iii) хэрэв ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүсийг агаарын зай ашиглагчийн 

хүсэлтээр тухайн агаарын зайг хариуцсан НХУ-ын нэгж идэвхжүүлдэг бол, 

урьдчилсан мэдэгдлийг НХУ-ын нэгжид хүргүүлдэг бөгөөд НХУ-ын нэгж нь 

ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс идэвхтэй болохыг бататгадаг байх. 

C Бүлэг - Нислэгийн ерөнхий дүрэм  

91.201. Агаарын хөлгийн аюулгүй байдал 

Агаарын хөлгийн дарга дараах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийн өмнө, тухайн агаарын хөлөг 

нислэгт тэнцэж байгаа ба аюулгүй нислэгийн нөхцөлийг хангаж байгааг дараах 

үзлэг шалгалт хийж бататгах баталгаажуулдаг байх: 

(i) 91.111-д шаардсан баримт бичгийн үзлэг шалгалт;  

(ii) тухайн агаарын хөлгийн үзлэг шалгалт;  

(2) нислэгийн үед тухайн агаарын хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагаа болон бүхээгт 

байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдлыг бататгах баталгаажуулдаг байх; 

(3) энэ хэсгийн (1)-д шаардсан үзлэг шалгалтыг дууссаны дараа болон тухайн 

нислэг дууссаны дараа, агаарын хөлгийн үзлэг шалгалтын үед болон 

нислэгийн үед нисэх багийн илрүүлсэн агаарын хөлгийн дутагдлыг техникийн 

бүртгэлийн дэвтэрт, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад дүйцэх баримт 

бичигт бүртгэнэ. 

91.203. Хөлгийн даргын эрх 

Агаарын хөлгийн дарга нь дараах тохиолдолд аливаа этгээд, эсхүл ачааг буулгах, 

эсхүл тээвэрлэхээс татгалзах үйлдлийг багтаасан, агаарын хөлөг болон тээвэрлэж 

байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгийн аюулгүй байдалд шаардлагатай шийдвэр гаргана: 

(1) согтууруулах ундаа, эсхүл аливаа эмийн нөлөөнд байгаа этгээдийг тээвэрлэх 

нь тухайн агаарын хөлөг, эсхүл бүхээгт байгаа хүмүүст аюул учруулж 

болзошгүй гэж үзсэн бол; 

(2) аливаа этгээд, эсхүл ачааны аливаа хэсэг нь тухайн агаарын хөлөг, эсхүл 

бүхээгт байгаа хүмүүст аюул учруулж болзошгүй гэж үзсэн бол.  

91.205. Багийн гишүүдийн ажлын байр 

(a) Агаарын бөмбөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед, 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн нь дараах шаардлага хангасан байна: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэхээр 

ажлын байраа орхихоос бусад тохиолдолд, өөрийн суудалд байраа эзэлсэн 

байх;  

(2) өөрийн суудалд сууж байхдаа мөрөвчит даруулгаа бүсэлсэн байх. 
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(iii) if the general aviation area is made active by notification from an airspace 

user to the ATC unit responsible for the airspace, prior notification has 

been given to the ATC unit, and the ATC unit has confirmed that the 

general aviation area is active. 

Subpart C - General Flight Rules 

91.201. Safety of aircraft 

A pilot-in-command of an aircraft must- 

(1) before operating the aircraft, be satisfied that the aircraft is airworthy and in a 

condition for safe flight, after- AN 6/I 4.3.3.1 

(i) the documents required under rule 91.111 have been inspected; and 

(ii) the aircraft has been inspected; and 

(2) during the flight, ensure the safe operation of the aircraft and the safety of its 

occupants; and AN 6/I 4.3.3.1 

(3) on completion of the inspections required by paragraph (1), and on completion 

of the flight, record in the technical log or other equivalent document 

acceptable to the Director any aircraft defects that are identified by the crew 

during the inspections and during the flight. 

91.203. Authority of the pilot-in-command 

Each pilot-in-command of an aircraft shall give any commands necessary for the safety 

of the aircraft and of persons or property carried on the aircraft, including disembarking 

or refusing the carriage of- 

(1) any person who appears to be under the influence of alcohol or any drug 

where, in the opinion of the pilot-in-command, their carriage is likely to 

endanger the aircraft or its occupants; and 

(2) any person, or any part of the cargo, which, in the opinion of the pilot-in-

command, is likely to endanger the aircraft or its occupants. 

91.205. Crew members at stations 

(a) Each crew member on duty during take-off and landing in an aircraft, other than in 

a balloon, shall- 

(1) be at their crew member station unless their absence is necessary to perform 

duties in connection with the operation of the aircraft; and 

(2) have their shoulder harness fastened while at the crew member station.  
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(b) Агаарын бөмбөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед, 

дараахаас бусад тохиолдолд, үүрэг гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн нь өөрийн 

суудалд сууж байхдаа хос мөрөвчит даруулгыг бүсэлсэн байна: 

(1) багийн гишүүний суудлыг хос мөрөвчит даруулгаар тоноглоогүй байх; эсхүл 

(2) багийн гишүүн нь хос мөрөвчит даруулга бүсэлсэн үед ажил үүргээ гүйцэтгэх 

боломжгүй байх. 

91.207. Суудал эзлэх ба даруулга бүслэх 

(a) Агаарын хөлгийн дарга, нислэгийн дараах үе шатанд зорчигчдыг суудал, эсхүл 

унтлагын ор эзэлж, суудлын бүс, даруулга бүс, эсхүл хэрэв тоноглосон бол хос 

мөрөвчит даруулга, эсхүл ганц хөндлөн мөрөвчит даруулгатай бүсээ бүслэхийг 

шаардах үүрэгтэй: 

(1) хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед;  

(2) агаарын хөлөг гадаргуугаас дээш 300 м-ээс (1000 ft) доош нам өндөрт нислэг 

үйлдэх үед; 

(3) зорчигчдын аюулгүй байдалд шаардлагатай гэж хөлгийн дарга үзсэн бусад цаг 

хугацаанд;  

(4) аэробатик нислэгийн үед;  

(5) задгай нислэгийн бүхээгтэй агаарын хөлөгт байнга. 

(b) Хэрэв хөлгийн дарга тухайн нислэгийн зорилготой холбоотой зорчигчийн заавал 

гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай гэж үзвэл тухайн зорчигчийг хос мөрөвчит, 

эсхүл ганц хөндлөн мөрөвчит даруулгаа тайлахыг дараах тохиолдолд зөвшөөрч 

болно: 

(1) хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед;  

(2) агаарын хөлөг гадаргуугаас дээш 300 м-ээс (1000 ft) доош нам өндөрт нислэг 

үйлдэх үед. 

(c) Агаарын хөлгийн дарга хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед суудлыг хөөрөлтийн 

болон буултын байрлалд оруулахыг зорчигчдоос шаардах үүрэгтэй. 

(d) Энэ зүйлийн (а)(1), (2) болон (3) нь дараах тохиолдолд 4-өөс доош насны хүүхдэд 

хамаарахгүй, хэрэв тухайн хүүхдийг: 

(1) зорчигчийн суудал, эсхүл унтлагын ор эзэлж байгаа насанд хүрсэн хүн тэвэрч 

байгаа ба тухайн хүүхдийг хамгаалах бүсээр насанд хүрсэн хүний суудлын 

бүсэнд бэхэлсэн бол; эсхүл 

(2) хүүхдийн даруулгын системээр тоноглосон суудалд суулгасан, хэрэв хүүхэд 

тухайн хэрэгсэлд заасан жингийн хязгаарлалтаас хэтрээгүй ба эцэг эх, асран 

хамгаалагч, эсхүл нислэгийн турш хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалахаар 

эцэг эх, эсхүл асран хамгаалагчийн томилсон этгээд харгалзаж байгаа бол. 

(e) Энэ зүйлийн (a) нь агаарын бөмбөлгөөр тээвэрлэж байгаа зорчигч, эсхүл шүхрийн 

үйл ажиллагаанд оролцож байгаа этгээдэд хамаарахгүй. 
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(b) Each crew member on duty during take-off and landing in an aircraft, other than in 

a balloon, shall have their shoulder harness fastened while at their crew member 

station, unless- 

(1) the seat at the crew member station is not equipped with a shoulder harness; 

or 

(2) the crew member would be unable to perform their duties with the shoulder 

harness fastened. 

91.207. Occupation of seats and wearing of restraints 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must require each passenger to occupy a seat 

or berth and to fasten their safety belt, restraining belt or, if equipped, shoulder harness 

or single diagonal shoulder belt- 

(1) during each take-off and landing; and 

(2) when the aircraft is flying at a height of less than 1000 feet above the surface; 

and 

(3) at other times when the pilot-in-command considers it necessary for their 

safety; and 

(4) during aerobatic flight; and 

(5) at all times in an open cockpit aircraft. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft may permit a passenger to unfasten a shoulder 

harness or single diagonal shoulder belt- 

(1) during take-off and landing; and 

(2) when the aircraft is flying at a height of less than 1000 feet above the surface- 

if the pilot-in-command is satisfied that such action is necessary for the passenger’s 

performance of an essential function associated with the purpose of the flight. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft must require each passenger to place their seat 

in the take-off and landing configuration during take-off and landing. 

(d) Paragraphs (a)(1), (2), and (3) do not apply to a child under 4 years of age if the 

child- 

(1) is held by an adult who is occupying a seat or berth, and the child is secured 

by a safety belt attached to the adult’s seat belt; or 

(2) occupies a seat equipped with a child restraint system, if the child does not 

exceed the specified weight limit for that system and is accompanied by a 

parent, guardian, or by an attendant designated by the child’s parent or 

guardian to attend to the safety of the child during the flight. 

(e) Paragraph (a) does not apply to passengers carried in balloons or engaged in 

parachute operations. 
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91.209. Хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж ашиглах 

(a) Битүүмжлэлгүй агаарын хөлгийн дарга нь, тухайн агаарын хөлөг далайн дундаж 

түвшнээс дээш (AMSL) 3900 м-ээс (13 000 ft) дээш түвшинд нислэг үйлдэж байх бүх 

цаг хугацаанд болон AMSL 3000 - 3900 м-ийн (10 000 - 13 000 ft) хооронд нислэгийн 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 30 минутаас дээш аль ч үед дараах шаардлагыг тавих 

үүрэгтэй: 

(1) бүх багийн гишүүд болон зорчигчид нэмэлт хүчилтөрөгч ашиглах;  

(2) багийн гишүүн өөрийн суудлаа орхихыг шаарддаг үүрэг гүйцэтгэх үедээ 

тохируулагч болон түүнд бэхэлсэн хүчилтөрөгчийн багийг багтаасан зөөврийн 

хүчилтөрөгч ашиглах. 

(b) Битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийн дарга нь дараах шаардлагыг тавих үүрэгтэй: 

(1) бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) дээш байх 

бүх цаг хугацаанд: 

(i) багийн гишүүд нэмэлт хүчилтөрөгч ашиглах;  

(ii) багийн гишүүн бүр, өөрийн суудлаа орхихыг шаарддаг үүрэг гүйцэтгэх 

үедээ тохируулагч болон түүнд бэхэлсэн хүчилтөрөгчийн багийг багтаасан 

зөөврийн хүчилтөрөгч ашиглах; 

(2) тухайн агаарын хөлөг нислэгийн түвшин 10 650 - 12 500 м-ийн (FL350 - FL410) 

хооронд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бүх цаг хугацаанд: 

(i) нэмэлт хүчилтөрөгчөөр байнга хангадаг, эсхүл бүхээгийн даралтын 

өндрийн-түвшин AMSL 3900 м-ээс (13 000 ft) дээш хэтэрсэн аль ч үед 

нэмэлт хүчилтөрөгчөөр автоматаар хангадаг хүчилтөрөгчийн багийг 

нисгэгчийн суудалдаа байгаа нэг нисгэгч өмсөж, хэрэглэх; эсхүл 

(ii) хоёр нисгэгч өөрсдийн суудалд байраа эзэлсэн байх ба нисгэгч бүр 5 

секундийн дотор хүчилтөрөгчөөр хангадаг хүчилтөрөгчийн багийг авч 

хэрэглэх боломжтой байх; 

(3) тухайн агаарын хөлөг, нислэгийн түвшин 12 500 м-ээс (FL410) дээш үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бүх цаг хугацаанд, нисгэгчийн суудалдаа байгаа 

нэг нисгэгч хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн багийг байнга өмсөж, хэрэглэж байх. 

(c) Битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийн дарга нь тухайн агаарын хөлөг 4 минутаас бага 

хугацаанд AMSL 4250 м (14 000 ft), эсхүл түүнээс доош өндөр алдаж чаддаг байхаас 

бусад тохиолдолд, битүүмжлэл алдсаны дараа бүхээгийн даралт AMSL 4250 м-ээс (14 

000 ft) дээш байх бүх цаг хугацаанд зорчигч бүрийг нэмэлт хүчилтөрөгч хэрэглэхийг 

шаардах үүрэгтэй. 
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91.209. Use of oxygen equipment 

(a) A pilot-in-command of an unpressurised aircraft must, during any time that the 

aircraft is being operated above 13 000 feet AMSL and during any period of more than 

30 minutes that the aircraft is being operated between 10 000 feet and up to and 

including 13 000 feet AMSL, require- 

(1) each crew member and each passenger to use supplemental oxygen; and 

(2) each crew member to use portable oxygen equipment, including a regulator 

and attached oxygen mask, for any duty requiring movement from their usual 

station. 

(b) A pilot-in-command of a pressurised aircraft must- 

(1) during any time the cabin pressure altitude is above 10 000 feet AMSL, require- 

(i) each crew member to use supplemental oxygen; and 

(ii) each crew member to use portable oxygen equipment, including a 

regulator and attached oxygen mask, for any duty requiring movement 

from their usual station; and 

(2) during any time the aircraft is being operated from FL350 up to and including 

FL410, require- 

(i) one pilot at a pilot station to wear and use an oxygen mask that either 

supplies supplemental oxygen at all times or automatically supplies 

supplemental oxygen whenever the cabin pressure altitude exceeds 13 

000 feet AMSL; or 

(ii) two pilots to be at their pilot stations and each pilot to have access to an 

oxygen mask that can be placed on the face and supplying oxygen within 

5 seconds; and 

(3) during any time the aircraft is being operated above FL410, require one pilot 

at a pilot station to wear and use a demand oxygen mask at all times. 

(c) A pilot-in-command of a pressurised aircraft must, following pressurisation failure, 

require each passenger to use supplemental oxygen during any time that the cabin 

pressure is above 14 000 feet AMSL, unless the aircraft can descend to 14 000 feet 

AMSL or below within 4 minutes. 
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91.211. Зорчигчдод өгөх зааварчилгаа 

(a) Зорчигч тээвэрлэж байгаа агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд 

нь зорчигч бүр дараах зааварчилгаа авдаг болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) хэрэв тамхи татахыг зөвшөөрдөг бол татаж болох нөхцөл;  

(2) 91.121 болон 91.207-д заасан холбогдох шаардлага;  

(3) зорчигчийн орох хаалга болон ослын гарцын байрлал, түүнийг нээх арга;  

(4) энэ Дүрмээр авч явахыг шаардсан тохиолдолд: 

(i) зорчигчийн хэрэглээнд зориулсан аврах болон ослын төхөөрөмжийн 

байрлал;  

(ii) усан дээгүүр үйлдэх нислэгт 91.525-д шаардсан хөвөгч төхөөрөмж 

ашиглах;  

(iii) зорчигчийн хэрэглээнд зориулан агаарын хөлөгт суурилуулсан 

хүчилтөрөгчийн төхөөрөмжийг хэвийн болон онцгой нөхцөлийн үед 

ашиглах;  

(5) онцгой нөхцөлийн буулт үйлдэх үед мөрдөх журам;  

(6) 91.7-гийн дагуу зөөврийн цахилгаан төхөөрөмж ашиглах. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан зааварчилгаа нь: 

(1) хөлгийн дарга, багийн гишүүн болон үйл ажиллагаа эрхлэгчийн томилсон 

этгээдээр, эсхүл дүрс бичлэгээр өгөгддөг байх ёстой;  

(2) AMSL 7600 м-ээс (25 000 ft) дээш түвшинд үйлдэх нислэгийн хувьд, нэмэлт 

хүчилтөрөгчийн төхөөрөмжийн ашиглалтын үзүүлбэрийг багтаасан байх ёстой; 

(3) энэ Дүрмээр авч явахыг шаардсан тохиолдолд, аврах хэрэгслийн ашиглалтын 

үзүүлбэрийг багтаасан байх ёстой;  

(4) хамааралтай бол, ИНД-ээр зорчигчийн гэрэлтдэг тэмдэг болон багийн 

гишүүний зааварчилгааг зорчигч мөрдөхийг шаардсан мэдэгдлийг багтаасан 

байх ёстой;  

(5) зорчигч бүрд зориулсан, дараах мэдээллийг агуулсан хэвлэмэл зурагт хуудсыг 

нэмэлтээр хавсаргасан байж болно: 

(i) ослын гарцыг ажиллуулах арга болон зурагт хуудас;  

(ii) зорчигчийн хэрэглээнд зориулсан ослын төхөөрөмжийг ашиглахад 

шаардлагатай бусад зааварчилгаа. 

(6) хэрэв хөлгийн дарга тухайн зааварчилгааны агуулгыг бүх зорчигч мэдэж 

байгаа болохыг тогтоосон бол шаардлагагүй. 

(c) Энэ зүйлийн (b)(5)-д заасны дагуу хэвлэмэл зурагт хуудас ашиглаж байгаа 

тохиолдолд үйл ажиллагаа эрхлэгч нь түүнийг бүх зорчигч ашиглахад тохиромжтой 

байрлалд байрлуулах ба уг хуудсанд зөвхөн тухайн агаарын хөлгийн маяг, загварт 

тохирсон мэдээлэл агуулагдсан болохыг бататгах үүрэгтэй.  
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91.211. Passenger briefing 

(a) A person operating an aircraft carrying passengers must ensure that each 

passenger has been briefed on- 

(1) the conditions if smoking is permitted; and 

(2) the applicable requirements specified in 91.121 and 91.207; and 

(3) the location and means for opening the passenger entry doors and emergency 

exits; and 

(4) when required to be carried by this Part- 

(i) the location of survival and emergency equipment for passenger use; and 

(ii) the use of flotation equipment required under 91.525 for a flight over water; 

and 

(iii) the normal and emergency use of oxygen equipment installed in the 

aircraft for passenger use; and 

(5) procedures in the case of an emergency landing; and 

(6) the use of portable electronic devices in accordance with 91.7.  

(b) The briefing required under paragraph (a)- 

(1) must be given by the pilot-in-command, a member of the crew, a person 

nominated by the operator, or by a recorded presentation; and 

(2) must, for flights above FL250, include a demonstration on the use of 

supplemental oxygen equipment; and 

(3) must include a demonstration on the use of life preservers when required to 

be carried by this Part; and 

(4) must include a statement, as appropriate, that Civil Aviation Rules require 

passenger compliance with lighted passenger signs and crew member 

instructions; and 

(5) may be supplemented by printed cards for the use of each passenger 

containing- 

(i) diagrams of, and methods of operating the emergency exits; and 

(ii) other instructions necessary for the use of emergency equipment intended 

for use by passengers; and 

(6) is not required if the pilot-in-command determines that all the passengers are 

familiar with the contents of the briefing. 

(c) Where printed cards are used in accordance with paragraph (b)(5), the operator 

must place them in convenient locations on the aircraft for the use of each passenger 

and ensure that they contain information that is pertinent only to the type and model of 

aircraft on which they are carried. 
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91.213. Гар тээш 

Агаарын бөмбөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд 

хөөрөлт, эсхүл буултын өмнө бүх зорчигчийн гар тээшийг агаарын хөлгийн бүхээгт 

дараах байдлаар байрлуулсан болохыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) гар тээшний тавиурт; эсхүл  

(2) зорчигчийн суудал доор дараах байдлаар: 

(i) ослын цохилтын нөлөөнд урагш гулсахгүй байхаар; эсхүл 

(ii) онцгой нөхцөлийн үеийн агаарын хөлгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд саад 

болохгүй байхаар. 

91.215. Ачаа тээвэрлэх 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, үйл ажиллагаа эрхлэгч агаарын хөлөгт ачаа 

тээвэрлэх зөвшөөрөл олгохгүй байх үүрэгтэй: 

(1) ачааг суудал дээр, ачааны тавиур, эсхүл суудлын дээрх тээшний саванд, эсхүл 

ачааны, эсхүл тээшний бүхээгт байрлуулсан байх;  

(2) нислэгт болон газарт тохиолддог хэвийн нөхцөлд тухайн ачаа нь хөдөлгөөнгүй 

байхыг бататгах зорилгоор хангалттай бөх бат хамгаалах бүс, эсхүл бусад 

даруулгын хэрэгслээр найдвартай бэхэлсэн байх;  

(3) зорчигчид гэмтэл учруулахаас сэргийлэн ачааг баглаж, бүтээсэн байх. 

(b) Агаарын хөлөгт ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл олгодог үйл ажиллагаа эрхлэгч нь 

дараах тохиолдолд ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл олгохгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн ачаа нь агаарын хөлгийн нислэгийн заавар, эсхүл зурагт хуудсанд 

заасан суудал, унтлагын ор, эсхүл шалны даацын хязгаарлалтаас хэтэрсэн; 

эсхүл  

(2) тухайн ачааг шаардлагатай ослын гарцаар нэвтрэх, эсхүл түүнийг ашиглахад, 

эсхүл зорчигч болон багийн гишүүдийн бүхээгийн хоорондын гол замыг 

ашиглахад саад болохоор байрлуулсан. 

91.217. Нислэгийн өмнөх арга хэмжээ 

Нислэг эхлэхийн өмнө агаарын хөлгийн дарга тухайн нислэгтэй холбоотой дараах 

мэдээллийг авч, түүнтэй бүрэн танилцсан байх үүрэгтэй: 

(1) боломжтой бүх тохиолдолд, цаг уурын бодит мэдээ;  

(2) түлшний шаардлага;  

(3) боломжит бэлтгэл аэродром, хэрэв төлөвлөсөн нислэгийг гүйцэтгэх боломжгүй 

бол; 

(4) НХҮ-ээс мэдээлсэн, мэдэгдэж байгаа, эсхүл гарч болзошгүй хөдөлгөөний 

саатал;  

(5) ашиглахаар төлөвлөсөн холбооны болон навигацийн байгууламжийн төлөв 

байдал;  

(6) аэродромын бодит нөхцөл болон ашиглахаар төлөвлөсөн аэродромын ХБЗ-ны 

урт;  
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91.213. Carry-on baggage 

A person operating an aircraft, other than a balloon, must ensure that, before take-off 

or landing, all passenger baggage aboard the aircraft is stowed away- 

(1) in a baggage locker; or 

(2) under a passenger seat in such a way that it cannot-  

(i) slide forward under crash impact; or 

(ii) hinder evacuation of the aircraft in the event of an emergency. 

91.215. Carriage of cargo 

(a) An operator must not permit cargo to be carried in an aircraft unless it is- 

(1) carried on a seat, in a cargo rack or bin, or in a cargo or baggage compartment; 

and 

(2) properly secured by a safety belt or other restraining device having enough 

strength to ensure that the cargo does not shift under all normally anticipated 

flight and ground conditions; and 

(3) packaged and covered to avoid injury to passengers. 

(b) An operator who permits the carriage of cargo in an aircraft must not permit cargo- 

(1) to exceed the load limitation for the seats, berths, or floor structure as 

prescribed by the aircraft flight manual, or by placards; or 

(2) to be located in a position that restricts the access to or use of any required 

emergency exit, or the use of the aisle between the crew and the passenger 

compartments. 

91.217. Preflight action 

Before commencing a flight, a pilot-in-command of an aircraft must obtain and become 

familiar with all information concerning that flight including- 

(1) where practicable, the current meteorological information; and 

(2) the fuel requirements; and 

(3) the alternatives available if the planned flight cannot be completed; and 

(4) any known or likely traffic delays that have been notified by ATS; and 

(5) the status of the communication and navigation facilities intended to be used; 

and 

(6) the current conditions of the aerodrome and runway lengths at aerodromes of 

intended use; and 
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(7) агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан хөөрөлтийн болон буултын зайн 

өгөгдөл;  

(8) хоёр, эсхүл түүнээс олон хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) хөдөлгүүр ажиллагаагүй үеийн журам;  

(ii) нэг хөдөлгүүр ажиллагаагүй үеийн техникийн үзүүлэлтийн өгөгдөл. 

91.219. Үйл ажиллагааны хязгаарлалт болон ослын төхөөрөмжийн мэдлэг 

Нислэг эхлэхийн өмнө агаарын хөлгийн нисгэгч дараах шаардлагыг хангасан байна:  

(1) тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн заавартай танилцсан байх;  

(2) тухайн агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн, эсхүл Даргын тогтоосон үйл 

ажиллагааны хязгаарлалтыг багтаасан зурагт хуудас, жагсаалт, хэрэглэлийн 

тэмдэглэгээ, эсхүл түүний бүрдлийг эдгээрийн комбинацыг мэддэг байх;  

(3) агаарын хөлөгт суурилуулсан ослын төхөөрөмжийг ажиллуулж чаддаг байх;  

(4) багийн аль гишүүн ослын төхөөрөмжийг ажиллуулахаар томилогдсоныг мэддэг 

байх; 

(5) онцгой нөхцөлийн үед ослын төхөөрөмжийг хэрэглэх журамтай танилцсан 

байх. 

91.221. Нислэгийн төхөөрөмж болон үйл ажиллагааны мэдээлэл 

(a) Агаарын хөлгийн дарга, дараах төхөөрөмж болон мэдээлэл нь хүчинтэй бөгөөд 

шаардлага хангасан, тухайн агаарын хөлгийн нисэх багийн гишүүд хэрэглэхэд 

боломжтой болохыг бататгах үүрэгтэй:  

(1) цаг хугацааг зөв заах хэрэглэл; 

(2) холбогдох нислэгийн зураг; 

(3) IFR нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, холбогдох нислэгийн замын дагуух, 

терминал ойртолтын бүсийн, ойртолтын, хэрэглэлийн ойртолтын болон нисэн 

гарах нислэгийн зураг; 

(4) шөнийн үйл ажиллагааны хувьд, нисэх багийн гишүүн бүрд дэд зориулсан 

ажиллагаатай гар чийдэн. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д зааснаас гадна, MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй, эсхүл 10, 

эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай агаарын хөлгийн 

дарга нь тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасны дагуу нислэгийн хэвийн 

болон онцгой нөхцөлийн үед хэрэглэх бүхээгийн шалгах хуудсыг нисэх багийн гишүүд 

хэрэглэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

91.223. Аэродром дээр болон түүний ойролцоох нислэгийн үйл ажиллагаа 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аэродром дээр, эсхүл түүний 

ойролцоо үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисэх онгоцны нисгэгч дараах үүрэгтэй: 

(1) мөргөлдөхөөс сэргийлэх зорилгоор бусад аэродромын нислэгийн 

хөдөлгөөнийг ажиглах; 
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(7) any take-off and landing distance data contained in the aircraft flight manual; 

and 

(8) in the case of aircraft powered by two or more engines-  

(i) engine inoperative procedures; and 

(ii) one engine inoperative performance data. 

91.219. Familiarity with operating limitations and emergency equipment 

Each pilot of an aircraft shall, before beginning a flight, be familiar with-  

(1) the aircraft flight manual for that aircraft; and 

(2) any placards, listings, instrument markings, or any combination thereof, 

containing any operating limitation prescribed for that aircraft by the 

manufacturer or the Director; and 

(3) the emergency equipment installed on the aircraft; and 

(4) which crew member is assigned to operate the emergency equipment; and 

(5) the procedures to be followed for the use of the emergency equipment in an 

emergency situation. 

91.221. Flying equipment and operating information 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must ensure that the following equipment and 

information, in current and appropriate form, is accessible to every flight crew member 

of the aircraft: 

(1) an accurate means of indicating the time: 

(2) appropriate aeronautical charts: 

(3) for IFR operations, every appropriate navigational en-route, terminal area, 

approach, and instrument approach and departure chart: 

(4) for night operations, an operable electric torch for every flight crew member. 

(b) In addition to paragraph (a), a pilot-in-command of an aircraft in excess of 5700 kg 

MCTOW, or having a certificated passenger seating capacity of 10 seats or more, must 

ensure that every flight crew member uses a cockpit checklist covering the normal and 

emergency procedures for the operation of the aircraft in accordance with the aircraft 

flight manual. 

91.223. Operating on and in the vicinity of an aerodrome 

(a) Except as provided in paragraph (b), a pilot of an aeroplane operating on or in the 

vicinity of an aerodrome must- 

(1) observe other aerodrome traffic for the purpose of avoiding a collision; and 
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(2) НХУ өөрөөр зөвшөөрсөн, эсхүл зааварчилгаа өгснөөс бусад тохиолдолд, 

бусад агаарын хөлгийн үйлдэж байгаа аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний 

хайрцагт нийцүүлэх, эсхүл зай барих; 

(3) дараахаас бусад тохиолдолд, Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтэлсэн 

аэродромд буухаар ойртолт үйлдэх үед болон хөөрсний дараа зүүн гар тийш 

эргэж аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцгаар нислэг үйлдэх: 

(i) тухайн нисгэгчид НХУ өөрөөр зөвшөөрсөн, эсхүл зааварчилгаа өгсөн байх; 

эсхүл 

(ii) ашиглаж байгаа ХБЗ-ны хувьд, Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтэлсэн IFR-

ийн журам нь баруун гарын эргэлт болон буухаар ойртолт үйлдэх, эсхүл 

хөөрөлтийг хэрэглэлийн журмын дагуу үйлдэхийг заасан байх; 

(4) хэрэв Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтэлсэн аэродромын дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд тухайн ашиглаж байгаа ХБЗ-д баруун гарын аэродромын нислэгийн 

хөдөлгөөний хайрцаг заасан бол дараахаас бусад тохиолдолд, AIP-д хэвлэн 

нийтэлсэн аэродромд буухаар ойртолт үйлдэх үед болон хөөрөлт үйлдсэний 

дараа баруун гар тийш эргэж аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцгаар 

нислэг үйлдэх: 

(i) тухайн нисгэгчид НХУ өөрөөр зөвшөөрсөн, эсхүл зааварчилгаа өгсөн байх; 

эсхүл 

(ii) ашиглаж байгаа ХБЗ-ны Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтэлсэн IFR-ийн 

журамд зүүн гарын эргэлт болон буухаар ойртолт үйлдэх, эсхүл хөөрөлт 

үйлдэхийг хэрэглэлийн журмын дагуу гүйцэтгэдэг байхыг заасан байх;  

(5) НХУ өөрөөр зөвшөөрсөн, эсхүл зааварчилгаа өгснөөс бусад тохиолдолд, 

тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний тусгай журмыг дагаж мөрдөх.  

(b) Энэ зүйлийн (a)(3), (a)(4) болон (a)(5) нь 91.703-ын дагуу агаарын хөлгөөр нисэх 

спортын арга хэмжээнд оролцож байгаа хөлгийн даргад хамаарахгүй. 

(c) Энэ зүйлийн (a)(3), (a)(4)-ийг үл харгалзан, дараах тохиолдолд, Монгол Улсын AIP-

д хэвлэн нийтэлсэн аэродромоос ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа агаарын хөлгийн дарга нь буухаар ойртолт үйлдэх үед, эсхүл хөөрсний дараа 

аль ч чиглэлд эргэлт хийж болно, хэрэв: 

(1) тухайн аэродром нь аэродромын удирдлагын үйлчилгээгүй бол;  

(2) Зураг 1-д үзүүлсэн аэродромын газрын дохиог ашиглаж байгаа ХБЗ-ны дагуу 

байрлуулсан бол;  

(3) бусад аэродромын нислэгийн хөдөлгөөнтэй зөрчилдөөгүй бол. 

(d) Энэ зүйлийн (b), (c)-г харгалзан, аэродром дээр, эсхүл түүний ойролцоо үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисдэг тэрэгний дарга нь энэ зүйлийн (а)-г дагаж мөрдөх, 

эсхүл тухайн аэродром дээр, эсхүл түүний ойролцоо үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

нисэх онгоц ашигладаг аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцгаас зай барих 

үүрэгтэй. 
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(2) unless otherwise authorised or instructed by ATC, conform with or avoid the 

aerodrome traffic circuit formed by other aircraft; and 

(3) perform a left-hand aerodrome traffic circuit when approaching for a landing at 

and after take-off from an aerodrome that is published in the AIP Mongolia 

unless- 

(i) the pilot is otherwise authorised or instructed by ATC; or 

(ii) the IFR procedure published in the AIP Mongolia for the runway being 

used specifies a right-hand turn and the approach for landing or the take-

off is being performed in accordance with the instrument procedure; and 

(4) perform a right-hand aerodrome traffic circuit when approaching for a landing 

at and after take-off from an aerodrome that is published in the AIP Mongolia, 

if the details published in the AIP Mongolia for the aerodrome specify a right-

hand aerodrome traffic circuit for the runway being used unless- 

(i) the pilot is otherwise authorised or instructed by ATC; or 

(ii) the IFR procedure published in the AIP Mongolia for the runway being 

used specifies a left-hand turn and the approach for landing or the take-off 

is being performed in accordance with the instrument procedure; and 

(5) unless otherwise authorised or instructed by ATC, comply with any special 

aerodrome traffic rules for the aerodrome. 

(b) Paragraphs (a)(3), (a)(4), and (a)(5) do not apply to the pilot-in-command of an 

aircraft operating at an aviation event in accordance with rule 91.703. 

(c) Notwithstanding paragraphs (a)(3) and (a)(4), a pilot-in-command of an aircraft 

performing an agricultural aircraft operation from an aerodrome that is published in the 

AIP Mongolia may make turns in any direction when approaching for a landing or after 

take-off if- 

(1) the aerodrome does not have an aerodrome control service in attendance; and 

(2) an aerodrome ground signal depicted in Figure 1 is displayed alongside the 

runway in use; and 

(3) there is no conflict with other aerodrome traffic. 

(d) Subject to paragraphs (b) and (c), a pilot-in-command of a helicopter operating on 

or in the vicinity of an aerodrome must comply with paragraph (a) or avoid the 

aerodrome traffic circuit being used by an aeroplane operating on or in the vicinity of 

the aerodrome. 
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 Зураг 1. ХАА-н үйл ажиллагааны аэродромын газрын дохио 

91.225. НХҮ-тэй аэродром дахь үйл ажиллагаа 

(a) Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ нь ажиллагаатай байгаа аэродромд, эсхүл 

түүний ойролцоо үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга дараах 

үүрэгтэй: 

(1) НХУ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, аэродромын удирдлагын 

үйлчилгээтэй тогтоосон давтамжаар хоёр талын радио холбоог хадгалах; 

(2) нислэгийн дараах үе шат эхлэхээс өмнө аэродромын удирдлагын 

үйлчилгээнээс НХУ-ын зөвшөөрөл авах: 

(i) маневрын талбайн аливаа хэсэгт явгалах; эсхүл 

(ii) тухайн аэродромын ХБЗ, эсхүл хэлипортоос хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх; 

эсхүл 

(iii) удирдлагын зоонд орох. 

(b) Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ нь ажиллагаатай байгаа 

аэродромд, эсхүл түүний ойролцоо нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн дарга 

дараах үүрэгтэй: 

(1) хэрэв агаарын хөлгийг радио холбоогоор тоноглосон бол тухайн үйлчилгээний 

нэгжтэй тогтоосон давтамжаар хоёр талын радио холбоог хадгалж байх;  

(2) нислэгийн дараах үе шат эхлэхээс өмнө, тухайн аэродромыг ашиглах зорилгоо 

тухайн үйлчилгээний нэгжид мэдэгдэх: 

(i) маневрын талбайн аливаа хэсэгт явгалах; эсхүл  

(ii) тухайн аэродромын ХБЗ, эсхүл хэлипортоос хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх; 

эсхүл  

(iii) тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцагт нэгдэж орох.  

(c) Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ нь ажиллагаатай байгаа 

аэродромд, эсхүл түүний ойролцоо радио холбоогоор тоноглоогүй агаарын хөлгөөр 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь дараах нислэгийн үе шат 

эхлэхээс өмнө, тухайн аэродромыг ашиглах зорилгоо үйлчилгээний нэгжид мэдэгдэх 

үүрэгтэй: 
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Figure 1. Agricultural operations aerodrome ground signal 

91.225. Operations at aerodromes with air traffic services 

(a) A pilot-in-command of an aircraft on or in the vicinity of an aerodrome with an 

aerodrome control service in operation must- 

(1) unless otherwise authorised by ATC, maintain two-way radio communications 

with that service on the prescribed frequency; and 

(2) obtain an ATC clearance from that service before- 

(i) taxiing on any portion of the manoeuvring area; or 

(ii) landing at or taking-off from any runway or heliport at that aerodrome; or 

(iii) entering a control zone. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft on or in the vicinity of an aerodrome with an 

aerodrome flight information service in operation must- 

(1) if the aircraft is equipped with radio, maintain two-way radio communications 

with that service on the prescribed frequency; and 

(2) advise that service of the intended use of that aerodrome before- 

(i) taxiing on any portion of the manoeuvring area; or 

(ii) landing at or taking-off from any runway or heliport at that aerodrome; or 

(iii) entering the aerodrome traffic circuit at that aerodrome. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft that is not equipped with radio and that is on or 

in the vicinity of an aerodrome with an aerodrome flight information service in operation 

must advise that service of the intended use of the aerodrome before - 
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(1) маневрын талбайн аливаа хэсэгт явгалах;  

(2) тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний хайрцагт орох.  

91.227. Бусад агаарын хөлгийн ойролцоох нислэгийн үйл ажиллагаа 

Нисгэгч агаарын хөлгөөр дараах байдлаар үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) бусад агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх аюул үүсгэхээр хэт ойртох; эсхүл 

(2) тухайн жагсаалын нислэгт оролцож байгаа бусад агаарын хөлгийн даргатай 

урьдчилан зохицуулалт хийснээс бусад тохиолдолд, жагсаалын нислэгт 

оролцох; эсхүл 

(3) энэ хэсгийн (2)-ын шаардлага хангасан бөгөөд тухайн нисгэгч дараах үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэдэг байхаас бусад тохиолдолд, хөлс, эсхүл шан 

урамшуулалтай зорчигч тээвэрлэж байх үед жагсаалын нислэгт оролцох: 

(i) шүхэр хаях агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа; эсхүл 

(ii) ИНД-115-ийн дагуу Даргын олгосон гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж 

байгаа чөлөөт нисэхийн жагсаалын нислэгийн үйл ажиллагаа. 

91.229. Хөдөлгөөний давуу эрхийн дүрэм 

(a) Агаарын хөлгийн нисгэгч: 

(1) цаг агаарын нөхцөл тохиромжтой үед IFR, эсхүл VFR-ийн дагуу нислэг үйлдэж 

байгаагаас үл хамааран, бусад агаарын хөлгийг харах болон түүнээс 

зайлсхийх зорилгоор ил харааны ажиглалтыг тогтмол хийж байх үүрэгтэй;  

(2) хөдөлгөөний давуу эрхтэй байгаа бол чиглэл болон хурдаа хадгалах үүрэгтэй, 

гэхдээ ACAS resolution advisory-т суурилсан мөргөлдөхөөс зайлсхийх 

маневрыг багтаасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаас 

чөлөөлөгдөхгүй;  

(3) өөр агаарын хөлөгт зам тавьж өгөх үүрэгтэй бол дагалдах хуйлралын нөлөөг 

тооцон тухайн агаарын хөлгөөс хангалттай зайтай гүйцэж түрүүлэхээс бусад 

тохиолдолд, бусад агаарын хөлгийн дээгүүр, доогуур, эсхүл урдуур гүйцэж 

түрүүлэхээс зайлсхийх үүрэгтэй. 

(b) Өөр агаарын хөлөг эгц урдаас нь, эсхүл бараг урдаас нь ойртож байгаа үед 

агаарын хөлгийн нисгэгч чиглэлээ баруун гар тийш өөрчлөх үүрэгтэй. 

(c) Дараахаас бусад тохиолдолд, нисгэгч нь баруун гар талаас өөр агаарын хөлөг 

ойролцоогоор ижил өндрийн-түвшинд огтлолцож байгаа агаарын хөлөгт зам тавьж 

өгөх үүрэгтэй: 

(1) хөдөлгүүртэй, агаараас хүнд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

нисгэгч нь дирижабль, глайдер болон агаарын бөмбөлөгт зам тавьж өгөх 

үүрэгтэй байх;  

(2) дирижаблиар үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь глайдер болон 

агаарын бөмбөлөгт зам тавьж өгөх үүрэгтэй байх;  

(3) глайдераар үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь агаарын бөмбөлөгт зам 

тавьж өгөх үүрэгтэй байх;  
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(1) taxiing on to any portion of the manoeuvring area; and 

(2) entering the aerodrome traffic circuit at that aerodrome. 

91.227. Operating near other aircraft 

A pilot must not operate an aircraft- 

(1) so close to another aircraft as to create a collision hazard; or 

(2) in formation flight except by prior arrangement with the pilot-in-command of 

each aircraft in the formation; or 

(3) in formation flight while carrying passengers for hire or reward unless the 

requirements of paragraph (2) are met and the pilot is performing- 

(i) a parachute-drop aircraft operation; or 

(ii) an adventure aviation formation flight operation under the authority of an 

adventure aviation operator certificate issued by the Director under the Act 

and Part 115. 

91.229. Right-of-way rules 

(a) A pilot of an aircraft- 

(1) must, when weather conditions permit, regardless of whether the flight is 

performed under IFR or under VFR, maintain a visual lookout so as to see and 

avoid other aircraft; and 

(2) that has the right-of-way, must maintain heading and speed, but is not relieved 

from the responsibility of taking such action, including collision-avoidance 

manoeuvres based on resolution advisories provided by ACAS, that will best 

avert collision; and 

(3) that is obliged to give way to another aircraft, must avoid passing over, under, 

or in front of the other aircraft, unless passing well clear of the aircraft, taking 

into account the effect of wake turbulence. 

(b) A pilot of an aircraft must, when approaching another aircraft head-on, or nearly 

so, alter heading to the right. 

(c) A pilot of an aircraft that is converging at approximately the same altitude with 

another aircraft that is to its right, must give way, except that the pilot operating- 

(1) a power-driven heavier-than-air aircraft must give way to airships, gliders, and 

balloons; and 

(2) an airship must give way to gliders and balloons; and 

(3) a glider must give way to balloons; and 
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(4) хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь 

бусад агаарын хөлөг, эсхүл аливаа биетийг чирж байгаа агаарын хөлөгт зам 

тавьж өгөх үүрэгтэй байх;  

(5) бүх агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь шүхэрт зам 

тавьж өгөх үүрэгтэй байх. 

(d) Бусад агаарын хөлгийг гүйцэж түрүүлж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч, хэрэв 

гүйцэгдэж байгаа агаарын хөлгөөс зайлсхийх эргэлт шаардлагатай бол тухайн 

агаарын хөлгийг бүрэн гүйцэж түрүүлж, зайтай болох хүртэл чиглэлээ баруун гар тийш 

өөрчлөх үүрэгтэй. 

(e) Энэ зүйлийн (d)-ийн зорилгоор, гүйцэж түрүүлж байгаа агаарын хөлөг гэж урдаа 

байгаа агаарын хөлгийн ар талаас тэгш хэмтэй 70°-аас бага өнцгөөр ойртож байгаа 

агаарын хөлгийг хэлнэ. 

(f) Нислэгт, эсхүл гадаргуу дээр байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч дараах үүрэгтэй: 

(1) буулт үйлдэхээр ойртолтын төгсгөлийн үе шатанд байгаа, эсхүл буулт үйлдэж 

байгаа агаарын хөлөгт зам тавьж өгөх;  

(2) тухайн агаарын хөлөг нь буулт үйлдэхээр зорилгоор аэродромд ойртолт 

үйлдэж байгаа 2, эсхүл түүнээс дээш агаараас хүнд агаарын хөлгийн нэг бол 

нам өндрийн-түвшинд байгаа агаарын хөлөгт зам тавьж өгөх; 

(3) буулт үйлдэхээр ойртолтын төгсгөлд байгаа бусад агаарын хөлгийн урдуур 

хөндлөн гарах, эсхүл тухайн агаарын хөлгийг гүйцэж түрүүлэхийн тулд энэ 

хэсгийн (2)-т заасан хөдөлгөөний давуу эрхийг эдлэхгүй байх; 

(g) Хэрэв бусад агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх бодит эрсдэл байгаа бол, тухайн 

агаарын хөлгийн нисгэгч хөөрөлт үйлдэхгүй байх үүрэгтэй. 

(h) Аэродромын маневрын талбайд явгалж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч дараах 

үүрэгтэй: 

(1) буулт, хөөрөлт үйлдэж байгаа, эсхүл хөөрөх гэж байгаа агаарын хөлөгт зам 

тавьж өгөх; 

(2) 2 агаарын хөлөг эгц урдаасаа, эсхүл бараг урдаасаа ойртож байгаа үед зогсох, 

эсхүл боломжтой бүх тохиолдолд, чиглэлээ баруун тийш тухайн агаарын 

хөлгөөс хангалттай зайтай байхаар өөрчлөх; 

(3) 2 агаарын хөлөг огтлолцох чиглэлд явгалж байгаа үед, тухайн нисгэгчийн 

баруун гар талд байгаа бусад агаарын хөлөгт зам тавьж өгөх;  

(4) бусад агаарын хөлгийг гүйцэж түрүүлж байгаа үед, гүйцэгдэж байгаа агаарын 

хөлөгт зам тавьж өгөх ба хангалттай зай барих. 

(i) Агаарын хөлгийн нисгэгч аюул тулгарсан агаарын хөлөгт зам тавьж өгөх үүрэгтэй. 

91.231. Усан дээгүүрх үйл ажиллагааны хөдөлгөөний давуу эрхийн дүрэм 

Усан дээгүүр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч далайд 

мөргөлдөхөөс сэргийлэх олон улсын дүрмийн (International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea) шаардлагыг дагаж мөрдөнө.  
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(4) a power-driven aircraft must give way to aircraft that are towing other aircraft 

or objects; and 

(5) all aircraft must give way to parachutes. 

(d) A pilot of an aircraft that is overtaking another aircraft must, if a turn is necessary 

to avoid that aircraft, alter heading to the right, until the overtaking aircraft is entirely 

past and clear of the other aircraft. 

(e) For the purpose of paragraph (d), an overtaking aircraft is an aircraft that 

approaches another from the rear on a line forming less than 70 degrees with the plane 

of symmetry of the latter. 

(f) A pilot of an aircraft in flight or on the surface must- 

(1) give way to any aircraft that is in the final stages of an approach to land or is 

landing; and 

(2) when the aircraft is one of 2 or more heavier-than-air aircraft approaching an 

aerodrome for the purpose of landing, give way to the aircraft at the lower 

altitude; and 

(3) not take advantage of right-of-way under subparagraph (2) to pass in front of 

another aircraft, which is on final approach to land, or overtake that aircraft. 

(g) A pilot of an aircraft must not take-off if there is an apparent risk of collision with 

another aircraft. 

(h) A pilot of an aircraft taxiing on the manoeuvring area of an aerodrome must- 

(1) give way to aircraft landing, taking off, or about to take-off; and 

(2) when 2 aircraft are approaching head on, or nearly so, stop or, where 

practicable, alter course to the right so as to keep well clear of the other aircraft; 

and 

(3) when 2 aircraft are on a converging course, give way to other aircraft on the 

pilot’s right; and 

(4) when overtaking another aircraft, give way and keep well clear of the aircraft 

being overtaken. 

(i) A pilot of an aircraft must give way to any aircraft that is in distress. 

91.231. Right-of-way rules - water operations 

Each pilot of an aircraft on the water shall comply with the requirements of the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea. 
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91.233. Агаарын хөлгийн гэрэл 

(a) Агаарын хөлгийн нисгэгч дараах үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) навигацийн (position) гэрлийг асааснаас бусад тохиолдолд, шөнийн цагаар 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлөг нь далайд мөргөлдөхөөс сэргийлэх олон улсын дүрэмд 

заасан гэрэлтүүлгийн шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд, агаарын 

хөлгийг усан дээр шөнийн цагаар аргамжих, эсхүл шилжүүлэх; эсхүл 

(3) мөргөлдөхөөс сэргийлэх систем нь ажиллагаатай байхаас бусад тохиолдолд, 

F Бүлэгт мөргөлдөхөөс сэргийлэх гэрлийн системээр тоноглосон байхыг 

шаардсан агаарын хөлгөөр шөнийн цагаар үйл ажиллагаа гүйцэтгэх. 

(b) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд 

ашигладаг аэродромын маневрын талбайд шөнийн цагаар агаарын хөлгийг 

байрлуулахгүй, эсхүл шилжүүлэн хөдөлгөхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийг харагдахуйц тод гэрэлтүүлсэн байх; эсхүл 

(2) агаарын хөлөг навигацийн (position) гэрлээ асаасан байх; эсхүл 

(3) агаарын хөлөг нь саадын (obstruction) учруулж болох зүйлийг гэрлээр 

тэмдэглэсэн тоноглосон талбайд байх. 

(c) Энэ зүйлийн (a)(3)-ыг үл харгалзан, хэрэв нисгэгч үйл ажиллагааны нөхцөлөөс 

шалтгаалан тухайн системийг унтраах нь аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд нийцнэ 

гэж тогтоосон бол агаарын хөлгийн нисгэгчийг мөргөлдөхөөс сэргийлэх гэрлийн 

системийг асаахыг шаардахгүй. 

91.235. Эд зүйл хаях  

Эд зүйл хаях нь хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахгүй болохыг бататгах 

хангалттай арга хэмжээ авснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн нисгэгчид 

нислэгийн үед агаарын хөлгөөс аливаа эд зүйл хаяхыг зөвшөөрөхгүй.  

91.237. Агаарын хөлгийн хурд 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, нисгэгч AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) 

доош өндрийн-түвшинд, дараах тохиолдолд 460 км/ц-аас (250 kts) их хэрэглэлийн 

хурдтайгаар агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй:  

(1) тухайн агаарын хөлөг D, Е, F, эсхүл G-ангиллын агаарын зайд IFR-аар нислэг 

үйлдэж байгаа үед; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлөг С, D, Е, F, эсхүл G-ангиллын агаарын зайд VFR-аар 

нислэг үйлдэж байгаа үед. 

(b) Дараах тохиолдолд энэ зүйлийн (а) хэсэг хамаарахгүй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн минимум аюулгүй хурдыг нислэгийн ашиглалтын 

зааварт 460 км/ц-аас (250 kts) дээш тогтоосон бөгөөд тухайн агаарын хөлөг 

минимум аюулгүй хурдаар нислэг үйлдэж байгаа бол; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлөг 91.703-т заасны дагуу нисэх спортын арга хэмжээнд 

оролцож байгаа бол. 
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91.233. Aircraft lights 

(a) A pilot of an aircraft must not- 

(1) operate an aircraft at night unless it has lighted navigation lights; or 

(2) moor or move an aircraft at night on a water aerodrome unless the aircraft 

complies with the lighting requirement of the International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea; or 

(3) operate an aircraft at night that is required by Subpart F to be equipped with 

an anti-collision light system unless the anti-collision light system is operating. 

(b) A person must not park or move an aircraft at night on a manoeuvring area of an 

aerodrome that is in use for aircraft operations unless the aircraft- 

(1) is clearly illuminated; or 

(2) has lighted navigation lights; or 

(3) is in an area that is marked by obstruction lights. 

(c) Notwithstanding paragraph (a)(3), a pilot of an aircraft is not required to operate 

the anti-collision light system if the pilot determines that, because of operating 

conditions, it is in the best interest of safety to turn the system off. 

91.235. Dropping of objects 

A pilot of an aircraft shall not allow any object to be dropped from that aircraft in flight 

unless the pilot has taken reasonable precautions to ensure the dropping of the object 

does not endanger persons or property. 

91.237. Aircraft speed 

(a) Except as provided in paragraph (b), a pilot must not operate an aircraft at an 

indicated speed of more than 250 kts below an altitude of 10 000 feet AMSL when- 

(1) that aircraft is operated IFR in Class D, E, F, or G airspace; or 

(2) that aircraft is operated VFR in Class C, D, E, F, or G airspace. 

(b) Paragraph (a) does not apply when- 

(1) the minimum safe speed of the aircraft prescribed in the flight manual is more 

than 250 kts and the aircraft is operated at that minimum safe speed; or 

(2) the aircraft is being operated at an aviation event in accordance with 91.703. 
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91.239. Алтиметрийн тохируулга 

(a) Агаарын хөлгийн нисгэгч тухайн агаарын хөлгийн аяллын нислэгийн өндрийн-

түвшин, эсхүл нислэгийн түвшнийг дараах шаардлагын дагуу тохируулсан 

алтиметрийн заалтын дагуу хадгалах үүрэгтэй: 

(1) нислэгийн түвшин 4500 м (FL150), эсхүл түүнээс дээш үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа үед, алтиметрийг 1013.2 hPa-д (760 мм м.у.б) шилжүүлэх; 

(2) 3900 м (13 000 ft), эсхүл түүнээс доош үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед, 

алтиметрийг тухайн аэродромын QNH тохируулгад, эсхүл тухайн бүсийн QNH 

зооны тохируулгад шилжүүлэх; 

(3) 3900 м-ээс (13 000 ft) нислэгийн түвшин 4500 м-ийн (FL150) хооронд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед, алтиметрийг НХУ-ын нэгжээс зөвлөсний 

дагуу холбогдох бүсийн QNH зооны тохируулгад шилжүүлэх. 

(b) Өндөр авч байгаа, эсхүл өндөр алдаж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч 

алтиметрийг дараах шаардлагын дагуу тохируулах үүрэгтэй: 

(1) 3900 м-ээс (13 000 ft) дээш өндөр авах үед, алтиметрийг 1013.2 hPa-д (760 мм 

м.у.б) шилжүүлэх;  

(2) нислэгийн түвшин 4500 м-ээс (FL150) доош өндөр алдах үед, алтиметрийг 

тухайн бүсийн QNH зооны тохируулгад, эсхүл тухайн аэродромын QNH 

тохируулгад шилжүүлэх. 

91.241. НХУ-ын зөвшөөрөл болон зааварчилгааг биелүүлэх 

(a) ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зоонд нислэг 

үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгч дараах үүрэгтэй:  

(1) ACAS resolution advisory, эсхүл GPWS, эсхүл TAWS alert-ын дагуу маневр хийж 

байхаас бусад тохиолдолд, тухайн удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зооныг 

хариуцсан НХУ-ын нэгжээс өгсөн зөвшөөрөл, эсхүл зааварчилгааг дагаж 

мөрдөх; 

(2) агаарын хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагааны зорилгоор НХУ-ын зөвшөөрөл, 

эсхүл зааварчилгаанаас хазайх шаардлага гарсан тохиолдолд, НХУ-д нэн 

даруй мэдэгдэх. 

(b) Хэрэв НХУ-ын зөвшөөрөл, эсхүл зааварчилгааг дагаж мөрдөх нь энэ Дүрмийн 

заалтыг зөрчих шалтгаан болох бол, агаарын хөлгийн нисгэгчид түүнийг дагаж 

мөрдөхийг шаардахгүй. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн дагуу НХУ-ын зөвшөөрөл, эсхүл зааварчилгааг дагаж 

мөрдөхгүй байх сонголт хийсэн агаарын хөлгийн нисгэгч холбогдох НХУ-ын нэгжид нэн 

даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. 

91.243. НХУ-ын гэрлэн дохио  

Агаарын хөлгийн нисгэгч бүр, Хүснэгт 1-д заасан НХУ-ын гэрлэн дохиогоор өгсөн 

зөвшөөрөл, эсхүл зааварчилгааг дагаж мөрдөнө. 
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91.239. Altimeter settings 

(a) A pilot of an aircraft must maintain the cruising altitude or flight level of the aircraft 

by reference to an altimeter that is set in accordance with the following: 

(1) when operating at or above FL150, set altimeter to 1013.2 hPa: 

(2) when operating at or below 13 000 feet, set altimeter to the appropriate 

aerodrome QNH setting or area QNH zone setting: 

(3) when operating between 13 000 feet and FL150, set altimeter to the 

appropriate area QNH zone setting as advised by an ATC unit. 

(b) A pilot of an aircraft that is ascending or descending must set the altimeter in 

accordance with the following: 

(1) when ascending above 13 000 feet, set altimeter to 1013.2 hPa: 

(2) when descending through FL150, set altimeter to the appropriate area QNH 

zone setting or aerodrome QNH setting. 

91.241. Compliance with ATC clearances and instructions 

(a) A pilot of an aircraft operating in a control area or control zone designated under 

Part 71 must- 

(1) except when manoeuvring in accordance with an ACAS resolution advisory or 

a GPWS or TAWS alert, comply with any ATC clearance or instruction issued 

by the ATC unit responsible for the control area or control zone; and 

(2) when a deviation from an ATC clearance or instruction is required for the safe 

operation of the aircraft, notify ATC of the deviation as soon as possible. 

(b) A pilot of an aircraft need not comply with an ATC clearance or instruction if 

compliance would cause the pilot to breach any rule in this Part. 

(c) A pilot of an aircraft who elects not to comply with an ATC clearance or instruction 

under paragraph (b) must immediately notify the appropriate ATC unit of the non-

compliance. 

91.243. ATC light signals 

Each pilot of an aircraft shall comply with the clearance or instruction specified for ATC 

light signals in Table 1. 
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Хүснэгт 1. НХУ-ын гэрлэн дохио 

Гэрлэн дохио 
Нислэгт байгаа агаарын 

хөлөг 
Газарт байгаа агаарын хөлөг 

Үргэлжилсэн ногоон 
гэрэл 

Буухыг зөвшөөрсөн Хөөрөхийг зөвшөөрсөн 

Үргэлжилсэн улаан 
гэрэл 

Бусад агаарын хөлөгт зам 
тавьж өгөөд, хүлээх бүсэд 
нислэгийг үргэлжлүүл 

Зогс 

Анивчсан ногоон 
гэрэл 

Буулт үйлдэхээр буцаж 
эргэ (буугаад явгалах 
зөвшөөрлийг тухайн үед 
нь өгнө) 

Явгалахыг зөвшөөрсөн. 

Анивчсан улаан 
гэрэл 

Аэродром аюултай, бууж 
болохгүй 

Ашиглаж байгаа буултын 
талбайгаас зайтай явгалалт 
үйлд 

Анивчсан цагаан 
гэрэл 

Энэ аэродром дээр 
буугаад, апронд оч 

Аэродром дээрх гарааны цэг 
рүү буц 

Улаан, ногоон гэрэл 
ээлжлэн анивчих 

Аюултай, анхааралтай бай  Аюултай, анхааралтай бай 

91.245. Хяналттай агаарын зай дахь нислэгийн үйл ажиллагаа 

(a) Энэ зүйлийн (e), (f)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга 

удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зоонд нэвтрэхийн өмнө НХУ-аас зөвшөөрөл 

аваагүй бол ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зоонд 

нэвтрэхгүй байх үүрэгтэй.  

(b) Агаарын хөлгөөр A-ангиллын агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

хөлгийн дарга нь дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэх;  

(2) A-ангиллын агаарын зайг хариуцсан НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад 

тохиолдолд, НХУ-ын нэгжтэй холбогдох давтамжаар хоёр талын радио 

холбоог хадгалж байх.  

(c) НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, дараах ангиллын агаарын 

зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь холбогдох тухайн 

агаарын зайг хариуцсан НХУ-ын нэгжтэй холбогдох давтамжаар хоёр талын радио 

холбоог хадгалж байх үүрэгтэй: 

(1) B, С, эсхүл D-ангиллын агаарын зайд;  

(2) IFR-ийн дагуу E-ангиллын агаарын зайд. 

(d) Хэрэв өөр өөр ангиллын агаарын зай хоорондоо давхацсан бол үндсэн түвшинд 

нисэж байгаа нисгэгч аль бага хязгаарлалттай агаарын зайн ангиллын шаардлагыг 

дагаж мөрдөж болно. 

(e) Агаарын хөлгөөр VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа нисгэгч нь ИНД-

71-ийн дагуу Е-ангиллын хяналттай агаарын зайд нэвтрэхдээ НХУ-аас зөвшөөрөл 

авах шаардлагагүй. 
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Table 1. ATC light signals 

Light Signal Aircraft in Flight 
Aircraft on the 

Ground 

Steady green Cleared to land Cleared for take-off 

Steady red 
Give way to other aircraft and 

continue circling 
Stop 

Series of green 

flashes 

Return for landing (clearance 

to land and to taxi will be given 

in due course) 

Cleared to taxi 

Series of red flashes 
Aerodrome unsafe, do not 

land 

Taxi clear of landing area in 

use 

Flashing white 
Land at this aerodrome and 

proceed to apron 

Return to starting point on 

aerodrome 

Alternating red and 

green flashes 
Danger, be on the alert Danger, be on the alert 

91.245. Operations in controlled airspace 

(a) Except as provided in paragraphs (e) and (f), a pilot-in-command of an aircraft 

must not enter a control area or control zone designated under Part 71 unless the pilot-

in-command obtains an ATC clearance to enter the control area or control zone. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft operating in Class A airspace must- 

(1) operate the aircraft under IFR; and 

(2) unless otherwise authorised by the ATC unit responsible for the class A 

airspace, maintain two-way communications with that ATC unit on the 

appropriate frequency. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft that operates in the following classes of airspace 

must maintain two-way radio communications with the ATC unit responsible for the 

airspace concerned on the appropriate frequency unless otherwise authorised by the 

ATC unit: 

(1) Class B, C, or D airspace:  

(2) Class E airspace under IFR. 

(d) If different classes of airspace adjoin one above the other, a pilot operating at the 

common level may comply with the requirements of the less restrictive class of 

airspace. 

(e) A pilot of an aircraft operating under VFR does not require an ATC clearance to 

enter a control area that is classified under Part 71 as class E airspace. 
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(f) Тухайн удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зоонд НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлээгүй 

байх цаг хугацаанд удирдлагын бүс, эсхүл удирдлагын зоонд байгаа агаарын зай нь 

G-ангиллын хяналтгүй агаарын зай болно. 

91.246. [Хүчингүй болсон] RNP тогтоосон агаарын зай дахь нислэгийн үйл 

ажиллагаа 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын 

хөлгөөр RNP тогтоосон агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) энэ дүрмийн дагуу баталсан агаарын хөлөг болон навигацийн системд 

тохирсон бүх нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан RNP үйл ажиллагааны журмын 

заавар тухайн агаарын хөлөгт бэлэн байх;  

(2) батлагдсан зааварт заасан журам, зааварчилгаа болон хязгаарлалтын дагуу 

RNP тогтоосон агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг байх;  

(3) 91.519-ийн дагуу RNP үйл ажиллагаанд шаардсан хэрэглэл болон 

төхөөрөмжид батлагдсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу үзлэг 

шалгалт болон үйлчилгээ хийсэн байх; 

(4) нисэх багийн гишүүд дараах сэдвээр хангалттай мэдлэгтэй ба түүнтэй бүрэн 

танилцсан байх: 

(i) тухайн агаарын хөлөг;  

(ii) агаарын хөлгийн навигацийн систем;  

(iii) холбогдох нөөц журмыг багтаасан нислэгт хэрэглэх журам;  

(5) хөлгийн дарга бүр, RNP үзүүлэлт нь төлөвлөсөн нислэгийн зам болон бусад 

нөөц нислэгийн замын шаардлагыг хангаж байгаа ба тухайн агаарын хөлөг, 

түүний навигацийн системийн аль алиныг RNP үйл ажиллагаанд ашиглахыг 

Дарга зөвшөөрсөн болохыг бататгадаг байх;  

(6) тухайн нислэгийн төлөвлөгөөний 10-р зүйлд дараах мэдээллийг багтаасан 

нислэгийн төлөвлөгөөг холбогдох НХҮ-ний нэгжид хүргүүлсэн байх: 

(i) “R” үсэг, тухайн агаарын хөлгийг RNP үйл ажиллагаанд зөвшөөрсөн 

болохыг харуулж байгаа тохиолдолд;  

(ii) “G” үсэг, тухайн агаарын хөлгийг зөвшөөрөгдсөн GNSS-ийн чадвартай 

байхаар тоноглосон болохыг харуулж байгаа тохиолдолд. 

(b) RNP үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь 

RNP үйл ажиллагааны журмын зааврын хүчинтэй хувийг түүний үйл ажиллагааны 

үндсэн баазад хадгалах ба Даргын шаардсан үед шалгуулахад бэлэн байлгах 

үүрэгтэй. 

(c) RNP үйл ажиллагааны журмын зааврыг батлуулах, эсхүл батлагдсан RNP үйл 

ажиллагааны журмын зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргагч нь санал 

болгож байгаа заавар, эсхүл нэмэлт өөрчлөлтийг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(d) Дарга RNP үйл ажиллагааны журмын заавар, эсхүл батлагдсан RNP үйл 

ажиллагааны журмын зааврын нэмэлт өөрчлөлтийг баталж болно. 

(e) RNP үйл ажиллагааны журмын заавар нь дараах мэдээллийг агуулсан байх ёстой: 

(1) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр;  

(2) RNP үйл ажиллагаа гүйцэтгэх агаарын хөлгийн бүртгэл, хийц болон загвар;  
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(f) Airspace within a control area and a control zone becomes uncontrolled class G 

airspace during those times when an air traffic control service is not being provided 

within that control area or control zone. 

91.246. [Revoked] Operations in RNP designated airspace 

(a) A person must not operate an aircraft in RNP designated airspace in a Mongolian 

registered aircraft unless- 

(1) there is available in the aircraft a RNP operations procedures manual, 

incorporating all amendments, approved in accordance with this rule for that 

aircraft and aircraft navigation system; and 

(2) the operations in RNP designated airspace are performed in accordance with 

the procedures, instructions, and limitations in the approved manual; and 

(3) the instruments and equipment required by rule 91.519 for a particular RNP 

operation have been inspected and maintained in accordance with an 

approved maintenance program; and 

(4) each flight crew member has adequate knowledge of, and familiarity with- 

(i) the aircraft; and 

(ii) the aircraft navigation system; and 

(iii) the procedures to be used, including the applicable contingency 

procedures; and 

(5) each pilot-in-command ensures that the aircraft and aircraft navigation system 

are both approved by the Director for RNP operations and that the RNP 

performance can be met for the planned route and any alternate routes; and 

(6) a flight plan is submitted to the appropriate ATS unit that includes in item 10 of 

the flight plan- 

(i) the letter ‘R’ when indicating an aircraft approved for RNP operations; and 

(ii) the letter ‘G’ when indicating an aircraft equipped with an approved GNSS 

capability. 

(b) Each operator of an aircraft performing RNP operations must keep a current copy 

of the RNP operation procedures manual at its principal base of operation and must 

make it available for inspection upon request by the Director. 

(c) Each applicant for the approval of a RNP operation procedures manual, or an 

amendment to an approved RNP operation procedures manual, must submit the 

proposed manual or amendment to the Director. 

(d) The Director may approve a RNP operation procedures manual and any 

amendment to a RNP operation procedures manual. 

(e) Each RNP operation procedures manual must contain- 

(1) the name of the operator; and 

(2) the registration, make, and model of the aircraft to which it applies; and 
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(3) RNP үйл ажиллагаа гүйцэтгэх агаарын хөлгийн навигацийн системийн төрөл, 

үйлдвэрлэгч болон загвар;  

(4) дараах журмыг багтаасан техник үйлчилгээний хөтөлбөр: 

(i) тухайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай RNP үзүүлэлтийг хадгалж байгааг 

бататгах үечлэлтэйгээр, 91.519-д шаардсан RNP үйл ажиллагааны 

хэрэглэл болон төхөөрөмжийн хэсэг бүрд тест болон үзлэг шалгалт хийх; 

(ii) техник үйлчилгээний бүртгэлд хугацаа, нисэн гарах аэродром, нисэн очих 

нисэх буудал болон хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжийн доголдлоос 

шалтгаалан RNP үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг зогсоосон шалтгааныг 

бүртгэх; 

(5) дараах үйл ажиллагаатай холбоотой журам болон зааварчилгаа: 

(i) төхөөрөмжийн доголдолтой ажиллагаа, эсхүл үйл ажиллагааны 

алдаанаас шалтгаалсан навигацийн томоохон алдааг багасгах;  

(ii) НХУ-ын зөвшөөрсөн нислэгийн замаас санамсаргүй хазайхаас сэргийлэх 

зорилгоор навигацийн алдааг хангалттай хугацааны өмнө таньж тогтоох 

харьцуулан шалгах журмыг багтаасан, нислэгийн үед нягтлан шалгах;  

(iii) RNP тогтоосон агаарын зайн нислэгийн үйл ажиллагааны үед 

шаардлагатай RNP үзүүлэлт хадгалагдаж байгааг бататгах зорилгоор 

навигацийн системийг шинэчлэх; 

(iv) RNP тогтоосон агаарын зайн RNP системийн максимум зөвшөөрөгдөх 

хазайлт; 

(v) RNP шалгуурыг хангах цагийн хязгаарлалтыг тооцох; 

(vi) хэрэглэл болон төхөөрөмжийн татгалзлыг анхааруулах систем; 

(vii) системийн татгалзал; 

(viii) найдвартай ажиллагааны болон техникийн үзүүлэлтийн өгөгдлийг 

цуглуулах, хянах тогтолцоо; 

(ix) Даргын шаардлагатай гэж үзсэн бусад журам, зааварчилгаа болон 

хязгаарлалт. 

(f) Энэ зүйлийн (a), (b), (c) болон (e)-д шаардсан журмын зааврыг ИНД-119-ийн дагуу 

олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигчээс шаардсан үйл ажиллагааны 

журамд зааж болно. 

(g) Хөлгийн дарга нь дараах үүрэгтэй: 

(1) НХУ зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, 2 бие даасан LRNS нь дараах нөхцөлд 

бүрэн ажиллагаатай байгааг бататгах: 

(i) RNP тогтоосон агаарын зайд орохоос 30 минутын өмнө;  

(ii) RNP тогтоосон агаарын зайд орох үед;  

(2) RNP тогтоосон агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед, эсхүл түүнд 

нэвтрэхээс өмнө 30 минутын дотор:  

(i) тухайн агаарын хөлөг RNP шалгуурыг хангаж чадахгүй болсон бол НХУ-д 

мэдэгдэх; 

(ii) тухайн агаарын хөлөг нь ганц LRNS-ээр нислэг үйлдэж байгаа бол НХУ-д 

мэдэгдэх; 
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(3) the type, manufacturer, and model of the aircraft navigation system to which it 

applies; and 

(4) a maintenance program including procedures for the- 

(i) test and inspection of each instrument and item of equipment required by 

rule 91.519 for RNP operations at intervals that ensure the RNP 

performance required for the particular operation is maintained; and 

(ii) recording in the maintenance records the date, departure aerodrome, 

destination airport, and reasons for each RNP operation discontinued 

because of instrument or equipment malfunction; and 

(5) procedures and instructions related to- 

(i) the mitigation of large navigational errors due to equipment malfunction 

or operational error; and 

(ii) in-flight drills that include cross checking procedures to identify navigation 

errors in sufficient time to prevent inadvertent deviation from ATC cleared 

routes; and 

(iii) updating the navigation system to ensure that the required RNP 

performance is maintained during operations in RNP designated 

airspace; and 

(iv) the maximum permissible deviations of the RNP system within the RNP 

designated airspace; and 

(v) the calculation of time limits to meet RNP criteria; and  

(vi) instrument and equipment failure warning systems; and  

(vii) system failure; and 

(viii) system monitoring and the collection of reliability and performance data; 

and 

(ix) other procedures, instructions, and limitations that may be found 

necessary by the Director. 

(f) The procedures manual required by paragraphs (a), (b), (c), and (e) may be 

incorporated in the operations procedures required of the holder of an air operator 

certificate issued under Part 119. 

(g) Each pilot-in-command must- 

(1) unless authorised by ATC, ensure that 2 independent LRNS are serviceable 

and accurate- 

(i) 30 minutes before entry to RNP designated airspace; and 

(ii) on entry to RNP designated airspace; and 

(2) when operating in, or within 30 minutes before entry of, RNP designated 

airspace- 

(i) notify ATC whenever the aircraft cannot meet RNP criteria; and 

(ii) notify ATC whenever the aircraft is operating with a single LRNS; and 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  33 

(iii) хэрэв НХУ-тай холбоо барих боломжгүй бол ICAO Doc 7030 “Regional 

Supplementary Procedures”-т заасан нөөц журмын дагуу үйл ажиллагааг 

үргэлжлүүлэх. 

91.247. SSR Транспондер болон өндрийн-түвшнийг мэдээлэх төхөөрөмж 

ашиглах 

(a) Монгол Улсын FIR-д ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон, FL245-аас дээш А-ангиллын 

агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга НХУ өөрөөр 

зөвшөөрсөн, эсхүл зааварчилгаа өгснөөс бусад тохиолдолд транспондерыг ADS-B 

өгөгдлийн горимд ажиллуулах үүрэгтэй. 

(b) (а) Энэ зүйлийн (e)-д зааснаас бусад тохиолдолд, НХУ өөрөөр зөвшөөрсөнөөгүй, 

эсхүл зааварчилгаа өгснөөс бусад тохиолдолд өөгүй бол агаарын хөлгөөр Монгол 

Улсын FIR-д ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон FL245-аас доош А-ангиллын агаарын зай, 

эсхүл транспондер шаардлагатай агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

агаарын хөлгийн дарга транспондерыг дараах горимд ажиллуулах үүрэгтэй: 

(1) транспондерыг дараах горимд ажиллуулах: 

(1) (i) Mode A, эсхүл Mode C; эсхүл 

(2) (ii) Mode S, хэрэв агаарын хөлгийг Mode S төхөөрөмжөөр тоноглосон ба энэ 

зүйлийн (b) (d)-д заасан өөрийн онцгой Mode S кодтой бол; эсхүл 

(3) хэрэв агаарын хөлгийг 91.257(1)-ийн шаардлага хангасан ADS-B системээр 

тоноглосон бол ADS-B өгөгдөл дамжуулах. 

(c) (2) Хэрэв энэ хэсгийн (3)-т хамааралтай байх, эсхүл Mode S төхөөрөмж 

ажиллагаатай байхаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга транспондер SSR-ыг дараах 

кодод тохируулах үүрэгтэй: 

(1) (i) НХУ-аас тухайн нислэгт оноосон код; эсхүл  

(2) (ii) хэрэв НХУ-аас код оноогоогүй бол Хүснэгт 2-ын дагуу;  

(3) нислэгийн үед онцгой нөхцөл үүссэн, радио холбоо алдагдсан, эсхүл хууль бус 

үйлдэлд өртсөн үед, транспондерыг Хүснэгт 3-ын дагуу холбогдох кодод 

тохируулна. 

(d) (b) Бүртгэгч Улс нь тухайн агаарын хөлөгт өөрийн Mode S код оноосноос бусад 

тохиолдолд, аливаа этгээд Mode S транспондер төхөөрөмж суурилуулсан агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй Тухайн агаарын хөлөг бүртгэгч 

Улсаас олгосон онцгой Mode S код дамжуулдаг байхаас бусад тохиолдолд агаарын 

хөлгийн дарга Mode S транспондер төхөөрөмжийг ажиллуулахгүй байх үүрэгтэй. 

(e) (c) Хяналттай агаарын зайн транспондер шаардлагатай агаарын зайд 

ажиллагаагүй транспондертэй агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа агаарын хөлгийн дарга тухайн агаарын зайг хариуцсан 

холбогдох НХУ-ын нэгжээс агаарын зайд нэвтрэх НХУ-ын тусгай зөвшөөрлийг авах 

үүрэгтэй.  
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(iii) if unable to communicate with ATC, proceed in accordance with the 

contingency procedures in ICAO Doc 7030 Regional Supplementary 

Procedures. 

91.247. Use of SSR transponder and altitude reporting equipment 

(a) A pilot-in-command of an aircraft operating in Class A airspace above FL245 

designated under Part 71 within the Mongolian FIR must, unless otherwise authorised 

or instructed by ATC, operate the transponder to transmit ADS-B data. 

(b) (a) Except as provided in paragraph (e), a pilot-in-command of an aircraft operating 

in Class A airspace below FL245 or transponder mandatory airspace designated under 

Part 71 within the Mongolian FIR must, unless otherwise authorised or instructed by 

ATC- (1) , operate the transponder- 

(1) (i) in Mode A and Mode C; or 

(2) (ii) in Mode S if the aircraft is equipped with Mode S equipment and allocated 

a unique Mode S code referred to in paragraph (b) (d); and or 

(3) to transmit ADS-B data, if the aircraft is equipped with an ADS-B system that 

meets the requirements under rule 91.257(1).  

(c) (2) Except if paragraph (3) applies or if operating Mode S equipment, the pilot-in-

command must set the transponder SSR code- 

(1) (i) to the code assigned by ATC for the flight; or 

(2) (ii) if not assigned a code by ATC, in accordance with Table 2; and 

(3) in the event of an in-flight emergency, loss of radio communications, or an act 

of unlawful interference, set the transponder to the appropriate code in 

accordance with Table 3. 

(d) (b) A person pilot-in-command of an aircraft must not operate an aircraft with Mode 

S transponder equipment installed unless the aircraft is transmitting a unique Mode S 

code assigned by the State of registry has assigned the aircraft a unique Mode S 

address code. 

(e) (c) A pilot-in-command of an aircraft intending to operate the aircraft without an 

operable transponder in transponder mandatory airspace that is within controlled 

airspace must obtain specific authorisation from the ATC unit having jurisdiction over 

the relevant airspace as part of the ATC clearance to enter that airspace. 
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(f) (d) Агаарын хөлгөөр транспондер шаардлагатай хяналттай агаарын зайд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь тухайн агаарын зайг хариуцсан 

холбогдох НХУ-ын нэгжид транспондер төхөөрөмжийн татгалзал, эсхүл хэсэгчилсэн 

татгалзлыг нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. 

(g) (e) НХУ өөрөөр шаардсанаас бусад тохиолдолд, жагсаалын нислэгт байгаа зөвхөн 

1 агаарын хөлөгийн зөвхөн нэг нь энэ зүйлийн (а), эсхүл (b)-гийн дагуу транспондер 

ажиллуулах шаардлагатай. 

 

Хүснэгт 2. Агаарын зайн SSR код 

Нислэг 

үйлдэх 

дүрэм 

Агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны төрөл 
SSR 

код 

VFR 
Гал унтраах болон судалгааны (reconnaissance) ажилд 

оролцож байгаа агаарын хөлөг 
0111 

IFR Бүх агаарын хөлөг 2000 

VFR 
Бүх агаарын хөлөг - Хяналттай аэродромд аэродромын 

нислэгийн хөдөлгөөний хайрцгаар нислэг үйлдэж байгаа үед  
2200 

VFR Зэвсэгт хүчний нисэх онгоцноос бусад нисэх онгоц 1200 

VFR Глайдер, эсхүл бөмбөлөг 1300 

VFR 
Тогтоосон ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүсэд байгаа 

хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг 
1400 

VFR Зэвсэгт хүчний нисдэг тэрэгнээс бусад нисдэг тэрэг 1500 

VFR Зэвсэгт хүчний нисэх онгоц 6000 

VFR Зэвсэгт хүчний нисдэг тэрэг 6500 

 

Хүснэгт 3. Онцгой нөхцөлийн SSR код 

Хэрэг явдал SSR Код 

Хууль бус үйлдэл 7500 

Радио холбоо алдагдах  7600 

НХУ-аас код өгөөгүй үеийн нислэгийн онцгой нөхцөл 7700 
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(f) (d) A pilot-in-command of an aircraft operating in transponder mandatory 

controlled airspace must immediately advise the ATC unit having jurisdiction over the 

relevant airspace of any failure or partial failure of the transponder equipment. 

(g) (e) Unless otherwise required by ATC, only 1 one of the aircraft in a formation flight 

is required to operate a transponder in accordance with paragraph (a) or paragraph 

(b). 

 

Table 2. Airspace SSR Codes 

Flight rules Type of aircraft operation SSR Code 

VFR 
For aircraft involved in fire fighting and reconnaissance 

duties 
0111 

IFR All 2000 

VFR 
All - when operating in the aerodrome traffic circuit at a 

controlled aerodrome 
2200 

VFR Aeroplanes other than Defence aeroplanes 1200 

VFR Gliders or balloons 1300 

VFR Powered aircraft in designated general aviation areas 1400 

VFR Helicopters other than Defence helicopters 1500 

VFR Defence aeroplanes 6000 

VFR Defence helicopters 6500 

 

Table 3. Emergency SSR Codes 

Occurrence SSR Code 

Unlawful interference 7500 

Loss of radio communication 7600 

In flight emergency when no code has been allocated by ATC 7700 
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91.249. Агаарын хөлгийн дуудлага 

(a) Хэрэв ИНД-ийн дагуу радио-холбоо барих шаардлагатай бол, Монгол Улсын 

бүртгэлтэй агаарын хөлгийн дарга нь дараах аль нэг радио-холбооны дуудлагыг 

ашиглах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад Даргын олгосон 

радио-холбооны оноосон кодын араас нислэгийн дугаар; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад Даргын олгосон 

радио-холбооны оноосон кодын араас агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаарын 

4 тоо; эсхүл 

(3) тухайн агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн нэр, эсхүл агаарын хөлгийн загвар 

болон агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаарын 4 тоо. 

(b) Энэ зүйлийн (a)(2)-ыг үл харгалзан, хөлгийн дарга нь холбогдох НХҮ-ний нэгжтэй 

хоёр талын радио холбоо тогтоосны дараа, тухайн агаарын хөлгийн бүртгэлийн 

дугаарын 4 тооноос бүрдсэн, товчилсон дуудлагыг хэрэглэж болно. 

(c) Энэ зүйлийн (а)(1), (2)-т заасан дуудлагыг Дарга зөвхөн дараах зорилгоор 

ашиглахаар олгож болно:  

(1) дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг ИНД-119, эсхүл ИНД-129-ийн дагуу олгосон 

агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч:  

(i) тогтмол агаарын тээврийн үйлчилгээ; эсхүл 

(ii) эрэн хайх, авран туслах ЭХАТ нислэг; эсхүл 

(iii) эмнэлгийн шилжүүлэх, эсхүл яаралтай тусламжийн нислэг;  

(2) цагдаагийн даргын зөвшөөрсөн нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг. 

(d) Радио-холбооны оноосон кодын зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч нь тухайн агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагын нэр болон зохих төлбөрийн 

баримтыг Даргад бичгээр хүргүүлэх үүрэгтэй. 

91.251 Ашиглалтын цаг бүртгэгчийн ажиллагаа 

Аливаа этгээд нь 91.509(b)-гийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан 

автомат ашиглалтын цаг бүртгэгчийн үйл ажиллагааг өөрчилж гэмтээхгүй байх 

үүрэгтэй. 
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91.249. Aircraft callsigns 

(a) If required to communicate by radiotelephony under the Civil Aviation Rules, a 

pilot-in-command of a Mongolian registered aircraft must use 1 of the following 

radiotelephony callsigns- 

(1) the telephony designator of the aircraft operating agency as approved by the 

Director, followed by the flight identification; or 

(2) the telephony designator of the aircraft operating agency as approved by the 

Director followed by the 4 digits of the aircraft registration marking; or 

(3) the name of the aircraft manufacturer, or the aircraft model, and the 4 digits of 

the aircraft registration marking. 

(b) Notwithstanding paragraph (a)(2), the pilot-in-command may, after establishing 

two-way communication with an appropriate ATS unit, use an abbreviated callsign 

consisting of the 4 digits of the aircraft registration marking. 

(c) The Director may only approve the callsigns prescribed in paragraphs (a)(1) and 

(2) for the use of-  

(1) the holder of an air operator certificate issued under Part 119 or Part 129 

conducting- 

(i) a regular air transport service; or 

(ii) a SAR flight; or 

(iii) a medical transfer or medical emergency flight; and 

(2) aircraft being flown on a police operation that is authorised by the 

Commissioner of Police. 

(d) An applicant for the approval of a telephony designator must submit to the Director 

in writing the name of the aircraft operating agency and a payment of the appropriate 

application fee. 

91.251. Time-in-service recorder operation 

A person must not tamper with the operation of an automatic time-in-service recorder 

that is required to be installed in the aircraft in accordance with rule 91.509(b). 
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91.253. 2023 оны 12 сарын 31-нээс өмнө ADS-B өгөгдөл дамжуулах 

шилжилтийн зохицуулалт 

(a) Энэ зүйл нь Монгол Улсын FIR-д ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон, FL245-аас дээш А-

ангиллын агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлөгт хамаарна. 

(b) Энэ Дүрмийн 91.247(a) болон 91.255(a)-г үл харгалзан, хэрэв агаарын хөлгийг 

дараах горимд ажилладаг транспондероор тоноглосон бол ADS-B өгөгдөл 

дамжуулахыг шаардахгүй: 

(1) Mode A болон Mode C; эсхүл 

(2) Mode S. 

(c) Энэ зүйл нь 2023 оны 12 сарын 31-нд хүчингүй болно. 

91.255. Хяналттай агаарын зайд ADS-B системийг заавал хэрэглэх шаардлага 

(a) Энэ Дүрмийн 91.253, 91.255D болон 91.255E-д зааснаас бусад тохиолдолд, 

агаарын хөлгийг 91.257-гийн минимум үзүүлэлтийн стандарт болон шаардлага 

хангасан ADS-B системээр тоноглоогүй бол Монгол Улсын FIR-д ИНД-71-ийн дагуу 

тогтоосон FL245-аас дээш А-ангиллын агаарын зайд аливаа этгээд тухайн агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) хамааралгүй 

91.255D. ADS-B ашиглалгүй агаарын хөлгөөр нууц ажиллагаа гүйцэтгэх 

(a) Энэ Дүрмийн 91.255(a)-г үл харгалзан, хэрэв тухайн этгээд дараах нууц ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа бол аливаа этгээд энэ Дүрэмд заасан агаарын зайд ADS-B өгөгдөл 

дамжуулалгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно: 

(1) үндэсний батлан хамгаалах, эсхүл аюулаас хамгаалах зорилготой; эсхүл 

(2) тагнуулын, эсхүл хууль сахиулах зорилготой; эсхүл 

(3) ADS-B өгөгдөл дамжуулах нь тухайн үйл ажиллагааны нууц байдлыг 

алдагдуулах, эсхүл агаарт, эсхүл газарт байгаа агаарын хөлөг, багийн гишүүд, 

эсхүл хүн болон өмч хөрөнгөд аюулгүй байдлын эрсдэл учруулж болох Дарга 

зөвшөөрсөн бусад шаардлагатай.  
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91.253. Transition provision - transmission of ADS-B data prior to 31 

December 2023 

(a) This rule applies to an aircraft operating in Class A airspace above FL245 

designated under Part 71 within the Mongolian FIR. 

(b) Despite rules 91.247(a) and 91.255(a), the aircraft is not required to transmit ADS-

B data if it is equipped with a transponder that operates in- 

(1) Mode A and C; or 

(2) Mode S. 

(c) This rule expires on 31 December 2023. 

91.255. Mandatory use of ADS-B system in controlled airspace 

(a) Except as provided in rules 91.253, 91.255D and 91.255E, a person must not 

operate an aircraft in Class A airspace above FL245 designated under Part 71 in the 

Mongolian FIR unless the aircraft is equipped with an ADS-B system which meets the 

minimum performance standards and requirements under rule 91.257. 

(b) N/A 

91.255D. Operation of aircraft without ADS-B for discreet operations 

(a) Despite rule 91.255(a), a person may operate an aircraft without transmitting ADS-

B data in the prescribed airspace referred to in that rule if the person is carrying out a 

discreet operation- 

(1) for national defence or security purposes; or 

(2) for intelligence or law enforcement purposes; or 

(3) for any other suitable purpose approved by the Director where the transmitting 

of ADS-B data would compromise the security of the operation or pose a safety 

risk to the aircraft, crew or people and property in the air or on the ground. 
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(b) Дараахаас бусад тохиолдолд, үйл ажиллагаа эрхлэгч нь нууц ажиллагаа 

гүйцэтгэдэггүй болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) IFR нислэгийн хувьд, 91.407-д шаардсаны дагуу хүргүүлсэн нислэгийн 

төлөвлөгөөний мэдээлэлд тухайн төлөвлөсөн үйл ажиллагаа нь нууц 

ажиллагаа болохыг заасан байх; 

(2) тухайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө цаг алдалгүй холбогдох НХҮ-ний нэгжид 

мэдэгдсэн байх;  

(3) холбогдох НХҮ-ний нэгж нь тухайн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн 

байх. 

(c) Тухайн этгээд нь ИНД-12-ын дагуу осол, эсхүл зөрчилд өртсөн нууц ажиллагааны 

талаар мэдээлэх шаардлагатай байхаас бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (a)(1), эсхүл 

(a)(2)-т заасан этгээд нууц ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэж дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор CAA005 маягтаар Даргад 

мэдээлэх үүрэгтэй. 

91.255E. Агаарын хөлгийн маягийн үзүүлэлтээс шалтгаалан ADS-B-гүй агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэх 

(a) Энэ Дүрмийн 91.255(a)-г үл харгалзан, хэрэв агаарын хөлгийн маягийн 

үзүүлэлтээс шалтгаалан тухайн агаарын хөлгийг ADS-B системээр тоноглох 

боломжгүй, эсхүл ач холбогдолгүй бол аливаа этгээд энэ Дүрэмд заасан агаарын зайд 

ADS-B өгөгдөл дамжуулдаггүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийн өмнө, 

аливаа этгээд тухайн агаарын зайг хариуцсан холбогдох НХУ-ын нэгжээс агаарын 

зайд нэвтрэх НХУ-ын зөвшөөрлийн хүрээнд тусгай эрхийг авах үүрэгтэй. 

91.257. ADS-B системийн үзүүлэлтийн стандарт болон шаардлага  

ADS-B систем нь дараах минимум шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) 1090 MHz Mode S Extended Squitter транспондер, эсхүл 91.258-д заасан 

мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон бусад тохиромжтой транспондерыг 

багтаасан байх; 

(2) 1090 MHz Mode S Extended Squitter транспондерт тохирох GNSS байршлын эх 

үүсвэр, эсхүл энэ зүйлийн (1)-д заасан тохиромжтой бусад транспондерыг 

багтаасан байх; 

(3) өндрийн-түвшний барометрийн даралтын систем болон холбогдох бусад 

төхөөрөмжийг багтаасан байх; 

(4) 91.258-д заасан мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон ADS-B OUT мэдээний 

багцыг дамжуулдаг байх; 

(5) 91.258-д заасан мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон ADS-B системийн 

үзүүлэлтийн стандартыг хангасан байх; 

(6) 91.258-д заасан мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон тест хийх болон хүчин 

чадлын шаардлагыг хангасан байх. 
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(b) An operator must ensure that a discreet operation is not carried out unless- 

(1) for a flight under IFR, information submitted in the flight plan as required by 

rule 91.407 includes that the proposed operation is a discreet operation; and 

(2) the appropriate ATS unit is notified of the operation as soon as practicable 

before the operation is to occur; and 

(3) the appropriate ATS unit approves the carrying out of the operation. 

(c) A person referred to in paragraph (a)(1) or (a)(2) must inform the Director of the 

details of the discreet operation in the CAA005 form within 14 days of completing the 

operation unless the person is required to report an accident or incident involving the 

discreet operation as required under Part 12. 

 

 

91.255E. Operation of aircraft without ADS-B due to characteristics of aircraft 

type 

(a) Despite rule 91.255(a), a person may operate an aircraft without transmitting ADS-

B data in the prescribed airspace referred to in that rule if the aircraft cannot practicably 

or reasonably be equipped with an ADS-B system because of the characteristics of the 

aircraft type. 

(b) Before operating an aircraft referred to in paragraph (a), the person must obtain 

specific authorisation from the ATC unit having jurisdiction over the relevant airspace 

as part of the ATC clearance to enter that airspace. 

91.257. ADS-B system performance standards and requirements 

An ADS-B system must meet the following minimum requirements- 

(1) include a 1090 MHz Mode S Extended Squitter transponder, or any other 

suitable transponder determined by the Director as specified in a notice 

referred to in rule 91.258; 

(2) include a GNSS position source that is compatible with the 1090 MHz Mode S 

Extended Squitter transponder, or any other suitable transponder referred to 

in paragraph (1); 

(3) include a barometric altitude pressure system and any related equipment; 

(4) transmit an ADS-B OUT message set determined by the Director as specified 

in a notice referred to in rule 91.258; 

(5) meet performance standards regarding ADS-B systems determined by the 

Director as specified in a notice referred to in rule 91.258; 

(6) meet the testing and power requirements determined by the Director as 

specified in a notice referred to in rule 91.258. 
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91.257A. Шаардлага хангаагүй ADS-B өгөгдөл, эсхүл төөрөгдүүлэх өгөгдөл 

дамжуулахыг хориглох  

(a) Монгол Улсын FIR-д ИНД-71-ийн дагуу тогтоосон транспондер шаардлагатай 

хяналттай агаарын зайд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд 

дараах үүрэгтэй: 

(1) шаардлага хангаагүй ADS-B өгөгдөл, эсхүл төөрөгдүүлэх өгөгдлийг 

дамжуулахыг зөвшөөрөхгүй байх; эсхүл  

(2) өгөгдөл дамжуулахдаа 978 MHz Universal Access Transceiver-ыг ашиглахгүй 

байх. 

(b) Энэ Дүрэмд шаардлага хангаагүй ADS-B өгөгдөл гэж шаардлага хангахгүй байх 

нөхцөл нь GNSS-ийн бүрхэлтгүй болох зэрэг агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгчийн хяналтаас давсан хүчин зүйлээс шалтгаалсан байхаас бусад тохиолдолд, 

91.258-д заасан мэдэгдлийн шаардлагыг хангаагүй аливаа өгөгдлийг ойлгоно. 

91.258. Мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон ADS-B-ийн шаардлага  

(a) Энэ Дүрмийн 91.258A-г хангасны дараа, Дарга мэдэгдэлд заасан дараах 

шаардлагыг тогтоож болно: 

(1) ADS-B OUT мэдээний багцын шаардлага; 

(2) ADS-B системийн үзүүлэлтийн стандарт; 

(3) ADS-B системийн тест хийх болон хүчин чадлын шаардлага; 

(4) ADS-B системийн суурилуулалт болон зөвшөөрлийн шаардлага; 

(5) ADS-B OUT систем, эсхүл загварын өөрчлөлтийн шаардлага, эсхүл байршлын 

эх үүсвэр болон транспондерын комбинацтай холбоотой аливаа нөхцөл;  

(6) GNSS байршлын эх үүсвэрт тохирох тохиромжтой бусад транспондер. 

(b) Хэрэв тухайн шаардлага түүнд хамааралтай бол тухайн этгээд энэ зүйлийн (a)-д 

заасан мэдэгдлийн дагуу аливаа шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.  

91.258A. Мэдэгдэл гаргах, эсхүл өөрчлөлт хийхийн өмнөх үйл явц 

Энэ Дүрмийн 91.258-д заасан шаардлагыг тусгасан мэдэгдэл гаргах, эсхүл түүнд 

өөрчлөлт хийхийн өмнө Дарга дараах үүрэгтэй: 

(1) аюулгүй байдалд нөлөөлөх тодорхой асуудлыг хүндрүүлэх нөхцөлийн 

нисэхийн аюулгүй байдалд учруулах эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор дараах 

нөхцөлийг тооцон үзэж, дүгнэлт хийх: 

(i) НХУ-ын ажиглалтын системийн шаардлага; 

(ii) 91.257-гий дагуу шаардсан ADS-B системийн төхөөрөмжийн нийцэл, 

үзүүлэлтийн стандарт болон журам; 

(iii) тухайн эрсдэлийг ICAO, эсхүл бусад Хэлэлцэн тохирогч Улс хэрхэн 

зохицуулж байгаа байдал; 

(iv) санал болгож байгаа шаардлагыг хэрэгжүүлэх боломж; 

(v) Даргын холбоотой байж болно гэж үзсэн бусад мэдээлэл;  

(2) ИНЕГ-ын цахим хуудаст анхны, эсхүл өөрчилсөн мэдэгдлийг нийтэлж, олон 

нийтээр хэлэлцүүлэх; 
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91.257A. Prohibited transmission of non-compliant ADS-B or misleading data 

(a) A person operating an aircraft in Class A airspace or transponder mandatory 

controlled airspace designated under Part 71 within the Mongolian FIR must not- 

(1) allow the transmission of non-compliant ADS-B data or misleading data; or 

(2) use a 978 MHz Universal Access Transceiver to transmit data. 

(b) In this rule, non-compliant ADS-B data refers to any data that does not meet the 

requirements of the notice referred to in rule 91.258, unless the non-compliance is 

caused by factors beyond the control of the aircraft operator, such as but not limited to 

GNSS outage. 

 

91.258. Director may determine certain requirements regarding ADS-B as 

specified in a notice 

(a) After complying with rule 91.258A, the Director may determine the following as 

specified in a notice- 

(1) the requirements for an ADS-B OUT message set; 

(2) the performance standards for ADS-B system; 

(3) the testing and power requirements regarding an ADS-B system; 

(4) the requirements regarding the installation and approval of ADS-B system; 

(5) any conditions relating to ADS-B OUT system or design change requirements 

or combinations of position source and transponder; and 

(6) any other suitable transponder that is compatible to the GNSS position source. 

(b) A person must comply with any requirement specified in a notice referred to in 

paragraph (a) if the requirement applies to the person. 

91.258A. Process prior to issuing or amending a notice 

Before issuing or amending a notice to specify the requirements referred to in rule 

91.258, the Director must- 

(1) conduct a review to assess the risk to aviation safety of the matter giving rise 

to particular safety concerns by taking into account- 

(i) the requirements of the ATC surveillance system: 

(ii) the compatibility of equipment, performance standards and procedures for 

an ADS-B system required under rule 91.257: 

(iii) how ICAO or other ICAO Contracting States are dealing with the risk: 

(iv) the practicability of the proposed requirements: 

(v) any other information that the Director considers may be relevant; and 

(2) consult publicly by publishing the initial or amended notice on the CAA website; 

and 
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(3) дараах нөхцөлийг авч үзэх: 

(i) бүрэлдэхүүн хэсгийг багтаасан ажиглалтын систем болон ADS-B 

системтэй холбоотой Annex, эсхүл бусад Хэлэлцэн тохирогч Улсын 

зохицуулалт; 

(ii) ICAO, эсхүл бусад Хэлэлцэн тохирогч Улсын олон улсын стандарт болон 

бүрэлдэхүүн хэсгийг багтаасан ажиглалтын систем болон ADS-B 

системтэй холбоотой аливаа баримт бичиг, төлөвлөгөө, стратеги, эсхүл 

заавраас бүрдсэн зөвлөмж болон гарын авлага; 

(iii) Монгол Улсын үйл ажиллагаанд хамаарах, эсхүл онцгой хүчин зүйл;  

(4) нисэхийн аюулгүй байдалд учруулах аливаа эрсдэлийг арилгах, эсхүл 

бууруулах зорилгоор шаардлага тогтоох хэрэгтэй эсэхийг дүгнэлт хийсний 

дараа тодорхойлох. 

91.258B. Мэдэгдлийг нийтлэх 

Дарга мэдэгдлийг гаргасан, эсхүл өөрчилсөн, эсхүл хүчингүй болгосны дараа дараах 

мэдээллийг ИНЕГ-ын цахим хуудсанд цаг алдалгүй нийтлэх үүрэгтэй: 

(1) тухайн мэдэгдэл;  

(2) мэдэгдлийн хүчинтэй болох огноо;  

(3) мэдэгдлийг гаргасан шалтгаан. 

91.258C. Мэдэгдлийн хүчинтэй хугацаа  

(a) Энэ дүрмийн 91.258-д заасан мэдэгдэл нь Даргын заасан хугацаанд хүчинтэй 

болно.  

(b) Энэ зүйлийн (a)-н дагуу мэдэгдлийн хугацааг тодорхойлохдоо, Дарга нөлөөлөгдөх 

талууд тухайн мэдэгдэл хүчинтэй болохоос өмнө түүнтэй танилцах боломжит 

хугацаагаар хангах үүрэгтэй. 

91.258D. Мэдэгдэлд өөрчлөлт хийх 

(a) Дарга 91.258-ын дагуу гаргасан мэдэгдэлд 91.258A болон 91.258B-д заасан 

журмыг баримтлан аль ч хугацаанд өөрчлөлт хийж болно. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-г үл харгалзан, 91.258A болон 91.258C(b) нь жижиг, эсрэг утга 

агуулаагүй аливаа өөрчлөлт, эсхүл залруулгад хамаарахгүй. 

91.258E. Мэдэгдлийг хүчингүй болгох 

(a) Дарга ИНЕГ-ын цахим хуудсаар олон нийттэй зөвлөлдсөний дараа хэрэв тухайн 

мэдэгдэл цаашид хэрэггүй гэж үзвэл, Дарга 91.258-ын дагуу гаргасан мэдэгдлийг аль 

ч хугацаанд хүчингүй болгож болно. 

(b) Тухайн мэдэгдэл нь Даргын заасан огнооноос хүчингүй болно. 
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(3) consider the following: 

(i) ICAO’s annexes to the Convention or legislation by ICAO Contracting 

States in relation to surveillance systems and ADS-B systems, including 

equipage: 

(ii) International standards of the ICAO or ICAO Contracting States and 

recommended practices and guidance as set out in any document, plan, 

strategy or manual relating to surveillance systems and ADS-B systems, 

including equipage; and 

(iii) any factors unique or relevant to Mongolian operations; and 

(4) determine, after conducting the review, whether or not it is necessary to 

impose requirements to eliminate or mitigate any risk to aviation safety. 

91.258B. Notice to be published 

The Director must, as soon as practicable after issuing, amending or revoking a notice, 

publish on the CAA website- 

(1) the notice; and 

(2) the date the notice comes into effect; and 

(3) the reasons for the notice. 

91.258C. Effective date of notice 

(a) A notice made under rule 91.258 comes into force on the date specified by the 

Director. 

(b) In determining the date under paragraph (a), the Director must provide reasonable 

time for affected parties to be made aware of the notice before it comes into force. 

91.258D. Amendment of notice 

(a) The Director may amend a notice made under rule 91.258 at any time after 

following the procedures specified in rules 91.258A and 91.258B. 

(b) Despite paragraph (a), rules 91.258A and 91.258C(b) do not apply to any 

amendment or correction that is minor and non-controversial. 

91.258E. Revocation of notice 

(a) The Director may revoke a notice made under rule 91.258 at any time if the Director 

is satisfied that the notice is no longer necessary after having consulted publicly on the 

CAA website. 

(b) A revocation takes effect from the date specified by the Director. 
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91.261. Навигацийн тодорхойлолтын шаардлага 

Дараах бүх шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь 91.263-т 

заасан навигацийн тодорхойлолтыг ашиглан агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлөг нь дараах НТЧ-ын болон үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан 

байх: 

(i) 91.263-т заасан мэдэгдлийн дагуу Даргын тогтоосон; эсхүл 

(ii) энэ зүйлийн (1)(i)-д заасан шаардлагатай дүйцэх Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц; 

(2) этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байх: 

(i) тухайн мэдэгдэлд заасан төлөвлөсөн зам болон агаарын зайд хамаарах 

навигацийн тодорхойлолтын хувьд зохих ёсоор сургалтад хамрагдсан ба 

мэргэшсэн байх; 

(ii) тухайн мэдэгдэлд Даргын тогтоосон навигацийн тодорхойлолт, зам, эсхүл 

агаарын зайд хамаарах үйл ажиллагааны журам болон аливаа 

хязгаарлалтыг дагаж мөрддөг байх; 

(iii) хэрэв төлөвлөсөн замын аль ч хэсэгт үндсэн хэлбэрийн навигаци 

татгалзсан тохиолдолд Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нөөц хэлбэрийн 

навигацийг ашиглан агаарын хөлгийг аюулгүй жолоодох чадвартай байх;  

(3) хэрэв мэдэгдэлд зөвшөөрөл шаардлагатай гэж заасан бол Дарга тухайн үйл 

ажиллагааг зөвшөөрсөн байх. 

91.263. Дарга мэдэгдэлд тодорхойлж болох навигацийн тодорхойлолт, 

шаардлага болон холбогдох нөхцөл  

(a) Энэ Дүрмийн 91.263B-г хангасны дараа Дарга тухайн мэдэгдэлд заасны дагуу 

дараах шаардлагыг тогтоож болно: 

(1) PBN зам болон PBN тогтоосон агаарын зайд хамаарах навигацийн 

тодорхойлолт; 

(2) навигацийн тодорхойлолттой холбоотой үйл ажиллагааны шаардлага болон 

хязгаарлалт; 

(3) IFR-ийн дагуу, навигацийн тодорхойлолт ашиглан үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа агаарын хөлгийн НТЧ-ын болон үзүүлэлтийн шаардлага; 

(4) навигацийн тодорхойлолтын хэрэгжүүлэлтийг харуулах шаардлага; 

(5) IFR-ийн дагуу, навигацийн тодорхойлолт ашиглан агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээдийн зохих сургалтын шаардлага; 

(6) мэдэгдэлд хэрэглэсэн үг хэллэгийн утгыг бүрэн илэрхийлэх тодорхойлолт 

болон товчлол;  

(7) энэ Дүрэмд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн мэдэгдэлд Даргын 

тогтоосон нөхцөл шилжилтийн зохицуулалтын дуусах хугацаа. 

(b) Хэрэв тухайн шаардлага түүнд хамааралтай бол тухайн этгээд энэ зүйлийн (a)-д 

заасан мэдэгдлийн дагуу аливаа шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.  
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91.261. Requirements for navigation specification 

A person must not operate an aircraft using a navigation specification referred to in 

rule 91.263 unless all of the following requirements are met- 

(1) the aircraft meets the airworthiness and performance requirements- 

(i) determined by the Director as specified in a notice referred to in rule 

91.263; or 

(ii) equivalent to those referred to in paragraph (1)(i) as acceptable to the 

Director; 

(2) the person- 

(i) is appropriately trained and qualified for the navigation specification 

applicable to the planned route and airspace as specified in a notice; 

(ii) complies with the operational procedures and any limitations applicable to 

the navigation specification, route, or airspace as specified by the Director 

in a notice; 

(iii) is able to navigate the aircraft safely using an alternative means of 

navigation acceptable to the Director if the primary means of navigation 

fails at any point on the planned route; and 

(3) the Director has approved the operation if specified to do so in a notice. 

 

 

91.263. Director may determine navigation specifications, requirements and 

related matters in a notice 

(a) After complying with rule 91.263B, the Director may determine the following as 

specified in a notice- 

(1) the navigation specifications applicable to PBN routes and PBN designated 

airspaces; 

(2) the operational requirements and limitations associated with the navigation 

specifications; 

(3) the airworthiness and performance requirements for an aircraft operating 

under IFR and using a navigation specification; 

(4) requirements for demonstrating compliance with the navigation specification; 

(5) appropriate training requirements for a person who operates an aircraft under 

IFR and using a navigation specification; 

(6) definitions and abbreviations to give full meaning to the terms used in a notice; 

and  

(7) unless otherwise provided for in the rules, the expiry of any transition provision 

for a matter determined by the Director in a notice. 

(b) A person must comply with any requirement specified in a notice referred to in 

paragraph (a) if the requirement applies to the person. 
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(c) Энэ Дүрмийн 91.261(2)(i) болон энэ зүйлийн зорилгоор зохих ёсоор сургалтад 

хамрагдсан болон мэргэшсэн, эсхүл зохих сургалт гэж тухайн этгээд ИНД-61-ийн дагуу 

болон мэдэгдэлд заасан холбогдох сургалтын бүх шаардлагыг хангасныг ойлгоно. 

(d) Энэ зүйлийн (a)(7)-д заасан шилжилтийн зохицуулалтын дуусах хугацааг 

тодорхойлохын өмнө, Дарга ИНЕГ-ын цахим хуудсаар олон нийттэй зөвлөлдсөний 

дараа тухайн хугацаа нь хангалттай болохыг тогтоодог байх үүрэгтэй. 

91.263B. Навигацийн тодорхойлолтын мэдэгдэлд хамаарах ADS-B мэдэгдлийн 

журам 

(a) Энэ дүрмийн 91.258A - 91.258E-д заасан ADS-B мэдэгдэл гаргах, өөрчлөх ба 

хүчингүй болгохтой холбоотой журам нь 91.263-д заасан навигацийн тодорхойлолтын 

мэдэгдэлд хамаарна. 

(b) Тухайн журмыг мөрдөхдөө: 

(1) ADS-B, эсхүл ADS-B системийг PBN, эсхүл навигацийн тодорхойлолт гэж;  

(2) ажиглалт, эсхүл ашиглалтын системийг навигаци, эсхүл навигацийн систем 

гэж уншина. 

91.263C. Өмнөх зохицуулалт 

(a) 2021 оны 02 сарын 04-ний ИНД-91-ийн (өөрчлөлт 3.0) 91.246(d)-ийн дагуу Даргын 

баталсан RNP үйл ажиллагааны журмын заавар болон түүний өөрчлөлт нь (b)(2)-т 

заасан IFR нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд хүчинтэй хэвээр байх бөгөөд 

үргэлжлүүлэн ашиглаж болно. 

(b) 2021 оны 02 сарын 04-ний ИНД-91-ийн (өөрчлөлт 3.0) 91.519(c)-гийн дагуу 

хамаарах RNP зам болон RNP тогтоосон агаарын зайд Даргын баталсан RNP 

үзүүлэлтийн шаардлагын дагуу агаарын хөлгийн навигацийн систем ашиглан агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь: 

(1) 91.261(3)-ын дагуу навигацийн тодорхойлолт хэрэгжүүлэхээр Даргаар 

зөвшөөрөгдсөн гэж үзнэ; 

(2) 91.263(a)(1)-д заасан мэдэгдлийн дагуу холбогдох навигацийн тодорхойлолтыг 

ашиглан IFR нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно;  

(3) 91.263(a)(2)-д заасан мэдэгдлийн дагуу холбогдох навигацийн 

тодорхойлолтод хамаарах бүх шаардлагыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 
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(c) For the purposes of rule 91.261(2)(i), and this rule, appropriately trained and 

qualified or appropriate training means the person meets all the applicable training 

requirements specified in a notice and under Part 61. 

(d) Before determining the expiry date of any transitional provision referred to in 

paragraph (a)(7), the Director must be satisfied that the date is reasonable after having 

consulted publicly on the CAA website. 

91.263B. Procedures for ADS-B notice apply to navigation specification notice 

(a) The procedures relating to the making, amending and revoking of an ADS-B notice 

referred to in rules 91.258A to 91.258E apply to a navigation specification notice 

referred to in rule 91.263. 

(b) When following the procedures, a reference to- 

(1) ADS-B, ADS-B system or ADS-B systems is to be read as PBN or navigation 

specifications; and 

(2) surveillance or surveillance systems is to be read as navigation or navigation 

systems. 

91.263C. Savings 

(a) A RNP operation procedures manual and any amendments to the manual that was 

approved by the Director under rule 91.246(d) immediately before 04.Feb.2021, 

continue to be valid and may be used for conducting IFR operations referred to in 

paragraph (b)(2). 

(b) A person operating an aircraft and using an aircraft navigation system in 

accordance with RNP performance requirements approved by the Director, on the 

applicable RNP routes and in RNP designated airspace under rule 91.519(c), 

immediately before 04.Feb.2021,-  

(1) is deemed to have been approved by the Director to carry out a navigation 

specification under rule 91.261(3); 

(2) may conduct IFR operations using the applicable navigation specification 

specified in a notice referred to in rule 91.263(a)(1); and 

(3) must comply with all the requirements that apply to the applicable navigation 

specification specified in a notice referred to in rule 91.263(a)(2). 
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D Бүлэг - Ил харааны нислэгийн дүрэм (VFR) 

91.301. VFR-ийн цаг уурын минима 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c) болон 91.303-т зааснаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга 

дараах нөхцөлд агаарын хөлгөөр VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) нислэгийн хараа нь Хүснэгт 4-т заасан агаарын зайн зохих ангилалд тогтоосон 

хэмжээнээс бага үед; эсхүл 

(2) үүлнээс барих зай нь Хүснэгт 4-т заасан агаарын зайн зохих ангилалд 

тогтоосон хэмжээнээс бага үед. 

(b) Энэ Дүрмийн 91.303-т зааснаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга нислэгийн 

хараа, эсхүл үүлний суурийн өндөр дараах хязгаарлалтаас бага үед агаарын хөлгөөр 

VFR-ийн дагуу хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх, эсхүл аэродромын ойролцоо нислэг 

үйлдэхгүй байх үүрэгтэй:  

(1) удирдлагын зоон дахь аэродромд, Хүснэгт 5-д заасан;  

(2) хяналтгүй агаарын зай дахь аэродромд, Хүснэгт 6-д заасан. 

(c) Дараах тохиолдолд нислэг үйлдэж болно: 

(1) нисдэг тэрэгний дарга нислэгийн хараа 5 км-ээс бага үед G-ангиллын агаарын 

зайд, хэрэв мөргөлдөхөөс зайлсхийх зорилгоор бусад нислэгийн хөдөлгөөн, 

эсхүл аливаа саад учруулж болох зүйлийг ажиглах хангалттай боломж олгох 

хурдтайгаар маневр хийж байгаа бол; 

(2) ХАА-н үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нислэгийн 

хараа 5 км-ээс бага боловч 1500 м-ээс их үед G-ангиллын агаарын зайд; 

(3) нислэгийн зааварчилгаа өгч байгаа агаарын хөлгийн дарга ИНД-71-ийн дагуу 

тогтоосон нам өндрийн нислэгийн зоонд, нислэгийн хараа 5 км-ээс бага боловч 

1500 м-ээс их үед.  
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Subpart D - Visual Flight Rules 

91.301. VFR meteorological minima 

(d) Except as provided in rule 91.303, and paragraphs (b) and (c), a pilot-in-command 

must not operate an aircraft under VFR- 

(1) when the flight visibility is less than that prescribed for the corresponding class 

of airspace in Table 4; or 

(2) at a distance from clouds that is less than that prescribed for the corresponding 

class of airspace in Table 4. 

(e) Except as provided in rule 91.303, a pilot-in-command must not perform a take-off 

or landing in an aircraft, or fly in the vicinity of an aerodrome, under VFR when the 

flight visibility, or the cloud ceiling, is less than- 

(1) at aerodromes within a control zone, that prescribed in Table 5; and 

(2) at aerodromes in uncontrolled airspace, that prescribed in Table 6. 

(f) A pilot-in-command of- 

(1) a helicopter may operate in Class G airspace with a flight visibility of less than 

5 km if manoeuvred at a speed that gives adequate opportunity to observe 

other traffic or any obstructions in order to avoid collisions; and 

(2) an aircraft performing agricultural aircraft operations, may operate in Class G 

airspace with a flight visibility of less than 5 km but not less than 1500 m; and 

(3) an aircraft performing flight instruction may operate within a designated low 

flying zone prescribed under Part 71 with a flight visibility of less than 5 km but 

not less than 1500 m. 
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Хүснэгт 4. Агаарын зайн VFR-ийн цаг уурын минима 

Агаарын зайн ангилал Үүлнээс барих зай Нислэгийн хараа 

B Үүлнээс зайтай байхад 

 

8 км, AMSL 3000 м-т,  

(10 000 ft), эсхүл түүнээс 

дээш 

 

5 км, AMSL 3000 м-ээс 

(10 000 ft) доош 

C, D болон Е 

Хэвтээ чиглэлд 2 км,  

удирдлагын зооны гадна, 

босоо чиглэлд 300 м (1000 

ft), 

удирдлагын зоонд, 150 м 

(500 ft) 

F 

болон 

G 

AMSL 900 м-ээс (3000 

ft) дээш, эсхүл газраас 

дээш 300 м-ийн (1000 

ft) аль өндрийг 

Хэвтээ чиглэлд 2 км, 

босоо чиглэлд 300 м (1000 

ft) 

AMSL 900 м-т (3000 ft), 

эсхүл түүнээс доош 

эсхүл газраас дээш 300 

м-ийн (1000 ft) аль 

өндрийг 

Үүлнээс зайтай байх ба 

гадаргуу харагдаж байхад 
5 км 

 

Хүснэгт 5. Удирдлагын зоон доторх аэродромын VFR-ийн минима 

 
Үүлний суурийн 

өндөр 
Нислэгийн хараа 

Бүх агаарын хөлөг Өдөр болон шөнө 450 м (1500 ft) 5 км 

 

Хүснэгт 6. Хяналтгүй агаарын зай доторх аэродромын VFR-ийн минима 

 
Үүлний суурийн 

өндөр 
Нислэгийн хараа 

Бүх агаарын хөлөг Өдөр 200 м (600 ft) 1500 м 

Бүх агаарын хөлөг Шөнө 450 м (1500 ft) 8 км 

91.303. Тусгай VFR-ийн цаг агаарын минима 

Дараах тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга удирдлагын зоонд 91.301-д зааснаас 

доогуур цаг уурын нөхцөлд VFR нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) үүлний суурийн өндөр болон нислэгийн хараа нь: 

(i) үүлний суурийн өндөр 200 м-ээс (600 ft) доошгүй, нислэгийн хараа 1500 м 

доошгүй бол; эсхүл  



Civil Aviation Rules Part 91 
 

 

… … 2023  43 

Table 4. Airspace VFR meteorological minima 

Class of airspace Distance from cloud Flight visibility 

B Clear of cloud 

 

 

 

8km at or above 10 000 

feet AMSL 

 

5km below 10 000 feet 

AMSL 

C, D, and E 

2km horizontally 

1000 feet vertically 

outside a control zone 

500 feet vertically 

within a control zone 

F 

and 

G 

Above 3000 feet AMSL 

or 1000 feet above 

terrain whichever is the 

higher 

2km horizontally 

1000 feet vertically 

At or below 3000 feet 

AMSL or 1000 feet 

above the terrain 

whichever is the higher 

Clear of cloud and in 

sight of the surface 
5km 

 

Table 5. VFR minima at aerodromes within a control zone. 

 Ceiling Flight visibility 

All aircraft Day and Night 1500 feet 5km 

 

Table 6. VFR minima at aerodromes in uncontrolled airspace. 

 Ceiling Flight visibility 

All aircraft Day 600 feet 1500 m 

All aircraft Night 1500 feet 8 km 

 

91.303. Special VFR weather minima 

A pilot-in-command of an aircraft may perform a VFR operation within a control zone 

in meteorological conditions below those prescribed in 91.301 if- 

(1) the ceiling and flight visibility is- 

(i) at least 600 feet and at least 1500 m respectively; or 
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(ii) нисдэг тэрэгний хувьд, хэрэв нисдэг тэрэг мөргөлдөхөөс зайлсхийх 

зорилгоор бусад нислэгийн хөдөлгөөн, эсхүл аливаа саадыг ажиглах 

хангалттай боломж олгох хурдтайгаар үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг бол, 

үүлний суурийн өндөр 200 м-ээс (600 ft) доош, нислэгийн хараа 1500 м-ээс 

доош бол;  

(2) тухайн агаарын хөлгийг НХУ-тай холбогдох давтамжаар холбоо барих 

чадвартай хоёр талын радио холбоогоор тоноглосон бол;  

(3) тухайн үйл ажиллагааг дараах нөхцөлд гүйцэтгэж байгаа бол: 

(i) НХУ-ын зөвшөөрөл болон зааварчилгаанд нийцүүлэн; 

(ii) зөвхөн өдрийн цагаар; 

(iii) үүлнээс зайтай. 

91.305. VFR нислэгийн түлшний шаардлага 

(a) Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний нөхцөлд, нисэх онгоц төлөвлөсөн аяллын 

нислэгийн хэвийн хурдтай эхний буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн цэгт нисэн хүрэх ба 

тухайн цэгт нисэн хүрснээс хойш дараах хугацаанаас багагүй хугацаанд нислэгээ 

үргэлжлүүлэх хангалттай түлштэй байхаас бусад тохиолдолд, тухайн нисэх онгоцны 

дарга VFR-ийн дагуу нислэг эхлүүлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) өдрийн цагаар нэмэлт 30 минут; эсхүл 

(2) шөнийн цагаар нэмэлт 45 минут; эсхүл  

(3) тусгай категорийн хязгаарлагдмал НТЧ-ын гэрчилгээтэй, эсхүл тусгай 

категорийн үзүүлбэрийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй нисэх онгоцны хувьд, ИНД-

47.55(c)-д шаардсан үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдэлд заасан VFR-ийн 

минимум түлшний нөөцтэй нисэх цаг. 

(b) Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний нөхцөлд, нисдэг тэрэг төлөвлөсөн аяллын 

нислэгийн хурдтай эхний буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн цэгт нисэн хүрэх ба тухайн цэгт 

нисэн хүрснээс хойш дараахаас багагүй хугацаанд нислэгээ үргэлжлүүлэх хангалттай 

түлштэй байхаас бусад тохиолдолд, тухайн нисдэг тэрэгний дарга VFR-ийн дагуу 

нислэг эхлүүлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) нэмэлт 20 минут; эсхүл 

(2) 20 минутаас бага хугацаанд үргэлжлэх нислэгийн хувьд, нэмэлт хугацаа нь 

төлөвлөсөн нислэгийн цагтай тэнцүү; эсхүл 

(3) тусгай категорийн хязгаарлагдмал НТЧ-ын гэрчилгээтэй, эсхүл тусгай 

категорийн үзүүлбэрийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй нисдэг тэрэгний хувьд, ИНД-

47.55(c)-д шаардсан үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдэгдэлд заасан VFR-ийн 

минимум түлшний нөөцтэй нисэх цаг. 

91.307. VFR нислэгийн төлөвлөгөө 

(a) Дараах тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга VFR-ийн дагуу нислэг үйлдэхийн өмнө 

холбогдох НХҮ-ний нэгжид VFR нислэгийн төлөвлөгөөг хүргүүлэх үүрэгтэй, хэрэв: 

(1) хөлгийн дарга аэродромоос 93 км-ээс (50 NM) хол зайд нисэхээр төлөвлөж 

байгаа бол; эсхүл 
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(ii) for helicopters, less than 600 feet and less than 1500 m respectively if the 

helicopter is operated at a speed that will give adequate opportunity to 

observe other traffic or any obstructions in order to avoid collisions; and 

(2) the aircraft is equipped with two-way radio capable of communicating with ATC 

on the appropriate frequency; and 

(3) the operation is conducted- 

(i) in compliance with an ATC clearance and any ATC instructions; and 

(ii) only during the day; and 

(iii) clear of clouds. 

91.305. Fuel requirements for flight under VFR 

(a) A pilot-in-command of an aeroplane must not begin a flight under VFR unless, in 

the forecast weather conditions, the aeroplane has enough fuel to fly to the first point 

of intended landing at the planned normal cruising speed and to fly after that point of 

intended landing for at least- 

(1) a further 30 minutes during the day; or 

(2) a further 45 minutes at night; or 

(3) for an aeroplane that has a special category-limited airworthiness certificate or 

a special category-exhibition airworthiness certificate, the flying time specified 

for the VFR minimum fuel reserve in the operator statement required under 

rule 47.55(c). 

(b) A pilot-in-command of a helicopter must not begin a flight under VFR unless, in the 

forecast weather conditions, the helicopter has enough fuel to fly to the first point of 

intended landing at the planned cruising speed, and to fly after that point of intended 

landing for at least - 

(1) a further 20 minutes; or 

(2) for flights of less than 20 minutes duration, for a further period equal to the 

anticipated flight time; or 

(3) for a helicopter that has a special category-limited airworthiness certificate or 

a special category-exhibition airworthiness certificate, the flying time specified 

for the VFR minimum fuel reserve in the operator statement required under 

rule 47.55(c). 

91.307. VFR flight plan 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must submit a VFR flight plan to an appropriate 

ATS unit before starting any flight conducted under VFR if- 

(1) the pilot-in-command plans to proceed more than 50 nm NM from aerodrome; 

or 
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(2) хөлгийн дарга анхааруулах аюулын дохио мэдээлэх үйлчилгээ хүсэж байгаа 

бол. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн шаардлагаас гадна, агаарын хөлгийн дарга VFR-ийн дагуу 

үйлдэх бусад VFR нислэгийн төлөвлөгөөг холбогдох НХҮ-ний нэгжид өгч болно. 

(c) Энэ зүйлийн (а), эсхүл (b)-д заасан VFR нислэгийн төлөвлөгөө нь дараах 

мэдээллийг багтаасан байх ёстой: 

(1) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар болон дуудлага; 

(2) ашиглах агаарын хөлгийн маяг; 

(3) нислэгийн замын сегмент бүрийн хувьд, хэрэв боломжтой бол нисэн гарах 

болон буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродром, тооцоот өнгөрөлтийн цаг (EET) 

болон завсрын аэродромд байх газрын цагийг багтаасан нислэгийн зам;  

(4) SARTIME; 

(5) түлштэй байх нислэгийн хугацаа (fuel endurance); 

(6) агаарын хөлөгт байгаа нийт хүний тоо; 

(7) хөлгийн даргын нэр болон холбоо барих утасны дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 

(8) агаарын хөлгийн өмчлөгч, эсхүл үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр; 

(9) эрэн хайх, авран туслах ЭХАТ үйл ажиллагааг дэмжих бусад нэмэлт мэдээлэл. 

(d) Хэрэв энэ зүйлийн (а), эсхүл (b)-гийн дагуу VFR нислэгийн төлөвлөгөөг НХҮ-ний 

нэгжид хүргүүлсэн бол хөлгийн дарга дараах үүрэгтэй: 

(1) нислэгийн төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй мэдээллийн өөрчлөлт болон SARTIME-

тай нислэгийн төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг SARTIME дуусахаас өмнө 

холбогдох НХҮ-ний нэгжид мэдэгдэх;  

(2) SARTIME нислэгийн төлөвлөгөө эхлэхээс өмнө тухайн нислэгийн төлөвлөгөөг 

холбогдох НХҮ-ний нэгжид мэдэгдэж, хаалгах. 

91.309. Байршлыг мэдээлэх 

VFR-аар нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь хяналттай агаарын зайд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол тухайн агаарын хөлгийн байрлалыг НХУ шаардсан 

цагт, эсхүл илтгэх цэгт НХУ-д мэдээлнэ. 

91.311. VFR нислэгийн минимум өндөр 

(a) Дараах тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүс дээгүүр, эсхүл олон хүн 

цугларсан задгай талбай дээгүүр, тухайн агаарын хөлгийн чанх доорх цэгээс 

600 м-ийн хэвтээ радиус дотор байгаа саад, эсхүл гадаргуугаас дээш 300 м-

ээс (1000 ft) доош нам өндөрт; эсхүл 

(2) бусад талбай дээгүүр: 

(i) тухайн гадаргуугаас дээш 150 м-ээс (500 ft) доош нам өндөрт; эсхүл 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн чанх доорх цэгээс 150 м хэвтээ радиус дотор 

байгаа саад, хүн, тээврийн хэрэгсэл, эсхүл байгууламжаас дээш 150 м-ээс 

(500 ft) доош нам өндөрт;  
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(2) the pilot-in-command requires an alerting service. 

(b) In addition to the requirement in paragraph (a), a pilot-in-command of an aircraft 

may submit a VFR flight plan to an appropriate ATS unit for any other flight conducted 

under VFR. 

(c) A VFR flight plan referred to in paragraphs (a) or (b) must include the following 

information: 

(1) the aircraft registration and callsign:  

(2) the type of aircraft to be used: 

(3) the route including, if practicable for each route segment, aerodromes of 

departure and intended landing, EET, and time on the ground at each 

intermediate aerodrome: 

(4) the SARTIME:  

(5) fuel endurance: 

(6) the total number of persons in the aircraft: 

(7) the name and telephone contact details of the pilot-in-command:  

(8) the name of the aircraft owner or operator: 

(9) any additional information that may assist SAR operations. 

(d) If a VFR flight plan has been submitted to an ATS unit under paragraphs (a) or (b), 

the pilot-in-command must- 

(1) inform an appropriate ATS unit of any change to the details in the flight plan 

and of any change to the flight plan SARTIME before the expiry of that 

SARTIME; and 

(2) terminate the flight plan by advising an appropriate ATS unit before the flight 

plan SARTIME. 

91.309. Position reports 

Each pilot-in-command of an aircraft on a VFR flight shall, when operating in controlled 

airspace, report the position of the aircraft to ATC at the times or reporting points 

required by ATC. 

91.311. Minimum heights for VFR flights 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must not operate the aircraft under VFR- 

(1) over any congested area of a city, town, or settlement, or over any open air 

assembly of persons at a height of less than 1000 feet (300m) above the 

surface or any obstacle that is within a horizontal radius of 600 metres from 

the point immediately below the aircraft; or 

(2) over any other area- 

(i) at a height of less than 500 feet above the surface; or 

(ii) at a height of less than 500 feet above any obstacle, person, vehicle, 

vessel, or structure that is within a horizontal radius of 150 metres from the 

point immediately below the aircraft; and 
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(3) нислэгийн үйл ажиллагааны хувьд, хөдөлгүүр татгалзсан үед гадаргуу дээр 

байгаа аливаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр онцгой 

нөхцөлийн буулт үйлдэхэд шаардлагатай өндрөөс доош нам өндөрт. 

(b) Энэ зүйлийн (а) нь дараах агаарын хөлгийн даргад хамаарахгүй:  

(1) хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэж байгаа; эсхүл 

(2) цуцлагдсан буулт, эсхүл цуцлагдсан ойртолт үйлдэж байгаа; эсхүл 

(3) явгалж байгаа. 

(c) Хэрэв зайлшгүй шаардлагаар үйлдэж байгаа нислэгийн зорилго нь тухайн агаарын 

хөлгийг энэ зүйлийн (а)(2)-т зааснаас доош өндөрт нислэг үйлдэхийг шаардаж байгаа 

бол, зөвхөн дараах тохиолдолд энэ зүйлийн (а)(2) нь агаарын хөлгийн даргад 

хамаарахгүй: 

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

учруулахгүйгээр үйлдэж байгаа бол; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт зөвхөн нислэгтэй холбоотой зайлшгүй үүрэг гүйцэтгэх 

этгээдийг тээвэрлэж байгаа бол;  

(3) агаарын хөлөг нь тухайн нислэгийн зорилгоор шаардсан өндрөөс доогуур 

нисээгүй бол;  

(4) нисэх онгоцны хувьд, тухайн нисэх онгоц нь үйл ажиллагаанд хамааралгүй 

аливаа хүн, хөлөг онгоц, тээврийн хэрэгсэл, эсхүл байгууламжаас 150 м-ийн 

хэвтээ радиусын гадна байхаас бусад тохиолдолд нисэж байгаа агаарын хөлөг 

болон аливаа саад, хүн, хөлөг онгоц, тээврийн хэрэгсэл, эсхүл байгууламж 

хоорондын хэвтээ зай нь тухайн нислэгийн зорилгод шаардлагатай зайнаас 

бага биш бол. 

(d) Энэ зүйлийн (a)(2) нь дараах хөлгийн даргад хамаарахгүй: 

(1) ИНД-61-ийн дагуу олгосон хүчинтэй багш нисгэгчийн зэрэглэл эзэмшигч, эсхүл 

ийм зэрэглэл эзэмшигчийн зөвшөөрсөн дараах нислэгийн сургалт, эсхүл 

дадлагын нислэгийг зохион байгуулж байгаа: 

(i) гадаргуугаас дээш 300 м-ээс (1000 ft) доош өндөрт эхэлсэн хөөрөлтийн 

дараах хөдөлгүүрийн дуураймал татгалзал; эсхүл 

(ii) 91.131-ийн дагуу нам өндрийн нислэгийн зоонд гадаргуугаас дээш 150 м-

ээс (500 ft) доош өндөр алдалт гүйцэтгэсэн нөхцөлд, тухайн гадаргуугаас 

дээш 300 м-ээс (1000 ft) дээш өндөрт эхэлсэн хөдөлгүүрийн дуураймал 

татгалзал; эсхүл  

(2) хэрэв зөвхөн хөлгийн дарга тухайн нислэгийг 91.413, 91.423 болон 91.425-ын 

дагуу гүйцэтгэх тохиолдолд, ИНД-61-ийн дагуу олгосон хүчинтэй хэрэглэлийн 

зэрэглэл эзэмшигч болон VFR-ийн дагуу IFR-ийн сургалт, тест, эсхүл дадлагын 

нислэг зохион байгуулж байгаа; эсхүл 

(3) агаарын хөлгөөр нам өндрийн нислэгийн зоонд 91.131-ийн дагуу үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа; эсхүл 

(4) агаарын хөлгөөр нисэх спортын арга хэмжээнд 91.703-ын дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа.  
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(3) for any operation, at a height less than that required to execute an emergency 

landing in the event of engine failure without hazard to persons or property on 

the surface. 

(b) Paragraph (a) does not apply to a pilot-in-command of an aircraft-  

(1) conducting a take-off or landing; or 

(2) conducting a balked landing or discontinued approach; or 

(3) taxiing. 

(c) Paragraph (a)(2) does not apply to a pilot-in-command of an aircraft if the bona 

fide purpose of the flight requires the aircraft to be flown at a height lower than that 

prescribed in paragraph (a)(2), but only if- 

(1) the flight is performed without hazard to persons or property on the surface; 

and 

(2) only persons performing an essential function associated with the flight are 

carried on the aircraft; and 

(3) the aircraft is not flown at a height lower than that required for the purpose of 

the flight; and 

(4) the horizontal distance that the aircraft is flown from any obstacle, person, 

vessel, vehicle, or structure is not less than that necessary for the purpose of 

the flight, except that in the case of an aeroplane, the aeroplane remains 

outside a horizontal radius of 150 metres from any person, vessel, vehicle, or 

structure that is not associated with the operation. 

(d) Paragraph (a)(2) does not apply to a pilot-in-command- 

(1) who is the holder of, or authorised by the holder of, a current instructor rating 

issued under Part 61 and who is conducting flight training or practice flights 

consisting of- 

(i) simulated engine failure after take-off commencing below 1000 feet above 

the surface; or 

(ii) simulated engine failure commencing above 1000 feet above the surface 

provided that descent below 500 feet above the surface is conducted 

within a low flying zone in accordance with 91.131; or 

(2) who is the holder of a current instrument rating issued under Part 61 and who 

is conducting IFR training, testing, or practice flights under VFR, but only if the 

pilot-in-command conducts the flight in accordance with 91.413, 91.423 and 

91.425; or 

(3) operating an aircraft within a low flying zone in accordance with 91.131; or 

(4) operating an aircraft at an aviation event in accordance with 91.703. 
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91.313. VFR аяллын нислэгийн өндрийн-түвшин, эсхүл нислэгийн түвшин  

(a) Монгол Улсын FIR-д, AMSL 900 м (3000 ft), эсхүл AGL 300 м-ийн (1000 ft) аль 

өндрөөс дээших аяллын нислэгийн түвшинд VFR-ийн дагуу нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад 

тохиолдолд, дараах өндрийн-түвшин, эсхүл нислэгийн түвшнийг хадгалах үүрэгтэй: 

(1) AMSL 3900 м (13 000 ft), эсхүл түүнээс доош нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа үед: 

(i) соронзон чиглэлийн 360°-аас цагийн зүүний дагуу 179°-т 1050 м, 1650 м, 

2250 м, 2850 м, 3450 м-ийн өндрийн-түвшнийг; эсхүл 

(ii) соронзон чиглэлийн 180°-аас цагийн зүүний дагуу 359°-т 1350 м, 1950 м, 

2550 м, 3150 м, 3750 м-ийн өндрийн-түвшнийг; 

(2) нислэгийн түвшин 4500 - 8100 м-ийн (FL150 - FL265) хооронд нислэгийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед: 

(i) соронзон чиглэлийн 360°-аас цагийн зүүний дагуу 179°-т 4650 м, 5250 м, 

5850 м, 6450 м, 7050 м, 7650 м-ийн нислэгийн түвшнийг; эсхүл 

(ii) соронзон чиглэлийн 180°-аас цагийн зүүний дагуу 359°-т 4950 м, 5550 м, 

6150 м, 6750 м, 7350 м, 7950 м-ийн нислэгийн түвшнийг. 

(b) Монгол Улсын FIR-д, агаарын хөлгөөр VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа хөлгийн дарга нь дараах аяллын нислэгийн дараах түвшнийг хадгалахгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) хяналттай агаарын зайд үйлдэх нислэгт, НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс 

бусад тохиолдолд, AMSL 3900 м-ээс 4500 м-ийн (13 000 ft - FL150) хоорондох 

аливаа түвшнийг; 

(2) бүсийн QNH зооны тохируулга нь 980 hPa (735 мм м.у.б), эсхүл түүнээс бага 

даралттай үед нислэгийн түвшин 4800 м-ээс (FL160) дооших аливаа түвшнийг. 

91.315. Цас, мөстэй нөхцөлд үйлдэх нислэгийн үйл ажиллагаа 

Агаарын хөлгийн далавч, стабилизатор, эсхүл удирдлагын гадаргууд цас, мөс, эсхүл 

цан тогтсон үед агаарын хөлгийн дарга VFR-ийн дагуу хөөрөлт үйлдэхгүй байх 

үүрэгтэй. 
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91.313. VFR cruising altitude or flight level 

(a) A pilot-in-command of an aircraft operating within the Mongolian FIR under VFR in 

level cruising flight at more than 900 m (3000 ft) AMSL or 300 m (1000 ft) AGL 

(whichever is the higher) must, unless otherwise authorised by an ATC unit, maintain 

the following altitudes or flight levels: 

(1) when operating at or below 3900 m (13 000 ft) AMSL and- 

(i) on a magnetic track of 360° clockwise to 179°, any odd hundred meters 

altitude beginning at AMSL 900 m (3000 ft) plus 150 m (1050 m, 1650 m, 

2250 m, 2850 m, 3450 m); or 

(ii) on a magnetic track of 180° clockwise to 359°, any even hundred meters 

altitude beginning at AMSL 1200 m (4000 ft) plus 150 m (1350 m, 1950 m, 

2550 m, 3150 m, 3750 m): 

(2) when operating at or above 4500 m (FL150), up to and including 8100 m 

(FL265) and- 

(i) on a magnetic track of 360° clockwise to 179°, beginning at and including 

7500 m (FL155) any odd hundred meters flight level plus 150 m (4650 m, 

5250 m, 5850 m, 6450 m, 7050 m, 7650 m); or 

(ii) on a magnetic track of 180° clockwise to 359°, beginning at and including 

7800 m (FL256) any even hundred meters flight level plus 150 m (4950 m, 

5550 m, 6150 m, 6750 m, 7350 m, 7950 m). 

(b) A pilot-in-command of an aircraft operating within the Mongolian FIR under VFR 

must not maintain level cruising flight- 

(1) at any level between 3900 m (13 000 ft) AMSL and 4500 m (FL150) unless 

otherwise authorised by an ATC unit for flights in controlled airspace; and 

(2) at any flight level below 4800 m (FL160) when an area QNH zone setting is 

980 hPa or less. 

91.315. Operating in snow and ice conditions 

No pilot-in-command of an aircraft shall perform a take-off under VFR in an aircraft that 

has snow, ice, or frost, adhering to the wings, stabilisers, or control surfaces. 
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E Бүлэг - Хэрэглэлийн нислэгийн дүрэм (IFR) 

91.401. Минимум нисэх баг 

Дараахаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга нь хамтран нисгэгчгүйгээр агаарын 

хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт нэг нисгэгчтэй үйл ажиллагааг 

зөвшөөрсөн байх;  

(2) нисгэгч агаарын хөлгийн нислэгийн удирдлагыг орхихгүйгээр ажиллуулж 

болдог холбооны төхөөрөмжөөр тухайн агаарын хөлгийг тоноглосон байх. 

91.403. IFR нислэгийн түлшний шаардлага  

Буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродром руу нислэг үйлдэхийн тулд хөлгийн дарга нь 

цаг агаарын мэдээ, урьдчилсан мэдээ болон цаг агаарын нөхцөлийг тооцон үзэж, 

тухайн агаарын хөлөг хангалттай түлштэй байхаас бусад тохиолдолд, агаарын 

хөлгөөр IFR-ийн дагуу дараах үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) бэлтгэл аэродром шаардлагагүй үед: 

(i) турбинт-бус-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцны хувьд, буулт үйлдэх аэродромын 

дээр 450 м-ийн (1500 ft) өндөрт, хүлээх хурдтайгаар (holding speed) 45 

минутаас урт хугацаагаар нисэх; эсхүл 

(ii) турбинт-хөдөлгүүртэй нисэх онгоц болон нисдэг тэрэгний хувьд, буулт 

үйлдэх аэродромын дээр 450 м-ийн (1500 ft) өндөрт, хүлээх хурдтайгаар 

(holding speed) 30 минутаас урт хугацаагаар нисэх. 

(2) 91.405-д бэлтгэл аэродром шаардсан үед, буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн 

аэродромоос бэлтгэл аэродромын чиглэлд нисэх ба: 

(i) турбинт-бус-хөдөлгүүртэй нисэх онгоцны хувьд, буулт үйлдэх аэродромын 

дээр 450 м-ийн (1500 ft) өндөрт, хүлээх хурдтайгаар (holding speed) 45 

минутаас урт хугацаагаар нисэх; эсхүл 

(ii) турбинт-хөдөлгүүртэй нисэх онгоц болон нисдэг тэрэгний хувьд, буулт 

үйлдэх аэродромын дээр 450 м-ийн (1500 ft) өндөрт хүлээх хурдтайгаар 

(holding speed) 30 минутаас урт хугацаагаар нисэх.  

91.405. IFR-ийн бэлтгэл аэродромын шаардлага 

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

гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь нэгээс доошгүй бэлтгэл аэродромыг нислэгийн 

төлөвлөгөөнд заах үүрэгтэй: 

(1) буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродром нь холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн 

хэрэглэлийн ойртолтын стандарт журамтай байх;  

(2) нислэгийн төлөвлөгөө өгөх үед цаг уурын урьдчилсан мэдээ нь буулт 

үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродромд тооцоот нисэн хүрэх цагаас (ETA) нэгээс 

доошгүй цагийн өмнө болон нэг цагийн дараа, дараах нөхцөлийг харуулж байх: 

(i) ашиглаж болох хэрэглэлийн журмын хувьд, тухайн аэродромын үүлний 

суурийн өндөр нь холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн минимумаас дээш 300 

м-ээс (1000 ft) доошгүй байх;  
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Subpart E - Instrument Flight Rules 

91.401. Minimum flight crew 

A pilot-in-command shall not operate an aircraft under IFR without another pilot, 

unless- 

(1) the aircraft flight manual authorises operation of the aircraft with one pilot; and 

(2) the aircraft is equipped with communication equipment that can be operated 

by the pilot without releasing the aircraft flight controls. 

91.403. Fuel requirements for flights under IFR 

A pilot-in-command shall not operate an aircraft under IFR unless the aircraft carries 

sufficient fuel, taking into account weather reports and forecasts and weather 

conditions, to complete the flight to the aerodrome of intended landing and- 

(1) when an alternate aerodrome is not required- 

(i) for non-turbine-powered aeroplanes, fly after that for 45 minutes at holding 

speed at a height of 1500 feet above the aerodrome; or 

(ii) for turbine-powered aeroplanes and helicopters, fly after that for 30 

minutes at holding speed at a height of 1500 feet above the aerodrome. 

(2) when an alternate is required by 91.405, fly from the aerodrome of intended 

landing to the alternate aerodrome and- 

(i) for non-turbine-powered aeroplanes, fly after that for 45 minutes at holding 

speed at a height of 1500 feet above the aerodrome; or 

(ii) for turbine-powered aeroplanes and helicopters, fly after that for 30 

minutes at holding speed at a height of 1500 feet above the aerodrome. 

91.405. IFR alternate aerodrome requirement 

(a) A pilot-in-command of an aircraft operating under IFR must list at least 1 alternate 

aerodrome in the flight plan unless- 

(1) the aerodrome of intended landing has a standard instrument approach 

procedure published in the applicable AIP; and 

(2) at the time of submitting the flight plan, the meteorological forecasts indicate, 

for at least 1 hour before and 1 hour after the ETA at the aerodrome of intended 

landing, that- 

(i) the ceiling at the aerodrome will be at least 1000 feet above the minimum 

published in the applicable AIP for the instrument procedure likely to be 

used; and 
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(ii) хараа нь 5 км-ээс багагүй, эсхүл AIP-д хэвлэн нийтэлсэн минимумаас 2 км-

ээр их байхын аль ихийг. 

(b) Нислэгийн төлөвлөгөө өгөх үед цаг уурын урьдчилсан мэдээ нь бэлтгэл аэродромд 

тооцоот нисэн хүрэх цагт (ETA) тухайн аэродромын үүлний суурийн өндөр болон хараа 

нь дараах цаг уурын минима-д, эсхүл түүнээс дээш байхаар харуулж байхаас бусад 

тохиолдолд, энэ зүйлийн (а)-ийн дагуух IFR нислэгийн төлөвлөгөөнд аливаа 

аэродромыг бэлтгэл аэродромд оруулж тооцохыг агаарын хөлгийн даргад 

зөвшөөрөхгүй: 

(1) тухайн аэродромын хувьд, хэрэв нөөц минима-тай хэрэглэлийн ойртолтын 

журмыг холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн бол хэрэглэлийн ойртолтын журамд 

заасан бэлтгэл аэродромын үйл ажиллагааны минима; эсхүл 

(2) нарийвчлалтай ойртолтын журмын хувьд, үүлний суурийн өндөр 200 м (600 ft), 

эсхүл DA/DH-с дээш 60 м-ийн (200 ft) аль өндрийг болон хараа 3000 м, эсхүл 

тогтоосон минимумаас 1000 м-ээр их байхын аль ихийг; эсхүл 

(3) нарийвчлалтай бус ойртолтын журмын хувьд, үүлний суурийн өндөр 250 м (800 

ft), эсхүл MDA/MDH-с дээш 60 м-ийн (200 ft) аль өндрийг болон хараа 4000 м, 

эсхүл тогтоосон минимумаас 1500 м-ээр их байхын аль ихийг; эсхүл 

(4) хэрэв бэлтгэл аэродромын хувьд, хэрэглэлийн ойртолтын журмыг холбогдох 

AIP-д хэвлэн нийтлээгүй бол 91.423-т заасны дагуу IFR нислэгийн минимум 

өндрийн-түвшнээс доош өндөр алдахад, VFR-ийн дагуу гүйцэтгэх арилжааны 

нислэгийн үйл ажиллагаанд зориулсан, D Бүлгийн дагуу заасан үүлний 

суурийн өндөр болон харааны минима.  

(c) Бэлтгэл аэродромыг, дараах төхөөрөмжийг хангах хоёрдогч цахилгааны эх 

үүсвэрээр хангаснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн даргад энэ зүйлийн (a)-ийн 

дагуу IFR нислэгийн төлөвлөгөөнд тухайн аэродромыг бэлтгэл аэродромд оруулж 

тооцохыг зөвшөөрөхгүй: 

(1) хэрэглэлийн ойртолтын журамд ашиглах шаардлагатай газрын электрон 

навигацийн электрон туслах төхөөрөмж;  

(2) шөнийн үйл ажиллагаанд зориулсан аэродромын гэрэлтүүлэг. 

91.407. IFR нислэгийн төлөвлөгөө 

(a) Агаарын хөлгийн дарга дараах үүрэгтэй: 

(1) IFR-ийн дагуух нислэгийн өмнө холбогдох НХҮ-ний нэгжид хэрэглэлийн 

нислэгийн төлөвлөгөөг хүргүүлэх;  

(2) НХҮ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, нислэгийн төлөвлөгөөг тухайн 

нислэг эхлэхээс 30 минутаас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлэх; 

(3) НХҮ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, нислэгийн төлөвлөгөө нь дараах 

мэдээллийг агуулсан байх:  

(i) ашиглах агаарын хөлгийн таних тэмдэг;  

(ii) ашиглах агаарын хөлгийн маяг, түүний дагалдах хуйлралын категори;  

(iii) ашиглах агаарын хөлгийн радио холбооны төхөөрөмж, навигацийн болон 

ойртолтын туслах төхөөрөмж;  

(iv) нисэн гарах аэродром болон нисэн гарах цаг;  



Civil Aviation Rules Part 91 
 

 

… … 2023  49 

(ii) visibility will be at least 5 km, or 2 km more than the minimum published in 

the applicable AIP, whichever is the greater. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft must not list any aerodrome as an alternate on 

the IFR flight plan under paragraph (a) unless the meteorological forecasts at the time 

of submitting the flight plan indicate that, at the ETA at the alternate aerodrome, the 

ceiling and visibility at that aerodrome will be at or above the following meteorological 

minima- 

(1) if an instrument approach procedure with alternate minima has been published 

in the applicable AIP for the aerodrome, the specified alternate aerodrome 

operating minima for that instrument approach procedure; or 

(2) for a precision approach procedure, a ceiling of 600 feet, or 200 feet above 

DA/DH, whichever is the higher, and a visibility of 3000 metres, or 1000 metres 

more than the prescribed minimum, whichever is the greater; or 

(3) for a non-precision approach procedure, a ceiling of 800 feet, or 200 feet above 

MDA/MDH, whichever is the higher, and a visibility of 4000 metres, or 1500 

metres more than the prescribed minimum, whichever is the greater; or 

(4) if an instrument approach procedure has not been published in the applicable 

AIP for the alternate aerodrome, the ceiling and visibility minima prescribed 

under Part 91 Subpart D for an air operation performed under VFR for descent 

below the minimum altitude for IFR flight prescribed under rule 91.423. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft must not list any aerodrome as an alternate 

aerodrome in the IFR flight plan under paragraph (a) unless that alternate aerodrome 

is equipped with a secondary electric power supply for- 

(1) the ground based electronic navigation aids necessary for the instrument 

approach procedure to be used; and 

(2) aerodrome lighting for night operations. 

91.407. IFR flight plan 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must- 

(1) submit a flight plan to an appropriate ATS unit prior to any flight under IFR; and 

(2) unless otherwise authorised by ATS, submit the flight plan at least 30 minutes 

prior to the beginning of the flight; and 

(3) unless otherwise authorised by ATS, include the following information in the 

flight plan- 

(i) the identification of the aircraft to be used; and 

(ii) the type of aircraft to be used, and its wake turbulence category; and 

(iii) the radio communications equipment, and the navigation and approach 

aid equipment in the aircraft to be used; and 

(iv) the departure aerodrome and time of departure; and 
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(v) аяллын нислэгийн хурд, өндрийн-түвшин болон нислэгийн зам;  

(vi) нисэн очих аэродром, нийт тооцоот өнгөрөлтийн цаг (EET) болон 91.405-

д шаардсан бэлтгэл аэродром;  

(vii) НХҮ-ний зорилгоор шаардсан нэмэлт мэдээлэл;  

(viii) түлштэй байх нислэгийн хугацаа (fuel endurance);  

(ix) агаарын хөлөгт тээвэрлэж байгаа нийт хүний тоо;  

(x) тухайн агаарын хөлөгт авч яваа ослын болон аврах төхөөрөмж;  

(4) тухайн нислэг эхлэх, эсхүл буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродромоос нисэн 

гарах үед үүссэн 30 минутаас дээших саатлыг холбогдох НХҮ-ний нэгжид нэн 

даруй мэдэгдэх;  

(5) НХҮ-гүй аэродромд нислэг дууссаны дараа нислэгийн төлөвлөгөөг цаг 

алдалгүй хаах. 

(b) Энэ дүрмийн зорилгоор агаарын хөлгийн дагалдах хуйлралын категорийг ICAO 

Doc 8643-т зааснаар ойлгоно. 

91.409. Нислэгийн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга нь IFR нислэгийн 

төлөвлөгөөг хүргүүлсэн бол тухайн нислэгийн төлөвлөгөөг, эсхүл түүний холбогдох 

хэсгийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй: 

(1) өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргасан бөгөөд холбогдох НХУ-ын нэгжээс 

зөвшөөрсөн байх; эсхүл 

(2) тухайн нислэгийн төлөвлөгөөнөөс хазайх яаралтай арга хэмжээ шаардсан 

онцгой нөхцөл үүссэн байх. 

(b) Агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь 

боломжтой бүх тохиолдолд, дараах үүрэгтэй: 

(1) холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн нислэгийн замаар нисэж байгаа үед, 

тогтоосон нислэгийн замын гол шугамын дагуу нисэх; эсхүл 

(2) бусад нислэгийн замаар нисэж байгаа үед, навигацийн байгууламж болон 

тухайн нислэгийн замыг тодорхойлж байгаа цэгүүдийн хооронд шулуун 

шугамаар нисэх; эсхүл 

(3) бүсийн навигацийн нислэгийн зам, эсхүл шилжсэн зэрэгцээ нислэгийн замаар 

нисэж байгаа үед, НХҮ-ээс тогтоосон нислэгийн замын гол шугамын дагуу 

нисэх. 

(c) Хэрэв энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу нислэгийн төлөвлөгөөнөөс хазайсан бол 

хөлгийн дарга холбогдох НХҮ-ний нэгжид цаг алдалгүй мэдэгдэх үүрэгтэй. 
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(v) the cruising speed, altitude, and route; and 

(vi) the aerodrome of destination, total EET, and any alternate aerodrome 

required by 91.405; and 

(vii) any additional information required for ATS purposes; and 

(viii) the fuel endurance; and 

(ix) total number of persons carried in the aircraft; and 

(x) emergency and survival equipment carried in the aircraft; and 

(4) advise the appropriate ATS unit, as soon as possible, of any delay exceeding 

30 minutes in beginning the flight or departing from any aerodrome of intended 

landing; and 

(5) terminate the flight plan as soon as practicable on completion of any flight at 

an aerodrome without ATS. 

(b) For the purpose of this rule, aircraft wake turbulence categories are defined in 

ICAO Doc 8643 as amended. 

91.409. Adherence to flight plan 

(a) A pilot-in-command of an aircraft must, when an IFR flight plan has been 

submitted, adhere to that flight plan or the applicable portion of the flight plan, unless- 

(1) a request for change has been made and clearance obtained from an 

appropriate ATC unit; or 

(2) an emergency situation arises which necessitates immediate action to deviate 

from the flight plan. 

(b) A pilot-in-command of an aircraft operating under IFR must, where practicable- 

(1) when on a route published in the applicable AIP, operate along the defined 

centre line of the route; or 

(2) when on any other route, operate directly between the navigation facilities and 

points defining the route; or 

(3) when on an area navigation route or parallel offset route, operate along the 

centreline of the route specified by ATS. 

(c) If a deviation from a flight plan is made under paragraph (a)(2), the pilot-in-

command must notify an appropriate ATS unit as soon as practicable. 
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91.411. Нислэгийн төлөвлөгөөний гэнэтийн өөрчлөлт 

Агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь 

тухайн нислэгийн төлөвлөгөөнөөс санамсаргүй байдлаар хазайсан тохиолдолд 

дараах үүрэгтэй:  

(1) холбогдох НХҮ-ний нэгжид дараах мэдээллийг өгөх: 

(i) замын аливаа хазайлтыг; 

(ii) нислэгийн төлөвлөгөөнд өгсөн жинхэнэ хурдны (true airspeed) 5%, эсхүл 

түүнээс дээших өөрчлөлтийг, эсхүл Mach-тооны ±0.01 0.02, эсхүл түүнээс 

дээших өөрчлөлтийг; 

(iii) НХҮ-ний нэгжид мэдэгдсэн дараагийн илтгэх цэгт тооцоот нисэн хүрэх цаг 

(ETA) нь 2 минутаас их алдаатай болохыг олж тогтоосон үед, шинэчилсэн 

тооцоот нисэн хүрэх цагийг (ETA). 

(2) үндсэн замдаа цаг алдалгүй эргэж орох. 

91.411A. Хөлгийн дарга болон үйл ажиллагаа эрхлэгч аюултай барааны 

тээвэрлэлтийн талаар НХҮ-ний нэгжид мэдээлэх 

(a) Хэрэв нислэгт онцгой нөхцөл үүссэн бол, агаарын хөлөгт байгаа аюултай бараатай 

холбоотой ИНД-92.173(c)-д заасан мэдээллийг агаарын хөлгийн дарга холбогдох НХҮ-

ний нэгжид цаг алдалгүй мэдээлэх үүрэгтэй. 

(b) Нислэгт үүссэн, эсхүл үүсэж болзошгүй онцгой нөхцөлийн талаар үйл ажиллагаа 

эрхлэгч мэдсэн даруйд агаарын хөлөгт байгаа аюултай бараатай холбоотой ИНД-

92.173(c)-д заасан мэдээллийг тухайн үйл ажиллагаа эрхлэгч холбогдох НХҮ-ний 

нэгжид мэдээлэх үүрэгтэй. 

91.413. IFR-ийн дагуу хөөрөлт болон буулт үйлдэх 

(a) Аэродромд хэрэглэлийн ойртолт үйлдэх. Тухайн аэродромд хэрэглэлийн 

ойртолтын журам шаардлагатай үед, агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн, тухайн 

аэродромд хэрэглэлийн ойртолтын стандарт журмыг ашиглах үүрэгтэй. 

(b) Зөвшөөрөгдсөн DA, DН, эсхүл MDA. Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан хэрэглэлийн 

ойртолтын журамд DA, DH, эсхүл MDA тогтоосон ба ашиглахыг шаардсан үед, хөлгийн 

дарга дараах DA, DH, эсхүл MDA-ийн аль өндрийг ашиглах үүрэгтэй: 

(1) хэрэглэлийн ойртолтын журмаар тогтоосон DA, DH, эсхүл MDA; эсхүл 

(2) тухайн хөлгийн даргад тогтоосон DA, DH, эсхүл MDA; эсхүл 

(3) тухайн агаарын хөлгийн тоноглолд зориулсан DA, DH, эсхүл MDA. 

(c) DA, DH, эсхүл MDA-аас доош үйлдэх нислэгийн үйл ажиллагаа. DA, DH, эсхүл 

MDA хамааралтай бол агаарын хөлгөөр аливаа аэродромд тухайн MDA-аас доош 

нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг, эсхүл энэ зүйлийн (b)-д заасан DA, DH, эсхүл 

MDA-аас доош өндөрт хэрэглэлийн ойртолтын журмыг үргэлжлүүлэн ашиглахыг 

дараахаас бусад тохиолдолд, хөлгийн даргад зөвшөөрөхгүй: 
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91.411. Inadvertent change to flight plan 

Each A pilot-in-command of an aircraft operating under IFR, shall must in the event of 

an inadvertent departure from the current flight plan- 

(1) advise an appropriate ATS unit of-  

(i) any deviation from track; and 

(ii) any variation of 5% or more of the true airspeed or any variation of ±0.01 

0.02 or more of the Mach number given in the flight plan; and 

(iii) a revised ETA when the estimated ETA to the next reporting point notified 

to the ATS unit is found to be in error by more than two minutes; and 

(2) regain track as soon as practicable. 

 

91.411A. Pilot-in-command and operator to inform ATS unit of carriage of 

dangerous goods 

(a) If an in-flight emergency occurs, a pilot-in-command of an aircraft must, as soon 

as practicable, inform the appropriate ATS unit of the information referred to in rule 

92.173(c) regarding any dangerous goods on board the aircraft. 

(b) The operator must, as soon as the operator is aware that an in-flight emergency 

has or might have occurred, inform the appropriate ATS unit of the information referred 

to in rule 92.173(c) regarding any dangerous goods on board the aircraft. 

91.413. Take-off and landing under IFR 

(a) Instrument approaches to aerodromes. When an instrument approach 

procedure to an aerodrome is necessary, a pilot-in-command of an aircraft operating 

under IFR must use a standard instrument approach procedure for the aerodrome 

published in the applicable AIP. 

(b) Authorised DA, DH, or MDA. When the instrument approach procedure required 

by paragraph (a) provides for and requires the use of a DA, DH, or MDA, a pilot-in-

command must use the DA, DH, or MDA that is the highest of the following- 

(1) the DA, DH, or MDA prescribed by the instrument approach procedure; or 

(2) the DA, DH, or MDA prescribed for the pilot-in-command; or 

(3) the DA, DH, or MDA for which the aircraft is equipped. 

(c) Operation below DA, DH, or MDA. Where a DA, DH, or MDA is applicable, a 

pilot-in-command must not operate an aircraft at any aerodrome below the MDA, or 

continue an instrument approach procedure below the DA or DH prescribed in 

paragraph (b), unless- 
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(1) агаарын хөлөг нь буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн ХБЗ-ны газардах бүсийн дотор 

газардах боломжийг олгодог хэвийн өндөр алдах хурдтайгаар, хэвийн маневр 

ашиглан, төлөвлөсөн ХБЗ-д өндөр алдан буулт үйлдэж чадах байрлалыг 

үргэлжлүүлэн хадгалж байх;  

(2) нислэгийн хараа нь холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн, ашиглаж байгаа 

хэрэглэлийн ойртолтын журамд тогтоосон хараанаас багагүй байх;  

(3) тухайн аэродромын хувьд, шаардлагатай ил харааны баримжаат цэгийн 

шаардлагыг багтаасан CАТ II, эсхүл CАТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг 

холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлснээс бусад тохиолдолд, төлөвлөсөн ХБЗ-ны 

дараах нэгээс доошгүй ил харааны баримжаат цэг нисгэгчид тод харагдахуйц 

болон танигдахуйц байх:  

(i) ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем; эсхүл 

(ii) босгоны тэмдэглэгээ; эсхүл 

(iii) босгоны гэрэл; эсхүл 

(iv) ХБЗ-ны төгсгөлийн таних гэрэл; эсхүл 

(v) ил харааны ойртолтын налууг заагч (VASI); эсхүл 

(vi) газардах бүс, эсхүл газардах бүсийн тэмдэглэгээ; эсхүл 

(vii) газардах бүсийн гэрэл; эсхүл 

(viii) ХБЗ, эсхүл ХБЗ-ны тэмдэглэгээ; эсхүл 

(ix) ХБЗ-ны гэрэл. 

(d) Буулт үйлдэх. Нислэгийн хараа нь ашиглаж байгаа хэрэглэлийн ойртолтын 

журмын холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн хараанаас бага байх үед буулт үйлдэхийг 

хөлгийн даргад зөвшөөрөхгүй. 

(e) Ойртолтоос 2-т гарах журам. Дараах тохиолдолд, хөлгийн дарга холбогдох 

AIP-д хэвлэн нийтэлсэн ойртолтоос 2-т гарах журмыг нэн даруй ашиглах үүрэгтэй, 

хэрэв: 

(1) энэ зүйлийн (c)-гийн шаардлагыг дараах аль нэг хугацаанд хангаагүй бол: 

(i) тухайн агаарын хөлөг MDA-ээс доогуур нислэг үйлдэж байгаа үед; эсхүл 

(ii) DA, эсхүл DH-г заасан ба түүнийг ашиглахыг шаардсан үед DA, эсхүл DH-

г багтаасан, ойртолтоос 2-т гарах цэгт (МАР) нисэн ирснээс хойш газардах 

хүртэлх бүх цаг хугацаанд; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлгийн ойртолтын үеийн хэвийн маневраас шалтгаалан, 

аэродромын танигдахуйц хэсгийг харах боломжгүй байхаас бусад тохиолдолд, 

тухайн аэродромын танигдахуйц хэсэг нь MDA-д, эсхүл түүнээс дээш түвшинд 

тойргийн маневрыг (circling manoeuvre) гүйцэтгэх үед нисгэгчид тод 

харагдахгүй бол. 

(f) Хөөрөлтийн минима. Энэ зүйлийн (g)-д зааснаас бусад тохиолдолд, цаг агаарын 

дараах нөхцөл бүрдээгүй бол тухайн аэродромоос IFR-ийн дагуу хөөрөлт үйлдэхийг 

агаарын хөлгийн даргад зөвшөөрөхгүй: 

(1) холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн аэродромоос IFR-аар хөөрөлтийн үйлдэх 

цаг агаарын минима-д, эсхүл түүнээс дээш байх; эсхүл 

(2) тухайн аэродромын хувьд, хэрэв IFR-аар хөөрөлтийн үйлдэх цаг агаарын 

минимаг холбогдох AIP-д хэвлэн нийтлээгүй бол үүлний суурийн өндөр 90 м-

ээс (300 ft) доошгүй, хараа 1500 м-ээс дээш байх. 
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(1) the aircraft is continuously in a position from which a descent to a landing on 

the intended runway can be made at a normal rate of descent using normal 

manoeuvres that allows touchdown to occur within the touchdown zone of the 

runway of intended landing; and 

(2) the flight visibility is not less than the visibility published in the applicable AIP 

for the instrument approach procedure being used; and 

(3) except for a Category II or Category III precision approach procedure 

published in the applicable AIP for the aerodrome that includes any necessary 

visual reference requirements, at least one of the following visual references 

for the intended runway is distinctly visible and identifiable to the pilot- 

(i) the approach lighting system; or 

(ii) the threshold markings; or 

(iii) the threshold lights; or 

(iv) the runway-end identification lights; or 

(v) the visual approach slope indicator; or 

(vi) the touchdown zone or touchdown zone markings; or 

(vii) the touchdown zone lights; or 

(viii) the runway or runway markings; or 

(ix) the runway lights. 

(d) Landing. A pilot-in-command must not land an aircraft when the flight visibility is 

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

procedure used. 

(e) Missed approach procedures. A pilot-in-command must immediately execute 

the missed approach procedure published in the applicable AIP if- 

(1) the requirements of paragraph (c) are not met at either of the following times: 

(i) when the aircraft is being operated below MDA; or 

(ii) upon arrival at the missed approach point, including a DA or DH where a 

DA or DH is specified and its use is required, and any time after that until 

touchdown; or 

(2) an identifiable part of the aerodrome is not distinctly visible to the pilot during 

a circling manoeuvre at or above MDA, unless the inability to see an 

identifiable part of the aerodrome results only from normal manoeuvring of the 

aircraft during approach. 

(f) Take-off Minima. Except as provided in paragraph (g), a pilot-in-command of an 

aircraft must not take-off from an aerodrome under IFR unless weather conditions are- 

(1) at or above the weather minima for IFR take-off published in the applicable AIP 

for the aerodrome; or 

(2) if weather minima for IFR take-off are not published in the applicable AIP for a 

particular aerodrome, a ceiling of at least 300 feet and more than 1500 m 

visibility. 
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(g) Хөөрөлтийн багасгасан минима. Дараах тохиолдолд, агаарын хөлгийн дарга, 

үүлний суурийн өндөр нь тэг, хараа 800 м, эсхүл түүнээс дээш хөөрөлтийн минима-тай 

аэродромоос IFR-ийн дагуу хөөрөлт үйлдэж болно, хэрэв:  

(1) ашиглах ХБЗ нь гол шугамын тэмдэглэгээтэй, эсхүл гол шугамын 

гэрэлтүүлэгтэй бол;  

(2) хөлгийн дарга ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээ, эсхүл гол шугамын 

гэрэлтүүлгийг ашиглан ажиглалт хийж, хөөрөлт үйлдэх цаг агаарын харааг 

бататгасан бол; 

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

нийтэлсэн бол; 

(4) хөөрөлтийн нислэгийн замд байгаа саадыг харгалзан үзсэн бол;  

(5) хэрэв тухайн агаарын хөлөг нь ажиллагаатай сэнсний авто-флюгерийн (auto-

feather), эсхүл авто-өнцөг өөрчлөх (auto-coarse) системээр тоноглосон, хоёр 

сэнсэн-хөдөлгүүртэй нисэх онгоц бол. 

91.415. CАТ II болон САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журам 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай 

ойртолтын журмыг ашиглан агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) нисэх багийн гишүүн бүр тухайн агаарын хөлөг болон ашиглах журмын зохих 

мэдлэгтэй ба түүнтэй бүрэн танилцсан байх; 

(2) тухайн агаарын хөлгийг удирдаж байгаа нисгэгчийн өмнөх хэрэглэлийн самбар 

нь нислэгт ашиглаж байгаа нислэгийн удирдлагын чиглүүлэх системийн (flight 

control guidance system) төрөлд тохирсон хэрэглэлтэй байх;  

(3) хөлгийн даргад ашиглаж байгаа ХБЗ-ны ил харааны зайн (RVR) мэдээллийг 

өгсөн байх. 

(b) Дарга өөрөөр зөвшөөрөөгүй бол тухайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай, газрын 

бүрдэл хэсэг болон холбогдох нислэгийн төхөөрөмж суурилуулсан ба ажиллагаатай 

байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай 

ойртолтын журмыг ашиглан агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх 

үүрэгтэй. 

(c) Энэ зүйлийн (d)-ын зорилгоор, ашиглаж байгаа нарийвчлалтай ойртолтын журам 

нь DH-г тогтоож, ашиглахыг шаардсан тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн DH нь дараах DH-

ийн аль өндөр нь байх ёстой: 

(1) хэрэглэлийн ойртолтын журмаар тогтоосон DH; эсхүл 

(2) хөлгийн даргад тогтоосон DH; эсхүл  

(3) агаарын хөлгийг тоноглосон DH. 

(d) Дарга өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд DH-г тогтоож, ашиглахыг шаарддаг 

CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмаар нислэг үйлдэж байгаа 

агаарын хөлгийн нисгэгч, дараах нөхцөл хангагдаагүй бол ойртолтыг зөвшөөрсөн DH-

с доош үргэлжлүүлэхгүй байх үүрэгтэй: 
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(g) Reduced Take-off Minima. A pilot-in-command of an aircraft may take-off under 

IFR at an aerodrome at a take-off minima of zero cloud ceiling and visibility at or above 

800 m if- 

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

(2) the take-off weather visibility is confirmed by the pilot-in-command by 

observing the runway 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) any obstacles in the take-off flight path are taken into account; and 

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

with an operative auto-feather or auto-coarse system. 

91.415. Category II and III precision approach procedures 

(a) A person must not operate an aircraft performing a Category II or III precision 

approach procedure unless- 

(1) each flight crew member has adequate knowledge of, and familiarity with, the 

aircraft and the procedures to be used; and 

(2) the instrument panel in front of the pilot who is controlling the aircraft has 

appropriate instrumentation for the type of flight control guidance system that 

is being used; and 

(3) the RVR information for the runway in use is provided to the pilot-in-command. 

(b) Except as otherwise authorised by the Director, a person must not operate an 

aircraft performing a Category II or III precision approach procedure unless the ground 

component required for the operation, and the related airborne equipment, is installed 

and operating. 

(c) For the purpose of paragraph (d), when the precision approach procedure being 

used provides for and requires the use of a DH, the authorised DH must be the highest 

of the following- 

(1) the DH prescribed by the instrument approach procedure; or 

(2) the DH prescribed for the pilot-in-command; or 

(3) the DH for which the aircraft is equipped. 

(d) Except as otherwise authorised by the Director, a pilot of an aircraft performing a 

Category II or III precision approach procedure that provides for and requires the use 

of a DH must not continue the approach below the authorised DH unless the following 

conditions are met- 
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(1) тухайн агаарын хөлөг нь хэвийн маневр ашиглан, хэвийн босоо хурдтай өндөр 

алдан, төлөвлөсөн ХБЗ-д буулт үйлдэж чадах байрлалд байх ба өндөр алдах 

хурд нь буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн ХБЗ-ны газардах бүсийн дотор 

газардахад тохирсон байх;  

(2) төлөвлөсөн ХБЗ-ны ил харааны баримжааны дараах аль нэг цэг нь тод 

харагдахуйц, танигдахуйц байх: 

(i) тухайн ХБЗ-ны босго; 

(ii) тухайн ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ; 

(iii) тухайн ХБЗ-ны босгоны гэрэл; 

(iv) тухайн ХБЗ-ны газардах бүс, эсхүл газардах бүсийн тэмдэглэгээ; 

(v) тухайн ХБЗ-ны газардах бүсийн гэрэл. 

(e) Дарга өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, CAT II, эсхүл CAT III 

нарийвчлалтай ойртолтын журмын дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын 

хөлгийн нисгэгч энэ зүйлийн (d)-гийн шаардлагыг газардахаас өмнө хангаагүй 

тохиолдолд ойртолтоос 2-т гарах журмыг нэн даруй ашиглах үүрэгтэй. 

(f) Даргаас олгосон зөвшөөрлийн нөхцөлийг хангаснаас бусад тохиолдолд, нисгэгч 

нь DH-гүй CAT III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг ашиглан агаарын хөлгөөр буулт 

үйлдэхгүй байх үүрэгтэй.  

91.417. CАТ II болон САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмын заавар 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд аливаа этгээд нь Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын 

хөлгөөр CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг ашиглахгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөгт: 

(i) CАТ II нарийвчлалтай ойртолтын журмын хувьд, 91.419-ийн дагуу 

баталсан, тухайн агаарын хөлгийн хүчинтэй CАТ II нарийвчлалтай 

ойртолтын журмын заавар байх; эсхүл  

(ii) CAT III нарийвчлалтай ойртолтын журмын хувьд, 91.419-ийн дагуу 

баталсан, тухайн агаарын хөлгийн хүчинтэй CАТ III нарийвчлалтай 

ойртолтын журмын заавар байх; 

(2) CAT II, эсхүл CAT III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг, батлагдсан зааварт 

агуулагдсан журам, зааварчилгаа болон хязгаарлалтын дагуу гүйцэтгэсэн 

байх; 

(3) батлагдсан зааварт заасан CAT II, эсхүл CAT III нарийвчлалтай ойртолтын 

журамд шаардсан хэрэглэл болон төхөөрөмжид, тухайн зааварт агуулагдсан 

техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу үзлэг шалгалт болон үйлчилгээ хийсэн 

байх. 

(b) CAT II, эсхүл CAT III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг ашиглаж байгаа агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь батлагдсан зааврын хүчинтэй хувийг түүний үйл 

ажиллагааны үндсэн баазад хадгалах ба Даргын шаардсан үед шалгуулахад бэлэн 

байлгах үүрэгтэй. 
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(1) the aircraft is in a position from which a descent to a landing on the intended 

runway can be made at a normal rate of descent using normal manoeuvres, 

and that descent rate allows touchdown to occur within the touchdown zone of 

the runway of intended landing; and 

(2) at least one of the following visual references for the intended runway is 

distinctly visible and identifiable: 

(i) the runway threshold: 

(ii) the runway threshold markings:  

(iii) the runway threshold lights: 

(iv) the runway touchdown zone or touchdown zone markings: 

(v) the runway touchdown zone lights. 

(e) Except as otherwise authorised by the Director, a pilot of an aircraft performing a 

Category II or III precision approach procedure must immediately execute a missed 

approach procedure whenever, prior to touchdown, the requirements of paragraph (d) 

are not met. 

(f) A pilot of an aircraft performing a Category III precision approach procedure 

without a DH must not land the aircraft except in accordance with the provisions of an 

authorisation issued by the Director. 

91.417. Category II and III precision approach procedure manual 

(a) No person shall perform a Category II or III precision approach procedure in a 

Mongolian registered aircraft unless- 

(1) there is available in the aircraft- 

(i) for Category II precision approach procedures, a current Category II 

precision approach procedure manual approved in accordance with 

91.419 for that aircraft; or 

(ii) for Category III precision approach procedures, a current Category III 

precision approach procedure manual approved in accordance with 

91.419 for that aircraft; and 

(2) the Category II or III precision approach procedure is performed in accordance 

with the procedures, instructions, and limitations in the approved manual; and 

(3) the instruments and equipment listed in the approved manual that are required 

for a particular Category II or III precision approach procedure have been 

inspected and maintained in accordance with the maintenance program in that 

manual. 

(b) Each operator of an aircraft performing a Category II or III precision approach 

procedure shall keep a current copy of the approved manual at its principal base of 

operation and shall make it available for inspection upon request by the Director. 
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(c) Энэ зүйлийн (а), (b)-д шаардсан журмын зааврыг ИНД-119-ийн дагуу олгосон 

агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигчээс шаарддаг үйл ажиллагааны журамтай 

нэгтгэж болно. 

91.419. CАТ II болон САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмын зааврыг батлах 

(a) CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмын зааврыг батлуулах, эсхүл 

батлагдсан CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмын зааварт нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргагч нь санал болгож байгаа заавар, эсхүл нэмэлт 

өөрчлөлтийг Даргад хүргүүлнэ. 

(b) Хэрэв хүсэлт гаргагч нь CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг 

нислэгт гүйцэтгэж үзүүлэхийг шаардсан шалгалтын хөтөлбөр (Evaluation Program) 

батлуулахыг хүсэж байгаа бол тухайн хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгана: 

(1) агаарын хөлгийн байршил болон гүйцэтгэж үзүүлэх газар;  

(2) гүйцэтгэж үзүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх өдөр. 

(c) CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмын заавар нь дараах 

мэдээллийг багтаасан байна: 

(1) тухайн зааварт хамаарах агаарын хөлгийн бүртгэл, хийц болон загвар;  

(2) дараах журмыг багтаасан техник үйлчилгээний хөтөлбөр: 

(i) CAT II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журамд шаардлагатай 

төхөөрөмжийн хэсэг болон хэрэглэлд 3 сарын үечлэлтэй тест болон үзлэг 

шалгалт хийх; 

(ii) CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журамд шаардлагатай 

төхөөрөмжийн хэсэг болон хэрэглэлд 12 сарын үечлэлтэй бэнч тест хийх;  

(iii) бүх статик даралтын системд ИНД-43-ын дагуу 12 сарын үечлэлтэй тест 

болон үзлэг шалгалт хийх; 

(iv) хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжийн доголдлоос шалтгаалан САТ II, эсхүл САТ 

III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг үргэлжлүүлэн ашиглахыг зогсоосон 

хугацаа, нисэх буудал, шалтгаан бүрийг техник үйлчилгээний бүртгэлд 

бүртгэх; 

(3) дараах нөхцөлд хамаарах журам, зааварчилгаа: 

(i) DH-г тогтоох (Recognition of DH); 

(ii) ХБЗ-ны ил харааны зайн (RVR) мэдээллийг ашиглах; 

(iii) ойртолтыг хянах; 

(iv) шийдвэр гаргах бүсийн үндсэн ILS заагч (ILS indicator) х хэрэглэлийн 

максимум зөвшөөрөгдөх хазайлт; 

(v) ойртолтоос 2-т гарах (missed approach); 

(vi) нам өндрийн ойртолтын нислэгийн төхөөрөмж ашиглах; 

(vii) автопилот ашиглахад зөвшөөрөгдөх минимум өндрийн-түвшин; 

(viii) хэрэглэл болон төхөөрөмжийн татгалзлыг анхааруулах систем;  

(ix) хэрэглэлийн татгалзал;  

(x) Даргын шаардлагатай гэж үзсэн бусад журам, зааварчилгаа болон 

хязгаарлалт. 
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(c) The procedures manual required by paragraphs (a) and (b) may be incorporated 

in the operations procedures required of the holder of an air operator certificate issued 

under Part 119. 

91.419. Approval of category II and III precision approach procedure manual 

(a) Each applicant for the approval of a Category II or III precision approach procedure 

manual, or an amendment to an approved Category II or III precision approach 

procedure manual, shall submit the proposed manual or amendment to the Director. 

(b) If the applicant requests an evaluation program that requires the demonstration of 

a Category II or III precision approach procedure, the application shall include the 

following- 

(1) the location of the aircraft and the place where any demonstration is to be 

conducted; and 

(2) the date any demonstration is to commence. 

(c) Each Category II or III precision approach procedure manual shall contain- 

(1) the registration, make, and model of the aircraft to which it applies; and 

(2) a maintenance program including procedures for the- 

(i) test and inspection of each instrument and item of equipment required for 

Category II or III precision approach procedures at 3 month intervals; and 

(ii) bench testing of each instrument and item of equipment required for 

Category II or III precision approach procedures at 12 month intervals; and 

(iii) test and inspection of each static pressure system in accordance with Part 

43 at 12 month intervals; and 

(iv) recording in the maintenance records the date, airport, and reasons for 

each discontinued Category II or III precision approach procedures 

because of instrument or equipment malfunction; and 

(3) the procedures and instructions related to-  

(i) the recognition of DH; and 

(ii) the use of RVR information; and 

(iii) approach monitoring; and 

(iv) the maximum permissible deviations of the basic ILS indicator within the 

decision region; and 

(v) a missed approach; and 

(vi) the use of airborne low approach equipment; and 

(vii) the minimum altitude for the use of the autopilot; and 

(viii) instrument and equipment failure warning systems; and 

(ix) instrument failure; and 

(x) other procedures, instructions, and limitations that may be found 

necessary by the Director. 
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(d) Энэ зүйлийн (c)(2)(i)-ийг үл харгалзан, үйл ажиллагааны шалгах нислэг нь 

алтернатив үзлэг шалгалтыг орлож болох ба энэ тохиолдолд техник үйлчилгээний 

хөтөлбөрт тухайн шалгах нислэгийг гүйцэтгэх болон бүртгэл хийх журмыг багтаасан 

байна. 

91.421. Мөстөлтийн нөхцөлд нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь: 

(1) дараах агаарын хөлгөөр хөөрөлт үйлдэхгүй: 

(i) аливаа сэнс, цонхны урд шил, эсхүл хөдөлгүүрийн байгууламж дээр, эсхүл 

хурд хэмжигч, алтиметр, өндөр авах босоо хурд хэмжигч, эсхүл нислэгийн 

байрлал заах хэрэглэлийн системд цас, мөс, эсхүл цан тогтсон; эсхүл 

(ii) далавч, стабилизатор, эсхүл удирдлагын гадаргууд цас, мөс, эсхүл цан 

тогтсон;  

(2) тухайн агаарын хөлөг нь мэдэгдэж байгаа төрлийн мөстөлтийн нөхцөлийн 

нислэгт мөстөлтөөс хамгаалах төхөөрөмжтэйгээр гэрчилгээжсэнээс бусад 

тохиолдолд, мэдэгдэж байгаа, эсхүл урьдчилсан мэдээгээр мөстөлттэй байх 

нөхцөлд агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэхгүй. 

(b) Хэрэв хөөрөлтийг тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн заавар, эсхүл тухайн 

нөхцөлд хөөрөлт үйлдэх агаарын хөлөг үйлдвэрлэгчийн гаргасан зааварчилгаа болон 

өгөгдлийн дагуу үйлдэх бол хөлгийн дарга нь цас, мөс, эсхүл цан тогтсон агаарын 

хөлгөөр хөөрөлт үйлдэж болно. 

(c) Хэрэв тухайн нислэгийн өмнөх цаг агаарын мэдээ болон зааварчилгаа нь, 

мөстөлтийн нөхцөлийн урьдчилан мэдээнд нислэгийн үед цаг агаарын өөрчлөгдсөн 

нөхцөлөөс шалтгаалан тухайн нислэгийг аливаа хэлбэрээр хязгаарлахгүй болохыг 

хөлгийн даргад харуулж байгаа бол урьдчилсан мэдээний нөхцөлд үндэслэсэн энэ 

зүйлийн (a)(2)-т заасан хязгаарлалт хамаарахгүй. 

91.423. IFR нислэгийн минимум өндрийн-түвшин 

Хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэхэд шаардлагатай байхаас бусад тохиолдолд, хөлгийн 

даргад дараах түвшнээс доогуур, агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй: 

(1) холбогдох AIP-д хэвлэн нийтэлсэн минимум өндрийн-түвшнээс; эсхүл 

(2) хэрэв минимум өндрийн-түвшнийг холбогдох AIP-д хэвлэн нийтлээгүй бол: 

(i) ИНД-71, эсхүл холбогдох AIP-ийн дагуу тогтоосон уулархаг зоон дээгүүр 

гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны хувьд, тухайн агаарын хөлгийн 

байрлалаас 9 км-ийн (5 NM) хэвтээ радиус дотор байгаа хамгийн өндөр 

саадаас дээш 600 м (2000 ft); эсхүл 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн байрлалаас 9 км-ийн (5 NM) хэвтээ радиус дотор 

байгаа хамгийн өндөр саадаас дээш 300 м (1000 ft). 
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(d) Notwithstanding paragraph (c)(2)(i), a functional flight test may replace each 

alternate inspection in which case the maintenance program shall include procedures 

for the completion and recording of this flight test. 

91.421. Operating in icing conditions 

(a) Except as provided in paragraph (b), a pilot-in-command operating an aircraft 

under IFR shall not- 

(1) perform a take-off in an aircraft that has- 

(i) snow, ice, or frost adhering to any propeller, windscreen, or powerplant 

installation, or to an airspeed, altimeter, rate of climb, or flight attitude 

instrument system; or 

(ii) snow, ice, or frost adhering to the wings, stabilisers, or control surfaces; 

and 

(2) fly an aircraft into known or forecast icing conditions unless the aircraft is 

certificated with ice protection equipment for flight in the type of known icing 

conditions. 

(b) A pilot-in-command may perform a take-off in an aircraft that has snow, ice, or 

frost, adhering to the aircraft if the take-off is performed in accordance with the aircraft 

flight manual, or instructions and data provided by the aircraft manufacturer, for take-

off in such conditions. 

(c) If weather reports and briefing information immediately prior to the flight indicate 

to the pilot-in-command that the forecast icing conditions that would otherwise prohibit 

the flight will not be encountered during the flight because of changed weather 

conditions, the restrictions in paragraph (a)(2) based on forecast conditions shall not 

apply. 

91.423. Minimum altitudes for IFR flights 

Except when necessary for take-off or landing, a pilot-in-command must not operate 

an aircraft under IFR below- 

(1) the applicable minimum altitudes published in the applicable AIP; or 

(2) if an applicable minimum altitude is not published in the applicable AIP- 

(i) for operations over a mountainous zone designated under Part 71 or 

applicable AIP, a height of 2000 feet above the highest obstacle within a 

horizontal radius of 5 nm NM from the position of the aircraft; or 

(ii) a height of 1000 feet above the highest obstacle within a horizontal radius 

of 5 nm NM from the position of the aircraft. 
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91.425. IFR-ийн аяллын нислэгийн өндрийн-түвшин, эсхүл нислэгийн түвшин 

(a) Монгол Улсын FIR-д, аяллын нислэгийн түвшинд IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь хяналттай агаарын зайд үйлдэх нислэгт 

НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, дараах өндрийн-түвшин, эсхүл 

нислэгийн түвшнийг хадгалах үүрэгтэй: 

(1) AMSL 3900 м (1300 ft), эсхүл түүнээс доош түвшинд нислэг үйлдэж байгаа үед: 

(i) соронзон чиглэлийн 360°-аас цагийн зүүний дагуу 179°-т 900 м, 1500 м, 

2100 м, 2700 м, 3300 м, 3900 м-ийн өндрийн-түвшнийг; эсхүл  

(ii) соронзон чиглэлийн 180°-аас цагийн зүүний дагуу 359°-т 1200 м, 1800 м, 

2400 м, 3000 м, 3600 м-ийн өндрийн-түвшнийг; 

(2) нислэгийн түвшин 4500 - 12 500 м-ийн (FL150 - FL410) хооронд үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа үед:  

(i) соронзон чиглэлийн 360°-аас цагийн зүүний дагуу 179°-т 4500 м, 5100 м, 

5700 м, 6300 м, 6900 м, 7500 м, 8100 м, 8900 м, 9500 м, 10 100 м, 10 700 м, 

11 300 м, 11 900 м, 12 500 м-ийн нислэгийн түвшнийг; эсхүл 

(ii) соронзон чиглэлийн 180°-аас цагийн зүүний дагуу 359°-т 4800 м, 5400 м, 

6000 м, 6600 м, 7200 м, 7800 м, 8400 м, 9200 м, 9800 м, 10 400 м, 11 000 м, 

11 600 м, 12 200 м-ийн нислэгийн түвшнийг;  

(3) нислэгийн түвшин 12 500 м-ээс (FL410) дээш үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

үед:  

(i) соронзон чиглэлийн 360°-аас цагийн зүүний дагуу 179°-т 12 500 м, 13 700 

м, 14 900 м-ийн нислэгийн түвшнийг; эсхүл 

(ii) соронзон чиглэлийн 180°-аас цагийн зүүний дагуу 359°-т 13 100 м, 14 300 

м, 15 500 м нислэгийн түвшнийг. 

(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, Монгол Улсын FIR-д, IFR-ийн дагуу 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга дараах аяллын нислэгийн 

дараах түвшнийг хадгалахгүй байх үүрэгтэй: 

(1) хяналттай агаарын зайд үйлдэх нислэгт НХУ-ын нэгж өөрөөр зөвшөөрснөөс 

бусад тохиолдолд, AMSL 3900 м-ээс 4500 м-ийн (13 000 ft - FL150) хоорондох 

аливаа түвшнийг;  

(2) бүсийн QNH зооны тохируулга нь 980 hPa (735 мм м.у.б), эсхүл түүнээс бага 

даралттай үед, нислэгийн түвшин 4800 м-ээс (FL160) дооших аливаа түвшнийг; 

(c) Монгол Улсын FIR-д, хяналттай агаарын зайн гадна IFR-ийн дагуу үйлдэж байгаа 

аяллын нислэгт үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь дараах 

тохиолдолд, AMSL 3900 м-ээс 4500 м-ийн (13 000 ft - FL150) хоорондох аяллын 

нислэгийн түвшнийг хадгалж болно, хэрэв хөлгийн дарга нь: 

(1) агаарын хөлгөөр AMSL 3900 м (13 000 ft) болон түүнээс доош түвшинд, эсхүл 

4500 м (FL150) болон түүнээс дээш аяллын нислэгийн түвшинд үйл ажиллагаа 

үйлдэх боломжгүй бол;  

(2) тухайн өндрийн-түвшинд нислэг үйлдэх бусад агаарын хөлөгтэй зөрчилдөхгүй 

болохыг тогтоосон бол;  

(3) тухайн өндрийн-түвшинд нислэг үйлдэхээ холбогдох НХҮ-ний нэгжид 

урьдчилан мэдэгдсэн бол. 
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91.425. IFR cruising altitude or flight level 

(a) A pilot-in-command of an aircraft within the Mongolian FIR operating under IFR in 

level cruising flight must, unless otherwise authorised by an ATC unit for flights in 

controlled airspace, maintain the following altitude or flight levels: 

(1) when operating at or below 3900 m (13 000 ft) AMSL and- 

(i) on a magnetic track of 360° clockwise to 179°, any odd hundred meters 

altitude beginning at AMSL 900 m (3000 ft) (900 m, 1500 m, 2100 m, 2700 

m, 3300 m, 3900 m); or 

(ii) on a magnetic track of 180° clockwise to 359°, any even hundred meters 

altitude beginning at AMSL 1200 m (4000 ft) (1200 m, 1800 m, 2400 m, 

3000 m, 3600 m): 

(2) when operating at or above 4500 m (FL150) up to and including 12 500 

(FL410) and- 

(i) on a magnetic track of 360° clockwise to 179°, any odd hundred meters 

flight level beginning at and including 4500 (4500 m, 5100 m, 5700 m, 6300 

m, 6900 m, 7500 m, 8100 m, 8700 m, 9300 m, 9900 m, 10500 m, 11 100 

m, 11 700 m, 12 300 m); or 

(ii) on a magnetic track of 180° clockwise to 359°, any even hundred meters 

flight level beginning at and including 4800 m (4800 m, 5400 m, 6000 m, 

6600 m, 7200 m, 7800 m, 8400 m, 9000 m, 9600 m, 10 200 m, 10 800 m, 

11 400 m, 12 000 m): 

(3) when operating above 12 500 m (FL410) and- 

(i) on a magnetic track of 180° clockwise to 359°, any odd hundred meters 

flight level, beginning at and including 12 500 m (13 700 m, 14 900 m); or 

(ii) on a magnetic track of 180° clockwise to 259°, any odd hundred meters 

flight level beginning at and including 13 100 m (13 100 m, 14 300 m, 

15500 m). 

(b) Except as provided in paragraph (c), a pilot-in-command of an aircraft within the 

Mongolian FIR operating under IFR must not maintain level cruising flight- 

(1) at any level between 13 000 feet AMSL and FL150, unless authorised to do so 

by an ATC unit for flights in controlled airspace; and 

(2) at any flight level below FL160 when the area QNH zone setting is 980 hPa or 

less; and 

(c) A pilot-in-command of an aircraft within the Mongolian FIR operating under IFR 

outside controlled airspace may maintain level cruising flight between 13 000 feet 

AMSL and FL150 if the pilot-in-command- 

(1) is unable to operate the aircraft in level cruising flight at or below 13 000 feet 

AMSL or at or above FL150; and 

(2) has established that there is no conflict with other aircraft at the altitude to be 

flown; and 

(3) has given to the relevant ATS unit prior notification of the altitude to be flown. 
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91.427. IFR-ийн радио холбоо  

(a) Агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь 

НХУ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд дараах үүрэгтэй: 

(1) холбогдох давтамжаар холбоог байнга сонсож, хянадаг байх; 

(2) дараах мэдээллийг холбогдох НХҮ-ний нэгжид нэн даруй мэдээлдэг байх: 

(i) тогтоосон илтгэх цэгийн өнгөрөлтийн цаг болон өндрийн-түвшин, эсхүл 

НХУ-аас заасан илтгэх цэг, эсхүл цагийг;  

(ii) тухайн нислэгийн аюулгүй байдалтай холбоотой бусад мэдээллийг.  

(b) Энэ зүйлийн (а)(2)-ыг үл харгалзан, агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь тухайн агаарын хөлөг радарын хяналтад байх үед 

НХУ-аас тусгайлан хүссэн илтгэх цэгийн өнгөрөлтийг мэдээлнэ. 

91.429. IFR нислэгийн үйл ажиллагааны үед радио холбоо татгалзах 

(a) НХУ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, VMC-д IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа үед радио холбоо татгалзсан, эсхүл хэрэв радио холбоо татгалзсаны 

дараа VMC-д орсон бол радио холбоогүй болсон агаарын хөлгийн дарга тухайн 

нислэгийг VFR-ийн дагуу үргэлжлүүлэн, хамгийн ойрын тохиромжтой аэродромд цаг 

алдалгүй буух үүрэгтэй.  

(b) НХУ өөрөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, IMC-д IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа үед радио холбоо татгалзсан, эсхүл цаашдын хадгалалт нь 

тодорхойгүй VMC-д үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нислэгийг 

тухайн нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд: 

(1) хэрэв нисэн гарах үед радио холбоо татгалзсан бол сүүлд оноосон түвшнийг 

хадгалан, заасан цэг рүү тухайн нислэгийг нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу 

үргэлжлүүлнэ;  

(2) хэрэв НХУ-ын радарын чиглэлээр нисэн гарах үед радио холбоо татгалзсан 

бол газрын бартааг давах зай болон сүүлд оноосон чиглэлийг хоёр минут 

хадгалан, тухайн нислэгийг нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлнэ;  

(3) хэрэв тухайн нислэгийн замын дагуух үе шатанд радио холбоо татгалзсан бол: 

(i) нисэн хүрэх цэгийн туслах хэрэгслийг, эсхүл НХУ-аас заасан цэгийг дагах, 

эсхүл хэрэв заагаагүй бол хамгийн сүүлд оноосон түвшинд туслах 

хэрэгсэл, эсхүл төлөвлөсөн хэрэглэлийн ойртолтын журмын цэгийг дагана;  

(ii) хэрэв шаардлагатай бол тооцоот нисэн хүрэх цагт (ETA), эсхүл түүний 

дараа, эсхүл ойртолтын баримжаат цагт хүлээх тойрог хүртэл өндөр 

алдаад, хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглаж эхэлнэ;  

(4) хэрэв ойртолтын эхлэлд энд радио холбоо татгалзсан бөгөөд НХУ агаарын 

хөлөгт ойртолт үйлдэхийг зөвшөөрөөгүй бол тухайн журмыг үргэлжлүүлэн 

ашиглах ба хэрэв шаардлагатай бол хамгийн сүүлд оноосон өндрийн-түвшин 

хүртэл хүлээх тойрогт өндөр алдан, тухайн өндрийн-түвшнийг ойртолтын 

төгсгөлийг үйлдэж дуусах хүртэл хадгалаад, хэрэглэлийн ойртолтын журмыг 

үргэлжлүүлэн ашиглана; 
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91.427. IFR radio communications 

(a) Each pilot-in-command of an aircraft operating under IFR shall, unless otherwise 

authorised by ATC- 

(1) maintain a continuous listening watch on the appropriate frequency; and 

(2) report as soon as possible to an appropriate ATS unit- 

(i) the time and altitude of passing each designated reporting point, or the 

reporting points or the times specified by ATC; and 

(ii) any other information relating to the safety of the flight.  

(b) Notwithstanding paragraph (a)(2), a pilot-in-command of an aircraft operating 

under IFR shall, while the aircraft is under radar control, report passing those reporting 

points specifically requested by ATC. 

91.429. IFR operations - radio communications failure 

(a) Unless otherwise authorised by ATC, a pilot-in-command of an aircraft that has 

radio communications failure when operating under IFR in VMC, or if VMC are 

encountered after the failure, must continue the flight under VFR and land as soon as 

practicable at the nearest suitable aerodrome. 

(b) Unless otherwise authorised by ATC a pilot-in-command of an aircraft, that has 

radio communication failure when operating under IFR in IMC or, that is operating in 

VMC where the maintenance of such conditions is uncertain, must continue the flight 

in accordance with the flight plan, and; 

(1) if the communication failure occurs during departure, maintain the last 

assigned level to the point specified then continue the flight in accordance with 

the flight plan; 

(2) if the communication failure occurs during departure in the course of ATC radar 

vectoring, maintain the last assigned vector for 2 minutes while maintaining 

terrain clearance, then continue the flight in accordance with the flight plan; 

(3) if the communication failure occurs during the en-route phase of the flight- 

(i) track to the destination aid or fix specified by ATC or, if not specified, to 

the aid or fix for the anticipated instrument approach procedure, at the last 

assigned level; and 

(ii) if necessary at or after the ETA or expected approach time, descend in the 

holding pattern then commence the instrument approach procedure; 

(4) if the communication failure occurs on initial approach and the aircraft is not 

cleared for the approach by ATC, continue the procedure, if necessary, 

descending in the holding pattern to the last assigned altitude, maintaining that 

altitude until established on final approach then continue the instrument 

approach procedure; 
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(5) хэрэв агаарын хөлөг НХУ-ын радарын чиглэлээр нисэж байхад ойртолтын эхэн 

болон дунд үед радио холбоо татгалзсан бол тухайн агаарын хөлөг ойртолтын 

төгсгөлийг үйлдэж дуусах хүртэл хамгийн сүүлд оноосон өндрийн-түвшнийг 

хадгалаад, хэрэглэлийн ойртолтын журмыг үргэлжлүүлэн ашиглана;  

(6) хэрэв агаарын хөлөг хүлээх тойрогт нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байх 

үед радио холбоо татгалзсан ба цаг агаар нь хэрэглэлийн ойртолтын минима-

гаас доош байгаа, эсхүл тухайн аэродром аливаа шалтгаанаар хаагдсан бол: 

(i) даялах нислэгийн цагийг НХУ-д мэдэгдэх хүртэл хүлээх тойрогт нислэгийг 

үргэлжлүүлнэ;  

(ii) нислэгийн төлөвлөгөөнд заасан бэлтгэл аэродромын чиглэлд ниснэ;  

(iii) тухайн аэродромд буулт үйлдэхдээ хэрэглэлийн ойртолтын журмыг 

ашиглана; 

(7) хэрэв ойртолтоос 2-т гарах журмаар агаарын хөлөг үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа үед радио холбоо татгалзсан бол ойртолтын баримжаат цаг, эсхүл 

тооцоот нисэн хүрэх цагийн (ETA) аль сүүлд болох хугацаанаас 30 минут 

хүртэл хугацаанд хэрэглэлийн ойртолтыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх ба хэрэв 

агаарын хөлөг нь тухайн 30 минутад буулт үйлдэх боломжгүй бол нислэгийн 

төлөвлөгөөнд заасан бэлтгэл аэродромын чиглэлд нислэгийг үргэлжлүүлж 

тухайн аэродромд хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглана. 

91.431. Байгууламжийн доголдлыг мэдээлэх 

(a) Агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн дарга нь 

нислэгийн үед гарсан агаарын навигацийн нисэхийн холбооны байгууламжийн 

доголдолтой ажиллагааг НХҮ-д цаг алдалгүй мэдэгдэнэ. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан мэдээлэл нь дараах мэдээллийг багтаасан байна: 

(1) агаарын хөлгийн маяг;  

(2) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар, хэрэв хамааралтай бол нислэгийн дугаар;  

(3) хөлгийн даргын нэр;  

(4) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр;  

(5) агаарын хөлгийн байршил болон өндрийн-түвшин;  

(6) нислэгийн үе шат;  

(7) нөлөөнд өртсөн байгууламж;  

(8) доголдолтой ажиллагааны товч мэдээлэл;  

(9) нислэгт нөлөөлсөн байдал. 
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(5) if the communication failure occurs while the aircraft is operated under ATC 

radar vectoring during initial or intermediate approach, maintain the last 

assigned altitude until the aircraft is established on final approach then 

continue the instrument approach procedure; 

(6) if the communication failure occurs while the aircraft is being operated in a 

holding pattern and the weather is below instrument approach minima or the 

aerodrome is closed for any reason- 

(i) continue in the holding pattern until the divert time notified to ATC; and 

(ii) fly to the alternate aerodrome specified in the flight plan; and 

(iii) conduct an instrument approach procedure to land at that aerodrome; 

(7) if the communication failure occurs during the operation of the aircraft in a 

missed approach procedure, conduct further instrument approaches up to a 

period of 30 minutes past expected approach time or ETA, whichever is the 

later; and if the aircraft is unable to land within that 30 minute period, proceed 

to an alternate aerodrome specified in the flight plan and conduct an instrument 

approach procedure to that aerodrome. 

91.431. Notification of facility malfunctions 

(a) Each pilot-in-command of an aircraft operating under IFR shall notify ATS as soon 

as practicable after a malfunction of any aeronautical telecommunication facility during 

flight. 

(b) The notification required by paragraph (a), shall include the- 

(1) aircraft type; and 

(2) aircraft registration and, if applicable, the flight number; and 

(3) name of pilot-in-command; and 

(4) name of the operator; and 

(5) aircraft position and altitude; and 

(6) phase of flight; and 

(7) facility affected; and 

(8) brief details of the malfunction; and 

(9) effect on the flight. 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  60 

F Бүлэг - Хэрэглэл болон төхөөрөмжид тавих шаардлага 

91.501. Ерөнхий шаардлага 

Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийг энэ Бүлэгт шаардсан маягийн болон тооны хэрэглэл, 

төхөөрөмжөөр тоноглосон байх;  

(2) агаарын хөлөгт суурилуулсан хэрэглэл, төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг 

хангасан байх: 

(i) дараах баримт бичигт заасан холбогдох тодорхойлолт болон НТЧ-ын 

загварын стандартыг: 

(A) энэ Дүрмийн Хавсралт А; 

(B) ИНД-21 Хавсралт C; 

(C) ИНД-26; 

(D) тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгийн хувьд, 

агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн загварын тодорхойлолт; эсхүл 

(ii) дараах орлох өөр тодорхойлолт болон загварын стандартыг:  

(A) Дарга зөвшөөрсөн; эсхүл 

(B) тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгийн хувьд, шалгах 

нислэг хийсний дараа Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх; 

(3) агаарын хөлөгт суурилуулсан хэрэглэл болон төхөөрөмжийг тухайн агаарын 

хөлгийн үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаа, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц 

бусад дүйцэх зааварчилгааны дагуу суурилуулсан байх;  

(4) 91.537-д зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан 

хэрэглэл болон төхөөрөмж нь ажиллагаатай нөхцөлд байх. 

91.503. Хэрэглэл болон төхөөрөмжийн байрлал 

Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараах шаардлагыг бататгана: 

(1) нэг нисгэгч ажиллуулдаг, эсхүл ашигладаг хэрэглэл болон төхөөрөмж нь 

тухайн нисгэгчийн үндсэн суудаг байрлалаас ил харагдахуйц байх ба 

ажиллуулах боломжтой байх;  

(2) хоёр нисгэгч ажиллуулдаг, эсхүл ашигладаг ганц хэрэглэл, эсхүл 

төхөөрөмжийн эд зүйл нь нисгэгч бүрийн үндсэн суудаг байрлалаас ил 

харагдахуйц байх ба ажиллуулах боломжтой байх. 

91.505. Суудал болон даруулга 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын бөмбөлгөөс бусад агаарын 

хөлгийг дараах хэрэгслээр тоноглосон байх ёстой: 

(1) бүхээгт байгаа хүн бүрд зориулсан суудал, эсхүл унтлагын ор;  

(2) суудал бүрд суудлын бүс болон унтлагын оронд даруулга бүс; 

(3) хос мөрөвчит даруулга: 

(i) аэробатик нислэгт гэрчилгээжсэн агаарын хөлгийн суудал бүрд;  
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Subpart F - Instrument and Equipment Requirements 

91.501. General requirements 

A person must not operate an aircraft unless- 

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

required by this Subpart; and 

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

(i) the applicable specifications and airworthiness design standards listed in 

the following: 

(A) Appendix A to this Part:  

(B) Appendix C to Part 21:  

(C) Part 26: 

(D) for an aircraft that has a special category airworthiness certificate, the 

aircraft manufacturer’s design specifications; or 

(ii) an alternative specification and design standard-  

(A) approved by the Director; or 

(B) for an aircraft that has a special category airworthiness certificate, that 

is acceptable to the Director following a flight test; and 

(3) the instruments and equipment installed in the aircraft have been installed in 

accordance with the aircraft manufacturer’s instructions or other equivalent 

instructions acceptable to the Director; and 

(4) except as provided in rule 91.537, the instruments and equipment installed in 

the aircraft are in an operable condition. 

91.503. Location of instruments and equipment 

Each operator shall ensure that- 

(1) any instruments and equipment operated or used by one pilot can be readily 

seen and operated from that pilot’s normally seated position; and 

(2) any single instrument or item of equipment operated or used by two pilots, is 

installed so that it can be readily seen and operated from each pilot’s normally 

seated position. 

91.505. Seating and restraints 

(a) Except as provided in paragraph (b), each aircraft, other than a balloon, must be 

equipped with a- 

(1) seat or berth for each person on board; and 

(2) seat belt for each seat and restraining belt for each berth; and 

(3) shoulder harness for- 

(i) each seat of an aircraft certificated for aerobatic flight; and 
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(ii) 10, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай 

агаарын хөлгийн багийн гишүүдийн суудал бүрд;  

(4) хос мөрөвчит даруулга, эсхүл ганц хөндлөн мөрөвчит даруулгатай бүс: 

(i) нисдэг тэрэгний нисэх багийн гишүүний суудал бүрд;  

(ii) сургалтын нислэг үйлдэж байгаа нисэх онгоцны нисэх багийн гишүүний 

суудал бүрд;  

(iii) тухайн нисэх онгоц нь 91.311(c)-д заасны дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа бол нисэх онгоцны багийн гишүүдийн суудал бүрд. 

(b) Энэ зүйлийн (a)(1), (2)-ыг үл харгалзан, дараах этгээдийг суудал, унтлагын ор, 

эсхүл даруулга бүс хэрэглэхийг шаардахгүй: 

(1) 91.207(d)(1)-ийн дагуу тээвэрлэж байгаа хүүхэд;  

(2) шүхрийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа зорчигч. 

91.507. Зорчигчийн мэдээллийн тэмдэг 

Зорчигчийн бүхээг нь нисэх багийн бүхээгээс шууд харьцахаас тусгаарлагдсан 10, 

эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай агаарын 

бөмбөлгөөс бусад агаарын хөлгийг, зорчигч болон бүхээгийн ажилтанд дараах 

мэдээллийг хүргэх зорилгоор тэдэнд харагдахуйц, нисэх баг ажиллуулах боломжтой 

хэрэгслээр тоноглосон байна: 

(1) тамхи татах хориотой; 

(2) суудлын бүсээ бүсэлсэн байх ёстой. 

91.509. Минимум хэрэглэл болон төхөөрөмж 

(a) Моторт-глайдераас бусад, НТЧ-ын гэрчилгээтэй, хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийг 

дараах хэрэглэлээр тоноглосон байх ёстой: 

(1) нислэгийн хурд заах;  

(2) хэрэв агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан хурдны хязгаарлалтыг Mach-

тоогоор илэрхийлсэн бол, Mach-тоо заах;  

(3) өндрийн-түвшнийг фут, эсхүл метрээр заах;  

(4) соронзон чиглэл заах;  

(5) нэмэлт түлшний савнаас бусад, түлшний савны агууламжийн хэмжээ заах;  

(6) хөдөлгүүр бүрийн эргэлтийн тоо заах;  

(7) даралтат тосолгооны систем ашигладаг хөдөлгүүр бүрийн тосны даралт заах; 

(8) шингэний хөргөлттэй хөдөлгүүр бүрийн хөргөлтийн шингэний хэм заах;  

(9) даралтат тосолгооны систем ашигладаг, 250-иас дээш морины хүчтэй 

хөдөлгүүр бүрийн тосны хэм заах;  

(10) supercharged, эсхүл turbocharged поршинт хөдөлгүүр болон бүх тогтмол 

эргэлтийн сэнстэй поршинт хөдөлгүүр бүрийн манифолдын даралт заах;  

(11) 250-иас дээш морины хүчтэй, агаарын хөргөлттэй поршинт хөдөлгүүр бүрийн 

цилиндрийн толгойн хэм заах;  
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(ii) each crew member seat of an aircraft having a certificated passenger 

seating capacity of 10 seats or more; and 

(4) shoulder harness or a single diagonal shoulder belt for- 

(i) each flight crew member seat of a helicopter; and 

(ii) each flight crew member seat of an aeroplane engaged in flight training; 

and 

(iii) each crew member seat of an aeroplane when that aeroplane is operated 

in accordance with 91.311(c). 

(b) Notwithstanding paragraphs (a)(1) and (2), a seat, berth, or restraining belt is not 

required for- 

(1) any child being carried in accordance with 91.207(d)(1); and 

(2) any passenger engaged in parachute operations. 

91.507. Passenger information signs 

Each aircraft, except a balloon, having a certificated passenger seating capacity of 10 

seats or more in passenger compartments separated from direct communication from 

the flight crew compartment shall be equipped with signs operated by the crew that are 

visible to passengers and flight attendants to notify them when- 

(1) smoking is prohibited; and 

(2) seat belts must be fastened. 

91.509. Minimum instruments and equipment 

(a) A powered aircraft with an airworthiness certificate, except a powered glider, must 

be equipped with a means of- 

(1) indicating airspeed; and 

(2) indicating Mach number, if the speed limitation specified in the aircraft flight 

manual is expressed in terms of Mach number; and 

(3) indicating altitude in feet or meter; and 

(4) indicating magnetic heading; and 

(5) indicating fuel tank contents, other than auxiliary fuel tank contents; and 

(6) indicating engine revolutions of each engine; and 

(7) indicating oil pressure of each engine using a pressure lubricating system; and 

(8) indicating coolant temperature of each liquid-cooled engine; and 

(9) indicating oil temperature of each engine rated at over 250 brake horsepower 

using a pressure lubricating system; and 

(10) indicating manifold pressure of each supercharged or turbocharged piston 

engine, and each piston engine fitted with a constant speed propeller; and 

(11) indicating cylinder head temperature of each air-cooled piston engine rated at 

over 250 brake horsepower; and 
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(12) тухайн флапны байршлыг нисэх багийн гишүүн шууд харж, тодорхойлж чаддаг 

байхаас бусад тохиолдолд, хэрэв флап суурилуулсан бол флапны байршил 

заах;  

(13) хэрэв тухайн агаарын хөлөг хураадаг газардах ангитай бол, газардах ангийн 

байрлал заах;  

(14) цахилгааны эх үүсвэр гаргадаг төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг заах;  

(15) хэрэв тухайн агаарын хөлөг нь хөдөлгүүрийн гарах яндангаас бүхээгийг 

халаадаг, эсхүл дотоод шаталтын халаагчтай бол, бүхээгт нүүрсхүчлийн хэт 

исэл байгааг заах. 

(b) Энэ зүйлийн (c)-г харгалзан, Монгол Улсын бүртгэлтэй, НТЧ-ын гэрчилгээтэй 

дараах агаарын хөлгийг ашиглалтын цагийг автоматаар бүртгэж, цуглуулдаг 

төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой: 

(1) ИНД-137-гийн дагуу ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг 

нисдэг тэрэг; 

(2) ИНД-135-ын дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг нисдэг 

тэрэг; 

(3) тусгай категорийн туршилтын НТЧ-ын гэрчилгээтэй, эсхүл тусгай категорийн 

сонирхогчийн бүтээсэн НТЧ-ын гэрчилгээтэйгээс бусад, аливаа төрлийн үйл 

ажиллагаанд ашигладаг нисдэг тэрэг; 

(4) ИНД-137-гийн дагуу ХАА-н агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд ашигладаг нисэх 

онгоц. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн шаардлагыг Даргын тогтоосон өдрөөс мөрдөж эхлэх ба 1, 

эсхүл түүнээс олон мэдэгдлээр энэ зүйлийн (b)-д заасан мөрдөж эхлэх өдрийг өөр 

өөрөөр тогтоож болно.  

(d) Зорчигч хэвийн үед нэвтэрдэг аливаа бүхээгийг түгждэг хаалгаар тоноглосон 

агаарын хөлгийг, тухайн хаалганы түгжээг багийн гишүүн онгойлгоход зориулсан 

хэрэгслээр тоноглосон байх ёстой. 

91.511. Шөнийн VFR-ийн хэрэглэл болон төхөөрөмж 

(a) Шөнийн цагаар VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг, НТЧ-ын гэрчилгээтэй, 

хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг нь 91.509-ийн дагуу тоноглогдсон байх ба дараах 

шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, эргэлт болон гулгалт заах 

хэрэглэлтэй (turn and slip indicator) байх;  

(2) навигацийн гэрэлтэй байх;  

(3) мөргөлдөхөөс сэргийлэх гэрлийн системтэй байх;  

(4) шаардлагатай хэрэглэл, эсхүл заагч х хэрэглэл нь гэрэлтүүлэгтэй байх. 

(b) Хөндлөн (pitch) болон тууш (roll) тэнхлэгийн дагуу 360°-ын эргэлтийг заах 

чадвартай гуравдагч байрлал заагчаар х хэрэглэлээр (attitude indicator) тоноглосон 

агаарын хөлгийг эргэлт заах хэрэглэлээр (turn rate indicator) тоноглох шаардлагагүй.  
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(12) indicating flap position, if flaps are fitted, unless the position of the flaps can 

be determined visually by the flight crew member; and 

(13) indicating landing gear position, if the aircraft has retractable undercarriage; 

and 

(14) indicating the correct functioning of electrical power generating equipment; and 

(15) indicating the presence of carbon monoxide in the cabin if the aircraft is fitted 

with an exhaust manifold cabin heater or a combustion cabin heater. 

(b) Subject to paragraph (c), the following Mongolian registered aircraft issued with an 

airworthiness certificate must be equipped with a means of automatically recording and 

accumulating the time-in-service for the aircraft: 

(1) a helicopter that is used for agricultural aircraft operations conducted in 

accordance with Part 137: 

(2) a helicopter that is used for air operations conducted in accordance with Part 

135: 

(3) a helicopter, except a helicopter that has a special category-experimental 

airworthiness certificate or a special category-amateur-built airworthiness 

certificate, that is used for any other type of operation: 

(4) an aeroplane that is used for agricultural aircraft operations conducted in 

accordance with Part 137. 

(c) Paragraph (b) comes into force on a date to be appointed by the Director; and 1 

or more notices may be made bringing different provisions of paragraph (b) into force 

on different dates. 

(d) An aircraft equipped with a lockable door leading to any compartment normally 

accessible to passengers must be equipped with a means for a crew member to unlock 

the door. 

91.511. Night VFR instruments and equipment 

(a) A powered aircraft with an airworthiness certificate operated under VFR by night 

must be equipped in accordance with rule 91.509 and have- 

(1) except as provided in paragraph (b), a means of indicating rate of turn and slip; 

and 

(2) navigation lights; and 

(3) an anti-collision light system; and 

(4) illumination for each required instrument or indicator. 

(b) An aircraft equipped with an additional attitude indicator that is usable through 360° 

of pitch and roll does not need to be equipped with a means of indicating rate of turn. 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  63 

91.513. VFR-ийн холбооны төхөөрөмж 

(a) Радио холбоогүйгээр VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийг НХУ 

зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, ИНД-71-ийн дагуу ангилсан B, C, D-ангиллын 

хяналттай агаарын зайд, эсхүл шөнийн цагаар E-ангиллын агаарын зайд, VFR-ийн 

дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийг дараах шаардлага хангасан 

радио холбооны төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой:  

(1) Хавсралт А-ийн А.9-д заасан 1, эсхүл 2-р түвшний стандартад нийцсэн; 

(2) холбогдох НХУ-ын нэгжтэй байнга хоёр талын радио холбоо барих чадвартай. 

(b) Хэрэв тухайн төхөөрөмжийг НХҮ-ний нэгжтэй холбоо барихад ашигладаг бол 

хяналттай агаарын зайн гадна VFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын 

хөлгийг Хавсралт А-ийн А.9-д заасан 1, эсхүл 2-р түвшний стандартад нийцсэн радио 

холбооны төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой. 

91.515. Усан дээгүүрх VFR- нислэгийн холбооны болон навигацийн төхөөрөмж 

Хамгийн ойрын эргээс 30 минутын нислэгийн цагаас их зайд, усан дээгүүр VFR-ийн 

дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр 

тоноглосон байх ёстой: 

(1) дараах холбооны төхөөрөмж: 

(i) Хавсралт A-ийн A.9-д заасан I, эсхүл II түвшний стандартыг хангасан; 

(ii) холбогдох НХҮ-ний нэгжтэй, эсхүл агаарын навигацийн нисэхийн холбооны 

байгууламжтай байнга хоёр талын радио холбоо барих чадвартай; 

(2) нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу тухайн агаарын хөлгийг удирдан чиглүүлэх 

чадвартай навигацийн төхөөрөмж.  

91.517. IFR-ийн хэрэглэл болон төхөөрөмж 

НТЧ-ын гэрчилгээтэй, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөдөлгүүртэй 

агаарын хөлгийг 91.509 болон 91.511-ийн дагуу дараах үзүүлэлтийг заах хэрэглэлээр 

тоноглосон байна: 

(1) гироскоп, эсхүл инерцийн аргаар агаарын хөлгийн байрлал; 

(2) гироскоп, эсхүл инерцийн аргаар соронзон чиглэл; 

(3) гироскоп хэрэглэлийн цахилгаан тэжээл нь зохих ёсоор ажиллаж байгаа;  

(4) барометрийн даралтыг гектопаскаль, эсхүл милибараар тохируулдаг, фут, 

эсхүл метрээр хэмждэг, даралтаар илэрхийлдэг өндрийн-түвшин;  

(5) гадна агаарын хэм;  

(6) цаг, минут, секундээр илэрхийлэх цаг хугацаа;  

(7) конденсаци, эсхүл мөстөлтөөс үүсэх доголдлоос сэргийлэх хэрэгсэлтэй 

агаарын хурдыг knots, эсхүл км/цагаар илэрхийлэх хурд;  

(8) өндөр авах болон өндөр алдах босоо хурд. 

  



Civil Aviation Rules Part 91 
 

 

… … 2023  63 

91.513. VFR communication equipment 

(a) Unless authorised by ATC to operate under VFR without radio communication, an 

aircraft operating under VFR in controlled airspace classified under Part 71 as Class 

B, C, D, or in Class E airspace at night, must be equipped with radio communications 

equipment that- 

(1) meets level 1 or 2 standards specified in Appendix A, A.9; and 

(2) is capable of providing continuous two-way communications with an 

appropriate ATC unit. 

(b) An aircraft operating under VFR outside controlled airspace must be equipped with 

radio communications equipment that meets level 1 or 2 standards specified in 

Appendix A, A.9 if the equipment is to be used for communication with any ATS unit. 

91.515. Communication and navigation equipment - VFR over water 

An aircraft operating under VFR over water, at a distance that is more than 30 minutes 

flying time from the nearest shore, must be equipped with-  

(1) communication equipment that- 

(i) meets level 1 or 2 standards specified in Appendix A, A.9; and 

(ii) is capable of providing continuous two-way communications with an 

appropriate ATS unit or aeronautical telecommunication facility; and 

(2) navigation equipment that is capable of being used to navigate the aircraft in 

accordance with the flight plan. 

91.517. IFR instruments and equipment 

Each powered aircraft issued with an airworthiness certificate and operating under IFR, 

shall be equipped in accordance with 91.509 and 91.511 and have the means of 

indicating- 

(1) aircraft attitude, by gyroscopic or inertial means; and 

(2) magnetic heading, by gyroscopic or inertial means; and 

(3) that the power supply to any gyroscopic instruments is adequate; and 

(4) sensitive pressure altitude, in feet or meter, adjustable for barometric pressure 

in hectoPascals or millibars; and 

(5) outside air temperature; and 

(6) time in hours, minutes, and seconds; and 

(7) airspeed in knots, with a means of preventing malfunctioning due to either 

condensation or icing; and 

(8) rate of climb and descent. 
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91.519 IFR-ийн холбооны болон навигацийн төхөөрөмж 

(a) IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийг дараах холбооны 

төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой: 

(1) Хавсралт А-ийн А.9-д заасан 1-р түвшний стандартад нийцсэн; 

(2) холбогдох НХҮ-ний нэгж, эсхүл агаарын навигацийн нисэхийн холбооны 

байгууламжтай байнга хоёр талын радио холбоогоор хангах чадвартай.  

(b) Энэ зүйлийн (ba)-д зааснаас бусад тохиолдолд, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийг дараах навигацийн системээр тоноглосон байх 

ёстой: 

(1) Хавсралт А-ийн А.9-д заасан 1-р түвшний стандартад нийцсэн;  

(2) тухайн агаарын хөлөг дараах шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэх 

чадвартай байх: 

(i) 91.407-д шаардсан нислэгийн төлөвлөгөөний;  

(ii) хамааралтай бол RNP тогтоосон агаарын зайн; [хүчингүй болсон] 

(iii) НХУ-ын. 

(ba) Энэ зүйлийн (b)(1) нь 91.263-д заасан навигацийн тодорхойлолтыг ашиглан IFR 

нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлөгт хамаарахгүй. 

(c) RNP үзүүлэлтийн шаардлагын дагуу, RNP тогтоосон агаарын зай болон холбогдох 

RNP нислэгийн замд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх агаарын хөлөг болон агаарын хөлгийн 

навигацийн системийг Дарга зөвшөөрсөн байх ёстой. [хүчингүй болсон] 

(d) ICAO Doc 7030-ийн дагуу тогтоосон MNPS агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх 

агаарын хөлөг нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) замын дагуух аль ч цэгт MNPS-ийн дагуу, тухайн замыг дагаж байгаа, эсхүл 

замаас гарсныг нисэх багт байнга заах чадвартай навигацийн төхөөрөмжөөр 

тоноглогдсон байх;  

(2) Дарга MNPS нислэгийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрсөн байх. 

(e) НХУ-аас нислэгийн түвшин 8850 м-ээс (FL290) дээш, RVSM-ийг 300 м-ээр (1000 ft) 

тогтоосон агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлөг нь дараах 

шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) холбогдох тухайн агаарын зайд тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхийг Дарга 

зөвшөөрсөн байх; 

(2) дараах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх: 

(i) нисэж байгаа тухайн нислэгийн түвшнийг нисэх багийн гишүүндт харуулах 

чадвартай;  

(ii) сонгосон нислэгийн түвшнийг автоматаар хадгалах чадвартай;  

(iii) 1997 оны 01 сарын 01-нээс өмнө маягийн гэрчилгээ анх олгосон агаарын 

хөлгийн хувьд, сонгосон нислэгийн түвшнээс 90 м-ээр (300 ft) хазайсан 

тохиолдолд нисэх багт дуут болон гэрлэн анхааруулга өгөх чадвартай;  

(iv) 1996 оны 12 сарын 31-нээс хойш маягийн гэрчилгээ анх олгосон агаарын 

хөлгийн хувьд, сонгосон нислэгийн түвшнээс 60 м-ээр (200 ft) хазайсан 

тохиолдолд нисэх багийн гишүүндт дуут болон гэрлэн анхааруулга өгөх 

чадвартай; 
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91.519. IFR communication and navigation equipment 

(a) An aircraft operating under IFR must be equipped with communication equipment 

that- 

(1) meets level 1 standards specified in Appendix A, A.9; and 

(2) is capable of providing continuous two-way communications with an 

appropriate ATS unit or aeronautical telecommunication facility. 

(b) Except as provided in paragraph (ba), an aircraft operating under IFR must be 

equipped with a navigation system that- 

(1) meets level 1 standards specified in Appendix A, A.9; and 

(2) will enable the aircraft to proceed in accordance with- 

(i) the flight plan required under 91.407; and 

(ii) revoked the designated RNP airspace where applicable; and 

(iii) the requirements of ATC. 

(ba) Paragraph (b)(1) does not apply to an aircraft operating under IFR using a 

navigation specification referred to in rule 91.263. 

(c) Revoked An aircraft and aircraft navigation system operating in accordance with 

RNP performance requirements must be approved by the Director for operation on the 

applicable RNP routes and in RNP designated airspace. 

(d) An aircraft operating in airspace with an MNPS designated under ICAO Doc 7030 

must- 

(1) be equipped with navigation equipment capable of continuously indicating to 

the flight crew adherence to or departure from track, in accordance with the 

MNPS, at any point along that track; and 

(2) be approved by the Director for MNPS operations. 

(e) An aircraft operating in airspace where a RVSM of 1000 feet is applied by ATC 

above FL290 must be- 

(1) approved by the Director for operation in the airspace concerned; and 

(2) equipped with equipment capable of- 

(i) indicating to the flight crew member the flight level being flown; and 

(ii) automatically maintaining a selected flight level; and 

(iii) for aircraft first issued with a type certificate before 1 January 1997, 

providing an aural and visual alert to the flight crew when a deviation of 

300 feet from the selected flight level occurs; and 

(iv) for aircraft first issued with a type certificate after 31 December 1996, 

providing an aural and visual alert to the flight crew member when a 

deviation of 200 feet from the selected flight level occurs; and 
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(v) энэ зүйлийн (f)-д заасан өндрийн-түвшин хэмжигч системээс шилжин 

ажиллах чадвартай даралтын өндрийн-түвшнийг автоматаар мэдээлэх 

чадвартай. 

(f) Энэ зүйлийн (e)(2)(i)-д шаардсан төхөөрөмж нь өндрийн-түвшин хэмжих хоёроос 

доошгүй системээс бүрдсэн байх ёстой. 

(g) Хэрэв холбоо, эсхүл навигацийн зорилготой бие даасан системийн аль аль нь 

татгалзсан тохиолдолд, RNP, эсхүл MNPS агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа агаарын хөлгийг, үлдсэн төхөөрөмж нь тухайн агаарын хөлгийн нислэгийг энэ 

зүйлийн (a), (b) болон (d)-гийн дагуу үргэлжлүүлэх боломжийг бататгах тооны (a), (b) 

болон (d)(1)-д шаардсан төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой.  

91.521. CАТ II болон САТ III нарийвчлалтай ойртолтын төхөөрөмж 

(a) CАТ II, эсхүл САТ III нарийвчлалтай ойртолтын журмыг ашиглаж байгаа агаарын 

хөлгийг 91.509, 91.511 болон 91.517-гийн дагуу тоноглосон байх ба дараах 

төхөөрөмжтэй байна: 

(1) дараах шаардлагыг хангасан хоёр localiser болон glide slope хүлээн авах 

систем: 

(i) нисгэгчийн суудлаас үндсэн ILS-ийн дэлгэцэд харагддаг байх; 

(ii) localiser-ийн нэгээс доошгүй, glide slope-ийн нэг антентай байх;  

(2) тухайн агаарын хөлгийн холбооны төхөөрөмжийг ашиглахад нөлөөлдөггүй, энэ 

хэсгийн (1)-д шаардсан нэгээс доошгүй ILS систем;  

(3) холын болон дундын (outer and middle) маркерын дохиоллыг өвөрмөц дуут 

болон гэрлэн дохиогоор хүргэх маркерын дохио хүлээн авагч; 

(4) хоёр гироскопын, эсхүл инерцийн агаарын хөлгийн байрлал заагч х хэрэглэл 

(attitude indicator); 

(5) хоёр гироскопын, эсхүл инерцийн соронзон чиглэл заагч х хэрэглэл;  

(6) конденсаци, эсхүл мөстөлтөөс үүсэх доголдлоос сэргийлэх зорилгоор агаарын 

хурдыг knots, эсхүл км/цагаар илэрхийлдэг хоёр хурд заагч х хэрэглэл;  

(7) фут, эсхүл метрээр тохируулсан, алтиметрийн заалтын алдаа болон агаарын 

хөлгийн дугуйны өндрийг засварлах зурагт хуудастай (placarded) хоёр 

мэдрэмтгий алтиметр; 

(8) хоёр өндөр авах болон өндөр алдах босоо хурд заагч х хэрэглэл; 

(9) дараах төхөөрөмжөөс бүрдсэн нислэгийн удирдлагын чиглүүлэх систем: 

(i) нэг нисгэгчийн хэрэглэлийн самбар дээр, ILS localiser-тай холбоотой 

автомат удирдлагатай (automatic steering), автомат ойртолтын coupler; 

эсхүл  

(ii) ILS localiser-тай холбоотойгоор тооцоолсон мэдээллийг steering командын 

хэлбэрээр харуулах, тооцоолсон мэдээллийг ILS glide slope, эсхүл basic ILS 

glide slope-ын мэдээлэлтэй холбоотойгоор өндөр авах / алдах (pitch) 

командын хэлбэрээр ижил хэрэглэл дээр харуулах FDS;  

(10) 45 м-ээс (150 ft) доош DH-тэй үйл ажиллагаанд: 

(i) ойрын (inner) чиглүүлэх радиостанцын дохиоллыг дуут болон гэрлэн 

дохиогоор ялгаатай байдлаар хүргэх маркерын дохио хүлээн авагч; эсхүл 
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(v) automatically reporting pressure altitude with the capability for switching to 

operate from either altitude measurement system referred to in paragraph 

(f). 

(f) The equipment required in paragraph (e)(2)(i) must consist of at least two 2 altitude 

measurement systems. 

(g) In the event of the failure of If any independent system for either communication 

or navigation purposes fails, an aircraft operating in RNP or MNPS airspace must have 

the equipment required by paragraphs (a), (b), and (d)(1) installed in such number as 

to ensure that the remaining equipment will enable the aircraft to continue the flight in 

compliance with paragraphs (a), (b), and (d). 

91.521. Category II and III precision approach equipment 

(a) Each aircraft performing a Category II or III precision approach procedure shall be 

equipped in accordance with 91.509, 91.511, and 91.517, and have- 

(1) two localiser and glide slope receiving systems that- 

(i) each provide a basic ILS display at each pilot station; and 

(ii) have at least one localiser antenna and one glide slope antenna; and 

(2) at least one ILS system required under paragraph (1) that is not affected by 

the use of the aircraft communication equipment; and 

(3) a marker beacon receiver that provides distinctive aural and visual indications 

of the outer and middle markers; and 

(4) two gyroscopic or inertial aircraft attitude indicators; and 

(5) two gyroscopic or inertial magnetic heading indicators; and 

(6) two airspeed indicators calibrated in knots or km/h with a means of preventing 

malfunctioning due to either condensation or icing; and 

(7) two sensitive altimeters, calibrated in feet or meter, each having a placarded 

correction for altimeter scale error and for the wheel height of the aircraft; and 

(8) two rate of climb and descent indicators; and 

(9) a flight control guidance system that consists of- 

(i) an automatic approach coupler, with, at least, automatic steering in 

relation to an ILS localiser at one pilot station; or 

(ii) a flight director system that shall display computed information as steering 

commands in relation to an ILS localiser, and on the same instrument, 

either computed information as pitch commands in relation to an ILS glide 

slope or basic ILS glide slope information; and 

(10) for operation with a DH below 150 feet- 

(i) a marker beacon receiver providing aural and visual indications of the inner 

marker; or 
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(ii) радио-алтиметр;  

(11) дараах системийн алдааг нисгэгч нэн даруй илрүүлэхэд зориулсан 

анхааруулах систем:  

(i) энэ хэсгийн (1), (4), (5) болон (9)-д шаардсан төхөөрөмжийн; 

(ii) хэрэв CАТ III нарийвчлалтай ойртолтын журамд ашиглахаар суурилуулсан 

бол радио-алтиметр болон хүчний удирдлагын автомат-системийн; 

(12) бүрэн ажиллагаатай хос удирдлага;  

(13) статик даралтын нөөц эх үүсвэртэй, гадна орчинтой холбосон статик даралтын 

систем;  

(14) газардах болон буултын дараах гүйлтэд аюулгүй шилжихэд аль ч нисгэгчийг 

нислэгийн бүхээгийн харааг хангалттай хангах салхины шил арчигч, эсхүл 

дүйцэх хэрэгсэл. 

(b) Энэ зүйлийн (a)(4), (5), (6), (7) болон (8)-т шаардсан хэрэглэл болон төхөөрөмжийн 

тоонд 91.517-гийн дагуу IFR нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд шаардлагатай 

хэрэглэл болон төхөөрөмж багтсан байна. 

91.523. Ослын төхөөрөмж 

(a) 10, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай агаарын 

хөлгийг дараах хэрэгслээр тоноглосон байх ёстой: 

(1) нислэгийн үед, эсхүл жижиг ослын үед авч болзошгүй гэмтлийг эмчлэх 

зорилгоор зорчигчийн бүхээг бүрд, хялбар авах боломжтой байдлаар жигд 

тараасан, Хүснэгт 7-д заасан тооны анхны тусламжийн иж бүрдэл;  

(2) хялбар авах боломжтой байдлаар жигд тараасан, Хүснэгт 8-д заасан тооны 

гар-гал унтраагуур. 

(b) 20, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай агаарын 

хөлгийг багийн гишүүд авч хэрэглэхэд хялбар ослын сүхээр тоноглосон байх ёстой. 

(c) 61, эсхүл түүнээс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай агаарын 

хөлгийг дараах шаардлагыг хангасан, зайгаар ажилладаг зөөврийн чанга яригчаар 

тоноглосон байх ёстой: 

(1) онцгой нөхцөлийн нүүлгэн шилжүүлэлтийг хариуцахаар томилогдсон багийн 

гишүүн бүхээгийн ажилтны суудлаас авахад хялбар дөхөм байх; 

(2) Хүснэгт 9-ийн дагуу байрлуулсан байх. 

(d) Энэ зүйлийн (а)(2) болон (c)-д шаардсан төхөөрөмж бүрийг ажиллуулах аргыг 

тодорхой харуулсан байх ёстой. 

(e) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан төхөөрөмжийг агуулсан тээшний сав, эсхүл чингэлэг 

нь түүний агууламжийг харуулсан тэмдэглэгээтэй байх ёстой. 

(f) Энэ зүйлийн (c) нь, тухайн агаарын хөлөг ачаа тээвэрлэх зорилгоор өөрчилсөн 

зорчигчийн бүхээгт зөвхөн ачаа тээвэрлэж байгаа үед хамаарахгүй.  
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(ii) a radio altimeter; and 

(11) warning systems, for immediate detection by the pilot of system faults in- 

(i) items required by subparagraphs (1), (4), (5), and (9); and 

(ii) if installed for use in Category III precision approach procedures, the radio 

altimeter and autothrottle system; and 

(12) fully functioning dual controls; and 

(13) an externally vented static pressure system with an alternate static pressure 

source; and 

(14) a windshield wiper, or equivalent means of providing adequate cockpit visibility 

for a safe transition, by either pilot, to touchdown and rollout. 

(b) The number of instruments and equipment required under paragraphs (a)(4), (5), 

(6), (7), and (8) includes the instruments and equipment required for IFR operations 

under 91.517. 

91.523. Emergency equipment 

(a) An aircraft with a certificated passenger seating capacity of 10 seats or more must 

be equipped with- 

(1) the number of first aid kits specified in Table 7, which must be distributed and 

readily accessible in each passenger compartment for the treatment of injuries 

likely to occur in flight or in minor accidents; and 

(2) the number of hand-held fire extinguishers specified in Table 8, which must be 

readily accessible, and distributed in accordance with Table 8. 

(b) An aircraft with a certificated passenger seating capacity of 20 seats or more must 

be equipped with an axe that is readily accessible to the crew. 

(c) An aircraft with a certificated passenger seating capacity of 61 seats or more must 

be equipped with portable battery-powered megaphones- 

(1) readily accessible from the flight attendant seat for the crew members who are 

assigned to direct emergency evacuation; and 

(2) distributed in accordance with Table 9. 

(d) Each item of equipment that is required under paragraphs (a)(2) and (c) must 

clearly indicate its method of operation. 

(e) Each compartment or container that contains an item of equipment that is required 

under paragraph (a), must be marked to indicate its contents. 

(f) Paragraph (c) does not apply when the aircraft is carrying cargo exclusively in any 

passenger compartment converted for the carriage of cargo. 
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Хүснэгт 7. Анхны тусламжийн иж бүрдэл 

Гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын 

багтаамж 

Анхны тусламжийн иж бүрдлийн 

нийт тоо 

1 - 100 1 

101 - 200 2 

201 - 300 3 

301 - 400 4 

401 - 500 5 

501 - 600 6 

601, эсхүл түүнээс олон 7 

 

Хүснэгт 8. Гар-гал унтраагуур  

Байрлал Хуваарилалт 

А, B болон E ангиллын ачааны бүхээгийн хаалганы ойролцоо, 

багийн гишүүд авах боломжтой байхаар 
1 

нислэгийн бүхээгт, эсхүл түүний ойролцоо, нисэх багийн суудлаас 

хялбар авах боломжтой байхаар  
1 

Гал тогоонд (galley), зорчигчийн, багийн, эсхүл ачааны бүхээгт 

хамаарахгүй  
1 

Зорчигчийн бүхээгийн гал тогоо бүрд авах боломжтой байхаар 1 

Дараах гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай 

зорчигчийн бүхээг 
 

1 - 30 1 

31 - 60 2 

61 - 200 3 

201 - 300 4 

301 - 400 5 

401 - 500 6 

501 - 600 7 

601, эсхүл түүнээс олон 8 
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Table 7. First aid kit 

Certificated passenger seating capacity of- Total number of kits 

1 through 100 1 

101 through 200 2 

201 through 300 3 

301 through 400 4 

401 through 500 5 

501 through 600 6 

601 or more 7 

 

Table 8. Hand-held fire extinguishers 

Location Distribution 

Accessible to the crew near the entrance to each Class A, B, and E 

cargo compartment 

1 

On or near the flight deck, readily accessible from the flight crew 

station 

1 

A galley not in a passenger, crew, or cargo compartment 1 

Accessible to each galley in a passenger compartment 1 

Passenger Compartment with certificated passenger seating 

capacity of- 

 

1 through 30 1 

31 through 60 2 

61 through 200 3 

201 through 300 4 

301 through 400 5 

401 through 500 6 

501 through 600 7 

601 or more 8 
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Хүснэгт 9. Чанга яригч 

Гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын 

багтаамж 

Хуваарилалт 

Урд талд Хамгийн ар талд 

61 - 99  1 

100, эсхүл түүнээс дээш 1 1 

91.525. Усан дээгүүрх нислэг 

(a) Дараах тохиолдолд, усан дээгүүр нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийг, түүний 

бүхээгт байгаа хүн тус бүрд зориулсан 1 аврах хэрэгслээр тоноглосон байх ба тухайн 

суудал, эсхүл унтлагын орноос хялбар авч хэрэглэх боломжтой байрлалд 

байрлуулсан байх ёстой, хэрэв: 

(1) агаарын хөлөг нь ганц-хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг ба эрэг хүртэлх нислэгийн 

зай нь тухайн агаарын хөлгийн халин нисэх зайнаас их бол; эсхүл  

(2) агаарын хөлөг нь олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг бөгөөд нэг хөдөлгүүр 

ажиллагаагүй байхад AMSL 300 м-ийн (1000 ft) өндрийг хадгалах чадваргүй ба 

эрэг хүртэлх нислэгийн зай нь тухайн агаарын хөлгийн халин нисэх зайнаас их 

бол; эсхүл 

(3) тухайн агаарын хөлөг нь олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг бөгөөд нэг 

хөдөлгүүр ажиллагаагүй байхад AMSL 300 м-ийн (1000 ft) өндрийг хадгалах 

чадвартай ба эрэг хүртэлх нислэгийн зай нь 93 км-ээс (50 NM) их бол. 

(b) Эргээс 185 км-ээс (100 NM) хол зайд үргэлжлэх, усан дээгүүр нислэгийн үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа ганц-хөдөлгүүрт агаарын хөлөг, эсхүл нэг хөдөлгүүр 

ажиллагаагүй байхад AMSL 300 м-ийн (1000 ft) өндрийг хадгалах чадваргүй олон-

хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа бүх хүнийг багтаахаар тооцоолсон 

багтаамжтай ба хөвөх чадвартай аврах завь;  

(2) аврах завь бүрд, аврах байршил заахгч аврах гэрэл;  

(3) тухайн нислэг үйлдэх замд зориулан аврах завь бүрд бэхэлсэн, зохих ёсоор 

бэлтгэсэн аврах иж бүрдэл;  

(4) аврах завь тус бүрд 1-ээс доошгүй гэрэлт дохионы хэрэгсэл;  

(5) 1 ELT, эсхүл 1 EPIRB. 

(c) 1, эсхүл түүнээс олон хөдөлгүүр ажиллагаагүй байхад нислэгийг цааш 

үргэлжлүүлэх чадвартай, эргээс 370 км-ээс (200 NM) хол зайд үргэлжлэх, усан дээгүүр 

нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа олон-хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийг энэ 

зүйлийн (b)-д заасан төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой. 

(d) MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй агаарын хөлгөөр, эргээс 370 км-ээс (200 NM) 

хол зайд үргэлжлэх, усан дээгүүр нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх бол дараах 

төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой: 

(1) энэ зүйлийн (b)-д заасан төхөөрөмж; 

(2) нэмэлт ЕLТ(S), эсхүл EPIRB. 



Civil Aviation Rules Part 91 
 

 

… … 2023  68 

Table 9. Megaphones 

Certificated passenger seating capacity 

of- 

Distribution 

Forward end 
Most rearward 

location 

61 through 99  1 

100 or more 1 1 

91.525. Flights over water 

(a) An aircraft that is operated on a flight over water must be equipped with 1 life 

preserver for each person on board and stowed in a position that is readily accessible 

from the seat or berth occupied by the person if- 

(1) the aircraft is a single-engine aircraft and the flight distance to shore is more 

than gliding distance for the aircraft; or 

(2) the aircraft is a multi-engine aircraft that is unable to maintain a height of at 

least 1000 feet AMSL with 1 engine inoperative, and the flight distance to shore 

is more than gliding distance for the aircraft; or 

(3) the aircraft is a multi-engine aircraft that is capable of maintaining a height of 

at least 1000 feet AMSL with 1 engine inoperative and the flight distance to 

shore is more than 50 nm NM. 

(b) A single-engine aircraft, or multi-engine aircraft that is unable to maintain a height 

of at least 1000 feet AMSL with 1 engine inoperative, that is operated on a flight over 

water that extends to more than 100 nm NM from shore must be equipped with- 

(1) enough life-rafts with buoyancy and rated capacity to accommodate all the 

occupants of the aircraft; and 

(2) a survival locator light on each life-raft; and 

(3) a survival kit, appropriately equipped for the route to be flown, attached to each 

life-raft; and 

(4) at least 1 pyrotechnic signalling device on each life-raft; and 

(5) 1 ELT(S) or 1 EPIRB. 

(c) A multi-engine aircraft that is capable of continuing flight with 1 or more engines 

inoperative that is operated on a flight over water that extends to more than 200 nm 

NM from shore must be equipped with the equipment specified in paragraph (b). 

(d) An aircraft in excess of 5700kg MCTOW that is operated on a flight over water that 

extends to more than 200 nm NM from shore must be equipped with- 

(1) the equipment specified in paragraph (b); and 

(2) an additional ELT(S) or EPIRB. 
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(e) Дараах тохиолдолд, хүнтэй агаарын бөмбөлгийг түүний бүхээгт байгаа хүн тус 

бүрд зориулсан, тухайн этгээд нь сууж байгаа байрлалаасаа хялбар авах боломжтой 

1 аврах хэрэгслээр тоноглосон байх ёстой, хэрэв: 

(1) тухайн нислэг нь нуур, эсхүл тэнгисийн эргийг дайрч гарах, эсхүл дайран гарч 

болзошгүй бол; эсхүл 

(2) хөөрөлт, эсхүл ойртолт үйлдэх замыг усан дээгүүр тогтоосон тохиолдолд 

тухайн нислэг нь алдаа гарсан үед усан дээр ослын буулт үйлдэж болзошгүй 

талбайгаас хөөрөх, эсхүл талбайд буухаар төлөвлөсөн бол; эсхүл 

(3) тухайн нислэг нь ус хэвийн дээд түвшинд байхад уснаас 1.85 км (1 NM) зайтай 

байрладаг талбайгаас хөөрсөн бөгөөд салхи эрэг рүү чиглэсэн 3 м/сек-ээс (5 

knots) бага хурдтай, эсхүл эргээс ус руу чиглэсэн бол. 

(f) Энэ зүйлийн (а) - (e)-д шаардсан аврах хэрэгсэл, аврах завь, дохионы хэрэгсэл, 

ELT(S) болон EPIRB-г ил харагдахуйц танигдах байрлалд суурилуулсан байх ёстой ба 

усан дээр ослын буулт үйлдсэн тохиолдолд түүнийг авч хэрэглэхэд хялбар байх ёстой. 

91.527 Агаарын хөлгийн усан дээгүүрх үйл ажиллагаа 

Усан дээгүүр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийг дараах хэрэгслээр 

тоноглосон байх ёстой: 

(1) суудал, эсхүл унтлагын орноос хялбар авч хэрэглэх боломжтой байрлалд 

байрлуулсан, бүхээгт байгаа хүн тус бүрд зориулсан нэг аврах хэрэгсэл;  

(2) MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй агаарын хөлөгт нэг далайн зангуу. 

91.529. Агаарын хөлгийн ослын байршил тогтоох систем (AELS) болон ELT 

(a) Энэ зүйлийн (ab)-гийн дагуу Дарга тухайн агаарын хөлөгт AELS суурилуулахгүй 

байхыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, аливаа этгээд Монгол Улсын бүртгэлтэй 

агаарын хөлгөөр Монгол Улсын FIR-д үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй. 

(aa) Энэ зүйлийн (a)-г үл харгалзан, аливаа этгээд нь энэ зүйлийн (b), (c), (d), (e), ИНД-

121.353(a)(1)(ii) болон ИНД-121.353(b)-гийн дагуу AELS-гүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлж 

болно. 

(ab) Хэрэв дараах шаардлагыг хангасан гэж үзвэл, Дарга AELS-ийг зөвшөөрсөн 

мэдэгдлийг гаргаж болно: 

(1) осол болсон үед, 24 цагаас доошгүй хугацааны турш дохиог автоматаар 

мэдээлдэг ба: 

(i) эрэн хайх, авран туслах ЭХАТ үйл ажиллагаа гүйцэтгэгчид эрхлэгчид хүний 

оролцоогүйгээр анхааруулдаг байх; 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн байрлалыг 5 км-ээс доошгүй радиус дотор 

тогтоодог байх;  

(iii) энэ зүйлийн (f)(1)-д шаардсан агаарын хөлгийн таних мэдээллийг агуулсан; 

(2) байрлал чиг заах дохиог мэдээлдэг байх; 

(3) бие даасан тэжээлийн эх үүсвэртэй байх; 

(4) суурилуулсан агаарын хөлгийн маягт тохирсон байх; 
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(e) A manned balloon must be equipped with 1 life preserver for each person on board 

stowed in a position that is readily accessible from the position occupied by the person 

if- 

(1) the flight crosses or might cross the shore of any lake or sea; or 

(2) the flight takes-off from or intends to land at a site where the take-off or 

approach path is so disposed over water that in the event of a mishap there is 

a likelihood of a ditching; or 

(3) the flight takes-off from a site that is located within 1 nm NM of water at the 

ordinary high water mark and the wind is offshore or is less than 5 knots 

onshore. 

(f) The life preservers, life-rafts, signalling devices, ELT(S), and EPIRB required 

under any of paragraphs (a) to (e) must be installed in conspicuously identified 

locations and must be easily accessible in the event of a ditching of the aircraft. 

91.527. Aircraft operations on water 

An aircraft operating on water must be equipped with- 

(1) one life preserver for each person on board, stowed in a position readily 

accessible from each seat or berth; and 

(2) for each aircraft in excess of 5700kg MCTOW, one sea anchor. 

91.529. Aircraft emergency location system (AELS) and ELT 

(a) A person must not operate a Mongolian registered aircraft within the Mongolian 

FIR without an AELS installed in the aircraft that has been approved by the Director in 

a notice under paragraph (ab). 

(aa)  Despite paragraph (a), a person may operate without an AELS in accordance with 

paragraphs (b), (c), (d), (e), rule 121.353(a)(1)(ii), and rule 121.353(b). 

(ab) The Director may issue a notice that approves an AELS if satisfied that it: 

(1) automatically broadcasts a signal in the event of an accident for at least 24 

hours that: 

(i) alerts SAR providers without human intervention; and 

(ii) identifies the aircraft’s location to at least a 5 kilometre radius; and 

(iii) contains the aircraft’s identifying information required by paragraph (f)(1); 

and 

(2) broadcasts a homing signal; and 

(3) has an independent power source; and 

(4) is suitable for the aircraft type in which it is installed; and 
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(5) ослын дараа аль болох хангалттай боломжит урт хугацаанд ажиллагаатай 

хэвээр байхаар бүтээгдсэн байх.  

(ac)  Энэ зүйлийн (ab)-гийн дагуу AELS-ийг зөвшөөрөхийн өмнө Дарга дараах 

шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) AELS нь нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшлахгүй гэдэгт 

итгэлтэй байх; 

(2) Даргын шаардлагатай гэж үзсэн байгууллагатай зөвлөлдөх. 

(ad)  Энэ зүйлийн (ab)-гийн дагуу олгосон зөвшөөрөл нь Даргын тогтоосон хугацаанд 

хүчинтэй болно. 

(ae)  Дарга энэ зүйлийн (ab)-гийн дагуу зөвшөөрөл олгосны дараа ИНЕГ-ын цахим 

хуудсанд цаг алдалгүй байрлуулах үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-г үл харгалзан, дараах тохиолдолд AELS суурилуулаагүй агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлгийг эзэмшилдээ авсан 

байрлалаас AELS суурилуулах байрлал руу хөөх нислэг үйлдэх бол. 

(2) тухайн агаарын хөлгөөр зорчигч тээвэрлээгүй бол. 

(c) Энэ Дүрмийн 91.501(4) болон энэ зүйлийн (а)-г үл харгалзан, дараах тохиолдолд 

AELS ажиллагаагүй байж болно, хэрэв: 

(1) ажиллагаагүй AELS-ийг засварлах, эсхүл солих боломжгүй байрлалаас 

засварлах, эсхүл солих боломжтой байрлал руу хөөх нислэг үйлдэх бол;  

(2) тухайн агаарын хөлгөөр зорчигч тээвэрлээгүй бол. 

(d) Энэ зүйлийн (а) болон 91.501(4)-ийг үл харгалзан, хэрэв агаарын хөлгийг, түүний 

бүхээгт байгаа этгээд хүрэх боломжтой байхаар ELT(S), эсхүл PLB-ээр тоноглосон бол 

ажиллагаатай AELS-гүй агаарын хөлгөөр 7 хоногоос дээшгүй хугацаагаар нислэгийн 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно. 

(e) Энэ зүйлийн (а) нь дараах агаарын хөлөгт хамаарахгүй: 

(1) 1-ээс дээшгүй суудалтай агаарын хөлөгт, хэрэв нисгэгч ЕLТ(S), эсхүл PLB-тэй 

бол; 

(2) глайдер, эсхүл хэт хөнгөн агаарын хөлөгт, хэрэв 1-ээс дээшгүй зорчигч 

тээвэрлэдэг глайдер, эсхүл хэт хөнгөн агаарын хөлгийг ЕLТ(S), эсхүл PLB-ээр 

тоноглосон бол; 

(3) хэт хөнгөн агаарын хөлгийг оролцуулан, 2-оос дээшгүй суудалтай глайдер, 

эсхүл хөдөлгүүртэй агаарын хөлөгт, хэрэв тухайн глайдер, эсхүл хөдөлгүүртэй 

агаарын хөлөг нь хөөрсөн аэродромоос 18 км-ээс (10 NM) холгүй зайд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол; 

(4) хүнтэй чөлөөт агаарын бөмбөлөг. 
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(5) is constructed so as to remain operable after an accident, as far as is 

reasonably practicable. 

(ac) Before approving an AELS under paragraph (ab) the Director must: 

(1) be satisfied that the AELS is not contrary to the interests of aviation safety; and 

(2) consult with any party that the Director considers appropriate. 

(ad)  An approval made under paragraph (ab) comes into force on the date specified 

by the Director. 

(ae) The Director must as soon as practicable after making an approval under 

paragraph (ab) publish it on the CAA website. 

(b) Despite paragraph (a) an aircraft may be operated without an AELS installed if- 

(1) the operation is to ferry the aircraft from the place where the operator takes 

possession of the aircraft to a place where an AELS is to be installed; and 

(2) the aircraft does not carry a passenger. 

(c) Despite paragraph (a) and rule 91.501(4), an aircraft may be operated with an 

inoperative AELS if- 

(1) the operation is to ferry the aircraft from a place where repairs or replacement 

of the AELS cannot be made to a place where the repairs or replacement can 

be made; and 

(2) the aircraft does not carry a passenger. 

(d) Despite paragraph (a) and rule 91.501(4), an aircraft may be operated without an 

operable AELS for a period of not more than 7 days if the aircraft is equipped with an 

ELT(S) or PLB that is accessible to any person on board the aircraft. 

(e) Paragraph (a) does not apply to any of the following aircraft: 

(1) an aircraft that is equipped with no more than 1 seat if the pilot is equipped 

with an ELT(S) or PLB: 

(2) a glider or microlight aircraft if at least 1 person carried in the glider or microlight 

aircraft is equipped with an ELT(S) or PLB: 

(3) a glider, or powered aircraft, including a microlight aircraft, that is equipped 

with no more than 2 seats, if the glider or powered aircraft is operated not more 

than 10 nm from the aerodrome from which the glider or powered aircraft took 

off: 

(4) a manned free balloon. 
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(f) Дараахаас бусад тохиолдолд, Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн 

бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь AELS-ээр тоноглосон, эсхүл ЕLТ(S), EPIRB авч 

яваа, эсхүл 406 Мгц дээр ажилладаг PLB-тэй, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) AELS, эсхүл ELT(S)-ийн хувьд, AELS, эсхүл ELT(S) нь Олон улсын холбооны 

нийгэмлэгээс (ITU) Монгол Улсад олгосон код болон дараах дугаартай байх: 

(i) AELS, эсхүл ЕLТ(S)-ийн серийн дугаар; 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн 24 bit-ийн хаяг; 

(iii) агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад оноосон ICAO код 

болон үйл ажиллагаа эрхлэгчийн олгосон серийн дугаар;  

(iv) тухайн агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэлийн дугаар;  

(2) EPIRB, эсхүл PLB-гийн хувьд EPIRB, эсхүл PLB нь дараах кодтой байх: 

(i) Олон улсын холбооны нийгэмлэгээс (ITU) Монгол Улсад олгосон код; 

(ii) EPIRB, эсхүл PLB-г таньж тогтоох өөрийн онцгой код; 

(3) агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах мэдээллийг Монгол 

Улсын эрэн хайх, авран туслах ЭХАТ мэдээлэл зохицуулалтын төвд мэдэгдсэн 

байх: 

(i) энэ хэсгийн (1), эсхүл (2)-т заасны дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан, 

эсхүл авч яваа AELS, EPIRB, ELT(S), эсхүл PLB-гийн код; 

(ii) тухайн агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр болон онцгой 

нөхцөлийн үед холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

(g) 406 Мгц дээр ажилладаг ELT-ээр тоноглосон, эсхүл авч яваа ELT нь дараах кодтой 

байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд гадаадын агаарын хөлгөөр Монгол Улсад 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) Олон улсын холбооны нийгэмлэгээс (ITU) олгосон Бүртгэгч Улсын код;  

(2) дараах аль нэг дугаар: 

(i) ЕLТ-ийн серийн дугаар; 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн 24 bit-ийн хаяг; 

(iii) агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад оноосон ICAO код 

болон үйл ажиллагаа эрхлэгчийн олгосон серийн дугаар; 

(iv) тухайн агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэлийн дугаар. 

91.531. Хүчилтөрөгч заагч х хэрэглэл 

AMSL 3900 м-ээс (13 000 ft) дээш, эсхүл AMSL 3000 - 3900 м-ийн (10 000 - 13 000 ft) 

хоорондох өндрийн-түвшинд 30 минутаас дээш хугацаагаар үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэдэг агаарын хөлгийг дараах хэрэглэлээр тоноглосон байна:  

(1) нисэх багт: 

(i) хангамжийн эх үүсвэрийн хэрэглэж болох хүчилтөрөгчийн хэмжээ болон 

түгээх нэгж бүрд хүчилтөрөгч очиж байгааг заах;  

(ii) битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийн бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин нь 

AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) их болсон үед гэрлэн, эсхүл дуут анхааруулга 

өгөх; 

(2) бие даасан түгээх нэгжийн хэрэглэгч бүрд хэрэглэж болох хүчилтөрөгчийн 

хэмжээ болон түгээх нэгжид хүчилтөрөгч очиж байгааг заах.  
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(f) A holder of a certificate of registration for a Mongolian registered aircraft that is 

equipped with an AELS or carries an ELT(S), EPIRB, or PLB that operates on 406 

MHz must not operate the aircraft unless- 

(1) for an AELS or ELT(S), the AELS or ELT(S) is coded with the International 

Telecommunication Union (ITU) country code for Mongolia, and any of the 

following: 

(i) the AELS or ELT(S) serial number: 

(ii) the 24-bit aircraft address: 

(iii) the ICAO aircraft operating agency designator and a serial number 

allocated by the operator: 

(iv) the aircraft nationality and registration marks; and 

(2) for an EPIRB or PLB, the EPIRB or PLB is coded with- 

(i) the International Telecommunication Union (ITU) country code for 

Mongolia; and 

(ii) a unique code to identify the EPIRB or PLB; and 

(3) the holder of the aircraft certificate of registration has notified the SARICC 

Mongolia of- 

(i) the code, in accordance with subparagraph (1) or (2), for each AELS, 

EPIRB, ELT(S), or PLB that is installed or carried in the aircraft; and 

(ii) the name and emergency contact details of the aircraft operator. 

(g) A person must not operate a foreign aircraft in Mongolia that is equipped with or 

carries an ELT that operates on 406 MHz unless the ELT is coded with- 

(1) the International Telecommunication Union (ITU) country code of the State of 

registry; and 

(2) any of the following: 

(i) the ELT serial number: 

(ii) the 24-bit aircraft address: 

(iii) the ICAO aircraft operating agency designator and a serial number 

allocated by the operator: 

(iv) the aircraft nationality and registration marks. 

91.531. Oxygen indicators 

Each aircraft operated at altitudes above 13 000 feet AMSL, or for more than 30 

minutes between 10 000 feet up to and including 13 000 feet AMSL, shall be equipped 

with a means of indicating- 

(1) to the flight crew- 

(i) the amount of oxygen available in each source of supply and whether the 

oxygen is being delivered to the dispensing units; and 

(ii) of a pressurised aircraft, by visual or aural warning when the cabin 

pressure altitude exceeds 10 000 feet AMSL; and 

(2) to each user of an individual dispensing unit, the amount of oxygen available 

and whether the oxygen is being delivered to the dispensing unit. 
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91.533. Битүүмжлэлгүй агаарын хөлгийн нэмэлт хүчилтөрөгч 

(a) AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) дээш өндрийн-түвшинд үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг 

битүүмжлэлгүй агаарын хөлөг нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) хэрэв AMSL 3900 м-ийн (13 000 ft) өндрийн-түвшин хүртэл үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа бол дараах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх: 

(i) хэрэв агаарын хөлөг AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) дээш өндрийн-түвшинд 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол 30 минутаас хэтэрсэн аливаа 

хугацаанд бүх багийн гишүүд болон зорчигчийн 10% нь байнга хэрэглэхэд 

зориулсан нэмэлт хүчилтөрөгчийн; 

(ii) зорчигчийн 3%-иас доошгүй нь байнга хэрэглэхэд зориулсан эмчилгээний 

хүчилтөрөгчийн;  

(2) хэрэв AMSL 3900 - 7600 м-ийн (13 000 - 25 000 ft) хоорондох өндрийн-түвшинд 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол дараах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх: 

(i) бүх багийн гишүүд болон зорчигчид байнга хэрэглэхэд зориулсан нэмэлт 

хүчилтөрөгчийн;  

(ii) зорчигчийн 1%-иас доошгүй нь байнга хэрэглэхэд зориулсан эмчилгээний 

хүчилтөрөгчийн; 

(iii) бүхээгийн ажилтан шууд ашиглах боломжтой, 120 л-ээс их хүчилтөрөгч, 

эсхүл бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин 3000 м-ээс (10 000 ft) хэтэрсэн 

үед байнга хэрэглэхэд зориулсан, шаардлагатай хэмжээний хүчилтөрөгч 

агуулсан зөөврийн хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан шаардлагыг, эмчилгээний хүчилтөрөгчийг нэмэлт 

хүчилтөрөгчтэй дүйцэх хэмжээгээр, эсхүл нэмэлт хүчилтөрөгчийг эмчилгээний 

хүчилтөрөгчтэй дүйцэх хэмжээгээр орлуулан хангаж болно. 

91.535. Битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийн нэмэлт хүчилтөрөгч 

AMSL 3000 - 7600 м-ийн хооронд (10 000 - 25 000 ft) үйлдэх нислэг 

(a) AMSL 3000 - 7600 м-ийн (10 000 - 25 000 ft) хоорондох өндрийн-түвшинд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэх битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийг дараах хэрэгслээр тоноглосон 

байх ёстой:  

(1) хэрэв даралтын систем татгалзвал, бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин 

AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) хэтэрсэн үед нисэх багийн гишүүдийг нэмэлт 

хүчилтөрөгчийн системээр тасралтгүй хангах чадвартай, нисэх багийн гишүүн 

үндсэн суудаг байрлалаасаа авч хэрэглэхэд хялбар, шаардлагатай үед 

хэрэглэх хүчилтөрөгчийн баг;  

(2) бүхээгийн ажилтан үндсэн суудаг байрлалаас авч хэрэглэхэд хялбар 

байрлуулсан дараах төхөөрөмж: 

(i) зорчигчийн хүчилтөрөгчийн баг; 

(ii) хэрэв даралтын систем татгалзвал, 120 л-ээс их хүчилтөрөгч, эсхүл 

бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) хэтэрсэн 

үед байнга хэрэглэхэд зориулсан шаардлагатай хэмжээний хүчилтөрөгч 

агуулсан, яаралтай авч хэрэглэх боломжтой зөөврийн хүчилтөрөгчийн 

төхөөрөмж; 
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91.533. Supplemental oxygen for non-pressurised aircraft 

(a) An aircraft with a non-pressurised cabin that is operated at altitudes above 10 000 

feet AMSL must- 

(1) if operating at altitudes up to and including 13 000 feet AMSL be equipped 

with- 

(i) supplemental oxygen for continuous use by every crew member and 10% 

of passengers if the aircraft is operated above an altitude of 10 000 feet 

AMSL for any period in excess of 30 minutes; and 

(ii) therapeutic oxygen for continuous use by not less than 3% of the 

passengers; and 

(2) if operating at altitudes above 13 000 feet AMSL and up to and including 25 

000 feet AMSL be equipped with- 

(i) supplemental oxygen for continuous use by every crew member and 

passenger; and 

(ii) therapeutic oxygen for continuous use by not less than 1% of the 

passengers; and 

(iii) portable oxygen equipment for each flight attendant that is readily 

accessible for immediate use and containing the greater of 120 litres of 

oxygen or the quantity of oxygen required for continuous use during the 

period that the cabin pressure altitude exceeds 10 000 feet. 

(b) The requirements in paragraph (a) may be satisfied by substituting an equivalent 

quantity of supplemental oxygen for therapeutic oxygen or an equivalent quantity of 

therapeutic oxygen for supplemental oxygen. 

91.535. Supplemental oxygen for pressurised aircraft 

Flights above 10 000 ft AMSL and up to 25 000 ft AMSL 

(a) An aircraft with a pressurised cabin that is to be operated at altitudes above 10 

000 feet AMSL and up to and including 25 000 feet AMSL must be equipped with- 

(1) an on-demand oxygen mask for each flight crew member, that is readily 

accessible to the flight crew member at his or her normally seated position and 

capable of providing a continuous supply of supplemental oxygen for the 

period that the cabin pressure altitude exceeds 10 000 feet AMSL if the cabin 

pressurisation system fails; and 

(2) the following equipment that is readily accessible to each flight attendant at his 

or her normally seated position: 

(i) a passenger oxygen mask: 

(ii) portable oxygen equipment that is readily accessible for immediate use 

and containing the greater of 120 litres of oxygen or the quantity of oxygen 

required for continuous use for the period that the cabin pressure altitude 

exceeds 10 000 feet AMSL if the cabin pressurisation system fails; and 
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(3) бүх багийн гишүүдийн байрлалаас үл хамааран, тэднийг хүчилтөрөгчөөр цаг 

алдалгүй хангах зорилгоор тараан байрлуулсан хангалттай тооны нөөц 

хүчилтөрөгчийн баг, эсхүл зөөврийн хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж;  

(4) энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, нэмэлт хүчилтөрөгчийн минимум хэмжээ нь 

дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(i) нисэх багийн гишүүдийг 45 минутын хугацаанд хангах;  

(ii) бүхээгийн ажилтан болон зорчигч бүрийг 12 минутын хугацаанд хангах;  

(5) энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, дараах аль нэг нөхцөлөөс шалтгаалан илүү их 

хэмжээний нэмэлт, эсхүл эмчилгээний хүчилтөрөгч шаардлагатай байж болно: 

(i) хэрэв агаарын хөлөг нь 4 минутын дотор нисэж байгаа өндрийн-

түвшнээсээ AMSL 4250 м (14 000 ft) хүртэл өндөр алдах чадвартай бол 

бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин AMSL 3000 м-ээс (10 000 ft) их байх 

бүх хугацаанд, зорчигчдын 10%-ийг хангах хэмжээний хүчилтөрөгчтэй 

байх; 

(ii) хэрэв агаарын хөлөг нь 4 минутын дотор нисэж байгаа түвшнээсээ AMSL 

4250 м (14 000 ft) хүртэл өндөр алдах чадваргүй бол бүхээгийн даралтын 

өндрийн-түвшин AMSL 4250 м-ээс (14 000 ft) их байх бүх хугацаанд, бүх 

зорчигчийг хангах хэмжээний хүчилтөрөгчтэй байх;  

(iii) зорчигчдын 10%-ийг 30 минутын хугацаанд хангах хэмжээний 

хүчилтөрөгчтэй байх; 

(iv) зорчигчдын 1%-ийн байнгын хэрэглээг хангах хэмжээний хүчилтөрөгчтэй 

байх. 

(b) Бүхээгийн битүүмжлэлийн систем татгалзсан тохиолдолд, энэ зүйлийн (a)(4), 

(a)(5)-д заасан шаардлагыг хангахад шаардлагатай хүчилтөрөгчийн хэмжээг 

тооцоолохдоо дараах нөхцөлийг тооцож үзэх ёстой: 

(1) тухайн агаарын хөлөг онцгой нөхцөлийн үед өндөр алдаж, аюулгүй өндрийн-

түвшинд түвшнээ хадгалах нислэгт эргэн ороход шаардлагатай хугацаа;  

(2) тухайн нислэгийн, буултын өмнөх дараалсан үе шатанд 3000 м-ээс (10 000 ft) 

дээш даралтын өндрийн-түвшинд нислэг үйлдэх тухайн агаарын хөлөгт 

шаардлагатай хугацаа.  

AMSL 7600 - 9150 м-ийн хооронд (25 000 - 30 000 ft) үйлдэх нислэг 

(c) AMSL 7600 - 9150 м-ийн (25 000 - 30 000 ft) хоорондох өндрийн-түвшинд үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэдэг битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийг энэ зүйлийн (a)-д заасан болон 

дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой: 

(1) нисэх багийн гишүүд үндсэн суудаг байрлалаасаа авч хэрэглэхэд хялбар 

нэмэлт хүчилтөрөгчөөр тасралтгүй хангаж чадах, нисэх багийн гишүүн 

шаардлагатай үед хэрэглэх хурдан өмсдөг баг;  

(2) нэмэлт хүчилтөрөгчөөр хангах чадвартай хүчилтөрөгчийн баг: 

(i) зорчигч болон бүхээгийн ажилтан бүрд;  

(ii) угаалгын болон тусдаа ариун цэврийн өрөө бүрд; 

(3) энэ зүйлийн (a)(5)(iii)-д заасан хүчилтөрөгчөөс гадна, тээвэрлэж байгаа 

зорчигчийн 10%-ийг 15 минутаас багагүй хугацаанд хангах эмчилгээний 

хүчилтөрөгч. 
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(3) sufficient spare oxygen masks, or portable oxygen equipment, distributed to 

provide immediate availability of oxygen to each crew member regardless of 

their location; and 

(4) subject to paragraph (b), a minimum quantity of supplemental oxygen that 

must provide- 

(i) 45 minutes supply for each flight crew member; and 

(ii) 12 minutes supply for each flight attendant, and each passenger; and 

(5) subject to paragraph (b), the greater of the quantity of supplemental or 

therapeutic oxygen that may be required by any one of the following: 

(i) if the aircraft is capable of descending from its flying altitude to below 14 

000 feet AMSL within 4 minutes - a quantity to provide oxygen for 10% of 

the passengers for any period that the cabin pressure altitude exceeds 10 

000 feet AMSL: 

(ii) if the aircraft cannot descend to below 14 000 feet AMSL within 4 minutes-

a quantity to provide oxygen for all the passengers for the period that the 

cabin pressure altitude exceeds 14 000 feet AMSL: 

(iii) a quantity to provide oxygen for 10% of the passengers for a period of 30 

minutes: 

(iv) a quantity to provide oxygen for continuous use by 1% of the passengers. 

(b) The calculation of the quantity of oxygen that is required to meet the requirements 

under paragraphs (a)(4) and (a)(5) in the event of a cabin pressurisation system failure 

must take into account- 

(1) the time that is required for the aircraft to make an emergency descent and 

recover to level flight at a safe altitude; and 

(2) the time that is required for the aircraft to be flown at a pressure altitude above 

10 000 feet during any subsequent stage of the flight prior to landing. 

Flights above 25 000 ft AMSL and up to 30 000 ft AMSL 

(c) An aircraft with a pressurised cabin that is operated at altitudes above 25 000 feet 

AMSL and up to and including 30 000 feet AMSL must be equipped with the equipment 

required under paragraph (a) and- 

(1) a quick donning on-demand mask for each flight crew member that is readily 

accessible to the flight crew member at their normally seated position; and 

(2) oxygen masks capable of providing supplemental oxygen-  

(i) to every passenger and flight attendant; and 

(ii) in each washroom and each separate lavatory; and 

(3) therapeutic oxygen capable of providing not less than 15 minutes supply in 

addition to the oxygen required under paragraph (a)(5)(iii), for 10% of the 

passengers carried. 
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AMSL 9150 м-ээс (30 000 ft) дээш үйлдэх нислэг 

(d) AMSL 9150 м-ээс (30 000 ft) дээш өндрийн-түвшинд нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийг энэ зүйлийн (a) болон (c)-д шаардсан 

дараах нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглосон байх ёстой:  

(1) угаалгын болон ариун цэврийн өрөөг оролцуулан зорчигчийн бүхээгийн 

хүчилтөрөгч гарах цорго болон хүчилтөрөгчийн багийн нийт тоо нь зорчигчийн 

суудлын тооноос 10%-иар их байх;  

(2) нэмэлт хүчилтөрөгчийн хэрэгслийг агаарын хөлөгт жигд хуваарилан 

байрлуулах;  

(3) хэрэв бүхээгийн даралтын өндрийн-түвшин AMSL 4250 м-ээс (14 000 ft) дээш 

хэтэрвэл, зорчигчийн бүхээгт байгаа зорчигч болон бүхээгийн ажилтны 

хүчилтөрөгчийн баг автоматаар буудаг байх; 

(4) хэрэв автомат систем татгалзсан бол нисэх баг болон зорчигчийн 

хүчилтөрөгчийн багийг гар аргаар буулгах хэрэгслээр хангасан байх. 

91.537. Ажиллагаагүй хэрэглэл болон төхөөрөмж 

(a) Дараах тохиолдолд ажиллагаагүй хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжтэй агаарын хөлгөөр 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн MEL-ийг 91.539-д заасны дагуу баталсан бол;  

(2) тухайн агаарын хөлгийг ИНД-43.107-гийн шаардлагын дагуу ажиллагаагүй 

байж болох хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжтэйгээр ашиглалтад шилжүүлэхээр 

гэрчилгээжүүлсэн бол;  

(3) тухайн агаарын хөлөг нь MEL-д заасан бүх нөхцөл, хязгаарлалтын дагуу үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол. 

(b) MCTOW нь 5700 кг-аас хэтрээгүй, 91.539-ийн дагуу баталсан MEL-гүй агаарын 

хөлгөөр дараах тохиолдолд, ажиллагаагүй хэрэглэл болон төхөөрөмжтэйгээр энэ 

Дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж болно, хэрэв: 

(1) ажиллагаагүй хэрэглэл болон төхөөрөмж нь: 

(i) тухайн агаарын хөлгийн маягаар гэрчилгээжсэн холбогдох НТЧ-ын 

шаардлагад, өдрийн VFR-ийн гэрчилгээжүүлэлтэд шаардсан хэрэглэл 

болон төхөөрөмж биш бол;  

(ii) энэ Бүлгээр тусгай үйл ажиллагаанд шаардаагүй бол; 

(iii) НТЧ-ын удирдамжаар ажиллагаатай нөхцөлд байхыг шаардаагүй бол;  

(2) тухайн агаарын хөлгийг ИНД-43.107-гийн дагуу ажиллагаагүй хэрэглэл, эсхүл 

төхөөрөмжтэйгээр ашиглалтад шилжүүлэхээр гэрчилгээжүүлсэн бол. 

(c) Энэ зүйлийн (а), эсхүл (b)-д заасан шаардлагыг хангаагүй агаарын хөлөгт, хэрэв 

ИНД-21-ийн I Бүлгийн дагуу тусгай нислэгийн зөвшөөрөл олгосон бол тухайн агаарын 

хөлгөөр ажиллагаагүй хэрэглэл болон төхөөрөмжтэйгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

болно. 
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Flights above 30 000 ft AMSL 

(d) An aircraft with a pressurised cabin that is to be operated at altitudes above 30 

000 feet AMSL must be equipped with the equipment required under paragraphs (a) 

and (c) with the following additional requirements: 

(1) the total number of oxygen outlets and masks in the passenger compartments, 

including those in each washroom and lavatory, must be at least 10% greater 

than the number of passenger seats: 

(2) the extra oxygen units must be uniformly distributed throughout the aircraft: 

(3) the oxygen masks must be automatically presented to the passengers and 

flight attendants in the passenger compartment if the cabin pressure altitude 

exceeds 14 000 feet AMSL: 

(4) the flight crew must be provided with a manual means of making the passenger 

masks available if the automatic system fails. 

91.537. Inoperative instruments and equipment 

(a) An aircraft with inoperative instruments or equipment may be operated if- 

(1) an MEL has been approved for the aircraft in accordance with rule 91.539; and 

(2) the aircraft is certified for release-to-service with the inoperative instruments 

or equipment in accordance with the requirements of rule 43.107; and 

(3) the aircraft is operated in accordance with every applicable condition and 

limitation contained in the MEL. 

(b) An aircraft that does not exceed 5700kg MCTOW and does not have a MEL 

approved under rule 91.539 may be operated under this Part with inoperative 

instruments and equipment if- 

(1) the inoperative instruments and equipment are- 

(i) not instruments and equipment prescribed for VFR day certification in the 

applicable airworthiness requirements under which the aircraft was type 

certificated; and 

(ii) not required by this Subpart for specific operations; and 

(iii) not required by an AD to be in operable condition; and 

(2) the aircraft is certified for release-to-service with the inoperative instruments 

or equipment in accordance with the requirements of rule 43.107. 

(c) An aircraft that does not meet the requirements of paragraphs (a) or (b) may be 

operated with inoperative instruments and equipment if a special flight permit has been 

issued in respect of the aircraft in accordance with Subpart I of Part 21. 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  75 

91.539. MEL батлах 

(a) MEL батлуулах хүсэлт гаргагч нь CAA 24091/01 маягтыг бөглөн, зохих төлбөрийн 

баримтын хамт Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(b) MEL нь дараах мэдээллийг багтаасан байх ёстой: 

(1) түүнд хамаарах агаарын хөлгийн маяг, загвар;  

(2) тухайн агаарын хөлгийн хувьд, хэсэгчлэн, эсхүл бүрэн ажиллагаагүй байж 

болох дараах хэрэглэл болон төхөөрөмжийн жагсаалт: 

(i) тухайн агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн баталсан; эсхүл 

(ii) тухайн агаарын хөлөгт маягийн гэрчилгээ олгосон, ICAO-гийн Хэлэлцэн 

тохирогч Улсын баталсан; эсхүл 

(iii) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц үндэслэлээр, ажиллагаагүй хэрэглэл болон 

төхөөрөмж нь агаарын хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй гэж 

үзсэн.  

(c) MEL-д дараах хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжийг багтаах ёсгүй: 

(1) тухайн агаарын хөлөг маягаар гэрчилгээжсэн НТЧ-ын шаардлагад тусгайлан, 

эсхүл бусад хэлбэрээр шаардсан; эсхүл  

(2) энэ Бүлгийн дагуу тусгай үйл ажиллагаанд шаардсан; эсхүл  

(3) НТЧ-ын удирдамжаар ажиллагаатай нөхцөлд байхыг шаардсан. 

(d) Дарга нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай гэж үзвэл, MEL-

д тавих хязгаарлалт болон нөхцөлийг зааж болно. 

91.541. SSR Транспондер болон өндрийн-түвшнийг мэдээлэх төхөөрөмж 

(a) 91.247(c) болон (e)-д зааснаас бусад тохиолдолд, ИНД-71-ийн дагуу транспондер 

шаардлагатай гэж тогтоосон агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх Агаарын хөлгийг 

ATCRBS транспондер төхөөрөмжөөр тоноглосон тохиолдолд тухайн транспондер нь 

дараах транспондероор тоноглосон шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) НХУ-аас заасан Mode 3/A кодын асуултад, Mode 3/A 4096-кодоор хариулах 

чадалтай;  

(2) Mode C-ийн асуултад, 30 м-ийн (100 ft) өсөлттэйгээр даралтын өндрийн-

түвшний мэдээллийг дамжуулан автоматаар хариулах Mode C чадалтай.  

(b) Агаарын хөлгийг Mode S транспондер төхөөрөмжөөр тоноглосон тохиолдолд, 

транспондер нь дараах горимд хариулах чадвартай байх ёстой: 

(1) НХУ-аас заасан Mode 3/A кодын асуултад;  

(2) завсрын Mode-д;  

(3) Mode S-ийн асуултад. 

(c) Агаарын хөлөгт суурилуулсан ADS-B систем нь 91.257-гийн дагуу минимум 

үзүүлэлтийн стандарт болон шаардлагыг хангасан байх ёстой. 
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91.539. Approval of minimum equipment list 

(a) An applicant for the approval of a MEL must complete form CAA 24091/01, and 

submit it to the Director together with a payment of the appropriate application fee. 

(b) A MEL must contain- 

(1) the type and model of the aircraft to which it applies; and 

(2) a list of instruments and equipment for the aircraft that may be partially or fully 

inoperative that- 

(i) has been approved by the manufacturer of the aircraft; or 

(ii) has been approved by the ICAO Contracting State that issued the type 

certificate for the aircraft; or 

(iii) is acceptable to the Director on the grounds that the inoperative 

instruments and equipment do not affect the safe operation of the aircraft. 

(c) A MEL must not contain any instruments or equipment that are- 

(1) either specifically or otherwise required by the airworthiness requirements 

under which the aircraft is type certificated; or 

(2) required by this Subpart for specific operations; or 

(3) required by an AD to be in operable condition. 

(d) The Director may specify operating conditions and limitations on the MEL that the 

Director considers necessary in the interests of aviation safety. 

91.541. SSR Transponder and altitude reporting equipment 

(a) Except as provided in 91.247(c) and (e), Where an aircraft operating in 

transponder mandatory airspace designated under Part 71 must be is equipped with a 

SSR ATCRBS transponder equipment, the transponder having must have- 

(1) Mode 3/A 4096 code capability replying to Mode 3/A interrogations with the 

code specified by ATC; and 

(2) Mode C capability that automatically replies to Mode C interrogations by 

transmitting pressure altitude information in 100 foot increments. 

(b) Where an aircraft is equipped with Mode S transponder equipment, the 

transponder must be capable of replying to- 

(1) Mode 3/A interrogations with the code specified by ATC; and 

(2) intermode; and 

(3) Mode S interrogations. 

(c) An ADS-B system installed in an aircraft must meet the minimum performance 

standards and requirements under rule 91.257. 
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91.543. Өндрийн-түвшнийг анхааруулах систем, эсхүл төхөөрөмж - турбо-жэт, 

эсхүл турбо-фэн  

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн 

хөдөлгүүртэй нисэх онгоцыг өндрийн-түвшнийг анхааруулах дараах систем, эсхүл 

төхөөрөмжөөр тоноглосон байна: 

(1) өндөр авалтын, эсхүл өндөр алдалтын аль алинд нь урьдчилан сонгосон 

өндрийн-түвшинд ойртох үед нисгэгчид дараах байдлаар анхааруулдаг: 

(i) урьдчилан сонгосон өндрийн-түвшинд түвшнээ хадгалах нислэгийг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай, дуут болон гэрлэн дохиог хангалттай 

хугацааны өмнө давтамжтайгаар өгдөг; эсхүл 

(ii) урьдчилан сонгосон өндрийн-түвшинд түвшнээ хадгалах нислэгийг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай гэрлэн дохиог хангалттай хугацааны өмнө 

давтамжтайгаар өгдөг ба урьдчилан сонгосон өндрийн-түвшнээс дээш, 

эсхүл доош хазайх үед дуут дохио өгдөг;  

(2) далайн түвшнээс тухайн төхөөрөмжийг суурилуулсан нисэх онгоцны үйл 

ажиллагааны зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд өндрийн-түвшин хүртэл 

шаардлагатай дохиогоор хангадаг; 

(3) урьдчилан сонгосон өндрийн-түвшний өсөлтийг тухайн нисэх онгоцны үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж чадах өндрийн-түвшинд ашиглах боломж олгодог; 

(4) анхааруулах дохионы зөв ажиллагааг тодорхойлохын тулд тусгай 

төхөөрөмжгүйгээр тест хийж болдог;  

(5) хэрэв тухайн систем, эсхүл төхөөрөмж нь барометрийн даралтаар ажилладаг 

бол барометрийн даралтын тохируулга хийж болдог байх. 

(b) Энэ зүйлийн (а) нь дараах нисэх онгоцны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй: 

(1) хязгаарлагдмал, эсхүл тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй; эсхүл 

(2) дараах зорилгоор ашиглах: 

(i) шинээр худалдан авсан нисэх онгоцыг өөрийн эзэмшилдээ авсан 

байрлалаас, өндрийн-түвшнийг анхааруулах систем, эсхүл төхөөрөмж 

суурилуулах байрлал руу хөөх нислэг; эсхүл 

(ii) тухайн нисэх онгоцны НТЧ-ын шалгах нислэг; эсхүл 

(iii) тухайн нисэх онгоцыг гадаад улсад бүртгүүлэх зорилгоор Монгол Улсын 

нутаг дэвсгэрээс үйлдэх, хөөх нислэг; эсхүл  

(iv) худалдааны зорилгоор тухайн нисэх онгоцны үйл ажиллагааг үзүүлэх 

нислэг; эсхүл 

(v) гадаад улсад бүртгүүлэх зорилгоор Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс хөөх 

нислэг үйлдэхийн өмнөх, тухайн нисэх онгоцны үйл ажиллагаанд оролцох 

гадаадын нисэх багийн сургалтын нислэг. 
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91.543. Altitude alerting system or device - turbojet or turbofan 

(a) Except as provided in paragraph (b), each turbojet or turbofan powered aeroplane 

shall be equipped with an altitude alerting system or device that- 

(1) alerts the pilot upon approaching a preselected altitude in either ascent or 

descent- 

(i) by a sequence of both aural and visual signals in sufficient time to establish 

level flight at that preselected altitude; or 

(ii) by a sequence of visual signals in sufficient time to establish level flight at 

that preselected altitude, and when deviating above or below that 

preselected altitude, by an aural signal; and 

(2) provides the required signals from sea level to the highest operating altitude 

approved for the aeroplane in which it was installed; and 

(3) enables use of preselected altitudes in increments that are commensurate with 

the altitudes at which the aeroplane can be operated; and 

(4) may be tested without special equipment to determine proper operation of the 

alerting signals; and 

(5) accepts barometric pressure settings if the system or device operates on 

barometric pressure. 

(b) Paragraph (a) shall not apply- 

(1) to the operation of any aeroplane that has an airworthiness certificate issued 

in the restricted, or special category; or 

(2) to the operation of any aeroplane for the purposes of- 

(i) ferrying a newly acquired aeroplane from the place where possession of it 

was taken to a place where the altitude alerting system or device is to be 

installed; or 

(ii) conducting an airworthiness flight test of the aeroplane; or 

(iii) ferrying an aeroplane to a place outside Mongolia for the purpose of 

registering it in a foreign country; or 

(iv) conducting a sales demonstration of the operation of the aeroplane; or 

(v) training foreign flight crews in the operation of the aeroplane before 

ferrying to a place outside Mongolia for the purpose of registering it in a 

foreign country. 
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91.545. Оноосон өндрийн-түвшинийг заагч х хэрэглэл 

(a) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, өндрийн-түвшнийг анхааруулах 

систем, эсхүл төхөөрөмжөөр тоноглогдоогүй, IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа нисэх онгоцыг НХУ-аас оноосон өндрийн-түвшнийг заах хэрэглэлээр 

тоноглосон байх ёстой. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан, оноосон өндрийн-түвшнийг заах хэрэглэл нь дараах 

шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) нисгэгчийн суудлаас тохируулгыг хялбар хийж болохоор байрлуулсан байх;  

(2) оноосон өндрийн-түвшнийг хянах үүрэгтэй нисэх багийн гишүүн бүрд, 

тогтоосон оноосон өндрийн-түвшний мэдээллийг тод харагдахаар үзүүлдэг 

байх;  

(3) урьдчилан сонгосон өндрийн-түвшний өсөлтийг тухайн нисэх онгоцны үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж чадах өндрийн-түвшинд ашиглах боломж олгодог байх. 

(c) Тусгай категорийн үзүүлбэрийн, эсхүл тусгай категорийн хязгаарлагдмал НТЧ-

ын гэрчилгээтэй нисэх онгоцыг оноосон өндрийн-түвшнийг заах хэрэглэлээр 

тоноглосон байхыг шаардахгүй.  

91.547. Харвах суудал болон тэсрэх төхөөрөмж 

Тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлөгт суурилуулсан, тэсрэх бодис 

агуулсан харвах суудал, эсхүл холбогдох гарц, эсхүл жэттисон систем нь 

91.501(2)(i)(D), эсхүл 91.501(2)(ii)(B)-гийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 
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91.545. Assigned altitude indicator 

(a) Except as provided in paragraph (c), an aeroplane operating under IFR that is not 

equipped with an altitude alerting system or device must be equipped with a means of 

indicating an altitude assigned by ATC. 

(b) The means of indicating assigned altitude required by paragraph (a) must- 

(1) be located so that it may be readily adjusted for setting from each pilot station; 

and 

(2) display assigned altitude information that is clearly visible to every flight crew 

member whose duty involves altitude assignment monitoring; and 

(3) enable use of preselected altitudes in increments that are commensurate with 

the altitudes at which the aeroplane can be operated. 

(c) An aeroplane that has a special category-exhibition airworthiness certificate or a 

special category-limited airworthiness certificate is not required to be equipped with a 

means of indicating assigned altitude. 

91.547. Ejection seats and explosive devices 

An ejection seat or associated egress or jettison system containing an explosive 

device, and fitted to an aircraft that has a special category airworthiness certificate 

must comply with rule 91.501(2)(i)(D) or rule 91.501(2)(ii)(B). 
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G Бүлэг - Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн техник үйлчилгээний шаардлага 

91.601. Зорилго 

(a) Энэ Бүлэг нь Монгол Улсад болон гадаад улсад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн ашиглалтын шаардлагыг тогтооно. 

(b) ИНД-103-ын дагуу ашиглаж байгаа хэт хөнгөн агаарын хөлөгт энэ Бүлгийн 

дараахаас бусад заалт хамаарахгүй: 

(1) 91.605(e)(2) (автомат даралтын өндрийн-түвшнийг мэдээлэх системийн тест 

болон үзлэг шалгалт, хэрэв хэт хөнгөн агаарын хөлгийг SSR ажиглалтын 

транспондероор тоноглосон бол); 

(2) 91.605(e)(3) (SSR ажиглалтын транспондер); 

(3) 91.605(e)(8) (хөвөгч төхөөрөмж); 

(4) 91.616 (техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр, Ангилал-2 хэт хөнгөн агаарын 

хөлөг); 

(5) 91.617 (техник үйлчилгээний бүртгэл, Ангилал-2 хэт хөнгөн агаарын хөлөг); 

(6) 91.621 (техник үйлчилгээний бүртгэлийг шилжүүлэх); 

(7) 91.623 (бүртгэлийг хадгалах).  

(c) Энэ Бүлгийн дараахаас бусад заалт нь ИНД-104-ийн дагуу ашиглаж байгаа 

глайдерт хамаарахгүй: 

(1) 91.605(e) (хэрэглэл болон төхөөрөмжийн техник үйлчилгээ); 

(2) 91.613 (үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалт); 

(3) 91.615 (НТЧ-ын жилийн дүгнэлт); 

(4) 91.616 (техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр); 

(5) 91.617 (техник үйлчилгээний бүртгэл); 

(6) 91.621 (техник үйлчилгээний бүртгэлийг шилжүүлэх); 

(7) 91.623 (бүртгэлийг хадгалах). 

91.602. Нислэгийн өмнөх техник үйлчилгээний шаардлага 

(a) Энэ зүйлийн (b) болон 91.611-д зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд 91.603, 

91.605 болон 91.615-д заасан шаардлага хангаагүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй.  

(b) Хэрэв тухайн агаарын хөлөгт ИНД-21-ийн дагуу тусгай нислэгийн зөвшөөрөл 

олгосон бол энэ зүйлийн (а) нь агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

этгээдэд хамаарахгүй. 

91.603. Техник үйлчилгээний ерөнхий шаардлага 

(a) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх нөхцөлийг хадгалж байх;  

(2) холбогдох НТЧ-ын удирдамжийг ИНД-39-д заасан шаардлагын дагуу 

хэрэгжүүлдэг байх;  

(3) тухайн агаарын хөлөгт энэ Бүлгийн дагуу үзлэг шалгалт хийдэг байх;  
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Subpart G - Operator Maintenance Requirements 

91.601. Purpose 

(a) This subpart prescribes the requirements to maintain Mongolian registered aircraft 

operating within or outside of Mongolia. 

(b) Except for the following rules, this subpart does not apply to a microlight aircraft 

that is maintained in accordance with under Part 103: 

(1) rule 91.605(e)(2) (test and inspection of automatic pressure altitude reporting 

system if the microlight aircraft is equipped with a SSR surveillance 

transponder): 

(2) rule 91.605(e)(3) (SSR surveillance transponder): 

(3) rule 91.605(e)(8) (flotation equipment): 

(4) rule 91.616 (maintenance logbook - Class 2 microlight aircraft):  

(5) rule 91.617 (maintenance records - Class 2 microlight aircraft):  

(6) rule 91.621 (transfer of maintenance records): 

(7) rule 91.623 (retention of records). 

(c) Except for the following rules, this subpart does not apply to a glider that is 

maintained in accordance with under Part 104: 

(1) rule 91.605(e) (maintenance of instruments and equipment):  

(2) rule 91.613 (operational flight check): 

(3) rule 91.615 (annual review of airworthiness):  

(4) rule 91.616 (maintenance logbook): 

(5) rule 91.617 (maintenance records): 

(6) rule 91.621 (transfer of maintenance records):  

(7) rule 91.623 (retention of records). 

91.602. Maintenance requirements before flight 

(a) Except as provided in paragraph (b) and rule 91.611, a person must not operate 

an aircraft unless the requirements prescribed in rules 91.603, 91.605, and 91.615 

have been complied with. 

(b) Paragraph (a) does not apply to a person operating an aircraft if a special flight 

permit has been issued for the aircraft in accordance with Part 21. 

91.603. General maintenance requirements 

(a) The operator of an aircraft must ensure that- 

(1) the aircraft is maintained in an airworthy condition; and 

(2) every applicable AD is complied with in accordance with the requirements 

prescribed in Part 39; and 

(3) the aircraft is inspected under this Subpart; and 
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(4) 91.537-гийн дагуу ажиллагаагүй байж болохыг зөвшөөрсөн хэрэглэл, 

тоноглолоос бусад бүх гэмтэл дутагдлыг нислэгийн өмнө засдаг байх;  

(5) 91.537-гийн дагуу ажиллагаагүй байж болохыг зөвшөөрсөн ажиллагаагүй 

хэрэглэл, эсхүл төхөөрөмжийн эд ангийг тухайн агаарын хөлгийн ашиглалтад 

хэрэглэж байгаа техник үйлчилгээний хөтөлбөрт шаардсан дараагийн үзлэг 

шалгалтын үеэр засдаг, сольдог, буулгадаг, эсхүл үзлэг шалгалт хийдэг байх; 

(6) тухайн агаарын хөлгийн техник үйлчилгээг энэ Бүлэг, ИНД-43 болон бусад 

холбогдох дүрмийн шаардлагын дагуу хийдэг байх;  

(7) тухайн агаарын хөлгийг, ИНД-43-ын дагуу хийсэн техник үйлчилгээний дараа 

ашиглалтад шилжүүлэхээр гэрчилгээжүүлдэг байх; 

(8) тухайн агаарын хөлгийн бүхээгт нүүрсхүчлийн хийн хэт исэл байгааг заах, F 

Бүлэгт шаардсан бүх систем нь ажиллагаатай бөгөөд тухайн системийн 

холбогдох ашиглалтын хязгаарын хүрээнд байх. 

(b) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь, тухайн агаарын хөлөгт зориулж 

гаргасан НТЧ-ын байнгын хадгалалтын зааварчилгаанд Зохион бүтээгч Улсын НТЧ-ын 

эрх бүхий байгууллагаас заавал мөрдөхийг заасан НТЧ-ын хязгаарлалтыг дагаж 

мөрддөг болохыг бататгах үүрэгтэй.  

(c) Энэ зүйлийн (d)-(f)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь дараах шаардлагыг мөрдөж байгааг бататгах үүрэгтэй:  

(1) үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн их засварын үечлэл;  

(2) тусгай категорийн үзүүлбэрийн НТЧ-ын гэрчилгээ, эсхүл тусгай категорийн 

хязгаарлагдмал НТЧ-ын гэрчилгээтэй агаарын хөлгийн хувьд, агаарын хөлгийн 

техник үйлчилгээний хөтөлбөрт заасан ашиглалтын хязгаарлалттай эд ангийн 

солих хугацаа. 

(d) Хэрэв үйл ажиллагаа эрхлэгч нь ИНД-115, ИНД-119, эсхүл 91.607-гийн дагуу 

баталсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрт заасан их засвар хоорондын хугацааг сунгах 

журмыг дагаж мөрдөж байгаа бол бүтээгдэхүүн болон бүрдэл хэсгийг үйлдвэрлэгчийн 

зөвлөсөн их засвар хоорондын хугацааг давуулан ашиглаж болно.  

(e) Энэ зүйлийн (d)-г үл харгалзан, хэрэв Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц их засвар 

хоорондын хугацааг сунгах хөтөлбөрийн дагуу поршинт хөдөлгүүрийг ашиглаж байгаа 

бол хөлс, эсхүл шан урамшуулалтай үйл ажиллагаанд ашигладаггүй агаарын хөлөгт 

суурилуулсан поршинт хөдөлгүүрийг үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн их засвар хоорондын 

хугацаанаас давуулан ашиглаж болно.  

(f) Энэ зүйлийн (d)-г үл харгалзан, тухайн сэнсэнд үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн их 

засвар хоорондын хугацааны ашиглалтын цагт их засвар хийсэн байх ёстойгоос бусад 

тохиолдолд, хэрэв тухайн сэнсэнд Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц аргаар 5 жилийн 

үечлэлтэй үзлэг шалгалт хийсэн бол арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд 

ашигладаггүй агаарын хөлөгт суурилуулсан сэнсийг үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн 

хуанлийн их засвар хоорондын хугацаанаас цааш үргэлжлүүлэн ашиглаж болно. 
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(4) except for instruments and equipment that are permitted to be inoperative 

under rule 91.537, every defect is rectified before flight; and 

(5) any inoperative instrument or item of equipment that is permitted to be 

inoperative under rule 91.537, is repaired, replaced, removed, or inspected at 

the next inspection required by the maintenance program under which the 

aircraft is maintained; and 

(6) maintenance on the aircraft is performed in accordance with the requirements 

prescribed in this Subpart, Part 43, and any other applicable rule; and 

(7) the aircraft is certified for release-to-service under Part 43 after the 

performance of any maintenance on the aircraft; and 

(8) every system that is required under Subpart F for indicating the presence of 

carbon monoxide in the cabin of the aircraft is serviceable and within any 

applicable life limit for the system. 

(b) The operator of an aircraft must ensure compliance with the airworthiness 

limitations mandated by the airworthiness authority of the State of Design in the 

instructions for continued airworthiness issued for the aircraft. 

(c) Except as provided in paragraphs (d) to (f), the operator of an aircraft must ensure 

compliance with- 

(1) the manufacturer’s recommended overhaul intervals; and 

(2) for an aircraft that has a special category-exhibition airworthiness certificate or 

a special category-limited airworthiness certificate, the replacement of lifed 

components as specified in the maintenance program for the aircraft. 

(d) Products and components may be operated beyond the manufacturer’s 

recommended TBO if the operator complies with TBO escalation procedures that are 

detailed in a maintenance program that is approved under Part 115, Part 119 or 

approved under rule 91.607. 

(e) Despite paragraph (d), a piston engine fitted to an aircraft that is not used for hire 

or reward operations may be operated beyond the manufacturer’s recommended TBO 

if the piston engine is maintained in accordance with an engine TBO escalation 

program that is acceptable to the Director. 

(f) Despite paragraph (d), a propeller fitted to an aircraft that is not used for air 

operations may be operated beyond the manufacturer’s recommended calendar TBO 

if the propeller is inspected in accordance with methods acceptable to the Director at 

5 yearly intervals, except that propellers must be overhauled at the manufacturer’s 

recommended operating hours TBO. 
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91.605. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр болон хуваарь 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c) болон (d)-г харгалзан, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч 

нь, тухайн агаарын хөлгийг дараах шаардлагын дагуу ашиглах үүрэгтэй: 

(1) ИНД-115-ын дагуу баталсан техник үйлчилгээний хөтөлбөр; эсхүл 

(2) ИНД-119-ийн дагуу баталсан техник үйлчилгээний хөтөлбөр; эсхүл 

(3) 91.607-гийн дагуу баталсан техник үйлчилгээний хөтөлбөр; эсхүл  

(4) үйлдвэрлэгчээс гаргасан техник үйлчилгээний хуваарь; эсхүл  

(5) хэрэв агаарын хөлөг нь поршинт хөдөлгүүртэй ба MCTOW нь 2730 кг-аас доош 

жинтэй бол техник үйлчилгээний хөтөлбөр нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц 

байх ба дараах мэдээллийг багтаасан байна: 

(i) холбогдох дүрмийн шаардлагын дагуу, агаарын хөлгийн техник 

үйлчилгээний стандарт болон үүрэг хариуцлагын дэлгэрэнгүйг; 

(ii) нислэгийн өмнөх үзлэгийн дэлгэрэнгүйг; 

(iii) хуваарьт техник үйлчилгээний үзлэг болон шалгалтын дэлгэрэнгүйг. 

(b) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) Хууль болон ИНД-119-ийн дагуу Даргын олгосон агаарын тээвэрлэгчийн 

гэрчилгээний эрхийн хүрээнд арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаанд 

ашигладаг агаарын хөлгийг ИНД-119-д шаардсан техник үйлчилгээний 

хөтөлбөрийн дагуу ашиглах; эсхүл 

(2) ИНД-115-ын дагуу Даргын олгосон чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн 

гэрчилгээний эрхийн хүрээнд чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаанд ашигладаг 

агаарын хөлгийг ИНД-115-д шаардсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу 

ашиглах; эсхүл  

(3) тусгай категорийн НТЧ-ын гэрчилгээ олгосон агаарын хөлгийг тухайн агаарын 

хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигчид зориулан 91.607-гийн дагуу 

баталсан хүчинтэй техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу ашиглах.  

(c) Хэрэв энэ зүйлийн (а)(4)-т заасан үйлдвэрлэгчийн техник үйлчилгээний хуваарь нь 

жилд 100 цагаас бага нислэг үйлддэг агаарын хөлгийг хамраагүй бол үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь үйлдвэрлэгчийн 100 цагийн үзлэг шалгалт, эсхүл түүнтэй дүйцэх үзлэг 

шалгалтыг өмнөх 12 сарын дотор хийж гүйцэтгэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй.  

(d) Хэрэв Дарга энэ зүйлийн (а)(4)-т заасан, үйлдвэрлэгчээс гаргасан техник 

үйлчилгээний хуваарийг хангалтгүй гэж үзвэл үйл ажиллагаа эрхлэгчийг 91.607-гийн 

дагуу техник үйлчилгээний хөтөлбөрөө батлуулахаар ирүүлэхийг шаардаж болно. 

(e) Энэ зүйлийн (f) болон 91.611-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа эрхлэгч нь дараах шаардлагыг хангаагүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) IFR нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглах агаарын хөлөгт F Бүлгийн дагуу 

суурилуулсан байхыг шаардсан агаарын хөлгийн радио станц бүрд ИНД-43 

Хавсралт B-гийн дагуу өмнөх 24 сарын дотор тест болон үзлэг шалгалт хийсэн 

байх;  
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91.605. Maintenance programs and schedules 

(a) Except for Subject to paragraphs (b), (c), and (d), the operator of an aircraft must 

maintain the aircraft under- 

(1) a maintenance program approved under Part 115; or 

(2) a maintenance program approved under Part 119; or 

(3) a maintenance program approved under rule 91.607; or 

(4) the manufacturer’s maintenance schedule; or 

(5) if the aircraft is powered by a piston engine and has a MCTOW of 2730 kg or 

less, a maintenance program that is acceptable to the Director and includes at 

least the following: 

(i) details of the responsibilities and standards for maintenance of the aircraft 

in accordance with under the applicable rule requirements: 

(ii) details of pre-flight checks: 

(iii) details of scheduled maintenance checks and inspections. 

(b) The operator of an aircraft that is- 

(1) used for air operations under the authority of an air operator certificate issued 

by the Director under the Act and Part 119 must maintain the aircraft under the 

maintenance program that is required by Part 119 for the issue of the air 

operator certificate; or 

(2) used for adventure aviation operations under the authority of an adventure 

aviation operator certificate issued by the Director under the Part 115 must 

maintain the aircraft under the maintenance program that is required by Part 

115 for the issue of the adventure aviation operator certificate; or 

(3) issued with a special category airworthiness certificate must maintain the 

aircraft under a valid maintenance program approved under rule 91.607 for the 

holder of the certificate of registration for the aircraft. 

(c) If the manufacturer’s maintenance schedule referred to in subparagraph (a)(4) 

does not provide for an aircraft that operates for less than 100 hours of time in service 

per year, the operator must ensure that the manufacturer’s 100-hour inspection or an 

equivalent inspection is completed within the preceding 12 months. 

(d) If the Director determines that a manufacturer’s maintenance schedule referred to 

in subparagraph (a)(4) is deficient, the Director may require the operator to submit a 

maintenance program for approval under rule 91.607. 

(e) Except as provided in paragraph (f) and rule 91.611, the operator of an aircraft 

must not operate the aircraft unless- 

(1) every aircraft radio station that is required to be installed in the aircraft under 

Subpart F for operations under IFR has been tested and inspected under Part 

43, Appendix B within the preceding 24 months; and 
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(2) F Бүлгийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан, эсхүл тухайн 

агаарын хөлөгт суурилуулсан SSR ажиглалтын транспондерт шаардлагатай 

статик даралтын систем, алтиметр, эсхүл автомат даралтын өндрийн-

түвшнийг мэдээлэх системд ИНД-43 Хавсралт D-гийн дагуу, дараах 

шаардлагад нийцүүлэн тест болон үзлэг шалгалт хийсэн байх: 

(i) өмнөх 24 сарын дотор;  

(ii) тухайн системийн юүлэх цорго болон нөөц статик даралтын хавхлагыг 

ашигласан, эсхүл өөрийгөө битүүмжилдэг салгах холбоостой байхаас 

бусад тохиолдолд, статик даралтын системийг нээсэн ба хаасны дараа; 

(iii) өгөгдлийн тохирол алдагдаж болох тохиолдолд, автомат даралтын 

өндрийн-түвшнийг мэдээлэх системд техник үйлчилгээ хийсэн, эсхүл 

шинээр суурилуулсны дараа; 

(3) F Бүлгийн дагуу тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан SSR 

ажиглалтын транспондер бүрд ИНД-43 Хавсралт Е-гийн дагуу өмнөх 24 сарын 

дотор тест болон үзлэг шалгалт хийсэн байх; 

(4) F Бүлгийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан ELT, эсхүл 

AELS бүрд: 

(i) дараах тест болон үзлэг шалгалт хийсэн байх: 

(A) ИНД-43 Хавсралт F-ийн дагуу өмнөх 12 сарын дотор, эсхүл агаарын 

хөлгийн үйлдвэрлэгчийн 100 цагийн үзлэг шалгалт, эсхүл 

үйлдвэрлэгчийн дүйцэх үзлэг шалгалтын (AA), эсхүл (AB)-д шаардсан 

аль түрүүлж болох хугацаанд: 

(AA) өмнөх 12 сарын дотор; эсхүл 

(AB) агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн 100 цагийн үзлэг шалгалт, эсхүл 

үйлдвэрлэгчийн дүйцэх үзлэг шалгалт; эсхүл 

(B) ИНД-119.63-т шаардсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу 

ашигладаг агаарын хөлгийн хувьд, батлагдсан техник үйлчилгээний 

хөтөлбөрт заасны дагуу 12 сараас ихгүй байх ёстой хуваарьт 

үечлэлийн дагуу; 

(ii) үйлдвэрлэгчээс тогтоосон ашиглалтын хугацаа дууссан үед, зай 

хураагуурыг үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу сольсон байх; 

(5) F Бүлгийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан компасыг 

дараах шаардлагын дагуу тохируулсан байх: 

(i) өмнөх 24 сарын дотор;  

(ii) агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн 

компасын тохируулгад нөлөөлөх үе шат дууссаны дараа; 

(6) F Бүлгийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан анхны 

тусламжийн иж бүрдэл бүрд дараах үзлэгийг хийсэн байх: 

(i) өмнөх 12 сарын дотор холбогдох эд зүйл нь зохих тоо хэмжээндээ байгаа 

ба хугацаа хэтэрсэн эд зүйлийг сольсон болохыг бататгах;  

(ii) ашигласан тухай аливаа мэдээллийн дараа, эд зүйл нь зохих тоо 

хэмжээндээ байгааг бататгах; 
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(2) every static pressure system, altimeter instrument, or automatic pressure 

altitude reporting system that is required to be installed in the aircraft under 

Subpart F, or required for an SSR a surveillance transponder installed in the 

aircraft, has been tested and inspected under Part 43, Appendix D- 

(i) within the preceding 24 months; and 

(ii) following any opening and closing of the static pressure system, except for 

the use of system drain and alternate static pressure valves, or where self-

sealing disconnect coupling is provided; and 

(iii) following installation of, or maintenance on, the automatic pressure altitude 

reporting system where data correspondence error could be introduced; 

and 

(3) every SSR surveillance transponder that is required to be installed in the 

aircraft under Subpart F has been tested and inspected, under Part 43, 

Appendix E within the preceding 24 months; and 

(4) every ELT or AELS that is required to be installed in the aircraft under Subpart 

F- 

(i) has been tested and inspected under- 

(A) Appendix F of Part 43 within the previous 12 months or on aircraft 

manufacturer’s 100 hour inspection or a manufacturer’s equivalent 

inspection, as required by paragraphs (AA) or (AB), whichever is 

occurs earlier- 

(AA) within the preceding 12 months; or 

(AB) the aircraft manufacturer’s 100 hour inspection or an equivalent 

inspection, or 

(B) for an aircraft maintained under a maintenance program required by 

rule 119.63, the scheduled intervals, which must not be more than 12 

months, as described in the approved maintenance program; and 

(ii) has the battery replaced in accordance with the manufacturer’s 

instructions, when the life of the battery, as established by the 

manufacturer, has expired; and 

(5) every compass that is required to be installed in the aircraft under Subpart F 

has been calibrated- 

(i) within the preceding 24 months; and 

(ii) following any out of phase event that may affect the calibration of the 

compass unless the aircraft manufacturer specifies otherwise; and 

(6) every first aid kit that is required to be installed in the aircraft under Subpart F 

has been inspected- 

(i) within the preceding 12 months to ensure that appropriate quantities of 

items are included and time-expired items are replaced; and 

(ii) after every reported use to ensure that appropriate quantities of items are 

included; and 
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(7) F Бүлгийн дагуу тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан 

зөөврийн гал унтраагуурт үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаа, эсхүл Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц, бусад дүйцэх зааварчилгааны дагуу өмнөх 12 сарын дотор тест 

болон нөхцөлийн үзлэг шалгалт хийсэн байх; 

(8) F Бүлгийн дагуу агаарын хөлөгт суурилуулсан байхыг шаардсан хөвөгч 

төхөөрөмжид үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаа, эсхүл Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц, дүйцэх зааварчилгааны дагуу өмнөх 12 сарын дотор тест болон 

нөхцөлийн үзлэг шалгалт хийсэн байх; 

(9) дараах тохиолдолд агаарын хөлгийн хоосон жин болон хүндийн төвийг дахин 

тодорхойлсон байх, хэрэв: 

(i) тухайн агаарын хөлгийн хоосон жин болон хүндийн төвийн төвлөрөлтөд 

нөлөөлж болох өөрчлөлт хийсэн бол; эсхүл 

(ii) үйл ажиллагаа эрхлэгчид, тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт 

байгаа мэдээллийн нарийвчлал нь цаашид тохирохгүй болсныг сэжиглэх 

шалтгаан байгаа бол; 

(10) 4, эсхүл түүнээс дээш максимум гэрчилгээжсэн суудлын багтаамжтай, 

хөдөлгүүртэй агаарын хөлгийн хувьд, тухайн агаарын хөлгийг өмнөх 10 жилийн 

дотор жинлэсэн байх. 

(f) Хэрэв тухайн агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр нь тест, үзлэг 

шалгалт, эсхүл энэ зүйлийн (e)-гийн тодорхой шаардлагатай дүйцэх бусад ажиллагааг 

багтаасан бол энэ зүйлийн (a)(1), (a)(2), (a)(3), эсхүл (a)(5)-д заасан техник 

үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу ашигладаг агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгчийг энэ зүйлийн (e)-гийн шаардлагыг дагаж мөрдөхийг шаардахгүй.  

(g) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөгт энэ зүйлийн (а)-ийн дагуу хийгдэх техник үйлчилгээний 

сонголтыг агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэрт 

тодорхойлох;  

(2) хэрэв техник үйлчилгээний хөтөлбөр нь ИНД-119, эсхүл 91.607-гийн дагуу 

батлагдсан бол тухайн техник үйлчилгээний хөтөлбөрт шаардсан техник 

үйлчилгээний хуваарь гаргах үүрэг хариуцлага хүлээсэн этгээдийг 

тодорхойлох;  

(3) хэрэв техник үйлчилгээний хөтөлбөр, эсхүл энэ зүйлийн (g)(1)-д тодорхойлсон 

сонголтыг өөр хөтөлбөрөөр, эсхүл энэ зүйлийн (а)-ийн дагуух сонголтыг 

өөрчилж байгаа бол тухайн агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх байнгын 

нөхцөлийг хангахын тулд шинэ хөтөлбөр, эсхүл хуваариар шаардсан үзлэг 

шалгалтын хуваарь гаргах;  

(4) холбогдох техник үйлчилгээний хөтөлбөр, эсхүл хуваарийн хуулбарыг тухайн 

агаарын хөлөгт техник үйлчилгээ гүйцэтгэх этгээдэд болон хүсэлт гаргасан 

тохиолдолд Даргад хүргүүлэх.  

(h) Энэ зүйлийн (e)(1), (e)(2)(i), (e)(3)-т шаардсан тест, үзлэг шалгалт болон энэ 

зүйлийн (e)(4)(i)(A)-д шаардсан 12 сарын тест, үзлэг шалгалтыг дараах тохиолдолд 

гүйцэтгэх шаардлагагүй, хэрэв: 
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(7) every portable fire extinguisher that is required to be installed in the aircraft 

under Subpart F has been inspected for condition and tested in accordance 

with the manufacturer’s instructions or other equivalent instructions acceptable 

to the Director within the preceding 12 months; and 

(8) all flotation equipment that is required to be installed in the aircraft under 

Subpart F has been inspected for condition and tested in accordance with the 

manufacturer’s instructions or other equivalent instructions acceptable to the 

Director within the preceding 12 months; and 

(9) the aircraft’s empty weight and centre of gravity is re-established if- 

(i) changes have been made to the aircraft that could affect the empty weight 

and centre of gravity; or 

(ii) the operator has any reason to suspect that the information in the aircraft’s 

flight manual is no longer accurate; and 

(10) for a powered aircraft with a maximum certificated seating capacity of 4 or 

more seats, the aircraft has been weighed within the preceding 10 years. 

(f) The operator of an aircraft that is maintained under a maintenance program 

referred to in subparagraphs (a)(1), (a)(2), (a)(3) or (a)(5) is not required to comply with 

any particular requirement in paragraph (e) if the maintenance program for the aircraft 

includes a test, inspection, or other action that is equivalent to the particular 

requirement in paragraph (e). 

(g) The operator of an aircraft must- 

(1) identify in the maintenance logbook for the aircraft which maintenance option 

under paragraph (a) is to be used for the aircraft; and 

(2) if the maintenance program is one that is approved under Part 119 or approved 

under rule 91.607, identify in the maintenance program the person who is 

responsible for scheduling the maintenance that is required in the program; 

and 

(3) if changing from the maintenance program or option identified under 

subparagraph (g)(1) to another program or option under paragraph (a), 

schedule the inspections required by the new program or schedule, to provide 

for the continued airworthy condition of the aircraft; and 

(4) provide a copy of the applicable maintenance program or schedule to the 

person who performs maintenance on the aircraft, and upon request to the 

Director. 

(h) The tests and inspections required by subparagraphs (e)(1), (e)(2)(i), (e)(3), and 

the 12 month test and inspection requirement in subparagraph (e)(4)(i)(A) do not need 

to be performed if- 
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(1) тухайн агаарын хөлөгт ИНД-21-ийн дагуу НТЧ-ын гэрчилгээ олгох зорилгоор 

өмнөх 12 сарын дотор үзлэг шалгалт хийсэн бол;  

(2) энэ зүйлийн (h)(1)-д заасан үзлэг шалгалт хийх үед, холбогдох төхөөрөмжийг 

тухайн агаарын хөлөгт суурилуулсан байсан бол. 

91.607. Техник үйлчилгээний хөтөлбөрийг батлах 

(a) Энэ Дүрмийн 91.605(a)(2)-т заасан техник үйлчилгээний хөтөлбөрийг батлуулах 

хүсэлт гаргагч нь CAA 24091/02 маягтыг бөглөн, энэ зүйлийн (b)-д шаардсан баримт 

бичиг болон зохих төлбөрийн баримтын хамт Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(b) Техник үйлчилгээний хөтөлбөр батлуулах хүсэлт гаргагч нь дараах баримт бичгийг 

Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй: 

(1) техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн тодорхойлолт;  

(2) техник үйлчилгээний хяналтын журам;  

(3) бүртгэл, тайлан болон техникийн лавлах материалыг цуглуулах болон 

хадгалах журам;  

(4) шаардлагатай үзлэг шалгалт болон тестийг багтаасан, тодорхой маягийн 

агаарын хөлөгт гүйцэтгэх техник үйлчилгээний зааварчилгаа болон журам; 

(5) дараах нөхцөлд нийцсэн үзлэг шалгалтын хуваарь: 

(i) үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж;  

(ii) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн ашиглалтын туршлага;  

(iii) тухайн агаарын хөлгөөр гүйцэтгэх нислэгийн үйл ажиллагааны төрөл;  

(6) үзлэг шалгалтын үечлэлийг 91.611-ийн дагуу сунгах журам, хэрэв хамааралтай 

бол;  

(7) хөдөлгүүр, сэнс болон бүрдэл хэсгийн их засвар хоорондын хугацааг сунгах 

журамд үнэлгээ хийх болон хянах журам, хэрэв хамааралтай бол;  

(8) ашиглалтын туршлагад үндэслэн үзлэг шалгалтын үечлэлийг өөрчлөх журам, 

хэрэв хамааралтай бол;  

(9) үзлэг шалгалтад ашиглах маягтын загвар болон түүнийг ашиглах 

зааварчилгаа;  

(10) үйл ажиллагаанд ашиглах тайлан, бүртгэлийн загвар болон түүнийг ашиглах 

зааварчилгаа. 

(c) Хэрэв Дарга дараах шаардлага хангагдсан гэж үзвэл, хүсэлт гаргагчийн техник 

үйлчилгээний хөтөлбөрийг баталж болно: 

(1) тухайн хөтөлбөр нь энэ зүйлийн (b)-д заасан шаардлагад нийцсэн байх;  

(2) техник үйлчилгээний хөтөлбөрийг батлах нь нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг 

сонирхолд харшлахгүй байх. 

(d) Тусгай категорийн үзүүлбэрийн, эсхүл тусгай категорийн хязгаарлагдмал НТЧ-ын 

гэрчилгээтэй агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр батлуулах хүсэлт гаргагч 

нь энэ зүйлийн (b)-д заасан шаардлагаас гадна, дараах мэдээллийг Даргад хүргүүлэх 

үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлгийн тухайн өдрийн эхний нислэгийн өмнө хийх ёстой нислэгийн 

өмнөх үзлэгийн дэлгэрэнгүй;  
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(1) the aircraft has been inspected for the grant of an airworthiness certificate 

under Part 21 within the preceding 12 months; and 

(2) the applicable equipment was installed in the aircraft when the inspection 

specified in subparagraph (h)(1) was performed. 

91.607. Approval of maintenance programs 

(a) An applicant for the approval of a maintenance program referred to in rule 

91.605(a)(2) must complete form CAA 24091/02, and submit it to the Director together 

with the document required by paragraph (b) and a payment of the appropriate 

application fee. 

(b) The applicant for the approval of a maintenance program must provide the Director 

with a document containing- 

(1) a description of the maintenance program; and 

(2) procedures for maintenance control; and 

(3) procedures for the compilation and retention of records, reports, and technical 

reference material; and 

(4) instructions and procedures for the conduct of the maintenance for the 

particular aircraft type, including required inspections and tests; and 

(5) an inspection schedule that is consistent with-  

(i) the manufacturer's recommendations; and  

(ii) the operator’s service experience; and 

(iii) the type of operation in which the aircraft is engaged; and 

(6) procedures for extending inspection intervals in accordance with rule 91.611, 

if applicable; and 

(7) procedures for assessing and controlling engine, propeller and component 

TBO escalations, if applicable; and 

(8) procedures for changing an inspection interval on the basis of service 

experience, if applicable; and 

(9) sample inspection forms, and instructions for their use; and 

(10) sample reports and records, and instructions for their use. 

(c) The Director may approve a maintenance program for an applicant if the Director 

is satisfied that- 

(1) the program meets the requirements of paragraph (b); and 

(2) the approval of the maintenance program is not contrary to the interests of 

aviation safety. 

(d) An applicant for approval of a maintenance program for an aircraft that has a 

special category-exhibition airworthiness certificate or a special category-limited 

airworthiness certificate must, in addition to paragraph (b), provide the Director with a 

document containing- 

(1) details of a pre-flight inspection that must be carried out before the first flight 

of the day for the aircraft; and 
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(2) нислэгийн дараах үзлэгийн дэлгэрэнгүй, хэрэв агаарын хөлгийн маягийн хувьд, 

нислэгийн дараах үзлэг хийхийг үйлдвэрлэгч заасан, эсхүл цэргийн эрх бүхий 

байгууллага зөвшөөрсөн бол;  

(3) жилийн техник үйлчилгээний үзлэг шалгалтын дэлгэрэнгүй;  

(4) хэрэв хамааралтай бол дараах этгээдийн тогтоосон ашиглалтын 

хязгаарлалттай бүрдэл хэсэг болон түүний ашиглалтын хугацаа: 

(i) агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч; эсхүл 

(ii) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц цэргийн эрх бүхий байгууллага; эсхүл 

(iii) Дарга;  

(5) тухайн агаарын хөлгийн байнгын НТЧ-ын хадгалалтыг бататгах заалт;  

(6) дараах нөхцөлд нийцсэн нэмэлт үзлэг шалгалт: 

(i) үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж;  

(ii) ашиглалтын туршлага, цэргийн үйл ажиллагааг багтаасан;  

(iii) тухайн агаарын хөлгийн гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны төрөл;  

(iv) тухайн агаарын хөлгийн төвөгшил. 

(e) Энэ Дүрмийн 91.605(b)(2)-оос (d)-д шаардсан техник үйлчилгээний хөтөлбөрт 

хүчилсэн бүтэц, хөдөлгүүр, сэнс, ротор, хэрэгсэл, аврах төхөөрөмж болон ослын 

төхөөрөмж багтсан байх ёстой. 

(f) Энэ Дүрмийн 91.609-д заасны дагуу Даргын шаардаж болох өөрчлөлтийг 

харгалзан, энэ зүйлийн (c)-гийн дагуу баталсан тусгай категорийн НТЧ-ын 

гэрчилгээтэй агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр нь ИНД-47.65-д заасан 

бүртгэлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаанд хүчинтэй байна.  

91.609. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр болон хуваарийн өөрчлөлт 

(a) Хэрэв Дарга тухайн агаарын хөлгийн НТЧ-ын хадгалалтын шаардлагыг бататгахад 

нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь техник үйлчилгээний хөтөлбөр, эсхүл хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 

Даргын бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авмагц техник үйлчилгээний хөтөлбөр, 

эсхүл хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулах үүрэгтэй.  

(b) Хэрэв үйл ажиллагаа эрхлэгч нь 91.607-гийн дагуу баталсан техник үйлчилгээний 

хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхээ зогсоож байгаа бол дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхийг зогсоосон өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор 

Даргад бичгээр мэдэгдэх; 

(2) тухайн агаарын хөлөгт хамгийн сүүлд хийсэн дүйцэх үзлэг шалгалттай 

холбоотойгоор шинэ техник үйлчилгээний хөтөлбөрөөр шаардсан үзлэг 

шалгалтын өдөр, эсхүл цагийн хуваарийг дахин гаргах. 

91.611. Үзлэг шалгалтын төлөвлөгөөний сунгалт 

(a) Энэ Дүрэм, НТЧ-ын удирдамж, эсхүл үйлдвэрлэгчийн заавал гүйцэтгэх үзлэг 

шалгалтын шаардлагаар шууд хориглосноос бусад тохиолдолд, 91.605-д шаардсан 

үзлэг шалгалтын үечлэлийг техник үйлчилгээний төлөвлөлтийн зорилгоор 10% хүртэл 

сунгаж болно. 
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(2) details of a post-flight inspection if a post-flight inspection is specified by the 

manufacturer or recognised military authority for the aircraft type; and 

(3) details of an annual maintenance inspection; and 

(4) if applicable, a schedule of lifed components and their associated life as 

specified by- 

(i) the aircraft manufacturer; or 

(ii) a military authority acceptable to the Director; or 

(iii) the Director; and 

(5) provisions for ensuring the continuing airworthiness of the aircraft; and 

(6) additional inspections consistent with- 

(i) the manufacturer’s recommendations; and 

(ii) service experience, including military operations; and 

(iii) the type of operations in which the aircraft is engaged; and 

(iv) the complexity of the aircraft. 

(e) A maintenance program required by rule 91.605(b)(2) to which paragraph (d) 

applies must include the airframe, engines, propellers, rotors, appliances, survival 

equipment and emergency equipment. 

(f) Subject to any change that the Director may require under rule 91.609, a 

maintenance program approved under paragraph (c) for an aircraft that has a special 

category airworthiness certificate is only valid for the period that the certificate of 

registration remains valid under rule 47.65. 

91.609. Changes to maintenance programs and schedules 

(a) An operator of an aircraft must, upon a written request from the Director, amend a 

maintenance program or schedule for an aircraft if the Director considers that an 

amendment is necessary to satisfy the continuing airworthiness requirements for the 

aircraft. 

(b) If an operator discontinues a maintenance program that is approved under rule 

91.607, the operator must- 

(1) notify the Director in writing, within 7 days of the maintenance program being 

discontinued; and 

(2) reschedule the inspections required by the new maintenance program from 

the date or time, as applicable, that the equivalent inspection was last 

completed for the aircraft. 

91.611. Inspection planning latitude 

(a) Unless expressly prohibited by these rules, an AD, or a manufacturer’s mandatory 

inspection requirement, the inspection intervals required by rule 91.605 may be 

extended by up to 10% to allow for maintenance planning purposes. 
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(b) Хэрэв агаарын хөлөгт энэ зүйлийн (а)-ийн дагуу сунгалт хийсэн бол: 

(1) шинээр сунгасан үзлэг шалгалтын хугацаа, эсхүл агаарын хөлгийн ашиглалтын 

цаг, эсхүл циклийн аль хамааралтайг техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэрт, 

эсхүл техникийн бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэсэн байх ёстой;  

(2) үзлэг шалгалтын үечлэлд хийсэн сунгалтыг хэтрүүлэхгүй байхыг бататгах 

зорилгоор дараагийн шаардлагатай үзлэг шалгалтын үечлэлийг сунгалт 

хийсэн хугацаанаас эхлэн тооцох ёстой. 

91.613. Үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалт 

(a) ИНД-43.103(a)(4)(i)-д шаардсан үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалт авах этгээд 

дараах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн хувьд, маягийн зэрэглэл болон нисгэгчийн хүчинтэй 

үнэмлэх эзэмшдэг байх;  

(2) техник үйлчилгээний үр дүнд тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн үзүүлэлтэд 

нөлөөлөхүйц өөрчлөлт гараагүй болохыг шалгах;  

(3) үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалтын явцад илэрсэн гэмтэл, дутагдлыг 

техникийн бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэх. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-ийн дагуу үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалт авах этгээд нь 

нислэгийн шалгалттай холбоотой зайлшгүй үүрэг гүйцэтгэх шаардлагатайгаас бусад 

этгээдийг тухайн агаарын хөлөгт тээвэрлэхгүй байх үүрэгтэй. 

91.615. НТЧ-ын дүгнэлт 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, дараах шаардлагыг хангаагүй 

этгээд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийн НТЧ-ын дүгнэлтийг ИНД-43-ын D Бүлгийн дагуу хийсэн 

болохыг дараах хугацаанд баталгаажуулсан байх: 

(i) өмнөх 12 сард; эсхүл 

(ii) хөлс, эсхүл шан урамшуулалтай үйл ажиллагаанд ашигладаггүй агаарын 

хөлөгт өмнөх 24 сард; эсхүл 

(2) тухайн агаарын хөлөгт өмнөх 12 сарын дотор ИНД-21-ийн дагуу олгосон НТЧ-

ын гэрчилгээтэй байх.  

(aa) Хэрэв Дарга нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай гэж үзвэл, 

тодорхой нөхцөлд НТЧ-ын дүгнэлтийг (a)(1)(ii)-д заасан хугацаанаас илүү ойр 

давтамжтай хийхийг шаардаж болно. 

(b) Энэ зүйлийн (а) нь дараах дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг агаарын 

хөлөгт хамаарахгүй: 

(1) ИНД-121; 

(2) ИНД-125; 

(3) ИНД-135, хэрэв тухайн агаарын хөлөгт ИНД-135.415(а)-ийн дагуу техник 

үйлчилгээний дүгнэлт хийх шаардлагатай бол. 
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(b) If the extension provisions of paragraph (a) are applied to an aircraft- 

(1) the new extended date, or aircraft operating hours or cycles, whichever is 

applicable, for the inspection must be recorded in the appropriate maintenance 

logbook or technical log; and 

(2) the next required inspection interval must start from the beginning of the 

extension period to ensure that any extension that is applied to an inspection 

interval is not cumulative. 

91.613. Operational flight check 

(a) A person performing an operational flight check that is required by rule 

43.103(a)(4)(i) must- 

(1) hold a valid pilot licence and type rating for the aircraft; and 

(2) check that the flight characteristics of the aircraft have not appreciably 

changed as a result of the maintenance; and 

(3) record any defects found during the operational flight check in the technical 

log. 

(b) A person performing an operational flight check under paragraph (a) must not carry 

any other person on the aircraft unless that person is required to perform an essential 

function that is associated with the flight check. 

91.615. Review of airworthiness 

(a) Except as provided in paragraphs (b) and (c), a person must not operate an aircraft 

unless- 

(1) a review of airworthiness for the aircraft has been certified as completed under 

Subpart D of Part 43 within- 

(i) the preceding 12 months; or 

(ii) for an aircraft that is not operated for hire or reward, the preceding 24 

months; or 

(2) the aircraft has been issued with an airworthiness certificate under Part 21 

within the preceding 12 months. 

(aa) A review of airworthiness may be required more frequently than the period 

specified in paragraph (a)(1)(ii) in a particular case, if the Director determines that it is 

in the interests of aviation safety. 

(b) Paragraph (a) does not apply to an aircraft that is operated under the following 

Parts: 

(1) Part 121:  

(2) Part 125: 

(3) Part 135 if the aircraft is subject to a maintenance review under rule 

135.415(a). 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  86 

(c) Энэ зүйлийн (а), эсхүл (aa)-ийн дагуу аливаа этгээд НТЧ-ын дүгнэлт хийхийг 

шаардсан хугацаанаас хойш агаарын хөлгөөр дараах нөхцөлд үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж болно:  

(1) хэрэв НТЧ-ын дүгнэлтийн шинээр сунгасан 36 хоногийн хугацааг техникийн 

бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэсэн бол техник үйлчилгээний төлөвлөлтийн 

зорилгоор 36-аас дээшгүй хоногийн хугацаанд; эсхүл 

(2) хэрэв тухайн агаарын хөлгөөр зөвхөн НТЧ-ын дүгнэлт хийх зорилгоор үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол. 

91.616. Техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр 

Ангилал-1 хэт хөнгөн агаарын хөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч 

нь дараах үүрэгтэй: 

(1) агаарын хөлөг бүрд техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх;  

(2) техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтрийг тухайн агаарын хөлөгт авч явдаггүй 

болохыг бататгах.  

91.617. Техник үйлчилгээний бүртгэл 

(a) Ангилал-1 хэт хөнгөн агаарын хөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн ашиглалтын хязгаар, эсхүл их засвар хоорондын 

хугацаатай хүчилсэн бүтэц, бүтээгдэхүүн болон бүрдэл хэсэг бүрийн ашиглалтын нийт 

цаг (total time-in-service), хэрэв хамааралтай бол нийт циклийг техник үйлчилгээний 

бүртгэлийн дэвтэрт тодорхой, нямбай хөтөлж эмхэтгэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(b) Ангилал-1 хэт хөнгөн агаарын хөлгөөс бусад агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь бүтээгдэхүүн болон бүрдэл хэсэг бүрд ИНД-43.69-д шаардсан техник 

үйлчилгээний бүртгэлийг бүрдүүлж, хадгалдаг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(c) Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн агаарын хөлөг осолд өртсөн тохиолдолд, ослын нөхцөл 

байдлын дэлгэрэнгүй тайлбар болон тухайн агаарын хөлөгт учирсан гэмтлийн үр 

дагаврын дэлгэрэнгүй тайлбарыг холбогдох техник үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэрт 

бүртгэдэг болохыг бататгах үүрэгтэй. 

(d) Энэ зүйлийн (а), (b) болон (c)-д шаардсан бүртгэлийг энгийн өгүүлбэрийн 

хэлбэрээр, эсхүл бүртгэсэн байхыг шаардсан мэдээллийг хадгалах болон олж авах 

боломжоор хангасан кодолсон хэлбэрээр хадгалж болно. 

91.619. Техникийн бүртгэлийн дэвтэр 

(a) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь дараах мэдээллийг бүртгэх боломжтой техникийн бүртгэлийн дэвтрийг 

агаарын хөлөг бүрд хөтлөх үүрэгтэй: 

(1) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр; 

(2) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар, маяг болон загвар; 

(3) 91.605(а)-д шаардсан агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр, эсхүл 

хуваарийн таних тодорхойлолт; 
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(c) A person may operate an aircraft after the date at which a review of airworthiness 

is required under paragraph (a) or paragraph (aa)- 

(1) for a period of not more than 36 days to allow for maintenance planning 

purposes if a new extended date, within the 36 day period, for the review of 

airworthiness is recorded in the technical log; or 

(2) if the sole purpose of operating the aircraft is to enable the review of 

airworthiness to be completed. 

91.616. Maintenance logbooks 

An operator of an aircraft, except a Class 1 microlight aircraft, must-  

(1) provide appropriate maintenance logbooks for the aircraft; and 

(2) ensure that the maintenance logbooks are not carried in the aircraft. 

91.617. Maintenance records 

(a) An operator of an aircraft, except a Class 1 microlight aircraft, must ensure that for 

each airframe, and each product and component that has a finite life or a TBO 

recommended by the manufacturer, accurate records are compiled in the appropriate 

maintenance logbook for the total time-in-service, and if applicable the total cycles. 

(b) An operator of an aircraft, except a Class 1 microlight aircraft, must ensure that for 

each product and component, the maintenance records required under rule 43.69 are 

compiled and retained. 

(c) An operator of an aircraft that is involved in an accident must ensure that 

descriptive details of the circumstances of the accident, and descriptive details of the 

resultant damage to the aircraft are recorded in the appropriate maintenance logbook. 

(d) The records required in paragraphs (a), (b), and (c) may be kept in plain language 

form, or in coded form provided that the coded form provides for the preservation and 

retrieval of information that is required to be recorded. 

91.619. Technical log 

(a) Except as provided in paragraph (c), the operator of an aircraft must provide a 

technical log for the aircraft with provision for recording the following information: 

(1) the name of the operator: 

(2) the registration mark, type, and model of the aircraft: 

(3) the identity of the maintenance program or schedule required under rule 

91.605(a), to which the aircraft is maintained: 
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(4) дараах мэдээллийг багтаасан, агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний төлөв 

байдлын мэдэгдэл: 

(i) дараагийн хуваарьт үзлэг шалгалт болон үлдэгдэл хугацаа, эсхүл 

нислэгийн цагийн таних тодорхойлолт;  

(ii) үйл ажиллагааны нислэгийн шалгалт авахад тавих ИНД-43(a)(4)(i)-ийн 

шаардлага; 

(5) дараагийн хуваарьт үзлэг шалгалтын өмнөх, үлдсэн бусад техник 

үйлчилгээний хугацаа, эсхүл үлдсэн цаг; 

(6) дараагийн НТЧ-ын жилийн дүгнэлт, эсхүл техник үйлчилгээний жилийн дүгнэлт 

хийх хугацаа; 

(7) өдөр тутмын ниссэн цаг; 

(8) ашиглалтын нийт цаг; 

(9) хэрэв хамааралтай бол: 

(i) өдөр тутмын ашигласан цикл;  

(ii) ашиглалтын нийт цикл; 

(10) нислэгийн өмнөх үзлэгийн үед, нислэгийн үед, эсхүл нислэгийн дараа 

илрүүлсэн гэмтэл, дутагдал; 

(11) хуваарьт үзлэг шалгалтын хооронд гарсан гэмтэл, дутагдлыг засаж арилган, 

ашиглалтад шилжүүлэхээр гэрчилгээжүүлсэн мэдээлэл; 

(12) 91.537-гийн дагуу ажиллагаагүй байж болох хэрэглэл болон төхөөрөмжийг 

багтаасан, гэмтлийн засварыг хойшлуулсан мэдээлэл. 

(b) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ зүйлийн (а)-д заасан мэдээллийг 

техникийн бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэсэн ба тухайн мэдээлэл хүчинтэй болохыг 

бататгах үүрэгтэй. 

(c) ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь, хэрэв 

тухайн хэлбэр болон холбогдох журам нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц ба мэдээлэл 

нь үнэн зөв бөгөөд хөлгийн даргын шаардсан үед бэлэн байдаг бол, дараах 

мэдээллийг техникийн бүртгэлийн дэвтрээс өөр хэлбэрээр бүртгэж болно:  

(1) дараагийн хуваарьт үзлэг шалгалтын төрөл болон үлдэгдэл хугацаа, эсхүл 

цагийн таних тодорхойлолт; 

(2) дараагийн хуваарьт үзлэг шалгалтын үед хийх бусад техник үйлчилгээний 

хугацаа, эсхүл үлдсэн цаг; 

(3) ашиглалтын нийт цаг; 

(4) ашиглалтын нийт цикл. 

91.621. Техник үйлчилгээний бүртгэлийг шилжүүлэх 

Агаарын хөлгийн эзэмшлийг ИНД-47-гийн дагуу өөр этгээдэд шилжүүлж байгаа 

Монгол Улсын агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн агаарын 

хөлгийг шилжүүлэхдээ дараах баримт бичгийг тухайн этгээдэд шилжүүлэх үүрэгтэй:  

(1) 91.617(b)-д заасан бүртгэл;  

(2) 91.617(a)-д заасан бүртгэл, хэрэв тухайн бүртгэл нь энэ хэсгийн (1)-ийн дагуу 

шилжүүлсэн бүртгэлд ороогүй бол. 
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(4) a statement of the maintenance status of the aircraft including-  

(i) the identity of the next scheduled inspection and the date or hours due; 

and 

(ii) any requirement under rule 43.103(a)(4)(i) for an operational flight check 

to be carried out: 

(5) the date or hours at which any other maintenance is due prior to the next 

scheduled inspection: 

(6) the date at which the next annual review of airworthiness or maintenance 

review is due: 

(7) the daily hours flown:  

(8) the total time in service:  

(9) if applicable,- 

(i) the daily cycles used; and 

(ii) the total cycles: 

(10) any defects found during the pre-flight inspection, during a flight, or following 

a flight: 

(11) details of the rectification of defects that occur between scheduled inspections 

and the certification for release-to-service for the rectification: 

(12) details of any deferred rectification of defects including any instruments and 

equipment that are inoperative in accordance with rule 91.537. 

(b) The operator of an aircraft must ensure that the information specified in paragraph 

(a) is accurately recorded in the technical log and that the information is current. 

(c) The holder of an air operator certificate issued in accordance with Part 119 may 

record the following information in a format other than in the technical log, if that format 

and the associated procedures are acceptable to the Director, and the information is 

accurate and available to the pilot-in-command on request: 

(1) the identity of the next scheduled inspection and the date or hours due: 

(2) the date or hours at which any other maintenance is due prior to the next 

scheduled inspection: 

(3) the total time-in-service:  

(4) the total cycles. 

91.621. Transfer of maintenance records 

The holder of a Mongolian certificate of registration for an aircraft who transfers the 

possession of the aircraft to another person in accordance with Part 47 must, at the 

time of the transfer of the aircraft, transfer to that person- 

(1) the records specified in rule 91.617(b); and 

(2) the records specified in rule 91.617(a) if they are not included in the records 

transferred under paragraph (1). 
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91.623. Бүртгэлийг хадгалах 

(a) Энэ зүйлийн (b), (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь 91.617-д заасан бүртгэлийг тухайн бүтээгдэхүүн, эсхүл бүрдэл хэсгийг 

ашиглалтаас хассанаас хойш 12 сарын хугацаанд хадгалах үүрэгтэй. 

(b) ИНД-43.69(a)(1)-д шаардсан техник үйлчилгээний мэдээллийн бүртгэлийг, тухайн 

техник үйлчилгээ давтагдах, эсхүл дүйцэх хүрээ болон багтаамжтай өөр техник 

үйлчилгээгээр орлуулах хүртэл, эсхүл тухайн техник үйлчилгээг гүйцэтгэснээс хойш 5 

жилийн аль түрүүлж болох хугацаанд хадгална. 

(c) Энэ зүйлийн (a), (b) нь 91.627(a)(1)-ийн дагуу бүрдүүлэхийг шаардсан агаарын 

хөлгийн хүчилсэн бүтэц, хөдөлгүүр, сэнс, эсхүл хэрэгслийн техник үйлчилгээний 

бүртгэлд хамаарахгүй. 

(d) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь 91.619-д шаардсан техникийн 

бүртгэлийн дэвтрийг, тухайн бүртгэлд сүүлчийн тэмдэглэл хийснээс хойш 12 сарын 

хугацаанд хадгалах үүрэгтэй. 

H Бүлэг - Тусгай нислэгийн үйл ажиллагаа 

91.701. Аэробатик нислэг 

(a) Энэ зүйлийн (e)-д зааснаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга дараах бүсэд 

агаарын хөлгөөр аэробатик нислэг үйлдэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү суурьшлын бүсээс 600 м-ийн хэвтээ зай дахь 

талбай дээгүүр; эсхүл  

(2) олон хүн цугларсан задгай талбайгаас 600 м-ийн хэвтээ зай дахь талбай 

дээгүүр; эсхүл 

(3) НХУ зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, хяналттай агаарын зайд. 

(b) Энэ зүйлийн (c), (f)-д зааснаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга гадаргуугаас дээш 

900 м-ээс (3000 ft) доош өндөрт агаарын хөлгөөр аэробатик нислэг үйлдэхгүй байх 

үүрэгтэй. 

(c) Хөлгийн дарга дараах тохиолдолд, гадаргуугаас дээш 900 м-ээс (3000 ft) доош 

өндөрт агаарын хөлгөөр аэробатик нислэг үйлдэж болно: 

(1) гадаргуугаас дээш 450 м-ээс (1500 ft) доошгүй өндөрт, хэрэв нисгэгч ИНД-61-

ийн дагуу олгосон аэробатик нислэгийн зэрэглэлтэй бол; 

(2) гадаргуугаас дээш 450 м-ээс (1500 ft) доош өндөрт, хэрэв нисгэгч: 

(i) ИНД-61-ийн дагуу олгосон аэробатик нислэгийн зэрэглэл эзэмшдэг бол;  

(ii) аэробатик нислэгийн зэрэглэлд зөвшөөрсөн өндрөөс доош аэробатик 

нислэг үйлдэхгүй бол;  

(iii) нисэх спортын арга хэмжээнд оролцож байгаа бол. 

(d) Дараахаас бусад тохиолдолд, хөлгийн дарга нь аэробатик нислэг үйлдэж байгаа 

агаарын хөлөгт зорчигч тээвэрлэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) нисгэгч нь ИНД-61-ийн дагуу олгосон аэробатик нислэгийн зэрэглэл эзэмшдэг 

байх; 
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91.623. Retention of records 

(a) Except as provided in paragraphs (b) and (c), the operator of an aircraft must retain 

the records specified in rule 91.617 for at least 12 months after the product or 

component is withdrawn from service. 

(b) The record of maintenance information required under rule 43.69(a)(1) only needs 

to be retained until the maintenance is repeated or superseded by other maintenance 

of equivalent scope and detail, or for a period of at least 5 years after the maintenance 

is performed, whichever occurs first. 

(c) Paragraphs (a) and (b) do not apply to any maintenance record for an airframe, 

engine, propeller, rotor, or appliance of an aircraft that was required to be compiled 

under rule 91.627(a)(1). 

(d) The operator of an aircraft must retain the technical log required under rule 91.619 

for a period of at least 12 months after the date of the last entry in the technical log. 

Subpart H - Special Flight Operations 

91.701. Aerobatic flight 

(a) Except as provided in paragraph (e), a pilot-in-command must not operate an 

aircraft in aerobatic flight- 

(1) over an area that is within a horizontal distance of 600 metres of a congested 

area of a city, town, or settlement; or 

(2) over an area that is within a horizontal distance of 600 metres of an open air 

assembly of persons; or 

(3) within any controlled airspace except with the authorisation of ATC. 

(b) Except as provided in paragraphs (c) and (f), a pilot-in-command must not operate 

an aircraft in aerobatic flight below a height of 3000 feet above the surface. 

(c) A pilot-in-command may operate an aircraft in aerobatic flight below a height of 

3000 feet above the surface- 

(1) but not less than 1500 feet above the surface if the pilot holds an aerobatic 

flight rating issued in accordance with Part 61; and 

(2) below a height of 1500 feet above the surface if the pilot- 

(i) holds an aerobatic flight rating issued in accordance with Part 61; and 

(ii) does not perform aerobatic flight below the height authorised in their 

aerobatic flight rating; and 

(iii) is participating in an aviation event. 

(d) A pilot-in-command must not operate an aircraft in aerobatic flight carrying a 

passenger unless- 

(1) the pilot holds an aerobatic flight rating issued in accordance with Part 61; and 
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(2) тухайн нислэгийг гадаргуугаас дээш 900 м-ээс (3000 ft) доошгүй өндөрт 

гүйцэтгэх. 

(e) Энэ Дүрмийн 91.703-т заасны дагуу нисэх спортын арга хэмжээнд оролцож байгаа 

хөлгийн дарга нисэх спортын арга хэмжээг сонирхогчдын дээгүүр, 600 м-ийн хэвтээ 

зайтай бүсэд аэробатик нислэг үйлдэж болно. 

(f) Дараах тохиолдолд, ИНД-61-ийн дагуу олгосон аэробатик нислэгийн зэрэглэл 

эзэмшээгүй глайдерын нисгэгч гадаргуугаас дээш 900 м-ээс (3000 ft) доош өндөрт 

глайдераар аэробатик нислэг үйлдэж болно, хэрэв: 

(1) тухайн аэробатик нислэгийг штопорын сургалтын зорилгоор хийж байгаа бол; 

(2) тухайн нислэгийг газрын гадаргуугаас дээш 300 м-ээс (1000 ft) доошгүй өндөрт 

гүйцэтгэж байгаа бол. 

91.703. Нисэх спортын арга хэмжээ 

(a) Тухайн арга хэмжээг зохион байгуулагч нь Даргаас олгосон нисэх спортын арга 

хэмжээний зөвшөөрөл эзэмшдэг байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нисэх 

спортын арга хэмжээг зохион байгуулахгүй ба нисэх спортын арга хэмжээнд агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Нисэх спортын арга хэмжээ зохион байгуулах зөвшөөрлийн хүсэлт гаргагч нь 

тухайн арга хэмжээг эхлэхээс 90-ээс доошгүй хоногийн өмнө төлөвлөгөөг Даргад 

хүргүүлнэ. 

(c) Энэ зүйлийн (b)-д шаардсан нисэх спортын арга хэмжээний төлөвлөгөө нь дараах 

шаардлагыг хангасан байна: 

(1) санал болгож байгаа нисэх спортын арга хэмжээний талаар дараах 

мэдээллийг агуулсан байх: 

(i) зохион байгуулагчийн нэр, албан тушаал болон хаяг;  

(ii) зохион байгуулагдах газар, хугацаа болон цаг;  

(iii) арга хэмжээний төрөл;  

(iv) нисэх спортын арга хэмжээнд хяналт тавих этгээдийг багтаасан, зохион 

байгуулалтын бүтцийн дэлгэрэнгүй;  

(v) нислэгийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй;  

(vi) энэ зүйлийн (d)-гийн шаардлагыг хангаж байгааг үзүүлэх хангалттай 

мэдээлэлтэй газрын тодорхойлолт болон нарийвчилсан төлөвлөгөө;  

(vii) үзэгчдийн аюулгүй байдалд хяналт тавихад ашиглах аргын дэлгэрэнгүй;  

(viii) онцгой нөхцөлийн үед үзүүлэх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй. 

(2) Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц байх. 

(d) Нисэх спортын арга хэмжээнд оролцож байгаа агаарын хөлгийн дарга нь дараах 

үүрэгтэй: 

(1) ХАА-н, эсхүл нисдэг тэрэгний үйл ажиллагааг үзүүлэхээс бусад үзүүлэх 

нислэгийн хувьд, гадаргуугаас дээш 30 м-ээс (100 ft) доошгүй өндөрт үзүүлэх 

нислэгийг гүйцэтгэдэг байх;  
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(2) the flight is conducted at a height not less than 3000 feet above the surface. 

(e) A pilot-in-command may operate an aircraft in aerobatic flight over an area that is 

within a horizontal distance of 600 metres of spectators at an aviation event if the pilot 

is participating in that aviation event in accordance with rule 91.703. 

(f) A pilot of a glider may operate a glider in aerobatic flight below a height of 3000 

feet above the surface without holding an aerobatic flight rating issued in accordance 

with Part 61 if- 

(1) the aerobatic flight is for the purpose of spin training; and 

(2) the flight is conducted at a height not less than 1000 feet above the surface. 

91.703. Aviation events 

(a) No person shall conduct an aviation event, and no person shall operate an aircraft 

in an aviation event, unless the organiser of the event is the holder of an aviation event 

authorisation issued by the Director. 

(b) Each applicant for an aviation event authorisation shall submit an aviation event 

plan to the Director at least 90 days prior to the start of the aviation event. 

(c) The aviation event plan required by paragraph (b) shall- 

(1) contain the following information about the proposed aviation event- 

(i) name, position, and address of the organiser; and 

(ii) place, date, and time; and 

(iii) type of event; and 

(iv) details of the structure of the organisation including persons who are 

responsible for supervising the aviation event; and 

(v) details of the flying program; and 

(vi) detailed plan and description of the site with sufficient detail to show 

compliance with the requirements of paragraph (d); and 

(vii) details of control methods to be used for the safety of the spectators; and 

(viii) details of emergency services to be provided; and 

(2) be acceptable to the Director. 

(d) A pilot-in-command of an aircraft participating in an aviation event shall- 

(1) for display flights, other than a display of agricultural operations or helicopter 

operations, operate at a height of at least 100 feet above the surface; and 
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(2) тухайн агаарын хөлгөөр гадаргуу дээр байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд эрсдэл 

үүсгэхгүй байхаар, үзэгчдээс хангалттай зайтай байрласан үзүүлбэрийн 

шугамын дагуу нисдэг байх;  

(3) аливаа зорчигчийг тээвэрлэхгүй байх;  

(4) үзэгчдийн талбай дээгүүр нисэхгүй байх;  

(5) үзүүлбэрийн шугам болон үзэгчийн талбайн хооронд аливаа маневр хийхгүй 

байх;  

(6) нисдэг тэргээр агаарт тогтож, эсхүл явгалж байхаас бусад тохиолдолд, 

үзэгчдийн талбайн чиглэлд аливаа маневр хийхгүй байх. 

(e) Энэ зүйлийн (а) нь дараах нисэх спортын арга хэмжээнд хамаарахгүй: 

(1) 500-гаас ихгүй хүн оролцож байгаа; эсхүл 

(2) 3-аас дээшгүй агаарын хөлөг оролцож байгаа; эсхүл 

(3) агаарын хөлгүүд нь нэг жагсаалын нислэгт байгаа. 

91.705. Шүхэр хаях үйл ажиллагаа 

(a) Шүхэр хаях үйл ажиллагаа гүйцэтгэх агаарын хөлгийн дарга ИНД-61-ийн дагуу 

Даргын олгосон шүхэр хаях зэрэглэл эзэмшдэг байх үүрэгтэй. 

(b) Шүхэр хаях үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан болохыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн үйл ажиллагаанд ашиглах агаарын хөлөг нь хүчинтэй стандарт 

категорийн НТЧ-ын гэрчилгээтэй байх;  

(2) тухайн агаарын хөлгийн конфигураци нь шүхэр хаях үйл ажиллагаанд тохирч 

байх;  

(3) тухайн агаарын хөлөг нь шүхэрчид тээвэрлэх хангалттай зайтай, шаардлага 

хангасан гарцтай байх;  

(4) тухайн агаарын хөлгийн бүхээг нь, шүхэрчин агаарын хөлөг дотор байх, эсхүл 

түүнээс гарах үед шүхрийг санаандгүй задалж болох бариул, эсхүл холбоосгүй 

байх;  

(5) албадан задлах уяаг бэхлэхдээ тухайн агаарын хөлгийн тохиромжтой цэгийг 

ашигладаг байх; 

(6) тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт хаалгыг салгаж авсан, эсхүл 

онгорхой байх үед нислэг үйлдэхийг зөвшөөрдөг байх;  

(c) Шүхэр хаях үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь дараах 

шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлөгт тээвэрлэж байгаа, шүхрийн буулт үйлдэхээр 

төлөвлөсөн этгээдээс бусад этгээд нь: 

(i) хөөрөлт болон буулт үйлдэх үед суудалдаа сууж, суудлын бүсийг бүсэлсэн 

байх;  

(ii) ослын, эсхүл нөөц шүхрийн иж бүрдэл өмссөн байх;  

(iii) ослын, эсхүл нөөц шүхрийн иж бүрдлийг ашиглах сургалтад хамрагдсан 

байх;  



Civil Aviation Rules Part 91 
 

 

… … 2023  90 

(2) fly the aircraft aligned with reference to a display line sufficiently distanced from 

spectators so as not to cause undue risk to persons or property on the surface; 

and 

(3) not carry any passengers; and 

(4) not fly over any spectator area; and 

(5) not conduct any manoeuvre between the display line and any spectator area; 

and 

(6) with the exception of a helicopter hovering or taxiing, not initiate any 

manoeuvre in the direction of any spectator area. 

(e) Paragraph (a) shall not apply to aviation events at which-  

(1) not more than 500 people are in attendance; or 

(2) there are no more than three participating aircraft; or 

(3) the aircraft are in one formation flight. 

91.705. Parachute-drop operations 

(a) A pilot-in-command of an aircraft performing a parachute-drop operation must hold 

a parachute-drop rating issued by the Director under Part 61. 

(b) An operator of an aircraft performing a parachute-drop operation must ensure that- 

(1) the aircraft used to perform the operation has a valid standard category 

airworthiness certificate; and 

(2) the configuration of the aircraft is appropriate for the parachute-drop operation; 

and 

(3) the aircraft has adequate interior room and satisfactory egress for each 

parachutist to be carried; and 

(4) the aircraft cabin has no handles or fittings which could cause the inadvertent 

opening of a parachute in the aircraft or during egress by any parachutist; and 

(5) suitable points on the aircraft are used for the attachment of static lines; and 

(6) the aircraft flight manual authorises flight with a door removed, or open, in 

flight; and 

(c) A pilot-in-command of an aircraft performing a parachute-drop operation must 

ensure that- 

(1) each person carried in the aircraft, other than a person intending to make a 

parachute descent,- 

(i) occupies a seat and fastens his or her seat belt during take-off and landing; 

and 

(ii) wears an emergency or reserve parachute assembly; and 

(iii) is trained in the use of the emergency or reserve parachute assembly; and  
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(iv) тухайн агаарын хөлгөөс гарах аргыг багтаасан, онцгой нөхцөлийн үед 

агаарын хөлөгт мөрдөх ерөнхий журмын зааварчилгаа авсан байх; 

(2) шүхрийн буулт үйлдэх зорилгоор агаарын хөлөгт байгаа этгээд нь: 

(i) агаарын хөлгийн удирдлагад санамсаргүй нөлөөлснөөр үйл ажиллагаа, 

эсхүл агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдалд аюул 

учруулж болох байрлалд суугаагүй байх;  

(ii) тухайн агаарын хөлгөөс гарахад ашиглах аргыг багтаасан, агаарын 

хөлгийн онцгой нөхцөлийн үед мөрдөх ерөнхий журмын зааварчилгаа 

авсан байх. 

(d) Шүхэр хаях үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлгийн дарга нь дараахаас 

бусад тохиолдолд аливаа этгээдэд агаарын хөлгөөс шүхрийн буулт үйлдэх зөвшөөрөл 

өгөхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) шүхрийн буулт үйлдэх этгээд төлөвлөсөн буултын мэдээллийг агаарын хөлөг 

хөөрөлт үйлдэхээс өмнө нисгэгчид өгсөн байх; 

(2) тухайн нисгэгч буулт үйлдэх этгээдийг дараах шаардлага хангасан болохыг 

бататгасан байх: 

(i) шүхрийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн байх; эсхүл 

(ii) ИНД-115-ийн дагуу олгосон чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн 

гэрчилгээ эзэмшигчийн зөвшөөрөлтэй байх, хэрэв гэрчилгээ нь тандем-

шүхрийн үйл ажиллагааг зөвшөөрдөг бол; эсхүл  

(iii) Дарга зөвшөөрсөн байх. 

91.707. Ослын шүхрийн иж бүрдэл 

Тухайн шүхрийн иж бүрдэл нь дараах шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд, 

агаарын хөлгийн дарга онцгой нөхцөлийн үед хэрэглэх шүхрийн иж бүрдлийг агаарын 

хөлөгт авч явахгүй байх үүрэгтэй:  

(1) Хавсралт А.25-ын шаардлага хангасан байх; 

(2) тухайн шүхрийн иж бүрдлийг бүтээхэд хэрэглэсэн материалд аюултай байж 

болох нөхцөл, эсхүл бодисоос үүдэлтэй гэмтлээс зохих ёсоор хамгаалсан 

байх; 

(3) үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу үйлчилгээ хийсэн бөгөөд дараах этгээд 

өмнөх хуанлийн жилийн дотор эвхэж боосон байх: 

(i) шүхрийн байгууллагаас олгосон шүхрийн техникчийн зэрэглэл эзэмшигч; 

эсхүл 

(ii) тухайн шүхрийг үйлдвэрлэгч; эсхүл 

(iii) Монгол Улсын зэвсэгт хүчний шүхрийн техникч; эсхүл 

(iv) өөр бусад хэлбэрээр Дарга зөвшөөрсөн этгээд;  

(4) тухайн шүхэрт үйлчилгээ хийж, эвхэж боосон этгээд шүхрийн ажиллагаатай 

байдлыг гэрчилгээжүүлсэн баримтыг агуулсан, эвхэлтийн карт дагалдсан 

байх. 
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(iv) is briefed on the general procedures to be followed in an aircraft 

emergency including the method to be used for exiting the aircraft; and 

(2) each person carried in the aircraft who intends to make a parachute descent- 

(i) is not in a position in the aircraft that could hazard the safety of the 

operation or the aircraft occupants through inadvertent interference with 

the controls; and 

(ii) is briefed on the general procedures to be followed in an aircraft 

emergency including the method to be used for exiting the aircraft. 

(d) A pilot-in-command of an aircraft performing a parachute-drop operation must not 

permit a person to make a parachute descent from the aircraft, unless- 

(1) the person or persons making the descent have provided the pilot with the 

details of the proposed descent prior to take-off; and 

(2) the pilot is satisfied that each person’s descent is-  

(i) authorised by a parachute organisation; or 

(ii) authorised by a holder of an adventure aviation operator certificate issued 

by the director under the Act and Part 115 if the certificate authorises 

tandem parachute operations; or 

(iii) approved by the Director. 

91.707. Emergency parachute assemblies 

A pilot-in-command of an aircraft must not allow a parachute assembly that is available 

for emergency use to be carried in the aircraft unless the parachute assembly- 

(1) meets the requirements of Appendix A.25; and 

(2) has been adequately protected from damage from any condition or substance 

that may be harmful to the materials from which the parachute assembly has 

been constructed; and 

(3) has been maintained in accordance with the manufacturer’s instructions and 

packed within the preceding calendar year by- 

(i) the holder of a parachute technician rating issued by a parachute 

organisation; or 

(ii) the parachute manufacturer; or 

(iii) a Mongolian Defence Force parachute technician; or 

(iv) a person otherwise approved by the Director; and 

(4) is accompanied by a packing card containing certification of serviceability by 

the person who maintained or packed the parachute. 
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91.709. Глайдер чирэх 

(a) ИНД-61-ийн дагуу олгосон глайдер чирэх зэрэглэл эзэмшдэг байхаас бусад 

тохиолдолд, аливаа этгээд нислэгт глайдер чирэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь нислэгт глайдер чирэхгүй байх 

үүрэгтэй: 

(1) чирэх агаарын хөлөг нь глайдерын нислэгийн зааварт заасан, нислэгт чирэх 

максимум хурднаас бага хурдтайгаар нислэг үйлддэг байх; 

(2) чирэх ачаалал нь тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн зааварт заасан максимум 

ачааллын хэмжээнээс хэтрээгүй байх;  

(3) тухайн этгээд нислэгийн өмнө ашиглах агаарын хөлгийн чирэх дэгээг шалгадаг 

байх; 

(4) тухайн этгээд глайдерын байгууллагаас, чирж байгаа агаарын хөлөг болон 

глайдерын нисгэгчид зориулан тогтоосон хөөрөлт, глайдерыг суллах, 

нислэгийн хурд болон онцгой нөхцөлийн дохиог хэрэглэдэг байх;  

(5) глайдер чирэн, саадыг 15 м-ийн (50 ft) өндөртэй өнгөрөх хөөрөлтийн зай нь 

TORA-гийн 85%-иас хэтэрдэггүй байх;  

(6) агаарын хөлөг нь глайдер чирж байхдаа аэродромоос дээш 300 м-ийн (1000 ft) 

өндөр хүртэл 1 м/сек-ээс (200 ft/мин) доошгүй өндөр авах босоо хурдыг 

хадгалах тайгаар өндөр авах чадвартай байх.  

(c) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь нислэгт глайдер чирэх агаарын 

хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) ашиглах агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон байх: 

(i) чирэх дэгээ, холбох иж бүрдэл;  

(ii) чирж байгаа агаарын хөлөг нислэгт байх үед чирэгдэж байгаа глайдерын 

чирэх дэгээнээс чирэх холбоосыг салгаж чадах, нисгэгч-ажиллуулдаг 

хурдан салгагч;  

(2) ашиглах чирэх холбоос нь Хавсралт А.26-гийн шаардлагыг хангасан байх;  

(3) хэрэв нэгээс дээш глайдер чирэх бол ашиглаж байгаа чирэх холбоос нь: 

(i) глайдер тус бүрд нэг байх;  

(ii) глайдер болон чирж байгаа агаарын хөлгийн хооронд 50 м-ээс доошгүй 

зайг хангах урттай байх; 

(iii) глайдеруудын хооронд 30 м-ээс доошгүй арын хэвтээ зайчлалыг хангах 

урттай байх;  

(iv) тухайн агаарын хөлөгт ганц гогцоотой чирэх холбоосоор холбогдсон байх 

ба агаарын хөлгөөс салгах боломжтой байх. 

(d) Энэ зүйлийн (а), (b) болон (c) нь ханг-глайдерыг нислэгт чирэхэд хамаарахгүй.  
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91.709. Towing gliders 

(a) A person must not tow a glider in flight unless that person holds a glider tow rating 

issued under Part 61. 

(b) A person must not tow a glider in flight unless- 

(1) the aircraft used for towing is operated at airspeeds below the maximum 

airspeed specified for aero-tow in the glider flight manual; and 

(2) the towing load does not exceed the maximum load specified in the aircraft 

flight manual; and 

(3) the person has checked the operation of the tow hook of the aircraft to be used 

before the flight; and 

(4) the person uses the take-off, glider release, airspeed, and emergency signals 

established by a gliding organisation for the pilots of tow aircraft and gliders; 

and 

(5) the take-off distance to clear a 50 foot obstacle with the glider in tow does not 

exceed 85% of the TORA; and 

(6) the aircraft is capable of maintaining a rate of climb of at least 200 feet per 

minute at height of 1000 feet above the aerodrome with the glider in tow. 

(c) A person must not operate an aircraft to tow a glider in flight unless- 

(1) the aircraft to be used is equipped with- 

(i) a tow hook and attachment assembly; and 

(ii) a pilot-activated quick release capable of releasing the tow line from the 

tow hook with the glider in tow and while the tow aircraft is in flight; and 

(2) the tow line to be used meets the requirements of Appendix A.26; and 

(3) if more than one glider is being towed, the tow lines to be used are- 

(i) one for each glider; and 

(ii) of a length that provides a distance of not less than 50 m between any 

glider and the towing aircraft; and 

(iii) of a length that provides a trailing separation of not less than 30 m between 

each glider; and 

(iv) attached by a single tow ring to the aircraft, and capable of separation on 

release from the aircraft. 

(d) Paragraphs (a), (b), and (c) do not apply to the towing of a hang glider in flight. 
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91.711. Глайдераас бусад биетийг чирэх 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, нисгэгч нь глайдераас бусад биетийг нислэгт 

чирэхгүй: 

(1) тухайн этгээд нь: 

(i) ИНД-61-ийн дагуу олгосон хувийн нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг ба глайдер 

чирэх зэрэглэлтэй байх; эсхүл 

(ii) ИНД-61-ийн дагуу олгосон коммерийн нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг байх; 

эсхүл 

(iii) ИНД-61-ийн дагуу олгосон агаарын тээврийн нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшдэг 

байх;  

(2) тухайн агаарын хөлөг нь: 

(i) хурдан салдаг механизмтай чирэх дэгээ, холбох иж бүрдлээр тоноглогдсон 

байх;  

(ii) нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх өндрийн-түвшинд хангалттай өндөр 

авах босоо хурдтай чадвартай байх. 

(b) Агаарын хөлгөөр глайдераас бусад биет чирж байгаа нисгэгч зорчигч 

тээвэрлэхгүй. 

I Бүлэг - Гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа болон 

Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн Монгол Улсын гадна 

гүйцэтгэх үйл ажиллагаа 

91.751. Үйлчлэх хүрээ 

Энэ Бүлэг нь Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн Монгол Улсын гадна 

гүйцэтгэх үйл ажиллагаа болон гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн Монгол Улсад 

гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 

91.753. Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн Монгол Улсын гадна 

гүйцэтгэх үйл ажиллагаа 

Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд 

дараах шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй нө: 

(1) нээлттэй тэнгис дээгүүр үйлдэх нислэгийн үед, ICAO-гийн Хавсралт Annex 2-

ыг; 

(2) гадаад улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед, тухайн 

Улсын нислэгийн үйл ажиллагааны дүрмийг; 

(3) тухайн агаарын хөлөг үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа гадаад улсын холбогдох 

дүрэм, эсхүл ICAO-гийн Хавсралт Annex 2-ын шаардлагатай зөрчилдөх хүртэл 

энэ Дүрмийг. 
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91.711. Towing objects other than gliders 

(a) No pilot shall tow an object other than a glider in flight unless-  

(1) they hold- 

(i) a private pilot licence and a tow rating issued under Part 61; or 

(ii) a commercial pilot licence issued under Part 61; or 

(iii) an airline transport pilot licence issued under Part 61; and 

(2) the aircraft- 

(i) is equipped with a tow hook and attachment assembly which has a quick 

release mechanism; and 

(ii) has a positive rate of climb at the altitudes to be operated.  

(b) No pilot operating an aircraft that is towing an object other than a glider shall carry 

any passengers. 

Subpart I - Foreign Registered Aircraft Operations and Operation of 

Mongolian Registered Aircraft Outside Mongolia. 

91.751. Applicability 

This Subpart applies to the operation of Mongolian registered aircraft outside Mongolia 

and the operation of foreign registered aircraft within Mongolia. 

91.753. Operations of Mongolian registered aircraft outside Mongolia 

Each A person operating a Mongolian registered aircraft shall must- 

(1) when over the high seas comply with ICAO Annex 2 to the Convention on 

International Civil Aviation; and 

(2) when operating within a foreign State, comply with the operating and flight 

rules of that State; and 

(3) comply with this Part, so far as it is not inconsistent with applicable rules of the 

foreign country where the aircraft is being operated, or ICAO Annex 2 to the 

Convention. 
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91.755. Гадаадын агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны тусгай дүрэм 

(a) Ерөнхий зүйл. Гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр Монгол Улсад үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь энэ Дүрмийн холбогдох бусад зүйлийн 

шаардлагаас гадна энэ зүйлийн шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

(b) VFR. Тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааны туршид үүрэг гүйцэтгэж 

байгаа нэгээс доошгүй нисэх багийн гишүүн нь англи, эсхүл монгол хэл дээр хоёр 

талын радио холбоо барих чадвартай байхаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд энэ 

Дүрмийн дагуу хоёр талын радио холбоо шаарддаг агаарын хөлгөөр VFR-ийн дагуу 

үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(c) IFR. Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь агаарын хөлгөөр IFR-ийн 

дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй: 

(1) тухайн агаарын хөлгийг дараах төхөөрөмжөөр тоноглосон байх: 

(i) тухайн агаарын хөлөг хяналттай агаарын зайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа бол, НХҮ-ний нэгжтэй хоёр талын радио холбоо барих радио 

төхөөрөмж;  

(ii) тухайн агаарын хөлөг нь нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу нислэгийг 

үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай навигацийн систем. 

(2) тухайн агаарын хөлгийг жолоодон нисэж байгаа этгээд нь: 

(i) Монгол Улсаас, эсхүл тухайн агаарын хөлгийн Бүртгэгч улсаас олгосон 

хүчинтэй хэрэглэлийн зэрэглэл эзэмшдэг байх;  

(ii) Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтэлсэн, Монгол Улсын IFR нислэгийн 

замын дагуух, хүлээлтийн х бүсийн болон ойртолтын журамтай танилцсан 

байх;  

(3) тухайн агаарын хөлгийн нэгээс доошгүй нисэх багийн гишүүн нь англи хэл дээр 

хоёр талын радио холбоо барих чадвартай байх ба нисэх багийн тухайн гишүүн 

нь агаарын хөлөг IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед ажил 

үүргээ гүйцэтгэж байх. 

J Бүлэг - Дуу чимээний хязгаарлалт 

91.801. Зорилго 

Энэ Бүлэг нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа иргэний агаарын хөлгийн 

дуу чимээний болон хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалттай холбоотой хязгаарлалтыг 

тогтооно. 

91.803. Агаарын хөлгийн дуу чимээний зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

(a) Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь Монгол Улсын доторх аливаа 

аэродромоос, эсхүл аэродром руу агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй: 

(1) Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд, тухайн агаарын хөлгийг 

ИНД-21 Хавсралт C-д заасан дуу чимээний стандартыг хангасан гэж Дарга 

үзсэн; 
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91.755. Special rules for foreign aircraft operations 

(a) General. In addition to the other applicable rules of this Part, a person operating a 

foreign registered aircraft within Mongolia must comply with this rule. 

(b) VFR. A person must not conduct an aircraft operation under VFR that requires two-

way radio communications under this Part unless at least one flight crew member on 

the aircraft is able to conduct two-way radio communications in the English or 

Mongolian language and is on duty during the operation. 

(c) IFR. A person must not operate an aircraft under IFR unless- 

(1) the aircraft is equipped with- 

(i) radio equipment allowing two-way radio communications with ATS when 

the aircraft is being operated in controlled airspace; and 

(ii) a navigation system which will enable the aircraft to proceed in accordance 

with its flight plan; and 

(2) the person piloting the aircraft- 

(i) holds a current Mongolian instrument rating, or holds a current instrument 

rating issued by the country of that aircraft’s registry; and 

(ii) is familiar with the Mongolian IFR en-route, holding, and approach 

procedures published in the AIP Mongolia; and 

(3) at least one flight crew member of the aircraft is able to conduct two-way radio 

communications in the English language and the flight crew member is on duty 

while the aircraft is operating under IFR. 

Subpart J - Operating Noise Limits 

91.801. Purpose 

This Subpart prescribes limitations on the operation of civil aircraft in Mongolia in 

respect to aircraft noise and engine emission. 

91.803. Aircraft noise level compliance 

(a) No person may operate an aircraft to or from an aerodrome within Mongolia, 

unless- 

(1) for Mongolian registered aircraft, the Director is satisfied that the aircraft 

complies with the applicable aircraft noise standards specified in Appendix C 

to Part 21; and 
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(2) гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд, Бүртгэгч Улс нь тухайн агаарын 

хөлгийг ICAO-гийн Хавсралт Annex 16, Volume I-д заасан агаарын хөлгийн дуу 

чимээний стандарттай дүйцэх стандартын дагуу гэрчилгээжүүлсэн, эсхүл 

хүлээн зөвшөөрсөн. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-г үл харгалзан, тухайн нисэх онгоцыг ICAO-гийн Хавсралт Annex 

16, Volume I, Chapter 3-т заасан агаарын хөлгийн дуу чимээний стандарттай дүйцэх 

стандартын дагуу гэрчилгээжүүлснээс бусад тохиолдолд, аливаа этгээд дууны хурдны 

өмнөх (subsonic) хурдтай турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн хөдөлгүүртэй нисэх онгоцоор 

Монгол Улсын аливаа аэродромоос, эсхүл аэродром руу нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй.  

91.805. Агаарын хөлгийн дууны хурдны цохилтын долгион 

(a) Дарга зөвшөөрсөн ба тухайн зөвшөөрөлд заасан нөхцөл, хязгаарлалтыг 

хангаснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд агаарын хөлгөөр Mach-тоо 0.92-оос их 

хурдтайгаар нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Монгол Улс руу орох, эсхүл гарах нислэгийн дууны хурдны цохилтын долгион нь 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадаргууд нөлөөлөхгүй болохыг бататгах, нислэгийн 

хязгаарлалтыг багтаасан мэдээлэл хөлгийн даргад бэлэн байхаас бусад тохиолдолд, 

аливаа этгээд Mach-тоо 0.92-оос их максимум үйл ажиллагааны хурдтай агаарын 

хөлгөөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаарын хүрээнд нислэгийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй байх үүрэгтэй.  

(c) Mach-тоо нь 0.92-оос их максимум үйл ажиллагааны хурдтай агаарын хөлгийн 

дарга нь энэ зүйлийн (b)-д шаардсан нислэгийн хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

91.807. Хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалтын шаардлага хангах 

Дараахаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн 

хөдөлгүүрт агаарын хөлгөөр Монгол Улсын доторх аливаа аэродромоос, эсхүл 

аэродром руу үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй:  

(1) Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд, тухайн агаарын хөлгийг 

ИНД-21 Хавсралт С-д заасан агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн хийн 

ялгаруулалтын шаардлагыг хангасан гэж Дарга үзсэн;  

(2) гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлгийн хувьд, Бүртгэгч улс нь тухайн агаарын 

хөлгийг ICAO-гийн Хавсралт Annex 16, Volume II-т заасан агаарын хөлгийн 

хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалтын стандарттай дүйцэх стандартын дагуу 

гэрчилгээжүүлсэн, эсхүл хүлээн зөвшөөрсөн. 
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(2) for foreign registered aircraft, that aircraft is certificated or validated by the 

State of Registry to comply with standards that are equivalent to the applicable 

aircraft noise standards specified in ICAO Annex 16, Volume I. 

(b) Notwithstanding paragraph (a), a person may not operate a subsonic turbojet or 

turbofan powered aeroplane to or from an aerodrome within Mongolia unless that 

aeroplane is certificated to comply with noise standards that are at least equal to the 

aircraft noise standards specified in ICAO Annex 16, Volume I, Chapter 3. 

91.805. Aircraft sonic boom 

(a) A person must not operate an aircraft at a Mach number greater than 0.92 unless 

approved by the Director and in compliance with any conditions and limitations 

specified in the approval. 

(b) A person must not operate an aircraft that has a maximum operating speed in 

excess of a Mach number of 0.92 within the territorial limits of Mongolia unless the 

information that is available to the pilot-in-command includes flight limitations to ensure 

that flights entering or leaving Mongolia do not cause a sonic boom to reach the surface 

within Mongolia. 

(c) A pilot-in-command of an aircraft that has a maximum operating speed in excess 

of a Mach number of 0.92 must comply with the flight limitations required under 

paragraph (b). 

91.807. Engine emission compliance 

No A person may must not operate a turbojet or turbofan powered aircraft to or from 

an aerodrome within Mongolia, unless- 

(1) for Mongolian registered aircraft, the Director is satisfied that the aircraft 

complies with the applicable aircraft engine emission standards specified in 

Appendix C to Part 21; and 

(2) for foreign registered aircraft, that aircraft is certificated or validated by the 

State of Registry to comply with standards that are equivalent to the applicable 

aircraft engine emission standards specified in ICAO Annex 16, Volume II. 
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K Бүлэг - IFR нислэгийн үйл ажиллагаа: GNSS (19.Sub.D) 

91.901. Хамрах хүрээ 

(a) Энэ Бүлэг нь GNSS төхөөрөмжийг IFR-ийн дагуу ашиглах нөхцөл болон 

шаардлагыг тогтооно. 

(b) Энэ Бүлэгт агуулагдсан нөхцөл болон журам нь энэ Дүрэм, эсхүл холбогдох бусад 

ИНД-д заасан шаардлагад нэмэлт болно. 

91.903. Нисгэгчийн мэргэшил 

(a) Хөлгийн дарга, GPS хэрэглэлийн ойртолтод ашигладаг FMS-ийг багтаасан, GPS-

хүлээн авагчийн тухайн маяг болон загварыг ашиглах ур чадвараа амжилттай 

шалгуулсныг нисгэгчийн дэвтэрт нь шалгагч-нисгэгч баталгаажуулснаас бусад 

тохиолдолд, GPS-хүлээн авагч ашиглан, IFR-ийн дагуу хэрэглэлийн ойртолтын 

журмыг ашиглахгүй. 

(b) Хэрэв тухайн нисгэгч Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц стандартын дагуу GPS-хүлээн 

авагч, эсхүл FMS-ийг ашиглах мэдлэг болон ур чадвараа харуулах нислэгийн 

шалгалтыг амжилттай өгсөн бол шалгагч-нисгэгч GPS-хүлээн авагчийн тухайн маяг 

болон загвар, эсхүл FMS-ийг баталгаажуулсан тэмдэглэлийг нисгэгчийн дэвтэрт нь 

хийнэ. 

91.905. Анхдагч хэлбэрийн GPS үйл ажиллагаа  

GPS-төхөөрөмжийг анхдагч хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглан, IFR-ийн дагуу 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа этгээд нь дараах үүрэгтэй: 

(1) дараах шаардлагыг бататгах: 

(i) GPS-төхөөрөмжийг CAA 2129 маягтад Level 1-ээр зөвшөөрсөн байх;  

(ii) төлөвлөсөн IFR нислэгийн үйл ажиллагаанд GPS-төхөөрөмжийг үндсэн 

хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглахыг зөвшөөрч, тухайн агаарын 

хөлгийн CAA 2129 маягтад баталгаажуулсан тэмдэглэл хийсэн байх;  

(2) GPS-төхөөрөмжийг тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн заавар, эсхүл агаарын 

хөлгийн нислэгийн зааврын нэмэлт хавсралтад заасны дагуу ашиглах;  

(3) хэрэв агаарын хөлөг нь Монгол Улсын FIR-д үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа 

бол тухайн агаарын хөлгийг дараах байдлаар тоноглосон болохыг бататгах: 

(i) агаарын тээврийн үйл ажиллагааны хувьд, GPS-хүлээн авагчаас өөр, бие 

даасан хэлбэрийн, ажиллагаатай 2 навигацийн системээр. Бие даасан 

хэлбэрийн навигацийн систем нь нисэж байгаа тухайн нислэгийн замд 

тохирсон байх ёстой;  

(ii) агаарын тээврийн үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагааны хувьд, GPS-

хүлээн авагчаас өөр, бие даасан хэлбэрийн, ажиллагаатай 1 навигацийн 

системээр. Бие даасан хэлбэрийн навигацийн систем нь нисэж байгаа 

тухайн нислэгийн замд тохирсон байх ёстой;  

(4) хэрэв GPS-д суурилсан хэрэглэлийн ойртолтын журмыг ашиглахаар төлөвлөж 

байгаа бол нисэн хүрэх цэгт ирэх баримжаат цагийн RAIM урьдчилсан мэдээг 

нисэн гарахаас өмнө дараах байдлаар авах:  
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Subpart K - IFR Operations: GNSS (19.Sub.D) 

91.901. Applicability  

(a) This Subpart prescribes the conditions and requirements for the use of GNSS 

equipment under IFR. 

(b) The conditions and procedures contained in this Subpart are additional to any 

other requirements specified in this rule, or other applicable CAR. 

91.903. Pilot qualification  

(a) A pilot-in-command shall not carry out an instrument approach procedure under 

IFR using a GPS receiver unless they have had certified in their pilot’s logbook by a 

flight examiner that they have satisfactorily demonstrated competency in the use of 

that make and model of GPS receiver, including any flight management system used 

for a GPS instrument approach. 

(b) A flight examiner shall endorse a pilot’s logbook for a make and model of GPS 

receiver or flight management system if the pilot has satisfactorily completed a flight 

test demonstrating that pilot’s knowledge and competency, to a standard acceptable 

to the Director, using that GPS receiver or flight management system. 

91.905. Primary means GPS operations 

Each person operating an aircraft under IFR using GPS equipment as a primary means 

navigation system shall- 

(1) ensure that- 

(i) the GPS equipment is approved to Level 1 on form CAA 2129; and 

(ii) the aircraft’s form CAA 2129 has been endorsed, approving the GPS 

equipment for use on the intended IFR operation as a primary means 

navigation system; and 

(2) operate the GPS equipment in accordance with the aircraft flight manual or 

aircraft flight manual supplement; and 

(3) ensure, if the aircraft is operating within the Mongolian Flight Information 

Region, that the aircraft is equipped- 

(i) for air transport operations, with at least 2 operable sole means navigation 

systems other than GPS receivers. The sole means navigation systems 

must be appropriate for the route being flown; and 

(ii) for operations other than air transport operations, with at least 1 operable 

sole means navigation system other than GPS receiver. The sole means 

navigation system must be appropriate for the route being flown; and 

(4) if intending to use a GPS based instrument approach procedure, obtain a 

RAIM prediction prior to departure for the expected time of arrival at the 

destination- 
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(i) агаарын хөлгийн GPS-хүлээн авагчийг ашиглан; эсхүл 

(ii) ИНД-172-ын дагуу олгосон НХҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигчээс; 

(5) нислэгийн замын дагуух болон аэродромын ойртолтын нислэгийг дараах 

шаардлагыг ханган гүйцэтгэдэг болохыг бататгах: 

(i) нисэж байгаа нислэгийн замд хамаарах, тухайн нислэгийн замын дагуух 

болон бүсийн нислэгийн зургийн хувьд хүчинтэй өгөгдлийг агуулсан GPS 

өгөгдлийн санг ашигладаг байх; 

(ii) GPS-ийн өгөгдлийн сангаас сонгосон зам болон илтгэх цэгийн хоорондын 

зайн нарийвчлал, бодит үндэслэлийг нислэгийн замын дагуух болон 

бүсийн хүчинтэй нислэгийн зурагтай харьцуулан шалгадаг байх; 

(6) бүх GPS хэрэглэлийн ойртолтыг, тухайн нислэг үйлдэж байгаа ойртолтын 

журамд хамаарах, хэвлэн нийтэлсэн Хэрэглэлийн ойртолтын нислэгийн 

зургийн хувьд хүчинтэй өгөгдлийг агуулсан GPS өгөгдлийн санг ашиглан, 

батлагдсан хэрэглэлийн ойртолтын журмын дагуу гүйцэтгэдэг болохыг 

бататгах; 

(7) хэрэв нислэгийн замын дагуух үе шатанд RAIM анхааруулга 10 минутаас дээш 

хугацаагаар дэлгэцэд мэдээлсэн, эсхүл GPS-төхөөрөмж нь DR горимд 1 

минутаас дээш хугацаагаар ажилласан бол: 

(i) хяналт тавьж байгаа холбогдох НХУ-ын үйлчилгээний нэгжид мэдэгдэх;  

(ii) IFR-аар зөвшөөрсөн өөр навигацийн систем ашиглан агаарын хөлгийн 

байрлалыг 10 минут тутамд бататгах;  

(8) дэлгэцэд RAIM анхааруулга гарсан үед хэрэглэлийн ойртолтыг н журмыг 

ашиглаж эхлүүлэхгүй байх;  

(9) хэрэв ИНД-91.405-ын дагуу бэлтгэл аэродром шаардлагатай бол дараах 

шаардлагыг бататгах: 

(i) бэлтгэл аэродром нь GPS навигацаас өөр, бүрэн ажиллагаатай радио 

навигацийн туслах төхөөрөмжид суурилсан, зарлан мэдээлсэн 

хэрэглэлийн ойртолтын журамтай байх;  

(ii) тухайн агаарын хөлгийг радио навигацийн туслах төхөөрөмжийг ашиглах 

чадвартай навигацийн төхөөрөмжөөр тоноглосон байх.  

91.907. Бие даасан хэлбэрийн GPS үйл ажиллагаа 

Аливаа этгээд Монгол Улсын FIR-д зөвхөн ганц GPS-мэдрэгч ашигладаг, бие даасан 

хэлбэрийн навигацийн систем ашиглан агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхгүй. 

91.909. Нэмэлт хэлбэрийн GPS үйл ажиллагаа  

(a) Аливаа этгээд 91.905(1)-д заасан IFR-ийн навигацийн шаардлага хангаагүй GPS-

хүлээн авагч ашиглан агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй.  

(b) Аливаа этгээд IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа үед, 91.905(1)-ийн 

шаардлага хангаагүй GPS-хүлээн авагчийг зөвхөн нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор 

ашиглаж болно. 
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(i) using the on-board GPS receiver; or 

(ii) from the holder of an air traffic service organisation certificate issued under 

Part 172; and 

(5) ensure that en-route and terminal navigation is conducted- 

(i) using a GPS database containing data that is current with respect to the 

current en-route and area charts applicable to the route being flown; and 

(ii) by cross checking each GPS database selected track and distance 

between reporting points, for accuracy and reasonableness by reference 

to current en-route and area charts; and 

(6) ensure all GPS instrument approaches are accomplished in accordance with 

approved instrument approach procedures using a GPS database containing 

data that is current with respect to the current published Instrument Approach 

Chart for the approach procedure being flown; and 

(7) if, when operating in the en-route phase, a RAIM warning has been displayed 

for more than ten minutes, or the GPS equipment has operated in the DR mode 

for more than one minute- 

(i) advise the appropriate controlling ATC service; and 

(ii) verify the aircraft position every 10 minutes using another IFR-approved 

navigation system; and 

(8) not commence an instrument approach while a RAIM warning is displayed; 

and 

(9) if an alternate aerodrome is required by 91.405, ensure that- 

(i) the alternate is served by a fully operational radio navigation aid with a 

promulgated instrument approach procedure based on other than GPS 

navigation; and 

(ii) the aircraft is equipped with navigation equipment capable of using that 

radio navigation aid. 

91.907. Sole means GPS operations 

A person shall not operate an aircraft under IFR using a sole means navigation system, 

which uses only GPS sensors, within the Mongolian Flight Information Region. 

91.909. Supplemental means GPS operations 

(a) No person shall operate an aircraft using a GPS receiver that does not comply with 

the requirements of rules 91.905(1) for navigation under IFR. 

(b) When operating under IFR, a person may only use a GPS receiver that does not 

comply with the requirements of rules 91.905(1) for providing supplementary 

information. 
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91.911903. GPS-ээс авсан зайн мэдээлэл 

(a) Хэрэв RAIM байхгүй, мөн өмнөх 10 минутад байгаагүй бол, GPS-төхөөрөмж 

ашиглан агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн 

дарга нь GPS-ээс авсан зайн мэдээллийг ашиглахгүй байх үүрэгтэй. 

(b) Хөлгийн дарга, GPS-ээс авсан зайн мэдээллийг байршил мэдээлэхдээ ашиглаж 

байгаа бол, тухайн зай нь GPS өгөгдлийн санд агуулагдаж байгаа тогтсон хяналтын 

цэгт холбоотой GPS-ийн зай болохыг тодорхой заах үүрэгтэй. 

(c) Хөлгийн дарга GPS-ээс авсан зайн мэдээллийг ILS/DME, эсхүл LOC/DME 

хэрэглэлийн ойртолтын журамд ашиглах бол, дараах шаардлагыг бататгах үүрэгтэй: 

(1) GPS-ын зайн мэдээлэл нь хэвлэн нийтэлсэн тухайн хэрэглэлийн ойртолтын 

журамтай холбоотой DME-ийн солбицолд суурилсан байх;  

(2) DME-ийн солбицлын тухайн үеийн өгөгдөл нь GPS өгөгдлийн санд байнга 

хадгалагддаг байх. 

91.913. Нислэгийн минимум өндрийн-түвшин 

Энэ Дүрмийн дагуу зарлан мэдээлсэн тогтоосон нислэгийн минимум өндрийн-

түвшнийг үл харгалзан, GPS-төхөөрөмжийг анхдагч хэлбэрийн навигацийн системээр, 

эсхүл бие даасан хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглан, IFR-ийн дагуу үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа агаарын хөлөг нь дараах минимум өндрийн-түвшнийг 

ашиглана: 

(1) НХУ-ын зөвшөөрөлд багтсан, холбогдох НХУ-ын нэгжээс оноосон ийн 

тогтоосон өндрийн-түвшин; эсхүл 

(2) нислэгийн замын дагуух зураг, бүсийн зурагт үзүүлсэн хэвлэн нийтэлсэн 

нислэгийн зам, эсхүл Монгол Улсын AIP-д багтсан хүснэгтэд дүгнэлт хийгдсэн 

боловч зурагдаагүй нислэгийн замын хувьд, дараах түвшний хамгийн өндрийг, 

эсхүл түүнээс дээш байх, IFR-ийн аяллын нислэгийн түвшний хүснэгтээс 

сонгосон хамгийн бага өндрийн-түвшин: 

(i) нислэгийн замын минимум аюулгүй өндрийн-түвшин (MSA); 

(ii) хязгаарласан минимум огтлох өндрийн-түвшин; 

(iii) тухайн нислэгийн замд нөлөөлөх галт уулын аюултай зоон, аюултай бүс, 

цэргийн үйл ажиллагааны бүс, эсхүл хязгаарлалттай бүсийн дээд хязгаар. 

91.915. Тооцоологдоогүй нислэгийн замаар нислэг үйлдэх 

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, Монгол Улсын FIR-д IFR-ийн дагуу, GPS-

төхөөрөмжийг анхдагч хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглан агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн даргад, хэрэв дараах үйл ажиллагаа гүйцэтгэж 

байгаа бол төлөвлөөгүй нислэгийн зам сонгохыг зөвшөөрнө: 

(1) тогтоосон уулархаг бүсэд 4900 м (FL160), эсхүл түүнээс дээш; эсхүл  

(2) бусад агаарын зайд 4500 м (FL150), эсхүл түүнээс дээш. 

(b) Хэрэв НХУ зөвшөөрсөн бол хяналттай агаарын зайд төлөвлөөгүй нислэгийн зам 

сонгохыг агаарын хөлгийн даргад зөвшөөрнө.  
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91.911. GPS derived distance information 

(a) A pilot-in-command of an aircraft operating under IFR using GPS equipment must 

not use GPS derived distance information if RAIM is unavailable and has been 

unavailable for the preceding 10 minutes. 

(b) The pilot-in-command must, when using GPS derived distance information in a 

position report, state the distance as a GPS distance relative to a specified reference 

point that is contained in the GPS database. 

(c) The pilot-in-command must, when using GPS derived distance information on an 

ILS/DME or LOC/DME instrument approach procedure, ensure- 

(1) that the GPS distance information is based on the co-ordinates of the DME 

that is associated with the current published instrument approach procedure; 

and 

(2) that current data for the DME co-ordinates is permanently stored in the GPS 

database. 

91.913. Minimum altitudes for flight 

Notwithstanding the minimum altitudes promulgated under this Part, the minimum 

altitude for an aircraft operating under IFR using GPS equipment as a primary means 

navigation system or sole means navigation system is- 

(1) the altitude assigned by the appropriate ATC unit and included in an ATC 

clearance; or 

(2) for published routes shown on En-route charts, AREA charts, or in the table of 

evaluated but not charted routes contained in the AIP Mongolia, the lowest 

altitude selected from the IFR table of cruising levels that is at or above the 

highest of the following: 

(i) the route minimum safe altitude (MSA): 

(ii) a limiting minimum crossing altitude: 

(iii) the upper limit of any volcanic hazard zone, danger area, military operating 

area, or restricted area that affects the route. 

91.915. Flight on unevaluated routes 

(a) Subject to paragraph (b), a pilot-in-command of an aircraft operating within the 

Mongolian FIR under IFR using GPS equipment as a primary means navigation system 

is permitted random flight routing if operating- 

(1) within the designated mountain area, at or above 4900 m (FL160); or 

(2) in any other airspace, at or above 4550 m (FL150). 

(b) A pilot-in-command of an aircraft is only permitted random flight routing within 

controlled airspace if authorised by ATC. 
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(c) GPS-төхөөрөмжийг анхдагч хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглан, агаарын 

хөлгөөр IFR-ийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа хөлгийн даргад 4500 м-ээс 

(FL150) доош төлөвлөөгүй нислэгийн зам сонгохыг дараах тохиолдолд зөвшөөрнө, 

хэрэв: 

(1) НХУ зөвшөөрсөн бол; 

(2) тухайн нислэг газрын бартааг давах хангалттай зайтай байгааг НХУ радараар 

байнга хянадаг бол. 

91.917. Нислэгийн төлөвлөгөө 

(a) Хэрэв ICAO-гийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягтын 10-р нүдэнд “G” үсэг 

бичигдсэн бол хөлгийн дарга агаарын хөлгөөр IFR-ийн дагуу нислэгийн үйл 

ажиллагааг зөвхөн GPS-төхөөрөмжийг анхдагч хэлбэрийн навигацийн системээр, 

эсхүл бие даасан хэлбэрийн навигацийн системээр ашиглан гүйцэтгэх үүрэгтэй.  

(b) Энэ Бүлгийн шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд ICAO-гийн 

нислэгийн төлөвлөгөөний маягтын 10-р нүдэнд “G” үсэг бичихгүй байх үүрэгтэй. 
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(c) A pilot-in-command of an aircraft operating under IFR using GPS equipment as a 

primary means navigation system is permitted random flight routing below 4550 m 

(FL150) if-  

(1) authorised by ATC; and 

(2) ATC continuously radar monitor the flight for adequate terrain clearance. 

91.917. Flight plans 

(a) A pilot-in-command must only operate an aircraft under IFR using GPS equipment 

as a primary means navigation system or sole means navigation system if the letter 

“G” is inserted in the block item 10 on the ICAO flight plan form. 

(b) A person must not enter the letter “G” in the block item 10 on the ICAO flight plan 

form unless this Subpart is complied with. 
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Хавсралт А - Хэрэглэл болон төхөөрөмжийн тодорхойлолт 

F Бүлэгт шаардсан хэрэглэл болон төхөөрөмж нь дараах техникийн тодорхойлолт 

болон шаардлагыг хангасан байна: 

А.1. Тэмдэглэгээ, зурагт хуудас 

(a) Агаарын хөлөг дээр, эсхүл дотор нь байрлуулахыг шаардсан тэмдэглэгээ, эсхүл 

зурагт хуудсыг ил харагдахуйц байрлалд үсэг арилах, хэлбэр дүрсээ алдах, 

халхлагдах, эсхүл унаж гээгдэх эрсдэлийг багасгасан хэлбэрээр байрлуулсан байх 

ёстой. 

(b) Тэмдэглэгээ, эсхүл зурагт хуудсанд хэрэглэж байгаа хэмжих нэгж нь холбогдох 

хэрэглэл, эсхүл нислэгийн зааварт хэрэглэж байгаа нэгжтэй ижил байх ёстой. 

А.2. Түлш ба тосны тэмдэглэгээ 

(a) Түлшний агууламжийг хэмжих хэрэглэл. Түлшний агууламжийг хэмжих 

хэрэглэлийг АНУ-ын галлон, эсхүл литрээр тохируулсан бол ашигласан тохируулгын 

нэгжийг тодорхой харагдахаар тэмдэглэсэн байх ёстой на. 

(b) Түлш ба тосны зурагт хуудас. Агаарын хөлгийн бүх түлш, тосоор сумлах 

хоолойн ойролцоо хамаарах түлш, эсхүл тосны ангилал болон/эсхүл зэрэглэлийг 

харуулсан зурагт хуудас байрлуулсан байх ёстой на. 

А.3. Суудал 

Суудал, унтлагын ор нь TSO С25, ТSО С39, эсхүл ТSО С127-гийн аль хамааралтай 

шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

А.4. Даруулга бүс 

(a) Суудлын бүс нь: 

(1) дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(i) ТSО С22; эсхүл 

(ii) ISO/FIA 8853; эсхүл 

(iii) FIA 8854; эсхүл 

(iv) цэргийн зориулалтаар ашиглаж байсан агаарын хөлгийн хувьд, цэргийн 

бүтээгдэхүүний шаардлага, захиалгын дугаар, эсхүл бусад холбогдох 

цэргийн оноосон, эсхүл тодорхойлолтын дугаар; эсхүл 

(2) хэрэв энэ зүйлийн (a)(1)-д заасан стандартын таних тэмдэглэгээгүй бол, бат 

бөх чанарыг 12 сар тутамд дээрх стандартаар шаардсан ачааллын 50%-иар 

шалгасан байх ёстой. 

(b) Даруулга бүс (torso restraint) нь: 

(1) дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(i) ТSО С114; эсхүл  
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Appendix A - Instrument and equipment specifications 

Instruments and equipment required by Subpart F shall meet the following 

specifications and requirements: 

A.1. Markings and placards 

(a) A marking or placard that is required to be displayed on or in an aircraft must be 

displayed in a conspicuous place and in such a manner to minimise the risk of erasure, 

disfigurement, obscuring, or removal. 

(b) Each unit of measure used on a marking or placard must be the same as that on 

any related instrument or in the related flight manual. 

A.2. Fuel and oil markings 

(a) Fuel contents gauge. Each fuel contents gauge calibrated in US gallons or in 

litres shall must be clearly marked to show the calibration unit used. 

(b) Fuel and oil placards. Each aircraft shall must be placarded in the immediate 

vicinity of each fuel and oil filler with the specification and/or grade of fuel or oil as 

appropriate. 

A.3. Seating 

A seat and berth must meet the requirements of TSO C25, TSO C39, or TSO C127 as 

applicable. 

A.4. Restraints 

(a) Each seat belt must- 

(1) meet the requirements of-  

(i) TSO C22; or 

(ii) ISO/FIA 8853; or 

(iii) FIA 8854; or 

(iv) for ex-military aircraft, a military drawing and order number or any other 

appropriate military designation or specification number; or 

(2) be proof loaded to 50% of the rated strength required by those standards every 

12 months if the identification labels required by the standards in paragraph 

(a)(1) are missing. 

(b) A torso restraint- 

(1) must meet the requirements of- 

(i) TSO C114; or 
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(ii) цэргийн зориулалтаар ашиглаж байсан агаарын хөлгийн хувьд, цэргийн 

бүтээгдэхүүний шаардлага, захиалгын дугаар, эсхүл бусад холбогдох 

цэргийн оноосон, эсхүл тодорхойлолтын дугаар. 

(c) Хэрэв мөрөвчит даруулга нь инерцийн түгжээтэй бол инерцийн түгжээ нь US 

Military Specification MIL-R-8236-гийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

А.5. Хүүхдийн даруулгын систем 

Хүүхдийн даруулгын систем нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) ТSО С22-ын шаардлагыг хангасан хамгаалах бүсээр агаарын хөлгийн суудал, 

эсхүл унтлагын суудалд бэхэлсэн байх;  

(2) нярайн, эсхүл хүүхдийн суудлын дээгүүр уяа, эсхүл аргамжаагаар бэхлээгүй 

байх; 

(3) дараах шаардлагыг хангасан байх: 

(i) TSO C100; эсхүл 

(ii) Шинэ-Зеландын Стандарт 5411; эсхүл 

(iii) Австрали / Шинэ-Зеландын Стандарт AS/NZS/1754; эсхүл 

(iv) АНУ-ын Стандарт FMVSS 213; эсхүл 

(v) Европын Стандарт ECE 44. 

А.6. Агаарын хөлгийн гэрэл 

(a) Агаарын хөлгийн мөргөлдөхөөс сэргийлэх гэрлийн систем нь дараах хэрэгслээс 

бүрдсэн байх ёстой: 

(1) эргэдэг улаан гэрлэн дохио; эсхүл 

(2) дараах шаардлагыг хангасан гэрлийн импульсийг цацруулах (Capacitor 

Discharge Light) зарчмаар ажилладаг нисэхийн цагаан, эсхүл нисэхийн улаан 

гэрлэн дохио: 

(i)  ТSО С96; эсхүл 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн загварын минимум стандартыг хангасан; эсхүл 

(iii) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад стандарт. 

(b) 1971 оны 08 сарын 11 өдрөөс өмнө маягийн гэрчилгээ анх олгосон агаарын 

хөлгийн хувьд, тухайн өнгө нь нисэхийн улаан, эсхүл нисэхийн цагаан байж болохоос 

бусад тохиолдолд, мөргөлдөхөөс сэргийлэх гэрлийн систем нь FAR Part 23, 25, 27, 

эсхүл 29-ийн шаардлагын аль хамааралтайг хангасан байх ёстой.  

(c) Агаарын хөлгийн навигацийн гэрэл нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) ТSО С30; 

(2) дараахаас бүрдсэн байх: 

(i) эгц урдаасаа зүүн тал руугаа 110° хүртэл өнцгөөр онгоцны хэвтээ 

гадаргууд дээшээ болон доошоо ойж гэрэлтдэг, халхлагдаагүй байнга 

асдаг улаан гэрэл;  

(ii) эгц урдаасаа баруун тал руугаа 110° хүртэл өнцгөөр, онгоцны хэвтээ 

гадаргууд дээшээ болон доошоо ойж гэрэлтдэг, халхлагдаагүй байнга 

асдаг ногоон гэрэл; 
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(ii) for ex-military aircraft, a military drawing and order number or any other 

appropriate military designation or specification number. 

(c) If a shoulder harness is fitted with an inertia reel, the inertia reel must meet the 

requirements of US Military Specification MIL-R-8236. 

A.5. Child restraint systems 

A child restraint system must- 

(1) be secured to the aircraft seat or berth by a safety belt meeting the 

requirements of TSO C22; and 

(2) not be fitted with a tether strap that secures the top of the infant or child seat; 

and 

(3) meet the requirements of-  

(i) TSO C100; or 

(ii) New Zealand Standard 5411; or 

(iii) Australia / New Zealand Standard AS/NZS/1754; or 

(iv) United States Standard FMVSS 213; or 

(v) European Standard ECE 44. 

A.6. Aircraft lights 

(a) An aircraft anti-collision light system must comprise-  

(1) a red rotating beacon; or 

(2) an aviation red or aviation white capacitor discharge light that meets the 

requirements of- 

(i) TSO C96; or 

(ii) the minimum standards of the applicable aircraft design; or 

(iii) another standard acceptable to the Director. 

(b) For an aircraft that was first issued with a type certificate before 11 August 1971, 

the anti-collision light system must meet the requirements of FAR Part 23, 25, 27, or 

29 as applicable, except that the colour may be either aviation red or aviation white. 

(c) Aircraft navigation lights must- 

(1) meet the requirements of TSO C30; and 

(2) consist of- 

(i) an unobstructed steady red light projected above and below the horizontal 

plane through an angle from dead ahead to 110 degrees left; and 

(ii) an unobstructed steady green light projected above and below the 

horizontal plane through an angle from dead ahead to 110 degrees right; 

and 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  102 

(iii) араасаа баруун, зүүн тал руугаа 140°-ын өнцгөөр онгоцны хэвтээ гадаргууд 

дээшээ болон доошоо тэнцүү хуваагдан ойж гэрэлтдэг, халхлагдаагүй 

байнга асдаг цагаан гэрэл.  

А.7. Агаарын хөлгийн ашиглалтын цаг бүртгэгч 

Агаарын хөлгийн ашиглалтын цаг бүртгэгч нь NZTSO 2001 шаардлагыг хангасан байх 

ёстой. 

А.8. Даралтаар мэдрэх алтиметр 

(a) AMSL 7600 м-ээс (25 000 ft) дээш өндрийн-түвшинд үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, 

битүүмжлэлтэй агаарын хөлгийн даралтаар мэдрэх алтиметр нь дараах шаардлагыг 

хангасан байх ёстой на: 

(1) MCTOW нь 5700 кг хүртэлх жинтэй агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) хөлгийн даргын үндсэн байрлалд, тоолуур/заах зүүтэй (counter/pointer), 

эсхүл хүрдэн/заах зүүтэй (drum/pointer) алтиметртэй;  

(ii) багийн бусад гишүүдийн хэрэглэлийн самбарт, тоолуур/заах зүүтэй 

(counter/pointer), хүрдэн/заах зүүтэй (drum/pointer), эсхүл гурван заах 

зүүтэй (three pointer) алтиметртэй; эсхүл  

(2) MCTOW нь 5700 кг-аас дээш жинтэй агаарын хөлгийн хувьд: 

(i) хөлгийн даргын үндсэн байрлалд, тоолуур/заах зүүтэй (counter/pointer) 

алтиметртэй;  

(ii) багийн бусад гишүүдийн хэрэглэлийн самбарт, тоолуур/заах зүүтэй 

(counter/pointer), хүрдэн/заах зүүтэй (drum/pointer), эсхүл гурван заах 

зүүтэй (three pointer) алтиметртэй.  

(b) IFR-ийн дагуу 7600 м-ээс (25 000 ft) доош өндрийн-түвшинд үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэх агаарын хөлгийн даралтаар мэдрэх алтиметр нь тоолуур/заах зүүтэй 

(counter/pointer), хүрдэн/заах зүүтэй (drum/pointer), эсхүл гурван заах зүүтэй (three 

pointer) төрлийнх байх ёстой на.  

(c) Гурван заах зүүтэй алтиметр нь 3000 м-ийн (10 000 ft) өндрийн-түвшин хүртэл 

бүтэн харагддаг судлан зураастай нам өндрийн-түвшин анхааруулах сектортой, 

тухайн өндрийн-түвшнээс дээшлэхэд харагдахгүй болдог байх ба дараах шаардлагыг 

хангасан байна: 

(1) 3000 м (10 000 ft) заах зүүг бусад зүүгээр халхалдаггүй; эсхүл 

(2) 3000 м-ийн (10 000 ft) үечлэлтэйгээр ижил төвтэй замаар заадаг; эсхүл 

(3) энэ хэсгийн (1), (2)-ын комбинац т заасан шаардлагыг хангасан. 

(d) Даралтаар мэдрэх алтиметр нь: 

(1) дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой на:  

(i) ТSО С10; эсхүл  

(ii) Британийн стандарт G115, G201, эсхүл G226; эсхүл 

(iii) ОХУ-ын Стандарт ГОСТ 22686-85; эсхүл 

(2) барометрийн даралтыг гектопаскал, эсхүл милибараар тохируулах боломжтой 

ба даг, 6 м-ийн (20 ft) өндрийн-түвшнийг хялбар унших боломжтой байхаар хий 

бүтээгдсэн байх ёстой на.  
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(iii) an unobstructed steady white light projected above and below the 

horizontal plane rearward through an angle of 140 degrees equally 

distributed on the left and right sides. 

A.7. Aircraft time-in-service recorders 

An aircraft time-in-service recorder must meet the requirements of NZTSO 2001. 

A.8. Pressure altimeters 

(a) For pressurised aircraft to be operated at altitudes above 25 000 feet, each 

sensitive pressure altimeter shall must- 

(1) for a MCTOW not exceeding 5700kg, be- 

(i) a counter/pointer or drum/pointer altimeter at the normal pilot-in-command 

position; and 

(ii) a counter/pointer, drum/pointer, or three pointer altimeter at other crew 

stations; or 

(2) for a MCTOW exceeding 5700kg, be- 

(i) a counter/pointer type altimeter at the normal pilot-in-command position; 

and 

(ii) either a counter/pointer or drum/pointer altimeter type at other crew 

stations. 

(b) For aircraft to be operated IFR at altitudes not above 25 000 ft, each sensitive 

pressure altimeter shall must be counter/pointer, drum/pointer, or three pointer type. 

(c) Each three pointer altimeter shall have a striped low altitude warning sector that is 

fully displayed at all altitudes up to 10 000 ft and progressively withdrawn above that 

altitude and either- 

(1) a 10 000 ft pointer that cannot be obscured by any other pointers; or 

(2) a concentric track indicating 10 000 ft intervals; or 

(3) a combination of subparagraphs (1) and (2).  

(d) Each sensitive pressure altimeter shall must- 

(1) meet the requirements of-  

(i) TSO C10; or 

(ii) British Standards G115, G201, or G226; or 

(iii) Russian Standard GOST 22686-85; or 

(2) be adjustable for barometric pressure in hectoPascals or millibars and be 

presented so as to enable altitudes to be easily read to within 20 ft. 
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(e) Даралтаар мэдрэх алтиметр суурилуулсан байхыг шаарддаггүй агаарын хөлгийг 

өндрийн өсөлтийг 60 м-ээс (200 ft) дээшгүй байхаар тохируулсан алтиметрээр 

тоноглосон байх ёстой на. 

А.9. Холбооны болон навигацийн төхөөрөмж 

(a) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, холбооны болон навигацийн 

төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) Түвшин 1:  

(i) холбооны төхөөрөмж нь холбогдох ТSО С31, С32, С37, С38, эсхүл С50-ийн 

аль нэг шаардлага; эсхүл 

(ii) навигацийн төхөөрөмж нь холбогдох ТSО С34, С35, С36, С40, С41,С60, 

С94, эсхүл С129-ийн аль нэгийн шаардлага; эсхүл 

(iii) Категори WR, VC, эсхүл LA Class I-ийн хувьд, UKCAA зөвшөөрөл; эсхүл 

(iv) Австралийн Airborne Radio Navigation Publication No. 50 (Pub 50) Class I; 

эсхүл 

(2) Түвшин 2: 

(i) Категори LA Class II-ийн хувьд, UKCAA зөвшөөрөл; эсхүл 

(ii) Pub 50 V, эсхүл L; эсхүл 

(3) Түвшин 3: Категори LA Class III, эсхүл Категори G-ийн хувьд, UKCAA 

зөвшөөрөл; эсхүл 

(4) Түвшин 4: 

(i) Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны холбогдох шаардлага; 

(ii) Британий Стандарт 3G,100: Part 2, Section 2-т заасны дагуу компасаас 

аюулгүй зайд байх. 

(b) Хэрэв радио холбооны бие даасан хоёр систем шаарддаг бол: 

(1) систем бүр нь бие даасан антентай байх ёстой; эсхүл  

(2) тухайн хоёр систем нь хөдөлгөөнгүй бэхлэгдсэн, утасгүй ганц антеныг ашиглаж 

болно. 

(c) Хэрэв тухайн төхөөрөмжийн суурилуулалт нь холбогдох техникийн өгөгдөлд 

нийцэж байгаа ба тухайн нисэхийн радио холбооны хүлээн авагчийг, агаарын хөлөгт 

байнгын хэлбэрээр суурилуулсан 1/4 долгионы антентай холбосон бол дараах 

төхөөрөмжийг глайдер, сонирхогчийн бүтээсэн агаарын хөлөг болон хэт хөнгөн 

агаарын хөлөгт радио-холбооны шаардлагыг хангах зорилгоор ашиглаж болно: 

(1) UKCAA Категори G(a)-ийн зөвшөөрлийн жагсаалтад багтсан төхөөрөмж; эсхүл 

(2) энэ зүйлийн (c)(1)-д заасан UKCAA зөвшөөрөлтэй дүйцэх шаардлагыг хангаж 

байгааг Дарга хүлээн зөвшөөрсөн болон тестийн хөтөлбөрөөр харуулсан 

бусад төхөөрөмж.  
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(e) Aircraft not required to be fitted with a sensitive pressure altimeter shall must be 

fitted with an altimeter calibrated in increments of not more than 200 ft. 

A.9. Communication and navigation equipment 

(a) Except as provided in paragraph (c), radio communication and navigation 

equipment must meet the requirements of- 

(1) for Level 1- 

(i) communication equipment, one of the following TSO as applicable: C31, 

C32, C37, C38, or C50; or 

(ii) navigation equipment, one of the following TSO as applicable: C34, C35, 

C36, C40, C41, C60, C94, or C129; or 

(iii) United Kingdom Civil Aviation Authority approval for Category WR, VC, or 

LA Class I; or 

(iv) Australian Airborne Radio Navigation Publication No. 50 (Pub 50) Class I; 

or 

(2) for Level 2- 

(i) United Kingdom Civil Aviation Authority approval for Category LA Class II; 

or 

(ii) Pub 50 V or L; or 

(3) for Level 3, United Kingdom Civil Aviation Authority approval for Category LA 

Class III or Category G; or 

(4) for Level 4- 

(i) the requirements of the Radiocommunications Regulations; and 

(ii) compass safe distances determined in accordance with British Standard 

3G,100: Part 2, Section 2. 

(b) If 2 independent radio communication systems are required-  

(1) each system must have an independent antenna; or 

(2) the two systems may use a single rigidly supported non-wire antenna. 

(c) The following equipment may be used to meet the radio communication equipment 

requirements for operations in gliders, amateur built aircraft, and microlight aircraft, if 

the equipment installation conforms to acceptable technical data, and the aeronautical 

radiotelephone transceiver is connected to a quarter-wave antenna permanently 

mounted on the aircraft- 

(1) equipment listed in United Kingdom Civil Aviation Authority approval for 

Category G(a); or 

(2) any other equipment shown by a test program and accepted by the Director 

as capable of meeting the applicable requirements of the United Kingdom Civil 

Aviation Authority approval referred to in paragraph(c)(1). 
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А.10. RNP, MNPS болон VSM төхөөрөмж 

RNP, MNPS, эсхүл VSM агаарын зайд гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд зориулан 

суурилуулсан навигацийн систем болон төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг хангасан 

байх ёстой: 

(1) тухайн агаарын зай, нислэгийн замд хамааралтай ICAO Doc 7030 “Regional 

Supplementary Procedure”-ийн үзүүлэлтийн шаардлага;  

(2) RNP үйл ажиллагааны хувьд, INS, IRS/FMS, эсхүл GPS-г хамарсан, хоёр бие 

даасан LRNS-ээс бүрдсэн байх; 

(3) (2) дараах төхөөрөмж болон ажиллагааны шаардлага: 

(i) RNP агаарын зай дахь үйл ажиллагааны хувьд, ICAO Doc 9613 “ICAO 

Manual on Required Navigation Performance (RNP)”); эсхүл  

(ii) нислэгийн түвшин 8850 м-ээс (FL290) дээш босоо зайчлалын минимумыг 

(VSM) 300 м-ээр (1000 ft) тогтоосон агаарын зайд хийгдэх үйл ажиллагааны 

хувьд, ICAO Doc 9574 “Manual on Implementation of a 300 m (1000 ft) Vertical 

Separation Minimum Between FL290 and FL410 Inclusive”-ийн төхөөрөмж 

болон ажиллагааны шаардлага. 

А.11. САТ II болон САТ III төхөөрөмж 

(a) ILS localiser болон glide slope төхөөрөмж нь ILS localiser-ын хувьд, Radio Technical 

Commission for Aeronautics (RTCA) DO-195-ын, ILS glide slope-ын хувьд, DO-192-ын 

шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

(b) Нислэгийн удирдлагын чиглүүлэх систем нь шалгалтын хөтөлбөрт заасан 

үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

(c) Радио-алтиметр нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) дараах тохиолдолд, үндсэн дугуйны газраас дээшх өндрийг ±1,5 м (±5 ft), эсхүл 

5%-ийн аль их нарийвчлалтайгаар нисэх багт үзүүлдэг байх: 

(i) өндөр авах алдах (pitch) өнцөг нь ойртолтын дундаж байрлалаас ±5° байх; 

(ii) эргэлтийн (roll) өнцөг нь аль ч чиглэлд 20° байх;  

(iii) давших хурд нь ойртолтын минимум хурд болон 370 км/ц-ийн (200 knots) 

хооронд байх;  

(iv) 30 - 60 м (100 - 200 ft) хүртэлх өндөрт, өндөр алдах хурдны хэмжээ нь 4.5 

м/сек-ээс (15 ft/sec) ихгүй байх;  

(v) газрын түвшний дээгүүрх замын бодит өндрийн заалт нь нөлөөлөх 

хоцролтгүй, эсхүл хэлбэлзэлгүй байх; 

(2) тухайн агаарын хөлөг 60 м-ээс (200 ft) доош өндөрт байхад, үед болон газрын 

бартааны өндрийн өөрчлөлт тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн өндрийн 10%-

д хүрэхэд: 

(i) идэвхтэй хэвээр байх; 

(ii) дэлгэцийн идэвхжих чадвар нь 0.1 секунд дотор байх;  

(iii) хэрэв радар-алтиметр идэвхгүй болсон бол, дохио нь 1 секундээс бага 

хугацаанд эргэн идэвхждэг байх. 

(3) хэрэв дарж шалгах товчийг ашиглаж байгаа бол, тухайн системийг бүхэлд нь 

150 м-ээс (500 ft) доош дуураймал өндрийн-түвшинд тест хийсэн байх; 
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A.10. RNP, MNPS and VSM equipment 

Navigation systems and equipment installed for operation in RNP, MNPS or VSM 

airspace must- 

(1) meet the performance requirements of ICAO Doc 7030 Regional 

Supplementary Procedures applicable to the airspace and routes being flown; 

and 

(2) for RNP operations, consist of two independent LRNS comprising INS, 

IRS/FMS, or GPS; and 

(3) (2) meet the equipment and functional requirements- 

(i) for operation in RNP airspace, contained in the ICAO Doc 9613 Manual on 

Required Navigation Performance (RNP); or 

(ii) for operation in airspace designated with a VSM of 1000 feet above FL290, 

contained in the ICAO Doc 9574 “Manual on Implementation of a 300 m 

(1000 ft) Vertical Separation Minimum Between FL290 and FL410 

Inclusive”. 

A.11. Category II and III equipment 

(a) ILS localiser and glide slope equipment must meet the requirements of Radio 

Technical Commission for Aeronautics (RTCA) document number DO-195 for ILS 

localiser equipment and DO-192 for ILS glide slope equipment. 

(b) A flight control guidance system must meet the performance requirements of an 

evaluation program. 

(c) A radio altimeter must- 

(1) display to the flight crew the wheel height of the main landing gear above the 

terrain to an accuracy of plus or minus 5 feet or 5%, whichever is greater, when 

the- 

(i) pitch angle is plus or minus 5 degrees about the mean approach attitude; 

and 

(ii) roll angle is 20 degrees in either direction; and 

(iii) forward velocity is between the minimum approach speed and 200 knots; 

and 

(iv) sink rate is not greater than 15 feet per second at heights from 100 feet to 

200 feet; and 

(v) over level ground track actual height without significant lag or oscillation; 

and 

(2) when the aircraft is below 200 feet height and a change in terrain representing 

10% of the aircraft’s height occurs,- 

(i) not unlock; and 

(ii) have its display respond within 0.1 seconds; and 

(iii) if the radar altimeter unlocks, re-acquire the signal in less than 1 second; 

and 

(3) if using a push to test feature, test the entire system at a simulated altitude of 

less than 500 feet; and 
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(4) төлөвлөсөн үйл ажиллагааны өндрийн-түвшний хүрээнд цахилгаан тэжээлгүй 

болох, эсхүл газраас буцаж ойсон дохио алга болсон аль ч үед бодит 

татгалзлыг анхааруулах дохио өгдөг байх. 

(d) Бусад шаардлагатай хэрэглэл болон төхөөрөмж нь 91.417-д шаардсан үйл 

ажиллагаа эрхлэгчийн нарийвчлалтай ойртолтын журмын зааварт заасан CАТ II, 

эсхүл САТ III нислэгийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх чадвартай байх ёстой.  

А.12. Анхны тусламжийн иж бүрдэл 

Анхны тусламжийн иж бүрдлийг: 

(1) дараах саванд хадгалсан байх ёстой на: 

(i) агуулагдаж байгаа зүйл алдагдах, эсхүл муудах эрсдэлийг багасгасан;  

(ii) алдагдсан зүйлийг хялбар илрүүлэх боломжийг хангасан; 

(2) дараах хэлбэрээр байрлуулж хамгаалсан байх ёстой на: 

(i) ослоос шалтгаалан гэмтэх, алдагдах боломжийг багасгах; 

(ii) тухайн агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа хүмүүст аюулгүй байх; 

(3) байрлалаар нь тэмдэглэсэн байх ёстой на: 

(i) тухайн иж бүрдлийг агуулж байгаа савны гадна талд;  

(ii) MCTOW нь 5700 кг-аас ихгүй жинтэй агаарын хөлгийн хувьд, агаарын 

хөлгийн гадна талд. 

(4) мансууруулах бодис агуулсан тохиолдолд, агаарын хөлөгт дараах 

шаардлагын дагуу байрлуулсан байх ёстой на: 

(i) Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн тухай Хууль (2010); 

(ii) хэрэглээгүй үед түгжиж болдог байх, эсхүл түгжээтэй саванд байрлуулах, 

эсхүл мансууруулах бодис агуулсан анхны тусламжийн иж бүрдлийг 

аюулгүй, найдвартай байрлалд хадгалах. 

Аврах завийг мансууруулах бодис агуулсан анхны тусламжийн иж бүрдлийг 

аюулгүй, найдвартай хадгалахад зориулсан байрлал гэж тооцож болно. 

А.13. Гал унтраагуур 

Бүх гал унтраагуур нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой на: 

(1) агаарын хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй, эсхүл багийн гишүүд, 

зорчигчийн аюулгүй байдалд ноцтойгоор нөлөөлөхгүй байх хэлбэрээр 

суурилуулж, бэхэлсэн байх; 

(2) энэ хэсгийн (4)-ийг харгалзан, ашиглахаар төлөвлөсөн гал унтраагуур нь 

тухайн бүхээгт гарч болзошгүй галын төрөлд тохирсон унтраах бодисын төрөл 

болон тоо хэмжээтэй байх; 

(3) хорт хийн агууламжийн аюулыг багасгасан байх;  

(4) гал унтраах зорилгоор зөвхөн дараах бодисыг агуулсан байх: 

(i) бромхлоридфлуорметан (halon 1211); эсхүл 

(ii) бромтрифлуорметан (halon 1301); эсхүл 

(iii) нүүрстөрөгчийн давхар исэл; эсхүл 

(iv) хуурай нунтаг; эсхүл 

(v) дүйцэх гал унтраах үйлдэлтэй бусад бодис. 
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(4) incorporate a positive failure warning any time there is a power loss or absence 

of ground return signals within the desired range of operating altitudes. 

(d) Other required instruments and equipment must be capable of performing the 

necessary Category II or III operations as listed in the operator’s precision approach 

procedure manual required by rule 91.417. 

A.12. First aid kits 

Each first aid kit shall must- 

(1) be placed in a container that- 

(i) minimises the risk of theft or deterioration of the contents; and 

(ii) ensures that any theft may be readily detected; and 

(2) be located and secured in such a manner that- 

(i) the possibility of damage or loss as the result of an accident is minimised; 

and 

(ii) there is no danger to the occupants of the aircraft; and 

(3) have its location marked- 

(i) on the outside of any compartment containing the kit; and 

(ii) for aircraft that do not exceed 5700kg MCTOW, on the outside of the 

aircraft; and 

(4) when containing narcotics, be installed in an aircraft- 

(i) in accordance with the Drug and Medical Equipment Act 2010; and 

(ii) that when not in use can be locked, or placed in a lockable hangar, or have 

the first aid kit containing narcotics removed to a safe and secure location. 

Life-rafts shall be considered to be safe and secure locations for the storage of 

first aid kits containing narcotics. 

A.13. Fire extinguishers 

Each fire extinguisher shall must- 

(1) be installed and secured in such a manner that it will not interfere with the safe 

operation of the aircraft or adversely affect the safety of crew or passengers; 

and 

(2) subject to subparagraph (4), be of a type and quantity of extinguishing agent 

suitable for the kinds of fires likely to occur in the compartment where the fire 

extinguisher is intended to be used; and 

(3) minimise the hazards of toxic gas concentrations; and 

(4) contain as an extinguishing agent only- 

(i) bromochlorodifluoromethane (halon 1211); or 

(ii) bromotrifluoromethane (halon 1301); or 

(iii) carbon dioxide; or 

(iv) dry powder; or 

(v) another agent that provides an equivalent extinguishing action. 
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А.14. Ослын төхөөрөмж 

(a) Аврах хэрэгслийг байршил заахгч аврах гэрлээр тоноглосон байх ёстой. 

(b) Аврах хэрэгсэл нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) хийлдэг аврах хэрэгслийн хувьд: 

(i) TSO C13; эсхүл 

(ii) EN 396; эсхүл 

(iii) NZ 5823;  

(2) элэгдлээс хамгаалах гадна бүрхүүлийн хувьд, US Coastguard Type V PFD.  

(c) Аврах завь нь ТSО С70-ийн шаардлагыг хангасан ба аврах иж бүрдлийг багтаасан 

байх ёстой. 

(d) Энэ зүйлийн (c)-д шаардсан аврах иж бүрдэл нь дараах хэрэгслийг багтаасан байх 

ёстой: 

(1) аврах завины бүрхүүл;  

(2) радарын долгион ойлгогч, эсхүл гэрэл цацруулах иж бүрдэл; 

(3) аврах завины засварын иж бүрдэл;  

(4) завины ус шавхагч сав;  

(5) дохио өгөх толь;  

(6) шүгэл;  

(7) завины хутга;  

(8) онцгой нөхцөлийн үед завь хийлэх даралттай агаарын баллон;  

(9) завь хийлэх насос;  

(10) 25м урт холбох олс;  

(11) соронзон компас;  

(12) усны өнгө хувиргагч будаг;  

(13) 2 ‘D’, эсхүл түүнтэй дүйцэх батарейтай гар чийдэн;  

(14) загасчлах иж бүрдэл;  

(15) 2 сэлүүр, эсхүл 2 сэлүүрдэх бээлий;  

(16) тухайн завины даацад тохирсон, тээвэрлэх хүний тоогоор өдөрт 1000-аас 

доошгүй калори илчлэг өгч чадах 2 өдрийн хоолны нөөц;  

(17) тухайн завины даацад тохирсон, тээвэрлэх хүний тоогоор өдөрт 2 хүнд 1,2 л-

ээс доошгүй 2 хоногийн усны нөөц, эсхүл далайн усыг давсгүйжүүлэх 1 

хэрэгсэл;  

(18) хөнгөн гэмтлийн эмчилгээнд зориулсан анхны тусламжийн иж бүрдэл;  

(19) тухайн агаарын хөлөг үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг газар нутагт хэрхэн амиа 

аврах талаар тайлбарласан ном; 

(20) далайн зангуу;  

(21) ус цуглуулах уут, эсхүл аяга. 

(e) Байршил заахгч аврах гэрэл нь ТSО С85-ын шаардлагыг хангасан байх ёстой. 
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A.14. Emergency equipment 

(a) A life preserver must be equipped with a survival locator light.  

(b) A life preserver must meet the requirements of- 

(1) for inflatable life preservers-  

(i) TSO C13; or 

(ii) European Norm EN 396; or 

(iii) New Zealand Standard NZ 5823; and 

(2) for constant wear anti-exposure coveralls, US Coastguard Type V PFD. 

(c) A life-raft must meet the requirements of TSO C70 and contain a survival kit. 

(d) The survival kit required in paragraph (c) must include-  

(1) a canopy; and 

(2) a radar reflector or a flare kit; and 

(3) a life-raft repair kit; and 

(4) a bailing bucket; and 

(5) a signalling mirror; and 

(6) a whistle; and 

(7) a raft knife; and 

(8) a compressed gas bottle for emergency inflation; and 

(9) an inflation pump; and  

(10) a 25 m retaining line; and  

(11) a magnetic compass; and  

(12) a dye marker; and 

(13) a flashlight having at least 2 ‘D’ cells or equivalent; and 

(14) a fishing kit; and 

(15) 2 oars or 2 glove paddles; and 

(16) a 2 day supply of food rations supplying at least 1000 calories per day for every 

person that the raft is rated to carry; and 

(17) 1200 mls of water for every 2 persons that the raft is rated to carry, or 1 sea 

water desalting kit; and 

(18) a first aid kit suitable for treatment of minor injuries; and 

(19) a book on survival appropriate for the area over which the aircraft is operated; 

and 

(20) a sea anchor; and 

(21) a water collection bag or cups. 

(e) A survival locator light must meet the requirements of TSO C85. 
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А.15. Ослын байршил дамжуулагч (ЕLТ) 

(a) Ослын байршил дамжуулагч автомат ELT(S) нь дараах шаардлагыг хангасан байх 

ёстой: 

(1) TSO C126;  

(2) 121.5 мгц болон 406 мгц-ийн хоёулангаар нь дамжуулдаг байх. 

(b) [Хүчингүй болсон] 

(c) Онцгой нөхцөлийн радио байрлал заагч Ослын байршил заах радио дохиологч 

(EPIRB) нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) IEC 61097-2;  

(2) 121.5 мгц болон 406 мгц-ийн хоёулангаар нь дамжуулдаг байх. 

(d) ELT(S), EPIRB нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) өөрөө хөвөх чадвартай байх;  

(2) усны хамгаалалттай байх;  

(3) зөөврийн байх. 

(e) PLB нь 121.5 мгц болон 406 мгц-ийн хоёулангаар нь ажилладаг байх ба дараах 

шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) IEC 61097-2; эсхүл 

(2) COSPAS-SARSAT маягийн зөвшөөрөлтэй. 

(f) ELT(S)-ийг онцгой нөхцөлийн үед агаарын хөлөгт байгаа этгээд хялбар хүрэх 

боломжтой хэлбэрээр байрлуулсан байх ёстой. 

А.16. Хүчилтөрөгч 

Агаарын хөлөгт ашиглах хүчилтөрөгч нь нисэхийн хүчилтөрөгчийн стандартыг 

хангасан минимум 99%-ийн цэвэршилттэй, максимум 1 м³-д 0.0056 грамм чийгтэй байх 

ба нүүрстөрөгчийн дан исэлгүй байх ёстой на. 

А.17. Зорчигчийн хүчилтөрөгчийн баг 

Зорчигчийн хүчилтөрөгчийн баг нь ТSО С64-ийн шаардлагыг хангасан байх ёстой на. 

А.18. Багийн гишүүд шаардлагатай үед хэрэглэх хүчилтөрөгчийн баг 

(a) Багийн гишүүд шаардлагатай үед хэрэглэх хүчилтөрөгчийн баг нь ТSО С78-ын 

шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

(b) Нисэх багийн гишүүд шаардлагатай үед хэрэглэх хүчилтөрөгчийн баг нь онцгой 

нөхцөлд ажил үүргээ гүйцэтгэхэд цаг алдалгүй хэрэглэх боломжтой байх ёстой ба: 

(1) хураасан байрлалаас нэг гараараа авч өмсөх боломжтой байх; 

(2) зохих ёсоор бэхэлсэн, битүүмжилсэн байх ба 5 секундийн дотор шаардлагатай 

хүчилтөрөгчөөр хангах чадвартай байх;  

(3) дараах нөхцөлийг хангасан байх: 

(i) харааны шилийг хараанд муугаар нөлөөлөхгүйгээр, эсхүл хүчилтөрөгчийн 

хамгаалалтыг алдуулахгүй байхаар хэрэглэх; 
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A.15. Emergency locator transmitters 

(a) An ELT(S) must- 

(1) be TSO C126 certified; and 

(2) transmit on both frequencies of 406 MHz and 121.5 MHz. 

(b) [Revoked] 

(c) An EPIRB must- 

(1) meet the requirements of IEC 61097-2; and 

(2) transmit on both frequencies of 406 MHz and 121.5 MHz. 

(d) An ELT(S) and EPIRB must- 

(1) be self-buoyant; and 

(2) be water resistant; and 

(3) be portable. 

(e) A PLB must operate on both frequencies of 406 MHz and 121.5 MHz, and must- 

(1) meet the requirements of IEC 61097-2; or 

(2) be COSPAS-SARSAT type approved. 

(f) An ELT(S) must be stowed in the aircraft in a manner that allows it to be readily 

available to any person on the aircraft in the event of an emergency. 

A.16. Oxygen 

Oxygen used in aircraft shall must be of Aviation Oxygen Standard which is gaseous 

oxygen with a minimum purity of 99%, maximum moisture of 0.0056 grams per cubic 

metre, and nil carbon monoxide. 

A.17. Passenger oxygen masks 

Each passenger oxygen mask shall must meet the requirements of TSO C64. 

A.18. Crew member on-demand oxygen masks 

(a) Each crew member on-demand oxygen mask must meet the requirements of TSO 

C78. 

(b) Each on-demand oxygen mask for flight crew members must, without causing 

undue delay in proceeding with emergency duties, be- 

(1) capable of being placed on the face with one hand from the stowed position; 

and 

(2) properly secured, sealed, and capable of supplying oxygen upon demand 

within five seconds; and 

(3) able to provide for- 

(i) the use of corrective eyeglasses without undue impairment of vision or loss 

of protection; and 
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(ii) нисэх багийн гишүүд тэдний үндсэн суудаг байрлалаас дотоод холбоогоор 

холбоо барих;  

(iii) хоёр нисэх багийн гишүүний хооронд болон зорчигчийн бүхээг бүрд байгаа 

нэгээс доошгүй багийн гишүүдийн суудлын хооронд холбоо барих. 

А.19. Хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж 

(a) Нисэх багийн гишүүний хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж нь дараах хэмжээний 

хүчилтөрөгчийн урсгалаар хангах ёстой: 

(1) тасралтгүй урсгалтай төхөөрөмжийн хувьд: 

(i) STPD нь 2 л/минутаас их; эсхүл 

(ii) 700 мл амьсгалын багтаамжтай BTPS 15 л/минутад амьсгалах үед MTOPP 

нь 149 мм м.у.б-ыг хадгалж байх шаардлагатай;  

(2) шаардлагатай үед хэрэглэх төхөөрөмжийн хувьд: 

(i) AMSL 10 650 м (35 000 ft) хүртэлх нислэгийн хувьд, MTOPP нь 120 мм м.у.б-

ыг хадгалж байхыг шаардсанаас багагүй;  

(ii) AMSL 10 650 м-ээс (35 000 ft) дээш нислэгийн хувьд, BTPS нь 20 

л/минутаас багагүй;  

(iii) AMSL 12 500 м-ээс (41 000 ft) дээш нислэгийн хувьд, гадна орчны 

даралтаас дээш 15 мм м.у.б-аас багагүй болтол байнга ихсэж байх ба 

AMSL 13 700 м-т (45 000 ft) BTPS нь 30 л/минут байх;  

(3) хамгаалах төхөөрөмжийн хувьд, AMSL 2450 м (8000 ft) даралтын өндрийн-

түвшинд BTPD нь 30 л/минут байх. 

(b) Багийн гишүүн болон зорчигчийн хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж нь дараах хүчил 

төрөгчийн урсгалаар хангадаг байх ёстой: 

(1) AMSL 3000 - 5650 м-ийн хооронд (10 000 - 18 500 ft) үйлдэх нислэгийн хувьд, 

700 мл амьсгалын багтаамжтай BTPS-ээр 15 л/минут амьсгалж байх үед 

MTOPP нь 100 мм м.у.б-ыг хадгалж байхыг шаардсанаас багагүй байх; 

(2) AMSL 5650 - 12 200 м-ийн хооронд (18 500 - 40 000 ft) үйлдэх нислэгийн хувьд, 

1100 мл амьсгалын багтаамжтай BTPS-ээр 30 л/минутад амьсгалж байх үед 

MTOPP нь 83.8 мм м.у.б-ыг хадгалж байхыг шаардсанаас багагүй байх;  

(3) AMSL 12 200 - 13 700 м-ийн хооронд (40 000 - 45 000 ft) үйлдэх нислэгийн хувьд, 

1100 мл амьсгалын багтаамжтай BTPS нь 30 л/минутад амьсгалж байх үед 

MTOPP нь 55 мм м.у.б-ыг хадгалж байхыг шаардсанаас багагүй байх; 

(c) Зөөврийн хүчилтөрөгчийн төхөөрөмж нь дараах хэмжээний хүчилтөрөгчийн 

урсгалаар хангадаг байх ёстой: 

(1) бага тохируулгад STPD нь 2 л/ минутаас багагүй;  

(2) их тохируулгад STPD нь 4 л/минутаас багагүй. 

(d) Шаардлагатай үед хэрэглэх хүчилтөрөгчийн тохируулагч нь TSO C89-ийн 

шаардлагыг хангасан байх ёстой. 
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(ii) communication by intercom with each flight crew member while in their 

normally seated position; and 

(iii) communication between each of two flight crew member stations and at 

least one crew member station in each passenger compartment. 

A.19. Oxygen equipment 

(a) Flight crew member oxygen equipment must provide an oxygen flow rate- 

(1) for continuous flow equipment, that is the greater of-  

(i) 2 litres per minute STPD; or 

(ii) that required to maintain a MTOPP of 149 mm Hg when breathing 15 litres 

per minute BTPS with a tidal volume of 700 millilitres; and 

(2) for on-demand equipment- 

(i) for flights up to 35 000 feet AMSL, not less than that required to maintain 

a MTOPP of 122 mm Hg; and 

(ii) for flights above 35 000 feet AMSL, not less than 20 litres per minute 

BTPS; and 

(iii) for flights above 41 000 feet AMSL, that progressively increases until not 

less than 15 mm Hg above ambient pressure and 30 litres per minute 

BTPS is achieved at 45 000 feet AMSL; and 

(3) for protective equipment, of 30 litres per minute BTPD at a pressure altitude of 

8 000 feet AMSL. 

(b) Crew member and passenger oxygen equipment must provide an oxygen flow 

rate- 

(1) for flights from 10 000 feet to 18 500 feet AMSL, not less than that required to 

maintain a MTOPP of 100 mm Hg when breathing 15 litres per minute BTPS 

with a tidal volume of 700 millilitres; and 

(2) for flights from 18 500 feet to 40 000 feet AMSL, not less than that required to 

maintain a MTOPP of 83.8 mm Hg when breathing 30 litres per minute BTPS 

with a tidal volume of 1100 millilitres; and 

(3) for flights from 40 000 feet to 45 000 feet AMSL, not less than that required to 

maintain a MTOPP of 55 mm Hg when breathing 30 litres per minute BTPS 

with a tidal volume of 1100 millilitres. 

(c) Portable oxygen equipment must provide an oxygen flow rate of not less than- 

(1) 2 litres per minute STPD on a low setting; and 

(2) 4 litres per minute STPD on a high setting. 

(d) On-demand oxygen regulators must meet the requirements of TSO C89. 

  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 91 
 

 

2023 он ... сар ...  109 

А.20. Амьсгал хамгаалах төхөөрөмж (PBE) 

Амьсгал хамгаалах төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой на: 

(1) TSO C99-ийн шаардлага;  

(2) хэрэглэгчийг дараах нөлөөнөөс хамгаалсан байх: 

(i) утаа; эсхүл 

(ii) нүүрстөрөгчийн давхар исэл; эсхүл 

(iii) бусад аюултай хий; эсхүл 

(iv) нисэх онгоцны битүүмжлэл алдахаас бусад шалтгаанаар үүссэн 

хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчин. 

А.21. Багийн гишүүдийн зөөврийн амьсгал хамгаалах төхөөрөмж 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, багийн гишүүдийн зөөврийн 

амьсгал хамгаалах төхөөрөмж нь TSO C116-гийн шаардлагыг хангасан байх ёстой на. 

(b) Багийн гишүүдийн зөөврийн амьсгал хамгаалах төхөөрөмж нь багийн гишүүд 

үүрэгт ажлаа саадгүй гүйцэтгэх боломжийг хязгаарлахгүй амьсгал хамгаалах 

төхөөрөмжтэй холбосон зөөврийн хүчилтөрөгчийн төхөөрөмжөөс бүрдсэн байж болно. 

А.22. Транспондер төхөөрөмж 

SSR транспондер нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) TSO C74c-ийн шаардлага; эсхүл 

(2) Mode S горимд ажиллах төхөөрөмжид, TSO C112-ын зохих ангилал. 

А.23. Өндрийн-түвшнийг мэдээллийг кодлох төхөөрөмж 

Өндрийн-түвшнийг мэдээллийг кодлох төхөөрөмж нь TSO C88-ын шаардлагыг 

хангасан байх ёстой. 

А.24. Өндрийн-түвшнийг анхааруулах систем, эсхүл төхөөрөмж 

AGL 1000 м-ээс (3000 ft) доош түвшинд гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны хувьд, 

тухайн өндрийн-түвшнийг анхааруулах систем, эсхүл хэрэглэл нь гэрлэн, эсхүл дуут 

дохионы зөвхөн аль нэг дохиог өгдөг байх шаардлагатай. 

А.25. Онцгой нөхцөлийн үед хэрэглэх шүхрийн иж бүрдэл 

Онцгой нөхцөлийн үед хэрэглэх шүхрийн иж бүрдэл нь дараах шаардлагыг хангасан 

байх ёстой: 

(1) холбогдох маягийн гэрчилгээний; эсхүл 

(2) TSO C23; эсхүл 

(3) цэргийн бүтээгдэхүүний шаардлага, захиалгын дугаар, эсхүл бусад холбогдох 

цэргийн оноосон, эсхүл тодорхойлолтын дугаар; эсхүл 

(4) LTF 3(5)03; эсхүл 

(5) Европын Стандарт EN 12491; эсхүл 

(6) AFNOR болон DHV стандарт.  
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A.20. Protective breathing equipment 

Protective breathing equipment shall must- 

(1) meet the requirements of TSO C99; and 

(2) protect users from the effects of-  

(i) smoke; or 

(ii) carbon dioxide; or 

(iii) other harmful gases; or 

(iv) an oxygen deficient environment caused by other than aeroplane 

depressurisation. 

A.21. Crew member portable protective breathing equipment 

(a) Except as provided in paragraph (b), crew member portable protective breathing 

equipment shall must meet the requirements of TSO C116. 

(b) Crew member portable protective breathing equipment may consist of a portable 

oxygen supply connected to protective breathing equipment that allows unrestricted 

performance of crew member duties. 

A.22. Transponder equipment 

Each SSR transponder must meet- 

(1) the requirements of TSO C74c; or 

(2) for Mode S capable equipment, the appropriate class of TSO C112. 

A.23. Altitude encoder equipment 

Each altitude encoder must meet the requirements of TSO C88. 

A.24. Altitude alerting system or device 

For operation below 3000 feet AGL, the altitude alerting system or device need only 

provide one signal, either visual or aural. 

A.25. Parachute assembly for emergency use 

A parachute assembly for emergency use must meet the requirements of-  

(1) an applicable type certificate; or 

(2) TSO C23; or 

(3) a military drawing and order number or any other military designation or 

specification number; or 

(4) LTF 35/03; or 

(5) European Norm EN 12491; or 

(6) AFNOR and DHV standards. 
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А.26. Глайдер чирэх холбоос 

Глайдер чирэх холбоос нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой: 

(1) энэ хэсгийн (2)-т зааснаас бусад тохиолдолд, глайдер чирэх холбоосны бат 

бэх чанарын тасрах хязгаар нь чирэгдэж байгаа глайдерын MCTOW-ийн 80%-

иас багагүй, эсхүл 200%-иас дээш байх; 

(2) хэрэв ашиглаж байгаа холбоосны бат бөх чанарын тасрах хязгаар нь чирэх 

глайдерын MCTOW-ийн 200%-иас дээш бол дараах холбоосны бэхэлгээний 

цэгт аюулгүйн холбоос суурилуулсан байх: 

(i) глайдерт холбосон бэхэлгээний бат бэх чанарын хязгаар нь глайдерын 

MCTOW-ийн 80%-иас доошгүй, гэхдээ MCTOW-ээс хоёр дахинаас ихгүй; 

(ii) тухайн агаарын хөлөгт холбосон бэхэлгээний бат бэх чанарын хязгаар нь 

глайдерын MCTOW-ийн 100%-иас доошгүй, гэхдээ MCTOW-ээс хоёр 

дахинаас ихгүй. 

 

 

--oOo-- 
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A.26. Glider tow lines 

A Glider tow line must- 

(1) except as provided in paragraph (2), have a breaking strength of not less than 

80% or more than 200% of the MCTOW of the glider to be towed; and 

(2) if the tow line used has a breaking strength of more than 200% of the MCTOW 

of the glider to be towed, have a safety link installed at the point of attachment 

to- 

(i) the glider with a breaking strength of not less than 80% of the glider’s 

MCTOW but not more than twice the glider’s MCTOW; and 

(ii) the aircraft with a breaking strength of at least 100% of the glider’s 

MCTOW but not more than twice the glider’s MCTOW. 
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