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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР
ИНД-173 нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:

хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох болон засвар өөрчлөлт хийх байгууллагын
гэрчилгээжүүлэлтийн болон үйл ажиллагааны;

хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох техникийн стандартууд.
Энэ Дүрэм нь хөдөлгүүр ажиллагаагүй болсон онцгой нөхцөлийн үед ашиглах, үйл
ажиллагааны үзүүлэлтийн хязгаарлалттай агаарын хөлгийн нислэгийн журам, эсхүл
нислэгийн замыг зохиоход хамаарахгүй.
ИНД-173 нь Монгол Улсын Нислэгийн Мэдээллийн Бүсэд (цаашид FIR гэх) IFR-ийн дагуу
нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт ашиглахад зориулсан хэрэглэлийн нислэгийн
журам зохиох, засвар өөрчлөлт хийх болон түгээх ажиллагаа нь хэрэглэлийн нислэгийн
журмын ICAO-гийн стандарт болон зөвлөмжийг хангадаг, эсхүл илүү өндөр түвшинд
гүйцэтгэдэг болохыг бататгах зорилготой.

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний
баталсан ИНД-173-ын цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор
хэрэглэнэ. Хүчинтэй ИНД-173, түүний нэмэлт өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-аас,
эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой.
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DESCRIPTION
Part 173 prescribes
rules governing the certification and operation of organisations that provide
services for the design and maintenance of instrument flight procedures; and

the technical standards for the design of instrument flight procedures.
The Part does not apply to the design of aircraft performance operating limitations or flight
paths for engine inoperative emergency procedures.
Part 173 aims to ensure that the design, maintenance, and promulgation of instrument
flight procedures intended for use by aircraft operating under instrument flight rules (IFR)
in the Mongolian Flight Information Region (Mongolian FIR) meet or exceed the ICAO
standards and recommended practices for instrument flight procedures.

This document is the current consolidated version of Part 173 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
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Мэдээлэл
Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн Дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн
салбарт нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад шилжих Олон улсын иргэний нисэхийн
байгууллагын 1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол
Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-нд
байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын
Иргэний нисэхийн дүрмийг боловсруулсан.

Өөрчлөлтийн түүх

Хүчинтэй огноо

Анхны боловсруулалт

2002 оны 12 сарын 20

Нэмэлт өөрчлөлт 1

2010 оны 10 сарын 05

Нэмэлт өөрчлөлт 2 (Шинэчлэлт)

2021 оны 02 сарын 04

Нэмэлт өөрчлөлт 3

2022 оны … сарын …

Тэмдэглэл: ИНД-173-ын шинэчлэлтийг монгол болон англи хэл дээр, NZ Part 173-ын
2017 оны 03 сарын 10-ны A.3-т үндэслэн боловсруулсан болно.
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Bulletin
ICAO 29th Assembly Resolution A29-3 of year 1992 urges States to promote global
harmonization of national rules.
In order to implement this Resolution, Mongolian Civil Aviation Regulation has been
developed based on “Memorandum for Technical Cooperation” between CAA of Mongolia
and New Zealand, signed on 6th of May, 1999.

Amendment history

Effective date

Original issue

20 December 2002

Amendment 1

05 October 2010

Amendment 2 (Re-issue)

04 February 2021

Amendment 3

… … 2022

Note: This Part 173 original issue has been released in Mongolian and English
languages, based on NZCAR Part 173 Amend.3 of 10 Mar 2017.
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A Бүлэг - Ерөнхий зүйл
173.1.

Зорилго

(a) Энэ Дүрэм нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:
(1) хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох, засвар өөрчлөлт хийх байгууллагын
гэрчилгээжүүлэлтийн болон үйл ажиллагааны;
(2) хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох техникийн стандартууд.
(b) Энэ Дүрэм нь хөдөлгүүр ажиллагаагүй болсон онцгой нөхцөлийн үед ашиглах, үйл
ажиллагааны үзүүлэлтийн хязгаарлалттай агаарын хөлгийн нислэгийн журам, эсхүл
нислэгийн замыг зохиоход хамаарахгүй.
173.3.

Нэр томьёо болон товчлол

Энэ Дүрэмтэй холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны
тайлбарт багтсан.
173.5.

Гэрчилгээний шаардлага

Аливаа этгээд нь энэ Дүрмийн дагуу олгосон хэрэглэлийн нислэгийн журмын
үйлчилгээний байгууллагын (цаашид “ХНЖҮБ” гэх) гэрчилгээний эрх, хязгаарлалтад
заагаагүй хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээг Монгол Улсын FIR-д үзүүлэхгүй
байх үүрэгтэй.
173.7.

Гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргах

ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь CAA 24173/01 маягтыг бөглөж, дараах
баримтын хамт Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй:
(1) 173.71-д шаардсан хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар;
(2) хэрэв хамааралтай бол, зохих төлбөрийн баримт.
173.9.

Гэрчилгээ олгох

Хэрэв Дарга дараах шаардлага хангагдсан гэж үзвэл, хүсэлт гаргагчид ХНЖҮБ-ын
гэрчилгээ олгоно:
(1) хүсэлт гаргагч B Бүлгийн шаардлага хангасан байх;
(2) хүсэлт гаргагч болон 173.51(a)-д шаардсан удирдах ажилтнууд нь тохирох зөв
хүн байх;
(3) тухайн гэрчилгээг олгох нь нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд
харшлахгүй байх.
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Subpart A - General
173.1.

Purpose

(a) This Part prescribes(1) the rules governing the certification and operation of an organisation that
provides services for the design and maintenance of instrument flight
procedures; and
(2) the technical standards for the design of instrument flight procedures.
(b) This Part does not apply to the design of aircraft performance operating limitations
or flight paths, for engine inoperative emergency procedures.
173.3.

Definitions and abbreviations

Definitions and abbreviations relating to this Part are contained in CAR interpretation
summary.
173.5.

Requirement for certificate

A person must not provide an instrument flight procedure service for the Mongolian
FIR except under the authority of and limitations of an instrument flight procedure
service certificate issued in accordance with this Part.
173.7.

Application for certificate

An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
complete form CAA 24173/01, and submit it to the Director with(1) the applicant’s exposition required by rule 173.71; and
(2) if applicable, a payment of the appropriate fee.
173.9.

Issue of certificate

An applicant is granted an instrument flight procedure service certificate if the Director
is satisfied that(1) the applicant meets the requirements of Subpart B; and
(2) the applicant and the senior persons required by rule 173.51(a) are fit and
proper persons; and
(3) the granting of the certificate is not contrary to the interests of aviation safety.

… … 2022

1

Иргэний Нисэхийн Дүрэм 173

173.11.

Гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх

ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ нь:
(1) гэрчилгээ эзэмшигчид дараах эрхийг олгоно:
(i) хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох, нислэгээр баталгаажуулах,
гэрчилгээжүүлэх болон засвар өөрчлөлт хийх;
(ii) ИНД-95-ын шаардлагыг харгалзан, тухайн гэрчилгээ эзэмшигч
гэрчилгээжүүлсэн ба www.mcaa.gov.mn цахим хуудсаар мэдээлсэн, хэвлэн
нийтлэх болон агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд ашиглахад бэлэн,
хэрэглэлийн нислэгийн журамтай холбоотой нисэхийн өгөгдлийг багтаасан
нисэхийн мэдээллийг гаргах;
(2) тухайн гэрчилгээ эзэмшигчийн зохиох, нислэгээр баталгаажуулах,
гэрчилгээжүүлэх болон засвар өөрчлөлт хийх эрх олгогдсон хэрэглэлийн
нислэгийн журмын төрлийг заана.
173.13.

Гэрчилгээний хугацаа

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээг 5 жил хүртэл хугацаагаар олгож, эсхүл сунгаж болно.
(b) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ нь түүний хугацаа дууссан, түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй
болгосноос бусад тохиолдолд хүчинтэй хэвээр байна.
173.15.

Гэрчилгээ сунгах

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийг CAA 24173/01 маягтын дагуу гаргах
ёстой.
(b) Хүсэлтийг тухайн гэрчилгээнд заасан сунгах хугацаанаас өмнө, эсхүл хэрэв сунгах
хугацааг заагаагүй бол тухайн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 90-ээс 30-аас доошгүй
хоногийн өмнө Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй.

B Бүлэг - Гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага
173.51.

Ажилтанд тавих шаардлага

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах ажилтныг үндсэн
ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллуулах үүрэгтэй:
(1) Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдсон дараах үүрэгтэй удирдах
ажилтан:
(i) тухайн байгууллагын хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээг
санхүүжүүлэх ба энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон стандартын дагуу
гүйцэтгэж чадахаа хүсэлт гаргагчийн байгууллагын хүрээнд бататгах;
(ii) тухайн байгууллага нь энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон стандартыг
хангаж байгааг бататгах;
(2) Гүйцэтгэх захирлын өмнө дараах үйл ажиллагааг хариуцсан удирдах ажилтан,
эсхүл ажилтнууд:
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173.11.

Privileges of certificate

An instrument flight procedure service certificate(1) authorises the holder of the certificate to(i) design, flight validate, certify, and maintain an instrument flight procedure;
and
(ii) subject to the requirements of Part 95, make aeronautical information
including aeronautical data relating to an instrument flight procedure that
has been certified by the certificate holder and notified in the website
www.mcaa.gov.mn, available for publication and operational use by an
aircraft; and
(2) specifies the types of instrument flight procedure that the certificate holder is
authorised to design, flight validate, certify and maintain.
173.13.

Duration of certificate

(a) An instrument flight procedure service certificate is granted or renewed for a period
of up to 5 years.
(b) An instrument flight procedure service certificate remains in force until it expires,
or is suspended or revoked.
173.15.

Renewal of certificate

(a) An application for the renewal of an instrument flight procedure service certificate
must be made on form CAA 24173/01.
(b) The application must be submitted to the Director before the application renewal
date specified on the certificate or, if no such date is specified, not less than 90 30
days before the certificate expires.

Subpart B - Certification Requirements
173.51.

Personnel requirements

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
employ or contract(1) a senior person identified as the chief executive who(i) has the authority within the applicant’s organisation to ensure that the
organisation’s instrument flight procedure services can be financed and
carried out in accordance with the requirements and standards prescribed
by this Part; and
(ii) is responsible for ensuring that the organisation complies with the
requirements and standards prescribed by this Part; and
(2) a senior person or persons responsible to the chief executive for-
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(i) хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь Ерөнхий заавраа дагаж мөрдөж байгааг
бататгах;
(ii) ИНД-95-ын дагуу Монгол Улсын ANR-д оруулах зорилгоор тухайн хүсэлт
гаргагч байгууллагын гаргасан, хэвлэн нийтлэх болон үйл ажиллагаанд
ашиглахад бэлэн болгосон хэрэглэлийн нислэгийн журам бүрийг
гэрчилгээжүүлэх;
(iii) 173.69-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо;
(3) хүсэлт гаргагчийн байгууллагаас нийлүүлэх хэрэглэлийн нислэгийн журмыг
төлөвлөх, зохиох, бататгах болон засвар өөрчлөлт хийх хангалттай тооны
ажилтан.
(b) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах ажилтны ур чадварт суурь
үнэлгээ хийх, сургах болон ур чадварыг хадгалах журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй:
(1) хэрэглэлийн нислэгийн журмыг төлөвлөх, зохиох, зохиолтыг бататгах болон
засвар өөрчлөлт хийх ажилтнууд;
(2) хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх эрх олгогдсон удирдах
ажилтнууд.
(c) Хэрэглэлийн нислэгийн журмын гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан удирдах ажилтан,
эсхүл ажилтнуудад тухайн журмыг гэрчилгээжүүлэх эрхийг 173.57-гийн дагуу олгосон
байх ёстой.
(d) Энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан удирдах ажилтнуудын мэргэшил болон туршлагыг
Хавсралт A-д заасан.
173.53. Ашиглах төхөөрөмж болон баримт бичигт Байгууламжид тавих
шаардлага
(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт заасан хэрэглэлийн нислэгийн журмын
төрлийг
зохиох,
зохиолтыг
бататгах,
гэрчилгээжүүлэх,
нислэгээр
баталгаажуулах болон засвар өөрчлөлт хийхэд тохиромжтой төхөөрөмжийг
ашиглахад бэлэн байлгах;
(2) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагын гэрчилгээжүүлэх, засвар өөрчлөлт
хийх хэрэглэлийн нислэгийн журмыг зохиох, зохиолтыг бататгах, нислэгээр
баталгаажуулах болон засвар өөрчлөлт хийхэд шаардлагатай нисэхийн
өгөгдөл, газрын хаялбарын өгөгдөл болон саадын өгөгдлийг багтаасан, гэхдээ
үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад холбогдох, хүчинтэй өгөгдлийг ашиглах
боломжтой байх;
(3) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт заасан хэрэглэлийн нислэгийн журмын
төрлийг
зохиох,
зохиолтыг
бататгах,
гэрчилгээжүүлэх,
нислэгээр
баталгаажуулах болон засвар өөрчлөлт хийхэд хамаарах техникийн стандарт,
зөвлөмж, зааварчилгаа болон бусад шаардлагатай байж болох баримт
бичгээс бүрдсэн холбогдох баримт бичгийн хувийг эзэмшдэг байх, эсхүл
ашиглахад бэлэн байлгах.
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(i) ensuring that the applicant’s organisation complies with the organisation’s
exposition; and
(ii) the certification of every instrument flight procedure provided by the
applicant’s organisation for entry into the Mongolian ANR under Part 95
and made available for publication and operational use; and
(iii) the system for safety management required under rule 173.69; and
(3) sufficient personnel to plan, design, verify, and maintain the instrument flight
procedures provided by the applicant’s organisation.
(b) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for initially assessing, training, and for maintaining, the
competence of(1) those personnel involved in the planning, design, design verification, and
maintenance of instrument flight procedures; and
(2) those senior persons who are authorised to certify instrument flight
procedures.
(c) The senior person or persons responsible for the certification of instrument flight
procedures must be authorised in accordance with rule 173.57 to certify the
procedures.
(d) The qualifications and experience for the senior persons referred to in paragraph
(a)(2) are specified in Appendix A.
173.53.

Facility requirements

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must(1) have available equipment that is appropriate for the design, design verification,
certification, flight validation, and maintenance of the types of instrument flight
procedure that are specified in the applicant’s exposition; and
(2) have access to relevant and current data including, but not limited to,
aeronautical data, land contour data, and obstacle data for the design, design
verification, flight validation, and maintenance of the instrument flight
procedures certified by, and maintained by, the applicant’s organisation; and
(3) hold or have ready access to copies of relevant documentation comprising
technical standards, practices, and instructions, and any other documentation
that may be necessary for the design, design verification, certification, flight
validation, and maintenance of the types of instrument flight procedure that are
specified in the applicant’s exposition.
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(b) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг бататгах
журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй:
(1) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт заасан тухайн хэрэглэлийн нислэгийн
журмын төрөлд шаардлагатай энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан өгөгдлийг ажилтнууд
ашиглах боломжтой байлгах;
(2) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт заасан хэрэглэлийн нислэгийн журам
зохиох, зохиолтыг бататгах, нислэгээр баталгаажуулах болон засвар өөрчлөлт
хийхэд зориулсан энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан өгөгдөл нь хүчинтэй, эргэн
тогтоох боломжтой байх ба шалгаж болохуйц нарийвчлалын шаардлагатай
түвшнийг хангасан байх.
(c) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг бататгах
зорилгоор энэ зүйлийн (a)(3)-т шаардсан бүх баримт бичгийг хянах журмыг тогтоосон
байх үүрэгтэй:
(1) баримт бичгийг боловсруулж гаргах болон ашиглахын өмнө холбогдох этгээд
хянаж, зөвшөөрдөг байх;
(2) хэрэв ажилтан авч ашиглах шаардлагатай бол, холбогдох баримт бичгийн
хүчинтэй хувийг шаардлагатай байрлал бүрд бэлэн байлгах;
(3) хүчингүй болсон баримт бичгийг боловсруулж гаргасан болон ашиглаж байгаа
цэг бүрээс нэн даруй хураан авдаг байх;
(4) баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулж гаргах болон
ашиглахын өмнө холбогдох этгээд хянаж, зөвшөөрдөг байх;
(5) өөрчлөгдөж хүчингүй болсон материалыг ашиглахаас сэргийлж, баримт
бичгийн хуудас бүрийн хүчинтэй хувилбарыг таньж тогтоож болдог байх.
173.55.

Хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн хүсэлт гаргагчийн
гэрчилгээний эрхийн хүрээнд 173.59-ийн дагуу гэрчилгээжүүлэх хэрэглэлийн
нислэгийн журам бүрийг дараах шаардлагыг хангасан болохыг бататгах журмыг
тогтоосон байх үүрэгтэй:
(1) тухайн журмыг, D Бүлэгт заасан холбогдох шаардлага болон стандартыг
хангасан болохыг бататгасан аргачлалыг ашиглан зохиодог, эсхүл нэмэлт
өөрчлөлт хийдэг байх;
(2) гэрчилгээжүүлэхийн өмнө, тухайн журам зохиолтыг шууд хариуцаж хийсэн
этгээдээс хамааралгүй мэргэшсэн ажилтан хараат бусаар бататгадаг байх;
(3) энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, дараах шаардлагыг бататгах
зорилгоор энэ зүйлийн (с)-д шаардсан журмын дагуу нислэгээр
баталгаажуулдаг байх:
(i) хэрэглэлийн нислэгийн журам нь тухайн журмыг зориулж гаргасан агаарын
хөлгийн категорийн хувьд, аюулгүй ажиллах практик дадал болон
нисгэгчийн ажлын ачааллын хүрээнд уг журмыг ашиглан маневрыг шат
дараатайгаар гүйцэтгэх боломжийг агаарын хөлөгт олгодог байх;
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(b) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for ensuring that(1) personnel have access to the data referred to in paragraph (a)(2) for the types
of instrument flight procedure specified in the applicant’s exposition; and
(2) the data referred to in paragraph (a)(2) is current, traceable, and meets the
required level of verifiable accuracy for the design, design verification, flight
validation, and maintenance of instrument flight procedures specified in the
applicant’s exposition.
(c) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for controlling all documentation required by paragraph (a)(3) to
ensure that(1) the documentation is reviewed and authorised by an appropriate person before
issue and use; and
(2) current issues of relevant documentation are available to personnel at every
location if they need access to the documentation; and
(3) every obsolete document is promptly removed from every point of issue and
use; and
(4) a change to documentation is reviewed and authorised by an appropriate
person before issue and use; and
(5) the current version of each item of documentation can be identified to prevent
the use of superseded material.
173.55.

Design of instrument flight procedures

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish procedures for ensuring that every instrument flight procedure certified under
the authority of the applicant’s certificate in accordance with rule 173.59, is(1) designed or amended using methods ensuring that the procedure meets the
applicable requirements and standards prescribed in Subpart D; and
(2) independently verified, before certification, by a qualified person who is
independent of the person directly responsible for the design; and
(3) except as provided in paragraph (b), flight validated in accordance with the
procedures required under paragraph (c), to ensure that(i) the instrument flight procedure allows aircraft using the procedure to
manoeuvre consistently within safe operating practices and pilot
workloads for the categories of aircraft that the procedure is intended for;
and
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(ii) хэрэглэлийн нислэгийн журам нь, тухайн журмыг ашиглаж байгаа агаарын
хөлөг саадаас чөлөөтэй байгааг бататгах зорилгоор ICAO, эсхүл агаарын
хөлгийн үйл ажиллагаанд зориулсан бусад стандартын дагуу азимут, зайн
мэдээлэл болон нарийвчлалтай ойртолтын босоо чиглүүлэлтийн
мэдээллээр хангадаг байх;
(iii) хэрэглэлийн нислэгийн журам нь аливаа радио давтамжийн нөлөөнд
автдаггүй байх;
(iv) ил харааны чиглүүлэлтийн систем болон ХБЗ-ны ил харааны туслах
хэрэгсэл, тэмдэглэгээ нь тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журамд тохирдог
байх ба гэрэлтүүлэг, лазерын гэрлээр тэнгэрт тусгах үзүүлбэр, эсхүл бусад
ил хараа сарниулах хэрэгслээр төөрөгдүүлэхээргүй байх.
(b) Хэрэв хүчинтэй саадын өгөгдөл нь тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмын
зохиолтын шаардлагыг хангасан болохыг харуулж байгаа бол, дараах хэрэглэлийн
нислэгийн журмыг нислэгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй:
(1) дараахаас бусад тохиолдолд, нислэгийн замын, эсхүл хэрэглэлээр нисэн ирэх
журам:
(i) тухайн журмын шаардлагыг дэмждэг навигацийн системийн бүрхэлтэд
эргэлзэх шалтгаан байгаа; эсхүл
(ii) тухайн журам нь, түүнийг зориулан зохиосон ангиллын агаарын хөлгийн
нисэх чадвар болон техникийн үзүүлэлтийг хязгаарладаг байх;
(2) тухайн журам нь, түүнийг зориулан зохиосон ангиллын агаарын хөлгийн нисэх
чадвар болон техникийн үзүүлэлтийг хязгаарладаг байхаас бусад тохиолдолд,
хэрэглэлээр нисэн гарах журам;
(3) өмнө нь нислэгээр баталгаажуулсан хэрэглэлийн ойртолтын журмын нэмэлт
өөрчлөлт, хэрэв:
(i) зохиолтын өөрчлөлтийг журам зохиох үйл явцын үед бататгаж чадаж
байгаа бол;
(ii) санал болгосон нэмэлт өөрчлөлтөд аюулгүй байдлын үнэлгээ хийгдсэн ба
тухайн нэмэлт өөрчлөлтөөр тухайн журмын аюулгүй байдалд нэмэлт
эрсдэл учруулахгүй болохыг бататгасан бол.
(c) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь энэ зүйлийн (а)(3)-т шаардсан
хэрэглэлийн нислэгийн журмыг нислэгээр баталгаажуулах журмыг тогтоосон байх
үүрэгтэй.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д шаардсан нислэгээр баталгаажуулах журам нь дараах
төхөөрөмж ашиглах шаардлагыг багтаасан байх ёстой:
(1) оновчтой ба тухайн хийж байгаа баталгаажуулалтад шаардлагатай холбогдох
стандартад тохирсныг эргэн тогтоох боломжтой нарийвчлалтай байх;
(2) програм хангамж, системийн програм болон хөндлөнгийн салхины
тодорхойгүй байдлыг багтаасан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад
хэмжлийн тодорхойгүй байдлыг тогтоосон байх;
(3) баталгаажуулалт хийх агаарын хөлгийн бодит нислэгийн замыг бичдэг байх;
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(ii) the instrument flight procedure provides azimuth and distance information,
and vertical guidance information for a precision approach, in accordance
with ICAO or other standards for the operation of aircraft to ensure that an
aircraft using the procedure remains clear of obstacles; and
(iii) the instrument flight procedure is not affected by any radio frequency
interference; and
(iv) visual guidance systems and visual aids for the runway are appropriate for
the instrument flight procedure and are not confused by lighting, laser sky
displays, or any other visual distraction.
(b) The following instrument flight procedures do not require flight validation if it can
be shown that current obstacle data meets the design requirements of the instrument
flight procedure:
(1) an en-route or an instrument arrival procedure unless(i) there is doubt about the coverage of the navigation system supporting the
requirements of the procedure; or
(ii) the procedure limits the flyability and performance characteristics of the
class of aircraft the procedure is designed for:
(2) an instrument departure procedure unless the procedure limits the flyability
and performance characteristics of the class of aircraft the procedure is
designed for:
(3) an amendment of a previously flight validated instrument approach procedure
if(i) the design change can be verified during the design process; and
(ii) a safety assessment of the proposed amendment has been completed and
confirms that no additional risks to the safety of the procedure are
introduced by the amendment.
(c) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish procedures for conducting the flight validation of an instrument flight
procedure as required by paragraph (a)(3).
(d) The flight validation procedures required under paragraph (c) must include the use
of equipment that(1) has the precision, and accuracy traceable to appropriate standards, that are
necessary for the validation being performed; and
(2) has known measurement uncertainties including, but not limited to, the
software, firmware and crosswind uncertainties; and
(3) records the actual flight path of the validation aircraft, and
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(4) тухайн систем нь хэрэглэлийн нислэгийн журмын үнэн зөв байдлыг бататгах
чадамжтай болохыг тогтоох зорилгоор ашиглахаар гаргахын өмнө болон
үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн тохируулга хийх үечлэлээс хэтрэхгүй үечлэлээр
шалгадаг байх;
(5) нислэгээр баталгаажуулах системийн журам болон шалгуурын дагуу тухайн
ашиглаж байгаа системийг мэддэг, эрх бүхий ажилтан ажиллуулдаг байх.
(e) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь хэрэглэлийн нислэгийн журамд
энэ зүйлийн (b)-гийн шаардлагыг хэрхэн хангасныг бататгах журмыг тогтоосон байх
үүрэгтэй.
(f) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь хэрэглэлийн нислэгийн журам
зохиох, засвар өөрчлөлт хийх болон өгөгдлийг дамжуулах ажиллагааны үед дараах
шаардлагыг бататгах журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй:
(1) холбогдох нисэхийн өгөгдөл болон нисэхийн мэдээлэл нь RTCA Inc. document
number RTCA/DO-201A Нисэхийн Мэдээллийн Стандарт баримт бичигт заасан
стандартыг хангасан байх;
(2) нисэхийн өгөгдлийг өөрчлөх, эсхүл боловсруулах ажиллагаа нь RTCA Inc.
document number RTCA/DO-200A Нисэхийн Өгөгдөл Боловсруулах Стандарт
баримт бичигт заасан стандартыг хангасан байх;
(3) гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллагын хүрээнд, эсхүл гадны байгууллагаас,
эсхүл байгууллагад нисэхийн мэдээлэл дамжуулах ажиллагаа нь Нисэхийн
Мэдээлэл Дамжуулах Загварт (AIXM-5) заасан стандартыг хангасан байх.
(g) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь энэ зүйлийн (f)-д заасан
стандарттай дүйцэх өөр орлох стандарт ашиглаж болно.
173.57.

Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх ажилтанд эрх олгох

(a) Энэ зүйлийн (b),(c) болон (d)-г харгалзан, ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт
гаргагч нь, хэрэглэлийн нислэгийн журмыг D Бүлэгт заасан холбогдох стандарт болон
шаардлагын дагуу зохиосон ба эдгээр шаардлагыг хангасан болохыг гэрчилгээжүүлэх
удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнуудад эрх олгох журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй.
(b) Этгээд нь Хавсралт A.1-д заасан холбогдох сургалт болон дадлагын шаардлагыг
хангаснаас бусад тохиолдолд тухайн этгээдэд эрх олгохыг зөвшөөрөхгүй.
(c) Ажилтанд олгосон эрхийг бичгээр үйлдсэн байх ёстой ба тухайн ажилтанд
гэрчилгээжүүлэх эрх олгосон хэрэглэлийн нислэгийн журмын төрлийг заасан байх
ёстой.
(d) Тухайн эрхэд заасан хэрэглэлийн нислэгийн журмын төрөл нь хэрэглэлийн
нислэгийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээнд заасан хэрэглэлийн нислэгийн
журмын төрөлд нийцсэн байх ёстой.

2022 он … сар …

6

Civil Aviation Rules Part 173

(4) is checked before being released for use, and at intervals not exceeding the
calibration intervals recommended by the manufacturer, to establish that the
system is capable of verifying the integrity of the instrument flight procedure,
and
(5) is operated in accordance with flight validation system procedures and criteria
by persons who are competent and current on the system used.
(e) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish procedures for justifying the application of paragraph (b) to an instrument
flight procedure.
(f) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish procedures for ensuring that during the processes of design, maintenance,
or transfer of data of an instrument flight procedure(1) the applicable aeronautical data and aeronautical information complies with
the standards specified in RTCA Inc. document number RTCA/DO-201A
Standards for Aeronautical Information; and
(2) manipulation or processing of aeronautical data complies with the standards
specified in RTCA Inc. document number RTCA/DO-200A Standards for
Processing Aeronautical Data; and
(3) any transfer of aeronautical information within the certificate holder’s
organisation, or to or from external entities, complies with the standards
specified in the Aeronautical Information Transfer Model (AIXM-5).
(g) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate may
use alternative standards equivalent to the standards specified in paragraph (f).
173.57.

Authorisation of persons to certify instrument flight procedures

(a) Subject to paragraphs (b), (c), and (d), an applicant for the grant of an instrument
flight procedure service certificate must establish a procedure for authorising a senior
person or persons to certify that an instrument flight procedure has been designed in
accordance with and meets, every applicable standard and requirement prescribed by
Subpart D.
(b) An authorisation must not be issued to a person unless the person meets the
applicable training and experience requirements specified in Appendix A.1.
(c) Every authorisation that is issued to a person must be in writing and must specify
the types of instrument flight procedure that the person is authorised to certify.
(d) An instrument flight procedure type that is specified on an authorisation must not
be inconsistent with the types of instrument flight procedures specified on the
instrument flight procedure service certificate.
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173.59.

Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх

(a) Энэ зүйлийн (b) болон (c)-г харгалзан, ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт
гаргагч нь тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагын зохиох, үйл ажиллагаанд ашиглахад
бэлэн болгох ба Монгол Улсын AIP-д хэвлэн нийтлэхээр төлөвлөж байгаа хэрэглэлийн
нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журам нь дараах мэдээллийг багтаасан байх ёстой:
(1) хэрэглэлийн нислэгийн журам нь энэ Дүрэмд заасан холбогдох шаардлага
болон стандартад нийцэж байгааг бататгах зорилгоор тодорхой хэрэглэлийн
нислэгийн журмын төрлийг гэрчилгээжүүлэх эрх олгогдсон удирдах ажилтны
гүйцэтгэх шалгалтын дэлгэрэнгүй;
(2) Монгол Улсын ANR-д тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг оруулах
зорилгоор, 173.61(c)-д заасан мэдээллээр Даргыг хангах аргачлал.
(c) ИНД-173.57-гийн дагуу хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх эрх
олгогдсон
этгээдэд
өөрийн
зохиосон
хэрэглэлийн
нислэгийн
журмыг
гэрчилгээжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.
173.61.

Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг түгээх

(a) ИНД-95.51-ийн дагуу, ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах
шаардлагыг бататгах журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй:
(1) энэ зүйлийн (c)-д шаардсан мэдээллээр Даргыг хангасан байх;
(2) Дарга ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигчид тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг
Монгол Улсын ANR-д оруулсан болохыг мэдээлсэн ба ИНД-95.55-ын дагуу
хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйл ажиллагаанд ашиглах хугацааг
www.mcaa.gov.mn цахим хуудсаар мэдээлснээс бусад тохиолдолд, тухайн
журмыг хэвлэн нийтэлдэггүй, эсхүл үйл ажиллагаанд ашиглахад зориулан
бэлэн болгодоггүй байх.
(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журам нь дараах үйл ажиллагааг багтаасан байх
ёстой:
(1) Монгол Улсын AIP-д хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хэвлэн нийтлэх, нисэхийн
мэдээллийн үйлчилгээгээр хангадаг байгууллагатай НМҮБ-тай зохицуулалт
хийх аргачлалын дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(2) энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу хэвлэн нийтэлсэн хэрэглэлийн нислэгийн журмын
анхны хэвлэлт, эсхүл түүнд орох аливаа өөрчлөлт нь Монгол Улсын AIP-д үнэн
зөв хэвлэн нийтэлсэн болохыг шалгах аргачлалын дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
(c) Дарга хэрэглэлийн нислэгийн журмыг Монгол Улсын ANR-д оруулах бүрдээ,
дараах мэдээллийг шаардана:
(1) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг тусгайлан таньж тодорхойлох, Даргын
хүлээн зөвшөөрөхүйц нэр, эсхүл бусад таних нэр томьёо;
(2) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг тодорхойлох болон дүрслэх, Даргын
хүлээн зөвшөөрөхүйц нисэхийн өгөгдөл;
(3) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журам хүчинтэй болох төлөвлөсөн хугацаа;
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173.59.

Certification of instrument flight procedures

(a) Subject to paragraphs (b) and (c) an applicant for the grant of an instrument flight
procedure service certificate must establish a procedure for the certification of every
instrument flight procedure that the applicant’s organisation proposes to design, make
available for operational use, and publish in the AIP Mongolia.
(b) The procedure required by paragraph (a) must include(1) details of the checks to be carried out by a senior person, who is authorised to
certify the particular type of instrument flight procedure, to ensure that the
instrument flight procedure meets the applicable requirements and standards
prescribed by this Part; and
(2) the means for providing the Director with the information specified in rule
173.61(c) for the entry of the instrument flight procedure into the Mongolian
ANR.
(c) A person who is authorised in accordance with rule 173.57 to certify an instrument
flight procedure must not certify an instrument flight procedure that the person has
designed.
173.61.

Promulgation of instrument flight procedures

(a) In accordance with rule 95.51, an applicant for the grant of an instrument flight
procedure service certificate must establish a procedure ensuring that(1) the information required in paragraph (c) is provided to the Director; and
(2) an instrument flight procedure is not published or made available for
operational use unless the Director has notified the holder of the instrument
flight procedure service certificate that the instrument flight procedure has
been entered into the Mongolian ANR, and the date for operational use of the
instrument flight procedure has been notified in the website www.mcaa.gov.mn
in accordance with rule 95.55.
(b) The procedure required by paragraph (a) must include(1) details of the means for coordinating with the aeronautical information service
AIS provider the publishing of the instrument flight procedure in the AIP
Mongolia; and
(2) details of the means to check that the initial publication of, or any change to,
an instrument flight procedure published under paragraph (a) has been
accurately published in the AIP Mongolia.
(c) The following information is required by the Director for every entry of an
instrument flight procedure into the Mongolian ANR:
(1) the name or other appropriate identifier that is acceptable to the Director to
uniquely identify the instrument flight procedure:
(2) aeronautical data that is acceptable to the Director to define and describe the
instrument flight procedure:
(3) the date that the instrument flight procedure is intended to come into effect:
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(4) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журам нь, энэ Дүрэмд заасан холбогдох
стандарт болон шаардлагыг хангаж байгааг бататгах, 173.59(b)(1)-д заасан
удирдах ажилтан гарын үсэг зурсан мэдэгдэл;
(5) хэрэглэлийн нислэгийн журамд 173.63-т шаардсан байгууллагын журмын
дагуу засвар өөрчлөлт хийхээ бататгаж, холбогдох ХНЖҮБ-ын удирдах
ажилтан гарын үсэг зурсан мэдэгдэл.
(d) Энэ зүйлийн (c)(5)-ын зорилгоор, тухайн ХНЖҮБ нь энэ Дүрмийн дагуу
гэрчилгээжсэн байгууллага байх ба түүний гэрчилгээнд тодорхой хэрэглэлийн
нислэгийн журмын төрлийг зохиох, нислэгээр баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх болон
засвар өөрчлөлт хийх эрхийг олгоно.
173.63.

Хэрэглэлийн нислэгийн журамд засвар өөрчлөлт хийх

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь 173.61(с)(5)-д шаардсан
мэдэгдлийн дагуу, тухайн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд засвар өөрчлөлт хийх
хэрэглэлийн нислэгийн журам бүрд энэ Дүрмийн шаардлагын дагуу засвар өөрчлөлт
хийдэг байх журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан журам нь дараах тохиолдолд дүн шинжилгээ хийх,
хэрэв шаардлагатай бол нислэгээр баталгаажуулах хэрэглэлийн нислэгийн журам
бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан байх ёстой:
(1) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журам нь энэ Дүрмийн холбогдох стандарт
болон шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж байгааг бататгах тогтоосон хугацааны
дагуу;
(2) хэрэв 173.53(a)(2)-т заасан аливаа өгөгдөлд, хэрэглэлийн нислэгийн журмын
үнэн зөв байдалд нөлөөлж болох өөрчлөлт орсон бол.
(c) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журамд хэрэглэлийн нислэгийн журам бүрийн засвар
өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийх хугацаа хоорондын үечлэлийг тогтоох, эсхүл өөрчлөх
үндэслэл болон шалгуурыг багтааж, баримтжуулсан байх ёстой.
173.65.

Хэвлэн нийтэлсэн хэрэглэлийн нислэгийн журмын алдаа

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн гэрчилгээний эрхийн
хүрээнд гэрчилгээжүүлсэн, эсхүл засвар өөрчлөлт хийсэн хэрэглэлийн нислэгийн
журамд илэрсэн энэ Дүрмийн стандарт, шаардлагад нийцээгүй аливаа алдаа болон
үл тохирол, эсхүл болзошгүй үл тохирлыг ИНД-12-ын дагуу бүртгэх, шинжлэн шалгах,
залруулах болон мэдээлэх журмыг тогтоосон байх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан журам нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) хэрэв энэ зүйлийн (a)-д заасан алдаа, эсхүл үл тохирол нь агаарын хөлгийн
үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа, эсхүл нөлөөлж болох бол,
үйл ажиллагаанд ашиглахаас сэргийлж нэн даруй хурааж авдаг байх;
(2) 173.57-д заасны дагуу зохих ёсоор эрх олгогдсон удирдах ажилтан алдаа,
эсхүл үл тохирлыг залруулж, гэрчилгээжүүлдэг байх;
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(4) a statement signed by the senior person referred to in rule 173.59(b)(1),
certifying that the instrument flight procedure meets the applicable standards
and requirements prescribed by this Part:
(5) a statement signed by a senior person, of an appropriate instrument flight
procedure service organisation certifying that the instrument flight procedure
is to be maintained in accordance with the organisation’s procedures required
by rule 173.63.
(d) For the purpose of paragraph (c)(5), an appropriate instrument flight procedure
organisation is an organisation that is certificated in accordance with this Part and
whose certificate authorises the design, flight validation, certification, and maintenance
of the particular type of instrument flight procedure.
173.63.

Maintenance of instrument flight procedures

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for maintaining, in accordance with the requirements of this Part,
every instrument flight procedure that, in accordance with the statement required under
rule 173.61(c)(5), is maintained under the authority of the certificate.
(b) The procedure required by paragraph (a) must include details for every instrument
flight procedure to be reviewed, and flight validated if necessary,(1) on a periodic basis ensuring that the instrument flight procedure continues to
meet the applicable standards and requirements of this Part; and
(2) if there is a change in any of the data referred to in rule 173.53(a)(2) that may
affect the integrity of the instrument flight procedure.
(c) The procedure required under paragraph (a) must include and document the
grounds and criteria for establishing or changing the interval between the periodic
maintenance reviews for each instrument flight procedure.
173.65.

Errors in published instrument flight procedures

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for recording, investigating, correcting, and reporting in
accordance with Part 12, any identified error, and any identified non-conformance or
suspected non-conformance with the standards and requirements of this Part, in an
instrument flight procedure that is certified or maintained under the authority of the
certificate.
(b) The procedure required by paragraph (a) must require that(1) an instrument flight procedure is immediately withdrawn from operational use
if the error or non-conformance referred to in paragraph (a) affects, or may
affect, the safety of an aircraft operation; and
(2) the error or non-conformance is corrected, and certified by a senior person
who is appropriately authorised in accordance with rule 173.57; and
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(3) энэ зүйлийн (b)(2)-т шаардсан залруулгыг ойлгомжтой тодорхойлдог байх ба
тухайн алдаа, эсхүл үл тохирлын үйл ажиллагааны ач холбогдлын чухлаас нь
шалтгаалан хамгийн тохиромжтой арга хэлбэрээр түгээдэг байх;
(4) тухайн алдаа, эсхүл үл тохирлын эх сурвалжийг таньж тогтоодог байх, ба:
(i) хэрэв боломжтой бол дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж устгадаг
байх;
(ii) алдаа, эсхүл үл тохирлын эх сурвалж нь бусад хэрэглэлийн нислэгийн
журмын үнэн зөв байдалд нөлөөлөхгүй болохыг бататгах урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авдаг байх;
(5) энэ зүйлийн (a)-д заасан алдаа, эсхүл үл тохиролтой холбоотой түгээгдсэн
мэдээллийн зөрчлийн талаар ИНД-12-ын дагуу эрх бүхий байгууллагад
мэдээлдэг байх.
173.67.

Бүртгэл

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь хэрэглэлийн нислэгийн журам
зохиох, гэрчилгээжүүлэх болон засвар өөрчлөлт хийхтэй холбоотой тухайн хүсэлт
гаргагчийн байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүртгэл хөтлөх журмыг
тогтоосон байх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу бүртгэл хөтлөх ажиллагаа нь бүртгэлийг таньж тогтоох,
цуглуулах, индексжүүлэх, хадгалах, хамгаалах, ашиглахад бэлэн байлгах, засвар
өөрчлөлт хийх болон устгах ажиллагааг багтаасан байна.
(c) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан журам нь, 173.59-ийн дагуу гэрчилгээжүүлсэн болон
173.63-ын дагуу засвар өөрчлөлт хийсэн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг бүртгэхэд
шаардлагатай дараах мэдээллийг багтаасан байх ёстой:
(1) хэрэглэлийн нислэгийн журмын хувьд, 173.61(с)-д шаардсан дэлгэрэнгүй
мэдээлэл;
(2) 173.55-ын дагуу зохиосон хэрэглэлийн нислэгийн журмын зохиолтыг бататгах,
нэмэлт өөрчлөлт хийх, баталгаажуулах, баталгаажуулаагүй үндэслэл болон
гэрчилгээжүүлэх ажиллагааг багтаасан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад
дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(3) түгээх болон шалгах ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(4) 173.65-ын дагуу хэрэглэлийн нислэгийн журмын алдаа болон үл тохиролд
авсан арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(5) 173.63-т шаардсан журмын дагуу засвар өөрчлөлтийн дүн шинжилгээ болон
нислэгээр баталгаажуулалт хийсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
(d) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журам нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) дараах ажилтны мэргэшил, туршлага, сургалт, үнэлгээ болон хэрэв
хамааралтай бол эрхийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан бүртгэл:
(i) 173.51(a)(2)-т шаардсан бүх удирдах ажилтан;
(ii) 173.51(a)(3)-т шаардсан ажилтнууд;
(2) [хүчингүй болсон]
(3) энэ зүйлийн (с) болон (d)-д шаардсан, гаргацтай, үнэн зөв, байнгын
арилдаггүй, гаргацтай форматаар сэргээх боломжтой бүртгэл;
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(3) the correction required by paragraph (2) is clearly identified and promulgated
by the most appropriate means relative to the operational significance of the
error or non-conformance; and
(4) the source of the error or non-conformance is identified, and(i) if possible, eliminated to prevent a recurrence; and
(ii) preventive action is taken to ensure that the source of the error or nonconformance has not affected the integrity of any other instrument flight
procedure; and
(5) the Authority is notified, in accordance with Part 12, of a promulgated
information incident relating to an error or non-conformance referred to in
paragraph (a).
173.67.

Management of records

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish a procedure for the management of records that are required for the applicant
organisation’s functions relating to the design, certification and maintenance of
instrument flight procedures.
(b) The management of records under paragraph (a) includes the identification,
collection, indexing, storage, safekeeping, accessibility, maintenance and disposal of
records.
(c) The procedure required by paragraph (a) must provide for the following to be
recorded for every instrument flight procedure that is certified in accordance with rule
173.59 and every instrument flight procedure that is maintained in accordance with rule
173.63(1) the details required by rule 173.61(c) for the instrument flight procedure; and
(2) details of the instrument procedure design carried out in accordance with rule
173.55, including but not limited to design verification, amendment, validation,
justification for not validating, and certification activities; and
(3) details of the promulgation and checking activities; and
(4) details of any actions taken under rule 173.65 regarding errors and nonconformances in an instrument flight procedure; and
(5) details of every maintenance review and flight validation carried out, in
accordance with the procedures required by rule 173.63.
(d) The procedure required by paragraph (a) must also provide for the following(1) a record, that includes details of the qualifications, experience, training,
assessments, and authorisations if applicable, for(i) every senior person required by rule 173.51(a)(2); and
(ii) personnel required by rule 173.51(a)(3); and
(2) [revoked]
(3) the records required by paragraphs (c) and (d) to be legible, accurate,
permanent, and retrievable in a legible format; and
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(4) энэ зүйлийн (c)-д шаардсан, холбогдох хэрэглэлийн нислэгийн журмыг
хэрэглээнээс хурааж авснаас хойш 5 жилээс доошгүй хугацаагаар хадгалдаг
байх бүртгэл.
173.69.

Аюулгүй байдлын удирдлага

ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь ИНД-100.3-ын дагуу аюулгүй байдлын
удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон үйл ажиллагаандаа мөрддөг
байх үүрэгтэй.
173.71.

ХНЖҮБ-ын Ерөнхий заавар

(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг багтаасан
Ерөнхий зааврыг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй:
(1) Ерөнхий заавар болон түүнд багтсан бусад заавар нь дараах шаардлагыг
хангасан болохыг бататган, хүсэлт гаргагчийн байгууллагын нэрийн өмнөөс
Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурсан мэдэгдэл:
(i) тухайн байгууллагыг тодорхойлох ба энэ Дүрмийн байнгын хэрэгжилтийг
бататгах хэлбэр болон аргыг харуулах;
(ii) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын ажилтнууд түүнийг байнга дагаж мөрддөг
байх;
(1A) 173.69-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хувьд:
(i) ИНД-100.3(b)-д шаардсан бүх баримт бичиг;
(ii) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн хувьд, аюулгүй байдлын
удирдлагын тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэхийг дүрслэн харуулсан
хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө;
(2) 173.51(а)(2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнуудын албан тушаал,
нэр;
(3) 173.51(а)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнуудын
дараах үүрэг, хариуцлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл:
(i) тухайн байгууллагын нэрийн өмнөөс Дарга, эсхүл ИНЕГ-тай шууд харьцах
тэдний хариуцсан асуудал;
(ii) аюулгүй байдлын удирдлагын үүрэг хариуцлага;
(4) хэрэв энэ хэсгийн (2)-ын дагуу нэгээс дээш удирдах ажилтан байгаа бол
удирдах ажилтнуудын хариуцлагын шугаман хамаарлыг харуулсан
байгууллагын бүтцийн зураг;
(4A) байгууллагын хүрээнд аюулгүй байдлын хариуцлагын шугаман хамаарлыг
тодорхойлсон мэдээлэл;
(5) хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх 173.57-гийн дагуу эрх
олгогдсон удирдах ажилтан бүрийн нэр;
(6) энэ хэсгийн (5)-д заасан ажилтан бүрд олгосон эрхийн цар хүрээний
дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(7) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын зохиодог, гэрчилгээжүүлдэг, эсхүл засвар
өөрчлөлт хийдэг хэрэглэлийн нислэгийн журмын төрлийн жагсаалт;
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(4) the records required by paragraph (c) to be retained for at least 5 years after
the associated instrument flight procedure is withdrawn from use.
173.69.

Safety management

An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
establish, implement, and maintain a system for safety management in accordance
with rule 100.3.
173.71.

Instrument flight procedure service organisation exposition

(a) An applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate must
provide the Director with an exposition that contains(1) a statement signed by the chief executive on behalf of the applicant’s
organisation confirming that the exposition and any included manuals(i) define the organisation and demonstrate its means and methods for
ensuring ongoing compliance with this Part; and
(ii) are to be complied with by the applicant’s organisation’s personnel at all
times; and
(1A) in relation to the system for safety management required by rule 173.69,(i) all of the documentation required by rule 100.3(b); and
(ii) for an applicant that is not applying for a renewal of an instrument flight
procedure service certificate, an implementation plan that describes how
the system for safety management will be implemented; and
(2) the titles and names of the senior person or persons required by rule
173.51(a)(2); and
(3) details of the duties and responsibilities of the senior person or persons
required by rules 173.51(a)(1) and (2) including(i) matters for which they have responsibility to deal directly with the Director
or the Authority on behalf of the organisation; and
(ii) responsibilities for safety management; and
(4) if there is more than one senior person listed under paragraph (2), an
organisation chart showing the lines of responsibility of those persons; and
(4A) information identifying the lines of safety responsibility within the organisation;
and
(5) the name of every senior person who is authorised in accordance with rule
173.57 to certify instrument flight procedures; and
(6) details of the scope of the authorisation issued to every person listed under
paragraph (5); and
(7) a list of the types of instrument flight procedure to be designed, certified, or
maintained by the applicant’s organisation; and
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(8) 173.53(a)-гийн дараах шаардлагыг хангах, хүсэлт гаргагчийн аргачлалын
дэлгэрэнгүй мэдээлэл:
(i) төхөөрөмж;
(ii) холбогдох, хүчинтэй өгөгдлийг ашиглах;
(iii) холбогдох баримт бичгийн хувийг ашиглах;
(9) нислэгээр баталгаажуулах шаардлагагүй хэрэглэлийн нислэгийн журмын
173.53(b)-гийн шаардлагыг хангах, хүсэлт гаргагчийн аргачлалын дэлгэрэнгүй
мэдээлэл;
(10) дараах зүйлд шаардсан, хүсэлт гаргагчийн журмын дэлгэрэнгүй мэдээлэл:
(i) 173.51(b) - ажилтны ур чадварын хадгалалтын үнэлгээний талаар;
(ii) 173.53(b)(1) - өгөгдлийг ашиглах талаар;
(iii) 173.53(b)(2) - өгөгдлийн хүчинтэй байдал ба нарийвчлалын талаар;
(iv) 173.53(c) - баримт бичгийн хяналтын талаар;
(v) 173.55(а) - хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох, зохиолтыг бататгах
болон нислэгээр баталгаажуулах талаар;
(vi) 173.55(c) - хэрэглэлийн нислэгийн журмыг нислэгээр баталгаажуулах
талаар;
(vii) 173.55(e) - нислэгээр баталгаажуулах шаардлагагүй хэрэглэлийн
нислэгийн журмын үндэслэлийн талаар;
(viii) 173.55(f), эсхүл (g) - стандартыг дагаж мөрдөх талаар;
(ix) 173.57 - удирдах ажилтны эрхийн талаар;
(x) 173.59 - хэрэглэлийн нислэгийн журмын гэрчилгээжүүлэлтийн талаар;
(xi) 173.61 - хэрэглэлийн нислэгийн журмыг түгээх болон Даргад журам
бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргүүлэх аргачлалын талаар;
(xii) 173.63 - хэрэглэлийн нислэгийн журамд засвар өөрчлөлт хийх талаар;
(xiii) 173.65 - хэвлэн нийтэлсэн хэрэглэлийн нислэгийн журмын алдааны
талаар;
(xiv) 173.67 - бүртгэл хөтлөлтийн талаар;
(11) Ерөнхий зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон түгээх журам.
(b) Хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.
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(8) details of the applicant’s means of meeting the requirements of rule 173.53(a)
regarding(i) equipment; and
(ii) access to relevant and current data; and
(iii) access to copies of relevant documentation; and
(9) details of the applicant’s means of meeting the requirements of rule 173.53(b)
regarding instrument flight procedures not requiring flight validation; and
(10) details of the applicant’s procedures as required by(i) rule 173.51(b) regarding assessment and competence of personnel; and
(ii) rule 173.53(b)(1) regarding access to data; and
(iii) rule 173.53(b)(2) regarding currency and accuracy of data; and
(iv) rule 173.53(c) regarding control of documentation; and
(v) rule 173.55(a) regarding design, design verification and flight validation of
instrument flight procedures; and
(vi) rule 173.55(c) regarding flight validation of instrument flight procedures;
and
(vii) rule 173.55(e) regarding the justification for instrument flight procedures
not requiring flight validation; and
(viii) rule 173.55(f) or (g) regarding the compliance with standards; and
(ix) rule 173.57 regarding authorisation of senior persons; and
(x) rule 173.59 regarding certification of instrument flight procedures; and
(xi) rule 173.61 regarding promulgation of instrument flight procedures and
the means to provide details of each procedure to the Director; and
(xii) rule 173.63 regarding maintenance of instrument flight procedures; and
(xiii) rule 173.65 regarding errors in published instrument flight procedures;
and
(xiv) rule 173.67 regarding management of records; and
(11) procedures for controlling, amending, and distributing the exposition.
(b) The applicant’s exposition must be acceptable to the Director.
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C Бүлэг - Үйл ажиллагааны шаардлага
173.101. Байнгын хэрэгжилт
ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй:
(1) 173.71-д шаардсан гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааврын нэгээс доошгүй
хүчинтэй, бүрэн хувийг гэрчилгээ эзэмшигчийн үндсэн ажлын байрлалд
хадгалдаг байх;
(2) Ерөнхий заавартаа дэлгэрэнгүй заасан бүх журам болон стандартыг дагаж
мөрддөг байх;
(3) Ерөнхий зааврын холбогдох бүлгийг шаардлагатай ажилтан ажил үүргээ
гүйцэтгэхдээ ашиглах боломжтой байлгах;
(4) энэ Дүрмийн дагуу гэрчилгээжүүлэлтэд тогтоосон В Бүлгийн шаардлага болон
стандартыг байнга хангадаг байх;
(5) гэрчилгээ эзэмшигчийн шуудангийн хаяг, үйлчилгээ эрхлэх хаяг, утасны
дугаар, эсхүл факсын дугаарын аливаа өөрчлөлтийг тухайн өөрчлөлт орсноос
хойш 28 хоногийн дотор Даргад мэдэгддэг байх.
173.103. Гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллагын өөрчлөлт
(a) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, Ерөнхий зааврын нэмэлт өөрчлөлтийг тухайн
байгууллагын тодорхойлолт хүчинтэй хэвээр хадгалагдаж байхаар хийдэг
болохыг бататгах;
(2) Ерөнхий зааварт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь энэ Дүрмийн холбогдох
шаардлагад нийцсэн болохыг бататгах;
(3) Ерөнхий зааварт заасан нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмыг дагаж мөрдөх;
(4) Ерөнхий заавартаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дараа гэрчилгээ эзэмшигч нь
Ерөнхий заавартаа оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хувийг Даргын хэрэгцээнд
зориулж цаг алдалгүй хүргүүлэх;
(5) нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай гэж Даргын үзсэн
нэмэлт өөрчлөлтийг Ерөнхий заавартаа оруулах.
(b) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах өөрчлөлтийг хийхийн өмнө Даргын
зөвшөөрлийг урьдчилан авах шаардлагатай:
(1) Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдсон ажилтан;
(2) 173.71(a)(2)-т шаардсан Ерөнхий зааварт заасан удирдах ажилтны нэр, эсхүл
албан тушаал;
(3) тухайн эзэмшигчийн гэрчилгээнд заасан хэрэглэлийн нислэгийн журмын
төрөл;
(4) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, хэрэв тухайн өөрчлөлт нь бодит
өөрчлөлт бол.
(c) Энэ зүйлийн (b)-д заасан өөрчлөлтийг хийж байх үед, эсхүл түүнийг хийсний дараа
тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмын гэрчилгээ эзэмшигчийн дагаж мөрдөх ёстой
нөхцөлийг Дарга тогтоож болно.
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Subpart C - Operating Requirements
173.101. Continued compliance
The holder of an instrument flight procedure service certificate must(1) hold at least one complete and current copy of the certificate holder’s
exposition required by rule 173.71 at the certificate holder’s principal location;
and
(2) comply with every procedure and standard detailed in the exposition; and
(3) make each applicable part of the exposition available to personnel who require
the applicable part to carry out their duties; and
(4) continue to meet the standards and comply with the requirements of Subpart
B prescribed for certification under this Part; and
(5) notify the Director of any change of the certificate holder’s postal address,
address for service, telephone number, or facsimile number within 28 days of
the change.
173.103. Changes to certificate holder's organisation
(a) A holder of an instrument flight procedure service certificate must(1) subject to paragraph (b), ensure that the holder’s exposition is amended so
that it remains a current description of the holder’s organisation; and
(2) ensure that any amendment made to its exposition meets the applicable
requirements of this Part; and
(3) comply with the amendment procedures contained in its exposition; and
(4) forward to the Director for retention a copy of each amendment that the
certificate holder makes to its exposition as soon as practicable after the
amendment is incorporated into its exposition; and
(5) amend its exposition as the Director considers necessary in the interests of
aviation safety.
(b) Before a holder of an instrument flight procedure service certificate changes any
of the following, prior acceptance by the Director is required:
(1) the person identified as the chief executive:
(2) the title or name of any senior person specified in the exposition required by
rule 173.71(a)(2):
(3) the types of instrument flight procedure specified on the holder’s certificate:
(4) the system for safety management, if the change is a material change.
(c) The Director may impose conditions under which the holder of the instrument flight
procedure certificate must operate during or following any of the changes specified in
paragraph (b).
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(d) Хэрэглэлийн нислэгийн журмын гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (c)-гийн дагуу
Даргын тогтоосон нөхцөлийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
(e) Хэрэв энэ зүйлийн (b)-д заасан өөрчлөлт нь хэрэглэлийн нислэгийн журмын
гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг шаардаж байгаа бол, гэрчилгээ эзэмшигч нь
гэрчилгээнд тухайн өөрчлөлтийг баталгаажуулсан тэмдэглэл хийлгэхээр Даргад цаг
алдалгүй хүргүүлэх үүрэгтэй.
173.105. Хэрэглэлийн нислэгийн журмын засвар өөрчлөлтийг зогсоох
Хэрэв ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь 173.63-т шаардсаны дагуу хэрэглэлийн
нислэгийн журамд хийдэг тухайн засвар өөрчлөлтийг цаашид зогсоохоор төлөвлөж
байгаа бол, гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн засвар өөрчлөлтийг хийхээ зогсоохоос 90ээс доошгүй хоногийн өмнө саналаа Даргад бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

D Бүлэг - Хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох шалгуур
173.201. Журам зохиох
(a) Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг энэ Дүрмийн шаардлага болон дараах баримт
бичигт заасан холбогдох журам зохиох үйл явц, стандарт, зааварчилгаа болон
нисэхийн өгөгдлийн чанарын шаардлагын дагуу зохиодог байх ёстой:
(1) ICAO-гийн Баримт бичиг:
(i) Doc 8168, Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations - Volume
I Flight Procedures, and Volume II, Construction of Visual and Instrument Flight
Procedures;
(ii) Doc 8697, Aeronautical Chart Manual;
(iii) Doc 9365, Manual of All-Weather Operations;
(iv) Doc 9613 Performance Based Navigation Manual - Volume I Concept and
Implementation Guidance, and Volume II Implementing RNAV and RNP;
(v) Doc 9881, Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome Mapping
Information;
(2) ICAO Annex-гийн Хавсралт:
(i) Хавсралт Annex 4, Нислэгийн зураг;
(ii) Хавсралт Annex 6, Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа;
(iii) Хавсралт Annex 11, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ;
(iv) Хавсралт Annex 14, Volume I болон II Аэродром;
(v) Хавсралт Annex 15, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ;
(3) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмын төрөлд хамааралтай болон Даргын
хүлээн зөвшөөрөхүйц бусад зааварчилгаа, эсхүл стандарт.
(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн зорилгоор, хэрэв холбогдох журам зохиох үйл явц, стандарт,
зааварчилгаа, эсхүл нисэхийн өгөгдлийн чанарын шаардлагуудын хооронд зөрчилдөх
ялгаа байгаа бол ашиглах тухайн журам зохиох үйл явц, стандарт, эсхүл зааварчилгаа
нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, эсхүл Даргын заасан байх ёстой.
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(d) The holder of an instrument flight procedure certificate must comply with any
condition imposed by the Director under paragraph (c).
(e) If any of the changes under paragraph (b) requires an amendment to the
instrument flight procedure certificate, the holder of the certificate must forward the
certificate to the Director for endorsement of the change as soon as practicable.
173.105. Cessation of maintenance of an instrument flight procedure
If the holder of an instrument flight procedure service certificate proposes to
discontinue the maintenance of an instrument flight procedure as required by rule
173.63, the certificate holder must notify the Director in writing of the proposal to
discontinue the maintenance at least 90 days before the maintenance ceases.

Subpart D - Design criteria-instrument flight procedure
173.201. Design
(a) Every instrument flight procedure must be designed in accordance with the
requirements of this Part and in accordance with the appropriate design processes,
standards, guidelines, and aeronautical data quality requirements contained in the
following:
(1) ICAO Documents(i) Doc 8168, Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume I Flight Procedures, and Volume II, Construction of Visual and
Instrument Flight Procedures:
(ii) Doc 8697, Aeronautical Chart Manual:
(iii) Doc 9365, Manual of All-Weather Operations:
(iv) Doc 9613 Performance Based Navigation Manual - Volume I Concept and
Implementation Guidance, and Volume II Implementing RNAV and RNP:
(v) Doc 9881, Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome
Mapping Information:
(2) ICAO Annexes(i) Annex 4, Aeronautical Charts:
(ii) Annex 6, Operation of Aircraft:
(iii) Annex 11, Air Traffic Services:
(iv) Annex 14, Volumes I and II Aerodromes:
(v) Annex 15, Aeronautical Information Services:
(3) Any other guideline or standard that is applicable to a particular type of
instrument flight procedure and is acceptable to the Director.
(b) For the purposes of paragraph (a), if there is a conflicting difference between any
of the applicable design processes, standards, guidelines, or aeronautical data quality
requirements, the particular design process, standard or guideline to be used must be
acceptable to, or specified by, the Director.
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(c) Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг зохиохдоо дараах шаардлагыг хангасан байх
ёстой:
(1) холбогдох бүх НХҮБ-тай -ний байгууллагатай хамтран зохицуулдаг байх;
(2) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бүс, эсхүл
агаарын зайн бүсэд үзүүлдэг аливаа НХҮ болон холбогдох журамтай нийцдэг
байх;
(3) дараах шаардлагыг тооцон үзсэн байх:
(i) дуу намсгах багасгах журам;
(ii) агаарын хөлгийн үйл ажиллагааг хязгаарласан аливаа хууль, эсхүл бусад
эрх зүйн баримт бичиг;
(iii) тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хэрэгжүүлэх агаарын зай болон
тухайн журам нөлөөлж болох зэргэлдээх агаарын зайн ангилал болон
тогтоосон зориулалт;
(iv) тухайн агаарын зайд тогтоосон бусад хэрэглэлийн нислэгийн журамд
санал болгосон тухайн хэрэглэлийн нислэгийн журмын үзүүлэх нөлөө.
(d) Төлөвлөсөн хэрэглэлийн нислэгийн журмыг ашиглан тухайн аэродром, эсхүл
хэлипортыг IFR нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болохыг тухайн аэродром, эсхүл
хэлипортын үйл ажиллагаа эрхлэгч бичгээр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд,
хэрэглэлийн нислэгийн журмыг аэродром, эсхүл хэлипортод зориулан зохиохгүй.
(e) Дараахаас бусад тохиолдолд, хэрэглэлийн нислэгийн журмыг газарт суурилсан
нисэхийн байгууламж дээр, эсхүл түүнийг ашиглан зохиохгүй:
(1) тухайн нисэхийн байгууламж нь ИНД-171-ийн дагуу олгосон АНТҮБ-ын
гэрчилгээний эрхийн хүрээнд ажилладаг байх;
(2) АНТҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн нисэхийн байгууламжийг төлөвлөсөн
хэрэглэлийн нислэгийн журамд ашиглаж болохыг бичгээр зөвшөөрсөн байх.

E Бүлэг - Шилжилтийн зохицуулалт
173.301. ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигчийн шилжилт
(a) Энэ зүйл нь дараах этгээдэд хамаарна:
(1) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч;
(2) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч.
(b) Энэ зүйлд хамаарах байгууллага нь энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу тогтоосон
хэрэгжүүлэлтийн хугацаанаас өмнө дараах заалтыг мөрдөхгүй байж болно:
(1) 173.51(а)(2)(iii), хэрэв тухайн байгууллага нь аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод чанар баталгаажуулалт
хариуцсан удирдах ажилтантай бол;
(2) 173.69, хэрэв тухайн байгууллага нь аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог
бий болгож, хэрэгжүүлэх болон мөрдөхийн оронд, 173.303-ыг хангасан дотоод
чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн бол;
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(c) The design of an instrument flight procedure must(1) be coordinated with all appropriate air traffic service ATS providers; and
(2) be compatible with any air traffic service and associated procedure that is
provided within the area or areas of airspace where the instrument flight
procedure is intended to be established; and
(3) take into account(i) any noise abatement procedure; and
(ii) any by laws or other legislation restricting aircraft operations; and
(iii) the classification and any associated designation of the airspace in which
the instrument flight procedure is to be established and any adjacent
airspace that may be affected by the procedure; and
(iv) the effect that the proposed instrument flight procedure may have on any
other instrument flight procedure established in the airspace.
(d) An instrument flight procedure must not be designed for an aerodrome or heliport
unless the operator of the aerodrome or heliport agrees in writing that the aerodrome
or heliport may be used for IFR operations using the intended instrument flight
procedure.
(e) An instrument flight procedure must not be designed on or use a ground based
aeronautical facility unless(1) the aeronautical facility is operated under the authority of an aeronautical
telecommunication service certificate issued in accordance with Part 171; and
(2) the holder of the aeronautical telecommunication service certificate agrees in
writing that the aeronautical facility can be used for the intended instrument
flight procedure.

Subpart E - Transition
173.301. Transition for instrument flight procedure service certificate holders
(a) This rule applies to each(1) holder of an instrument flight procedure service certificate:
(2) applicant for the grant of an instrument flight procedure service certificate.
(b) Before the date for implementation set in accordance with subparagraph (e)(2), an
organisation to which this rule applies is not required to comply with(1) rule 173.51(a)(2)(iii), if instead of a senior person responsible for the system
for safety management, the organisation has a senior person responsible for
the safety management system.
(2) rule 173.69, if instead of establishing, implementing, and maintaining the
system for safety management, the organisation has established a safety
management system that complies with rule 173.303:
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(3) 173.71(a)(1A)(i);
(4) 173.71(a)(3)(ii);
(5) 173.71(a)(4A).
(c) ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч болон ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт
гаргагч нь гүйцэд бөглөсөн CAA маягт болон хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг 20221 оны
9 4 сарын 30 1-наас өмнө Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь дараах шаардлага
хангасан байх ёстой:
(1) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлтийн санал болгосон
хугацааг багтаасан байх;
(2) тухайн байгууллага 173.69-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дүрслэн харуулсан байх.
(e) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөхүйц бол, Дарга:
(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална;
(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлтийн
тогтооно.

хугацааг

(f) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хугацааг тогтоохдоо Дарга дараах нөхцөлийг тооцох
үүрэгтэй:
(1) тухайн байгууллагын хүчин чадал;
(2) тухайн байгууллагын төвөгшил;
(3) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэл;
(4) гэрчилгээг сунгах хугацаа;
(5) тухайн байгууллага, эсхүл ИНЕГ, эсхүл хоёуланд нь хамаарах эх үүсвэр, эсхүл
хуваарийн нөлөө;
(6) хэрэгжүүлэлтийн хугацаа нь 20232 оны 2 сарын 1-нээс хойш байж болохгүй.
(g) Энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээ
сунгуулах хүсэлтэд хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хавсаргахгүй байж болно.
(h) Энэ зүйл нь 20232 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
173.303. ХНЖҮБ-ын гэрчилгээ
баталгаажуулалтын тогтолцоо

эзэмшигчийн

шилжилтийн

дотоод

чанар

(a) Энэ Дүрмээр шаардсан журам нь дүрмийн шаардлага хангасан ба тухайн
байгууллага түүнийг хэрэгжүүлж байгааг бататгах зорилгоор 173.301(b)(1)(ii)(2)-т
шаардсан дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн байх ёстой.
(b) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараах журмыг багтаасан байх
ёстой:
(1) ИНД-12-ын дагуу аливаа хэрэг явдлыг мэдээлэх болон шинжлэн шалгах
журмыг багтаасан аюулгүй байдлын соёл болон аюулгүй байдлын журмыг
сайжруулах нэгдсэн аюулгүй байдлын бодлого;
(2) аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоох болон хянах журам;
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(3) rule 173.71(a)(1A)(i):
(4) rule 173.71(a)(3)(ii):
(5) rule 173.71(a)(4A).
(c) A holder of an instrument flight procedure service certificate and an applicant for
the grant of an instrument flight procedure service certificate must submit a completed
CAA form and implementation plan to the Director by 30.Sep.2022.
(d) The implementation plan referred to in paragraph (c) must(1) include a proposed date for implementation of the system for safety
management; and
(2) outline how the organisation plans to implement the system for safety
management required under rule 173.69.
(e) The Director will, if acceptable,(1) approve the organisation’s implementation plan; and
(2) set the date for implementation of the system for safety management.
(f) In setting the date under subparagraph (e)(2), the Director must have regard to the
following:
(1) the capability of the organisation:
(2) the complexity of the organisation:
(3) the risks inherent in the activities of the organisation:
(4) the date of any certificate renewal:
(5) any resource or scheduling impacts on the organisation or the Authority or
both:
(6) the date for implementation must not be later than 1.Feb.2023.
(g) A holder of an instrument flight procedure service certificate under subparagraph
(a)(1) does not have to submit an implementation plan with its certificate renewal
application.
(h) This rule expires on 1.Feb.2023.
173.303. Transitional internal quality assurance for instrument flight procedure
service certificate holders
(a) The internal quality assurance system required by rule 173.301(b)(1)(ii)(2) must
be established to ensure the organisation’s compliance with, and the adequacy of, the
procedures required by this Part.
(b) The internal quality assurance system must include(1) a safety policy incorporating the development of a safety culture and safety
procedures, including a procedure for reporting and investigating an
occurrence conducted in accordance with Part 12; and
(2) a procedure for establishing and monitoring safety indicators; and
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(3) байгууллагын тогтолцоо болон үйл явцад оршиж байгаа, эсхүл хүндрэл үүсгэж
болох асуудлыг таньж тогтоох журам;
(4) хэрэглэлийн нислэгийн журмын үнэн зөв байдалд нөлөөлж болох, байгууллага
доторх эрсдэлийг хянах болон бууруулах журам;
(5) илрүүлсэн хүндрэлтэй асуудлыг шинжлэн шалгаж, дүн шинжилгээ хийсэн ба
хүндрэлтэй асуудлын шалтгааныг арилгасан болохыг бататгах, залруулах арга
хэмжээний журам;
(6) илрүүлсэн хүндрэлтэй асуудлын боломжит шалтгааныг арилгасан болохыг
бататгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам;
(7) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын Ерөнхий заавар, аюулгүй байдлын бодлого
болон журамд нийцүүлэх зорилгоор аудит хийх дотоод аудитын хөтөлбөр;
(8) энэ Дүрмийн шаардлагыг хангасан дотоод чанар баталгаажуулалтын
тогтолцооны байнгын тохиромжтой болон үр дүнтэй байдлыг бататгах, хэрэв
тохирч байгаа бол, статистикийн дүн шинжилгээ ашиглахыг багтаасан
удирдлагын дүгнэлт хийх журам;
(9) дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны үйл ажиллагааг баримтжуулах
болон эрсдэл, тэдгээрийг хэрхэн зохицуулах ((b)(1) - (b)(8)-д шаардсан журмыг
багтаасан), байгууллагын ноцтой аюулыг бүртгэх болон тэдгээрийг хянахтай
холбоотой мэдээллээр хангах дотоод чанар баталгаажуулалтын заавар.
(c) Дотоод чанар баталгаажуулалтын журам нь аюулгүй байдлын бодлогыг
байгууллагын бүх түвшинд ойлгож, хэрэгжүүлж, мөрдөж байгааг бататгах аргачлалыг
багтаасан байх ёстой.
(d) Энэ зүйлийн (b)(5)-д шаардсан залруулах арга хэмжээний журамд дараах үйл
ажиллагааг хэрхэн хийхийг заасан байх ёстой:
(1) оршиж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг залруулах;
(2) тухайн хүндрэлтэй асуудал нь аливаа хэрэглэлийн нислэгийн журмын үнэн зөв
байдалд нөлөөлсөн, эсхүл нөлөөлж болзошгүй эсэхийг хэрхэн тодорхойлох;
(3) тухайн арга хэмжээний үр дүнг бататгах, залруулах арга хэмжээг эргэн хянах;
(4) залруулах арга хэмжээний үр дүнд үндэслэн энэ Дүрмээр шаардсан журамд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
(5) авсан залруулах арга хэмжээний үр дүнг удирдлага дүгнэх.
(e) Энэ зүйлийн (b)(6)-д шаардсан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журамд
дараах үйл ажиллагааг хэрхэн хийхийг заасан байх ёстой:
(1) хүндрэл үүсгэж болох асуудлыг залруулах;
(2) тогтоосон хүндрэл үүсгэж болох асуудлын шалтгаан өөр ямар нөлөөтэй байж
болохыг хэрхэн тодорхойлох;
(3) тухайн арга хэмжээний үр дүнг бататгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
эргэн хянах;
(4) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд үндэслэн энэ Дүрмээр шаардсан
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
(5) авсан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнг удирдлага дүгнэх.
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(3) a procedure for identifying an existing or potential problem within the
organisation’s systems and processes; and
(4) a procedure for controlling and mitigating risks within the organisation that may
affect the integrity of instrument flight procedures; and
(5) a procedure for corrective action to ensure that an identified problem is
investigated and analysed, and the cause of the problem is remedied; and
(6) a procedure for preventive action to ensure that a cause of an identified
potential problem is remedied; and
(7) an internal audit program to audit the applicant’s organisation for conformity
with its exposition, safety policy, and procedures; and
(8) a management review procedure that may, if appropriate, include the use of
statistical analysis ensuring the continuing suitability and effectiveness of the
internal quality assurance system in satisfying the requirements of this Part;
and
(9) a quality manual documenting the operation of the quality system and
providing relevant information on the risks and how they are managed
(including the procedures required in paragraphs (b)(1) to (b)(8)), and a
register of significant hazards for the organisation and how those hazards are
controlled.
(c) The quality assurance procedures must include a means for ensuring that the
safety policy is understood, implemented, and maintained at all levels of the
organisation.
(d) The procedure required by paragraph (b)(5) for corrective action must provide for
the following(1) how to correct an existing problem; and
(2) how to ascertain whether or not the problem has affected or potentially affected
the integrity of any instrument flight procedure; and
(3) how to follow up a corrective action to ensure that the action is effective; and
(4) how to amend any procedure that is required by this Part as a result of a
corrective action; and
(5) how management is to measure the effectiveness of any corrective action
taken.
(e) The procedure required by paragraph (b)(6) for preventive action must provide for
the following(1) how to correct a potential problem; and
(2) how to ascertain what other effects the cause of an identified potential problem
may have; and
(3) how to follow up a preventive action to ensure the action is effective; and
(4) how to amend any procedure, required by this Part, as a result of a preventive
action; and
(5) how management measures the effectiveness of any preventive action taken.
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(f) Энэ зүйлийн (b)(7)-д шаардсан дотоод аудитын хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг
хангасан байх ёстой:
(1) аудит хийх үйл ажиллагааны шинж чанарыг тооцож аудит хийх байрлал болон
давтамжийг тогтоодог байх;
(2) аудитыг тухайн үйл ажиллагаанд шууд хариуцлага хүлээдэггүй, сургалтад
хамрагдсан аудитын ажилтан гүйцэтгэдэг болохыг бататгадаг байх;
(3) аудитын үр дүнг, аудит хийгдсэн ажиллагааг хариуцсан ажилтан болон дотоод
аудит хариуцсан удирдах ажилтанд мэдээлдэг болохыг бататгадаг байх;
(4) сүүлчийн аудитаас хойш, аудит хийгдсэн тухайн ажиллагааг хариуцсан
ажилтны авсан урьдчилан сэргийлэх, эсхүл залруулах арга хэмжээний үр дүнг
үнэлж, дүгнэдэг байх;
(5) хэрэв аудитаар хүндрэлтэй асуудал илэрсэн бол аудит хийгдсэн ажиллагааг
хариуцсан ажилтнаас урьдчилан сэргийлэх, эсхүл залруулах арга хэмжээ
авахыг шаарддаг байх;
(6) авсан урьдчилан сэргийлэх, эсхүл залруулах арга хэмжээний үр дүнд дүгнэлт
хийх зорилгоор эргэн хянах аудит хийдэг болохыг бататгадаг байх.
(g) Энэ зүйлийн (b)(8)-д шаардсан удирдлагын дүгнэлт хийх журам нь дараах
шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) тухайн тогтолцооны байнгын үр дүнтэй байх хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн
дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоонд удирдлагын дүгнэлт хийх
давтамжийг тогтоодог байх;
(2) удирдлагын дүгнэлт хийх хариуцлага хүлээсэн удирдах ажилтныг
тодорхойлдог байх;
(3) тухайн дүгнэлтийн үр дүнг дүгнэж, бүртгэл хөтөлдөг байхыг шаарддаг байх.
(h) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтан нь,
тухайн байгууллагын хариуцдаг аливаа хэрэглэлийн нислэгийн журмын үнэн зөв
байдалд нөлөөлөх асуудлаар Гүйцэтгэх захиралтай шууд харьцдаг байх үүрэгтэй.
(i) Энэ зүйл нь 20232 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
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(f) The internal audit program required by paragraph (b)(7) must(1) specify the frequency and location of the audits, taking into account the nature
of the activity to be audited; and
(2) require audits to be performed by trained personnel who are independent of
those with direct responsibility for the activity being audited; and
(3) require the results of audits to be reported to the personnel responsible for the
activity being audited and to the senior person responsible for internal audits;
and
(4) measure the effectiveness of any preventive or corrective action taken by the
personnel responsible for the activity being audited since the last audit; and
(5) require preventive or corrective action to be taken by the personnel
responsible for the activity being audited if problems are found by the audit;
and
(6) provide for follow-up audits to be undertaken to review the effectiveness of any
preventive or corrective action taken.
(g) The procedure for management review required by paragraph (b)(8) must(1) specify the frequency of management reviews of the internal quality assurance
system, taking into account the need for the continuing effectiveness of the
system; and
(2) identify the senior person responsible for the management review; and
(3) require the results of the review to be evaluated and recorded.
(h) The senior person who is responsible for the internal quality assurance system
must have direct access to the chief executive on matters affecting the integrity of any
instrument flight procedure for which the organisation is responsible.
(i) This rule expires on 1.Feb.2023.
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Хавсралт A - Удирдах ажилтнуудын мэргэшил болон туршлага
Энэ Хавсралт нь 173.51(а)(2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнуудын
мэргэшил болон дадлага туршлагын шаардлагыг тогтооно.
A.1.

Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг гэрчилгээжүүлэх удирдах ажилтан

(a) Сургалт - хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох ICAO PANS-OPS-ийн сургалтын
курс, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрсөн дүйцэх сургалтын курст амжилттай хамрагдсан
байх.
(b) Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хэрэглэх туршлага - IFR нислэгийн үйл
ажиллагаанд нисэх багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэн, НХУ-тай холбоотой олж авсан
туршлагаа хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хэрэглэхэд ашигласан 10 доошгүй жилийн
туршлагатай, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрсөн бусад дүйцэх туршлагатай байх.
(c) Хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох туршлага - дараах шаардлагыг
багтаасан, хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох 2-оос доошгүй жилийн туршлагатай
байх ёстой:
(1) Даргын хүлээн зөвшөөрсөн мэргэшилтэй журам зохиогчийн удирдлагад,
ажилтанд гэрчилгээжүүлэх эрх олгох тухайн төрлийн 3-аас доошгүй
хэрэглэлийн нислэгийн журмыг зохиосон байх; эсхүл
(2) шинэ хэрэглэлийн нислэгийн журмын төрлийн хувьд, ижил хэрэглэлийн
нислэгийн журмын төрлийг зохиох, эсхүл гэрчилгээжүүлэх Даргын хүлээн
зөвшөөрсөн туршлагатай байх.
A.2.

Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтан

Энэ дүрмийн 173.51(а)(2)(iii)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл ажилтнууд нь
гэрчилгээ эзэмшигчийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо болон үйл
ажиллагаатай холбоотой ур чадвар, туршлагаа харуулах чадвартай байх үүрэгтэй.

--oOo--
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Appendix A - Qualifications and experience for senior persons
This appendix specifies the qualifications and experience for the senior person or
persons required by rule 173.51(a)(2).
A.1.

Senior person to certify instrument flight procedures

(a) Training - have successfully completed an ICAO PANS-OPS training course, or a
training course accepted by the Director as an equivalent, for the design of instrument
flight procedures.
(b) Experience in application of instrument flight procedures - have at least 10
years’ experience in the application of instrument flight procedures through experience
gained in air traffic control, as a flight crew member on IFR operations, in operational
control of IFR operations, or other experience accepted by the Director as equivalent.
(c) Experience in design of instrument flight procedures - at least 2 years’
experience designing instrument flight procedures which must include(1) under supervision by a procedure designer whose qualifications are accepted
by the Director, the design of at least 3 instrument flight procedures of the type
that the person is to be authorised to certify; or
(2) for a new instrument flight procedure type, experience accepted by the Director
in designing or certifying similar instrument flight procedure types.
A.2.

Senior person responsible for the system for safety management

The senior person or persons required by rule 173.51(a)(2)(iii) must be able to
demonstrate competency and experience relevant to the management of safety
systems and the activities of the certificate holder.

--oOo--
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