Агаарын тээвэрлэгчийн бүтэц, зохион
байгуулалтад тавих шаардлага
119.5. Гэрчилгээний шаардлага
(a) Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хариуцаж байгаа этгээд нь
энэ Дүрмийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг (цаашид АТ-ийн
гэрчилгээ гэх) эзэмших ёстой ба тухайн гэрчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөх
үүрэгтэй.
(b) Аливаа этгээд нь хууль болон энэ Дүрмийн дагуу олгосон АТ-ийн гэрчилгээний
эрхийн хүрээ болон хязгаарлалтад заагаагүй арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх үүрэгтэй.
(c) Энэ зүйлийн (a)-ийн зорилгоор, хэрэв тухайн этгээд нь дараах хоёр, эсхүл
түүнээс дээш ажил үүрэг хариуцдаг бол тухайн этгээдийг арилжааны нислэгийн үйл
ажиллагааг бүхэлд нь хариуцдаг гэж үзнэ:
(1) үйл ажиллагааг аюулгүй гүйцэтгэж болох эсэхийг тодорхойлдог байх;
(2) тухайн нислэгийн үйл ажиллагаанд багийн гишүүдийг томилдог байх;
(3) нислэгийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх багийн гишүүдийг үндсэн ажилтнаар,
эсхүл гэрээгээр авч ажиллуулдаг байх;
(4) аюулгүй байдлын үндэслэлээр хөлгийн даргын гаргадаг шийдвэрээс бусад,
нислэгийн үйл ажиллагааг өөрчлөх шийдвэр гаргадаг байх.
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Агаарын тээвэрлэгчийн удирдах ажилтан
119.51. Ажилтанд тавих шаардлага
(a) Шугамын АТ-ийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах этгээдийг үндсэн
ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллуулах үүрэгтэй:
(1) Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдсон дараах үүрэгтэй удирдах
ажилтан: (see AC119-1 IEM 119.51(a)(1) Chief Executive)
(i) тухайн байгууллагын гүйцэтгэж байгаа бүх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
ба энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон стандартын дагуу гүйцэтгэж
чадахаа хүсэлт гаргагчийн байгууллагын хүрээнд бататгах;
(ii) хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь энэ Дүрмийн шаардлагыг хангаж
байгааг бататгах;
(2) дараах удирдах ажилтнууд: (see AC119-1 119.51(b))
(i) хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь Ерөнхий заавраа дагаж мөрдөж
байгааг бататгах хариуцлага хүлээх;
(ii) энэ зүйлийн (b)(1)-д заасан ажил үүрэгт хариуцлага хүлээх;
(iii) Гүйцэтгэх захирлын өмнө эцсийн хариуцлага хүлээх;
(3) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт заасан үйл ажиллагааг төлөвлөх,
гүйцэтгэх, хянах, шалгах болон гэрчилгээжүүлэх хангалттай тооны ажилтан.
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Агаарын тээвэрлэгчийн удирдах ажилтны
үүргийг давхар болон орлон гүйцэтгэх
AC119-1 Air Operator Certification
119.51(b) For the airline air operator separate people are considered necessary for
each of the roles listed in the rule. However, the rule does allow the Director some
discretion if the size and scope of the operator’s organisation indicates that combining
of some responsibilities is acceptable.
Some functions should not be combined as they conflict with responsibilities assigned
to the intended positions. For example:
• The functions of Chief Executive and Quality Assurance.

• The functions of Air Operations and Occurrence Investigation.

119.51(d) This clause permits a senior person, responsible for a function identified in
119.51(b)(1), to delegate that function to other staff member/s. However the rule is
also very clear that the responsibility for the function still remains with the nominated
senior person and that the planned delegation must be acceptable to the Director.
However, where these functions are combined it would only be acceptable to the
Director provided the person responsible for the function does not personally carry out
the internal audit.
18 November 2021
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Агаарын тээвэрлэгчийн удирдах ажилтан
119.51. Ажилтанд тавих шаардлага
(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан удирдах ажилтнууд нь дараах үүрэгтэй:
(1) Дарга өөр хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, хүсэлт
гаргагчийн байгууллагын хэмжээ, төлөвлөж байгаа үйл ажиллагааны цар
хүрээнээс шалтгаалан дараах нэгээс ихгүй албан тушаалд хариуцлага
хүлээх:
(i) нислэгийн үйл ажиллагаа болон газрын дэмжих үйл ажиллагааг багтаасан
нислэг хариуцсан удирдах ажилтан;
(ii) багийн гишүүдийн сургалт болон ур чадварын үнэлгээ хариуцсан удирдах
ажилтан;
(iii) техник үйлчилгээний удирдлага болон төлөвлөлт хариуцсан удирдах
ажилтан;
(iv) 119.79-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан
удирдах ажилтан;
(v) агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалт хариуцсан удирдах
ажилтан, хэрэв 119.75-д агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын
хөтөлбөрийг шаардсан бол;
(vi) хэрэг явдлыг ИНД-12-ын дагуу шинжлэн шалгах удирдах ажилтан;
(2) тэдний хариуцлага хүлээх ажил үүрэгт хамаарах, Хавсралт А-д заасан
минимум мэргэшил болон туршлагыг эзэмшсэн байх.
(c) Энэ зүйлийн (b)(1)(ii)-ыг үл харгалзан, хэрэв хүсэлт гаргагчийн байгууллагын
бүтцэд тохирох бол ур чадварын үнэлгээ хийх удирдах ажилтны үүрэг хариуцлагыг,
энэ зүйлийн (b)(1)(i)-ийн дагуу нислэг хариуцсан удирдах ажилтанд нэгтгэж болно.
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Агаарын тээвэрлэгчийн удирдах ажилтан
AC119-1 Air Operator Certification
119.81(a)(2) & (3) Senior persons
The titles and names of the senior persons within the organisation must be listed in the
exposition. Their duties and responsibilities, and the areas in which they are directly
responsible for liaison with the Director must be clearly defined.

AC119-1. 119.81(a)(5) Organisational chart
There must be an organisation chart showing the reporting lines of the organisation.
The chart must show the lines of responsibility from the nominated senior persons to the
Chief Executive. The exposition must show the staffing arrangements at each place
where the organisation intends to carry out air operations.

18 November 2021
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A.1. Нислэг хариуцсан удирдах ажилтан
ИНД-121-ийн үйл ажиллагаа
Шаардлагатай бичиг баримт
Хөлгийн даргын туршлага

Удирдан
туршлага

зохион

Агаарын тээврийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй (ATPL) байх
3 жил, ИНД-121-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд хөлгийн даргаар ниссэн
туршлагатай байх
байгуулах 3 жил, нислэгийн үйл ажиллагааны хяналтын үүргийг гүйцэтгэсэн байх

ИНД-125-ын үйл ажиллагаа
Шаардлагатай
баримт бичиг

Хөлгийн
туршлага

Удирдах
туршлага

18 November 2021

Олон гишүүнтэй баг
Агаарын тээврийн нисгэгчийн
үнэмлэхтэй (ATPL) байх

даргын 3 жил, ИНД-121, 125, эсхүл
135-ын
дагуух
үйл
ажиллагаанд хөлгийн даргаар
ниссэн туршлагатай байх;

ИНД-135-ын үйл
ажиллагаа

Ганц-нисгэгчтэй
Хэрэглэлийн
зэрэглэлтэй Хавсралт B-г харах
коммерийн
нисгэгчийн
үнэмлэхтэй (CPL) байх, хэрэв үйл
ажиллагаанд IFR багтдаг бол
3 жил, ИНД-121, 125, эсхүл 135- Хавсралт B-г харах
ын дагуух үйл ажиллагаанд
хөлгийн
даргаар
ниссэн
туршлагатай байх;

эсхүл ⇓
эсхүл ⇓
ажлын 3
жил,
нислэгийн
үйл 3
жил,
нислэгийн
ажиллагааны хяналтын үүрэг ажиллагааны хяналтын
гүйцэтгэсэн байх
гүйцэтгэсэн байх
Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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A.2. Багийн гишүүдийн сургалт болон ур
чадварын үнэлгээ хариуцсан удирдах ажилтан
Шаардлагатай
бичиг
Хүчинтэй байдал
Туршлага

ИНД-121-ийн үйл ажиллагаа
баримт Холбогдох зэрэглэлтэй агаарын тээврийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй (ATPL) байх

Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн агаарын хөлгийн нэг маяг дээр даргын үүрэг гүйцэтгэдэг
байх
3 жил, ИНД-121, 125, эсхүл 135-ын үйл ажиллагаанд хөлгийн даргаар ниссэн
туршлагатай байх ба
2 жил, нислэгийн шалгалт авсан ба сургалт зохион байгуулсан туршлагатай байх

ИНД-125-ын үйл ажиллагаа
Олон гишүүнтэй баг

ИНД-135-ын үйл
ажиллагаа

Ганц-нисгэгчтэй

Шаардлагатай
бичиг

баримт Холбогдох зэрэглэлтэй агаарын Хэрэглэлийн
зэрэглэлтэй Хавсралт B-г харах
тээврийн
нисгэгчийн коммерийн
нисгэгчийн
үнэмлэхтэй (ATPL) байх
үнэмлэхтэй (CPL) байх, хэрэв
үйл ажиллагаанд IFR багтдаг
бол
Хүчинтэй байдал
Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн агаарын хөлгийн нэг маяг дээр Хавсралт B-г харах
хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэдэг байх
Туршлага
3 жил, ИНД-121, 125, эсхүл 135-ын үйл ажиллагаанд хөлгийн Хавсралт B-г харах
даргаар ниссэн туршлагатай байх ба

2 жил, нислэгийн шалгалт авсан ба сургалт зохион байгуулсан
туршлагатай байх
Хэрэв тухайн этгээд нь АТ-ийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнд гүйцэтгэж байгаа агаарын тээврийн үйл ажиллагааны дүйцэх
туршлагатай, эсхүл Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, дүйцэх төрлийн үйл ажиллагааны туршлагатай бол түүнийг ИНД-121, ИНД-125,
эсхүл ИНД-135-ын үйл ажиллагааны туршлагын шаардлага хангасан гэж үнэлгээ хийж болно.
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A.3. Техник үйлчилгээний удирдлага болон
төлөвлөлт хариуцсан удирдах ажилтан

А.3.1.
ИНД-121-ийн үйл ажиллагаа
(a) ИНД-121-ийн дагуу арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа байгууллагын техник үйлчилгээний
удирдлага болон төлөвлөлт хариуцсан удирдах ажилтан нь дараах шаардлага хангасан байх үүрэгтэй:
(1) байгууллагын Ерөнхий зааврын техник үйлчилгээнд хамааралтай хэсэг болон ИНД-121-ийн техник
үйлчилгээний холбогдох шаардлагын талаар бүрэн мэдлэгтэй байх;
(2) энэ зүйлийн (b)-гийн шаардлага хангасан байх;
(3) техник үйлчилгээний төлөвлөлт болон удирдлагын үүрэг гүйцэтгэх хүсэлт гаргагчийн ур чадварыг тогтоох
зорилгоор Даргын шаардаж болох аливаа шалгалт, эсхүл тест өгсөн байх.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан удирдах ажилтан нь:
(1) дараах шаардлага хангасан байх үүрэгтэй:
(i) зохих зэрэглэлтэй, агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, эсхүл Даргын хүлээн
зөвшөөрөхүйц, дүйцэх үнэмлэх эзэмшдэг, эсхүл эзэмшиж байсан;
(ii) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлөгтэй төстэй маяг болон
багтаамжтай агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний 5-аас доошгүй жилийн туршлагатай байх;
(iii) хяналтын албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай ба энэ туршлагыг энэ хэсгийн
(1)(ii)-т шаардсан 5 жилийн туршлага хуримтлуулах үед олж авсан байж болно; эсхүл
(2) дараах шаардлага хангасан байх үүрэгтэй :
(i) нисэхийн, механикийн, эсхүл цахилгааны чиглэлээр инженерийн, эсхүл түүнтэй дүйцэх мэргэжлээр
төгссөн байх;
(ii) агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний 5-аас доошгүй жилийн туршлагатай ба энэ туршлагыг техник
үйлчилгээний хяналт, төлөвлөлт, инженерингийн боловсруулалт, эсхүл засвар үйлчилгээний ажлын
орчинд олж авсан байж болно;
(iii) агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажлыг 6 сараас доошгүй хугацаанд гардан гүйцэтгэсэн дадлага
туршлагатай байх ба энэ туршлагыг энэ хэсгийн (2)(ii)-т шаардсан 5 жилийн туршлага хуримтлуулах үед
олж авсан байж болно;
(iv) хяналтын албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх ба энэ туршлагыг энэ хэсгийн
(2)(ii)-т шаардсан 5 жилийн туршлага хуримтлуулах үед олж авсан байж болно;
(c) Энэ зүйлийн (b)(1)(ii), (b)(2)(ii)-ын туршлагын шаардлагыг ИНД-141, эсхүл ИНД-147-гийн дагуу олгосон сургалтын
байгууллагын гэрчилгээний эрхийн хүрээнд зохион байгуулсан, Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц зааварчилгаа өгөх
сургалтын курст амжилттай хамрагдсанаар хангаж болно.
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SMS-ийн хэрэгжүүлэлтэй холбоотой удирдах
ажилтнууд
- Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан;
SMS хариуцсан удирдах ажилтанд тавих шаардлага
Ур чадвар

Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны холбогдох ур чадвараа харуулсан байх.
Холбогдох ИНД, аюулгүй байдлын удирдлагын шаардлагын талаар мэдлэгтэй байх.

Туршлага

Аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлага болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой
суурь мэргэжил болон туршлагатай байх.

- Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалт хариуцсан;
Аюулгүйн хамгаалалт хариуцсан удирдах ажилтанд тавих шаардлага
Ур чадвар

Аюулгүйн хамгаалалтын холбогдох ур чадвараа харуулсан байх.
Холбогдох ИНД, аюулгүй байдлын удирдлагын шаардлагын талаар мэдлэгтэй байх.

Туршлага

Аюулгүйн хамгаалалтын болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой суурь мэргэжил
болон туршлагатай байх.

- ИНД-12-ын дагуу шинжлэн шалгах ажил хариуцсан;
Шинжлэн шалгах удирдах ажилтанд тавих шаардлага
Ур чадвар

Шинжлэн шалгах ажиллагааны холбогдох ур чадвараа харуулсан байх.

Холбогдох ИНД, аюулгүй байдлын удирдлагын шаардлагын талаар мэдлэгтэй байх.
Туршлага
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Шинжлэн шалгах ажиллагааны болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой суурь
мэргэжил болон туршлагатай байх.
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A.5. Дотоод чанар баталгаажуулалт хариуцсан
удирдах ажилтан

(2022 оны 2 сарын 1-ээс өмнө SMS хэрэгжүүлэхэд хүчингүй болно)
ИНД-121-ийн үйл ажиллагаа
Шаардлагатай
баримт бичиг

Чанар баталгаажуулалт, эсхүл
мэргэшлийн гэрчилгээтэй байх;
эсхүл ⇓

Туршлага

18 November 2021

түүнтэй

ИНД-125/135-ын үйл ажиллагаа
дүйцэх Чанар
баталгаажуулалт,
эсхүл
түүнтэй
дүйцэх
мэргэшлийн
гэрчилгээтэй байх;

эсхүл ⇓
5 жил, нисэхийн салбарт чанар баталгаажуулалтын 5 жил, нисэхийн салбарт чанар
удирдлагын чиглэлээр ажилласан туршлагатай байх;
баталгаажуулалтын
удирдлагын
чиглэлээр ажилласан туршлагатай
байх;
5 жил, нислэгийн үйл ажиллагаа, эсхүл техник 5 жил, нислэгийн үйл ажиллагаа,
үйлчилгээний суурь мэргэжлээрээ ажилласан нисэхийн эсхүл техник үйлчилгээний суурь
туршлагатай байх;
мэргэжлээрээ ажилласан нисэхийн
туршлагатай байх;

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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Middle East Airlines structure

20 удирдах ажилтан CEO-той шууд харьцдаг

18 November 2021

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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Waypoint Aviation structure

14 удирдах ажилтан CEO-той шууд харьцдаг
18 November 2021

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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Turkish airline structure

16 удирдах ажилтан CEO-той шууд харьцдаг
18 November 2021

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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Asiana structure

12 удирдах ажилтан CEO-той шууд харьцдаг
18 November 2021

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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KAL structure

8 удирдах ажилтан CEO-той шууд харьцдаг
18 November 2021

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс
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МИАТ ХК-ийн бүтэц

5 удирдах ажилтан Гүйцэтгэх захиралтай шууд харьцдаг

16

Агаарын тээвэрлэгчийн удирдах ажилтанд тавих
шаардлага
AIRLINE AIR OPERATOR

Senior Persons
responsible for

Criteria

Flying
PIC
operations,
experience
including the
flight operations
and the
supporting
ground
operations
Part 119 App.A.1
Managerial
experience

Doc.
required
PIC
experience
Managerial
experience

Doc.
required

ATPL

3 years as PIC under Part 121, Part 125 or Part 135 operations;
3 years as PIC under Part 121 operations
or ⇓

SMS i.a.w
119.79 and
119.124
Part 119 App.A.4
Accident and
incident
investigations
i.a.w Part 12
Part
119.51/101(b)(1)(
vi)
Air operator
security
Part
119.51(b)(1)(v)

Experience

Doc.
required

Less than 4 a/c and less than 3 bases

3 years as PIC under Part 135 operations and 750 h flight
time during air operations on the same category of a/c to be
operated, with experience in the same or similar type of air
operation to be performed that is acceptable to the DG; and
75 h actual or simulated instrument time if operations
include IFR;

3 years in an operational control position

ATPL with ratings

ATPL with ratings

Current to act as PIC of one type of operator’s a/c

Current to act as PIC of one type of operator’s a/c

CPL, with Instrument Rating if
operations include IFR

must—

(i) be a graduate engineer or equivalent in an aeronautical, mechanical or
electrical discipline; and
(ii) have at least 5 years’ experience of the maintenance of a/c, which may be
gained while working in a maintenance supervision, maintenance planning,
engineering development, or workshop environment; and
(iii) have at least six months practical experience in a/c maintenance tasks which
may be undertaken during the 5 years’ experience required under subparagraph
(2)(ii); and
(iv) have at least 2 years’ experience in a supervisory position which may be
undertaken during the 5 years’ experience required under subparagraph (2)(ii).

or
(2)

2 years in an operational control position with experience,
including flight experience, appropriate to the type of air
operation to be performed that is acceptable to the DG

CPL, with Instrument Rating if operations include IFR
Current to act as PIC of one type of operator’s a/c

3 years as PIC under Part 121, Part 125, or Part 135 operations and 2 years
3 years as PIC under Part 121, Part 125, or Part 135 operations and 2 years
experience in the check and training role and the person responsible for flight crew experience in the check and training role and the person responsible for flight
training program must hold a current flight examiner rating (121.553(f), 121.603(d)) crew training program must hold a current flight examiner rating (125.553(f),
(1) must—
(1) must meet the requirements of Part 121;
(i) hold or have held an a/c maintenance engineer licence or equivalent,
acceptable to the DG, with appropriate ratings; and
(ii) have at least 5 years’ experience in the maintenance of a/c of a similar size
and type as that to be operated by the organisation; and
(iii) have at least 2 years’ experience in a supervisory position which may be
undertaken during the 5 years’ experience required under subparagraph (1)(ii);

500 h flight time during air operations on the same category
of a/c to be operated, with experience in the same or similar
type of air operation to be performed that is acceptable to
the DG; and 75 h actual or simulated instrument time if
operations include IFR;
or ⇓

3 years in an operational control position with experience,
including flight experience, appropriate to the type of air
operation to be performed that is acceptable to the DG.

3 years in an operational control position

The experience requirements in paragraphs (1)(ii) and (2)(ii) may be met through
a course of instruction acceptable to the DG and conducted under the authority of
a training organisation certificate granted under the Act and i.a.w Part 141 or Part
147 .
Airline AOC Internal QA / GA
AOC Organisational
management
system (OMS)
Part 119 App.A.5

Greater than 3 a/c or greater than 2 bases

CPL, with Instrument Rating if operations include IFR

or ⇓

(2)

Managerial
experience

Single pilot

CPL, with Instrument Rating if
operations include IFR

ATPL

or

Control and
direction of
Maintenance
maintenance
experience
Part 119 App.A.3

Part 135

Part 121
Multi-crew

Doc.
required

Crew training
and
competency
assessment
Part 119 App.A.2

GENERAL AVIATION AIR OPERATOR

Part 125

3 years as PIC under Part 135 operations and 2 years
experience in the check and training role

Not applicable

(1) meet the requirements of Part 121
or

must—

(2) meet the requirements of Part 125;

(i) hold or have held an a/c maintenance engineer licence granted under the Act
and i.a.w Part 66, or an equivalent licence acceptable to the DG, with appropriate
ratings; and
(ii) have at least 3 years’ experience performing maintenance on a/c of a similar
size and type as that to be operated by the organisation; and
(iii) have at least 1 years’ experience certifying a/c for release-to- service, which
may be undertaken during the 3 years’ experience required under subparagraph
(ii);

or
(3) for organisations intending to conduct or conducting air operations with a total of three or less a/c listed on their
operations specifications and from a total of two or less bases, have sufficient knowledge of maintenance to be able to
ensure that the a/c is maintained in an airworthy condition and that any maintenance required by its maintenance
programme is satisfactorily accomplished.
The knowledge requirements in paragraph (3) may be met through a course of instruction acceptable to the DG and
conducted under the authority of a training organisation certificate granted under the Act and i.a.w Part 141 or Part 147.

or
(3) must have experience acceptable to the DG including at least 5 years’
experience responsible for the control and direction of maintenance and the
continuing airworthiness of a/c of a similar size and type as that to be operated by
the organisation.
The experience requirement specified in paragraph (2)(ii) may alternatively be
met through a course of instruction acceptable to the DG and conducted under
the authority of a training organisation certificate granted under the Act and i.a.w
Part 141 or Part 147

5 years’ experience in aviation with flight operations or maintenance background

Certificate in Quality Assurance or equivalent qualification; or 5 years’ experience in quality assurance management in the aviation industry

Less than 4 a/c and less than 3
bases

Greater than 3 a/c or greater than 2 bases

Note:
After the implementation of SMS by 1
February 2022, Internal Quality Assurance
and Organisational Management Systems
will be discontinued

3 years’
experience in aviation with
flight operations or maintenance background

General knowledge and awareness of
quality assurance or management
systems

Certificate in Quality Assurance (QA) or equivalent qualification; or ⇓
General knowledge and awareness of QA or OMS; or ⇓
2 years’ experience in management systems in the aviation industry

Competency
Demonstrate competency relevant to systems for safety management. A working knowledge of the applicable CARs and safety management requirements.
&
Experience and background relevant to the management of safety systems and the activities of the organisation.
Experience

Competency
Demonstrate competency relevant to aircraft accident and incident investigation and A working knowledge of the applicable CARs and accident and incident investigation management requirements.
&
Experience and background relevant to the management of aircraft accident investigation and the activities of the organisation must be acceptable to the DG.
Experience

Competency
Demonstrate competency relevant to systems for airline security management. A working knowledge of the applicable CARs and security management requirements.
&
Experience and background relevant to the management of aviation security and the activities of the organisation must be acceptable to the DG.
Experience

Not applicable for GA AOC
holder

NOTE:
Before nomination of a the above senior persons, prior acceptance of the Director General is required.

Some functions should not be combined as they conflict with responsibilities assigned to the intended positions.

The Senior persons are ultimately responsible to the CEO and reporting directly to him.

For example:

To meet Fit and Proper Person Questionnaire fully completed form CAA 24FPP and CAA24FPPDEC is required.

18 November 2021

The functions of CEO and QA.

Rev.10, 01.Oct.2021
www.mcaa.gov.mn

The functions of Air Operations and Occurrence Investigation.
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

18 November 2021
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