
Хавсралт 3 

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БАЙНГЫН БОЛОН ХУГАЦААТАЙ ТҮР 

 НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭХ МАЯГТ 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

1.1. Маягтыг харьяалах байгуулагын тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хариуцсан албан 
тушаалтан нь /хувийн тээврийн хэрэгсэл бол эзэмшигч нь/ үнэн зөв бөглөх бөгөөд 
товчилсон үг, үсэг ашиглахгүй байхыг хүсье. 

1.2. Бүрдүүлэх баримт бичгийг маягтад бүрэн хавсаргах ба тухайн хавсаргасан  баримт 
бичгийг хүсэлт гаргагчид буцаан олгохгүй болно. 

1.3. Бид шаардлагатай тохиолдолд таны ирүүлсэн мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг холбогдох 
байгууллагуудаар шалгуулах болно. 

1.4. Бүрдүүлэх баримт бичиг шаардлага хангасан, мэдээлэл болон зааварчилгаатай 
танилцаж гарын үсгээр баталгаажуулсан маягтыг шалгахад татгалзах үндэслэлгүй 
тохиололд ажлын 5 хоногт нэвтрэх үнэмлэхийг олгоно. 

1.5. Хэрэв таны ирүүлсэн баримт бичиг шаардлага хангахгүй, мэдээллийг буруу бөглөсөн 
бол нэвтрэх үнэмлэхийг олгохгүй болно.  

2. Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл 

2.1. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: ..................................................................................... 

2.2. Тээврийн хэрэгслийн эзэмшлийн төрөл:                              Албаны          Хувийн  

2.3. Харьяалах байгууллагын нэр: ............................................................................................... 

2.4. Харьяалах байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл:............................................................ 

2.5. Нэвтрэх зорилго, байгууламж: .............................................................................................. 

2.6. Тээврийн хэрэгслийн оношилгоонд орсон эсэх, хүчинтэй хугацаа: 

Тийм                   Үгүй    огноо ...... 

2.7. Аэродромын бүсэд ажил гүйцэтгэх эсэх: Тийм                   Үгүй   

2.7.1. Хэрэв тийм бол аэродромд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг 
хангасан эсэх:      Тийм                   Үгүй   

- Тээврийн хэрэгслийн өнгө: .............................................. 

- Таних тэмдэг: .................................................................... 

- Дугуйн ивүүр:..................................................................... 

- Мигалка: ............................................................................ 

- Богино долгионы станц: ................................................... 

2.8. Урьд нь нэвтрэх үнэмлэх авч байсан эсэх:               Тийм     Хэдэн удаа       Үгүй    

2.9. Нэвтрэх үнэмлэхийг хаяж, үрэгдүүлж байсан эсэх: Тийм     Хэдэн удаа        Үгүй   

2.10. Хүсэж буй нэвтрэх үнэмлэхийн төрөл: 

     Байнгын    Хугацаатай түр   Түр   хоног 

3. Жолоочийн мэдээлэл 

3.1. Тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолооч нарын нэр: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



4. Баталгаа 

4.1. Нисэх буудлын бүсүүдэд нэвтрэх үнэмлэхийг эзэмших, ашиглах талаарх 
зааварчилгаатай .........................................................................................................болно.  

          /танилцсан, танилцаагүй гараар бичих/ 

4.2. Энэхүү маягтыг үнэн зөв бөглөсөн бөгөөд дараах үйлдэл эс үйлдэлдээ хариуцлага 
........................................................... болно.   

       /хүлээх, хүлээхгүй эсэхээ гараар бичих /  

4.2.1. техникийн шаардлага хангаагүй бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг ажилд 
гаргаснаас болж нисэхийн үйл ажиллагаанд болон бусдад хохирол учруулсан 
тохиолдолд; 

4.2.2. нэвтрэх үнэмлэхийг ашиглан хууль бус үйлдэл хийхээр завдсан тохиолдолд; 

4.2.3. бусдад хууль бус үйлдэл хийх боломж олгосон тохиолдолд; 

4.3. Аэродромын бүсэд нэвтрэх жолооч нар нь зөвхөн зөвшөөрөгдсөн зам талбайгаар явах 
бөгөөд аюулгүйн ажиллагааны болон аюулгүй байдлын холбогдох дүрэм, журмыг сахин 
........................................................................................ болно. 
/мөрдөх, үл мөрдөх эсэхээ гараар бичих/ 

 

Үнэмлэх хүсэгчийн албан тушаал, нэр: .................................................................................. 

Гарын үсэг: .........................................       ............. он ..... сар ..... өдөр 

 

............... улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолооч нарын баталгаа: 

 

1. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

2. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

3. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

4. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

5. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

6. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

7. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

8. Жолоочийн нэр:……………………............... гарын үсэг .................................... огноо .......... 

 


