
Хавсралт 2                  

ХҮНИЙ БАЙНГЫН БОЛОН ХУГАЦААТАЙ ТҮР  

НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

1.1. Анкетыг зөвхөн өөрийн биеэр үнэн зөв бөглөх бөгөөд товчилсон үг, үсэг ашиглахгүй 
байх. 

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

1.3. Бид шаардлагатай тохиолдолд таны ирүүлсэн мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг, цагдаагийн 
байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагуудаар шалгуулах болно. 

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

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

1.6. Цээж зургийг файлаар ирүүлнэ. Зурагт тавигдах шаардлага: 
- 3х4 хэмжээтэй өнгөт, сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан байх;  
- фокус сайтай, нүд улаан гараагүй, засвар оруулаагүй байх;  
- арын фон цагаан өнгөтэй байх;  
- толгойн хэмжээ зургийн 75%-г эзэлсэн байх; 
- нарны болон зузаан хүрээтэй нүдний шил зүүгээгүй байх;  
- шашны болон эрүүл мэндийн шалтгаанаас бусад үед, толгойг алчуур болон 

боолтоор ороогоогүй байх; 
- зургийн хэмжээ JPG эсхүл JPEG, 500 КВ ба 10 МВ-аас бага байх. 
/Хэрэв таны зураг шаардлага хангаагүй тохиолдолд нэвтрэх үнэмлэх хэвлэх 

боломжгүй/  

2. Үнэмлэх хүсэгчийн мэдээлэл 

2.1. Ургийн овог: .............................................. 2.2. Эцэг/Эхийн нэр/: .......................................... 

2.3. Өөрийн нэр: .............................................. 2.4. Регистрийн дугаар: ...................................... 

2.5. Төрсөн огноо: ........................................... 2.6. Хүйс:                     Эр                         Эм      

2.7. Иргэншил: ................................................. 2.8. Оршин суугаа хаяг: ...................................... 

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

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

2.9. Холбоо барих утас: .......................................... 2.10. Цахим хаяг: ......................................... 

2.11. Байгууллагын нэр: ....................................... 2.12. Алба салбар:....................................... 

2.13. Албан тушаал болон хавсран гүйцэтгэх ажил  /ажлын технологийг тодорхой 
бичих/:............................................................................................................................................. 

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

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

3. Гадаадын иргэн бол:   
3.1. Паспортын дугаар: ........................................................................................................... 

3.2.  Монгол улсад орж ирсэн визний төрөл:........................................................................... 

3.3. Визний хүчинтэй хугацаа: ................................................................................................. 

3.4. МУ-д оршин суух үнэмлэхийн  дугаар: ...........................................................................  

3.5. Оршин суух үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа: ................................................................... 



4. Нэмэлт мэдээлэл: 

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

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

4.3. Хүсэж буй нэвтрэх үнэмлэхийн төрөл: 

Байнгын    Хугацаатай түр   Хугацаа  хоног 

4.4. Аэродромын бүсэд ажил гүйцэтгэх эсэх: Тийм                   Үгүй   

4.5. Ажил гүйцэтгэх байгууламж, түүний орчны талаарх мэдлэгтэй эсэх:  

  Тийм                 Үгүй                                      

4.6. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал /сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал болон 
ажилласан хугацааг тодорхой бичих/:........................................................................................ 

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

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

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

5. Тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл 

5.1. Аэродромын бүсэд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эсэх:  Тийм           Үгүй           

5.1.1. Хэрэв тийм бол зохих сургалтад суусан эсэх:    Тийм           Үгүй        

5.1.2. Сургалтад суусан гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа: ………...........................................    

5.2. Периметрийн хамгаалагдсан бүсэд тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрэх эсэх:  Тийм  Үгүй           

5.3. Нисэх буудлын гаднах хамгаалагдсан бүсэд тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрэх эсэх:  
              Тийм          Үгүй          

5.4. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: ..................................................................................... 

5.5. Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч: ............................................................................................ 

6. Баталгаа 

6.1. Би нисэх буудлын бүсүүдэд нэвтрэх үнэмлэхийг эзэмших, ашиглах талаарх 
зааварчилгаатай ..................................................................................болно.  

                 /танилцсан, танилцаагүй гараар бичих/ 

6.2. Би энэхүү маягтыг үнэн зөв бөглөсөн ба  

6.2.1. өөрийн буруутай үйлдлээс болж нисэхийн үйл ажиллагаанд болон бусдад 
хохирол учруулсан тохиолдолд; 

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

6.2.3. бусдад хууль бус үйлдэл хийх боломж олгосон тохиолдолд хууль хяналтын 
байгууллагын өмнө хариуцлага ............................................................................. болно.                                                               

                                   /хүлээх, хүлээхгүй эсэхээ гараар бичих/  

6.3. Би бүсэд байх хугацаандаа аюулгүйн ажиллагааны болон аюулгүй байдлын холбогдох 
дүрэм, журмыг сахин ....................................................................................................болно.  

                               /мөрдөх, үл мөрдөх эсэхээ гараар бичих/ 

6.4. Нэвтрэх үнэмлэх эзэмших, ашиглахтай холбогдолтой зааварчилгааг үл биелүүлэн 
зөрчил гаргасан тохиолдолд хүлээлгэх арга хэмжээг хүлээн ............................................ 
байна.                   /зөвшөөрөх, үл зөвшөөрөх эсэхээ гараар бичих/ 

  

 

Үнэмлэх хүсэгчийн гарын үсэг: .........................................       ......... он ..... сар ..... өдөр 


