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Тохирох Зөв Хүний Асуулга / Fit and Proper Person Questionnaire
Тайлбар: Энэхүү Асуулгад хүсэлтийн маягт дагалдана - тусад нь илгээхгүй
Note: This questionnaire must be accompanied by an application form - do not send in separately

Энэ Маягтыг бөглөх зааварчилгааг уншина уу / Instructions for completing this form - please read

1. Тохирох зөв хүний тодорхойлолтыг зөвхөн нисэхийн баримт бичиг авах, эсхүл удирдах ажилтанд нэр дэвшүүлэх
хүсэлт гаргах үед хийнэ. Хүсэлт гаргахаас өмнө  тодорхойлолт, эсхүл томилгоо хийхгүй.

Fit and Proper determinations can only be made at the time of application for an aviation document or nomination for a senior
person position. No determination or indication can be made prior to an application.

2. Энэхүү  тохирох зөв хүний Асуулга ( CAA24FPP) нь нисэхийн баримт бичиг авах, эсхүл удирдах ажилтанд нэр
дэвшүүлэх хүсэлт бүрийг дагалдах ёстой.

This Fit and Proper Person Questionnaire (CAA 24FPP) must accompany every application for an aviation document or for the
nomination of a senior person appointment.

3. Тохирох зөв хүний Мэдүүлэг  ( CAA 24FPPDEC)-ийг зөвхөн өмнө нь тохирох зөв хүн гэж тодорхойлогдсон хүсэлт
гаргагч дараах тохиолдолд ашиглана:
A Fit and Proper Person Declaration (CAA 24FPPDEC) may only be used by applicants who have been determined Fit and
Proper previously and:

Тохирох зөв хүний Асуулгыг сүүлийн 60 сарын дотор бөглөсөн бол
Within the past 60 months who have completed a Fit and Proper Person Questionnaire, and

− Өмнө нь мэдүүлсэн тухайн баримт болон мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй бол
Where the facts and information declared previously are unchanged

4. Маягтыг цаашид бөглөх зааварчилгаа нь маягтын зүүн гар талын саарал хэсэгт бичигдсэн байгаа.
Further instructions are contained in the grey boxes in the left hand margin throughout the form.

5. Гүйцэд бөглөөгүй, эсхүл аливаа шаардсан баримт дутуу Асуулгыг тухайн хүсэлтийн хамт буцаана.
Questionnaires which are incomplete or lacking any required documents will be returned, along with the application.

1. Хувь хүний дэлгэрэнгүй / Personal Details

  ИНЕГ үнэмлэхний дугаар: (хэрэв байгаа бол)

МCAA Participant License Number (if known)

Төрсөн
(өдөр/сар/он)
 Date of Birth
(dd / mmm / yyyy)

Title (Mr / Mrs / Ms / Miss) Овог
Last Name

Нэр / Given Name(s)

Төрсөн Улс / Country of Birth Иргэншил
Nationality

Үйл ажиллагааны хаяг / Address for Service
Шуудангийн хаяг (хэрэв үйл ажиллагааны хаягаас өөр бол)

Postal Address (if different from Address for Service)

Шуудангийн
код
Post Code

Шуудангийн
код
Post Code

Утас / Tel: Гар утас
Mob:

Факс / Fax Цахим хаяг
Email

−

Хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсад үйлчилгээ үзүүлэх
хаягаа бичих ба аливаа өөрчлөлтийг Даргад нэн даруй
мэдэгдэнэ.
An applicants have to provide an address for service in Mongolia
(i.e. a  physical  address)  and  to  promptly  notify  the Director of
any changes.
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Хүсэлт гаргаж буй нисэхийн баримт бичиг: / Aviation Document applying for:

Хүсэлт гаргаж буй үнэмлэх,
үндсэн ангилал, эсхүл
гэрчилгээг жагсаах.
Хэрэв та удирдах ажилтанд
нэр дэвшүүлэх хүсэлт гаргаж
байгаа бол  Хэсэг 2-г бөглөх.

List the licence, prime rating or
certificate you are applying for.
If applying for senior person
nomination Section 2.

2. Байгууллагын дэлгэрэнгүй - зөвхөн Удирдах Ажилтнаар нэр дэвших этгээдэд хамааралтай

Organisation Details - only applicable if completing as a Nominated Senior Person

Зөвхөн гэрчилгээжсэн
байгууллагын удирдах
ажилтанд нэр дэвшсэн этгээд
бөглөнө. Бүх хэсгүүдийг
бөглөснөө бататгах.

Complete as a Nominated Senior
Person of a certified organisation

completed.

A CURRICULUM  VITAE detailing

and relevant positions held
during the past 10  years must
be attached to this form.

Байгууллагын хууль ёсны нэр
Legal Name of Organisation

Үнэмлэхний дугаар (хэрэв байгаа бол)

Participant Number (if known)

Таны лавлагаа (захиалгын дугаар /
харилцах этгээд, эсхүл
бусад лавлагаа)

Your reference (order number /
contact person or other reference)

Хүсэлт гаргасан ИНД-
 Civil Aviation Rule Part under which
 application is made

Хэсэг 1-д заасан этгээдийн
албан тушаалын томилгоо

Designation of position for person
named in Section 1

Хэсэг 1-д заасан тухайн этгээдийн хариуцлагыг холбогдох ИНД-д тодорхойлсноор
ойлгоно:
Responsibilities the person named in Section 1 will assume as defined in the relevant Rule
Part:

Боловсрол, сургалт, ажлын
шаардлага хангасан байдал,
сүүлийн 10 жил ажилласан
холбогдох албан тушаал зэрэг
мэдээллийг агуулсан анкет
(CV) хавсаргах ёстой.

only. Ensure all details are

education, training, qualifications

Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)

Нэр
Name

CAA ID Огноо
Date
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3. Нэрийн өөрчлөлт - зөвхөн хамааралтай бол бөглөнө / Change of Name - only complete if applicable

If your name has changed for
any reason, please provide a
copy of one of the following
items. Please tick included
item.

1. Гэрлэлтийн баталгаа
Marriage Certificate

5. Цуцлалтын гэрчилгээ
Certificate of annulment

2. Хууль ёсны мэдүүлэг
Statutory declaration

6. Гэр бүл цуцлалтын баримт
Divorce papers

3. Нэр солих хүсэлт
Deed poll

7. Нэр сольсон бусад баримт
Other similar proof of name change

4. Хамааралгүй
Civil union certificate

4. Биеийн  байцаалтын баталгаажуулалт /Confirmation of Identity

Таны биеийн байцаалтыг
баталгаажуулах зорилгоор
баталгаа гаргасан этгээдийн
гарын үсэг зурсан дараах аль
нэг бичиг баримтын хувийг
хавсаргана уу. (Хэсэг 6-г үз).
Хувь нь хүчинтэй  баримт
бичгийн  хуулбар байх ёстой.
Хавсаргасан баримтын
нүдийг бөглөнө үү.

Please enclose a COPY of one
of the following items to confirm
your identity, signed by your
referee. (refer Section 6). The
copy must be of a current
(unexpired) document.Please
tick the included item.

1. Монгол Улсын жолооны
үнэмлэх
A Mongolian Driver licence

5. Монгол Улсын, эсхүл гадаад улсын
гадаад паспорт
А Mongolian or overseas passport

2. Төрсний гэрчилгээ
A full birth certificate

6. Монгол Улсын галт зэвсэг эзэмших
гэрчилгээ
Mongolian firearms license

3. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх

A Certificate of Mongolian
Citizenship

7. Хүчин төгөлдөр бусад биеийн
байцаалт
A current certificate of identity

4. Монгол Улсын Засгийн газар,
эсхүл түүний нэрийн өмнөөс
ашиглаж байгаа хүчин төгөлдөр
цагаачлалын бичиг баримт

A current refugee travel document
used by or on behalf of the
government of Mongolia

8. Монгол Улсын цагдаа, эсхүл батлан
хамгаалахын ажилтны зураг бүхий
биеийн байцаалт

A Mongolian Police or Mongolian
Defence Force photo identity card
issued to non civilian staff

5. Үйл ажиллагааны хаягийн баталгаажуулалт / Confirmation of Address for Service

Таны хаягийг баталгаажуулах
зорилгоор баталгаа гаргасан
этгээдийн гарын үсэг зурсан
дараах аль нэг бичиг
баримтын  хувийг
хавсаргана уу. (Хэсэг 6-г үз).
Баримт бичигт таны нэр
болон үйлчилгээ үзүүлэх
хаяг байх ёстой.
Хавсаргасан баримтын
нүдийг бөглөнө үү.

Please enclose a COPY of one
of the following items to confirm
your address, signed by your
referee. (refer Section 6) The
document must have both
your name and current
address for service on them.
Please tick the included item.

1. Таны Банк, СӨХ, эсхүл ББСБ-аас сүүлийн 12 сарын дотор ирүүлсэн тооцооны
хуудас
An account statement issued by your bank, building society, credit  union or credit
card company, within the last 12 months

2. Сүүлийн 6 сарын дотор ирүүлсэн утас, хий, цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэл

A telephone, gas or electricity account issued within the last six months

3. Сүүлийн 12 сарын дотор ирүүлсэн, таны нэр, хаягийг тодруулах бусад баримт

Another form of identity with name and address issued within the last 12 months.

4. Таны үйлчилгээний байршил (нисэхийн сургууль, эсхүл хуулийн зөвлөх г.м)-аас
явуулсан, таны нэр хаяг бүхий гарын үсэг зурсан албан тоот

Signed document on letter headed paper from your address for service location (eg
flying school or solicitor) with your name and address.

Хэрэв таны нэр аливаа
шалтгаанаар өөрчлөгдсөн
бол дараах баримтын аль
нэг хуулбарыг хавсаргана уу.
Хавсаргасан зүйлийг
тэмдэглэнэ үү.

Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)

Нэр
Name

CAA ID Огноо
Date
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6. Биеийн байцаалтыг баталгаажуулах Этгээд - Referee to Confirm Identity
Баталгаа гаргагчийн
шаардлага
Referee Requirements

Баталгаа гаргагчийн дэлгэрэнгүй / Referee Details

Баталгаа гаргагч нь:

A referee MUST:
-Өмгөөлөгч, цагдаагийн
ажилтан, УИХ-ын гишүүн,
багш-нисгэгч, эсхүл ерөнхий
инженер, ИНЕГ-аас хүлээн
зөвшөөрөгдсөн
гэрчилгээжсэн нисэхийн
байгууллагын удирдах
ажилтан зэрэг тухайн
салбарт, эсхүл
 нийгэмд тэргүүлэх байр
суурь эзэлж буй этгээд байх.

- Hold a position of standing in
the community; e.g. Solicitor,
Police Officer,
Member of Parliament,  Chief
Flying Instructor or Chief
Engineer, CAA
accepted Senior Person of a
certified Aviation
Organisation,

- Ажлын цагаар  холбоо
барих боломжтой байх ба
тухайн хүсэлт гаргагчийн
хувийн байдлыг батлах
хүсэл эрмэлзэлтэй байх
ёстой.

- Be contactable during
normal business hours and be
willing to confirm the identity
of the applicant.

Баталгаа гаргагч нь:
A referee MUST NOT:

-Тухайн хүсэлт гаргагчийн
төрөл садан биш байх,

Be related to the applicant,

Be a partner or spouse of
the applicant,

- Тухайн хүсэлт гаргагчтай
ижил хаягаар оршин
суугч биш байх ёстой.

Be a resident at the same
address as the applicant.

Хүсэлт гаргагчийн биеийн
байцаалтыг баталгаажуулсан
баталгаа гаргагч:
Referee to certify:Confirming
identity of applicant.

Title
(Mr / Mrs / Ms / Miss)

Овог / Last Name

Нэр / Given Name(s)

Шуудангийн хаяг:
Postal Address:

Ажил / албан тушаал
Occupation / Position

Утас
Tel:

Гар утас
Mobile:

Цахим шуудан:
Email Address:

Баталгаа гаргагчийн баталгаа / Referee Certification

Би,

(хүсэлт  гаргагчийн  нэр) / (applicant's name)

тодорхойлогдсон  тухайн этгээд  мөн болохыг гэрчилж байна. Миний бие  баталгаа  гаргах
этгээдэд тавьдаг шаардлагыг хангаж байгаагаа баталж байна.

Огноо /Date

I certify that

is the person identified in the attached documents. I confirm that I meet the requirements of  a
referee.

Баталгаа гаргагчийн
гарын үсэг

Referee's Signature

нь хавсаргасан баримт бичигт

 - Тухайн хүсэлт гаргагчийн
хамтрагч, эсхүл эхнэр/
нөхөр биш байх,

Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)

CAA IDНэр
Name

Огноо
Date
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7. Тохирох зөв хүний Үнэлгээ / Fit and Proper Person Assessment

ИНД-ИЙН ДАГУУ
ШААРДСАН ЭНД
ОРСОН ТУХАЙН
МЭДЭЭЛЭЛ НЬ
ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙГ
ТУХАЙН ТОХИРОХ ЗӨВ
ХҮНИЙ ШАЛГУУР
ХАНГАХЫГ ШААРДАНА.

-a)-аас m)-хүртэлх бүх
хэсгүүдийг бөглөснөө
бататгана уу?
Please ensure complete
all sections, a) to m):

Тайлбар: / Note:

Хэрэв та аль  нэг
асуултад "тийм" хариулт
өгсөн бол дэлгэрэнгүйг
доор бичнэ үү
If you answer "Yes" to any
of the questions, please
provide details below.

Хэрэв та тусдаа
хуудсанд үргэлжлүүлэн
бичих хэрэгтэй бол
эдгээрийг "Нууц"  гэж
тэмдэглэсэн тусдаа
дугтуйнд хавсаргаж
болно.

If you need to continue on
 separate sheets, these
may be attached in a
separate envelope
marked "Confidential".

Дараах асуултын  холбогдох нүдийг бөглөнө үү
For the following questions, please tick the relevant box

Тийм
Yes

Үгүй
No

a) Та өмнө нь аль нэг улсад гаргасан нисэхийн баримт бичгийн
хүсэлтэд татгалзсан хариу авч байсан уу?
Have you, in any country, previously had an application for an aviation
document rejected?

b) Та өмнө нь аль нэг улсад түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй болсон нисэхийн
баримт бичиг эзэмшигч байсан уу? (үнэмлэх нь дээд эрэмбийн
үнэмлэхээр, эсхүл солигдсоноос бусад тохиолдолд)

Have you, in any country, been the holder of an aviation document which
has been suspended or revoked (other than a license that has been
superseded by a replacement or a higher license)?

c) Та  аль  нэг  улсад  зам тээврийн  аюулгүй  байдлын хууль, дүрэм
зөрчсөн гэмт хэрэгт холбогдон ял эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, been convicted of any transport safety regulatory
offence?

d) Та аль нэг улсад зам тээврийн зөрчлийн мэдэгдэл авч, эсхүл ямар
нэгэн зам тээврийн гэмт хэрэгт холбогдож байсан уу?
Have you, in any country, been issued a traffic infringement notice or incurred
any other traffic offence?

e) Та сүүлийн 5 жилд аль нэг улсад тээврийн хууль дүрэмтэй холбоотой
асуудлаар  анхааруулах бичиг авч байсан уу?
Have you, in any country, during the past 5 years been issued a warning
letter in relation to transport regulatory issues?

f) Та сүүлийн 5 жилд аль нэг улсад аливаа зам тээврийн гэмт хэрэгт
холбоотойгоор хөнгөрүүлсэн хэлбэрээр ял шийтгэл эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, during the past 5 years been handled by way of
diversion in respect of any transport offences?

g) Та яг одоо аль нэг улсад зам тээврийн аюулгүй ажиллагааны  хууль
дүрмийн гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байна уу?
Are you, in any country, presently facing charges for transport safety
regulatory offences?

h) Та аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгт холбогдон ял эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, been convicted for any offence?

i) Та аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор  хөнгөрүүлсэн
хэлбэрээр ял шийтгэл эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, been handled by way of diversion for any offence?

j) Та яг одоо аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байна уу?

Are you, in any country presently facing charges for any offence?

k) Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа биеийн эрүүл мэндийн хүндрэлтэй
асуудлын түүх бий юу? (Эргэлзэж байвал эмч, эсхүл нарийн мэргэжлийн
эмчтэй зөвлөнө үү)
Do you have a history of any physical health problems that could potentially
affect your ability to discharge the obligations that relates to this assessment?
(If in doubt consult your GP or health professional).

l) Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүндрэлтэй
асуудлын түүх бий юу?
(Эргэлзэж байвал эмч, эсхүл нарийн мэргэжлийн эмчтэй зөвлөнө үү).
Do you have a history of any mental health problems that could potentially
affect your ability to discharge the obligations that relate to this assessment?
(If in doubt consult your GP or health professional).

m) Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа ноцтой зан араншингийн хүндрэлтэй
асуудлын  түүх бий юу? (Жишээ нь: согтууруулах ундаа, эсхүл
мансууруулах бодистой холбоотой зан араншингийн ноцтой асуудал)
Do you have a history of any serious behavioural problems that could
potentially affect your ability to discharge the obligations that relate to this
assessment? (an example would be serious behavioural issues involving
alcohol or drugs)

THE INFORMATION
SOLICITED HEREIN IS
REQUIRED PURSUANT
TO  THE CAR
REQUIRING
APPLICANTS MEET THE
FIT AND PROPER
PERSON TEST.

Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)

CAA ID Огноо
Date

Нэр
Name
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Дэлгэрэнгүй / Тайлбар - Хэрэв шаардлагатай бол хуудсуудыг тусад нь гарын үсэг, огноотой хавсаргана уу.

Details / Explanation - Please attach separate pages if required. These should be signed and dated.

Хавсаргагдсан тусдаа хуудас
Separate pages attached

8. Эрүүгийн гэмт хэрэг / Тээврийн  гэмт хэргийн түүх
Criminal Conviction / Transport Offence History
Бүх хүсэлт гаргагч, Монгол Улсыг оролцуулан сүүлийн 5 жилийн дотор, дараалсан 6 сараас дээш хугацаагаар оршин
суусан бүх улсаас эрүүгийн болон зам тээврийн гэмт хэргийн түүхийн албан ёсны тодорхойлолтыг авч  өгөх ёстой.

All applicants must provide official records of their Criminal and Transport Offence History from all countries, including Mongolia,
which they have resided in for more than 6 consecutive months within the past 5 years.

Монгол Улсыг оролцуулан сүүлийн 5
жилийн дотор, дараалсан 6 сараас дээш
хугацаагаар оршин суусан бүх улсыг
холбогдох хугацааны хамт жагсаах.
List  all  countries, including MGL, with
relevant dates that you have resided in for
a consecutive  period  of  more  than  6
months within the past 5 years.

Улс / Country -аас / From   Date -нд / To

1. Монгол Улс
Mongolia

Тийм
Yes

Үгүй
No

2.

3.

Тухайн  албан лавлагааг
авахдаа:

1.

2.

Тайлбар:

Note:

- They may be attached in an
envelope marked
„Confidential".

Энэ лавлагааг "Цагдаагийн байгууллага", эсхүл холбогдох бусад байгууллагаас авч болно.

This report can be obtained from National Traffic Police or other appropriate organisations.

Тайлбар: Энэ лавлагаа нь төлбөртэй.

Note:There is a fee for this report.
Таны хүсэлтэд, таны жолооны үнэмлэхний дугаар, овог нэр, төрсөн он, сар, өдөр, оршин
суугаа газрын болон шуудангийн хаяг, цахим шуудан, харилцах утасны дугаар байх
ёстой.
Your request must specify your; Driver's Licence Number, Full Name, Date of Birth, Physical
and Postal Address, Email and Contact Phone Number.

c) Монгол Улсаас бусад, сүүлийн 5 жилийн дотор дараалсан 6сараас дээш хугацаагаар
оршин суусан бүх улсаас өөрийн тээврийн гэмт хэргийн түүхийг багтаасан эрүүгийн
гэмт хэргийн түүхийн бүртгэлийн лавлагааг хавсаргах (энэ нь тухайн улсаас  хамааран
эрүүгийн гэмт хэргийн болон тээврийн гэмт хэргийн түүхийн лавлагааг тусад нь
шаардаж болно).

Attach a report оf your  criminal record history, including transport offence history  from all
countries outside MGL in which you have resided in for more than 6 consecutive months
within the last 5 years (this may require separate criminal history and transport history
reports, depending on the country)  –
Тайлбар: Тухайн улсыг орхин гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй байх ёстой.
Note: must be current within 3 months of leaving country.

Тайлбар: Өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон байх ёстой.

When obtaining the official
records for:

Монголд - а) болон b)
хэсгийг бөглөх
MGL - complete sections
a) and b)
Монголоос өөр улс бол c)
хэсгийг бөглөх
Countries outside of MGL-
complete section c)

- Эрүүгийн болон тээврийн
гэмт хэргийн лавлагааг гэмт
хэргийн талаар мэдээлэл
байгаа эсэхээс үл хамааран
маягтад хавсаргах ёстой.

- Эдгээр нь хүсэлт
гаргаснаас, эсхүл  тухайн
улсаас гарснаас хойш 3
сарын дотор хүчинтэй байх
ёстой.
- Эдгээрийг "Нууц"  гэж
тэмдэглэгдсэн дугтуйнд
хавсаргаж болно.

- The conviction and traffic
offence reports must be
submitted with this form even
if they detail nil convictions.

- They must be current within3
months of date of  application
(or on leaving a country).

This report can be obtained by submitting an appropriate unit of the Police a Request.
Энэхүү лавлагааг Цагдаагийн байгууллагын холбогдох нэгжид хүсэлт гарган авч болно.

Тайлбар: Өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон байх ёстой

Цагдаагийн байгууллагаас авсан, өөрийн эрүүгийн гэмт хэргийн түүхийн лавлагааг
хавсаргах

Note: must be issued within the immediately preceding 3 months

Attach a report of your criminal conviction history from the Police

a)

Монгол Улсын Замын цагдаагийн эрх хассан түүхийн лавлагааг хавсаргах

Attach a MGL Traffic Police Suspension History Report

Энэ лавлагааг Монгол Улсын жолооны үнэмлэх эзэмшдэг эсэхээс үл хамааран бүх
хүсэлт гаргагчаас шаардана.
Note: must be issued within the immediately preceding 3 months
Report required for all applicants, even if not holding a MGL drivers licence

b)

Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)
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9. Мэдүүлэг / Declaration

Миний  бие  энэхүү  асуулга болон хавсаргасан мэдээллийг өөрийн мэдлэг болон итгэл
үнэмшлийн дагуу бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөсөн болохыг  мэдэгдэж байна.

I declare  that  to  the  best  of  my  knowledge  and  belief  the  statements  made  and  the
information supplied in this questionnaire and the attachments are complete and correct.

Мэдээлэл цуглуулах болон задруулах зөвшөөрөл / Consent to Disclosure and Collection

Миний бие ИНЕГ-ын Дарга, эсхүл түүний төлөөлөл (цаашид "Дарга" гэх), аливаа этгээд,
байгууллага, эсхүл төрийн байгууллагад миний мэдлэг, зам, тээврийн аюулгүй
ажиллагааны шаардлагуудыг дагаж мөрдсөн байдал, миний биеийн, эсхүл сэтгэцийн эрүүл
мэнд, эсхүл ноцтой зан араншингийн хүндрэлтэй асуудал болон аливаа эрүүгийн гэмт
хэргийн мөрдөн байцаалт, торгууль, эсхүл ял шийтгэл, зам, тээврийн аюулгүй
ажиллагааны хууль дүрэм зөрчсөн гэмт хэрэгтэй холбоотой аливаа асуудлыг багтаасан
миний талаарх бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулах болон задлах эрхийг олгож байна.

I authorizethe collection by the Director of Civil Aviation or his delegate (hereinafter referred to
as "the Director") from, and the disclosure to the Director by, any person, organization or
government department of any details of the following information about me: my knowledge and
compliance with transport safety regulatory requirements; my physical or mental health or
serious behavioral problems; any criminal investigations, charges or convictions, including any
matters relating to any transport safety offence.

Гэхдээ, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасан миний нэр төртэй холбоотой ямар нэг
мэдээллийг задруулахыг зөвшөөрөхгүй.

However I do not consent to the release of any information to which the clean slate scheme
applies, pursuant to the Criminal Records (Clean Slate) Act.

Миний бие, Дарга болон ИНЕГ-т Иргэний  нисэхийн  тухай  хуулийн  дагуу олгогдсон чиг
үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аливаа зорилгоор, эсхүл хуулиар зөвшөөрсөн бусад
зорилгоор миний талаар олж авсан мэдээллийг ашиглах болон задруулахыг Даргад
зөвшөөрч байна.

I authorise the Director to use, and disclose, the information obtained about me for any purpose
associated with the lawful functions of the Director and the Civil Aviation Authority under the
Civil Aviation Act, or other such purpose permitted by law.

Хүсэлт гаргагчийн гарын
үсэг
Applicant's Signature

Огноо
Date

The provision of false
information or failure to
disclose information
relevant to the grant or
holding of an aviation
document constitutes an
offence under Section
44.1.3 of the Civil  Aviation
Act and  other related Law
and is subject to a fine.

Нисэхийн баримт бичиг
олгох, эсхүл эзэмшихтэй
холбоотой мэдээллийг
буруу мэдүүлсэн, эсхүл
нуун дарагдуулсан бол
Иргэний нисэхийн тухай
хуулийн 44.1.3-ын дагуу
болон холбогдох бусад
хуулийн дагуу гэмт хэрэгт
тооцож, хариуцлага
хүлээлгэх болон торгуулийн
арга хэмжээ авах болно.
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10. Хүсэлт гаргагчийн шалгах хуудас / Applicant's Check List
Тайлбар: Энэхүү Асуулгад хүсэлтийн маягт, эсхүл албан бичиг дагалдах ёстой - тусад нь бүү илгээ.

Note: This questionnaire must be accompanied by an application form or letter - do not send in separately

.

Тайлбар: Хэрэв та нисэхийн
баримт бичиг эзэмшихээр
зорьж байгаа, эсхүл
дараагийн 5 жилд удирдах
ажилтнаар нэр дэвших бол
энэхүү асуулгыг бөглөсөн
огноог бичих шаардлагатай.

NOTE:

Анхаарах зүйл:
Өөрийн асуулгын дугаар,
хувийг хадгална уу.
NB: Please keep a copy for
your own reference.

Тийм
Yes

Хам-гүй
N/A

1. Биеийн байцаалтын баталгаажуулалт
Confirmation of Identity

2. Үйл ажиллагааны хаягийн баталгаажуулалт
Confirmation of Address for Service

3. Нэр солилтын баталгаажуулалт (хэрэв шаардлагатай бол)

Confirmation of Name Change (if required)

4. Цагдаагийн байгууллагын лавлагаа - өмнөх 3 сарын дотор
олгогдсон
Police Report - issued within the immediately preceding 3 months
(эсхүл гадаад улсаас олгосон дүйцэх баримт) - тухайн улсаас
гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй
or equivalent from overseas current within 3 months of leaving

5.  Замын цагдаагийн лавлагаа - өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон
Traffic Police Report - issued within the immediately preceding 3
(эсхүл, гадаад улсаас олгосон дүйцэх баримт) - тухайн улсаас
гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй
(or equivalent from overseas current within 3 months of leaving
country)

6. Мэдэгдэлд гарын үсэг зурсан;  (Нэр, ID, хэрэв байгаа бол хуудас
бүрийн дээд талд бөглөсөн огноо).

Declaration signed; Name, ID (if known) and Date completed at top of
each page

7. Хувь хүний  анкет (CV), (нэр дэвшсэн удирдах ажилтны хувьд)
CV (for nominated senior person)

Энэхүү Асуулгыг холбогдох хүсэлтийн маягтад хавсаргаж, дараах хаягаар илгээнэ.
Attach this questionnaire to the relevant application form and post to:

НААХЗГ, ИНЕГ, Шуудангийн салбар-34, хайрцаг-6, ХУД, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
SRD, Civil Aviation Authority, P.O - 34, Box - 6, Ulaanbaatar 17120, Mongolia

 Зөвхөн ИНЕГ-ын хэрэгцээнд / CAA USE ONLY

Үнэлгээ / Assessment:

Тохирох зөв хүний тодорхойлолт:
Fit and Proper Person determination: Тийм / Yes Үгүй / No

Нэр / Name: Гарын үсэг
Signature:

Албан тушаал
Position: Огноо / Date:

Бүх баримт бичиг
хавсаргагдсаныг бататгана уу.
Гүйцэт бөглөгдөөгүй,  эсхүл
аливаа шаардлагатай баримт
бичиг нь дутуу хүсэлтийг
буцаана.
Please ensure all documents
are enclosed. Applications
which are incomplete or
lacking any required
documents will be returned.

If you intend to apply for
an aviation document or
nominated senior person
position within the next 5 years
you will be required to supply the
date of completion of this
questionnaire.
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Тохирох Зөв Хүний Асуулга / Fit and Proper Person Questionnaire
Тайлбар: Энэхүү Асуулгад хүсэлтийн маягт дагалдана - тусад нь илгээхгүй
Note: This questionnaire must be accompanied by an application form - do not send in separately
Энэ Маягтыг бөглөх зааварчилгааг уншина уу / Instructions for completing this form - please read
1. 
Тохирох зөв хүний тодорхойлолтыг зөвхөн нисэхийн баримт бичиг авах, эсхүл удирдах ажилтанд нэр дэвшүүлэх хүсэлт гаргах үед хийнэ. Хүсэлт гаргахаас өмнө  тодорхойлолт, эсхүл томилгоо хийхгүй.
Fit and Proper determinations can only be made at the time of application for an aviation document or nomination for a senior
person position. No determination or indication can be made prior to an application.
2. 
Энэхүү  тохирох зөв хүний Асуулга (CAA24FPP) нь нисэхийн баримт бичиг авах, эсхүл удирдах ажилтанд нэр дэвшүүлэх хүсэлт бүрийг дагалдах ёстой.
This Fit and Proper Person Questionnaire (CAA 24FPP) must accompany every application for an aviation document or for the nomination of a senior person appointment.
3. 
Тохирох зөв хүний Мэдүүлэг  (CAA 24FPPDEC)-ийг зөвхөн өмнө нь тохирох зөв хүн гэж тодорхойлогдсон хүсэлт гаргагч дараах тохиолдолд ашиглана:
A Fit and Proper Person Declaration (CAA 24FPPDEC) may only be used by applicants who have been determined Fit and Proper previously and:
Тохирох зөв хүний Асуулгыг сүүлийн 60 сарын дотор бөглөсөн бол
Within the past 60 months who have completed a Fit and Proper Person Questionnaire, and
-
Өмнө нь мэдүүлсэн тухайн баримт болон мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй бол 
Where the facts and information declared previously are unchanged
4. 
Маягтыг цаашид бөглөх зааварчилгаа нь маягтын зүүн гар талын саарал хэсэгт бичигдсэн байгаа.
Further instructions are contained in the grey boxes in the left hand margin throughout the form.
5. 
Гүйцэд бөглөөгүй, эсхүл аливаа шаардсан баримт дутуу Асуулгыг тухайн хүсэлтийн хамт буцаана.
Questionnaires which are incomplete or lacking any required documents will be returned, along with the application.
1. 
Хувь хүний дэлгэрэнгүй / Personal Details
  ИНЕГ үнэмлэхний дугаар: (хэрэв байгаа бол)
МCAA Participant License Number 
(if known)
Төрсөн  
(
өдөр/сар/он
)
 Date of Birth 
(dd
/
mm
m 
/
yy
yy
)
Title (Mr / Mrs / Ms / Miss) 
Овог  
Last Name
Нэр
/
Given Name(s)
Төрсөн Улс
/
Country of Birth
Иргэншил
Nationality
Үйл ажиллагааны хаяг / Address for Service
Шуудангийн хаяг
(хэрэв үйл ажиллагааны хаягаас өөр бол)
Postal Address 
(if different from Address for Service)
Шуудангийн 
код
Post Code
Шуудангийн 
код
Post Code
Утас
/
Tel:
Гар утас
Mob:
Факс
/
Fax
Цахим хаяг
Email
F:\caa logo 1.jpg
-
Хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсад үйлчилгээ үзүүлэх хаягаа бичих ба аливаа өөрчлөлтийг Даргад нэн даруй мэдэгдэнэ. 
An applicants have to provide an address for service in Mongolia 
(i.e. a  physical  address)  and  to  promptly  notify  the Director of 
any changes.
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Хүсэлт гаргаж буй нисэхийн баримт бичиг: / Aviation Document applying for:
Хүсэлт гаргаж буй үнэмлэх, үндсэн ангилал, эсхүл гэрчилгээг жагсаах. 
Хэрэв та удирдах ажилтанд нэр дэвшүүлэх хүсэлт гаргаж байгаа бол  Хэсэг 2-г бөглөх.
List the licence, prime rating or 
certificate you are applying for. 
If applying for senior person 
nomination Section 2.
2. 
Байгууллагын дэлгэрэнгүй - зөвхөн Удирдах Ажилтнаар нэр дэвших этгээдэд хамааралтай
Organisation Details - only applicable if completing as a Nominated Senior Person
Зөвхөн гэрчилгээжсэн байгууллагын удирдах ажилтанд нэр дэвшсэн этгээд бөглөнө. Бүх хэсгүүдийг бөглөснөө бататгах.
Complete as a Nominated Senior 
Person of a certified organisation 
completed. 
A CURRICULUM  VITAE detailing 
and relevant positions held 
during the past 10  years must
be attached to this form.
Байгууллагын хууль ёсны нэр
Legal Name of Organisation
Үнэмлэхний дугаар (хэрэв байгаа бол)
Participant Number (if known)
Таны лавлагаа (захиалгын дугаар /         харилцах этгээд, эсхүл 
бусад лавлагаа)
Your reference (order number / 
contact person or other reference)
Хүсэлт гаргасан ИНД
-
 Civil Aviation Rule Part under which
 application is made
Хэсэг 1-д заасан этгээдийн  албан тушаалын томилгоо 
Designation of position for person 
named in Section 1
Хэсэг 1-д заасан тухайн этгээдийн хариуцлагыг холбогдох ИНД-д тодорхойлсноор ойлгоно:
Responsibilities the person named in Section 1 will assume as defined in the relevant Rule 
Part:
Боловсрол, сургалт, ажлын 
шаардлага хангасан байдал, 
сүүлийн 10 жил ажилласан 
холбогдох албан тушаал зэрэг 
мэдээллийг агуулсан анкет (CV) хавсаргах ёстой.
only.
Ensure all details are 
education, training, qualifications 
Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)  
Нэр 
Name
CAA ID 
Огноо
Date 
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3. 
Нэрийн өөрчлөлт - зөвхөн хамааралтай бол бөглөнө / Change of Name - only complete if applicable
If your name has changed for 
any reason, please provide a 
copy of 
one
of the following 
items.
Please tick included 
item.
1.
Гэрлэлтийн баталгаа
Marriage Certificate
5.
Цуцлалтын гэрчилгээ
Certificate of annulment
2.
Хууль ёсны мэдүүлэг
Statutory declaration
6.
Гэр бүл цуцлалтын баримт
Divorce papers
3.
Нэр солих хүсэлт
Deed poll
7.
Нэр сольсон бусад баримт
Other similar proof of name change
4.
Хамааралгүй
Civil union certificate
4. 
Биеийн  байцаалтын баталгаажуулалт /Confirmation of Identity
Таны биеийн байцаалтыг 
баталгаажуулах зорилгоор баталгаа гаргасан этгээдийн гарын үсэг зурсан дараах аль нэг бичиг баримтын хувийг  хавсаргана уу. (Хэсэг 6-г үз).   
Хувь нь хүчинтэй  баримт 
бичгийн  хуулбар байх ёстой.
Хавсаргасан баримтын нүдийг бөглөнө үү.
Please enclose a COPY of one
of the following items to confirm
your identity, signed by your referee. (refer Section 6). The copy must be of a current (unexpired) document.Please tick the included item.
1.
Монгол Улсын жолооны үнэмлэх
A Mongolian Driver licence
5.
Монгол Улсын, эсхүл гадаад улсын 
гадаад паспорт
А Mongolian or overseas passport
2.
Төрсний гэрчилгээ
A full birth certificate
6.
Монгол Улсын галт зэвсэг эзэмших гэрчилгээ 
Mongolian firearms license 
3.
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх
A Certificate of Mongolian 
Citizenship
7.
Хүчин төгөлдөр бусад биеийн байцаалт 
A current certificate of identity
4.
Монгол Улсын Засгийн газар, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс ашиглаж байгаа хүчин төгөлдөр цагаачлалын бичиг баримт
A current refugee travel document used by or on behalf of the government of Mongolia
8.
Монгол Улсын цагдаа, эсхүл батлан 
хамгаалахын ажилтны зураг бүхий 
биеийн байцаалт
A Mongolian Police or Mongolian
Defence Force photo identity card 
issued to non civilian staff
5. 
Үйл ажиллагааны хаягийн баталгаажуулалт
/
Confirmation of Address for Service
Таны хаягийг баталгаажуулах зорилгоор баталгаа гаргасан этгээдийн гарын үсэг зурсан дараах аль нэг бичиг баримтын  хувийг  хавсаргана уу. (Хэсэг 6-г үз).   
Баримт бичигт таны нэр болон үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байх ёстой.
Хавсаргасан баримтын нүдийг бөглөнө үү.
Please enclose a 
COPY
of 
one
of the following items to confirm 
your address,
signed by your 
referee. (refer Section 6)
The 
document must have 
both 
your name and current 
address for service 
on them.
Please tick the included item.
1.
Таны Банк, СӨХ, эсхүл ББСБ-аас сүүлийн 12 сарын дотор ирүүлсэн тооцооны 
хуудас
An account statement issued by your bank, building society, credit  union or credit 
card company, within the last 12 months
2.
Сүүлийн 6 сарын дотор ирүүлсэн утас, хий, цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэл
A telephone, gas or electricity account issued within the last six months
3.
Сүүлийн 12 сарын дотор ирүүлсэн, таны нэр, хаягийг тодруулах бусад баримт 
Another form of identity with name and address issued within the last 12 months. 
4.
Таны үйлчилгээний байршил (нисэхийн сургууль, эсхүл хуулийн зөвлөх г.м)-аас явуулсан, таны нэр хаяг бүхий гарын үсэг зурсан албан тоот  
Signed document on letter headed paper from your address for service location (eg flying school or solicitor) with your name and address.
Хэрэв таны нэр аливаа 
шалтгаанаар өөрчлөгдсөн бол дараах баримтын аль нэг хуулбарыг хавсаргана уу. Хавсаргасан зүйлийг тэмдэглэнэ үү.
Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)  
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6. 
Биеийн байцаалтыг баталгаажуулах Этгээд - Referee to Confirm Identity
Баталгаа гаргагчийн 
шаардлага 
Referee Requirements
Баталгаа гаргагчийн дэлгэрэнгүй / Referee Details
Баталгаа гаргагч нь: 
A referee MUST:
-Өмгөөлөгч, цагдаагийн ажилтан, УИХ-ын гишүүн, багш-нисгэгч, эсхүл ерөнхий инженер, ИНЕГ-аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээжсэн нисэхийн байгууллагын удирдах ажилтан зэрэг тухайн салбарт, эсхүл
 нийгэмд тэргүүлэх байр суурь эзэлж буй этгээд байх.
- Hold a position of standing in 
the community; e.g. Solicitor, Police Officer,
Member of Parliament,  Chief Flying Instructor or Chief Engineer, CAA 
accepted Senior Person of a certified Aviation Organisation,
- Ажлын цагаар  холбоо барих боломжтой байх ба тухайн хүсэлт гаргагчийн хувийн байдлыг батлах хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой.    
- Be contactable during  normal business hours and be willing to confirm the identity of the applicant.
 
Баталгаа гаргагч нь:
A referee MUST NOT:
-Тухайн хүсэлт гаргагчийн төрөл садан биш байх,     	
Be related to the applicant,
Be a partner or spouse of the applicant,
- Тухайн хүсэлт гаргагчтай 
ижил хаягаар оршин 
суугч биш байх ёстой.
Be a resident at the same address as the applicant.
Хүсэлт гаргагчийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулсан 
баталгаа гаргагч:
Referee to certify:Confirming identity of applicant.
Title
(Mr
/
Mrs
/
Ms
/
Miss
)
Овог 
/
Last Name
Нэр
/
Given Name(s)
Шуудангийн хаяг:
Postal Address:
Ажил
/
албан тушаал
Occupation / Position
У
тас
Tel:
Гар утас
Mobile:
Цахим шуудан:
Email Address:
Баталгаа гаргагчийн баталгаа
/
Referee Certification
Би, 
(хүсэлт  гаргагчийн  нэр) / (applicant's name)
тодорхойлогдсон  тухайн этгээд  мөн болохыг гэрчилж байна. Миний бие  баталгаа  гаргах этгээдэд тавьдаг шаардлагыг хангаж байгаагаа баталж байна. 
Огноо
/Date
I certify that 
is the person identified in the attached documents. I confirm that I meet the requirements of  a referee.
Баталгаа гаргагчийн гарын үсэг  
Referee's Signature
нь хавсаргасан баримт бичигт
 - Тухайн хүсэлт гаргагчийн хамтрагч, эсхүл эхнэр/ нөхөр биш байх,
Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)  
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7. 
Тохирох зөв хүний Үнэлгээ / Fit and Proper Person Assessment
ИНД-ИЙН ДАГУУ ШААРДСАН ЭНД ОРСОН ТУХАЙН МЭДЭЭЛЭЛ НЬ   ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙГ ТУХАЙН ТОХИРОХ ЗӨВ ХҮНИЙ ШАЛГУУР ХАНГАХЫГ ШААРДАНА.  
-a)-аас m)-хүртэлх бүх хэсгүүдийг бөглөснөө   бататгана уу?
Please ensure complete all sections, a) to m):
Тайлбар: / Note:
Хэрэв та аль  нэг 
асуултад "тийм" хариулт өгсөн бол дэлгэрэнгүйг доор бичнэ үү 
If you answer "Yes" to any
of the questions, please  provide details below. 
Хэрэв та тусдаа хуудсанд үргэлжлүүлэн
бичих хэрэгтэй бол эдгээрийг "Нууц"  гэж тэмдэглэсэн тусдаа дугтуйнд хавсаргаж болно.
If you need to continue on 
 separate sheets, these
may be attached in a separate envelope marked "Confidential".
Дараах асуултын  холбогдох нүдийг бөглөнө үү
For the following questions, please tick the relevant box
Тийм
Yes
Үгүй
No
a)
Та өмнө нь аль нэг улсад гаргасан нисэхийн баримт бичгийн 
хүсэлтэд татгалзсан хариу авч байсан уу?
Have you, in any country, previously had an a
pplication for an aviation 
document rejected?
b)
Та өмнө нь аль нэг улсад түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй болсон нисэхийн баримт бичиг эзэмшигч байсан уу? (үнэмлэх нь дээд эрэмбийн үнэмлэхээр, эсхүл солигдсоноос бусад тохиолдолд) 
Have you, in any country, been the holder of an aviation 
document which 
has been suspended or revoked (other than a 
license
that has been 
superseded by a replacement or a higher 
license
)?
c)
Та  аль  нэг  улсад  зам тээврийн  аюулгүй  байдлын хууль, дүрэм зөрчсөн гэмт хэрэгт холбогдон ял эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, been convicted of any transport safety regulatory offence?
d)
Та аль нэг улсад зам тээврийн зөрчлийн мэдэгдэл авч, эсхүл ямар 
нэгэн зам тээврийн гэмт хэрэгт холбогдож байсан уу? 
Have you, in any country, been issued a traffic infringement notice or incurred any other traffic offence?
e)
Та сүүлийн 5 жилд аль нэг улсад тээврийн хууль дүрэмтэй холбоотой асуудлаар  анхааруулах бичиг авч байсан уу?
Have you, in any country, during the past 5 years been issued a warning letter in relation to transport regulatory issues?
f)
Та сүүлийн 5 жилд аль нэг улсад аливаа зам тээврийн гэмт хэрэгт холбоотойгоор хөнгөрүүлсэн хэлбэрээр ял шийтгэл эдэлж байсан уу? 
Have you, in any country, during the past 5 years been handled by way of diversion in respect of any transport offences?
g)
Та яг одоо аль нэг улсад зам тээврийн аюулгүй ажиллагааны  хууль дүрмийн гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байна уу?
Are you, in any country, presently facing charges for transport safety regulatory offences?
h)
Та аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгт холбогдон ял эдэлж байсан уу?
Have you, in any country, been convicted for any offence?
i)
Та аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор  хөнгөрүүлсэн хэлбэрээр ял шийтгэл эдэлж байсан уу? 
Have you, in any country, been handled by way of diversion for any offence?
j)
Та яг одоо аль нэг улсад аливаа гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байна уу? 
Are you, in any country presently facing charges for any offence?
k)
Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт 
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа биеийн эрүүл мэндийн хүндрэлтэй асуудлын түүх бий юу? (Эргэлзэж байвал эмч, эсхүл нарийн мэргэжлийн эмчтэй зөвлөнө үү)
Do you have a history of any physical health problems that could potentially affect your ability to discharge the obligations that relates to this assessment? (If in doubt consult your GP or health professional).
l)
Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт 
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүндрэлтэй асуудлын түүх бий юу? 
(Эргэлзэж байвал эмч, эсхүл нарийн мэргэжлийн эмчтэй зөвлөнө үү).
Do you have a history of any mental health problems that could potentially affect your ability to discharge the obligations that relate to this assessment? (If in doubt consult your GP or health professional).
m)
Энэхүү үнэлгээтэй холбоотой ажил үүргээ биелүүлэх таны чадварт 
бодитой нөлөөлж болзошгүй аливаа ноцтой зан араншингийн хүндрэлтэй асуудлын  түүх бий юу? (Жишээ нь: согтууруулах ундаа, эсхүл мансууруулах бодистой холбоотой зан араншингийн ноцтой асуудал)
Do you have a history of any serious behavioural problems that could potentially affect your ability to discharge the obligations that relate to this assessment? (an example would be serious behavioural issues involving alcohol or drugs)
THE INFORMATION 
SOLICITED HEREIN IS 
REQUIRED PURSUANT 
TO  THE CAR REQUIRING
APPLICANTS MEET THE
FIT AND PROPER PERSON TEST.  
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Дэлгэрэнгүй / Тайлбар - Хэрэв шаардлагатай бол хуудсуудыг тусад нь гарын үсэг, огноотой хавсаргана уу.
Details / Explanation - Please attach separate pages if required. These should be signed and dated.
Хавсаргагдсан тусдаа хуудас
Separate pages attached
8.
Эрүүгийн гэмт хэрэг / Тээврийн  гэмт хэргийн түүх
Criminal Conviction /
Transport Offence History 
Бүх хүсэлт гаргагч, Монгол Улсыг оролцуулан сүүлийн 5 жилийн дотор, дараалсан 6 сараас дээш хугацаагаар оршин суусан бүх улсаас эрүүгийн болон зам тээврийн гэмт хэргийн түүхийн албан ёсны тодорхойлолтыг авч  өгөх ёстой.
All applicants must provide official records of their Criminal and Transport Offence History from all countries, including Mongolia, which they have resided in for more than 6 consecutive months within the past 5 years.
Монгол Улсыг оролцуулан сүүлийн 5 жилийн дотор, дараалсан 6 сараас дээш хугацаагаар оршин суусан бүх улсыг холбогдох хугацааны хамт жагсаах.
List  all  countries, including MGL, with relevant dates that you have resided in for a consecutive  period  of  more  than  6  months within the past 5 years.
Улс
/
Country
-
аас
/
From   Date     
-
нд
/
To
1.
Монгол Улс
Mongolia
Тийм
Yes
Үгүй
No 
2.
3.
Тухайн  албан лавлагааг авахдаа: 
1.
2. 
Тайлбар:
Note:
- They may be attached in an
envelope marked „Confidential".
 
Энэ лавлагааг "Цагдаагийн байгууллага", эсхүл холбогдох бусад байгууллагаас авч болно.
This report can be obtained from National Traffic Police or other appropriate organisations.
Тайлбар: Энэ лавлагаа нь төлбөртэй. 
Note:
There is a fee for this report.
Таны хүсэлтэд, таны жолооны үнэмлэхний дугаар, овог нэр, төрсөн он, сар, өдөр, оршин суугаа газрын болон шуудангийн хаяг, цахим шуудан, харилцах утасны дугаар байх ёстой.
Your request must specify your; Driver's Licence Number, Full Name, Date of Birth, Physical and Postal Address, Email and Contact Phone Number.
c)
Монгол Улсаас бусад, сүүлийн 5 жилийн дотор дараалсан 6сараас дээш хугацаагаар оршин суусан бүх улсаас өөрийн тээврийн гэмт хэргийн түүхийг багтаасан эрүүгийн гэмт хэргийн түүхийн бүртгэлийн лавлагааг хавсаргах (энэ нь тухайн улсаас  хамааран эрүүгийн гэмт хэргийн болон тээврийн гэмт хэргийн түүхийн лавлагааг тусад нь шаардаж болно).
Attach a report оf your criminal record history, including transport offence history from all countries outside MGL in which you have resided in for more than 6 consecutive months within the last 5 years (this may require separate criminal history and transport history reports, depending on the country)  –
Тайлбар: Тухайн улсыг орхин гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй байх ёстой.
Note: must be current within 3 months of leaving country.
Тайлбар: Өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон байх ёстой.
When obtaining the official records for:
Монголд - а) болон b) хэсгийг бөглөх
MGL - complete sections  a) and b) 
Монголоос өөр улс бол c)хэсгийг бөглөх
Countries outside of MGL-complete section c)
- Эрүүгийн болон тээврийн гэмт хэргийн лавлагааг гэмт хэргийн талаар мэдээлэл байгаа эсэхээс үл хамааран  маягтад хавсаргах ёстой.
- Эдгээр нь хүсэлт 
гаргаснаас, эсхүл  тухайн
улсаас гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй байх ёстой.
- Эдгээрийг "Нууц"  гэж тэмдэглэгдсэн дугтуйнд хавсаргаж болно.
- The conviction and traffic offence reports must be submitted with this form even
if they detail nil convictions.   
- They must be current within3 months of date of  application (or on leaving a country).
This report can be obtained by submitting an appropriate unit of the Police a Request.
Энэхүү лавлагааг Цагдаагийн байгууллагын холбогдох нэгжид хүсэлт гарган авч болно.
Тайлбар: Өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон байх ёстой
Цагдаагийн байгууллагаас авсан, өөрийн эрүүгийн гэмт хэргийн түүхийн лавлагааг хавсаргах 
Note: must be issued within the immediately preceding 3 months
Attach a report of your criminal conviction history from the Police
a)
Монгол Улсын Замын цагдаагийн эрх хассан түүхийн лавлагааг хавсаргах
Attach a MGL Traffic Police Suspension History Report
Энэ лавлагааг Монгол Улсын жолооны үнэмлэх эзэмшдэг эсэхээс үл хамааран бүх хүсэлт гаргагчаас шаардана.
Note: must be issued within the immediately preceding 3 months
Report required for all applicants, even if not holding a MGL drivers licence
b)
Rev 2: Oct 2016 (NZ Rev 25)  
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9. 
Мэдүүлэг / Declaration
Миний  бие  энэхүү  асуулга болон хавсаргасан мэдээллийг өөрийн мэдлэг болон итгэл үнэмшлийн дагуу бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөсөн болохыг  мэдэгдэж байна.
I declare  that  to  the  best  of  my  knowledge  and  belief  the  statements  made  and  the 
information supplied in this questionnaire and the attachments are complete and correct.
Мэдээлэл цуглуулах болон задруулах зөвшөөрөл / Consent to Disclosure and Collection
Миний бие ИНЕГ-ын Дарга, эсхүл түүний төлөөлөл (цаашид "Дарга" гэх), аливаа этгээд, байгууллага, эсхүл төрийн байгууллагад миний мэдлэг, зам, тээврийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг дагаж мөрдсөн байдал, миний биеийн, эсхүл сэтгэцийн эрүүл мэнд, эсхүл ноцтой зан араншингийн хүндрэлтэй асуудал болон аливаа эрүүгийн гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт, торгууль, эсхүл ял шийтгэл, зам, тээврийн аюулгүй ажиллагааны хууль дүрэм зөрчсөн гэмт хэрэгтэй холбоотой аливаа асуудлыг багтаасан миний талаарх бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулах болон задлах эрхийг олгож байна. 
I authorizethe collection by the Director of Civil Aviation or his delegate (hereinafter referred to
as "the Director") from, and the disclosure to the Director by, any person, organization or government department of any details of the following information about me: my knowledge and
compliance with transport safety regulatory requirements; my physical or mental health or serious behavioral problems; any criminal investigations, charges or convictions, including any matters relating to any transport safety offence. 
Гэхдээ, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасан миний нэр төртэй холбоотой ямар нэг мэдээллийг задруулахыг зөвшөөрөхгүй.
However I do not consent to the release of any information to which the clean slate scheme applies, pursuant to the Criminal Records (Clean Slate) Act.
Миний бие, Дарга болон ИНЕГ-т Иргэний  нисэхийн  тухай  хуулийн  дагуу олгогдсон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аливаа зорилгоор, эсхүл хуулиар зөвшөөрсөн бусад зорилгоор миний талаар олж авсан мэдээллийг ашиглах болон задруулахыг Даргад зөвшөөрч байна.
I authorise the Director to use, and disclose, the information obtained about me for any purpose associated with the lawful functions of the Director and the Civil Aviation Authority under the Civil Aviation Act, or other such purpose permitted by law. 
Хүсэлт гаргагчийн гарын үсэг  
Applicant's Signature
Огноо
Date
The provision of false information or failure to disclose information  relevant to the grant or holding of an aviation document constitutes an offence under Section 44.1.3 of the Civil  Aviation Act and  other related Law and is subject to a fine.
Нисэхийн баримт бичиг олгох, эсхүл эзэмшихтэй холбоотой мэдээллийг буруу мэдүүлсэн, эсхүл нуун дарагдуулсан бол Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 44.1.3-ын дагуу болон холбогдох бусад хуулийн дагуу гэмт хэрэгт  тооцож, хариуцлага хүлээлгэх болон торгуулийн арга хэмжээ авах болно.
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10. 
Хүсэлт гаргагчийн шалгах хуудас / Applicant's Check List
Тайлбар: Энэхүү Асуулгад хүсэлтийн маягт, эсхүл албан бичиг дагалдах ёстой - тусад нь бүү илгээ. 
Note: This questionnaire must be accompanied by an application form or letter - do not send in separately
.
Тайлбар: Хэрэв та нисэхийн баримт бичиг эзэмшихээр зорьж байгаа, эсхүл дараагийн 5 жилд удирдах ажилтнаар нэр дэвших бол энэхүү асуулгыг бөглөсөн огноог бичих шаардлагатай.
NOTE: 
Анхаарах зүйл:
Өөрийн асуулгын дугаар,
хувийг хадгална уу.
NB: Please keep a copy for 
your own reference. 
Тийм
Yes
Хам-гүй
N/A
1.
Биеийн байцаалтын баталгаажуулалт 
Confirmation of Identity 
2.
Үйл ажиллагааны хаягийн баталгаажуулалт
Confirmation of Address for Service
3.
Нэр солилтын баталгаажуулалт (хэрэв шаардлагатай бол)
Confirmation of Name Change (if required)
4.
Цагдаагийн байгууллагын лавлагаа - өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон 
Police Report - issued within the immediately preceding 3 months
(эсхүл гадаад улсаас олгосон дүйцэх баримт) - тухайн улсаас гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй
or equivalent from overseas current within 3 months of leaving
5.
 Замын цагдаагийн лавлагаа - өмнөх 3 сарын дотор олгогдсон
Traffic Police Report - issued within the immediately preceding 3
(эсхүл, гадаад улсаас олгосон дүйцэх баримт) - тухайн улсаас  гарснаас хойш 3 сарын дотор хүчинтэй
(or equivalent from overseas current within 3 months of leaving  
country)
6.
Мэдэгдэлд гарын үсэг зурсан;  (Нэр, ID, хэрэв байгаа бол хуудас бүрийн дээд талд бөглөсөн огноо).
Declaration signed; Name, ID (if known) and Date completed at top of each page
7.
Хувь хүний  анкет (CV), (нэр дэвшсэн удирдах ажилтны хувьд)
CV (for nominated senior person)
Энэхүү Асуулгыг холбогдох хүсэлтийн маягтад хавсаргаж, дараах хаягаар илгээнэ.
Attach this questionnaire to the relevant application form and post to:
НААХЗГ, ИНЕГ, Шуудангийн салбар-34, хайрцаг-6, ХУД, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
SRD, Civil Aviation Authority, P.O - 34, Box - 6, Ulaanbaatar 17120, Mongolia
 Зөвхөн ИНЕГ-ын хэрэгцээнд / CAA USE ONLY
Үнэлгээ
/
Assessment:  
Тохирох зөв хүний тодорхойлолт:
Fit and Proper Person determination:
Тийм
/
Yes
Үгүй
/
No
Нэр
/
Name:
Гарын үсэг
Signature:
Албан тушаал
Position:
Огноо
/
Date:
Бүх баримт бичиг хавсаргагдсаныг бататгана уу.Гүйцэт бөглөгдөөгүй,  эсхүл аливаа шаардлагатай баримт бичиг нь дутуу хүсэлтийг буцаана.
Please ensure all documents are enclosed. Applications which are incomplete or lacking any required documents will be returned. 
If you intend to apply for 
an aviation document or 
nominated senior person
position within the next 5 years  you will be required to supply the date of completion of this questionnaire.
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