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Тохирох Зөв Хүний Мэдүүлэг / Fit and Proper Person Declaration 
Энэ маягтыг бөглөх зааварчилгаа / Instructions for completing this form:

1. Энэ Мэдүүлэг нь хүсэлтийн маягтад хавсаргагдах ёстой - тусад нь илгээхгүй
This declaration must be accompanied by an application form - do not send in separately

2.  Тохирох зөв хүний Мэдүүлгийг зөвхөн өмнө нь тохирох зөв хүн гэж тодорхойлогдсон хүсэлт гаргагч дараах тохиолдолд 
гаргана:

− Тохирох зөв хүний Асуулгыг (CAA24FPP) өмнөх 60 сарын дотор бөглөсөн бол,

− Өмнө нь мэдүүлсэн тухайн баримт болон мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй бол.

It may only be used by applicants who have been previously been determined Fit and Proper and:

within the past 60 months who have completed a Fit and Proper Person Questionnaire (CAA 24FPP), and

where the facts and information declared previously are unchanged.

1. Хувь хүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл - Personal Details
Төрсөн  
(өдөр/сар/он)
Date of Birth
(dd/mmm/yyyy)

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

Нэр                            
Given Name(s)

Төрсөн улс
Country of Birth

Иргэний харъяалал
Nationality

2. 24FPP Асуулгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Questionnaire Details

NB:Current CV to be attached for Senior Person Nominations

Өмнөх 60 сарын дотор 
ирүүлсэн CAA 24FPP 
Асуулгын дэлгэрэнгүйг 
бичнэ үү.

Хүргүүлсэн огноо
Date submitted

Үнэмлэхний хүсэлт
Licence Application 

ЭСХҮЛ
OR

Удирдах ажилтанд нэр дэвших
Senior Person Nomination 

Үнэмлэхний төрөл
Licence Type

Нэр дэвшиж буй албан тушаал, байгууллагын нэр
Position in,  and Name of Organisation

Овог 

Удирдах ажилтанд нэр дэвшигч нь хүчин төгөлдөр анкет (CV) хавсаргана

ИНЕГ Үнэмлэхний дугаар

Provide details of 
previously submitted CAA 
24FPP  Questionnaire 
within the previous 60 
months.

 MCAA Client Licence Number    
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3. Мэдүүлэг / Declaration

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.

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. 

Миний  бие, CAA  24FPP Асуулгын маягтыг дээр  дэлгэрэнгүй заасны  дагуу бөглөж хүргүүлсэн 
бөгөөд хавсаргасан баримт болон өмнө танилцуулсан мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй, бичиг 
баримтын хөтлөлт үнэн зөв болохыг мэдүүлж байна.
I declare that I have previously submitted a CAA 24FPP Questionnaire form as detailed above and  
that the information so presented, including any enclosures, is unchanged and reflect my record of  
conduct.

Мэдээлэл цуглуулах болон задруулах зөвшөөрөл /Consent to Disclosure and Collection

I authorise the 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, organisation 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 behavioural  problems; any criminal 
investigations, charges or convictions, including any matters relating to any transport safety offence. 

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

Миний бие, Дарга болон ИНЕГ-т Иргэний  нисэхийн  тухай  хуулийн  дагуу олгогдсон чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх 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

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

НААХЗA, ИНЕГ, Шуудангийн салбар-34, хайрцаг-6, ХУД, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс 
SRD, Civil Aviation Authority, PO-34, Box-6, Ulaanbaatar 17120, Mongolia

Зөвхөн ИНЕГ-ын хэрэгцээнд / CAA USE ONLY

Үнэлгээ / Assessment: 

Тохирох зөв хүн
Fit and Proper Person: Тийм / Yes Үгүй / No

Нэр
Name:

Гарын үсэг 
Signature:

Албан тушаал
Position:

Огноо

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, бие, 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. 

Гэхдээ, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасны дагуу, миний нэр төртэй холбоотой гэмт 
хэргийн мэдээллийг задруулахыг би зөвшөөрөхгүй.

Date:
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Тохирох Зөв Хүний Мэдүүлэг / Fit and Proper Person Declaration 
Энэ маягтыг бөглөх зааварчилгаа / Instructions for completing this form:
1. 
Энэ Мэдүүлэг нь хүсэлтийн маягтад хавсаргагдах ёстой - тусад нь илгээхгүй
This declaration must be accompanied by an application form - do not send in separately

  2.   
Тохирох зөв хүний Мэдүүлгийг зөвхөн өмнө нь тохирох зөв хүн гэж тодорхойлогдсон хүсэлт гаргагч дараах тохиолдолд гаргана:
-
Тохирох зөв хүний Асуулгыг (CAA24FPP) өмнөх 60 сарын дотор бөглөсөн бол,
-
Өмнө нь мэдүүлсэн тухайн баримт болон мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй бол.
It may only be used by applicants who have been previously been determined Fit and Proper and:
within the past 60 months who have completed a Fit and Proper Person Questionnaire (CAA 24FPP), and
where the facts and information declared previously are unchanged.
1. 
Хувь хүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл - Personal Details
Төрсөн 
(өдөр/сар/он)
Date of Birth
(dd/mmm/yyyy)
Title 
(Mr
/
Mrs
/
Ms
/
Miss
)
Last Name
Нэр    
Given Name(s)
Төрсөн улс
Country of Birth
Иргэний харъяалал 
Nationality
2. 
24FPP Асуулгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Questionnaire Details
NB:
Current CV to be attached for Senior Person Nominations
Өмнөх 60 сарын дотор ирүүлсэн CAA 24FPP Асуулгын дэлгэрэнгүйг бичнэ үү.
Хүргүүлсэн огноо
Date submitted
Үнэмлэхний хүсэлт
Licence Application 
ЭСХҮЛ
OR
Удирдах ажилтанд нэр дэвших
Senior Person Nomination 
Үнэмлэхний төрөл
Licence Type
Нэр дэвшиж буй албан тушаал, байгууллагын нэр
Position in,  and Name of Organisation
F:\caa logo 1.jpg
Овог 
Удирдах ажилтанд нэр дэвшигч нь хүчин төгөлдөр анкет (CV) хавсаргана
ИНЕГ Үнэмлэхний дугаар
Provide details of previously submitted CAA 24FPP  Questionnaire within the previous 60 months.
 MCAA Client Licence Number    
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3. 
Мэдүүлэг / Declaration
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.
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. 
Миний  бие, CAA  24FPP Асуулгын маягтыг дээр  дэлгэрэнгүй заасны  дагуу бөглөж хүргүүлсэн бөгөөд хавсаргасан баримт болон өмнө танилцуулсан мэдээлэл өөрчлөгдөөгүй, бичиг баримтын хөтлөлт үнэн зөв болохыг мэдүүлж байна.
I declare that I have previously submitted a CAA 24FPP Questionnaire form as detailed above and 
that the information so presented, including any enclosures, is unchanged and reflect my record of 
conduct.
Мэдээлэл цуглуулах болон задруулах зөвшөөрөл /Consent to Disclosure and Collection
I authorise the 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, organisation 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 behavioural  problems; any criminal investigations, charges or convictions, including any matters relating to any transport safety offence. 
However I do not consent to the release of any Criminal Records information to which the clean slate scheme applies, pursuant to the Privacy Act .
Миний бие, Дарга болон ИНЕГ-т Иргэний  нисэхийн  тухай  хуулийн  дагуу олгогдсон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 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
Энэхүү Мэдүүлгийг холбогдох хүсэлтийн маягтад хавсаргаж, дараах хаягаар илгээнэ.
Attach this declaration to the relevant application form and post to:
НААХЗA, ИНЕГ, Шуудангийн салбар-34, хайрцаг-6, ХУД, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
SRD, Civil Aviation Authority, PO-34, Box-6, Ulaanbaatar 17120, Mongolia
Зөвхөн ИНЕГ-ын хэрэгцээнд / CAA USE ONLY
Үнэлгээ / Assessment: 
Тохирох зөв хүн
Fit and Proper Person:
Тийм
/
Yes
Үгүй
/
No
Нэр
Name:
Гарын үсэг 
Signature:
Албан тушаал
Position:
Огноо
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, бие, 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. 
Гэхдээ, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасны дагуу, миний нэр төртэй холбоотой гэмт хэргийн мэдээллийг задруулахыг би зөвшөөрөхгүй.
Date:
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