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Petition to Raise a Regulatory Issue
Civil Aviation Authority of New Zealand
Petition to Raise a Regulatory Issue
9.0.0.2.20101008.1.734229
Хуудас 1/2 
CAA 24011-01 
Rev 1(9) : Aug 2016
Дүрэм боловсруулах /дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах хүсэлт 
Энэхүү хүсэлтийг хүлээн авмагц, дүрэм боловсруулах / дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлно.
Энэ хэсгийг заавал бөглөсөн байх ёстой. 
Нэр / албан тушаал: 
Байгууллага: 
ИНЕГ-ын бүртгэлийн дугаар: 
(хэрэв байгаа бол)
Огноо: 
Үйл ажиллагаа явуулж буй хаяг
Хүсэлт гаргагч нь ИНД-д шаардсаны дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй байршлын хаягаа бичих бөгөөд аливаа өөрчлөлт орсон тохиолдолд Даргад нэн даруй мэдэгдэнэ.
Утас:    
     Е-мэйл: 
Шуудангийн хаяг
(Хэрэв үйл ажиллагаа явуулж буй 
байршлын хаягаас өөр бол)
Энэхүү хүсэлтийг гаргахад төлбөр төлөхгүй.
Доорх хүснэгтийг бөглөнө үү, эсхүл хамааралтай хэсгүүдийг тусдаа хуудсанд бичиж хавсаргана уу.
Дүрэм боловсруулах / нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаарх тайлбар
Эрсдэлийн мэдэгдэл
Дараах мэдэгдлийг бөглөнө үү
Тодорхой дүрэмд хамаарах боловсруулалтын / нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг дэлгэрэнгүй бичих
Хуудас 2/2 
CAA 24011-01 
Эрсдэлийн нөхцөл байдал
Эрх ашиг, сонирхлын 
нөлөөлөл  
Нөлөөлөх этгээд, бүтээгдэхүүн, эсхүл үйлчилгээний төрөл, цар хүрээг тодорхойлох 
Хамааралтай 
ИНД-ийн дугаар:
ИНД-ийн нэр:
Үндэслэл 
Зардлын 
тооцоо
Гарах үр дүн
Энэхүү маягтыг шаардлагатай бүх мэдээллийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү: 
Шуудангийн хаяг: 
Холбоо барих:
ДБХ, ИНЕГ, Шуудангийн салбар-34, шуудангийн хайрцаг-6, ХУД, Улаанбаатар 17120 
Утас:     +976 285010 
Е-мэйл:  rule@mcaa.gov.mn
Rev 1(9) : Aug 2016
Зохицуулах шаардлагатай эрсдэлийн цар хүрээг таньж тогтоосон байх 
Тухайн хүсэлттэй холбоотой аливаа мэдээлэл, санал,  хэлэлцүүлэг, техникийн өгөгдөл, эсхүл судалгааг хавсаргах
Тухайн хүсэлт хэрэгжсэнээр гарах үр дүн болон аюулгүй ажиллагаанд  үзүүлэх нөлөөлөл  
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