
ХАВСРАЛТ 11 

“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

                      АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ                    

   Үнэмлэх хүсэгчийн хэсэг /үнэмлэх хүсэгч нь энэхүү анкетыг зөвхөн өөрөө бөглөсөн байна/ 

1. Аюулгүй байдлын үнэмлэх авах болсон шалтгаан /ажлын шаардлага/ ................................................................ 

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

2. Хугацаа         байнгын /1жил/              түр /................................/хугацааг бичих/ 

3. ..........................овогтой .......................... регистерийн №......................иргэний үнэмлэхний №.................. 

 Байгууллагын нэр................................................................................................................................ 

 Алба салбар......................................................................................................................................... 

 Албан тушаал болон  хавсран гүйцэтгэх ажил................................................................................... 

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

4. Гэрийн хаяг.................................хот,аймаг.........................дүүрэг,сум............................хороо,баг................тоот 

5. Холбоо барих утас............................../гэр/...................................../гар/................................................/мэйл хаяг/ 

6. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал: /байгууллага, албан тушаал болон ажилласан хугацааг тодорхой 

бичих/............................................................................................................................................................................. 

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

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

7. Үнэмлэхээ гээж үрэгдүүлж байсан эсэх.              Тийм         Үгүй 

8. Тээврийн хэрэгсэл /т.х/-тэй нэвтрэх эсэх?          Тийм         Үгүй  

 Т/х-ийн өмчийн харъяалал ............................................................................................................... 

 Т/х-ийн дугаар.................................................................................................................................... 

 Т/х-ийн марк, зориулалт........................................................................................................................ 

 Т/х-ийн нэвтрэх шаардлага ..................................................................................................................  

 Ээлжийн жолооч.................................................................................................................................... 

 Аэродромын талбай, агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд ажиллах жолооч, операторчин нарын сургалтанд 

суусан эсэх?                       Тийм         Үгүй 

9. Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд багаж, тоног төхөөрөмжтэй нэвтрэх эсэх 

 Тийм  /багаж тоног төхөөрөмжийн нэр.............................................................   тоо ширхэг...........    

  Үгүй 

10. Дараах баримт бичгийг уншиж танилцсан эсэх: 

a) “Чингис хаан” ОУБ-ын аюулгүй байдлын хөтөлбөр;  Тийм         Үгүй 

b) Перрон удирдлага зохицуулалтын журам;   Тийм         Үгүй 

11. Зааварчилгаа:  

Та үнэмлэхэнд заагдсан бүсэд нэвтрэхдээ дараах зүйлсийг заавал сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Үүнд: 

a) Нэвтрэх үнэмлэхний ард байрлах санамжийн заалтуудыг байнга сахин биелүүлэх; 

b) Нэвтрэх үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд АБХА-нд яаралтай мэдэгдэх; 

c) Зөвхөн нэвтрэх үнэмлэхэнд заагдсан бүсээр нэвтрэх эрхтэй ба бүсэд байхдаа аюулгүй байдлыг чандлан 

сахиж, аюулгүй байдлын ажилтны тавьсан шаардлагыг биелүүлэх; 

d) Аюулгүй ажиллагааны журмыг чанд сахин мөрдөх; 

e) Нэвтрэх үнэмлэхний хугацаа дууссан эсвэл албан тушаал солигдсон, ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 

таны үнэмлэх бүсэд нэвтрэх эрхгүй болох тул та нэвтрэх үнэмлэхээ АБХА-нд эргүүлэн өгөх; 

12. Баталгаа: 

1. Би дээрх маягтыг үнэн зөв бөглөсөн ба  

a) өөрийн буруутай үйлдлээс болж нисэхийн үйл ажиллагаанд болон бусдад хохирол учруулсан тохиолдолд; 

b) аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг ашиглан хууль бус үйлдэл хийхээр завдсан тохиолдолд;  

c) бусдад хууль бус үйлдэл хийх боломж олгосон тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагын өмнө хариуцлага 

хүлээнэ.  

2. Би бүсэд байх хугацаандаа аюулгүй байдлын болон аюулгүй ажиллагааны журмыг сахин .......................... болно. 

/мөрдөх, үл мөрдөх эсэхээ гараар бичих/ 

3. Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн 8.16 дахь заалтуудтай ...........................................болно.  

/танилцсан, үл танилцсан эсэхээ гараар бичих/  

4. Зөрчил гаргасан тохиолдолд хүлээлгэх арга хэмжээг хүлээн ........................................... байна. 

                                        /зөвшөөрөх, үл зөвшөөрөх эсэхээ гараар бичих/ 

Хүсэлт гаргагчийн гарын үсэг ..........................................              огноо ............. он ..... сар ..... өдөр 
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Анкет шалгагчийн хэсэг /Шалгагч нь доорх баримт бичгүүдийг бүрэн тохиолдолд дүгнэлт гаргана/ 

1. Хавсрагдах бичиг баримт  

 Албан хүсэлт /”Чингис Хаан” ОУБ/    

 Ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт   

 Албан хүсэлт /БУ Хилийн Боомт/      

 Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын тодорхойлолт;    

 Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтан нь ажлын газрын үнэмлэх, түүний хуулбар;    

 Төлбөр төлсөн баримт буюу байгууллага хоорондын тооцоогоор төлбөрийг хийх бол байгууллагын ерөнхий 

нягтлан бодогчийн зөвшөөрөл /албан хүсэлт дээр цохуулах/     

 Жолооны үнэмлэх, түүний хуулбар,      

 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар    

 Т/х-ийн сүүлийн 3 сарын дотор үзлэг оношлогоонд орсон баримт  

 Сургалтанд суусан сертификат   

 

2. Олговол зохих пост /бүс/................................................................................................................................. 

 

Анкет шалгагчийн гарын үсэг...........................................                    огноо ............. он ..... сар ..... өдөр 




