
Гэмтэлтэй холбоотой мэдээлэл

CAA use only

Энэ маягтын хамаарал бүхий хоосон хэсэгт Хэрэг явдлын талаарх мэдээллийг оруулна. Дараа нь ИНЕГ-т нэн даруй 
шуудангаар илгээнэ. Хэрэв факсаар илгээх бол 976-70046562 дугаарт. Осол, эсхүл ноцтой зөрчлийг: 7 хоногийн өдөр бүр 24 
цагийн турш байнгын ажиллагаатай +976-98985525 -утсанд мэдээлнэ. 
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мэдээлнэ. Та энэ маягтыг ИНЕГ-ын Цахим хуудаснаас авч хэрэглэх боломжтой ба Report @ тcaa.gov.тn хаягаар илгээж болно. 
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Then post or fax to CAA as soon as possible. If faxing this form send to +976-70046562 
To report an accident or serious incident phone: +976 9898 5525 Monitored 24 hours a day, seven days a week. 
To report other safety concerns phone: +976-11-285009, +976-11-285018, +976-11-285004, +976-11-285040  
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Бүртгэлийн дугаар SAI
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Зөвхөн ИНЕГ-ын хэрэглээнд
OCC NO. FILE NO.

Defect Report                              CA005D

Инженерингийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл / тайлбар

Гэмтэлд өртсөн үндсэн /том эд анги/ систем

TTIS TSO TSI

AD SB

 Илрүүлсэн огноо  
/ Date found

Цаг / Time

Агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч болон загвар Агаарын хөлгийн бүртгэл JU -

Үйл ажиллагаа эрхлэгч Үйлчлүүлэгчийн ID

Байршил
UBT UTC24 hour format Location

УБ цаг ОУ цаг

Aircraft manufacturer and model Aircraft registration

Operator Client ID

Engineering details

Major component / system affected
АТА код
ATA code Part defective

Гэмтэлд өртсөн эд анги хэсэг

Manufacturer
Үйлдвэрлэгч

Model
Загвар

Part number
Эд ангийн дугаар

Serial number
Серийн дугаар

Hours
Хугацаа

Cycles
Цикл

Hours
Хугацаа

Cycles
Цикл Хугацаа

Hours
Цикл
Cycles

Detection phase
Илрүүлсэн үе шат

unscheduled
хуваарьт бус

OR
Эсвэл

Scheduled maintenance
хуваарьт техник үйлчилгээ

Manufacturer advised
Үйлдвэрлэгчид мэдэгдсэн

Yes
Тийм Үгүй

No
Хэрэгжилтийн явцад илрүүлсэн
Found when complying with Specify reference

Ишлэл заах

Maintenance organisation
Техник үйчилгээний байгууллага 

Client ID
Үйлчлүүлэгчийн ID

Tel:
Утас:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Details

Тайлбар / Description

/ Continue on a separate sheet if necessary
Шалтгаан / Cause

Авч хэрэгжлүүлсэн арга хэмжээ / Action taken  

Мэдээлэгчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Submitter's details

Шаардлагатай гэж үзвэл тусдаа хуудсан дээр үргэлжлүүлж болно

Name
Нэр

Client ID
Хэрэглэгчийн ID

Tel:
Утас:

Date
Огноо

Attachments
Хавсралт

sketches* reports
мэдээлэл

photographs
зураг

others (specify)
Бусад (тодорхойлох)

Submitter’s investigation
Мэдээлэгчийн шинжлэн шалгах ажиллагаа 

open
нээлттэй

OR
Эсвэл

closed
хаалттай
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Мэдээлэгчтэй харилцах утас
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