Print Form

ИНД-139-ийн дагуу Аэродромын үйл ажиллагааны
гэрчилгээжүүлэлтийг шинээр авах эсхүл шинэчлэх өргөдөл
Application for issue or renewal of an Aerodrome Operating
Certificate under CAR Part 139
Энэхүү маягтыг бөглөх заавар хийгээд өргөдлийн шаардлагыг уншина уу.
Application requirements and instructions for completing this form - please read
1.

ИНД - 139-ийн гэрчилгээг шинээр анх авах, шинэчлэхэд энэ өргөдөлд дараах зүйлүүд дагалдах
ёстой:
For initial issue and renewal of a Rule Part 139 Certificate the following must accompany this application:
-

−

Үйл ажиллагааны багц заавар, ИНД-139-ийн нийцтэй байдлын матриц ба,
An Exposition, and CAA Part 139 Rule Compliance Matrices, and
6 хэсэгт нэр дэвшсэн хариуцлагатай албан тушаалын хүн бүрийн ИНЕГ-ын 24 FPP
"Тохирох, зөв хүн" маягт болон хувь хүний анкет (CV)
For each of the senior persons nominated in Section 6, CAA 24FPP Fit & Proper Person Questionnaires
and CVs.

2.

Шинэчлэх өргөдлийг (бүрэн гүйцэд мэдээллийн хамтаар) гэрчилгээнд байгаа өргөдлийн
шинэчлэх огнооноос өмнө эсхүл хэрэв тийм огноо байхгүй бол гэрчилгээний хугацаа
дуусахаас 60-аас багагүй хоногийн өмнө хүлээн авна.
Applications for renewal must be received (with all completed information), before the application renewal
date specified in the certificate or, if no such date is specified, not less than 60 days before the certificate
expires.

3.

Энэхүү өргөдөлтэй холбогдох бүх хэсгүүд хийгээд дагалдах баримт бичиг/маягтуудыг
бөглөж, хавсрагдсан эсэхийг бататгана уу. Дутуу бөглөгдсөн өргөдлүүд эсхүл ямар нэг
баримт бичиг дутуу байх нь буцаагдах үндэслэл болно.
Please ensure all relevant sections of this application form and supporting forms / documents are completed
and enclosed. Applications which are incomplete or lacking any documents will be returned without being
actioned.

4.

Энэ өргөдлийг бөглөхтэй холбоотой мэдээллийн талаар Аэронавигацийн үйлчилгээний
нэгжтэй харилцана уу.
For further information about completing this application please contact the Aeronautical Servcies Unit.

5.

ИНЕГ-ын стандарт жишгээр цагийн төлбөр төлнө.
The CAA Standard Rate hourly charge applies.
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1.

Өргөдөл авах шалтгаан- Тохирох нүдийг тэмдэглэ.
Reason for Application - Mark appropriate box.
-Шинээр авах / Issue

- Шинэчлэх / Renewal

2. Хүсэлт гаргагч /Аэродромын дэлгэрэнгүй
Applicant/Aerodrome Details
(a) Хүсэлт гаргагч/ байгууллагын хууль ёсны нэр:
Legal name of applicant/organisation:

Энэхүү гэрчилгээ нь энэ нэрээр гарах
certificate
болно/ will be issuedin this name

The

(b) Аэродромын нэр / Name of aerodrome

(c) Худалдааны нэр: (хэрэв байгаа бол) / Trading name: (if any)
(d) ИНЕГ - аар үйлчлүүлэгчийн дугаар: (хэрэв мэдэгдэх бол)

CAA Client No: (if known)

(e)

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг
Address for Service:
Xүсэлт гаргагч нь Монголын үйлчилгээний хаягаа бичих ба
(тухайлбал бодит хаяг) болон ямарваа өөрчлөлт гарахад
ИНЕГ-т шуурхай мэдэгдэх.

Applicants have to provide an address for service in Mongolia (ie, a
physical address) and to promptly notify the Director of any changes.
Утас:
Tel:

Факс:
Fax:

Цахим шуудан
Email:

(f) Шуудангийн хаяг:
Postal Address:
(үйлчилгээ үзүүлэх хаягаас ялгаатай бол.)
(If different from Address for Service.)
Утас:
Tel:

Факс:
Fax:

(g) Таны лавлах:
Your reference:

Цахим шуудан:
Email:

(Захиалгын дугаар/харилцах хүн эсхүл лавлах бусад мэдээлэл)
(Order number/contact person or other reference)

3. Асуулга
3.Questionnaire
(a)

(b)

Байгууллага сүүлийн таван жил тээврийн аюулгүй байдлын ямар нэг зөрчилд
холбогдсон уу, эсхүл байгууллага ойрын хугацаанд гаргасан тээврийн
аюулгүй байдлын зөрчил, шийтгэлтэй эсэх?
Has the organisation been convicted for any transport safety offence in the last five years or
is the organisation presently facing charges for a transport safety offence?
Байгууллага урд нь нисэхийн баримт бичгийн хүсэлт гаргаж тэр нь буцаагдсан
эсхүл байгууллагын эзэмшиж байсан нисэхийн баримт бичиг хойшлуулагдаж
эсхүл татгалзсан хариуавч байсан уу?

Тийм
Yes*

Үгүй
No

Has the organisation previously had an application for an aviation document rejected or has
an aviation document held by the organisation been suspended or revoked?
Хэрэв "Тийм" гэж хариулсан бол дэлгэрэнгүйг тусдаа цаасанд бичин "ИНЕГ, Аэронавигацийн менежерт,
нууц" гэж тэмдэглэн битүүмжилсан дугтуйнд хийж хавсаргана . Байгууллагын нэр, үйлчлүүлэгчийн
дугаар (хэрэв мэдэгдэж байгаа бол) хүсэлт гаргасан гэрчилгээний төрөл зэргийг оруулна.
If answering "Yes", please provide details on separate sheets enclosed in a sealed envelope marked "Confidential,
Manager Aeronautical Services, Civil Aviation Authority". Include organisation name, client number (if known) and the type
of certif icate applied for.
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-

4.

Аэродромын тоноглолыг ашиглах онгоц
Aeroplanes for which the aerodrome facilities are intended
30 буюу түүнээс дээш зорчигч суулгахад
Хөөрөлтийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин нь
зөвшөөрөгдсөн онгоц
жин нь 5700 кг болон түүнээс дээш онгоц
Aeroplanes having a certificated seating
Aeroplanes above 5700 kg maximum certificated
capacity in excess of 30 passengers
take-off weight
Гэрчилгээжсэн хөөрөлтийн дээд жин нь
5700 кг болон түүнээс бага онгоц
Aeroplanes at or below 5700 kg
maximum certificated take -off weight

5.

Нисдэг тэрэг
Helicopters

Аэродромын хязгаарлалтууд
Aerodrome Limitations

Аэродромын дизайн эсхүл тоноглол, үйлчилгээ зэргээс үүдэн гарсан аэродром ашиглалтын
ямар нэг хязгаарлалтын товч танилцуулга - Лавлах . ИНД-139.53 ба 139.77(5)
Brief summary of any limitations on the use of the aerodrome that arise from the aerodrome design, or the
facilities or services intended at the aerodrome. Ref. CAR Part 139.53 and 139.77(5)

6.

Ахлах ажилтнууд
Senior Persons
Гэрчилгээ анх олгох, шинэчлэхэд энэ өргөдөлтэй цуг дор дурдсан ахлах ажилтан бүрээр тусдаа
CAA 24FPP маягтыг дагалдуулна.
For initial issue and renewal, a separate form CAA 24FPP must accompany this application for each of the
senior persons nominated below.
Ахлах ажилтнуудын жагсаалт болон тэдгээрийн хариуцлагын хүрээ ИНД-139.55(a) (1) ба (2)
List of Senior Persons and their areas of responsibility - Ref.CAR Part 139.55(a)(1) and (2)
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7. Мэдэгдэл
Declaration
Энэхүү өргөдлийг дээр дурдсан хүсэлт гаргагч эсхүл байгууллагын нэрийн өмнөөс
буюу
төлөөлөн гаргав. Би хүсэлт гаргагч байгууллагаас эрх олгосныг баталж байна. Миний
бие хүсэлт гаргагч эсхүл байгууллагаас олгосон эрхийн хүрээнд хүсэлт гаргагч эсхүл
байгууллагаас явуулсан бүхий л үйл ажиллагаа нь эрх бүхий байгууллагаас шаардсан
стандарттай нийцүүлэн хийгдэж, санхүүжигдсэн гэдгийг баталгаажуулж байна. Миний бие
энэхүү өргөдөл хийгээд хавсралтуудад орсон мэдээлэл, хийсэн мэдэгдлүүд нь бүрэн
гүйцэд, үнэн зөв болохыг баталж байна.
This application is made for and on behalf of the applicant or organisation identified above. I certify that I
am empowered by the applicant or organisation to ensure that all activities un dertaken by the applicant
or organisation can be financed and carried out in accordance with the standard required by the
Authority. I declare that to the best of my knowledge and belief the statements made and the information
supplied in this application and the attachments are complete and correct.

Гүйцэтгэх захирал (санал болгосон)-ын овог, нэр
Full name of (proposed) Chief Executive:
Гүйцэтгэх захирал (санал болгосон)-ын гарын үсэг
Signature of (proposed) Chief Executive:
Өргөдөл гаргасан огноо
Date of application:
Үйлчлүүлэгчийн дугаар (хэрэв мэдэгдэж байгаа бол)
Client No (if known)
Тайлбар
Notes:
Нисэхийн баримт бичгийг эзэмших, авахтай холбоотой мэдээллийг буруу мэдүүлсэн,
нуун дарагдуулсан бол Иргэний нисэхийн тухай хуульд заасны дагуу зөрчилд тооцогдож
торгоно.
The provision of false information or failure to disclose information relevant to the grant or holding of an
aviation document constitutes an offence under the Civil Aviation Act and is subject, in a fine.
Бөглөгдсөн өргөдөл нь Аэродромын гэрчилгээжилтэд шаардлагатай холбогдох баримт
бичгийн хамт дараах хаягаар илгээгдэнэ.
The compl eted application, together with the appropriate supporting Aerodrome Certification Exposition,
should be submitted to:
Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Шуудангийн салбар - 34 ,
ШХ- 6,
Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа
Улаанбаатар хот - 17120
Монгол Улс

Page 4 of 4

Manager Aeronautical Services
Civil Aviation Authority,
PO - 34,
Box - 6,
Ulaanbaatar - 17120
Mongolia

CAA 24139/01
Rev 2(10) : Sep.2019

