
Хууль зүйн сайдын   
 137 дугаар тушаалын хавсралт 

 

 

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ БОЛОХОО ТОДОРХОЙЛОН ХУУЛЬ ЗҮЙН 
ТУСЛАЛЦАА ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн ....................... аймаг /дүүрэг/ дахь салбарт 
 

 
Өргөдлийн агуулга: Миний бие төлбөрийн чадваргүйн улмаас хууль зүйн 

туслалцаа авах боломжгүй байгаа тул үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа хүсч 

энэхүү өргөдлийг гаргаж байна. 

Огноо: ............................ 

Өргөдөл гаргагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр: 

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

Регистрийн дугаар:  

Хүйс:         эр,        эм    

Нас: ................     

Хаяг: ........................ аймаг/хот/-ийн ..................... сум/дүүрэг/-ын ...................... 

баг/хороо/-ын .......................гудамж/хороолол/-ны ........... байр/хашаа/-ны ........ тоот  

Утасны дугаар: .......................................................... 

Цахим шуудангийн хаяг: .......................................... 

Шаардлагатай үед холбоо барих хүний овог, нэр, утасны дугаар, өргөдөл 

гаргагчтай ямар хамаатай болох: 

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

............................................................................................................................................ 
Холбогдох гэмт хэргийг шалгаж буй байгууллага: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Төлбөрийн чадваргүй болохыг тодорхойлсон үндэслэл: /дор дурдсан 

тохиолдлын аль нэгийг /√/ гэж тэмдэглэнэ:  

 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан онцгой 

болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд 

 Амьжиргааны түвшин нь ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн мэдээллийн 

нэгдсэн санд орсон өрхийн гишүүн  

 Амьжиргааны түвшин нь ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн мэдээллийн 

нэгдсэн санд ороогүй боловч миний орлого ядуурлын шугамаас доогуур 

болохыг дараах байдлаар тодорхойлж, нотолж байна: 

          



 

- ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн мэдээллийн нэгдсэн 

санд ороогүй шалтгаан: .............................................................  

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

- өрхийн ам бүлийн тоо: /насанд хүрээгүй болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй өрхийн гишүүн байгаа эсэх/ ................................ 

- өргөдөл гаргагчийн боловсролын байдал: ............................... 

- ажил эрхлэлтийн байдал: /ажилладаг газар, сарын цалин/ 

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

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

- өрхийн гишүүдийн ажил эрхлэлтийн байдал: /ажилладаг 

газар, сарын орлого/ : 

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

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

- өрхийн сарын нийт орлого: ........................................................ 

- үл хөдлөх хөрөнгө өмчилдөг эсэх:/орон сууц, хувийн 

байшин, хашаа, газар гэх мэт/  

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

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

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

- тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг эсэх:  

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

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

- мал болон туслах аж ахуй эрхлэлт: /төрөл, тоо/ 

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

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

Өргөдөлд хавсаргасан баримт бичиг:  

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

2. Бусад: ............................................................................................................... 

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

Санамж:  

Төлбөрийн чадваргүй болохоо худал тодорхойлсон тохиолдолд Төлбөрийн 

чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 23 дугаар 

зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ. 

 

Өргөдөл гаргагч:  .....................................   /   / 

   (гарын үсэг)      (нэр) 

 


