
Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны 
04 дүгээр сарын 08 –ны өдрийн 

A/29 тоот тушаалын хавсралт

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУСЛАМЖИЙН 

ЖАГСААЛТ 

 
д/д

Хаана, хэнд олгох  Олгох 
тусламжийн 

хэмжээ 
төгрөгөөр  

“Дүрмийн 4.3.1. буюу хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарилыг эх 
оронд нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний 
шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад 
нь нутаглуулах” гэсэн заалтыг үндэслэн; 

1 

2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Буриад Улсын Кобалек районд авто 
осолд орж эмчлүүлж байгаад 2018 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр нас 
барсан иргэн Б.Т-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын 
тодорхой хэсэг.  

840,000 төгрөг 

2 
БНСУ-ын Дэжон хотод  2018 оны 11 дүгээр сарын 27-нд зуурдаар нас барсан 
иргэн Ж.Г-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг.  

3,200,000 төгрөг

3 
2018 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр БНСУ-д зуурдаар нас барсан иргэн 
Д.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

2,200,000 төгрөг

4 
2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Алтан Эмээл 
гэх газар зүрхний өвчний улмаас нас барсан   иргэн Д.О-ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

1,140,750 төгрөг

5 
2018 оны 12-р сарын 27-ны өдөр БНЧУ-д нас барсан иргэн П.Б- ийн шарилыг 
эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

1,600,000 төгрөг

6 

2018 оны 12-р сарын 3-ны өдөр Энэтхэг Улсын Нью Дели хотод элэг 
шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийлгэж, 30 хоногийн турш аажим аажмаар бүх 
эрхтэн нь ажиллагаагүй болж 2019 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр нас барсан 
иргэн Г.Ц- ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг.  

3,000,000 төгрөг

7 

Базарсад овогтой Батхуяг БНСУ-д гэрээгээр ажиллаж байсан Өлзийгийн 
Дэлгэрмөрөнг хутгалж амь насыг хөнөөгөөд өөрийнхөө амийг хорлосон. 
Талийгаачийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг.  

2,700,000 төгрөг

8 
БНСУ-д гэрээгээр ажиллаж байсан бөгөөд 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний 
орой Күми хотод гадны нөлөөтэйгээр нас барсан иргэн Ө.Д- ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

3,120,000 төгрөг 

9 
2018 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Франц улсад зуурдаар нас барсан 
М.Н-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

4,000,000 төгрөг

10 
2019 оны 1 дүгээр сарын 10-нд Сөүлийн Нугсэг эмнэлэгт нас барсан иргэн 
Э.Ц-ийн шарилыг чанадарлуулж эх оронд нь авч ирсэн зардлын тодорхой 
хэсэг. .  

4,000,000 төгрөг 

11 
Энэтхэг улсын  Дели хотын Jaypee эмнэлэгт яаралтай мэс засал хийлгэн 
эмчлүүлж байгаад 2019 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр нас барсан иргэн 
Ц.Ц-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирсэн зардлын тодорхой хэсэг.  

4,000,000 төгрөг 

“Дүрмийн 4.3.2. заалт буюу хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан хядах 



ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл 
авсан, сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх, эх оронд нь буцаах” гэснийг үндэслэн; 

12 
2018 оны 12 дугаар сарын 11-ны  өдөр гэнэт тархинд нь цус харваж 
амьнасанд нь аюул учирсан тул Ногсэйг эмнэлэгт хүргэгдэн эмчилгээ 
хийлгэж байгаа иргэн Л.Э-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 төгрөг

13 

Энэтхэг улсад хүндээр өвчилж амь насанд нь аюул учирсан тул Энэтхэгийн 
Меданта эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн иргэн Б.Б- нь үргэлжлүүлэн 
эмнэлэгийн тусламж авах санхүүгийн боломжгүй байгаа тул түүний 
эмчилгээний  болон эх орондоо буцаж ирэх зардал.  

3,000,000 төгрөг

14 
Япон Улсад аялаж яваад бие нь муудаж, амь наснд нь аюул учирсан тул 
Токио хотын Комагоме эмнэлэгт шинжилгээ өгч эрчимт эмчилгээ хийлгэж 
байгаа иргэн Ш.С-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 төгрөг 

15 

2018 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр гэнэт тархинд нь цус харван амь 
насанд нь аюул учирсан тул Кёнги мужийн Пүчон хотын Сүнчонхян их 
сургуулийн эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн У.О-ийн эмчилгээний 
зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 төгрөг 

16 

2019 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр гэнэт тархинд нь цус харван амь 
насанд нь аюул учирч БНСУ-ын Кёнги мужийн Пүндан хотын “Ча” эмнэлэгт 
эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн Б.Б-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой 
хэсэг.  

3,000,000 төгрөг

17 
Туркийн Истанбул хотын Сарыеэр Этфал эмнэлэгт хүндрэлтэй төрсөн нярай 
хүүхэд М.Х-ийн эрчимт эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.  

2,600,000 төгрөг

18 
Эрээн хотын Нэгдсэн эмнэлэгт дутуу, төрөлхийн зүрхний цооролттой төрж, 
эрчимт эмчилгээ хийлгэсэн насанд хүрээгүй иргэн Б.Б-ийн хүүхдийн 
эмчилгээний төлбөрийн тодорхой хэсэг.  

499,200 төгрөг  

19 

Бельги улсад аялж явах хугацаанд түүний уушги усжиж амь насанд аюул 
учирсан тул Бельгийн Антверт хотын их сургуулийн эмнэлэгт эрчимт 
эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн Н.Д-ийн эмчилгээний төлбөрийн тодорхой 
хэсэг.  

3,000,000 төгрөг

4.3.4. гэмт хэргийн улмаас хохирсон буюу эд хөрөнгөө хаяж гээгдүүлсний улмаас төлбөрийн 
чадваргүй болсон иргэнийг эх оронд нь буцаах; 

20 

Иракт 6 жил амьдрах хугацаанд шашин, соёлын ялгааны улмаас 
гадуурхагдаж, дайны улмаас ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй, хамтран 
амьдрагчдаа байнга дарамтлуулж зодуулж байсан иргэн Г.Б, түүний хүүхэд 
Б.А нарын нутаг буцаах зардал.   

2,150,000 төгрөг 

4.3.7. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг дипломат төлөөлөгчийн газраас 
эргэх; 

21 
БНСУ-ын Умард Чүнчон мужийн Чонжү хотын Эмэгтэйчүүдийн хорих газарт 
хүн амины хэргээр ял эдэлж буй иргэн С.Н-нд зайлшгүй уух шаардлагатай 
эмний зардал.  

650,000 төгрөг 

22 

БНХАУ-д визгүй зорчих 30 хоногоо хэтрүүлсэн төлбөрийн чадваргүй иргэний 
виз, торгуулийн төлбөр, Консулын тойрогт нас барсан иргэний цогцосыг ар 
гэрийнхэн нь хүлээн авах хүртлэх хугацаанд шарил хадгалах газар байлгах, 
Шилийн хот болон Зүүн үзэмчин, Манжуур, Хайлаарт гэмт хэргийн улмаас 
цагдан хоригдож байгаа иргэдэд онцгой шаардлагатай үед дансанд нь ариун 
цэврийн зориулалтаар мөнгө хийх гэх мэт зардалд зориулж 25 мянган юань.  

3,920,000 төгрөг

Дүн    57,619,950 төгрөг 

      Нийт дүн /тавин долоон сая зургаан зуун арван есөн мянга есөн зуун тавь/ төгрөг          



  
 

Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны  
08 дугаар сарын 29–ний өдрийн  

А/71  тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 2 ДУГААР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУСЛАМЖИЙН 

ЖАГСААЛТ 

 
д/д 

Хаана, хэнд олгох  Олгох 
тусламжийн 

хэмжээ төгрөгөөр 
“Дүрмийн 4.3.1. буюу хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарилыг эх 
оронд нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний 
шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад 
нь нутаглуулах” гэсэн заалтыг үндэслэн; 

1 
2019 оны 3 дугаар сарын 8-ны орой Турк улсад гэмт хэргийн хохирогч болж 
амь насаа алдсан иргэн О.Э-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан 
зардлын тодорхой хэсэг. 

  

4,395,500 төгрөг 

2 

2019 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр гэнэт бие нь муудаж БНСУ-ын Сөүл 
хотын Гандун Соншим эмнэлэгт хүргэгдэн эмчилгээ авалгүй 2019 оны 4 
дүгээр сарын 1-ний өдөр нас барсан иргэн Э.Л-ийн шарилыг эх оронд нь авч 
ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

5,000,000 төгрөг 

3 
Чех улсад ажиллаж амьдарч байгаад 2018 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр 
авто машины осолд орж нас барсан иргэн Д.М-ийн шарилыг чандарлаж эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

4 
БНСУ-д ажиллаж амьдарч байгаад Дэжон хотын Чуннам их сургуулийн 
эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаад  2019.05.12-ны өдөр нас барсан иргэн 
Ө.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

5 
2018 оны 12-р сарын 27-ны өдөр БНЧУ-д нас барсан иргэн П.Б-ийн шарилыг 
эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

997,400 төгрөг 

6 
2014 оноос хойш БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад 2019 оны 
5 дугаар сарын 16-нд зуурдаар нас барсан Л.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч 
ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

5,000,000 төгрөг 

7 

БНХАУ-ын Сиан хотын Чанг Ан их сургуульд БНХАУ-ын Засгийн газрын 
тэтгэлгээр суралцаж байгаад 2019.05.24-ны өдөр ослын улмаас нас барсан 
иргэн Э.Ц-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

8 
2015.10.31-ний өдөр Турк улсад нас барсан иргэн Ц.Д-ийн шарилыг эх оронд 
нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

9 
2019 оны 6 дугаар сарын 8-нд ОХУ-ын Москва хотод бусдын гарт нас барсан 
иргэн С.Т-ний шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

10 
2019 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр ОХУ-ын Дубна хотод зүрхний шигдээс 
өвчнөөр нас барсан иргэн Н.Э-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан 
зардлын тодорхой хэсэг.  

5,000,000 төгрөг 

“Дүрмийн 4.3.2. заалт буюу хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан хядах 
ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл авсан, 
сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, эх оронд нь буцаах” гэснийг үндэслэн; 



11 
Аялал болон эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдахаар явж, элэгний 
шинжилгээ муу гарч амь насанд аюул учирсан тул гэнэтийн хагалгаанд орж, 
эмчилгээ хийлгэсэн иргэн Б.Ц-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.   

5,000,000 төгрөг 

12 

БНХАУ-д аялж яваад хүндээр өвчлөн шинжилгээ өгөхөд цусны хорт хавдрын 
онош тогтоогдон амь насанд нь аюул учирсан тул БНХАУ-ын Хебей Янда 
Лудаопэй эмнэлэгт яаралтай эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн Г.Г-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.    

5,000,000 төгрөг 

13 

Турк улсад аялж яваад бие нь муудаж шинжилгээ өгөхөд цусны хорт 
хавдрын онош тогтоогдон амь насанд нь аюул учирсан тул Туркийн Мемарил 
эмнэлэгт яаралтай эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн М.Н-ийн эмчилгээний 
зардлын тодорхой хэсэг.     

5,000,000 төгрөг 

4.3.4. гэмт хэргийн улмаас хохирсон буюу эд хөрөнгөө хаяж гээгдүүлсний улмаас төлбөрийн 
чадваргүй болсон иргэнийг эх оронд нь буцаах; 

14 
ОХУ-д зорчих хугацаагаа хэтрүүлж, чихрийн шижин өвчний улмаас хөлийн 
хуруугаа тайруулж бие нь муудсан иргэн С.Г-ийн нутаг буцаах зардал.      

556,000 төгрөг 

4.3.7. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг дипломат төлөөлөгчийн газраас эргэх;

15 
БНСлУ-ын Хринчиаровцэ над Парноу хотын хорих ангид ял эдлэж буй иргэн 
А.Г-д дэмжлэг үзүүлсэн зардал.  

150,000 төгрөг 

Дүн    61,098,900 төгрөг  

      Нийт дүн 61,098,900 /жаран нэгэн сая ерэн найман мянга есөн зуу/ төгрөг             

  

Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны  
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн  
А/113 тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУСЛАМЖИЙН 

ЖАГСААЛТ 

 
д/д

Хаана, хэнд олгох  Олгох 
тусламжийн 

хэмжээ 
төгрөгөөр  

“Дүрмийн 4.3.1. буюу хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарилыг эх 
оронд нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний 
шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад 
нь нутаглуулах” гэсэн заалтыг үндэслэн;

1 
2019 оны 5 дугаар сарын 16-нд БНСУ-д нас барсан иргэн Л.Б-ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

  

2,322,200 төгрөг  

2 
2019 оны 7 дугаар сарын 21-нд БНТУ-д бусдын гарт амь насаа алдсан иргэн 
Ц.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

4,080,000 төгрөг

3 
2019 оны 6 дугаар сарын 17-нд БНТУ-д зуурдаар нас барсан иргэн М.Т-ийн 
шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

4,080,000 төгрөг

4 
БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байх үедээ 2019 оны 8 дугаар 
сарын 1-ний өдөр авто осолд орж нас барсан иргэн Г.Ш-ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

4,130,000 төгрөг



5 
БНСУ-д 2019.02.08-нд хоёр ихэр охин төрүүлж, түр оршин сууж байгаад 
2019.09.05-ны өдөр өвчний учир нас барсан иргэн Г.Ц-ийн шарилыг эх оронд 
нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

5,000,000 төгрөг

6 
АНУ-ын Калифорни мужийн Волнут Грик хотод учир битүүлэг нас барсан 
иргэн Э.Т-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой 
хэсэг.  

5,000,000 төгрөг

7 
Австрали улсад 2019.09.05-ны өдөр нас барсан Нөхөр иргэн Д.Г-ийн шарилыг 
эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

1,301,760 төгрөг

8 

Тайланд улсад аялж явах үедээ 2019 оны 10 дугаар сарын 28-нд ухаан алдаж 
эмнэлэгт хүргэгдэн хагалгаанд орж 3 хоног эмчилгээ хийлгэж байгаад нас 
барсан иргэн Б.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын 
тодорхой хэсэг.  

5,000,000 төгрөг

9 
2002 оны 7 дугаар сарын 26-нд ОХУ-ын Самара хотод оюутан байдаа бусдад 
хутгалуулж нас барсан иргэн Ц.Э-ийн ар гэрт олгох зардал.  

5,000,000 төгрөг

10 
2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр ходоодны хорт хавдрын улмаас 
Стокхолм хотын Содра эмнэлэгт нас барсан иргэн Ж.Ц-ийн шарилыг эх оронд 
нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

3,584,160 төгрөг

11 
2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Малайзын Куала-Лумпур хотын Dorsset 
зочид буудлын усан санд сэлж байхдаа живж нас барсан иргэн Б.А-ийн 
шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

5,000,000 төгрөг 

“Дүрмийн 4.3.2. заалт буюу хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан хядах 
ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл авсан, 
сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, эх оронд нь буцаах” гэснийг үндэслэн; 

12 
2019 оны 7 лугаар сарын 21-нд БНСУ-д дутуу төрсний улмаас сэхээн 
амьдруулах тасагт эмчлүүлж байгаа иргэн Л.Л-ийн эмчилгээний зардлын 
тодорхой хэсэг.    

6,000,000 төгрөг

13 
БНСУ-д төрөлхийн давсаг нь гаднаа байрлалтай төрсөн бөгөөд 2018 оны 4 
дүгээр сарын 27-нд мэс засалд орсон иргэн Г.Ж-ийн эмчилгээний зардлын 
тодорхой хэсэг.        

6,000,000 төгрөг

14 
БНТУ-д жуулчилж явах үед бие нь өвдөж эмнэлгийн шинжилгээнд 
хамрагдахад цусны хорт хавдрын хурц хэлбэрийн онош гарч чөмөг суулгах 
мэс засал хийлгэсэн иргэн Б.Б-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.   

6,000,000 төгрөг 

15 

2019 оны 8 дугаар сард БНСУ-д семинарт суухаар ирээд гэнэт бие нь муудаж, 
11 дүгээр сарын 18-ны өдөр тус хотын Presbyterian Medical Centert элэгний 
хорт хавдар авахуулах мэс засалд орсон иргэн Н.Э-ийн эмчилгээний зардлын 
тодорхой хэсэг.    

6,000,000 төгрөг 

4.3.7. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг дипломат төлөөлөгчийн газраас эргэх;

16 
Хорих болон түр саатуулах байрнаас  суллагдсан 5 иргэнийг нутаг буцаах 
мөн сэтгэцийн өвчтэй иргэн Ш.Ө-ийг Монгол руу буцаах зардал.   

1,115,350 төгрөг

17 
Полшийн Горзүв хотод ял эдлэж буй Монгол Улсын иргэн А.С- эргэхтэй 
холбоотой гарсан зардал.  

952,000 төгрөг 

18 
АНУ-ын Пенсильвани мужид хорих ял эдэлж байгаа иргэн Б.Г-ийг эрэгэхэд 
гарсан зардал 

848,640 төгрөг 

19 

Энэтхэгийн Дели хотод эмчилгээ хийлгэсэн иргэн Б.Б, Г.О нарын охин Б.Н-
ийн нислэгийн захиалга өөрчлүүлэхэд 908 ам.доллар, нислэгийн үед хэрэглэх 
бортогтой хүчилтөрөгч, нисэх буудалд хүргэх түргэн тусламжийн машины 
төлбөрт 915.5 ам.доллар, “Fortis Escorts Heart Institute” эмнэлгийн 
эмчилгээний төлбөрийн барьцаанд 206.7 ам.доллар, сахиур болон тэднийг 
авахаар Улаанбаатар дахь Цэргийн төв эмнэлгээс ирсэн эмчин өрөөний 
төлбөрт 126.8 ам.доллар  нийт 2157 ам.долларын зардал.   

5,867,040 төгрөг



20 БНСУ-д ял эдэлж буй иргэдийг эргэх зардал  2,000,000 төгрөг

21 
Бээжин дэх ЭСЯ-ны тойрогт хамаарах зарим хорих ангид ял эдэлж буй 
иргэдийг иргэх зардал 

3,000,000 төгрөг 

22 
Хөх хот дахь ЕКГ-ын тойрогт хамаарах хорих ангиудад ял эдэлж буй иргэдийг 
эргэх зардал 

3,000,000 төгрөг 

23 

Эрээн дэх консулын тойрогт  эрүүгийн хэрэгт холбогдсон иргэдийг эргэж 
уулзах, Гэмт хэрэг зөрчлийн хохирогч болсон төлбөрийн чадваргүй иргэнд 
байр, хоол хүнс, эмчилгээний зардлыг /эмнэлгийн дүгнэлтийг үндэслэн/ 
гаргах, хууль бусаар оршин сууж буй иргэдийг нутаг буцаах зардал  

5,000,000 төгрөг 

Дүн    
90,281,150 
төгрөг    

      Нийт дүн 90,281,150 /ерэн сая хоёр зуун наян нэгэн мянга нэг зуун тавь/ төгрөг  

 


