
Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны  
06 дугаар сарын 02-ны өдрийн  
А/26 тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 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 

Польш улсад амьдарч байгаад 2020 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдөр нас 
барсан иргэн Т.М-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын 
тодорхой хэсэг. 

  

3,000,000 
төгрөг    

2 
ХБНГУ-ын Цагаачлалын лагерт амьдарч байгаад 2019 оны 12 дугаар 
сарын 18-нд нас барсан иргэн Д.О-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд 
гарсан зардлын тодорхой хэсэг. 

3,000,000 
төгрөг    

3 
2019 оны 5 дугаар сарын 16-нд БНСУ-д нас барсан иргэн Л.Б-ийн шарилыг 
чанадрласан зардал. 

2,300,000 
төгрөг 

4 

БНСУ-д амьдарч байгаад хорт хавдар тусч 2 сар гаруй хугацаанд эмчилгээ 
хийлгэсний дараа Улаанбаатарт Хавдар судлалын төвд эмчилгээ хийлгэж 
байгаад 2020 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр нас барсан иргэн М.Г-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг. 

3,000,000 
төгрөг    

5 

БНСУ-ын Сөнжү хотод амьдарч байгаад өвчний улмаас эмнэлэгт яаралтай 
тусламжаар хүргэгдэн 2019 оны 03 дугаар сарын 24-ндэмнэлэгт нас 
барсан иргэн С.Ц-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын 
тодорхой хэсэг. 

3,000,000 
төгрөг 

6 
2018.12.26-нд БНСУ-д чөмөг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орж үр дүн 
амжилтгүй болж 2019.05.22-нд нас барсан иргэн Б.Э-ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 
төгрөг 

7 
2020 оны 04 дүгээр сарын 12-нд Турк улсад өвчний улмаас нас барсан 
иргэн Г.Б-ийн оршуулгын зардал. 

1,120,000 
төгрөг  

8 
2020 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр БНСУ-д оршин сууж буй байрныхаа 
тагтнаас унаж эмнэлэгт хүргэгдэн нас барсан иргэн Л.Б-ийн шарилыг эх 
оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 
төгрөг 

9 
Франц улсад эмчлүүлэх зорилгоор яваад 2019 оны 12 дугаар сарын 05-нд 
нас барсан иргэн Д.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч ирэхэд гарсан зардлын 
тодорхой хэсэг.  

3,000,000 
төгрөг 

10 
БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад 2020 оны 01 сарын 17-
нд авто ослын улмаас нас барсан иргэн Х.Б-ийн шарилыг эх оронд нь авч 
ирэхэд гарсан зардлын тодорхой хэсэг.  

3,000,000 
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 
АНУ-ын Сан-Франциско хотод сурч байх хугацаандаа усанд осолдож хүнд 
гэмтэл авсан иргэн Т.М-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.    

3,000,000 
төгрөг 



12 
БНСУ-д нуруундаа хүнд гэмтэл авч БНСУ-ын HeeMyoung 
эмнэлэгт  нурууны 5 үеэндээ хагалгаа хийлгэж эмчлүүлсэн иргэн Ю.Н-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.        

3,000,000 
төгрөг 

13 

2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр БНСУ-д аялал жуулчлалын шугаар 
ирсэн үедээ бие нь гэнэт муудаж Сөүлийн Самюг эмнэлэгт элэгний С 
вирусын хүндрэл оноштойгоор хэвтэж эмчилгээ хийлгэсэн О.А-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.   

3,000,000 
төгрөг  

14 

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  

15 

Бангкок хотын Somdet Chaophaya Institute of Psychiatry сэтгэл мэдрэлийн 
хүрээлэнд эмчлүүлсний дараа Тайландын Цагаачлалын албаны хорих 
төвд 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр шилжүүлсэн иргэн Х.Э-ны 
Бангкок-Улаанбаатар онгоцны тийзийн төлбөр. 

3,750,000 
төгрөг 

16 

Tuberous sclerosis rhabdomyoma heart seizure оноштой оноштой АНУ-д 
эмчлүүлж байгаад 2020.03.13-нд Сөүлээр дамжин Монголд ирэхээр 
төлөвлөж байтал шинэ коронавирусын улмаас БНТУ-д саатаж Истанбул 
хотын хүүхдийн эмнэлгийн сэхээн амьдруулах тасагт эмчилгээ хийлгэж 
байгаа иргэн Т.Т-ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.   

3,000,000 
төгрөг 

17 

Охин А.Э-гээ БНЭУ-ын Шинэ Дели хотод зүрхний хагалгаа хийлгэхээр 
очсон иргэн Р.А, Т.Б нар 2020 оны 3 дугаар сарын 06-нд гэмт халдлагад 
өртөж 2700 ам.доллараа алдсан тул тэдний Дели-Улаанбаатарын онгоцны 
тийзийн төлбөр. 

5,906,900 
төгрөг  

18 
БНСУ-д ажиллаж амьдарч байгаад 2020 оны 4 дүгээр сард өндрөөс 
унасны улмаас тархины гэмтэл авч ой санамжаа бүрэн алдсан иргэн Н.А-
ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.    

3,000,000 
төгрөг 

19 
Өмнө авсан түлэнхийн шарх хувирч хүндрээд мэдрэл, булчин үхчиж, хөл 
хатингарших аюултай байсан тул яаралтай хагалгаанд орсон иргэн Д.Б-
ийн эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.  

1,500,000 
төгрөг 

20 

БНСУ- ын Гүми хот дахь Кёнвүүн их сургуулийн оюутан Ч.Г эхнэр, 5 сартай 
хүүгийн хамт коронавирусын улмаас нутаг буцаж чадахгүй гацсан бөгөөд 
түүний хүүхэд нь халуурч 3 хоног эмнэлэгт хэвтэж эмчилгээ хийлгэсэн 
төлбөр.  

1,650,000 
төгрөг 

4.3.3. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаад, эсхүл албадан саатуулагдаж байгаад 
суллагдсан иргэнийг эх оронд нь буцаах; 

21 
2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Тайланд улсад хулгайн хэрэг 
үйлдэж 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлж 2020 оны 02 дугаар сарын 26-нд 
суллагдсан иргэн М.М-ийн Монгол руу буцаах зардал.  

3,750,000 
төгрөг 

Сангийн хөрөнгөөс хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын төлбөрийн чадваргүй иргэнд 
тусламж, дэмжлэг үзүүлэх тухай Сангийн дүрмийн 4.2 заалтыг үндэслэн “КОВИД19” 
коронавирусын тархалтын улмаас хилийн чанадад хорионд орж нутаг буцах боломжгүй, 
төлбөрийн чадваргүй болсон иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх 

22 
Коронавирусын улмаас Туркэд санхүүгийн боломжгүй болж орон байрны 
түрээсийн төлбөр, хоол хүнсний гачигдалд орсон 198 иргэнд дэмжлэг 
үзүүлэх /хүнсний багц тусламж/      

28,000,000 
төгрөг   

23 

Хятадын визийн хугацааг хэтрүүлж, торгууль төлөх санхүүгийн чадамжгүй 
болсон 74 иргэнийг нутаг буцаахад визийн торгуулийн төлбөр болох 
665900 юань буюу 263,3 сая төгрөгийг чөлөөлүүлж зөвхөн 74 иргэний 
гарах визийн төлбөр болох 11840 юань буюу 4,676,800 төгрөгийг төлөх 
үүрэг хүлээсэн,  

4,676,800 
төгрөг 

Дүн    
91,653,700 
төгрөг      



      Нийт дүн 91,653,700 төгрөг  /ерэн нэгэн сая зургаан зуун тавин гурван мянга долоон зуу/ 
төгрөг              

Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны  
09 дүгээр сарын 09-нийы өдрийн  

А/35 тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 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 
БНСУ-д 2020.06.07-ны өдөр нас барсан иргэн Э.Д-ний эмнэлэг болон 
шарилыг эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг. 

  

4,000,000 төгрөг

2 
БНСУ-д 2020.07.05-нд бусдын гарт нас барсан иргэн А.Г-ийн эмнэлэг 
болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг. 

4,000,000 төгрөг

3 
Япон Улсын Осака дүүргийн Кобе хотод 2020.06.14-ны өдөр усанд 
осолдож нас барсан иргэн Г.М-ын эмнэлэг болон шарилыг эх оронд нь 
авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг. 

4,000,000 төгрөг

4 
БНТУ-ын Истанбул хотод 2020.07.13-ны өдөр гэртээ бусдад хорлогдон 
нас барсан иргэн Б.Э-ийн эмнэлэг болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх 
зардлын тодорхой хэсэг. 

4,000,000 төгрөг

5 
БНТУ-д 2020.07.17-ны өдөр гэнэтийн өвчний улмаас нас барсан иргэн 
С.С-ийн эмнэлэг болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой 
хэсэг. 

  

4,000,000 төгрөг

6 
БНТУ-д суралцаж байх хугацаандаа 2020.07.06-нд далайнд живж нас 
барсан иргэн Э.Э-ын эмнэлэг болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх 
зардлын тодорхой хэсэг. 

4,000,000 төгрөг 

7 
Камбожид бөөрний хавдрын оноштойгоор  эмчлүүлж байгаад 
2019.10.30–ны өдөр нас барсан иргэн Ш.А-ийн эмнэлэг болон шарилыг 
эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг. 

1,995,000 төгрөг

8 
БНСУ-д 2020 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр авто ослоор нас барсан 
иргэн Ж.Г-ын эмнэлэг болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх зардлын 
тодорхой хэсэг.  

4,000,000 төгрөг

9 
БНСУ-д ажил хийж байгаад зуурдаар нас барсан иргэн Б.М-ын эмнэлэг 
болон шарилыг эх оронд нь авч ирэх 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; 

10 
БНСУ-д элэгний хорт хавдрын эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн С.Э-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.    

  

6,000,000 төгрөг
11 БНСУ-д 2020.06.09-нд авто ослын хүнд гэмтэл авч эмчилгээ хийлгэж 6,000,000 төгрөг



байгаа иргэн Ё.Б-ын эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.        

12 
БНСУ-д элэгний хорт хавдрын эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн Б.С-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг.   

6,000,000 төгрөг

13 
БНТУ-д хийсвэр хагалгаагаар төрүүлсэн иргэн А.Н-ын эмнэлэг болон 
байрны төлбөр.    

3,725,000 төгрөг

14 
Сөүл хотын өмнөд бүсийн шүүхэд иргэний журмаар нэхэмлэл гаргасан 
иргэн С.М-ын шүүхийн улсын тэмдэгтийн хураамж. 

3,357,600 төгрөг 

15 
Архангай аймгийн Цагаан даваанд осолд орж түлэгдэн БНСУ-д 
түлэнхийн эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэн О.Ц-ийн эмчилгээ, хагалгааны 
зардлын тодорхой хэсэг.   

6,000,000 төгрөг

16 
БНСУ-д хөхний хорт хавдрын эмчилгээ хийлгэж байгаа  иргэн Н.Э-ийн 
эмчилгээний зардлын тодорхой хэсэг. 

6,000,000 төгрөг

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

17 
Малайзад зорчиж гэмт хэргийн золиос болсон гэх иргэн Б.С-ийн Монгол 
руу буцах Куала-Лумпур-Сөүлийн онгоцны тийзийн төлбөр. 

2.004.200 төгрөг 

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх тухай Сангийн дүрмийн 4.2 
заалтыг үндэслэн “КОВИД19” коронавирусын тархалтын улмаас хилийн чанадад хорионд 

орж нутаг буцах боломжгүй, төлбөрийн чадваргүй болсон иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх,   

18 
Ирланд улсад коронавирусын халдвар авч эмчлүүлсэн 2 сартай нялх 
хүүхэдтэй иргэн Г.О-ийн Монгол руу буцах зардлын тодорхой хэсэг.  

4,000,000 төгрөг 

19 
ХБНГУ-д 2019.12.16-нд 1 жилийн хугацаатай сургалтад хамрагдахаар 
ирээд нутаг буцах зардлын мөнгөгүй болсон бүтэн өнчин иргэн А.Э-ийн 
Монгол руу буцах зардал. 

3,422,300 төгрөг

20 
Тайландад коронавируст халдварын улмаас гацсан иргэн Б.А-ийн 
Монгол руу буцах зардал, тусгаарлах байрны төлбөр. 

3,840,900 төгрөг 

21 

БНПУ руу ажил хийх зорилготой 2020.01.27-нд яваад коронавируст 
халдварын улмаас ажил орлогогүй болсон иргэн Г.Г болон бага насны 2 
хүүхэд Э. А, Э.Б нарын Монгол руу буцах болон тусгаарлах байрны 
зардал  

9,840,000 төгрөг 

22 
Испани улсад коронавируст халдварын улмаас ажил орлогогүй болсон 
иргэн С.У, эхнэр Э.Н, охин У.А, хүү У.А нарын Монгол руу буцах зардал.  

10,400,000 төгрөг 

23 
Франц улсад коронавируст халдварын улмаас ажил орлогогүй болсон 
иргэн Ч.У, түүний охин Д.О нарын Монгол руу буцах болон тусгаарлах 
байрны зардал.  

6,900,000 төгрөг

24 
Турк улсад коронавируст халдварын улмаас ажил орлогогүй болсон 
иргэн Д.Н, түүний дүү Д.Н, Д.О нарын Монгол руу буцах болон 
тусгаарлах байрны зардал  

7,740,000 төгрөг

Дүн    
119,224,100 

төгрөг  

      Нийт дүн 119,224,100 төгрөг /нэг зуун арван есөн сая хоёр зуун хорин дөрвөн мянга нэг зуу/   

Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны  
10 дугаар сарын 29-ний өдрийн  

А/45 тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 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 
БНТУ-д амьдарч ажиллаж байгаад 2020.10.19-нд өвчний улмаас нас 
барсан иргэн Ч.Б-ын шарилыг эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой 
хэсэг 

  

4,702,500 төгрөг 

2 
Австралийн Мелбурн хотод 2020.10.20-ны өдөр нас барсан иргэн М.М-
ийн шарилыг чандарлаж эх оронд нь авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг 

4,419,700 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; 

3 
2020.01.21-нд Унгарт ажлын гэрээгээр явж, 2020.05.09-нд ажлын 
байран дээрх ослын улмаас нуруу нь хугарч, биеийн доод хэсэг 
мэдрэлгүй болсон иргэн Г.Б-д дэмжлэг үзүүлэхэд зориулж,   

4,000,000 төгрөг 

4 
Хилийн чанадаас ОУШХБ-ын зардлаар ирсэн 98 иргэний тусгаарлах 
байрны зардал.  

78,500,000 төгрөг 

5 
Коронавируст халдварын улмаас АНУ-д гацаж нутаг буцаж ирсэн 
өндөр настан иргэн Т.Ж-ны /69 настай/ АНУ-аас Монгол руу буцах 
зардал.  

  

3,840,500 төгрөг 

6 
Коронавируст халдварын улмаас Турк улсад очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Н.Б, түүний хүү Б.А нарын тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,700,000 төгрөг  

7 
Коронавируст халдварын улмаас Турк улсад очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн А.О-ны тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг 

8 
Коронавируст халдварын улмаас БНСУ-д очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Д.Н-ын тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг 

9 
Коронавируст халдварын улмаас БНСУ-д очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Х.А-ийн тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг 

10 
ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 158/2 буюу хулгайн хэргээр 1 жил 2 сарын 
ял биеэр эдэлж 2020.09.22-нд суллагдсан иргэн Г.У-ын  тусгаарлах 
байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг 

11 
Коронавируст халдварын улмаас Япон улсад очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Б.Л-ын тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг  

12 
Коронавируст халдварын улмаас Япон улсад очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Б.Б-ын тусгаарлах байрны төлбөр.  

1,060,000 төгрөг  

13 
Истанбул-Улаанбаатарын тусгай үүргийн нислэгээр ирсэн иргэн Д.Н-
ын онгоцны тийзийн төлбөрийн зөрүү төлбөр.  

379,500 төгрөг  

14 
БГТУ-д 2020 оны 10-р сарын 25-ны өдөр нас барсан иргэн Ю.Л-ийн 
шарилыг Монголд авч ирэх зардлын тодорхой хэсэг.  

4,702,500 төгрөг  

15 
АНУ-д зуурдаар нас барсан иргэн Д.М-ийн шарилыг чандарлах 
зардлын тодорхой хэсэг.  

5,000,000 төгрөг  

  
Их Британид очоод коронавируст халдварын улмаас нутаг буцаж 
чадахгүй гацсан иргэн Д.Т, Э.З, Э.Б, У.Д нарын тусгаарлах байрны 
зардал.  

3,820,000 төгрөг 

Дүн    117,424,700 төгрөг 

      Нийт дүн 117,424,700 /нэг зуун арван долоон сая дөрвөн зуун хорин дөрвөн мянга долоон зуу/ 
төгрөг 

 



 

 

 

 

Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны  
12 дугаар сарын 22-ны өдрийн  
А/59 тоот тушаалын хавсралт 

“ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН”-ГИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУСЛАМЖИЙН 

ЖАГСААЛТ 

д/д
Хаана, хэнд олгох  Олгох тусламжийн 

хэмжээ төгрөгөөр 
“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; 

1 
Хилийн чанадаас ОУШХБ-ын зардлаар ирсэн 44 иргэний тусгаарлах 
байрны зардал.  

24,160,000 төгрөг 

2 
Коронавируст халдварын улмаас Австрали улсад очоод гацаж нутаг 
буцаж ирсэн иргэн Н.Б, түүний эхнэр А.У нарын тусгаарлах байрны 
төлбөр.  

  

1,420,000 төгрөг 

3 
Коронавируст халдварын улмаас Австрали улсад очоод гацаж нутаг 
буцаж ирсэн иргэн Б.Ч, түүний эхнэр Б.М нарын тусгаарлах байрны 
төлбөр.  

1,420,000 төгрөг  

4 
Коронавируст халдварын улмаас Австрали улсад очоод гацаж нутаг 
буцаж ирсэн иргэн Л.Б-ийн тусгаарлах байрны төлбөр.  

710,000 төгрөг 

5 
Коронавируст халдварын улмаас БНСУ-д очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Б.С-ийн тусгаарлах байрны төлбөр, нислэгийн тийзийн 
зөрүү төлбөр.  

1,251,400 төгрөг 

6 
Коронавируст халдварын улмаас БНКазУ-д очоод гацаж нутаг буцаж 
ирсэн иргэн Б.Б, түүний эхнэр А.А нарын тусгаарлах байрны төлбөр.  

2,120,000 төгрөг 

7 
Коронавируст халдварын улмаас ОХУ-ын Улаан-Үд хотод 
коронавирусын халдвар авч эмнэлэгт 15 хоног эмчлүүлсэн иргэн 
Э.Н-ын зочид буудал, хоол хүнсний зардал. 

447,200 төгрөг 

8 
ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 158-ын 1, 158-ын 2-оор буюу хулгайн 
хэргээр хоригдож суллагдсан иргэн М.Б-ийн байр, хоол хүнсний 
төлбөр.  

716,000 төгрөг  

9 
ОХУ-ын Санкт-Петербургийн Невскийн районы шүүхээр 9 сарын 
тэнсэн харгалзах шийдвэр гарган 2020.04.17-нд суллагдсан иргэн 
Я.Б-ын байр, хоол хүнсний төлбөр.  

400,000 төгрөг  

Дүн    32,644,600 төгрөг 

      Нийт дүн 32,644,600 /гучин хоёр сая зургаан зуун дөчин дөрвөн мянга зургаан зуу/ төгрөг 

 


