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САНАЛ АВАХ ӨДӨР

• 2017.6.10 –2017.6. 11

Бямба, Ням гараг

• Тухайн орон нутгийн цагаар 

7:00 – 22:00

• Дипломат төлөөлөгчийн газарт 

байрлах санал авах байранд.



Төв болон салбар комисс

• Төв комисс – 7

–дарга, дэд дарга, сонгууль зохион 

байгуулагч

–2017.4.26-наас өмнө 

• Салбар комисс – 3-7

–Ахлах зохион байгуулагч, зохион 

байгуулагч

–2017.5.01-нээс өмнө



Бүртгүүлэх

Маягт 
бөглөнө

Иргэний 
үнэмлэх, 
гадаад 
паспортын 
хуулбарын 
хамт илгээнэ.

-биечлэн, 
шуудан, 
цахим 
шуудан, 
факсаар 
илгээж 
болно.

СК 

Иргэн 



Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

Маягтыг ОӨУБЕГ батална.

СК – цаасан, цахим 
хэлбэрээр гаргана. 

2 хоногийн дотор ТК-т 
хүргүүлнэ. /2017.5.22-ны дотор/

ТК – ОӨУБЕГ-т хүргүүлнэ.
/2017.5.24-ний дотор/



ОӨУБЕГ
- нягтлан шалгаж, хасалт хийж цахим 

хэлбэрээр үйлдэн илгээнэ.

Салбар комисс

сонгогчдод танилцуулна.

6.05-наас 

өмнө

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

хүргүүлэх, танилцуулах



• Санал авах өдөр, цаг, байрыг 

сонгогчдод мэдээлнэ.
- Санал бэлтгэх бүхээг

- Санал тэмдэглэх заавар, зориулалтын үзэг

- Саналын хуудас, дугтуй

- Саналын хайрцаг

- Бусад зүйлс.

Санал авах байр
2017.6.07



Сонгогч санал өгөх

1
• Иргэний үнэмлэх, гадаад паспортыг СНЖ-тай 

тулгалт хийлгэнэ. 

2

• Саналын хуудас, дугтуйн хамт авна.

• СНЖ-д гарын үсэг зурна.

3
• Саналаа тэмдэглэж, санал хуудсаа дугтуйд 

хийнэ.

4
• Саналын хуудас бүхий дугтуйг саналын 

хайрцагт хийнэ. 



• Сонгогч саналаа тэмдэглэхдээ 

алдаа гарган буруу тэмдэглэл 

хийсэн бол дахин нэг удаа саналын 

хуудас авах эрхтэй.

• Энэ тухай СК тэмдэглэл үйлдэнэ.

Саналын хуудас дахин олгох



• 22.00 цагт сонгогчийн бүртгэлийг 

зогсооно.

• Саналын хуудас авсан сонгогчийг 

санал өгөх боломжоор хангана.

Санал хураалт дуусгах



Саналын хуудас битүүмжлэх

• Саналын хайрцгийг нээж тооцоо 

хийнэ:

–Зарцуулагдаагүй үлдсэн саналын хуудас

–Сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс 

хураагдсан саналын хуудас

• Зориулалтын уутанд битүүмжилнэ.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ:

-Битүүмжилсэн саналын хуудасны битүүмжлэлийг задалж болохгүй.

/зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр/ 



Санал тоолох

• 6.26-ны өдөр СЕХ-ны байранд 

санал авах, тоолох 

төхөөрөмжөөр тоолуулна.



Ажиглагч

• Ажиглагч

Санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө 

хүсэлт гарган бүртгүүлнэ.

• Гадаадын ажиглагч – СЕХ

ХОРИГЛОНО:

- Төрийн албан хаагч ажиглагч байхыг хориглоно. 



СЕХ-нд хүлээлгэн өгөх сонгуулийн 

баримт бичиг

1. Саналын хуудас хүлээн авсан мэдээ

2. Саналын хуудасны зарцуулалтын тайлан

3. Ирцийн мэдээ /маягтаар/ 12, 17, 22 цагт –

тайлан хэвлүүлж авах

4. Өргөдөл гомдлын талаарх мэдээлэл

5. Ажиглагчийн талаарх тоон судалгаа

6. Санал авах ажиллагааны тухай тэмдэглэл

7. Хийсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайлан
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