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Сонгуулийн хороодод 

төсөв хуваарилах

Сум, дүүргийн 
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сонгуулийн хороо

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо



Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд 

хуваарилах зардал

• сонгуулийн бичиг баримт болон техник

хэрэгслийг сум, дүүргийн сонгуулийн 

хороо, санал авах байранд хүргэх, буцаан 

татах, тээвэрлэх зардал

• тогтоол, протокол, албан бичгийн хэвлэмэл 

хуудас, маягт хэвлүүлэх зардал;

• сонгуулийн автоматжуулсан систем

ашиглахтай холбоотой гарах зардал;



• дүн мэдээ дамжуулах зардал

• санал авах байр бэлтгэх, тохижуулах зардал

• сонгуулийн байгууллагын ажилтан, МТ-ийн 

багийн гишүүн, даамал, нөөц даамлын 

сонгууль зохион байгуулах сургалтын 

зардал

• сонгуулийн байгууллагын ажилтан болон 

МТ-ийн багийн гишүүн, даамал, нөөц 

даамлын ажилласан хугацааны мөнгөн

урамшуулал, хоолны зардал



• бичиг хэргийн зардал

• шуудан, холбооны зардал

• унааны зардал

• албан томилолтын зардал

• сурталчилгааны зардал

• болзошгүй зардал

• бусад зардал



Сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд 

хуваарилах зардал

• санал авах байр бэлтгэх, тохижуулах зардал

• бичиг хэргийн зардал

• шуудан холбооны зардал

• унааны зардал

• албан томилолтын зардал

• сонгуулийн байгууллагын ажилтан болон даамал, 

нөөц даамлын ажилласан хугацааны мөнгөн

урамшуулал, хоолны зардал



• сургалтын зардал

• САС ашиглахтай холбоотой зардал

• сонгуулийн бичиг баримт болон техник 

хэрэгслийг аймаг, нийслэлийн сонгуулийн 

хорооноос хүлээн авах, хүлээлгэх өгөх 

зардал

• болзошгүй зардал 



Сонгуулийн зардлын зарцуулалт, 

түүнд хяналт тавих

Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо

дарга гишүүн

Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо

дарга нягтлан бодогч

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо



Сонгуулийн зардлын зарлага 

гаргах

 Хөтөлбөр – Бүх шатны сонгууль 

зохион байгуулах /70403/

 Арга хэмжээ – Ерөнхийлөгчийн  

сонгууль /81501/

 Эдийн засгийн ангилал – Бараа  

үйлчилгээний бусад зардал /210901/



Сонгуулийн зардлын 

тайлан гаргах

Сум, дүүргийн 
сонгуулийн хороо

• Албан бичиг

• Маягтын дагуу 
гаргасан сонгуулийн 
зардлын тайлан

• Анхан шатны баримт

• Дансны үлдэгдлийн 
баталгаа

Аймаг, нийслэлийн 
сонгуулийн хороо

• Албан бичиг

• Танилцуулга

• Нэгдсэн тайлан

• Аудитын дүгнэлт

• Дансны хуулга

• Архивын бичиг

• Дансны үлдэгдлийн 
баталгаа



Сонгуулийн зардлын 

тайланг хянах

Сум, дүүргийн сонгуулийн 
хороо

Аймаг, нийслэлийн 
сонгуулийн хороо

Аймаг, нийслэлийн аудитын 
байгууллага

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо



Тайлан гаргах хугацаа

30/YI

дотор

• Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо 
сонгуулийн санал хураалт дууссан 
өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор

26/YII 

дотор

• Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо 
сонгуулийн санал хураалт дууссан 
өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор
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Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 
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