
СОНГОГЧИЙН НОМ

51

4ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

СОНГУУЛИЙН
АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМ



СОНГОГЧИЙН НОМ СОНГОГЧИЙН НОМ

52 53

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

СОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН                             
СИСТЕМ

Монгол Улс сонгуулийн үйл ажиллагаандаа автоматжуулсан систем 
ашиглах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн 
тухай хуулийг 2011 онд баталсан. Манай улс Улсын Их Хурлын 2012 оны 
сонгуулиас эхлэн сонгогчийн санал авах, тоолох болон сонгогчийн бүртгэлийн 
үйл ажиллагаанд сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн нэвтрүүлж, 
нийт 8 удаагийн сонгуулийг амжилттай зохион байгууллаа. 

Сонгууулийн автоматжуулсан системийг ашигласнаар сонгуулийн үйл 
ажиллагааны үед түгээмэл гардаг байсан гомдол зөрчлийг арилган сонгуулийн 
үйл явцад хүний хүчин зүйлээс хамааран гарч болзошгүй хууль бус үйлдлээс 
сэргийлж чадсанаас гадна сонгуулийн үр дүнг богино хугацаанд нэгтгэн нийтэд 
мэдээлэх боломж бүрдсэн билээ. 

Сонгуулийн үйл ажиллагаанд автоматжуулсан техник хэрэгсэл ашиглах 
тухай шийдвэрийг Улсын Их Хурлаас гаргадаг бөгөөд уг шийдвэрийн биелэлтийг 
хангах ажлыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн 
төв хариуцан ажиллаж байна. Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэдэх 
Мэдээллийн технологийн баг, хэсгийн хороон дээр ажиллах мэдээллийн 
технологийн даамлуудыг зохион байгуулалт, арга зүй, технологийн нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажилладаг. 

 � Санал тоолох төхөөрөмж
 �  Санах ойн төхөөрөмж /CF карт/
 � Саналын хайрцаг 
 � Нөөц тэжээл
 � Хамгаалалтын соронзон түлхүүр
 � Тэжээлийн залгуур
 � Модем
 � Зөөврийн хуванцар цүнх

 � Бүртгэлийн компьютер
 � Принтер
 � Хурууны хээ уншигч 

СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
АШИГЛАДАГ ТЕХНИК 
ХЭРЭГСЭЛ

СОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд тодорхойлсноор 
“автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдэл” гэж сонгогчийн болон санал хураалтын 
мэдээллийг оруулах, түүнийг боловсруулах, нэгтгэх, хадгалах, хайх болон үр 
дүнг дамжуулах зориулалттай, харилцан уялдаатай техник хэрэгсэл, программ 
хангамжийн нэгдлийг хэлдэг.

Сонгуулийн автоматжуулсан систем нь 
 � Санал тоолох төхөөрөмж /New Image Cast/-ийн иж бүрдэл 
 � Сонгогчийн бүртгэлийн техник хэрэгслээс бүрдэнэ. 

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ
/New Image Cast/

СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН 
ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ

СОНГОГЧИЙН САНАЛ АВАХ, ТООЛОХ, ДҮН 
ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАДАГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ.
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САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАЛААР
Санал тоолох төхөөрөмж гэж сонгогчдын саналыг авах, авсан саналыг 

тоолох, сонгуулийн дүнг нэгтгэн хадгалах, дамжууулах, баримтжуулах 
техник хэрэгслийг хэлнэ.

Санал тоолох төхөөрөмж дараах баримтыг үйлддэг
 САНАЛЫН ХУУДАС

Өндөр нууцлалтай үнэт цаасаар хийгддэг.

 САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛ
Сонгогчийн саналын хуудсыг уншсаны дараа санал тоолох төхөөрөмж 

өөрийнхөө санах ойд сканердаж зурган мэдээлэл болгон хадгална.

 ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Санал хураалт дууссаны дараа тухайн хэсгийн хорооны ажилчдад 

болон ажиглагч нарт дүнгийн тайлан буюу баримтыг хэвлэж өгдөг.

Санал тоолох төхөөрөмж, түүнтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
дэргэдэх Мэдээлллийн технологийн төвөөс /утас:51-212617, 51-212612/ авах боломжтой.

ЭНЭ ХЭСГИЙГ БАГТААГААД ЗАСААД 
ӨРӨӨРЭЙ

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАЛААР
Санал тоолох төхөөрөмж гэж сонгогчдын саналыг авах, авсан саналыг 

тоолох, сонгуулийн дүнг нэгтгэн хадгалах, дамжууулах, баримтжуулах 
техник хэрэгслийг хэлнэ.

Санал тоолох төхөөрөмж дараах баримтыг үйлддэг
 САНАЛЫН ХУУДАС

Өндөр нууцлалтай үнэт цаасаар хийгддэг.

 САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛ
Сонгогчийн саналын хуудсыг уншсаны дараа санал тоолох төхөөрөмж 

өөрийнхөө санах ойд сканердаж зурган мэдээлэл болгон хадгална.

 ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Санал хураалт дууссаны дараа тухайн хэсгийн хорооны ажилчдад 

болон ажиглагч нарт дүнгийн тайлан буюу баримтыг хэвлэж өгдөг.

Санал тоолох төхөөрөмж, түүнтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
дэргэдэх Мэдээлллийн технологийн төвөөс /утас:51-212617, 51-212612/ авах боломжтой.

ЭНЭ ХЭСГИЙГ БАГТААГААД ЗАСААД 
ӨРӨӨРЭЙ

Санал тоолох төхөөрөмж, түүнтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг 
Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төвөөс                                                     

/утас:51-212614, 51-212612/ авах боломжтой.

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАЛААР

Санал тоолох төхөөрөмж гэж сонгогчийн саналыг авах, авсан саналыг тоолох, 
сонгуулийн дүнг нэгтгэн хадгалах, дамжуулах, баримтжуулах техник хэрэгслийг 
хэлнэ.

 САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛ

Сонгогчийн саналын хуудсыг уншсаны дараа санал тоолох төхөөрөмж өөрийнхөө 
санах ойд сканердаж зураг болгон хадгална.

 ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Санал хураалт дууссаны дараа тухайн хэсгийн хорооны ажилчдад болон ажиглагч 
нарт дүнгийн тайлан буюу баримтыг шаардлагатай тоогоор нь хэвлэж өгдөг.

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАЛААР
Санал тоолох төхөөрөмж гэж сонгогчдын саналыг авах, авсан саналыг 

тоолох, сонгуулийн дүнг нэгтгэн хадгалах, дамжууулах, баримтжуулах 
техник хэрэгслийг хэлнэ.

Санал тоолох төхөөрөмж дараах баримтыг үйлддэг
 САНАЛЫН ХУУДАС

Өндөр нууцлалтай үнэт цаасаар хийгддэг.

 САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛ
Сонгогчийн саналын хуудсыг уншсаны дараа санал тоолох төхөөрөмж 

өөрийнхөө санах ойд сканердаж зурган мэдээлэл болгон хадгална.

 ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Санал хураалт дууссаны дараа тухайн хэсгийн хорооны ажилчдад 

болон ажиглагч нарт дүнгийн тайлан буюу баримтыг хэвлэж өгдөг.

Санал тоолох төхөөрөмж, түүнтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
дэргэдэх Мэдээлллийн технологийн төвөөс /утас:51-212617, 51-212612/ авах боломжтой.

ЭНЭ ХЭСГИЙГ БАГТААГААД ЗАСААД 
ӨРӨӨРЭЙ

Санал тоолох төхөөрөмж дараах баримтыг үйлддэг.

Одоогийн бидний ашиглаж буй “Dominion Voting Systems” компаний 
бүтээгдэхүүн “ImageCast Precinct” гэдэг төхөөрөмж бол сонгуулийн хэсгийн 
санал авах байранд суурин саналын хайрцагтай лацдан байрлуулж, сонгогчийн 
саналаа тэмдэглэсэн саналын хуудсыг унших, саналын хуудсан дээрх сонгогчийн 
тэмдэглэсэн санал тэмдэглэгээг тоолж, дүнг нэгтгэх болон нэгтгэсэн дүнг 
Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны төв серверт өндөр хамгаалалт бүхий тусгай сувгаар 
дамжуулах үүрэгтэй, сканнер хэлбэрийн хагас автоматжуулсан төхөөрөмж юм. 

Уг систем нь Монгол Улсын “Сонгуулийн автоматжуулсан систем”-ийн тухай 
хуульд заасан шаардлагуудыг бүрэн хангасан бөгөөд сонгуульд ашиглахын 
өмнө төрийн болон төрийн бус мэргэжлийн байгууллагууд, сонгуульд оролцож 
байгаа нам, эвслийн төлөөллийг байлцуулан шалган туршиж, мэргэжлийн 
ажилтнуудаас бүрдсэн Ажлын хэсэг баталгаажуулан санал тоолох төхөөрөмж 
тус бүрд гэрчилгээ олгодог юм.

Манай улсын сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй сонгуулийн 
автоматжуулсан систем нь санал авах өдөр ажиллаж байх үедээ ямар нэгэн 
сүлжээнд холбогдолгүй ажилладаг бөгөөд олон баримт үлдээдэг гэдгээрээ 
давуу талтай. Сонгогч саналаа тэмдэглэсэн саналын хуудсаа төхөөрөмжид 
аль ч талаар нь харуулан уншуулахад саналын хуудсыг сканердан зургийг нь 
авч төхөөрөмжийн санах ойд хадгалдаг. Мөн тэмдэглэсэн саналыг тоолж, 
санал  хураалтын дүнг сонгуулийн өдөр 22 цаг болмогц хэсгийн хэмжээнд 
нэгтгэн тайланг хэвлэн ажиглагчдад газар дээр нь хангалттай хэмжээгээр 
хэвлэж өгдөг. Ийнхүү дүнгийн хуудсыг хэвлэж өгсний дараа тусгай модемын 
тусламжтай сүлжээнд холбогдон дүнгээ дамжуулна. Дээр дурдсан бүх 
мэдээлэл нэгтгэгдэж байж сонгуулийн албан ёсны дүн гардаг. 
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 ; Offline горимд ажилладаг тул нөлөөлөх 
боломжгүй.

 ; Саналын хуудсыг аль ч талаар нь уншина.
 ; Хоосон саналын хуудас болон илүү, дутуу 

тэмдэглэгээг танина.
 ; Давхар хуудас уншуулсан тохиолдлыг 

мэдэрнэ.

Сонгогчдын оролцооны хувь

Сонгуульд санал өгсөн хүн

Нэрсийн жагсаалтанд
бүртгэгдсэн хүн

Он

/1037.4/  /1085.2/  /95.60%/
/1057.2/  /1147.3/  /92.10%/

/1028/     /1247/     /82.40%/

/1088.3/  /1329.8/  /81.80%/
/1179.5/  /1542.6/  /76.50%/

/1238.5/  /1840.8/  /67.30%/

/1424.5/  /1932.3/  /73.70%/

/1475.8/  /2003.9/  /73.60%/
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2004 2008 2012 2016 2020

Нэрсийн  жагсаалтад
бүртгэгдсэн хүн

Сонгуульд санал
өгсөн хүн
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2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд 26086

1992-2012 оны сонгуулийн дүнгээс харахад
нийт саналаа өгсөн сонгогчдын 3 орчим хувь нь
дунджаар саналаа буруу тэмдэглэсний улмаас
санал нь тоологдоогүй байна.

2020 оны Улсын Их Хурлын сонгуульд 19.956
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УИХ-ын сонгуулийн
санал

УИХ-ын сонгуулийн
санал

410.7 208.8 50.8

291.2 190 65.2

653.2 504.3 77.2

166.2 139.3 83.8

247.8 223.7 90.3

163.1 158.2 97

18-25
нас

25-30
нас

30-45
нас

45-50
нас

50-60
нас

60нас
дээш

Сонгуулийн насны

Сонгууль өгсөн

Сонгогчдын оролцоо

45.5%

54.5%

Бразил, Куба, Иран

               16 нас

Наури, Иордан

20 нас

Кувейт, Тонка, Марокко

              21 нас

Дэлхийн 109 улс 18 нас

11
%

11%

Захиалгатай буюу

төлбөртэй сурталчилгаа 
Сонгогчдын боловсролд

зориулсан мэдээлэл

Далд

сурталчилгаа 

Ажил тайлагнасан

талаарх мэдээлэл

18%
23%
59%

Сэтгүүл зүйн бүтээл

сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаа

бусдыг төөрөгдүүлсэн, бүрэн бус мэдээлэл
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22 00 00   сонгогч  тутамд ннээгг
ухуулагч ажиллуулахыг хуулиар зөвшөөрдөг

Ажиглагчийн эрхээс 

Нам, эвслийн болон Төрийн бус
байгууллагын томилсон ажиглагч

Гадаадын ажиглагчид

2020 оны сонгуулийн
тоо баримт

3304 17,720

21

Комисс

хүн ажилласан

хороо

337
С,Д-хороо

2070
ХЭСГИЙН хороо

35,772
тӨРИЙН АБАН ХААГЧ

1945 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр улс орон даяар зохион байгуулсан
тусгаар тогтнолын төлөө бүх нийтийн санал гаргуулах ажилд 3304 комисс байгуулан
17.720 хүн ажиллаж байсан бол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар аймаг,
нийслэлийн 21 сонгуулийн хороо, сум дүүргийн 337 сонгуулийн хороо, 2070 хэсгийн хороо
байгуулагдаж ажиллаж, нийт 35772 төрийн албан хаагч ажилласан байна.
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СОНГОГЧИЙН САНАЛ ТООЛОХ АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн санал хураалт 2021 оны 
6 дугаар сарын 09-ний өдөр Улаанбаатарын цагаар өглөөний 07:00 цагт орон 
даяар нэгэн зэрэг эхэлж, 22:00 цагт дуусна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадаад улсад амьдарч, ажиллаж 
буй монгол иргэд саналаа өгөх эрхтэй байдаг бөгөөд гадаад улсад байрлаж 
буй Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт 2021 оны 5 дугаар сарын 
30, 31-ний өдрүүдэд тухайн орон нутгийнхаа цагаар 07-22 цагийн хооронд очиж 
саналаа өгнө. Харин эдгээр иргэдийн өгсөн саналыг Сонгуулийн ерөнхий хороо 
6 дугаар сарын 09-ний өдөр 22 цагаас хойш ажиглагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын төлөөллийг байлцуулан тоолж дүнг гаргадаг. 

Ташаа мэдээлэл: Танд иргэний 
бүртгэлээс хэвлэж өгсөн 
бүртгэлийн хуудаснаас саналаа 
хэнд өгснийг мэдэж болно.

Залруулга: Бүртгэлийн хуудсанд зөвхөн таны 
хувийн мэдээлэл байдаг гэдгийг та мэднэ. 
Сонгогч та саналаа хэний төлөө өгснийг танаас 
өөр хэн ч мэдэх боломжгүй. 

Ташаа мэдээлэл: Санал 
тоолох төхөөрөмж сонгогчийн 
саналыг өөрчлөн тоолж, таны 
будсаныг арилгаж, өөрөөр 
буддаг.

Залруулга: Сонгуулийн автоматжуулсан систем 
хэрэглэж эхэлснээс буюу 2012 оноос өнөөг 
хүртэлх бүх сонгуулийн санал хураалт дууссаны 
дараа хяналтын тооллого хийж ирсэн ба зөрсөн 
тохиолдол нэг ч гараагүй. Одоогоор сонгогчийн 
тэмдэглэсэн саналыг арилгаж, өөрөөр буддаг 
шидтэн, технологи гараагүй байна. 

Монгол Улс сонгуулийн үйл ажиллагаандаа автоматжуулсан системийг маш 
богино хугацаанд, бүрэн хэмжээнд амжилттай нэвтрүүлэн ашиглаж эхэлсэн 
цагаас эхлэн гадаадын олон орны сонгуулийн байгууллагууд, олон улсын 
ажиглагчдын анхаарлыг татсаар ирсэн юм. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
2013 оны ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагааг анх удаа гадаадын ажиглагчдын 
өргөн бүрэлдэхүүнтэй баг ажиглан хангалттай сайн гэдэг үнэлгээ өгсөн юм. 
Түүнчлэн Сонгуулийн тогтолцооны олон улсын хүрээлэнгээс “Сонгогчдод 
ээлтэй сонгуулийн байгууллага” гэсэн шагналыг хүртээсэн. 

СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн нэг бүрдэл хэсэг нь сонгогчийг 
бүртгэх ажиллагаа. Сонгогчдыг биеийн давтагдашгүй өгөгдөл буюу хурууны 
хээний мэдээлэл, иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэлд нь тулгуурлан 
сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэнэ. Сонгогч сонгогчдын нэрийн 
жагсаалтад онгогчдын нэрийн жагсаалтад зөвхөн НЭГ удаа бүртгэгдэх ёстой. 

Бүртгэлийг улсын хэмжээнд нэгдсэн журмаар гаргах бөгөөд иргэний 
бүртгэлийн нэгдсэн санд тулгуурлан хийгддэг. 

 Сонгогчийн бүртгэл хийх үед тухайн сонгогчийг мөн эсэхийг хэсгийн 
хороонд ажиллаж байгаа ажиглагчдад нотлон харуулах зорилгоор дэлгэц 
байршуулдаг. 

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгогчдод танилцуулах, сонгогчдын 
нэрийн жагсаалттай холбоотой иргэдээс гаргасан гомдлын дагуу мэдээллийг 
нь тулгаж нягтлах, өөрчлөлт оруулах, санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэл хийх, 
хэсгийн хэмжээний ирцийн мэдээллийг төв удирдлагын систем рүү илгээх 
үндсэн үүрэгтэй иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнууд ажлладаг. 
Эдгээр ажилтнууд нь төрийн албан хаагчид байх бөгөөд улсын бүртгэлийн 
байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагддаг.

56



СОНГОГЧИЙН НОМ СОНГОГЧИЙН НОМ

58 59

ХОЁР. СОНГУУЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ ГАРГАХ, 
БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ

Сонгуулийн ерөнхий хороо нь сонгуулийн үйл явцыг нийтэд ил тод, нээлттэй 
явуулж ирсэн бөгөөд сонгуулийн дүн мэдээ гаргах үйл явцыг санал тоолох 
төхөөрөмжийн программыг боловсруулан, төхөөрөмжийг шалган турших, 
сонгуулийн хороодод хүргүүлэх, сонгуульд ашиглах, хэсгийн хороодоос дүн 
дамжуулах, ажиглагчдад дүн танилцуулах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаагаа 
ил тод, нээлттэй явуулдаг. Санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан дүн нь тухайн 
хэсгийн санал хураалтын дүн байдаг учраас сонгуулийн үр дүн бүхий мэдээллийг 
хамгийн түрүүнд хэсгийн хороодод ажиллаж байгаа ажиглагчид хүлээн авдаг.  

Санал хураалтын дүнг санал тоолох төхөөрөмжийн дүн, Сонгуулийн 
ерөнхий хорооны төв серверт ирсэн дүн, хяналтын тооллогын дүнг тулган 
баталгаажуулдаг ба эдгээр 3 эх үүсвэрийн дүн 2012 оноос нэг ч саналаар 
зөрж байгаагүйг хэсгийн хороодын тайлан, сонгуулийн баримт бичгээс үзэж 
болно. Мөн саналын хуудасны зурган мэдээлэлтэй ч тулгаж шалгах эрх нь нам, 
эвслээс болон нэр дэвшигчдээс томилон ажиллуулж байгаа ажиглагчдад бий. 

Сонгуулийн албан ёсны дүн, санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан үр дүнгийн 
тайлантай зөрсөн тухай мэдээлэл, гомдлыг сонгуулийн байгууллагад гарган 
шалгуулах боломж нээлттэй байдаг. Сонгогч та өөрийн өгсөн саналдаа ямарч 
эргэлзээгүй, итгэлтэй байж болно.

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос санал 
хураалтын дүнгийн талаар албан ёсны 
мэдээлэл гаргаагүй байхад аливаа 
этгээд санал хураалтын дүнгийн талаар 
мэдэгдэл хийхийг хориглоно.

 � Хэсгийн хороод тухайн хэсгийн дүнг гаргана.
 � Улсын хэмжээнд 2087 хэсгийн хорооноос санал хураалтын дүнг 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны төв сервэр лүү нэн даруй дамжуулна, 
 � Сонгуулийн дүнг дэлгэцээр шууд харуулна.
 � Өмнөх сонгуулиудад хяналтын тооллогыг 50 хүртэлх хувьд хийдэг 

байсан. Харин энэ удаагийн сонгуульд хяналтын тооллогыг 100 хувь 
хийнэ.

 � Сонгуулийн хороодоос ирүүлсэн цаасан дүнг нэгтгэнэ.
 � Бүх хэсгийн хороонд хяналтын камер суурилуулна.

ТЭМДЭГЛЭЛ



СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

Хаяг: Монгол Улс Улаанбаатар - 38,                     
Ж.Самбуугийн гудамж - 11, Засгийн газрын 11 дүгээр байр,                                                                                                 

Сонгуулийн ерөнхий хороо

Утас: (976) - 51-263602  
Факс: (976) -11- 326975 

И-мэйл: gecm@gec.gov.mn 
Фэйсбүүк: @Gecmongolia
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