
СОНГУУЛИЙН САНАЛ ТООЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖИГЛАЛТЫН 
БАГИЙН ГИШҮҮДИЙГ СУРГАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2009-05-16                                                                                                                                                          

Цаг Хичээлийн сэдэв Сэдвийн агуулга Багш 

08:00 – 08:30 Танилцуулга - Бүртгэл 
- Сургалтын талаар танилцуулах
- Ажиглалтын талаар товч танилцуулах
- Багийн гишүүдийг танилцуулах
- Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн 

хяналт сүлжээ, энэ сонгуулиар хийгдэх ажлууд

С.Оюунтуяа
/төслийн удирдагч/

08:30 – 09:15 Сонгуулийн үндсэн 
зарчмууд, бусад орны 
туршлага

- Сонгууль гэж юу вэ
- Сонгуулийн үндсэн зарчмууд
- Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийн талаар 

танилцуулах
- Бусад улс орны туршлагуудаас 

С.Оюунтуяа
/төслийн удирдагч/

09:15 – 09:35 Сонгуулийн санал 
тоолох үйл 
ажиллагааны үндсэн 
зарчим, олон улсын 
стандарт

- Санал тоолох үйл ажиллагааны үндсэн 8 
зарчмыг танилцуулах

Д.Энхцэцэг
/ННФ-ын менежер, 
Сүлжээний 
зохицуулагч/

09:35 – 10:10 Сонгуулийн санал 
тоолох үйл 
ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт

- Сонгуулийн санал тоолох үйл ажиллагааг 
зохицуулсан хууль, дүрэм, журмуудыг 
танилцуулах

- Хэсгийн хорооны ажлын зохион байгуулалт
- Санал тоолох үйл ажиллагааны дараалал

С.Оюунтуяа
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10:10 – 10:30 Цайны завсарлага

10:30 – 11:00 Сонгуулийн санал 
тоолох үйл 
ажиллагааны ажиглалт 
хийх аргачлал

- Ажиглалт хийх аргачлалаа танилцуулах
- Ажиглалт хийх орон зай, цаг хугацаа
- Ажиглалтын маягтуудыг танилцуулах, түүнийг 

хэрхэн бөглөх гэх мэт.

С.Оюунтуяа

11:00 – 11:30 Санал тоолох үйл 
ажиллагааны үеэр 
гардаг зөрчил, булхай

- Сонгуулийн булхай гэж юу вэ, бөөний болон 
жижиглэнгийн

- Санал тоолох үед гардаг гол зөрчил
- Түүнийг хэрхэн ялгаж таних вэ
- Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ

С.Оюунтуяа

11:30 – 11:45 Ажиглалтын багийн 
гишүүний ёс зүй, биеэ 
авч явах хэм хэмжээ

- ННФ-аас боловсруулсан ёс зүйн  кодыг 
танилцуулах 

- Түүнийг хэрэгжүүлэх тухай 
- Багийн гишүүний ажиллах зарчмууд

А.Мөнхнаран

11:45 – 12:30 Санал тоолох үйл 
ажиллагаа - дадлага

- Санал тоолох үйл ажиллагааны дараалал, 
журмыг харуулах дасгал хичээл

С.Оюунтуяа
А.Мөнхнаран

12:30 – 13:00 Сургалтын хаалт - Асуулт, хариулт
- Хэлэлцүүлэг
- Асуудлыг бататгах

С.Оюунтуяа
А.Мөнхнаран

13:00 – 14:00 Үдийн хоол

14:00 – 15:00 Санхүүгийн тооцоо 
хийх

- Унааны зардал болон хоолны зардал
- Гар утасны нэгжний тооцоо хийх

С.Отгонцэцэг 
СБТ-ийн санхүүгийн 
ажилтан
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