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ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ 
 

            Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт заасны дагуу 

шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар хуульд заасан шаардлага хангасан хэлбэрээр мэдээллийг олон 

нийтээс Шүүхийн мэргэшлийн хорооны Ажлын албанд ирүүлэх боломжтой. 
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Боловсрол, 
Хуульчийн гэрчилгээ 

(дугаар, олгосон огноо) 
Хөдөлмөр эрхлэлт 
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ 
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Цэнддорж 

АМАРМЭНД 
(36 нас, эр) 

 
 

Боловсрол: 
 1988.09.01-1996.06.08, Нийслэлийн 10 

жилийн  22 дугаар дунд сургууль, бүрэн бус 
дунд 

 1996.09.01-1998.06.12, Нийслэлийн 10 
жилийн  31 дүгээр дунд сургууль, бүрэн 
дунд 

 2003.04.01-2007.03.16, Япон Улсын 
Ёкохама хотын Тоийн Ёкохамагийн Их 
сургууль, хууль зүйн бакалавр 

 2013.10.01-2015.05.25, Монголын Үндэсний 
Их сургууль, хууль зүйн магистр 

Хуульчийн гэрчилгээ:    5122 (2011.09.12) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2007.09.12-2011.12.05, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 

Төрийн захиргааны төв, удирдлагын хэлтэст шинжээч 
 2011.11.23-2012.11.26,  Нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн 

туслах  
 2012.11.26-2013.03.06,  Нийслэлийн шүүхийн Иргэний 

хэргийн танхимын тэргүүний туслах  
 2013.03.07-2015.10.29,  Монгол Улсын Дээд шүүхийн 

шүүгчийн туслах- шинжээч 
 2015.11 дүгээр сараас өмгөөлөгч  
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Сэнгэдорж 
БАТБОЛД 
(44 нас, эр) 

Боловсрол: 
 1980.09.01-1990.06.14, Завхан  аймгийн 

Улиастай  сумын  10  жилийн 1-р дунд 
сургууль, бүрэн дунд  

 1990-1992 он, Завхан  аймгийн 
Худалдааны техникум, нягтлан бодогч-
эдийн засагч, тусгай дунд 

 1998.09.01-2002.05.15,  Их Засаг их 
сургууль, эрх зүйч   бакалавр 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2002.09.02-2003.04.11,   Дорнод аймгийн Прокурорын газарт 

Хяналтын прокурор 
 2004.09.23-2005.11.06, Капитрон банкны өр барагдуулах 

албанд гэрээт ажилтан       
 2005.11.06-2007.07.02,  Капитрон банкны өр барагдуулах 

албанд ажилтан       
 2007.07.04-2013.07.06, Худалдаа хөгжлийн банканд ахлах 

ажилтан 
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Хуульчийн гэрчилгээ:     4154 (2006.08.30)  2013.08.24-2013.10.18, Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтэст сайн дурын татвар төлөгч          

 2013.09.19-ний өдрөөс өмгөөлөгч                                                                                                                                                                                                                           
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Нямсүрэн 
МӨНГӨНЦЭЦЭГ 

(40 нас, эм) 

Боловсрол: 
 1983.09.01-1993.06.02, Нийслэлийн 10 

жилийн 50 дугаар дунд сургууль, бүрэн 
дунд 

 1993.09.01-1997.06.13, Гадаад хэлний дээд 
сургууль, Франц-Орос хэлний орчуулагч 

 1999.09.01-2001.12.31, МУИС-ХЗС, эрх 
зүйч бакалавр 

 2007.09.01-2009.06.18,  МУИС-ХЗС, Олон 
улсын эрх зүйн магистр 

 

Хуульчийн гэрчилгээ:    1970 (2004.09.22) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2002.10.01-2008.06.16, Дэлхийн Зөн Баянхошуу ОНХХ, 

хөтөлбөр  зохицуулагч 
 2008.06.13-ны өдрөөс Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааны судалгаа хариуцсан 
шинжээч 
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Мааний                                                       

МӨНХТӨР 
(32 нас, эр) 

Боловсрол: 
 1991.09.01-2001.06.20, Нийслэлийн 47 

дугаар дунд сургууль, бүрэн дунд 
 2001.09.01-2005.06.07, Цагдаагийн 

академи, эрх зүйч бакалавр 
 
Хуульчийн гэрчилгээ:     1906 (2008.09.29) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2005.08.15-2007.09.27, Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шүүх 

хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 2007.09.26-2014.04.18, Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн 

хэргийн танхимын шүүгчийн туслах 
 2015.09.10-ны өдрөөс Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх 

албаны шийдвэр гүйцэтгэгч 
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Дашгай 

ОТГОНЧУЛУУН 
(35 нас, эр) 

 

Боловсрол: 
 1989.09.01-1998.06.13, Дархан-Уул аймгийн 

10 жилийн 9 дүгээр дунд сургууль, бүрэн 
дунд 

 1998.09.01-2002.06.05, “Шинжээч-21” 
нийгэм, эдийн засгийн дээд сургууль, эрх 
зүйч, бакалавр  

 
Хуульчийн гэрчилгээ:     3668 (2009.08.31) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2003.01.10-2004.07.09, Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 

ЗДТГ-ын дотоод ажил хариуцсан ажилтан  
 2004.06.06-2005.04.18, Дорноговь аймгийн Захиргааны 

хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 2005.04.18-2009.04.06, Дорноговь аймгийн Захиргааны 

хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах 
 2009.04.06-2009.12.31,Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 

шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга  
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  2009.12.31-ний өдрөөс Монголын Нотариатчдын танхимын 

Дорноговь салбарт нотариатч 
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Самандаабазар 
ӨЛЗИЙ-ОТГОН 

(33 нас, эм) 

Боловсрол: 
 1990.09.01-2000.06.22, Өвөрхангай аймгийн 

"Мэргэд" сургууль, бүрэн дунд  
 2000.09.01-2005.06.15, МУИС-ХЗС, эрх 

зүйч бакалавр 
 2005.09.01-2008.06.26, МУИС-ХЗС, хууль 

зүйн магистр  
 
Хуульчийн гэрчилгээ:       877 (2012.09.19) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 2007.09.03-2011.05.31, Батлан хамгаалах их сургуулийн Эрх 

зүйн тэнхимийн багш 
 2011.05.31-2011.08.31, Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүх 

хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 2011.08.31-2012.10.15, Багануур дүүргийн шүүхийн 

шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 2012.11.05-ны өдрөөс  Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны  

өмгөөлөгч  

7 

 
Эрдэнэтост 

УДВАЛ 
(38  нас, эм) 

 

Боловсрол: 
 1985.09.01-1995.06.03, Ховд аймгийн 

Эрдэнэбүрэн сумын дунд сургууль, Бүрэн 
дунд 

 1995.09.01-1999.06.09, МУИС-ХЗС, эрх 
зүйч, бакалавр 

 
 
 
Хуульчийн гэрчилгээ:      3725 (2009.08.31) 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
 1999.06.28-2001.03.15, Уламжлалт, анагаахын шинжлэх 

ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн корпорацид Албаны 
дарга, хуулийн зөвлөх 

 2010.03.01-2011.03.31, "Ананд ба Батзаяа" ХХК өмгөөлөгч 
 2011.04.05-2011.05.13, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Төмөр замын газар, хөлсөөр ажиллах гэрээ 
байгуулав 

 2011.05.13-2011.07.13, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Төмөр замын газар, хуулийн мэргэжилтнээр 2 
сарын туршилтын хугацаагаар ажилласан 

 2011.07.29-2012.08.27, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Төмөр замын газар, хуулийн ахлах мэргэжилтэн 

 2012.09.12-2013.02.08, Зам, тээврийн яамны Төмөр зам, 
далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
ТЗБХЗХ хэлтэст мэргэжилтэн 

 2013.02.08-2014.03.20, Зам, тээврийн яамны Төмөр зам, 
далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
ТЗБХЗХ хэлтэст ахлах мэргэжилтэн 

 2014.03.24-2014.10.16, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
Хуулийн хэлтэст мэргэжилтэн 

 2014.10.16-2015.01.07, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
Хуулийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн 

 2015.01.07-2015.07.26, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын  
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 Хууль эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газарт хуулийн 

ахлах мэргэжилтэн 
 2016.01.04-ний өдрөөс “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 

хуульч 

 


