
      

 

   Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих 

үүрэг бүхий Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх  орон тооны бус   Иргэний зөвлөлийн 

гишүүнд  нэрээ дэвшүүлэх  ажиллагаа 2014 оны 11 дүгээр сарын 11-24-ний 

хооронд явагдсан.  

        Энэхүү сонгон шалгаруулалтанд нэрээ дэвшүүлсэн иргэдийн нэрсийн 

жагсаалт,товч намтрыг нийтэлж байна.  2014 оны 12 дугаар сарын  26-ныг 

хүртэл Erdenet.mn цахим хуудсаар санал авах ажил зохион байгуулагдаж 

байгаа тул  та бүхнийг санал авах  ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг  урьж 

байна.  

 

 

Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон 
шалгаруулалтанд  нэрээ дэвшүүлсэн 

                  иргэдийн товч намтар 
 

2014-11-27 
 

Нэр, овог 
Боловсролын 

талаарх мэдээлэл 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал 

Алтанхуяг 

Бошгын 

1983 онд Бүгд 

Найрамдах Чех улсад 

Политехникийн дээд 

сургууль төгссөн. 

  

1983-1985 онд Улаанбаатар хот Автобус 

баазад зөвлөх инженер, 1985-1995 онд  

“Эрдэнэт үйлдвэр”  ХХК-д засварчин, 

мастер, 1999-2001 Аймгийн МХГ-ын авто 

тээврийн улсын байцаагч, 2003 оноос 

Технологийн сургуульд механикийн багш. 



Амгалан 

Хашбатын 

 

2006 онд  Монгол 

мэдлэгийн их 

сургуулийг Олон 

улсын сэтгүүлч 

мэргэжлээр төгссөн. 

  

2006-2010 онд ТВ-10 телевизэд сэтгүүлч, 

хөтлөгч, 2012 онд “Сити блессинг” ХХК-ын 

MBS-HD TV-д сэтгүүлч, редактороор  

ажиллаж байна. 

Алтансолонго 

Дашгаадангийн 

2014 онд “Энх-

Орчлон” дээд 

сургуулийг сэтгэл 

зүйч  мэргэжлээр 

төгссөн. 

  

2013-2014 онд Засгийн газрын харъяа хувь 

хүний хөгжлийн институтэд сургагч 

багшаар ажиллаж байсан. Ажилгүй. 

Батзоригт 

Төмөрийн 

1982 онд 

Полтехникийн дээд 

сургуулийг мод 

боловсруулах 

үйлдвэрийн 

технологич инженер, 

1987 онд Улс төрийн 

их сургуулийг улс 

төр судлаач 

мэргэжлээр тус тус 

төгссөн. 

1976-1978 онд УБИС-д цахилгаанчин, 1982-

1987 онд Мод ялган дамжуулах баазад 

хөдөлмөр хамгааллын инженер, 1987-1991 

онд Мод боловсруулах комбинатад 

боловсон хүчний дарга 1991-1995 онд 

Зүсмэлийн үйлдвэрт хөдөлмөр хамгааллын 

инженер, 1995-2001 онд “Монголын шинэс” 

компанид дэд захирал, 2001-2013 онд Оюут 

багийн Засаг даргаар ажиллаж байсан. 

Тэтгэвэрт 

Батсуурь 

Норжинбуугийн 

1970 онд Дархан 

хотын БТМС, 1978 

онд Дархан хотын  

Политехникум, 1989 

онд Олон улсын 

Боловсролын дээд 

сургууль  тус тус 

төгссөн. Хөнгөн 

үйлдвэрийн 

инженер- механикч, 

орос хэлний багш 

мэргэжилтэй. 

1970-1971 онд Дархан хотын  ХЗЭ хороонд 

зааварлагч, 1971-1972 онд Дархан хотын 

нэхий эдлэлийн үйлдвэрт эсгүүрчин, 1972-

1975 онд Хилийн цэргийн 0146, 0184-р 

ангиудад хилчин, бага дарга,  1978-1979  

онд Эрдэнэт хотын ХЗЭ хороонд 

зааварлагч, тасгийн эрхлэгч, 1979-1981 онд 

“Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн  Засвар 

механикийн заводын ХЗЭ-ийн  хорооны  

нарийн бичгийн дарга, 1981-1987 онд 

“Эрдэнэт хивс” ХХК-д мастер, ээлжийн 

дарга, 1987-1996 онд Эрдэнэт хотын 3 

дугаар сургуульд орос хэлний багш, 1996-



2012 онд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн  

Агааржуулахын тоног төхөөрөмжийн 

угсралтын бригадад угсралт тохируулгын 

мастер, бригадын даргаар ажиллаж байсан.  

Чөлөөт уран бүтээлч. 

Баярсайхан 

Дэмэддагвын 

1977 онд Дархан 

хотын 

Политехникумыг 

авто үйлдвэрийн  

механик, 1985 онд  

Улсын  багшийн  

дээд сургуулийг 

багш мэргэжлээр тус 

тус төгссөн. 

1977-1988 онд Булган аймгийн Хишиг-

Өндөр сумын 10 жилийн сургуульд багш, 

1993-2005 онд “АЗГ” ХХК-д захирал, 2009-

2014 онд  ТХОХЗА улсын  үйлдвэрийн 

газар салбарын дарга, 2014 оноос Авто 

тээврийн үндэсний төвд менежер. 

Болдбаатар 

Самдандоржийн 

2012 онд Орхон 

аймаг дахь  МУИС-

ийн салбар 

сургуулийг Эдийн 

засагч мэргэжлээр 

төгссөн. 

Ажилгүй 

Ганболд 

Батсайханы 

2013 онд МУИС-ийг  

Төрийн захиргааны 

удирдлага-Бизнесийн 

удирдлага 

мэргэжлээр  төгссөн. 

Ажилгүй 

 



Даваажаргал 

Хоржоогийн 

1983 онд НАХЯ-ны 

Цэргийн дээд 

сургууль, 1996 онд 

Цагдаагийн 

академийг  тус тус 

хуульч мэргэжлээр 

төгссөн. 

1983-2005 онд Увс аймгийн Цагдаагийн 

хэлтэс, Улаанбаатар хотын Чингэлтэй 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Орхон 

аймгийн Цагдаагийн хэлтэст хэсгийн 

байцаагч, төлөөлөгч, хэв журмын ахлах, 

жижүүрийн ахлах,  тасаг хэсгийн дарга 

зэрэг алба хашиж байсан. 

Тэтгэвэрт. Цэргийн бэлтгэл хошууч 

Дарамбазар 

Юнрэнгийн 

Бөхийн үндэсний  

дээд сургуулийг 

багш, дасгалжуулагч 

мэргэжлээр төгссөн. 

2000-2002 онд Завхан аймгийн Биеийн 

тамир спортын хороонд дасгалжуулагч, 

2006-2008 онд Дотоодын цэргийн 816-р 

ангид харуулчин, 2012-2013 онд “ Хар 

ирвэс” клубт фитнесийн багшаар тус тус 

ажиллаж байсан. 

Даринчулуун 

Нятжавын 

1971 онд Архангай 

аймгийн багш бэлдэх 

сургуулийг бага 

ангийн багш, ЗХУ-

ын Дотоод явдлын  

яамны Академийн 

сургуулийг Эрх зүйч  

мэргэжлээр тус тус 

төгссөн. 

1971-1977 онд Завхан аймгийн Цагдаагийн 

газарт тоо бүртгэгч, 1977-1980 онд Завхан 

аймгийн Цагдаагийн газарт хэсгийн 

төлөөлөгч, 1980-1985 онд ЗХУ, Дотоод 

Явдлын Яамны Академид сонсогч, 1985-

1991 онд Орхон аймгийн Цагдаагийн газарт 

ахлах төлөөлөгч, 1991-2006 онд “Эрдэнэт 

үйлдвэр” ХХК-д  гэрээт цагдаагийн тасгийн  

даргаар тус тус ажиллаж байсан. 

2006 оноос тэтгэвэрт. 

Мягмарсүрэн 

Данидгайн 

1968 онд Цэргийн 

ерөнхий дээд 

сургууль, ЗХУ-ын 

Москва хотод дотоод 

яамны академийг 

хууль-эрх зүйч 

мэргэжлээр  тус тус 

төгссөн. 

1968-1970 онд Цагдаагийн ерөнхий 

сургуульд Цэргийн эрдмийн  онолын багш, 

1970-1974 онд Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн 

газарт хүүхдийн төлөөлөгч, 1974-1977 онд 

УБ хотын Цагдаагийн газарт Эрүүгийн 

хэргийг  эрэн сурвалжлах  хэлтэст ахлах 

төлөөлөгч, 1982-1984 онд Говь-Алтай 

аймгийн Цагдаагийн газрын дарга, 1984-

1988 онд Завхан аймгийн Цагдаагийн 

газрын дарга, 1988-1996 онд Дархан, 

Сэлэнгэ, Хөтөл хотын Цагдаагийн газрын 

дарга, 1996-1998 онд Хөтөл импекс  ХХК-д 



дэд захирал, 1998-2001 онд Эрдэнэт хивс 

ХХК-д хуулийн зөвлөх, 2001-2004 онд 

Орхон аймгийн  Жаргалант сумын 

“Улаантолгойн элч” ХК-ын захирал, 2004-

2008 онд Зэвсэгт хүчний 110 дугаар ангид 

харуул хамгаалалтын албаны даргаар 

ажиллаж байсан. 2008 оноос  Ахмад багш 

нарын холбоо ТББ-д зөвлөх. 

  

Намжилсүрэн 

Авирмэдийн 

1980 онд Завхан 

аймгийн Улиастай 

хотын  10 жилийн 

дунд   сургуулийг 

төгссөн. 

  

1962-1969 онд ХАА-н “Оргил” нэгдэлд 

малчин, 1969-1974 онд Улиастай  хотын 

Авто засварын  завод, артельд нүүрсчин, 

автын слесарь, мужаан бригадын дарга, 

1974-1976 онд Ардын цэрэгт байлдагч 

түрүүч жолооч, 1974-1976 онд Ардын  

цэрэгт байлдагч түрүүч жолооч, 1976-1994 

онд Завхан аймагт Гал командад жолооч, 

ээлжийн дарга, 1994-2001 онд Орхон 

аймгийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн 

Гэрээт цагдаа, дотоодын цэрэгт харуулын 

дарга, 2001-2008 онд  хувийн хэвшилд 

ажиллаж байсан. 

2009 оноос “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-

д Цагдаа, онцгой байдал, дотоодын цэргийн 

ахмадын зөвлөлийн дарга, Оюут багийн 

ахмадын зөвлөлийн дарга. 

Хараа 

Ваашаагийн 

1964 онд 

Худалдааны 

техникумыг барааны 

мэргэжилтэн, 1978 

онд МУИС-ийг нябо-

эдийн засагч, 1987 

онд Марксизм-

Леннизмийн оройн 

их сургуулийг улс 

төр судлаач, 1980 

онд ЗХУ-ын 

Новосибирск хотод  

эдийн засгийн зах 

зээл судлаач 

мэргэжлээр дээд 

курс тус тус төгсөн. 

1964-1973 онд Сэлэнгэ аймгийн Худалдаа 

бэлтгэлийг удирдах газарт барааны 

мэргэжилтэн, 1974-1981 онд  Сэлэнгэ 

аймгийн Худалдаа бэлтгэлийг удирдах 

газарт хэлтсийн дарга, 1982-1992 онд 

Эрдэнэт цэргийн хүрээний Цэргийн 

худалдааны IV ангийн  дарга, 1999-2000 

онд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн харуулийн 

албанд харуул, 2000-2003 онд Засвар 

механикийн заводод ачигч-оосорлогчоор 

тус тус ажиллаж байсан. 

             Тэтгэвэрт 



Рагчаа Цэрэнгийн 

1980 онд Санхүүгийн 

коллеж /одоогоор 

СЭДС/, 1992 онд Улс 

төрийн Их 

сургуулийг тус тус 

төгссөн. Эдийн 

засагч, Улс төр 

судлаач 

мэргэжилтэй. 

1980-1981 онд Эрдэнэт хотын 35-р баазад  

тооцооны нябо, 1981-1984 онд Эрдэнэт 

хотын Нийгмийн аюулаас хамгаалах газарт  

тооцооны ня-бо, 1984-2007 онд тус аймгийн 

Цагдаагийн газарт ахлах нягтлан бодогчоор 

тус тус ажиллаж байсан. Тэтгэвэрт. 

2007 оноос Ард даатгал ХХК-д менежерээр 

ажиллаж байна. 

Энхбаатар 

Содовын 

1965 онд 

Улаанбаатар төмөр 

замын техникум, 

1982 онд Улсын 

багшийн их 

сургуулийг тус тус 

төгссөн. Замын 

техникч, түүх, газар 

зүйн багш 

мэргэжилтэй. 

1965-1970 онд УБТЗ-ын 2-р ангид замчин, 

техникч, 1970-2000 онд Булган аймгийн 

боловсролын хэлтэст багш, хичээлийн 

эрхлэгч, захирал, 2000-2006 онд Хялганат 

тосгоны 10 жилийн сургуульд түүх, газар 

зүйн багшаар тус тус ажиллаж байсан. 

2006 оноос Орхон аймгийн Ахмад 

багш нарын “Эрдэнэтийн гүүшүүд холбоо” 

ТББ-ын тэргүүнээр ажиллаж байна. 

Уртбулаг багийн Эрх зүйн хөтөч. 

Эрдэнэбилэг 

Гомбосүрэнгийн 

1982 онд   Украйн 

улсын  Донецк 

хотын Төмөрлөгийн  

техникумыг дулааны 

техникч, 1991 онд 

Москва хотын  

хөдөлмөрийн 

академийг 

Хөдөлмөрийн эдийн 

засагч мэргэжлээр 

тус тус төгссөн. 

1982-1987 онд Дархан хотын Эрдэс хөвөн 

эдлэлийн  комбинатад  засварчин, 1993-

1994 онд Дархан-Уул аймгийн “Хишиг” 

компанид техникийн брокер, 1994-1998 онд 

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын мах 

боловсруулах үйлдвэрт инженер-техникч, 

2003-2005 онд  МСҮТ-д багшаар ажиллаж 

байсан. 

2006 оноос  “Шим технолоджи” ХХК-д 

оператор. 

Эрдэнэмөнх 

Баасанжавын 

2003 онд Архангай 

аймгийн Багшийн 

коллежийг  бага 

ангийн багш, 2009 

онд  Боловсролын их 

сургуулийг мэдээлэл 

зүйн багш 

мэргэжлээр тус тус 

төгссөн. 

2004-2005 онд “ОНЕТ” ХХК-д оператор, 

Сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэгт сайн дурын  

ажилтан,   2012 оноос “Оч” хүүхдийн Их 

дэлгүүрт кассчинаар  ажиллаж байсан. 

Одоо хүүхдээ асарч байгаа. 



 
 
 
 
 

 
 

 


