“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын
Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн
Шүүгч-гишүүдийн танилцуулга, мэдээлэл
2020.04.06
1. Анхан шатны шүүхээс:
д/д

Салбар
хорооны нэр

Нэр дэвшигчийн нэр

Товч танилцуулга
Боловсрол:

Дорноговь

2002-2006 онд Цагдаагийн академийг хуульч мэргэжлээр

аймаг

2009-2011 онд Хүмүүнлэгийн ухааны мх сургуулийн Билэг хууль зүйн

дахь

шүүхийн
1.

дээд сургуулийг хууль зүйн ухааны магистр.

дэргэдэх

2015 оноос Хууль сахиулах их сургуулийн доктронтурт суралцаж

салбар хороо

байна.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
2006 оны 10 дугаар сараас 2007 оны 01 дүгээр сар хүртэл
Нийслэлийн шүүхэд жижүүр.
2007 оны 01 дүгээр сараас 2007 оны 04 дүгээр сар хүртэл
Дорноговь аймаг дахь Нийслэлийн шүүхэд архивч.
сум

дундын

хэргийн

анхан

шүүхийн
В.Амартүвшин

Иргэний

2007 оны 04 дүгээр сараас 2011 оны 03 дугаар сар хүртэл Баянзүрх

шатны дүүргийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга бөгөөд шүүгчийн туслах.
шүүгч

2011 оны 03 дугаар сараас 2013 оны 12 дугаар сар хүртэл Хан-Уул
дүүргийн шүүхийн тамгын газрын дарга.
2013 оны 12 дугаар сараас 2014 оны 06 дугаар сар хүртэл Дүүргийн
иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн тамгын газрын даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч.
2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2015 оны 07 дугаар сарын

01-ний өдөр хүртэл Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын 27 дугаар шүүхийн
шүүгч.
2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Дорноговь аймаг дахь сум
дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.
Шагнал:
2011 онд Монголын залуучуудын холбооны шагнал “Алтан-Од”
медалаар шагнагдаж байсан.
Нийслэл
2.

дэх

Боловсрол:

Захиргааны

Эрх зүйч, хууль зүйн ухааны магистр.

хэргийн анхан

Хөдөлмөр эрхлэлт:

шатны

2002-2013 онд ШУТИС-д эрх зүйн багш.

шүүхийн

2008 оноос МӨХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч.

дэргэдэх

2009-2014 он хүртэл Монголын нотариатчдын танхимын гишүүн,

салбар хороо

нотариатчаар.
2014 оноос Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн
шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.
Нийслэл дэх
Захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч
М.Батзориг.

2005 онд Төрийн тэргүүний эрх зүйн байдлын зарим асуудал сэдэвт
ном хэвлүүлсэн.
2008 онд “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад бэлтгэгчдэд
зориулсан гарын авлага” ном хэвлүүлсэн.

Сонгинохайрх
ан
3.

дүүргийн

1996 онд 86 дугаар дунд сургууль,

эрүүгийн

2001 онд “Улаанбаатар эрдэм” дээд сургууль,

хэргийн анхан

2015 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа “Билиг” дээд

шатны

сургууль /магистр/ тус тус төгссөн.

шүүхийн

Улсад 15 жил, үүнээс шүүхэд 14 жил, шүүгчээр 7 жил ажилласан. 37

дэргэдэх
Салбар хороо

настай.
Сонгинхайрхан дүүргийн
эрүүгийн хэргийн анхан
шатны
шүүхийн
шүүгч
Л.Баатар

Хэнтий аймаг

4.

Боловсрол:

дахь шүүхийн

1991-1999 онд Багануур дүүргийн 66 дугаар дунд сургууль,

дэргэдэх

1999-2001 онд Хэнтий аймгийн Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн дунд

салбар хороо

сургууль,
2002-2007 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн
төгссөн.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
2008.01.02-2010.12.31-нд Булган аймаг дахь Сум дундын шүүхийн
Хэнтий аймаг дахь сум
дундын Иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн
шүүгч Т.Бадрах

ерөнхий шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,
2010.12.31-2011.05.03-нд Булган аймгийн Давж заалдах шатны
шүүхийн шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,
2011.05.04-2015.04.22-нд Шунхлай ХХК-нд хуулийн зөвлөх,
2011.11.28-2013.12.31-нд

Монголын

Өмгөөлөгчдийн

холбооны

гишүүн, өмгөөлөгч,
2015.04.22-2015.07.01-нд Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгч,
2015.07.01-2016.09.15-нд Архангай аймаг дахь сум дундын Иргэний

хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,
2016.09.15-2017.03.15-нд Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч,
2017.03.15-2019.03.14-нд Архангай аймаг дахь сум дундын Иргэний
хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч,
2019.03.14-ний өдрөөс Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний
хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.
Боловсрол:
Говьсүмбэр
аймаг

2008 онд МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийг төгссөн,

дахь

магистр.

шүүхийн
5.

хууль зүйн

Хөдөлмөр эрхлэлт:

дэргэдэх
салбар хороо

2007 оны 8 сараас 2008 оны 2 сард Булган аймгийн Захиргааны
хэргийн шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн
дарга;
2009 оны 2 сараас 2010 оны 10 сард Нийслэлийн захиргааны
Говьсүмбэр аймаг дахь
Захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч
З.Ганзориг

хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн
бичгийн дарга;
2010 оны 10 сараас 2010 оны 12 сард “Юнител” ХХК-д хуульч;
2010 оны 12 сараас 2014 оны 12 сард “ХААН банк” ХХК-д хуулийн
зөвлөх;
2011-2013 онд Өмгөөлөгч;
2014 оны 12 сарын 05-ны өдрөөс Захиргааны хэргийн анхан шатны 5

дугаар шүүх, Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны
шүүхийн шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.
Сонгуульт ажил:
Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн гишүүн
Монголын шүүгчдийн холбоо ТББ-ын Говьсүмбэр салбарын тэргүүн

Төв

аймаг

Боловсрол:

дахь шүүхийн
6.

1999 онд Улсын Багшийн Их сургуулийн Биеийн тамирын дээд

дэргэдэх

сургуулийг Волейболын дасгалжуулагч, биеийн тамирын багш мэргэжлээр

салбар хороо

төгсч, баклавр,
2006 онд “ОТГОНТЭНГЭР” их сургуулийн Хууль зүйн суруулийг эрх
зүйч мэргэжлээр төгсч, баклавр,
2018 онд магистр.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
Төв аймаг дахь сум
дундын эрүүгийн хэргийн
анхан шатны шүүхийн
шүүгч Ш.Гандансүрэн

“Эрдэнэт” үйлдвэрийн Цагдаагийн хэлтэст 1999-2000 Цагдаа
Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуульд 2000-2001 онд Биеийн
тамирын багш
Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхэд 2001-2006 онд Жижүүр
Баянзүрх дүүргийн шүүхэд 2006-2008 онд Шүүгчийн туслах бөгөөд
шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
Нийслэлийн шүүхэд 2008-2010 онд Шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх
хуралдааны нарийн бичгийн дарга, Эрүүгийн танхимын тэргүүний туслах
Улсын дээд шүүхэд 2010-2012 онд Тамгын даргын туслах, шинжээч
Өвөрхангай аймгийн Сум дундын 2 дугаар шүүхэд, Сум дундын 18

дугаар шүүхэд, Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхэд 2012-2015 онд
Шүүгч
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны
шүүхэд 2015-2017 онд Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэгч
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд
2017 оноос өнөөг хүртэл Шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.
Баянгол

Хөдөлмөр эрхлэлт:

дүүргийн
7.

2004-2013 он хүртэл Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн,

эрүүгийн

өмгөөлөгч,

хэргийн анхан

2013-2015 он хүртэл Монголын Хууль зүйн яаманд мэргэжилтэн.

шатны

2016 оноос Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны

шүүхийн
дэргэдэх
Салбар хороо

Баянгол
дүүргийн
эрүүгийн хэргийн анхан
шатны
шүүхийн
шүүгч
Ц.Мөнх-Эрдэнэ

шүүхийн шүүгч.

Баянгол

Боловсрол:

дүүргийн
8.

1997 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг төгссөн.

иргэний

Хөдөлмөр эрхлэлт:

хэргийн анхан

1997 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2001 оны 08 дугаар сарын

шатны

10-ны өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр шүүхэд

шүүхийн

шүүгчийн туслах:

дэргэдэх

2001 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2011 оны 07 дугаар сарын

салбар хороо
Баянгол дүүргийн
иргэний хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч
Ш.Оюунтуул.

09-ний өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 3 дугаар шүүхэд
шүүгч.
2011 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2013 оны 12 дугаар сарын
18-ны өдөр хүртэл Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхэд шүүгч.
2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 дугаар сарын
30-ны өдөр хүртэл Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар
шүүхэд шүүгч.
2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын
31-ний өдрийг хүртэл Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний
хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч.
2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс одоог хүртэл Баянгол
дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

Боловсрол:
1979-1989 Хэнтий аймгийн Ерөнхий боловсрлын 2 дугаар дунд
Багануур

сургууль, бүрэн дунд боловсрол

дүүргийн
9.

1989-1994 Монгол Улсын Их сургууль, эрх зүйч

шүүхийн

2000-2001 Монгол Улсын Их сургууль магистр

дэргэдэх
салбар хороо

Хөдөлмөр эрхлэлт:
1994-2000 Хэнтий аймгийн Прокурорын газарт туслах прокурор
Багануур
Иргэний
шатны

дүүргийн

хэргийн

анхан

2000-2007 Хэнтий аймгийн Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгч
2007-2013 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд

шүүхийн

Ерөнхий шүүгч
шүүгч П.Цэцэгдулам
2013 оноос Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд
Ерөнхий шүүгч

Сэлэнгэ аймаг

Увс аймгийн Хяргас суманд 1965 онд төрсөн. Ам бүл - 5. эхнэр, 3 хүүхдийн

дахь шүүхийн

хамт Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 7-р баг, 1-р хэсэг, 10 - 21 тоотод

салбар хороо

оршин суух,

10.
Боловсрол:
1985 онд Увс аймгийн Улаангом хотын 10 жил,
Сэлэнгэ
анхан

аймаг

шатны

дахь

шүүхийн

Ерөнхий шүүгч Л.Энхтайван

1991 онд ХЦДуСургуулийг хуульч,
1996 онд МУҮИС-ийн ХЗДэСургуулийг Эрх- Зүйч, Хуульч мэргэжлээр
тус тус төгссөн.

2007 онд ШихиХутуг ХЗДэСургуульд Хууль зүйн ухааны Магистрийн
зэрэг хамгаалсан.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
1991 - 1993 он хүртэл Увс аймгийн шүүхэд нарийн бичиг, Хэсгийн
ардын шүүхийн шүүгч,
1996 -1997 онд Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа хотын Прокрорын газарт
хяналтын Прокурор,
1997- 2001 онд Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүхэд шүүгч,
2001- 2006 онд мөн аймгийн шүүхийн шүүгч,
2006ос эдүгээ хүртэл мөн аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүх,
Сум дундын 20-р шүүх, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн
Ерөнхий шүүгчийн албыг тус тус хашиж байна.
Шагнал:
Монголын шүүгчдийн холбооны Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхүүдийн
салбар хорооны тэргүүнээр 10 гаруй жил ажиллаж байна.

Шүүхийн

тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, Алтан гадас одонгоор шагнагдаж байсан.

2. Давж заалдах шатны шүүхээс:
д/д
Салбар хорооны нэр

1.

Нэр дэвшигчийн нэр

Говьсүмбэр аймаг дахь
шүүхийн

Товч танилцуулга

Боловсрол:

дэргэдэх

1994-1997 онд Улаанбаатар хот Шихихутаг ХЗДСургуулийг

салбар хороо

эрх зүйн бакалавр зэрэгтэй,
2010-2012 онд Түшээ дээд сургуулийг эрх зүйн магистр
зэрэгтэй тус тус дүүргэсэн.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
Говьсүмбэр аймгийн
эрүү, иргэний хэргийн
давж заалдах шатны
шүүхийн шүүгч
Х.Байгалмаа

1987-1994 онд Дархан хотын шүүхэд бичээч, нарийн
бичгийн даргаар,
1997-1999 он хүртэл тус аймгийн ШШГАлбанд шийдвэр
гүйцэтгэгчээр,
1999-2001 оны 02 дугаар сарын 07-ныг хүртэл Дархан-Уул
аймгийн Сум дундын шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн
даргаар,
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2001 оны 02 дугаар сарын
07-ны өдрийн 18 дугаар зарлигаар Говьсүмбэр аймгийн Сум
дундын шүүхийн шүүгчээр,
2005 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 53 дугаар

зарлигаар тус аймгийн шүүхийн шүүгчээр,
2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 199 дүгээр
зарлигаар Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар
шүүхийн шүүгчээр ,
2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дүгээр
зарлигаар Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн иргэний хэргийн
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр,
2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн

67 дугаар

зарлигаар Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж
заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр

тус тус томилогдон

ажиллаж байна.
Боловсрол:
Нийслэл дэх Эрүү,

2.

1984 онд Монгол Улсын Их сургуулийн хуулийн ангийг

иргэний хэргийн давж

төгссөн, эрх зүйч мэргэжилтэй, хууль зүйн ухааны магистр

заалдах шатны шүүхийн

зэрэгтэй

дэргэдэх Салбар хороо

Монгол улсын шүүхийн шүүгчийн “Дэд түшээ” зэрэг дэвтэй.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
1984-1985 онд Дархан хотын хэсгийн ардын шүүхийн шүүгч
Нийслэл

дэх

Эрүүгийн

хэргийн

давж

заалдах

шатны

шүүхийн

Д.Мягмаржав

1985-1986 онд Дархан хотын шүүхийн гишүүн, арбитрч
1987-1990 онд Дархан хотын МАХН-ын хороонд хуулийн

шүүгч байгууллагын ажил хариуцсан зааварлагч
1990 онд Дархан хотын хэсгийн шүүхийн шүүгч
1990-1993 онд Дархан хотын шүүхийн орлогч дарга
1993-1994 онд Дархан хотын шүүхийн шүүгч

1994-2007 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхийн Ерөнхий
шүүгч
2007-2013 онд Төв аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгч
2013-2015 онд Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10
дугаар шүүхийн шүүгч
2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс Нийслэлийн
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр
ажиллаж байна.
Боловсрол:

Захиргааны хэргийн

1994-1998 онд Монгол Улсын Их сургуулийг эрх зүйч

давж заалдах шатны
3.

мэргэжлээр төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистер.

шүүхийн дэргэдэх

Хөдөлмөр эрхлэлт:

салбар хороо

1988-2001 онд Улаанбаатар эрдэм дээд сургуульд багш.
2001-207 онд Говьсүмбэр аймгийн сум дундын шүүхэд
Захиргааны
давж

заалдах

шүүхийн
О.Номуулин

хэргийн
шатны
шүүгч

шүүгч.
2007-2013 онд Баянгол дүүргийн шүүхэд шүүгч.
2013-2015 онд Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны
шүүхэд шүүгч.
2015 оноос одоог хүртэл захиргааны хэргийн давж заалдах
шатны шүүхэд шүүгч.

Дорнод аймгийн

Боловсрол:

шүүхийн дэргэдэх
4.

1997 онд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 8-р сургууль, 2001

салбар хороо

онд “Халх-Журам” ХЗДС тус тус төгссөн. Хуульч-Эрх зүйч
мэргэжилтэй, бакалавр зэрэгтэй.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
2001-2002 онд Дорнод Гурил ХХК-д хуулийн зөвлөх, 2003Дорнод аймгийн Эрүү,

2005 онд өмгөөлөгч,

иргэний хэргийн давж
заалдах шатны шүүхийн
шүүгч Л.Наранбаяр

2005-2010 онд Дорнод аймаг дахь Сум дундын шүүхийн
шүүгч, Хэрлэн сумын шүүхийн шүүгч,
2010-2014 онд Дорнод аймгийн шүүхийн шүүгч,
2014-2016 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1-р
шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгч,
2016-2019 онд Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчээр тус тус
ажиллаж байсан.
2019 оноос Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж
заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

5.

Нийслэлийн

иргэний

Боловсрол:

хэргийн давж заалдах
шатны

1996 онд “Цог” гадаад хэлний дээд сургуулийг англи

шүүхийн

хэлний орчуулагч мэргэжлээр,

дэргэдэх салбар хороо.

2001 онд ОХУ-ын Эрхүүгийн Техникийн их сургуулийг эрх
зүйч мэргэжлээр,
Япон улсын Нагоягийн их сургуульд 2007 онд хууль зүйн
магистр,
Нийслэлийн
хэргийн

иргэний

2010 онд хууль зүйн ухааны докторын зэргийг англи хэл

давж

заалдах дээр хамгаалсан.
шатны шүүхийн ерөнхий
Хөдөлмөр эрхлэлт:
шүүгч Ж.Оюунтунгалаг.
2001-2012 онд Хууль зүйн яаманд мэргэжилтэн, ахлах
мэргэжилтэн.
2012-2013 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч.
2013-2015 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10
дугаар шүүхийн шүүгч.
2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс Нийслэлийн
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий
шүүгчээр ажиллаж байна.

3. Хяналтын шатны шүүхээс:
д/д
Салбар хорооны нэр

Нэр дэвшигчийн нэр

Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх
1.

Товч танилцуулга
Боловсрол:

Салбар хороо

1994 онд Өвөрхангай аймгийн 1 дүгээр 10
жилийн дунд сургууль, 1998 онд МУИС-ийн Хууль
зүйн сургуулийг тус тус төгссөн, хуульч мэргэжилтэй.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
1998-2004 онд Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхэд
шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн
дарга,
Улсын дээд шүүхийн шүүгч
Д.Ганзориг.

2004-2013 оны 4 дүгээр сар хүртэл тус дүүргийн
шүүхэд шүүгч, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013
оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 47 дугаар
зарлигаар Улсын Дээд шүүхийн шүүгчээр томилогдон
ажиллаж байна.

Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх
2.

Боловсрол:

Салбар хороо

1999 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг төгссөн, хуульч
мэргэжилтэй, хууль зүйн магистр зэрэгтэй.
Хөдөлмөр эрхлэлт:
1999-2004 онд Өвөрхангай аймгийн Хархорин
дахь Сум дундын 2-р шүүхэд шүүгчийн туслах,
Улсын

дээд

шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

шүүхийн

2004 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрөөс
Өвөрхангай аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн
шүүгч,
2011 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс
Захиргааны хэр гийн давж заалдах шатны шүүхийн
шүүгчээр ажиллаж байгаад Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 4 дүгээр сарын 22-ны
өдрийн 58 дугаар зарлигаар Улсын Дээд шүүхийн
шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.

