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Төсөлболовсруулах
ЗГ-ын байгууллагуудтай харилцах
Үнэт цаасны зах зээл, үнэт цаасыг анх удаа нийтэд санал болгох
Зуучлал
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

Дараах төслүүд дээр ажилласан
 Wolf төсөл (Хуулийн зөвлөхөөр ажилласан. The Wolf төсөл нь Эрдэнэс Таван
Толгой ХК-ны үнэт цаасыг олон улсын түвшинд санал болгох, Монгол, Хонг Конг,
Лондонгийн хөрөнгийн биржүүд дээр хувьцааг нийтэд анх удаа санал болгох
асуудлуудыг хамарсан)- үргэлжилж байгаа;
 GIZ төслийн захиалгаар Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай
хууль, холбогдох бусад хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах,
хөгжлийн бодлогын эрх зүйн зохицуулалтын талаар бодлогын зөвлөмж өгч, тайлан
өгсөн
 НҮБХХ-ийн “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл, БОНХЯ-ны
захиалгаар Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу ЗГ, яамны түвшинд
батлагдах 3 эрх зүйн актын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж тайланг
хүлээлгэн өгсөн
 Мөн төсөл, яамны захиалга, НҮБХХ-ийн Ойн тухай хуулийн дагуу батлагдан гарах
5 эрх зүйн актын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж тайланг хүлээлгэн
өгсөн

 ХАХНХЯ-ны захиалга, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийнчиглэлээрх хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж, эрх зүйн орчны
хийдэл, давхардлыг тодорхойлох замаар бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй
болгох, цаашдын чиг хандлагыг эрх зүйн орчинд тусгах санал
зөвлөмж
боловсруулах” эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээний төслийг хэрэгжүүлж дүгнэлт, санал,
бодлогын зөвлөмж бүхий тайланг хүлээлгэн өгөв
 Мөн яамны захиалга,
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Ахмад
настнычиглэлээрх хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж, эрх зүйн орчны хийдэл,
давхардлыг тодорхойлох замаар бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох,
цаашдын чиг хандалагыг эрх зүйн орчинд тусгах санал зөвлөмж боловсруулах” эрх
зүйн зөвлөх үйлчилгээний төслийг хэрэгжүүлж дүгнэлт, санал, бодлогын зөвлөмж
бүхий тайланг хүлээлгэн өгсөн
 БОНХЯ-ны захиалга, НҮБХХ-ийн санхүүжилтээр Тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн тухай болон Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай
хуулиудыг нэгтгэн Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, уг хуулийг дагалдуулан 8 хууль,
нэг УИХ-ын тогтоолын төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэн тайлангаа хүлээлгэн
өгсөн.
 ХАХНХЯ-ны захиалга, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Гэр бүлийн тухай хуулийн
төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, 9 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 1 УИХ-ын
тогтоолын төсөл боловсруулж, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд
оролцож, эцсийн тайланг хүлээлгэн өгсөн.
 ХАХНХЯ-ны захиалга, НҮБХХ-ийн санхүүжилтээр Хүүхдийн эрхийг хамгаалах
тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын гэрээ байгуулан ажиллаж Хүүхдийн
эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай 2 хуулийн төсөл, бусад 2 хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт орууах тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга боловсруулж
яаманд хүлээлгэн өгөв
 УБЕГ-ын захиалга, МСС-ийн санхүүжилтээр Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн
улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн ажлын хэсэгт
ажиллан хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулгын төсөлд санал өгч, хамтран
ажиллаж, үр дүнг хүлээлгэн өгсөн болно.
 Санхүүгийн зохицуулах хорооны захиалга, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Үнэт
цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсн найруулгын дагуу Хорооноо FRC
Listing Rule, Компанийг худалдан авах (Take-over), Мэдээллийг ил тод болгох
(Disclosure), Дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх (Insider
Trading and Market Manipulation), болон Давхар бүртгэл (Dual Listing)-ийн
журмуудын төсөл боловсруулах ажлын үндэсний хуулийн зөвлөхөөр ажиллав
 Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Авлигатай тэмцэх газрын захиалгаар “Төрийн
байгууллагуудын авлигын эсрэг 2013 оны үйл ажиллгаанд хөндлөнгийн үнэлгээ
хийх төслийн багийн ахлагчаар ажиллаж үнэлгээний тайлан гаргаж, олон нийтэд
болон АТГ-т тайлагнасан.
 Авлигатай тэмцэх газрын захиалгаар “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг 2015
оны үйл ажиллгаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх төслийн багаар сонгогдож,
ахлагчаар ажиллаж байна.

 Зам тээврийн яамны захиалгаар Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтэж байна
 Монголын хөрөнгийн биржийн захиалгаар “Хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн
журам”, “Гишүүнчлэлийн журам”, “Хөрөнгийн биржийн хяналт, шалгалтын
журам,”, “Дотоод журам”, Цалин урамшууллын журам”-ын төслийг хянаж, Үнэт
цаасны зах зээлийн тухай хууль, СЗХ-ны журмуудад нийцүүлэх, боловсронгуй
болгон боловсруулсан, мөн “Арилжааны дэгийн тухай”, “Электрон арилжааны
журам”-ыг шинэ хуульд нийцүүлэх хянаж, боловсронгуй болгох талаар зөвлөмж
өгсөн
 НҮБХХ-ийн санхүүжилт, УИХ-ын Тамгын газар, АТГ-ын захиалгаар “Авлигын
эсрэг НҮБ-ийн конвенц”-ийн 2 дугаар бүлэг\Урьдчилан сэргийлэх\-ийн
хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх зөвлөх багийн ахлагчаар ажиллаж, Үнэлгээний тайланг
хүлээлгэн өгсөн
 USAID-ийн санхүүжилт, “Бизнесийн санаачлагыг дэмжих” төсөл, Хууль зүйн
яамны захиалгаар Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, бусад
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах багийн
гишүүнээр ажиллаж байна
 Үнэт цаасны зах зээлд хамаарах хуулиудын төслийг боловсруулж, хянасан. (Үл
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Хөрөнгөөр батлагаажсан үнэт уаасны
тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай, ХЗХ тухай, Хадгаламжийн
даатгалын тухай, Банкны хууль болон бусад хууль тогтоомж, журам, зохист
харьцаануудыг боловсруулах ажилд оролцсон.
 УИХ-ын Тамгын Газар, “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг
дэмжих нь” төслийн захиалгаар “Хуульболовсруулахажиллагаандоролцоогхангах,
иргэд, байгууллага, олоннийтийнсаналавахпрактикийнсудалгаа”-ны ажилд багийн
ахлагчаар ажиллаж, тайлан гаргасан.
 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 2-р бүлгийн Засгийн газрын өөрийн
үнэлгээний тайланг гүйцэтгэхээр сонгогдож, ажлыг гүйцэтгэж байна.
 Монгол Даатгал ХХК-д зориулан хуулийн орчны шинжилгээХуулийн зөвлөхөөр
ажиллаж ХХК-ийг Хувьцаат компани болгон өөрчлөн байгуулах төслийг
хэрэгжүүлэх ажилд хууль зүйн зөвлөгөө өгч байна .
 Монголын Ипотекийн Зах Зээлийг дэмжих төсөл (төслийн холбогдох баримт
бичгүүдийг хянаж шинэчлэн боловсруулсан. Ипотекийн зах зээлийн хууль эрх зүйн
орчны шинжилгээ хийж, Монголын шинэээр батлагдсан хууль тогтоомж болон
олон улсын стандартуудтай харьцуулалт хийсэн. Монголын ипотекийн корпорацид
legal due diligence хийж, хууль зүйн дүгнэлт гарган зөвлөмж өгсөн)
 Дэлхийн банкны төслөөр “Банкны эрх зүй” хичээлийн хөтөлбөр, гарын авлага
боловсруулах багийн зөвлөхөөр ажиллаж хамтын бүтээл болох гарын авлага
хэвлэгдсэн
 Зарим ХХК-ийг өөрчлөн байгуулах, IPO хийх хоёр төслийн хуулийн зөвлөх, хууль
зүйн дүгнэлт гаргах төсөл дээр ажиллаж байна.
 Singapore Gunvor LLC-ийн байгуулах түрээсийн болон дамжуулан түрээслэх

 Монголын ипотекийн корпорацийн “ТЗК Актив Хоёр” ХХК-ийнн хөрөнгөөр
баталгаажсан үнэт цаас гаргах төсөлд хууль зүйн дүгнэлт гаргах багийн гишүүнээр
ажиллаж, уг хэлцэл амжилттай хийгдсэн
 Монголын ипотекийн корпорацийн “ТЗК Актив Гурав” ХХК-ийн хөрөнгөөр
баталгаажсан үнэт цаас гаргах төсөлд хууль зүйн дүгнэлт гаргах багийн гишүүнээр
ажиллахаар гэрээ байгуулаад ажиллаж байна


“Монголиан девелопмент ресорсос” ХК-ийн нэмэлт хувьцаа гаргаж, олон нийтэд
санал болгох төсөлд хууль зүйн дүгнэлт гаргах ажлыг удирдаж байна

2006-2011 онд Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороонд орон тооны гишүүн, дэд дарга,
СЗХ-ны бодлого боловсруулах:
 Монголын банк бус санхүүгийн салбарт хамаарах бодлогуудыг боловсруулсан
(capital and insurance market and micro finance sector)
 СЗХ-ны хуралд оролцож, шийдвэр гаргах
 Хөрөнгийн бирж, үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага, брокер диллерийн
пүүсүүд, даатгалын компаниуд, ХЗХ, андеррайтер, клиренгийн газар болон бусад
ББСБ–д зөвшөөрөл олгосон
 СЗХ-ны Олон нийттэй харилцах бодлогын төслийг боловсруулж, хэрэгжилтийг
хангасан
 Дотоод гадаад хамтын ажиллагааны бодлогын төслийг боловсруулж, хэрэгжилтийг
хангасан
Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хянан шалгалт, зохицуулалт:
 Үнэт цаасны зах зээлд хамаарах хуулиудын төслийг боловсруулж, хянасан. (Үл
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Хөрөнгөөр батлагаажсан үнэт уаасны
тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай, ХЗХ тухай, Хадгаламжийн
даатгалын тухай, Банкны хууль болон бусад хууль тогтоомж, журам, зохист
харьцаануудыг боловсруулах ажилд оролцсон
 Хөрөнгийн захын бодлогыг хариуцсан гишүүний хувьд, уг үйл ажиллагааг удирдан
зохион байгуулсан
 ОУҮЦХ-ны олон талт ойлголцлын меморандумыг хэрэгжүүлэхэд СЗХ-ны
бэлтгэлийг хангасан
 СЗХ-ны үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын газар дээрх
шалгах үүрэг бүхий Үнэт Цаасны Газрыг хянан шалгасан

болон зайнаас хянан

 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зориулан сургалт зохион байгуулж, шалгалтын
комиссыг удирдаж, үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчдод магадлан итгэмжлэл
олгосон
СЗХ-ны Ёс Зүйн Хороог удирдсан
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу СЗХ-оог төлөөлөн оролцсон(ОУҮЦХ-ны
2007 оны ээлжит чуулган дээр, Мумбай, 2008 онд Парис, ОУҮЦХ-ны Ази Номхон далайн
орнуудын чуулган 2008 он Сөүл)

Нийгмийн бүлгүүдийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих
 Олон нийтэд зориулсан анхны санхүүгийн гарын авлага \“Иргэдийн санхүүгийн
хөтөч”\-ыг хамтран боловсруулж, хэвлүүлсэн (2009)
 Өмгөөлөгч, профессор, шүүгч, прокурор, мөрдөн байцаагч, бусад холбогдох
этгээдүүдэд зориулан “Хөрөнгийн зах зээл дээр гарч буй иргэний болон эрүүгийн
гэмт хэргийг шалгах, шийдвэрлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд” сэдэвт семинарыг
зохион байгуулж, боловсруулсан материалыг хэвлүүсэн (2010)
 “Монголын санхүүгийн зах зээлийн эрх зүйн орчны тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт
олон улсын онол практикийн хурлыг зохион байгуулж, илтгэлүүдийн эмхэтгэлийг
хэвлүүлсэн (2011)
2004-2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэсийн дэд
захирал,
 Хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлсэн (дотоод хөдөлмөрийн журам,
цалин урамшуулал олгох журам)
 Өдөр тутмын хүний нөөцийн удирдлагаар хангасан
 Сургагч, багш нарт зориулан хэд хэдэн удаагийн сургалт зохион байгуулсан
 Монголд анх СЭЗДС-ийн сургалтын Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийлгэх
ажлыг зохион байгуулсан
2002-2004 онд Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Гүйцэтгэх захирал,
 Өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангасан
 Хэд хэдэн төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг боловсруулж Их
хурлын гишүүдээс дэмжлэг авсан (2004 онд батлагдсан)
 Иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн
 МХЭХ-г төлөөлөн гадаад, дотоодын ААН-үүдтэй харилцсан
 Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг анхны Азийн чуулганыг санаачилж, зохион
байгуулсан
2000-2001 онд Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Мэдээлэл хяналт, шинжилгээ үнэлгээний
газар ахлах мэргэжилтэн,
 ХЗДХЯ-ны харьяа 8 агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ
хийсэн (ЦЕГ, ГХ, ҮХХБГ, ОӨГ, ШШГА, ХХЕГ)
 Насанд хүрэгчдэд зориулсан эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулсан
1994-2004 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд Эрхзүйн тэнхимийн профессор,
 Лекц, семинар бэлтгэж, хөтөлсөн (Бизнесийн эрх зүй, ОУ-ын хувийн эрх зүй,
Санхүү-банкны эрх зүй, Татварын эрх зүй)

 “Бизнесийн эрх зүй” сурах бичиг, (1-4 дэххэвлэл 1997, 1998, 2000, 2006), “Монгол
Улсын санхүү-банкны эрх зүй” (1999), “Компанийн эрх зүй” (2002),мөн “Монголын
Улсын татварын эрх зүй”-ийг хамтын бүтээл (2001) ном, сурах бичгүүдийг бичиж,
хэвлүүлсэн
 СЭЗДС-ийг хувьчлахад хуулийн зөвлөхөөр ажилласан (1996)
 СЭЗДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн (1996 - 2000)
1992-1994 онд Хууль зүйн яам, Хууль зүйн бодлогын газар мэргэжилтэн,
 Татварын багц хууль (1992), Иргэний хууль (1994), ААН-ийн тухай хуульд
өөрчлөлт оруулах тухай (1993), Компаний тухай хууль (1999) Үнэт цаасны тухай
хуулийн төсөл (1994) дээр ажилласан
1984-1992 онд Улсын Ерөнхий Прокурорын газар Прокурор, Хэлтсийн дарга,
Прокурорын хувьд:
 Прокурор, цагдаагийн байгууллагын мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавих
 Хэд хэдэн удаа, гэмт хэргийн газар дээр мөрдөн байцаах ажлыг зохион байгуулсан
 Улсын дээд шүүхэд төлөөлсөн
 Мөрдөн байцаах ажиллагаанд
боловсруулахад оролцсон

тавих

прокурорын

хяналтын

бодлогыг

Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн даргын хувьд:
 УЕПГ-ын хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулсан
 УЕПГ-ын коллегийн хурлуудыг төлөвлөж зохион байгуулсан
 Дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан
1982-1984 онд Нийслэлийн Прокурорын газар мөрдөн байцаагч,
 Прокурорын харьяаллын төрөл бүрийн эрүүгийн гэмт хэрэгт мөрдөн байцаалт
явуулах.
Хэлний Мэдлэг:
Ярих

Унших

Бичих

Англи

Сайн

Сайн

Сайн

Орос

Онц

Онц

Онц

Бүтээлийн жагсаалт:
 1994 он “Аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл”
 1995он “Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэрхэн ажиллах вэ?” гарын авлага \хамтын
бүтээл\
 1997 он “Бизнесийн эрх зүйн бодлого, дасгал, тестийн хураамж”
 1997, 1998, 2002, 2006 он “Бизнесийн эрх зүй” сурах бичгийн 1, 2, 3, 4 дэх хэвлэл
 1999 он “Монгол Улсын санхүү, банкны эрх зүй” сурах бичиг

 1999 он “Өмгөөлөгчийн ёс зүй” ном
 2000 он “Хууль бидний амьдралд” 8 дугаар ангийн багш, сурагчийн ном \хамтын
бүтээл\
 2000 он “Гэм хор ба гэмт хэрэг” 5-6 дугаар ангийн багш, сурагчийн ном \хамтын
бүтээл\
 2002 он “Компаний эрх зүй” \хамтын бүтээл\
 Дээд боловсролын эрх зүйн орчин “Эрх зүйн” сэтгүүл 2000 он №2
 Барьцааны эрх зүйн орчны тухайд “Эрх зүй” сэтгүүл 2000 он №3
 Фидуцийн гэрээний тухай “Эрх зүй” сэтгүүл 2002 он №4
 2003 он “Татварын эрх зүй” \хамтын бүтээл\
 2003 он “Бизнесийн эрх зүй” хуульчдад зориулсан гарын авлага \хамтын бүтээл\
ХЗДХЯ, Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгээс хэрэгжүүлсэн насанд хүрэгчдийн эрх зүйн
боловсролд зориулсан “Иргэдийн эрх зүйн хөтөч” суралцагч болон багшийн гарын
авлагын ерөнхий редактороор ажиллаж, хамтран зохиосон (2006-2011)
 2003 он “Бизнесийн эрх зүй” бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага \хамтын
бүтээл\
 2003 он “Иргэний эрх зүй: шинэлэг зохицуулалт” илтгэлүүдийн эмхтгэл \хамтын
бүтээл\
 2003 он “Компани : Эрх зүйн зохицуулалт” \хамтын бүтээл\
 2003 он “ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх арга зам” ном Орос, Монгол, Англи
хэлнээ \хамтын бүтээл\
 2004 он “Иргэн ба татвар” гарын авлага Монгол, Англи хэлнээ \хамтын бүтээл\
 2005 он “Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал”
өгүүлэл, Хууль ёс сэтгүүл
 2005 он “Иргэдийн эрх зүйн хөтөч” \хамтын бүтээл\
 2009 он “Иргэдийн санхүүгийн хөтөч” \хамтын бүтээл\
 2011 он “Санхүүгийн зах зээлийн эрх зүйн орчны тулгамдсан асуудал” \хамтын
бүтээл\
 2012 он “Давхар бүртгэл (duallisting)-ийн эрх зүйн орчин” өгүүлэл “Шударга ёсны
хэмжүүр” сэтгүүл, 2012 он №7
Сургалт:
 2013, Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх эрх олгох сургалт
 2012, Компаний засаглал, Багш сургагч нарт зориулсан сургалт, CG Global Forum,
Улаанбаатар
 2011, Санхүүгийн зах зээл сургалт, FMA Mongolia, Улаанбаатар, Монгол
 2010, 2011, Монголын эдийн засгийн форум, Улаанбаатар, Монгол
 2009, Санхүүгийн салбарын шинэчлэлийн бодлого, Вена, Австрали
 2010, Хадгаламжийн даатгал, Сөүл, Солонгос
 2009, Компаний засаглал, USAID, Улаанбаатар, Монгол
 2008, Хөгжлийн санхүүжилт семинар,Улаанбаатар, Монгол
 2008, Дотоодын компаниудад гадаад худалдааны санхүүжилт олгодог санхүүгийн
байгууллагууд, Улаанбаатар, Монгол
 2008, Хөрөнгийн захын хууль эрх зүйн орчин, Токио, Япон












2007, Компаний засаглал, Тайпей, Тайвань
2007, ХБҮЦ, Астана, Казахстан
2007, ОСС семинар, Улаанбаатар, Монгол
2002, 2003, ОУХ-ны бодлого-WTO семинар, Улаанбаатар, Монгол
1997 – 1998, Эдийн засгийн их сургуулиудын профессоруудын ур чадвар
дээшлүүлэх сургалтУлаанбаатар, Монгол and Curtin Technology University, Баруун
Австрали
1995, Тайваны худалдааны дүрэм, Тайпей, Тайвань
1994, Хуулийн багш нарын сургалт, Бээжин, Хятад,
1994, Хөгжил, санхүүгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, Улаанбаатар, Монгол
1992- 1993, Англи хэлний сургалт, “ESP” боловсролын төв
1993, Худалдааны дүрмийн төслийг боловсруулах, Улаанбаатар, Монгол

Батламж:
Дээрхмэдээлэл нь миниймэдлэг, чадвар, туршлагыгүнэнзөвхаруулсанболохыгүүгээрбаталжбайна.

Мэргэжилтнийовог, нэр, гарынүсэг: ДАШ-ОНОЛТ ДҮГЭРЖАВ

CURRICULUM VITAE (CV)
Name: DUGERJAV Dash-Onolt
Profession: Lawyer
Nationality: Mongolia
E-mail: dugerjav@mdsa.mn
Membership in Professional Associations:
 __________________________________________________________________ Memb
er (licensed advocate), Mongolian Lawyers’ Association;
 __________________________________________________________________ Founde
r and Vice-President, Mongolian Women Lawyers’ Association;
 __________________________________________________________________ Founde
r and Board Member, Corporate Governance Development Centre of Mongolia
Education:


The National University of Mongolia (1999), LL.M



Tashkent State University, Law Faculty (1976-1982), Bachelor of Law

Work experience:
D.Dugerjav has 33 years of professional experience.
Since 2011, founded and acting as a partner of MDS & KhanLex LLP (MDS & Associates LLP
before the merger)


IPO of ETT: IPO of World’s largest Coking coal deposit holder Erdenes Tavan Tolgoi JSC in
London and Honk Kong Stock Exchange. Providing advice to international counsels on
Mongolian legal issues; Participating in Due Diligence by Underwriter’s counsel; Drafted
Mongolian legal section of draft Prospectus; drafting legal opinion.



Legal environment survey for Mongol Daatgal LLC: Acted as a legal counsel and provided
legal advice on reorganization of LLC into JSC



Project to support Mongolian mortgage market: (drafted all
relevant documents of the project, made research on legal environment of mortgage market, made
comparison of Mongolian newly adopted regulations and international standards and conducted
due diligence and provided legal opinion on Mongolian Mortgage Corporation’s activities and
documentation.)



Developing Law on Regional development management and
regulations, and amendments to other related laws, providing recommendation and report
regarding legal basis of development policy on the request of GIZ project



Acted as a counsel of a team to develop “Banking Law”
student’s book under a World Bank project



Working as a legal counsel and providing legal opinions on reorganization of two LLCs into
JSCs and their IPO in Mongolian market



Drafting Children Rights (Revised Version) and Child
Protection Law (New) and related amendments to other laws: Creating database, comparative
analysis, cooperating with child experts, drafting Children Rights (Revised Version) and Child
Protection Law (New) and related amendment to other laws, translation of Child Protection
Model Law.



Drafted Law on Children’s Right and Law on Children’s Protection, and related amendments to
other laws as proposed by Ministry of Population Development and Social Welfare



Acted as local counsel on drafting FRC Listing Rule, Regulation on Company Take-Over,
Regulation on Disclosure, Regulation against Insider Trading and Market Manipulation and
Regulation on Dual Listing at the proposal of Financial Regulatory Commission



As proposed by Mongolian Stock Exchange, reviewed drafts of “Mongolian Stock Exchange
Listing Rule”, Membership Regulation”, “Stock Exchange’s regulation on evaluation”,
“Internal Rule”, and, “Regulation of Salary and Bonus” and modified according to the Law on
Securities market and Financial Regulatory Commission regulations, developed these
regulations and provided advice on the regulation development in compliance with the
Procurement Procedure Regulation and Regulation on Online Trading.



Participated in legal service for issuance of MBS from Mortgage Corporation LLC through
“MIK Asset Two SPC” LLC, “MIK Asset Three SPC” LLC, “MIK Asset Four SPC” LLC and
“MIK Asset Five SPC” LLC, and the transactions were completed successfully.



Acting as a team leader to draft Mongolian Law on Arbitration and amendments to other
related laws as proposed by the Ministry of Justice



Leading legal service on “Mongolian
Development Resources” issuance of additional shares and IPO

2006-2011,Vice-Chairperson and Standing Commissioner of Financial Regulatory Commission of
Mongolia (the “FRC”)
Policy making of the FRC


Defining and developing policy in relation to non-banking financial sectors in Mongolia (capital
and insurance market and micro finance sector)



Licensing of stock exchange, clearing and settlement house, securities depository, underwriting,
brokerage and dealers firms, insurance companies, credit and savings cooperation and other non
banking institutions



Drafted PR policy of the FRC and ensuring its implementation



Drafted internal and external cooperation policy and ensuring its implementation

Supervision and regulation of securities market of Mongolia



Organization and oversight of drafting laws and regulations with regard to securities market (Law
on Mortgage, Law on Asset Backed Securities, Law on Securities Market, Law on Investment
Fund, Law on Property Valuation, Law on Credit Information, Law on Banking and other
regulations, procedures, prudential ratios etc.)



Leading and organizing activities of Policy Council of Capital Market



Ensuring preparation of the FRC to adhere MMoU of IOSCO



Supervision of the Securities Department of the FRC in charge of on-sight and off-sight
supervision of the securities market participants



Coordinating and conducting training for the securities market participants and leading the
Examination Board granting license and accreditation to the securities market participants

Led the Ethic Committee of the FRC
Representing the FRC under delegation of the Chairman (IOSCO Annual Meetings 2007, Mumbai, and
2008, Paris, IOSCO Asia Pacific Regional Meeting 2008, Seoul, etc.)
Supporting financial education for social groups


Developed and published first financial guidebook “Citizen’s financial guide” for public (2009)
with co-authors



Organized first workshop on “Practical problems of civil and criminal cases encountering capital
market” for lawyers, professors, judges, prosecutors, investigators and other practitioners and
printed its presentations (2010)



Organized first international symposium on “Problematical Issues on Legal Environment of
Financial Market in Mongolia” and printed its presentations (2011)



Co-author of the textbook “Financial Market: Regulation and Supervision” (2006-2011)

2004- 2006, Vice-Director in charge of administration and human resources at the Institute of
Finance and Economics
2002-2004, Executive Director at Mongolian Women Lawyers’ Association
2000-2001, Senior Officer at Ministry of Justice and Home Affairs (the “MoJHA”)/Information and
Monitoring Department
1994-2004, Professor at the Legal Department of Institute of Finance and Economics
1992-1994. Expert at the Ministry of Justice/Law Drafting Department
1984-1992, Prosecutor/Head of department at the General Prosecutor Office of Mongolia (the
“GPO”)
Language proficiency:

English
Russian

Speaking

Reading

Writing

Good

Excellent

Good

Excellent

Excellent

Excellent

Publications:

























1994, “Collection of regulations on business activities”
1995, “How to operate Board of Directors?” handbook \co-author\
1997, “Collection of cases, practice questions and tests on business law”
1997, 1998, 2002 and 2006, 1st, 2nd8 3rd and 4th edition of “Business law” textbook
1999, “Financial and Banking law in Mongolia” textbook
1999, “Ethics of attorney” book
2000,“Law in our lives” book for 8th grade teachers and students \co-author\
2000, “Guilt and crime” book for 5th and 6th grade teachers and students \co-author\
2002, “Company law” \co-author\
Legal environment of higher education, “ErkhZui” magazine 2000 No.2
Legal environment of pledge, “ErkhZui” magazine 2000 No.3
Fiduciary agreement“ErkhZui” magazine2002 No.4
2003, “Tax law” \co-author\
2003, “Business law” handbook for lawyers\co-author\
2003,“Business law” handbook for entrepreneurs \co-author\
2003,Collection of speeches “New regulations on civil law” \co-author\
2003, “Company : Legal environment” \co-author\
2003, “ Methods to fight against family violence” book, in English, Russian and Mongolian\coauthor\
2004, “Citizen and Tax” handbook,in English and Mongolian\co-author\
2005,“Main issues on legal environment of capital market” article, KhuulYos magazine
2005, “Legal guide for citizens” \co-author\
2009 , “Financial guide for citizens” \co-author\
2011, “Mains issues on legal environment of financial market” \co-author\
2012, “Legal environment of Dual-listing”article “ShudargaYosnyHemjuur” magazine, 2012
No.7

Further Training:















2012, Corporate governance, Training of Trainers course, CG Global Forum, UB
2011, Financial Market Training, FMA Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
2010 and 2011, Economic Forum of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
2009, Financial Sector Reform Policy, Vienna, Austria
2010, Deposit Insurance, Seoul, Korea
2009, Corporate Governance, USAID, Ulaanbaatar, Mongolia
2008, Development Finance seminar & workshop, Ulaanbaatar, Mongolia
2008, Credit Information Bureau, Ulaanbaatar, Mongolia
2008, Capital Market Legal Environment, Tokyo, Japan
2007, Corporate Governance, Taipei, Taiwan
2007, Asset Backed Securities, Astana, Kazakhstan
2007, Housing finance workshop, Ulaanbaatar, Mongolia
2002 and 2003, International trade policy-WTO seminar, Ulaanbaatar, Mongolia
1997 – 1998, Building Capacity of Professors of Economic Universities, Ulaanbaatar, Mongolia
and Curtin Technology University, Western Australia







1995, Commercial Law of Taiwan, Taipei, Taiwan
1994, Training for Legal Trainers, Beijing, China
1994, Developing and Financing Development Programs, Ulaanbaatar, Mongolia
1992- 1993, English language course, “ESP” educational service centre
1993, Drafting Commercial Laws, Ulaanbaatar, Mongolia

Certification:
the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this CV correctly describes me,
my qualifications, and my experience.
I,

Full name and Signature of Key Professional Personnel: _____________________/ Dugerjav DashOnolt/

