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БОЛОВСРОЛ
Калифорниагийн Их Сургууль, Беркли, Хууль зүйн сургууль, АНУ
Хууль зүйн магистр (LL.M.) Бизнесийн эрх зүйн мэргэшлийн сертификат, 2015
Судалгааны ажил: Олон улсын худалдааны арбитр дахь арбитрын шийдвэрийн биелэлт
баталгаажуулах түр арга хэмжээ: Монгол улс олон улсын арбитрчдын гаргасан түр арга
хэмжээний шийдвэрийн биелэлтийг хангах шаардлагатай юу?
Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол Улс
Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) Олон улсын эрх зүйч, 2010
Шагнал: Голч оноо 3.9 (нийт оноогоор 1-т), Хашбат олон улсын эрх зүйчийн нэрэмжит
тэтгэлэг, Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал- Шилдэг судалгааны ажил, МУИС Оюутны
холбоо- Шилдэг оюутан алтан медаль

АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Өмгөөллийн Батбаяр энд Партнэрс ХХН
Ахлах хуульч, 2013.12-р сараас одоог хүртэл
Гэрээний эрх зүй, Компаний эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй, Барилгын эрх зүй, Үнэт цаасны эрх
зүй болон Төсөл хөгжүүлэлт, олон улсын худалдааны арбитрын чиглэлээр мэргэшин ажиллаж
байна.
Сүүлд хийгдсэн ажлуудаас: Ухаа худаг- Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын төслийн
ерөнхий гүйцэтгэгч Эс Си Ти И Си Эм ХХК-д хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ; Улаанбаатар
хотын шинэ захиргаа төсөлд барилгын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй EPC гэрээ; Монголын
Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах ажилд

хуулийн хөндлөнгийн дүн шинжилгээ; Олон улсын зөвлөх инженерүүдийн холбооны ФИДИК
гэрээнүүдийн орчуулгын төсөл
Энержи Ресурс ХХК (Mongolian Mining Corporation HK975)
Хуулийн мэргэжилтэн, 2010.6-2013.5
Ухаа худаг- Гашуун сухайт чиглэлийн 247 км хүнд даацын авто замын барилгын төсөлд
FIDIC EPC барилга усгралтын гэрээ, үйл ажиллагаа болон ашиглалтын гэрээнүүд; Ухаа худагГашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын төсөлд тендерийн баримт бичиг, EPC барилга
угсралтын гэрээ, үйл ажиллагаа болон ашиглалтын гэрээнүүд; Нүүрс экспортын гэрээнүүд;
Хянан нийцүүлэх ажиллагаа - Хонг Конгийн Хөрөнгий биржийн үнэт цаасны дүрэм журмууд;
Төслийн санхүүжилт- Бонд, Зээлийн гэрээнүүд; Татварын маргаан зэрэг асуудлуудтай
холбоотойгоор хамрагдаж ажиллаж байсан.
Шагнал: Шилдэг ажилтан, 2012
Монгол Улсын Сангийн яам
Дадлагажигч, Хууль эрх зүйн газар, 2009.9- 2010.2
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