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Боловсрол, зэрэг:
2009 – 2010

Хууль зүйн магистр, Deakin их сургууль, Мельбурн хот,
Нью Соут Вейлс муж, Австрали улс

2004 – 2005

Төрийн удирдлагын менежер, Удирдлагын Академи,
Улаанбаатар, Монгол улс

2002 – 2004

Хууль зүйн магистр, МУИС, Улаанбаатар, Монгол улс

1997 – 2001

Эрх зүйч, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Улаанбаатар,
Монгол Улс

1987 – 1997

11 дүгээр дунд сургууль, Улаанбаатар, Монгол Улс

Ажил эрхлэлт:
Орон тооны ажил
2013 оноос өнөөг хүртэл

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

2006 – 2010

Барилга, хот байгуулалтын яамны Газрын харилцаа,
эрхийн бүртгэлийн бодлого, зохицуулалтын газрын
орлогч дарга

2004 – 2006

Барилга, хот байгуулалтын яамны Газрын харилцаа,
эрхийн бүртгэлийн бодлого, зохицуулалтын газарт
мэргэжилтэн

2002 – 2004

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын хуулийн
хэлтэст мэргэжилтэн

2001 – 2002

Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын сургуульд
Сургалт зохион байгуулагч

Орон тооны бус ба зөвлөх ажил үйлчилгээ
2015 (10 сар) –

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөлд газрын
харилцааны хуульч/зөвлөх

2013 –2014

Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны “Газар
чөлөөлөлт, нүүлгэн суурьшуулалтын хууль, эрх зүйн
орчны шинэчлэл” 8210 төсөлд газрын харилцааны
хуульч/зөвлөх

2013 оноос өнөөг хүртэл

“Есүгэн хүсэл” сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

2012 – 2013

Азийн хөгжлийн банкны Бүс нутгийн техникийн
туслалцааны “Албадан нүүлгэлтийн эрх зүйн орчны
шинэчлэл”
7566
төсөлд
газрын
харилцааны
хуульч/зөвлөх

2011 – 2011

Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төслийн
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг
боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээнд хуульч/зөвлөх

2010 – 2011

Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төслийн
Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн хууль
тогтоомжийг боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээнд
газрын харилцааны хуульч/зөвлөх

2006 – 2008

“Боловсрол” дээд
зөвлөлийн гишүүн

сургуулийн

төлөөлөн

удирдах

Багшлах үйл ажиллагаа:
2011

Газрын алба болон улсын бүртгэлийн албан хаагчдад
зориулсан зорилтот сургалтын сургагч багш (Бүсийн 8-н
тулгуур төвүүдэд зохион байгуулагдсан)

2004

Газрын харилцааны удирдах ажилтнуудын сургалтын
сургагч багш

2002-2005

Төр, эрх зүйн үндэс хичээлийн багш, Боловсрол дээд
сургууль

2003

Газрын эрх зүй хичээлийн багш, Удирдлагын Академи,
төрийн захиргааны удирдлагын сургалт

Бүтээлийн жагсаалт:

Мэргэжлийн сэтгүүлийн нийтлэл
1.

В.Энхтамир “Монгол улсын олон улсын гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалт” Эрх
зүй сэтгүүл 2000

2.

В.Энхтамир “Монгол Улс дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн
харилцаа, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” Газрын харилцаа
сэтгүүл 2012

Ном, гарын авлага ба тайлан
1. В.Энхтамир нар “Газар: эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл”, Улаанбаатар, 2003
2. В.Энхтамир “Газрын харилцааны талаарх нийтлэг 150 асуултын хууль зүйн
хариулт”, 2004
3. В.Энхтамир нар “Үндэсний газрын мэдээллийн систем, түүний эрх зүйн
зохицуулалт” судалгааны тайлан (Англи, монгол хэлээр), 2011
4. В.Энхтамир нар “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа ба үүргийн гүйцэтгэлийг хангах
нь” судалгааны тайлан (Англи, монгол хэлээр), 2011
5. В.Энхтамир Газрын харилцаа, хөрөнгийн бүртгэл: 250 асуултын хариулт, 2015
Боловсруулсан хууль тогтоомж ба эрх зүйн актууд
1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам 2003
2. Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 2008
3. Газрын төлбөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 2008
4. Газар албадан чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл 2013
5. Эвлэрүүлэн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, ажиллах журмын төсөл 2013
6. Газрын зөвшөөрөлгүй буюу зөвшөөрөл олгох боломжгүй иргэдийг нүүлгэн
суурьшуулах журмын төсөл 2013
Компьютерийн мэдлэг
Windows XP
Microsoft Office
Хэлний мэдлэг
Монгол
Англи

Ярих
5
4

Бичих
5
5

Унших
5
5

