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ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: 
 

 Даатгалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу даатгалын компанийн эрх 
бүхий албан тушаалтныг томилох зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгодог. 
 
 Хорооноос ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 15 
компани, урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 1 
компани байх бөгөөд зарим даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг Хорооны 
хуралдаанаар  зөвшөөрүүлээгүй байдаг. Нэр бүхий 14 даатгалын компанийн эрх бүхий 
албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд тохирно гэж үзэж байх тул үргэлжлүүлэн 
ажиллахыг зөвшөөрөх асуудлыг Даатгалын газрын дарга С.Ганболд танилцуулав. 

 
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: 

 
1.”Монгол даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Ч.Батцогт, “Миг 

даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Ж.Бат-Орших, “Улаанбаатар хотын 
даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Г.Буянбат, “Жонон даатгал” ХХК-
ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Ш.Жаргалсайхан, “Мөнх даатгал” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Т.Оюунгэрэл, “Ган зам даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх 
захирлын албан тушаалд Д.Махвал нарыг үргэлжлүүлэн ажиллахыг тус тус зөвшөөрөв. 

 
2.”Түшиг даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 

Ж.Амаржаргал, “Бодь даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
Б.Соёлмаа, “Миг даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
Ц.Эрдэнэчимэг, “Ард даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
Г.Алтанзаяа, “Прайм женерал даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан 
тушаалд Ч.Соронзонболд, “УБ даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан 
тушаалд О.Өлзийбаяр, “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн 
албан тушаалд С.Алтанчимэг, “Номин даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан 
тушаалд Д.Чимгээ, “Жонон даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
Д.Эрдэнэ, “Практикал даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
М.Болормаа, “Мөнх даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
З.Баярсайхан, “Ган зам даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
А.Долгорсүрэн нарыг үргэлжлүүлэн ажиллахыг тус тус зөвшөөрөв. 

 
3.”Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн Даатгалын газрын захирлын албан тушаалд 

Б.Мөнхтуяа, ”Монгол даатгал” ХХК-ийн Даатгалын газрын захирлын албан тушаалд 
Б.Жавхлант, Санхүүгийн газрын захирлын албан тушаалд Б.Хөхөөжаргал, Ерөнхий 
зохицуулалтын газрын захирлын албан тушаалд Х.Гэрэлмаа нарыг үргэлжлүүлэн 
ажиллахыг  тус тус зөвшөөрөв. 

 
 



 
4.Даатгалын компаниудын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг хууль тогтоомжоор 

хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж, даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг дээдлэн ажиллахад 
хяналт тавьж ажиллахыг Даатгалын газар /С.Ганболд/-т үүрэг болгов. 
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