
Намтар 

Улс төрд зөвхөн хууль, шийдэх ёстой асуудал, хорооны хэвлэгдэх асуудлууд болон 
хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлуудыг хэлэлцэх биш хүний тухай асуудлыг 
юуны урд тавьдаг. Дараагийн хуудсуудад би өөрийгөө та бүхэнд танилцуулъя.  

Хувийн байдал  

1947 оны арван хоёр сарын 4-нд Лентинг/Инголштадт гэдэг газар төрсөн 

Насанд хүрсэн нэг охинтой  

1975 онд диплом-эдийн засагч мэргэжил эзэмшсэн (Dipl. rer. pol.) 

1967-1975 онуудад Хайделберг ба Карлсруэ хотуудад улс төрийн эдийн засгаар 
суралцсан  

Ажилласан байдал  

2009 оноос хойш 

 Баден-Вюртембергийн СДН-ын орон нутгаас нэрсийн жагсаалтаар сонгогдсон 
Германы Бундестагийн гишүүн  

 Бундестагийн СДН-ын бүлгийн парламентын менежер (2010 оны зургаан сарын 
1 хүртэл) 

 Бүлгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн  
 Тээвэр, барилга, хотын хөгжлийн асуудлын байнгын хорооны гишүүн  
 Гэр бүл, хөгшид, эмэгтэйчүүд ба залуучуудын асуудлын  байнгын хорооны 

орлогч гишүүн 
 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний” СДН-ын ажлын группийн хэвлэл мэдээллийн 

спикер 

2005-аас 2009 онуудад 

 Германы Бундестагийн шууд сонгогдсон гишүүн 
 Бундестагийн СДН-ын бүлгийн парламентын менежер 
 Бүлгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
 Ахмадын зөвлөлийн гишүүн 
 Ахмадын зөвлөл дэх парламентын гишүүдийн туслах ажилтнуудын асуудлын 

талаарх комиссын гишүүн 
 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний” дэд хорооны гишүүн  
 доорх байнгын хороодод орлогч гишүүн 

o Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжил  
o Биеийн тамир 
o Гэр бүл, хөгшид, эмэгтэйчүүд ба залуучууд 

 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний” СДН-ын ажлын группийн хэвлэл мэдээллийн 
спикер  



2002-оос 2005 онуудад 

 Германы Бундестагийн шууд сонгогдсон гишүүн 
 Бундестагийн СДН-ын бүлгийн парламентын менежер  
 Бүлгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
 Ахмадын зөвлөлийн гишүүн  
 Ахмадын зөвлөл дэх парламентын гишүүдийн туслах ажилтнуудын асуудлын 

талаарх комиссын  гишүүн  
 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний” дэд хорооны гишүүн 
 доорх байнгын хороодод орлогч гишүүн  

o Боловсрол ба Эрдэм шинжилгээ, технологийн дүгнэлт 
o Хэрэглэгчдийг хамгаалах ба Хөдөө аж ахуй, хүнс 
o Эдийн засаг, хөдөлмөр  

 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний” ажлын группийн хэвлэл мэдээллийн спикер  

 1998-аас 2002 онуудад 

 Германы Бундестагийн шууд сонгогдсон гишүүн  
 Бичиг хэрэг хөтлөгч  
 доорх байнгын хороодын жинхэнэ гишүүн  

o Хөдөлмөр, нийгмийн зохион байгуулалт  
o Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ба Хөдөө аж ахуй, хүнс  
o Боловсрол ба Эрдэм шинжилгээ, технологийн дүгнэлт  

 “Иргэний төлөө хөдөлгөөний ирээдүй“ хянан шалгах комиссын гишүүн  

1990-ээс 1998 онуудад 

ИГ-Металын Үйлдвэрчний эвлэлийн Баден-Вюртемберг дүүргийн нарийн бичгийн 
дарга, хэвлэл мэдээллийн спикер  

1987-оос 1990 онуудад 

Калв дүүргийн Германы Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга  

1983-аас 1987 онуудад 

Биеэ даасан ажил, түүний дотор Баден-Вюртембергийн Германы Үйлдвэрчний эвлэлд, 
Ханс Бөеклерийн сан  

1975-аас 1983 онуудад 

Карлсруэ хотын их сургуульд эрдэм шинжилгээний ажилтан  
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