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БИДНИЙ ЗӨВЛӨХҮҮД

Мэргэжил
Хуульч, хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүд, гэрээ хэлцэл байгуулж
байсан туршлагатай, хөрөнгө, санхүүгийн зах зээл болон компаний эрх
зүйн асуудлаар хуулийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг мэргэшсэн
хуульчдын нэг юм.
Боловсрол:
Ганбаяр
БАТБАЯР

1997-2001

“Монгол Улсын Их Сургууль”, “Хууль Зүйн
Сургууль”, эрх зүйн бакалавр

2001-2003

“Монгол Улсын Их Сургууль”, “Хууль Зүйн
Сургууль”, хууль зүйн магистр,

2006-2008

Японы улсын “Нагояагийн Их Сургууль”-ийн
харьцуулсан эрх зүйн магистр

Ажлын Туршлага:
www.linkedin.com/in/batbayarganbayar-1a843257















“AПУ” болон “Эвергрийн Инвестментс” ХХК-ийн нэгтгэх, шинээр
хувьцаа гаргах хэлцэл
Барилгын материал үйлдвэрлэгч нээлттэй ХК-ийн өрийг
хувьцаагаар солих хэлцэл
МИК ОССК-аас хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах хэлцэл
“Цэций” салхин цахилгаан станцын төслийн BOP (Balance of Plant)
гэрээ
Нүүрс угаах үйлдвэрийн төслийн EPS гэрээ
Улаанбаатар Хотын Олон Улсын Нисэх Онгоцны Шинэ Буудал
Барих Төсөл(NUBIA)-ийн EPC гэрээнд зөвлөх үйлчилгээ
“Эрдэнэт-Овоот”-ын уурхай чиглэлийн төмөр замын төсөл,
концессын гэрээ (BOT)
Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлд төмөр замын төсөл, Концессын
гэрээ (BOT)
247 км хүнд даацын авто замын барилгын төсөл, Барихашиглах-шилжүүлэх гэрээ, Барилга усгралтын ажил гүйцэтгэх
ФИДИК-ийн EPC гэрээ
18мгв цахилгаан станцын төсөл, EPCM гэрээ болон Ашиглалт, үйл
ажиллагааны гэрээ (Operation and Maintenance Agreement (O&M))
Нүүрс угаах, баяжуулах үйлдвэрийн төсөл, EPCМ гэрээ болон
Ашиглалт, үйл ажиллагааны гэрээ (Operation and Maintenance
Agreement (O&M))
Хонг Конгийн хөрөнгийн биржийн анхдагч үнэт цаасны зах зээлд
хөрөнгө босгох ажиллагаа (600 сая ам.доллар)
Төслийн санхүүжилт, зээлийн гэрээнүүд (Бонд-600 сая
ам.доллар, Төслийн санхүүжилт 180 сая ам.доллар, 400 сая
ам.доллар)

Мэргэжил
Бизнес төлөвлөлт, үйл ажиллагааны менежмент, багийн удирдлагын
чиглэлээр мэргэшсэн. Гадаад худалдаа экспорт, импортын үйл
ажиллагааны чиглэлээр дагнан ажилласан туршлагатай.

Боловсрол:
Дамдинсүрэн

Японы “Кобэ их сургууль”-ийн худалдааны
бакалавр зэрэгтэй.

1997-2004

ДАВААДОРЖ

Ажлын Туршлага:
Японы “Meshin Logistics” LLC туслах менежер

2004-2008

Японы “Fairline” lnc –д менежер

2008-2009
www.linkedin.com/in/damdinsur
en-davaadorj-1768a629

Японы “Nimo consulting” компанийн хувьцаа

2009 оноос эзэмшигч бөгөөд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж
байна.

Мэргэжил
Программ,
техник
хангамж,
бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлт,
загварчлалын чигэлээр олон жил ажилласан туршлагатай. Одоогоор
блокчэйн дээр суурилсан IOT хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байна
Боловсрол:
Дашцэрэн
БАТ-ӨЛЗИЙ

1981-1987

Оросын Холбооны Улсын “Хэвлэл урлагийн их
сургууль”,
механик
судлал,
робот,
автоматжуулалтын инженер магистр зэрэгтэй.

Ажлын Туршлага:


www.linkedin.com/in/batul
zii-dashtseren-46947755



1992 оноос “Санчир Тех” компанийг үүсгэн
байгуулсан, тус компани нь өндөр технологйин
компани юм.
Хэрэгжүүлсэн томоохон төслүүд:



LoraWAN Gateway



TrackONE



BlueMeter - Smart Meter with LoraWAN connection



IOSA



HSPA usb modem



GreenMeter - Energy Smart Meter



Nadia - OpenWRT platform wifi router



LoraWAN mote dev made easy.



Developing Blockchain based IOT solution.

Мэргэжил
Бизнесийн удирдлагын менежер. Хөрөнгийн зах зээл дээр 17 жил
ажилласан, хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн алба, хяналтын алба,
арилжааны албыг тодорхойлж, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан манлайлагчдын нэг бөгөөд үнэт цаасны
зах зээлийн арвин мэдлэг туршлагатай.
Цэдэв

Боловсрол:

ЦЭНДМАА

1986-1990

Москва хотын “Хэвлэлийн дээд сургууль”,
худалдааны зохион байгуулагч бакалавр

1997-1999

Төрийн захиргааны удирдлагын
бизнесийн удирдлагын менежер.

2010-2012

БНСУ-ын “Ёнсей их сургууль”-ийн олон улсын
бизнесийн удирдлагын магистр

академи,

Ажлын Туршлага:
www.linkedin.com/in/tsend
maa-tsedev-44550125







1990-1993

Худалдааны зохион байгуулагч,

1993-1996

Монголын Хөрөнгийн Биржийн
судалгааны албанд мэргэжилтэн,

1999-2003

МХБ-ийн арилжааны
албаны захирал

2003-2010

МХБ-ийн бүртгэл, хяналтын албаны захирал

2010 оноос

“Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн
хариуцсан хэлтэс, ахлах мэргэжилтэн

мэдээлэл

бүртгэл

судалгааны

хувьцаа

Арилжааны программыг шинэчлэх, ханшийн уналтыг
тогтворжуулахтай холбоотой хязгаарлалтуудыг журамлах,
программд тусгах, Индекс тооцох журмыг боловсруулах гэх
мэт
Бүртгэлийн болон хяналтын үйл ажиллагааны журам, гишүүн
брокер дилерийн компанийн журам, заавар, бүртгэлтэй
компаниудаас мэдээлэл хүлээн авах журам, мэдээлэл ирүүлэх
заавар зэрэг эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичгүүдийг
боловсруулах, программ, системийг бүрдүүлэх гэх мэт.
Компанийн хувьцааны бүртгэл, хувьцаа эзэмшигчдийн
хөрөнгийн өмчлөлийг баталгаажуулах талаархи санал,
компанийн үнэт цаасыг зах зээлд санал болгохтой холбоотой
судалгааны үндсэн дээр санал боловсруулах гэх мэт.

23
24
Мэргэжил
Бизнесийн удирдлага, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, зах зээлийн
судалгааны чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай.
Одоогоор Монголын анхны дижитал банкны төслийн багт
ахлан ажиллаж байна.
Володья

Боловсрол:
1997-2000

“Монгол Улсын их сургууль”, тооцон бодох
болон хэрэглээний математик, хэрэглээний
математикын бакалавр зэрэгтэй.

2005-2007

Japan, Waseda University, distributed computing
systems, master’s degree.

БУЯНМӨНХ

Ажлын Туршлага:
www.linkedin.com/in/buyanm
unkh-volodya-8739ba57

2009-2011

Монгол
банк,
төлбөрийн
ажиллагааны нэгжийн захирал

2011-2013

ITAUCO гүйцэтгэх захирал

2013-2015

2015-2016

2016-2017

систем

үйл

Mонголын программ хангамжийн үйлдвэрлэлийг
хүчин чадлыг хэрхэн сайжруулах, дотоодын
программ хангамжийн зах зээлийг хэрхэн
өргөжүүлэхэд чиглэдэг MOSA ерөнхийлөгч.
Монголын арилжааны банкны нэг “Капитал
банк”-д е банкны хэлтэс, бизнес хөгжлийн
захирал
Монголын хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа
хариуцсан захирал хяналтын албаны захирал

2017 оноос Монголын анхны дижитал банкны төсөл

Мэргэжил
Мэдээлэл технологийн аюулгүй ажиллагаагаа,
хангамжийн чиглэлээр дагнан ажилладаг.

программ

Отгонхүү
БАТЖАРГАЛ

Боловсрол:
1996-1999

“Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Техникийн
их сургууль”-ийг компьютер, программ
хангамжийн инженерээр бакалаврын зэрэгтэй.

Ажлын Туршлага:
www.linkedin.com/in/batja
rgal-otgonkhuu-a553b8102

1996-1999

“Алтан тариа” ХХК, программ хангамжийн
инженер

2000-2015

Монгол Улсын засгийн газрын агентлаг болох
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар,
мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн,

2016 оноос

“Төрийн банк”, мэдээлэл
аюулгүй ажиллагааны газар

технологи,

Мэргэжил
Япон улсад мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэн
“Фүжи инфокс” ХХК-д программ хөгжүүлэлтийн төсөл дээр
ажиллаж байсан туршлагатай. Блокчэйн хөгжүүлэгч.
Боловсрол:
ХУРЦ

2003-2006

Токио бизнес коллеж

2007-2011

“Соёл Эрдэм ” дээд сургууль програм хангамж

ЯЛГУУСАН
Ажлын Туршлага:
2001-2002

www.linkedin.com/in/yalgu
usan-khurts-71068378

“Японы Фужи Инфокс” ХК-д вэб дизайнер

2011-2012 “Канамэ” ХХК менежер
2012-2013 “Канамэкс” ХХК Захирал
Технологийн
2014 оноос ШУТИС-Коосэн
Мэдээлэл технологийн багш

Коллеж

ЭМ ЖИ ЭЛ ТОКЕНИЙГ ХЭРХЭН ХУДАЛДАН АВАХ ВЭ?
ХОЛБОО БАРИХ:
УТАС: 976-11-70177170,
E-MAIL:
support@mgltoken.io,
WEB:
www.mgltoken.io,
www.mglforex.mn
ХАЯГ:
Монгол улс, Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Экспресс тауэр, 1504
тоот. Төв Шуудангийн баруун талд.

