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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Үндэсний санал асуулга гэдгийг (референдум) хувь 
хүнд ашигтайгаар зохион байгуулах буюу хуулиа 
өөрчлөх замаар төр засгийн бүх эрх мэдлийг нэг 
хүн гартаа ахиулан атгасаар, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийг төр нь хянаж, үг хэлэх эрх чөлөөгөө иргэд 
нь алдсан улс оронд төрийн эрх, түмний хөрөнгийг 
хуулийн дагуу нэг айл гэр, түүнийг тойрон хүрээлсэн 
цөөн хүн, үе залгамжлан эдлэж болохыг Азербайжан 
улсын шинэ үеийн түүх тод харуулж байна.

Усны оронд газрын тос ханхалсан Каспын тэнгисийн 
эрэгт буй шил толь болсон өвөрмөц хийцийн 
барилгатай “Кавказын Дубай” гэгдэх болсон Баку 
хотод олон улсын нэгэн хуралд оролцох зуураа гаднаа 
гялгар ч, дотроо төр засгийн шийдвэрийг дагахаас 
иргэд нь айж, болгоомжлохоос өөр сонголтгүй 
болчихсон байдлыг анзаарч, гүнзгийрүүлэн судалсан 
энэ нийтлэлийг монголын уншигч нартаа хүргэх нь 
цаг үеэ олсон хэрэг гэж үзэв.  

1992 онд энэ улсын түүхэн дэх анхны, ардчилсан 
сонгуулиар 54 хувийн санал авч Ерөнхийлөгч 
болсон Абулфаз Элчибейг жилийн дараа төрийн 
эргэлтээр огцруулав. 1993 оны наймдугаар сард 
Зөвлөлт Азербайжаны коммунист намын (КН) дарга 
(1969-1981), ЗХУ-ын Аюулаас хамгаалах яамны 
(КГБ) генерал, ЗХУ-ын КН-ын Улс төрийн товчооны 
гишүүн, ЗХУ-ын Тэргүүн дэд сайд (1981-1987) асан, 
Парламентын шинэхэн дарга Гайдар Алиев, үндэсний 
санал асуулгаар Ерөнхийлөгчөөр сонгогдов.

1998 оны маргаантай, шударга бус (ВВС, ба 
барууны байгууллагуудын дүгнэлт) сонгуулиар дахин 
сонгогдсоныхоо дараа Г.Алиев 2002 онд Үндсэн 
хуулиа өөрчилж Ерөнхийлөгчийг орлох хүн нь 
Парламентын дарга биш Ерөнхий сайд болгов. 2003 
оны наймдугаар сард Турк улсад зүрхээ эмчлүүлж 
байхдаа наян настай Г.Алиев хүү Ильхамаа Ерөнхий 
сайдаар томилж, өөрийгөө орлуулах болов. Хоёр 
сарын дараа Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Ильхам 
Ерөнхийлөгч болж, дахиад хоёр сарын дараа аав 
Гайдар нас барав. 

2008 онд Ильхам Алиев ардчиллын нийтлэг олон 
дүрэм, жаягийг зөрчсөн (олон улсын ажиглагчдын 
дүгнэлтээр) сонгуулиар дахин сонгогдов. Нэг жилийн 
дотор (2009 он) ээлжит санал асуулга явуулж Үндсэн 
хуулиндаа өөрчлөлт хийж. Ерөнхийлөгчид хоёроос 
илүү улиран сонгогдохгүй тухай заалтыг хасав. Тэгээд 
2013 оны сонгуулиар дахин дэвшиж “үнэмлэхүй” 
ялалт байгуулав.

2016 онд дахиад, улам “нарийн хяналттай” 
санал асуулга явуулж Ерөнхийлөгчийн 

хугацааг 5 байсныг 7 жил болгон сунгаж, 
орлогчоо өөрөө томилох эрхтэй болж, 

мөн Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн насны 
хязгаарыг 35-аас 25 болгож бууруулав. 

Ильхамы том хүү Гайдар энэ жил 20 хүрч 
байгаа учир эртнээс бэлдсэн нь баараггүй.  

2017 оны 2-р сард 56 настай Ерөнхийлөгч Ильхам 
Алиев, улсынхаа дэд Ерөнхийлөгчөөр 53 настай 
тэргүүн хатагтай Мехрибан Алиевийг томилсноо 
зарлав. Эхнэрийнхээ төрийн эрх баригч Шинэ 

АЛСАА ХАРСАН ТӨМӨР НУДАРГУУД
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Азербайжан улсын хүн ам 9.7 сая, газар нутаг 
нь 86.600 ам дөрвөлжин км буюу манай Ховд 
аймгийнхтай тэнцүү юм. Азери болон орос хэлтэй. 
Лалын шашинтай. Европ ба Азийг хөндлөнгөөрөө, 
Ираныг Оростой босоогоороо холбосон байршилтай 
орон. Газрын тосны арвин нөөц (нөөц нь 7 тэрбум 
баррель, дэлхийд 20-р байр) болон энэхүү стратегийн 
байршил нь бүс нутгийн аюулгүй байдал, олон улсын 
харилцаанд онцгой үүрэгтэй.  

Ерөнхийлөгч Ильхам Алиев улс орныхоо олон 
улсын нэр хүндийг өсгөхөд онцгой анхаарч, жишээ 
нь 2015 оны Европын тоглолтыг (Европын Олимп) 
Бакуд зохион байгуулав. Олон шинэ барилга, 
стадион байгуулав. Бүх орны тамирчдын онгоцны 
болон зочид буудлын зардлыг нь Засгийн газар нь 
даав. Бакуд олон улсын хурал зөвлөгөөн их зохион 
байгуулдаг болов. 

Гэвч хүний эрхийн байгууллагууд Азербайжаны 
Засгийн газар нь иргэдийнхээ үг хэлэх эрх чөлөөг 
хааж, олон хүмүүс, ялангуяа сэтгүүлчдийг барьж 
хорьж байгааг эсэргүүцсээр байна. Хүний эрхийн 
төлөө тэмцэгч Лейла Юүнүс, түүний нөхөр түүхч 
Ариф Юүнүс, залуу идэвхтэн Расул Жафаров, 
хуульч Интигам Алиев нарыг шоронд хорьсон нь 
иргэдийн эсэргүүцлийг улам дэврээж, тэд төр засаг 
нь одоохондоо хянаж чадахгүй байгаа нийгмийн 
мэдээллийн хэрэгслээр дургүйцлээ илэрхийлэх 
боллоо.

2011-2013 оны хооронд олон хотод эсэргүүцлийн 
жагсаал болж улс төр, нийгмийн олон асуудлыг 
шийдэхийг шаардсан бол бүгдийг нь цэргийн хүчээр 
дарж, зохион байгуулагчдыг шоронд хорив. Олон 
улсын байгууллагууд, гадаадын радиог нутгаасаа 
хөөж гаргав.  

Каспын тэнгисийн ёроолоос газрын тосны гурван 
том ордыг ашиглах гэрээг барууны газрын тосны 
компаниудын консорциумтай 1994 онд байгуулснаар 
энэ улсад нийт 7.4 тэрбум америк долларын гадаадын 
хөрөнгө оруулалт орж эхэлсэн ажээ. Боловсруулахад 
хямд, хөнгөн, шингэлэг газрын тосных нь олборлолт 
ашигтай болж эхэлмэгц Засгийн газар нь 80 хувийг 
авахаар гэрээг байгуулжээ.

Мөн зөвхөн Оросоор дамжиж Европ хүрдэг байсан 
газрын тосыг Туркээр дамжуулах шинийг барих 
болов. Удалгүй Засгийн газрын орлого эрс нэмэгдэж, 
түүний эрх мэдлийг атгасан цөөхөн гэр бүлүүд улам 
баяжиж эхлэв. 

Панамын баримтууд дэлгэгдэхэд Алиевынхны 
болон Татварын сайд Ф.Маммадовын хүүхдүүд 
хамтран эзэмшдэг компаниудын дансанд (Ata holding) 
490 сая доллар оффшор дансанд нь байлаа.

Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн өсч, нэг хүнд 
ногдох ДНБ нь 4000 ам доллар болсон ч хүн амын 
85 хувь нь бага орлоготой, ядуу орчинд амьдарч 
байгаа бол дээд анги нь хүн амын 3-5 хувийг эзлэж 
(The Borgen project estimation) байгаа ажээ.

Байгалийн баялаг ихтэй ч, төр засаг нь 
ганц хүний эрх мэдэлд очоод, хүний эрх, 
эрх чөлөөг уландаа гишгэсний улмаас 

иргэний нийгэм бий болохгүй, хувийн салбар 
хөгжихгүй, ард иргэд нь тарчиг ядуу амьдарч 

буй бас нэг орны жинхэнэ дүр төрх нэг 
иймэрхүү байна даа.

2018.07.04 

БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ БА ЭРХ МЭДЭЛ

азербайжан намынх нь дэд тэргүүн, хөрөнгө ихтэй 
Гайдар Алиев сангийн тэргүүн зэрэг ажлыг хашиж буй 
олон жилийн туршлагыг үндэслэн орлогчоо болгож 
буйгаа төрийн тэргүүн чин сэтгэлээсээ тайлбарлаж, 
Үндэсний Аюулгүй Байдлын хороо нь дэмжив. 

Алиевын гэр бүл Азербайжан улсыг хагас 
зуун жил удирдаж, нэг айлыг тахин шүтэх 
үзэл Хойд Солонгосоос ч дутахгүй, бэхжиж 

улс орон даяар хөшөөг нь байгуулж, олон 
улсын онгоцны буудал, соёл спортын олон 
арван байгууламжийг түүний нэрэмжит 

болгож байна. Эхнэр, хүүхдүүд, ач гуч нь шил 
дараалаад жагсчихсан учир бүгд л санал 

асуулгаар төрийн тэргүүн болсоор Алиевын 
гэр бүл дахиад хагас зуун жил улсаа удирдах 

байх гэж уулзсан хэдэн хүн мөрөө хавчин 
хэлж байлаа.
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ТОЙМДеФакто 

СУДАЛГАА: УЛС ТӨРИЙН НАМУУД “ХАГАС АРДЧИЛАЛТАЙ” БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ СОНСГОЛ: 60 ТЭРБУМ  

Анх удаа “монголын улс төрийн намуудын дотоод 

ардчиллын” индексийн судалгааг Дефакто Институт 

2018 оны 2-5-р саруудад хийж тайлангаа олон нийтэд 

мэдээлсэн. Судалгааг намын гишүүдээс утсаар асуулга 

бөглүүлэх болон эксперт судлаачидтай нээлттэй 

ярилцлага хийх аргачлалаар явуулсан. 

Улс орны хөгжилд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 
хэдий ч хийх ёстой зүйлсээ бүрэн хийж чадахгүй байгаа 
институт бол улс төрийн намууд. Ардчилсан, парламентын 
засаглалтай оронд нээлттэй шууд сонгуулиар төрийн 
бүх эрхийг ялсан намд өгдөг. Тиймээс улс төрийн намууд 
дотооддоо аль зэрэг ардчилалтай байгаагаас хамаарч 
тухайн улс оронд ардчиллыг хөгжүүлнэ. 

Ингээд Израйлийн Ардчилал хэмээх институтын 
аргачлалаар “монголын улс төрийн намуудын дотоод 
ардчиллын” индексийн судалгааг хийсэн. Улсын дээд 
шүүхэд бүртгэлтэй 28 нам руу хандаж, удирдлагуудтай 
нь утсаар ярилцахад 10 нь оролцохоос татгалзсан, 12 
нь эргэж холбогдохоосоо төвөгшөөсөн ба 6 намыг л 
оролцуулж чадсан. 

28 намаас гуравхан нам нь л өөрийн вебсайттай ба 
үүнд АН, МАН, Ногоон нам багтаж байгаа юм. Судалгаанд 
оролцсон Дээд шүүхэд бүртгэлтэй 6 намын нийт 
гишүүдийн тоо 535 мянга гаруй байгаа бөгөөд үүнээс 
түүвэрлэхдээ үнэмшлийг 95 хувь, алдааны нарийвчлалыг 
5 хувь байхаар тооцон 384 гишүүнтэй утсаар ярьж асуулга 
бөглүүлсэн. Мөн улс төрийн нам судалдаг хүмүүсээс 10-
ыг нь тохиолдлоор сонгон авч тэдгээр хүмүүстэй урт 
хугацааны хагас бүтэцлэгдсэн ярилцлага явуулж үр дүнгээ 
гаргасан байгаа.

Намын гишүүдийн оролцоо, намын дотоод өрсөлдөөн, 
ил тод байдал, санхүүжилт гэсэн үндсэн хэмжигдэхүүнээр 
улс төрийн намуудыг судлаад үзсэн л дээ. Жишээ нь 

оролцоонд 20, өрсөлдөөнд 24, ил тод байдалд 24, 
санхүүжилт 32 гэсэн индексүүдийг тус тус өгөхөөр болж 
хувийн жингүүдийг тохирсон. Гэтэл оролцооны  20 
онооноос 10 оноо буюу 50 хувийг улс төрийн намууд авсан, 
өрсөлдөөний 24 онооноос 16, ил тод байдлын 24 онооноос 
9, санхүүжилтын 32 онооноос 11 буюу үр дүнд нь оролцсон 
6 намууд их өрсөлдөөнтэй, оролцоо байгаа харин ил тод 
байдал байхгүй, санхүүжилт бол нууц байна гэсэн дүгнэлт 
гарсан. Израйльд бол оноо нь 61-100 байвал ардчилсан 
нам, 30-60 бол хагас ардчилсан нам, 30-аас бага байвал 
ардчилалгүй нам гэсэн дүгнэлт хийдэг жишигтэй. Ингэхээр 
бидний дүгнэлтээр энэ 6 нам “хагас ардчилсан” нам байна. 
Намуудын дотоод ардчиллын түвшин ойролцоо буюу 
хангалтгүй түвшинд байсан. Израйлийн судалгаанд 18 
нам оролцсоноос 5 нам 61-ээс дээш оноотой ба намуудын 
хоорондын зөрөө их байсан.Харин манай судалгаанд 
оролцсон 6 намаас АН 54.2, МАХН 51.7, Эх орон нам 51.4, 
ХҮН 51.2, МАН 48.2, ИЗНН 42.7 хувиар удаалсан байна. Бүгд 
54 хувь буюу 60-аас доош байгаа учраас “хагас ардчилсан” 
нам гэж үзэж байна. 

Ардчилсан нийгмийг хагас ардчилсан намтай байгуулах 
их хэцүү. Тиймээс улс төрийн намуудыг өөрсдийг нь 
ардчилсан болгохоос өөр сонголтгүй гэсэн үг. Намуудаа 
ардчилсан болгож улмаар улсдаа ардчиллыг бэхжүүлж 
чадаагүй бүх орныг Венесуель шиг хувь заяа хүлээж 
байдаг. Нэгэнт л ардчилсан болохоос өөр замгүй тул намын 
гишүүд дотроосоо шаардах хэрэгтэй ба нийгэм гаднаас нь 
шаардах хэрэгтэй байна. 

Энэ судалгааг жил бүр хийх ба судалгаанд хамрагдаагүй 
намууд яагаад зугтаад байгаа асуулт нийгмийн өмнө гарч 
ирнэ байх. Хараат бус судалгааны байгууллагаас зугтаж 
масктайгаа төрийн эрхийг гартаа авахыг ард түмэн хэзээ 
ч зөвшөөрөхгүй. 

АТГ-ын Мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга Э.Идэрцогт 

60 ТЭРБУМЫН ХЭРЭГ НОТЛОГДООГҮЙ ТУЛ 

ПРОКУРОРЫН ШИЙДВЭРЭЭР ХААСАН гэдгийг 

мэдээлсэн. 

Шинжилгээнд ирүүлсэн бичлэг нь эх хувь биш учир дуу 

авианы адилтгал хийх боломжгүй. Бичлэгийг эвлүүлэг 

гэж үзсэн. Мөн 1750 төрийн албан хаагчаас гэрчийн 

мэдүүлэг авахад авлига өгсөн нь тогтоогдоогүй зэрэг 

үндэслэлүүдээр хэргийг хаасан байна. 6-р сарын 28-

нд УИХ-ын гишүүн Л.Оюун-Эрдэнэ энэ хэрэг хэрхэн 

шийдэгдсэн талаар олон нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

өгөхийг шаардан Нээлттэй сонсгол явуулах хүсэлтийг 

19 гишүүдийн дэмжсэн гарын үсгийн хамт УИХ-ын 

даргад өгсөн. 6-р сарын 29-нд чуулган хаасан. Чуулган 

завсарласан хэдий ч байнгын хороо тасралтгүй 

ажиллаж, Нийтийн сонсголыг зохион байгуулах эрх 

зүйн боломжтой гэж байгаа. 

Энэ бол тэртээ тэргүй даравч далдайж булавч бултайх 
хэрэг. Гэмт хэрэг биш гэж бичсэн хүмүүс хэзээ нэгэн 
цагт түүхэн хариуцлага хүлээнэ. 60 тэрбумын хэрэг 
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ШАТАХУУНЫ ҮНЭ-ЧАНАР

Та 10 хоногийн өмнө “машиндаа ч гологдсон бензин” 

нэртэй нийтлэл бичсэн. Улсын хэмжээнд 2017 онд 

борлуулсан нийт шатахууны зөвхөн 10 хувь нь Euro 5 

стандартынх байжээ. Үлдсэн 90 хувь нь байгаль орчин, 

хүний эрүүл мэндэд халтай, олон улсын жишгээс хорин 

хоёр жилээр хоцорсон, чанар муу шатахуун. Мөн өнгөрч 

байгаа долоо хоногт шатахуун хэрэглэгчдийн холбоо 

гэх байгууллагаас зарим компаниуд хуурамч шатахуун 

зарж байна гэж мэдэгдсэн. 

МУ-ын хил дээр бензинд чанарын шалгалт хийдэг юм 
байна. Гэвч МУ-ын бензин, түлшний стандарт зөвхөн 
октаны тоог нь л зааж өгсөн байдаг. Яг ийм стандарт 
Европд 1996 онд байсан юм билээ. Түүнээс хойш Европын 
орнууд зөвхөн октан биш бензин шатахад ялгарах хорт 
хийн нөлөөлөл чухал буюу энэ үзүүлэлт тодорхой түвшнээс 
илүү болоод ирмэгц тийм машиныг явуулахгүй гэсэн 
стандарттай болсон юм байна. 

Урд хөрш China 5 гэдэг стандарттай 
ба Орос өөрөө Евро 5 гэдэг стандарт 
хэрэглэдэг. Сүүлийн үед ирж байгаа 
машинууд монголд зарагдаж байгаа 
бензинийг голоод байна. Тиймээс 
энэ стандартыг нэмэх шаардлагатай 
байна. Японы хуучин машинаар МУ 
дүүрчихсэн, нийт машины 90 хувь 

нь 10-аас дээш жил ашиглагдсан хөгшин машин байна. 
Тиймээс 10 жил явчихсан машинуудад юу ч хийсэн яадаг 
юм гэж байх шиг байна л даа? 

Бидний хэрэглэж байгаа бүх шатахууны 10 хувь нь л Евро 
5 стандартынх, үлдсэн 90 хувь нь бидний эрүүл мэндийг 
хохироож байгааг хэн ч ярихгүй байна. 

Үнийн хувьд, урт хугацаандаа хамгийн бодитой үнэ бол 
зах зээлийн үнэ. Төр үнэ зохицуулах нэрээр бантан хутгаж 
байгаа ба төр өрөвчхөн дүр үзүүлж МУ-ын эдийн засгийг 
унагаж байна. 

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh7-sh1 

холбоосоор үзнэ үү

тохиолдлоор дахин сөхөгдөөгүй. 
Авлигыг зогсоохгүйгээр МУ хөгжихгүй, 
баялагаа ч зөв хуваарилахгүй, баян 
ядуугийн зөрөө улам л ихсэнэ. Баян 
ядуугийн зөрөө асар их, төр цагдаа 
нь авлигад идэгдсэн байх юм бол 
иргэдийн дунд үймээн самуун гардаг, 
төр засаг тогтворгүй болдог ба 
төрийн эрх удалгүй нэг этгээдийн гарт 
орчихдог. 

МАН үнэхээр энэ хэргээ нуугаад 
өнгөрвөл дараагийн сонгуульд бараа 
нь ч харагдахгүй. Тэгээд энэ хэдэн 
гишүүдтэйгээ цуг энэ нам алга болно 
л доо. Үүнийг харсан зарим  гишүүд 
нь дуугараад эхэлсэн ба түүнийг нь 
дэмжээд 18 гишүүн ороод ирлээ шүү 
дээ. Яг үнэндээ энэ асуудлаар нээлттэй 
сонсгол явуулахаас өөр сонголтгүй 
болсон. Нээлттэй сонсголыг хойшлуулах тусам МАН-д 
халтай. Эд намын удирдлагаа өөрчлөхгүйгээр, хариуцлага 
тооцохгүйгээр, намын санхүүжилтын хууль журмаа 
өөрчлөх, хэрэгжүүлэхгүйгээр энэ намын нэр хүндийг аварч 
чадахгүй байдалд хүрсэн байна. Энэ нам эрх мэдэлтэй 

байхдаа эдгээр асуудлаа цэгцлээд, цэвэрлээд урагшаа 
явахгүй бол эрх мэдэлгүй байхдаа хийж чадахгүй. Нээлттэй 
сонсголыг дэмжээгүй гишүүд намдаа нэр хүндээ алдана, 
улс төрөөс үүрд шахагдана гэж бодож байна. Хамгийн 
хоржоонтой нь энэ асуудлаар нээлттэй сонсгол хийхгүй 
юм бол МУ авлигаас ойрын ирээдүйд салахгүй. 
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ЧУУЛГАНЫ ОНЦЛОГ:

ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОГЧИД:

Азийн Бизнесийн Холбооны оны чуулган нь Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ нийлүүлэх 
эрмэлзэлтэй жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдэд зориулсан тусгай арга хэмжээ юм.

• Ази – Номхон далайн орнуудын зах зээлийн талаарх бодитой, стратегийн мэдлэг, мэдээлэл олгох хэлэлцүүлэгт оролцож,

• Сонирхолтой, үр дүнтэй хэлбэрээр олон улсын бизнесийн хамтрагчидтайгаа танилцаж, хүрээгээ тэлэх боломж;

• Өөрийн бизнесээ өргөжүүлэхэд хэрэгтэй, онцлууштай, шинэлэг, өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй танилцах, туршлага 
судлах бололцоо;

• Бизнесээ олон улсын зах зээлд гаргахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт татах боломжоор хангагдана. 

Чуулганы эхний өдөр: Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ 
гаргах буюу бизнесээ тэлэхээр төлөвлөж буй бизнес эрхлэгч хэн бүхэнд хамаатай асуудлууд болох 

ямар стратеги баримталж, өөрийн бизнесээ хэрхэн тогтвортойгоор хөгжүүлэх талаар дараах 
сэдвүүдээр цуврал хэлэлцүүлэг өрнөнө. 

Хэлэлцүүлэгт оролцох зочдын төлөөлөл:

Чуулганы хоёр дахь өдөр: 
Хөрөнгө оруулагч татах танилцуулга хийх тусгай хүлээн авалт 

зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах вэбсайт:   www.dbiaa.org, утас: 99109804

Чуулганы гурав дахь өдөр: 
Манилагийн алдартай, түүхэн дурсгалт Corregidor аралтай 

танилцах аялал зохион байгуулагдана.

LUIS ARCANGEL
Манилад төвтэй, олон улсад салбартай
Montgomery Fitch + Associates 
группын Ерөнхийлөгч

CONNIE DA CUNHA
Хөрөнгө оруулалтын болон төслийн 
удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч, 
Австралийн Nexus Sovereign Group-ын үүсгэн 
байгуулагч, гүйцэтгэх захирал

CHERYL CHONG
Сингапурын Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн 
FundedHere байгууллагын Хувийн хөрөнгө 
оруулагчдын хэсгийн дарга

PRASHANTA PRADHAN
Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн стратегич, 
эдийн засгийн бодлогын зөвлөх. Камбожи улсаас 
ирж оролцоно.

Азийн макро эдийн засаг, улс 
төрийн орчин

Азийн жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдийн 
боломж, сорилтууд

Азийн бизнесүүдийн хөгжлийн 
 чиг хандлага

Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын үйлчилгээ, 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн чиг 

хандлага
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