
Өнөөдөр дэлхий нийтийн хэмжээнд 
бизнесийн хөгжил шинэ шатанд гарч байна. 
Компаниуд бизнесийн үүргийг зүгээр нэг 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, оршин 
тогтнох, ашиг орлого олох үйл ажиллагаа 
гэхээс илүүтэйгээр өөрсдийгөө нийгмийн 
хөгжлийг тодорхойлж, чиглүүлэгч гэж 
харах болжээ. Бизнесийн үйл ажиллагаа 
глобалчлагдаж, компани, корпорациуд 
өргөжин тэлж байгаа нь тэд зайлшгүй 
бодлогын түвшинд хүрч хөгжих шаардлагыг 
бий болгож байна. Монголын бизнесүүд 
ажлын байр бий болгож, татвар төлөх замаар 
нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулж ирсэн. 
Гэвч энэ нь байгаа нөхцөл байдлыг хэвээр 
үргэлжлүүлж, хэрэглэгчид болон төрийн 
үйл ажиллагаанд хариу үйлдэл үзүүлэхээс 

хол хэтрэхгүй байна. Харин бодлогыг зөв 
тодорхойлох, үйл ажиллагаа, стандартыг 
шинээр тогтоож хэрэгжүүлэхэд хувийн 
хэвшлийн идэвх, санаачлага маш чухал. Ийм 
оролцоо хэрэгтэй асуудлын нэг бол улс орны 
хөгжлийг хойш татаж, шударга өрсөлдөөнийг 
үгүй хийж буй авлига юм. Авлигын асуудлыг 
таслан зогсоох нь бизнест ашигтай, мөн 
үр ашиггүй зардал буурч, ашиг орлого 
нэмэгдэнэ гэдэгтэй бизнес эрхлэгчид санал 
нэгдэж байна. Харин хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг 
асуулт тавигдана. Энд юуны өмнө авлигыг 
байдаг л зүйл биш харин хамгийн бохир, 
муу арга гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх, үүний 
зэрэгцээгээр ёс зүйн өндөр стандартыг 
бодлого, үйл ажиллагааны эхэнд тавьж 
хэвших нь чухал байна.

БИЗНЕСИЙН ХӨГЖИЛ БА ЁС ЗҮЙ

Улаанбаатарын Эдийн Засгийн Клуб, Азийн сан 
хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 2-нд “Бизнесийн 

хөгжил ба ёс зүй” сэдвээр бизнес эрхлэгчид, хувийн 
хэвшлийн ассоциаци, холбоодын дунд нээлттэй 
хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгээр 

Азийн сангаас жил бүр явуулдаг “Бизнес эрхлэлтийн 
орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааны 2017 

оны үр дүнг танилцуулав.



Бизнесүүд хоорондоо болон төртэй харилцах ёс зүйн хэм хэмжээ тогтоогүй байна. Зарим бизнес 
эрхлэгчид ёс зүй гэдэг талаар ямар ч ойлголтгүй байна. Жишээ нь: Хятадад үйлдвэрлэсэн барааг Хон 
Конгийнх гэж хэлээд зардаг ёс зүйгүй байдалтай бид өдөр тутам таардаг. Манай бизнесүүд богино 
хугацаанд нэг удаа хэн нэгнийг хуурч мөнгө олох гэсэн ойлголттой болсон нь харамсалтай. Ёс зүйн 
стандарт хамгийн эрт төлөвшин тогтох боломжтой орчин жижиг дунд бизнесүүд. Ер нь бизнес бол 
үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хангах, тэдний асуудлыг шийдэж өгдөг ажлыг л хэлэх учиртай.

ЗАРИМ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД БИЗНЕСИЙН
ЁС ЗҮЙН ТАЛААР ЯМАР Ч ОЙЛГОЛТГҮЙ БАЙНА

Нүүдэлчин группын
Үйл ажиллагаа хариуцсан 

захирал

Д.Цэцэн

Бизнесүүд хэзээ ч өөрсдөө авлигач болохыг хүсдэггүй, тэр зүйлд мөнгө зарцуулж байгаагийн 
хэрээр бизнесийн өртөг өсдөг учраас. Бизнесүүд том болох тусмаа авлига нэмэгдэх хандлагатай. 
Авлигын асуудлыг шийдвэрлэхэд юуны өмнө мэдээлэгч, шүгэл үлээгчийг хамгаалах шаардлагатай 
байна. Төрийн албан тушаалтны хууль бус асуудлыг мэдээлэхэд маргааш нь нөгөө байцаагч нь олж 
мэдчихээд аж ахуйн нэгжийг дарамтлах тохиолдол бодит байдал дээр цөөнгүй байна. Мэдээлэгчийг 
хамгаалах маш сайн орчин хэрэгтэй байна. Иргэн, аж ахуй нэгж онцлог ялгаатай учраас хамгаалах эрх 
зүйн орчин нь мөн ялгаатай байх болов уу.

МЭДЭЭЛЭГЧ, ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧДИЙГ ХАНГАЛТТАЙ 
ХАМГААЛААГҮЙ ЦАГТ АВЛИГА БУУРАХГҮЙ

МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөлийн дарга 

Л.Болормаа

Авлига зөвхөн дарамт биш. Авлига давуу талыг бий болгож байна. Ер нь манай томоохон компаниуд 
хоёр хуваагдаад хоёр намд үйлчилдэг болчихсон. Зарим нь аль алинд нь үйлчилдэг. Тамга өвөртөлсөн 
хүн тендер аваад байхаар цаана нь хүнээ ажиллуулаад, шударгаар явж байгаа компаниуд хохироод 
байна. Эцэстээ компаниуд энэ шударга бус системийнхээ хохирогч, боол нь болчихоод байна. Энэ 
байдлаас гарахад хэвлэл, мэдээлэл чухал үүрэгтэй гэж харж байна.

ТОМ БИЗНЕСҮҮД АВЛИГЫН ТЭЖЭЭГЧ
БУСАД НЬ БООЛ НЬ БОЛЧИХООД БАЙНА

Бизнес эрхлэгч

П.Амар

Бидний хийсэн судалгаагаар компаниудаас “төрийн манлайлал дутмаг, дэмжлэг муу байна”гэсэн 
шүүмжлэл түгээмэл гарсан бөгөөд бизнесийн орчингоо сайжруулахын тулд төрийн манлайллыг 
хүлээж байснаас өөрсдөө нэгдэн санаачлага гаргаж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх тал дээр 
нийгмийн хариуцлагатай ажиллах нь компаниудын зүгээс хийх шаардлагатай алхам юм. Ингэснээрээ 
хөрнөгө оруулалтыг татах, шинэ бизнесийн боломжуудыг нээх давуу талууд компаниудын өмнө бий 
болно. Харин нийгмийн зүгээс мэдлэг, мэдээллийн тэгш байдлаас болж компаниудад болон төрийн 
байгууллагуудад тавих нийгмийн шаардлага хүчгүй, нэгдмэл бус, нүдээ олоогүй түвшинд байна.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА, ХАМТЫН САНААЧЛАГААРАА 
КОМПАНИУД НИЙГМЭЭ МАНЛАЙЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

Компанийн засаглалын 
хөгжлийн төвийн Гүйцэтгэх 

захирал

Т.Цэнд-Аюуш

Монголын авлига, дампуурлын эх үндэс нь улс төрийн намууд болоод байна. Төрөөс манлайлал 
хүлээхэд хэцүү байна. Учир нь төрд орохдоо улс төрийн кампанит ажлын зардлаа нөхөх гээд орсон 
хүмүүс хувийн хэвшлээ уруу татаад байна. Уг нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нөхцөл байдлыг өөрчлөх, 
засч сайжруулахад туслах ёстой. Гэтэл улс төр, бизнест үйлчилж байна. Жишээ нь: Монголын томоохон 
банкууд өөрсдийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлтэй байна. Мөн төр засагт хэвлэл мэдээлэлтэй хүмүүс 
олон байна. Эдгээрийн эздийг нь ил болгож, ил тод зохицуулах хэрэгтэй байна.

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН САНХҮҮЖИЛТ АВЛИГЫН НАМАГ, 
ДАМПУУРЛЫН ЭХ ҮНДЭС НЬ БОЛЖ БАЙНА

Улаанбаатарын Эдийн 
засгийн клубын Ерөнхийлөгч

Д. Жаргалсайхан


