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КОМПАНИЙН ХАРИУЦЛАГА БА  
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ХООРОНДЫН 

УЯЛДАА ХОЛБОО СУЛ БАЙНА УУ? 
Компанийн хариуцлагын тухай асуудлыг одоогоос 20 

гаруй жилийн өмнөөс анхаарч үзэх болсон хэдий ч 
өнөөдрийг хүртэл дэлхий нийтэд энэ талаар нэгдсэн 
ойлголт, хэрэгжилтэд хүрээгүй хэвээр байгаа бөгөөд 
компанийн хариуцлагын талаар хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөрүүд нь уг  асуудлын гүнд тэр бүр бүрэн орж 
чадахгүй байна.1   Харин компанийн хариуцлагын нэг ач 
холбогдолтой тал нь байгаль орчинг хамгаалах, нийгмийн 
болон ёс зүйн тулгамдсан олон асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд нийгмийн бусад оролцогчидтой байнга 
идэвхитэй хамтран ажилладаг явдал юм.  

Компанийн хариуцлагын асуудал хөгжихийн хирээр 
түүнийг авлигатай тэмцэх асуудалтай холбон авч үзэх 
шаардлагатай болсон төдийгүй цаашид компанийн 
хариуцлагын асуудалд авлигатай тэмцэх хүчин 
чармайлтууд хэрхэн нөлөөлөх, ямар үүрэг гүйцэтгэх нь 
судлаачдын анхаарлыг зүй ёсоор татаж байна.  

                                                           

1 The use of the term ‘corporate responsibility’ rather than ‘corporate social responsibility’ throughout this paper is deliberate.  Many 
practitioners in the field have adopted this terminology and the authors believe that the term is more apt as it removes the more 
philanthropic connotation the term may have traditionally had. The term corporate social responsibility (CSR) has, however, been 
retained in quoted material. 



 
Компанийн хариуцлагыг 
тодорхойлох нь 

Компанийн хариуцлага буюу 
компанийн нийгмийн хариуцлага 
гэдэг нь компанийн нийгэм, эдийн 
засаг, байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаарх асуудал 
байдаг.  

Түүнчлэн уг асуудлыг компаниудын 
хоорондын  бараа бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх зах ззэлийн харилцаанд  
төдийгүй  компаниас олон нийтийн 
өмнө хүлээх хариуцлагыг 
тодорхойлох улс төрийн бодлого 
боловсруулах үед ч  чухалчлан авч 
үздэг.  

 
 
 
 

 

 

 

Ойлголтуудыг уялдуулах нь  

Компанийн хариуцлага нь нийгмийн тогтвортой байдлыг 
хангахад багагүй нөлөө үзүүлдэг учир бизнесийн орчинд 
хариуцлагатай ажиллах ёс зүйг бий болгож, улмаар 
цаашид гарч болох эрсдлийг багасгахын тулд компанийн 
засаглалын асуудлыг авлигатай тэмцэх хүчин 
чармайлттай нягт холбон тайлбарлах шаардлагатай 
болно. Энэ утгаараа орчин үед компанийн засаглал болон 
бизнесийн салбарт авлигатай тэмцэх бодлого, арга 
хэмжээг адил түвшинд, хамтад нь авч үздэг болжээ. 2008 
оны санхүүгийн хямрал нь зарим талаараа компаниудын 
хувиа хичээсэн, хариуцлагагүй, авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагааг компанийн сайн засаглалтай зохистой 
хэмжээнд уялдуулж  чадаагүй, компаниуд үйл 
ажиллагаагаа хууль ёсны дагуу шударга явуулах ухамсар 
дутагдалтай байгааг харуулсан.  

Энэхүү судалгааны ажил нь дээрх хоёр асуудлын 
хоорондын хоосон орон зайг арилгаж, авлига, хээл 
хахууль болон компанийн хариуцлагын асуудлуудыг 
уялдуулахыг хичээсэн болно. Компанийн засаглалын 
асуудлыг боловсронгуй болгохдоо авлигатай тэмцэх арга 
хэмжээг компанийн хариуцлагын хөтөлбөрт цогц байдлаар 
тусгах нь зүйтэй юм. 

  

2007 онд хийсэн Маккинсеугийн 
судалгаанд өгүүлснээр 
компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын 
72 хувь нь компанийн хариуцлагын 
асуудлыг компанийн цаашдын 
стратеги төлөвлөгөө болон үйл 
ажиллагаанд хамтад нь тусгахыг 

Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбогдох нь  

Компанийн хариуцлагын асуудлыг олон талаас нь 
тодорхойлж болох ба2 хамгийн гол нь компани өөрийн 
хувь нийлүүлэгчдэд санхүүгийн ашиг бий болгохын 
зэрэгцээ нийгмийн зарим тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг.3 Компанийн 

                                                           

2 Terms abound: corporate responsibility, corporate social responsibility (CSR), corporate citizenship or, as recently coined by a UK 
expert, corporate sustainability responsibility. Also see: CSR International www.csrinternational.org/?p=1100 . 
3 See: www.csrinternational.org/?p=1100. The International Organization for Standardization has been working on ISO 26000, a 
voluntary standard for corporate responsibility by companies. See: www.iso.org/sr .  
  
 



дэмжсэн боловч тэдний тэн хагас 
нь, харин 60  хувь нь бараа 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, 
хэрэглэгчдэд хүргэх  хүртэлх бүх үе 
шатанд компанийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэх тал дээр санал нэгтэй 
байгаа ч цөөхөн хэсэг нь л үүнийг 
бодитой хэрэгжүүлдэг гэж 
мэдэгджээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанийн хариуцлагыг 
компанийн эрхэм зорилго болгох 
нь 

Зарим тохиолдолд бодит үйл 
явдлаас сургамж авах хэрэгтэй 
болдог. Тухайлбал, Их Британти 

нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагын эцсийн зорилго нь 
тогтвортой хөгжлийг хангах, нийгэм болон хүрээлэн 
орчинтой зохистой харилцахад чиглэдэг. Үүнтэй 
холбоотойгоор компанийн засаглал нь удирдлагын дотоод 
бүтэц, зохион байгуулалтад илүү анхаардаг. Компани хээл 
хахууль болон авлигад өртөхөөс сэргийлсэн дотоод 
бүтцийг бүрдүүлснээр янз бүрийн эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлдэг. Ө.х компанийн засаглал чиг үүргээ амжилттай 
хэрэгжүүлснээр эцсийн дүнд компанийн санхүү болон 
бусад үйл ажиллагааны гадны сөрөг нөлөөнд өртөх 
байдлыг бууруулж, нарийн тооцоо бүхий, зөв нэгдсэн 
тогтолцоог бий болгоход оршино.4  

Компаниудаас авлигын хэрэгт холбогдох магадлалыг 
тооцоолох, компаниас авлига өгөх явдлыг бууруулах нь 
зөвхөн компанийн засаглалд хамаарах асуудал биш 
бөгөөд өргөн утгаараа компанийн хариуцлагын үзүүлэлтэд 
шууд нөлөөлдөг. Транспаренси интернэйшнл байгууллага 
/ТИ/-ын үзэж буйгаар компанийн нийгмийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэх асуудлыг нийгэм дэхь авлига, хээл 
хахуультай тэмцэх үйлсээс ангид авч үзэх боломжгүй юм. 
Үүний  жишээг Өмнөд африкийн Кинг III тайлангаас харж 
болох ба уг тайланд компанийн бизнесийн стратеги 
төлөвлөгөө, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого, 
төлөвлөгөөний биелэлт, компанийн оршин тогтнох чадвар 
зэрэг нь  өөр хоорондоо төдийгүй компанийн 
хариуцлагатай хэрхэн салшгүй холбогдож байгааг 
харуулсан байна.5  

Энэ утгаараа компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг 
авлигатай тэмцэх хүчин чармайлттай холбон үзсэнээр 
илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. Одоогоос 10 гаруйхан 
жилийн өмнө компанийн хариуцлагын асуудлын ач 
холбогдлыг үл тоомсорлон, түүнийг тур зуурын, хийсвэр 
онол гэж үзэх хандлага түгээмэл байсан бол  орчин үед 
энэ байдал эрс өөрчлөгдөж, компанийн хариуцлагыг 
өндөржүүлэх замаар дэлхий дахинд тулгамдаж байгаа 

                                                           

4  Transparency International, ‘Strengthening Corporate Governance to Combat Corruption’ Policy Position #03/2009 (Berlin, 
Germany: TI, 2009). 
5 The King III Report was passed on 1 September 2009 and entered into law on 1 March 2010. For more information, see: 
www.pwc.com/za/en/press-room/king-iii-integrated-reporting.jhtml .   



улсын газрын тосны үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг Шелл компани 1990 оны 
дундуур өөрийн газрын тосны 
хадгалах байрыг өөр газарт 
шилжүүлэх үед олон нийтийн зүгээс 
багагүй эсэргүүцэлтэй  тулгарчээ. 
Учир нь ингэж зөөснөөр байгаль 
орчинд сөрөг нөлөө учруулна гэж 
болгоомжилмон байна. Харин 
эрдэмтэд агуулахыг өөр газарт 
шилжүүлэхийг дэмжиж байсан юм. 
энэ явдлаас сургамж авсан 
компанийн захирал Шелл Спар 
хэлэхдээ: “Бид энэ асуудлыг зөвхөн 
Их Британти улсад  ярих бус бусад 
оронд ч ижил төрлийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг  компаниуд энэ 
талаар анхаарч хамтран ажиллах 
хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна” 
гэжээ.  

 

олон асуудлыг шийдвэрлэх боломж байгааг олон төрийн 
бус байгууллага, хувь хүн өөрсдийн судалгаагаар 
харуулсаар байгаа юм. 

Компаниуд өөрсдийн бизнесээ амжилттай явуулахын 
зэрэгцээ компанийн хариуцлагаа хэрхэн дээшлүүлэх 
талаар багагүй судалгаа хийсэн. Компанийн нийгмийн 
хариуцлагын асуудал нь өдөр тутам бизнесийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг аль нэг нэгжийн тухай бус харин 
тухайн компанийн зүгээс хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
бүрэн хангаж ажиллах тухай асуудал юм. Энэ талаараа 
авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт чухал байр суурь эзэлдэг.  

Зарим шүүмжлэгчдийн үзэж байгаагаар компанийн 
хариуцлагыг гагцхүү гадагш, нийгэм рүү чиглэсэн, хандив, 
тусламжийн үйл ажиллагаа төдийгөөр ойлгодог. Үүний 
эсрэгээр компанийн хариуцлага нь өөрийн бизнесийг 
амжилттай явуулах үндсэн нөхцөл болохыг томоохон 
бизнесменүүд өөрийн туршлагад үндэслэн дүгнэсэн 
байдаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанийн хариуцлагын 
асуудлыг хөрөнгө оруулалтын 

 

Компанийн нийгмийн хариуцлагын ач холбогдол улам 
бүр нэмэгдсээр байна 

Компанийн  хувь нийлүүлэгч болон хувьцаа эзэмшигчид 
төдийгүй компани өөрөө сайн ажиллах, хариуцлагатай 
байх шаардлага урган гарч байна. Учир нь хөрөнгө 
оруулагчид хөрөнгө оруулалт хийхийн өмнө тухайн 
компанийн том, жижгийг бус түүний байгаль орчин, 
нийгэмд оруулж буй хувь нэмэр, удирдлагын тогтолцооны 
оновчтой хуваарилалтыг харгалзан үздэг. Өөрөөр хэлбэл, 
хөрөнгө оруулалт нь өөрөө нийгмийн хариуцлагатай болж 
байгаа юм.  

Мөн зарим оронд компанийн хариуцлагыг өндөржүүлэх 
талаар хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг бий болгожээ. 
Тухайлбал, Дани болон Франц улсад компаниудыг жилийн 
тайландаа компанийн хариуцлагын талаар дурьдаж 



шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаатай холбох нь  

2005 онд НҮБ болон зарим 
томоохон хөрөнгө оруулагч нар 
хамтран “Хариуцлагатай хөрөнгө 
оруулалтын зарчим” баримт бичгийг 
боловсруулсан ба  түүнд зааснаар 
хөрөнгө оруулагчид шийдвэр 
гаргахдаа компанийн засаглалын 
хүрээнд компанийн хариуцлагын 
талаарх хүчин чармайлтын 
асуудлыг  анхаарахыг зөвлөсөн 
байна. Энэ баримт бичигт нэгдэн 
орсон компаниуд хөрөнгө оруулалт, 
үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 
байгаль орчин, нийгэм, компанийн 
засаглалтай зохистой хэлбэрээр 
уялдуулахыг үүрэг  болгосон ба 
өдгөө компанийн эзэд, хөрөнгө 
оруулалтын менежрүүд, 
мэргэжлийн үйл ажиллагааны 
байгууллагууд зэрэг 700 гаруй 
гишүүн нэгдэн оржээ. 
(www.unpri.org)  

 

байхыг хуульчилсан байна. Түүнчлэн Англи улсад 
тэтгэврийн сангийн удирдагчид аль нэг компанид хөрөнгө 
оруулахдаа уг компанийн нийгмийн хариуцлагын 
үзүүлэлтийг заавал шалгасны дараа шийдвэрээ гаргахыг 
үүрэг болгосон байна. Мөн 2009 оны 2 сард Нигерит 
нилээдгүй маргаан дэгдээсэн нэг зүйл бол компани 
ашгийнхаа 3.5 хувийг энэрэнгүй үйлсийн төлөө 
зарцуулахыг шаардсан эрх зүйн актыг баталсан явдал 
юм.6 Мөн Болгар улсад компанийн хариуцлагын хүрээнд 
ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулахыг 
компаниудад үүрэг болгосон байна.7  

Компанийн хариуцлагын талаарх судалгааны ажлыг улам 
өргөн хүрээнд хийж байгаа өнөө үед авлигатай тэмцэх 
хөдөлгөөнийг  компанийн нийгмийн хариуцлагатай холбон 
судалж,  ялангуяа компани бусад байгууллага, иргэнтэй 
бизнесийн төрөл бүрийн хэлцэл хийхдээ компанийн 
хариуцлагыг ухамсарлах ёс зүйн үүднээс бусдад ямар нэг 
хэлбэрээр авлига, хээл хахууль өгөхөөс бүрэн татгалзах  
шаардлагатай болохыг анхааруулсаар байна.  Энэ 
утгаараа компанийн хариуцлагын гол үзүүлэлт болох ёс 
зүйтэй байх асуудал нь авлигатай тэмцэхэд шууд эерэгээр 
нөлөөлдөг бол нөгөө талаас авлигатай тэмцэх талаарх 
хөтөлбөрүүд нь компанийн үйл ажиллагаан дах 
хариуцлагыг өндөржүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.  

Байгаль орчны тогтвортой байдал, хөдөлмөр, хүний эрх 
зэрэг ойлголтуудтай харьцуулахад авлигын асуудлыг 
саяханаас л компанийн нийгмийн хариуцлагатай холбон 
авч үздэг болсон. Учир нь ТИ байгууллага болон 
авлигатай тэмцэх бусад байгууллагууд үүсгэн 
байгуулагдаж, Дэлхийн Банкнаас авлигыг дэлхий нийтийн 
хөгжилд саад учруулж байгааг тодорхойлох хүртэл буюу 
1990 оны эцэс хүртэл төрийн болон хувийн хэвшлийн 

                                                           

6 See Nigerian CSR Legislation: Good News or Bad? CSR Digest 25 May 2009: www.csrdigest.com/2009/05/nigerian-csr-
legislation-good-news-or-bad . 
7 For information on Bulgaria’s legislation, see: www.hermesosr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=241:2-
bulgarianlegislation&catid=102:bulgaria&Itemid=406 



салбарт авлигатай тэмцэх асуудлыг төдийлөн чухалчлан 
авч үздэггүй байсан юм.8 Харин 2003 онд НҮБ-ын Авлигын 
эсрэг конвенц батлагдан гарснаар энэ асуудлыг дэлхий 
нийтийн хэмжээнд авч үзэх болсны илрэл юм.  

 

НҮБ-ын Глобал компакт: 
Авлигатай тэмцэх гол тулгуур 
болох нь   

энэхүү компакт/баримт бичиг/-т 
дэлхийн 5800 гаруй компаниуд 
нэгдэн орсон ба тухайлбал 
Мексикийн барилгын CEMEX 
компани, Германы эмийн 
үйлдвэрлэлийн Bayer зэрэг 
томоохон компаниудыг нэрлэж 
болно. Тус компактад нэгдэн орсон 
компаниуд эхний  жилд хүний эрх, 
байгаль орчин, хөдөлмөр 
хамгаалал, авлигын эсрэг  
тэмцлийн талаарх өөрсдийн үйл 
ажиллагааг, харин 5 жилийн дараа 
компактад заасан нийт 4 асуудлаар 
тайлан гаргах үүрэгтэй байдаг. “ТИ” 
байгууллага тус компактын 10 
дугаар зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, 
тайлагнах талаар зөвлөмж гарган 
оролцогчдод хүргүүлдэг. Харин  
компактад заасны дагуу тайлангаа 
гаргаагүй компанийн гишүүн байх 
эрхийг  хасдаг. Одоогийн байдлаар 
нийт 1800 компани хасагдсан байна.  

 

 

Компанийн хариуцлага болон авлигатай тэмцэх 
асуудлыг уялдуулах нь  

Компанийн хариуцлагын асуудлыг авлигатай хийх 
тэмцэлтэй холбон үзэх нь нэгэнт зүй ёсны хэрэг болсон 
хэдий ч тэдгээрийн харилцан нөлөөллийн асуудлыг 
бизнесийн төрөл, салбаруудтай хэрхэн зөв холбох нь 
тулгамдсан асуудал болжээ.  

АНУ-ын хувьд авлигатай тэмцэх асуудлыг компанийн 
хуулийн хэлтэс /зарим тохиолдолд хяналт болон 
хэрэгжилт хариуцсан хэлтэс/, харин компанийн 
хариуцлагын асуудлыг гадаад харилцааны хэлтэс эсвэл 
компанийн хариуцлагын асуудлыг хариуцсан бие даасан 
нэгж тус тус хариуцдаг. Харин харамсалтай нь тэдгээр 
нэгжүүдийн хоорондын үйл ажиллагаа нь төдийлөн сайн 
уялдаж чадахгүй байгаа юм. Түүнчлэн бодит байдал дээр 
компанийн хариуцлагын асуудал нь бизнесийн үйл 
ажиллагааны үндсэн нэг хэсэг биш учраас түүнд анхаарал 
бага хандуулахын зэрэгцээ, энэ талаар баримтлах 
бодлогын зохицуулалт болон хэрэгжилт сул,  энэ талаарх 
ажилтнуудын оролцоо ч хангалтгүй байдаг.  

Хэдийгээр бодит байдал ийм байгаа ч сүүлийн үед 
компанийн хариуцлагыг авлигын эсрэг үйл ажиллагаатай 
нэгтгэх хүчин чармайлтыг ялангуяа компанийн ёс зүй 
болон бизнесийн нэр хүндтэй холбон авч үзэх хандлага 
гарсан. Жишээлбэл 2008 онд Английн шүүгч, Лорд 
Вүлфийн бичсэн нэгэн нийтлэлд дурьдсанаар Их Британи 
улсын BAE Системс, хамгаалалтын компани уг асуудлыг 
өөрийн ёс зүйн дүрэмд оруулжээ. Тус компани авлига, 
хээл хахууль өгөх явдлыг компанийн хариуцлагын 

                                                           

8 This is based on public statements made in 1996 by then World Bank President James Wolfensohn. See: 
http://go.worldbank.org/MR1Y8R0ZA0 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

салшгүй хэсэг хэмээн үзэж, ёс зүйн хувьд байж болшгүй 
зүйл гэж үзжээ.9 Мөн тэрээр “Компанийн хариуцлагын 
хороо нь бизнесийн үйл ажиллагааны ёс зүйн стандартыг 
хангуулах болон байгууллагын нэр хүндэд учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь тус хорооны нэн 
тэргүүний асуудал байх ёстой” гэж зөвлөсөн байна.  

Энд яригдаж буй ойлголтуудыг уялдуулах асуудлыг 
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 2004 оны “UN Global 
Compact” буюу НҮБ-ын дэлхий нийтийн компактад 
компанийн хариуцлагыг өндөржуулэх асуудлыг тусгасан 
байдаг. Уг баримт бичигт хүний эрх, хөдөлмөр, байгаль 
орчныг хамгаалах болон тэдгээртэй нягт холбоотой наад 
захын стандартуудыг тогтоосон ба улс орнуудыг сайн 
дураараа хэрэгжүүлэхийг уриалсан. Тус баримт бичиг нь 
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон Нэгдсэн 
Үндэстний байгууллагын Авлигын эсрэг конвенц зэрэг 
дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрээ 
хэлэлцээрүүдээс үндэстэй бөгөөд үндсэн 10 зарчмыг 
агуулсан.10  Компаниуд аль улсад үйл ажиллагаагаа 
явуулж байгаагаас үл хамаарч тус баримт бичигт гарын 
үсэг зурсан тохиолдолд тэдгээр зарчмуудыг дагаж мөрдөх 
үүрэгтэй юм. ТИ байгууллагын хүчин чармайлтын үр дүнд 
тус баримт бичигт авлигатай тэмцэх талаарх компанийн 
үүргийг 10 дахь зарчим болгон оруулсан. НҮБ-ын Авлигын 
эсрэг конвенц ч энэхүү зарчмыг оруулахад гол түлхэц 
болсон. Ийнхүү 10 дахь зарчим буюу авлигатай тэмцэх 
асуудал нь компанийн нийгмийн хариуцлагын үндсэн 
бүтцэд хамаарч байгаль орчин, хүний эрх, хөдөлмөр 
хамгаалал зэрэг бусад асуудлуудтай холбогдсоноор энэ 
асуудлыг  цоо шинэ өнцгөөс харах  эхлэл болсон.11  

“ТИ” болон хөрөнгө оруулагчдын зүгээс компанийн 
нийгмийн хариуцлагыг авлигын эсрэг  нэгтгэсэн өөр нэгэн 
хүчин чармайлтын үр дүнд  авлигатай тэмцэх үзүүлэлтийг 

                                                           

9 Woolf Committee, ‘Business ethics, global companies and the defence industry –  Ethical business conduct in BAE Systems plc– 
the way forward’, May 2008 p.42. See: http://217.69.43.26/woolf/Woolf_report_2008.pdf . 
10 See: UN Global Compact Principles: www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.html. 
11  See: UN Global Compact Principles: www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.html; ‘International 
corporations decide to add 10th principle to UN Global Compact’, Press release, 23 June 2006 
www.transparency.org/index.php/news_room/latest_news/press_releases/2004/2004_06_23_anti_corr_princ_u n_global_compact. 



 

 

 

 

 

 

 

2001 оноос хойш “FTSE4Good” 
индексэд заасан шалгуур үзүүлэлт 
болон зөвлөмжид заасныг 
хэрэгжүүлээгүй  270 гаруй компани 
хасагдаад байгаа бөгөөд өнөөдрийн 
байдлаар 820 гаруй компани байна.  

 

компанийн хариуцлагын үндсэн үзүүлэлтийн нэг болгохоор 
чухал оролдлогуудыг хийсэн. Тухайлбал, 2005 онд “ТИ” 
байгууллага нь “FTSE4Good” гэх үзүүлэлтэд хээл хахууль 
авлигын эсрэг шалгуур үзүүлэлтийг байгаль орчны 
менежмент, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, хүний 
эрх, бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн сүлжээ болон 
хөдөлмөрийн стандарт зэрэг үзүүлэлтүүдтэй нэгэн адил 
түвшинд үзэхийг шаардсан. Хээл хахууль болон авлигын 
эсрэг шалгуур үзүүлэлтүүд нь компанийн авлига хээл 
хахуульд холбогдох боломжоос шалтгаалан өөр өөр 
түвшинд тодорхойлогдсон. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь авлигад 
өртөх магадлалыг тогтоох шалгуур үзүүлэлтүүд юм. 

 

GRI - Олон улсын  стандарт 
Хариуцлагын асуудлаар  тайлан 
гаргах  

Тогтвортой хэрэгжилтийн  тайланг 
дэлхий нийтээр  гаргах практик 
өргөн дэлгэрч   байна. Үүнд 
зориулсан гарын авлагыг хамгийн 
сүүлд 2006 онд G3 гарын авлага  
нэртэйгээр хэвлэн гаргажээ. 

G3 зөвлөмж/гарын авлагын дагуу 
2009 онд нийт 1300 гаруй 
байгууллага  тайлан гаргасан нь 
хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон 
байна.  

Тэдгээрийн цөөнх нь үнэт цаасны 
зах зээлд бүртгэлтэй компаниуд 
байжээ. 

Компанийн хариуцлагын асуудал: Хариуцлагатай, ил 
тод байх нь 

Авлигын талаар болон бусад шалгуур үзүүлэлтийг 
хангасан, бодитой компанийн ,,хариуцлагыг бий болгохын 
тулд нийтэд ил тод мэдээлэх шаардлагатай. Зарим 
компаниуд тайландаа авлигатай тэмцэх ажиллагаа, 
компанийн хариуцлагын талаар тусгадаг бол зарим 
компаниуд энэ хүрээнд хүрсэн ололт амжилтын тухай  
олон нийтэд зориулсан танилцуулгын материал бэлтгэж 
тараадаг. Гол нь компаниуд энэ асуудалд зориулсан 
тодорхой санхүүгийн эх үүсвэр бий болгож мэдээллийн 
сан үүсгэж ажиллах хэрэгтэй.  

Ерөнхийдөө, компаниуд компанийн хариуцлага тэр дундаа 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрээнд өөрсдийн 
хийсэн ажлын үр дүнгийн талаарх мэдээллийг ил тод 
байлгах нь зөв юм. Олон компаниуд олон улсын 
стандартын дагуу компаний зүгээс эдийн засаг, байгаль 
орчин, нийгмийн асуудлаар өөрийн үйл ажиллагааны 
тухай компанийн хариуцлагын тайланг гаргадаг практик 



 

 

 

 

Компанийн хариуцлагын 
асуудлыг  авлигын эсрэг байр 
сууринаас шинэчлэх нь 

Авлигатай тэмцэх хэд хэдэн 
алхмуудыг компаниудын 
хариуцлагатай байдлыг хангах 
хүрээнд боловсруулж байна. 
Ингэснээр  авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа илүү их ач холбогдолтой 
болсон. Тухайлбал, Үнэт эдлэлийн 
зөвлөл нь алт эрдэнэсийн 
нийлүүлэлтэд оролцогчдоос авлига, 
хээл хахуулийг үл тэвчих нь  тэдэнд 
итгэх хэрэглэгчдийн итгэл 
үнэмшлийг бий болгохын зэрэгцээ 
үйл ажиллагаа болон гаргасан 
шийдвэрийн ил тод, хариуцлагтай 
байдал, ёс зүйн ач холбогдолтой 
юм. Мөн үүнийг уул уурхайн 
компаниуд ч дэмжиж байна.  

Компанийн засаглал, ёс зүй, 
эрсдэлийн удирдлагын бодлого 
зэргийг агуулсан тогтвортой 
хөгжлийн талаарх нэгэнт бий 

тогтож байна.12 Энэхүү олон улсын баримт бичигт нийгэмд 
чиглэсэн үйл ажиллагаа гэдэгт: “авлигад өртөх 
эрсдэлтэй бизнесийн нэгжийн хувь, тоо”, “улс төрийн 
нам, улс төрчид болон тэдгээртэй холбогдох 
байгууллагад өгсөн санхүүгийн болон адилтгах бусад 
тусламжийн хэмжээ” зэрэг хэмжигдэхүүнүүд багтдаг.13  

Түүнчлэн бусад компаниудад зориулж шаардлагатай 
мэдээллээр хангах зорилгоор компанийн хариуцлагыг 
илэрхийлсэн санхүүгийн бус мэдээллүүдийг нийтэлдэг 
болох  шаардлагатай байна. Тиймээс “ТИ” байгууллага 
комданиудаас авлигатай хийх тэмцлийн талаар олон 
нийтэд тухай бүр мэдээлэх нь чухал болохыг ойлгож 2007 
онд хээл хахууль болон авлигатай тэмцэх туршлага 
хэрэгжилтийн талаар судалгаа явуулсан.14 Ийнхүү 
“Авлигатай тэмцэх нь: Компаниудын хүчин чармайлт”  
тайланд 500 орчим тэргүүлэх компаниудын зүгээс 
хэрэгжүүлсэн хээл хахууль, авлигатай тэмцэх стратеги, 
бодлого, менежментийн туршлагыг нийтэлжээ. Энэ 
тайланд бичсэнээр, 486 компаниас 7 нь л хангалттай оноо 
цуглуулж, 151 компани хамгийн бага оноог авсан байна. 
Учир нь компаниуд энэ авлигатай дорвитой тэмцэж байгаа 
хэмээн мэдэгдсэн боловч түүнийг нотлох баримт 
хангалттай байхгүйгээс өндөр оноо авч чадаагүй. 

Сүүлийн жилүүдэд компанид холбогдох авлигын маргаан 
гарсаар байгаа нь компанид итгэх олон нийтийн итгэлийг 
бууруулах үндэс болсон. Үүний үндсэн дээр Дэлхийн 
Эдийн Засгийн Форумын дараа томоохон санхүүгийн 
байгууллагатай хамтран “Хээл хахуулийн эсрэг Компаниас 
баримтлах хөтөлбөрийг сайн дурын үндсэн дээр 
батламжлах тогтолцоо”-г бий болгосон. Үүний зорилго 
нь бизнесийн нэгжийн үйл ажиллагаанд олон нийтээс 

                                                           

12 The Global Reporting Initiative (GRI) is an organisation that has developed the world’s most widely used sustainability reporting 
framework through a consensus-building dialogue with actors from business, civil society, labour, and professional institutions. The 
framework provides principles and indicators for organisations to measure and report their economic, environmental, and social 
performance. See: www.globalreporting.org . 
13 More information on the indicators used for the GRI G3 Guidelines can be found at: 
www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Online/PerformanceIndicators .   
14 Results were based on the analysis of publicly available documentation and were aggregated by country and industry sectors. A 
maximum of 50 points could be received by any company, which was based on three reporting areas: strategy (maximum 10 
points), policy (maximum 15 points) and management systems (maximum 25 points). For more information on the TI TRAC Report, 
see: www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_06_19_trac_press_release .    



болсон бүтцэд ын 10 зарчмыг 
тусгаснаар авлигын эсрэг авах арга 
хэмжээ улам тодорхой болох юм.   

 

итгэх итгэлийг бий болгох, түүнийг хөндлөгийн этгээдээр 
үнэлүүлэх ил тод, шударга тогтолцоо бүрдүүлэх юм.  

 

 Цаашдын төлөв 

Компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг олон нийт 
улам бүр хүлээн зөвшөөрч байгаа нь авлигын эсрэг 
тэмцэхдээ энэ хоёр ухагдахууныг агуулгын болоод 
хэрэгжүүлэх арга замын хувьд улам бүр гүнзгийрүүлэн 
нэгтгэх, нарийн уялдаа холбоог бий болгох боломжийг 
олгож байна. Хувийн хэвшлийн салбарт авлигын эсрэг 
тэмцэл нь  компанийн хариуцлага болон ёс зүйн 
асуудлуудтай зэрэг холбогдож, гагцхүү байгаль орчин, 
хүний эрх, хөдөлмөр хамгаалал зэрэг асуудлаар 
хязгаарлагдаж байсан байдал одоо нэгэнт өөрчлөгджээ. 
Эдгээрийн  хоорондын холбоосуудыг хангаж чадсанаар 
компанийн түвшинд бодитой хэрэгжих алхам болно. 
Түүнчлэн компанийн нийгмийн хариуцлага болон 
авлигатай тэмцэх асуудлыг хамтад нь ярилцах замаар 
зохион байгуулснаар хоорондын уялдааг сайжруулах юм. 
Ө.х компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг авлигатай 
тэмцэх цогц үйл ажиллагаанд хамруулах шаардлагатай. 
Мөн бусад хариуцлагатай бизнесийн төлөөх үйл 
ажиллагааны хүчин чармайлтуудад авлига, хээл 
хахуультай тэмцэх асуудлыг оруулах шаардлагатай юм.  

авлигатай тэмцэх бас нэг арга бол компанийн 
хариуцлагын хөтөлбөрт авлигатай тэмцэх талаар 
тусгайлан оруулах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл байгаль 
орчин, хүний эрх, хөдөлмөр хамгааллын асуудлуудыг 
компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудалтай хэрхэн сайн 
уялдаж чадсаныг судалж авлигатай тэмцэх хөдөлгөөний  
хувьд ашиглах хэрэгтэй юм. Эдгээр нь  амжилт, ололт 
төдийгүй гаргасан алдаа дутагдлыг харуулсан байдаг.  

Дээрх хоёр зорилгыг хөгжүүлж, авлигатай тэмцэх 
хөтөлбөрт дараахь зүйлсийг тусгах шаардлагатай байна. 
Үүнд:  



 Компанийн хариуцлагын талаарх санаачлагуудад 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг хангалттай 
хэмжээнд оруулах; 

 “ТИ” байгууллагын боловсруулсан “Хээл хахуультай 
тэмцэх бизнесийн зарчим” баримт бичигт заасны 
дагуу компани өөрийн гэсэн авлигын эсрэг 
бодлогын баримт бичигтэй байх, хөрөнгө 
оруулагчдаас энэ тал дээр анхаарал хандуулах, 
хамтран ажиллах;  

 НҮБ-ын холбогдох зөвлөмжид заасны дагуу Fortune-
500 компаниудын нэгэн адил хээл хахууль болон 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаарх 
тайлангаа нийтлэх замаар компанийн хариуцлагаар 
дамжуулан компанийн ил тод байдлыг хангах;   

 Компанийн авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг бодитой 
хэрэгжүүлэх, компанийн нийгмийн хариуцлагатай 
сайн уяж өгөх, ингэснээр компани хэн нэгнээс 
хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулах 
боломжтой болно.   

 

Эдгээр зөвлөмж/саналууд нь анхдагч буюу үндсэн санаа 
бөгөөд авлигатай тэмцэх хөдөлгөөнийг компанийн 
нийгмийн хариуцлагатай холбож өгснөөр тэдгээрийн 
харилцан хамаарлыг бүрэн танин мэдэх боломж, 
бололцоог нээн өгөх ач холбогдолтой юм. 

 

 
 

 


