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Бидний ажлын арга барил нь бидний бизнесийн хувьд баримталдаг 
зарчмыг бэлгэддэг. Энэ нь бидний хүндэтгэл, бизнесийн ёс зүй, багаар 
ажиллах, хариуцлага гэсэн үнэт зүйлсээ баримтлан ажиллах арга 
замыг тодорхой болгодог.

Рио Тинтогийн хамт олон бид өдөр бүр газрын хэвлийн эрдэс баялгийг 
эрж хайн, олборлож, боловсруулах явцдаа шинэлэг сэтгэлгээ, сахилга 
баттай ажиллаж, үйлдвэрлэлээ сайжруулахыг уйгагүй зорьдог. 
Бид дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нийлүүлдэг 
бүтээгдэхүүнээсээ дурдвал: хөнгөн цагаан (боксит, хөнгөн цагааны 
исэл), зэс, алмааз, нүүрс, уран, алт, үйлдвэрийн эрдэс (борат, титаны 
давхар исэл, давс), төмрийн хүдэр зэрэг болно. Бидний нийлүүлдэг 
эдгээр метал болон эрдэс баялаг нь орчин үеийн амьдрал хэвийн 
үргэлжилж, дэлхий ертөнц хөгжихөд дэм болдог.

Бид зөвхөн бусдын оролцоог хангаж, хамтран ажилласнаар амжилтад 
хүрнэ. Бид харилцан нэг нэгнийхээ итгэл найдварт тулгуурлахаас 
гадна, өөрийн түнш хамтрагчид, үүний дотор орон нутгийн иргэд, 
засгийн газар, ханган нийлүүлэгч, худалдан авагч, хөрөнгө оруулагч, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бидэнд итгэх итгэлд түшиглэдэг. Бидний 
өдөр  тутмын зан үйл дээрх итгэлийг улам бэхжүүлж, биднийг бусдаас 
онцгой болгодог. Бидний ажлын арга барил нь бидний хаана ажиллаж 
буй, хаанаас ирснээс үл хамааран үйл ажиллагаагаа явуулахад 
баримтлах хүрээг тодорхой зааж өгдөг.  Түүнчлэн энэхүү баримт бичиг 
нь зөв сонголт хийхэд дөхөм болох зааг хязгаарыг тодруулж өгдөг. 

Бидний ажлын арга барил нь ажилтан, зөвлөх, төлөөлөгч, гэрээт 
гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч  нэг бүрт үйлчилдэг. Бид мөн эдгээр 
зарчмыг хамтарсан үйлдвэрийн хөрөнгө оруулагч түншүүд болон бид 
хяналтын багцыг нь эзэмшдэггүй компаниудаараа  хүндлүүлэхийг 
зорьж ажилладаг.

Бидний ажлын арга барил бид хоёрт төрүүлсэн шиг бахархал, хүсэл 
зоригийг танд бий болгоно гэдэгт найдаж байна. Бид дээд зэргийн 
ёс зүйтэй  байхыг шаарддаг, хүчтэй үнэт зүйлсээр тодорхой чиг 
баримжаагаа авдаг компанид ажиллаж байгаадаа туйлын их бахархдаг.

Бизнесийн ертөнцөд бид бүгд нэр хүндээрээ, түүнчлэн амьдралын 
сорил бэрхшээлд хэрхэн хандаж, хариу арга хэмжээ авдгаараа 
үнэлэгддэг. Бидний ажлын арга барил биднийг зөв зүйл хийхэд 
чиглүүлж залж тусалсаар цаг хугацааны сорилтыг давсан баримт 
бичиг билээ.

Чин сэтгэлээсээ хүндэтгэн ёсолсон,

Сэм Волш
Ерөнхий захирал

Жан дү Плэссис
ТУЗ-ийн дарга
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Хүндэтгэл

Бид бусдын үзэл бодлыг 
хүлээн зөвшөөрч, 
харгалзан үзэж, 
өөрсөддөө хэрхэн 
хандуулахыг хүсч 
байна тийм байдлаар 
бусадтай харилцана.
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Бид манай бүх ажилтан шударга бөгөөд өөрсдийнх нь 
оролцоог хангасан ажлын орчинд ажиллаж, түүгээрээ 
бахархах эрхтэй гэж үздэг.

•  Бид олон үндэсний ажилтнуудын өвөрмөц байдлыг 
үнэлдэг; бид арьсны өнгө, хүйс, иргэний харьяалал, 
үндэс угсаа, шашин шүтлэг, нас, бэлгийн чиг хандлага 
эсвэл бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхдаггүй.

•  Бид хүн бүртэй харилцахдаа нэр төрийг нь эрхэмлэж, 
хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэж үздэг. Манай ажлын 
байранд ямар нэгэн байдлаар дээрэлхэх, айлган 
сүрдүүлэх эсвэл дарамтлах явдлыг тэвчихгүй.  

•  Бид ажиллах хүчний хөдөлмөртэй холбоотой тухайн улс 
орны хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг 
сахин биелүүлэх үүрэг амлалт авсан. Хүмүүсийн 
үйлдвэрчний эвлэлд нэгдэж, хамтын хэлэлцээ хийх 
эрхийг хүндэтгэнэ. 

•  Бид аль нэг улсын эрдэс баялгийг олборлож ашиглахдаа 
түүнээс олсон эдийн засгийн үр ашгийг тухайн орон 
нутгийн иргэдтэй хуваалцахын тулд засаг захиргаатай 
хамтран ажиллана. Үүнд орон нутгийн иргэдийг эн 
тэргүүнд ажилд авах засгийн газрын шаардлага орно.

1.2
Хөдөлмөрийн харилцаа  
ба оролцоо

Бид бүх осол, гэмтэл, мэргэжлийн өвчнөөс сэргийлэх 
боломжтой гэдэгт итгэдэг. Хүн бүхэн өдөр бүр гэртээ эсэн 
мэнд, эрүүл харих ёстой гэсэн зорилгыг бид мөрдлөгө 
болгон ажилладаг.

•  Бид дор бүрнээ аюулгүй ажиллаж, холбогдох стандартыг 
сахин мөрдөж, орчин тойрныхоо хүмүүсийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаанд анхаарч ажиллах үүрэгтэй.

•  Бид ажилдаа ирэхдээ ажлын  бүрэн чадвартай байх 
ёстой. Энэ нь Рио Тинтогийн бизнес эсвэл Рио Тинтогийн 
ажлын талбайд ажиллахдаа согтууруулах ундаа эсвэл 
мансууруулах бодис эзэмших, хэрэглэх эсвэл тэдгээрийн 
нөлөөнд байж болохгүй гэсэн үг.

•  Бид хамтран ажилладаг зөвлөх, төлөөлөгч, гэрээт 
гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч зэрэг бусад этгээдээс 
манай эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг 
хүндэлж, сахин мөрдөхийг хүсдэг.

•  Хамт ажиллагсад маань ажлаа гүйцэтгэх явцдаа 
өөрсдийн эсвэл бусдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
эрсдэлд оруулж байна гэж үзвэл бид энэ талаар мэдээлж, 
ажлыг нь зогсоох үүрэгтэй.

1.1
Аюулгүй ажиллагаа  
ба эрүүл мэнд
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Бид хүн бүрийн мэдээллийн нууцлалыг хүндэтгэнэ. Бид 
өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой хувийн 
мэдээлэл цуглуулж, ашиглаж, хамгаалахдаа бүх хууль 
тогтоомжийг сахин биелүүлнэ.

•  Бид зөвхөн хууль ёсны бизнесийн зорилгод 
шаардлагатай тохиолдолд хамт ажиллагсад, хувьцаа 
эзэмшигчид, бизнесийн түншүүд, ханган нийлүүлэгчид, 
худалдан авагчид болон холбогдох гэр бүлийн эсвэл 
ойрын төрөл садангийнх нь хувийн мэдээллийг 
цуглуулж, тэдгээр мэдээлэлтэй харьцана. Бид 
өөрсдийнхөө мэдээллийг хянаж, шинэчилж, залруулах 
хүн бүрийн эрхийг хүндэтгэнэ.

•  Зөвхөн хууль ёсны бизнесийн хэрэгцээ байх 
тохиолдолд эсвэл бусад этгээдэд түүнийг мэдэх 
хууль зүйн хэрэгцээ гарсан үед хувийн мэдээллийг 
бусадтай хуваалцана. Ингэхдээ  мэдээлэл нууцлах ач 
холбогдлыг тэд ойлгож байгаа эсэхэд анхаарна.

•  Бид ханган нийлүүлэгч, зөвлөх зэрэг бусад этгээдтэй 
хамтран ажиллахдаа мэдээллийн нууцлалд  өгдөг 
ач холбогдол болон тэднээс хүсэн хүлээж буй хэм 
хэмжээгээ тодотгодог.

1.4
Мэдээллийн нууцлал 

Бид хүний эрхийг хүндэтгэж, хүний эрхийг хохирохоос 
зайлсхийхыг зорьдог.

•  Бид НҮБ-ын Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг 
дэмжиж, үйл ажиллагаа явуулж буй газар бүртээ эдгээр 
эрхийг хүндэтгэнэ.

•  Бид бизнесийн харилцаагаараа дамжуулж хүний эрхийг 
хохироосон үйл ажиллагаанд оролцохоос сэргийлэх 
арга хэмжээ авдаг. Бид боолчлолын аливаа хэлбэрээс 
татгалздаг. Бид албадан эсвэл хүүхдийн хөдөлмөр 
хэзээ ч хэрэглэдэггүй.

•  Хүний эрхийн зөрчилд хүргэх буюу түүнд түлхэц өгөх 
аюулгүй байдлын арга хэмжээнээс зайлсхийхын тулд 
хувийн болон төрийн хамгаалалтын албатай   хамтран 
ажиллана. Уурхайн талбайн хамгаалалтын албанд галт 
зэвсэг хэрэглэх нөхцөлийг аль болох хязгаарлана.

1.3
Хүний эрх 
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Бизнесийн 
ёс зүй

Бид шударга бөгөөд 
үнэнчээр үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг 
бөгөөд ам, ажлын 
зөрөө гаргахгүй байхад 
анхаарч, шаардлагатай 
үед санал бодлоо хэлдэг.
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Бид бүхий л үйл ажиллагаандаа ёс зүйн зарчим 
баримталж, хууль ёсны дагуу өрсөлдөнө.

•  Бид чөлөөт, шударга өрсөлдөөнд итгэдэг. Бид дэлхий 
даяар ёс зүйтэй өрсөлдөж, холбогдох бүх өрсөлдөөний 
болон монополийн эсрэг хууль тогтоомжийг хүндэтгэнэ.

•  Бид өрсөлдөөний мэдээллийг хууль бусаар олж авах 
буюу өрсөлдөгчдийн талаар худал мэдээлэл түгээхгүй.

•  Бид өрсөлдөгчид эсвэл болзошгүй өрсөлдөгчидтэй 
харилцахдаа  бидний өрсөлдөх байдалд нөлөөлж 
болзошгүй нууц мэдээллийг хуваалцахгүй.

2.2
Шударга өрсөлдөөн 

Бидний хувийн үйл ажиллагаа, ашиг сонирхол Рио 
Тинтогийн  өмнө  хүлээж буй үүрэг хариуцлагатай 
маань зөрчилдөхгүй байхад анхаарч ажилладаг. 

•  Бид бодит ашиг сонирхлын зөрчил төдийгүй ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй мэт харагдахаас ч  зайлсхийхын 
тулд эрүүл ухаанаар хандана.

•  Бид бодит болон болзошгүй зөрчлийг мэдэгдэнэ. 
Зөрчлөөс зайлсхийх боломжгүй үед түүнийг зохистой 
хэлбэрээр зохицуулна.

•  Бид Рио Тинтод хашиж буй албан тушаал эсвэл 
үүрэг хариуцлагаа ашиглан өөртөө давуу байдал бий 
болгохыг зөвшөөрөхгүй.

2.1
Ашиг сонирхлын зөрчил
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Нууц мэдээлэл ба дотоод мэдээллийг ашиглан 
арилжаанд оролцох. 

•  Нууц мэдээлэлд бүтээгдэхүүн эсвэл процессын тухай 
техник мэдээлэл, ханган нийлүүлэгчийн жагсаалт, үнэ, 
маркетинг эсвэл үйлчилгээний стратеги, олон нийтэд 
мэдээлээгүй санхүүгийн тайлан, хөрөнгө худалдсан, 
нэгдсэн, худалдаж авсан тухай мэдээлэл орно.

•  Бид нууц мэдээллийн талаар хаана, хэнтэй ярихаа, 
түүнийг хаана, хэрхэн хадгалахаа сайн бодож 
хянамгай байна.

•  Бид хувьдаа ашиг олох буюу давуу байдал үүсгэхийн 
тулд аливаа нууц мэдээллийг ашиглахгүй эсвэл 
задруулахгүй.

•  Бид өөр аливаа этгээдтэй, үүний дотор гэр бүл, 
найз нөхөдтэйгээ дотоод мэдээллийг хуваалцахгүй; 
бид дотоод мэдээллийг ашиглан Рио Тинто эсвэл 
гуравдагч этгээдийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох 
зөрчил гаргахгүй.

2.4
Нууц мэдээлэл ба дотоод 
мэдээллийг ашиглан 
арилжаанд оролцох Бид аливаа хэлбэрийн хээл хахууль эсвэл авлигын хэрэг 

үйлдэхгүй эсвэл ийм хэрэгт холбогдохгүй.

•  Бид хаана үйл ажиллагаа явуулж байгаа, нөхцөл байдал 
ямар байгаа, хэн оролцож байгаагаас үл хамааран шинэ 
бизнес эсвэл  давуу тал худалдан авахгүй. 

•  Бид хэзээ ч бизнесээ эсвэл бусад аливаа давуу байдлаа   
хадгалахын тулд аливаа этгээдэд санхүүгийн эсвэл 
бусад давуу тал санал болгох буюу өгөхгүй эсвэл аливаа 
этгээдээс эдгээрийг шаардах буюу хүлээн авахгүй.

•  Бид захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
түргэсгэхийн тулд мөнгөн төлбөр  хийхгүй.

2.3
Хээл хахууль, авлига  
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Багаар 
ажиллах

Бид зорилгодоо хүрэхийн 
тулд хамтдаа ажиллаж, 
бие биенээсээ суралцдаг.
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3.1
Орон нутгийн иргэд 
Бид орон нутгийн болон бүсийн иргэдтэй хүндэтгэл, 
харилцан суралцах, харилцан ашигтай байхад үндэслэсэн 
бат бөх, урт хугацааны харилцааг хөгжүүлнэ. 

•  Орон нутгийн болон бүсийн иргэдтэй тогтоосон бидний 
харилцаа манай төсөл болон үйл ажиллагааны нэг 
тулгуур хэсэг юм. Бид хөршүүдийнхээ соёл, амьдралын 
хэв маяг, өв уламжлалыг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэнэ.

•  Бид уугуул иргэдийн өвөрмөц байдлыг хүндэтгэж, газар, 
ус, байгаль орчны талаар баримталдаг тэдний өвөрмөц 
бөгөөд чухал ашиг сонирхол, түүнчлэн түүх, уламжлалыг 
нь хүлээн зөвшөөрнө. 

•  Бид орон нутгийн иргэдтэй харилцан ашигтай гэрээ 
байгуулах замаар хамтран ажиллана; бид өөрсдийн 
төлөвлөгөөг тэдэнд ойлгомжтой хэлбэр болон хэлээр 
гаргаж, танилцуулна.

•  Бид өөрсдийн үйл ажиллагаанаас бий болсон эдийн 
засгийн үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэд оролцохыг 
хөхиүлэн дэмжинэ. Бид тогтвортой, бие даасан хөгжилд 
хувь нэмэр оруулах бүсийн болон орон нутгийн төслийг 
дэмжинэ.

Бид засгийн газартай урт хугацааны  харилцаа тогтоож, 
олон улсын байгууллага, иргэний нийгэмтэй харилцаж, 
хүчтэй бодлого, зохицуулалтыг хөгжүүлэхэд тусална.  
Бид аль нэг улс төрийн нам, бүлэг эсвэл аль нэг улс 
төрчийг дэмжихгүй.   

•  Бид манай бизнест нөлөөлөх  төрийн бодлого болон 
хууль тогтоох асуудалд оролцоно. Бид ухаалаг бодлого, 
хууль тогтоомж бий болгоход туслах зорилгоор хэрэгтэй 
мэдээлэл өгч, өөрсдийн туршлагаас хуваалцана.

•  Бид улс төрийн процессыг хүндэтгэнэ. Бид компанийн 
хувьд намын улс төрийн асуудалд оролцохгүй.  
Бид сонгууль эсвэл дахин сонгуульд ямар нэгэн 
төлбөр хийхгүй.

•  Бид хувь хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахгүй; 
ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчид өөрсдийн чөлөөт цагаар, 
өөрсдийнхөө мөнгөөр улс төрийн нам, нэр дэвшигч 
эсвэл сонгуулийн кампанит ажлыг дэмжиж болно.

3.2
Засгийн газар, олон улсын 
байгууллага, иргэний 
нийгэмтэй харилцах 
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3.3
Ил тод харилцаа холбоо 
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Бид нээлттэй бөгөөд үнэнчээр харилцаж, 
итгэлцлийг бэхжүүлнэ. 

•  Бид өөрсдийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үзүүлэлтийн 
талаар үнэн зөв мэдээллийг сонирхогч талуудтай, үүний 
дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хөрөнгө оруулагч, 
зохицуулах байгууллагуудтай  хуваалцана.

•  Бид зах зээлийн өмнө хүлээсэн мэдээлэх үүргээ 
биелүүлж, Рио Тинтогийн талаарх зах зээлийн дүгнэлтэд 
нөлөөлж болох материаллаг мэдээллийг хуваалцана.

•  Бид ажилтнуудтайгаа нээлттэй харилцаж, цаг тухайд нь 
мэдээлэл өгөх бөгөөд бие биетэйгээ үнэнч шударга яриа 
өрнүүлэхийг хөхиүлэн дэмжинэ.
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Хариуцлага

Бид өөрсдийн үйлдлийн 
төлөө хариуцлага хүлээж, 
бусдад үйлдлийнх 
нь төлөө хариуцлага 
хүлээлгэнэ.
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4.1
Байгаль орчин 
Бид үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийнхаа байгаль 
орчны үнэт зүйлсийг хамгаалж, бүтээгдэхүүнийхээ чанарын 
сайн  удирдлагыг урт хугацаанд хадгалахыг зорьж ажиллана.

•   Бид үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, уурхай байгуулж, 
ажиллуулж, ашиглалтаас гаргаж хаах  болон ханган 
нийлүүлэгч, харилцагчидтай хамтран ажиллахдаа 
өөрсдийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүний байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг ойлгож, бууруулна.

•  Бид өөрсдийн нөөц баялаг болон зах зээлд тасралтгүй 
нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүний 
ашиглалтын мөчлөг, биологийн төрөл зүйл, уур 
амьсгалын өөрчлөлт, газар ашиглалт, ус, агаар, уурхай 
хаах ажиллагаа зэргийг тогтвортой сайжруулахыг үргэлж 
эрэлхийлж, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллана.

Оюуны өмчөө хамгаалж, бусдын оюуны өмчийг 
хүндэтгэснээр өрсөлдөөний давуу талаа хадгална.

•  Бид өөрсдийн оюуны өмчийг (патент, зохиогчийн эрх, 
барааны тэмдэг, худалдааны нууц) хамгаалж, бусад 
этгээдийн зүгээс манай оюуны өмчийг зөвшөөрөлгүй 
ашиглаж буй эсэхийг сайтар хянана.

•  Бид өөрсдийн ханган нийлүүлэгч, худалдан авагч, 
өрсөлдөгч зэрэг бусад этгээдийн оюуны өмчийг 
хүндэтгэж,  оюуны өмчийг нь зөвшөөрөл авч ашиглана.

4.2
Оюуны өмч 
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4.3
Компанийн өмч ба бүртгэл 
Бид компанийн өмч хөрөнгө, санхүүгийн болон электрон 
нөөцийг хувьдаа ашиг олох зорилгоор эсвэл зөвшөөрөлгүй 
ашиглахгүй, гагцхүү компанийн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд ашиглана.

•  Бид компанийн өмч хөрөнгө эсвэл санхүүгийн нөөцийг 
хувийн хэрэгцээ эсвэл ашиг тусын тулд, эсвэл ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсгэх, түүнчлэн зохисгүй буюу 
хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор авах, 
ашиглах буюу  зориулалтыг нь өөрчлөх ёсгүй.

•  Биднийг ажлаа хийхэд туслах зорилгоор э-мэйл, 
интернэт, утас зэрэг электрон хэрэгслээр хангасан 
болно. Хэрэв компанийн системд нөлөөлөхгүй, 
компанид зүй бус зардал учруулахгүй эсвэл бидний 
ажил үүргээ явуулахад саад болохгүй бол эдгээр 
нөөцийг хувийн зорилгод заримдаа ашиглаж болно.

•  Бид компанийн санхүүгийн бүх гүйлгээ, санхүүгийн бус 
баримт материалын бүртгэлийг үнэн, зөв хөтөлдөг.

•  Бид компанийн өмч хөрөнгө эсвэл компанийн бүртгэлийг 
зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, устгах буюу зайлуулахгүй.  
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Зөв сонголт хийх 
Бидний ажлын арга барил зарим хүнд хэцүү нөхцөл байдалд 
биеэ хэрхэн авч явах талаар хийх ёстой болдог сонголтыг ойлгож, 
үнэлэхэд туслах тодорхой зааг хязгаарыг зааж өгдөг.

Ийм хэцүү сонголттой тулгарсан үед өөрөөсөө дараах 
асуултыг асуу:
•  Миний үйлдэл Бидний ажлын арга барил болон Рио 

Тинтогийн бодлого, стандартад нийцэх үү?
•  Би өөрөө найз нөхөд эсвэл гэр бүлийнхээ гишүүнд юу 

зөвлөх вэ?  
•  Миний үйлдлийн талаар бусад хүмүүс юу гэж бодох вэ, 

сонины тэргүүн нүүрэн дээр энэ тухай гарвал яаж  
харагдах вэ?

Хэрэв танд эдгээр хариултын аль нэгэнд хариулахад хэцүү байвал 
үйлдэл хийхээсээ өмнө зөвлөгөө авах нь зүйтэй.
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Үндэсний хууль тогтоомж ба 
Бидний ажлын арга барил
Ажиллаж буй улс орон бүртээ 
бид холбогдох хууль тогтоомжийг 
сахин мөрддөг. Та тухайн улсын 
хууль тогтоомж болон Бидний 
ажлын арга барил-ын зарчмын 
алийг нь дагаж мөрдөхөө 
мэдэхгүй эргэлзэж байвал, илүү 
хатуу шаардлага тогтоосныг нь 
баримтал. Хэрэв та тухайн улсын 
хууль тогтоомж, Бидний ажлын 
арга барил, эсвэл манай аль нэг 
бодлого, стандартыг зөрчвөл танд 
ажлаас халах эсвэл таны гэрээг 
цуцлах хүртэл сахилгын арга 
хэмжээ авна.   

Хэрэв та тухайн улсын хууль 
тогтоомж, Бидний ажлын арга 
барил, эсвэл манай аль нэг 
бодлого, стандартыг зөрчиж 
магадгүй ямар нэгэн зүйлийг 
харвал зүгээр орхилгүй мэдээл!

Үлгэрлэн манлайлах - бусдад 
Бидний ажлын арга барил-ыг 
ойлгож хэрэгжүүлэхэд нь тусал.

Ямар нэгэн асуудал байвал 
шууд удирдлагын менежер,   
илүү өндөр  тушаалын менежер, 
хууль, дүрмийн хэрэгжилтийн 
эсвэл хүний нөөцийн 
мэргэжилтэнтэй ярилц.  
Speak-OUT нь ямар нэгэн 
асуудал эсвэл зөрчлийг нууцаар 
бөгөөд аюулгүй  мэдээлэх бас 
нэг  арга зам юм. Speak-OUT-ыг 
шударгаар ашигласан аливаа 
ажилтны эсрэг өшөө авах ямар 
нэгэн үйлдлийг тэвчихгүй. 
 
Бидний ажлын арга барил 
нь Рио Тинтотой эсвэл Рио 
Тинтод ажиллах явцдаа таны 
хэрэгжүүлэх тодорхой бөгөөд 
энгийн багц зарчим юм. Та 
гаргаж буй зан төлөвөөрөө 
дэлхий ертөнцөд өөрийн хэн 
болох, юуны төлөө зорьж 
яваагаа харуулдаг. 
  
Та өөрийн хийсэн сонголтоороо 
бахархаж байгаа эсэхээ 
нягтлаарай.
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