
OUR VISION, OUR FUTURE

Together deliver a safe and globally competitive copper business 
that contributes to the prosperity of MongoliaMission

Natural wealth to enduring value, knowledge and skillVision

Values Respect AccountabilityIntegrity Teamwork

People Partners Position
A safe, resillient, skilled 
workforce focused on 
delivering the right 

outcomes

Working with our 
stakeholders to deliver on 

our commitments

Delivering our large, low 
cost, long life mine - a 

global top 5 asset

Achieving and delivering on 
our promises

•	 Fatality & permanent injury 
prevention

•	 Hazard awareness & risk 
management

•	 Creating a healthy and resilient 
workforce

•	 Attracting, developing and 
retaining capability

•	 Deploying and rewarding 
effectively

•	 Implanting an “Operations  
Culture”

•	 Delivering on our environment and 
biodiversity commitments

•	 Delivering real benefit from the 
Cooperation Agreement 

•	 Achieving broad based, positive 
community impact 

•	 Creating integrated /unified 
stakeholder practice across the 
business

•	 Creating  internal advocates from 
our employees & contractors

•	 Supporting delivery of the 
underground project

•	 Reducing cost in the marketing of 
our product

•	 Supporting the long term resource 
plan

•	 Developing  pathways for 
concentrator growth

•	 Generating enduring value by 
improving labour productivity 

•	 Achieving industry leading asset 
productivity & cost efficiency

•	 Delivering our medium term 
production plan

•	 Achieving targeted levels of 
stockpiles and spares

•	 Delivering support function 
excellence

Performance

Strategic 
Approach

Initiatives



АЛСЫН ХАРАА - МАНАЙ ИРЭЭДҮЙ

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоож, 
Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулна

Эрхэм 
зорилго

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэАлсын 
хараа

Үнэт зүйлс Хүндэтгэл Хариуцлага Ёс зүй Хамтын зүтгэл

Хамт олон Хамтын ажиллагаа Зах зээл дэх байр суурь
Аюул осолгүй ажилладаг, 
сайн үр дүнг бүтээлцэхийг 
зорьсон чадварлаг хамт 

олон байх

Оролцогч талуудтайгаа 
нягт түншлэн ажиллаж, 

үүрэг амлалтаа биелүүлэх

Тогтвортой, бага зардалтай, 
дэлхийд тэргүүлэгч таван 

том уурхайн нэг болох

Зорилгоо биелүүлж, 
амжилттай ажиллах

•	 Амь нас эрсдэх, ноцтой гэмтэл 
авахаас урьдчилан сэргийлэх 

•	 Аюул ослын талаар мэдлэг 
ойлголт олгох, эрсдэлийг удирдах 

•	 Эрүүл чийрэг, тогтвортой  
ажиллах хүчин бүрдүүлэх 

•	 Ур чадвартай ажилтнуудыг татах, 
хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах 

•	 Ажилтнуудаа оновчтой 
байршуулах, урамшуулах 

•	 “Үйл ажиллагааны соёл”-ыг 
төлөвшүүлэх 

•	 Байгаль орчин, биологийн олон 
янз байдалтай холбогдсон үүрэг 
амлалтаа биелүүлэх 

•	 Хамтын ажиллагааны гэрээний 
бодит үр өгөөжийг хүргэх

•	 Орон нутагт өргөн хүрээнд эерэг 
нөлөө үзүүлэх  

•	 Компанийн хэмжээнд оролцогч 
талуудтай харилцах арга туршлагыг 
нэгтгэн жигдрүүлэх

•	 Үндсэн болон гэрээт ажилтнууд 
компанийнхаа талаар үр дүнтэй 
харилцдаг байх

•	 Далд уурхайн төслийн бүтээн 
байгуулалтыг дэмжих 

•	 Бүтээгдэхүүний маркетингийн 
зардлыг бууруулах 

•	 Нөөц ашиглах урт хугацааны 
төлөвлөгөөг дэмжих 

•	 Баяжуулах үйлдвэрийг өргөтгөх 
арга замыг боловсруулах 

•	 Хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
сайжруулж, урт хугацааны үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэх

•	 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 
зардал хэмнэлтээр салбарын 
хэмжээнд тэргүүлэх 

•	 Дунд хугацааны үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөгөө биелүүлэх 

•	 Хүдрийн овоолго, сэлбэгийн 
нөөцийн зорилтот түвшинд 
байлгах

•	 Туслах үйл ажиллагааг илүү 
төгөлдөржүүлэх

Гүйцэтгэл

Стратеги

Үндсэн 
чиглэл


