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УРЬДЧИЛСАН ТААМАГЛАЛ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

УРЬДЧИЛСАН ТААМАГЛАЛ: Уг танилцуулга нь урьдчилсан таамаглалуудыг агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь дараах үгсээр тодорхойлогдоно.
Үүнд: (урьдчилан сэрэмжлүүлэх), (төлөвлөх), (зорилго), (эрэх хайх), (итгэх), (төсөвлөх), (үнэлэх), (тооцоолох), (стратеги), (ирээдүй), (боломжит байдал), (таамаглах), (байх) зэрэг
ирээдүй цагт хамааралтай үгсээр илэрхийлэгдэнэ.
Уг урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зөвхөн Компанийн ирээдүйн төлөвлөгөө, стратеги, төсөл, эдийн засгийн нөхцөл
байдалд тулгуурлан гарсан одоогийн үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно. Зарим нэг тодорхойгүй болон урьдчилсан харах боломжгүй нѳхцѳл байдал нь
компанийн үйл ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх магадлалтай. Эдгээр хүчин зүйлд материаллаг байдлаас хамааран зах зээлийн үнэ, хайгуул болон олборлолтын үр дүн, санхүүжилтийн
нѳхцѳл байдал болон ерѳнхий эдийн засаг, зах зээл, бизнесийн нѳхцѳл байдлууд орно. Компанийн урьдчилсан таамаглал нь энэхүү мэдэгдлээр илэрхийлэгдэж буй хѳрѳнгѳ
оруулагчдад aнхaaруулах мэдэгдэл юм.

Дээрх урьдчилсан таамаглал дахь мэдээллээс гадна энэхүү танилцуулгад: хайгуулын судалгааны үр дүн, нѳѳцийн тайлангийн үр дүн, шинэ эрдсийн нѳѳцийг тодорхойлох ,
баялгийг нѳѳцѳд шилжүүлэх, нэмэлт хѳрѳнгѳ оруулалт татах, ирээдүйн санхүүжилт, хѳрѳнгийн зардал болон зардлууд, үүнд тѳсѳвлѳсѳн зардлууд, Компанийн байгаль орчин,
аюулгүй ажиллагаа болон бусад Хѳндийн тѳслийн хѳгжүүлэлттэй холбоотой тусгай зѳвшѳѳрлийн нѳхцөлүүд, үнэт металлын үнийн тѳсѳѳлѳл, тусгай зѳвшѳѳрлийн хүсэлт, авах
тухай мэдээллийг агуулсан. Урьдчилсан таамаглал нь тѳсѳѳлѳл болон тооцоололд тулгуурласан бѳгѳѳд дээрх мэдээлэл, мэдэгдлүүд нь үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа боловч
бизнес, эдийн засаг болон ѳрсѳлдѳх чадвартай холбоотой тодорхойгүй, тооцоологдоогүй байдлыг үүсгэх боломжтой. Тодорхой болон тодорхойгүй байдал, үр дүнд нь энэхүү
урьдчилсан таамаглалд тодорхойлсноос гадна ѳѳрчлѳгдѳн, материаллаг ѳѳрчлѳлт орох боломжтой. Энэхүү хүчин зүйлд алт болон бусад эрдсийн бүтээгдэхүүний үнэ, Компани
ирээдүйд хѳрѳнгѳ босгон бизнесийг үргэлжлүүлэх чадвар, засгийн газар болон захиргааны байгууллагын хууль тогтоомжийн ѳѳрчлѳлт, татварын орчин, Монгол улс дахь эдийн
засаг, улс тѳрийн нѳхцѳл байдал, Компанийн нѳѳцийн тодорхойлох чадвар, эрдсийн агуулга, Хѳндий төслийн геологи, судлын структур, ашиглалт болон хѳгжүүлэлттэй
холбоотой эрсдэлүүд, мѳн хайгуул, олборлолттой холбоотой эрсдэлүүд үүнд шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлийг авах боломж, хангамж болон техник тоног тѳхѳѳрѳмжийг хангах
чадвар зэрэг багтана. Дээрх тодорхойгүй, тооцоологдоогүй нѳхцѳл байдал, хүчин зүйлс нь Компанийн үйл ажиллагаа, материаллаг байдалд нѳлѳѳлѳх, энэхүү болон бусад
урьдчилсан таамаглалд тусгагдаагүй байх магадлалтай.

Уншигчдад анхааруулахад энэхүү урьдчилсан таамаглал дахь мэдээлэл нь Компанийн ирээдүйн үйл ажиллагааны баталгаа болохгүй. Эдгээр мэдэгдэл, мэдээлэл нь ирээдүйн үйл
ажиллагаанаас шалтгаалан, тодорхойгүй байдал болон эрсдэлүүдээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх магадлалтай. Дээр дурдсан эрсдэлүүдэд алтны үнийн хэлбэлзэл, хайгуулын
боломж, нѳѳцийн тодорхойгүй байдал, эрдсийн агуулга болон металл авалтын тооцоолол, хайгуул болон хѳгжүүлэлтийн тѳлѳвлѳгѳѳ саатах, санхүүжилт саатах, шаардлагатай
тусгай зѳвшѳѳрѳл саатах, ордуудын эдийн засгийн тооцоолол буурах, хайгуул болон хѳгжүүлэлтийн зардал, уул уурхайн салбарын ѳрсѳлдѳх чадвар, голлох удирдах албан
тушаалтан, ажилтантай холбоотой эрсдэл, COVID-19-ѳѳс үүсэх нѳлѳѳлѳл, маргаан, засгийн газар, хууль эрхзүйн байдалтай холбоотой ѳѳрчлѳлтүүдээс үүсэх зардлын ѳсѳлт,
байгаль орчны зардал, эрсдэл, гэмтэл болон хѳдѳлмѳртэй холбоотой маргаан гарах зэрэг багтах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй. Дээрх эрсдэлүүд гарч, компанийн үйл
ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх тохиолдолд энэхүү урьдчилсан таамаглал, мэдэгдэлд тусгагдсанаас ѳѳрѳѳр нѳлѳѳлѳх, материаллаг ѳѳрчлѳлт гарах боломжтой. Компанийн жилийн
тайлан дахь эрсдэлийн хүчин зүйлтэй www.erdene.com-оос 2019 оны 3 сарын 27-нд тайлагнаснаар, эсвэл www.sedar.com-д тайлагнаснаар танилцаж болно. Компани хууль
тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд ирээдүйд энэхүү урьдчилсан таамаглалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

Петер Далтон (Peter Dalton) нь Компанийн Ерѳнхий геологич (Nova Scotia) бөгөөд NI 43-101-т заасан мэргэшсэн этгээд ба энэ танилцуулгад багтсан техникийн мэдээллийг
Эрдэнэ Ресурсийн ѳмнѳѳс хянан баталгаажуулсан болно. Бүх валютын нэгж нь ѳѳрѳѳр заагаагүй тохиолдолд Канад доллараар тайлагнагдсан.



СТОУС бус санхүүгийн арга хэмжээ

Компани нь энэхүү танилцуулгад хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын ѳмнѳх орлого (EBITDA), анхан шатны хѳрѳнгѳ оруулалт, нийт бэлэн мѳнгѳн зардал, алтны нэгжийн ѳртѳг, татварын
түвшин зэрэг СТОУС-ын дагуу хүлээн зѳвшѳѳрѳгдѳѳгүй эсвэл СТОУС-ын стандартын тайлбаргүй мэдээллийг агуулсан болно. Иймээс бусад байгууллагын мэдээлсэн ижил тѳстэй
мэдээлэлтэй харьцуулахад хүндрэл үүсэх боломжтой. Эдгээр арга хэмжээнүүд нь нэмэлт мэдээллийг ѳгѳх зорилготой бѳгѳѳд СТОУС-ын дагуу бэлтгэгдсэн арга хэмжээнүүдийг тусгаарлан,
эсвэл орлуулах байдлаар авч үзэхгүй байхыг анхааруулж байна.

Нийт мѳнгѳн зардал ба нэг унцад ногдох нийт мѳнгѳн зардал

Нийт мѳнгѳн зардал нь үйлдвэрлэлийн ѳртгийг тусгасан. Эцсийн ТЭЗҮ-д тусгагдсан нийт мѳнгѳн зардалд: олборлолт, баяжуулалт, ус дахин боловсруулах зардал, ерѳнхий болон
захиргааны зардал, уурхайн гадна зардал, боловсруулалтын зардал, тээвэрлэлтийн зардал болон роялти зардлууд багтсан. Нэг унцад ногдох нийт мѳнгѳн зардлыг худалдах боломжтой
алтны унцад хувааж тооцоолно.

Нийт нэгжийн ѳртѳг ба нэг унцад ногдох нийт нэгжийн ѳртѳг

Эцсийн ТЭЗҮ-д танилцуулсан нийт нэгжийн ѳртѳг (“AISC”) –т: нийт мѳнгѳн зардал, ашиглалтын үеийн хѳрѳнгѳ оруулалт, тэлэлтийн хѳрѳнгѳ оруулалт, хаалтын үеийн зардлууд багтах
боловч ерѳнхий болон захиргааны зардал, үлдэх ѳртгийг хасаж тооцсон. Нэг унцад ногдох нийт нэгжийн ѳртгийг тооцохдоо нийт нэгжийн ѳртгийг худалдах боломжтой алтны унцад
хувааж тооцоолно.

Үйлдвэрлэлийн нѳѳцийн мэдэгдэл

1. Ашигт малтмалын нөөцийн тооцоолол нь 2020 оны 07-р сарын 01-ээс хүчин тѳгѳлдѳр болсон. Тооцооллыг Auralia Mining Consulting-ийн захирал, Мэргэшсэн этгээд Антони Кийрс 
(“Mr. Anthony Keers”) боловсруулсан.

2. Ашигт малтмалын нөөцийн тооцооллыг 2014 оны Канадын Уул уурхай, Металлург болон Газрын тосны дээд сургууль (CIM) Тодорхойлолтын Стандарт (2014 CIM Тодорхойлолтын 
Стандарт) болон 2003 оны CIM Шилдэг Практик Удирдамжийн дагуу бэлтгэсэн.

3. Нөөцийг ил уурхайн аргаар олборлоно гэж тооцоолсон
4. Хаягдал болон хүдрийн захын хязгаарыг моделийн блок бүрийн борлуулалтын цэвэр ашгийн тѳлбѳрт тулгуурлан тооцсон. БЦАТ-ийг уурхайн бус алдагдал, тээвэрлэлт, хайлуулах 

болон цэвэршүүлэх зардлуудад тулгуурлан тооцоолсон.
5. Нөөцийг тооцоолохдоо нэг унц алтны үнэ $1,400 ам.доллар тѳсѳѳлөл дээр үндэслэсэн.
6. Ашигт Малтмалын Нөөцөд 9% бохирдолт болон 1% алдагдал багтсан

СТОУС БУС АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Монгол улсад урт хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани



Компанийн 100% эзэмшлийн тусгай зѳвшѳѳрѳл, газрын дѳт
гүнд ѳндѳр агуулга бүхий эдийн засгийн хувьд үр ашигтай
алтны ордыг олборлолтын шат руу хѳгжүүлж байна.

Хѳндий алтны шинэ дүүрэгт Компани шинэ ордуудыг
илрүүлснээр цаашид уул уурхайн түшиц бүс болох боломжтойг
харуулж байна.

Бид Монгол Улсад тѳвлѳрсѳн баг. Монголд хамгийн урт
хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлж буй, нийгмийн хүрээнд хүлээн
зѳвшѳѳрѳгдсѳн олон улсын уул уурхай, хайгуулын компани
юм.

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ОНЦЛОГ



Дэлхийн томоохон
алт- зэсийн
ордуудыг агуулдаг
Тѳв Азийн
Орогенийн Бүсэд
Хѳндий Алтны Дүүрэг
оршдог

Ордын тѳрѳл: Епитермаль Порфир
Эрдэнийн тѳслүүд
Хѳндий Алтны Дүүрэг

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Хайгуул хязгаарлагдмал хийгдсэн алт, зэсийн бүс

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Порфир, 
эпитермаль бүсэд
томоохон алт, 
зэсийн ордууд
оршдог:



1 сая унц ил уурхай, нуруулдан
уусгах технологи. Олборлолт

2014 2-р улиралд эхэлсэн

Туул голын хэсгээс 50 км-т
орших алтны шороон орд

1.5 сая унц алт олборлосон, 
дунджаар $500/унц бэлэн
мѳнгѳний зардал бүхий

1.6 сая унц нѳѳц бүхий ил
уурхай, тусгай зѳвшѳѳрлийн

шатанд явж буй
0.7 сая унц алт (+5 сая унц мѳнгѳ), 

@ 1.3 г/т алтны агуулга бүхий

БАЯН АЙРАГ
Баян Айраг ХХК

ЗААМАР
Шороон ордууд

БОРОО
Сентерра ГАЦУУРТ

ОZD ATO
Степп Гоулд

ЦАГААН ГАЦИР
Наран Мандал БАЯН ХѲНДИЙ& АЛТАН НАР

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент БАЯНХОНГОР
Бичил уурхай

ОЮУ ТОЛГОЙ
Туркойз Хилл

ОЮУТ УЛААН
Занаду

2016 оны эхээр олборлолт
эхэлсэн Шинэ алтны дүүрэг, ѳндѳр

агуулга бүхий анхан шатанд
явж буй хѳгжүүлэлт

Алтны шороон орд
61 сая унц алтны нѳѳц бүхий

ил/далд уурхай
2015 онд 65.3 мян унц олборлосон

Шинээр алтны дүүрэг, ѳндѳр
агуулга бүхий, анхан шатанд

явж буй хѳгжүүлэлт
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ЭРДЭНЭ БА МОНГОЛ
Алтны үндсэн ордын олборлолт нэмэгдэж байна
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Гурван орд, хэтийн тѳлѳв бүхий талбай, хайгуул

хязгаарлагдмал хийгдсэн бүс
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

• Алт, зэсийн ордуудыг нээн илрүүлсэн
- Зуун Мод – 2011
- Алтан Нар – 2015
- Баян Хѳндий – 2018

• Ѳнгѳрсѳн 10 жилийн хугацаанд Монголын
баруун ѳмнѳд хэсэгт тѳвлѳрѳн ажилласан

- 542,000 га тусгай зѳвшѳѳрѳл
бүхий талбай

- Бүс нутаг дахь хамгийн том хувийн 
мэдээллийн сан

- Хиймэл дагуулын болон астер
мэдээллийн тайлал хийсэн

- 4,000,000 га талбайд геохимийн
шинжилгээ хийсэн

• Уул уурхайн бүсийн дэд бүтэц сайжирч 
байна



Ашиглалтын
тусгай зѳвшѳѳрѳл Эрдэсжсэн бүс Au Cu Ag Mo Pb Zn

0 5 10

км

Хайгуулын тусгай
зѳвшѳѳрѳл

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Гурван орд, хэтийн тѳлѳв бүхий талбай, 

хязгаарлагдмал судлагдсан бүс
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Номин Тал

Алтан Нар орд (Au, Ag, Zn, Pb)

Оюут Хѳндий

Алтан Сум

Хар Морь

Хойд
Хѳндий

Баян Хѳндий орд (Au)

Зуун Мод орд (Cu, Mo)

Хѳвийн
Хар

Улаан

Тѳлѳвлѳж буй зам

Шинэжинст хүрэх зам



Алтан Нарын ил уурхайн нѳѳцийт 0.7 г/т, ил уурхайгаас гүнд буй нѳѳцийн захын агуулгыг 1.4 г/т AuEq байхаар 
тооцоолсон. Баян Хѳндийн захын агуулгыг 2018 онд 0.6 г/т, 2019 онд 0.55 байхаар тооцоолсон. 
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Inferred M&I

Аг
уу
лг
а
(г/
т) Нѳѳц(унц)

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Ѳсѳн нэмэгдэж буй эрдсийн нѳѳц

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Баттай & Бодит

Боломжтой

Баттай & БодитБоломжтой



БАЯН ХѲНДИЙ 
АЛТНЫ ОРД

Алтан Толгой
Страйкер

Мидфийлд

Хээрийн анги
Хар Морь талбай

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ОРД
Газрын дѳт гүн дэх ѳндѳр агуулга

бүхий алтны нээлт

Бид бүс нутгийн томоохон алт үйлдвэрлэгч болох
зорилготойгоор Баян Хѳндий орд дээр түшиглэн
алтны ѳндѳр агуулга бүхий ил уурхайг олборлож

жилд 60,000 унц алт үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ
хайгуул, хѳрѳнгѳ оруулалтад тулгуурлан үйл

ажиллагаагаа ѳргѳжүүлнэ. 
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ГЕОЛОГИЙН НѲѲЦ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НѲѲЦ

Захын
агуулга

Ангилал Хэмжээ
(Сая. т)

Агуулга
(Au г/т)

Алт
(мян.унц)

0.4

Баттай
Бодит

1.7
4.6

3.15
2.45

176
364

Баттай & Бодит
Боломжит

6.4
1.1

2.64
3.10

540
106

0.55

Баттай
Бодит

1.4
3.7

3.77
2.93

171
350

Баттай & Бодит
Боломжит

5.1
0.9

3.16
3.68

521
103

1.0

Баттай
Бодит

0.7
1.7

7.31
5.56

153
304

Баттай & Бодит
Боломжит

2.3
0.4

6.05
6.83

457
93

Тэмдэглэл
1. Геологийн нѳѳцийн тооцооллын тайланг Камерон Нортоны удирдлаган дор боловсруулав, тэрээр Tetra Tech-ийн орон тооны ажилтан бөгөөд мэргэшсэн

геосудлаач юм. Ноён Нортон хэлэлцэж буй холбогдох ордын эрдэсжилт болон ордын хэв маяг, хэлбэрийн талаар хангалттай туршлагатайгаас гадна CIM-ийн
ил тод байдлын стандартад тодорхойлсон Мэргэшсэн этгээдийн шаардлага хангасан мэргэжилтэн юм.

2. Дээрх хүснэгтэд тайлагнасан бүх нѳѳцийн тооцооллууд нь 2019 оны 4-р сарын 22-ны өдөр хүртэл гүйцэтгэсэн өрөмдлөгийн үр дүнд тулгуурласан. Нѳѳцийн
тайлан нь нарийн ѳгѳгдѳл биш бѳгѳѳд судалгааны үр дүн, байршил, хэлбэр болон тархац зэрэг хязгаарлагдмал мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулагдсан.
Дээр ѳгѳгдсѳн ѳгѳгдлүүд нь тооцооллын харьцангуй байдалд тулгуурласан бүхэл тоогоор тоймлосон болно. Үүнээс шалтгаалсан тооцооллын зѳрүү гарах
магадлалтай.

3. Нѳѳцийн тайланг хуурай, газар дээрх тѳлѳвт нь үндэслэн тайлагнасан.
4. Нѳѳцийн тайлангийн захын агуулгыг 0.55 г/т байхаар тооцсон. Эдгээр захын агуулгын тооцоог Tetra Tech нь ил уурхайн аргаар боловсруулах тѳсѳѳлѳлд

тулгуурлан, алтыг нэг унц нь US$1,350, ил уурхайн зардал нэг тонн тутамд US$6 , нэг тонн хүдрийг боловсруулах зардал US$16, ерѳнхий ба захиргааны
зардал нэг тонн тутамд US$5 доллар, металл авалт 0.95% байх тѳсѳѳлѳлд тулгуурлан боловсруулсан.

5. Нѳѳцийн тайлан нь алтны үнэ $2,000 ам.доллар байхад оновчтой уурхайн ханын хязгаараар тооцоологдсон бѳгѳѳд эдийн засгийн ѳгѳѳж нь дээрх
тооцооллууд дээр үндэслэсэн.

6. Нѳѳцийн тайланд эрдэсжсэн бүсийн дундаж нягтаршил 2.66 т/м3 байхаар тѳсѳѳлсѳн.
7. Дээрх геологийн нѳѳц нь эдийн засгийн тооцоололд ороогүй бѳгѳѳд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай эсэхийг тооцоогүй болно.
8. Баттай ба бодит нѳѳц нь эдийн засгийн тооцоололд багтахгүй. Боломжит нѳѳцийг техник эдийн засгийн тооцоололд нѳѳц хэмээн багтаахад геологи, эдийн

засгийн хувьд хүндрэлтэй. Үйлдвэрлэлийн нѳѳцѳд багтаахгүй.

НѲѲЦИЙН ТООЦООЛОЛ СУУРЬ СУДАЛГААТАЙ ТОХИРЧ БАЙНА 
Олборлолтын шат уруу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

БАЯН ХѲНДИЙ ОРД

Ангилал Нийт Алтны агуулга Агуулсан алт

Сая тн г/т Au Мян унц

Батлагдсан
үйлдвэрлэлийн нѳѳц 1.2 4.2 166

Магадалсан
үйлдвэрлэлийн нѳѳц 2.2 3.5 244

Нийт үйлдвэрлэлийн нѳѳц 3.4 3.7 409

• Алт авалт 2.6% ѳссѳн нь урьдчилсан ТЭЗҮ дээр
танилцуулсан блок агуулгыг үйлдвэр тэжээх агуулга
болгон шинэчилсэн. 

• Хүдрийн хэмжээ 3% буурсан нь уурхайн загварчлалд
ѳѳрчлѳлт орж, захын агуулга нэмэгдэн, дундаж үйлдвэр
тэжээх агуулга нэмэгдсэн. 

• Хѳрс хуулалтын харьцаа 8% буурсан нь геотехникийн
параметрүүд сайжран, материалын хѳдѳлгѳѳн 4.7 сая
тонноор буурна

Тэмдэглэл
1. Ашигт малтмалын нөөцийн тооцоолол нь 2020 оны 07-р сарын 01-аасхүчин тѳгѳлдѳр болсон. Тооцооллыг Мэргэшсэн этгээд Auralia

Mining Consulting-ийн захирал, Мэргэшсэн этгээд Антони Кийрс (“Mr. Anthony Keers”) боловсруулсан. 
2. Ашигт малтмалын нөөцийн Тооцооллыг 2014 оны Канадын Уул уурхай, Металлург болон Газрын тосны дээд сургууль (CIM) 

Тодорхойлолтын Стандарт (2014 CIM Тодорхойлолтын Стандарт) болон 2003 оны CIM Шилдэг Практик Удирдамжийн дагуу бэлтгэсэн. 
3. Нөөцийг ил уурхайн аргаар олборлоно гэж тооцоолсон
4. Хаягдал болон хүдрийн захын хязгаарыг моделийн блок бүрийн борлуулалтын цэвэр ашгийн тѳлбѳрт тулгуурлан тооцсон. БЦАТийг 

уурхайн бус алдагдал, тээвэрлэлт, хайлуулах болон цэвэршүүлэх зардлуудад тулгуурлан тооцоолсон. 
5. Нөөцийг тооцоолохдоо нэг унц алтны үнэ $1,400 ам.доллар тѳсѳѳлөл дээр үндэслэсэн. 
6. Ашигт Малтмалын Нөөцөд 9% бохирдолт болон 1% алдагдал багтсан
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Алтны агуулга (г/т)

Баян Хѳндий ордын
ашиглалтын хугацааны
дундаж хүдрийн агуулга 2

Дэлхийн ил алтны
уурхайдын дундаж

агуулга1

3.73 г/т 1.03 г/т

ЭРДЭНЭ

БАЯН ХѲНДИЙ
Ил алтны уурхайн дундаж агуулгаас гурав дахин ѳндѳр агуулга

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

1. Эх сурвалж: Wood MacKenzie, Дэлхийн алтны ордын зардлын мэдээллийн сан, 2018.08 
2. Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн тухай мэдээлэлтэй 2019 оны 10-р сарын 21-ний хэвлэлийн мэдээнээс танилцана уу. 



5 ЖИЛ
ОРДЫН НЭЭЛТЭЭС ЭЦСИЙН ТЭЗҮ-ИЙГ 
БОЛОВСРУУЛАХАД ЗАРЦУУЛСАН 
ХУГАЦАА ОРДЫН НЭЭЛТ

2015.05

АШЭЗТ: RPMGlobal
2018.12

У-ТЭЗҮ: Tetra Tech Inc
2019.10

Э-ТЭЗҮ: Roma Group
2020.07

ХѲГЖҮҮЛЭЛТ ХУРДАЦТАЙ ХИЙГДЭЖ БАЙНА
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Хонг Конгийн Хѳрѳнгийн Биржид бүртгэлтэй
байгалийн нѳѳц, бизнесийн үнэлгээ, эрсдэлийн
чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн
зѳвлѳх байгууллага
Э-ТЭЗҮ Хамрах хүрээ: Судалгааны тэргүүлэгч, 
нѳѳцийн геотек ба гидро, санхүүгийн
загварчлал

Ausenco-ийн үйл ажиллагаанаас үүдэн, 
загварчлал инженерийн иж бүрэн үйлчилгээ
үзүүлдэг Филиппинд тѳвтэй зѳвлѳх
байгууллага
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Боловсруулах
үйлдвэрийн загварчлал, инжернерчлэл

Ванкуверт тѳвтэй металлургийн
шинжилгээ, тайлал, загварчлалын зѳвлѳх
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Металлург

Перт-д тѳвтэй уул уурхайн
инженерчлэл, нѳѳцийн загварчлал
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Уурхайн
загварчлал (уурхайн хаалт багтсан) ба
ашигт малтмалын нѳѳцийн тайлан

Оюу Толгойн тѳсѳлд хамтран ажиллаж
байсан туршлагатай, Австралийн уурхайн
ашиглалтын үеийн хаягдлын удирдлага, 
загварчлал ба ашиглалт
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Хаягдлын
байгууламжийн загварчлал ба хаалт

Улаанбаатарт тѳвтэй уул уурхай, санхүүгийн
зѳвлѳгѳѳ үзүүлдэг байгууллага
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Уурхайн дотоод зураг
тѳсѳл, боловсруулах үйлдвэрээс бусад дэд
бүтэц, худалдан авалт ба зураг тѳслийн
зѳвшѳѳрѳл

Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээ, удирдлагын
Монгол ба олон улсын консорциум; Монгол болон дэлхийн
таваарын зах зээл, бүтээгдэхүүн болон мѳчлѳгийн ѳндѳр
туршлагатай
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн
үнэлгээ, гидрогеологи

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Эцсийн ТЭЗҮ-ийн судалгааны зѳвлѳх байгууллагууд

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Хүдрийн дундаж 
агуулга

3.7 г/т
Дундаж металл авалт 93%

Нэг унц алтны нийт
нэгжийн ѳртѳг (AISC)
$ 733 ам.дол/унц

Анхан шатны 
хѳрѳнгѳ оруулалт
$ 59 сая ам.дол

ЭЦСИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ҮНДЭСЛЭЛИЙН ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ

Жилд үйлдвэрлэх алтны 
дундаж хэмжээ

63,600 унц

АНХАН ШАТНЫ ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТ БАГА БѲГѲѲД 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ѲГѲѲЖ ѲНДѲР

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Татварын дараах NPV

$ 100 сая ам.дол
@5% хорогдуулалт & алтны үнэ $1,400 

Татварын дараах IRR

42%
Эргэн тѳлѳгдѳх хугацаа 1.9 жил



22%

42%

60%

77%

93%

 $1,200  $1,400  $1,600  $1,800  $2,000

Дотоод ѳгѳѳжийн түвшин (IRR)

$43 

$100 

$158 

$216 

$274 

 $1,200  $1,400  $1,600  $1,800  $2,000

Ѳнѳѳгийн үнэ цэн (NPV)

АЛТНЫ ҮНИЙН ХАМААРАЛ: АЛТНЫ ҮНИЙН 
ӨСӨЛТ ѲГѲѲЖИД ХЭРХЭН НѲЛѲѲЛѲХ ВЭ?

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Э-ТЭЗҮ суурь судалгаа Э-ТЭЗҮ суурь судалгааѲнѳѳгийн алтны үнэ Ѳнѳѳгийн алтны үнэ



ГАЗРЫН ДѲТ ГҮНД, ѲНДѲР АГУУЛГА БҮХИЙ НѲѲЦ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

БАЯН ХѲНДИЙ ТѲСЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НѲѲЦ

АНГИЛАЛ Нийт Алтны агуулга Агуулсан алт

Сая тонн г/т Au Мян.унц
Батлагдсан үйлдвэрлэлийн нѳѳц 1.2 4.2 166
Магадалсан үйлдвэрлэлийн нѳѳц 2.2 3.5 244
Нийт нѳѳц 3.4 3.7 409

*Эрдсийн нѳѳцийн тэмдэглэлтэй 3-р хуудас дахь СТОУС бус арга хэмжээний тухай мэдэгдэл хэсгээс танилцана уу. 



Мидфийлд ѳрѳмдлѳгийн
үр дүн

5.2 г/т Au / 41 м
6.0 г/т Au / 80м

Страйкер
ѳрѳмдлѳгийн үр дүн

6.8 г/т Au / 31м
11 г/т Au / 37м

Хойд Мидфийлд ѳрѳмдлѳгийн
үр дүн

5.6 г/т Au / 37м
5.3 г/т Au / 25м

15
0м

Уурхайн хана

БАЯН ХѲНДИЙ ОРД
Хүдрийн агуулга 3.7 г/т
Хѳрс хуулалтын харьцаа 9.1 т:т
Үйлдвэр тэжээх хүдэр 1,800 т/ѳдѳр

Дундаж металл авалт 93% 
Дундаж олборлолт 63,700 унц/жил
Тѳслийн ашиглалтын хугацаа 8 жил

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ОРД
Газрын дѳт гүн дэх алтны нѳѳц
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Fast tracking to production

ѲГѲѲЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ѲНДѲР АГУУЛГА
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь
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79,109 

45,271 4.25 

4.31 

3.63 
3.18 
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ОЛБОРЛОЛТЫН ХУВААРЬ
(Дунджаар жилд 64,000 унц, 5 дахь жилд хамгийн дээд хэмжээнд буюу 79,000 унц хүрнэ)

GOLD PRODUCED (oz) FEED GRADE (g/t)



БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Тѳслийн Загварчлал

Ил уурхай

Хаягдлын нэгдсэн байгууламж
анхны байгууламжХүдрийн овоолго

Боловсруулах 
үйлдвэр

Захиргаа ба ээлж солих 
барилга

Дулааны 
станц

Сэргээгдэх ба уламжлалт 
цахилгаан үүсгүүр

Засвар үйлчилгээний 
байгууламж

Шатахуун түгээх 
тѳв



БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН 
ЗУРАГЛАЛ 

ROM /CRUSHING

GRINDING

LEACH FEED

CYANIDE RECOVERYDETOXTAIL FILTRATION

CIP CIRCUIT

CARBON REGEN

CARBON 
RECOVERY

ELUTION 
ELECTROWINNING

GOLD CASTING

GOLD 
PRODUCTION

WATER

INTEGRATED WASTE 
FACILITY (IWF)

Хүдэр Ус дахин ашиглах 
урсгал

Нүүрстѳрѳгч дахин 
ашиглах

Алт авалт

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ



Олборлолтын 
зардал

48%

Боловсруулалтын 
зардал

34%

Ерѳнхий & 
захиргааны зардал

4%

Роялти ба 
бусад
12%

Ашиглалтын үеийн хѳрѳнгѳ оруулалт 
ба уурхайн хаалтын зардал

2%

НИЙТ
$733/унц

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ УАХ
$ сая $/унц $/т

Олборлолтын зардал $133 $350 $39

Боловсруулалтын зардал $96 $252 $28

Ерѳнхий & захиргааны зардал $13 $33 $4

Нийт үйл ажиллагааны зардал $242 $635 $71

Нѳѳц ашигласны тѳлбѳр & бусад
зардал $33 $86 $10

Ашиглалтын үеийн хѳрѳнгѳ оруулалт
ба уурхайн хаалтын зардал $5 $12 $1

Алт үйлдвэрлэх нэгжийн ѳртѳг $279 $733 $82

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ БАГА
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛУУД $ сая

Баяжуулах үйлдвэр $24 

Үйлдвэрээс бусад дэд бүтэц $10 

Байр, орон сууц $2
Барилга байгууламжийн шууд бус
зардал $6

Инженерчлэл & бусад $4

Бүтээн байгуулалтын зардал $46 

Олборлолтын ѳмнѳх зардлууд $5

Хѳдѳлгѳѳнт тоног тѳхѳѳрѳмжүүд $1

Эхний дүүргэлт $1

Болзошгүй зардлууд $5 

Нийт $59

ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА

Баяжуулах 
үйлдвэр

41%

Үйлдвэрээс 
бусад дэд бүтэц

17%

Байр, орон сууц
4%

Хѳдѳлгѳѳнт тоног 
тѳхѳѳрѳмжүүд

1%

Барилга 
байгууламжийн 
шууд бус зардал

10%

Инженерчлэл & 
бусад

8%

Олборлолтын 
ѳмнѳх зардлууд

9%

Эхний дүүргэлт
2%

Болзошгүй 
зардлууд

8%

Нийт
$59 сая

ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДАЛ БАГА
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Үйлдвэрээс бусад дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

Улсын Комиссын зѳвшѳѳрѳл

Эхний хүдэр боловсруулалт

Анхны алт олборлолт

Бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлүүд

Баяжуулах үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төсөл

Газар шорооны ажил эхлэх

Иргэний барилга

Баяжуулах үйлдвэрийн бүтэц

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног тѳхѳрѳѳмж нийлүүлэлт

Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт

Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2020 2021 2022

Голлох үе шатууд

Гүйцэтгэх хугацаа

Бүтээн байгуулалтын бааз байгуулах

Үйлдвэрээс бусад дэд бүтцийн нарийвчилсан инженерчлэл

ХѲГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Ашиглалтын тусгай 
зѳвшѳѳрѳл ба хууль 

тогтоомжид заасан бусад
Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээ

Усны нѳѳц батлуулахБОЕҮТогтворжуулах гэрчилгээГазар ашиглах зѳвшѳѳрѳл

Техникийн зураг төслийг
батлуулах (хүлээгдэж буй)

БОННҮ
(хүлээгдэж буй)

Бүтээн байгуулалтын 
зѳвшѳѳрѳл

Ашиглалтанд оруулах

ТУСГАЙ ЗѲВШѲѲРЛҮҮДИЙН ҮЙЛ ЯВЦ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Хѳх тэнгэрийн орон

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



БАЯН ХѲНДИЙ:
Ил уурхайтай залгаа орших тэлэх
боломжтой бүсүүд
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

БАЯН ХѲНДИЙ ТЭЛЭЛТ БОЛОН
ѲРѲМДЛѲГИЙН БҮС 

Q2-2020 ѳрѳмдлѳгийн бүс
Ѳндѳр агуулгатай бүс

Бага агуулгатай бүс
Хайгуул-тэлэлтийн бүс

Зүүн хойд Баян 
Хѳндий бүс

Зүүн Баян Хѳндий 
бүс

Баян Хѳндий уурхай

Баруун Страйкер

Ѳмнѳ зүгт тэлэх 
боломж

500м
N

§ Баттай ба Бодитой нѳѳц: 3.16 г/т алтны
агуулга бүхий 521,000 унц

§ Боломжтой нѳѳц: 3.68 г/т алтны агуулга бүхий
103,000 унц

§ Мидфийлд, баруун урд бүсэд газрын дѳт гүнд
маш ѳндѳр агуулга илэрсэн

§ Уурхайн хананаас урд болон хойд зүгт
нѳѳцийг тэлэх боломжтой



Jurassic  Sedimentary Cover 

Midfield Main Zone

North Midfield Zone

50 Metres

0 300

БАЯН ХѲНДИЙ УУРХАЙ
План зураглал

метр

Cretaceous Basalt Cover 

Страйкер бүс

Мидфийлд бүс

Ѳндѳр агуулга бүхий бүс

Ил уурхайн тѳлѳвлѳсѳн хана

Q2 2020 ѳрѳмдлѳгѳѳр газрын дѳт гүнд хэд хэдэн ѳндѳр агуулга 
бүхий бүсийг нээн илрүүлсэн

Хойд Мидфийлд бүс

BKD-274
15.1м 25.59 г/т Au

BKD-288
5.5м 125.9 г/т AuBKD-292

15м 29 г/т Au

ѲНДѲР АГУУЛГА БҮХИЙ ОГТЛОЛУУД
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Баян Хѳндий
Баруун Страйкер бүсийн ѳндѳр агуулга бүхий талбайг

ѳмнѳ зүгт тэлэх нь
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Огтлолууд нь тухайн гүнээс эхлэн 1 метрийн интервалууд

BKD-266: 264м 51.9г/т

BKD-216: 156м 33.9г/т
BKD-265: 142м 48.9г/т; 24.8г/т; 46.4г/т

BKD-220: 140м 14.9г/т; 105.9г/т

BKD-265: 165м 34.6г/т



20м

≥5 г/т

≥2 г/т

2020 2-р улирал, ѳрѳмдлѳгийн
цооногийн амсар болон мѳр
2020 оноос ѳмнѳх
ѳрѳмдлѳгийн цооногийн
амсар болон мѳр

Агуулга
Структур

болон таамаглаж
буй тэжээгч бүс

BKD-273
4.0м 2.99 г/т Au

BKD-281
7.4м 2.03 г/т Au

BKD-282
16.0м 1.16 г/т Au

BKD-284
4.3м 4.78 г/т Au

BKD-275
4.3м 4.58 г/т Au

BKD-278
10.55м 3.12 г/т Au

BKD-272
20.5м 3.53 г/т Au

BKD-274
15.1м 25.59 г/т Au

BKD-288
5.5m of 125.9 g/t Au

BKD-289
5.0m of 8.38 g/t Au

BKD-271

BKD-272

BKD-285

BKD-287

BKD-286

BKD-279

BKD-289

BKD-288

BKD-278

BKD-275

BKD-273

BKD-277

BKD-281

BKD-282

BKD-284

BKD-276

BKD-280

BKD-283

BKD-274

BKD-233

BKD-251

BKD-261
BKD-262

BKD-229

BKD-95

BKD-88

BKD-102

БАЯН ХѲНДИЙ
Шинэ зүүн ѳмнѳд Мидфийлд алтны бүс

План зураглал



Газрын гадаргаас 50м-ээс доош
хязгаарлагдмал судлагдсан

Структур болон таамаглаж
буй тэжээгч бүс

100 metres

Ѳндѳр агуулга бүхий бүс
≥ 2.0 г/т алт

Юрийн галав-Цэрдийн
хѳрс

БАЯН ХѲНДИЙ
Шинэ зүүн ѳмнѳд Мидфийлд алтны бүс

План зураглал

Зүүн ѳмнѳд
Мидфийлд бүс

Баруун ѳмнѳд
Страйкер бүс

BKD-272
20.5м 3.53 г/т Au

BKD-274
15.1м 25.59 г/т Au

BKD-288
5.5м 125.9 г/т Au

BKD-289
5м 8.38 г/т Au

BKD-45

BKT-6
3м 18 г/т Au

Овоолгын дээж
45.8 г/т Au

BKD-10
35м 5.7 г/т Au

Нүүрстѳрѳгчийн туфф
Агуулагч бүс



BKD-290
BKD-291

BKD-292
BKD-297BKD-293

BKD-296

BKD-297

BKD-294

BKD-300

BKD-298

BKD-299

BKD-224

BKD-31

BKT-16

BKD-55

BKD-12 BKT-17

BKD-223

BKD-46

BKD-28

BKD-61

BKD-51

BKD-227
BKD-77

B

B’

C

C’

D

D’

BKD-290 BKD-292 BKD-297
B B’ C’C D D’

Урьд нь бага
агуулга, хаягдал
ангилалд багтаж

байсан

BKD-292
22.1м 20.0 г/т Au

BKD-290
20м 5.91 г/т Au

BKD-294
17м 1.06 г/т Au

BKD-297
21м 4.02 г/т Au

BKD-291
8м 2.34 г/т Au

BKD-298
3м 1.19 г/т Au

BKD-290
20м 5.91 г/т Au

BKD-292
22.1м 20.0 г/т Au

BKD-297
21м 4.02 г/т Au

14-15м
91.2 г /т Au

1-15м
29  г /т Au 4-6м

30 г /т Au

18-19м
16.5 г /т Au

5м 5м 5м

БАЯН ХѲНДИЙ
Баруун ѳмнѳд Страйкер бүс - Q2 2020 
ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийн үр дүнгүүд

План зураглал

0.67 ≤
2.0 ≤
5.0 ≤
10.0 ≤
20.0 ≤

10 м

Сорьцлолт (г/т)
0.2 ≤

Урьд нь бага
агуулга, хаягдал
ангилалд багтаж

байсан Урьд нь бага
агуулга, хаягдал
ангилалд багтаж

байсан

2020 2-р улирал, ѳрѳмдлѳгийн
цооногийн амсар болон мѳр

2020 оноос ѳмнѳх ѳрѳмдлѳгийн
цооногийн амсар болон мѳр

Ѳн
дѳр
агу
улг
а б
үхи
й б
үс

≥ 2
.0 г/т

алт

Ѳн
дѳр
агу
улг
а б
үхи
й б
үс

≥ 2
.0 г/т

алт
Ѳн
дѳр
агу
улг
а б
үхи
й б
үс

≥ 2
.0 г/т

алт



БАЯН ХѲНДИЙ
Тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд 
тодорхойлсон хэтийн тѳлѳв бүхий бүсүүд
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

ХАР МОРЬ ТАЛБАЙ
Q2 2020 суваг малталтаар 8.8 г/т алтны 
агуулга бүхий 6 метр, 14 г/т алтны 
агуулга бүхий 4 метр илрүүлсэн

БАЯН ХѲНДИЙ 
АЛТНЫ ОРД:
Q2 2020 тэлэлтийн ѳрѳмдлѳгийн 
хѳтѳлбѳр хэрэгжүүлсэн талбай

Зүүн урд Мидфийлд бүс

Баруун урд Страйкер бүс

Чулуулгийн дээж

> 10 г/т
> 5-10 г/т
1-5 г/т
Цооног
Структур

1570 (max)

Gold in Soil (ppb)

6



13.0 г/т Au

KMT-01
6м 8.82 г/т Au

түүнд 1м 50.8 г/т Au

KMT-03
4м 14 г/т Au 

түүнд 1м 45 г/т Au
1м 10.5 г/т Au

12.9 г/т Au

15.5 г/т Au

KMT-03
KMT-02

87.8 г/т Au

12.1 г/т Au

15.3 г/т Au

32.9 г/т Au

18.2 г/т Au

500m

Суваг малталт (KMT)
Структур

Дэ
эж
ий
нү
р
дү
н ≥10

2-10
0.5-2
0.05-0.5
0.01-0.05

Q2-2020

Q4-2019 

ХАР МОРЬ ТАЛБАЙ
Q2-2020 Хайгуулын үр дүнгүүд
План зураглал

Дээжийн үр дүн

50 (445 ppb Max)

20

15

10

7
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KMT-01

20.4 г/т Au

Ур
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кт
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Алт
ан
Арр
оу



Хар Морь талбай

ХАР МОРЬ ТАЛБАЙ
3-D Модел болон Структурын тайллаар хэтийн
тѳлѳв бүхий талбайг тодорхойлох боломжтой
Хойд-Зүүн Хойд зүгт хѳндлѳн зүссэн зураглал

Зүүн Хойд тренд структур

Зүүн Хойд тренд

Хар
Морь Структур

Зүүн Хойд тренд структур

KMT-01
6м 8.82 г/т алт

KMT-03
4м 14.0 г/т алтKMT-02

Хүчтэй хувирсан
кварц-шкотверк бүс

Газрын дѳт гүн дэх 
ѳндѳр агуулга бүхий 
алтны чулуулгын дээж 
болон структур нь 
нягт соронзон 
эгнээгээр давхацдаг 

Алтан Арроу

ЗҮҮН ХОЙД СТРУКТУРЫН 3D СОРОНЗОН ЗҮСЭЛТ 0 300метр



Ашиглалтын
тусгай зѳвшѳѳрѳл Эрдэсжсэн бүс Au Cu Ag Mo Pb Zn

0 5 10

км

Хайгуулын тусгай
зѳвшѳѳрѳл

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Гурван орд, хэтийн тѳлѳв бүхий талбай, 

хязгаарлагдмал судлагдсан бүс
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Номин Тал

Алтан Нар орд (Au, Ag, Zn, Pb)

Оюут Хѳндий

Алтан Сум

Хар Морь

Хойд
Хѳндий

Баян Хѳндий орд (Au)

Зуун Мод орд (Cu, Mo)

Хѳвийн
Хар

Улаан

Тѳлѳвлѳж буй зам

Шинэжинст хүрэх зам
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Нѳѳц Ангилал Au унц
(1.9 г/т)

Ag унц
(~10 г/т)

Pb фунт
(~0.6%)

Zn фунт
(~0.6 г/т)

Алтан Нар
0.7 г/т AuEq захын агуулга

Бодит 318,000 2,350,000 63,800,000 69,520,000

Боломжит 186,000 866,000 49,060,000 52,140,000

АЛТАН НАР
Баян Хѳндийн хойд зүгт орших алт- полиметаллын нѳѳц

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

• 5.6 км эрдэсжсэн бүсэд 18 хэтийн тѳлѳв бүхий
талбай тодорхойлсон

- Хойд Холбоо болон Нээлтийн бүсэд хайгуулын
хѳтѳлбѳрийг голлон гүйцэтгэсэн

- Нээлтийн бүсийн зүүн хэсэгт структурын
трендийн дагуу орших алтны аномалууд
сонирхол татаж байна

• Дунд сульфиджилт бүхий эпитермаль алт-
мѳнгѳ-хар тугалга-цайрын ордын нѳѳцийг
гүндээ тэлэх боломжтой

- Дундаж ѳрѳмдлѳгийн гүн: 150 метр
- Геохими болон геофизикийн
олон аномаль судлагдаагүй байна



2019 оны 1-р улирлын хайгуул хийгдэж байгаагүй бүсээс илэрсэн үр
дүн 39

АЛТАН НАР – НЭЭЛТИЙН БҮС
2020 оны 1-р улирлын үр дүнгээр ѳндѳр агуулга илэрсэн

Олборлолтын шат уруу хурдацтй хѳгжүүлэх нь



40

ЭРДЭНИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хууль эрхзүй болон нийгмийн хүрээнд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн
Олборлолтын шат уруу хурдацтй хѳгжүүлэх нь

1997 оноос хойш Монгол
улсад ажиллаж буй хамт
олон

Европын Сэргээн босголт, 
Хѳгжлийн Банк (“EBRD”)-тай
стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт
хамтран хийсэн

МХБ болон ТSX-д давхар
бүртгүүлсэн анхны компани, 
6,000 гаруй Монгол хувьцаа
эзэмшигчидтэй

15 жилийн турш орон нутаг, 
байгаль орчны хѳгжилд
хѳрѳнгѳ оруулалт хийж буй



Айванхоу Майнс, Рио Тинто, 
Пийбоди Энержи ба
Панконтинентал Ресурсиз
зэрэг уул уурхайн
компаниудад 16 жил, Монгол
улсад удирдлагын тѳвшинд
25 жилийн турш ажилласан
туршлагатай. 

ТѲЛѲѲЛѲН УДИРДАХ ЗѲВЛѲЛ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Хэдли Виддап
ТУЗ-ийн гишүүн

Уул уурхайн тѳслүүдийн
үнэлгээ, хѳгжүүлэлтийн үе
шатуудад 20 гаруй жил
ажилласан туршлагатай
геологич, хѳрѳнгѳ
оруулалтын менежер юм. 

Петер Акерли
Ерѳнхийлѳгч & Гүйцэтгэх захирал

Ашигт малтмалын
хайгуул, компанийн
санхүүжилт, тѳсѳл
хѳгжүүлэлт болон
хувьцаат компанийг
удирдах чиглэлээр 25 
гаруй жил ажилласан
туршлагатай.  

Лэйтон Крофт
ТУЗ-ийн дарга

Др. Анна Биолик
ТУЗ-ийн гишүүн

Монгол, Казахстан, Кыргызстан, 
Тажикстан улсуудад Элчин
сайдаар ажиллаж байсан Тѳв
Азийн бизнес, дипломат
харилцааны чиглэлээр
мэргэшсэн Канадын тэргүүлэгч
мэргэжилтнүүдийн нэг юм. 

Дэвид Мошер
ТУЗ-ийн гишүүн

Олон улсын уул уурхайн
салбарт 35 гаруй жил
ажилласан туршлагатай
удирдах албан тушаалтан
юм. Хай Ривер Гоулд
Майнз Лтд-ийн
Ерѳнхийлѳгч, Гүйцэтгэх
захирлаар ажиллаж
байсан.  

Жон Бюрн
ТУЗ-ийн гишүүн

1997 оноос хойш Канад
Эксплорэйшн Лимитэдийн
Петролиум Корпорацийн
Ерѳнхийлѳгчийн албан
тушаалыг хашиж буй
хѳрѳнгѳ оруулалт,  
санхүүгийн чиглэлээр 30 
гаруй жил ажиллаж буй
туршлагатай. 

Камерон МакРей
ТУЗ-ийн гишүүн

Камерон Рио Тинтод 28 жил 
ажиллах хугацаандаа Монгол 
Улсад Оюу Толгой ХХК-ийн 
захирлаар томилогдон, 6 тэрбум 
ам.долларын зэс-алтны уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэн 
ажиллаж байсан туршлагатай. 

Кеннет МакДоналд
ТУЗ-ийн гишүүн

Уул уурхайн санхүүгийн
чиглэлээр 34 жил ажилласан
итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
тэрээр Эрдэнэ Ресурсд 17 
жилийн турш Санхүү хариуцсан
захирал болон дэд
ерѳнхийлѳгчѳѳр ажилласан. 



1. ЕСБХБ-наас $5 сая ам.долларын хѳрвѳх боломжит зээлийг хүлээн
авсан. Зээлийг хѳрвүүлэх нѳхцөлѳѳр хѳрвүүлэлт хийсэн
тохиолдолд компанийн 33 сая энгийн хувьцаанд хѳрвѳнѳ.

Хувьцаа эзэмшигчидХѳрѳнгийн Бүтэц (2020.07.09)
Кан.дол Ам.дол

Хувьцааны ханш $0.50 $0.37
Ханшийн хэлбэлзэл
(52 долоо хоног) $0.13-$0.65 $0.09-$0.47

Зах зээлийн үнэлгээ $96.3 M $70.3 M
Эргэлтэнд буй нийт
хувьцаа 192.7 сая
Опцион 12.5 сая / Орлого: $5.3 сая

Варрант 30.3 сая / Орлого: $14.3 сая

ИОХЭ 5.0 сая

Бүрэн хорогдуулсан
хувьцаа 239.6 сая

Бэлэн мѳнгѳ $1.5 сая $1.1 сая
Ѳр тѳлбѳр $6.9 сая $5.0 сая
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Олон нийт Эрдэнэ Ресурсийн
удирдлага, ТУЗ

Тек Ресурс Лимитед

Монгол хувьцаа
эзэмшигчид

Хѳрѳнгѳ оруулалтын сангууд, 
хувийн сангууд

44%

6% 35%

7%

8%

ХѲРѲНГИЙН БҮТЭЦ
Хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжлэг
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Хѳрѳнгийн биржийн тикер: TSX: ERD | MSE: ERDN



ERDENE AT A GLANCE
High-grade, District-scale, Experienced team
Fast tracking to production

Exceptionally 
high-grade and 
near surface gold 
deposit within a 
land package 
with district scale 
exploration 
upside

Rapid 
development 
towards 
production. 
Technical studies, 
permitting and 
financing 
milestones are on 
track

Projected annual 
cash flow from 
operation (based 
on $1,300 Au 
price) is 
expected to 
exceed the 
current market 
capitalization

Long term 
investor such as 
the EBRD, and 
Lion Selection 
Group, whose 
goals are aligned 
with the 
management’s 
objectives

Leading social 
license to 
operate in 
Mongolia as the 
company has 
developed 
community and 
business 
relationships 
over the past 
decade

ЭРДЭНЭ РЕСУРСД ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАХ ШАЛТГААНУУД

• Алтны агуулга маш өндөр, илээр олборлох боломжит уурхайн бүтээн
байгуулалтыг 2020 оны эцэст эхлүүлэхээр тѳлѳвлѳсѳн

• Бага ѳртѳг, ѳндѳр ѳгѳѳж бүхий тѳслийн олборлолтыг 2021 оны эцэст
эхлүүлж, жилд 60,000 унц алт олборлохоор тѳлѳвлѳсѳн

• Дүүргийг нээсэн анхдагч компанийн ѳрсѳлдѳх чадвар
• Ѳнгѳрсѳн 10 жилийн хугацаанд ѳндѳр агуулга бүхий хэд хэдэн

талбайг тодорхойлж, гурван ордыг нээн илрүүлсэн
техникийн чадавхитай баг

• Монгол дахь тѳслүүдийг санхүүжүүлэх, дэлхийн
түвшний түншүүд, зохицуулагч байгууллагатай
хамтрах, харилцах чадвараа баталсан компанийн
хѳгжүүлэлт, туршлагатай баг хамт олон

• ТУЗ ба удирдлага нь компанийн хувьцааг эзэмшдэг
• Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банк болон

стратегийн хѳрѳнгѳ оруулагчид, олон нийтээс бүтсэн
урт хугацааны хувьцаа эзэмшигчидтэй

• Монголын Хѳрѳнгийн Биржид давхар бүртгэгдсэн
анхны компани бѳгѳѳд сүүлийн +10 жил олон
нийттэй хамтран ажиллаж, нийгмийн хүрээнд
хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн байгууллага



ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ХѲГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХҮЛЭЭЛТҮҮД
v Баян Хѳндийн геологийн болон үйлдвэрлэлийн нѳѳцийг нэмэгдүүлэх
хайгуулын хѳтѳлбѳр – 2020 ¾-р улирал

v Хар Морь хайгуулын ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр – 2020 3-р улирал
v Алтан Нар ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр – 2020 4-р улирал
v Бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх - 2020 оны эцэст
v Тѳслийн санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүлэх – 2020 оны эцэст
v Бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх – 2021 он
v Бүтээн байгуулалтын ажил эхэлснээс 18 сарын дотор олборлолт эхлүүлнэ.



@ErdeneRes

@ErdeneResource

Erdene Resource Development Corp.

www.erdene.com


