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УРЬДЧИЛСАН ТААМАГЛАЛ
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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, анхан шатны эдийн засгийн тооцоолол,
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.

Энэхүү танилцуулга нь англи хэл дээр бэлтгэгдсэн
танилцуулгын орчуулга болно. Англи, Монгол
хувилбаруудын хооронд зѳрүү эсвэл зѳрчилдѳх зүйл
гарвал англи хэл дээрх хувийг мѳрдѳнѳ.
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АЛСЫН ХАРАА
Дэлхийн томоохон алтны бүсийн тѳвд орших Хѳндий Алтны Дүүрэг нь ирээдүйд
олон сая унцын нѳѳц бүхий алтны ордуудыг нээн илрүүлэх боломжтойг баталдаг.

Бид газрын дѳт гүнд ѳндѳр агуулга бүхий Баян Хѳндий тѳслийг хѳгжүүлэн, нѳѳцийг
2 сая унц хүртэл нэмэгдүүлж, 2021 оны хагаст бүтээн байгуулалтыг эхлүүлснээр

жилд дунджаар 75,000 унц алт үйлдвэрлэхээр тѳлѳвлѳж байна. 

Бид Баян Хѳндий тѳслийн эдийн засгийн ѳгѳѳжид тулгуурлан, үнэт металлын
томоохон олборлогч болох нь бидний зорилт. 

Гүйцэтгэх захирал, Петер Акерли
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• Дэлхийн томоохон алтны бүсийн хязгаарлагдмал судлагдсан хэсэгт
тѳвлѳрдѳг

• Дүүргийн хэмжээний бүсэд хэд хэдэн нээлтийг илрүүлсэн

• Ѳндѳр агуулгатай, илээр олборлож, уламжлалт аргаар
боловсруулах боломжтой алтны тѳсѳл

• Хар Морь талбайд алтны шинэ нээлтийн хайгуулын боломжууд

• Санхүүгийн нѳѳц болон тогтвортой хувьцаа эзэмшигчид

• Монгол улсад урт хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлсэн

• Туршлагатай удирдлагын багтай

ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН БОЛОМЖУУД
Эрдэнэсийг нээж – ѳгѳѳжийг түгээе
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MONGOLIA OVERVIEW
Fast tracking to production
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88%
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Тѳсвийн 
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ГШХО Үйлдвэр
лэл

Экспортын 
орлого

Уул уурхайн эдийн засагт
оруулж буй хувь нэмэр
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Source: World Gold Council, Data as of Q2 2020

ОХУ олборлолт: 
330т

БНХАУ олборлолт:
383т

• Хѳгжиж буй уул уурхайн бүс
• +40,000 уул уурхайн мэргэжилтэн
• Оюу Толгойн ~15,000 ажилтны ~ 97% нь Монголчууд
• Газар нутгийн 70%-д хайгуул хязгаарлагдмал хийгдсэн

• Зохицуулалт, хууль журмын дэмжлэг
• Алтны нѳѳц ашигласны тѳлбѳр 5%, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 25%
• Тогтворжуулах гэрчилгээ нь 7 жилийн турш татварын хэмжээг тогтворжуулна
• Канад болон 20 гаруй улстай давхар татварын гэрээтэй
• Канад - Монголын гадаадын хѳрѳнгѳ оруулалтыг дэмжих, хамгаалах гэрээ (FIPA)

• ОХУ, БНХАУ-ын хооронд орших хѳгжиж буй ардчилсан улс
• Хүн амын нягтрал бага: Газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийн 18 дахь том Монгол улс нь 3 сая 

хүн амтай
• 2019 онд ДНБ-ийн ѳсѳлт 5.1%
• Ардчилсан сонгуулийн 30 жилийн түүх
• Нийт хүн амын 98% нь бичиг үсгийн мэдлэгтэй боловсролтой, залуу хүн амтай

• Дэлхийн тэргүүлэгч
алт үйлдвэрлэгч
улсуудын дунд
оршдог

• Энэхүү бүс нь
дэлхийн нийт алтны
олборлолтын 24%-ийг
эзэлдэг

МОНГОЛ УЛС
Уул уурхайд тулгуурласан эдийн засаг
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Edren Terrane

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Уул уурхайн бүс дэх дэд бүтэц сайжирч байна
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Ѳндѳр агуулгатай, илээр олборлож уламжлалт аргаар
боловсруулах боломжтой Баян Хѳндий алтны тѳслийг
хѳгжүүлж, бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх шийдвэрийг
гаргаснаар ирээдүйн ѳсѳлтийн суурь мѳнгѳн
урсгалын эх үүсвэрийг бий болгох боломжтой

2016

2017 Q1

2018 Q4
2019 Q1

2019 Q4

2020 Q2

Нээлт

Техникийн
тайлан

Анхан
шатны

нѳѳцийн
тооцоолол

АШЭЗТ

Урьдчилсан
ТЭЗҮ

Нарийвчилсан
ТЭЗҮ

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Хѳгжлийн суурь

Notes
1. Resources outlined in the Bayan Khundii Gold Project Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, August 31, 2020, was 

based on 44,859 metres drilling

2020 H2

БОННҮ, 
Бүтээн

байгуулалтын
бэлтгэл, 

нарийвчилсан
инженерчлэли

йн зураглал

2021 H1

Тусгай
зѳвшѳѳрѳл, 

бүтээн
байгуулалтын

бэлтгэл

2021 H2

Бүтээн
байгуулалт

2022 

Үйлдвэрлэл
эхлэх
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Баян Хѳндий илээр олборлох 
боломжтой нѳѳц: 3.7 г/т алт
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ОЛБОРЛОЛТЫН ѲМНѲХ, ИЛЭЭР ОЛБОРЛОХ БОЛОМЖТОЙ АЛТНЫ ОРДУУД

Source – S&P Capital IQ – Study Stage, Open-Pit Mines, October 2020.

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Илээр олборлох боломжтой уурхайнуудтай харьцуулахад ѳндѳр агуулгатай
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50 
Metres

Баян Хѳндийн ил уурхай– План зураглал

A’

A

Баян Хѳндий Ордын Геологийн болон Үйлдвэрлэлийн нѳѳц

Үйлдвэрлэлийн
нѳѳц

Нийт
(сая тн)

Агуулга
Au г/т

Агуулсан
алт Koz

Батлагдсан 1.2 4.2 166

Магадласан 2.2 3.5 244

Нийт 3.4 3.7 409

Захын
агуулга

Геологийн
нѳѳцийн ангилал

Нийт
(сая тн)

Агуулга
Au г/т

Алт
Koz

0.55

Баттай
Бодитой

1.4
3.7

3.77
2.93

171
350

Баттай & Бодитой
Боломжтой

5.1
0.9

3.16
3.68

521
103

*Геологийн болон Үйлдвэрлэлийн нѳѳцийн тодруулгатай 35-р хуудас дахь
Хавсралтаас танилцана уу. 

A’A

100 м

Ѳндѳр агуулга ≥ 2г/т алт

Бага агуулга ≥0.4 г/т алт

Баян Хѳндий ордын зүсэлт – Баруун зүг рүү харсан

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Ѳндѳр агуулга бүхий илээр олборлох боломжтой нѳѳц

9



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

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Уламжлалт аргаар олборлох боломжтой

10
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Тѳслийн голлох мэдээлэл

• Олборлолт: Жилд дунджаар 65,000 унц алт үйлдвэрлэх бѳгѳѳд ордын нѳѳцийг нэмэгдүүлснээр
үйлдвэрлэл ѳсѳх боломжтой

• Хүчин чадал:  Нарийвчилсан ТЭЗҮ (BFS) –ээр боловсруулах үйлдвэр нь ~80%-ийн хүчин
чадлаар ажиллахаар тѳлѳвлѳсѳн

• Боловсруулах үйлдвэр нь зардал хэмнэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх боломжтойгоор
тѳлѳвлѳгдсѳн

• Бага зардал:  Нийт нэгжийн ѳртѳг (AISC) нь US$733/унц байгаа нь Баян Хѳндий орд нь дэлхийн
хэмжээний ил уурхайнуудтай харьцуулахад хамгийн бага ѳртѳгтэй ордуудын тоонд орж байна
(ашиглалт ба хѳгжүүлэлтийн шатны)    

• Ил уурхай: Ѳнѳѳгийн ордын загварчлалаар эрдэсжилт нь газрын гадаргаас 144 метр гүн рүү
үргэлжилж байна

• Геологи: Минералоги нь уламжлалт, хѳрѳнгѳ бага шаардах, эрсдэл багатай олборлолтын аргаар
олборлон, дунджаар 93%-ийн металл авалттай

• Уурхайн ашиглалтын хугацаа: 1.5 жил уурхайн бүтээн байгуулалт, 6 жил олборлолт хийхээр
тѳлѳвлѳсѳн бѳгѳѳд ирээдүйд олборлолтын хугацааг нэмэгдүүлэх боломжтой

• Хайгуулын боломжууд:  Баян Хѳндий нь Эрдэнэ Ресурсийн 100% эзэмшдэг 2,309 га (5,706 акр) 
Хѳндий ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд оршдог хэд хэдэн алтны агуулга бүхий ордууд, 
хэтийн тѳлѳв бүхий талбайн нэг юм. 

• Мѳнгѳн гүйлгээ:  2022 оноос эхлэн жилд 40-50 сая ам.долларын орлоготой ажиллавал компани
ѳѳрийгѳѳ санхүүжүүлэх загварт шилжинэ. 

Тодруулга: 1 Алтны үнийг US$1,600-с 1,800/унц байхаар тооцоолсон

US$24M

US$42M
US$30M US$26M

US$56M

US$23M

US$0M

US$10M

US$20M

US$30M

US$40M

US$50M

US$60M

US$70M

US$80M

US$90M

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

US$1,400/oz Incremental at US$1,800/oz

US$36
M

Жилийн дундаж мѳнгѳн урсгалын тооцоолол
US$1,400/унц, дундаж US$34 сая & 
US$1,800/унц, дундаж US$51 сая

Тогтвортой санхүүгийн эх үүсвэр бүхий
бизнес загварт шилжинэ

US$41M

US$66M

US$48M
US$42M

US$78M

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Ѳндѳр агуулга бүхий илээр олборлох боломжтой
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Н-ТЭЗҮ суурь 
тѳсѳѳлѳл

Q1 2021 алтны 
үнэ

Анхан шатны 
хѳрѳнгѳ оруулалт

Хүдрийн дундаж 
агуулга

Жилд үйлдвэрлэх алтны 
дундаж хэмжээ

$59 сая ам.дол 3.7 г/т
Дундаж металл авалт 93%

63,600 унц
5 дахь жилийн

олборлолт +79,000 унц

$733 ам.дол/унц

Нэг унц алтны нийт
нэгжийн ѳртѳг (AISC)

10% болзошгүй зардал багтсан

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Алтны үнийн хамаарал

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)

Н-ТЭЗҮ суурь 
тѳсѳѳлѳл

Q1 2021 алтны 
үнэ

10% болзошгүй зардал багтсан
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Бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлүүд

Бүтээн байгуулалтын бэлтгэл

Нарийвчилсан инженерчлэл & худалдан авалт

Газар шорооны ажил, иргэний барилгууд

Баяжуулах үйлдвэрийн бүтэц, тоног тѳхѳѳрѳмж

Үйлдвэрээс бусад дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

Улсын Комиссын зѳвшѳѳрѳл

Эхний хүдэр боловсруулалт

Анхны алт үйлдвэрлэл

Голлох үе шатууд

Төлөвлөсөн хугацаа

Q1 Q2 Q4Q3
2021 2022

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
2022 онд олборлолтыг эхлүүлэхээр тѳлѳвлѳсѳн

Q1 Q2 Q4Q3
2023

Төслийн санхүүжилт

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө

Ковид 19 болзошгүй нөлөө
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ХАЙГУУЛЫН 
БОЛОМЖУУД



© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved

MONGOLIA

KAZAKHSTAN

CHINA

RUSSIA

KYRGYZSTAN
UZBEKISTAN

L a k e  B
a i k

a l  
 

T i a n  S h a n  M o u n t a i n s    

Ulaanbaatar

500 km

A l t a i  M o u n t a i n s  

Vasilkovskoye
13.4 moz Au

Bakirchik
8 moz Au

Kumtor
14 moz Au

Almalyk
25 moz Au

Muruntau
140 moz Au

Oyu Tolgoi
62 moz Au 

NАлтны ордууд

Алт-зэсийн ордууд

Edren Terrane

Хѳндий Алт-
Зэсийн Дүүрэг

• Эрдэнэ Ресурс нь арав
гаруй жилийн турш
Монголын баруун өмнөд
хэсэгт орших Палеозойн
арлын сүүлчийн нуман
хэсэгт тѳвлѳрѳн
судалгаа хийсэн.

• Эдрэнгийн Террейн
дахь нүүрстөрөгчийн
хожуу үеийн эрдэсжилт
(ойролцоогоор 310-335
сая жил) нь Тянь-
Шанийн алтны бүс дэх
алт-зэсийн томоохон
ордуудтай төстэй.

• Хязгаарлагдмал хайгуул
хийгдсэн Монгол улсын
зүүн ѳмнѳд бүсэд Рио
Тинтогийн Оюу Толгой
зэрэг алт, зэс,
молибдений олон ордыг
нээн илрүүлсэн.

Зэсийн ордууд
Зүүн Төв Азийн Орогеник бүсийн алт-

зэсийн томоохон ордууд (CAOB)

Хязгаарлагдмал хайгуул хийгдсэн дэлхийн томоохон бүсүүдийн нэгт анхлан хайгуул хийсэн
15

ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ АЛТ ЗЭСИЙН БҮСЭД ТѲВЛѲРСѲН
Монгол улсын баруун ѳмнѳд бүсэд орших хязгаарлагдмал хайгуул хийгдсэн
Эдрэнгийн Террейн
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• Хайгуулын ѳндѳр туршлагатай техникийн
баг нь:

• 4,000,000 га талбайд
геохимийн дээжлэлт хийсэн

• Баруун урд зүгт 542,000 га талбайг
хамрах тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд
хайгуул хийсэн

• Монгол улсын баруун урд бүсэд хамгийн
том хувийн геологийн мэдээллийн санг
үүсгэсэн

• 43-101 стандартын хүрээнд гурван ордыг
нээн, Алт, алт-полиметалл, молидбден-
зэс ордуудыг эрдэс баялгийн нѳѳцѳд
бүртгүүлсэн

• 20 гаруй хэтийн тѳлѳв бүхий хайгуулын
талбайг тодорхойлсон

• Компанийн ерѳнхий болон захиргааны
зардал нь 2019 онд салбарын дунджаас
бага байв

Тѳв Азийн Орогенийн бүс дэх Эдрэнгийн Террейн нь 400 орчим км-ийг хамарч байна
Хиймэл дагуулын зураглал нь газарзүйн байрлал дээр хазайлттай харуулсан

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Монгол улсын баруун ѳмнѳ зүгт, алт-зэсийн эрдэсжилт ихтэй нуман бүсэд оршдог
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Алтан Нар
Au+Cu+Pb+Zn

Хар Морь
Au

Баян Хѳндий
Au

Улаан
Au

Зуун Мод
Mo+Cu

Алтан Сум
Au+Ag

Оюут Улаан
Cu+Au

20 км

La
nd

sa
t 8

 T
ru

e 
C

ol
ou

r

Хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрѳл

Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл

Хэтийн тѳлѳв бүхий талбай

Орд

Хѳвийн Хар
Cu

Au
Cu
Mo

N
Алтан Нар Q1-2020
17 г/т алтны агуулга бүхий
23 метр @70 метр гүн (TND-
135)

Хар Морь Q1 2021
12 г/т алтны агуулга бүхий
22 метр @ 32 метр гүн (AAD-
58)

Баян Хѳндий Q3-2020 
25.6 г/т алтны агуулга бүхий
15 метр @ 15 метр гүн (BKD-
274)

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
17,000 га талбайг хамарсан, 100% эзэмшлийн тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд гурван талбайг тодорхойлсон

Газрын дѳт гүнд, ѳндѳр
агуулга бүхий алт, 

полиметаллын орд
болон хэтийн тѳлѳв

бүхий талбайнууд



Баян Хѳндий Алтны
Ордын Нѳѳц

521 мян.унц M&I @ 3.16г/т алт
103 мян.унц Inf. @ 3.68г/т алт

2км

Улаан талбай
Ѳргѳн тархалттай (QSP) 

хувирлын бүс

Дэ
л

бү
с

Ба
ян

Хѳ
нд

ий
–

Ха
р

М
ор

ь
Ур

д-
хо

йд
со

ро
нз

он
ба

га
ко

ри
до

р

N

ХѲ
Н

ДИ
Й 

А
ЛТ

Н
Ы

 Х
ЭТ

ИЙ
Н

 
ТѲ

ЛѲ
В

 Б
ҮХ

И
Й 

ТА
ЛБ

А
Й

ХАР МОРЬ
АЛТНЫ НЭЭЛТ

A

A’
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AAD-80

AAD-61
AAD-57

AAD-66 AAD-65 AAD-18 AAD-51

Нээлттэй

300м 

AAD-67

N

Нээлттэй
Нээлттэй

A

45м 6 г/т
үүнд 8м 27 г/т алт

130м 0.53 г/т
үүнд 26м 1.1 г/т алт

82м 0.8 г/т
үүнд 48м 1.2 г/т алт

14м 1.3 г/т & 
20м 1.7 г/т алт 3м 5.6 г/т & 

10м 0.9 г/т алт
7м 1.2 г/т алт

AAD-58 AAD-75
AAD-74

AAD-34AAD-76
AAD-78

AAD-79
AAD-81

AAD-82
AAD-83 AAD-77

A’

35м 2.65 г/т
үүнд 12м 5.1 г/т алт

ХАР МОРЬ ТАЛБАЙН ХѲНДЛѲН ЗҮСЭЛТ
Баруун зүгт харсан (3D Соронзон зураглал дээрх ѳрѳмдлѳгийн огтлолын алтны утга) 

Соронзон нам
СУДЛАГДААГҮЙ

Соронзон нам
СУДЛАГДААГҮЙ

Алтны дээжлэлт (г/т)
≥ 0.1 
≥ 1.0

≥ 2.0

Үр дүнг танилцуулсан

Үр дүн хүлээгдэж буй
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ХАР МОРЬ НЭЭЛТ 2021
1-2-р улиралд тѳлѳвлѳсѳн ба гүйцэтгэсэн

AAD-58

AAD-57

AAD-80

AAD-81

AAD-82

AAD-83

AAD-79

AAD-77AAD-76

AAD-74 AAD-75

Үр дүнг танилцуулсан

2020-21 Нээлтийн цооног

2021.04.22 хэвлэлийн мэдээ

Үр дүн хүлээгдэж буй

1.
2 

км
Н

ээ
лт

тэ
й

Н
ээ

лт
тэ

й

С
ор

он
зо

н

Хар Морь“Дэл”
Алтны тренд

A

A’

N
500m

Хүдрийн биетийн
агуулга ≥0.1 г/т алт

AAD-61

“Д
эл

” С
ор

он
зо

н
на

м
ху

ви
рл

ы
н

ко
ри

до
р

AAD-58
45м 6.0 г/т Au

үүнд 8м 27 г/т Au

AAD-57
82м 0.8 г/т үүнд 48м 

1.2 г/т Au

Хар Морь “Дэл”
Алтны тренд

AAD-81
39м 2.7 г/т

үүнд 12м 5.1 г/т Au

AAD-61
130м 0.53 г/т

үүнд 26м 1.1 г/т Au

AAD-78

Структурын шугам

AAD- 48
1м 30.6 г/т Au

AAD-11
1м 39.1 г/т Au

AAD-03
AAD-12*

2м 23.5 г/т Au
2м 70 г/т Au*
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Нээлттэй

AA
D

-8
2

AAD-81

AAD-58

AAD-78

AAD-76

AAD-34

AAD-75

С
уурь

м
еталл

Үнэт
м

еталл

Vein ore

Эпитермаль загварчлалын ойлголт

After Buchanan 1981
100м

A A’

ХАР МОРЬ ТАЛБАЙ ѲМНѲ ДЭЛ БҮС – ХѲНДЛѲН ЗҮСЭЛТ
Алтны интервал болон эпитермаль загварчлалын ойлголтын 3D соронзон зураглал

N

Quartz + Adularia

Adularia + Pyrite 

Quartz + Sericite 

Chlorite - sm
ectite

Illite - Smectite

Silica-Advanced Argillic

Kaolinite - smectite

Ѳрѳмдлѳгийн цооног

0.1-1.0g/t
1.0-2.0g/t

≥2.0 g/t

Алтны дээжлэлт

AAD-81: 39м 2.7 г/т
үүнд 12м 5.1 г/т алт

AAD-58: 45м 6 г/т
үүнд 8м 27 г/т алт

AAD-79: 8м 1.8 г/т алт

AAD-57: 82м 0.8 г/т
үүнд 48м 1.2 г/т алт

Au + Ag 
High Grade 
Boiling Zone

Illite - Sericite

Magnetic Low
Alteration Halo 

Ag-As-Sb

AAD-79

AA
D

-7
7

AA
D

-5
7 AAD-74

Соронзон нам шаврын хувирлын бүс
Нээлттэй ба судлагдаагүй



ХАР МОРЬ НЭЭЛТ 2021 
2-р улиралд гүйцэтгэсэн хѳтѳлбѳрѳѳс 2,610 метрийн дээжлэлтийн үр дүнгүүд хүлээгдэж байна
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0.1 г/т алтны агуулга бүхий хүдрийн биетийн интерполяцлагч*

*Хар Морь талбайн ѳрѳмдлѳгийн цооногууд нь хоорондоо ѳргѳн зайтай тул дээрх тооцоолсон хэмжээ болон гүн нь хэтэрсэн хэмжээтэй байх
боломжтой. Энэхүү графикийг анхаарал, болгоомжтой ашиглана уу.  

N

ХАР МОРЬБАЯН ХѲНДИЙ

БХ нѳѳцийн хязгаар

AAD-58
45м 6г/т

AAD-61 
130м 0.5г/т

AAD-57
80м 0.8г/т

1km

ХѲНДИЙ ТУСГАЙ ЗѲВШѲѲРЛИЙН ТАЛБАЙН ХАЙГУУЛЫН БОЛОМЖУУД - ХѲНДЛѲН ЗҮСЭЛТ
Баян Хѳндийгѳѳс Хар Морь талбай руу дѳрвѳн км тренд үргэлжилж байна



Баян Хѳндий Алтны
Ордын Нѳѳц

521 мян.унц M&I @ 3.16г/т алт
103 мян.унц Inf. @ 3.68г/т алт

2км

Улаан талбай
Ѳргѳн тархалттай (QSP) 

хувирлын бүс
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• Карбонат суурь
металл – Дундаж
сульфатлаг орд нь
дараах дэлхийн
томоохон ордуудтай
тѳстэй: 

• Porgera
(25 сая унц Au) 

• Kelian
(5.7 сая унц Au) 

• Amatok
(10 сая унц Au) 

• Montana Tunnels       
(36 сая унц Ag) 

• Fruta del Norte       
(6.7 сая унц Au)

• Rosia Montanna
(17 сая унц Au)

Суваг: 4м @ 3.8г/т Au

Суваг: 3м @ 2.3г/т Au, 
12г/т Ag & 4.9% Pb-Zn

2019 нѳѳцийн
тооцоолол Ангилал Au Oz 

(1.9г/т)
Ag Oz 
(~10г/т)

Pb lbs 
(~0.6%)

Zn lbs 
(~0.6g/t)

Алтан Нар
0.7 г/т AuEq захын агуулга

Бодитой 318,000 2,350,000 63,800,000 69,520,000
Боломжтой 186,000 866,000 49,060,000 52,140,000

Хойд
Холбоо

1 km

Нээлтийн Бүс
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АЛТАН НАР– ГАЗРЫН ДѲТ ГҮНД ѲНДѲР АГУУЛГА БҮХИЙ 5.6 КМ ЭРДЭСЖСЭН СИСТЕМ
Судлын дагуу болон гүн рүү нѳѳцийг нэмэгдүүлэх боломжтой

Consider introducing 
map as inset to show 
proximity; Legend for 
pits

Altan Nar 
Mineralized 

Trend

Дундаж сульфатлаг алт-полиметаллын 18 хэтийн тѳлѳв бүхий талбайАлтан Нар: Баян Хѳндий ордоос хойд зүг рүү 16 км-т оршдог

Rock Sample 
1 – 12g/t Au
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Хойд зүг рүү ташуу харсан
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АЛТАН НАР – НЭЭЛТИЙН БҮСИЙН ЭРДЭСЖИЛТ НЬ БҮХ ЗҮГ РҮҮ НЭЭЛТТЭЙ
Хайгуул хязгаарлагдмал хийгдсэн бѳгѳѳд дундаж ѳрѳмдлѳг нь дунджаар 150м

Quantity 
Tonnes

Au 
(g/t)

Ag 
(g/t)

Zn+Pb 
(%)

Au 
(oz)

Ag 
(oz)

Zn+Pb 
(t)

Бодитой 4,061,365 1.9 15.5 1.0 246,135 2,023,664 39,587
Боломжтой 1,394,438 1.6 9.3 1.1 70,611 414,698 15,576

N
• 2020 Q1 хайгуулаар

ѳнѳѳг хүртэл хамгийн
сайн үр дүнгүүд
илэрсэн

• Тѳв бүсийн
нарийвчилсан
ѳрѳмдлѳг нь гүндээ 70 
м-ээс эхлэн 17 г/т
алтны агуулга бүхий
23 метр интервалд 46 
г/т алтны агуулга
бүхий 7 м интервал
багтаж байна.

Нээлтийн бүс нь Алтан Нарын нѳѳцийн ~60% эзэлж байна
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ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ, НѲѲЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Нѳѳцийг нэмэгдүүлэхээр тѳлѳвлѳж байна

Боломжтой Баттай & 
Бодитой

Агуулга 
(Баттай & Бодитой)

Агуулга 
(Боломжтой)
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Хѳндий Алтны Дүүрэг
Тѳлѳвлѳж буй олборлолтын тѳлѳвлѳгѳѳ

Bayan Khundii Reserves Midfield SE and Striker SW
Bayan Khundii Resources Altan Nar, Dark Horse and Altan Arrow

• Хар Морь

• Хайгуулын хѳтѳлбѳр үргэлжилж байна

• 1-р улирлын сүүлээр Хайгуулын хѳтѳлбѳрийн үр
дүнд 1-р улиралд хийгдэх нарийвчилсан
хайгуулын хѳтѳлбѳрийг боловсруулна

• Баян Хѳндий

• 2021 оны эхний хагаст нѳѳцийг шинэчлэхээр
тѳлѳвлѳсѳн

• Алтан Нар

• 2021 онд хийгдэх ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг
эцэслэж байна

• Хѳндий болон Улаан бүсэд хэтийн тѳлѳв
бүхий талбайг тодорхойлох ажлууд хийгдэж
байна

• 20 гаруй ѳндѳр хэтийн тѳлѳв бүхий талбайг
тодорхойлсон

2021 ОНД НАРИЙВЧИЛСАН ХАЙГУУЛЫН ХѲТѲЛБѲРИЙГ ТѲЛѲВЛѲСѲН  
Нѳѳцийг 2,000,000+ унц болгон нэмэгдүүлэхээр тѳлѳвлѳж байна

Year
Ун

ц
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Нийгмийн
хариуцлага

Аюулгүй байдал Байгаль орчны 
удирдлага

Эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах
нь компанийн үүрэг ба
ажилтнуудын хариуцлага. 

Эрдэнэ Ресурс нь байгаль орчны
эрсдэлүүдийг системтэй, 
идэвхитэй удирдан, тогтвортой
хѳгжлийг бий болгохыг зорьж
байна. 

Бид харилцан хариуцлага, ил
тод байдал болон оролцоогоор
дамжуулан оролцогч талуудад
үнэ цэнийг бий болгохоор
зорьдог.

Оролцогч талууд

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД
Баянхонгор аймагт 15 дахь жилдээ тѳвлѳрѳн ажиллаж байна

29

• Татвар болон АМНАТ-д 60 сая кан.долларын хувь нэмэр оруулах тооцоололтой
• Үйл ажиллагааны хугацаанд 300 гаруй ажлын байр шинээр нэмэгдүүлнэ
• Монголын Хѳрѳнгийн Бирж дээр давхар бүртгүүлж, 6000 гаруй Монгол хувьцаа

эзэмшигчидтэй болсон анхны компани

Усны 85%-ийг
дахин ашиглах
боловсруулах

үйлдвэр; 
Алслагдсан орон

нутгийн
худгуудыг нѳхѳн

сэргээх

Байгаль орчны
нѳлѳѳлѳл
бууруулах
хаягдлын

нэгдсэн санг
(“IWF”) Монгол

улсад нэвтрүүлж
буй анхны уул

уурхайн компани

Нарны эх
үүсвэрийг эрчим

хүчний
шийдлийн нэг
хэсэг болгон

ашиглах
Монголын анхны

уул уурхайн
компани

Хээрийн ажил, 
хайгуулын

хѳтѳлбѳрийн
хүрээнд орон

нутгийн иргэдээс
хамгийн багадаа

15 иргэнийг
ажиллуулдаг

Орон нутгийн
оюутнуудыг их

сургуульд
сурахад дэмжлэх

үзүүлэхээр 80 
гаруй оюутанд

тэтгэлэг олгосон

Орон нутгийн
иргэдэд үнэ
цэнийг бий

болгох тухай
кэйс судалгааг
БКИС хийсэн



© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved

30

Хувьцаа эзэмшигчидХѳрѳнгийн бүтэц (2021.05.05)

Кан.дол Ам.дол

Хувьцааны ханш $0.35 $0.29
52 долоо хоногийн
ханшийн хэлбэлзэл $0.13-$0.71 $0.10-$0.54

Зах зээлийн үнэлгээ $91 сая $75 сая

Бэлэн мѳнгѳ $9 сая $8 сая

Эргэлтэнд буй нийт
хувьцаа 268 сая

Опцион 14 сая / Орлого: $6 сая кан.дол

Варрант 63 сая / Орлого: $34 сая кан.дол

ИОХЭ 5 сая

Бүрэн хорогдуулсан
хувьцаа 350 сая

Tickers – TSX: ERD | MSE: ERDN

Олон нийт Эрдэнэ Ресурсийн удирдлага, 
ТУЗ

Teck Resources Limited

Монгол хувьцаа
эзэмшигчид

Хѳрѳнгѳ оруулалтын
сангууд, хувийн сангууд

31%

5% 33%

4%

8%

12%
Эрик
Спротт

ЕСБХБ

11%

Монголын Хѳрѳнгийн Бирж дээр давхар
бүртгүүлсэн анхны компани бѳгѳѳд 6,000 гаруй
Монгол хувьцаа эзэмшигчидтэй

ХѲРѲНГИЙН БҮТЭЦ
Хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжлэг
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Roxgold (TSX:ROXG) 
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Pure Gold (TSXV:PGM)
P/oz

$202 $171
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2018 2019 2020

Steppe Gold (TSX:STGO)
P/oz

Яарамко 2016 онд олборлолт эхэлсэн
2.3X дахин үнэлгээ

Олборлолтыг 2020 эцэст эхэлсэн
3.1X дахин үнэлгээ

AЦO 2020 онд олборлолт эхэлсэн 
3.0X дахин үнэлгээ

*Price calculated as the year end shares outstanding multiplied by the corresponding year’s monthly VWAP
**oz calculated as NI 43-101 reported Proven and Probable reserves
*** AuEq calculated assuming Au/Ag ratio of 70:1

1.4x
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Ханш цэвэр хѳрѳнгийн үнэ цэнийн (P/NAV) харьцаа

1Source: Agentis Capital Mining Partners and management estimates

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ
Дахин үнэлгээний боломж ѳндѳр
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Хайгуулын эрсдэл

Нээлт Үнэлгээ Санхүүжилт болон бүтээн байгуулалт

Техникийн эрсдэл
/ PFS BFS

Санхүүжилтийн 
эрсдэл/ PF

Олборлолт

2019
2020

2021
Баян Хѳндий

Хѳндий дүүрэг

Хайгуулын боломжууд

Үнэ цэн

2022

ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭХ БОЛОМЖ
Олборлолт болон хайгуулын амжилтууд нь үнэ цэнийг бий болгоно
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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

Кеннет МакДоналд
ТУЗ-ийн гишүүн

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

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

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

ТѲЛѲѲЛѲН УДИРДАХ ЗѲВЛѲЛ
Монголын уул уурхайн салбарын туршлага

33

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

Лэйтон Крофт
ТУЗ-ийн дарга

Хэдли Виддап
ТУЗ-ийн гишүүн



© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved

Петер Акерли
Ерѳнхийлѳгч & гүйцэтгэх захирал

Ашигт малтмалын
хайгуул, санхүүжилт, 
тѳсѳл хѳгжүүлэлт
болон хѳрѳнгийн
биржид бүртгэлтэй
компаниудыг удирдах
чиглэлээр 25 гаруй
жил ажилласан
туршлагатай. 

Роберт Женкинс
Санхүү хариуцсан захирал

Жон М.Лёнс
Стратеги, тусгай зѳвшѳѳрѳл хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч

Монгол улсад тогтвортой
хѳгжил, орон нутгийн
харилцаа, компанийн
хариуцлагын чиглэлээр 15 
гаруй жил ажилласан
туршлагатай удирдах
албан тушаалтан юм.

Майкл Х.Гиллис
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч

Эрдсийн хайгуулын
салбарт 25 гаруй жил
ажилласан туршлагатай
геологич бѳгѳѳд томоохон
тѳслүүд дээр удирдах
албан тушаал хашиж
байсан. 

Г. Бат-Эрдэнэ
Ахлах геологич

Б.Баярмаа
Захиргааны ерѳнхий захирал

Компанийн
санхүүжилт, үйл
ажиллагаа, тѳслийн
удирдлагын чиглэлээр
15 гаруй жил
ажилласан
туршлагатай
Итгэмжлэгдсэн
нягтлан бодогч юм.

А. Билгүүн
Бизнес хѳгжил хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч

ТХБ, АХБ-д бүртгэлтэй
компаниудад
санхүүжилтийн чиглэлээр
15 гаруй жил зѳвлѳн
ажилласан туршлагатай
уул уурхайн санхүүгийн
мэргэжилтэн, 
Итгэмжлэгдсэн санхүүгийн
шинжээч юм. 

Монгол улсын эрдсийн
хайгуулын салбарт 25 
гаруй жил ажилласан
туршлагатай геологич
юм. 

Монгол улсын ашигт
малтмал, уул уурхайн
салбарт 15 гаруй жил
захиргааны чиглэлээр
удирдах албан
тушаалд ажилласан
туршлагатай. 

Монгол улс, Азийн
томоохон уурхайн
хѳгжүүлэлт, 
олборлолтод зѳвлѳхѳѳр
ажиллаж байсан 15 
гаруй жилийн ажлын
туршлагатай уурхайн
инженер, тѳслийн
менежер юм. 

Жулиен Лаурэнс
Баян Хѳндий Тѳслийн дарга

Жэфф Яардин
Баян Хѳндий тѳслийн баяжуулалтын инженер

Ази, Монгол улсад ажиллаж 
байсан баяжуулалтын 
инженер бѳгѳѳд уурхайн 
хѳгжүүлэлтийн чиглэлээр 20 
гаруй жил ажилласан 
туршлагатай уул уурхайн 
инженер, төслийн менежер.

УДИРДЛАГЫН БАГ
Монгол Улсын хайгуул, олборлолтын салбар дахь туршлагатай баг

34
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ДАВХАР ЗОРИЛТТОЙ СТРАТЕГИ

ЭРДЭНЭ РЕСУРС
Эрдэнэсийг нээж - ѳгѳѳжийг түгээе

35

Хувьцааны ханшид нѳлѳѳлѳх хүлээлтүүд

• Хар Морь шинэ нээлтийн үр дүнгүүд – 3-р сарын сүүлээр тѳлѳвлѳсѳн

• Хар Морь талбайн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр– 2, 3-р улиралд

• Баян Хѳндий ордын нѳѳцийг шинэчлэн тооцоолох – 2021, эхний хагас жил

• Тѳслийн зээлийн санхүүжилт болон зѳвшѳѳрлүүд –2021 дунд, бүтээн
байгуулалтын шийдвэр гартал

• Бүтээн байгуулалт эхэлснээс 18 сарын дотор анхны алт үйлдвэрлэнэ

• Туршлагатай хамт олон, санхүүгийн болон нийгмийн дэмжлэгийн хүрээнд уламжлалт аргаар
олборлох боломжтой ѳндѳр агуулга бүхий алтны ил уурхайг хѳгжүүлж, 2022 онд олборлолтыг
эхлүүлэх

• Дэлхийн хязгаарлагдмал судлагдсан бүсэд нарийвчилсан хайгуулын хѳтѳлбѳрүүдийг хэрэгжүүлж, 
анхдагч хайгуул хийн, дүүргийн хэмжээний боломжийг тодорхойлж үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
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Геологийн нѳѳц

БАЯН ХѲНДИЙ ОРД

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.

• 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

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

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


