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ЭРДЭНЭ РЕСУРС БАЯН ХӨНДИЙ АЛТНЫ ТӨСЛИЙН ТАТВАРЫН 
ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТВОРЖУУЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭГ АВЛАА 

Хэвлэлийн мэдээ 
Нова Скошиа муж, Халифакс хот 
2022.01.10 

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” 
эсвэл “Компани”) нь 2021 оны 12 сарын 21-ээс хүчин төгөлдөр болсон Баян Хөндий 
төслийн Татварын хувь хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээг  Үндэсний Хөгжлийн 
Газраас хүлээн авсныг мэдээлэхэд таатай байна.  

Тодруулга 
Эрдэнэ Ресурсийн ерөнхийлөгч ба гүйцэтгэх захирал Петер Акерли хэлэхдээ: “Бид 
Баян Хөндий алтны төслийг татвар, нөөц ашигласны төлбөрийн нэмэгдлээс 
хамгаалсан Татварын тогтворжуулах гэрчилгээг авсандаа баяртай байна. Энэхүү 
тогтворжуулах гэрчилгээ нь Монгол Улсын Засгийн газрын бодлогын тогтвортой 
байдлыг хангах,  орон нутгийн оролцогч талууд, хувьцаа эзэмшигчид, тэр дундаа 
мянга мянган монгол хувьцаа эзэмшигчдэд маань өгөөжийг бий болгож, Баян 
Хөндий шиг алтны төсөлд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд чухал ач 
холбогдолтой.” 

Татварын тогтворжуулах гэрчилгээ –Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 

Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль нь Тогтворжуулах гэрчилгээгээр дамжуулан 
хөрөнгө оруулагчдад шударга, тогтвортой, олон улсад өрсөлдөхүйц татварын 
зохицуулалтыг баталгаажуулж, шаардлага хангасан хөрөнгө оруулалтад ногдуулах 
татварын хэмжээг хөрөнгө оруулалт хийсэн өдөр мөрдөгдөж байсан эсвэл одоо 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татварын хувь хэмжээнээс доогуур тогтоодог.  

Татварын тогтворжуулах гэрчилгээ нь Эрдэнэ Ресурсийн Баян Хөндий алтны 
төслийн хувьд мөрдөгдөж буй татварын хувь хэмжээг нарийвчилсан ТЭЗҮ-д 
тусгагдсанаас нэмэгдүүлэлгүйгээр 2030 оны 12 сарын 21-ний өдөр хүртэл тогтоосон. 
Үүнд:  

• Ашигт малтмалын нѳѳц ашигласны төлбөр: цэвэр борлуулалтын 5%
• Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар: татвар ногдох орлогын 25%
• Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: Бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 10%
• Гаалийн татвар: олон улсаас нийлүүлсэн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж,

материал, хэрэглээний бараа материалаас 5%
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Татварын тогтворжуулах гэрчилгээ нь есөн (9) жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд 
тодорхой нөхцөлүүд хангагдсан тохиолдолд анх олгогдсон хугацааны тал хүртэл 
хугацаагаар сунгах боломжтой.  

Татварын тогтворжуулах гэрчилгээ нь 2021 оны 12 сарын 7-ны өдөр танилцуулсан 
Эрдэнэ Ресурсийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 
батлагдсан (хэвлэлийн мэдээтэй эндээс танилцана уу) тохиолдолд олгогдох 
нөхцөлтэй байсан.  

Хөндий Алтны Дүүргийн тухай 

Эрдэнэ Ресурсийн ордууд нь дэлхийн томоохон алт, алт-зэсийн ордуудыг агуулагч 
Тѳв Азийн Орогены бүсэд багтдаг Эдрэнгийн террейнд байрладаг. Эрдэнэ Ресурс 
нь Монгол Улсын баруун ѳмнѳд хэсэгт 10 гаруй жил хайгуул судалгааг хийн, ѳдгѳѳ 
Хѳндий алтны дүүргийг нээн илрүүлсэн. Хѳндий алтны дүүрэг нь ѳндѳр агуулга 
бүхий алт, полиметаллын хэд хэдэн хэтийн тѳлѳвт талбайг хамардгаас Баян Хѳндий, 
Алтан Нар ордуудыг ашиглалтын шатанд хүртэл хѳгжүүлэхээр зорьж байна. Эдгээр 
ордуудыг хамтад нь Хѳндий Алтны Тѳсѳл (“Тѳсѳл”) хэмээн нэрлэдэг. Компани нь 
түүнээс гадна Хөндий Алтны Дүүргийн зүүн зүгт 30 км-т өөрийн 100% эзэмшлийн 
Хөвийн Хар тусгай зөвшөөрлийн талбайд томоохон Зуун Мод молибден-зэсийн орд 
болон хэд хэдэн зэс ба молибденийн порфирийн хэтийн төлөв бүхий бүсүүдийг 
хөгжүүлж байна.  

Баян Хөндийд 3.16 г/т дундаж алтны агуулга бүхий 521,000 унц баттай болон 
бодитой геологийн нѳѳц 1  (“Measured and Indicated Resources”) 2 , 3.68 г/т алтны 
агуулга бүхий 103,000 унц боломжит нѳѳц (“Inferred Resources”) тодорхойлогдсон. 
Баттай болон Бодитой нѳѳцѳд 3.7г/т алтны агуулга бүхий 409,000 унц батлагдсан 
болон магадалсан үйлдвэрлэлийн нѳѳц (“Proven and Probable Reserve”) багтдаг. 
(Хэвлэлийн мэдээтэй эндээс танилцана уу) Баттай болон бодитой нѳѳц, боломжит 
нѳѳцийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн нѳѳцѳд шилжүүлэх боломжтой.  

2020 оны 7-р сард Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн хараат бус 
нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулсан. (Хэвлэлийн мэдээтэй эндээс 
танилцана уу) Нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн суурь үзүүлэлтээр татварын дараах 
ѳнѳѳгийн цэвэр үнэ цэн (5% хорогдуулалт бүхий) (NPV5%) $100 сая ам.доллар ба 
дотоод ѳгѳѳжийн түвшин (IRR) 42% тооцоологдсон. Баян Хѳндийн нарийвчилсан 
ТЭЗҮ нь 0-7 жилийн хугацаанд 3.71 г/т алтны дундаж агуулга бүхий, жилд 63,500 
унц алт олборлохоор тооцоолсон бѳгѳѳд уламжлалт нүүрстэй уусгах технологиор 
боловсруулахаар тѳлѳвлѳсѳн. Тѳслийн тѳлѳвлѳгѳѳгѳѳр олборлолтыг 2023 онд 
эхлүүлнэ. 

 
1  Хѳндий алтны тѳслийн эрдсийн нѳѳцийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй 2019 оны 12 сарын 4-нд SEDAR-т 
байршуулсан Тетра Текийн боловсруулсан NI 43- 101 техникийн тайлангаас танилцана уу.  
2 Баттай ба бодит геологийн нѳѳц: 3.77 г/т алтны агуулга бүхий 171,000 унц баттай нѳѳц, 2.93 г/т алтны 
агуулга бүхий 349,700 унц бодит нѳѳц 

https://erdene.com/site/assets/files/4319/epr_mn.pdf
https://erdene.com/site/assets/files/4319/epr_mn.pdf
https://dltkyhzg7evud.cloudfront.net/assets/files/4147/erd_pr_mn.pdf
https://dltkyhzg7evud.cloudfront.net/assets/files/4147/erd_pr_mn.pdf


   
  TSX: ERD | MSE: ERDN 
 

www.erdene.com  3   info@erdene.com  

Эрдэнэ Ресурсийн тухай 

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Монгол Улсад суурь болон үнэт 
металлын хайгуул, тѳсѳл хѳгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Канад Улсад 
бүртгэлтэй хайгуулын компани. Компани нь Монгол Улсын баруун урд бүсэд 2 
хайгуулын, 3 ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг эзэмшдэг бѳгѳѳд эдгээр хайгуулын 
бүсэд хийсэн судалгааны үр дүнд Хѳндий Алтны Дүүргийг нээн илрүүлсэн. Эрдэнэ 
Ресурс Девелопмент Корпораци нь Торонто болон Монголын хѳрѳнгийн биржүүд 
дээр бүртгэлтэй. Компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй Компанийн вебсайт 
www.erdene.com -оос танилцах боломжтой. Компанийн талаарх чухал мэдээллүүд 
нь зѳвхѳн Компанийн вебсайтаар дамжин хүрдэг тул хѳрѳнгѳ оруулагчид 
вебсайтаар дамжуулан бодит мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. 

Урьдчилсан таамаглал  
Зарим мэдээллүүд нь Үнэт цаасны хуулийн хүрээнд урьдчилсан таамаглалуудыг 
агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь урьд болж 
байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зѳвхѳн ирээдүйн тѳлѳвлѳгѳѳ, 
стратеги, тѳсѳл, нѳхцѳл байдалд тулгуурласан үзэл баримтлал, магадлал болон 
таамаглал болно. Энэхүү таамаглалууд нь тодорхой үндэслэлд тулгуурласан 
боловч баталгаа биш юм. Компанийн үйл ажиллагаа нь олон хүчин зүйлээс 
шалтгаалах бѳгѳѳд зарим хүчин зүйлс нь Компанийн хяналтаас давсан байх 
магадлалтай ирээдүйд учирч болох хүчин зүйлс юм. Материаллаг ѳѳрчлѳлт үзүүлэх 
боломжтой хүчин зүйлсэд эрдсийн зах зээлийн үнэ, хайгуулын үр дүнгүүд, 
бизнесийн болон зах зээлийн орчин, эдийн засгийн байдал болон санхүүжилт, 
хѳрѳнгѳ босголт зэрэг орно. Дээр дурдсан мэдээллүүд нь ирээдүйд ѳѳрчлѳгдѳн 
хувирах магадлалтай. Компани нь Үнэт цаасны хуульд ѳѳрѳѳр заагаагүй 
тохиолдолд Урьдчилсан таамаглалыг ѳѳрчлѳн, шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.  
Энэхүү хэвлэлийн мэдээ нь англи хэл дээр бэлтгэгдсэн хэвлэлийн мэдээний 
орчуулга болно. Англи, монгол хувилбаруудын хооронд зѳрүү эсвэл зѳрчилдѳх зүйл 
гарвал англи хэл дээрх хувийг мѳрдѳнѳ. 

ЭНЭХҮҮ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХАД ЯМАРВАА НЭГЭН 
ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗӨВШӨӨРСӨН, ҮЛ ЗӨВШӨӨРСӨН 
МЭДЭГДЭЛ ХИЙГЭЭГҮЙ.  

Холбоо барих:  
Петер К. Акерли, Ерѳнхийлѳгч болон гүйцэтгэх захирал 
Роберт Женкинс, Санхүү хариуцсан захирал  

Утас:  (902) 423-6419 
И-мэйл: info@erdene.com 
Twitter:  https://twitter.com/ErdeneRes 
Facebook:  https://www.facebook.com/ErdeneResource 
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp-/ 
 


