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        Primary coal deposits in MongoliaPrimary coal deposits in Mongolia 



      CCooaall MMiinniinngg iinn MMoonnggoolliiaa
 
�� MMoosstt ccooaall ddeeppoossiittss aarree ssuuiittaabbllee ffoorr 

ooppeenn ccaasstt mmiinniinngg bbeeccaauussee ooff 

ggeeoollooggiiccaall ccoonnddiittiioonn.. 

�� MMoorree tthhaann 3300 ccooaall ddeeppoossiittss aarree nnooww 

uunnddeerr ooppeerraattiioonn.. 

�� CCooaall iiss mmoosstt iimmppoorrttaanntt pprriimmaarryy 

eenneerrggyy ssoouurrccee iinn MMoonnggoolliiaa,, bbeeccaauussee 

ooff ggrreeaatt ccooaall rreesseerrvveess,, wwhhiicchh ddwwaarrffss 

tthhee rreesseerrvveess ooff ootthheerr eenneerrggyy 

rreessoouurrcceess,, ssuucchh aass ooiill aanndd ggaass.. 

�� IInn 22001111,, aannnnuuaall ccooaall pprroodduuccttiioonn wwaass 

3322,,99 mmiilllliioonn ttoonnss aanndd ccooaall eexxppoorrtt –– 

2222,,55 mmiilllliioonn ttoonnss.. 



 ooff MMoonnggoolliiaa ssiinnccee 11999900CCooaall pprroodduuccttiioonn   

30000 

32900 

25000 
Coal production by years, thousand tons 

20000 

25297 

10000 

15000 

7161 

4883 

5064 5362 5517 6017 
7138 

7827 7944 
8535 

9476 
13302 

5000 

0 
1 

1990 
2 

1995 
3 

2000 
4 

2001 
5 

2002 
6 

2003 
7 
2004 

8 
2005 

9 
2006 

10 
2007 

11 
2008 

12 
2009 

13 
2010 

14 
2011 



              
                

  

  

 

Coal production, consumption and export forecastCoal production, consumption and export forecast 
of Mongolia for the period 2010of Mongolia for the period 2010--2025 by MRA,2025 by MRA, 

(million tons)(million tons) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Total production 25344 32634 38340 42635 53355 64580 81587 94010 

Coal export 16635 25000 30000 33000 40000 50000 65000 75000 

Domestic consumption 7344 7634 8340 9635 13355 14580 16587 19010 



                    

                
    

              
          

                    

                  
                

                  
      

                
            

MMaaiinn pprroobblleemm//bbaarrrriieerrss ffoorr CCMMMM ddeevveellooppmmeenntt iinn
 
MMoonnggoolliiaa 

�� NNoo eexxppeerriieenncceedd ccoommppaanniieess iinn MMoonnggoolliiaa ttoo mmaannaaggee tthhiiss 
ttyyppee ooff wwoorrkk 

�� LLaacckk ooff tteecchhnnoollooggyy aanndd tteecchhnniiccaall kknnoowwlleeddggee ((rreessoouurrcceess 
aasssseessssmmeenntt,, tteecchhnnoollooggyy sseelleeccttiioonn,, ffoorrmmuullaattiinngg ffeeaassiibbiilliittyy 
ssttuuddiieess)) 

�� LLaacckk ooff ffiinnaanncciinngg oorr ccaappaacciittyy ttoo oobbttaaiinn ffiinnaanncciinngg 

�� LLaacckk ooff ccllaarriiffyy aabboouutt lleeggaall aanndd rreegguullaattoorryy iissssuueess,, 
eessppeecciiaallllyy ccooaall aanndd ggaass oowwnneerrsshhiipp iinn MMoonnggoolliiaa 

�� LLaacckk ooff ppiilloott pprroojjeeccttss ttoo ddeemmoonnssttrraattee ssiittee ––ssppeecciiffiicc 
eeccoonnoommiicc rreeccoovveerryy && uuttiilliizzaattiioonn 

�� NNoott yyeett ddeevveellooppeedd tthhee iinnvveessttmmeenntt ooppppoorrttuunniittiieess iinn ccooaall 
MMiinnee mmeetthhaannee pprroojjeecctt iinn MMoonnggoolliiaa 



                    
          

WWhhaatt wwaass ddoonnee ttoo rreemmoovvee bbaarrrriieerrss ttoo CCMMMM
 
rreeccoovveerryy aanndd uuttiilliizzaattiioonn iinn MMoonnggoolliiaa
 

IImmpplleemmeenntteedd EEPPAA ggrraanntt aawwaarrdd oonn PPrree -- ffeeaassiibbiilliittyy ssttuuddyy oonn ppoossssiibbiilliittiieess ooff 

MMeetthhaannee rreeccoovveerryy aanndd uuttiilliizzaattiioonn iinn NNaallaaiikkhh iinn 22000077--22000088.. 

RReessuullttss:: 

�� TThhee rreessuullttss ooff EEPPAA’’ss pprree--ffeeaassiibbiilliittyy ssttuuddyy hheellppss ttoo iiddeennttiiffyy tthhrreeee ddrriilllliinngg 

ssiitteess iinn tthhee NNaallaaiikkhh mmiinnee aarreeaa 

�� EEPPAA’’ss ggrraanntt aacctteedd aass sseeeedd mmoonneeyy ffoorr ddeevveellooppiinngg CCMMMM aaccttiivviittiieess iinn NNaallaaiikkhh 

mmiinnee 

�� DDrriilllliinngg iinn NNaallaaiikkhh mmiinniinngg aarreeaa bbeeiinngg ffiinnaanncceedd bbyy KKoorreeaann GGaass CCoommppaannyy ooff 

RReeppuubblliicc ooff KKoorreeaa 

�� IItt wwaass ffiirrsstt CCMMMM pprroojjeecctt iinn MMoonnggoolliiaa 



                  

                

                            

                  

                        

              

        

            

    

      

                    

                  

                  

          

                

            

WWhhaatt wwaass ddoonnee oonn CCMMMM aaccttiivviittiieess iinn 22000099,,
 
MMoonnggoolliiaa
 

�� CCMMMM wwoorrkksshhoopp hhaass oorrggaanniizzeedd iinn MMoonnggoolliiaa iinn 22000099 

�� WWoorrkksshhoopp ssppoonnssoorreedd bbyy tthhee UUSS EEPPAA iinn ssuuppppoorrtt ooff tthhee MMeetthhaannee ttoo MMaarrkkeettss 

PPaarrttnneerrsshhiipp,, iinn ccoollllaabboorraattiioonn wwiitthh MMoonnggoolliiaa’’ss MMiinniissttrryy ooff NNaattuurree,, EEnnvviirroonnmmeenntt 

aanndd TToouurriissmm aanndd MMiinniissttrryy ooff MMiinneerraall RReessoouurrcceess aanndd FFuueell,, oorrggaanniizzeedd bbyy tthhee 

MMoonnggoolliiaann NNaattuurree aanndd EEnnvviirroonnmmeenntt CCoonnssoorrttiiuumm AAuugguusstt 3300--3311,, 22001100 

�� MMaaiinn ssuubbjjeecctt ooff wwoorrkksshhoopp wweerree:: 

�� AAsssseessssmmeenntt aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff CCMMMM rreessoouurrcceess 

�� CCMMMM eenndd--uusseess 

�� PPoolliiccyy aanndd oowwnneerrsshhiipp iissssuueess 

�� AA mmooddeerraatteedd ppaanneell ddiissccuussssiioonn rreeggaarrddiinngg tthhee nneeeeddss ooff MMoonnggoolliiaann mmiinniinngg 

ccoommppaanniieess ssuucchh aass rreegguullaattoorryy ccllaarriittyy,, tteecchhnniiccaall aassssiissttaannccee,, aanndd ootthheerr 

iissssuueess.. 

�� MMoonnggoolliiaann ggoovveerrnnmmeenntt ppllaannss ffoorr llaarrggee ssccaallee ddeevveellooppmmeenntt ooff ccooaall
 

rreessoouurrcceess aanndd ppoolliicciieess iimmppaaccttiinngg mmeetthhaannee rreeccoovveerryy
 

�� WWoorrkksshhoopp ppaarrttiicciippaannttss iinncclluuddeedd rreepprreesseennttaattiivveess ooff ggoovveerrnnmmeenntt,, pprriivvaattee sseeccttoorr,, 

uunniivveerrssiittiieess,, rreesseeaarrcchh iinnssttiittuutteess aanndd NNGGOOss.. ((3355 ppeerrssoonnss)) 



            
    

                      
          

          

                                
      

              

                

                          

                

                        
              

PPllaannnneedd aaccttiivviittiieess oonn CCMMMM aaccttiivviittiieess iinn
 
22001111 --22001122
 

�� EEPPAA aapppprroovveedd GGrraanntt aawwaarrdd oonn CCMMMM rreessoouurrcceess aasssseessssmmeenntt aanndd EEmmiissssiioonn 
iinnvveennttoorryy iinn MMoonnggoolliiaa iinn 22001100 

�� AAccttiivviittiieess ooff tthhiiss EEPPAA’’ss ggrraanntt aarree:: 

�� SSeelleecctt 55 mmiinniinngg ssiitteess wwhheerree ppllaannnneedd ttoo ccoonndduucctt CCMMMM aasssseessssmmeenntt aanndd 
ccoonndduucctt eemmiissssiioonn iinnvveennttoorryy 

�� CCoolllleecctt ggeeoollooggiicc ddaattaa ffrroomm eeaacchh sseelleecctteedd mmiinniinngg ssiitteess 

�� PPrroovviiddee tthhee nneecceessssaarryy eeqquuiippmmeenntt ttoo ccoolllleecctt ccooaall ssaammpplleess 

�� CCoonndduucctt ssuurrvveeyy (( ttaakkee aanndd aannaallyyssiiss ooff ccooaall ssaammppllee )) CCMMMM aasssseessssmmeenntt 

�� PPrreelliimmiinnaarryy ssttuuddyy oonn mmeetthhaannee rreessoouurrcceess iinn eeaacchh ssiittee 

�� PPrroommoottee NNaattiioonnaall ccaappaacciittyy ooff CCBBMM ddeevveellooppmmeenntt aanndd eemmiissssiioonn iinnvveennttoorryy bbyy 
oorrggaanniizziinngg wwoorrkksshhooppss iinn mmiinnee ssiitteess 



                  
        

              
                        
    

            
              

            
                

      

              
              

            

                  
            

        

WWhhaatt wwaass ddoonnee oonn CCMMMM ddeevveellooppmmeenntt 22001111-
22001122 iinn MMoonnggoolliiaa 

�� MMNNEECC ddeevveellooppeedd ““ CCMMMM rreessoouurrcceess aasssseessssmmeenntt pprroojjeecctt”” 
aanndd sseenntt iitt ttoo UUSSAA ffoorr aapppprroovvaall.. IItt wwaass aapppprroovveedd bbyy 
EEPPAA iinn 22001100.. 

�� AAccccoorrddiinngg ttoo UUSSAA ggoovveerrnnmmeenntt pprroocceedduurreess,, MMNNEECC 
ddeevveellooppeedd tthhee RReeqquueesstt ffoorr eexxpprreessssiioonn ooff iinntteerreesstt 
((ccoonnssuullttaannccyy sseerrvviicceess)) aanndd aannnnoouunncceedd iitt iinn 
wweebbssiittee..mmnneecc..oorrgg wwhheerree iinnvviitteedd lleeggaall eennttiittiieess ttoo 
pprroovviiddee ccoonnssuullttaannccyy sseerrvviicceess 

�� MMNNEECC rreecceeiivveedd tthhrreeee pprrooppoossaallss ffrroomm tthhrreeee ccoommppaanniieess 
nnaammeellyy RRRRRR IInnccoorrppoorraattee,, UUSSAA,, GGrreeeenn sseerrvviicceess,, CCzzeecchh 
RReeppuubblliicc aanndd TTeecchhnniiccaall UUnniivveerrssiittyy ooff MMoonnggoolliiaa.. 

�� MMNNEECC’’ss sseelleeccttiioonn ppaanneell eevvaalluuaatteedd tthhrreeee pprrooppoossaallss 
aanndd sseelleecctt RRRRRR IInnccoorrppoorrtteedd aass ssuubbccoonnttrraaccttoorr ffoorr 
iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff EEPPAA ggrraanntt aawwaarrdd.. 

http:website.mnec.org


                  
    

WWhhaatt wwaass ddoonnee oonn CCMMMM ddeevveellooppmmeenntt
 
iinn 22001111 --22001122
 

�� MMNNEECC aanndd RRRRRR ddiidd tthhee ffoolllloowwiinngg GGeeoollooggiicc ddaattaa ccoolllleeccttiioonn vviiaa 

qquueessttiioonnnnaaiirree aanndd ccoonnssuullttaattiioonn wwiitthh mmiinnee ccoommppaannyy ooff MMAAKK aanndd BBaaggaannuuuurr 

MMiinnee ccoommppaanniieess:: 

�� CCooaall cchhaarraacctteerriissttiiccss:: RRaannkk,, qquuaalliittyy,, ppeerrmmeeaabbiilliittyy 

�� CCooaallbbeedd cchhaarraacctteerriissttiiccss:: DDeepptthh ooff ooccccuurrrreennccee,, llaatteerraall eexxtteenntt ooff tthhee 

ccooaallbbeedd,, ccooaallbbeedd tthhiicckknneessss 

�� OOtthheerr iinnffoorrmmaattiioonn:: PPrreesseennccee ooff wwaatteerr,, eexxtteenntt ooff ddiissttuurrbbaannccee ooff tthhee ccooaall 

nneeaarr tthhee hhiigghhwwaallll aanndd tthhee iimmppaacctt tthhiiss hhaass oonn tthhee ppeerrmmeeaabbiilliittyy,, ggaass 

ccoonntteenntt ooff tthhee uunnmmiinneedd ccooaall bbeenneeaatthh tthhee mmiinnee fflloooorr,, eettcc.. 



                    
            

WWhhaatt wwaass ddoonnee ffrroomm 22001111 ttoo 22001122 oonn CCMMMM
 
ddeevveellooppmmeenntt iinn MMoonnggoolliiaa
 

�� AAllssoo,, wwee hhaavvee mmaaddee tthhrreeee ppaarrtt (( ccooaall CCoommppaannyy,, RRRRRR aanndd 
MMNNEECC)) aaggrreeeemmeenntt ffoorr ccoonnttaaccttiinngg ffiieelldd ssuurrvveeyy iinn ffiieelldd oonn 
CCMMMM rreessoouurrcceess aasssseessssmmeenntt 

�� TTeeaamm ooff tthhee MMNNEECC aanndd RRRRRR hhaadd vviissiitt NNaarriiiinn SSuuiikkhhaaiitt,, 
EErrddeenneess TTTT aanndd BBaaggaannuuuurr mmiinnee ssiitteess aanndd ggeett ssaammpplleess ffoorr 
ddeessoorrppttiioonn tteesstt.. AAllssoo wwee sseenntt tthheessee ssaammpplleess tt CChhiinnaa ffoorr 
aaddssoorrppttiioonn tteesstt.. 

�� WWee hhaavvee sseelleecctteedd 55 mmiinnee ccoommppaanniieess nnaammeellyy NNaarriiiinn 
SSuukkhhaaiitt,, EErrddeenneess TTTT,, ((iinn SSoouutthh GGoobbyy)),, SShhaarriiiinn GGooll ((iinn 
nnoorrtthheerrnn ppaarrtt)),, BBaaggaannuuuurr (( iinn CCeennttrraall ppaarrtt)) aanndd KKhhuusshhuuuutt (( 
iinn wweesstteerrnn ppaarrtt)) wwhheerree wwee wwiillll ccoonndduucctt CCMMMM rreessoouurrcceess 
aasssseessssmmeenntt iinn 22001122 aanndd 22001133.. 



      
  

    

      

              

            

    

    

              

              

  

          

        

  

                

DDaattaa RReeqquuiirreedd ffoorr CCBBMM//CCMMMM
 
RReessoouurrccee EEvvaalluuaattiioonn::
 

CCooaall MMiinnee PPrroovviiddeess:: 

�� CCooaall rreessoouurrccee ddaattaa:: 

�� DDeepptthh,, tthhiicckknneessss,, llaatteerraall eexxtteenntt-- ttoonnnneess ooff ccooaall bbyy ddeepptthh 

�� CCooaall qquuaalliittyy ddaattaa ((pprrooxxiimmaattee aannaallyyssiiss))--ffrroomm ssaammpplleess tteesstteedd 

MMNNEECC tteeaamm pprroovviiddeess:: 

�� DDeessoorrppttiioonn tteesstt:: 

�� GGaass ccoonntteenntt ooff ccooaall ssaammppllee ((mm33//ttoonnnnee ooff ccooaall)) 

�� FFiieelldd tteesstt-- ttaakkeess sseevveerraall ddaayyss ttoo aa ffeeww wweeeekkss 

�� AAddssoorrppttiioonn tteesstt 

�� MMeeaassuurreess GGaass CCaappaacciittyy ooff ccooaall ssaammppllee 

�� LLaabboorraattoorryy tteesstt-- ttaakkeess aa ffeeww wweeeekkss 

�� GGaass CChhrroommaattooggrraapphhyy 

�� DDeetteerrmmiinneess tthhee ggaasseess ccoommppoossiittiioonn:: ii..ee..,, CCHH44,, CCOO22,, NN22,, HH22SS 



    Desorption TestingDesorption Testing 



      

                  

                      

              

                    

IInnvveennttoorryy AApppprrooaacchh ffoorr MMoonnggoolliiaa
 

�� EEqquuiipp MMoonnggoolliiaa wwiitthh ggaass ddeessoorrppttiioonn eeqquuiippmmeenntt ffoorr ggaass ccoonntteenntt aannaallyyssiiss 

�� CCaann uusseedd iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh ggeeoollooggiicc ddaattaa ttoo ccaallccuullaattee ggaass rreessoouurrcceess 

ccoonnttaaiinneedd wwiitthhiinn ccooaall ssttrraattaa ffoorr mmeetthhaannee rreessoouurrccee aasssseessssmmeenntt 

�� CCaallccuullaattee bbaassiinn--ssppeecciiffiicc ggaass ccoonntteenntt bbaasseedd oonn ccooaall aannaallyyssiiss ffrroomm sseelleecctt 

mmiinneess 



        

        

                          

      

                        

                      

                      

                        

                        

                        

IInnvveennttoorryy AApppprrooaacchh ffoorr MMoonnggoolliiaa
 

�� AAddssoorrppttiioonn iissootthheerrmm tteessttiinngg ssaammpplleess 

�� TTaakkeenn ffrroomm tthhee ddeessoorrbbeedd ccooaall ssaammppllee aatt tthhee eenndd ooff tthhee ddeessoorrppttiioonn tteesstt 

((sseenntt ttoo aannootthheerr llaabboorraattoorryy)) 

�� RReessuullttss aarree uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee ggaass ccaappaacciittyy ooff ccooaall ssaammppllee,, oorr hhooww 

mmuucchh ggaass tthhee ccooaall ccaann hhoolldd aatt rreesseerrvvooiirr tteemmppeerraattuurree aanndd pprreessssuurree 

�� CCrriittiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn ccaann bbee iinntteerrpprreetteedd ffrroomm tthhiiss tteesstt:: pprreessssuurree aatt wwhhiicchh 

tthhee ggaass wwiillll bbeeggiinn ttoo ddeessoorrbb ffrroomm tthhee ccooaall,, mmaaxxiimmuumm vvoolluummee ooff 

rreeccoovveerraabbllee ggaass;; tthhiiss ddaattaa ccaann bbee uusseedd ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ccooaall aanndd 

eessttiimmaattee tthhee aammoouunntt ooff ggaass tthhaatt mmaayy bbee pprreesseenntt aa ddiiffffeerreenntt pprreessssuurree 

((ddeepptthh)).. 



      

                

          

                          

              

                  

PPllaann ooff aaccttiivviittiieess 22001133--22001144
 

�� CCoonnttiinnuuee aaccttiivviittiieess ffoorr ddeettaaiilleedd eessttiimmaattiioonn ooff mmeetthhaannee rreeccoouurrsseess iinn sseelleecctteedd 55 

MMiinniinngg ssiitteess iinn MMoonnggoolliiaa.. 

�� IImmpprroovviinngg aanndd ccrreeaattiinngg bbaassiicc lleeggaall ffrraammeewwoorrkkss,, tthhaatt eennssuurreess fflleexxiibbllee eeccoonnoommiicc 

iinncceennttiivveess ttoo ddeevveelloopp CCMMMM ddeevveellooppmmeenntt aanndd aattttrraacctt ffoorreeiiggnn ddiirreecctt iinnvveessttmmeenntt 

iinn tthhee rreellaatteedd ffiieelldd 

�� CCaappaacciittyy bbuuiillddiinngg aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall ccooooppeerraattiioonn,, ffooccuussiinngg oonn ppeerrssoonnnneell 

ttrraaiinniinngg,, rreessoouurrccee eevvaalluuaattiioonn aanndd iinnvveessttiiggaattiioonn ffaacciilliittiieess 

�� CCoonndduucctt pprree--ffeeaassiibbiilliittyy ssttuuddyy oonn CCMMMM rreessoouurrcceess aasssseessssmmeenntt wwhhiicchh ttoo bbee 

ddoonnee bbyy RRaavveenn RRiiddggee IInnccoorrppoorraatteedd,, UUSSAA 

�� IImmpprroovvee CCMMMM eemmiissssiioonnss iinnvveennttoorryy aasssseessssmmeenntt ffoorr eeaacchh mmiinniinngg rreeggiioonn 



      

                                              
                                          
                    

                                         
                                              
              

                                              

PPllaann ooff aaccttiivviittiieess 22001133--22001144 

�� OOnnccee tthhiiss aannaallyyssiiss iiss ccoommpplleettee,, aanndd ggaass ccoonntteennttss aanndd eemmiissssiioonn ffaaccttoorrss aarree 
ddeetteerrmmiinneedd,, aa sseett ooff sspprreeaaddsshheeeettss wwiillll bbee ddeevveellooppeedd tthhaatt wwiillll ffaacciilliittaattee 
ccoommpplleettiioonn ooff aann aannnnuuaall iinnvveennttoorryy.. 

�� UUttiilliizziinngg tthhee llaatteesstt ccooaall pprroodduuccttiioonn ddaattaa aavvaaiillaabbllee,, tthhee MMNNEECC aanndd ootthheerr 
iinntteerreesstteedd iinnssttiittuuttiioonnss ssttaaffff wwiillll bbee ttrraaiinneedd oonn uussee ooff tthhee sspprreeaaddsshheeeettss ttoo 
ccoommpplleettee iinnvveennttoorriieess iinn ffoolllloowwiinngg yyeeaarrss.. 

�� CCoommpplleettee ooff PPrreeffeeaassiibbiilliittyy ssttuuddyy oonn CCMMMM aasssseessssmmeenntt iinn oonnee ooff MMiinnee ssiittee 



          
  

THANK YOU FORTHANK YOU FOR 
YOURYOUR 

ATTENTIONATTENTION 


