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БИдНИЙ эрхэМ зОрИЛГО

 Уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч 
компани болох, мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж бодит 
үнэ цэнийг бий болгох.

ҮЙЛ АжИЛЛАГААНы чИГЛэЛ

 Бидний үйл ажиллагааны чиглэл нь ашигт 
малтмалын эрэл хайгуулаас, ордын нөөц, инженерийн 
нарийвчилсан тооцоололууд, менежментийн удирдлага, 
уурхайн хаалт хүртлэх бүх шатанд мэргэжлийн зөвлөгөө 
өгөх, харилцан үр ашигтай харилцааг хөгжүүлэхийг 
зорьдог. 

Бид доорх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг:

1. Уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээ

2. Маркшейдер, геодизийн хэмжилт зураглал 

3. Геотехникийн судалгаа шинжилгээ, хяналт 

4. Усны барилга байгууламж, нуруулдан уусгалт
 
5. Геологийн нөөцийн тайлан 

6. хүдэр хяналт,  нүүрсний чанарын удирдлагын 
 тогтолцоо

7. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

8. Авто замын менежментийн үйлчилгээ 



УУЛ УУрхАЙН зөвЛөх ҮЙЛчИЛГээ 
         
 Манай туршлагатай инженер техникийн 
ажилтнууд, геологчид болон зөвлөх инженерүүд уул 
уурхайн төслийн урьдчилсан болон нарийвчилсан ТэзҮ 
боловсруулахаас гадна баяжуулах, боловсруулах 
үйлдвэрийн мөн холбогдох дэд бүтцийн төсөл 
судалгааны ажил гүйцэтгэж, зөвлөгөө өгдөг ба нүүрс, 
төмрийн хүдэр, барилгын материал, зэс, алт зэрэг 
ашигт малтмал олборлох боловсруулах төслийн ТэзҮ-г 
бие даан боловсруулах чадвартай. 
 
 Бид уул уурхайн чиглэлээр дараах зөвлөх 
үйлчилгээг үзүүлнэ.
 
• Бизнес төлөвлөгөө
 
• Төслийн удирдлага

• Ордын ТэзҮ, байгууллагын дотоод 
 нарийвчилсан тооцоолол

• эрсдлийн шинжилгээ

• Технологийн судалгаа

• Ашиглалтын аудит

• Сургалт

• Салбарын бодлогын судалгаа болон төсөл, 
 хөтөлбөрийн үнэлгээний ажлууд

• Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын 
 холбогдох материал хэрэглэгдэхүүнийг олон 
 төрлийн форматаар бэлтгэх

• Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, форум, нөлөөллийн 
 арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах



МАрКшеЙдер ГеОдИзИЙН 
хэМжИЛТ зУрАГЛАЛ 

 Бид дараах үйлчилгээг цогцоор үзүүлнэ. 

 Үүнд: 

• Ил болон далд уурхайд хийгдэх 
 маркшейдерийн ажлын хэмжилт, 
 боловсруулалтыг удирдан зохион байгуулах, 
 мэргэжлийн инженерингийн цогц үйлчилгээ 
 үзүүлэх.

• Ил болон далд уурхайн малталт нэвтрэлтэд 
 чиглэл өгөх, маркшейдерийн график зураг 
 бэлтгэх, гаргах болон мөн уулын болон 
 маркшейдерийн ажлын төлөвлөгөө гаргах 
 тэдгээрийн бүх төрлийн холбоо, чиглэл, 
 уурхайн нээлт зэргийг онолын түвшинд 
 гүйцэтгэх.

• Уурхайн сар бүрийн ахилт, олборлосон 
 хүдрийн хэмжээ, хөрс хуулалтын хэмжээг 
 тодорхойлох.

• Улсын GPS-ын сүлжээний хэмжилт

• Нивелирдлэгийн II, III, Iv анги, техникийн 
 нивелирдлэг

• Байр зүйн тоон зураглал (1:500 – 1:10000)

• Төмөр зам ба автозамын хэмжилт, 
 нарийвчилсан зураглал

• Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын 
 тоон зураглал, хяналт мониторинг

• Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, 
 боловсруулалт

• Усны хайгуул, барилга байгууламжын
 зураглал



ГеОТехНИКИЙН СУдАЛГАА, хяНАЛТ 

 Орчин үед маркшейдерийн хэмжилт боловсруулалт, 
нарийн мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмж, программ 
хангамжуудыг ашиглан геотехникийн судалгаа, 
олборлолтын үед ослоос урьдчилан сэргийлэх, уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах зэрэг олон 
асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэх нь уул уурхайн 
салбарт тулгамдсан асуудлын нэг юм.
 
 Тиймээс бид дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. 

 Үүнд: 

• Газрын хэвлий дэх ашигт малтмалын 
 уул-геометрийн зүй тогтлыг тогтоох

• Уурхайн доголын хана дахь давхаргын
 зузаан-үелэг буюу нарийн нийлмэл бүтцийн 
 зузааныг тодорхойлох

• Ашигт малтмалын дизъюнктив эвдрэл, шилжилт 
 хөдөлгөөн, овоолгын эзэлхүүн хэмжих

• Ил уурхайн хажуугийн болон дотоод овоолгын 
 тогтворжилтын байдалд үнэлгээ өгөх

• Уулын чулуулгийн деформаци

• Газрын гадаргын гулсалт нуралт тэдгээрийг 
 багасгах арга хэмжээ авах

• Инженерийн байгууламжийн хэмжилт
 боловсруулалтын үйлчилгээ



УСНы БАрИЛГА БАЙГУУЛАМж,
НУрУУЛдАН УУСГАЛТ 

 Манай компани нь усны барилга байгууламж, 
нуруулдан уусгах төслийн чиглэлээр дараах ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэнэ. 

• Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл

• Усны барилга байгууламжийн гүйцэтгэл, гэрээт 
 ажил

• Нуруулдан уусгах зураг төсөл

• Нуруулдан уусгах төслийн газар шорооны 
 ажлын гүйцэтгэл, хяналт

• Нуруулдан уусгах төслийн мембран, хучилтын 
 ажил

• Мембран суурилуулалтын хөндлөнгийн хяналт



ГеОЛОГИЙН НөөЦИЙН 
ТАЙЛАН 

 Бид геологи хайгуул, уул уурхай болон 
санхүүгийн байгууллагуудад жОрК болон уламжлалт 
стандартын дагуу нөөцийн үнэлгээ, тайлан, техникийн 
дүгнэлт, төслийн магадлан шинжилгээ болон үнэлгээ 
зэрэг ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд найдвартай 
гүйцэтгэж, чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг.

 Манай геологийн баг талбайн анхан шатны 
судалгаа, хээрийн эрлийн болон хайгуулын зураглалаас 
эхлээд хайгуулын тайлан, төлөвлөгөө, менежмент болон 
геофизикийн судалгааны ажлын хяналт, нүүрс болон 
металл ашигт малтмалын нөөцийн үнэлгээ, төслийн 
техник эдийн засгийн үндсэн боловсруулалт хийх, 
геологи, уул уурхайн мэргэжлийн шилдэг программ 
хангамж дээр мэргэшсэн, геологийн цогц модель хийх, 
геологийн загварчлалын модельд ур чадвар, мэдлэг 
туршлага дээр суурилсан нарийвчилсан хяналт, аудит 
хийх туршлагатай бөгөөд ашиглалтын үеийн хайгуул, 
гүйцээх түрүүлэх хайгуулын ажил /төлөвлөгөө, 
тайлан/, хүдрийн хяналт хүртэлх геологийн бүхий л 
шатны судалгааны цогц ажлыг гүйцэтгэдэг. 

 Бид геологийн дараах үйлчилгээнүүдийг цогцоор 
нь үзүүлж байна. 

 Үүнд: 

• хээрийн хайгуул болон өрмийн ажлын хяналт 
 /эрэл болон хайгуулын хээрийн ажил/

• хайгуулын төлөвлөлт ба менежмент

• өгөгдлийн сангийн менежмент болон 
 боловсруулалт

• Ордын 3 хэмжээст загварчлал хийх

• Үр дүнгийн тайлан боловсруулах 

• Уурхайн геологийн үйлчилгээнүүд

• Ордын төслийн үнэлгээ, хөндлөнгийн дүгнэлт 



хҮдэр хяНАЛТ, НҮҮрСНИЙ чАНАрыН 
УдИрдЛАГыН ТОГТОЛЦОО 

 Уурхайн үйлдвэрлэлд эцсийн бүтээгдэхүүний чанар 
нь харилцагчийн хүсэлтийн дагуу олон төрлийн шаардлага 
тавигддаг. Бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтүүдийг жигд хянах, 
үйл ажиллагааны чанарын алдагдлыг бууруулахын тулд Поларис 
Инженеринг Консалтинг ххК нь харилцагчиддаа чанарын хяналтын 
удирдлагын системийг санал болгодог. 

 хүдэр хяналт: 

• Геологийн зураглал, хүдрийн гаршийн зураглал хийх

• өрөмдлөгө, суваг малталтын бичиглэл хийх, дүгнэлт 

• хүдэр болон агуулагч чулуулгаас дээжлэлт хийх

• хүдрийн биетэн, хаягдал бохирдлын тооцоо хийх 

• дээжинд шинжилгээ хийлгэх, үр дүнтэй танилцах 

• дээжийн хариуг боловсруулж, 3 хэмжээст загварчлалд 
 оруулан, хүдрийн биетийн хил заагийг тодлорхойлох 

• хүдрийн биетийн хил заагийг тодорхойлж, ачилтын
 талбайд тэмдэгжүүлэх 

• хүдэр олборлолтод хяналт тавих
 
 Нүүрсний чанарын хяналт:
 
• Геологийн зураглал, нүүрсний гаршийн зураглал хийх

• өрөмдлөг, суваг малталтын бичиглэл баримтжуулалт
 хийх

• өрөмдлөг, суваг, олборлолтын мөрөгцөг, нүүрсний 
 овоолгоос дээжлэлт хийх

• дээжинд техникийн бүрэн  шинжилгээ хийх, нэмэлт 
 шинжилгээ хийх,  үр дүнг боловсруулах

• Нүүрсний чанарын хил заагийг байршуулж,
 олборлолтын үйл ажиллагааг хянах 
 
• Нүүрс олборлолт, хаягдал, бохирдол дээр хяналт тавих
 
• Нүүрс олборлолтын техник тоног төхөөрөмжийг 
 оновчтой сонгох

• Инженер техникийн ажилтан, олборлолтын оператор
 болон ахлах ажилтанд зааварчилгаа өгөх



УУрхАЙН хААЛТыН 
ТөЛөвЛөГөө 

 Бид уурхайн урьдчилсан болон нарийвчилсан 
хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах үйлчилгээг 
үзүүлдэг. 
 
 Аливаа уул уурхайн төсөл нь тухайн орон 
нутгийн байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалан, 
системтэй зөв нөхөн сэргээлт хийж, хаалтын төлөвлөгөө 
хийх нь хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх ач 
холбогдолтой. 

 Тиймээс уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг fACE, 
LOM, ArO аргачлалуудаар яам, мэргэжлийн хяналт 
мөн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны хөндлөнгийн 
аудитад зориулж гүйцэтгэдэг.



АвТО зАМыН ҮЙЛчИЛГээ 

 Авто замын хэсэг нь дадлага туршлага, мэдлэг 
ур чадвар бүхий инженерийн баг бүрдүүлэн Авто 
замын бүтээн байгуулалтын ажилд дараах үйл 
ажиллагаануудыг хэрэгжүүлдэг.

 Үүнд:

• Төслийн ажлын менежментийн 
      зөвлөгөө өгөх

• Төслийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан 
      төлөвлөгөө гаргах 

• Төслийн дотоод зардлын тооцоолол хийх

• Төслийн ажлын урьдчилсан төсөөлөл гаргах

• Авто замын төсөөлөлт, зураг төсөл 
      боловсруулах

• Авто замын барилга угсралтын ажлын 
      төсөв зохиох /мэргэшсэн төсөвчин/

• Төслийн ажлын нарийвчилсан график гаргах

• Авто зам барилга угсралтын ажлын 
      гүйцэтгэгчээр ажиллах 

 Манай инженерийн баг нь төслийн төлөвлөлтийг 
мэргэжлийн программ хангамж ашиглан гүйцэтгэдэг 
төдийгүй төслийн үйл ажиллагааг  PMBOK стандартын 
дагуу хэрэгжүүлж, холбогдох баримт бичгүүдийг 
хөтлөн, үйл ажиллагааныхаа процессыг тодорхойлон 
тогтмол сайжруулалт хийн ажиллаж байна. 



976-7505 9898

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны 
зам 14, Бодиз Автомативийн байр, 207 тоот

Suite 207, Bodiz Automative building, Sun road 14, 

1st khoroo, Sukhbaatar district, ulaanbaatar, Mongolia
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www.polaris.mn


