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Индранил Фармаси клиник

         "CARE" төслийг хэрэгжүүлэгч "Индранил Фармаси Клиник" ХХК нь 2020 онд үүсгэн 
байгуулагдсан. Монгол улсад анх удаагаа "Эмчтэй эмийн сан" болох Конвиниенс 
Фармаси Клиник" - ийн төслийг хэрэгжүүлэн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээг иргэдэд илүү хүртээмжтэй, чанартай хүргэх зорилготойгоор үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

"ИНДРАНИЛ ФАРМАСИ КЛИНИК" -ЫН ТУХАЙ

/Эмчтэй эмийн сан/ /Урамшууллын токен/

LOCAL CARE CARECOIN

ФАРМАСИ КЛИНИК 

ИНДРАНИЛ



Whitepaper 4CARE Coin

Анх 2020 оны 1 сард  4 эм зүйч, 3 эмч, 2 сувилагч болон эмийн сангийн менежер, 
эмийн сангийн эрхлэгч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй үүсгэн байгуулагдаж үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлсэн.
Одоогоор фармаси клиникийн 2 салбартай.

''CARE'' - Convenience Pharmacy Clinic буюу Эмчтэй эмийн сан нь Монголын 
анхны Фармаси Клиник бөгөөд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг 
иргэдэд илүү ойр, ая тухтай, амар хялбар байдлаар үзүүлэх зорилготой эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ болон технологи хослуулсан медтек стартап 
компани юм.

Pharmacy clinic

БАЙГУУЛАГДСАНААСАА ХОЙШ 3 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД

НИЙТ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ТОО

200’0009’000
БАЙНГЫН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ

Салбарын тоо

2
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Алсын хараа

Глобал Кэйр 
Экосистем 

бүтээх 

Стратеги

Дата, Технологи, 
Инноваци
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      Эмчтэй эмийн сан нь 7 хоногийн 24 цагийн турш өвчтөн, үйлчлүүлэгчдэд монгол 
улсад бүртгэлтэй, чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн 
нэмэлт бүтээгдэхүүн, ариун цэвэр, гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээр тав тухтай 
орчинд, мэргэжлийн эмч, эм зүйн зөвлөгөөн доор тасралтгүй хангахыг зорин 
ажиллахаас гадна нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө, сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ /шарлага, утлага, дусал тариа хийх, даралт үзэх, сахар үзэх гэх мэт/-г 7 
хоногийн турш 11:00-20:00 цаг хүртэл эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээг цогцоор нь  нэг дороос авахыг санал болгон ажиллаж байна.

ЭМЧТЭЙ ЭМИЙН
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

24 цагийн тасралтгүй  үйл ажиллагаа
Ая тухтай цэвэр орчин
Үнэгүй Wifi
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдал

Найрсаг үйлчилгээ 
Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө - 11:00-19:00
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
Мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх утас - 24 цаг
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ,
ДАВУУ ТАЛ

АЯ ТУХТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хэрэглэгчдийн ая  тухтай 

байдлыг  хангасан

МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ
Нарийн  мэргэжлийн 

эмчийн  үзлэг, 
зөвлөгөө

ҮРГЭЛЖ НЭЭЛТТЭЙ
24 цагийн тасралтгүй үйл 

ажиллагаа, үйлчилгээг 
хамгийн ойроос

ТАНД ИЛҮҮ ОЙР
Улаанбаатар хотын
бүсчлэл бүрт илүү

ойр байх зорилготой

24
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ,
ДАВУУ ТАЛ

СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ
Тариа, бариа, утлага,  

шарлага г.м

ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
CRM, Mobile app,

УРАМШУУЛАЛ
Харилцагчийн  урамшуулал, 

үнэнч  хэрэглэгчийн  
халамжлах үйлчилгээ

ЭРҮҮЛ ХООЛ
Эрүүл мэндийн болон  

архаг өвчний үеийн хоол
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эмийн сан
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2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД УЛААНБААТАР ХОТОД
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
ХУВИЙН ЭМИЙН САНГИЙН ТОО

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
ХУВИЙН ЭМИЙН САНГИЙН ТОО

     2020 оны байдлаар МУ-н хэмжээнд 1613 хувийн эмийн сан ажиллаж байгаа ба 
эмийн сангийн тоо жилд дунджаар 11,7%-иар өсөж байна. Энэ нь МУ-н 10000 хүн амд 
4,8 эмийн сан ногдож байна.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эмийн сан

       2018 онд эмийн 362.5 тэрбум төгрөгийн импорт, 299 тэрбум төгрөгийн борлуулалт 
(бөөний үнээр) хийсэн нь 2017 онтой харьцуулахад эмийн импорт 128.4 тэрбум 
төгрөг, эмийн борлуулалт 77.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Эмийн 
борлуулалтын өсөлт жилд дунджаар 19,5% байна.        
  Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад манай улсын хувьд эм хангамжийн 
байгууллагын тоо болон эмийн зах зээлийн багтаамж жил бүр өсөж байна.  

ЭМИЙН ИМПОРТ, БОРЛУУЛАЛТ
(Тэрбум төгрөгөөр)

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он

164.94 183
211.2

299
182.86

183 234.1

362.5

Импортолсон Борлуулсан
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эмийн сангаар үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлага болон эмийн зохистой
хэрэглээ

       2017 онд Innovation сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн энэ судалгааны үр дүнд нийт 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн75,3 хувь нь эмийн сангаар үйлчлүүлэх 
үедээ эрүүл мэндийг дэмжих зөвлөгөө болон эрүүл амьдралын хэв 
маягийг сурталчлан таниулах үйлчилгээ авах хэрэгцээтэй гэж хариулсан 
байна. Энэ нь нийт эмийн сангаар үйлчлүүлэгчдийн ойролцоогоор 23% нь 
болно.
       Эмийн сангийн тусламж үйлчилгээнд иргэдэд зориулсан эмч, эм зүйчийн 
сургалт, зөвлөгөө шаардлагатай байгааг харуулж байн а. 

“ЭМИЙН САНГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ”  СУДАЛГАА

ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТУХАЙ  СУДАЛГАА

https://innovations.mn/article/pdf/278

       2019 онд хийгдсэн Антибиотикийн зохисгүй хэрэглээнээс үүдэн гарсан 
зардлыг судлан тооцсон судалгааны үр дүн:
Судалгаанд оролцогчдын 37% нь антибиотик эмийг жоргүй дур мэдэн 
авдаг ба үүнээс 1 үйлчлүүлэгч жилд эмэнд дунджаар 210,0±19.3 мянган төгрөг 
зарцуулснаас 80%-г нь бусад эм бэлдмэлд 20%-г нь антибиотик эмэнд 
зарцуулдаг бөгөөд жоргүй антибиотик эм авч хэрэглэсэн үйлчлүүлэгчдийн 
13% нь эмчилгээний  үр дүн үзүүлээгүй байна. 
       Жороор эм авдаг ангиллын 1 үйлчлүүлэгч жилд эмэнд 264.7±15.6 мянган 
төгрөг зарцуулснаас 81.4% бусад эмэнд, 18.6% нь антибиотик эмэнд 
зарцуулдаг бөгөөд 7.3% нь эмчилгээний үр дүн үзүүлээгүй гэсэн үр дүн 
гарсан байна. 
       Эндээс аливаа өвчний үед эмийг эмчийн заавраар хэрэглэх нь эмийн 
эмчилгээний үр дүн болоод эдийн засгийн хувьд эмчлүүлэгчдэд илүү ач 
холбогдолтойг харж болно.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Хувийн клиникийн эмнэлэг

       Монгол улсад 2020 оны байдлаар 1941 хувийн клиник эмнэлэг үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд тус эмнэлгүүдэд 2020 онд амбулаториор үйлчлүүлсэн хүний 
тоо 2419.5 мянга байгаа нь нийт эмчийн үзлэгийн 13.8 хувийг эзэлж байна.  Хувийн 
эмнэлэгт үйлчлүүлэгчдийн 98% нь өвчний шалтгааны улмаас үйлчлүүлсэн байна. 

ХУВИЙН КЛИНИК ЭМНЭЛГИЙН ТОО

АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ТОО (мян.хүн)

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

2063.5 2269.1
2485.9

2794.3

2419

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

1076
1226

1340 1444 1491
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Өрхийн эмнэлэг

Улсын хэмжээнд нийт үзлэгийн 39% нь урьдчилан
сэргийлэх үзлэг үүнээс 43% нь ӨЭМТ- д үзүүлсэн байна.

https://www.covidmongolia.mn/pdf/1.3_WHO_PHC%20study%202020.pdf 
http://hdc.gov.mn/media/uploads/2021-08/Eruul_mendiin_uzuulelt_2020.pdf 

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД

908,000 өрхөд үйлчилж байгаа
1 өрхийн эмнэлэгт 2120 иргэн
Улаанбаатар хотод 131 өрхийн эмнэлэг

2020 онд

4’000’000
ҮЗЛЭГ ХИЙГДСЭН

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨЭМТ-Д

Нэг өрхийн эмчид 5039 үзлэг (2019 онд 5777.1 �злэг)
ноогдож байна. Үүнээс үзвэл өдөрт 1 эмчид

19-22 үзлэг ногдож байна.

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИД
ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГААС

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙН ТУХАЙД: 

1. Өрхийн эмнэлгийн орчин, хүлээлгийн хэсэг тав тухтай, үйлчилгээний шаардлага

2. Тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, шаардлага хангасан байдал - Дутагдалтай 
3. Өрхийн эмнэлгийн цагийн хуваарийн тухайд - Ажиллах цагийг уртасгах

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ТУХАЙД:  

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээг бүрэн үзүүлэхийг хичээн ажиллаж 
байгаа. Стандартыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалсан 
асуудал л байна. Эмийн зардал хаанаа ч хүрэхгүй, аргацаасан байдалтай тусламж 
үйлчилгээг үзүүлж байна зэрэг асуудлууд олон тэмдэглэгдсэн байна.
Үйлчилгээний тухайд үзүүлж байх цаг хугацаанд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй 
байдаг ч үзүүлэх хүртэл хүлээгдэл, дараалал ихтэй, хүний нөөцийн дутагдлаас болж 
чирэгдэлтэй үйлчилдэг.
Эрүүл мэндийн төвийн үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний чанарыг үйлчлүүлэгчдийн 
дийлэнх нь буюу 67 хувь нь сайн, үлдсэн хэсэг нь дунд гэж үнэлсэн байна. 
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээг үзүүлэгч эмч нарын тухайд дөнгөж 
төгссөн туршлага багатай эмч нар их байдаг, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүний 
нөөц дутмаг гэсэн асуудал мөн тэмдэглэгдсэн байна. Нөлөөлж буй гол 
шалтгаануудыг дурдвал: ажилчдын нийгмийн халамж муу, цалин багатай, ачаалал 
ихтэй гэх мэт.

            Үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хагас сайн өдөр хагас, ажлын өдрүүдэд 19:00 цаг хүртэл 
ажиллах, цайны цагаар ирэхэд хаалттай байдаг байдлыг ээлжлэн ажиллах зэргээр 
зохицуулалт хийх зэргээр тусламж үйлчилгээний хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах 
санал өгсөн байна.  Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс илүү цагийн хөлс боддоггүй, 
ажлын ачаалал их байдаг, хүн хүчний хүрэлцээ муу учир цагийн хуваарьт 
тохиромжтой гэж хариулсан байна. 
       Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахад учирч болох санхүүгийн хүндрэл 
бэрхшээлийг эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хэрхэн төсөөлж байгааг илрүүлэхэд нэг 
иргэнээр тооцсон тариф бага учир санхүүжилт хүрдэггүй гэдгийг бүгд илэрхийлж, 
даатгалын шимтгэл өндөр, томуугийн дэгдэлтийн үед хүний нөөц, эм, тариа 
хүрэлцдэггүй, бичсэн эмийг ч авч чадахгүй иргэд олон байна, төрөлжсөн 
мэргэжлийн эмч нарт үзүүлэхэд бэрхшээлтэй, иргэдэд зардал мөнгө их гарах зэрэг 
бэрхшээлийг дурдсан байна. 

https://www.researchgate.net/publication/349426721_ERL_MENDI-
JN_ANHAN_SATNY_TUSLAMZ_JLCILGEENIJ_CANAR_HRTEEMZIJN_SUDALGAA_SUDALGAANY_TAJLAN 

хангаж байгаад - Дунд зэрэг
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Эрүүл мэндийн салбарын зардал
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Үзүүлэлт

Сэтгэл ханамжийн ерөнхий төвшин 
Тусламж үйлчилгээний чанар 
Хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байдал 
Худалдан авч болохуйц байдал
Тэгш байдал  
Бэлэн байдал 

Хамгийн
бага утга

Хамгийн
их утга

Дундаж
утга

Стандарт
хазайлт

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ,  ЧАНАРТ ӨГСӨН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН
СЭТГЭЛ ХАНАМЖ: 

    ЭМАШТҮ-ний талаарх үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн ерөнхий төвшин 
3.06±0.54 байгаа нь сэтгэл ханамж дунд зэрэг байгааг харуулж байна. 
    Үйлчлүүлэгчдийн ЭМАШТҮ-ний чанарын талаарх сэтгэл ханамжийн төвшин 
3.16±0.50, худалдан авч болохуйц байдлын үзүүлэлт 3.16±0.59 буюу сэтгэл ханамжтай 
/Худалдан авч болохуйц байдал гэдэг нь эрүүл мэндийн анхан шатлалын тусламж 
үйлчилгээ авахад замын зардал, зарим эм авах зэрэг гарч буй зардал нь 
үйлчлүүлэгчид дарамт учруулж буй байдал гэсэн утгаар хэрэглэгдэнэ/, тусламж 
үйлчилгээний тэгш байдлын үзүүлэлт 3.08±0.72 байгаа нь тодорхой хэмжээнд сэтгэл 
ханамжтай байдлыг харуулж байна. Харин тусламж, үйлчилгээний хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байдлын үзүүлэлт 2.97 байгаа нь тусламж, үйлчилгээний хүлээн 
зөвшөөрөгдөх байдал дунд зэрэг байгааг харуулж байна. 
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Эрүүл мэндийн салбарын зардал

11429391.8

823888.9

7.2

258.3

13960787.5

787067.4

5.6

421130.7

14759

4044.3

1190.3

322567.6

83804.1

 373325

14706.6

3328

1167.1

274602.3

84016

346127.9

294981.8

10597.9

40548.2

420319.9

358117.3

21098.1

41104.7

244

Үзүүлэлт

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эрүүл мэндийн даатгалын зардлын үзүүлэлт

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, сая төгрөг
Эрүүл мэндийн нийт зардал, сая төгрөг
Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад эрүүл мэндийн

2019 2020

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлага

Үзүүлэлт 2019 2020

зардлын эзлэх хувь
Нэг хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардал, мян.төг

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого
Даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл
Малчин
Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн суралцагч
Ажил олгогч, даатгуулагчийн төлсөн
Төр даатгалыг нь хариуцах иргэдэд улсын

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зардал
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зардал
Сувиллын тусламж үйлчилгээний зардал
Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал

Орлого (сая төгрөг)

Зарлага (сая төгрөг) 

төсвөөс төлсөн
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Төсөв
Хувийн төлбөр
Даатгал
Бусад

 Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл 
Javkhlanbayar D, etol. Catastrophic health expenditure and impoverishment in Mongolia. International Journal for Equity in Health.  
International Society for Equity in Health, July 2016. DOI: 10.1186/s12939-016-0395-8 http://www.equityhealthj.com/con-
tent/15/1/105   
World Health Statistics 2018. Monitoring health for the SDGs. Geneva WHO accessed on 13 March 2019.   
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1  
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. 2019 http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_042V1 

- Монгол улсын өрхийн эрүүл мэндийн зардал болон санхүүгийн хямралын
хамаарал

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Нийт өрхийн 5.5%, амьжиргааны зардлын 10-с дээш хувийг эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний төлбөрт зарж байна.  
Ядуу, орлого бага иргэд голдуу анхан шатны улсын үйлчилгээ авч, орлого өндөр 
иргэд хувийн хэвшлийг сонгож байна.  
Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт (3.8.1 хамралт 100% байхаас 63%)
(3.8.2 хамгаалалт 0% байхаас 2.4%) 
Ядуурлын төвшин 2008 онд 35%, 2012 онд 27.4%, 2016 онд 29.6% болж өссөн байна.

Жилд 20,000 орчим иргэд эрүүл мэндийн төлбөрөөс болж ядуурч байна. 

Орлого Зарлага
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН
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(тэрбум төгрөг)

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ОРЛОГЫН
БҮТЭЦ

37%

20%

7%

36%
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       Эдгээр бүлгийн эмүүдийн борлуулалт өндөр байгаа нь Дэлхийн нийт хүн 
амын болон Монгол улсын нийт хүн амын дундах өвчлөл болон нас баралтын 
шалтгаантай шууд хамааралтай байгааг харуулж байна.
Монгол Улсад зөвхөн 2020 онд халдварт бус өвчний улмаас 12738 иргэн нас баржээ.
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлгийн оношилгоо, шинжилгээний хүртээмж, 
анхан шатны тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар, ил тод байдлыг сайжруулж 
чадвал дээрх тоог 80 хувиар бууруулах боломжтой гэж үзжээ.

https://www.1212.mn/tables.aspxtbl_id=DT_N-
SO_2100_034V1&PH003_select_all=0&PH003SingleSelect=&YearM_select_all=0&YearMSingleSelect=&viewtype=columnchart

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- МУ-н хүн амын өвчлөл болон ЭМД-н сангаас хөнгөлөлт үзүүлдэг
эмийн борлуулалтын хамаарал

38,292,300,000₮

2020 ОНЫ БАЙДЛААР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС
 ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ

ЭМИЙН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТЫН ДҮН

17642.8 сая ₮ 4165.6 сая ₮8452.6 сая ₮ 3241.4 сая ₮ 1902.2 сая ₮

46.1% 22.1% 10.9% 8.5% 5%

Зүрх судасны 
тогтолцооны 
эмгэгт 
хэрэглэх эм

Халдваргүй-
жүүлэх 
бэлдмэл

Хоол 
боловсруулах 
замын эмгэгт 
хэрэглэх эм

Сэтгэцийн 
болон зан 
үйлийн эмгэгт 
хэрэглэх эм

Дааврын 
бэлдмэлүүд 
болон 
жирэмслэлтээс 
хамгаалах эм
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         Хүн амын дунд амьсгал, хоол боловсруулах, зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл 
жил бүр нэмэгдэж, нас баралтын 80 гаруй хувийг зүрх, судасны тогтолцооны өвчин, 
хавдар, осол, гэмтлийн шалтгаан эзэлж байна. Эрүүл мэндийн статистик 
үзүүлэлтээр нас барсан 3 хүн тутмын нэг нь зүрх,  судасны тогтолцооны өвчнөөр, 5 
хүн тутмын нэг нь хорт хавдрын улмаас, 6 хүн тутмын нэг нь гэмтэл, хордлого, гадны 
шалтгааны улмаас нас баржээ. Хүн амын дундах өвчлөл, нас баралтын дийлэнх 
хувийг харьцангуй сэргийлж болох өвчлөл, нас баралт эзэлж байна. 

https://www.1212.mn/tables.aspxtbl_id=DT_N-
SO_2100_034V1&PH003_select_all=0&PH003SingleSelect=&YearM_select_all=0&YearMSingleSelect=&viewtype=columnchart

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- МУ-ын хүн амын өвчлөл болон ЭМД-ын сангаас хөнгөлөлт үзүүлдэг
эмийн борлуулалтын хамаарал

НАС БАРАЛТЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ШАЛТГААН (2016-2020 он)
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бусад тодорхой 
эмгэг
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тогтолцооны 
өвчин

Хоол 
боловсруулах 
тогтолцооны 
өвчин

Халдварт ба 
шимэгчид 
зарим өвчин

Шээс, бэлгийн 
тогтолцооны 
эмгэг

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он



         Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториуд нь тухайн эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний чиглэлээс хамааран сорьц авч шинжлэх, зөвхөн харьяа 
эмнэлэгтээ байрласан байгаа зэрэг нь дийлэнх лабораторийн үйл ажиллагаанаас 
харагдаж байна.
Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж  үйлчилгээг иргэдэд хамгийн  ойроос 
чанартай, аюулгүй,  ая тухтай, амар хялбар хүргэх зорилгын хүрээнд аливаа өвчнийг 
оношлох, эмчлэх, заавар зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаанд лабораторийн 
шинжилгээний үр дүн хамгийн чухал учир лабораторийн шинжилгээ өгөх, хариу авах 
үйл ажиллагаа хамгийн ойр, түргэн шуурхай, хялбар байх нь эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ авч буй иргэдэд цаг хугацаа болоод эдийн засгийн хувьд чухал ач 
холбогдолтой.

130
Улаанбаатар хотын хэмжээнд НИЙТ

лаборатори

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эмнэлзүйн лабораторийн үйл ажиллагаа

үйл ажиллагаа явуулж байна. 
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эрүүл мэндийн хүнс борлуулдаг сүлжээ дэлгүүр болон кафе

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУД

        Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт нийтдээ 8500 oрчим аж ахуйн нэгж үйл 
ажиллагаа явуулж байгаагийн 47% нь аймаг орон нутагт, 53% нь нийслэл хотод 
ажиллаж байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 1021 ресторан, 225 кафе тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулдаг. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд веган хоолны нийт 26 салбар нэгж ресторан, цех, 
үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас хүнсний үйлдвэр, үйлчилгээ 5 буюу нийт 
үйлдвэрийн 0,16%, хүнсний дэлгүүр, лангуу 3 буюу нийт хүнсний дэлгүүрийн 0,02%, 
ресторан 5 буюу нийт рестораны 0,4% , кафе 3 буюу нийт кафе-ний 1,3%-г тус тус 
эзэлж байна.
Монгол улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн хоол болон хүнс борлуулдаг хоолны сүлжээ 
ресторан, хүнсний дэлгүүр, кафе хангалтгүй байна.

https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=Domestic_trade_2017.pdf&ln=Mn
http://www.gegeer-
el.mn/%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%83
%D0%B4/
https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=Industry_2018.pdf&ln=Mn 
https://mofa.gov.mn/exp/cknder/userles/les/stat2016.pdf 
https://mofa.gov.mn/exp/blog/10/181 
https://mofa.gov.mn/exp/blog/10/85 

Хүнсний үйлдвэр,
үйлдвэрлэл,

3022
Хүнсний
дэлгүүр

13718

Веган хүнсний
дэлгүүр

3
Веган хүнсний

үйлдвэр

5

Ресторан

1021

Веган ресторан

5
Нийт 12 салбар

Кафе

225

Веган кафе

3



       Харвардын Их Сургуулийн шим тэжээл судлалын тэнхимийн судлаачид дэлхийн 
хүн амын дундах хүнсний хэрэглээний мэдээллийг судалснаар зүрх судасны эмгэг, 
цус харвалт, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин болон хорт хавдар зэрэг халдварт бус 
өвчлөлд өртөх эрсдэлд хүнс хэрхэн нөлөөлөх үнэлгээг гаргасан байна. Дээрх 
үнэлгээгээр халдварт бус өвчлөлд өртөх эрсдэлд хүнсний хэрэглээ чухал 
хамааралтай байна.
2020 онд 'Nutrients' олон улсын сэтгүүлд хэвлэгдсэн судалгаанд:
Монголчуудын хүнсний хэрэглээний нэр төрөл хэт тэнцвэргүй бөгөөд бусад улс 
орнуудтай харьцуулахад зүрх судасны эмгэг, цус харвалт, 2-р хэлбэрийн 
чихрийн шижин болон хорт хавдар зэрэг халдварт бус өвчлөлд өртөх эрсдэл 
маш өндөр байна гэсэн үр дүн гарсан байна.  /Үүнд: амьтны гаралтай хүнсний 
хэрэглээ хэт өндөр, ургамлын гаралтай хүнсний хэрэглээ тун бага илэрхий 
хангалтгүй/.  

1. Монгол улсын хүн амын дунд олон чухал аминдэмүүд (аминдэм А, В6, С, D, E, 
витамин, фолийн хүчил), зарим эрдэс бодис (кальци, төмөр, магни) болон хүнсний 
эслэгийн дутагдал нь хот болон хөдөө тархмал байгааг тодорхойлсон байна.
2. Судалгаанд хамрагдсан эрчүүдийн 61%, эмэгтэйчүүдийн 51% нь илүүдэл жинтэй 
эсвэл таргалалттай байсан. 
3. Хүн эрүүл амьдрахад зайлшгүй хэрэгтэй хоол тэжээлээс авах шаардлагатай уураг, 
өөх тос, нүүрс ус, аминдэм, эрдэс бодис, бичил шим тэжээлийн зохистой харьцаа 
хот /ялангуяа хотын хүн амд өндөр/ хөдөөгийн аль алинд нь ихээр алдагдсан байна. 
Хоол болон шим тэжээлийн зохистой харилцаа алдагдсанаас үүсэх халдварт бус 
өвчлөлийн эрсдэлийг бууруулахын тулд Монгол Улсын насанд хүрсэн хүн амын 
хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлж, хүнсний нэр төрлийг олшруулан, эрүүл зөв 
сонголт хийх шаардлагатай байна.
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https://www.covidmongolia.mn/pdf/1.3_WHO_PHC%20study%202020.pdf 
http://hdc.gov.mn/media/uploads/2021-08/Eruul_mendiin_uzuulelt_2020.pdf 

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ДУНД ХҮНСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН НЭР ТӨРЛИЙН 
ТЭНЦВЭРГҮЙ БАЙДАЛ НЬ ЗҮРХ СУДАСНЫ ЭМГЭГ, ЦУС ХАРВАЛТ, 2-Р ХЭЛБЭРИЙН
ЧИХРИЙН ШИЖИН БОЛОН ХОРТ ХАВДАР ЗЭРЭГ ӨВЧЛӨЛ БИЙ БОЛОХОД
НӨЛӨӨЛЖ БУЙГ ТОГТООСОН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

МӨН ДАРААХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ОНЦОЛСОН БАЙНА.
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    Дэлхийн эмийн компаниуд нь 2017 онд 1.11 триллион долларын орлоготой 
ажилласан бол 2020 он  1.43 триллион доллар болж 28 хувиар өссөн байна. 
Дэлхийн эмийн зах зээлд Америк, Европ болон Ази тивийн улсаас гаралтай эмийн 
компаниуд тэргүүлэх байр суурийг эзэлж байна.
Тухайлбал: 
       АНУ-ийн эмийн үйлдвэр нь дэлхийн эрүүл мэнд, хөгжил дэвшил, эдийн засгийн 
бүтээмжид асар их эерэг нөлөө үзүүлдэг маш ихээр даяаршсан салбар юм. 
Тэргүүлэгч үйлдвэрүүд нь хүний болон мал эмнэлэгт хэрэглэх эм бэлдмэлийг судлах, 
боловсруулах, үйлдвэрлэх, борлуулах, уламжлалт эмийн бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн 
багаж хэрэгсэл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн зэргийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд олон улс 
оронд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг, дэлхий даяар тархсан, зах зээлд үйл 
ажиллагаа явуулдаг үндэстэн дамнасан компаниуд давамгайлдаг. 

ОЛОН УЛСЫН 
ЭМИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БАГТААМЖ
- Эмийн сан

ЭМИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БАГТААМЖ

Америк тив
Ази тив
Европ тив
Бусад

Ази тив
23%

Бусад
7%

Америк тив
43%

Европ тив
27%



ОЛОН УЛСАД
САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Эмийн сан

АНУ-ын эмийн сангийн тоо

88,000

Улсын эмийн сангийн тоо

48,000
Хувийн эмийн сангийн тоо

40,000
 Эмийн сангийн салбар болон 
борлуулалтаараа эхний 25-д 

ордог эмийн сан - 38000 
байршлыг төлөөлдөг.
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ОЛОН УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛДАГ ЖИШИГ КОМПАНИ
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Үүсгэн байгуулагдсан он: 1901 он
Салбарын тоо: 

Үйл ажиллагааны төрөл:

9323 /АНУ-д/
18750 /Дэлхий даяар/

Medicare /В хэсэг/ амбулаторийн  
болон, эмийн сангийн тусламж 
үйлчилгээ
Medicaid /Бага орлоготой ядуу хүмүүст 
зориулсан хөтөлбөр/
Health answer 
MyWalgreens health goals /эрүүл зөв 
хооллолт, дасгал хөдөлгөөн/

Үүсгэн байгуулагдсан он: 1901 он
Салбарын тоо: 9900
Үйл ажиллагааны төрөл:

Health insurance - э/м даатгал
Minute clinic-  Анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ - үзлэг, оношилгоо, эмчлэх, 
зөвлөгөө өгөх, сэтгэлзүйн зөвлөгөө, 
бөөрний өвчтэй хүмүүст үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээ
Pharmacy service - Эм зүйн тусламж 
үйлчилгээ 
Virtual service – Telehealth, Mobile app 
ашиглан тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
Prescription drug coverage - Жортой 
эмээр үйлчлэх тусламж үйлчилгээ

CVS-ийн хувьд эрүүл мэндийн салбараар илүү төрөлжсөн үйл ажиллагаагаа  
явуулдаг бол Walgreens эмийн сангийн зах зээлдээ илүү анхаарч ажилладаг байна.

CVS 2021 оны 4 сарын 5-ны байдлаар /75.04 долларын үнэлгээтэй хувьцааны 
ханшаар/ 98 тэрбум доллараас дээш үнэлгээтэй байгаа бол Walgreens хамгийн 
сүүлд арилжаанд орсон 56,8 долларын үнэлгээтэй хувьцааны ханшаар 49 тэрбум ам 
долларын үнэлгээтэй байсан.

CVS нь орлого, зах зээлийн үнэлгээний хувьд Walgreens-ээс том компани боловч 
Walgreens  нь CVS-тэй харьцуулахад АНУ-ийн эрүүл мэнд, гоо сайхны жижиглэн 
худалдааны зах зээлд харьцангуй их хувийг эзэлдэг.

https://www.euromonitor.com/health-and-beauty-specialist-retailers-in-the-us/report 
https://www.forbes.com/sites/greatspecula-
tions/2020/01/02/what-are-walgreens-key-sources-of-revenue/?sh=6c1704f516d3 
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ИХ БРИТАНИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СИСТЕМД УЧИРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ НЬ ӨСӨН 
НЭМЭГДЭЖ БАЙГАА ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ ХЭРХЭН ХАНГАХ БОЛОН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДЛЫН ӨСӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ХЯНАХ АСУУДЛУУД 
БАЙСАН БӨГӨӨД ҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУДАЛГАА

ОЛОН УЛСЫН АНХАН ШАТНЫ 
ТУСЛАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
- Зарим судалгааны үр дүнгээс

Уг судалгааны үр дүнд:
  Эрүүл мэндийн салбарын зардлаа хянаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нэг арга нь 
анхан  шатны тусламж үйлчилгээ (манайхаар бол өрхийн болон сумын 
эмнэлэг дээрх тусламж, үйлчилгээ)-г бэхжүүлэх, зөв зохион байгуулах замаар  
өндөр өртөг бүхий II, III шатлалын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг багасгах, 
мөн шаардлагагүй эмнэлэгт хандалтыг бууруулах гэж үздэг. 
- Энэ хүрээнд тус улс анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагуудаа долоо хоногийн долоон өдөр  ажилладаг (бямба, ням 
гарагийг оруулан) болгон, мөн түүнчлэн ажиллах цагийг уртасгаж, оройн 
цагаар үйлчилгээ үзүүлдэг болгосон байна. 
- Уг судалгаа нь Greater Manchester-ийн хэсэгт анхан шатны хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх (байгууллагын ажлын өдрийг нэмэх, цагийг уртасгах замаар) нь 
яаралтай тусламжийн тасгийн (emergency department) ачаалалд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг судалжээ. 
- Судалгааны гол үр дүн нь анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын ажлын цагийг уртасгаснаар “яаралтай тусламжийн 
тасаг”-т хөнгөн гэмтэлтэйгээр ханддаг хүмүүс (patients self-referring 
with minor conditions)-ийн тоо  26.4%-иар багассан гэж үзжээ. Мөн 
“яаралтай тусламжийн тасаг”-ийн зардал  £767,976-аар буурсныг 
тогтоосон байна.

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1002113 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1002113 
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ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БОЛОН
АЛСЫН ХАРАА-2050

МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОД

ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Төр,   хувийн   хэвшлийн   түншлэлийн   хүрээнд   эрүүл   мэндийн   тусламжийн  
ачааллыг  тэнцүүлж  хүн  амд  чанартай,  аюулгүй,  тэгш  хүртээмжтэй 
“Үйлчлүүлэгч төвтэй” тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чадавх бүхий эмнэлэг, 
эрүүл мэндийн байгууллагуудыг дэмжинэ.  
Иргэдийг эрүүл мэндийнхээ улмаас санхүүгийн эрсдэлд орохоос сэргийлэх 
боломжтой бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 
Аймаг, сум, дүүрэг, хороо бүрд иргэд эрүүл зөв хооллолт, стрессээ удирдах, 
хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх, бие бялдраа хөгжүүлэх дасгал 
хөдөлгөөн, иог, бүжиг хийх зэрэг цогц үйлчилгээ авах боломж бүхий “Эрүүл 
зөв амьдрал” жижиг төвүүд ажиллуулах боломжийг төр засаг, хувийн 
хэвшлийн оролцоотойгоор дэмжин хөгжүүлнэ.  
Эмчилгээ,  оношилгоо,  сургалтад  алсын  зайн  анагаах  ухааныг  /теле 
медицин/ өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бүх төвшинд 
ашиглаж хэвшинэ.

Ортой хувийн эмнэлгийг шинээр байгуулахыг хязгаарлаж, хувийн клиникийн 
эмнэлгийн тоог нэмэгдүүлэх 
Үйл ажиллагааны чиглэл нь улсын эмнэлгийн үзүүлж буй тусламж үйлчилгээг 
хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдээр гүйцэтгүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлийг 
өргөжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн .
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ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД

Эрүүл мэндэд зарцуулдаг
мөнгөний 40% нь хувь
үйлчлүүлэгчээс гардаг

Эрүүл мэндийн салбарт
урамшууллын систем

байхгүй

Хэрэглэгчид/үйлчлүүлэгчдийн 
эрүүл мэндийн боловсрол тааруу

Эмийн зохисгүй хэрэглээ 
өндөр

74,9%
Урьдчилан сэргийлэх 
боломжтой халдварт 

бус өвчлөл

Нийт нас баралтын Нийт үйлчлүүлэгчдийн

98%
Урьдчилсан сэргийлэх 
бус өвдсөнийхөө дараа 

эмнэлэгт очдог

Эрүүл мэндийн төлбөрөөс 
шалтгаалан санхүүгийн 

хямралд өртөж буй 
иргэний тоо

20,000
Нэг жилд 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ АСУУДАЛ,
ТҮҮНИЙ ШИЙДЭЛ

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлууд:

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр, ая 
тухтай, тохилог орчинд, 24 цагаар, нарийн мэргэжлийн эмчээс авах 
боломжийг бүрдүүлж, хүн амын дунд аливаа өвчний шинж тэмдэг илэрсэн 
үед шууд эмийн сан ордог дадал зуршлыг бид зөв удирдан эмийн санд 
нарийн мэргэжлийн эмч болон эмийн мэргэжилтнээс өвчний болон түүнд 
хэрэглэх эм, болон бусад урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг хамт 
авах боломжийг бүрдүүлнэ.

Эмнэлгийн байгууллагуудын ачаалал их, хүртээмж муу
Эмнэлгийн байгууллагын ажиллах цагийн хуваарь иргэдийн ажлын цагтай 
давхацдаг.
1-р шатлалын эмнэлгүүд /өрхийн эмнэлэг/ багаж тоног төхөөрөмж дутмаг, 
орчин тухгүй
Иргэдийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд өгсөн сэтгэл ханамж 3 - дунд 
зэрэг

Та зөв эмийг, зөв цагт, зөв тунгаар хэрэглэнэ.
Эмийн эмчилгээний үр дүн сайжирна.
Үр дүнгүй зардлыг бууруулна.
Олон шат дамжлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэг дороос авна.
Цаашид хүндэрсэн хойноо эмнэлэгт очдог эмчлүүлэгчдийн тоо буурна.
Мөн 2 ба 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдийн ачаалал буурна. 

Монгол Улсад зөвхөн 2020 онд халдварт бус өвчний улмаас 12738 иргэн нас барсан байна. 
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэг оношилгоо, шинжилгээний хүртээмж, анхан шатны 
тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар, ил тод байдлыг сайжруулж чадвал дээрх тоог 80 хувиар 
бууруулах боломжтой гэж үзжээ. 

*

ШИЙДЭЛ

АСУУДАЛ
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН
УРАМШУУЛЛЫН СИСТЕМ
ТҮҮНИЙ ШИЙДЭЛ

Улсаас эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлт үзүүлдэг эрүүл мэндийн 
үзлэг, оношилгоо, эмийн хөнгөлөлтийг тусламж үйлчилгээндээ 
нэвтрүүлснээр иргэдэд илүү ойроос, чирэгдэлгүй авах боломж бүрдэнэ.
Эмийн сангаар үйлчлүүлэгчдийн болон Эрүүл мэндийн апп хэрэглэгчийн 
Эрүүл мэнддээ анхаарал тавьсан алхам бүрд урамшуулал олгох зарчмаар  
иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавих идэвхи нэмэгдүүлнэ.

ШИЙДЭЛ

Нийт өрхийн 5.5% нь амьжиргааны зардлын 10-с дээш хувийг эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний төлбөрт зарж байна. / ДЭМБ-н тооцооллоор өрх нь 
амьжиргааны зардлын 10-с дээш хувийг эрүүл мэнддээ зарцуулах нь 
ядууралд орохыг илтгэдэг/
Жилд 20,000 орчим иргэд эрүүл мэндийн төлбөрөөс болж ядуурч байна. 
Ядуу, орлого бага иргэд голдуу анхан шатны улсын үйлчилгээ авч, орлого 
өндөр иргэд хувийн хэвшлийг сонгож байна.  
Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт (3.8.1 хамралт 100% байхаас 63%) (3.8.2 
хамгаалалт 0% байхаас 2.4%) 
Ядуурлын төвшин 2008 онд 35%, 2012 онд 27.4%, 2016 онд 29.6% болж өссөн 
байна. /1990 оноос хойш 20 гаруй жил Монгол улсын ядуурлын төвшин 
30%-аас бараг буураагүй байна./

ЯДУУРЛЫН ШАЛТГААН



Ажлын байрны тоо болон ая тухтай орчинг нэмэгдүүлнэ.
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд өөрсдийн бизнестэй болох
боломж бүрдэнэ.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэнгээ урамшуулал цуглуулна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛЧДАД
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ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

24 цагийн тусламж үйлчилгээ.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулах цагийг хэмнэнэ.
Эмийг зөв хэрэглэх дадлыг хэвшүүлнэ.
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг зөвлөлгөөг авна. 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулах зардлыг хэмнэнэ.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авангаа урамшуулал цуглуулах
боломжтой болно.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг хуваан төлж болно.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ/ХЭРЭГЛЭГЧИД

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг жигд 
хүртээмжтэй болгоно.
Төрөлжсөн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгүүдийн ачааллыг 
бууруулна.

Хэрэглэгчдэд учирч байгаа санхүүгийн асуудлыг бууруулна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ
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II. CARE Т0кен
  1. Танилцуулга

  2. Хэрэглээ, онцлог
  3. Эко систем
 4. Нийлүүлэлт

  5. Тархалт болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт
  6. Ханшийн удирдлага
7. Эрсдэлийн удирдлага
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''Carecoin" нь Care болон Эрүүл мэндийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
Токенжуулсан урамшууллын оноо юм.

ТОКЕНЫ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Токены нэр: CARE токен
Токен гаргагч байгууллага: Индранил Фармаси Клиник ХХК 

Яагаад CARE гэж ?

Үнэнч хэрэглэгч нартаа
зориулсан гайхалтай
бэлгүүдээр дүүрэн

Caring program.

Хүн бүхэн хэрэглэгч нь
байдаг хамгийн том

зах зээл.

Үнэнч Hodlers нартаа
зориулсан үе шаттай
Airdrop хөтөлбөрүүд

Эрүүл мэндийн
салбарт blockchain

технологийг нэвтрүүлэх
анхны алхам. 

COIN



ТОКЕНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ОНЦЛОГ

1.

2.

Арилжааны платформоор дамжуулан арилжих,  
ханшийн зөрүүнээс ашиг хүртэх, хадгаламж  үүсгэх

Урамшууллын систем - Хэрэглэгч & Ажилтан аль аль 
нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдаж авах үйлчилгээ 
үзүүүлснийхээ хариуд урамшуулал авах түүнийгээ 
бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа дахин 
ашиглах боломжтой. 

Trade - Арилжаа

Reward/ - Урамшуулал
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ЭКОСИСТЕМ
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ГЭРЭЭТ МЕРЧАНТУУД

SOON

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн

Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ

C A R E  C o i n

CARE Coin

C A R E  C o i n

CARE Coin

CA R E  C o i n

CARE Coin

CA R E  C o i n

CARE Coin

CARE Coin

CA R E  Co i n

CARE Coin

CA R E  C o i n

Урамшуулал
ӨГӨХ

Эмчтэй эмийн
сан

Урамшуулал
авах

C A R E  C o i n

CARE Coin

Арилжаа

ПЛАТФОРМБИРЖҮҮД

GO CARE

C A R E  C o i n

CARE Coin

COIN
Үргэлж дэргэд

SOON



Тикер:

Нийт токен тоо ширхэг:

Блокчэйн сүлжээ:

Address:

CARE

1'000'000'000'000

Binance Smart Chain - BEP20

CARE Токен

44.5%

20%

20%

8%

7%

0.5%

Урамшуулал, идэвхжүүлэлт 
Стратегийн нөөц 
Үүсгэн байгуулагчид
Үйл ажиллагаанд
Хоёрдогч зах зээлд  
Урьдчилсан захиалга, IEO

ТАРХАЛТ
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0xC2b6658eD4764510d395b38c9D9Afe4b9e6B517a smart contract



ХАНШИЙН УДИРДЛАГА

Care токены ханшийн удирдлага нь Blockchain технологийн хөгжүүлэлтээр 
дэмжигдсэн үнэ цэн, төслийн удирдлагын үр ашигт суурилсан эрэлт нийлүүлэлтийн 
зарчимд суурилж урт хугацааны тасралтгүй үнэ цэнийг бий болгох, тогтвортой токен 
бий болгоход дараах механизмыг баримтална. Үүнд:

Урамшууллын Care токенг Care салбарын бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
худалдан авах бүрд мерчант байгууллагууд болон Care платформуудаар 
дамжуулан харилцагчдад урамшуулал болгон тараагдана.
Багийн гишүүдийн хувийг 1-3 жил хугацаатай түгжинэ. Төслийн хэрэгжилтээс 
хамаарч тухайн үед гарах нөхцлийг тодорхойлно.
Олборлолт хийх боломжгүй бөгөөд зөвхөн шатаах боломжтой.

1.

2.

3.
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Сул тал Давуу тал

Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн судалгаанууд 
болон статистик мэдээлэлд тулгуурлан 
асуудлыг бодитоор гаргаж ирэн, үүнийг 
сайжруулахаар эрүүл мэндийн анхан шатны 
тусламж үйлчилгээг ая тухтай, амар хялбар, 
иргэдэд ойр, хүртээмжтэй хүргэхдээ 
технологитой хослуулан шийдвэрлэх гарц 
олсон
Эрүүл мэндийн салбарт хүн бүхэн хэрэглэгч 
байдаг хамгийн том зах зээл. 
Үнэнч Holders нартаа зориулсан үе шаттай 
Airdrop хөтөлбөрүүд 
Үнэнч хэрэглэгч нартаа зориулсан гайхалтай 
бэлгүүдээр дүүрэн Caring program. 
Амьдралын зөв хэв маягтай, эрүүл мэнддээ 
анхаарал тавьдаг care community бий болох 

Зах зээлд шинээр 
нэвтэрч буй байдал
Хэрэглэгчийн зан 
төлөв тогтоогүй
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА



ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

1. Зах зээл дээр чанаргүй төсөл үнэ цэнэгүй токен нь олны дунд айдсын сэтгэхүй 
суулгасан боловч олон нийт токены талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болж төслийн 
эрсдэл болон давуу талуудыг ялгадаг болсон.
Учир нь манай төсөл Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн судалгаанууд болон 
статистик мэдээлэлд тулгуурлан асуудлыг бодитоор гаргаж ирэн, үүнийг 
сайжруулахаар эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг ая тухтай, амар 
хялбар, иргэдэд ойр, хүртээмжтэй хүргэхдээ технологитой хослуулан шийдвэрлэх 
гарц олсон.

2. Хөрөнгө оруулагч нарыг татахад токены сонголт ихтэй боловч эрүүл мэндийн 
салбарт хүн бүхэн хэрэглэгч байдаг нь хамгийн том зах зээл юм. 

3. Криптовалют нь ханшийн өндөр савлагаатай санхүүгийн бүтээгдэхүүн боловч 
токены хэрэглээ, эрэлтийг улам бүр нэмэгдүүлэх нийгмийн хариуцлагын хандивлах 
функц, үнэнч Holders нартаа зориулсан үе шаттай Airdrop хөтөлбөрүүд болон эрүүл 
мэнддээ анхаарал тавьдаг хүн бүрт зориулсан Caring program, амьдралын зөв хэв 
маягтай, эрүүл мэнддээ анхаарал тавьдаг Care community бий болж байгаа зэрэг 
давуу тал нь бидний токены ханшаа тогтвортой, жигд өсөлттэй барих давуу тал 
болж байна. Мөн Олон улс болон салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэшсэн 
багийн цаашдын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх үйлчилгээ, технологийн дэвшил нь 
мөн эрсдэлийг бууруулах давуу тал болж байна.

  

Эрсдэл Боломж

Хууль эрх зүйн тогтворгүй байдал 
Зах зээл дээр чанаргүй төсөл үнэ 
цэнэгүй токен нь олон дунд 
айдсын сэтгэхүй суулгасан
Хөрөнгө оруулагч нарыг татахад 
токены сонголт ихтэй
Криптовалют нь ханшийн өндөр 
савлагаатай санхүүгийн 
бүтээгдэхүүн

Олон нийт токены талаар мэдлэг 
мэдээлэлтэй болж төслийн 
эрсдэл болон давуу талуудыг 
ялгадаг болсон.   
Иргэдийн санхүүгийн боловсрол 
дээшилснээр хөрөнгө оруулагч 
нар нэмэгдсэн.  
Хүн бүр ухаалаг утастай интернет 
орчинд байнга байгаа нь апп 
ашиглах хэрэглэгчид бэлэн 
байгааг илтгэнэ.  
Хүн амын өсөлт тасралтгүй 
нэмэгдэж байгаа учир 
хэрэглэгчид нэмэгдэх боломж 
байна. 
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III. ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН
ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

17%

10%

6%

67%

Шинэ салбар байгуулах
Технологийн хөгжүүлэлт
Үйл ажиллагааны зардал
Эргэлтийн хөрөнгө
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TIMELINE

2020

2022

2022

2022 он

2022

2023

2021

2022

2022 он

2022

2023

2023 он

ХХК ҮҮСГЭЛ
Индранил Фармаси Клиник

ХХК үүсгэн байгуулав

IEO
Carecoin нь Capex.mn болон
Coinmart.mn крипто биржүүдээр
дамжиулан IEO амжилттай хийв

LOCALCARE 2
Эмчтэй эмийн сангийн

2 дахь салбарыг амжилттай
нээв

STAKING
Capex.mn бирж дээр Carecoin
эзэмшигч нартаа Staking үйлчилгээ
амжилттай нэвтрүүлэв

CARE TOKEN ХЭРЭГЛЭЭ
Эмчтэй эмийн сан болон

Индранил Шүдний Төв эмнэлгүүдээр
дамжиулан харилцагч нартаа

Carecoin-оор бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ худалдаж

авахад хөнгөлөлт үзүүлж эхлэв.

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
Тайланд улсад болсон Techsause
олон улсын технологийн эвэнтэд
амжилттай оролцон зүүн өмнөд
азийн зах зээлд нэвтрэх эхний
уулзалтуудыг амжилттай хийв 

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
Япон улсад болсон Монгол Японы
төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн

уулзалтад Care төслөөрөө амжилттай
оролцон гадны зах зээлд

гарах суурь судалгааны ажлаа
эхлүүлэв

METAVERSE
Үндэсний metaverse платформ
болох Metaland.mn – тэй стратегийн
түншлэлийн гэрээ байгуулж
хамтран ажиллана. COREX, TEO

Үндэсний блокчэйнтэй
стратегийн түвшинд хамтран

ажиллахаар болов
CAREPAY 
Carepay.mn апп аар дамжиулан
care now pay later үйлчилгээнд
Carecoin -ны урамшууллыг
харилцагч нартаа олгож эхлэнэ. ISO 27000

Мэдээлэл аюулгүй байдлын
тогтолцоог нэвтрүүлэх

CARE TOKEN ХЭРЭГЛЭЭ
Кэйр, эрүүл мэндийн салбарын
мерчант байгууллагуудад
Carecoin-ийг харилцагчийн
урамшууллын үйлчилгээг санал
болгож эхлэнэ

2021ICO
Монголын анхны Кэйр, эрүүл

мэндийн салбарын бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний урамшууллын оноо
болох Carecoin Care.mn платформ

дээр амжилттай ICO хийв.

2020 LOCALCARE 1
Монголын анхны эмчтэй эмийн сан
Конвениенс Фармаси Клиник
байгуулагдав 



VI. МЭДЭГДЭЛ

IV.БАГ ХАМТ ОЛОН
1. Үүсгэн байгуулагчийн танилцуулга

2. Мэргэжлийн зөвлөх баг
3. Гүйцэтгэх удирдлагын баг

4. Хамтран ажиллаж буй байгууллагууд
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ҮҮСГЭН
БАЙГУУЛАГЧИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА

Тэрбишийн
АДЪЯАТӨМӨР
Хүний их эмч, Эрүүл мэндийн
салбарын энтрепренер

БОЛОВСРОЛ:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 
2007 онд Өвөрхангай Хужирт сум ЕБСургууль - Ерөнхий боловсрол
2013 онд Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль - Хүний их эмч
2015 онд Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг - Дотрын үндсэн мэргэжлийн их эмч

 
2010-2013 онд Мед Монгол ХХК -  борлуулалтын менежер
2013-2014 онд Эрүүл Мэндийн Яам - дэд сайдын туслах 
2013-2014 онд Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг - Эрүүл мэндийн даатгалын 
дадлагажигч их эмч
2013-2015 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт дотрын резидент эмч
2014 оноос Монголын Эрүүл Мэндийн Хөгжил Шинэчлэл Холбооны тэргүүн
2015 оноос Мэнд.мн - эрүүл мэндийн технологийн компани үүсгэн байгуулагч 
2017 оноос "Индранил Дентал Групп"- ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал
2019 оноос "Индранил Фармаси Клиник"- ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх 
захирал
2020 оноос "Индранил Венчур Капитал" хөрөнгө оруулалтын сан - үүсгэн 
байгуулагч



МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨХ БАГ

1995-2001 АУИС-Хүний их эмч
2001-2003 ЭМШУИС-АУ-ны магистр
2009 Японы Токушима ИС-АУ-ны 
доктор
2012 Английн Манчестрийн ИС-Пост 
доктор

2003-2005 ЭМШУИС - Сургалтын 
албаны арга зүйч
2009-2010 Тэнхимийн эрхлэгч
2010-2013 Ач АУДС - сургалтын албаны 
дарга
2013-2015 УНТЭ-ийн сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, хамтын ажиллагаа, 
үйлчилгээ маркетинг хариуцсан дэд 
захирал
2015-2016 УНТЭ-ийн Эрдэм шинжилгээ, 
хамтын ажиллагааны албаны дарга
2016-2020 ТТАХНЭ-ийн захирал
2020 АШУҮИС-ийн дэд захирал
2021 ХӨСҮТ-ийн захирал 

БОЛОВСРОЛ:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
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ЭДИЙН ЗАСАГ
БУ-ы магистр, ШУ-ы магистр

Б.МӨНХСОЁЛ
ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГА, МЕНЕЖМЕНТ

АУ-ны доктор, Дэд профессор

Л.БАТТӨР

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:



АНУ - Мичиганы Их сургууль эдийн засгийн 
чиглэл
Франц дахь Европын Менежментийн Сургуульд 
Шинжлэх ухааны магистр
Тайланд дахь Азийн Технологийн Институтэд 
Бизнесийн удирдлагын магистр

ГОУХАН-ийн Эрчим хүчний үр ашиг төсөлд 
төсөв санхүүгийн удирдлагын асуудлаар ахлах 
зөвлөх, 
ЕХ-ны Засаглал, төсөв санхүүгийн 
менежментийн үнэлгээний төсөлд Экспертэр
Нээлттэй Нийгэм Форумд Эдийн засгийн 
хөтөлбөр хариуцсан менежер
Монголын эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн 
талаарх бодлогын анализ, судалгаа, 
шинжилгээний 19 жилийн туршлагатай. 
АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн 
санхүүжилт бүхий Говийн Бүсийн Эдийн 
Засгийн Хөгжлийн Санаачилга болон НҮБХХ, 
НХХЯ-ны хамтран хэрэгжүүлсэн Ядуурлын 
Судалгаа, Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих 
төслүүд дээр ажиллаж байсан
Монгол Улсын ШУТИС-ийн Компьютер Техник, 
Менежментийн Сургуульд багш

БОЛОВСРОЛ:
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МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨХ БАГ

1988 АУДэС-Хүний их эмч
2000 МУИС-Эрх зүйч 
2004 ИЗОУИС-н докторант

1997-2010 Шүүх эмнэлгийн багш
2004-с Хуульч, өмгөөлөгч
Монголын хуульчдын холбооны гишүүн
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны 
гишүүн
Монгол Анагаах ухааны эрх зүйн
холбоо - Үүсгэн байгуулагч, тэргүүн
2018- Дэлхийн анагаах ухааны эрх зүйн 
холбооны гишүүн

БОЛОВСРОЛ:
1990-2000 44-р сургууль
2000-2004 МУБИС - Мэдээлэл зүйн 
технологич
2008 Axis communication academy
2009 Koenig solutions, new delhi, India
2012 Synergy training center

2003-2007 Информатикийн хүрээлэн - 
Вэб дизайнер, сүлжээний инженер
2007-2013 Чингис хаан банк - Системийн 
администратор
2016-2020 Чингис хаан банк - Программ 
хөгжүүлэгч
2020-2021 Төрийн банк - Программ 
хөгжүүлэгч
2019-одоог хүртэл Paynow tech - Үүсгэн 
байгуулагч

БОЛОВСРОЛ:

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРХ ЗҮЙЧ
АШУҮИС-н багш, ХЗУ-ы докторант

Э.ГАНБАТ
БЛОКЧЭЙН СУДЛАЛ

Paynow tech үүсгэн байгуулагч

Г.ТОЛУЙ

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:



МУИС, Гүнзгийрүүлсэн сургалттай 
сургууль, Улаанбаатар,Физикийн анги
КТМС-ШУТИС, Компьютерийн ухааны 
бакалавр
АИЗУ- гийн Их сургууль, Япон,
Компьютерийн ухааны магистр, докторант

1995 – 2000 Үүсгэн байгуулагч, хөгжүүлэгч, 
ИнфоАрт ХХК
1997–1999 Математик, Мэдээлэлзүйн багш, 
Нийслэлийн 13-р сургууль
1999–2000 Мэдээлэл технологийн багш 
,Компьютерийн Техник Менежментийн 
сургууль
2000–2008 Хөгжүүлэгч, Фүжи Инфокс ХХК, 
Япон
2008–2010 Төслийн менежер, Фүжи 
Инфокс ХХК, Япон
2008–2013 Гүйцэтгэх удирдлага, Фүжи 
Инфокс ХХК, Япон
2010–2013 Гүйцэтгэх захирал, Ай Эн Ай ХХК
2013–2021 Ерөнхий захирал, Аксис Системс 
ХХК

БОЛОВСРОЛ:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
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МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨХ БАГ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИ
Компьютерийн ухааны докторант

Ж.МӨНГӨНСҮХ
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Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагч

Т. Адъяатөмөр

Эрүүл мэндийн удирдлага, 
Бизнес хөгжил

Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлаач, Эрүүл ахуйч

Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагаа хариуцсан 

захирал

А.Одгариг

Технологи хариуцсан 
захирал 

Ц.Цэрэнтогтох

Мэдээлэл технологийн 
инженер

ЭМУ-ы магистр, Тайван
11 жилийн туршлага
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Менежментийн баг

Д. Эрдэнэцогт
Системийн инженер

Мэдээлэл технологийн 
инженер

ЭМУ-ы магистр, Тайван
15 жилийн туршлага

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ  
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хүний их эмч,
ЭЗУ-ы магистрант

Т. Энхтуяа
ЭМ ЗҮЙН ТУСЛАМЖ  

ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 Эм зүйч
ЭЗУ-ы докторант, Япон

Б.Пэрлэйдулам
БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, СУРГАЛТ 

ХАРИУЦСАН ЗӨВЛӨХ

Г. Наранбаатар

Сэтгэл судлал ухааны доктор
АНУ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН 

ЗӨВЛӨХ

Б.Одгэрэл

Хүний их эмч, Эрх зүйч

БИЗНЕСИЙН СТРАТЕГИ, 
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Н.Гансүх

Хууль зүйн ухааны доктор, 
Гадаад харилцаа, бизнесийн

арга зүй



ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БУЙ
БАЙГУУЛЛАГУУД

Индранил
Эрүүл мэндийн старт-ап компани

Bitsoft
Технологи нийлүүлэгч

Unread
Хосолмол медиа старт-ап

Capex
Крипто бирж

Corex
Крипто бирж

Axis system
Эрүүл мэндийн технологи
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TEO
Блокчэйн сүлжээ
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INFOSEC
Технологийн аудит

INTER AUDIT
Санхүүгийн аудит

Metaforce
Metaland.mn Метаверс платформ

CryptoPuujin
Крипто зах зээл судлаачид

Бриллиант эмнэлэг
Эрүүл мэндийн байгууллага
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VI. МЭДЭГДЭЛ
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МЭДЭГДЭЛ
         Энэхүү   танилцуулга   нь   Индранил 
Фармаси Клиник ХХК-ийн Care токены 
тухай мэдээ мэдээллийг  сонирхож буй 
этгээдэд хүргэх зорилготой.
Танилцуулга нь Care криптовалютыг 
худалдан авах урилга, уриа, гэрээ 
хийхэд нөлөөлөх зорилгыг агуулаагүй 
тул тус танилцуулгыг уншсанаар CARE 
криптовалютыг худалдан авах гэрээний 
харилцаа үүсэхгүй болно.

          Улс орнуудад криптограф, цахим хөрөнгө, блокчэйн технологи зэрэгт 
холбогдох хууль эрх зүйн зохицуулалт тодорхойгүй байдалтай байна. Улс орнуудын 
төрийн эрх бүхий байгууллагаас криптограф, цахим хөрөнгө, блокчэйн технологи, 
тэдгээрийн хэрэглээ зэргийг зохицуулсан хууль тогтоомжид, эрх зүйн актад ямар 
төрлийн өөрчлөлт оруулах, эсхүл шинээр батлахыг урьдчилж таамаглах боломжгүй. 
Хэрэв холбогдох төрийн эрх бүхий байгууллагаас Care токеныг хууль бус хөрөнгөд 
тооцсон эсхүл зохисгүй хөрөнгө гэж үзсэн тохиолдолд токены худалдааг зогсоож 
болзошгүй. 
Монгол улсын хууль тогтоох эрх бүхий байгууллагын хэмжээнд Цахим хөрөнгийн 
тухай хуулийн хэлэлцүүлэг өрнөж байгааг бид ойлгож байгаа ба уг хууль, түүнийг 
дагалдуулан ямарваа эрх зүйн акт батлан гаргасан тохиолдолд тэдгээр нь Care 
токенд хэрхэн нөлөөлөхийг бид урьдчилан таамаглах боломжгүй байна. Хэрэв тус 
хууль батлагдан гарснаар Care токеныг хууль бус хөрөнгөнд тооцсон эсхүл зохисгүй 
хөрөнгө гэж үзсэн тохиолдолд компани нь Care токены худалдааг зогсоож 
болзошгүй.  

         Care   койныг   худалдан   авахаасаа 
өмнө худалдан  авагч нь холбогдох 
эрсдэлийг судалж, мэдлэгт  суурилсан 
шийдвэр гаргах үүрэгтэй.

Төрийн эрх бүхий байгууллагын буюу хууль тогтоомжийн эрсдэл

      Монгол       улсын      хэмжээнд  
криптовалют, койн, токен  зэргийн 
асуудлаар гарсан хууль журам, эрх зүйн  
зохицуулалт одоогоор байхгүй учир 
худалдан авагчийн  хувьд эрсдэл 
дагуулсан, тодорхой бус нөхцөл үүсэх  
магадлалтай.
Үүнд: Үнэлгээ огцом унах, өсөх, крипто 
арилжааны  биржүүдийн үйл ажиллагаа 
доголдох, татвар, хууль эрх  зүйн орчны 
зохицуулалтын өөрчлөлт болон бусад  
таамаглаагүй нөхцөл байдлууд орно.

        Индранил Фармаси Клиник ХХК-ийн 
зүгээс Care криптовалютын хоёрдогч зах  
зээлийн үнэ ханшийн тогтвортой, 
эрсдэлгүй байдлыг  хариуцахгүй бөгөөд  
Care токены хоёрдогч зах зээлийн үнэ  
ханш нь чөлөөт зах зээлийн зарчмаар 
нээлттэй хүрээнд  явагдах болохыг 
анхаарна уу.



ТӨРИЙН ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН
БУЮУ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЭРСДЭЛ  

         Улс орнуудад криптограф, цахим хөрөнгө, блокчэйн технологи зэрэгт холбогдох 
хууль эрх зүйн зохицуулалт тодорхойгүй байдалтай байна. Улс орнуудын төрийн 
эрх бүхий байгууллагаас криптограф, цахим хөрөнгө, блокчэйн технологи, 
тэдгээрийн хэрэглээ зэргийг зохицуулсан хууль тогтоомжид, эрх зүйн актад ямар 
төрлийн өөрчлөлт оруулах, эсхүл шинээр батлахыг урьдчилж таамаглах 
боломжгүй. 
Монгол улсын хууль тогтоох эрх бүхий байгууллагын хэмжээнд Цахим хөрөнгийн 
тухай хуулийн хэлэлцүүлэг өрнөж байгааг бид ойлгож байгаа ба уг хууль, түүнийг 
дагалдуулан ямарваа эрх зүйн акт батлан гаргасан тохиолдолд тэдгээр нь Care 
токенд хэрхэн нөлөөлөхийг бид урьдчилан таамаглах боломжгүй байна. 

Санамж
Энэхүү анхаарах санамж нь энэ баримт
бичгийг уншсан бүх хүмүүст хамаарна. Техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) нь зөвхөн
Индранил Фармаси Клиник компанийн CareCoin-ыг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан 
бэлтгэсэн болно. ТЭЗҮ-г зөвхөн мэдээллийн зорилгоор олон нийтэд нээлттэй болгож 
байна.
Индранил Фармаси Клиник нь энэхүү хуудаст нийтэлсэн, тараасан болон бусад 
хэлбэрээр байршуулсан бүх мэдээлэл, материалыг зөвхөн арилжааны бус болон 
хувийн хэрэгцээнд, мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Энэ баримт бичгийн агуулгыг 
ямар ч тохиолдолд санхүүгийн зөвлөгөө гэж үзэж болохгүй.
Таны хувийн санхүү бол таны өөрийн хариуцлага юм.
Хэдийгээр бид үнэн зөв мэдээлэл өгөхийг хичээж байгаа ч ямар ч тохиолдолд 
Индранил Фармаси Клиник ХХК, компаний үүсгэн байгуулагчид болон хамтрагч 
компаниуд манай сайтад нийтэлсэн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв эсэхийг 
баталгаажуулахгүй.
Энэхүү баримт бичигт заасан бүх мэдээлэл, агуулгыг байгаагаар нь ашиглах ёстой.
Энэхүү баримт бичигт өгөгдсөн мэдээллийн аль нь ч мэргэжлийн зөвлөгөөг орлоход
зориулагдаагүй бөгөөд хэрэглэгч нь шийдвэр гаргахаасаа өмнө үүнийг сайтар ойлгож
мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна.
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