
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД  
НЭН ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ  СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

№ 
Байгууллагын 

нэр Сул ажлын 
байрны нэр 

Ажлын 
байрны 
тоо 

Тавигдах шаардлага Холбоо 
барих утас 

1 
Ихтамир 

сумын эрүүл 
мэндийн төв 

сумын Бугат 
багийн эмч 1 Бага эмчийн диплом, эмчлэх лицензтэй байх 99941862, 

94021103 

2 
Булган  сумын 
эрүүл мэндийн 

төв 
Их эмч 1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгссөн хүний их эмч байх 

• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй 
байх. 

96455590 

3 

Тунгалаг тамир 
ХХЭ 

Дотрын их эмч 1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Дотрын их эмчийн мэргэжил 

эзэмшсэн байх 
• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 

99338607 

4 Бариа заслын 
бага эмч 1 

-Бариа заслын бага эмчээр мэргэшсэн байх 
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
99338607 

5 Сувилагч 2 Бага эмчийн диплом, сувилах эрхийн хүчинтэй 
зөвшөөрөлтэй байх 99338607 

6 
Эрдэнэмандал 
сум дундын 
эмнэлэг 

Эх  барих 
эмэгтэйчүүдийн их 

эмч 
1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Эх барих эмэгтэйчүүдийн их 

эмчийн мэргэжил эзэмшсэн байх 
• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

99174411 

7 Нэгдсэн 
эмнэлэг Хүүхдийн эмч 1 

-Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Хүүхдийн их эмчийн мэргэжил 

эзэмшсэн байх 
-Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

99044980 
99061946 



ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

8 Нярайн эмч 1 

-Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Хүүхдийн их эмчийн мэргэжил 
эзэмшиж улмаар нярайн төрөлжсөн мэргэшил 

эзэмшсэн байх 
-Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

99044980 
99061946 

9 Эрчимт 
эмчилгээний эмч 1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Эрчимт эмчилгээний их эмчийн 

мэргэжил эзэмшсэн байх 
• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

99044980 
99061946 

10 Анестизиологийн 
эмч 1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Мэдээгүйжүүлгийн их эмчийн 

мэргэжил эзэмшсэн байх 
• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

99044980 
99061946 

11 Эмгэг судлаач эмч 1 
Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Эмгэг судлалын их эмчийн 

мэргэжил эзэмшсэн байх 

99044980 
99061946 



• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 
ба хүчинтэй байх. 

-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 
туршлагатай 

-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 
ханддаг байх 

12 Ахмадын эмч 1 

Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын 
зэрэгтэй төгсөж Ахмадын их эмчийн мэргэжил 

эзэмшсэн байх 
• Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа 5 жил байх 

ба хүчинтэй байх. 
-Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй ажилласан 

туршлагатай 
-Ажилдаа дур сонирхолтой, чин сэтгэлээсээ 

ханддаг байх 

99044980 
99061946 

13 Хотонт сумын 
эрүүл мэндийн 

төв 

Ээлжийн сувилагч 2 
Сувилах лицензтэй байх, багаар ажиллах 
чадвартай, эмнэлгийн ёс зүй хэм хэмжээг 

зөрчөөгүй байх 
95081298 

14 Эх баригч –бага 
эмч 1 

Эх барих лицензтэй, 1 жилээс дээш ажилласан 
байх, эмнэлгийн ёс зүй хэм хэмжээг зөрчөөгүй 

байх 

 
 

95081298 

15 
Жаргалант 
сумын эрүүл 
мэндийн төв 

Хүүхдийн  
тусламж 

хариуцсан эмч 
1 Хүүхдийн эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 88017061 

16 

Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн 

тусламж 
хариуцсан эмч 

1 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үндсэн мэргэшил 
эзэмшсэн байх 88017061 

17 ЗӨСТ Ариутгагч 1 Эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн байх /ариутгагчийн 
курс хийсэн бол давуу тал болно/ 99338428 

18 
Тариат сумын 
сум дундын 
эмнэлэг 

Эм найруулагч 1 Мэргэжлийн сургууль төгссөн. Эм барих лицензтэй 99819651 

19 Цэцэрлэг 
сумын эрүүл 
мэндийн төв 

Хүүхдийн эмч 1 Хүүхдийн эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх  
99914296 

20 Эх барих 1 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үндсэн мэргэшил 99914296



эмэгтэйчүүдийн 
эмч, ЭХО 

эзэмшсэн байх 

21 
Хашаат сумын 
эрүүл мэндийн 

төв 

Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн их 

эмч 
1 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үндсэн мэргэшил 

эзэмшсэн байх 99896767 

22 
Хайрхан сумын 
эрүүл мэндийн 

төв 
Ариутгагч 1 ариутгагчийн курс хийсэн байх 80700155 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


