
ХЭЛ БИЧИГ УТГА СОЁЛ

ТҮҮХ УГСААТАН
Монголын түүх, жуулчдын тэмдэглэл болон угсаатны зүйн холбогдолтой бүтээлүүдийг 
тус тусад нь цуврал болгон хэвлэснээр өнгөрсөн түүхээ олон талаас нь эргэцүүлэн 
харах боломжийг олгоно.

Монгол хэл, бичиг, үгийн сангийн цуврал 
толь бичгүүдийг анх удаа цогцоор нь 
ботилсон нь эх хэлний боловсролыг 
дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Ардын аман зохиолын дээж сорыг 
түүвэрлэн судалгааны удиртгал тайгаар 
эмхэтгэн боловсруулсан нь цаашид энэ 
төрлийг бүтээлчээр хөгжүүлэх сэд лийг 
бий болгох зорилготой.
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ТУУЛЬ
Уг бүтээл нь туулийн судалгаа 
бүхий удиртгал хэсэг болон 
монгол ардын 17 туультай. 
Удиртгал хэсэгт тууль хайлах 
зан үйл, туулийн гарал үүсэл, 
бүтэц хэлбэр, дүр, дүрслэх арга 
болон бусад улс үндэстний 
туулийн тухай судлан 
оруулснаараа онцлог юм.
Туульд гарч буй хуучин 
болон нутгийн аялгууны 
үг хэллэгийг тайлбарлан 
хавсаргасан нь уг туулийн утга 
агуулгыг бүрэн таньж мэдэхэд 
дөхөм болно. 
Монгол ардын аман зохиолын 
хамгийн том төрөл болох 
туулийг таньж мэдэн 
хөгжүүлэх хүсэлтэй уншигч, 
сонирхогч, судлаач хэн бүхэнд 
зориулсан бүтээл юм.

ДОМОГ 
Энэхүү  боть нь удам 
угсаатай холбоотой домог, 
түүхэн хүмүүсийн домог, 
газар нутаг, уул усны домог,  
хурдан хүлгийн домог, ардын 
дууны домог гэсэн 5 бүлгээс 
бүрдэнэ.  
Судалгааны буюу удиртгал 
хэсэгт домгийн үүсэл хөгжил, 
ёс уламжлал, онцлог шинж, 
өвөрмөц дүрслэл, ач холбогдол, 
зарим улс орны домгийн 
тухай оруулж өгсөн нь 
хүүхэд залуучуудад мэдлэг, 
мэдээллийг өгөх болно. Мөн 
домгийг үлгэр болон домог  
үлгэрээс юугаараа ялгаатай 
болохыг тайлбарласан. 

ОНЬСОГО
Уг бүтээл нь оньсогын 
судлагдахуун бүхий удиртгал, 
оньсогын түүвэр, оньсогын 
тайлал гэсэн гурван бүлэгтэй. 
Монгол ардын аман зохиолын 
оньсогын сангийн 10,000 
шахам оньсогыг хамарсан, 
хэрэглээний үүднээс хүн, 
байгаль, ургамал, амьтны 
тухай гэж дөрвөн бүлэг  
болгож, оньсого тус бүрийг  
дугаарласан.
Монголчуудын ахуй амьдрал, 
түүх соёл, сэтгэлгээний илрэл 
болсон оньсогын баялаг  
сантай танилцахыг хүссэн 
олон нийт, оюутан залуус, хэн 
бүхэнд зориулсан.

ДОМОГ ҮЛГЭР
Энэхүү  боть нь удиртгал 
хэсгээс гадна ертөнцийн 
үүслийн тухай, сансар 
огторгуйн тухай, мод ургамлын 
тухай, хүн ба хүнчилсэн 
амьтны тухай, шашин 
шүтлэгийн зүйл, бурхадын 
тухай, соёл ахуйн тухай, мал 
амьтан, араатан жигүүртний 
тухай гэсэн 7 бүлгээс 
бүрдэнэ. 
Уг ботид дүр өгүүлэмж, үзэл 
санаа зэргийг харгалзан үзэж 
300 орчим домог үлгэрийг  
хувилбарын хамтаар оруулсан 
тул хүүхэд залуус, эрдэмтэн 
судлаач хэн бүхэнд танин 
мэдэхүйн ач холбогдолтой. 
 

“ У Т ГА  С О Ё Л ”  Ц У В Р А Л

Нүүрний тоо: 752

Үнэ: 39,900₮

Хэмжээ: 160х235мм

ISBN: 99973-1-113-9

Нүүрний тоо: 520   

Үнэ: 39,900₮

Хэмжээ: 160х235мм

ISBN: 99973-1-133-7

Нүүрний тоо: 572   

Үнэ: 39,900₮

Хэмжээ: 160х235мм

ISBN: 99973-1-116-0

Нүүрний тоо: 270   

Үнэ: 29,900₮

Хэмжээ: 160х235мм

ISBN: 99973-1-138-2

ҮЛГЭР 
Энэхүү  бүтээл нь 5 бүлэг болгон ангилсан 200 гаруй монгол ардын үлгэрийн эмхэтгэлтэй 
бөгөөд монгол ардын үлгэрийн гарал үүсэл, агуулга, бүтэц, дүр, дүрслэх арга, үлгэр хэлэх ёс гэх 
мэт болон бусад улс үндэстний үлгэрийн онцлогийг судалган оруулсан онцлог бүтээл юм.
Үлгэрт гарч буй эртний үг, нутгийн аялгууны зарим үг хэллэгийг тайлбарлан хавсаргасан нь 
тухайн үлгэрийг уншиж ойлгоход дөхөм болно.
Монгол ардын үлгэрээс монголын нийгэм болоод ахуй амьдралтай танилцах, соёл түүхээ танин 
мэдэж хөгжүүлэх хүсэлтэй уншигч, сонирхогч, судлаач хэн бүхэнд зориулсан танин мэдэхүй, 
хэрэглээний болоод эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой.
Нүүрний тоо: 544   Үнэ: 39,900₮  

Хэмжээ: 160х235мм  ISBN: 99973-1-132-0



ЕРТӨНЦИЙН 
ГУРАВ
Уг бүтээл нь ертөнцийн 
гурвын судлагдахуун бүхий 
удиртгал, ертөнцийн гурвын 
түүвэр гэсэн хоёр бүлэгтэй, 
мөн үг хэллэгийн тайлбарыг  
хавсралтаар оруулсан.
Монгол ардын 3000 гаруй 
ертөнцийн гурвыг багтаасан, 
хэрэглээний үүднээс гарчиг  
тус бүрийг цагаан толгойн 
үсгийн дарааллаар нэгтгэж, 
бүлэг болгон хуваасан.
Монголчуудын ахуй амьдрал, 
зан заншил, гурвалсан 
сэтгэлгээний илрэл болсон 
ертөнцийн гурвын судалгаа 
болон баялаг сантай нь 
танилцахыг хүссэн олон нийт, 
оюутан залуус, багш  судлаач, 
хэн бүхэнд зориулсан бүтээл 
юм.

ЕРӨӨЛ 
МАГТААЛ
Уг бүтээл нь удиртгал, түүвэр, 
үг хэллэгийн тайлбар гэсэн 
хэсгүүдтэй бөгөөд монгол 
ардын 200 гаруй ерөөл, 
магтаалыг сэдэв агуулгаар тус 
тус ангилан оруулсан.
Монгол ардын ерөөл, 
магтаалаар дамжуулан 
хүмүүсийн сэтгэлгээ, ажил 
хөдөлмөр, ард түмний зан үйл, 
ёс заншил, аливаа юмны шинж 
байдал, ан амьтан, мал сүрэг  
гэх мэт монгол ахуйн тухай 
болон түүний учир зүйг таньж 
мэдэх боломжтой юм.
Монгол ахуй амьдралтай 
танилцах, соёл түүхээ танин 
мэдэж хөгжүүлэх хүсэлтэй 
уншигч, сонирхогч, судлаач хэн 
бүхэнд зориулав.

АМАН 
НААДГАЙ
Уг боть нь удиртгал хэсгээс 
гадна хэл зүгшрүүлэх хэллэг, 
тоглоом наадгайн үг гэсэн 
хоёр томоохон бүлгээс 
бүрдэнэ. Хэл зүгшрүүлэх 
хэллэгт түргэн хэллэг, жороо 
үг, амьсгал уртасгах үг багтсан 
бол тоглоом наадгайн үгэнд 
дайралцаа, оньсогод гартсан 
хүнийг худалдах үг, дэмбээ, 
чоно тарвагацах зэрэг олон 
зүйлийн үгэн тоглоомыг  
оруулсан.
Энэхүү  номд монгол ардын 
400 гаруй түргэн хэллэг, 60 
гаруй тоглоом наадгайн үг  
хувилбарын хамт багтсан. 
Мөн түүвэрт гарч буй 
нутгийн аялгууны болон 
хуучны, хэрэглээ нь багассан 
үг хэллэгийн тайлбарыг  
хавсаргасан тул утга агуулгыг  
ойлгож мэдэхэд илүү  
дөхөмтэй.
Монгол аман наадгай, үгэн 
тоглоомын талаар ойлголт, 
мэдлэгтэй болох гэсэн хүүхэд 
багачууд, оюутан залуус, 
эрдэмтэн багш  гээд ер хэн 
бүхэнд зориулсан болно.

ЗАН ҮЙЛ
Уг бүтээл нь зан үйлийн аман 
зохиол буюу бэлгэ дэмбэрэл, 
цацал мялаалга, дом шившлэг, 
хараал зүхлийн үг болон 
хуримын зан үйлд холбогдох 
үгсийг судалж бичсэн 
удиртгал хэсэг, тэдгээрийн 
түүвэр гэсэн хоёр бүлэгтэй.
Монгол зан заншил, ахуй 
соёл, ардын аман зохиолтой 
танилцаж, энэ талаар ойлголт, 
мэдлэгтэй болохыг хүссэн 
олон нийт, оюутан залуус, 
багш  судлаач гээд ер хэн 
бүхэнд зориулсан танин 
мэдэхүй, хэрэглээний болоод 
эрдэм шинжилгээний ач 
холбогдолтой ном.

Нүүрний тоо: 240
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“ М О Н Г О Л  Х Э Л ,  С О Ё Л ”  Ц У В Р А Л

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ
Уг  толь нь 60 гаруй мянган толгой үгтэй бөгөөд монголын ард түмний ахуй амьдрал, 
түүх соёл, сэтгэлгээний онцлогийг  тусгасан үг  хэллэгээр баялаг  төдийгүй монгол 
орны хөгжил дэвшил, техник технологийн хөгжлийг  илэрхийлсэн шинэ үг  хэллэг, 
нэр томьёог  түлхүү  оруулсан.  Мөн толгой үг  бүрийг  монгол бичгээр хадаж, үгсийн 
аймгийг  тодорхойлсон гэдгээрээ онцлог  юм. Mонгол хэлний үгсийн баялаг  сантай 
танилцах олон нийт, эрдмийн мөр хөөгч оюутан залуус, эх хэлээ идэвхтэй хэрэглэгч 
сэтгүүлч, орчуулагч, номонд шимтэгч хэн бүхний өдөр тутмын хэрэглээний гарын авлага.

Ерөнхий редактор: А.Янжиндолгор
Нүүрний тоо: 2014    Үнэ: 49900₮ 
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99962-0-524-8 

 

Зохиогч: О.Самбуудорж
Нүүрний тоо: 376        Үнэ: 15900₮
Хэмжээ: 128х198    ISBN: 978-99962-0-485-2 
     

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГИЙН ДУУДЛАГЫН ТОЛЬ
Энэхүү  толь нь монгол хэлний аль болох олон үет үгийг  хэрхэн зөв дуудахаас эхлээд, 
харь гаралтай үг, шинжлэх ухаан, техник, зах зээл, нийгэм улс төрийн нэр томьёоны үг, 
холбоо үг  зэрэг  дуудахад ярвигтай 16700 орчим толгой үгтэй. 
Зөв дуудахуй нь зөв, яруу ярихын суурь үндэс болдог  бол, зөв дуудлагын толь нь 
тухайн үгийн олон хувилбар дуудлагаас хамгийн оновчтой хувилбарыг  тэмдэглэн авч 
нийтэд хэвшүүлэх зорилготой.

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЭТГЭЭД ҮГ ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ
Сүүлийн 50, 60 жилд монголын нийгмийн янз бүрийн бүлэг  давхаргад идэвхтэй 
хэрэглэж байгаа этгээд үг  хэллэгийг  бүртгэн сонгож, утгын 303 зүйл ангид хувааж, 
тухайн этгээд үг  хэллэгийн хэлзүйн тодорхойлолтыг  заан тэмдэглэж, үгийн сангийн 
утгыг  тайлбарласан толь бичиг  юм. 

Монгол хэлний үгийн санд монголын нийгмийн өөрчлөлт, үйл явц хэрхэн туссан 
болон үг, хэл гэдэг  нийгэмтэйгээ уялдан хөгжиж ирдэг  зэргийг  танин мэдэхэд чухал 
алхам болно.

Зохиогч:  О.Самбуудорж 
Нүүрний тоо: 168    Үнэ:9900₮
Хэмжээ: 128х198    ISBN: 978-99962-0-369-5

МОНГОЛ КИРИЛ БИЧГИЙН ЗӨВ БИЧИХЗҮЙН ТОЛЬ 
Энэ толь нь 197 мянган үгийг  багтаасан 20 гаруй мянган толгой үгтэй энэхүү  толь 
бичиг  нь кирил бичгийн зөв бичих дүрэм, зөв бичихзүйн хэрэглээний толь, цахим 
харилцааны зөв бичих журам гэсэн гурван үндсэн хэсэгтэй журамласан толь бичиг  юм. 
Эдүгээ өөр өөрөөр бичиж байгаа үгсийг  хэлзүйн олон зарчмыг  харгалзан нэг  мөр 
жигдэлж, ташаа хувилбаруудыг  нь тодорхой зааж өгсөн нь хэрэглэхэд чухал ач 
холбогдолтой. Ялангуяа баримт бичиг  боловсруулагч, сэтгүүлч, редактор, нийтлэлч, 
оюутан залуус гэхчилэн үгээр урладаг  хүн бүхний ширээний ном байхуйц бүтээл юм.

Зохиогч:  Б.Уянга, Г.Сүлд-Эрдэнэ, Д.Оюун, Ш.Нарангэрэл, Ж.Хишигжаргал 
Нүүрний тоо: 720    Үнэ: 19900₮
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99962-0-342-8 
 



МОНГОЛ БИЧГИЙН ЗӨВ БИЧИХЗҮЙН ТОЛЬ
Монгол хэл, бичгийн талаарх төрийн бодлого шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх, сурталчлан 
таниулах, монгол бичгийн хэрэглээг  дэлгэрүүлэх зорилготой цогц хэрэглэгдэхүүн 
бүрдсэн, хэрэглээний шаардлагыг  хангахуйц, бичлэгийг  журамласан толь бичиг  юм.
Энэхүү  бүтээл нь Монгол бичгийн зөв бичихзүй, Толь бичиг, Хавсралт гэсэн үндсэн 
гурван хэсэгтэй бөгөөд монгол бичгийн зөв бичих дүрмийг  эмхэтгэж цогц болгосон, 
50 гаруй мянган монгол толгой үг, 2000 орчим гадаад толгой үгийн сантай, түгээмэл 
хэрэглэгддэг  үгсэд хувилал хийсэн, толгой үг  бүрт тайлбар оруулсан нь давхар 
тайлбар толийн ач холбогдолтой. Хавсралтад хүний нэрийн толь, монгол улсын засаг  
захиргааны нэгжийн нэрс, дэлхийн улсууд, нийслэлийн нэр, мөнгөн тэмдэгт болон 
монгол бичгийн дагавар, нөхцөлийн жагсаалтыг  зөв бичих тайлбартай нь оруулсан.
Зохиогч:  Н.Даш, Б.Одончимэг, С.Чулуунпүрэв
Нүүрний тоо: 1028    Үнэ: 29900₮ 
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99962-0-598-9

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨВӨРМӨЦ ХЭЛЦИЙН ТОЛЬ
Энэхүү  бүтээл нь 4000 гаруй хэлцийг  тайлбарлаж, жишээ хадаж, толгойлсон үгд 
хамаарах хэлцүүдийг  жагсаан оруулсан. Мөн монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн 
санг  бүрэн хамарсан, хэрэглэхэд  хялбар байх үүднээс хэлцийг  цагаан толгойн дэс 
дарааллаар жагсаасан, утгаар зүйлчлэн ангилсан болно.
Хэлцийн үүсэх болсон гарлын шалтгаан, соёл сэтгэлгээний талаас учир холбогдлыг  
тайлбарласан давхар танин мэдэхүй, хэрэглээний болоод эрдэм шинжилгээний чухал 
ач холбогдолтой бүрэн толь бөгөөд хэрэглээний утгаар зүйлчилснээрээ чухал шинэлэг  
бүтээл юм.

Зохиогч: Г.Сүлд-Эрдэнэ, Б.Уянга, Д.Нямаа, 
Нүүрний тоо: 364    Үнэ: 15900₮
Хэмжээ: 128х198       ISBN: 978-99962-0-467-8

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭВШМЭЛ ХЭЛЦИЙН ТОЛЬ 
Уг  толь бичиг  нь монгол хэвшмэл хэлц судлагдахууны удиртгал бүхий, хэлцийн 
гарал үүсэл, монгол хэвшмэл хэлцийн сан, утгын орон гэсэн гурван бүлэгтэй. Монгол 
хэвшмэл хэлцийн сангийн 18,000 шахам хэлцийг  хамарсан, ашиглахуйн үүднээс хэлц 
тус бүрийг  дугаарлаж, хэвшмэл хэлцийн хэрэглээний утгын 50 орон үүсгэн, хамрах 
жишээг  оруулсан төдийгүй хэлцийн үүсэх болсон гарлын шалтгаан, соёл сэтгэлгээний 
талаас учир холбогдлыг  тайлбарласан давхар танин мэдэхүй, хэрэглээний болоод эрдэм 
шинжилгээний ач холбогдолтой.

Зохиогч:  С.Чулуунпүрэв, Б.Одончимэг 
Нүүрний тоо: 1108   Үнэ: 29900₮
Хэмжээ: 128х198     ISBN: 978-99962-0-597-2   
 

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТОЛЬ 
Тус толь монгол хэлний товчилсон үг, гадаад хэлээрх товчилсон үг, интернэт, 
мэдээллийн технологийн холбогдолтой товчилсон үг, дэлхийн улсуудын нэрийн 
товчлолын код, хавсралт гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Монгол хэлний товчилсон үгийн учрыг  
шинжилсэн судалгааны удиртгал бүхий харьцангуй идэвхтэй, түгээмэл хэрэглэгддэг  
7000 гаруй товчилсон үгийг  бүртгэн сонгож оруулсан, Монгол хэлний товчилсон 
үгийн хүрээг  хамгийн өргөнөөр хамарсан төдийгүй өргөн хэрэглээний гадаад үгийн 
товчлолийг  толилсон энэ талын анхны толь бичиг  юм.

Зохиогч:  Э.Пүрэвжав
Нүүрний тоо: 262    Үнэ: 15900₮ 
Хэмжээ: 128х198      ISBN: 978-99962-0-071-7 



МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХУУЧИН ҮГИЙН ТОЛЬ
Монгол хэлний хуучин үгийн учрыг  гаргасан удиртгал болон хуучирсан үгийн сангаас 
бүрдэнэ. Монгол хэлний 10.000 гаруй хуучирсан үгийн санд утгын тайлбар хийж 
зарим тохиолдолд утга зохиолын жишээ оруулсан болно.

Зохиогч:  Монгол хэл соёлын хүрээлэн
Нүүрний тоо: 730 
Хэмжээ: 128х198  

Үнэ: 29900₮
ISBN: 978-99973-1-052-1  

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ШИНЭ ҮГИЙН ТОЛЬ
Монгол хэлний 3000 орчим шинэ үг, хэллэгийг  бүртгэн цуглуулж цагаан толгойн дэс 
дарааллаар байрлуулан утгын тайлбар, гарал үүслийг  тодорхойлж, хэрэглээний жишээг  
хадсан болно. Тольд орох шинэ үг  хэллэгийг  сонгохдоо өдөр тутмын амьдралд 
идэвхтэй хэрэглэгдэж байгаа гадаад дотоодын шинэ үг  хэллэг, аливаа зүйлийг  
томьёолон нэрлэсэн ярианы болоод бичгийн хэлэнд түгээмэл хэрэглэгдэж буй үгийг  
хэрэглээнд нь тулгуурлан сонгов. Эдгээр үг  нь хэрэглээний явцад энгийн үг  болон 
тогтож тайлбар толь бичигт орж болохоос гадна хэрэглээнээс гарч бидний үгийн санд 
орохгүй гээгдэх үгс байгааг  ч анхааран үзнэ үү. 
Шинэ үг  судлал нь орчуулгын явц дахь шийдвэрлэх боломжгүй хүндрэлтэй 
асуудлуудын нэгд зүй ёсоор тооцогддог. Мөн сэтгүүл зүйн хувьд мэдээ мэдээллийг  
товч тодорхой, хурц тод ойлгомжтой илэрхийлэн гаргахад шинэ үг  судлалын үүрэг  их 
байдаг. Тиймээс тэдгээр орчуулагч, сэтгүүлчид болоод монгол хэлээр хэлэлцэгч, утгыг  
ухах гэсэн хэн бүхэнд зориулагдсан хэрэглээний болоод эрдэм шинжилгээний ач 
холбогдолтой толь юм.

Зохиогч: Э.Уранбилэг
Нүүрний тоо: 410  Үнэ: 29900₮
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99973-1-054-5

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЭСРЭГ ҮГИЙН ТОЛЬ
Энэхүү  толь нь 3000 шахам толгой үгтэй бөгөөд хэрэглэхүйн үүднээс тухайн толгой 
үгийг  үгсийн аймгаар тодорхойлж, утгын тайлбарыг  оруулсан болно. Мөн толгой үг  
дээр байрлах эсрэг  утгат үгүүд нь утга хэр ойр байгаагаасаа болон хэрэглээний тал 
дээр идэвхтэй эсэхээр нь байрлуулсан төдийгүй тухайн утгыг  илэрхийлдэг  өвөрмөц 
хэлцүүдийг  ард нь хадсан болно.

Зохиогч: Б.Одончимэг
Нүүрний тоо: 200  Үнэ: 12900₮
Хэмжээ: 128х198  ISBN: 978-99962-0-899-7

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХОРШОО ҮГИЙН ТОЛЬ
Монгол хэлний 8000 орчим хоршоо үгийн санг  бүрдүүлж цагаан толгойн дэс 
дарааллаар байрлуулан, утгын тайлбар хийж утга зохиолын жишээ оруулсан болно. 
Энэхүү  толь нь эх хэлээрээ зөв сайхан ярих, уран яруу зохион найруулж бичих, үгээ 
зөв сонгож хэрэглэхэд тустай ялангуяа зохиолч, яруу найрагч, сэтгүүлчдэд нэн чухал 
хэрэгцээтэй бөгөөд ер монгол хэлээр хэлэлцэгч хэн бүхэнд зориулагдсан танин мэдэхүй, 
хэрэглээний болоод эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой толь юм.

Зохиогч:  Э.Уранбилэг
Нүүрний тоо: 560 Үнэ: 19900₮
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99962-0-900-0  



МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИЖ ҮГИЙН ТОЛЬ
Эх хэлнийхээ баялаг  үгийн сантай танилцаж, хуучирсан үг, бичгийн хэлний үг, ярианы 
хэлний үг, бүдүүлэг  үг, харь гаралтай үг, нутгийн аялгууны үг, хүндэтгэлийн үг, цээр үг, 
хараалын үг  ... гэх мэт тухайн үгийн утгад хамаарах бүхий л үгсийг  нэгэн утгын дор 
үзэх боломжийг  олгосноороо давуу талтай. Уг  тольд монгол хэлний ерөнхий утгатай 
1300 орчим үгээр үндсэн толгой үг  болгож, үг  тус бүрийн дор утгын хамаарал бүхий 
төрөл, ойролцоо, ижил утгатай үгсийг  түүвэрлэж дэд толгой үг  болгон оруулсан бөгөөд 
нийтдээ 17000 гаруй үгийн сантай.

Нүүрний тоо: 1026 Үнэ: 24900₮
Хэмжээ: 128х198 ISBN: 978-99962-0-869-0  

Нүүрний тоо: 254  Үнэ: 6900₮
Хэмжээ: 102х143   ISBN: 978-99973-1-055-2 

Зохиогч:  Н.Даш
Нүүрний тоо: 582 Үнэ:29900₮
Хэмжээ: 128х198  ISBN: 978-99973-1-266-2  

Энэхүү  бүтээл нь сурагчийн мэдвэл зохих монгол хэлний хамгийн өргөн хэрэглээний 
27000 гаруй үг, хэллэгийг  багтаасан бөгөөд толгой үг, холбоо үг, хоршоо үг, хэлц үгийн 
үндсэн, салаа, шилжсэн утгуудыг  тайлбарлаж хэрхэн хэрэглэхийг  зааварласан монгол 
хэлний сурагчийн анхны тайлбар толь юм.
Толь бичгийн үг, хэллэгүүд нь та бүхний монгол хэлээрээ алдаагүй, зөв сайхан 
найруулан бичихэд тань туслах болно.

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАГЧИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ

МОНГОЛ ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ ӨВРИЙН ТОЛЬ

Нийтдээ 700 гаруй толгой үгтэй бөгөөд энэхүү  толь бичигт бидний өдөр 
тутамд өргөн хэрэглэдэг  түгээмэл үгсийг  хураангуйлан оруулсан. Нийт 
үгээ 23 хэсэг  болгон зүйлчлэн ангилж цагаан толгойн үсгийн дарааллаар 
байрлуулсан тул хайсан үгийн дохиог  хялбархан олох боломжтой. Мөн 
дохиотой үгийн жагсаалтыг  хавсаргасан тул хэрэглэхэд илүү  дөхөм юм. 

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХАРЬ ҮГИЙН ТОЛЬ
Энэхүү  бүтээл нь монгол хэлэнд өрнө дорнын олон хэлнээс нэвтэрсэн 2600 гаруй 
харь үгийг  бүртгэн судалж, цагаан толгойн дэс дарааллаар байрлуулсан бөгөөд аль 
хэлний, ямар утгатай үг  болохыг  тайлбарлаж, уг  хэлнийх нь дуудлагыг  галиглан,  
жишээгээр тодотгосон болно.
Монгол хэлний үгийн санд түүхэн хөгжлийн явцад бүрэлдэн тогтсон харь үгийг  таньж, 
үгийн сангийн тогтолцоог  зөв тогтооход чухал хэрэгцээтэй бөгөөд ер монгол хэлээр 
хэлэлцэгч хэн бүхэнд зориулагдсан танин мэдэхүй, эрдэм шинжилгээний болоод 
хэрэглээний ач холбогдолтой.

Зохиогч:  О.Сүхбаатар
Нүүрний тоо: 280  Үнэ: 12900₮
Хэмжээ: 128х198    ISBN: 978-99973-1-120-7 



МОНГОЛ НҮҮДЭЛЧДИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ I 
Уг  бүтээл нь гэр, хувцас, мал ахуй гэсэн гурван бүлэгтэй бөгөөд монголчуудын 
байгальтайгаа, мал хуйтайгаа зохицсоор ирсэн арга ухаан,  амьдралын логик зэргийг  
уламжлал мэтээр хав дарах биш,  харин хөгжлийн эхлэл юм гэдгийг  таниулах чухал ач 
холбогдолтой. 
Тус бүрнээ зураг, аман зохиолын жишээ,  тайлбартай тул уншихад ойлгомжтой, дөхөмтэй 
байх болно. Монгол ёс заншил, өв соёлоо өөрсдийн ахуй амьдралд авч хэрэглэх, 
хөгжүүлэхийг  хүссэн залуу үеийнхэнд зориулагдсанаараа онцлог  юм.

Зохиогч:  Г.Гантогтох, Б.Дунгаамаа, Н.Эрдэнэцогт
Нүүрний тоо: 612 Үнэ: 39900₮
Хэмжээ: 128х198   ISBN: 978-99973-1-049-1  

МОНГОЛ НҮҮДЭЛЧДИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ II 
Энэхүү  толь нь цай,  идээ,  зоог  шүүс гэсэн гурван бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд идээ 
будаа,  зоог  шүүсийг  хэрхэн бэлтгэх, ямар ач холбогдолтой гээд бүхий л талын 
мэдээллийг  нарийвчлан тусгаж өгсөн бөгөөд аман зохиолын жишээ,  зургаар баяжуулсан 
“МОНГОЛЧУУДЫН ИДЭЭ УНДАА”-ны анхны тайлбар толь юм. 
Шар сүүнд усанд орвол бие чийрэгждэг, шүд өвдвөл ээзгий зуудаг  гэх зэрэг  бидэнд 
малчин ахуйгаас амьдралдаа авч хэрэглэх олон арга ухаан бий. Гэвч өнөө үед иддэг  
мах, уудаг  сүүнийхээ талаар ч бүрэн ойлголтгүй хүүхэд, залуус өнөөдөр олон байна. 
Тиймээс энэ ном хэрэгтэй үедээ хэрэгцээтэй мэдээллээ олж авдаг  хэрэглээний, танин 
мэдэхүйн, ширээний тань ном болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Зохиогч:  Г.Гантогтох
Нүүрний тоо: 616  Үнэ: 39900₮
Хэмжээ: 128х198 ISBN: 978-99973-1-050-7  

МОНГОЛ НҮ ҮДЭЛЧДИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ

МОНГОЛ НҮҮДЭЛЧДИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ III 
“Монгол нүүдэлчин” цувралын III боть нь монгол баяр наадмын сэдвийг  хамарсан 
бөгөөд баяр /цагаан сар, хаврын даллага, төлийн баяр, сүүн цацлын баяр, гүүний үрс 
гаргах/, наадам /эрийн гурван наадам, даншиг, эв модны наадам, овоо тахилгын наадам/, 
найр /хурим, үсний найр, насны найр, эсгийн хутаар, хишиг  даллагын найр/ гэсэн 3 
томоохон бүлгээс бүрдэнэ. Энэхүү  номоос уншигч та бүхэн:
• Цагаан сараар ууцыг  айл болгон тавих ёстой юу?
• Битүүний өдөр ямар ёс жаягийг  баримтлах хэрэгтэй вэ?
• Даншиг  наадмын утга учир нь юу болох?
• Эрийн гурван наадам буюу үндэсний их баяр наадмыг  яагаад тэмдэглэх болсон

бэ?
• Хурим найранд баримталдаг  ёс дэгүүд өнөө үед хэр нийцтэй вэ? гэх мэт маш

олон асуултын хариуг  авах болно.

Зохиогч:  Г.Гантогтох
Хэмжээ: 128х198 Үнэ: 39900₮



“ М О Н Г О Л Ч У У Д ”  Т Ү Ү Х Э Н  Ц У В Р А Л

МОНГОЛЧУУД ХХ ЗУУНЫ ЭХЭНД
Зуу  гаруй жилийн тэртээ монголчууд  бид  юу  идэж ууж,  өмсөж,  хэрэглэж,  ямар 
гэрт амьдарч,  энэ ертөнцийн хүмүүсийн амьдралыг  хэрхэн ойлгож,  нүүдэлчин 
уламжлал, удам соёлоо хэрхэн хадгалан амьдарч байв гэдгийг  энэхүү  номонд  
түүхэн гэрэл зургаар өгүүлэх юм. XX зууны эхээр хоёр зуу гаруй жил Манжийн 
эрхшээл дор, “Мөхөж буй үндэстэн” хэмээгдэж байсан монголчууд хэрхэн туурга 
тусгаар улс болж, төр улсаа сэргээн төвхнүүлж байсан үйл явдлыг  ч харуулах 
болно. Мөн уг  номын герман хэл дээр орчуулагдан гарсан хувилбарыг  та 
бизнесийн түнш,  хамтран ажиллагч,  аянчин жуулчдад бэлэг  болгон бариарай.

МОНГОЛЧУУД XVII-XX ЗУУНД

Уншигч та бүхэнд XVII-XX зууны эхэн үе хүртэлх бүтэн гурван зууны түүхийг  
тодорхой хэмжээнд багтаасан энэ үед хамаарах баримт,  гэрэл зураг,  өв соёлын 
дурсгалуудын зурагт  бүтээл очиж байна. Энэ 300 жилийн түүх зөвхөн бидний 
Монголчуудын дээдсийн түүх бус Оросын эзэнт улс, Манж Чин гүрний гэсэн 
гурвалсан харилцаанд оршиж байсныг  та эндээс мэдэх боломжтой юм. Мөн 
манжийн үед монголчуудын дотоод болон гадаад ертөнц юу болж өнгөрсөн,  хэрхэн 
бусдад эзлэгдсэн, монголчууд энэ хугацаанд  бодит байдал дээр хэрхэн оршин 
амьдарч байсныг  уг  номын хуудаснаас олж мэдэх болно. 

МОНГОЛЧУУД 1924-1959 ОНД 

Бүгд найрамдах улсаа тунхагласан 1924  оноос хоршоолох хөдөлгөөн 
ялсан 1959 он хүртэлх энэхүү  цаг  үе бол хэнээс ч хамааралгүй бие даан 
оршиж ирсэн нүүдэлчид нэг  нэгээсээ хамааралтай буюу нийгмийн зохион 
байгуулалтад орсон чухал цаг  үе байлаа. Энэ үед анагаах, боловсролын 
бүхэл бүтэн систем бүрэлдэн тогтож, улс орноо батлан хамгаалах байнгын 
армитай болж, урлаг  соёл, эдийн засаг, үйлдвэр бүтээн байгуулалтад ихээхэн 
дэвшил гарсан ч зарим талаараа хэлмэгдүүлэлт зэрэг  Монголын түүхэн 
дэх хар толбуудыг үлдээсэн байдаг.

МОНГОЛЧУУД XII -  XVII ЗУУНЫ ЭХЭН ҮЕ
800 жилийн өмнө хүчирхэгжин дэлхийн аугаа эзэнт гүрнийг  байгуулсан 
монголчуудыг түүхийг  дундад зууны үед Хятад, Төв Ази, Европт зохиогдсон 
түүхэн сурвалж бичгийн чимэглэл зураг, бунхны ханын зураг, эд өлгийн 
зүйлсээр баяжуулан уншигчдын хүртээл болгож байна. 
Энэхүү  ботид Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдах цаг  үеийн 
монголчуудын ахуй амьдрал, ёс заншил, газарзүй, байгаль цаг  уурын 
орчин нөхцөл, монгол хаад, хатдын намтар хийгээд тэдний бодлого үйл 
ажиллагааны тухай өгүүлнэ. 
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МОНГОЛЧУУДЫН ТҮҮХ
“МОНСУДАР” хэвлэлийн газраас монголын түүхтэй холбоотой тэр дундаа 
эрдэм шинжилгээний чухал ач холбогдолтой бүтээлүүдийг  монгол хэлнээ орчуулан 
уншигчиддаа хүргэж байгаагаас энэ удаад К.Д’Оссоны “Монголчуудын түүх” 
хэмээх эл бүтээлийг  толилуулж байна. Уг  номонд  Чингис хаанаас Тамерлан 
хүртэлх монголчуудын түүхийг  өгүүлэх бөгөөд тухайн үед мэдэгдэж байсан олон эх 
сурвалжуудыг  ашиглан бичсэн эрдэм шинжилгээний өндөр ач холбогдолтой бүтээл 
болно.

Зохиогч: К.Д’Оссон
Нүүрний тоо: 282  Үнэ: 24,900₮  
Хэмжээ: 236x160  ISBN: 978-99973-1-154-2  

МОНГОЛД ӨНГӨРҮҮЛСЭН ЕСӨН САР
Монгол дахь Оросын бүрэн эрхт төлөөлөгч Иван Яковлевич Коростовецийн монголд 
өнгөрөөсөн есөн сарын тэмдэглэлийг  ном болгон таны мэлмийд өргөн барьж байна.
Харийн хүний нүдээр буюу өөр соёл иргэншилтэй хүний хувьд нүүдэлчдийн аж 
амьдрал, ахуй соёл, нийгмийн байдал нь бүгд сонин содон байсан ажээ. Эдгээрийн уг  
номонд тун тодорхой өгүүлснээс гадна тухайн үеийн Орос,  Хятад хоёр улс Монголын 
хувь заяаны талаар хэлэлцэж байсан гэрээ хэлэлцээр,  улс төрийн байдлыг  ямар нэг  
нэмэлт  тайлбаргүйгээр хүргэж буй нь энэ бүтээлийн гол ач холбогдол нь юм.
Зохиогч: И.Коростовец
Нүүрний тоо: 448  Үнэ: 19,900₮     
Хэмжээ: 230x160 ISBN: 978-99962-0-284-1

ХҮН ГҮРЭН
Энэ номонд хүчирхэг  дайчин чанар, аж төрөх байдлаараа Евразийн хувь заяанд асар 
их нөлөө үзүүлсэн хүн зоны амьдралыг  нэн сонирхолтойгоор туурвин гаргажээ. 
Модун нутаг  дэвсгэр бол төр улсын үндэс гэсэн үзэл баримтлал тогтоон мөрдөж, 
хүн бүр цэргийн алба хаах, даргадаа үг  дуугүй захирагдах хийгээд албан тушаалын 
тогтолцоо буй болгосон нь цоо шинэ этносыг  бүрдүүлсэн юм.Тиймдээ ч мөхөж сөнөх 
гэж байсан эртний хүнчүүд Модуны шинэчлэлтийн үр дүнд хүчирхэг  цэргийн гүрэн 
болж бэхэжсэн аж. Энэ мэтчилэн нүүдэлчдийн анхны төрт улс болох Хүн гүрэн /
Хүннү/-ийг  байгуулагчдын өвөг  дээдэс, газар нутаг, хүчирхэгжиж байсан үе, зөрчил 
тэмцэл, мөхөл зэргийг  маш  тодорхой, сонирхолтой байдлаар бичсэн энэхүү  ном нь 
Монголчууд өөрсдийн үүх түүхээ сайтар ойлгоход ихээхэн тус болох юм. 
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Нүүрний тоо: 238  Үнэ: 12,900₮     
Хэмжээ: 232x160 ISBN: 978-99962-0-383-1 

МОНГОЛЫН ЭЗЭНТ ГҮРЭН
“МОНСУДАР” хэвлэлийн газраас монголын түүхтэй холбоотой тэр дундаа 
эрдэм шинжилгээний чухал ач холбогдолтой бүтээлүүдийг  монгол хэлнээ 
орчуулан уншигчиддаа хүргэж байгаа билээ. Үүний нэг  болох Евро Азийн үзлийг  
үндэслэгчдийн нэг  Г.В.Вернадскийн “Монголын эзэнт гүрэн” хэмээх энэ номонд 
Их монгол улсын засаг  захиргаа,  цэргийн бүтэц, зохион байгуулалт, хууль цаазын 
онцлог  түүнчлэн Чингисийн дараах хаадын амьдрал, үйл ажиллагааг  товч боловч 
ойлгомжтойгоор авч үзэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэлт, дүгнэлт өгснөөрөө 
онцлог  юм.

Зохиогч: Г.В.Вернадский 
Нүүрний тоо: 168  Үнэ: 9,900₮   
Хэмжээ: 187x122 ISBN: 978-99973-1-156-6

“МОНГОЛООР БЭДЭРСЭН ГАДНЫХАН” ЦУВРАЛ



МОНГОЛ ТАТААРЫН БҮРЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Буриадын эрдэмтэн, хятад судлаач, түүхч Н.Ц.Мункуев хятад хэлнээс орос хэлнээ 
орчуулж удиртгал, тайлбар нэмж, хавсралт бэлтгэн, 1975 онд хэвлүүлсэн “Монгол 
татаарын бүрэн тодорхойлолт” гэх энэ номонд 1221 онд Яньцзин хот (өнөөгийн 
Бээжин) дахь Монголын их жанжны өргөөнд ирж байсан хятад элч Чжао Хуны 
тэмдэглэлийн эх, орчуулгын хамт багтсан болно. Уг  тэмдэглэлд есөн цагаан туг  
болон догшин хар сүлдийг  ямар хүмүүс мандуулж явах эрхтэй байсан болон тухайн 
үеийн монголчуудын аж ахуй, цэргийн зохион байгуулалт, албан тушаал, зэрэг  дэвийн 
тогтолцоо, ахуй амьдрал, ёс заншлын тухай нэлээдгүй мэдээ баримтууд оржээ.
Зохиогч: Н.Ц.Мункуев
Нүүрний тоо: 214  Үнэ: 24,900₮     
Хэмжээ: 237x162 ISBN: 978-99973-1-155-9 

МОНГОЛ ОРОН БА ТАНГУДУУДЫН НУТАГ ГАЗАР
Монгол, Гань-су, Хөхнуур, Умард Төвөдөөр 11000 бээрийг  туулан, судалгаа хийж 
бичсэн “Монгол орон ба Тангудуудын нутаг  газар” хэмээх хоёр боть бүтээлийг  та 
бүхэнд толилуулж байна. Энэ бүтээл нь төв Азийн уудам нутгийг  туулан байгаль, цаг  
уур, ургамал амьтанг  гурван жилийн турш  судалж шинжлэхийн зэрэгцээ тэндхийн хүн 
ардын ахуй соёлыг  европ дахинд таниулсан юм. Зуу гаруй жилийн өмнө тал нутагтаа 
тааваараа идээшин буй амьтад, араатан жигүүртэн, онгон зэрлэг  байгалийг  нүдэнд 
харагдтал дүрслэн бичсэн нь уг  бүтээлийг  улам сонирхолтой болгосон байна. 
Та энэхүү  номноос XIII зууны үеийн монголчууд хэрхэн амьдарч байсныг  мэдэх 
боломжтой.
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МОНГОЛ ОРОН ХУВЬСГАЛЫН БОСГОН ДЭЭР
Уг  номонд  1919-1920 онд Монголд ажиллаж нийтдээ 3000 орчим километр замыг  
туулсан Хоршоодын төв холбооны Эрхүүгийн конторын багийнханы цуглуулсан 
мэдээллүүд багтаснаас гадна Монголын нийгэм эдийн засаг, байгаль цаг  уур, мал аж 
ахуйн талаар урьд өмнө нь хэвлэгдэн гарсан бүтээлүүдийг  нэгтгэн дүгнэсэн байна. 
Мөн анх удаа Монголын хүн ам болон малын тоог  статистик аргаар боловсруулан 
гаргаснаараа онцлог  бөгөөд ХХ  зууны монголын түүхийн нэгэн чухал эх сурвалж юм. 

Зохиогч: И.М.Майский
Нүүрний тоо:294  Үнэ: 19,900₮     
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×èíãèñ õààí: Àìüäðàë, ¿õýë, ýðãýí èðýëò
“Биширмээр ... энэ сэдвээр яг  ингэж анхаарал татахуйцаар бичих учиртай ...”  

Yorkshire Evening Post
Сэтгэл хөдөлгөм дүрслэл бүхий, гайхалтай бичлэгтэй уг  номонд түүхийн хуудсанд үүрд 
мөнхрөн үлдсэн хүмүүсийн нэг  болох Чингис хааныг  дэлхийн хамгийн гайхалтай 
удирдагч болгосон зүйл буюу түүний бусдыг  татах хүч, өршөөлгүй зан, цэргийн мэргэн 
ухаан, өөртөө итгэх итгэлийг  нь нэг  дор тод томруун дүрсэлжээ.
Зохиогч: Жон Мэн
Нүүрний тоо:584  Үнэ: 24,900₮     
Хэмжээ: 210x135 ISBN: 978-99973-1-145-0  
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Шуудангийн хайрцаг - 92, 

Улаанбаатар - 14200, Монгол улс 

www.monsudar.mn 

Утас: 75850724, 89977945, 
88032132, 99338563


