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БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

�. Баттогтох М. 
 Оптикийн бодлогууд: Бодолттой гарын авлага / Г.Дашдаваа, 
М.Оюунтуяа.- УБ., 20�6.- 252х.: 20000₮.

  22.343 
  Б 385  II-9�254-9�258  
 Тус гарын авлага нь физикийн шинжлэх ухааны хуулиудыг 
ойлгуулахад болон сурагчдыг физикийн шинжлэх ухаанаар хөгжүүлэхэд 
тус дөхөм болно.

2. Рамстедт Г.Й. 
 Дорно этгээдэд долоон удаа: Черемис, Халимаг, Афганистан, 
Туркестан, Монголоор аялсан тэмдэглэл: �898-�9�2 / Орч. М.Саруул-
Эрдэнэ; Хян. Ж.Урангуа.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 20�6.- 234х.- (МУБИС, 
Монгол судлалын төв).- ISBN 9789992922��8: �2000₮.
  26.89
  Р 2�  II-9�227-9�230  
 Агуу эрдэмтэн шинэ цагийн монгол хэл шинжлэлийг үндэслэгч, 
харьцуулсан Алтай хэл шинжлэлийг үндэслэгч, монгол, түрэг, солонгос, 
япон, эсперанто судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч, дипломат нэрт аялагч, 
монгол хэл соёлч Густав Йон Рамстедтын адал, явдал, түүхэн баримт 
дүүрэн бүтээл юм.

3. Хүдэрбаатар Э., Эрдэнэчимэг Б. 
 Физикийн 2000 тест.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�7.- 3�6х.- ISBN 
978999737922�: 20000₮.

  22.3 
  Х 795  III-�5570-�5574  
 Дунд сургуулийн сурагчид болон их дээд сургуульд элсэгчдэд 
зориулан гаргасан энэхүү ном нь 40 бүлгийн 2000-аад тест бодлогуудыг 
багтаасан байна.

ТЕХНИК. ТЕХНИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
4. Содномдорж Д. 
 Инженерийн судалгааны математик аргууд: Нэг сэдэвт бүтээл 
/ Хян. Б.Нүүрэй, Р.Лхагвасүрэн.- УБ.: Соёмбопринтинг, 2009.- 267х.- 
(ШУТИС. ЭХИС).: 20000₮.
  3�.2� 
  С 522  III-�5426-�5428 
 Энэхүү нэг сэдэвт бүтээлд инженерийн мэргэжлийн техникийн 
системийн төлөв байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх математик аргуудын 
талаар авч үзэж анхдагч мэдээллийн оноосон, магадлалт тодорхой бус 
нөхцөлд математик загварыг байгуулах онолын талаар нилээд дэлгэрэнгүй 
авч үзсэн болно. Эл нэг сэдэвт бүтээл инженерийн мэргэжлийн магистр, 
доктор, оюутнуудад болон инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт 
зориулагджээ.
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5.Содномдорж Д.
 Монгол улсын эрчим хүчний аюулгүй байдал: Нэг сэдэвт бүтээл / 
Хян. Б.Нүүрэй.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�3.- 339х.- (ШУТИС. ЭХИС).- 
ISBN 9789996225277: 25000₮.
  3� 
  С 522   III-�5429-�543� 
 Энэхүү номд Үндэсний аюулгүй байдал түүний бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд, Монгол улсын түлш эрчим хүчний салбарын өнөөгийн болон 
хэтийн төлөв, дэлхийн эрчим хүчний хөгжлийн түвшин, цаашдын чиг 
хандлага, эрчим хүчний аюулгүй байдлын мониторинг, индикаторууд, 
тэдгээрийн объектүүд ба үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох аргачлалын 
талаар нилээд дэлгэрэнгүй авч үзжээ. 

6. Содномдорж Д. 
 Технологийн процессын оновчлол: Нэг сэдэвт бүтээл / Хян. 
Р.Энхбат.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�5.- 348х.- (ШУТИС. ЭХИС).- ISBN 
978999624707�: 25000₮.
  3�.2� 
  С 522   III-�5432-�5434 
 Эл бүтээлийн зорилго нь инженерийн оновчлолын судалгаанд 
түгээмэл хэрэглэгддэг уламжлалт ба орчин үеийн аргуудыг нарийвчлан 
авч үзэж тэдгээрийн харьцуулсан үнэлгээ өгөхөд оршино. Эл бүтээлд 
оновчлолын судалгааны аргуудыг зөвхөн цахилгаан эрчим хүчний 
системийн горимын оновчлолын жишээн дээр авч үзсэн байна. 

7. Содномдорж Д. 
 Цахилгаан системийн тогтворжилт: Нэг сэдэвт бүтээл / Хян. 
Б.Мандах.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�4.- 432х.- (ШУТИС. ЭХИС).- ISBN 
9789996229367: 25000₮.
  3�.27-0� 
  С 522    III-�5435-�5437  
 Энэхүү бүтээл нь цахилгаан системийн найдвартай ажиллагааны 
зүрх судас болох цахилгаан системийн тогтворжилтын сонгодог болох 
орчин үеийн чанарын шинжлэлийн аргуудын талаар авч үзэж, Монгол 
улсын төвийн эрчим хүчний системийн өнөөгийн ба хөгжлийн хэтийн 
төлөвийн хэвийн горим, статик ба динамик тогтворжилтын цогц 
судалгааны үр дүнг нэгтгэн оруулжээ. 

8.Содномдорж Д. 
 Цахилгаан эрчим хүчний системийн горимын цогцолбор судлал 
ба математик загварчлал: Шилмэл бүтээл / Хян. С.Батмөнх.- УБ.: 
Соёмбопринтинг, 20�2.- 827х.- (ШУТИС).- ISBN 97899962230�3: 
40000₮.
  3�.27 
  С 522   III-�5438-�5440  
 Зохиолч өөрийн гаргасан нэг сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын 
авлага, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл зэрэг бүтээлүүдээсээ түүвэрлэн 
авч дээжлэн шилмэл бүтээлийнхээ эл номонд оруулжээ. 
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9. Содномдорж Д., Пүрэвсүрэн Б. 
 Цахилгаан системийн цахилгаан соронзон шилжилтийн процесс: 
Сурах бичиг / Хян. Б.Мандах.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�6.- 290х.- 
(МУШУТИС. ЭХС).- ISBN 9789992962992: �5000₮.
  3�.2я73 
  С 522   III-�552�-�5523 
 Цахилгаан систем дэх цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын 
аналитик онолын үндэс болон физик мөн чанарыг авч үзэж нийлмэл 
цахилгаан системд бий болох тэгш ба тэгш бус хэмтэй богино залгааны 
гүйдлийн тооцооны үндсэн практик аргуудын талаар дэлгэрэнгүй үзэж 
болно. 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

�0. Хөрсний чийг хангамжийг сайжруулах арга зүй, зөвлөмж / Ред. 
О.Батхишиг.- УБ.: Удам соёл, 20�6.- 86х.- (ШУА. Газарзүй геоэкологийн 
хүрээлэн): �2000₮. 
  40.3
   Х 6��    III-�55�2 -�55�5 
 Хөрсийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, газар тариалан, 
ойжуулалт, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх зэрэг хөрс ашиглалтын 
чиглэлээр хийгдэж буй ажилд энэхүү бүтээл нь тус дөхөм болох болно. 

ЭРҮҮЛИЙГ ХАМГААЛАХ. 
АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААН

��. Эх барих судлалын хэт авиан оношзүй / Ред. Т.Эрхэмбаатар.- УБ.: 
BCI., 20�6.- 456x.- (Анагаахын Шинжлэх ухааны Үндэсний Их сургууль. 
Анагаахын Сургууль. Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим): 
75000₮. 
  57.�6
  Э 94   III-�5444-�5448 
 Энэ ном нь үндсэн 30 бүлэгтэй бөгөөд бүлэг тус бүрийн агуулгыг 
тодорхойлсон баталгаажиж нотлогдсон хэт авиан 2000 гаруй зураг, 3D 
болон өнгөт фото зураг, график дүрслэл, MRI шинжилгээний зургийг 
тайлбарын хамт багтаасан байна. Уг ном нь эх барих эмэгтэйчүүдийн, хэт 
авиан оношилгооны эмч, дүрс оношилгооны болон эх барихын резидент 
эмч нар, АШУҮИС-ийн ахлах дамжааны оюутнуудад зориулагджээ.

�2. Ямаахай С. 
 Хөгжмөөр анагаахуй.- УБ.: Бембисан, 20�6.- �47х.- ISBN 
9789996252600: 25000₮. 
  53.5 
  Я 54�    II-9�264-9�267 
 Хөгжимт эмчилгээ хөгжсөн улс орнуудад хэрэглэдэг арга 
ажиллагаа болон түүнээс гарсан үр дүн өгөөжийг нотолгоо баримттай 
танилцан судлаад хөгжмөөр анагаах өөрийн гэсэн арга аргачлалыг 
боловсруулан энэхүү номд оруулжээ.
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ТҮҮХ. ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

�3. Барианжав П. 
 Мянгадын түүх: XIII-XX зууны 30-аад он / Ред. На.Сүхбаатар.- УБ.: 
Соёмбопринтинг, 20�6 .- 5�2х.- ISBN 9789996265747: 20000₮.

  63.3(5-М�6) 
  Б 29�   II-9�2��-9�2�4  
 Мянгадын түүх судлалын талаар цуглуулсан архивын шинэ 
баримт мэдээлэл, судлаач эрдэмтэдтэй тус сэдвээр хийсэн ярилцлага, 
санал солилцоон, гадаад судлаачдын угсаатны зүй угсаа гарлын тухай 
тэмдэглэл фото зураг зэрэг материалуудыг цэгцлэн гаргасан байна. 

�4. Бирваа Г. 
 90 жилийн дурсамж: Б.� . / Хян. Г.Хавчуур.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 
20�6.- 6�6x.- ISBN 97899929262�5: �6700₮.

  63.3(5Мон)-8 
  Б 492   II-9�239– 9�243

 Монгол улсын Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн төрийн шагналт 
хөгжмийн зохиолч Гончигийн Бирваагийн мэндэлсний �00 жилийн ойд 
зориулсан намтар уран бүтээлийн дурсамжийн ном.

�5. Бирваа Г. 
 90 жилийн дурсамж: Б.2 / Хян. Г.Хавчуур.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 
20�6.- 648x.- ISBN: 9789992926222: �6700₮.

  63.3(5Мон)- 8 
  Б 492    II-9�244-9�248  

 Монгол улсын Урлагын гавьяат зүтгэлтэн, төрийн шагналт хөгжийн 
зохиолч Гончигийн Бирваагийн мэндэлсний �00 жилийн ойд зориулан 
түүний амьдрал уран бүтээл, нийгэм, соёлын талаар өгүүлсэн байна. 

�6. Бирваа Г. 
 Эх орон гэдэг эцэг эхээс улбаатай: Өгүүлэл, нийтлэл, ярилцлага / 
Хян. Г.Хавчуур.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 20�6.- 280x.- ISBN 9789992926239: 
�6700₮.

  63.3(5Мон)-8 
  Б 492   II-9�249–9�253 

 Энэхүү номд Бирваа гуай өгүүлэл, нийтлэл, ярилцлагаа түүвэрлэн 
оруулжээ. 
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�7. Даваадаш Н. 
 Цагийн төрх хүмүүний явдал / Ред. Д.Болд.- УБ.: Арвай бархан, 
20�6.- 246х.- ISBN 9789997348999: 5000₮.
  63.3(5-М�0)+84(5-М�0) 
  Д �2�   II-9�259-9�263  
 Энэхүү ном нь социализмын үеийн сонгууль, Хүмүүнлэг 
гэгдэх хөрөнгөтний нийгмийн сүүдэртэй найрууллууд, Үнэт зүйлээ 
алдсан ардчилал, Авилгатай цагийн тэмдэглэл, Хөөсрөлийн сүүдэртэй 
тэмдэглэл, Энэ цагийн монгол улс төрч, Яруу найргийн тухай шинэ 
номлолын удиртгал, Хүмүүний явдал, Амьдрахуй хийгээд гэгээрэхүй, 
Онгийн бэлчрээр зэрэг сэдвүүд агуулжээ.

�8. Оюунбилэг З., Наранчимэг Ж. 
 Гүнжийн сүм: Түүх, архитектур / Ред. З.Лонжид.- УБ.: Адмон, 
20�6.- �76х.- ISBN 9789997308290: 40000₮. 
  63.4+85.�0� 
  О-634    III-�5497-�550� 
 Энэхүү номонд Гүнжийн сүмийн түүх, барилга байгууламж, эд 
зүйлсийн талаар өгүүлжээ.

�9. Өврийн хангай дахь засаглалын түүхэн товчоо: Б.5 / Эмхт. 
Н.Даваадаш; Ред. Д.Болд.- УБ.: Арвай бархан, 20�5.- 309х.: �5000₮.
  63.3(5-М�0) 
  Ө 67    III-�5560-�5564 
 Өвөрхангай аймгийн түүх, соёлын цувралын энэ ботид тус 
аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Их Монгол улсын дараахь үеэс засаглалын 
ямар ямар тогтолцоо бүрэлдэн тогтож, хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн түүхийг 
багтаан оруулжээ.

20. Өврийн хангайн сэтгүүлчдийн хураангуй товчит: Б.7 / Эмхт. 
Н.Даваадаш; Ред. Д.Болд.- УБ.: Арвай бархан, 20�6.- 364х.: �5000₮.
  63.3(5-М�)+76.0� 
  Ө 67    III-�5565-�5569 
 Энэхүү ботид 20-р зууны 50-иад оноос 2�-зуунын эхэн үе буюу 20�6 
он хүртэлх хугацаанд төв орон нутгийн сонин хэвлэл, радио, телевизид 
ажиллаж байгаа, ажиллаж байсан нутгийн сэтгүүлчдийн товч намтар 
болон зарим бүтээлүүдийг дээжлэн оруулжээ.

2�. Пүрэвдорж Ч. 
 Давахгүй гэсэн даваагаараа: Дурсамж, тэмдэглэл, захидал, хөрөг 
/ Хян. О. Баярмаа.- УБ.: Бемби сан ХХК, 2009.- �34x.- ISBN 999297770�: 
5000₮. 
  63.3(5-М8)-8 
  П 9�5   II-9��52 
 Энэхүү ном нь Дундговь аймгийн анхны �0 жилийн сургуулийн 
тухай дурсамж, тэмдэглэл, захидал хөргийг багтаажээ.
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22. Цэрэндорж Ө. 
 Цогтой вангийн хошуу, Нөмрөг уулын хошуу, Нөмрөг, 
Улаагчин сумын түүхийн эх сурвалжаас / Хян. Ц.Мөнхжаргал.- УБ.: 
Соёмбопринтинг, 20�6.- 770 x.- ISBN 9789996267987: 20000₮.  

   63.3(5-М9) 
  Ц 969   III-�5579-�5580 

23. Эрдэнэбаатар Д. 
 Хүн улсын соёлын өв / Хян. Г.Аким.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 20�6.- 
238x.- ISBN 9789997329875: 60000₮.
  63.4(5Мон) 
  Э 739   III-�5598-�5599  
 Хүн улсын их түүх, соёл, нүүдлийн соёл иргэншлийн суурийг 
тавьсан тэдгээр анхны төрт улсуудын бүтээсэн аж ахуй, төрт ёсны 
соёлын уламжлал, хадны зураг, буган чулуун хөшөө, алт мөнгө хүрэл 
зэрэг үнэт өнгөт төмөрлөгүүд зэрэг энэхүү номонд орсон байна. 

ЭДИЙН ЗАСАГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
24. Мягмаржав Б. 
 Өвөр Азийн бэлчээрийн мал аж ахуй дэлхийн зах зээлд: Б.9 / 
Ред. С.Лувсандорж.- УБ.: Ном хур, 20�6.- 248х.- ISBN 9789996262364: 
25000₮. 
  65.325.2 
  М 985   III-�5553-�5556     
 Нүүдлийн мал аж ахуй бүхий 40 орчим орныг хамарч байгаль, 
цаг уур, мал аж ахуй болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлт бүтэц 
төрөлжилт, байршил, бодит салбаруудын уялдаа өнөөгийн байдлыг 
тодорхойлж хэтийн төлвийг 2020 он хүртэл гаргаж, нүүдлийн мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийг хүн хүч, ШУТД хүрээлэн буй орчинтой холбохын 
зэрэгцээ дэлхийн нүүдлийн мал аж ахуйн харьцангуй давуу болон сул 
талыг хөндсөн байна. 

25. Олон улсын 3-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл: 2 боть / Ред. 
Г.Нямдаваа.- УБ.: Соёмбопринтинг, 20�7.-  (БОАЖЯ).: �0000₮. 
 Б.�: Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг 
дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь.- 333х. III-�5583 -�5584 

26. Б.2: Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг 
дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь.- 385 x. III-�5585-�5586 

  65.28+20.�7 
  Н 588    
 Энэхүү эмхэтгэлд байгалийн нөхцөл, нөөцийн өнөөгийн байдал, 
тулгамдсан асуудал, орчин үеийн нийгэм дэх ногоон эдийн засгийн 

хөгжлийн зорилтын асуудлууд хөндөгдсөн байна.



  Шинэ номын мэдээ................................2017 №1............................ Шинэ номын мэдээ

7

27. Оюунчимэг Б. 
 Барилгын үнэ бүрдэл / Хян. С.Нямаа.- УБ.: ШУТИС ХҮСТ, 20�6.- 
260х.- (ШУТИС).- ISBN 9789996264467: �5000₮. 
  65.3�+38 
  О-634    III-�5549–�5552 
 Номыг барилга-хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилгын үнэ бүрдэл, 
барилгын үйлдвэрлэлийн үр ашиг дээшлүүлэх чиглэлээр хийсэн төсөл 
судалгаа шинжилгээний ажил эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, барилгын 
салбарын хөгжлийн талаархи өөрийн болон гадаад орнуудын туршлага, 
эрдэмтэд судлаачдын бүтээлд тулгуурлан бичиж, 20�0 оноос хойш 
ШУТИС-ын эрдэм шинжилгээнтий бичиг IEEE олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, барилгын мэдээлэл, менежер барилга 
хөгжил зэрэг сэтгүүлд нийтлүүлсэн бүтээлүүд, хамтран боловсруулсан 

барилгын норм ба дүрмээс түүвэрлэн авч эмхэтгэн гаргасан байна. 

28. Судалгааны эмхэтгэл: Б.23 / Эмхэт. Д.Жигваангүнсэл; Хян. 
Ц.Норовдондог.- УБ.: УИХ-ын Тамгын газрын хэвлэх, 20�6.- 343 x.- 
(УИХ-ын тамгын газар. Судалгааны хэлтэс): 7000₮.
  65.9(5Мон) 
  С 70�    III-�5602 -�5603 
 Энэхүү номд Монгол улсын үйлдвэрлэлийн суурь зардалд 
хамаарах цахилгаан, дулаан ус, ус бохирдуулсны төлбөр, түлшний үнэ 
тариф, тэдгээрийн сүүлийн жилүүдийн өөрчлөлт болон БНХАУ, БНСУ, 
БНЭУ Тайвань зэрэг орнуудад үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд 
цахилгаан эрчим хүч, дулаан ус, байгалийн хий, шатахуун зэрэг суурь 
зардлуудын үнэ, тарифыг тогтооход баримталж буй төрийн бодлого 
зэргийг тусгаж өгсөн байна.

29. Чулуунцэцэг Г. 
 Цалин хөлс, урамшуулал тооцох арга, аргачлал.- УБ., 20�6.- 3�5х.- 
ISBN 9789997389336: 20000₮.
  65.245 
  Ч-89�    III-�5545-�5548 
 Цалин хөлсний тогтмол хэсгийг боловсруулахад ашиглаж болох 
аргачлал арга хэлбэрийн тайлбарыг багтаахаас гадна цалин хөлсний 
систем, түүний материаллаг хэсгийг боловсруулахад ашиглах аргачлал, 
арга хэрэгслийн тайлбарыг багтаасан байна. 

УЛС ТӨР. УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

30. Монголын залуучууд: Б.5 . / Эмхэт. С.Даш.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 
20�6.- 649x.- ISBN 9789997358335: 30000₮.
  66.75(5Мон)я2 
  М 695   III-�558�-�5582 
 Энэхүү ботид МХЗЭ-ийг санаачлан үндэслэн байгуулагчид, 
Бошгыг Халах Залуучуудын Эвлэл буюу Монголын Хувьсгалт 
Залуучуудын Эвлэл (МХЗЭ)-ийг үүсгэн байгуулсан анхны зарим 
гишүүдийн намтар, дурсамж, МХЗЭ-ийн төв хорооны нарийн бичгийн 
дарга, Монголын Залуучуудын Холбооны Ерөнхийлөгчдийн тухай 
оруулжээ.
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3�. Нямдолжин А. 
 Монголо-Российские отношения на современном этапе / 
Ред. Галина Сергеевна Яскина.- УБ.: Битпресс, 20�6.- �44х.- ISBN 
978999784�230: �0000₮. 

  66.4 
  Н 99   II-�6�4�8-�6�420 

 Монгол Оросын харилцааны талаар өгүүлсэн байна. 

ТӨР ЭРХ. ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН

32.  Монголын шүүх: 3 боть.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 20�6.- (Монгол улсын дээд шүүх).- ISBN 
9789992935�63: 20000₮. 
   Б.�: Хууль тогтоомжийн эмхтгэл нэгдүгээр хэсэг (�9��-�959).- 584х.  III-�5587-�5588  
33.   Б.2: Түүхэн хөгжлийн тойм өгүүлэл нийтлэл.- 382х.     III-�5589-�5590  
34.         Б.3: Монгол улсын шүүхүүдийн түүхэн замнал, танилцуулга.- 495х.   III-�559�-�5592 
   67.400.� 
   М 695
 Нэгдүгээр ботид �9�� оноос 20�6 оныг хүртэлх шүүхийн зохион байгуулалтын болон шүүн 
таслах ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн эх сурвалжууд багтсан байна. 
 Хоёрдугаар ботид монголын шүүхийн хөгжил, төлөвшил, эрүүгийн хэргийг шүүн таслах 
ажиллагаа, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, 
шүүхийн захиргааны талаар оржээ.
 Гуравдугаар ботид шүүхийн товч түүх, шүүгч ажилтнуудын танилцуулгыг тайлбар зурагт 
альбом хэлбэрээр гаргажээ.

35. Монгол улсын их хурлын түүхэн товчоон: 20�2-20�6 / Ред. 
Б.Болдбаатар.- УБ.: Адмон, 20�6.- 774x.- (Улсын их хурлын тамгын 
газар).- ISBN 9789997309365: 20000₮.
  67.400.6 
  М 692    III-�5594-�5597 
 Эмхэтгэлд Улсын Их Хурлын ээлжит болон бусад чуулганы нэгдсэн 
хуралдаан, Байнгын хороо, Дэд, Түр, Тусгай хороодын хуралдааны тойм, 
Улсын Их Хурлын болон түүний Тамгын газрын үйл ажиллагаа, дотоод, 
гадаад харилцааны онцлог үйл явдлын хэлхээсийг он цагийн дарааллаар 
бүлэглэн оруулсан байна. 
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36. Цогт Ц. 
 Захиргааны эрх зүйн: Өгүүлэл, нийтлэлийн эмхэтгэл.- УБ.: ХЗҮХ., 
20�6.- 28� x.- ISBN 9789997384966.- �5000₮.
  67.40� 
  Ц 756   III-�5593 
 Энэхүү эмхтгэлд шинэ төрлийн дагнасан шүүх байгуулах, шүүхийн 
шинэчлэлийн үндсэн элементүүд, мэргэших аргачлал, захиргааны 
байгууллагын эрх зүйн байдлыг зөв тодорхойлох, захиргааны гэрээг 
бусад ойролцоо төрлийн гэрээнээс ялгах, захиргааны шүүхэд хэрэг 
маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, ашигт малтмалын эрх зүйн 
харилцааны асуудлыг мэргэжлийн хуульч, судлаачийн байр суурьнаас 
онол, практикийн талаас зэрэгцүүлэн хөндөхийг зорьсон байна. 

ЦЭРГИЙН ХЭРЭГ. ЦЭРГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

37. Цэргийн химичдийн дурсамж / Эмхэт. М.Хүрлээ; Хян. 
Ш.Паламдорж.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 20�6.- 254 x.- (Цэргийн химичдийн 
холбоо. Тамбов-Цэргийн химичид төрийн бус байгууллага).- ISBN 
9789996255687: �5000₮.
  68.5�8 
  Ц 963   III-�5600 
 Энэхүү номд химийн цэргийн анги байгууллагад алба хааж, 
албан тушаал эрхлэн ажиллаж байсан ахмад дайчид, офицер, ахлагч, 
ажилчин ба хаагчид, цэрэг дайчдын төлөөллөөс сонирхолтой дурсамж, 
дурдатгалыг эмхэтгэн толилуулсан байна.

ШИНЖЛЭХ УХААН. ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ

38. Илтгэлүүдийн товчлол= Summaries of congress papers.- УБ., 20�6.- 
3�8 x.- (Олон улсын Монгол судлалын холбоо): 6600₮.

    72  
  И 463    2ms-�663 

 Энэхүү эмхтгэлд Олон улсын монголч эрдэмтний XI их хурлын 
илтгэлүүдийн 276 товчлолуудыг оруулжээ.

39. Монгол инженерийн ухаан: Эрдэм шинжилгээний бага хурал / 
Эмхт. Д.Батцэцэг.- УБ.: Адмон, 2006.- 252 x.- (МИУҮА).: 5000₮.

  72 
  М 692   II-9�268-9�27� 

 Монгол оны инженер технологийн салбарын эрдэмтдийн сүүлийн 
жилүүдэд туурвисан бүтээлүүд сэтгэлгээний өвөрмөц санаануудыг 
нэгтгэн эрдэм штгжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэлүүд орсон.
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40. Манай эрдэмтэд: Б.5: Д.Содномдорж. Цахилгаан эрчим хүчний 
системийн математик загварууд ба аргууд: Онол хэрэглээ.- УБ.: ШУТИС-
ийн хэвлэх, 2004.- 605 x.- �0000₮.

  72(5Мон) 
  M 203   III-�5578 

 Академич техникийн ухааны доктор, профессор Д.Содномдоржийн 
туурвисан онолын судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн урьд өмнө 
нийтлэгдсэн бүтээлүүдийг нэгтгэж оруулав. 

4�. Саруул-Эрдэнэ М. 
 АНУ-ын Монгол судлаачид / Ред. Ц.Наранцэцэг.- УБ.: Мөнхийн 
үсэг, 20�5.- �92х.- ISBN 9789997328205: �0000₮.

  72.3 
  С 363   II-9�2�9-9�222  

 Монгол улс, Монгол хүн, Монголын түүх, соёл хэл бичиг зан 
заншил, шашин шүтлэг зэргийг АНУ-д таниулж монголыг сонирхох 
эрмэзлээ алдалгүй хүрсэн эдгээр олон эрдэмтдийн талаар өгүүлжээ. 

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ

42. Сүхдорж Н. 
 Насан хөсөг алсархуй дор / Ред. Т.Баасансүрэн.- УБ., 20�6.- 254 x.- 
Зур 20000₮.

  76.0� 
  С 863   II-9��76-9��80  

 Зохиолч яруу найрагч Нямжавын Сүхдоржийн “Насан хөсөг 
алсархуй дор” хэмээх нийтлэлийн шинэ ном нь “Аяны богц задлахуй 
дор”, “Зүрх сэтгэлээ онгичохуй дор”, “Хөөрөг зөрүүлэх мөч” гэсэн 
гурван үндсэн бүлэгтэй, аян замын цуврал тэмдэглэлүүдээс бүрджээ.

43. Жаргал С. 
 Телевизийн соёлын асуудлууд / Ред. Ж.Долгорсүрэн.- УБ.: 
Ганшастир ХХК., 20�6.- 248х.- ISBN 978999735�524: 50000₮. 

  76.032 
  Ж 3�6   III-�5507-�55�� 

 Энэхүү номд телевизийн соёлын зарим асуудал, түүний нийгэмд 
гүйцэтгэх үүрэг, олон нийтийн телевизийн хөтөлбөр дэх тулгамдсан 
асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, телевиз тойрсон шүүмжлэлт асуудлууд, 
мэдээ мэдээллийн тухай шинжлэх ухааны ойлголт зэргийг багтаажээ. 
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ТҮҮХ, СОЁЛЫН БА БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ   

44. Урлагт мөнхөрсөн Г.Занабазарын таван дүр: Өндөр гэгээн 
Г.Занабазарын түмэн өлзий гийсний 380 жилийн ойд өргөн барив / Хян. 
У.Сарантуяа.- УБ., 20�6.- 42х.- �0000₮.
   79.� 
  У 49�    III-�5543 -�5544 
 Каталогт тус музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй шавар, 
шуумал, танка, зээгт наамал, модон барын дардас зэрэг төрлөөр бүтээсэн 
Өндөр гэгээний дүрийн зэрэгцээ хутагтын мутрын дардас, өөрийн 
мутраар бүтээсэн гэх “Өөрийн хөрөг Г.Занабазар” бүтээлийг эхээр нь 
толилуулжээ.

45. Нууцын эзэн = The lord of secrets: Г.Занабазарын нэрэмжит дүрслэх 
урлагийн музейн сан хөмрөгөөс “Арван хангал” цуврал үзэсгэлэн, 
цомог-II / Хян. У.Сарантуяа, Х.Цэрэнбямба.- УБ., 20�6.- �32х.- ISBN 
9789996238796: �5000₮. 
  79.� 
  Н 854    II-9�237-9�238 
 Энэ нь Очирваань бурхан нэгэн зэрэг олонд дэлгэгдэж, тэртээх 
хоёр зууны өмнө бүтээгдсэн зурмал, оёмол, баримал, цутгамал урлагийн 
бүтээлүүдийг үзэж сонирхох боломжийг бүрдүүлсэн үзэсгэлэнгийн 
каталог юм.

46. Ач авралт охин тэнгэрүүд ба Дара эх: Г.Занабазарын нэрэмжит 
дүрслэх урлагийн музейн сан хөмрөгөөс “Арван хангал” цуврал 
үзэсгэлэн, каталог III / Хян. У.Сарантуяа, Г.Лхагвадулам, Х.Цэрэнбямба.- 
УБ., 20�6.- �88х.- ISBN 9789996239663: �5000₮. 
  79.� 
  А 92    II-9�235-9�236  
 Тус каталогт Балданлхам, Бүжинлхам, Гүнжинлхам, Янжинлхам, 
Цагаан дара эх бурхадаас бүрдсэн 300 орчим үзвэр бүтээлүүдийн гэрэл 
зураг, өмнөтгөл тайлбараас оруулжээ.  

47.          Эрдэнэ болсон гурван сахиус: Г.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх 
урлагийн музейн сан хөмрөгөөс “Арван хангал” цуврал үзэсгэлэн, каталог 
IV / Хян. Д.Дашдулам, У.Сарантуяа.- УБ., 20�6.- 202х.- (Г.Занабазарын 
нэрэмжит дүрслэх урлагийн музей).- ISBN 9789992926444: 25000₮.
  79.� 
  Э 739   II-9�233- 9�234 
 

48. Болoртуяа П. 
 Албан хэрэг хөтлөлт: Арга зүйн гарын авлага.- УБ.: Хас дизайн 
пресс, 20�7.- 258х.- ISBN 97899929676�4: 20000₮. 
  79.3 
  Б 559    III-�5502 -�5506  
 Энэхүү гарын авлагад албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд баримт 
бичигтэй ажиллах ажлын зохион байгуулалт арга зүй, цахим баримтын 
тухай орсон байна.
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ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

49. Хит дууг хэлээрээ дуулъя буюу дуугаар англи хэл сурах нь / 
Орч. М.Саруул-Эрдэнэ; Ред. Ц.Наранцэцэг.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 20�3.- 
88х.- СД-тэй.- (АНУ дахь Монгол соёлын төв).- ISBN 9789997322333: 
�0000₮. 
  8�.2Англ-9 
  Х 368   II-9�2�5-9�2�8 

 Дуугаар хэл сурах нь хэлийг задалж, зугаатай бөгөөд хялбар 
дөхөм аргаар тухайн хэлийг тогтоох боломжийг бүрдүүлж өгнө. 

  УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ

50. Нандинбилиг Р. 
    Хүүрнэл зохиолыг задлан шинжилж сургахуй / Ред. С.Дулам, 
Д.Нямдорж.- УБ.: МУИС пресс, 20�6.- 92х.- ISBN: 9789992967799: 
20000₮. 
  83.3(5Мон) 
  Н 28   III-�5528-�5532  

 Энэхүү ном нь хүүрнэл зохиолыг унших арга зүй, зохиолын хэрэг 
явдлыг унших, тусган хүлээж авах идэвхтэй уншлагын арга, зохиолын 
хам сэдвийг ойлгох, тайлал тайлбарыг эхлүүлэх судалгаат уншлагын 
арга, Эртний домог, баатарлаг туульс, үлгэр, түүх, домог, хууч яриа, 
өгүүллэг, туурь зэргийг агуулжээ. 

5�. Сэтгэл зүрх хоёртоо шатаж явсан найрагч: Судлал, дурсамж, 
ярилцлага.- УБ.: Артсофт ХХК., 20�4.- �43 x.- 5000₮.
  83.3(5Мон)-8 
  С 974   II-9��56-9��58 

 Ц.Цэдэнжав багшийн �00 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд түүний 
туурвисан гайхамшигт бүтээлийг мөнхлөх, түүний амьдрал, уран 
бүтээлийн судалгааг эргэн дурсах, хойч үедээ сануулан алдаршуулахаар 
энэхүү номыг хэвлэн нийтэлжээ.

52. Чиний төлөө үхье гэж эх орондоо хэлсэн найрагч.- УБ.: Артсофт 
ХХК., 20�3.- �44 x.- 5000₮.
  83.3(5Мон)-8 
  Ч-632    II-9��53 

 Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналт зохиолч, яруу найрагч 
Цэрэндоржийн Цэдэнжав агсны тухай ном.
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УРАН ЗОХИОЛ

53.    Амгалан хөх уулсын анир / Хян. Т.Мандир.- УБ.: Мөнхийн үсэг 
ХХК., 20�4.- 283 x.- 20000₮.
  84(5-М�6)-5 
  А 528   II-9��8�-9��83 

 Ховд аймгийн Мянгад сум байгуулагдсаны 90 жилийн ой, Мянгад 
түмний баярт зориулсан Хойдын Хотогойд мянгад түмний зохиолчдын 
бүтээлийн дээжис оржээ.

54. Хаан сургаал: Цоморлиг-5: Эртний Монгол уран зохиолын унших 
/ Эмхт. Б.Хишигсүх.- УБ.: Хайтан студи, 20�6.- �94х.- 20000₮.

  84(5Мон) 
  Х �07   II-9�206-9�2�0 
 Монголын уран зохиолын зайлшгүй уншиж судлах үнэ цэнэтэй 
бүтээлүүдийг дээжлэн гаргасан байна.

55.     Чулуун хөшөөний хос уянга = A pair melody of the stone monument: 
Монголын шилмэл богино шүлэг / Эмхт. Г.Аюурзана; Орч. М.Саруул-
Эрдэнэ.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2006.- �20х.- 2000₮.
  84(5Мон)-5 
  Ч-89�   II-76�08-76��0 

56. Нацагдорж Д. 
 Бүрэн зохиол: 2 боть.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 20�6.- 542х.- (ШУА. 
ХЗХ. УБИС).: 35000₮. 
 Б.�: Оршил, удиртгал.- 542х.- ISBN 9789997379986. 
       III-�5533 -�5537 
 Б.2: Жүжгийн зохиол.- 503х.- ISBN 9789997379993. 
       III-�5538-�5542 
  84(5Мон) 
  Н 348
 Нэгдүгээр ботид Д.Нацагдоржийн Бүрэн зохиолын учир, намтар, 
Цэнхэрлэн харагдах, Ааль үгүйгээс хамар үгүй, Шинжлэх ухаан, Ургамал 
бодисыг мөрөөдөхүй, Харанхуй хад, Уул усны охин, Мэс заслын тасаг, 
Богд уулын магтаал зэрэг уран бүтээлүүд багтжээ.
57.  Харин хоёрдугаар ботид Учиртай гурав, Би биш, Монгол ардын 
суут, Нуугдсан эрдэнэ, Ондоо хүмүүжил, Их авгай, Хагацал, Нийтлэл 
өгүүлэл, Манай үе ба манай үүрэг, Сонин ба зохиолч, Түүхийн товч 
болон Орчуулгын бүтээлүүд нь багтсан байна.
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58. Саруул-Эрдэнэ М. 
     Монголын нууц товчоо: Хүүхдэд зориулсан / Хян. Хилари Паррит.- 
УБ., 20�5.- �3�х.- ISBN: 97899973282�2: �0000₮. 
  84(5Мон) 
  С 363   II-9�223 -9�226
  Монголын нууц товчоо бол монгол хүн бүрийн заавал унших ёстой 
ном бөгөөд энэхүү ном нь хүүхдэд зориулсан уншихад ойлгомжтой 
уншсаны дараа хүүхдүүдээсээ бүлэг бүрийн төгсгөл дэх асуултыг 
асууснаар Монголчуудын өвөг дээдэс хэн болох, Их Монгол улс яагаад 
хүчирхэг байсан, Чингис хаан монголын түүхэнд ямар гавьяа байгуулсан 
зэрэг түүхийн сонирхолтой эгзэгтэй асуултын хариуг олох болно. 

59. Цэдэнжав Ц. 
 Дархан сайхан хилээ даатгаж биднээр мануулав / Ред. Ч. 
Пүрэвдорж.- УБ.: Бэмби сан ХХК., 20�5.- 372 x.- ISBN 9996233480: 
�5000₮.
  84(5Мон)-5 
  Ц 942   II-9��59-9��6� 
 Шинэ үеийн уран зохиолын нэрт ахмад төлөөлөгчийн нэг 
Ц.Цэдэнжавын зохиол бүтээлийг эмхэтгэн оруулсан байна. 

60. Эрдэнэчимэг С. 
 Тэнгэр уулын Монгол цэрэг: Роман / Хян. Я.Сумьяа.- УБ.: Мөнхийн 
үсэг, 20�4.- 335х.- ISBN 9789996295�64: 25000₮.
  84(5Мон)-44 
  Э 739   III-�5524-�5525  
 

6�. Эрдэнэчимэг С. 
 Ил хан Өлзийт / Хян. Я.Сумьяа.- УБ.: Арвай бархан, 20�6.- 382х.- 
ISBN 978999739704�.- 25000₮.
  84(5Мон)-44 
  Э 739   III-�5526-�5527  
 Алтан ургийн Хан хүү Агуу Чингисийн жич ухаант Хүлэгийн 
гуч их бүтээн байгуулагч Өлзийт ханы тухай түүхэн роман юм.

62. Эрдэнэчимэг С. 
 Гэрэлт хайрын цэцэг: Шүлгийн түүвэр / Ред. Н.Лутбаяр.- УБ.: Хөх 
судар принтинг, 2006.- �50х.: �0000₮.
  84(5Мон)-5 
  Э 739   II-9�204-9�205 
 Энэхүү түүвэрт Хайр хамгийн сайхан, Надаас юу ч битгий асуу, 
Зохиолч, Эх орондоо бичсэн захидал, Шар аялгуу, Хүн бүхэн жаргал 
хүсдэг, Охиноо хараач ээжээ, Алаг дэлхийн тоосонд, Эвлүүлж болдог 
заяаны, Ганцхан замаар зөв явсан, Амьдралаас зугтсан нь, Хайрын 
сүмд, Гэрэлт хайрын цэцэг, Сэтгэлийн анирт, Идэрийн гол, Тэгшийн гол, 
Хайрлан үнс, Жаргаж яваа бол битгий хэлээрэй шүлгүүд багтжээ.
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