
авьяаслаг ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ 
авьяасархаг ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
ацаг ᠠᠴᠤᠭ 
адаг ᠠᠳᠠᠭ 
атгаг ᠠᠳᠭᠠᠭ 
ааг ᠠᠭᠠᠭ 
аарцаг ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 
аархаг ᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
аглаг ᠠᠭᠯᠠᠭ 
агротехник ᠠᠭᠷᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 
уулархаг ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
агентлаг ᠠᠭᠧᠨᠲ᠋ᠯᠢᠭ 
ажиг ᠠᠵᠢᠭ 
ажилсаг ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ 
ахимаг ᠠᠬᠢᠮᠠᠭ 
алаг ᠠᠯᠠᠭ 
алдаг оног ᠠᠯᠳᠠᠭ ᠣᠨᠤᠭ 
алиг ᠠᠯᠢᠭ 
алтлаг ᠠᠯᠲᠠᠯᠢᠭ 
Алтанбулаг ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ 
алтархаг ᠠᠯᠲᠠᠷᠬᠠᠭ 
амраг ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ 
амтлаг ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ 



амтархаг ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠭ 
ангараг ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ 
армаг ᠠᠷᠠᠮᠠᠭ 
арьслаг ᠠᠷᠠᠰᠤᠯᠢᠭ 
аргамаг ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ 
архаг ᠠᠷᠬᠠᠭ 
араг ᠠᠷᠤᠭ 
асмаг ᠠᠰᠠᠮᠠᠭ 
ашиг ᠠᠰᠢᠭ 
аяг ᠠᠶᠠᠭ 
айлсаг ᠠᠶᠢᠯᠰᠠᠭ 
аймаг ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ 
айраг ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ 
аймшиг ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ 
бацаг ᠪᠠᠴᠠᠭ 
бачмаг ᠪᠠᠴᠢᠮᠠᠭ 
бадаг ᠪᠠᠳᠠᠭ 
баг ᠪᠠᠭ 
баараг ᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠭ 
баатарлаг ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ 
балаг ᠪᠠᠯᠠᠭ 
балчиг ᠪᠠᠯᠴᠢᠭ 
баринтаг ᠪᠠᠷᠢᠨᠲᠠᠭ 



барлаг ᠪᠠᠷᠯᠤᠭ 
бартаг ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ 
бартаархаг ᠪᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
бараг ᠪᠠᠷᠤᠭ 
баялаг ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ 
баярхаг ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠭ 
бээрэг ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭ 
бэлэг ᠪᠡᠯᠡᠭ 
бэлзэг ᠪᠡᠯᠵᠡᠭ 
бэлхэнцэг ᠪᠡᠯᠬᠡᠨᠴᠡᠭ 
бэрээмэг ᠪᠡᠷᠢᠮᠦᠭ 
бэсрэг ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ 
биелэг ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠭ 
бяралхаг ᠪᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠭ 
бяслаг ᠪᠢᠰᠢᠯᠢᠭ 
бог ᠪᠣᠭ 
бөгцөг ᠪᠥᠭᠴᠦᠭ 
бөөрөнцөг ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨᠴᠡᠭ 
бөөрөг ᠪᠥᠭᠡᠷᠦᠭ 
боорцог ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ 
большевик ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠭ 
бөмбөрцөг ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ 
борог ᠪᠣᠷᠤᠭ 



бороорхог ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
борлог ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ 
бошиг ᠪᠣᠱᠤᠭ 
бойтог ᠪᠣᠶᠢᠲᠤᠭ 
будаг ᠪᠤᠳᠤᠭ 
буг ᠪᠤᠭ 
бугалга ᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭ 
булаг ᠪᠤᠯᠠᠭ 
булчинлаг ᠪᠤᠯᠴᠢᠩᠯᠢᠭ 
бүлэг ᠪᠦᠯᠦᠭ 
бурантаг ᠪᠤᠷᠠᠨᠲᠠᠭ 
буурцаг ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ 
буртаг ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ 
бүрэг ᠪᠦᠷᠦᠭ 
бусармаг ᠪᠤᠰᠤᠷᠮᠠᠭ 
бутлаг ᠪᠤᠲᠠᠯᠢᠭ 
бутархаг ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠭ 
цавуулаг ᠴᠠᠪᠠᠤᠯᠢᠭ 
цаваг ᠴᠠᠪᠤᠭ 
цацаг ᠴᠠᠴᠤᠭ 
цадиг ᠴᠠᠳᠢᠭ 
цаг ᠴᠠᠭ 
цагираг ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ 



цахилдаг ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ 
цамаархаг ᠴᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠭ 
цамхаг ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ 
царцмаг ᠴᠠᠷᠴᠠᠮᠠᠭ 
цаслаг ᠴᠠᠰᠤᠯᠢᠭ 
цасархаг ᠴᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
цайсаг ᠴᠠᠶᠢᠰᠠᠭ 
цэвдэг ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ 
цэцэг ᠴᠡᠴᠡᠭ 
цэцэрлэг ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 
цэг ᠴᠡᠭ 
цээжмэг ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠮᠡᠭ 
цэлмэг ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ 
цэнэг ᠴᠡᠨᠡᠭ 
цэрэг ᠴᠡᠷᠢᠭ 
чацархаг ᠴᠢᠴᠠᠷᠬᠠᠭ 
чадлархаг ᠴᠢᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
чадмаг ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭ 
чийрэг ᠴᠢᠭᠢᠷᠡᠭ 
чулуулаг ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ 
чулуурхаг ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ 
чимэг ᠴᠢᠮᠡᠭ 
чанарлаг ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ 



чандруулаг ᠴᠢᠨᠳᠠᠷᠤᠤᠯᠢᠭ 
чангалаг ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠢᠭ 
цусархаг ᠴᠢᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
цовоолог ᠴᠣᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ 
цочмог ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ 
цог ᠴᠣᠭ 
цөг ᠴᠥᠭ 
цоглог ᠴᠣᠭᠯᠢᠭ 
цоог ᠴᠣᠭᠤᠭ 
цөмлөг ᠴᠥᠮᠡᠯᠢᠭ 
цомог ᠴᠣᠮᠤᠭ 
цоморлог ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ 
цооног ᠴᠣᠨᠤᠭ 
цуг ᠴᠤᠭ 
чухаг ᠴᠤᠬᠠᠭ 
диалектик ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠯᠧᠺᠲ᠋ᠢᠭ 
давхарлаг ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ 
давсаг ᠳᠠᠪᠤᠰᠠᠭ 
давслаг ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠢᠭ 
давсархаг ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
дадмаг ᠳᠠᠳᠮᠠᠭ 
даг ᠳᠠᠭ 
дамжиг ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ 



дамшиг ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ 
данхаг ᠳᠠᠩᠬᠠᠭ 
даншиг ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ 
дарцаг ᠳᠠᠷᠴᠠᠭ 
даргасаг ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠠᠭ 
дашмаг ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ 
дөг ᠳᠡᠭ 
дэг ᠳᠡᠭ 
дүүмсэг ᠳᠡᠭᠦᠮᠰᠦᠭ 
довцог ᠳᠣᠪᠤᠴᠠᠭ 
дог ᠳᠣᠭ 
догирхог ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠭ 
домог ᠳᠣᠮᠤᠭ 
дөмөг ᠳᠥᠮᠦᠭ 
дорвилог ᠳᠣᠷᠪᠢᠯᠢᠭ 
дотносог ᠳᠣᠲᠤᠨᠤᠰᠤᠭ 
дуг ᠳᠤᠭ 
дүгрэг ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ 
дугараг ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ 
дулимаг ᠳᠤᠯᠢᠮᠠᠭ 
дутмаг ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ 
өвслөг ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
өдөрлөг ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ 



ээдмэг ᠡᠭᠡᠳᠡᠮᠡᠭ 
ээмэг ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ 
ээрмэг ᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭ 
элэг ᠡᠯᠡᠭ 
элгэмсэг ᠡᠯᠢᠭᠡᠮᠰᠦᠭ 
элэгсэг ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ 
электротехник ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 
эмзэг ᠡᠮᠵᠡᠭ 
эмнэг ᠡᠮᠨᠢᠭ 
эмсэг ᠡᠮᠰᠡᠭ 
эрэг ᠡᠷᠡᠭ 
эрэмдэг ᠡᠷᠡᠮᠡᠳᠡᠭ 
эргэцэг ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭ 
эргэнэг ᠡᠷᠭᠢᠨᠡᠭ 
эрмэг ᠡᠷᠢᠮᠡᠭ 
эрхэмсэг ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ 
эрлэг ᠡᠷᠯᠢᠭ 
эрдэслэг ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
эсрэг ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ 
эелдэг ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ 
эелэг ᠡᠶᠡᠯᠡᠭ 
гачиг ᠭᠠᠴᠢᠭ 
гаага ᠭᠠᠭᠠᠭ 



гажиг ᠭᠠᠵᠢᠭ 
галиг ᠭᠠᠯᠢᠭ 
гамшиг ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ 
гангамсаг ᠭᠠᠩᠭᠠᠮᠰᠤᠭ 
гантиг ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ 
гариг ᠭᠠᠷᠠᠭ 
гарчиг ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 
гайхамшиг ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ 
гэрэлсэг ᠭᠡᠷᠡᠯᠰᠡᠭ 
говирхог ᠭᠣᠪᠢᠷᠬᠠᠭ 
Гог ᠭᠣᠭ 
Хамон‑Гог ᠭᠣᠭ 
гортиг ᠭᠣᠷᠲᠢᠭ 
гоёмсог ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ 
гудиг ᠭᠤᠳᠢᠭ 
гүжирмэг ᠭᠦᠵᠢᠷᠮᠡᠭ 
гуниг ᠭᠤᠨᠢᠭ 
гутамшиг ᠭᠤᠲᠤᠮᠰᠢᠭ 
гүүрэг ᠭᠦᠦᠷᠡᠭ 
гуаг ᠭᠤᠸᠠᠭ 
гүег ᠭᠦᠶᠦᠭ 
идэрмэг ᠢᠳᠡᠷᠮᠡᠭ 
язмаг ᠢᠵᠠᠮᠠᠭ 



ижилсэг ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ 
илчлэг ᠢᠯᠴᠢᠯᠢᠭ 
ялзмаг ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭ 
ямаараг ᠢᠮᠠᠭᠠᠷᠠᠭ 
ямаархаг ᠢᠮᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
янаг ᠢᠨᠠᠭ 
яраг ᠢᠷᠠᠭ 
ирмэг ᠢᠷᠮᠡᠭ 
заваг ᠵᠠᠪᠠᠭ 
задлаг ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ 
заг ᠵᠠᠭ 
зааг ᠵᠠᠭᠠᠭ 
залуумсаг ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ 
залуурхаг ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ 
залирхаг ᠵᠠᠯᠢᠷᠬᠠᠭ 
замаг ᠵᠠᠮᠠᠭ 
жамьянмядаг ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠮᠢᠳᠤᠭ 
замаг ᠵᠠᠮᠤᠭ 
жанжирхаг ᠵᠠᠩᠵᠤᠷᠬᠠᠭ 
заримдаг ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ 
зарлиг ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ 
засаг ᠵᠠᠰᠠᠭ 
жаяг ᠵᠠᠶᠢᠭ 



зайрмаг ᠵᠠᠶᠢᠷᠮᠠᠭ 
зэвсэг ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ 
зээрэнцэг ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠴᠡᠭ 
зүүрмэг ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭ 
зэрэмдэг ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ 
зэрлэг ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ 
жаварлаг ᠵᠢᠪᠠᠷᠯᠢᠭ 
зуурмаг ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠭ 
жижиг ᠵᠢᠵᠢᠭ 
жимссэг ᠵᠢᠮᠢᠰᠰᠡᠭ 
зэмсэг ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ 
жигнэмэг ᠵᠢᠩᠨᠡᠮᠡᠭ 
зураг ᠵᠢᠷᠤᠭ 
зурмаг ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ 
жишиг ᠵᠢᠱᠢᠭ 
зүслэг ᠵᠢᠰᠦᠯᠢᠭ 
зочирхог ᠵᠣᠴᠢᠷᠬᠠᠭ 
зодог ᠵᠣᠳᠤᠭ 
зог ᠵᠣᠭ 
зоог ᠵᠣᠭᠤᠭ 
зожиг ᠵᠣᠵᠢᠭ 
зожгорхог ᠵᠣᠵᠢᠭᠷᠬᠠᠭ 
золбоолог ᠵᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠢᠭ 



золиг ᠵᠣᠯᠢᠭ 
зөнөг ᠵᠥᠨᠦᠭ 
зориг ᠵᠣᠷᠢᠭ 
зөрөг ᠵᠥᠷᠢᠭ 
зоримог ᠵᠣᠷᠢᠮᠠᠭ 
жудаг ᠵᠤᠳᠠᠭ 
зудархаг ᠵᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠭ 
зүг ᠵᠦᠭ 
зузаалаг ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠢᠭ 
зулаг ᠵᠤᠯᠤᠭ 
зунгаг ᠵᠤᠩᠭᠠᠭ 
зусаг ᠵᠤᠰᠠᠭ 
казак ᠺᠠᠰᠠᠭ 
каталог ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠣᠭ 
католик ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ 
хавчиг ᠬᠠᠪᠴᠢᠭ 
хачиг ᠬᠠᠴᠢᠭ 
хадаг ᠬᠠᠳᠠᠭ 
хадамсаг ᠬᠠᠳᠠᠮᠰᠠᠭ 
хадархаг ᠬᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠭ 
хаг ᠬᠠᠭ 
хуурцаг ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ 
хуурмаг ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ 



хажиг ᠬᠠᠵᠢᠭ 
халаг ᠬᠠᠯᠠᠭ 
халимаг ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ 
хальслаг ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠢᠭ 
хамтлаг ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 
хамаг ᠬᠠᠮᠤᠭ 
хангирцаг ᠬᠠᠩᠭᠢᠷᠴᠠᠭ 
ханирхаг ᠬᠠᠨᠢᠷᠬᠠᠭ 
ханьсаг ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠭ 
харлаг ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭ 
харлаг ᠬᠠᠷᠠᠯᠢᠭ 
хармаг ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭ 
хасаг ᠬᠠᠰᠠᠭ 
хатуулаг ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠭ 
хатуурхаг ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ 
хайдаг ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 
хаяг ᠬᠠᠶᠢᠭ 
хайлмаг ᠬᠠᠶᠢᠯᠮᠠᠭ 
хайнаг ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ 
хайрцаг ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ 
хайрслаг ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤᠯᠢᠭ 
хэвнэг ᠬᠡᠪᠡᠨᠡᠭ 
хээвнэг ᠬᠡᠪᠡᠨᠡᠭ 



хэврэг ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ 
хэнэг ᠬᠡᠨᠡᠭ 
хэнхдэг ᠬᠡᠩᠬᠦᠳᠡᠭ 
хэрчмэг ᠬᠡᠷᠴᠢᠮᠡᠭ 
хэрэг ᠬᠡᠷᠡᠭ 
хэрхнэг ᠬᠡᠷᠬᠢᠨᠡᠭ 
хэсэг ᠬᠡᠰᠡᠭ 
хүүхэмсэг ᠬᠡᠦᠬᠡᠮᠰᠦᠭ 
хялгасархаг ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
хяр ᠬᠢᠷᠤᠭ 
хярамцаг ᠬᠢᠷᠤᠮᠴᠠᠭ 
хиаг ᠬᠢᠶᠠᠭ 
ховдог ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ 
хөдөслөг ᠬᠥᠳᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
хог ᠬᠣᠭ 
хөөрцөг ᠬᠥᠭᠡᠷᠴᠡᠭ 
хөөслөг ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
хөгжимсөг ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠰᠦᠭ 
хоормог ᠬᠣᠭᠤᠷᠮᠠᠭ 
хөхөмдөг ᠬᠥᠬᠡᠮᠳᠦᠭ 
холимог ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ 
холхиндог ᠬᠣᠯᠬᠢᠨᠳᠠᠭ 
хөлсөг ᠬᠥᠯᠰᠡᠭ 



хөлөг ᠬᠥᠯᠦᠭ 
хөнгөмсөг ᠬᠥᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ 
хонгилдог ᠬᠣᠩᠭᠢᠯᠳᠠᠭ 
хонгорцог ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭ 
хоног ᠬᠣᠨᠤᠭ 
хориг ᠬᠣᠷᠢᠭ 
хорхиног ᠬᠣᠷᠬᠢᠨᠠᠭ 
хорхог ᠬᠣᠷᠬᠤᠭ 
хөрөг ᠬᠥᠷᠦᠭ 
хөрслөг ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
хошмог ᠬᠣᠰᠢᠮᠤᠭ 
хөсөг ᠬᠥᠰᠦᠭ 
хөөг ᠬᠥᠦᠭ 
хойг ᠬᠣᠶᠢᠭ 
хойлог ᠬᠣᠶᠢᠯᠤᠭ 
хувьсгалчирхаг ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠭ 
хүчлэг ᠬᠦᠴᠢᠯᠢᠭ 
хүдэрлэг ᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠢᠭ 
хүлэг ᠬᠦᠯᠦᠭ 
хулслаг ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠢᠭ 
хүнлэг ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ 
хүнслэг ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
хуслаг ᠬᠤᠰᠤᠯᠢᠭ 



хүснэг ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 
хутаг ᠬᠤᠲᠤᠭ 
хуухнаг ᠬᠤᠤᠬᠠᠨᠠᠭ 
худаг ᠬᠤᠤᠨᠳᠤᠭ 
хувраг ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ 
хуяг ᠬᠤᠶᠠᠭ 
хуймаг ᠬᠤᠶᠢᠮᠠᠭ 
классик ᠺᠯᠠᠰᠰᠢᠭ 
лаг ᠯᠠᠭ 
ламархаг ᠯᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠭ 
логик ᠯᠣᠭᠢᠭ 
луг ᠯᠤᠭ 
лүг ᠯᠦᠭ 
мацаг ᠮᠠᠴᠠᠭ 
мадаг ᠮᠠᠳᠠᠭ 
маанаг ᠮᠠᠭᠠᠨᠠᠭ 
Магог ᠮᠠᠭᠣᠭ 
малархаг ᠮᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
малсаг ᠮᠠᠯᠰᠠᠭ 
магнаг ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ 
материаллаг ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠢᠭ 
маяг ᠮᠠᠶᠢᠭ 
махлаг ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠭ 



махархаг ᠮᠢᠬᠠᠷᠬᠠᠭ 
махсаг ᠮᠢᠬᠠᠰᠠᠭ 
мяндаг ᠮᠢᠨᠳᠠᠭ 
мяндаслаг ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠯᠢᠭ 
мяндсархаг ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
модлог ᠮᠣᠳᠤᠯᠢᠭ 
модорхог ᠮᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠭ 
могойрхог ᠮᠣᠭᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠭ 
моголцог ᠮᠣᠭᠤᠯᠴᠤᠭ 
молцог ᠮᠣᠯᠴᠤᠭ 
монголорхог ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
мөргөцөг ᠮᠥᠷᠭᠦᠴᠡᠭ 
морьсог ᠮᠣᠷᠢᠰᠠᠭ 
мойног ᠮᠣᠶᠢᠨᠣᠭ 
мухлаг ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠭ 
мундаг ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ 
мунхаг ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ 
мунаг ᠮᠤᠨᠤᠭ 
механик ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ 
навчирхаг ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠬᠠᠭ 
навтраг ᠨᠠᠪᠲᠠᠷᠠᠭ 
намаг ᠨᠠᠮᠤᠭ 
намгархаг ᠨᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 



намалдаг ᠨᠠᠮᠤᠯᠳᠠᠭ 
нарлаг ᠨᠠᠷᠠᠯᠢᠭ 
найзархаг ᠨᠠᠶᠢᠵᠠᠷᠬᠠᠭ 
найраг ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ 
найрсаг ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ 
нэвсэг ᠨᠡᠪᠰᠡᠭ 
нээнтэг ᠨᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠭ 
нийлэг ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ 
нийтлэг ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ 
нялхамсаг ᠨᠢᠯᠬᠠᠮᠰᠤᠭ 
нялхсаг ᠨᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠭ 
нусархаг ᠨᠢᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
новширхог ᠨᠣᠪᠰᠢᠷᠬᠠᠭ 
нөхөрсөг ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ 
номчирхог ᠨᠣᠮᠴᠢᠷᠬᠠᠭ 
ноорог ᠨᠣᠤᠷᠠᠭ 
ноосорхог ᠨᠣᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
ноёлог ᠨᠣᠶᠠᠯᠢᠭ 
ноёрхог ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭ 
нойрмог ᠨᠣᠶᠢᠷᠮᠤᠭ 
нүнжиг ᠨᠦᠮᠵᠦᠭ 
нунтаг ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ 
нутаг ᠨᠤᠲᠤᠭ 



өөриймсөг ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠦᠭ 
овлог ᠣᠪᠯᠢᠭ 
овог ᠣᠪᠤᠭ 
оворхог ᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠭ 
өчиг ᠥᠴᠢᠭ 
оцог ᠣᠴᠤᠭ 
өдлөг ᠥᠳᠦᠯᠢᠭ 
одорхог ᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠭ 
өг ᠥᠭ 
өөдрөг ᠥᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭ 
өөнтөг ᠥᠭᠡᠨᠲᠦᠭ 
өгзөг ᠥᠭᠵᠡᠭ 
олонлог ᠣᠯᠠᠨᠯᠢᠭ 
олбог ᠣᠯᠪᠤᠭ 
олиг ᠣᠯᠢᠭ 
олзорхог ᠣᠯᠵᠠᠷᠬᠠᠭ 
олтриг ᠣᠯᠲᠤᠷᠢᠭ 
өлөг ᠥᠯᠦᠭ 
омог ᠣᠮᠤᠭ 
өмөг ᠥᠮᠦᠭ 
омгорхог ᠣᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
онцлог ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 
өнцөг ᠥᠨᠴᠦᠭ 



өндөрлөг ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ 
өртөг ᠥᠷᠳᠡᠭ 
органик ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ 
өргөслөг ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
ороомог ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠤᠭ 
өрлөг ᠥᠷᠯᠦᠭ 
орог ᠣᠷᠤᠭ 
өрөг ᠥᠷᠦᠭ 
өрлөг ᠥᠷᠦᠯᠡᠭ 
оронцог ᠣᠷᠤᠨᠴᠤᠭ 
отог ᠣᠲᠤᠭ 
өтөг ᠥᠲᠦᠭ 
ойрхог ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠭ 
ойрмог ᠣᠶᠢᠷᠠᠮᠠᠭ 
өег ᠥᠶᠦᠭ 
паг ᠫᠠᠭ 
паланцаг ᠫᠠᠯᠠᠩᠴᠤᠭ 
политехник ᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 
практик ᠫᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ 
радиотехник ᠷᠠᠳᠢᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 
романтик ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ 
саваг ᠰᠠᠪᠠᠭ 
савдаг ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ 



савсаг ᠰᠠᠪᠰᠠᠭ 
цацраг ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ 
саадаг ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ 
саармаг ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ 
сахаллаг ᠰᠠᠬᠠᠯᠯᠢᠭ 
сахлаг ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ 
салслаг ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠢᠭ 
самалдаг ᠰᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠭ 
санаархаг ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
санчиг ᠰᠠᠨᠴᠢᠭ 
сангарцаг ᠰᠠᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭ 
сантехник ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 
сарьдаг ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ 
сариг ᠰᠠᠷᠢᠭ 
сархаг ᠰᠠᠷᠬᠠᠭ 
сархинаг ᠰᠠᠷᠬᠢᠨᠠᠭ 
сарлаг ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ 
сайрархаг ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠷᠬᠠᠭ 
сайрхаг ᠰᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠭ 
сэг ᠰᠡᠭ 
сэжиг ᠰᠡᠵᠢᠭ 
сэлбэг ᠰᠡᠯᠪᠢᠭ 
сэргэг ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ 



сийрэг ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 
шаг ᠱᠠᠭ 
шаантаг ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠭ 
шаариг ᠱᠠᠭᠠᠷᠢᠭ 
шалмаг ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭ 
шалбааг ᠱᠠᠯᠪᠠᠭ 
шалиг ᠱᠠᠯᠢᠭ 
шанхлаг ᠱᠠᠩᠬᠤᠯᠢᠭ 
шог ᠱᠣᠭ 
шохойрхог ᠱᠣᠬᠤᠶᠢᠷᠬᠠᠭ 
шорвог ᠱᠣᠷᠪᠤᠭ 
шорлог ᠱᠣᠷᠤᠯᠢᠭ 
шуудаг ᠱᠤᠳᠠᠭ 
шургааг ᠱᠤᠷᠭᠠᠭ 
шүүрмэг ᠱᠦᠷᠮᠡᠭ 
шуумаг ᠱᠤᠤᠮᠠᠭ 
шаваг ᠰᠢᠪᠠᠭ 
шаварлаг ᠰᠢᠪᠠᠷᠯᠢᠭ 
шившиг ᠰᠢᠪᠰᠢᠭ 
шүүслэг ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
шилдэг ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 
шалтаг ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ 
шүлэг ᠰᠢᠯᠦᠭ 



шимэлдэг ᠰᠢᠮᠡᠯᠳᠡᠭ 
шимлэг ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ 
шанаархаг ᠰᠢᠨᠠᠷᠬᠠᠭ 
шандсархаг ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
шунаг ᠰᠢᠨᠤᠭ 
шөрмөслөг ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
ширдэг ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ 
шураг ᠰᠢᠷᠤᠭ 
сөг ᠰᠥᠭ 
согог ᠰᠣᠭᠤᠭ 
солонголог ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠠᠯᠢᠭ 
сонгинолог ᠰᠣᠩᠭᠢᠨᠠᠯᠢᠭ 
соргог ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ 
суваг ᠰᠤᠪᠠᠭ 
сувдаг ᠰᠤᠪᠳᠠᠭ 
судаг ᠰᠤᠳᠠᠭ 
сүг ᠰᠦᠭ 
суунаг ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ 
сүжиг ᠰᠦᠵᠢᠭ 
сундаг ᠰᠤᠨᠳᠠᠭ 
сураг ᠰᠤᠷᠠᠭ 
сүрчиг ᠰᠦᠷᠴᠢᠭ 
сүрлэг ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ 



сурмаг ᠰᠤᠷᠮᠠᠭ 
сүрэг ᠰᠦᠷᠦᠭ 
сүсэг ᠰᠦᠰᠦᠭ 
таваг ᠲᠠᠪᠠᠭ 
тавлаг ᠲᠠᠪᠠᠯᠢᠭ 
таварцаг ᠲᠠᠪᠠᠷᠴᠠᠭ 
таг ᠲᠠᠭ 
тагалцаг ᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ 
таамаг ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ 
талархаг ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
талсаг ᠲᠠᠯᠠᠰᠠᠭ 
тамсаг ᠲᠠᠮᠰᠤᠭ 
тамтаг ᠲᠠᠮᠲᠤᠭ 
тангараг ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ 
тансаг ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ 
танаг ᠲᠠᠨᠤᠭ 
тараг ᠲᠠᠷᠠᠭ 
тармаг ᠲᠠᠷᠠᠮᠠᠭ 
тарамцаг ᠲᠠᠷᠠᠮᠴᠠᠭ 
тарчиг ᠲᠠᠷᠴᠢᠭ 
тархилаг ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠯᠢᠭ 
тартаг ᠲᠠᠷᠲᠠᠭ 
тасаг ᠲᠠᠰᠤᠭ 



таяг ᠲᠠᠶᠠᠭ 
тайлаг ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ 
тэвээрэг ᠲᠡᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭ 
тэнгэрлэг ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ 
тэмдэг ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 
төмөрлөг ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ 
тэнэг ᠲᠡᠨᠡᠭ 
тэрлэг ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ 
товрог ᠲᠣᠪᠷᠠᠭ 
товъёг ᠲᠣᠪᠶᠤᠭ 
тог ᠲᠣᠭ 
төгцөг ᠲᠥᠭᠦᠴᠡᠭ 
тоодог ᠲᠣᠭᠤᠳᠠᠭ 
тоомсог ᠲᠣᠭᠤᠮᠰᠤᠭ 
тоорцог ᠲᠣᠭᠤᠷᠴᠠᠭ 
тойрог ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ 
тоослог ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠯᠢᠭ 
тоосорхог ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
тохилог ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ 
томорхог ᠲᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭ 
тонгорог ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠠᠭ 
тонгорцог ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭ 
тоног ᠲᠣᠨᠤᠭ 



торгомсог ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠰᠤᠭ 
төрхөмсөг ᠲᠥᠷᠬᠦᠮᠰᠡᠭ 
торлог ᠲᠣᠷᠯᠤᠭ 
тортог ᠲᠣᠷᠲᠤᠭ 
тошлог ᠲᠣᠰᠢᠯᠤᠭ 
тосорхог ᠲᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
торлог ᠲᠣᠤᠷᠯᠢᠭ 
тойг ᠲᠣᠶᠢᠭ 
туг ᠲᠤᠭ 
түг ᠲᠦᠭ 
түүдэг ᠲᠦᠭᠦᠳᠡᠭ 
түжиг ᠲᠦᠵᠢᠭ 
тунгалаг ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ 
тунхаг ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ 
тунирхаг ᠲᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭ 
түнтэг ᠲᠦᠨᠲᠦᠭ 
тураг ᠲᠤᠷᠤᠭ 
түшиг ᠲᠦᠰᠢᠭ 
техник ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ 
учиг ᠤᠴᠢᠭ 
ударник ᠤᠳᠠᠷᠨᠢᠭ 
уг ᠤᠭ 
угалзархаг ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠷᠬᠠᠭ 



угсаалаг ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠭ 
уураг ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ 
үүрмэг ᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭ 
үйрмэг ᠦᠢᠷᠡᠮᠡᠭ 
ужиг ᠤᠵᠢᠭ 
үзэг ᠦᠵᠦᠭ 
ухаалаг ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ 
ухаархаг ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭ 
улаг ᠤᠯᠠᠭ 
улиг ᠤᠯᠢᠭ 
умдаг ᠤᠮᠠᠳᠠᠭ 
үндэслэг ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
үнслэг ᠦᠨᠡᠰᠦᠯᠢᠭ 
үнхэлцэг ᠦᠩᠬᠦᠯᠴᠡᠭ 
унаасаг ᠤᠨᠤᠭᠠᠰᠠᠭ 
урлаг ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ 
үрсэг ᠦᠷᠡᠰᠡᠭ 
уриалаг ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠭ 
урхаг ᠤᠷᠬᠠᠭ 
уршиг ᠤᠷᠰᠢᠭ 
уртраг ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ 
ураг ᠤᠷᠤᠭ 
үсэг ᠦᠰᠦᠭ 



услаг ᠤᠰᠤᠯᠢᠭ 
үслэг ᠦᠰᠦᠯᠢᠭ 
усархаг ᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
утаслаг ᠤᠲᠠᠰᠤᠯᠢᠭ 
уянгалаг ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ 
Уззен‑Шеера ᠤᠽᠽᠧᠨ ᠱᠧᠧᠷᠠᠭ 
ядуулаг ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠢᠭ 
ядмаг ᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠭ 
яг ᠶᠠᠭ 
яармаг ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ 
ялархаг ᠶᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ 
янгирцаг ᠶᠠᠩᠭᠢᠷᠴᠠᠭ 
янзлаг ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠢᠭ 
ярвиг ᠶᠠᠷᠪᠢᠭ 
ярдаг ᠶᠠᠷᠳᠠᠭ 
яриг ᠶᠠᠷᠢᠭ 
яршиг ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ 
яслаг ᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ 
ясархаг ᠶᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
ихэмсэг ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ 
ерөндөг ᠶᠡᠷᠦᠨᠳᠡᠭ 
ёсорхог ᠶᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠭ 
зоотехник ᠽᠣᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ 



биерхэг ᠪᠡᠶᠡᠷᠬᠡᠭ 
бичиг ᠪᠢᠴᠢᠭ 
бийлэг ᠪᠢᠯᠢᠭ 
билиг ᠪᠢᠯᠢᠭ 
бишүүрхэг ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠭ 
битүүлэг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠭ 
бөөсөрхөг ᠪᠥᠭᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
бөхөрхөг ᠪᠥᠬᠡᠷᠬᠡᠭ 
бөмбөлөг ᠪᠥᠮᠪᠦᠯᠢᠭ 
бүдүүлэг ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ 
бүжиг ᠪᠦᠵᠢᠭ 
бүхээг ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ 
бүлэрхэг ᠪᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ 
бүрхэг ᠪᠦᠷᠬᠦᠭ 
бүрхээг ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠭ 
цэцэрхэг ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠡᠭ 
чээг ᠴᠡᠭᠡᠭ 
чиг ᠴᠢᠭ 
чийг ᠴᠢᠭᠢᠭ 
чийглэг ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ 
чихэрлэг ᠴᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ 
чинээлэг ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ 
чинээрхэг ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠭ 



чингэлэг ᠴᠢᠩᠭᠢᠯᠢᠭ 
цөлөрхөг ᠴᠥᠯᠡᠷᠬᠡᠭ 
дээрэлхэг ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ 
дэгжирхэг ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠬᠡᠭ 
эвэрлэг ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ 
өвсөрхөг ᠡᠪᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
эвлэг ᠡᠪᠯᠢᠭ 
өвдөг ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ 
эгзэг ᠡᠭᠡᠵᠢᠭ 
эгшиг ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ 
үүлэрхэг ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ 
эзэрхэг ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ 
элбэг ᠡᠯᠪᠡᠭ 
элсэрхэг ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
эмгэг ᠡᠮᠭᠡᠭ 
Энэтхэг ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 
энхлэг ᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ 
эрвэг сэрвэг ᠡᠷᠪᠡᠭ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭ 
эрэлхэг ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ 
гүвээрхэг ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠭ 
гүзээлэг ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠯᠢᠭ 
идэрхэг ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ 
зээг ᠵᠡᠭᠡᠭ 



зүүлэг ᠵᠡᠭᠦᠯᠢᠭ 
жиг ᠵᠢᠭ 
жийрэг ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ 
жимсэрхэг ᠵᠢᠮᠢᠰᠡᠷᠬᠡᠭ 
жөтөөрхөг ᠵᠢᠲᠦᠭᠡᠷᠬᠡᠭ 
зөөг ᠵᠥᠭᠡᠭ 
хивэг ᠬᠡᠪᠡᠭ 
хэвэг ᠬᠡᠪᠡᠭ 
хэнхэг ᠬᠡᠩᠬᠡᠭ 
хишиг ᠬᠡᠰᠢᠭ 
хийрхэг ᠬᠡᠶᠢᠷᠬᠡᠭ 
хижиг ᠬᠢᠵᠢᠭ 
хөвөнлөг ᠬᠥᠪᠦᠩᠯᠢᠭ 
хөг ᠬᠥᠭ 
хөөрөлхөг ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠬᠡᠭ 
хөөсөрхөг ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
хөрөнгөлөг ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ 
хүчирхэг ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ 
хүхэрлэг ᠬᠦᠬᠦᠷᠯᠢᠭ 
хүлэг ᠬᠦᠯᠢᠭ 
хүнийрхэг ᠬᠦᠨᠡᠶᠢᠷᠬᠡᠭ 
мөчирхөг ᠮᠥᠴᠢᠷᠬᠡᠭ 
мөхлөг ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ 



мөнгөлөг ᠮᠥᠩᠭᠦᠯᠢᠭ 
нэрэлхэг ᠨᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ 
нийгэмлэг ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 
өвөг ᠥᠪᠦᠭ 
өмчирхөг ᠥᠮᠴᠢᠷᠡᠬᠡᠭ 
өнгөлөг ᠥᠩᠭᠡᠯᠢᠭ 
өргөрөг ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ 
шөлөрхөг ᠱᠥᠯᠦᠷᠬᠡᠭ 
шүлтлэг ᠱᠦᠯᠲᠦᠯᠢᠭ 
шиг ᠰᠢᠭ 
шээг ᠰᠢᠭᠡᠭ 
шилэрхэг ᠰᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠭ 
шингэлэг ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ 
ширхэг ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ 
спиртлэг ᠰᠫᠢᠷᠲ᠋ᠯᠢᠭ 
сүвэрхэг ᠰᠦᠪᠡᠷᠬᠡᠭ 
тэвэг ᠲᠡᠪᠡᠭ 
тээг ᠲᠡᠭᠡᠭ 
тэжээллэг ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠢᠭ 
тэнхлэг ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ 
тиг ᠲᠢᠭ 
төвөг ᠲᠥᠪᠡᠭ 
төгрөг ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ 



түвэг ᠲᠦᠪᠡᠭ 
үхэг ᠦᠬᠡᠭ 
үндсэрхэг ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
үсэрхэг ᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ 
ихэрхэг ᠶᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠭ 
царайлаг ᠴᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠢᠭ 
чадварлаг ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ 
давирхайлаг ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠢᠭ 
хужирлаг ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠭ 
майжиг ᠮᠠᠶᠢᠵᠢᠭ 
навчлаг ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠢᠭ 
нарийлаг ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ 
ойлог ᠣᠶᠢᠯᠢᠭ 
шохойлог ᠱᠣᠬᠤᠶᠢᠯᠢᠭ 
тусгайлаг ᠲᠤᠰᠭᠠᠶᠢᠯᠢᠭ 
бөгцгөр ᠪᠥᠭᠴᠦᠭᠡᠷ 
бөгс ᠪᠥᠭᠰᠡ 
бөгтөр ᠪᠥᠭᠲᠦᠷ 
бөгтрөг ᠪᠥᠭᠲᠦᠷᠢᠭᠡ 
аагим ᠠᠭᠠᠭᠢᠮᠠ 
аагь ᠠᠭᠠᠭᠢ 
аальгүйд ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠳᠡ 
аальгүйр ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠷᠡ 



аальгүйт ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠲᠦ 
агент ᠠᠭᠧᠨᠲ 
агробиологи ᠠᠭᠷᠣᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ 
ажилгүйдэл ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠬᠡᠶᠢᠳᠡᠯ 
алгебра ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ 
анги ᠠᠩᠭᠢ 
ангид ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ 
ангижир ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠ 
ангижралт ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ 
ангилал ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ 
ангир ᠠᠩᠭᠢᠷ 
Англи ᠠᠩᠭᠯᠢ 
анзаар ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠ 
анзаарга ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠭᠠ 
арги ᠠᠷᠭᠢ 
аргил ᠠᠷᠭᠢᠯᠠ 
аргил ᠠᠷᠭᠢᠯ 
ариг ᠠᠷᠠᠭᠢ 
ашгүй ᠠᠰᠢᠭᠦᠢ 
хошного ᠬᠣᠰᠭᠢᠨᠠᠭ 
ааглуу ᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠤ 
аагши ᠠᠭᠠᠭᠰᠢ 
аадар ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ 



аажим ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ 
аажимд ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠳᠠ 
аажимс ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠠᠰ 
аажуу ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤ 
аажууд ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠ 
аажуус ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠰ 
аажуут ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠲᠤ 
аазга ᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠ 
аазгай ᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ 
аазгана ᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠨᠠ 
аалз ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ 
аалзархуу ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠷᠬᠠᠤ 
ааль ᠠᠭᠠᠯᠢ 
ааруул ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ 
аарх ᠠᠭᠠᠷᠬᠠ 
аархуу ᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠤ 
аарц ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ 
аарцагд ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠳᠠ 
аахил ᠠᠭᠠᠬᠢᠯᠠ 
ааш ᠠᠭᠠᠰᠢ 
аваал ᠠᠪᠤᠭᠠᠯ 
аварга ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 
авгай ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ 



авгай ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ 
авгалдай ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ 
авганар ᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠷ 
авцалдангуй ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠩᠭᠤᠢ 
агаар ᠠᠭᠠᠷ 
агааржи ᠠᠭᠠᠷᠵᠢ 
агааржуулалт ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠠ 
агар ᠠᠭᠠᠷᠤ 
аглагши ᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠢ 
аглуу ᠠᠭᠯᠢᠭᠤ 
агнуур ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ 
агрегат ᠠᠭᠷᠧᠭᠠᠲ 
агрономи ᠠᠭᠷᠣᠨᠣᠮᠢ 
агс ᠠᠭᠰᠠ 
агсам ᠠᠭᠰᠤᠮ 
агсамна ᠠᠭᠰᠤᠮᠨᠠ 
агсар ᠠᠭᠰᠤᠷ 
агсар ᠠᠭᠰᠠᠷᠠ 
агт ᠠᠭᠲᠠ 
агуй ᠠᠭᠤᠢ 
агуу ᠠᠭᠤᠤ 
агуул ᠠᠭᠤᠯ 
агуулга ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ 



агуурс ᠠᠭᠤᠷᠠᠰᠤ 
агшаамал ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠮᠠᠯ 
агши ᠠᠭᠰᠢ 
агшилт ᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ 
агь ᠠᠭᠢ 
агь ᠠᠭᠡ 
адгуу ᠠᠳᠭᠠᠤ 
адгуус ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ 
адуу ᠠᠳᠤᠭᠤ 
ажиглалт ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 
азаргас ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠰᠠ 
азаргаши ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠰᠢ 
азгүйд ᠠᠵᠠ ᠦᠬᠡᠶᠢᠳᠡ 
азгүйт ᠠᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶᠢᠲᠦ 
айлтга ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠭᠠ 
айлтгал ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠭᠠᠯ 
аймаглал ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠯᠠᠯ 
аймагчил ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠴᠢᠯᠠ 
аймгарх ᠠᠶᠢᠮᠭᠠᠷᠬᠠ 
айрагд ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠳᠠ 
алаан ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ 
алагдаага ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠ 
алаглал ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠯ 



алагт ᠠᠯᠠᠭᠲᠤ 
алагтуу ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤ 
алагчил ᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠯᠠ 
алагчлал ᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠯ 
алалдаан ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 
алалцаан ᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ 
алгад ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠ 
алгана ᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠠ 
алгас ᠠᠯᠭᠠᠰᠠ 
алгасалт ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯᠲᠠ 
алгасангуй ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠩᠭᠤᠢ 
алгуур ᠠᠯᠭᠤᠷ 
алдагдал ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ 
алданга ᠠᠯᠳᠠᠩᠭᠠ 
алдуул ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯ 
алдуур ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠ 
алжаангуй ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ 
алкоголь ᠠᠯᠺᠣᠭᠣᠯᠢ 
алслагдмал ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ 
алтаргана ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨᠠ 
алцгана ᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠠ 
алцгар ᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠷ 
ам ᠠᠮᠠ 



аманцар ᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠷ 
амарлингуй ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ 
амгай ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ 
амгайвч ᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠪᠴᠢ 
амгалан ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ 
амьсгаа ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭᠠ 
амьсгаад ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭᠠᠳᠠ 
амьсгал ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ 
амьсгал ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭᠠᠯᠠ 
ангаахай ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ 
ангай ᠠᠩᠭᠠᠢ 
ангал ᠠᠩᠭᠠᠯ 
ангалз ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠ 
ангалзуур ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ 
ангамал ᠠᠩᠭᠠᠮᠠᠯ 
ангархай ᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠢ 
ангархайт ᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠶᠢᠲᠤ 
ангас ᠠᠩᠭᠠᠰ 
ангууч ᠠᠩᠭᠤᠴᠢ 
ангуучин ᠠᠩᠭᠤᠴᠢᠨ 
андгай ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ 
андуу ᠠᠨᠳᠠᠭᠤ 
андуур ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠ 



андуурал ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ 
анивалзуур ᠠᠨᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ 
антагонизм ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠭᠣᠨᠢᠰᠮ 
антагонист ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠭᠣᠨᠢᠰᠲ 
анхилуун ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠭᠤᠨ 
араат ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ 
аравдугаар ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 
арагш ᠠᠷᠤᠭᠰᠢ 
арваад ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠠ 
арвагар ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠷ 
арвагна ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨᠠ 
арвуул ᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ 
аргад ᠠᠷᠭᠠᠳᠠ 
аргал ᠠᠷᠭᠠᠯ 
аргаль ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ 
аргамж ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢ 
аргамж ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢ 
аргамжаа ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶᠠ 
аргацаа ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠ 
аргацаа ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠ 
аргачил ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠ 
аргачлал ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ 
аргон ᠠᠷᠭᠣᠨ 



аргуу ᠠᠷᠭᠠᠭᠤ 
аргууд ᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠳᠠ 
аргуус ᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠰ 
ариуд ᠠᠷᠢᠭᠤᠳ 
ариун ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 
ариус ᠠᠷᠢᠭᠤᠰ 
ариутгал ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠭᠠᠯ 
ариутгуур ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠭᠠᠭᠤᠷ 
арсгар ᠠᠷᠰᠠᠭᠠᠷ 
Архангай ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 
асаагуур ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠤᠷ 
асаалга ᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠭᠠ 
асаалт ᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 
асгар ᠠᠰᠭᠠᠷᠠ 
асмагт ᠠᠰᠠᠮᠠᠭᠲᠤ 
асрангуй ᠠᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ 
асуу ᠠᠰᠠᠭᠤ 
асуудал ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 
асуулга ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠ 
асуулт ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ 
атаарх ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠ 
атаархал ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ 
атаархуу ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠤ 



атга ᠠᠳᠭᠤ 
атга ᠠᠳᠭᠤ 
атигар ᠠᠲᠤᠭᠠᠷ 
ахимагд ᠠᠬᠢᠮᠠᠭᠳᠠ 
ашиглалт ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 
аялгуу ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 
аяндаа ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ 
уудал ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠ 
уудам ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ 
уудамд ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠳᠠ 
уудамчил ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢᠯᠠ 
уужим ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ 
уужимд ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠳᠠ 
уужимс ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠰᠠ 
уужир ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠ 
уужралт ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ 
уужуу ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ 
уул ᠠᠭᠤᠯᠠ 
уулархуу ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠤ 
уулз ᠠᠭᠤᠯᠵᠠ 
уулзалт ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ 
уулзвар ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ 
уулс ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ 



уур ᠠᠭᠤᠷ 
уурс ᠠᠭᠤᠷᠰᠠ 
уурхай ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ 
уурш ᠠᠭᠤᠷᠰᠢ 
ууршилт ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ 
ууршмал ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠮᠠᠯ 
уус ᠠᠭᠤᠰ 
уусалт ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠲᠠ 
уусгамал ᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠮᠠᠯ 
уусмал ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ 
ууч ᠠᠭᠤᠴᠢ 
уучил ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠ 
уучлал ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ 
уучлалт ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 
уучлангуй ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠢ 
уушиг ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ 
хуян ᠬᠤᠶᠠᠩ 
тэг ᠲᠡᠭ 
 


