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Preface 
 

The Korea Legislation Research Institute (KLRI) has taken a profound interest 
in upholding the rule of law in international society by supporting legislative 
exchange with foreign countries. Understanding of each other's legal terms is the 
prerequisite for the success of such exchange. Publication of legal dictionaries that 
systematically organize and compare legal terminology between two countries will 
serve as important materials to understand the different legal systems of those 
countries. 

We are now publishing the “English-Korean-Mongolian Legal Dictionary” with 
the National Legal Institute of Mongolia, in which legal terms are compared and 
listed in English, Korean and Mongolian. This legal dictionary is a selection of 
major legal terminology of Korea and Mongolia, accurately compared and listed 
with English as an intermediary language. KLRI has edited and updated legal terms 
in Korean and English, and the National Legal Institute of Mongolia has compiled 
legal terms in Mongolian, under the editorial supervision of legal professionals of 
each country.      

This legal dictionary will provide important academic information for scholars, 
researchers and professionals to understand and perform comparative research on 
the legal systems of Korea and Mongolia. It would also be sufficient to function as 
educational material for the legal systems of Korea and Mongolia.   

Starting from this, we plan to add legal terms in other foreign languages, such as 
Russian and German, so this will develop further and be more useful in the field of 
legal research.   

I would like to express my sincere gratitude to Professor J.Amarsanaa, visiting 
researcher of KLRI S.Doljin and other researchers, who have showed great interest 
and made every effort in compiling this dictionary. I hope that legal exchange 
between these two countries will continue further and will greatly contribute to the 
development of the legal systems of the two countries.  

 
 
 

Ki-Pyo Kim 
President, Korea Legislation Research Institute 
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발 간 사  

 
한국법제연구원은 외국과의 법제교류지원을 통하여 국제사회의 법치주의 

발전에 기여하는 데 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 법제교류지원 

사업에 있어서 가장 기초가 되는 것이 상호간의 법률용어에 대한 이해일 

것입니다. 상호간의 법률용어를 체계적으로 정리하여 비교할 수 있는 법률용어 

사전을 발간하는 것은 서로의 법체계를 이해하는데 중요한 자료가 될 

것입니다. 

 

우리 연구원에서는 몽골국립법률센터와 함께 영어, 한국어 및 몽골어 법률 

용어를 비교·정리하는 공동연구를 통하여 영어ㆍ한국어ㆍ몽골어 법률 용어 

사전을 발간하게 되었습니다. 이 법률용어사전은 한국과 몽골의 법률용어 

가운데 중요한 용어를 선별하여, 상호간 가장 적확한 법률용어로 대비시키고 

영어를 매개로 하여 비교할 수 있도록 구성하였습니다. 이를 위해 양국 

전문가의 감수아래, 한국법제연구원이 한국어 및 영문의 법령용어 자료를, 

몽골 국립법률 센터가 몽골어 법령용어 자료를 정리하였습니다. 

 

이 법률용어사전은 우리나라와 몽골의 법제도를 이해하고 비교연구를 할 수 

있는 중요한 기초자료가 될 것입니다. 더 나아가 한국과 몽골의 법제에 대한 

교육자료로서도 그 역할을 수행할 수 있을 것입니다.  

 

이 사전의 발간에 이어 앞으로 러시아어, 독일어 등 주요국가의 법률용어도 

함께 정리하여 유용한 법제연구자료로 발전시켜 나갈 계획입니다.  

 

이 법률용어사전이 완성되기까지 끊임없는 관심과 노력을 아끼지 않으신 

몽골의 아마르사나(J.Amarsanaa) 교수 및 우리 연구원의 소드넘 돌진 

(S.Doljin) 초청연구원과 관련 연구진에게 깊은 감사의 뜻을 전합니다. 

 

 

 

한국법제연구원 

                                                          원 장  김 기 표 
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Îðøèë ¿ã 
 

Ýðõ ç¿éí ìýäëýãèéí õàðèëöàí ñîëèëöîîíû çàìààð îëîí óëñûí íèéãýìëýã 
äýõ õóóëüò ¸ñûã øèíý øàòàíä ãàðãàõ íü áèäíèé ñîíèðõëûã ¿ëýìæ èõýýð 
òàòàæ áàéíà. Ýðõ ç¿éí ìýäëýãèéí õàðèëöàí ñîëèëöîîíû ñóóðü áîë íýã íü 
íºãººãèéíõºº õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸îã îéëãîõ þì. Õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸îã 
áîëîâñðîíã¿é áîëãîæ, ñèñòåìòýéãýýð õóóëü ç¿éí òîëü áè÷ãèéã õýâëýí ãàðãàõ 
íü íýí ÿëàíãóÿà ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñò íýã íü íºãººãèéíõºº ýðõ ç¿éí 
òîãòîëöîîã îéëãîõ, öààøèä õàìòðàí àæèëëàõ ÷óõàë ýõ ñóðâàëæ áîëíî. 

Ñîëîíãîñûí õóóëü òîãòîîìæ ñóäàëãààíû èíñòèòóò áîëîí Ìîíãîëûí Õóóëü 
ç¿éí ¿íäýñíèé õ¿ðýýëýí íü òóñ õî¸ð óëñûí õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸îã àíãëè, 
ñîëîíãîñ, ìîíãîë õýëíýý æàãñààí áè÷èæ, õàðüöóóëñàí Àíãëè-Ñîëîíãîñ-
Ìîíãîë õóóëü ç¿éí òîëü áè÷ãèéã õýâëýí ãàðãàæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ òîëü áè÷èãò 
Ñîëîíãîñ, Ìîíãîëûí õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸î äîòðîîñ ¿íäñýí ãýñýí íýð 
òîìü¸îã ñîíãîí àâ÷ àíãëè õýëèéã äàìæëàãà õýë áîëãîí àøèãëàæ æàãñààí 
áè÷èæ õàðüöóóëñàí þì. Ñîëîíãîñûí õóóëü òîãòîîìæ ñóäàëãààíû èíñòèòóò 
íü õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸îã ñîëîíãîñ, àíãëè õýëíýý áîëîâñðóóëñàí áîë 
Ìîíãîëûí Õóóëü ç¿éí ¿íäýñíèé õ¿ðýýëýí íü ìîíãîë õýëíýý áîëîâñðóóëæ, 
ìýðãýæëèéí ðåäàêòîðîîð õÿíóóëñàí áàéíà.  

Ýíýõ¿¿ òîëü áè÷èã íü ýðäýìòýä, ñóäëàà÷èä áîëîí áóñàä ìýðãýæëèéí 
õ¿ì¿¿ñò Ñîëîíãîñ, Ìîíãîëûí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîíä õàðüöóóëàí ñóäàëãààã 
îéëãîõ áîëîí àæèë ã¿éöýòãýõýä ÷óõàë ñóäàëãààíû ýõ ñóðâàëæ áîëîõ íü 
äàìæèãã¿é. Ìºí òîëü áè÷èã íü ýðõ ç¿éí ìýäëýãèéí ñîëèëöîîíä õàìààðàãäàõ 
ñóäëàà÷èä áîëîí áóñàä ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñò Ñîëîíãîñ, Ìîíãîëûí ýðõ ç¿éí 
òîãòîëöîîíû òàëààðõ ñóðãàëòûí ìàòåðèàë áîëíî ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà. 
¯¿íýýñ öààø áèä îðîñ, õÿòàä çýðýã îëîí õýëíýý õóóëü ç¿éí íýð òîìü¸îã 
íýìæ îðóóëæ, áîëîâñðîíã¿é áîëãîæ õóóëü ç¿éí ñóäàëãààíû à÷ õîëáîãäëûã 
óëàì íýìýãä¿¿ëíý ãýæ íàéäàæ áàéíà.  

Ìèíèé áèå ýíýõ¿¿ òîëü áè÷ãèéã áè÷èõ, õÿíàõ, õýâëýí íèéòë¿¿ëýõ àæèëä 
èõýýõýí õ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàñàí Àêàäåìè÷ Æ. Àмарсанаа, Ñîëîíãîñûí 
Õóóëü òîãòîîìæ ñóäàëãààíû èíñòèòóòийн зочин судлаач С.Должин áîëîí 
áóñàä ñóäëàà÷äàä ÷èí ñýòãýëèéí òàëàðõàë èëýðõèéëüå. Áèä òóñ õî¸ð óëñûí 
õîîðîíä ýðõ ç¿éí ìýäëýãèéí õàðèëöàí ñîëèëöîî öààøèä ¿ðãýëæëýí õî¸ð 
óëñûí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîíû õºãæèëä õóâü íýìðýý îðóóëíà ãýæ èòãýæ áàéíà.  

 

 
Åðºíõèéëºã÷ ÊÈÏ¨Î ÊÈÌ 

Ñîëîíãîñûí Õóóëü òîãòîîìæ ñóäàëãààíû èíñòèòóò  
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abandonment 방기;보험위부(保險委付);위부(委付);유기(遺棄);투기(投棄);폐기  

эрхээс татгалзах 

abandonment of a baby 영아유기 нялх хүүхдээ хаях, орхих 

abandonment of nationality 국적이탈 иргэний харъяаллаасаа татгалзах  

abatement 경감 багасгах, бууруулах, цуцлах, хэрэгсэхгүй болгох 

abbreviated name 약칭 товчилсон нэр 

abbreviation 약칭 хураангуй, эхний үсгээр товчлох 

abduction 납치;약취;탈취 хүн хулгайлах 

abduction for ransom 약취강도 хүн хулгайлж барьцаалан мөнгө нэхэх 

abetment 교사(敎唆) гэмт хэрэг үйлдэхэд тус дөхөм үзүүлэх, хамтран  

оролцох 

abetted person 피교사자 гэмт хэрэг үйлдэхэд тус дөхөм үзүүлсэн этгээд,  

хамтран оролцсон этгээд 

abetter 교사(敎唆)범;교사(敎唆)자 тус дөхөм үзүүлэгч, хамтран оролцогч 

abidance 준수 сахих, биелүүлэх, хэрэгжүүлэх 

ability 능력 эрх зүйн чадвар, чадамж 

ability of argument 변론능력 мэтгэлцэх чадамж, нотолгоо гаргах чадвар 

ability to perceive 판단능력 ойлгох, олж харах чадвар 

ability to repay the debt 채무 상환능력 өр, зээл төлөх чадвар 

ability to support 부양능력 дэмжих, туслалцаа үзүүлэх чадвар  

ability to work 노동능력 ажиллах чадвар 

abode 주거 оршин суух газар  

abolition of family 폐가 гэр бүл цуцлах 

abolishment of reorganization procedures 정리절차폐지 өөрчлөн зохион  

A

A 
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байгуулах журмыг хүчингүй болгох 

abolition 폐기;낙태 цуцлах, хүчингүй болгох 

abortion 유산(流産);정지 үр хөндөх 

abridged copy 초본 товчилсон, хураангуйлсан хувилбар 

abrogation 폐기 хүчингүй болгох, цуцлах 

abscondence from home 가출 гэрээсээ зугтах, гэрээс оргох 

absence 결석;궐석;불출석 эзгүй байх 

absentee 부재자 байхгүй, хүрэлцэн ирээгүй этгээд 

absentee ballot 부재자투표 эчнээгээр санал өгөх хуудас 

absentee report 부재자신고 эзгүй байгаа хүний тайлан 

absentee voting 부재자투표 эчнээ санал хураалт 

absolute acceptance 단순승인 бүрэн хүлээн зөвшөөрөх 

absolute cleanup zone 절대정화구역 бүрэн цэвэрлэгээний бүс 

absolution from a public action 면소 олон нийтийн үйл хэргээс чөлөөлөх 

abstract 요약;요약서 товчлол, тойм, хураангуй  

abuse 남용;학대 доромжлох, ширүүн харьцах, хүчирхийлэх 

abuse of a right 권리남용 эрхээ урвуулан ашиглах 

abuse of authority 권한남용 эрх мэдлээ урвуулан ашиглах 

abuse of children 아동혹사 хүүхэдтэй харгис хэрцгий харьцах 

abuse of one's official authority 직권남용 албаны эрх мэдлээ урвуулан  

ашиглах 

academic degree 학위 эрдмийн цол зэрэг 

academic research organization/group 학술연구단체 эрдэм шинжилгээний  

байгууллага/баг  

academic researcher on narcotics 마약취급학술연구자 мансууруулах  

бодисийн талаарх эрдэм шинжилгээний судлаач  

A 
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Academy of Arts 예술원 Урлагийн Академи 

acceptance 수락;수령;수리(受理);승낙;접수 хүлээн авах, зөвшөөрөх 

acceptance by intervention 참가인수 хөндлөнгийн оролцоотойгоор хүлээн  

зөвшөөрөх 

acceptance of a bribe 수뢰 хахууль авах 

acceptance of a bribe for good offices 알선수뢰 зуучилсны төлөө хахууль авах 

acceptance of a report 신고수리 тайлан хүлээн зөвшөөрөх 

acceptance of appeal 항고인용;항소인용 давж заалдах өргөдлийг хүлээн авах 

acceptance of delegation 수임 бүрэн эрх, төлөөлөл хүлээн зөвшөөрөх 

accepter 승낙자 санал хүлээн авагч, хүлээн зөвшөөрөгч 

acceptor 인수인 үнэт цаас төлөх үүрэг хүлээсэн этгээд 

accession 가입;동의 олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, нутаг дэвсгэр, эд  

хөрөнгө нэгтгэх 

accessories 종물 эд зүйлс, дагалдах зүйл 

accessories and parts 부속품 дагалдах эд зүйлс 

accessory 종범 хамтран үйлдсэн гэмт хэрэг  

accessory communication 부가통신 гэмт хэргийн хамсаатны харилцаа 

accessory document 부속서류 дагалдах баримт бичиг  

accessory equipment 부대설비 нэмэлт тоног төхөөрөмж 

accessory punishment 부수처분 нэмэлт ял шийтгэл 

accident 사고;유고(有故);재해 осол, золгүй тохиолдол 

accident compensation 재해보상금 ослын нөхөн олговор өгөх, хохирлыг  

барагдуулах 

accident compensation benefit 재해위로금 осол, золгүй тохиолдлын  

нөхөн олговор 

accident in the course of business 업무상재해 бизнесийн алдагдал, хохирол 

accident insurance 상해보험;손해보험;재해보험 гэнэтийн ослын даатгал 

A 
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accident insurance contract 상해보험계약 гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ 

accident on duty 업무상재해 албан ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн осол 

accident prevention 재해예방 гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх 

accident relief/aid money 재해부조금 ослын тусламж, тусламжийн мөнгө 

accident restoration 재해복구 ослын нөхөн сэргээлт 

accidental homicide 과실(過失)치사 хүний амь насыг тохиолдлоор  

санамсаргүйгээр сүйтгэх 

accommodation 수용(收容) эвлэрэл, зөвшилцөл, орон байр 

accommodation bill 융통어음 эвлэрэл, зөвшилцлийн хуулийн төсөл, орон  

байрны төлбөрийн хуудас  

accommodations business 숙박업 байр зуучлах бизнес 

accommodations charge 숙박료 орон байрны төлбөр 

accomplice 공범 гэмт хэргийн хамтран оролцогч 

accomplice relations 공범관계 хамтран оролцогчийн харилцаа 

accomplices 공범자 гэмт хэргийн хамтран оролцогч, хамтран гүйцэтгэгч 

accomplishment 공로(功勞) ололт, амжилт, гүйцэтгэл 

accord and satisfaction 대물변제 эвийн гэрээ, үүргийн гүйцэтгэлийг өөрчлөх  

хэлэлцээр 

account 계정;회계 данс, тайлан тооцоо,  

account book 기장(記帳) харилцах данс, тооцооны дэвтэр 

account of an appropriation for a bad/ irrecoverable debt 대손충당금계정  

төсөвт зардлын чанаргүй, төлөгдөшгүй өрийн данс 

account to cover a bad/irrecoverable debt 대손충당금계정 найдваргүй,  

төлөгдөшгүй өрийг хаах данс 

accountant 회계사 нягтлан бодогч, ня-бо 

accounting 회계 нягтлан бодох бүртгэл  

A 
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accounting agency/organ 회계기관 нягтлан бодох бүртгэлийн алба,  

байгууллага 

accounting book 회계장부 нягтлан бодох бүртгэлийн дэвтэр 

accounting corporation 회계법인 нягтлан бодох бүртгэлийн компани 

accounting document/statement 계산서류 нягтлан бодох бүртгэлийн  

баримт, дансны хуулга 

accounting of deficits disposal 결손금처리계산 алдагдлыг арилгах 

тооцооны данс 

accounting officer/personnel 회계관계직원 нягтлан бодох бүртгэлийн  

ажилтан 

accounting official 출납공무원 нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтан  

accounting organ 출납기관 нягтлан бодох бүртгэлийн байгууллага 

accounting practice 회계관행 нягтлан бодох бүртгэлийн практик, арга барил 

accounting principle 회계원칙 нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим 

accounting report 회계보고 нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан 

accounting rule 회계규정 нягтлан бодох бүртгэлийн журам 

accounts 계산서 санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, данс 

accounts in foreign fund 외화기금계정 гадаад валютын данс, гадаад  

валютаар гаргасан санхүү, нягтлангийн тайлан 

accrual principle 발생주의 хуримтлагдах, өсөн нэмэгдэх зарчим 

accumulated amount of premiums 보험료적립금нөхөн төлбөрийн  

өсөлтийн үнийн дүн 

accumulated fund 적립금 хуримтлагдсан сан  

accumulation 적립 хуримтлал 

accumulation of premiums 보험료적립금 нэмэгдэл төлбөрийн хуримтлал 

accumulative taxation 합산과세 хуримтлагдсан татвар ноогдуулалт 

accuracy inspection 정도검사 үнэн зөвийг хянан шалгах 

A 
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accusation 고발;고소;소추 буруутгах 

accused case 피고사건 буруутгасан, яллалсан хэрэг 

accused person 형사피의자 яллагдсан, буруутгагдсан этгээд 

accuser 고발인;고소인 яллагч, буруутгагч 

acknowledgement 인지(認知);자인 хүлээн зөвшөөрөх, талархах 

acquiescence 묵인 дуугүй, эсэргүүцэлгүй, зөвшөөрөл 

acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 후천성면역결핍증 Дархлал  

хомсдлын хам шинж (ДОХ) 

acquired property 취득재산 худалдаж авсан өмч 

acquisition 습득(習得);취득 эзэмшиж авах, худалдаж авах 

acquisition and forfeit 득실 эзэмшиж авах ба эрх алдах 

acquisition and loss 득실 авах ба алдах 

acquisition by prescription 시효취득 жороор авах журмаар авах 

acquisition by purchase 매수(買受) худалдан авах журмаар эзэмших 

acquisition by succession 승계취득 өв залгамжлалаар эзэмшин авах 

acquisition by transfer 양수 шилжүүлгээр эзэмшиж авах 

acquisition of a right 권리취득 эрх олж авах, эрхтэй болох 

acquisition of fructus/proceeds 과실(果實)취득 нөхөн олговор авах 

acquisition of nationality 국적취득 иргэний харьяалалтай болох 

acquisition of one`s own stock 자기주식취득 өөрийн хувьцааг эзэмшиж  

авах 

acquisition of ownership 소유권취득 өмчлөлийн эрх эзэмшиж авах 

acquisition of stocks/shares 주식취득 хувьцаа, үнэт цаас эзэмшиж авах 

acquisition of treasury stock 자기주식취득 төрийн үнэт цаас эзэмшиж  

авах 

acquisition tax rate 취득세율 эзэмшил болгох татварын хувь 

A 
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acquisition tax 취득세 эзэмшил болгосны татвар 

acquisition value/amount 취득가액 эзэмшин авах үнэлгээ, үнэ 

acquisitive prescription 취득시효 худалдан авах жор, заавар 

acquisitor 취득자 эд хөрөнгө хураагч, эзэмшин авагч 

acquittal 무죄 цагаатгал, чөлөөлөх 

acquittal of a public action 면소 олон нийтийн үйл ажиллагааг цагаатгах 

across-the-board application 일괄적용 бүгдийг хамарсан ажиллагаа 

Act 법률 хууль, эрх зүйн акт 

act 작위;행위 үйлдэл, үйл хэрэг, хийх, үйлдэх 

Act and subordinate statute 법령 хууль түүнийг хэрэгжүүлэх журам 

Act and subordinate statute related to road traffic 도로교통관계법령 замын  

хөдөлгөөний талаар хууль ба журам 

act by unlawful acquisition 부정취득행위 хууль бусаар эзэмших үйлдэл  

act for value 유상행위 үнэ цэнийн төлөөх үйлдэл хийх 

act inter vivos 생전행위 амьдралын үйлдэл, үйл хэрэг 

act of an offense 범칙행위 гэмт хэргийн үйлдэл 

act of bearing 부담행위 хариуцах үйлдэл 

act of bearing the obligation/debt 채무부담행위 үүрэг, өрийг хариуцах үйлдэл 

act of burdening the National Treasury with liabilities/debts  

국고채무부담행위 Улсын санхүүд өр үүргээр дарамт учруулах үйлдэл 

act of buying up goods and indisposition to sell such goods 매점매석행위  

бараа бүгдийг худалдаж авах, тухайн барааг худалдах бодолгүй байх 

act of conflicting interest 이해상반행위 ашиг сонирхлын зөрчилтэй үйлдэл 

act of contributing 기부행위 хандивлах оролцох үйлдэл 

act of cornering and hoarding 매점매석행위 буланд шахах, дамлах,  

нөөцлөх үйлдэл 

act of cornering goods or failing to sell them 매점매석행위 бараа дамлан  



 
8 

 

худалдах буюу борлуулж чадахгүй байх үйлдэл 

act of declaring/manifesting an intention 표시행위 сонирхлоо тунхаглан  

зарлах, илэрхийлэх үйлдэл 

act of delegation of authority/delegation 수권행위 эрх мэдэл, төлөөллийг  

шилжүүлэх үйлдэл 

act of disposal/disposition 처분행위 захиран зарцуулах, шилжүүлэх үйлдэл 

act of dispute 쟁의행위 маргаантай үйлдэл 

act of establishment/creation 설정행위 үндэслэн байгуулах, бий болгох  

үйлдэл 

act of evading/circumventing law 탈법행위 хуулиас зайлсхийх, хийдэл  

ашиглах үйлдэл 

act of exemption from liability 면책행위 үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөх  

үйлдэл 

act of God 불가항력 давагдашгүй хүчин зүйл, байгалийн гамшигт үзэгдэл 

act of illegality 위법행위 хууль бус үйлдэл 

act of maintaining a resale price 재판매가격유지행위 дамжуулан худалдах  

үнэ хадгалах 

act of making contributing 기부행위 хандив өргөх оролцох үйлдэл 

act of management 관리행위 менежмент удирдлагын үйлдэл 

act of medical treatment 치료행위 эмнэлгийн тусламж үзүүлэх үйлдэл 

act of nullity 무효행위 хүчингүй болгох үйлдэл 

act of paying off liabilities/debts from the National Treasury 국고채무부담행위  

үндэсний сангаас үүрэг, өр төлбөрийг төлж барагдуулах үйлдэл 

act of preservation 보존행위 хамгаалах, нөөцлөх үйлдэл 

act of procedure 소송행위 журамлах, горим тогтоох үйлдэл 

act of repair 수리행위 засвар хийх үйлдэл 



 
9 

act of repairing 수리행위 засвар хийх, засч янзлах үйлдэл 

act of trust 신탁행위 итгэл үзүүлэх үйлдэл 

act of use/using/utilization/utilizing 이용(利用)행위 ашиглах, хэрэглэх үйлдэл 

act of violating regulations 범칙행위 журам зөрчих үйлдэл 

act of violation/infringement 침해행위 хүч хэрэглэх, журам зөрчил 

act out of necessity 긴급피난 зайлшгүй улмаас хийх үйлдэл хийх 

Act related to building/construction 건축관계법 байшин, барилга байгууламж  

барихтай холбоотой эрх зүйн акт 

act relating to checks 수표행위 төлбөрийн баримттай холбоотой үйл  

ажиллагаа 

acting director/person 직무대행자 захирлын үүрэг гүйцэтгэгч этгээд 

acting for authority 권한대행 удирдах газрыг төлөөлөн ажиллах  

acting on behalf of 직무대리 төлөөлөх, орлох, нэрийн өмнөөс нь ажиллах 

acting President 대통령권한대행자 Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч 

action as a prior consideration 선결처분 урьдчилан авч үзэх үйл ажиллагаа 

action for divorce 이혼소송 гэрлэлт цуцлуулах үйл ажиллагаа 

action of removal/dismissal from office 면직처분 албан тушаалаас  

огцоруулах, чөлөөлөх мэдэгдэл 

action on bill 어음행위 хуулийн төсөл боловсруулах 

action plan 실시계획 үйл ажиллагааны хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө 

activities 업무 үйл ажиллагаа 

activities related to vocational training 직업훈련관련사업 мэргэжлийн 

тусгай  

сургалттай холбоотой үйл ажиллагаа 

activity 행사(行事) үйл ажиллагаа, арга хэмжээ 

actor 행위자 гэмт хэргийн субъект, гүйцэтгэгч, жүжигчин 

Acts and subordinate statutes 국내법령 хууль ба түүнийг хэрэгжүүлэх 
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журам 

actual carrier 실제운송인 жинхэнэ тээвэрлэгч 

actual fact 사실;진상 бодит баримт 

actual name 실명 жинхэнэ нэр 

actual name registration 실명등기 бүртгүүлсэн жинхэнэ нэр 

actual obligor 실채무자 жинхэнэ үүрэг хүлээсэн этгээд 

actual penalty 실형 бодит торгууль 

actual performance 실연 бодит гүйцэтгэл 

actual power/authority 실권(實權) бодит эрх мэдэл/ бүрэн эрх 

actual punishment 실형 жинхэнэ ял шийтгэл 

actual result of import 수입실적 импортын бодит үр дүн 

actual results of export 수출실적 экспортын бодит үр дүн 

actual right 실권(實權) бодит эрх, жинхэнэ эрх 

actual sentence 실형 ялыг биечлэн эдлүүлэх, бодит ял шийтгэл 

actual taxation 실질과세 бодит татвар 

actual trading 실물거래 бодит худалдаа, арилжаа 

ad hoc director 임시이사 түр томилогдсон захирал 

adaptation 적응 зохицуулах, нийцүүлэн боловсруулах 

added-up taxation 합산과세 нийлбэр татвар, нэмэгдсэн татвар 

addict 중독자 донтон 

addiction 중독мансуурах, донтох 

adding 합산 нэмэх, нэмэгдэл 

adding up 합산 нэмэх, нэмэгдүүлэх 

addition 가중;산입 нэмэгдэл 

addition or/and reduction/subtraction 가감 нэмэх эсхүл хасах, хасаж тооцох 

additional amount of gift/donation 증여가액 бэлэг, хандивын нэмэгдсэн  
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хэмжээ 

additional charge/dues 가산금 нэмэлт зардал, хураамж 

additional clauses 부관(附款) нэмэлт нөхцөл, нэмэлт заалт 

additional collection 추징 нэмэлт хандив, нэмж цуглуулсан зүйл 

additional collection amount 추징금;추징금액 нэмэлт хандивын хэмжээ 

additional communication 부가통신 нэмэлт харилцаа холбоо 

additional deduction 추가공제 нэмэлт суутгал, хасалт, чөлөөлөлт 

additional deduction for the minority entitled to deduction  

소수공제자추가공제 хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй цөөнхөд нэмэлт хөнгөлөлт  

үзүүлэх 

additional distribution 추가배당 нэмж хуваарилах 

additional expense 부대비용 нэмэлт зардал 

additional joint security 추가공동담보 нэхэмжлэлийг хамтад нь хангах 

additional money for retirement benefits 퇴직급여가산금 тэтгэврийн халамжийн  

нэмэлт мөнгө 

additional money of the bereaved family's pension 유족연금부가금 тэжээгчээ  

алдсан гэр бүлийн тэтгэмжийн нэмэлт мөнгө 

additional payment on refund of national taxes 국세환급가산금улсын 

татварыг  

буцааж төлөх нэмэлт хөрөнгө 

additional record/entry 부기(附記) нэмэлт тайлан/ бүртгэл 

additional registration 부기등기 нэмэлт бүртгэл 

additional tax 가산세;부가세 нэмэлт татвар 

additional tax amount 가산세액 нэмэлт татварын дүн 

additional tax for negligent entry/ register/ record 기장(記帳)불성실가산세  

хайнга оруулсан /бүртгүүлсэн/ тэмдэглүүлсний нэмэлт татвар 

additional tax for unfaithful/untruthful payment 납부불성실가산세 шударга  
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бус/ худал төлбөрт ногдуулах нэмэлт татвар 

additional tax for/on a negligent report 보고불성실가산세алдаатай  

тайлангийн төлөө ногдуулах нэмэлт татвар 

additional tax on an understated return/ report 과소신고가산세 татвараа  

дутуу буцаасан, мэдүүлсэнд ногдуулсан нэмэлт татвар 

additional tax on payment in negligent manner 납부불성실가산세 төлбөртөө  

хайнга хандсаны төлөө нэмэлт татвар 

additionally estimated/computed/assessed taxation 추계과세 нэмж 

тооцсон, тооцож бодсон, үнэлсэн татвар 

additive 첨가제 нэмэлт, нэмэгдэл 

additives as preservatives 보존료 хадгалалт сайжруулах, нэмэлт бодис 

address 주소 хаяг 

addressee 수신인;수취인 хүлээн авагч 

adjacent land owner 상린자 зэргэлдээ газар өмчлөгч 

adjoining neighbors 상린자 хаяа нийлсэн хөрш, саахалт айл 

adjournment 휴회 хойшлуулах, завсарлах, тарах 

adjudgment 판정 шийдвэр, тогтоол, шүүх хянан үзэх 

adjudgment for affirmation/confirmation of nullity, etc 무효등확인심판 

хүчингүй болсныг баталсан, нотолсон тогтоол 

adjudicating authority/agency 재결청 шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах эрх 

бүхий байгууллага, агентлаг 

adjudicating court 판결법원 хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх 

adjudication 선고;심판;심판결정;재결;재정(裁定);판결;판정 хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа 

adjudication for compensation 변상판정 нөхөн төлбөрийг хянаж шийдвэрлэх 

adjudication of bankruptcy 파산선고 дампуурлын хэргийг хянаж 
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шийдвэрлэх 

adjudication on a constitutional complaint 헌법소원심판 үндсэн хуулийн 

хэргийн гомдлыг хянан шийдвэрлэх 

adjudication on constitutionality 위헌심판 Үндсэн хуульд нийцэж буй 

эсэхийг хянан шийдвэрлэх 

adjudication on impeachment 탄핵심판 итгэл үзүүлэх эсэхийг хянан 

шийдвэрлэх 

adjudication on jurisdiction disputes 권한쟁의심판 шүүн таслах 

харьяаллын маргааныг хянан шийдвэрлэх 

adjudication on the constitutionality of an Act 위헌법률심판 хууль нь 

Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхийг хянан шийдвэрлэх  

adjuster of damage 손해사정인 хохирлын тооцоо гаргагч 

adjustment 적응;정비нийцүүлэлт, зохицуулалт 

adjustment by the reduction of amount 감액조정 дүнг бууруулах замаар 

зохицуулах 

adjustment of damage 손해사정 хохирлын тооцоо хийх, зохицуулах 

adjustment of fisheries 어업조정 загас агнуурыг зохицуулах  

adjustment of international tax 국제조세조정 олон улсын татвартай 

нийцүүлэх 

administration 관리;운영;행정;행정부 удирдлага, засаг захиргаа  

administration bureau/office 사무국удирдах товчоо, эрхлэх газар 

administration for local autonomy 지방자치행정 орон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын захиргаа 

administration of justice 사법(司法) шүүх ажиллагаа явуулах 

administration of local government 지방자치행정 орон нутгийн засаг 

захиргаа явуулах 

administration of military affairs 병무행정 батлан хамгаалах хэргийг явуулах 
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administration of national referendum 국민투표사무 бүх нийтийн санал 

асуулгыг явуулах 

administration of state affairs 국정(國政) төрийн хэргийг явуулах, удирдах 

administration of supplied funds 여신관리 хангамжийн санг эрхлэх 

administration of the state government 국정(國政) муж улсын захиргаа 

administration/management of affairs/ business 사무관리 хэрэг, бизнес 

эрхлэх, удирдах 

administrative affairs 서무 захиргааны үйл хэрэг 

administrative agency concerned 관계행정기관 захиргааны агентлаг, алба 

administrative agency/authority 행정청 захиргааны агентлаг, эрх бүхий 

байгууллага 

administrative agency/office 행정관청 захиргааны агентлаг, алба, газар 

administrative agency/office/authority 관청 захиргааны агентлаг, алба, 

эрх бүхий байгууллага 

administrative agency/organ/body 행정기관 захиргааны агентлаг, 

байгууллага 

administrative appeal/trial 행정심판 захиргааны шийдвэрийг давж 

заалдах, шүүн таслах ажиллагааны журам 

administrative appeal/trial procedure 행정심판절차 захиргааны 

шийдвэрийг давж заалдах, шүүн таслах ажиллагааны журам 

administrative case 행정사건 захиргааны хэрэг 

administrative conciliation/coordination 행정조정 захиргааны журмаар 

эвлэрүүлэх, зохицуулах 

administrative consultative council 행정협의회 захиргааны зөвлөлдөх 

хороо 

administrative control/management 행정관리 захиргааны хяналт, 
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удирдлага 

administrative court 행정법원 захиргааны хэргийн шүүх 

administrative disposition/measure 행정처분 захиргааны хяналт, арга 

хэмжээ 

administrative district/zone 행정구역 захиргааны дүүрэг, бүс 

administrative division of the higher civil service examination 

고등고시행정과 төрийн өндөр албан тушаалтнаас шалгалт авах 

захиргааны хэлтэс 

administrative efficiency 행정능률 захиргааны удирдлагын үр нөлөө 

administrative guidance 행정지도 захиргааны удирдамж 

administrative guideline 관리지침 захиргааны заавар 

administrative information 행정정보 захиргааны мэдээлэл 

administrative inspection 행정감사 захиргааны шалгалт 

administrative litigation case 행정소송사건 захиргааны заргын хэрэг 

administrative litigation/proceedings 행정소송 захиргааны зарга, хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

administrative matters pertaining to national referendum 국민투표사무ард 

нийтийн санал асуулгатай холбоотой захиргааны асуудал 

administrative officer 서기관 захиргааны ажилтан 

administrative organization 행정조직 захиргааны байгууллага 

administrative plan 행정계획 захиргааны удирдлагын төлөвлөгөө 

administrative power/authority 행정권;행정권한 захиргааны удирдлагын 

эрх мэдэл, бүрэн эрх 

administrative procedure 행정절차 захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны журам 

administrative property 행정재산 захиргааны эд хөрөнгө 

administrative regulation 행정규제 захиргааны журам 
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administrative scrivener 행정서사 захиргааны нотариатч 

administrative secretary 간사 захиргааны нарийн бичгийн дарга  

administrative supervision 행정감독 захиргааны хяналт шалгалт, удирдлага 

administrator 관재인 захирагч, захиргааны албан тушаалтан 

administrator of inherited property 상속재산관리인 өв залгамжилсан эд 

хөрөнгийг хариуцагч, захиран зарцуулагч  

administrator of property 재산관리인 өмч хариуцагч, захирагч 

administrator of tax payment 납세관리인 татвар төлөлтийг хариуцагч 

administrator of trust property 신탁재산관리인 итгэмжлэгдсэн хөрөнгө 

хариуцагч 

administrator/trustee in bankruptcy 파산관재인 дампуурлын хэргийн 

захирагч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

admissibility of evidence 증거능력 хүлээн зөвшөөрөхүйц нотлох баримт 

admissibility to a party 당사자능력 аль нэг талыг хүлээн зөвшөөрөх 

admission 입국;자백;자복 оруулах, элсүүлэх 

admission tax 입장세 элсэлтийн татвар, хураамж 

admission ticket 입장권 орох тасалбар 

admonition 계고;훈계 анхааруулга, донгодох 

adopted child 양자 өргөмөл, үрчлэгдсэн хүүхэд  

adopted child by will 유언양자 гэрээслэлээр үрчлэгдсэн хүүхэд 

adopted son-in-law 서양자 өргөмөл, үрчлэгдсэн хүргэн 

adoption 입양 үрчлэх, хүлээн авах, батлах 

adoption by a foreigner 국외입양 гадаадын хүн үрчлэн авах 

adoption institution/agency 입양기관 үрчлэлт эрхлэх байгууллага/агентлаг 

adoption report 입양신고 үрчлэлтийн тайлан 

adoptive father 양부 үрчилсэн эцэг 
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adoptive mother 양모 үрчилсэн эх 

adoptive parent and adopted child 양친자 үрчилсэн эцэг, эх болон 

үрчлэгдсэн хүүхэд 

adoptive parents 양부모;양친 үрчилсэн эцэг, эх 

adoptive relationship 양친자관계 үрчлэлтийн харилцаа 

adult 성년;성년자;성인 насанд хүрэгч 

adultery 간음;간통 гэр бүлийн хүний итгэл эвдэх, гэр бүлийн хүндээ 

үнэнч бус байх 

advance 선수금 урьдчилгаа, давших 

advance acceptance of a bribe 사전수뢰 хээл хахууль авах явдал өсөх 

advance consultation 사전협의 урьдчилсан зөвлөгөөн 

advance notice 사전통고 урьдчилан мэдэгдэх, урьдчилан мэдэгдсэн 

advance notice of taxation 과세예고 татвар төлөх тухай урьдчилан мэдэгдэх  

advance notice/announcement/information 예고 урьдчилсан мэдэгдэл/ 

зарлал/мэдээлэл 

advance notice/notification 사전통지 урьдчилсан мэдэгдэл, мэдээлэл 

advance payment 선급;선수금;선납;예납;착수금 урьдчилгаа төлбөр 

advance payment amount 선급금 урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 

advance payment of expenses 비용선급 зардлын урьдчилгаа төлбөр 

advance reimbursement 사전구상 урьдчилсан нөхөн төлбөр 

advance warning 계고 урьдчилан анхааруулах, сэрэмжлүүлэх 

advance written warning 계고서 бичгээр урьдчилан анхааруулах 

advance/prior preparation 사전준비 урьдчилан, урьдаас бэлдэх 

advanced technology industry 첨단기술산업 дэвшилтэт технологитой 

үйлдвэр 

advancement 진보성 ололт амжилт, хөгжил дэвшил 

advantage 원용 ашиг тус, үр ашиг, давуу тал 
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advantage of the performance 변제이익 хэрэгжүүлэхийн ач тус 

advertisement 광고;선전;홍보 зар мэдээ, зар сурталчилгаа 

advertisement for prize 현상광고 шагналын талаарх мэдээлэл 

advertising expense 광고선전비 зар сурталчилгааны зардал 

advice 자문;지도(指導) зөвлөгөө 

adviser 고문(顧問) зөвлөх 

advisory committee 자문위원회 зөвлөх хороо 

Advisory Committee for Employment Insurance 고용보험전문위원회 Ажил 

эрхлэлтийн даатгалын зөвлөх хороо 

Advisory Council of Elder Statesman 국가원로자문회의 Төрийн ахмад 

ажилтны зөвлөх хороо 

Advisory Council on Democratic and Peaceful Unification 

민주평화통일자문회의 Ардчилсан болон Энхийн журмаар нэгдэх асуудал 

эрхэлсэн Зөвлөх хороо 

Advisory Council/Committee for Employment Policy 고용정책전문위원회 

Ажил эрхлэлтийн бодлогын зөвлөх хороо 

advisory organ/agency 자문기관 зөвлөх байгууллага, агентлаг 

advocacy 주장 өмгөөлөл, өмгөөллийн үйл ажиллагаа, хамгаалах 

advocate 변호사;변호인 өмгөөлөгч, хамгаалагч, дэмжиж үг хэлэх 

advocation 변호 өмгөөллийн үйлчилгээ, дэмжих ажиллагаа 

aerial light/lighting 항공등화 агаарын гэрэл, гэрэлтүүлэг 

aeronautical engineer/mechanic 항공기사 агаарын нисэх онгоц зохион 

бүтээгч инженер/ механик 

aeronautical technology 항공기술 онгоц зохион бүтээх технологи 

affair 역무 ажил хэрэг, асуудал 

affair of liquidation 청산사무 устгалын ажил, татан буулгах 
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affairs 업무 хэрэг явдал, үйл хэрэг 

affairs concerning the election 선거사무 сонгуультай холбоотой ажил 

affairs entrusted 수탁업무 итгэмжлэгдсэн ажил 

affiliated 소속된 хамтарсан, нэгдэн элссэн 

affiliated enterprise/business/company 계열기업;계열회사 хамтарсан төсөл/ 

бизнес/ компани 

affiliated organ/institution 부속기관 гишүүн байгууллага, нэгж 

affiliated/attached institution 부설기관 салбар, дэргэдэх байгууллага 

affiliation 입회(入會);합병 нэгдэх, гишүүнчлэл 

affinity 인척관계 ижил төстэй байх, нэгдмэл сэтгэлгээ 

affirmation of nullity, etc 무효등확인 хүчингүй болохыг батлах, нотлох 

affirmation of the non-existence 부존재확인 байхгүй болохыг батлах 

affixation of name 기명(記名) нэрсийг хавсаргах, нэмэх 

affixation of signature/name and seal 기명날인 гарын үсэг зурж/ нэрээ 

бичиж, тамга дарж баталгаажуулах 

affixture of a seal 날인 тамга дарах 

age 연령 нас, эрин үе  

aged person 고령자 хижээл, ахимаг настай, хөгшин хүн 

agencies of various levels 각급기관 олон түвшний агентлаг 

agency 기관;대리;대리점;대행기관 агентлаг, төлөөлөгчийн газар 

agency authority/power 대리권 агентлагийн эрх хэмжээ/ эрх мэдэл 

agency in possession 보유기관 эзэмшиж буй агентлаг 

agency litigation 기관소송 байгууллагын зарга, хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа 

agenda 의사일정 хэлэлцэх асуудал, шийдвэрлэх хэрэг 

agent 대리상;대리인 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, туршуул, тагнуул 

agent for the entry of a change of a holder (in the register) 명의개서대리인 
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эзэмшигчийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах агент 

agent for the transfer of the title/name (of inscribed securities) 

명의개서대리인 (нэр бичээстэй үнэт цаасны) эрх, нэрийг шилжүүлэх ажил 

эрхэлдэг агент 

agent in fact 임의대리인 бодитой байгаа агент 

aggravated additional due 중가산금 өр авлагыг өсөн нэмэгдүүлж төлөх 

aggravated confinement 중감금 хүндрүүлсэн нөхцлөөр хорих 

aggravated punishment 가중처벌 хүндрүүлсэн ял шийтгэл 

aggravation 가중 хүндрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал, чангалах 

aggravation for concurrent crimes 경합범가중 нэгэн зэрэг үйлдсэн гэмт 

хэргийг хүндрүүлэх нөхцөл байдал 

aggravation for cumulative offense 누범가중 нийлмэл гэмт хэргийг 

хүндрүүлэх нөхцөл байдал 

aggravation for repeated crime 누범가중 давтан үйлдсэн гэмт хэргийг 

хүндрүүлэх нөхцөл байдал 

aggravation or/and mitigation 가중감경 хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх 

aggregate 집합물;합계액 олонлог, нийт хэмжээ, нийлбэр 

aggregate building 집합건물 нэгдсэн байшин барилга 

aggregate contribution 출자총액 хандивын нийт хэмжээ 

aggregate goods insurance 집합보험 барааны даатгалын нийт хэмжээ 

aggregate land tax 종합토지세 газрын татварын нийт хэмжээ 

aggregate tax invoice for respective/ individual suppliers 

매입처별세금계산서합 тухайн/бие даасан нийлүүлэгчийн татварын 

нэхэмжлэлийн нийт хэмжээ 

aggregation 집합 патентлах чадваргүй эвлүүлэг, нийлүүлэх 

agitation 선동 ухуулга, уриалга 
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agreed interest 약정이자 болзмол, тохиролцсон хүү, ашиг сонирхол 

agreed interest rate 약정이율 болзмол, тохиролцсон хүүгийн хэмжээ 

agreed rate of interest 약정이율 хүүгийн тохиролцсон хэмжээ 

agreement 계약;동의;약정;합의;협약;협정 тохиролцоо, хэлэлцээр, гэрээ 

agreement between labor and management 노사합의 ажиллагсад болон 

удирдлагын хоорондын хөдөлмөрийн хэлэлцээр 

agreement certificate 협약증서 гэрээний гэрчилгээ 

agreement for supply 공급계약 ханган нийлүүлэх хэлэлцээр, гэрээ 

agreement in writing 서면합의 бичгээр үйлдсэн хэлэлцээр, гэрээ 

agreement on possession 점유개정 эзэмших хэлэлцээр, гэрээ 

Agreement on Textiles and Clothing 섬유및의류에관한협정 Оёмол, сүлжмэл 

эдлэл, бэлэн хувцасны тухай гэрээ 

agreement procedure 동의절차 гэрээ хэлэлцээр байгуулах журам 

agricultural and fishery/marine products 농수산물 хөдөө аж ахуй, загас 

агнуур, далайн бүтээгдэхүүн 

agricultural association corporation 영농조합법인 хөдөө аж ахуйн 

нийгэмлэгийн корпораци 

agricultural association/cooperative 영농조합 хөдөө аж ахуйн нийгэмлэг, 

хоршоо 

agricultural chemicals 원제 хөдөө аж ахуйн, тариалангийн химийн бодис 

agricultural cooperative 농업협동조합 хөдөө аж ахуйн хоршоо 

agricultural corporation 농업회사법인 хөдөө аж ахуйн корпораци 

agricultural land 농지 хөдөө аж ахуйн, тариалангийн газар 

agricultural product 농작물 хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

agricultural products 농산물 хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

agriculture and fishery development bond 농어촌발전채권 хөдөө аж ахуй, 

загас агнуурыг хөгжүүлэх бонд 
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agro-chemicals management fund 농약관리기금 агро-химийн 

менежментийн сан 

agro-fishery products/items 농수산물 хөдөө аж ахуй, загас агнуурын 

бүтээгдэхүүн, бараа 

agro-industrial complex 농공단지 хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн комплекс 

aid 구제(救濟);보조;부조;알선 тусламж, тус дөхөм үзүүлэх 

aid 방조(幇助) татаас, тэтгэлгийн төрөл 

aid and abetment 방조(幇助) гэмт хэрэг үйлдэхэд туслах болон хатгах 

aider 방조자 туслагч, хатгагч, хамжигч 

aids 부조금 дархлалын олдмол хам шинж 

AIDS patient 후천성면역결핍증환자 ДОХ-оор өвчлөгч 

aim 목적 зорилго, санаа 

air pollutant 대기오염물;대기오염물질 агаар бохирдуулагч 

air pollutant emission/discharge facility 대기오염 물질배출시설 агаар 

бохирдуулагч хүчил төрөгчийг зайлуулах төхөөрөмж 

air pollution 대기오염 агаарын бохирдол 

air pollution level 대기오염도 агаарын бохирдлын төвшин 

air pollution prevention 대기오염방지 агаарын бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх 

air pollution prevention facility 대기오염방지시설 агаарын бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмж 

air pollution substance 대기오염물;대기오염물질 агаарын бохирдуулагч 

бодис 

air route 항공로 агаарын зам 

air traffic controller 관제사 агаарын замын хянагч 

air transportation 항공운송 агаарын тээвэр, тээвэрлэлт 
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air transportation brokerage business 항공운송주선업 агаарын тээврийн 

зуучлалын бизнес 

air transportation business 항공운송사업 агаарын тээврийн бизнес 

air transportation business operator 항공운송사업자 агаарын тээврийн 

бизнес эрхлэгч 

aircraft 항공기 нисэх онгоц, агаарын хөлөг 

aircraft accident or shipwreck 조난 нисэх буюу усан онгоцны осол, 

сүйрэл 

aircraft handling business 항공기취급업 нисэх онгоцны бизнес 

aircraft handling businessman 항공기취급업자 нисэх онгоцны бизнесмэн 

aircraft use business 항공기사용사업 нисэх онгоц ашиглах бизнес 

aircraft use businessman 항공기사용사업자 нисэх онгоц ашигладаг 

бизнесмэн 

aircrew 항공기승무원 нисэх онгоцны баг 

airline 항공로 агаарын шугам, агаарын тээвэрлэгч 

airplane 항공기 нисэх онгоц, хөлөг онгоц 

airport development project/business 공항개발사업 нисэх буудлыг 

хөгжүүлэх төсөл, бизнес 

airport district 공항지구 нисэх буудлын дүүрэг 

airport facilities 공항시설 нисэх буудлын байгууламж 

airport zone 공항구역 нисэх буудлын бүс 

airway 항공로 агаарын зам, амьсгалын зам 

airworthiness 감항(堪航) нислэгт тэнцэх 

alcohol 술 спирт, согтууруулах ундаа 

alcoholic beverage 술;증류주 согтууруулах ундаа 

alcoholic beverage sales business 주류판매업 согтууруулах ундаа борлуулах 

бизнес 
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alcoholic beverage sales business license 주류판매업면허 согтууруулах 

ундаа борлуулах бизнесийн тусгай зөвшөөрөл 

alcoholic beverage sales business licensee 주류판매업면허권자 

согтууруулах ундаа борлуулах бизнесийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

algorithm 해법 алгоритм 

alien 외국인 гадаадын иргэн, гадаадын харъяат 

alien registration 외국인등록 гадаадын иргэдийн бүртгэл 

all members of the company 총사원 компанийн бүх гишүүд 

all subject 전과(全科) бүх субъект 

all the members 총사원 бүх гишүүд 

all the partners 총사원 бүх түнш 

all the reported bankruptcy creditors 총파산채권자 дампуурлын тайланд 

тусгагдсан бүх зээлдэгч 

all-inclusive table 총괄표 бүх хүнийг багтаах ширээ 

allegation 주장 мэдэгдэл, өргөдөл, баталгаа, цагаатгал, шалтгаан, 

үндэслэл 

alleged fact 주장사실 үйлдсэн баримт 

alliance 동맹;연합회 холбоо, нэгдэл, гэрлэлт 

allocation 분담;할당 хуваарилалт 

alloted amount 분담액 хуваарилсан, төсөвлөсөн үнийн дүн 

alloted charge 분담금 хуваарилсан төлбөр 

alloted charges for vocational training 직업훈련분담금 мэргэжлийн 

сургалтад зориулсан төлбөр, хураамж 

allotment 배당;부담액;분담;분담액;분배;할당 хуваарилах, төсөвлөх, 

хуваарилсан хувьцаа, түрээслүүлсэн газрын хэсэг 

allotment of new stocks 신주배정 шинэ хувьцаа хуваарилах 
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allowance 급여;수당;허락 шан, мөнгөн тэтгэлэг, туслалцаа, цалингийн 

нэмэгдэл 

allowance for good attendance 정근수당 амжилттай оролцсны, 

хамрагдсаны тэтгэлэг 

allowance for night work 야간근로수당 шөнийн цагаар ажилласны 

нэмэгдэл 

allowance for voluntary retirement/ resignation before the age limit 

명예퇴직수당 тэтгэвэрт гарах нас болохоос өмнө сайн дураараа 

тэтгэвэрт гарсан, ажлаа өгсний тэтгэлэг 

allowances and bonus 상여 шагнал, урамшил 

allowances for job-seekers 구직급여 ажил хайгчийн тэтгэлэг 

allurement 유치(誘致) хууран мэхлэлт 

alteration 변경;변형 гэрээний нөхцлийн өөрчлөлт, засвар, нэмэлт 

alteration of a right 권리변동 эрхийн өөрчлөлт 

alteration of land shape and quality 토지형질변경 газрын хэлбэр, чанарыг 

өөрчлөх 

alteration of the purpose of use 용도변경 ашиглах зорилгыг өөрчлөх 

alternation 변조 сэлгэлт, ээлжлэх, сэлгэн ажиллах 

alternation of land category 지목변경 газрын ангиллыг сэлгэх 

alternative claim 선택채권 өөр гомдол, альтернатив зарга  

amalgamation 합병 холбоо, нэгдэл 

ambassador extraordinary and plenipotentiary 특명전권대사 онц бөгөөд 

бүрэн эрхт элчин сайд 

amelioration 개선(改善) сайжруулах, тордох 

amended report/return 수정신고 нэмэлт, засвар оруулсан тайлан, тасалбар 

amendment 수정 засвар, нэмэлт өөрчөлт 

amendment to the Constitution 헌법개정 үндсэн хуульд өөрчлөлт, нэмэлт 
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оруулах 

amnesty 사면 өршөөл 

among persons in remote/distant places 격지자간 зэлүүд, алслагдсан 

газрын хүмүүсийн дунд 

amortization 소각(消却) үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх, элэгдэл хорогдол 

amount 금액 тоо ширхэг, хэмжээ, дүн 

amount borne by causers 원인자부담금 хохирол учруулагчийн хариуцах 

хэмжээ 

amount discrepancy/difference in (currency) conversion/exchange 교환차액 

мөнгө хөрвүүлэх, солиход хэрэглэх зөрөө, ялгааны хэмжээ 

amount exceeding the par/face value 액면초과액 дуудсан, нэрлэсэн үнээс 

илүү гарсан хэмжээ 

amount for recourse 소구금액 нөөцийн хэмжээ 

amount guaranteed 보증금액 баталгаатай хэмжээ 

amount imposed according to tax base 과세표준과세액 татварын суурийн 

дагуу ногдуулах хэмжээ 

amount in arrears 체납액 хойшлуулагдсан төлбөрийн хэмжээ 

amount insured 보험금 даатгагдсан хэмжээ 

amount liable for deposit 공탁의무액 урьдчилгаа төлбөл зохих хэмжээ 

amount obtained at auction 경매대금(競賣代金) дуудлага худалдаагаар 

авсан үнэ 

amount obtained by unjust enrichment 부당이득금 шударга бусаар 

баяжсанаас олсон орлогын хэмжээ 

amount of a fine 벌금액 анз, торгуулийн хэмжээ 

amount of a penalty 벌금액 шийтгэлийн, торгуулийн хэмжээ 

amount of advance payment 선불금 урьдчилсан төлбөрийн хэмжээ 
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amount of annual expenditure 세출금 жилийн зарлагын зардлын хэмжээ 

amount of annual revenue/income 세입(歲入)금 жилийн ашиг, орлогын 

хэмжээ 

amount of a bad/irrecoverable debt 대손금 найдваргүй, буцаан төлөх 

боломжгүй өрийн хэмжээ 

amount of bill 어음금액 нэхэмжлэл, төлбөрийн хэмжээ 

amount of bond margin 사채차액 бондын зөрөөний хэмжээ 

amount of bond/debenture 채권(債券)금액 бонд, өрийн бичгийн хэмжээ 

amount of charge/allotment 부담금액 төлбөр, хуваарилалтын хэмжээ 

amount of claim/credit 채권(債權)금액;채권(債權)액 зарга, гомдлын 

шаардлага, зээлийн хэмжээ 

amount of collection 징수금 хандивын хэмжээ 

amount of compensation 배상금;배상액 нөхөн төлбөрийн хэмжээ 

amount of corporate tax 법인세액 аж ахуйн нэгж, байгууллагын татварын 

хэмжээ 

amount of costs of the lawsuit 소송비용액 хэргийн, нэхэмжлэлийн зардал 

amount of deduction 공제(控除)액 суутгал, хөнгөлөлтийн хэмжээ 

amount of deficits 결손금;결손금액 алдагдлын хэмжээ 

amount of distribution 배당액 хуваарилалтын хэмжээ 

amount of gift tax assessed 증여세과세가액 үнэлэгдсэн бэлгийн татварын 

хэмжээ 

amount of imposition 부과금 ногдуулсан хэмжээ 

amount of income 소득금액;수입금액 ашиг орлогын хэмжээ 

amount of income generated from a domestic source 국내원천소득금액 

дотоодын эх үүсвэрээс бий болгосон ашиг орлогын хэмжээ 

amount of income subject to tax reduction and/or exemption 감면소득금액 

татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдах ашиг орлогын хэмжээ 
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amount of investment/contribution 출자액 хөрөнгө оруулалт, хандивын 

хэмжээ 

amount of lawsuit costs 소송비용액 шүүхийн зардлын хэмжээ 

amount of liquidation income 청산소득금액 устгалын, татан буулгасан 

орлогын хэмжээ 

amount of loss 결손금;결손금액;손실금 хохирол, алдангийн хэмжээ 

amount of minimum wage 최저임금액 цалингийн доод түвшний хэмжээ 

amount of money 금액 мөнгөний хэмжээ 

amount of money collected 징수금 цуглуулсан мөнгөний хэмжээ 

amount of money for release from provisional seizure/attachment 

가압류해방금액 түр хураасан, хөрөнгө хурааснаас чөлөөлгөдсөн 

мөнгөний хэмжээ 

amount of national tax refund 국세환급금 үндэсний татварын буцаалтын 

хэмжээ 

amount of net assets 순자산액;순재산액 нийт хөрөнгийн хэмжээ 

amount of net working capital 영업용순자본액 үйл ажиллагааны нийт 

хөрөнгийн хэмжээ 

amount of nonpayment of tax 미납세액 татвар төлөөгүй хэмжээ 

amount of ordinary wages 통상임금액 ердийн цалин хөлсний хэмжээ 

amount of payment 납부금액;납입금 төлбөрийн хэмжээ 

amount of penalty 벌금액 шийтгэл, торгуулийн хэмжээ 

amount of performance 변제액 гүйцэтгэлийн хэмжээ 

amount of redemption 상환(償還)금;상환(償還)액 төлбөрийн хэмжээ 

amount of repayment 상환(償還)액 буцааж төлөх хэмжээ 

amount of revenue 수입금액 орлогын хэмжээ 

amount of sale 매출액 борлуулалтын хэмжээ 
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amount of sales tax 매출세액 худалдааны татварын хэмжээ 

amount of security money 보증금액 үнэт цаасны мөнгөний хэмжээ 

amount of shares to be borne 부담액 хариуцах хувьцааны хэмжээ 

amount of tax 과세가액;세액 татварын хэмжээ 

amount of tax assessment 산출세액 татварын үнэлгээний хэмжээ 

amount of tax base 과세표준금;과세표준금액 татварын суурь үнийн хэмжээ 

amount of tax reduced and/or exempted 감면세액 бууруулсан болон/буюу 

чөлөөлсөн татварын хэмжээ 

amount of tax revenues 세입(稅入)금 татварын орлогын хэмжээ 

amount of tax to be paid 납부세액 төлөх татварын хэмжээ 

amount of the corporation income 법인소득금액 компанийн орлогын 

хэмжээ 

amount of the refund of national taxes 국세환급금 үндэсний татвар буцаан 

төлөх хэмжээ 

amount of the tax payment by annual installment 연부연납세액 жилээр 

хэсэгчлэн төлөх татварын хэмжээ 

amount of unpaid tax 미납세액 төлөгдөөгүй татварын хэмжээ 

amount of wage 임금액 цалин, хөлсний хэмжээ, дүн 

amount paid at auction 경매대금(競買代金) дуудлага худалдаанд төлсөн 

хэмжээ 

amount to be additionally collected 추징금;추징금액 нэмж цуглуулбал 

зохих хэмжээ 

amount to be borne by the National Treasury 국고부담금 Үндэсний 

Төсвөөс сан хөмрөгт, гаргах хэмжээ 

amount to be distributed 배당액 хуваарилагдах хэмжээ 

amount to be paid 납부금액;지급금 төлөгдөх хэмжээ 

amusement 오락;유기(遊技) хөөр баяр, цэнгээн, үзүүлбэр 
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amusement business affecting public morals 풍속영업 нийтийн зан 

суртахуунд нөлөөлөх цэнгээнт бизнес 

amusement district 위락지구 цэнгээнт үзүүлбэрийн талбай 

amusement park 유원지 цэнгэлдэх хүрээлэн 

amusement place business 유기장업(遊技場業) цэнгээний газрын бизнес 

analogous 유사의 адил, төсөөтэй 

analogous promoter 유사발기인 адилхан зохион байгуулагч, сурталчлагч 

analogy 유추 ижил төстэй байдал, аналог 

analysis of regulation impact 규제영향분석 журмын хэрэгжилтийн үр 

нөлөөнд дүн шинжилгээ хийх 

ancestor 존속(尊屬);피상속인 өвөг дээдэс 

anchorage 정박장소;정박지 зангуу хаях, аргамж уях газар 

anchorage charge 정박료 зангууны төлбөр 

anchorage place/zone 정박장소;정박지 зангуу хаях газар/бүс 

ancient-city district 고도지구(古都地區) эртний хотын дүүрэг 

anesthesia 마취 мэдээ алдуулах, нойрсуулах 

annexation 첨부;합병 хүчээр нэгтгэх, бүрэлдэхүүндээ оруулах, хавсаргах 

annexed island 부속도서 булаан эзэлсэн арал 

announcement 고지;통지 мэдээ, мэдээлэл, зар, зарлал 

annual allowance 세비 жилийн цалин тэтгэлэг 

annual expenditure 세비;세출 жилийн зардал, зарлага 

annual expenditure budget 세출예산 жилийн зардлын төсөв 

annual income 세입(歲入) жилийн ашиг орлого 

annual installment 연부 жил жилээр төлөх төлбөр 

annual paid vacation/leave 연차유급휴가 жилийн цалинтай амралт, чөлөө 

annual report 연차보고서 жилийн тайлан 
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annual revenue 세입(歲入) жилийн орлого 

annual salary 연간급여 жилийн цалин 

annual salary system 연봉제 жилийн цалингийн тогтолцоо 

annuity 연금 жил бүрийн төлбөр, олговор, гэрээслэл 

annuity insurance 연금보험 олговор, гэрээслэлийн даатгал 

anonymous 익명의 нэргүй, нэрээ нууцалсан 

anonymous association 익명조합 нэргүй нийгэмлэг, аминчилсан холбоо 

anonymous partner/member 익명조합원 нэрээ нууцалсан түнш, гишүүн 

anti-government activities 반국가활동 төр засгийн эсрэг ажиллагаа 

anti-government organization 반국가단체 төр засгийн эсрэг байгууллага 

anti-social 반사회적 нийгэмд харш 

anti-social order 반사회질서 нийгэмд харш дэг журам 

anti-static 내정 нийгэмд харш дотоод хэрэг, төрийн хэрэг 

anticipation 기대 урьдаас мэдэх, тааварлах 

antitrust 독점규제및공정거래 дангаар ноёрхлын эсрэг, монополийн эсрэг  

any person’s permission to have other persons use his name 명의대여 өөр 

хүнд нэрээ ашиглуулахыг зөвшөөрсөн аливаа этгээдийн зөвшөөрөл 

apartment house/building 공동주택;아파트 орон сууцны байшин/барилга 

apparatus 기구(器具) хэрэгсэл, аппарат 

apparent 공연한 илэрхий, тодорхой, ойлгомжтой 

apparent representation 표현대리 тодорхой мэдээлэл, төлөөлөл 

apparent representation director 표현대표이사 шууд төлөөлөх захирал 

apparently 공연히 бололтой, мэт 

appeal 상고;상소;소청;이의;항고;항소 давж заалдах нэхэмжлэл, илгээлт, 

тунхаг 

appeal for affirmation/confirmation of nullity, etc 무효등확인심판 гэрээ 

хүчин төгөлдөр бус болохыг баталж, нотлох зэрэг давж заалдах гомдол 
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appeal for fulfillment/performance of obligation/duty 의무이행심판 үүрэг, 

хариуцлага биелүүлэх, хэрэгжүүлэх талаар давж заалдах гомдол гаргах 

appeal litigation 항고소송 хэрэг давж заалдах ажиллагаа 

appeal of dissatisfaction 불복항고 хангалтгүй гэж давж заалдах 

appeal record 항고기록 давж заалдах протокол 

appeal review 소청심사 давж заалдсныг хянан үзэх 

appeal commission 소청심사위원회 давж заалдах комисс 

appearance 출두 үзэгдэх, оролцох, байлцах 

appearance in court 입정 шүүхэд очих, байлцах 

appearance of the principal 본인출석 итгэмжлэгч хүрэлцэн ирэх 

appellant 상고인;항고인;항소인 давж заалдах нэхэмжлэл гаргагч 

appellate brief 상고이유서;항소이유서 давж заалдах үүрэг, хэргийн 

хураангуй материал 

appellate court 상고법원;상소심법원;제 2 심;항고법원;항소법원 давж заалдах 

шатны шүүх 

appellate instance 상소심 давж заалдах шат 

appellate judgment 항소심판결 давж заалдах шүүхийн шийдвэр 

appellate review 항고심사 давж заалдах журмаар хэргийг дахин хянах 

appellate trial 항고심판;항소심 давж заалдах шүүх хуралдаан 

appellate trial judge 항고심판관 давж заалдах шүүхийн шүүгч 

appellate tribunal 항고심판소 давж заалдах шүүх 

appellee 피청구인;피항소인 давж заалдах гомдлын хариуцагч 

appendage 부속물 дагавар, хавсарга 

appendant nature 부종성 үндсэн үүргийн шинж чанар 

appending 첨부 нэмэх, хавсаргах, тамга дарах 

appendix 부속서류 нэмэлт, хавсралт 
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applicable Act 근거법 хэрэглэх хууль, эрх зүйн акт 

applicable example 적용례 хэрэглэх жишээ 

applicable law 준거법 хэрэглэх хууль 

applicable provisions 근거규정 хэрэглэх заалт 

applicant 신청인;응모자;출원(出願)인 хүсэлт гаргагч, мэдүүлэгч 

applicant for a patent 특허출원자 патентын мэдүүлэг 

applicant for a public summons 공시최고신청인 шүүхэд дуудах хүсэлт 

гаргагч 

applicant for auction 경매신청인 дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт 

гаргагч 

applicant for examination 심사청구인 шалгуулах тухай хүсэлт гаргагч 

applicant for mining 광업출원인 уурхай ажиллуулахыг хүсэгч 

applicant for mining rights 광업출원인 уурхай ажиллуулах эрх авах, 

хүсэлт гаргагч 

applicant for registration 등기신청인 бүртгүүлэх өргөдөл, гаргагч 

application 신청;적용;출원(出願);출원(出願)서 хэрэглэх, өргөдөл, мэдүүлэг 

application for a job 구직신청 ажилд орох өргөдөл 

application for a patent 특허출원 патент хүссэн өргөдөл 

application for a public summons 공시최고신청 зарлан дуудах хүсэлт 

application for a retrial 재심청구 шүүх хурал дахин хийлгэх хүсэлт 

application for a ruling/adjudication 재정(裁定)신청 тогтоол, шүүхийн 

шийдвэр гаргуулах хүсэлт 

application for an insurance policy 보험가입신청서 даатгалын гэрээ хийх 

хүсэлт 

application for an objection against trademark registration 상표등록이의신청 

барааны тэмдгийн бүртгэлийг эсэргүүцэж гомдол гаргах 

application for approval 승인신청 батлуулах, сайшаалгах хүсэлт 
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application for auction 경매신청 дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт 

application for cancellation 말소청구 хүчингүй болгох хүсэлт 

application for challenge 기피신청 шаардлага, сорилт, хүсэлт 

application for change of date 기일변경신청 хугацаа өөрчлөх хүсэлт 

application for compulsory auction 강제경매신청 албадлагын дуудлага 

худалдаанд оролцох хүсэлт 

application for construction/building permission 건축허가신청 барилга, 

байшин барих зөвшөөрөл хүсэх 

application for correction/rectification 경정신청 засах, алдаа засуулах 

хүсэлт 

application for delivery 교부신청 нийлүүлэх хүсэлт 

application for design registration 의장등록출원 загвар, зохиомж 

бүртгүүлэх хүсэлт 

application for designation of date 기일지정신청 хугацаа товлох хүсэлт 

application for dissatisfaction/objection 불복신청 хангагдаагүй, эсрэг 

байгаа тухай мэдүүлэг 

application for divorce 이혼청구 гэрлэлтийг цуцлах өргөдөл 

application for evidentiary document 서증신청 нотлох баримтыг 

хүсэмжилсэн хүсэлт 

application for examination as evidence 증거신청 нотлох баримтыг 

шалгах хүсэлт 

application for examination/inspection 심사청구 шалгуулах, байцаан 

хянуулах хүсэлт 

application for help 구인(求人)신청 тусламж авах хүсэлт 

application for inspection 열람신청 шалгалт хийлгэх өргөдөл 

application for international patent 국제특허출원 олон улсын патентын 
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өргөдөл 

application for job-offering 구인(求人)신청 ажлын санал хүсэх 

application for mining rights 광업출원 уурхай ажиллуулах эрх хүссэн 

өргөдөл 

application for payment in kind 물납신청 биетээр төлөр авах хүсэлт 

application for protective custody 보호감호청구 урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор цагдан хорих, саатуулах хүсэлт 

application for provisional seizure/attachment 가압류신청 түр битүүмжлэх, 

хураах хүсэлт 

application for purchase 매수신청 худалдан авах санал, хүсэлт 

application for reduction and/or exemption 감면신청 хөнгөлөх болон 

чөлөөлөх өргөдөл 

application for registration 등기신청;등록신청;등록출원 бүртгүүлэх өргөдөл 

application for registration of service mark 서비스표등록출원 үйлчилгээний 

тэмдэг бүртгүүлэх мэдүүлэг 

application for remedy/compensation 배상신청 сэргээх, нөхөн төлөх 

хүсэлт 

application for remedy/relief/aid 구제(救濟)신청 эмчилгээ, дэмжлэг, 

тусламж хүсэх 

application for stocks/shares 주식청약 хувьцаа худалдан авах, 

эзэмшихийг хүссэн өргөдөл 

application for taking-over 수계신청 хяналт тогтоож эзэмших хүсэлт 

application for tax reduction or/and exemption 조세감면신청 татвараас 

хөнгөлөх, чөлөөлөхийг хүссэн өргөдөл 

application for the designation of jurisdiction 관할지정신청 хэргийн 

харьяалал тогтоохыг хүссэн өргөдөл 

application for the exemption/release 면제신청 чөлөөлөх, суллах өргөдөл 
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application for perusal 열람신청 хянах, уншиж үзэх хүсэлт 

application for the registration of trademark 상표등록출원 барааны тэмдэг 

бүртгүүлэх өргөдөл 

application for the utility model registration 실용신안등록출원;실용신안등록 

출원서 хэрэглээний загварын бүртгэлийн өргөдөл 

application form 출원(出願)서 өргөдлийн маягт 

application form for registration 등기신청서 бүртгэлийн өргөдлийн маягт  

application form for stocks/shares 주식청약서 хувьцаа худалдан авах, 

эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн маягт 

application mutatis mutandis 준용 холбогдох өөрчлөлттэйгээр хэрэглэх 

application scope 적용범위 өргөдлийн хамрах хэрэглэх хүрээ 

application to make an insurance contract 보험가입신청서 даатгалын гэрээ 

байгуулах хэрэглэх хүсэлт 

appointed date of a public auction/sale 공매기일 нийтийн дуудлага 

худалдаа, борлуулалтын товлосон өдөр 

appointed date of payment 납기일;납부기일 төлбөр хийхээр товлосон өдөр 

appointed party 선정당사자 томилогдсон тал 

appointment 보직;선임;임용;지명(指名);지정 томилолт, томилгоо 

appointment (appoint) 임명 томилох, томилгоо 

appointment and dismissal/removal 임면 томилгоо, халах, чөлөөлөх 

appointment authority holder 임용권자 томилох эрх бүхий албан 

тушаалтан 

appointment of a director 이사선임 захирлын томилгоо 

appointment of an acting director/person 직무대행자선임 захирлын үүрэг 

гүйцэтгэгчийг томилох, тодорхой этгээдийг түр орлох 

appointment of an auditor 감사선임 аудиторыг томилох 
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apportioned amount 배당금 хуваарилсан хэмжээ 

apportionment 분배 зүй зохистой хуваарилалт, тоо хэмжээг тогтоох, 

зүйлчлэх 

appraisal 감정;심사;평가 үнэлгээ 

appraisal and assessment 감정평가 үнэлгээ болон үнэлэлт тогтоох 

appraisal and assessment institution 감정평가기관 үнэлгээ болон үнэлэлт 

тогтоох байгууллага 

appraisal business operator 감정평가업자 үнэлгээний бизнес эрхлэгч 

appraisal fee 감정료 үнэлгээний хураамж, төлбөр 

appraisal institution 감정기관 үнэлгээний байгууллага, нэгж 

appraisal of assets 자산평가 эд хөрөнгийн үнэлгээ 

appraisal of property 재산평가 өмчийн үнэлгээ 

appraisal report 감정평가서 үнэлгээний тайлан 

appraisal right by a stockholder/shareholder 주식매수청구권багц хувьцаа 

эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигчийн үнэлгээний эрх 

appraisal system 감정평가제도 үнэлгээний тогтолцоо 

appraised amount/value 평가액 үнэлсэн хэмжээ, үнэ цэнэ 

appraised price 감정가격 тогтоосон үнэ  

appraised value 감정가액 тогтоосон үнэ, цэнэ 

appraiser 감정인 үнэлэгч 

apprenticeship 수습(修習) дадлагын ажил, суралцах үе, дагалдан 

ажиллах 

approach surface 진입표면 дөхөж очих гадаргуй 

approach zone 진입구역 дөхөж очих бүс 

appropriate 상당한холбогдох, зохих ёсны 

appropriate price 적정가격 зохимжтой үнэ 

appropriate reserve income 적정유보소득 зохистой нөөцийн орлого 
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appropriation 계상;충당 төсөвлөх, хувьдаа завших 

appropriation fund/money 충당금 төсвийн хөрөнгө, мөнгө 

appropriation for a bad/irrecoverable debt 대손충당;대손충당금 найдваргүй, 

буцаж төлөгдөхгүй өрийг төсөвлөх, хуваарилах 

appropriation for performance 변제충당 гүйцэтгэлийг төсөвлөх 

appropriation for the payment of a debt 변제충당 өрийн төлбөрийг 

төсөвлөх 

approval 검정;동의;승낙;승인 дэмжлэг, баталгаа, зөвшөөрөл 

approval on completion 준공인가 дуусгасны баталгаа 

approval on model 형식승인 загварыг батлах 

approval seal 검인(檢印) баталгааны тэмдэг 

appurtenance 부속품;속구;종물 нэмэлт гэрээ байгуулах эрх  

appurtenances 부속물 бүрдэл хэсэг 

appurtenant 부속품 бүрдүүлсэн, хамааруулсан, хавсаргасан, нэмсэн 

appurtenant facilities 부대시설 нэмэлт төхөөрөмж 

appurtenant land 부속토지 хамааралтай газар 

appurtenants 부대시설 хамааруулсан эд юмс 

aptitude 소질 авъяас чадвар 

aquisition for value 유상취득 үнэлж худалдан авах 

arable land 경지 тариалангийн газар 

arbitral award 중재판정 арбитрын шийдвэр 

arbitral institution 중재기관 арбитрын байгууллага 

arbitral proceeding 중재절차 арбитрын ажиллагаа 

arbitral tribunal 중재판정부 арбитрын шүүх 

arbitrary purchase and sale 임의매매 дур зоргоороо худалдаж авах ба 

борлуулах 
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arbitration 중재;중재절차 арбитр, арбитрын ажиллагаа 

arbitration agreement 중재계약;중재합의 арбитрын хэлэлцээр, гэрээ 

arbitration award 중재결정;중재재정 арбитрын шийдвэр 

arbitration clause 중재조항 арбитрын нөхцөл, заалт 

arbitration committee 중재위원회 арбитрын хороо 

arbitration procedure 재정절차 арбитрт хэрэг шийдвэрлэх дэг 

arbitrator 중재인 арбитрч 

architectural work 건축저작물 уран барилгын бүтээл 

archives 공문서 архив 

area 부지(敷地) бүс, дүүрэг, талбай 

area of prevention of radio wave disturance 전파장해방지구역 радио 

долгионы саатлаас сэргийлэх бүс 

argument 다툼;변론 үндэслэл, учир шалтгаан, нотолгоо, маргаан, 

мэтгэлцээн 

armed forces 병력(兵力) зэвсэгт хүчин 

arrangement 정비 хэлэлцээр, тохиролцоо 

arrangement (arrange) 정리(整理) тохиролцох, төлөвлөх 

arrangement on mutual aid 공제(共濟)약관 харилцан туслахаар 

тохиролцох 

arrear 체납 өр, төлбөрийн хугацаа хэтрэх 

arrearages 연체금 өр, төлбөр, нөөц 

arrears 미불금;연체금 өр, төлбөр 

arrears of tax 미납세 татварын өр 

arrest 검거;구속;구인(拘引);나포;체포 баривчлах, саатуулах, цагдан хорих 

arrival of maturity date 변제기도래 өр зээл төлөх хугацаа 

arrival of time 기한도래 хугацаа болох 

arson 방화(放火) галдан шатаах 
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article 물;물건;물품;조;품목 зүйл, хэсэг, бараа, эд зүйл 

article in the possession 점유물 эзэмшилд байгаа эд зүйл 

article of evidence 증거물 нотлох баримт, эд зүйл 

article retained 유치물 хадгалагдсан эд зүйлс 

articles 규약 зүйл заалт 

articles of a corporation 법인정관 компанийн дүрэм 

articles of Act 법조(法條) хуулийн зүйл, заалт 

articles of association 정관 нийгэмлэгийн дүрэм 

articles of consumption 소비물 хэрэглээний дүрэм 

artificial insemination 인공수정 хиймлээр үр тогтоох 

artificial island 인공도 хиймэл арал 

artificial pregnancy 인공임신 зохиомол жирэмслэлт 

ascendant 존속(尊屬) дээд өвөг 

ascertainment 탐지;확인 тогтоох, тодорхойлох 

assailant 가해자 довтлогч, халдагч 

assault 폭행довтолгоо, айлган сүрдүүлэлт, халдах 

assembly 의회;집회 хуралдаан, ассамблей, цугларалт 

assembly of bondholders 사채권자집회 бонд эзэмшигчдийн хурал 

assembly of related persons 관계인집회 холбогдох хүмүүсийн хурал 

assemblyman present 출석의원оролцож буй Ассамблейн гишүүн  

assent 동의 тохиролцоо, соёрхон батлах, зөвшөөрөх 

assertion 주장баталгаа, нотолгоо, мэдүүлэг 

assessed amount of the gift tax 증여세과세가액 бэлэгийн татварын 

үнэлсэн хэмжээ 

assessed amount/value 평가액 үнэлсэн хэмжээ, үнэ цэнэ 

assessed tax amount of global/total income 종합소득산출세액 бүх, нийт 
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орлогын үнэлсэн татварын хэмжээ 

assessment 사정(査定);심사;평가 үнэлгээ, тооцолт, тодорхойлолт, 

ногдуулалт 

asset 재산эд хөрөнгө, өр төлөгдөх өв хөрөнгө, сан хөмрөг 

asset of partnership 조합(組合)재산 нөхөрлөлийн хөрөнгө 

assets for non-business use 비업무용자산 бизнесийн бус зориулалтаар 

ашиглах хөрөнгө 

assets in stock 재고자산 хувьцааны хөрөнгө  

assets revaluation 자산재평가эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ 

assets revaluation reserve 자산재평가적립;자산재평가적립금 нөөц 

хөрөнгийн дахин үнэлгээ 

assets status 자산상태 эд хөрөнгийн статус 

assets value 자산가액 эд хөрөнгийн үнэ цэн 

assigned 소속된 эрх залгамжилсан, баталгаажсан 

assignee 양수인 эрх залгамжлагч, бүрэн эрхт төлөөлөгч, итгэмжлэгч 

assignment 양도 эрх шилжүүлэх, өр, төлбөр шилжүүлэх, томилолт 

assignment of position 정급 албан тушаалын томилолт 

assignment order 전부명령 эрх шилжүүлэх тогтоол 

assignor 양도인 шилжүүлж буй этгээд 

assistance 보조;보좌;부조;알선 туслалцаа, дэмжлэг 

assistant 보조인;보조자;보좌인;비서관 туслах, орлогч, дэд, шадар 

assistant deputy director 부원장보 дэд захирлын орлогч 

Assistant Minister 차관(次官)보 Дэд сайд 

assistant vice-director 부원장보 Дэд захиралын орлогч 

association 연합회;조합(組合);협회 нийгэмлэг, холбоо, хамтын ажиллагаа 

Association brokerage market 협회중개시장 зуучлалын зах зээлийн 

нийгэмлэг 
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association contract 조합(組合)계약 холбоо байгуулах тухай гэрээ 

association member 조합(組合)원 нийгэмлэгийн гишүүн 

association of bondholders 사채권자집회 бонд эзэмшигчдийн нийгэмлэг 

association of enterprises/businesses 기업단체 үйлдвэрлэл, бизнесийн 

холбоо 

association of local government agencies 지방자치단체조합 орон нутгийн 

засаг захиргааны агентлагуудын нийгэмлэг, холбоо 

association with limited liability 유한책임조합 хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай нийгэмлэг 

association's property 조합(組合)재산 нийгэмлэгийн хөрөнгө 

assortment 분류 янз бүрийн, олон төрлийн 

assumption 가정(假定) хүлээн авах, таамаглал, сэжүүр 

assumption of office 취임 албан тушаал хүлээн авах 

asylum 망명 орогнол, асрамжийн газар 

at issue 계쟁중의 маргаантай асуудал 

at sea 항행중 далайд, тэнгист 

at sight 일람의 харангуут 

at the time of the commencement of inheritance/succession 상속개시시 өв 

залгамжлал, эрх залгамжлал эхлэх үед 

at the time when this Act enters into force 시행당시 энэхүү хууль хүчин 

төгөлдөр болох үед 

athletic field 운동장 спортын талбай 

athletic specialty school 체육특기학교 спортын тусгай сургууль 

atmospheric pollution 대기오염 агаар мандлын бохирдол 

atomic energy/power 원자력 атомын эрчим хүч, хүчин чадал 

attachment 부속물;부착물;부합;압류;첨부 баривчлах, битүүмжлэх, томилгоо 
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attachment of property 재산압류 эд хөрөнгө битүүмжлэх 

attempt 미수죄 завдалт, дахин давтах 

attempted crime 미수죄 гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан 

attendance 입회(立會);출석 ирэх, хүрэлцэн ирэх, байлцах 

attendance of the principal 본인출석 захирал хүрэлцэн ирэх 

attention 주의 анхаарал, санаа тавих 

attestation 증명 гэрчлэлт, баталгаа, баталгаажуулах 

attorney 대리인;소송대리인 прокурор, итгэмжлэгдэгч 

attorney in fact 대리인 итгэмжлэлээр шүүх хуралд оролцогч 

attorney-at-law 변호사;변호인 өмгөөлөгч 

attorney-at-law belonging to the Bar Association 대한변호사협회변호사 

Өмгөөлөгчдийн холбоонд харьяалагддаг өмгөөлөгч 

attorney-at-law fee 변호사보수 өмгөөлөгчийн хураамж 

Attorneys Disciplinary Committee 변호사징계위원회 Прокурорын сахилгын 

хороо 

attorneys disciplinary committee of the Department of Justice 

법무부변호사징계위원회 Хууль зүйн яамны өмгөөлөгчдийн сахилгын хороо 

Attorneys Disciplinary Committee of the Bar Association 변협징계위원회 

Өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгчдийн сахилгын хороо 

attorneys disciplinary committee of the Ministry of Justice 

법무부변호사징계위원회 Хууль зүйн яамны дэргэдэх сахилгын хороо 

attraction 유치(誘致) сэтгэл татах, татах хүч 

attributed property 귀속재산 тогтоосон өмч 

attribution 귀속 эрх хэмжээ, жинхэнэ эсэхийг тогтоох 

auction 경매 нийтэд худалдах, үнэ хаялцуулах худалдаа, дуудлага 

худалдаа 

auction applicant 경매신청인 дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргагч 
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auction court 경매법원 үнэ хаялцуулах худалдааны шүүх 

auction of a ship/vessel 선박경매 усан онгоцны үнэ хаялцуулах худалдаа 

auction procedure 경매절차 дуудлага худалдааны журам 

auctioneer 경매인 үнэ хаялцуулагч, дуудлага худалдааны 

audience 방청인 оролцогчид, үзэгчид 

audience gallery 방청석үзэгчдийн танхим 

audio-visual 시청(視聽) дуу дүрс бичлэгийн 

audit 회계감사 магадлан шалгах, аудит 

audit and inspection 감사(監査) аудит, хянан шалгалт 

audit and inspection official 감사관 аудит, хяналт шалгалтын ажилтан 

audit and inspection record 감사록 аудит, хяналт шалгалтын тэмдэглэл 

audit and inspection report 감사보고서 аудит, хяналт шалгалтын тайлан 

audit and inspection system 감사제도 аудит , хяналт шалгалтын тогтолцоо 

auditor 감사(監事);감사인(監査人) магадлан шалгагч, аудитор 

authentic 진정한 албан ёсны, жинхэнэ эх, баримтаар нотлогдсон 

authentic copy 정본 адил хүчинтэй албан ёсны эх бичвэр 

authentic document/deed 공정증서;공증문서 албан ёсны баримт бичиг, 

үйл хэрэг 

authentic interpretation 유권(有權)해석 албан ёсны, жинхэнэ тайлбар 

authentic judgment 판결정본 албан ёсны шүүхийн шийдвэр 

authentication 공정력;공증;인증;증명 жинхэнэ эсэхийг гэрчлэх, тогтоох 

authentication institution/agency 인증기관 гэрчлэх байгууллага, агентлаг 

authenticity 진부 жинхэнэ, үнэн зөв байдал 

author 저작자 зохиогч, санаачлагч 

author's moral right 저작인격권 зохиогчийн ёс зүйн эрх 

author's property right 저작재산권 зохиогчийн эд хөрөнгийн эрх 
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authoritative interpretation 유권(有權)해석 эрх бүхий этгээдийн тайлбар 

authorities concerned 관계당국 эрх бүхий холбогдох байгууллага 

authority 권위;권한 эрх мэдэл, нэр хүнд, эх сурвалж 

authority of legal representation 소송대리권 хууль зүйн хувьд төлөөлөх 

эрх мэдэл 

authority of agent 대리권한 агент, төлөөлөгчийн эрх хэмжээ 

authority of appointment 임용권 томилох эрх мэдэл 

authority of devolvement/attribution 귀속권 шилжүүлэлт/жинхэнэ эсэхийг 

тогтоох эрх мэдэл 

authority of legal representation 법정대리권 хуулийн төлөөллийн бүрэн эрх 

authority of management 관리권 удирдлагын эрх мэдэл 

authority of taxation 과세권 татварын эрх бүхий байгууллага 

authority to appoint 임용권 томилох эрх мэдэл 

authority to collect national taxes 국세징수권 үндэсний татвар хураах эрх 

мэдэл 

authority to dispose 처분권;처분권한 худалдах, борлуулах эрх хэмжээ 

authority to examine 심사권 шалгах эрх мэдэл 

authority to impose taxes 과세권 татвар ногдуулах эрх хэмжээ 

authority to institute/file (public) prosecution/indictment 공소권 яллах, 

шийтгэх ажиллагаа явуулах эрх мэдэл 

authority to issue/give an order 명령권 тушаал гаргах, өгөх эрх мэдэл 

authority to oversee 감시권 хянах эрх мэдэл 

authorization 검정;인가 эрх мэдэл, бүрэн эрх олгох, зөвшөөрөл олгох, 

тусгай зөвшөөрөл 

authorization of authentication 공증인가 гэрчлэх эрх олгох 

authorization of completion 준공인가 гэрээнд гарын үсэг зурах эрх 

authorization of composition 화의인가 бүтээлийн эрх олгох 
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authorization on completion 준공인가 дуусгавар болгох эрх олгох 

authorized administrator 관리권자 эрх мэдэл бүхий захирагч, захиргааны 

ажилтан 

autograph 자필;자필서명 гарын үсэг, гар бичмэлийн эх, эх бичвэр 

automobile 승용자동차;자동차;차량 автомашин 

automobile accident 교통사고;자동차사고 автомашины осол 

954 automobile accident compensation consolidation insurance 자동차손해 

배상통합보험 автомашины ослын нөхөн төлбөрийн нэгтгэсэн даатгал 

automobile accident compensation liability insurance 자동차손해배상책임보험 

автомашины ослын нөхөн төлбөрийн хариуцлагын даатгал 

automobile accident insurance 자동차보험 автомашины ослын даатгал 

automobile auction 자동차경매 автомашины дуудлага худалдаа 

automobile for passengers 승합자동차 зорчигч тээврийн автомашин 

automobile safety standard 자동차안전기준 автомашины аюулгүйн стандарт 

automobile tax 자동차세 автомашины татвар 

automobile transportation 자동차운송 авто тээвэр 

automobile transportation business 자동차운송사업 авто тээврийн бизнес 

autonomous administrative agency 자치행정기관 өөрөө засан тохинох 

засаг захиргааны агентлаг 

autonomous affairs 자치사무 өөрөө засан тохинох үйл хэрэг 

autopsy 검안 шүүх эмнэлгийн задлан хийх 

autograph 자서 гарын үсэг  

auxiliary organ 보조기관;부설기관 туслах байгууллага 

availing 원용 ашиглах, алдахгүй байх 

average 해손(海損) дундаж хэмжигдэхүүн, дүн 

average monthly amount of remuneration 평균보수월액 сарын цалингийн 
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дундаж хэмжээ 

average tax amount 평균세액 татварын дундаж хэмжээ 

average wage 평균임금 дундаж цалин, хөлс 

averaged/equal amount 균등액 дундчилсан, тэнцүү хэмжээ 

averment 주장 баталгаа, нотолгоо 

averting 회피 зайлуулах 

aviation agreement 항공협정 агаарын харилцааны хэлэлцээр 

aviation business 항공업무 агаарын тээврийн бизнес 

aviation insurance 항공보험 агаарын тээврийн даатгал 

aviation safety facility 항공보안시설 агаарын тээврийн аюулгүй байдлын 

төхөөрөмж 

avoidance 기피;회피 тойрч гарах, зайлсхийх, хүчингүй болгох, цуцлах 

avoidance of tax 조세회피 татвараас зайлсхийх 

avoidance power 부인권 цуцлах, хүчингүй болгох эрх 

award 수여 шийдвэр, шагнал 

    awareness 인식 мэдлэг, ухамсар, ойлгоц
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bad behavior 불량행위 биеэ буруу авч явах, муу үлгэр жишээ зан үйл 

bad bonds 불량채권 найдваргүй бонд, өрийн бичиг 

bad debt 대손 найдваргүй өр, муу зээл 

bad debt expenses 대손금 найдваргүй өрийн зарлага 

bad faith 악의 муу итгэл үнэмшил, урвах, итгэл алдах 

badge 기장(記章) тэмдэг, энгэрийн тэмдэг 

baggage 수하물 ачаа, тээш 

bail 보석(保釋) батлан даалт 

bailed article/goods 임치물 барьцааны бараа, эд зүйлс 

bailee 수치인 хадгалагч, барьцаа хүлээн авагч, тээвэрлэгч, зээлдэгч,  

түрээслэгч 

bailiff 집달관;집달리 шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч 

bailment 임치 хараат эзэмшил 

bailment subject to consumption 소비임치 хэрэглээндээ зориулан  

түрээслэх 

bailor 기탁자;임치인 хадгалуулагч, зээлдүүлэгч, түрээслүүлэгч, барьцаа  

өгөгч 

balance sheet of the settlement of accounts 결산서 банкны үлдэгдлийн 

тооцооны төлбөрийн хуудас 

balloon 기구(氣球) өр зээлийн өсөлт, агаарын бөмбөлөг 

ballot 투표 санал хураалтын хуудас, санал өгөх эрх, нэр дэвшигчийн 

нэрсийн жагсаалт, саналын тоо 

balloting 기표 санал хураах 

BB 
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balloting method 기표방법 санал хураах арга 

bamboo trees 죽목 хулсны мод 

ban 금지 хориг, хориглох, эрх хасах, түдгэлзүүлэх, торгууль  

band 대역(帶域) хамтлаг, бүлэглэл, зэвсэгт бүлэг дээрэм 

bank 은행;제방 банк, банкны байгууллага 

Bank for International Settlement 국제결제은행 Олон улсын төлбөр 

тооцооны Банк 

bank guarantee for payment 은행지급보증 банкны төлбөрийн баталгаа 

bank holding company 은행지주회사 банкны толгой компани 

bank note 은행권 мөнгөн тэмдэгт 

bank of the aged of ability 고령자인재은행 төлбөрийн чадваргүй болсон банк 

bankbook 통장(通帳) банкны хадгаламжийн дэвтэр 

banking institution 금융기관 банкны байгууллага 

bankrupt foundation 파산재단 дампуурлын сан, дампуурсан, төлбөрийн 

чадваргүй болcныг тогтоох 

bankruptcy 도산;파산 дампуурал, төлбөрийн чадваргүй байдал 

bankruptcy administrator/trustee 파산관재인 дампуурлыг зохицуулагч, 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

bankruptcy case 파산사건 дампуурлын хэрэг 

bankruptcy claim/credit 파산채권 дампуурлын нэхэмжлэл, гомдол 

bankruptcy creditor 파산채권자 дампуурсан зээлдүүлэгч 

bankruptcy foundation 파산재단 дампуурлын сан 

bankruptcy of inherited property 상속재산파산 өв залгамжилсан 

хөрөнгийн дампуурал 

bankruptcy procedures/proceedings 파산절차 дампуурлын журам, 

дампуурлыг хэрэг ажиллагаа 

bar examination 사법시험 өмгөөлөгчдийн байгууллагад элсэх шалгалт 

B 
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barber business 이용(理容)업 үсчний бизнес 

bare boat 나용선 хоосон завь 

bareboat charter 나용선계약 завь түрээслэгчид олгосон бүрэн эрхийг 

баталсан баримт бичиг 

bareboat charterer 나용선자 завь түрээслэгчид олгосон бүрэн эрхийг 

баталсан баримт бичиг үйлдэгч 

bargaining 교섭 хэлэлцээ хийх, наймаацалдах, худалдаа хийх, үнэ 

хаялцах 

bargaining body 교섭단체 хэлэлцээ хийгч, тохиролцогч тал 

base 지반 үндэс, суурь 

base date 기준일 үндсэн хугацаа 

base for corporate tax 법인세과세표준 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

татварын суурь 

base of living 생활근거지 амьжиргааны доод түвшин 

base of the present value 시가(時價)표준액 тухайн үеийн үнэлгээний үндэс 

base point 기준시점 суурь оноо, үзүүлэлт 

base price 기준가격 суурь үнэ 

base record date 기준일 тайлангийн үндсэн огноо 

baseline 기선(基線) суурь үзүүлэлт 

basic daily base for wages 급여기초임금일액 цалингийн өдөр тутмын суурь 

түвшин 

basic date of taxation 과세기준일 татвар ногдуулах суурь огноо 

basic industry 기간산업 үндсэн үйлдвэрлэл 

basic insurance year 기준보험연도 даатгал тооцож эхлэх жил 

basic plan for promoting informatization 정보화촉진기본계획 

мэдээлэлжүүлэлтийг дэмжих үндсэн төлөвлөгөө 

B 
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basic plan for rationalization 합리화기본계획 оновчтой болгох үндсэн 

төлөвлөгөө 

basic rationalization plan 합리화기본계획 оновчтой байдлын үндсэн 

төлөвлөгөө 

basic salary/pay/wage 기본급 үндсэн цалин, төлбөр, хөлс 

basic surface 기본표면 үндсэн гадаргуу 

basic tax rate 기본세율 татварын үндсэн хэмжээ 

basic training 양성훈련 үндсэн сургалт 

basis 근거;기준 үндэс, үндэслэл, суурь 

basis for calculation/estimation/evaluation 산정기초 тооцоо, үнэлэлт, 

үнэлгээний үндэс 

beacon 항로표지 гэрлэн дохио, гэрэлт цамхаг 

bearer bond 무기명채권;무기명식채권 өрийн бичиг, бонд эзэмшигч 

bearer check 무기명식수표 эзэмшигчийн вексель 

bearer commercial instrument 무기명증권 арилжааны хэрэгслийг эзэмшигч 

bearer of a check 수표소지인 вексель эзэмшигч 

bearer securities 무기명증권 эзэмшигчийн үнэт цаас, баталгаа 

bearer stocks 무기명주식 эзэмшигчийн үнэт цаас 

bearing 소지 төрхтэй, хамааралтай, эзэмшиж буй 

beauty art business 미용업 гоо сайхны урлагын бизнес 

beauty parlor business 미용업 гоо сайхны салоны бизнес 

beds in reserve 예비병상 захиалгатай ор 

beginning of an investigation 수사개시 мөрдөн байцаалтын, эхлэл 

being cleared of suspicion 혐의없음 сэжиг арилах 

belligerency 교전상태 түрэмгий зан, дайтаж буй талуудын эрх зүйн 

байдал, дайсагнасан байдал 

belongings 부속물;소유물;휴대품 эд юмс, эд хөрөнгө 

B 
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beneficial expenses 유익비 ашигтай зарлага 

beneficiaries 수급권자 ашиг орлого хүртэгчид 

beneficiary 보험수익자;수익자 ашиг тус ологч, орлого хүртэгч, өв хүртэгч, 

хөнгөлөлт эдлэгч 

beneficiary of insurance 보험수익자 даатгалаар ашиг тус хүртэгч, 

даатгуулсан этгээд 

benefit 급부;급부금;급여;이득;이익;이익금;편익 ашиг, орлого, давуу тал, 

тэтгэлэг 

benefit in return 반대급부 буцаан өгөх ашиг орлого 

benefit ledger 급여원부 ашиг орлогын данс, дэвтэр 

benefit of surety insurance 보증보험금 баталгаат даатгалын ашиг 

benefit of time 기한이익 цаг хугацааны ач тус 

benevolent fee 공제(共濟)료 буяны хураамж, сайн санааны хандив 

benevolent fund/money 공제(共濟)금 буяны, сайн санааны сан, мөнгө 

bequest 유증 өв хөрөнгө 

bequest subject to charge 부담부유증 татвартай хураамжтай өв хөрөнгө  

bereaved family 유족 тэжээгчээ алдсан гэр бүл 

bereaved family pension supplement 유족연금부가금 тэжээгчээ алдсан гэр 

бүлийн тэтгэлгийн нэмэгдэл 

bereaved family's benefit 유족급여 тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 

хөнгөлөлт 

bereaved family's compensation 유족보상 тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 

нөхөн төлбөр 

bereaved family's lump sum 유족일시금 тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 

нийт орлогын дүн 

bereaved family's pension 유족연금 тэжээгчээ алдсаны тэтгэлэг 

B 
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bereaved family's special salary 유족특별급여 тэжээгчээ алдсан гэр бүлд 

олгох тусгай цалин 

between persons in remote/distant places 격지자간 алслагдсан хол, 

газрын хүмүүсийн хооронд 

bias 편견 нөлөөнд автагдах, алагчлах, дарамт, шахалт үзүүлэх 

biased view 편견 алгачилсан санал бодол 

bicycle track 자전거도로 унадаг дугуйн зам 

bid 응찰;입찰 дуудлага худалдаанд оролцох, үнэ хаялцах, үнийн санал 

өгөх 

bid bond for a public auction 공매보증금 нийтийн дуудлага худалдаанд 

оролцох бонд 

bidder 입찰자 арилжаанд оролцогч, үнэ хаялцагч 

bidding 경매;입찰 үнэ хаялцах худалдаа, арилжаа 

bidding guarantee 입찰보증 үнэ хаялцах баталгаа  

bigamy 중혼 өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулалгүй дахин гэрлэсэн хүн, хоёр 

эхнэр, нөхөртэй байх 

bilateral contract 쌍무계약 хоёр талт гэрээ 

bilge water 선저폐수(船底廢水) усан онгоцны мөргөцөгийн ус 

bill 법률안;어음;의안;전단 хуулийн төсөл, гаалийн мэдүүлэг 

bill amount 어음금액 нэхэмжлэлийн хэмжээ 

bill at sight 일람출급어음 яаралтай нэхэмжлэл 

bill discount 어음할인 нэхэмжлэлийн хөнгөлөлт 

bill of budget 예산안 төсвийн тооцоо 

bill of consignment 화물상환증 бараа хүргүүлэх нэхэмжлэл 

bill of disposition 처분증권 эд хөрөнгийн эрх шилжүүлэх мэдүүлэг 

bill of exchange 상환(相換)증권;환어음 шилжигч вексель 

bill of lading 선하증권 тээврийн дагалдах баримт 
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bill of sale 매도증서 хөрөнгө борлуулсан баталгаа 

bill of stipulations 문언증권 тохиролцооны баримт 

bill of transfer 양도증서 шилжүүлгийн баримт 

bill payable at fixed sight 일람후정기출급어음 тогтмол төлбөрийн нэхэмжлэл 

bill payable to drawer’s order 자기지시어음 мөнгө хүлээн авагчийн 

захиалгат нэхэмжлэл 

bill whose drawer is a payee 자기지시어음 мөнгө хүлээн авагчийг 

гэрчилсэн баримт 

bills 계산서 төлбөр, тэмдэгт, баримт 

binding 기속;편철 үүрэг болгосон, заавал биелүүлэх 

binding force 기속력 заавал биелүүлэх хүчинтэй 

binding power/force 구속력 заавал биелүүлэх хүчин чадалтай 

bioethics 생명윤리 био-ёс зүй 

biological child 친생자;친자 биологийн хүүхэд 

biological diversity 생물다양성 биологийн төрөл зүйл 

biological family 생가 биологийн гэр бүл 

biological father 생부 биологийн эцэг 

biological parents 실부모 биологийн эцэг эх 

biological relative 친족 биологийн төрөл садан 

biological resources 생물자원 биологийн эх сурвалж 

biotechnology 생명과학기술 биотехнологи 

birth 출생 төрөлт, гарал үүсэл 

birth certificate 출생증명서 төрсний гэрчилгээ 

birth out of wedlock 혼인외출생 гэрлэлтээс гадуур хүүхэд төрүүлэх 

birth report 출생신고서 төрөлтийн албан ёсны бүртгэл 

birthplace 출생지 төрсөн газар 
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blank 백지 баримт бичгийн маягт, хоосон зай 

blank check 백지수표 бөглөөгүй чек, вексель, төлбөрийн баримт 

blank endorsement 백지식배서 төлбөр төлөх гарын үсэг 

blank negotiable instrument 백지어음 нөхцөлгүй баримт төлбөрийн бичиг, 

вексель 

blank note/bill 백지어음 хоосон маягт, нэхэмжлэл 

blanket application 일괄적용 ерөнхий хүсэлт, өргөдөл 

blanket application business 일괄적용사업 ерөнхий өргөдөл бичих бизнес 

blanket auction 일괄경매 нөхцөлгүй дуудлага худалдаа 

blanket deduction 일괄공제 ерөнхий хөнгөлөлт 

blanket insurance 포괄보험 нөхцөлгүй даатгал 

blockade 봉쇄 хорио, бүслэлт 

blood relationship 혈족관계 цусан төрлийн холбоо 

blood relative 혈족 цусан төрөл садан 

blood relatives in the male line 남계혈족 эрэгтэй талын цусан төрөл садан 

board of association 조합 (組合)회의 нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл, 

төлөөлөн удирдах зөвлөл 

board of directors 이사회 захирлуудын зөвлөл 

boarding 승선 суух, нэвтрэх 

boarding pass 승차권 суух, нэвтрэх тасалбар 

boat race 경정(競艇) завины уралдаан 

body 신체 эрх зүйн этгээд, хуулийн этгээд, байгууллага, бие махбод 

body of accidental death 변사체 ослоор нас барагчийн цогцос 

body of the deceased 사체 нас барагчийн цогцос 

bona fide 선의의 үнэнч, шударга, чин сэтгэл 

bona fide acquisition 선의취득 шударгаар олж авах 

bona fide person 선의자 жинхэнэ эзэмшигч, этгээд 
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bona vacantia 무주물 эзэнгүй эд хөрөнгө 

bond 채권(債券) үүрэг, баталгаа, өрийн бичиг, бонд 

bond issuance 사채발행 бонд, өрийн бичиг гаргах 

bond market 채권(債券)시장 бонд, өрийн бичгийн зах 

bond redemption 사채상환 өрийн бичгийг төлж дуусах, чөлөөлөх 

bond register 사채원부 бондын бүртгэл 

bond subscription 사채모집 бондын захиалга 

bond without guarantee 무보증사채 баталгаагүй бонд 

bond-issuing company 사채발행회사 бонд гаргагч компани 

bond-issuing expense 사채발행비 бонд гаргах зардал 

bonded factory 보세공장 гаалийн баталгаат үйлдвэр 

bonded warehouse 보세창고 гаалийн баталгаат агуулах 

bonded zone/area 보세구역 гаалийн баталгаат бүс/талбай 

bondholder 사채권자;채권(債券)소지인 бонд эзэмшигч 

bonus 상여 хөнгөлөлт, ураишуулалт, шагнал 

book 도서 ном, данс, бүртгэл 

book of cash receipts and disbursements 현금출납부 бэлэн мөнгөний 

орлого зарлагын дэвтэр 

book value 장부가격 балансын үнэ, бүртгэгдсэн үнэ 

booking on charges of 입건 зарлагыг бүртгэх 

bookkeeping 기장(記帳);부기(簿記) данс хөтлөлт 

bookkeeping duty 기장(記帳)의무 данс хөтлөх үүрэг 

books 장부 ном, тайлан 

borderline 경계(境界)선 хилийн шугам, хязгаар 

borrowed fund 차입금 зээлсэн мөнгө 

borrowed object 차용물 зээлсэн эд зүйл 



 
57 

 

borrowing 차용 зээл 

borrowing of a ship/vessel 선박임차 усан онгоц зээлдэх, түрээслэх 

both parties 쌍방당사자 хоёр тал 

bottommost price 하한가 хамгийн доод үнэ 

boundary 경계(境界) хил 

boundary for the maintenance of order 질서유지선 тушаал өгөх эрх 

хэмжээний хязгаар 

bounds 범위 хиллэх, үүрэг хүлээх 

boycott 봉쇄 хориг, хязгаарлалт, татгалзал, эсэргүүцэл 

branch agent 지점 салбарын төлөөлөгч 

branch court of a districtcourt 지방법원지원 тойргийн шүүхийн салбар шүүх 

branch court of the Juvenile Department 소년부지원 насанд 

хүрээгүйчүүдийн шүүхийн салбар 

branch family 분가 садангийн гэр бүл 

branch office 지사;지점;지청;출장소 салбар албан газар 

branch police station 경찰관출장소 цагдаагийн салбар төв 

branch station 지서;출장소 салбар төв 

brand 상표 барааны шошго, тэмдэг, марк, чанартай бүтээгдэхүүн, олонд 

танигдсан бараа 

breach 불이행 хууль, гэрээ, үүрэг, эрх зөрчих 

breach of contract 위약 контрактын зөрчил 

breach of duty 의무위반 үүргийн зөрчил 

breach of prison 도주 шоронгоос оргох 

breach of trust 배임 итгэл эвдэх 

breadth 폭 эрхийн хамгаалалтын хэр хэмжээ 

break-down 붕괴 эвдрэл, нуралт, сэтгэлийн хямрал 

breakage 손괴;파손 эвдрэл, гэмтэл 
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breakdown 고장 эвдрэл, гэмтэл, нуралт 

breakwater 방파제 далан, усан зогсоол 

breeding stock businessman 종축업자 мал үржүүлгийн бизнесмэн 

breeding stock farming/business 종축업 мал үржүүлгийн бизнес 

bribe 뇌물 хахууль 

bribe-offering 뇌물공여 хахууль өгөхөөр оролдох 

bribery 뇌물공여;증수뢰 хахууль, хахуульдах 

briefs 준비서면 товчлол, товч илтгэл, зааварчилга 

bringing up 양육 дурдах, хөндөх, өсгөж хүмүүжүүлэх, асран хамгаалах 

broadcast 방송 нэвтрүүлэг 

broadcast area 방송권(放送圈) нэвтрүүлгийн бүс 

broadcast program 방송프로그램 нэвтрүүлгийн хөтөлбөр 

broadcast zone 방송권(放送圈) нэвтрүүлгийн бүс 

broadcasting 방송 нэвтрүүлэх 

broadcasting business operator 방송사업자 нэтврүүлгийн бизнес эрхлэгч 

broadcasting communication 방송통신 нэвтрүүлгийн харилцаа холбоо 

broadcasting right 방송권(放送權) нэвтрүүлэг цацах эрх 

broken-lot stocks 단주 бүхэл биш үнэт цаас 

broker 중개인 брокер, зуучлагч, агент 

brokerage 중개행위 зуучлал, брокерын үйл ажиллагаа 

brokerage (fee) 중개료;중개수수료 зуучлалын шан, төлбөр 

brokerage business 중개업 зуучлалын бизнес 

brokerage company 중개회사 зуучлалын компани 

budget 예산 төсөв, санхүүгийн төсөв 

budget amount 예산액 төсвийн хэмжээ 

budget bill 예산서;예산안 төсвийн төлбөр 
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budget of revenue 세입(歲入)예산 орлогын төсөв 

budget-related measure 예산조치 төсөвтэй холбоотой арга хэмжээ 

budgetary document 예산서 төсвийн баримт бичиг 

budgetary measure 예산조치 төсвийн хэмжигдэхүүн 

buffer area 완충지역 завсрын бүс, зааглах бүс 

bugging 도청(盜聽) ажиглах, тагнах 

builder 시공자 барилгачин, барилгын ажил гүйцэтгэгч 

building 건조물;건축 барилга, байшин 

building Act 건축관계법 барилгын холбогдолтой эрх зүйн акт 

building demolition 건물철거 барилга нураах 

building for residence 주거용건물 орон сууцны барилга 

building materials 건축자재 барилгын материал 

building of a school 교사(校舍) сургуулийн барилга 

building owner 건물소유자 барилга өмчлөгч 

building permission 건축허가 барилгын зөвшөөрөл 

building register/ledger 건축물대장 барилгын бүртгэл 

building site 대지(垈地) барилга угсралтын талбай 

building which any person uses as a residence 현주건조물 ямар ч хүн орон 

сууцны зориулалтаар ашиглаж болох барилга 

building-to-land ratio 건폐율 барилга, газрын харьцаа 

buildings used for casinos 도박장 казиногийн зориулалтаар ашиглаж буй 

барилга 

bulk 용적 эзлэхүүн, хэмжээ, овор 

bulwark 방파제 хашаа 

burden 부담 ачаа тээш, үүрэг, төвөг дарамт 

burden of expenses 비용부담 зардал хариуцах дарамт 

burden of proof 입증책임 нотлох үүрэг 
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burden of risk 위험부담 эрсдлийг хариуцах 

burial 매장(埋葬) оршуулга 

buried cultural property 매장문화재 булагдсан соёлын өв, өмч 

burning 연소(燃燒) шаталт 

burning up 소각(燒却) шатах 

business plan 사업계획 бизнесийн төлөвлөгөө 

business 기업;사업;영업 бизнес, аж ахуй эрхлэх 

business accounting 기업회계 бизнесийн нягтлан бодох бүртгэл 

business accounting principles 기업회계원칙 бизнесийн нягтлан бодох 

бүртгэлийн зарчим 

business accounting standards 기업회계기준 бизнесийн нягтлан бодох 

бүртгэлийн стандарт 

business activity 기업활동бизнесийн үйл ажиллагаа 

business approval/authorization/recognition 사업인정 бизнесийн дэмжлэг, 

зөвшөөрөл, хүлээн зөвшөөрөх 

business area 상업지역;영업지 бизнесийн хүрээ 

business closure 폐업 бизнесээ хаах 

business combination 기업결합 бизнесийн хослол 

business day 영업일 ажлын өдөр 

business entity 기업체 бизнесийн нэгж 

business executive member 업무집행사원 бизнес эрхлэгч гишүүн 

business expense 영업비용 бизнесийн зардал 

business for providing a public performance hall/stage/place 공연장업 олон 

нийтэд зориулсан тоглолтын танхим, тайз, газрын үйл ажиллагаа 

эрхлэгч бизнес 

business for the issuance of affirmation documents/certificates of sale of 
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goods 물품매도확약서발행업 бараа худалдах баримт бичиг, гэрчилгээний 

баталгааг гаргаж өгөх бизнес 

business fund 영업기금 бизнесийн сан 

business furnishing employment information 직업정보제공사업 бизнес 

эрхлэгчдийн мэдээлэл 

business hours 근무시간;영업시간  бизнес цаг, ажлын цаг 

business incidental 부대업무 бизнесийн дагалдагч 

business liability insurance 영업책임보험 бизнесийн хариуцлагын даатгал 

business management personnel 업무집행사원 бизнесийн удирдлагын 

бүрэлдэхүүн 

business mark 영업표지 бизнесийн тэмдэг 

business mark/emblem/sign/badge right 업무표장권 бизнесийн тэмдэг, 

бэлгэдэл, таних тэмдэг эзэмших эрх 

business of infrastructure facilities 사회간접자본시설사업 үйлдвэрлэлийн 

тоног төхөөрөмжийн бизнес 

business of amusement establishment 유기장업(遊技場業) үзвэр 

үйлчилгээний бизнес 

business of collecting claims 채권(債權)추심업 мөнгө хандив цуглуулуах 

бизнес  

business of construction execution 시공업 барилгын ажил гүйцэтгэх 

бизнес 

business of disseminating job information 직업정보제공사업 ажлын 

мэдээллийг дэлгэрүүлэх бизнес  

business of employment insurance 고용보험사업 ажилчдын эрүүл 

мэндийн даатгалийн бизнес  

business of liquidation 청산사무 бизнесээ зогсоох 

business of manufacturing 제조업 үйлдвэрлэлийн бизнес 
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business of manufacturing speculative implements 사행기구제조업 

үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн бизнес 

business of medical treatment 의료업 эмчилгээний бизнес 

business of sale 판매업 бизнесээ зарах  

business of selling speculative implements 사행기구판매업 эсдэлтэй 

худалдааны бизнес 

business office 사무소;영업소 ажлын газар, бизнесийн үйл ажиллагааны 

ажлын газар 

business operator 사업자 бизнес эрхлэгч 

business operator/implementer 사업시행자 төсөл хэрэгжүүлэгч 

business owner 영업주 бизнесийн жихэнэ эзэн 

business place 사업소;영업소;영업장소 бизнесийн үйл ажиллагааны газар 

business place harmful to juveniles 청소년유해업소 өсвөр үеийнхэнд, ан 

амьтанд хор нөлөөтөй бизнес 

business place tax 사업소세 бизнесийн татвар 

business profit 영업이익 үйл ажиллагааны ашиг 

business proprietor 영업주 бизнесийн жихэнэ эзэн 

business regulation 업무규정 бизнесийн зохицуулалт 

business report 영업보고서 бизнесийн хөтлөлт, тэмдэглэл 

business secret 영업비밀 бизнесийн нууц 

business sign 영업표지 бизнесийн гарын үсэг 

business situation 경영상황 бизнесийн нөхцөл байдал 

business start-up 창업 бизнес эхлэх 

business subject to across-the-board/blanket application 일괄적용사업 

бизнесийн хил дамжуулах баримт, өргөдөл 

business subject to an official permission 관허사업 тусгай зөвшөөрөлтэй 
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бизнес 

business subject to taxation 과세사업 татвар ноогдуулбал зохих бизнес 

business suspension 영업정지 бизнесийг түр зогсоох 

business suspension allowance 휴업수당 бизнест зарцуулах мөнгө 

тэтгэмж 

business take-over 기업인수 бизнесийн татвар илүү гарах 

business tax 영업세 бизнесийн татвар 

business transfer 영업양도 бизнесээ шилжүүлэх 

business which may affect public morals 풍속영업 нийгмийн ёс 

суртахуунд нөлөөлөх бизнес 

business with a proper purpose 고유목적사업 бизнесийн зөв ашигтай санал 

business year 사업연도;영업연도 бизнесийн хугацаа, цаг үе 

business-conducting employee 업무집행사원 бизнесийн үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг ажилтан 

business-conducting staff 업무집행사원 бизнес зохион байгуулах 

ажилтан 

business/operation management/execution 업무집행 бизнес эрхлэх, 

зохион байгуулах, гүйцэтгэх  

businessman engaging in tourism 관광사업자 аялал жуулчлалын бизнес 

эрхлэгч 

businessman exempt from taxation 면세사업자 татвараас чөлөөлөгдсөн 

бизнес эрхлэгч 

butchery tax 도축세нядалгааны татвар 

buyer 매수인;매수자 худалдан авагч 

buying 매입 худалдаж авах 

buying and selling 매매 зарах болон худалдах 

by authority 직권으로 зөвшөөрлөөр 
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by deadline 기한내에 хамгийн сүүлийн хугацаа 

by intention 고의로 зориуд санаатайгаар 

by official authority 직권으로 албан ёсны зөвшөөрлөөр 

by the due date 기한내에 тогтоосон хугацаанд 

by-election 보궐선거 сонгуулиар 

bylaws 내규 дүрэм, журмаар 
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cadastral 대장 газрын кадастр 

cadastral map 임야도;지적(地籍)도 газрын зураг 

cadastral record 지적(地籍)공부 кадастрын тайлан 

cadastral register 지적(地籍)공부 кадастрын бүртгэл 

cadastre 토지대장 кадастр, объектын үнэлгээ 

cadastre of forest land 임야대장 ойн газрын кадастр 

cadastre of land 지적(地籍);토지대장 газрын кадастр 

cadet officer in special branch 특수병과사관후보생 тусгай салбарын 

офицер 

calamity 재해 аюул, сүйрэл, гамшиг 

calculated tax amount 산출세액 татварын тооцсон хэмжээ 

calculated tax amount of global/total income 종합소득산출세액 нийтийн, 

нийт татварын тооцсон хэмжээ 

calculation 계수(計數);산입;산정 тооцоо 

calculation by wrongful act 부당행위계산 буруу хуулиар тооцоо хийх 

calculation of deficits disposal 결손금처리계산 хомсдлын тооцоо 

calculation of liquidation income 청산소득계산 татан буулгалтын орлогын 

тооцоо 

calculation of tax amount 세액계산 татварын хэмжээг тооцоолох 

calculation of term of punishment 형기계산 шийтгэлийн нөхцлийг 

тодорхойлох 

calculation of time period 기간계산 хугацаа тооцох 

call for payment 납부독촉 төлбөрийн шаардлага 

C

C 
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call-back 회수(回收) эргэж утасдах, эгүүлэн дуудах 

calm 평온 тогтуун, амгалан тайван байдал 

camp 수용소 хүрээ, бүлэг, айл, худлаа маяглах 

campaign 홍보 компанит ажил 

canal 운하 суваг, шуудуу 

canceled registration 말소등기 хүчингүй болгосон бүртгэл 

cancellation 말소;소각(消却);소멸;중단;철회;취하;해제 хүчингүй, хэрэгсэхгүй 

болголт, цуцлалт 

cancellation of a contract 계약해제 контрактыг хүчингүйд тооцох 

cancellation of a public prosecution 공소취소 бүх нийтийн мөрдөн 

мөшгөлтийг хүчингүй болгох 

cancellation of registration 등기말소 бүртгэлийг хүчингүй болгох 

cancellation of security 담보취소 аюулгүй байдлыг бусниулах 

cancellation of seizure 압류해제 эзлэн авсныг хүчингүй болгох 

cancellation registration 말소등기 хүчингүй болгох бүртгэл 

cancellation stamp 소인 хүчингүй болгох тэмдэг, дардас 

candidate 후보자 нэр дэвшигч, өрсөлдөгч 

candidate for the Presidency 대통령후보자 ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч 

candidate to run in an election for public office 공직선거의 후보자 төрийн 

албаны сонгуульд өрсөлдөгч 

capability 능력 чадавхи 

capacity 능력;용적 чадвар, эрх зүйн чадвар, эрх хэмжээ 

capacity for being a party 당사자능력 оролцогч тал болох эрх зүйн чадвар 

capacity for performance 변제능력 гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх чадвар 

capacity of a person who assumes obligation by a bill 어음행위능력 

нэхэмжлэлийн дагуу үүрэг хүлээх этгээдийн төлбөрийн чадвар 

C 
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capacity of a trustee 수탁능력 итгэмжит өмчлөгчийн төлбөрийн чадвар 

capacity of acceptance 수령능력 хүлээн зөвшөөрөх чадвар 

capacity of enjoyment of rights 권리능력 эрхээ эдлэх чадвар 

capacity ratio 용적 эрхийн чадварын харьцаа 

capacity to act 행위능력 үйлдэл хийх чадавхи 

capacity to be consigned/entrusted 수탁능력 халамжлах, итгэл хүлээх 

чадвар 

capacity to commit an unlawful act 불법행위능력 хууль бус үйлдэл хийх 

чадвар 

capacity to effect performance 변제자력 үр ашигтай гүйцэтгэх чадвар 

capacity to make a will 유언능력 гэрээслэл үлдээх чадвар 

capacity to plead 변론능력 өмгөөлөх, хамгаалах чадвар 

capital 자금;자본 эд хөрөнгө, мөнгө 

capital gains 양도소득 эд хөрөнгийн орлого 

capital increase for value 유상증자 хөрөнгийн үнэлгээ нэмэгдэх 

capital increase without compensation 무상증자 нөхөн төлбөргүйгээр 

хөрөнгө өсөх 

capital punishment 사형 цаазаар авах ял ногдуулах 

capital transaction 자본거래 хөрөнгийн хэлцэл 

captain 기장(機長);선장 ахмад, багийн ахлагч 

captive 포로 цэргийн олзлогдогч 

capture 나포;포획 эзлэлт, булаан авалт, олзлолт, далайн дээрэм 

car 차량 автомашин 

carcass 사체 сэг, яс мод 

care 보호 халамж, асрамж, анхаарал 

care and custody 감호 халамжлах, асран хамгаалах 

careless 부주의한 анхааралгүй, халамжгүй, хайхрамжгүй 

C 
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caretaker 관리인 манаач, сахиул, түр үүрэг гүйцэтгэгч 

cargo 선적화물;운송물;적하;화물 ачаа  

cargo insurance 적하보험;화물보험 ачааны даатгал 

cargo transportation 화물운송 ачаа тээвэрлэлт 

cargo transportation contract 화물운송계약 ачаа тээвэрлэлтийн контракт 

cargo waybill 화물운송장 ачааны дагалдах хуудас 

carriage 운송;운수;운임(運賃) сүйх, морин тэрэг, тээвэрлэлт 

carriage by sea 해상운송 далайн тээвэрлэлт 

carriage contract 운송계약 тээвэрлэлтийн контракт 

carriage of goods 물건운송 бараа тээвэрлэлт 

carriage of passenger 여객운송 зорчигч тээвэрлэлт 

carrier 매개물;매개물체;보험자;운송인 тээвэрлэгч, нян тээгч 

carrying 매개;소지 тээвэрлэх, зөөвөрлөх 

carrying on 영위 харилцах, удирдах, үргэлжлүүлэх 

carrying out 반출;수행;처리 биелүүлэх, гүйцэтгэх 

case record 사건기록 хэргийн тайлан 

case 사건;사안;판례 хэрэг, шүүхийн жишиг, тохиолдол, шүүхийн шийдвэр 

case concerned 관련사건 холбогдох хэрэг 

case of discipline 징계사건 сахилгын хэрэг 

case of an appeal 상고사건 давж заалдах хэрэг 

case of disciplinary punishment 징계사건 сахилгын шийтгэл ногдуулах 

хэрэг 

case of appeal 항고사건 давж заалдах хэрэг 

case of application 적용례 өргөдөл гаргах  

case on household matters/affairs 가사사건 гэр бүлийн асуудал, 

харилцаатай холбоотой хэрэг 

C 
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case on the merits 본안사건хэргийн гол учир 

case punishable with a penalty 과태료사건 торгуулийн ял ногдуулбал 

зохих хэрэг 

case study 사례연구 хэрэг, жишиг судлах 

case to pay a fine for negligence 과태료사건 хайхрамжгүйн төлөө торгууль 

төлөх хэрэг 

case under jurisdiction 관할사건 шүүхийн харьяалалд багтах хэрэг 

cash 금전 бэлэн мөнгө, бэлэн тооцоо 

cash contribution 금전출자 мөнгөн хандив 

cash loan 금전대차 мөнгөн зээл 

cashier's check 자기앞수표 кассын чек 

casino 도박장 мөрийтэй тоглоомын газар, казино 

casino business 카지노업 казино, мөрийтэй тоглоомын бизнес 

casualty 사고 хохирогч, шархадсан хүн 

catalog 목록 товъёог, жагсаалт 

catastrophe 재해 сүйрэл 

categories 내역 зэрэглэл, ангилал 

categorization 분류 зэрэглэх, ангилах 

category 범위;유형 зэрэглэл, ангилал 

category of business for the recycling of resources 자원재활용업종 нөөц 

дахин боловсруулах бизнесийн ангилал 

cause 동기;원인;이유 шалтгаан, үндэс, сэдэлт, шүүхийн хэрэг 

cause for a retrial 재심사유;재심이유 давтан мөрдөн байцаах үндэслэл 

cause for additional collection 추징사유 нэмэлт хураамж төлөх шалтгаан 

cause for disciplinary action 징계사유 сахилгын арга хэмжээ авах 

үндэслэл 

cause for dissolution 해산(解散)사유 тараах, татан буулгах шалтгаан 

C 
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cause for divorce 이혼원인 гэр бүл цуцлах үндэслэл 

cause for exclusion 제척사유 албадан гаргах, нүүлгэх үндэслэл 

cause for exemption 면제사유 чөлөөлөх үндэслэл 

cause for revocation 취소사유 хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл 

cause for suspension/interruption 중단사유 түдгэлзүүлэх, түр зогсоох 

үндэслэл 

cause for the dissolution of adoption 파양원인 үрчлэлтийг цуцлах 

үндэслэл 

cause of death 사인(死因) нас баралтын шалтгаан 

cause of registration 등기원인 бүртгэлийн үндэслэл 

causes attributable/imputable to 귀책사유 үүдэлтэй байх, буруутгах 

үндэслэл 

causes of nullity/invalidation 무효사유 үндэслэлгүй, хүчингүй байх 

үндэслэл 

caution 경계(警戒) болгоомжлол, хянамгай байдал, сануулга, 

анхааруулга  

ceiling price 최고(最高)가격 үнийн дээд хязгаар 

censure 견책 буруушаах, зэмлэх, шийтгэх, итгэл үл үзүүлэх санал 

хураалт 

center for senior citizens 경로당 ахмад настны төв 

central administrative agency 중앙행정기관 захиргааны төв агентлаг 

central administrative agency concerned 관계중앙행정기관 захиргааны 

холбогдох төв агентлаг 

central administrative organ 중앙행정기관 захиргааны төв байгууллага 

central association 중앙회 төв холбоо, нийгэмлэг 

central commercial area 중심상업지역 худалдааны төв бүс 

C 
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Central Committee for Proper Guidance of Prostitutes 

중앙윤락여성선도대책위원회 биеэ үнэлэгчдэд шаардлагатай зөвлөгөө өгөх 

төв хороо 

Central Compensation Council 본부배상심의회 нөхөн төлбөрийн төв 

зөвлөл 

Central Election Management Commission 중앙선거관리위원회 сонгууль 

зохион байгуулах төв комисс 

Central Election Management Commission Regulation 

중앙선거관리위원회규칙 Сонгууль зохион байгуулах төв комиссын журам 

central government agency 중앙관서 засгийн газрын төв агентлаг 

central government office 중앙관서 засгийн газрын төв байгууллага 

central personnel administrative office 중앙인사관장기관 хүний нөөцийн 

захиргааны төв байгууллага 

central personnel management agency 중앙인사관장기관 хүний нөөцийн 

менежментийн төв агентлаг 

centralization of economic power 경제력집중 эдийн засгийн хүчин чадлын 

төвлөрөл 

CEO (chief executive officer) 대표이사 гүйцэтгэх захирал 

ceremony of coming-of-age, marriage, funeral or ancestor worship 관혼상제 

төрсөн өдөр, гэрлэлт, оршуулга, анхны мөргөлийн ёслол 

certificate 증명서 үнэмлэх, гэрчилгээ 

certificate of a degree 학위증서 зэргийн үнэмлэх 

certificate of a patent 특허증 патент эзэмших гэрчилгээ 

certificate of a ship's nationality 선박국적증서 хөлөг онгоцны улсын 

харьяаллын гэрчилгээ 

certificate of an academic degree 학위증서 дээд боловсролын үнэмлэх 

certificate of approval 승인서 баталсны гэрчилгээ 
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certificate of completion of report 신고필증 тайлан дууссаны гэрчилгээ 

certificate of obligation/debt 채무증서 үүрэг, өр төлсний гэрчилгээ 

certificate of deposit 보관증;예치증 урьдчилгаа авсан тухай үнэмлэх 

certificate of deposit 예금증서 орлогынхадгаламжийн дэвтэр  

certificate of dishonor 거절증서 вексель төлөхөөс татгалзсаны гэрчилгээ 

certificate of employment 재직증명서 ажил эрхлэлтийн үнэмлэх 

certificate of exemption/immunity from responsibility/liability 면책증서 

үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлсөн, дархан эрх олгосон тухай үнэмлэх 

certificate of full payment of tax 납세완납증명서 татвар бүрэн төлсөн тухай 

албан ёсны баримт бичиг 

certificate of gains 수익증권 ашиг орлогын гэрчилгээ 

certificate of guaranty 보증서 баталгааны үнэмлэх 

certificate of origin 원산지증명서 гарал үүслийн гэрчилгээ 

certificate of performance 변제증서 тоглолтын тасалбар 

certificate of permission 허가증 зөвшөөрлийн гэрчилгээ 

certificate of personal seal impression 인감증명 хувийн тэмдгийн дардас 

certificate of preemptive right to new stocks 신주인수권증서 шинэ хувьцаа 

өрсөж эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

certificate of preemptive right to new stocks 신주인수권증서 шинэ 

хувьцааны давуу эрхийн гэрчилгээ 

certificate of qualification 자격증 боловсролын үнэмлэх 

certificate of registration 등록증 бүртгэлийн гэрчилгээ 

certificate of resident registration 주민등록증 оршин суух бүртгэлийн 

гэрчилгээ 

certificate of revenue 수익증권 орлогын дэвтэр 

certificate of service 송달증서 албан ажлын үнэмлэх 
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certificate of ship nationality 선적증서 хөлөг онгоцны улсын харъяаллын 

тухай гэрчилгээ 

certificate of ship registration 선적증서 хөлөг онгоцны бүртгэлийн 

гэрчилгээ 

certificate of stock/share 주권(株券) хувьцаа өмчлөх эрхийн тухай 

гэрчилгээ 

certificate of technical qualification 기술자격증 техникийн боловсролын 

гэрчилгээ 

certificate of the completion of registration 등기필증 бүртгэлд бүрэн 

хамрагдсан тухай үнэмлэх 

certificate of the nationality of a ship 선박국적증서 хөлөг онгоцны 

хаьяаллын тухай гэрчилгээ 

certificate of the tax paid-up 납세필증 татвар төлж барагдуулсан тухай 

гэрчилгээ 

certificate of time deposit 정기예금증서 хугацаат хадгаламжийн гэрчилгээ 

certificate of visa issuance 사증발급인정서 виз олгосон тухай тэмдэглэл 

certification 검인(檢認);공증;인증;증명 гэрчлэх, хууль ёсны болгох 

certification authority 검인권(檢認權) гэрчлэх эрх бүхий байгууллага 

certification institution/agency 인증기관 гэрчлэх байгууллага, агентлаг 

certification of minutes 의사록인증 протоколыг хууль ёсны болгох 

certification of the full payment of taxes 납세필증 татвар бүрэн төлснийг 

гэрчлэх 

certification that a judgment becomes final and conclusive 판결확정증명 

шүүхийн шийдвэр эцсийх бөгөөд эцэслэгдсэн тухай гэрчлэх 

certified copy 등본 баталгаатай хуулбар 

certified copy of a house register 가옥대장등본 байшингийн бүртгэлийн 

баталгаат хувь 
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certified copy of forest land register/ cadastre 임야대장등본 ойн газрын 

бүртгэл, кадастрын баталгаат хувь 

certified copy of register 등기부등본 бүртгэлийн баталгаат хувь 

certified judicial scrivener 법무사 шүүхийн баталгаат нотариат 

certified judicial scrivener examination 법무사시험 шүүхийн баталгаат 

нотариатын шалгалт 

certified labor consultant 공인노무사 хөдөлмөрийн мэргэжсэн зөвлөх 

certified public accountant 공인회계사 засгийн газрын мэргэжсэн нягтлан 

бодогч 

certified public accountants register 공인회계사등록부 засгийн газрын 

мэргэжсэн нягтлан бодогчийн бүртгэл 

certified public appraiser 감정평가사 олон нийтийн мэргэжсэн үнэлгээчин 

cessation 중단;휴지(休止) хэрэгсэхгүй бололт, түдгэлзүүлэлт 

cession 양여(讓與) шилжүүлэлт 

chairman 원장;위원장;의장 дарга, тэргүүн 

chairman of the Association for Certified Public Accountants 

공인회계사회회장 Төрийн мэргэжсэн нягтлан бодогчдын нийгэмлэгийн 

тэргүүн 

chairman of the conciliation committee 조정위원장 эвлэрүүлэх хорооны 

дарга 

chairperson 대표;대표자 дарга, даргалагч 

challenge 기피 эсэргүүцэх, маргалдах, татгалзах, сорилт, чадал сорьсон 

ажил 

change 변경;변환 өөрчлөлт, засвар, солих 

change in a real right 물권변동 бодит эрхэд өөрчлөлт орох 

change in circumstance 사정변경 нөхцөл байдал өөрчлөгдөх 
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change of a name 개명 нэрээ өөрчлөх 

change of a right 권리변경 эрх өөрчлөгдөх 

change of classification of land 지목변경 газрын зэрэглэл өөрчлөгдөх 

change of date 기일변경 хугацаа өөрчлөгдөх 

change of jurisdiction/forum 관할이전 харьяалал, шүүх өөрчлөгдөх 

change of land category 지목변경 газрын ангилал өөрчлөгдөх 

change of land shape and quality 토지형질변경 газрын хэлбэр, чанар 

өөрчлөгдөх 

change of ownership 소유권변동;소유권이전 өмчийн эрх өөрчлөгдөх 

change of posting 배치전환 албан тушаал өөрчлөгдөх 

change of stationing 배치전환 байршил өөрчлөгдөх 

change of the place of tax payment 납세지변경 татвар төлөх газар 

өөрчлөгдөх 

change of the situation 사정변경 нөхцөл байдал өөрчлөгдөх 

change/transfer of a position 보직변경 байр суурь өөрчлөгдөх, шилжих 

changeable vehicular road/way 가변차로 тээврийн хэрэгслийн солигддог 

зам 

change of position 전보(轉補) байр суурь өөрчлөгдөх 

changes in the form and quality 형질변경 хэлбэр, чанар өөрчлөгдөх 

character 인격 араншин, зан ааш, нэр хүнд 

character of public interest or influence 공공성 нийтийн ашиг сонирхол, 

нөлөөллийн нэр хүнд 

charge 고발;대금(代金);부담금;비용;수수료;요금;유상 барьцааны эрх зүй, 

үүрэг, хариуцлага, шаардлага, даалгавар, үнэ, хөлс, төлбөр, зардал 

charge for a call 독촉수수료 утсаар ярьсны төлбөр 

charge for appraisal 감정료 үнэлгээ хийлгэсний төлбөр 

charge in public uses 공용(公用)부담 нийтийн хэрэгцээний төлбөр 
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charges for storage 보관료 хадгалуулалтын хөлс 

charity organization 자선단체 буяны байгууллага 

charnel 납골당 оршуулгын газар 

charnel house 납골당 оршуулгын байр 

charter 용선 харти, дүрэм, хөлслөх, тээвэрлэлтийн гэрээ 

charter contract 용선계약 тээвэр хөлслөх контракт 

Charter of the United Nations 국제연합헌장 Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын Дүрэм 

charterage 용선료 хөлслөх, түрээслэх 

charterer 용선자 тээврийн хэрэгсэл хөлслөгч 

chartering 차용 тээврийн хэрэгсэл хөлслөх 

chartering or hiring of vessel 용대선 хөлөг онгоц хөлслөх, түрээслэх 

chastity 정조 ариун, онгон явдал 

chattels 동산хөдлөх эд хөрөнгө 

cheap price 염가 хямд үнэ 

check 수표(手票) чек, тасалбар, үзлэг, шалгалт 

check agreement 수표계약 төлбөрийн хэлэлцээр 

check contract 수표계약 төлбөрийн контракт 

check payable to account 계산수표 дансанд төлөгдөх чек 

check payable to a bearer 무기명식수표 хариуцагчид төлөх чек 

check payable to a specified person 기명식수표 тодорхой этгээдэд төлөх 

чек 

check payable to drawer’s order 자기지시수표 төлбөр эзэмшигчийн 

шийдвэрээр төлөх чек 

check to order 지시식수표 захиалгын чек 

check which is crossed specially 특정횡선수표 тусгайлан тусган нягталсан 
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чек 

check whose drawer is a payee 자기지시수표 чек эзэмшигч нь төлбөр 

хүлээн авагч байх 

checking account 당좌예금 чекийн данс 

checkup 점검 магадлах, шалгах, судлах 

chemical substances 화학물질 химийн бодис 

chemicals examination group/corps 화학물질심사단 химийн бодисыг 

шалгах бүлэг, корпус 

chief 기장(機長);대표;대표자 дарга, удирдагч 

chief director 이사장 ерөнхий захирал 

chief judge 부장판사 ерөнхий шүүгч 

Chief Judge of a High Court 고등법원부장판사 Давж заалдах шүүхийн 

ерөнхий шүүгч 

chief justice 재판장 дээд шүүхийн дарга 

chief justice of a district court 지방법원장 тойргийн шүүхийг даргалагч 

Chief Justice of a High Court 고등법원장 Давж заалдах шатны шүүх 

хуралдааныг даргалагч шүүгч 

Chief Justice of the Supreme Court 대법원장 Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 

chief liquidator 대표청산인 татан буулгах ажлыг удирдагч 

chief manager 관리책임자 ерөнхий менежер 

chief of a district court 지방법원장 дүүргийн шүүхийн дарга 

chief of the agricultural science and technology institute 농업과학기술원장 

хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, технологийн хүрээлэнгийн тэргүүн 

Chief of the Family Court 가정법원장 Гэр бүлийн шүүхийн даргалагч 

chief of the headquarters 본부장 төв байгууллагын дарга 

chief of the main office 본부장 үндсэн байгууллагын дарга 

chief of the office of court administration 법원행정처장 шүүхийн 
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захиргааны байгууллагын дарга 

Chief of the State 국가원수 төрийн тэргүүн 

child 아동;자녀 хүүхэд 

child abuse 아동학대 хүүхдийн хүчирхийлэл, садар самуунд уруу татах 

child care facilities at a workplace 직장보육시설 ажлын байран дахь 

хүүхэд саатуулах хэрэгсэл 

child counsel center 아동상담소 хүүхэд асрах төв 

child required to be protected 요보호아동 хамгаалалтад байвал зохих 

хүүхэд 

child requiring protection 요보호아동 хамгаалалт шаардах хүүхэд 

child welfare 아동복지 хүүхдийн халамж 

child welfare facilities 아동복지시설 хүүхдийн халамжийн цэцэрлэг, ясли 

child-care leave 육아휴직 хүүхдийг асрамжид үлдээх 

childbirth 분만 төрөлт 

children deposit passbooks 어린이예금통장 хүүхдийн хадгаламжийн дэвтэр 

children protection zone 어린이보호구역 хүүхэд хамгаалах бүс 

church 교회(敎會) сүм хийд 

cinema 영화 кино 

cinematographic work 영상저작물 кино урлагийн ажил 

circuit education 순회교육 хуулийн сургалт 

circulation 배포;유포 гүйлгээ, зарлагдсан эрин сурвалжлага 

circumstance 사정(事情);상황 нөхцөл байдал, тохиолдол, баримт 

circumstances of a crime 범정(犯情) гэмт хэргийн нөхцөл байдал 

circumstantial ruling 사정재결 шууд бус нотлох баримтаар зохицуулах 

circumvention of law 탈법 хуулийн хийдэл ашиглах 

citation 인용 ишлэл, хуулийн нэр заах, шүүхэд дуудагдах 
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citizen 공민;국민;시민 иргэн, хүн ам 

citizen residing in a foreign country 재외국민 гадаад улсад оршин суугаа 

иргэн 

citizenship 공민권;국적;시민권 иргэний харьяалал 

city air terminal business 도심공항터미널업 хотын нисэх буудал эрхлэх 

бизнес 

city combined with forms/functions of rural and urban communities 

도농복합형태의 시 хот, хөдөөгийн хамтын нийгэмлэгийн хэлбэр, үүргийг 

хослуулсан хот 

City Hall 시청(市廳) Хотын захиргааны байшин 

City Mayor 시장 Хотын захирагч 

city planning 도시계획 хот төлөвлөлт 

city planning tax 도시계획세 хот төлөвлөлтийн татвар 

city plan 도시계획 хотын төлөвлөгөө 

City tax 시세(市稅) Хотын татвар 

civic society 시민사회 иргэний нийгэм 

civil case/claim 민사사건 иргэний хэрэг, нэхэмжлэл 

civil cases on merits 민사본안사건 иргэний хэргийн гол учир 

civil conciliation 민사조정 иргэний эвлэрэл 

civil enterprise 민간기업 иргэний зориулалттай үйлдвэрлэл 

civil liability 민사책임 иргэний эрх зүйн хариуцлага 

civil petition/appeal service 민원사무(民願事務) иргэний өргөдөл/давж 

заалдах үйлчилгээ 

civil petition/appeal/application 민원(民願) иргэний өргөдөл, давж заалдах 

хүсэлт, өргөдөл 

civil petition for grievance 고충민원 иргэний заргын өргөдөл 

civil petitioner 민원인(民願人) иргэний өргөдөл гаргагч 
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civil procedure/litigation/suit 민사소송 иргэний журам, маргаан, 

нэхэмжлэл 

civil rights 공민권 иргэний эрх 

civil technical qualification 민간기술자격 иргэний техникийн мэргэжил 

civil war 내란 иргэний дайн 

civilian aircraft 민간항공기 иргэний нисэх онгоц 

civilian employee of military force 군무원 зэвсэгт хүчинд ажиллаж буй 

иргэний ажилтан 

civilian employee of the military 군무원 цэргийн иргэний албан хаагч 

civilian military employee 군무원 иргэний цэргийн албан хаагч 

claim 채권(債權);청구 шаардах эрх, гомдлын шаардлага, баталгаа, өргөдөл 

claim amount 채권(債權)금액;채권(債權)액 гомдлын шаардлагын дүн 

claim amount for reimbursement/indemnity 구상금 дахин хуваарилах, 

хохиролгүй болгох гомдлын шаардлагын дүн 

claim and obligation 채권(債權)채무 гомдлын шаардлага, үүрэг 

claim collection charge 채권(債權)추심료 гомдол барагдуулах баталгаа 

claim collection/recovery 채권(債權)추심 шаардлагын хураамж, 

барагдуулалт 

claim collection service 채권(債權)추심업무 гомдол барагдуулах үйлчилгээ 

claim confirmation 채권(債權)확정 шаардах эрхийг батлах 

claim for auction 경매청구 дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт 

claim for cancellation 말소청구 хэрэгсэхгүй болгох өргөдөл 

claim for compensation 보상청구권 нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэл 

claim for delivery of movables 동산인도청구 хөдлөх эд хөрөнгө нийлүүлэх 

хүсэлт 

claim for division of property 재산분할청구;재산분할청구권 өмчийн эрх 
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хуваах тухай нэхэмжлэл 

claim for insurance money 보험금청구 даатгалын мөнгөний нэхэмжлэл 

claim for performance/discharge 이행청구 биелүүлэх, гүйцэтгэх тухай 

нэхэмжлэл 

claim for preferential payment 우선변제청구권 хөнгөлөлттэй төлбөр төлөх 

нэхэмжлэл 

claim for prevention of disturbance/ interruption 방해예방청구권 саад 

учруулах, амгалан тайван байдал алдагдуулахгүй байхыг хүсэх 

claim for public interests 공익채권 төрийн эрх ашигийг хамгаалсан 

нэхэмжлэл 

claim for purchase 매수청구 бараа худалдан авах хүсэлт 

claim for recovery/restitution/restoration 원상회복청구 барагдуулах, 

буцаах, сэргээх тухай гомдлын шаардлага 

claim for registration 등기청구 бүртгүүлэх өргөдөл 

claim for reimbursement of benefit 이득상환청구 хуваарилалтын ашиг тусыг 

хүсэх 

claim for reimbursement/indemnity 구상;구상권;구상채권 дахин хуваарилах, 

хохиролгүй болгох нэхэмжлэл 

claim for rent 차임채권 түрээсийн нэхэмжлэл 

claim for salvage remunerations 구조(救助)료청구권 аварсны хөлс 

нэхэмжлэх 

claim for support 부양청구 тусламж хүсэх 

claim for the money payable by periodical installment 정기금채권 тодорхой 

хугацаанд хэсэгчлэн төлөх ёстой мөнгийг нэхэмжлэх 

claim for transfer of a right 권리이전청구;권리이전청구권 эрх шилжүүлэх 

өргөдөл 

claim for wages 임금채권 цалингийн нэхэмжлэл 



 
82 

 

claim in species 종류채권 тусгай нэхэмжлэл 

claim-obligation relationship 채권(債權)관계;채권(債權)채무관계 нэхэмжлэл-

үүргийн харилцаа 

claim of a foundation 재단채권 үүсгэн байгуулах хүсэлт 

claim of a right 권리주장 эрх сэргээх хүсэлт 

claim of ownership 소유권주장 өмчийн эрх сэргээх хүсэлт 

claim of receipt 영수증청구권 хүлээн авах тухай нэхэмжлэл 

claim of the price 대금(代金)채권 үнийн нэхэмжлэл 

claim on interest 이자채권 хүү тооцох нэхэмжлэл 

claim prohibited to be seized 압류금지채권 барьцаалахыг хориглосон 

нэхэмжлэл 

claim security 채권(債權)담보 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны нэхэмжлэл 

claim the seizure of which is prohibited 압류금지채권 хориглосон 

барьцааны нэхэмжлэл 

claim to be liquidated in a foreign country 외화채권 гадаад улсад 

барагдуулах гомдлын шаардлага 

claim to return of a document evidencing the claim/credit 

채권(債權)증서반환청구권 нэхэмжлэл, зээлийн нотолгоо болсон баримт 

бичгийг буцааж өгөх хүсэлт 

claim with time limit 기한부채권 цаг хугацааны хязгаартай нэхэмжлэл 

claim without interest 무이자채권 хүүгүй нэхэмжлэл 

claim/credit in bankruptcy 파산채권 дампуурлын нэхэмжлэл, зээл 

claimant for adjudgment 심판청구인 маргааныг хянан үзэх гомдол 

гаргасан нэхэмжлэгч 

claimant for reimbursement/indemnity 구상권자 дахин хуваарилах, 

хохиролгүй болгохыг хүссэн нэхэмжлэгч 
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claimant to any provisionally seized/ attached property or right 가압류채권자 

түр хураагдсан, битүүмжлэгдсэн аливаа өмч болон эрхээ нэхэмжлэгч 

claims for compensation/indemnification/ damage 배상청구 хохирол нөхөн 

төлүүлэх тухай нэхэмжлэл 

claims for remuneration 보수(報酬)채권 шагнал хүссэн нэхэмжлэл  

clarification 석명(釋明) тодруулга, тодотгол 

class 직급;계층;등급 анги, зэрэглэл, дүн 

class 1 business operator 제 1 종지정사업자 1 дүгээр зэрэглэлийн бизнес 

эрхлэгч 

class 1 facility 제 1 종시설 1 дүгээр ангиллын байгууламж 

class 1 product 제 1 종지정제품 1 дүгээр зэргийн бүтээгдэхүүн 

class 2 business operator 제 2 종지정사업자 2 дугаар зэрэглэлийн бизнес 

эрхлэгч 

class 2 facility 제 2 종시설 2 дугаар ангиллын байгууламж 

class 2 product 제 2 종지정제품 2 дугаар зэргийн бүтээгдэхүүн 

class A trade agency business 갑류무역대리업 худалдааны А ангилалын 

зуучлал эрхлэх бизнес 

class B labor income 을종근로소득 В ангилалын хөдөлмөрийн орлого 

class B trade agency business 을류무역대리업 худалдааны В ангилалын 

зуучлал эрхлэх бизнес 

class of duty 직무등급 үүргийн зэрэглэл 

class subjects 교과 ангийн эд юмс 

classification 등급;분류 ангилал, ангилал зүй, нууц мэдээлэл 

classification of land 지목 газрын ангилал 

classification system of position 직위분류제 байр суурийн ангилалын 

тогтолцоо 

classified information 기밀 нууц, задруулж болохгүй мэдээлэл 
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clause of insurance 보험약관 даатгалын заалт, нөхцөл 

clear 공연한 хямдруулсан үнээр худалдах, гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх 

clearing house 어음교환소 цэвэрлэх, агуулах чөлөөлөх байр 

clearly 공연히 тодорхой, ойлгомжтой 

clerical error 오기 албан хаагчийн алдаа 

clerical staff 서기 албан хаагчид 

clerk 사무원;사무직원;서기 албан хаагч, бичиг хэргийн эрхлэгч 

client 의뢰자;촉탁인 үйлчлүүлэгч 

clinical history 병력(病歷) эмчилгээний түүх 

close relative 근친 ойрын садан төрөл 

closedown 폐쇄;폐업;휴업 бүрмөсөн хаах, зогсоох 

closing argument 변론종결 төгсгөлийн үндэслэл 

closing period 종기 хаалтын хугацаа 

closure 종결;폐쇄 шүүх хуралдааны шүүмжлэлийг зогсоох 

closure of operation 직장폐쇄 үйл ажиллагааг зогсоох 

clue to solution 해법 шийдэх түлхүүр 

clue to the investigation 수사단서 мөрдөн байцаалтын сэжиг, учиг 

co-author 공동저작자 хамтарсан зохиогч 

co-chairman 공동의장 хамтран даргалагч 

co-debtor 공동의무자 хамтран үүрэг гүйцэтгэгчид 

co-defendant 공동피고인 хамтран хариуцагчид, шүүгдэгчид 

co-guarantor 공동보증인 хамтран батлан даагч 

co-inheritor 공동상속인 эрх, өв хамтран залгамжлагч 

co-inheritor without funds/means 무자력공동상속인 сан, хэрэгсэлгүйгээр 

хамтран өв залгамжлах 

co-litigant 공동소송인 хамтран нэхэмжлэгчид 
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co-litigation 공동소송 хамтын нэхэмжлэл 

co-manager 공동지배인 хамтарсан менежер 

co-obligor 공동의무자 хамтарсан үүрэг хүлээгч, хамтын өртөн 

co-offenders 공범자 гэмт хэрэг хамтран үйлдэгч 

co-owned 공유(共有)의 хамтран өмчилсэн, эзэмшсэн 

co-owned land 공유(共有)지 хамтын эзэмшлийн газар 

co-owned part/section/unit 공유(共有)부분 хамтын эзэмшлийн хэсэг, нэгж 

co-owned property 공유(共有)물;공유(共有)재산 хамтын эзэмшлийн өмч 

co-owned share 공유(共有)지분 хамтын эзэмшлийн хувьцаа 

co-owner 공유(共有)자 хамтран эзэмшигч 

co-owner of a ship/vessel 선박공유자 хөлөг онгоцны хамтран эзэмшигч 

co-ownership 공유(共有) хамтын эзэмшил 

co-ownership of a ship/vessel 선박공유 хөлөг онгоцны хамтын эзэмшил 

co-possessed 공유(共有)의 хамтран эзэмшсэн 

co-principal 공동정범 хамтарсан захирал 

co-securities 공동보증 хамтарсан хамгаалалт 

co-successor 공동상속인 хамтарсан өв залгамжлагч 

co-surety 공동보증인 хамтарсан батлан даагч 

coast-wise passenger transport service 내항여객운송사업 эргийн дагуу 

зорчигч тээвэрлэх үйлчилгээ 

coastal area 연안해 эргийн бүс 

coastal fishery 연안어업 эргийн загас агнуур 

coastal navigation 연안항해 эргийн жолоодлого 

coastal zone 연해 эргийн бүс 

coastwise/coastal service/line 내항эрэг дагуу, эргийн үйлчилгээ, шугам 

cocaine 코카인 кокаин /мансууруулах бодис/ 

code 공전 хууль, төрөлжсөн хууль, ёс зүй, нууц түлхүүр 
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coefficient 계수(係數) итгэлцүүр 

coercion 강박;강제 албадлага, хүчирхийлэл, хязгаар 

coercive collection 강제징수 албадан цуглуулах 

coercive force/power 강제력 албадах хүч, эрх мэдэл 

coexistence 경합 зэрэгцэн орших 

cohabitant 동거인 хамтран амьдрах 

cohabiting place 동거장소 хамтран амьдрах газар 

coincidence 부합 давхцал, тохиолдлын нөхцөл 

coins 주화 зоос, мөнгө 

collapse 붕괴 унах, сүйрэх, мөхөх, нурах 

collateral 담보물;담보재산 холын төрөл, садан, хангалт, дэнчин 

collateral 방계;방계의 дагалдсан, шууд бус, нэмэгдэл 

collateral blood relatives 방계혈족 холын цусан төрөл, садан 

collateral condition 부대조건 зээлийн барьцааны нөхцөл 

collateral descendants 비속 ойрын удам 

collateral measure 부수처분 хамтарсан арга хэмжээ 

collateral relatives 방계친족 ойрын төрөл садан 

collateral relatives by blood 방계혈족 цус дагасан ойрын төрөл садан 

collateral security 근저당 эд хөрөнгийн хангалт, нэмэлт хангалт 

colleague 동업자 хамт ажиллагч 

collected item 집합물 хураасан эд юмс 

collecting agency 수납기관;징수기관 татвар хураах агентлаг 

collection 모집;수거;수거;수납;수집;집합;집합물;징수;채취;추심 цуглуулалт, 

хураамж, нэхэмжлэл 

collection agency 징수기관 татварын агентлаг 

collection before payment period 납기전징수 төлөх хугацаанаас өмнө 
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нэхэмжлэх 

collection deferment period 징수유예기간 хойшлуулсан хугацаанд 

нэхэмжлэх 

collection expense 징수금 цуглуулах зардал 

collection expenses grant 징수비용교부금 цуглуулах зардлын баталгаа 

collection from the other party to a transaction 거래징수 хэлцлийн 

оролцогч нөгөө талаас нэхэмжлэх 

collection of an insurance premium 보험료징수 даатгалын ээлжит 

төлбөрийн цуглуулалт 

collection of charge 부담금징수 төлбөр цуглуулалт 

collection of claims/credits 채권(債權)추심 нэхэмжлэл, зээл цуглуулалт 

collection of customs 관세징수 гаалийн татвар хураалт 

collection of national tax 국세징수 үндэсний татварын хураалт 

collection organ 징수기관 татвар хураах байгууллага 

collection prior to payment period 납기전징수 төлөх хугацаанаас өмнөх 

цуглуулалт 

collection subsidies 징수교부금 цуглуулалтын татаас 

collective agreement 단체협약 хамтын хэлэлцээр 

collective bargaining 단체교섭 хамтын гэрээ байгуулах тухай хэлэлцээр 

collective mark 단체표장 хамтын барааны тэмдэг 

collective ownership 총유 хамтын өмчлөл 

collectively 집단적으로 хамтран 

collectivization 집단 хамтралжилт 

college for continuing education 개방대학 үргэлжлүүлэн боловсрол 

эзэмших коллеж 

college of education 교육대학 багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх коллеж 

collegiate administrative agency 합의제행정기관 их сургуулийн захиргаа 
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collegiate body/panel/court 합의체 оюутны байгууллага, зөвлөл, шүүх 

collegiate division/panel/court 합의부 оюутны хэлтэс, зөвлөл, шүүх 

collegiate system 합의제 дээд сургуулийн тогтолцоо 

collegium 합의체 хамтын хэлбэр, байгууллага 

collision 충돌 мөргөлдөөн, зөрчилдөөн, зөрөө 

collision at sea 해상충돌 далайд мөргөлдөх 

collision of a vessel/ship 선박충돌 хөлөг онгоц мөргөлдөх 

collusion 공모(共謀);담합;통모;통정 хуйвалдаан 

column for description 사항란 содон шинжийг дүрслэн бичсэн мөр, 

шугам  

column for indication number 표시번호란 ялгах дугаарын багана 

column for indication/identification 표시란 ялгах, таних багана 

column for numbering in order 순위번호란 дэс дарааллаар дугаарлах 

багана 

column for title 표제부 албан тушаалын жагсаалт 

combination 병합;통합;혼합 хослол, нийцүүлэлт, арга мэх, холбоо, 

нэгтгэл 

combination of lots 합필(合筆) олон зүйлийн нэгдэл 

combined disbursement official 통합지출관 нэгдсэн зардал тооцох ажилтан  

combined financial statement 연결재무제표 санхүүгийн нэгдсэн мэдэгдэл 

combined financial statements 결합재무제표 санхүүгийн нэгдсэн мэдэгдлүүд 

combined freight 복합운송 холимог түрээс 

combined hearing/examination 병합심리 хамтран сонсох, шалгах 

combustion 연소(燃燒) шаталт 

coming-of-age 성년 нас дөхөх 

commander's right 선장지휘권 захирагчийн эрх 
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commencement decision of/on compulsory auction 강제경매개시결정 

нийтийн дуудлага худалдаанд заавал оролцох шийдвэрийг тооцож 

эхлэх 

commencement of a public auction/sale 공매개시 нийтийн дуудлага 

худалдаа, арилжаа эхлэх 

commencement of a retrial 재심개시 дахин шүүх ажиллагаа эхлэх 

commencement of a trial 공판개정;심리개시 мөрдөх, шүүх ажиллагаа 

эхлэх 

commencement of an investigation 수사개시 мөрдөн байцаалт эхлэх  

commencement of auction 경매개시 дуудлага худалдаа эхлэх 

commencement of business 영업개시 бизнес эхлэх 

commencement of company reorganization procedure 회사정리절차개시 

компанийг өөрчлөн зохион байгуулах журмыг эхлүүлэх 

commencement of composition 화의개시 бүтээл эхлэх 

commencement of guardianship 후견개시 асран хамгаалалт эхлэх 

commencement of inheritance/succession 상속개시 өв, эрх залгамжилж 

эхлэх 

commencement of law practice 변호사개업 хуулийн практик эхлэх 

commencement of reorganization 정리개시 өөрчлөн зохион байгуулж эхлэх 

commencement of special liquidation 특별청산개시 тусгайлсан устгалт 

эхлэх 

commerce 상업 арилжаа, наймаа, харилцаа, мэдээлэл 

commercial act/transaction 상행위 худалдааны үйл ажиллагаа, хэлцэл 

commercial agent 대리상 худалдааны төлөөлөгч, зуучлагч 

commercial arbitration 상사중재 худалдааны арбитр 

commercial arbitration rules 상사중재규칙 худалдааны арбитрын дүрэм 

commercial area/district 상업지역 худалдааны бүс, тойрог 
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commercial bill discount rate 상업어음할인율 худалдааны векселийн 

хөнгөлөлтийн хэмжээ 

commercial bill/draft 상업어음 худалдааны хууль, төсөл 

commercial book 상업장부 худалдааны ном 

commercial business 상업 арилжааны бизнес 

commercial business use 상용(商用) худалдааны бизнесийн заншил 

commercial company 상사(商社);상사회사 худалдааны компани 

commercial customary law 상관습법 худалдааны зан заншлын эрх зүй 

commercial customs 상관습 худалдааны заншил 

commercial disputes 상사분쟁 худалдааны маргаан 

commercial documents delivery business 상업서류송달업 худалдааны 

баримт бичиг хүргэх бизнес 

commercial employee 상업사용인 худалдааны ажилтан 

commercial harbor 상항(商港) далайн худалдааны боомт 

commercial instrument/paper 상업증권 мөнгө зээлийн гүйлгээний баримт 

бичиг 

commercial matters/affairs 상사(商事) арилжааны асуудал, хэрэг явдал 

commercial register 상업등기부 худалдааны бүртгэл 

commercial registration 상업등기 худалдааны бүртгэл хийх 

commercial ship 상선 худалдааны хөлөг онгоц 

commercial transaction/trading 상거래 худалдааны хэлцэл, наймаа 

commercial use 상용(商用) худалдааны заншил 

commission 수수료;작위;촉탁 шимтгэл, хураамж, шан, томилолтын тушаал, 

бүрэн эрх, итгэмжлэл 

commission agent 위탁매매인 комиссын агент 

commission of a crime 범죄행위 гэмт хэрэг үйлдэх 
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commission of full power 전권위임장 бүрэн эрхт комисс 

commission of registration 등기촉탁 бүртгэлийн комисс 

commission on installment 할부수수료 хэсэгчилсэн төлбөр хариуцсан 

комисс 

commission registration 촉탁등기 комиссын бүртгэл 

commissioned judge 수명법관 томилогдсон шүүгч 

commissioner 위원 бүрэн эрхт гишүүн 

commissioner of a district police agency 지방경찰청장 тойргийн цагдаагийн 

комиссар 

commissioner a regional tax office 지방국세청장 бүсийн татварын албаны 

комиссар 

commissioner of the competent regional tax office 관할지방국세청장 

бүсийн эрх бүхий татварын албаны комиссар 

Commissioner of the National Tax Service 국세청장 Үндэсний татварын 

албаны комиссар 

committee 위원회 хороо, асран хамгаалагч 

Committee for Equal Opportunity of/for Employment 고용평등위원회 Ажил 

эрхлэгчдийн ажил боломжийн хороо 

committeeman 위원 хороо буюу комиссын гишүүн 

commodity 상품;재화 бараа, бүтээгдэхүүн 

commodity tax 물품세 барааны татвар 

common ditch 공동구 нийтийн суваг, шуудуу 

common exemption/immunity from liability/responsibility 공동면책 үүрэг, 

хариуцлагаас нийтэд нь чөлөөлөх, эрх дарх олгох 

common facilities tax 공동시설세 нийтийн байгууламжийн татвар 

common interests 공동이익 нийтлэг ашиг сонирхол 

common loss and gain/profit 공통손익 ердийн алдагдал/орлого/ашиг 
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common peril/danger 공동위험 нийтийн осол, аюул 

common practices of transaction 거래관행 хэлцлийн тогтсон практик 

common provisions/rules 통칙 шүүхийн заалт, дүрэм 

common sense 사회통념 эрүүл саруул ухаан 

common use/utilization 공용(共用) нийтлэг хэрэглээ, ашиглалт 

commotion 폭동 үймээн, бужигнаан, хөдөлгөөн 

communication 통고;통지 мэдээлэл дамжуулах, түгээх, харилцаа холбоо 

communications 통신 харилцаа холбоо, мэдээллийн хэрэгсэл 

communications affair 통신사무 харилцаа холбооны асуудал 

communications agency 체신관서 харилцаа холбооны агентлаг 

communications restriction measure 통신제한조치 мэдээллийн 

хэрэгслийн хязгаарлалтын арга хэмжээ 

community 공동체 хүн амын бүлэг, нийгэм, нэгтгэл, улс, хамтын нийгэмлэг 

community service order 사회봉사명령 албадан ажил хийлгэх тогтоол 

company 회사 компани, нийгэмлэг 

company assets 기업재산 компаний хөрөнгө 

company bond/obligation 회사채 компаний өрийн бичиг, үүрэг 

company concerned 관계회사 холбогдох компани 

company merger 회사합병 нэгдэл, нийлэлт 

company operating financing business for new technology projects 

신기술사업금융회사 технологийн шинэ төслийн санхүүжилтийн бизнес 

эрхлэх компани 

company reorganization/consolidation 회사정리 компанийг өөрчлөн 

зохион байгуулах, нэгтгэх 

company reorganization/consolidation procedure 회사정리절차 компанийг 

өөрчлөн зохион байгуулах, нэгтгэх журам 
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company to be extinguished 소멸회사 татан буулгах компани 

company which makes an entry of a change of a holder as an agent 

명의개서대행회사 эзэмшигчээ агент болгон өөрчилж буй компани 

comparable 유사의 жишихүйц, харьцуулахуйц 

comparative negligence 과실(過失)상계 харьцангуй хайхрамжгүй, 

хариуцлагагүй байдал 

compensation 

배상;배상금;배상금액;배상액;변상;보상;보상금;보전(補塡);전보(塡補) нөхөн 

төлбөр, нөхөн олговор, цалин  

compensation application 배상신청 нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл 

Compensation Council 배상심의회 Хохирол барагдуулах зөвлөл 

Compensation Council of the Main Department 본부배상심의회 Үндсэн 

департаментын хохирол барагдуулах зөвлөл 

compensation criteria for consumers' damages 소비자피해보상기준 

хэрэглэгчид хохирол учруулсны нөхөн төлбөрийн шалгуур 

compensation decision/judgment 변상판정 нөхөн төлбөр олгох шийдвэр, 

тогтоол 

compensation for actual expenses 실비변상 бодит зардлын нөхөн төлбөр 

compensation for breach of contract 위약금 контракт зөрчсөний нөхөн 

төлбөр 

compensation for business suspension 휴업보상 бизнес түр зогссоны 

нөхөн төлбөр 

compensation for damage 손해배상 хохирол учруулсны нөхөн төлбөр 

compensation for damages delayed 지연배상 саатуулсан хохиролын 

нөхөн төлбөр 

compensation for deficits 결손전보 дутагдуулсны нөхөн төлбөр 

compensation for disability 장해보상;장해보상금 хөдөлмөрийн чадвар 
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алдсаны нөхөн олговор 

compensation for disaster/accident 재해보상금 гамшиг, ослын нөхөн 

олговор 

compensation for loss 손실보상;손실보상금 алдагдлын нөхөн олговор 

compensation for medical treatment 요양보상 эмчилгээний нөхөн олговор 

compensation for the bereaved family 유족보상 өнчирсний нөхөн олговор 

compensation money 변상금 нөхөн олговорын мөнгө 

compensation of damage due to mining minerals 광해배상 эрдэс баялагийн 

уурхайгаас үүдэлтэй хохиролын нөхөн төлбөр 

compensation payment 배상금지급 нөхөн төлбөр 

compensation/indemnification for expenses/costs 비용배상 зарлага, 

зардлын нөхөн төлбөр, алдагдал бууруулах 

compensations for the bereaved family 유족보상금 өнчирсөн гэр бүлийн 

нөхөн олговор 

compensator 배상의무자 нөхөн төлбөр төлөгч 

compensatory damage 전보(塡補)배상 нөхөн төлөх хохирол 

competence 권능;능력;적격 эрх мэдэл, эрх зүйн чадамж 

competency 권능;소관(所管)의 чадвар, мэргэжил 

competency to stand trial 소송능력 шүүхэд харилцагчаар оролцох чадвар 

competent 소관(所管)의 нэр хүндтэй, эрх мэдэлтэй, чадвартай 

competent administrative agency/office 주무관청 эрх бүхий захиргааны 

агентлаг, алба 

competent authorities 관계당국 эрх бүхий байгууллага 

competent court 관할법원 эрх бүхий шүүх 

competent court for a retrial 재심관할법원 шүүх ажиллагаа явуулах эрх 

бүхий шүүх 
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competent Minister 주무부장관 эрх бүхий сайд 

competent person to stand trial 소송능력자 шүүхэд хариуцагчаар оролцох 

эрх бүхий этгээд 

competent registry office 관할등기소 эрх бүхий бүртгэлийн алба 

competition 경쟁;경합 өрсөлдөөн, сонгон шалгаруулалт 

competition order 경쟁질서 сонгон шалгаруулах тогтоол 

competitive bidding/bid 경쟁입찰 өрсөлдөөнтэй үнийн санал 

competitive business 경업 өрсөлдөөнтэй бизнес 

competitive contract 경쟁계약 сонгон шалгаруулах контракт 

compilation 편집 эмхтгэл, зохиол, цуглуулга 

compilation work 편집저작물 эмхтгэсэн бүтээл 

complainant 고소인 гомдол гаргагч, нэхэмжлэгч 

complaint 고소;소장 гомдол, гомдлын шаардлага, нэхэмжлэл, яллагаа 

complement 보완 нэмэлт, нэмэлт болгох 

complement of a litigating act 소송행위추완 заргын актад нэмэлт болгох 

complement of an appeal 상소추완 давж заалдахад нэмэлт болгох 

complement of procedural acts 소송행위추완 дэгийн ажиллагааны нэмэлт 

complete discharge 완제 бүрэн гүйцэтгэл 

complete discharge/performance 완전이행 бүрэн гүйцэтгэл, биелэлт 

completion 기간만료;완성;종결;종료 төгсгөл, дуусгавар 

completion authorization 준공인가 гарын үсэг зурах бүрэн эрх 

completion inspection 준공검사 иж бүрэн шалгалт 

completion money 준공금 сүүлийн үлдсэн мөнгө 

completion of extinctive prescription 소멸시효완성 хүчингүй жороор эм 

олгох 

completion of prescription 시효완성 жороор эм олгох 

completion of term of punishment 형기종료 ялын хугацаа дуусах 
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complex for agriculture and industry 농공단지 хөдөө аж ахуй, аж 

үйлдвэрийн цогцолбор 

compliance 부합;순응;이행;적합;준수 зөвшөөрөл, дагаж мөрдөх, хянан 

нийцүүлэх, хянан хэрэгжүүлэх 

compliance officer 준법감시인 хянан хэрэгжүүлэх, хянан зохицуулах 

ажилтан 

complication 합병증 ярвигтай, нарийн төвөгтэй байдал, хүндрэл 

complicity 공범 гэмт хэрэгт хамтран оролцох 

complicity with any other person in crime 공범관계 хэн нэгэн этгээдтэй 

хамтран гэмт хэрэг үйлдэх 

components 부속품 бүрэлдэхүүн, бүрэлдэхүүн хэсэг 

components of biological diversity 생물다양성구성요소 биологийн төрөл 

зүйлийн найрлага 

composite 합성물 цогц, нэгдсэн  

composite amusement establishment 종합유원시설업 зугаа цэнгээний 

цогцолбор барих 

composite cumulative taxation 종합합산과세 нийлбэр, цогц татвар 

composite income 종합소득 холимог орлого 

composite income tax 종합소득세 холимог орлогын татвар 

composite land tax 종합토지세 газрын цогц татвар 

composite thing/article 합성물 цогц юм, эд зүйлс 

composition 조직;화의 бүрэлдэхүүн, эвлэрэх хэлэлцээр, утга зохиол, 

дүрслэх урлагийн бүтээл 

composition case 화의사건 нийлмэл хэрэг 

composition court 화의법원 шүүх бүрэлдэхүүн 

composition credit/claim 화의채권 холимог зээл, гомдлын нэгдмэл 
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шаардлага 

composition creditor 화의채권자 холимог зээлдэгч 

composition procedure 화의절차 цогц журам 

compound interest 복리(複利) холимог ашиг сонирхол 

compounding 조합(調合) шунахай сэдэлтээр гэмт хэрэг үйлдэх 

comprehensive agency 포괄대리 өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 

агентлаг 

comprehensive plan/program 종합계획 иж бүрэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 

comprehensive teachers' training college 종합교원양성대학 ерөнхий 

боловсролын багш нар бэлтгэх коллеж 

compromise 화해 буулт хийх, эвлэрлийн хэлцэл хийх 

compromise procedure 화해절차 эвлэрлийн журам 

compromise protocol 화해조서 эвлэрлийн протокол 

compulsion 강요;강제 албадлага, шахалт 

compulsion of performance/compliance/ execution 이행강제 биелүүлэх, 

нийцүүлэх, гүйцэтгэхийг шаардах 

compulsion of subscription 가입강제 шахалтаар хандивлах 

compulsory administration/management 강제관리 зайлшгүй захиргаа, 

менежмент 

compulsory auction 강제경매 заавал оролцох дуудлага худалдаа 

compulsory collection 강제징수 албан журмаар татвар хураах 

compulsory discharge/fulfillment/ performance 강제이행 заавал 

биелүүлэх, гүйцэтгэх 

compulsory disposal by sale 강제매각 албадан худалдах 

compulsory disposition/measures 강제처분 заавал байршуулах, арга 

хэмжээ авах 

compulsory education 의무교육 бүх нийтийн заавал сургах боловсрол 
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compulsory eviction/evacuation order 강제퇴거명령 заавал нүүлгэх, нүүлгэн 

шилжүүлэх тушаал 

compulsory eviction/evacuation/expulsion 강제퇴거 заавал нүүлгэх, хөөх, 

шилжүүлэх 

compulsory execution 강제집행 зайлшгүй гүйцэтгэх 

compulsory execution case 강제집행사건 зайлшгүй гүйцэтгэх хэрэг 

compulsory execution proceedings 강제집행절차 албадан лиценз өгөх 

журмыг биелүүлэх 

compulsory execution to immovables 부동산강제집행 үл хөдлөх хөрөнгөд 

зайлшгүй хэрэглэх 

compulsory force/power 강제력 зайлшгүй хүчинтэй, эрх хэмжээтэй 

compulsory insurance 강제보험 заавал даатгуулах 

compulsory labor 강제노역 албадан хөдөлмөр 

compulsory provisions 강행규정 заавал биелүүлэх заалт 

compulsory release on bail 필요적보석 барьцаагаар заавал суллах 

compulsory sale 강제매각 албадан худалдаа 

compulsory savings 강제저금;강제저축 заавал хуримтлуулах 

computation 계수(計數) бодож гаргах, тооцоолох 

computation of age 연령계산 нас тооцох 

computer communications 컴퓨터통신 цахим холбоо 

computer network 컴퓨터통신 цахим сүлжээ 

computer program work 컴퓨터프로그램저작물 компьютерийн програм 

боловсруулах 

computerized accounting system 전자계산조직 компьютерээр тооцох 

тогтолцоо 

concealment 은닉;은폐;잠복 нуух, нуун далдлах 



 
99 

concentrated trial 집중심리 төвлөрүүлсэн шүүх ажиллагаа 

concentration of economic power 경제력집중 эдийн засгийн хүчин чадлыг 

төвлөрүүлэх 

conception 임신 үзэл баримтлал, утга санаа 

concerned in the case 소송관계 хэрэгт санаа зовних 

concerned person 이해관계인 холбоотой хүн 

concession 양보;양여(讓與) харилцан буулгалт, үнэ хямдруулалт, зөвшөөрөл, 

концессын гэрээ 

concession fund 양여금 концессын сан 

conciliation 조정;화해 эвлэрүүлэх журам 

conciliation committee 조정위원회 зохицуулах хороо 

conciliation committee to resolve disputes 분쟁조정위원회 маргаан 

шийдвэрлэх асуудлыг зохицуулах хороо 

conciliation of civil disputes 민사조정 иргэний маргааныг зохицуулах 

conciliation of dispute 분쟁조정 маргаан зохицуулах 

conciliation of family disputes 가사조정 гэр бүлийн маргааныг зохицуулах 

conciliation procedure 화해절차;조정절차 зохицуулах журам 

conciliation protocol 조정조서;화해조서 эвлэрлийн протокол 

conciliation-prepositive principle 조정전치주의 урьдчилан зохицуулах 

зарчим 

conclusion 종결;종료 байгуулах, дүгнэлт, шүүхийн шийдвэр 

conclusion of a contract 계약체결 контракт байгуулах 

conclusion of an action 소송종결 үйл ажиллагааг дуусгах, арга хэмжээг 

дуусгавар болгох 

conclusion of an insurance contract 보험계약체결 даатгалын контракт 

байгуулах 

conclusion of collective agreement 단체협약체결 хамтын гэрээ байгуулах 
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conclusion of judgment 판결확정 шүүх ажиллагаа дуусгах 

concoction 날조 боловсруулалт, зохиомж 

concurrence 경합 зөвшилцөл, давхацсан санаа бодол 

concurrent crimes 경합범;동시범 нэгэн зэрэг үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 

concurrent engagement/conduct 겸업 нэгэн зэрэг оролцох, удирдах 

concurrent imposition/sentence/punishment 병과 нэгэн зэрэг ногдуулсан, 

эдлүүлсэн, шийтгэсэн ял 

concurrent offices/positions 겸임 давхацсан алба, байр суурь 

concurrent performance/fulfillment 동시이행 нэгэн зэрэг гүйцэтгэх, 

биелүүлэх 

condition 사정 нөхцөл, болзол, тайлбар, заалт, нөхцөл байдал  

condition 상황;조건 нөхцөл тавих, болзол тавих, нөхцөл тохирох 

condition for permission 허가조건 зөвшөөрөх нөхцөл 

condition for rescission 해제조건 хүчингүй болгох, цуцлах нөхцөл 

condition for suspension 정지조건 түр хойшлуулах, түдгэлзүүлэх нөхцөл 

condition of assets 자산상태 хөрөнгийн байдал 

condition of auction 경매조건 дуудлага худалдааны нөхцөл 

condition of composition 화의조건 зохицуулалтын нөхцөл 

condition of location 입지조건 байршлын байдал 

condition of repurchase 환매조건 дахин худалдаж авах нөхцөл 

condition precedent 정지조건부 урьдчилсан нөхцөл 

condition subsequent 해제조건 дараагийн нөхцөл 

conditional claim 조건부채권 нөхцөлт гомдлын шаардлага 

conditional obligation 조건부채권 нөхцөлт үүрэг 

conditional right 조건부권리 болзолт эрх 

conditions of employment 고용조건 хөдөлмөрийн нөхцөл 
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conditions of sale 매각조건 худалдааны нөхцөл 

conditions of securities savings 증권저축약관 хуримтлалын найдвартай 

байх нөхцөл 

conduciveness 기여도 тус дөхөм үзүүлэх 

conduct 수행;영위;집행;품행 зан үйл, удирдлага, зохион байгуулалт, 

мэдэл 

conducting wire 도선(導線) дамжуулах төмөр утас 

conduct of affairs/business/duties 사무처리 ажил хэрэг, бизнес, алба 

удирдах 

conference 협의회 бага хурал 

Conference of Supreme Court Justices 대법관회의 Дээд шүүхийн 

шүүгчдийн бага хурал 

conferment 수여 хүртээх, олгох 

conferment of agency authority/power 대리권수여 агентлагийн эрх, 

чадвар олгох 

confession 자백;자복 хүлээн зөвшөөрөх, гэм буруугаа зөвшөөрөх 

confidence 신뢰 итгэл, нууц мэдээлэл, итгэмжилсэн мэдээлэл 

confidential business information 영업비밀бизнесийн нууц мэдээлэл 

confidential matters 기밀사항 нууц асуудал 

confidential military information 군사기밀 цэргийн нууц мэдээлэл 

confidential relationship 신뢰관계 нууц харилцаа 

confidentiality 비밀 нууц хадгалалт 

confined suspect 구속피의자 цагдан хоригдсон сэжигтэн 

confinement 감금;구금;구속;구치;수감;유치(留置) хязгаарлалт, хорих, цагдан 

хорих 

confinement for appraisal 감정유치 (鑑定留置) нягтлан шалгахаар хорих 

confinement or caring facility 구금ㆍ보호시설 цагдан хорих, асрах 
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байгууламж 

confinement place 구금장소 цагдан хорих газар 

confinement/custody period 구속기간 хорих, хорих хугацаа 

confines 범위 хил, зааг, хязгаар 

confirmation 추인;확인;확정 батламж, зөвшөөрөл, томилгоо 

confirmation and check 확인점검 зөвшөөрөл болон хяналт шалгалт 

confirmation of existence of biological parental relation 친생자관계존부확인 

цусан төрлийн холбоо байгаа эсэхийг батлах 

confirmation of nullity, etc 무효등확인 хүчингүй зэргийг батлах 

confirmation of the non-existence of a resolution 결의부존재확인 тогтоол 

байхгүй болохыг батлах 

confirmation of the nullity of a resolution 결의무효확인 тогтоол хүчингүй 

болохыг батлах 

confirmation of the scope/extent of a right 권리범위확인 эрхийн хүрээ, 

хязгаарыг тогтоох 

confirmation trial 확인심판 зөвшөөрсөн шүүх ажиллагаа 

confirmed claim 확정채권 нотлогдсон гомдлын шаардлага 

confiscated article 압수물 хураагдсан эд юмс 

confiscation 몰수;압류;압수 хураан авах, албадан хураах 

conflict 저촉 зөрчилдөөн, маргаан, зөрчил 

conflict of interest 이해상반 эрх ашгийн зөрчил 

conflict of law 섭외사법 зөрүүтэй эрх зүй, зөрүүтэй эрх зүйн хэм хэмжээ, 

олон улсын хувийн эрх зүй 

conflicting 상반된 бие биеэ үгүйсгэсэн, зөрчилдсөн 

conformity 부합;적합 нийцэл, таарамж, ойролцоо 

confrontation 대항 сөрөглдөөн, зөрчилдөөн 
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confusion 혼동;혼란;혼화 үймээн, бужигнаан, эмх замбараагүй байдал, 

будилаан, бухимдал 

congestion 정체(停滯) хүн амын хэт нягтрал, бөөгнөрөл 

conglomerate 기업;기업집단;대규모기업집단 цугларах, хуралдах, бөөгнөрөх 

congratulatory donation 축하금품 баяр хүргэсэн хандив 

congregation of related persons 관계인집회 холбогдох хүмүүсийн цугларалт 

conical surface 원추표면 конус хэлбэртэй гадаргуу 

connected criminal/crime 견련범 холбоотой гэмт хэрэг 

connected production supporting project 연계생산지원사업 төслийг 

дэмжсэн холбоотой бүтээгдэхүүн 

connection 결합;관련성 холбоо, нэгдэл, танил тал, гэмт холбоо, 

үйлчлүүлэгчид 

connivance 묵인 өөгшүүлэх, зөнд нь орхих 

conscription 징병 цэргийн албанд татах ажиллагаа 

conscription administration 병무행정 цэрэг татлагын захиргаа 

consecutive appointment 연임 дараалсан томилолт 

consecutive crime 연속범 дараалсан гэмт хэрэг 

consent 동의;합의 зөвшөөрөл, хүсэл зоригийн нийцэл 

consent 허락 тохиролцох, зөвшөөрөх, зөвшөөрөл өгөх 

conservation 보전(保全) хадгалалт, хамгаалалт, байгаль орчин 

conservation 보존 хамгаалах, хадгалах 

conservation of environment 환경보전 хүрээлэн буй орчныг ашиглахгүй 

хадгалах 

conservation property 보존재산 өмчийн хадгалалт 

conservative measure 보전처분 хуучинсаг арга хэмжээ 

consider 고려하다;보다 авч үзэх, хэлэлцэх, анхаарал тавих, бодох 

considerable 상당한 нэн чухал, ноцтой, үлэмж 



 
104 

 

considerable period of time 상당기간 үлэмж урт хугацаа 

consideration 대가(對價);반대급부 авч үзэх, хэлэлцүүлэг, санал бодол, 

харилцан хүлээсэн үүрэг 

consigned property 수탁재산 хадгалуулсан өмч 

consignee 수탁자;수하인 ачаа хүлээн авагч, зуучлагч 

consignment 수탁;위탁 ачааны дагалдах бичиг 

consignment business 수탁업무 ачаа ачуулах бизнес 

consignment company 위탁회사 ачаа ачуулдаг компани 

consignment contract 수탁계약 ачаа ачуулах контракт 

consignment contract rules/terms 수탁계약준칙 ачаа ачуулах контрактын 

журам, нөхцөл 

consignment fee/commission 위탁수수료 ачаа ачуулах төлбөр, хөлс 

consignment guarantee money 위탁증거금 ачаа ачуулах баталгааны мөнгө 

consignment management 수탁관리 ачаа ачуулах ажиллагааны 

менежмент 

consignment sale 위탁매매 илгээсэн ачааг худалдах 

consignment sale business 위탁매매업 илгээсэн ачааг худалдах бизнес 

consignment sheet 화물상환증 ачааны ачуулсан тайлан 

consignor 송하인;위탁매매인;위탁자 ачаа илгээгч 

consolation money 위자료 урамшууллын мөнгө 

consolation money/benefit 위로금 урамшууллын мөнгө, ашиг 

consolidatation 통합 баталгаажуулах, бэхжүүлэх, нэгдэх, нийлэлт 

consolidated balance sheet 연결대차대조표 балансын нэгтгэгдсэн тайлан 

consolidated financial statement 연결재무제표 санхүүгийн нэгдсэн тайлан 

consolidated statement of profits and losses 연결손익계산서 ашиг, 

алдагдлын тухай нэгдсэн мэдэгдэл 
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consolidated/concurrent examination 병합심리 нэгдсэн шалгалт 

consolidation 정비;합병 нэгтгэх, баталгаажуулах 

consolidation of jurisdiction 병합관할 харьяаллыг нэгтгэх 

consolidation of stocks/shares 주식병합 нэгтгэсэн хувьцаа 

conspiracy 공모(共謀);모의(謀議);통모;통정 нууц ажиллагаа, хуйвалдаан, 

нууц тохиролцоо, нууц байгууллага 

constitution 구조(構造) үндсэн хууль, байгууламж, бүрэлдэхүүн 

constitutional complaint/petition 헌법소원 үндсэн хуулийн гомдол, 

өргөдөл 

Constitutional Court Regulations 헌법재판소규칙 Үндсэн хуулийн шүүхийн 

журам 

constitutional institution 헌법기관 үндсэн хуулийн байгууллага 

constructed rental house/housing 건설임대주택 баригдсан түрээсийн байр, 

байшин 

construction 건설;건축;공사(工事);구조(構造);해석 барилга, байгууламж, 

хийц 

construction (work) expenses 공사(工事)금액 барилгын ажлын зардал 

construction business license 건설업면허 барилгын бизнес эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл 

construction business operator 건설업자 барилгын бизнес эрхлэгч 

construction business/industry 건설업 барилгын бизнес, үйлдвэрлэл 

construction engineer 건설기술자 барилгын инженер 

construction financial cooperative 건설공제조합 барилгын санхүүжилтийн 

хоршоо 

construction interest 건설이자 барилгын ажлын сонирхол 

construction materials 건축자재 барилгын материал 

construction method 공법(工法) барилгын ажлын арга барил  
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construction permission 건축허가 барилгын ажлын зөвшөөрөл 

construction supervisor 시공감리자 барилгын байцаагч 

construction work 공사(工事) барилгын ажил 

construction worker 건설근로자 барилгачин 

Construction Workers' Mutual Fund 건설근로자퇴직공제회 барилгачдын 

дундын сан 

construction-related Act 건축관계법 барилга барихтай холбоотой хууль 

constructive confession 의제자백 бүтээлчээр хүлээн зөвшөөрөх 

constructive dividend 의제배당 үр дүнтэй ногдол ашиг 

constructive majority 성년의제 идэвхитэй олонхи 

constructive subrogation 법정대위 бүтээлчээр өөрчлөлт оруулах 

constructor 건설업자;시공자 зохион бүтээгч 

consul 영사(領事) консул 

consulate 영사관 консулын газар 

consulate general 총영사 ерөнхий консулын газар 

consultant 고문(顧問) зөвлөх, зөвлөгч 

consultation 상의;자문;지도(指導);협의 зөвлөгөө, зөвлөгөөн, асуулга, 

магадлан шинжилгээ 

consultative council 협의회 зөвлөлдөх зөвлөл 

consulting organ/agency 자문기관 зөвлөх байгууллага, агентлаг 

consumer 소비자;수요자;수용자(需用者) хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, захиалагч, 

харилцагч 

consumer cash loan 금전소비대차 хэрэглэгчийн бэлэн мөнгөний зээл 

consumer organization/group 소비자단체 хэрэглэгчдийн байгууллага, 

бүлэг 

consumer protection 소비자보호 хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 
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consumers dispute settlement regulations 소비자분쟁조정규칙 

хэрэглэгчдийн маргааныг шийдвэрлэх дүрэм 

consummated crime 기수범 төгссөн гэмт хэрэг 

consummation 기수(旣遂) төгсгөл, эцэслэн гүйцэтгэл, хүчинтэй болох 

consumption 소비;수용(需用) хэрэглээ, зардал 

consumption goods 소비물 хэрэглээний бараа, өргөн хэрэглээний бараа 

consumptive service business 소비성서비스업 хэрэглээний үйлчилгээний 

бизнес 

contagious disease 전염병 халдвартай өвчин 

containment 포함 хазаарлах, багтаамж 

contaminant 오염물질 бохирдуулагч бодис 

contamination 오염 бохирдол 

contamination of water 수질오염 усны бохирдол 

contamination prevention 오염방지 бохирдлоос сэргийлэх 

contamination prevention manager 오염방지관리인 бохирдлоос хамгаалах 

менежер 

contempt 모욕 жигшүүрт, үл хүндэтгэх доромжлол, зөрчил 

contention 다툼 үзэл бодол, маргаан, хэрүүл 

contentious 계쟁중의 маргааны журмаар хянан хэлэлцэх 

contents of a contract 계약내용 контрактын агуулга, гарчиг 

contents of trial 심리내용 шүүх ажиллагааны мөн чанар 

contents of registration 등기사항 бүртгэлийн агуулга 

contents of regulation 규제내용 дүрмийн агуулга 

contest 다툼;대항 маргаан, өрсөлдөөн, сонгон шалгаруулалт 

contiguous zone 접속수역 залгаа, зэргэлдээ бүс 

continental shelf 대륙붕 эх газрын хормой 

continuance 반복 үргэлжлэл, хойшлуулах 
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continuation of pleading 변론속행 тайлбараа үргэлжлүүлэн өгөх 

continuation of possession 점유계속 өмчлөлөө үргэлжлүүлэх 

continuing crime 연속범 үргэлжилсэн гэмт хэрэг 

continuing expenditure 계속비 тасралтгүй зардал 

continuous employment 계속고용 тасралтгүй ажлын байр 

continuous insurance premium 계속보험료 тасралтгүй даатгалын урамшил 

continuous long-term contract 장기(長期)계속계약 байнгын урт хугацааны 

гэрээ 

continuous use 계속사용 тасралтгүй хэрэглээ 

contraband 밀수 контрабанд, хил зувчуулах 

contract 계약;도급 контракт, гэрээ 

contract deposit 계약금 хадгалалтын контракт 

contract document 계약서 контрактын баримт бичиг 

contract expense/cost 도급경비 контрактын зардал, өртөг 

contract for any construction work 도급계약 барилгын аливаа ажил 

гүйцэтгэх контракт 

contract for employment 고용계약 хөдөлмөрийн гэрээ 

contract for establishing 설정계약 байгуулах гэрээ 

contract for establishing the provisional registration 가등기설정계약 түр 

бүртгэл бий болгох тухай гэрээ 

contract for foreclosure 유질계약 барьцааны зүйлээ худалдаж авах эрхээ 

алдах гэрээ 

contract for guarantee of other's personal identity 신원보증계약 бусад 

хүний биеийн байцаалтын баталгаа гаргах гэрээ 

contract for lease on a deposit basis 전세계약 урьдчилгааны үндсэн дээр 

түрээсийн зээл олгох гэрээ 
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contract for liability insurance 책임보험계약 хариуцлагын даатгалын гэрээ 

contract for sale 매도계약 бараа худалдах гэрээ 

contract for service 용역계약 үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 

contract for supply 공급계약 хангамжийн, бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ 

contract for the establishment 설정계약 компани байгуулах гэрээ 

contract for the sale in lots 분양계약 газар худалдаж авах гэрээ 

contract for transfer of stocks/shares 주식양도계약 хувьцаа шилжүүлэх 

гэрээ 

contract for transportation/carriage 운송계약 тээвэрлэлтийн гэрээ 

contract for value 유상계약 үнэ цэнэтэй контракт 

contract guaranty/deposit 계약보증금 контрактын баталгаа, анз 

contract of accident insurance 상해보험계약 ослын даатгалын гэрээ 

contract of gift 증여계약 бэлэглэлийн гэрээ 

contract of life annuity 종신정기금계약 насан туршийн түрээсийн гэрээ 

contract of mutual benefit for the retirement of construction workers 건설 

근로자퇴직공제계약 барилгачдын өндөр насны тэтгэврийн харилцан 

ашгийн тухай гэрээ 

contract of surety insurance 보증보험계약 даатгалын даалгаварын гэрээ 

contract of suretyship/guarantee/guaranty 보증계약 даалгавар, 

баталгааны гэрээ 

contractor 계약당사자 гэрээлэгч, ажил гүйцэтгэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч гэрээ 

contract part 도급단위 гэрээний талууд 

contract provisions/clauses 계약조항 гэрээний заалт, нөхцөл 

contract system/method 도급제 гэрээний тогтолцоо, арга 

contract terms and conditions 계약조건 гэрээний нөхцөл 

contract to effect the provisional registration 가등기설정계약 урьдчилан 

бүртгүүлснээр хүчинтэй болох гэрээ 
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contract to establish the right to collateral security 근저당권설정계약 

хамтын аюулгүй байдлын эрхийг тогтоосон гэрээ 

contract to provide a personal reference 신원보증계약 хувийн 

тодорхойлолт гаргах гэрээ 

contract to which a person is the other party 자기계약 нэг тал нь хувь 

этгээд байх гэрээ 

contract unit 도급단위 контрактын алба, нэгж 

contract worker 도급근로자 гэрээт ажилчин 

contract/agreement for merger 합병계약 гэрээ, хэлэлцээр 

contracted business 도급사업 гэрээтэй бизнес 

contracted construction 도급공사 гэрээтэй барилгын ажил 

contracting party 계약당사자 гэрээ байгуулагч тал 

contractor 도급인;수급인 гэрээ байгуулагч тал 

contract that generates a claim/credit 채권(債權)계약 гомдол, зээлд хүргэсэн 

гэрээ 

contractual document 결약서 гэрээний баримт бичиг 

contractual relationship 계약관계 гэрээний харилцаа 

contractual terms and conditions 약관 гэрээний нөхцөл 

contrary 위반 эсрэг тэсрэг 

contravention of contract 위약 гэрээний зөрчил 

contributed asset 기부자산 хандивласан хөрөнгө 

contributed property 출연재산 хандивласан өмч 

contributed shares 출자지분 хандивласан хувьцаа 

contribution 공여;기부;기여;기여금;부담부분;분담금;분담액;출연(出捐);출자 

хандив, тусламж, төлбөр, хувь нэмэр 

contribution certificate 출자증권 хандивын гэрчилгээ 
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contribution in kind 현물출자 биетээр хандив өгөх 

contribution portion 출자지분 хандивын хувь 

contribution securities 출자증권 хандивын үнэт цаас 

contributions 기부금;기부금품;출연금 төлбөр, зарцуулалт 

contributor 기부자;출자자 хандивлагч, хувь нэмэр оруулагч 

contributory portion 기여분 хандивласан хувь 

contrivance of invention 발명고안 нээлт хийх чадвар 

control 관리;규제;단속;소관(所管)의;수습(收拾) хяналт, зохицуулалт 

control area 관제권 хяналтын бүс 

control of litigation 소송지휘 хэрэг маргаанд хяналт тавих 

control on amusement business affecting public morals 풍속영업의규제 

олон нийтийн ёс суртахуунд сөрөгөр нөлөөлж болохуйц цэнгээний 

бизнест хяналт тавих 

control on illegal checks 부정수표단속 хууль бус чекэд хяналт тавих 

control on total quantity 총량규제 нийт тоо хэмжээнд хяналт тавих 

control standard 규제기준 хяналтын стандарт 

controlled zone 관제구 хяналттай бүс 

controlling company 모회사 хяналт тавьдаг компани 

controversy 다툼;분쟁 маргаан, зөрчил, шүүмжлэлтэй асуудал 

convenience 편익 тохиромжтой, тааламжтай байдал, давуу тал, ашиг 

convenience facility 편의시설 тохиромжтой байгууламж 

convention 협약;협정 их хурал, чуулган, гэрээ, хэлэлцээр, конвенц, 

ерөнхий тохиролцоо, заншил 

convention certificate 협약증서 хуралд оролцох бүрэн эрх 

Convention on Biological Diversity 생물다양성에관한협약Биологийн төрөл 

зүйлийн тухай Конвенц 

Convention on International Civil Aviation 국제민간항공조약 Олон улсын 
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иргэний агаарын тээврийн тухай конвенц 

Convention Relating to the Status of Refugees 난민의지위에관한협약 

Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай конвенц 

conversion 변형;변환;전용(轉用);전환;환가;환산 итгэл үнэмшил, үзэл бодлын 

өөрчлөлт, хувиралт, өмч хөрөнгө завших, хууль зүйн статусын өөрчлөлт, 

валют хөрвүүлэн тооцолт 

convertible bond 전환사채;교환사채 өрийн бичгийн хөрвөх чадвар 

convertible right 전환권 хөрвүүлэх эрх 

convertible stock 전환주식 хөрвөх хувьцаа 

conveyance 송부;양도 тээвэрлэлт, зөөвөрлөлт, мэдээлэл, эд хөрөнгө 

шилжүүлэх баримт бичиг 

conveyance of real estate 부동산양도 үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх тухай 

баримт бичиг 

convict 수형자 ялтан, хоригдол, гэм буруутай гэж үзэх, гэм буруугаа 

ухамсарлах 

convict in death row 사형수 цаазлуулах ялтай хоригдол 

conviction 선고;유죄판결 итгэл үнэмшил, ял шийтгэл, гэм буруутай гэсэн 

шүүхийн шийтгэх тогтоол 

convocation 소집 зарлах, хуралдуулах, хурал 

convocation of a meeting of the board of directors 이사회소집 захирлуудын 

зөвлөлийн хуралдааныг зарлан хуралдуулах 

convocation of general meeting of stockholders 주주총회소집 нийт хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах 

convoy 호송 харуул хамгаалалттай хүргүүлэх, харуул, хамгаалалт, 

харгалзагч 

cooking 조리(調理) хоол хийх 
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cooperation 협력 ; 협동화 хамтын ажиллагаа, хамтарсан үйлдэл, хоршоо 

cooperation project 협동화사업 хамтын ажиллагааны төсөл 

cooperative 조합(組合);협동조합 хоршоо, хоршоолол 

cooperative association 협동조합 хамтарсан нийгэмлэг, холбоо 

cooperative member 조합(組合)원 хоршооны гишүүн 

cooperative of local government agencies 지방자치단체조합 орон нутгийн 

засаг захиргааны байгууллагуудын агентлагуудын холбоо 

cooperative project 협력사업 ; 협동화사업 хамтын төсөл 

coordination of fisheries 어업조정 загас агнуурыг зохицуулах 

copied document 복사문서 хувилсан баримт бичиг 

copy 등사;복사;복제;부본;사본;영인(影印) хувь, гар бичмэл, хуулбар, 

хуулбарлах 

copy of an indictment 공소장부본 ялын дүгнэлтийн хувь 

copy of certification/authentication 인증등본 гэрчилгээ, бүрэн эрхийн 

хуулбар 

copy of family registration 호적등본 гэр бүлийн бүртгэлийн хуулбар 

copyright 저작권 зохиогчийн эрх, хэвлэгчийн эрх, утга зохиолын өмчийн 

эрх 

copyright co-owners 공동저작권자 зохиогчийн эрх хамтран эзэмшигчид 

copyright owner 저작권자 зохиогчийн эрх эзэмшигч 

copyright trust management business 저작권위탁관리업 зохиогчийн 

эрхийн итгэмжлэлийн менежментийн бизнес 

corporal punishment 체형(體刑) бие махбодийг зовоон тарчлаах ял 

corporate personality 법인격 хуулийн этгээд 

corporate assets 기업재산 корпорацийн, компанийн хөрөнгө 

corporate bill 기업어음 корпорацийн, компанийн нэхэмжлэл 

corporate bond/debenture 사채;사채권 корпорацийн өрийн бичиг, компанийн 
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хувьцаа 

corporate combination 기업결합 корпорацийн хослол 

corporate entity 법인격 корпораци, хуулийн этгээд 

corporate income 법인소득 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

орлого 

corporate merger 법인합병 корпорацууд нийлэх, компаниуд нэгдэх 

corporate registration 법인등기 аж ахуйн нэгжийн бүртгэл 

corporate tax 법인세 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн татвар 

corporate tax amount 법인세액 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

татварын хэмжээ 

corporate tax base 법인세과세표준 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

татварын суурь 

corporate tax evasion 법인세포탈 корпораци, компани, аж ахуйн нэгж 

татвараас зайлсхийлт 

corporate tax exemption 법인세감면 корпораци, компани, аж ахуйн 

нэгжийн татварын чөлөөлөлт 

corporate tax percentage 법인세할 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

татварын хувь хэмжээ 

corporate tax return 법인세신고서 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

татварыг буцаах 

corporate taxation 법인세과세 корпораци, компани, аж ахуйн нэгжийн 

татвар төлөлт 

corporation 법인 корпораци, компани, аж ахуйн нэгж 

corporation for public interests 공익법인 төрийн ашиг сонирхолын 

корпораци 

corporation income 법인소득 корпорацийн орлого 
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corporation in liquidation 청산법인 татан буугдаж буй корпораци, 

компани, аж ахуйн нэгж 

corporation merger 법인합병 корпораци, компани, аж ахуйн нэгж нийлэх, 

нэгдэх 

corporeal article/thing 유체물 эд мөрийн баримт, эд юмс 

corporeal movables 유체동산 эд мөрийн баримт болох зүйлс 

corpse 사체;시체 хүүр, цогцос 

corrected news 정정보도 засварласан, нэмэлт мэдээлэл 

corrected report/return 수정신고 засварласан тайлан, залруулга 

correction 경정(更正);교정(矯正);교정(較正);보정;수정;시정(是正);정정 ял, засан 

хүмүүжүүлэх хорих газар, анхааруулга, донгодох 

correction and edification 교정(矯正)교화 засан сайжруулах болон сургах 

correction disposition/punishment 교정처분 засан сайжруулах шийтгэл, ял 

correction of family registration 호적정정 гэр бүлийн бүртгэлд засвар 

хийх 

correction of news 정정보도 мэдээллийг засварлах 

correction order 개선명령;보정명령 донгодох тушаал 

correction period 보정기간 засан сайжруулах хугацаа 

correction report 정정보도 засан сайжруулсан тайлан 

correction trial 정정심판 шүүх ажиллагааг засан сайжруулах 

correction/rectification ruling 경정재결 засан сайжруулах, алдаа засах 

шийдвэр 

correctional facility/institution 교정시설 хорих байгууламж, байгууллага 

correctional institution 교도소 засан сайжруулах газар, шорон 

correctional officer 교도관 засан сайжруулагч, харгалзагч 

corrective directive/order 시정(是正)지시 засан сайжруулах заавар, 

тушаал 
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corrective measures 시정(是正)조치 засан сайжруулах арга хэмжээ 

corrective order 시정(是正)명령 засан сайжруулах шийдвэр 

correlation 상관관계 харилцан хамаарал, уялдаа 

correspondence 부합;통신 нийцүүлэлт, дүйцүүлэлт, төсөөтэй байдал, 

захидал харилцаа 

corresponding 준 тохирох, таарах, адил, төстэй 

corresponding river 준용하천 үнсэн гол 

corresponding/relevant date 해당일 нийцсэн, тохирсон хугацаа 

corroborating evidence 보강증거 тохирох нотолгоо, нотлох баримт 

corrupt act 부패행위 ёс суртахуунгүй, хахуульд идэгдсэн үйл ажиллагаа, 

авлигын үйлдэл 

corruption 독직 эвдрэл, ялзрал, гажуудал, авилгал, хахууль авах, авилгалд 

автагдах 

cost 대가(代價);대금(代金);부담금 үнэ, өртөг, зардал 

cost for establishing a business 창업비 бизнес эрхлэх зардал 

cost for medical care/treatment 요양비 эмнэлгийн үйлчилгээ, эмчилгээний 

өртөг 

cost for medical treatment 의료비 эмчилгээний зардал 

cost for transportation 운송비 тээврийн зардал 

cost method 원가법 өртөг тооцох арга 

cost of conservation 보존비 хамгаалалтын зардал 

cost of construction (work) 공사(工事)금액 барилгын ажлын зардал 

cost of litigation 소송비용 шүүхийн зардал 

cost of living 생계비 амьжиргааны өртөг 

cost of preservation 보존비 хамгаалалтын зардал 

cost of repair 수리비 засварын өртөг 
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cost of sale 매각비용;매출원가 худалдааны зардал 

cost-bearing 비용부담 зардал хариуцах 

costs for installation 설비비 угсралтын зардал 

costs for the issue/issuance of new stocks 신주발행비용 шинэ хувьцаа 

гаргах зардал 

costs 비용 зардал 

council 의회;협의회 зөвлөл, хороо 

Council for Employment Policy Consultation 고용정책심의회 Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бодлогын зөвлөлгөө өгөх зөвлөл 

Council for Mother and Child Health 모자보건심의회 Эх, нялхсын эрүүл 

мэндийн Зөвлөл 

council of national tax judges 국세심판관회의 үндэсний татварын шүүгчдийн 

зөвлөл 

counsel 변호인;자문 төлөөлөгч, өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх 

counseling center for victims of sexual violence 성폭력피해상담소 бэлгийн 

хүчирхийллийн хохирогчдод зөвлөлгөө өгөх төв 

counsellor 고문(顧問) зөвлөх 

counselor of the women's welfare clinic 여성복지상담원 эмэгтэйчүүдийн 

халамжийн эмнэлэгийн зөвлөх 

count 공소사실 санал тооллого, үр дүн, яллах дүгнэлтийн зүйл 

counter lawsuit 반소 сөрөг нэхэмжлэл 

counter obligation 반대채권 хариу үүрэг 

counter presentation/benefit/payment 반대급부 хариу тайлбар, ашиг, 

төлбөр 

counter-argument 반론 эсрэг үндэслэл  

counter-signature 연서 давхар гарын үсэг зурах  

counteraction 반소 эсрэг ажиллагаа, эсрэг шаардлага, сөрөг нэхэмжлэл 
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counterclaim 반소 сөрөг нэхэмжлэл 

counterfeit 위조 хуурамчаар үйлдэх, дууриалгах 

counterforce 대항력 эсрэг хүчин 

counterpart 부본 хуулбар, түнш 

counterpart fund 대충자금 түншийн сан 

countersign 부서(副署) гарын үсэг давхар зурах 

counting 계상;계수(計數);산정 тооллого 

counting of age 연령계산 нас тооцох 

country 국가 улс, гүрэн 

country of registration 등록국 бүртгэлтэй улс 

course of study 교과 сургалтын курс 

court 공판정;법원 шүүх, шүүх хуралдаан, танхим 

court administration 법원행정 шүүхийн захиргаа, шүүхийн тамгын газар 

court below 하급법원 доод шатны шүүх 

court clerical official of Grade Ⅳ 법원서기관 шүүхийн бичиг хэргийн 4 

дүгээр зэрэгтэй ажилтан 

court clerical official of Grade Ⅴ 법원사무관 5 дугаар зэрэгтэй шүүхийн 

нарийн бичгийн дарга 

court clerk 법원서기;정리(廷吏) шүүхийн нарийн бичгийн дарга 

court guard 법정경위 шүүхийн харгалзагч 

court having exclusive jurisdiction 전속관할법원 онцгой эрх мэдэл бүхий 

шүүх 

court having jurisdiction over a judgment 판결법원 шийдвэр гаргах эрх 

бүхий шүүх 

court having jurisdiction over a retrial 재심관할법원 шүүх ажиллагааг 

дахин явуулах эрхтэй шүүх 
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court having jurisdiction over provisional seizure/attachment 가압류법원 

түр хураах эрхтэй шүүх 

court of a foreign country 외국법원 гадаад улсын шүүх 

court of a lawsuit 수소법원 заргын шүүх 

court of appeal 상소법원;상소심법원;항고법원;항소법원 давж заалдах шатны 

шүүх 

court of appeals 상고법원 давж заалдах шүүх 

court of auction 경매법원 дуудлага худалдааны талбай 

court of execution 집행법원 шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  

court of original instance/judgment 원심법원 анхан шатны шүүх 

court of the first instance 제 1 심법원 анхан шатны шүүх 

court official 법원공무원 шүүхийн ажилтан 

court police 법정경찰 шүүхийн цагдаа 

court which has accepted a lawsuit 수소법원 зарга, нэхэмжлэл хүлээж 

авсан шүүх 

court which has accepted the entrustment 수탁법원 итгэл хүлээлгэх эсэх 

асуудал хүлээж авсан шүүх 

court which renders adjudication 판결법원 шийдвэр гаргаж буй шүүх 

court-appointed defense attorney/counsel 국선변호인 шүүхээс 

томилогдсон өмгөөлөгч/ хуулийн зөвлөх 

court-appointed defense attorney/counsel system 국선변호인제도 шүүхээс 

томилогдсон хамгаалах өмгөөлөгч, зөвлөхийн тогтолцоо 

court-martial 군법회의 цэргийн шүүх 

court-martial laws 군법회의법 цэргийн шүүхийн хууль 

covenant 규약 хэлэлцээр, гэрээ байгуулах, үүрэг хүлээх 

cover note 표지어음 даатгалын түр гэрчилгээ 

coverage of loss 결손보전 хохиролын хамрах 
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creation 설정;창설 байгуулах, үүсгэх 

creation of a right 권리설정 эрх бий болгох 

creation of mortgage 저당권설정 үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалж зээл 

авах 

creation of superficies 지상권설정 бусдын газар дээр байгууламж барих 

creation plan 조성계획 байгуулах төлөвлөгөө 

creative work/production 창작물 бүтээлч ажил, бүтээгдэхүүн 

creativeness 독창성 үр бүтээл 

creativity 독창성 бүтээх авъяас, уран бүтээлийн авъяас 

credential 신임장 итгэмжлэх жуух бичиг, бүрэн эрх, мэргэжлийн диплом 

credibility 공신력;신뢰;신뢰도;신빙성;신용성 үнэн зөв, лавтай, итгэл 

үнэмшилтэй 

credit 신용;여신;채권(債權) нэр хүнд, нөлөө, итгэл, зээл, хөнгөлөлт, эерэг 

үнэлгээ 

credit amount 채권(債權)금액;채권(債權)액 зээлийн хэмжээ 

credit card affiliate member 신용카드가맹점 зээлийн картын түншийн 

гишүүн 

credit card business 신용카드업 зээлийн картын бизнес 

credit card businessman 신용카드업자 зээлийн картын бизнес эрхлэгч 

credit card member store 신용카드가맹점 зээлийн картаар үйлчлэх 

дэлгүүр 

credit card sales slip 신용카드매출전표 зээлийн картын зарлагын баримт 

credit ceiling 여신한도 зээлийн дээд хязгаар 

credit collection charge 채권(債權)추심료 зээл төлсний хураамж 

credit collection/recovery 채권(債權)추심 зээл төлөх, барагдуулах 

credit evaluation/appraisal/rating 신용평가 зээлийн үнэлгээ, үнэлэмж, 
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төвшин 

credit guarantee 신용보증 зээлийн баталгаа 

credit guaranty 신용보증 зээлийн баталгаа 

credit guaranty funding 신용보증기금 зээлийн баталгааны санхүүжилт 

credit guaranty system 신용보증제도 зээлийн баталгааны тогтолцоо 

credit information 신용정보 зээлийн мэдээлэл 

credit information business 신용정보업 зээлийн мэдээллийн бизнес 

credit information concentration institution 신용정보집중기관 зээлийн 

мэдээлэл төвлөрсөн байгууллага 

credit information object 신용정보주체 зээлийн мэдээллийн объект 

credit limit 대부한도;여신한도 зээлийн хязгаар, зээл олгох дээд хэмжээ 

credit management 여신관리 зээлийн менежмент 

credit offering 신용공여 зээлийн санал 

credit payable to named bearer 지명소지인출급채권 нэрлэсэн эзэмшигчид 

төлөх зээл 

credit rating 신용도;신용평가 зээлийн үнэлгээ 

credit security 신용보증;채권(債權)담보 зээлийн баталгаа 

credit transaction 신용거래 зээлийн хэлцэл 

creditor 채권(債權)자 зээлдүүлэгч, зээл олгогч 

creditor in composition 화의채권자 нөхөн төлбөрт зээл олгогч 

creditor/obligee meeting 채권(債權)자집회 зээл олгогч, зээлдэгчийн 

уулзалт 

creditor of a ship/vessel 선박채권자 хөлөг онгоц түрээслэгч 

creditor's right of revocation 채권(債權)자취소권 зээлдүүлэгчийн хүчингүй 

болгох эрх 

creditor who has made a provisional seizure/attachment 가압류채권자 

урьдчилан хурааж авсан зээл олгогч 
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creditworthiness 공신력 зээл төлөх чадвар 

cremation 화장(火葬) чандарлах 

crematory 화장장 шарил чандарлах газар 

crew 선원;승무원 баг 

crew list 승무원명부 багийн нэрс 

crime 범죄;죄 гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл 

crime against divulgence of secret 비밀누설죄 нууц задруулахын эсрэг 

гэмт хэрэг 

crime committed by omission 부작위범 санамсаргүй үйлдсэн гэмт хэрэг 

crime of abuse of official authority 직권남용죄 албан тушаалаа урвуулан 

ашигласан гэмт хэрэг 

crime of accepting a bribe 수뢰죄 хахууль авсан гэмт хэрэг 

crime of attempt 미수죄 гэмт хэрэг үйлдэхээр завдах 

crime of bribery 증뢰죄 авлигын гэмт хэрэг 

crime of destruction of evidence 증거인멸죄 нотлох баримт устгасан гэмт 

хэрэг 

crime of domestic violence 가정폭력범죄 гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 

хэрэг 

crime of espionage 간첩죄 тагнуулын гэмт хэрэг 

crime of inundation 일수(溢水)죄 усанд живүүлэх гэмт хэрэг 

crime of offering a bribe in bankruptcy 파산증회죄 дампуурлын үед 

хахууль өгөхийг санал болгосон гэмт хэрэг 

crime of offering bribe 증뢰죄 хахууль өгөхийг завдсан гэмт хэрэг 

crime of omission 부작위범 эс үйлдэхүйн гэмт хэрэг 

crime of special misappropriation 특별배임죄 зориудаар завьших гэмт хэрэг 

crime of theft/larceny 절도죄 хулгайн гэмт хэрэг 
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crime prevention 방범 гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

crime subject to victim's complaint 친고죄 хохирогсодын гомдлоор үүсэх 

гэмт хэрэг 

crime victim 범죄피해 гэмт хэргийн хохирогч 

crimes of conceptual concurrence 상상적경합 давхацсан гэмт хэрэг 

criminal 범인;범죄인;범죄자 гэмт хэрэгтэн, гэм буруутай этгээд 

criminal act 범죄행위 гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл 

criminal act/offense 범죄 гэмт үйлдэл, эрүүгийн хэрэг 

criminal administration 행형 гэмт үйлдэлтэй засаг захиргаа 

criminal case 형사사건 эрүүгийн хэрэг 

criminal compensation 형사보상 гэмт хэргийн нөхөн төлбөр 

criminal conduct 범죄행위 гэмт зан үйл, гэмт хэрэг 

criminal defendant 형사피고인 яллагдагч, шүүгдэгч 

criminal disposition/punishment 형사처분 эрүүгийн заалт, ял шийтгэл 

criminal extradition 범죄인인도 гэмт этгээдийг шилжүүлэх 

criminal fact 범죄사실 эрүүгийн баримт 

criminal facts subject to judgment 공소사실 шүүхийн шийдвэрт тусгагдах 

эрүүгийн баримт 

criminal history 범죄경력 гэмт хэргийн түүх 

criminal in the presence of a policeman 현행범 цагдаагийн ажилтны 

дэргэд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 

criminal injury 범죄피해 гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 

criminal intent 범의 гэмт санаа 

criminal investigation 범죄수사 гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт 

criminal investigation 수사 эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалт 

criminal jurisdiction 형사재판권 эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа 

criminal liability/responsibility 형사책임 эрүүгийн үүрэг, хариуцлага 
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criminal minor 형사미성년;형사미성년자 насанд хүрээгүй гэмт хэрэгтэн 

criminal nature 범죄성 гэмт хэргийн шинж чанар 

criminal offender 범인 эрүүгийн гэмт хэрэгтэн 

criminal procedure 형사소송;형사소송절차 эрүүгийн процесс, байцаан 

шийтгэх ажиллагаа 

criminal prosecution 형사소추 эрүүгийн ял 

criminal record 범죄경력;전과(前科) гэмт хэрэг үйлдэж байсан эсэх түүх 

criminal suspect 형사피의자 гэмт хэргийн сэжигтэн 

criminal trial 형사재판 эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа 

criteria for calculation/estimation/ evaluation 산정기준 тооцоолх, үнэлэх 

шалгуур 

criteria for permission 허가기준 зөвшөөрөл өгөх шалгуур 

criterion 기준 шалгуур, хэмжүүр 

crops 농산물;농작물 үр тариа 

cross action 반소 сөрөг нэхэмжлэл 

crossbow 석궁 нум сум 

cross-examination 반대심문 солилцсон, зэрэгцсэн байцаалт 

crossed check 횡선수표 тулган нягтлах, дахин шалгах 

crossed offer/subscription 교차청약 санал, захиалга солилцох 

crosswalk 횡단보도 зам хөндлөн гарах 

cruel act/treatment 가혹행위 хэрцгий үйлдэл, харьцаа 

cruel treatment 학대 хэрцгий харьцаа 

cruise 항행 далайн аялал 

cultivation 재배 боловсруулалт, тариалалт 

cultivator 경작자 тариаланч 

cultural institute/center 문화원 соёлын байгууллага, төв 
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cultural property designated by the State 국가지정문화재 төрөөс тогтоосон 

соёлын өмч 

cultural property/heritage material 문화재자료 соёлын өмч, соёлын өвийн 

зүйл 

cultural property/heritage/facilities 문화재 соёлын өмч, өв, байгууламж 

culture and art promotion fund 문화예술진흥기금 соёл, урлагийг дэмжих сан 

cumulative offense 누범 нийлмэл гэмт хэрэг 

cumulative taxation 합산과세 нийлмэл татвар 

cure 치유 эм, эмчилгээ, засал 

currency 통화(通貨);화폐 мөнгө, мөнгөн тэмдэгт 

currency stabilization bond 통화안정증권 мөнгөний ханш тогтворжуулах 

бонд 

current account transactions 당좌거래 харилцах дансны гүйлгээ 

current asset 유동자산 эргэлтийн хөрөнгө 

current deposit/account 당좌예금 дансны үлдэгдэл, харилцах данс 

current events 시사 одоогийн үйл явдал 

current expenditure 경상비 урсгал зардал 

current liability 유동부채 өр, одоогийн хариуцлага 

current location/place 현재지 одоогийн байршил, байр 

current news 시사 цаг үеийн мэдээ 

current period/term 당기 өнөө үе, цаг, хугацаа 

current price base 시가(時價)표준액 үнийн өнөөгийн төвшин 

current price/value 시가(時價) өнөөгийн үнэ, үнэлгээ 

current status of holding of stocks/shares 주식소유현황 хувьцаа, хувь 

эзэмшлийн өнөөгийн байдал 

current value/worth 현재가치 өнөөгийн үнэлгээ, үнэ 

current-leading embankment 도류제(導流提) урсгал чиглүүлэгч далан 
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curriculum 교과 сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө 

curriculum education juvenile reformatory 교과교육소년원 насанд хүрээгүй 

хүмүүсийн засан хүмүүжүүлэх байгууллагын сургалтын хөтөлбөр 

curriculum vitae 이력서 товч намтар 

custodian 관리인;보관자;보호자 харуул, манаа, асран хамгаалагч 

custodian of a deposit 공탁물보관자 хадгаламж хариуцагч 

custodian of a deposited property/article 공탁물보관자 хадгалуулсан 

хөрөнгө, эд зүйл хариуцагч 

custodian of money paid 납입금보관자 төлөгдсөн мөнгө хариуцагч 

custody 감금;구금;구속;구인(拘引);구치;보관;영치;유치(留置) асран хамгаалалт, 

албадан саатуулах, хорих, хяналт, хадгалалт, хамгаалалт 

custody at/in a workhouse 노역장유치 ажлын байранд нь саатуулах 

custody certificate 보관증 хамгаалалтын гэрчилгээ 

custody fee 보관료 саатуулсны хураамж 

custody of proceeds 대가(對價)보관 орлогын хадгалалт 

custody place 구금장소 саатуулах байр 

custom 관습 уламжлал, заншил 

customary 관례적 дадсан, зуршсан, заншлын 

customary/common law 관습법 зан заншлын, нийтлэг эрх зүй 

customs 관세;세관 гааль, гаалийн  

customs broker 관세사 гаалийн зуучлагч 

customs clearance 통관 гаалийн бүрдүүлэлт 

customs clearance business 통관업 гаалийн бүрдүүлэлт хийх бизнес 

customs office 세관 гаалийн газар, алба 

customs officer 세관공무원 гаалийн байцаагч 

customs official 세관공무원 гаалийн албан тушаалтан 
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customs refund 관세환급금 гаалийн татварыг буцаах 

customs tax evader 관세범 гаалийн татвараас зайлсхийгч 

customs zone/area 관세지역 гаалийн бүс, талбай 

customs-related offender 관세범 гаалийн хэрэгтэй холбоотой зөрчигч 

customs/tariff rate 관세율 гааль, тарифын хэмжээ
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daily allowance/wage 일당 өдрийн хөлс, цалин 

daily employed worker 일용근로자 өдрөөр ажиллагч 

daily wage 일급 өдрийн цалин 

daily worker 일용근로자 өдрийн ажилтан 

damage 불이익;손괴;손해;침해;파손;피해;훼손 гэм хор, гэмтэл, гарз, хохирол, 

алданги 

damage adjustment/assessment business 손해사정업 хохиролыг 

зохицуулах, үнэлэх бизнес 

damage assessment 손해사정 хохирлын үнэлгээ 

damage caused by storm and flood 풍수해 хар шуурга, үерийн уршгаар 

гарсан хохирол 

damage to the forest 산림훼손ойд учирсан хохирол 

damages by blight and noxious/harmful insects 병충해 хортой, сүйтгэгч 

хорхой шавжийн учруулсан хохирол 

damages for delay 지연손해금 саатуулнаас учирсан хохирол 

danger 위험 аюул, хор, заналхийлэл 

danger allowance 위험수당 аюулын тэтгэмж 

danger or/and harm 위해 аюул буюу/болон хор хөнөөл 

danger or/and injury 위해 аюул буюу болон гэмтэл 

dangerous article/material 위험물 аюултай эд зүйл, материал 

Dan-gun era 단기(檀紀) Дан-гун үе 

data 정보мэдээ, тоон мэдээ 

data for taxation 과세자료 татвар ногдуулах хугацаа 

D

D 
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data processing 정보처리 мэдээлэл боловсруулах 

date 기일огноо, цаг хугацаа 

date for trial 심리기일 шүүх ажиллагаа явуулах хугацаа 

date for argument 변론기일 үндэслэл гаргах хугацаа 

date for distribution 배당기일 хуваарилах хугацаа 

date for pleading 변론기일 нэхэмжлэлд тайлбар өгөх хугацаа 

date of a sentence/adjudication/ pronouncement 선고기일 ял ногдуулах, 

шүүхийн шийдвэр, мэдэгдлийг зарлах хугацаа 

date of a trial 공판기일 шүүх хуралдааны хугацаа 

date of an application for the registration of trademark 상표등록출원일 

барааны тэмдэг бүртгүүлэх өргөдөл гаргах хугацаа 

date of auction 경매기일 дуудлага худалдаа явагдах хугацаа 

date of commencement of operation 조업개시일үйл ажиллагаа эхлэх 

хугацаа 

date of construction permission 건축허가일 барилгын ажлын зөвшөөрөл 

авах хугацаа 

date of distribution 배당기일 хуваарилалтын хугацаа 

date of enforcement 시행일 хэрэгжүүлэх хугацаа 

date of examination of evidence 증거조사기일 нотлох баримт шалгах хугацаа 

date of international application 국제출원일 олон улсын хүсэлт гаргах 

хугацаа 

date of issuance 발행일 олгох хугацаа 

date of issue 발행일 гаргасан өдөр 

date of maturity 만기일 векселийн төлбөрийн хугацаа, өрийн төлбөрийн 

хугацаа 

date of payment 지급기일 төлбөрийн хугацаа 

date of preparation 작성일;작성일자 бэлтгэлийн хугацаа 

D 
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date of public notice to urge 공시최고기일 шаардах нийтийн мэдэгдэл 

гаргах хугацаа 

date of publication 발행일 хэвлэх хугацаа 

date of re-auction 재경매기일 дахин дуудлага худалдаа явуулах хугацаа 

date of redemption 상환(償還)기일 цагаатгах хугацаа 

date of registration 등록일 бүртгэлийн хугацаа 

date of settlement 결제일 шийдвэрлэх хугацаа 

date of successful bid 경락기일 амжилттай үнэ хаялцах хугацаа 

date of taxation 과세기준일 татвар ногдуулах хугацаа 

date of the commencement of inheritance/ succession 상속개시일 өв, эрх 

залгамжилж эхлэх хугацаа 

date of the payment of insurance money 보험금지급시기 даатгалын мөнгө 

төлөх хугацаа 

date of trademark registration 상표등록일 барааны тэмдэг бүртгүүлэх 

хугацаа 

date set for payment 납입기일 татвар төлөхөөр тогтоосон хугацаа 

date when a judgment becomes final and conclusive 판결확정일 шүүхийн 

шийдвэр эцсийн болох хугацаа 

date when the operation commence 조업개시일 үйл ажиллагаа эхлэх 

хугацаа 

datum point 기준지 төвшний тэмдэглэгээ 

day-care center 보육시설 өдрийн асрамжийн газар 

day-care worker 보육시설종사자 өдрийн асрамжийн газрын ажилтан 

day-off 휴일 амардаг өдөр 

day-to-day worker 일용근로자 өдөр дутмын ажилчин 

days for fixed benefits 소정급여일수 тогтоосон тэтгэмжийн өдрүүд 

D 
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days of confinement/detention/custody 구금일수 хорих, цагдах, саатуулах 

өдрүүд 

Days of Grace 은혜일 өршөөх өдөр 

de facto 사실상;사실상의 хэрэг дээр, бодит байдал дээр 

de facto agent 임의대리인 бодит агент, төлөөлөгч 

de facto marriage 사실혼 хууль бус гэрлэлт 

dead body 사체;시체 хүний цогцос, хүүр 

dead body of a person accidentally killed 변사체 ослоор нас барсан хүний 

цогцос 

dead person 사자(死者) нас барсан хүн 

deadline 기한 сүүлийн, эцсийн, цаад хугацаа 

deadline for payment 납부기한 төлбөрийн сүүлийн хугацаа 

deadly weapon 흉기 үхлийн аюултай зэвсэг 

deal in futures 선물거래 хугацаатай хэлцэл хийх 

dealer 판매업자 худалдаачин, зуучлагч 

dealer or exchange member in transactions 거래원(去來員) арилжааны 

зуучлагч буюу солилцооны мэргэжилтэн 

dealing with 처리;취급 шийдвэрлэх, эрхлэх 

dealing with affairs/business 사무처리 асуудал/бизнес эрхлэх 

dealings 매매거래 худалдааны хэлцэл, ажил хэргийн харилцаа 

dean 원장 сургуулийн захирал, тэмхимийн эрхлэгч 

death at the same time 동시사망 нэгэн зэрэг нас барах 

death certificate 검안서 нас барсны гэрчилгээ 

death penalty 사형цаазаар авах ял 

death resulting from bodily injury 상해치사 биеэнд бэртэл учруулсны 

дүнд нас барах 

debate 토론 өргөн хэлэлцүүлэг, шүүмжлэл, маргалдаан, мэтгэлцээн 

D 
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debenture 채권(債券) үнэт цаас, өрийн бичиг, төлөх үүрэг 

debenture holder 사채권자 үнэт цаас эзэмшигч 

debenture register 사채원부үнэт цаасны бүртгэл 

debenture subscription form 사채청약서 бонд захиалах маягт 

debenture 채무증서 үүрэг, өр төлсний гэрчилгээ 

debit card 직불카드 дебит карт 

debt 부채;차입금;채무 өр, өглөг, үүрэг, өрийн нэхэмжлэл 

debt amount 차입금 өглөгийн хэмжээ 

debt certificate 채무증서 өрийн гэрчилгээ 

debt guarantee 채무보증 өрийн баталгаа 

debt payable to order 지시채권 анхны шаардлагаар төлөх өр 

debt repayment 채무상환 өрийг эргэн төлөх 

debt to be repaid to a foreign country 외화채무 гадаад улсад дахин төлөх өр 

debtor 채무자 өртөн, зээлдэгч үүрэг гүйцэтгэгч 

debtor of the partnership 조합(組合)채무자 хувь нийлүүлэгчдээ өртөн 

decadence 퇴폐 уналтад орох 

deceit 기망;사기(詐欺) хууран мэхлэх, төөргөдүүлэлт, заль, луйвар 

deceptive act 사해(詐害)행위 хуурамч үйлдэл 

deceptive means/scheme 위계(爲計) хуурамч арга/төлөвлөгөө 

decernment 식별 таних 

decided tax amount 결정세액 татварын тогтоосон хэмжээ 

decision 결의;결정;의결;판정;확정 шийдвэр, магадлал, дүгнэлт 

decision of correction 경정(更正)결정 засах шийдвэр 

decision of dismissal 기각결정 хэрэгсэхгүй болгох, ажлаас чөлөөлөх, 

огцруулах шийдвэр 

decision of non-disclosure 비공개결정 нууц задруулахгүй байх шийдвэр 

D 
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decision of permission of successful bid 경락허가결정 амжилттай үнийн 

саналыг зөвшөөрсөн шийдвэр 

decision of provisional seizure/attachment 가압류결정 түр хураах, 

битүүмжлэх шийдвэр 

decision of provisional/temporary disposition/measure 가처분결정 арга 

хэмжээний тухай шийдвэр 

decision of refund money 환급금결정 мөнгө буцаах шийдвэр 

decision of rejection 각하결정 татгалзах шийдвэр 

decision of successful bid 경락결정 дээд үнийн санал тавьсан шийдвэр 

decision of the commencement of composition 화의개시결정 бүтээл 

туурвиж эхлэх тухай шийдвэр 

decision on a retrial 재심결정 шүүх ажиллагаа дахин явуулах тухай шийдвэр 

decision on acceptance 인용결정 хүлээн зөвшөөрөх тухай шийдвэр 

decision on an objection/appeal 이의신청결정 татгалзах, давж заалдах 

шийдвэр 

decision on commencement 개시결정 эхлүүлэх шийдвэр 

decision on compensation 배상결정 нөхөн төлбөр хийх шийдвэр 

decision on conciliation/mediation 조정결정 зуучлах, эвлэрүүлэх шийдвэр 

decision on imposition 부과결정 татвар ногдуулах шийдвэр 

decision on the authorization of composition 화의인가결정 татвар 

ногдуулах эрх олгох шийдвэр 

decision on the commencement of a retrial 재심개시결정 шүүх ажиллагаа 

дахин эхлүүлэх шийдвэр 

decision on the commencement of auction 경매개시결정 дуудлага 

худалдаа эхлүүлэх шийдвэр 

decision on the dismissal of a public prosecution/indictment/action 

공소기각 결정 бүх нийтээр мөрдөн мөшгих, ял төлөвлөх, үйл ажиллагаа 
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явуулахыг зогсоох шийдвэр 

decision on the reopening of procedures/ proceedings 

재심개시결정;재심결정 горим, хуралдаан шинээр нээх тухай шийдвэр 

decision on the suspension of execution 집행정지결정 гүйцэтгэлийг түр 

зогсоох тухай шийдвэр 

decision on transfer 이송결정 шилжүүлэх шийдвэр 

decision on trial 심결 шүүх ажиллагааны шийдвэр 

decision on unconstitutionality 위헌결정 үндсэн хууль зөрчсөн тухай 

шийдвэр 

decision on urban planning 도시계획결정 хот төлөвлөлтийн тухай шийдвэр 

decision to dismiss 기각결정 халах, огцруулах шийдвэр 

decision to sell 매각결정 худалдах шийдвэр 

decision to suspend the execution 집행정지결정 гүйцэтгэлийг түр зогсоох 

шийдвэр 

decision upon investigation 조사결정 мөрдөн байцаалтын тухай шийдвэр 

decision-making institution/organ/body 의결기관 бодлого тодорхойлдог 

байгууллага 

declaration 공표;선고;선언;신고 тунхаглал баримт бичиг, мэдэгдэл 

declaration for export 수출신고 бараа экспортлох мэдэгдэл 

declaration of bankruptcy 파산선고 дампуурснаа зарлах 

declaration of disappearance 실종선고 алга болсныг мэдэгдэх 

declaration of nullity 무효선언 хүчингүй тухай мэдэгдэх 

declaration of provisional execution 가집행선고 түр гүйцэтгэх тухай  

мэдэгдэх 

declaration of suspension of execution 집행유예선고 гүйцэтгэлийг түр  

зогсоох тухай мэдэгдэл 
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declaration of will 의사표시 хүсэл зоригоо илэрхийлэх 

declaratory judgment on the scope/extent of a right 권리범위확인심판 

эрхийн хүрээний талаар тайлбарласан шийдвэр 

declassification 해제 нууцлалыг ил тод болгох 

declination 사퇴 эелдэг татгалзал, шүүгчийг татгалзах 

decoration 훈장 гоёл чимэг, одон медаль 

decrease 감경 багасгах, бууруулах, цөөрөх, хорогдох 

decrease in capital 감자(減資) хөрөнгө буурах 

decrease in water 감수(減水) ус багасах 

decreased water 감수(減水) дундарсан ус 

decreasing water 감수(減水) ус багасгах 

dedication 공여 зориулсан үгс, зориулах  

deducted/deductible amount 공제(控除)금;공제(控除)액 суутгах, хөнгөлөх 

хэмжээ 

deducted tax amount 공제(控除)세액 хөнгөлсөн татварын хэмжээ 

deductible expenses 손금 хөнгөлөх зардал 

deductible limit/extent 공제(控除)한도 хөнгөлөх хязгаар, хэмжээ 

deduction 공제(控除);손비 суутгал, хасалт, хөнгөлөлт 

deduction brought/carried forward 이월공제 тооцсон, хийсэн суутгал 

deduction for tax amounts paid in a foreign country 외국납부세액공제 

гадаад оронд төлсөн татварын хэмжээнд хасалт хийх 

deduction from the amount in a lump sum 일괄공제 тогтмол төлбөрийн 

хэмжээг хөнгөлөх 

deduction from the income tax on dividend 배당세액공제 ногдол ашгийн 

орлогын татварыг хөнгөлөх 

deduction from the retirement income 퇴직소득공제 тэтгэвэрийн орлогыг 

хөнгөлөх 
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deduction from the tax amount to be paid 납부세액공제 төлөх татварын 

хэмжээг бууруулах 

deduction of fictitious purchase tax amount 의제매입세액공제 хуурамч 

худалдан авалтын татварын хэмжээг бууруулах 

deduction of investment tax amount 투자세액공제 хөрөнгө оруулалтын 

татварыг хөнгөлөх 

deduction of tax amount 납부세액공제 татварын хэмжээг бууруулах 

deduction of the tax amount of dividend income 배당세액공제 ногдол 

ашигийн орлогод ногдох татварын хэмжээг бууруулах 

deduction period 공제(控除)기간 бууруулах, хөнгөлөх хугацаа 

deduction statement 공제(控除)계산서 бууруулах тухай мэдэгдэл 

deed of a public bond 공채증서 төрийн бондын баримт бичиг 

deed of conveyance 양도증서 эрх шилжүүлэх 

deed of performance 변제증서 гүйцэтгэх тухай акт 

deed of transfer 양도증서 шилжүүлэх тухай акт 

deem 간주하다;보다 гэж үзэх, бодох 

defamation 명예훼손;비방;훼손 гүтгэлэг, хэн нэгнийг гутаасан мэдээ 

хэвлэлд нийтлэх 

default 궐석;불이행;체납 үүрэг эс биелүүлэх, төлбөрөө хоцроох, шүүхэд эс 

очих 

default in payment 미관지구 төлбөрөө хоцроох 

default in tax payment 미납세 хугацаандаа татвар төлөхгүй байх 

default of national taxes 국세체납 үндэсний татвар төлөх үүргээ умартах 

default of obligation 채무불이행 үүргээ биелүүлэхгүй байх 

default of payment 지급불능 төлбөрийн үүргээ биелүүлэхгүй байх 

default on a monetary debt 금전채무불이행 мөнгөн өр төлөхгүй байх 
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defaulter 채무불이행자 үүргээ биелүүлээгүй тал, завшигч, шүүхэд 

очихоос зайлсхийгч, сахилга зөрчсөн цэрэг 

defeat in a litigation/lawsuit 패소 заргаа алдах, ялагдах 

defect 결함;하자;흠 хүчингүй болгох, цуцлах, дуусгавар болгох, ялагдал 

хүлээх 

defence 변명;옹호 хамгаалал, өмгөөлөл 

defendant 피고;피고인 хариуцагч, шүүгдэгч, яллагдагч, өмгөөлүүлэгч 

defense 방위;변호;소명;항변 батлан хамгаалах 

defense industry 방위산업체 цэргийн үйлдвэр 

defense method 방어방법 хамгаалах арга 

defense tax 방위세 хамгаалалтын татвар 

deferment 연기;유예 хугацаа хойшлуулах 

deferment of collection 징수유예 татвар цуглуулах хугацаа хойшлуулах 

deferment of payment 지급유예 төлбөрийн хугацаа хойшлуулах 

deferred assets 이연자산 хойшлогдсон актив 

deficiencies 결손금;결손금액 хомсдол 

deficiency 흠결(欠缺) хүрэлцэхгүй байх, дутагдах, гачигдах 

deficient 부족한 согогтой, хомсдолтой, бүрэн бус 

deficient home 결손가정 ядуу гэр бүл 

deficit 결손;손실;손실금;흠결(欠缺) хосдол, хүрэлцэхгүй байх, ховор 

deficit carried/brought forward 이월결손금 тохиолдож буй хомсдол 

deficits disposal 결손금처리 алдагдалтай худалдаа 

deficits disposal accounts 결손금처리계산 алдагдалтай худалдааны данс 

definite answer/reply 확답 тодорхой хариу 

definite date 확정일자 тодорхой хугацаа 

definition 정의 тодорхойлолт, томъёолол, магадлал 

defraudation 기망;사기(詐欺) хууран мэхлэлт, залилан мэхлэлт 
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degradation 저하;훼손 уналт, доройтол 

degree 등급;학위 хэмжээ, төвшин, зэрэг, цол, чанар 

degree of air pollution 대기오염도 агаарын бохирдлын төвшин 

degree of cleanness 세정도 ариун цэврийн төвшин 

degree of relationship 촌수 харилцааны төвшин 

delay 해태 хойшлуулалт, хугацаа сунгалт, саатал 

delay in arrival 연착 хожимдож ирэх 

delay of litigation 소송지연 хэргийг хойшлуулах 

delay of payment by obligor 이행지체 хариуцагч төлбөрийг хойшлуулах 

delayed arrival 연착 хоцорч ирэх 

delayed payment of wage 임금체불 цалин хоцорч тавих 

delegate 대리위원;사절(使節) төлөөлүүлэх, бүрэн эрх олгох, эрх 

шилжүүлэх 

delegated affair/work 수임사무 төлөөлүүлсэн хэрэг, ажил 

delegated affairs/business 위임사무 шилжүүлсэн хэрэг, бизнес 

delegated matters 위임사항 шилжүүлсэн асуудал 

delegated person 수임인;수임자 төлөөлүүлсэн хүн 

delegating person 위임인;위임자 төлөөлсөн хүн 

delegation 위임 төлөөлөгч, шилжүүлэлт 

delegation contract 위임계약 төлөөллийн контракт, гэрээ 

delegation of authority 권한위임 эрх хэмжээгээ шилжүүлэх 

delegation of authority/delegation 수권 эрх хэмжээ/төлөөллөө шилжүүлэх 

delegation of execution 집행위임 гүйцэтгэх эрхийг шилжүүлэх 

delegation of management 경영위임 менежментийг шилжүүлэх 

delegation provisions 위임규정 шилжүүлэх заалт, нөхцөл 

deletion 말소 арчих, гаргах, устгах, хасах 
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deliberation 심사;심의;평의;심리 санаатай, зориуд, урьдчилан төлөвлөсөн 

Deliberative Committee of Compensation 배상심의회 Нөхөн төлбөрийн 

зөвлөлдөх хороо 

delict 범죄;불법행위 эрх зүйн зөрчил, гэм буруу 

delinquency 불이행 зөрчил, алдаа, үүрэг эс биелүүлэх 

delinquency of duties 근무태만;직무유기;직무태만 үүрэг эс биелүүлэх 

delinquency while on duty 근무태만 үүрэг биелүүлэхдээ алдаа гаргах 

delinquent act 불량행위 алдаатай үйлдэл 

delisting 상장폐지 жагсаалтаас хасах 

delivery 교부;급부;발부;분만;송달;송부;요물성;인도;출고;해산(解産) хүргэлт, 

нийлүүлэлт, шилжүүлэлт 

delivery and service 교부송달 бэлтгэн нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх 

delivery of a document 서류송달 баримт бичиг тараах 

delivery of cargo/freight/goods 운송물인도 ачаа/бараа нийлүүлэх 

delivery of confiscated goods 몰수물의 교부хураагдсан бараа хүргүүлэх 

delivery of goods 납품 бараа нийлүүлэх 

delivery of mail 우편송달 шуудан хүргүүлэх 

delivery of movables 동산인도 хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх 

delivery of substitution lot 환지교부 өнжсөн газар эргэлтэд оруулах 

delivery of things 물건인도 эд юмс олгох 

demand 독촉;수요 шаардлага, хүсэлт, хэрэгцээ, нэхэмжлэл, шаардах, хүсэх 

demand amount for reimbursement/ indemnity 구상금 нөхөн төлбөр, 

хохиролын хэмжээ шаардах 

demand deposit 요구불예금 урьдчилгаа шаардах 

demand for payment 납부독촉 төлбөр шаардах 

demand for performance/discharge 이행청구 гүйцэтгэл, төлөлтийг шаардах 

demand for reimbursement/indemnity 구상 нөхөн төлбөр, хохирол шаардах 
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demand for wages 임금청구 цалин хөлс шаардах 

demand management investment scheme 수요관리투자계획 хөрөнгө 

оруулалтын менежментийн төлөвлөгөө шаардах 

demand note 독촉장 тулган шаардсан нот бичиг 

demanding procedure 독촉절차 хүсэлт гаргах журам 

demarcation line 경계(境界)선 хилийн шугам 

dementia management project 치매관리사업 оюуны хомсдолтой тэмцэх 

төсөл 

demobilization 해제 цэрэг халагдах 

democracy 민주주의 ардчилал, ардчилсан ёс 

democratic republic 민주공화국 ардчилсан бүгд найрамдах улс 

demolition 멸실;철거 эвдрэл, сүйтгэл, устгах, татан буулгах 

demonstration 시위;증명 харуулах, нотлох баримт, жагсаал цуглаан 

demotion 강임 албан тушаал, зиндаа бууруулах 

demurrer by third party 제삼자이의 гуравдахь этгээд татгалзах 

denationalization 국적상실 иргэний харьяатаас хасах, төрийн өмчлөлийг 

шилжүүлэх, хувьчлах 

denial 부인 няцаалт, татгалзал 

denial of paternity 친생부인 эцэг байх эрхийг хасах 

dentist 치과의사 шүдний эмч 

department 과(課) газар, яам, салбар, факультет  

department 부서(部署) газар, хэлтэс, тэнхим 

departure 출국 хэлбийлт, ухралт, явах, хөдлөх, эхлэх цэг, цагаачлал 

departure (depart) 발항 явах газар, явах 

departure from a port/harbor 출항 боомт/эргээс хөдлөх 

dependent 부양가족;피부양자 захирагдсан, харьяалагдсан, хараат, 
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асрамжлуулагч, тэжээн тэтгүүлэгч 

dependent family member 부양가족 гэр бүлийн хараат гишүүн 

depletion of the ozone layer 오존층파괴 озоны давхаргын цооролт 

deportation 추방 нутгаасаа албадан гаргах, хөөн гаргах 

deposit 공탁;공탁금;공탁물;기탁;매장(埋藏)물;보증금;예금;예치;예치금;예탁; 

증거금 хадгаламж, дэнчин, барьцаа, урьдчилгаа 

deposit (amount) for a contract 계약보증금 контрактын урьдчилгаа 

deposit account 예금 хадгаламжийн дүн 

deposit at notice 통지예금 мэдэгдлээр олгогдох хадгаламж 

deposit certificate 예치증 хадгаламжийн гэрчилгээ 

deposit document/paper 공탁서 хадгаламжийн баримт бичиг 

deposit for lease 임차보증금 түрээсээр хадгалах 

deposit money 공탁금;기탁금;예치금;증거금 урьдчилгаа мөнгө 

deposit money for protecting an insurance policyholder 보험계약자보호 

예탁금 даатгалын эрх эзэмшигчийг хамгаалах урьдчилгаа мөнгө 

deposit of security 담보공탁үнэт цаасны хадгалуулалт 

deposit office 공탁소хадгаламжийн банкны салбар 

deposit official 공탁공무원 хадгаламжийн ажилтан 

deposit order 공탁명령 барьцаа төлөх шийдвэр 

deposit passbook 예금통장 хадгаламжийн дэвтэр 

deposit to protect the insured 보험계약자보호예탁금 даатгуулагчийг 

хамгаалах урьдчилгаа 

deposit with time limit 기한부예금 хугацаатай хадгаламж 

depositary 보관자 хадгалагч, итгэмжлэгдсэн этгээд 

depositary of payment amount 납입금보관자 төлбөрийн хэмжээг итгэмжлэх 

deposited amount 공탁금액 хадгалуулсан мөнгөний үнийн дүн 

deposited property/article 공탁물 хадгалуулсан өмч, эд юмс 
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depositee 수치인 мөнгө хадгалагч 

deposition 공탁;기탁 тангарагийн дор өгсөн мэдүүлэг, албан тушаалаас 

унагаах, огцруулах, хадгаламж, нотлох баримт, өргөдөл 

depositor 공탁자;기탁자;예금자 мөнгө хадгалуулагч 

depository 공탁소 хадгалах байр, агуулах 

deposits 기탁금;매장(埋藏)량 урьдчилгаа 

deposits for a public auction/sale 공매보증금 нийтийн дуудлага худалдаа, 

худалдааны урьдчилгаа 

depreciable assets 감가상각자산 үнэгүйдэж болох хөрөнгө 

depreciated assets 감가상각자산 үнэгүйдсэн хөрөнгө 

depreciation 감가상각 үнэгүйдэлт, тоомсоргүй, хайхрамжгүй, барааны 

элэгдэл, хорогдол 

depreciation amount 감가상각액 хорогдол тооцох дүн 

depreciation appropriation fund 감가상각충당금 шимтгэлд зориулсан сан 

depreciation cost/expense 감가상각비 хорогдлын үнэ, зардал 

depreciation reserve 감가상각충당금 шимтгэлийн нөөц 

deprivation of employment 이직 ажилгүй болох 

deputy 대리 депутат, төлөөлөгч, орлогч, туслах 

deputy committee member 대리위원 төлөөлөгчдийн хорооны гишүүн 

deputy consul 부영사 дэд консул 

deputy prosecutor general 차장검사 ерөнхий прокурорын орлогч 

deregulation 규제완화 төрийн оролцоог багасгах 

dereliction of duties 근무태만;직무유기 үүргээ хариуцлагагүй биелүүлэх 

dereliction while on duty 근무태만 ажилдаа хариуцлагагүй хандах 

derivative acquisition for value 유상승계취득 үнэт зүйлийг өвлөж авах 

derivative possession 대리점유 өв эзэмших 
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descendant 자손удам, угсаа, өв залгамжлагч 

desertion 유기(遺棄) гэр бүлээ орхих, оргох, тэрслэх 

desertion of a baby 영아유기 хүүхдээ орхих 

design 고안 санаа, төлөвлөгөө, зорилго, уран сайхны төсөл, бүтээгдэхүүний 

загвар 

design for invention 발명고안 бүтээгдэхүүний загвар 

design gazette 의장공보 сонины зураглал 

design registration 의장등록 загвар бүртгүүлэх 

design right 의장권 бүтээгдэхүүний загварын эрх 

design right holder 의장권자 бүтээгдэхүүний загварын эрх эзэмшигч 

designated agent 지정대리 томилогдсон агент 

designated area for land substitution 환지예정지 газрыг тодорхойлсон 

талбай 

designated attorney 지정대리 томилогдсон хуульч 

designated attorney-at-law 지정변호사 томилогдсон өмгөөлөгч 

designated bond 지시채권 нэрлэсэн бонд 

designated by-product 지정부산물 бүтээгдэхүүнээр нэрлэх 

designated contagious disease 지정전염병 тодорхойлсон халдварт өвчин 

designated contribution 지정기부금 нэрлэсэн хандив 

designated cultural heritage 지정문화재 тодорхойлсон соёлын өв 

designated cultural properties 지정문화재 тодорхойлсон соёлын өв хөрөнгө 

designated donation 지정기부금 нэрлэсэн хандив, тусламж 

designated executor 지정유언집행자 томилсон гүйцэтгэгч 

designated lawyer 지정변호사 томилогдсон хуульч 

designated price 지정가액 нэрлэсэн үнэ 

designated waste 지정폐기물;특정폐기물 хаягдал 

designated waste disposal facility 특정폐기물처리시설 хаягдал зайлуулах 
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байгууламж 

designation 지명(指名);지정 тэмдэглэл, нэр, мэргэжил, зориулалт 

designation of date 기일지정 хугацаа заах 

designation of jurisdiction 관할지정 хэргийн харьяалал тогтоох 

designation of the competent court 관할지정 эрх бүхий шүүхийг тогтоох 

designation of the development restriction zone 개발제한구역지정 хөгжлийг 

хязгаарласан бүс тогтоох 

destruction 멸실;손괴;인멸;제거;파기;파손;폐기 эвдрэл, сүйрэл, устгал 

destruction by fire 소각(燒却) түймэрт сүйрэх 

destruction of evidence 증거인멸 нотлох баримт устгах 

destruction of explosive articles by negligence 과실(過失)폭발성물건파열 

хайхрамжгүйгээс тэсрэх бодис дэлбэлэх 

detached house 단독주택 салангид байшин 

detailed list 세목(細目) нариивчилсан жагсаалт 

detailed matters 세부사항 тодорхой асуудал 

detailed regulation 세칙 нарийвчилсан журам 

detailed rule 세칙 нарийвчилсан дүрэм 

detailed statement 명세서 тодорхой мэдээлэл 

detailed statement of inventory assets 재고자산명세서 хувьцааны 

хөрөнгийн тухай тодорхой мэдээлэл 

details 내역;명세서;세목(細目);세부사항 нарийн зүйл, нарийвчлан 

танилцуулах 

detection 발각;발견;탐지 нээлт, ололт, илрүүлэлт 

detention 감금;감치;구금;구속;구치;억류 хорих, саатуулах, баривчлах 

detention center 구치소 саатуулах төв 

detention center/house/room 유치장 саатуулах төв, байр, өрөө 
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detention during pendency 미결구금 шүүхээр хэлэлцэх хугацаанд 

саатуулах 

detention in a work place 노역장유치 ажлын байранд саатуулах 

detention in labor house 환형처분 ажлын цагаар саатуулах 

detention pending trial/judgment 미결구금 шүүхээс цагдан хорих 

detention place 구금장소 саатуулах газар 

deterioration 저하 муудах, дордох 

determination 결정;설정;양정(量定);확정 тодорхойлолт, бүртгэл, шийдвэр, 

магадлал, хэрэгсэхгүй болгох 

determination and public notice/ announcement 결정고시 хүчингүй болгох, 

нийтэд мэдэгдэх 

determination of punishment 양형(量刑) ялын тогтоол 

determination of urban planning 도시계획결정 хотын төлөвлөлтийг 

тодорхойлох 

determination procedure 결정절차 тодорхойлох журам 

determined insurance premium 확정보험료 даатгалын тогтоосон урамшил 

detriment 불이익 хохирол, гэм хор, алдагдал 

detrimental substance/material 유해물;유해물질 хортой бодис , материал 

developing country 개발도상국(가) хөгжиж буй улс 

development charge 개발부담금 хөгжлийн төлбөр 

development cost/expense 개발비 хөгжлийн өртөг, зардал 

development gain/benefit 개발이익 хөгжлийн ололт, ашиг тус 

development project for the income sources of farming and fishing 

communities 농어촌소득원개발사업 фермерүүд болон загас агнуурчдын 

орлогын эх үүсвэр нэмэгдүүлэх хөгжлийн төсөв 

development restriction zone 개발제한구역 хөгжлийг хязгаарласан бүс 

development-prearranged area 개발예정지역 хөгжүүлэхээр урьдаас 
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бэлдсэн бүс 

deviation 일탈 гажилт, хэлбийлт, хазайлт 

device 고안;도형 гэрээслэлээр үл хөдлөх хөрөнгийн өв залгамжлах 

devisor 유증자 үл хөдлөх эд хөрөнгө гэрээслэгч 

devolvement 귀속 хөгжил, дэвшил, бүтээн босголт, ололт амжилт 

devolvement on the National Treasury 국고귀속 Үндэсний сангийн дэвшил 

devolving property 귀속재산 барилгын пүүс 

diagnosis 진단;진찰 оношлогоо 

diagnostic certificate 진단서 шинжилгээний бичиг 

diagram 도형 жишиг зураг 

diagraming 도화 жишиг зураг гаргах 

diagrammatic works 도형저작물 зургийн ажил 

diary 일기장 өдрийн тэмдэглэл, үйл явдлын товчоон 

difference 차액 ялгаа, зөрөлдөөн, санал зөрөлдөөн, хэрүүл, маргаан 

differentiation 감별 ялгаатай, заагтай 

digging 발굴 газар шорооны ажил, ухах, малтах, олзворлох газар 

dignity 권위 нэр хүнд, нэр төр, цол, хэргэм 

dike 제방 далан, хаалт 

diploma 학위증서 гэрчилгээ, албан ёсны баримт бичиг 

diplomat 외교관 дипломат, гадаад харилцааны ажилтан 

diplomatic establishments abroad 재외공관 хилийн чанад дахь дипломат 

төлөөлөгчийн газар 

diplomatic minister 공사(公使) дипломат сайд 

diplomatic mission/envoy 외교사절 дипломат төлөөлөгчийн газар, 

төлөөлөгч 

diplomatic negotiation 외교교섭 дипломат хэлэлцээ 
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diplomatic passport 외교관여권 дипломат паспорт 

diplomatic relations 국교(國交);외교관계 дипломат харилцаа 

direct appeal 비약적상고 шууд давж заалдах 

direct payment card 직불카드 шууд төлбөрийн карт 

direct question 직접신문 шууд асуулт 

direct tax 직접세 шууд татвар 

direction 보도(補導);지령;지명(指命);지시; 지휘 удирдлага, захиргаа, заалт, 

зааварчилга, захирамж 

direction and supervision 지휘감독 зааварчилга, хяналт шалгалт 

direction of execution 집행지휘 гүйцэтгэх заалт 

direction 지도(指導) чиглэл, хаяг 

directive 훈령 удирдамж, зааварчлага 

directness 직접주의 эрс шууд байдал, энгийн байдал 

director 원장;이사(理事) захирал, удирдагч, дарга 

director general 국장(局長) ерөнхий захирал 

director in charge of the accounts of the fund 기금출납담당이사 сангийн 

данс хариуцсан захирал 

director of a library 도서관장 номын сангийн захирал 

director of a local aviation office 지방항공청장 нисэхийн салбарын захирал 

director of a public health clinic 보건소장 улсын эмнэлэгийн захирал 

director of the agricultural science and technology institute 

농업과학기술원장 хөдөө аж ахуйншинжлэх ухаан, технологийн 

хүрээлэнгий захирал 

director of the office of court administration 법원행정처장 шүүхийн 

захиргааны газрын захирал 

disability 신체장애;장애 хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвар 

алдагдах, оюуны хомсдол, тахир дутуу 
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disability benefit 장해급여;장해보상;장해보상금 хөдөлмөрийн чадвараа 

алдасны тэтгэлэг 

disability pension 장애연금;장해연금 хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны 

тэтгэлэг 

disabled person 장애자 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 

disadvantage 불이익 ашиггүй байдал, саатал, эвдрэл, гэм хор, хохирол 

disadvantageous 불리한 таагүй 

disadvantageous action 불이익처분 тааламжгүй үйл ажиллагаа 

disadvantageous treatment 불이익취급 таагүй хандах 

disagreements in the labor relations 노동쟁의 хөдөлмөрийн харилцааны 

маргаан 

disappearance 분실;소멸;실종;제거 алга болох, сураггүй болох 

disappearance from home 가출 гэрээсээ алга болох 

disapproval 부인;불복 дэмжихгүй байх, няцаах 

disaster 사고 гамшиг, золгүй тохиолдол, аюул, сүйрэл 

disaster 재해 гамшиг, золгүй явдал, аюул, сүрэл тохиолдох 

disaster at sea 해난 далайн сүйрэл 

disaster compensation 재해보상금 гамшгийн нөхөн төлбөр 

disaster compensation benefit 재해위로금 гамшгийн нөхөн төлбөрийн 

тэтгэлэг 

disaster insurance 재해보험 гамшгийн даатгал 

disaster prevention 재해예방 гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 

disaster relief countermeasure committee 재해구호대책위원회 гамшгийн 

тусламжийн сөрөг арга хэмжээ хариуцсан хороо 

disaster relief/aid money 재해부조금 гамшгийн тусламж, дэмжлэгийн 

мөнгө 
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disaster restoration 재해복구 гамшгийн нөхөн сэргээлт 

disbarment 제명 өмгөөлөгчийн эрх хасах 

disbursement 지급 хөлс, өр, төлөөс, зардал, шимтгэл 

disbursement commissioner/officer 지출관 өрийн комиссар, барагдуулагч 

disbursement of allowance 수당지급 халаасны мөнгө төлөх 

discard 폐기 халах 

discernment 감별 ялгах 

discharge 변제;퇴역;해고;해임;해제 гүйцэтгэл, хэрэгжүүлэлт, төлөлт, 

тооцолт, чөлөөлөх, суллах, халах, цагаатгал 

discharge facilities of livestock wastewater 축산폐수배출시설 малын 

ялгадсыг зайлуулах байгууламж 

development restriction zone 퇴원 хөгжлийн хязгаарлалттай бүс 

discharge from military service 전역(轉役) цэргийн албанаас халах 

discharge in full 완전이행;완제 бүрэн чөлөөлөх 

discharge of obligation 채무이행 үүргээс чөлөөлөх 

discharge of pollutants 오염물질배출 бохирдлыг арилгах 

disciplinary 징계의 сахилгажуулах 

disciplinary action 징계;징계처분 сахилгын арга хэмжээ 

disciplinary case 징계사건 сахилгын хэрэг 

disciplinary committee 징계위원회 сахилгын хороо 

disciplinary committee of the Department of Justice 법무부징계위원회 Шүүх 

зөвлөлийн сахилгын хороо 

disciplinary committee of the Ministry of Justice 법무부징계위원회 шүүх 

яамны сахилгын хороо 

disciplinary occasion 징계사건 сахилгын арга хэмжээ 

disciplinary procedure 징계절차 сахилгын дүрэм 

disciplinary proceedings 징계절차 сахилгын ажиллагаа 



 
150 

 

disciplinary punishment 징벌 сахилгын шийтгэл 

discipline 규율;제재 сахилгын шийтгэл хүлээлгэх, ял шийтгэх 

disclose a thing to the general public for inspection 공람하다 асуудлыг 

шалгуулахаар олон нийтэд мэдээлэх 

disclosure 공개;누설;발견 илрүүлэлт, илчлэлт, задруулалт 

disclosure of information 정보공개мэдээлэл задруулах 

discontinuance 종료;중단;휴지(休止) түдгэлзүүлэлт, завсарлага, 

хэрэгсэхгүй болгох 

discontinuation of bankruptcy 파산폐지 дампуурлыг зогсоох 

discontinuation of business 폐업 бизнесээ зогсоох 

discount 할인;할인료 хорогдол, хөнгөлөлт 

discount amount/charge/fee 할인료 хөнгөлөлтийн хэмжээ, төлбөр, 

хураамж 

discount of notes 어음할인 тооцооны хөнгөлөлт 

discovery 발각;발견;발굴 нээлт, мэдээ сэлт, илрүүлэлт 

discretion 재량 үзэмж, хянамжтай, болгоомжтой чанар 

discriminatory act of violating the equal right 평등권침해의 차별행위 тэгш 

эрхийг зөрчсөн алагчлах үйлдэл  

discretionary authority/power 재량권 үзэмжээрээ шийдэх эрх хэмжээ 

discretionary disposition 재량처분 үзэмжээрээ хандах 

discrimination 감별;분별;차별;차별대우 алагчлах, ялгаварлан гадуурхах 

discriminative 차별적인 ялгаварласан 

discriminative treatment 차별대우 ялгавартай хандах 

discriminatory 차별적인 тэгш бус, тал тохой татах 

discussion 상의;토론 хэлэлцүүлэг, шүүмжлэл, маргалдаан, хэлэлцээ 

disease 질병 өвчин, өвчлөлт 
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disease insurance 질병보험 өвчний даатгал 

disembarkation 양륙 буулгах 

disgraceful conduct 추행 шившигтэй, гутамшигтай явдал 

dishonor 부도(不渡) нэр гүндээ алдах, гутаах, векселийг төлөхөөс татгалзах 

dishonored bill 부도(不渡)어음 шударга бус нэхэмжлэл 

dishonored check 부도(不渡)수표 найдваргүй чек 

dishonoring bills 어음부도 нэхэмжлэлээс татгалзах 

disintegration 붕괴 задрал 

disjunction 분리 шилэлт, сонголт 

diskette 디스크 дискет 

dismantlement 철거;폐기 татан буулгалт 

dismissal 기각;제명;파면;해고;해임 хэрэгсэхгүй болголт, татгалзалал 

dismissal 면소 албан тушаалаас халах, чөлөөлөх 

dismissal from one's office 면직 албанаас чөлөөлөх 

dismissal of a director 이사해임 захирлыг огцруулах 

dismissal of a prosecution/indictment 공소기각 мөрдөн мөшгөлт, ялаас 

чөлөөлөх 

dismissal of an objection/appeal 이의신청기각 татгалзал, давж 

заалдахаас татгалзах 

dismissal of appeal 상고기각;항고기각;항소기각 давж заалдах гомдлыг 

хэрэгсэхгүй болгох 

dismissal with advance notice 예고해고 урьдчилсан мэдэгдлийг хэрэгсэхгүй 

болгох 

disobedience 불복 үл захирагдах, үл дагах, дагаар орохгүй байх 

disorder 혼란 нийгмийн хэв журмын зөрчил, үймээн, эмх замбараагүй 

байдал 

dispatch 발송;파견 илгээх, хүргүүлэх, томилолтоор явуулах, шуурхай 
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биелүүлэх, гүйцэтгэх 

dispatch service 파견근무 илгээх үйлчилгээ 

dispatch of workers 근로자파견 ажилчин илгээх 

dispatched worker 파견근로자 илгээсэн ажилчин 

dispersion 해산(解散) тараах, түгээх 

displaced persons 난민 хүчээр гаргасан хүмүүс 

display 제시 үзүүлэн, сурталчилгаа 

disposal 매각;처리 захиран зарцуулалт, шилжүүлэлт, шийдвэрлэлт, хянан 

үзэх 

disposal by sale 매각처분 худалдах 

disposal of deficits 결손금처리 согог арилгах 

disposal of devolving/attributed property 귀속재산처리 өвлөгдсөн өмчийг 

захиран зарцуулах 

disposal of stocks/shares 주식처분 хувьцаа захиран зарцуулах 

disposing government office 처분관서 засгийн газрын албыг татан 

буулгах 

disposition 처분 шилжүүлэлт, захиран зарцуулалт, заалт, үндэслэл, 

шийдвэрлэлт, хяналт, удирдлага, цэрэг байрлуулах 

disposition agency/authorities 처분청 удирдах агентлаг, эрх бүхий 

байгууллага 

disposition authority 처분권;처분권한 удирдах эрх бүхий байгууллага 

disposition, etc 처분등шинж, ёс заншил, дур сонирхол 

disposition of a right 권리처분 эрх шилжүүлэх 

disposition of confiscated goods 몰수물의 처분 хураагдсан бараа захиран 

зарцуулах 

disposition of conversion/realization 환가처분 хөрвүүлэх, мөнгө болгон 
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шилжүүлэх 

disposition of execution 집행처분 гүйцэтгэлийн хяналт 

disposition of fine for negligence 과태료처분 хариуцлагагүйн торгууль 

ногдуулах 

disposition of imposition 부과처분 ногдуулалтыг хянах 

disposition of imposition of penalty surcharge 과징금부과처분 нэмэлт 

торгууль ногдуулалтыг хянах 

disposition of land substitution 환지처분 газар өнжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах 

disposition of notification 통고처분 мэдэгдлийн хандлага 

disposition of prohibition 금지처분 хориг цуцлах 

disposition of protective custody 보호감호처분 хамгаалалтын саатуулах 

байрны хяналт 

disposition of medical treatment and custody 치료감호처분 эмчилгээ, 

асран хамгаалалтыг зохион байгуулах 

disposition of refusal 거부처분 татгалзлыг шийдвэрлэх 

disposition of removal/dismissal from office 면직처분 ажлаас халах, 

өөрчлөх шийдвэр 

disposition of replotting land 환지처분 дахин зурагласан газрыг ашиглах 

disposition of revocation of registration 등록취소처분 бүртгэл хүчингүй 

болгох шийдвэр 

disposition of salary reduction 감봉처분 цалин суутгах шийдвэр 

disposition of tax imposition 조세부과처분 татвар ногдуулах шийдвэр 

disposition of the imposition of fine for negligence 과태료부과처분 

хариуцлагагүйн торгууль ногдуулах шийдвэр 

disposition of transaction suspension 거래정지처분 худалдааг түр зогсоох 

шийдвэр 



 
154 

 

disposition on deficits 결손처분 хомсдлыг арилгах шийдвэр 

disposition on local taxes in arrears 지방세체납처분 хугацаа хэтэрсэн 

ногдол ашигт орон нутгийн татвар ногдуулах 

disposition to revoke a driver`s license 운전면허취소처분 жолооны үнэмлэх 

хүчингүй болгох шийдвэр 

disposition on default 체납처분 үүргээ эс биелүүлэх 

disposition on default of local taxes 지방세체납처분 орон нутгийн татвар 

төлөх үүргээ эс биелүүлэх 

disposition on default of national taxes 국세체납처분 үндэсний татвар 

төлөх үүргээ эс биелүүлэх 

disposition on national taxes in arrears 국세체납처분 ногдол ашигийн 

үндэсний татвар төлөх шийдвэр 

dispute 다툼;분쟁;쟁송 маргаан, санал шүүмжлэл, мэтгэлцээн  

dispute conciliation institution 쟁의조정기관 маргаан зохицуулах 

байгууллага 

dispute conciliation/mediation 분쟁조정 маргаан зохицуулах, зуучлах 

dispute mediation committee 분쟁조정위원회 маргаан зохицуулах хороо 

dispute resolution 분쟁해결 маргаан шийдвэрлэлт 

dispute settlement 분쟁처리 маргаан шийдвэрлэх 

disputes on medical treatment 의료분쟁 эмчилгээнд саад учруулах 

disputing party 분쟁당사자 маргалдагч талууд 

disqualification 무자격;자격상실;결격사유 эрх хасах, эрх зүйн чадамжгүй 

болох, албан тушаал эрхлэх чадваргүй болох, дутагдал, доголдол, саад 

тотгор  

disqualified 무자격의;부적격의 хэрэгцээгүй, чадваргүй болсон 

dissatisfaction 다툼;불복 сэтгэл дундуур байх 
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dissection 해부 задлан хийх, задлан шинжилгээ хийх 

dissenting opinion 반대의사 санал зөрүүтэй байр суурь 

dissolution 해산(解散);해제 цуцлах, зогсоох, татан буулгах, хүчингүй 

болгох 

dissolution of adoption 파양 үрчлэлийг цуцлах 

dissolution of adoptive relationship/relation 파양 үрчлэхтэй холбогдсон 

харилцааг цуцлах 

dissolution registration 해산(解散)등기 бүртгэлийг хүчингүй болгох 

dissolution resolution 해산(解散)결의 татан буулгах тогтоол 

distant college 원격대학 зайны сургалт 

distant place 격지 алс, зайтай газар 

distinction 분별;식별 ялгаа, зааг, зөрөө, онцлог, нэр алдар, угсаа, 

зарчмаас ухрах 

distinguished service 공로(功勞) тэргүүний ажилтан 

distrainer 압류채권자 үүрэг хангуулахын тулд эд хөрөнгө барьцаалагч 

distress 조난 гай зовлон, шалгаа, ядрах, гачигдал, ядуурал, эд хөрөнгө 

битүүмжлэх, данслах 

distress accident 조난사고 аюултай осол 

distress signal 조난신호 гамшгийн дохио 

distributable profit/gain 배당가능이익 хуваарилах ашиг, олз 

distributed amount 배당액;분배액 хуваарилагдсан хэмжээ 

distribution 배당;배포;분배;유통 хуваарилалт, тархаан байрлуулалт, 

түгээн дэлгэрүүлэлт 

distribution business area 유통상업지역 бизнесээ тараан байрлуулах 

газар 

distribution channels 유통경로 тараах суваг 

distribution date 배당기일 хуваарилах хугацаа 
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distribution industry 유통산업 тараах үйлдвэрлэл 

distribution of new stocks 신주배정 шинэ хувьцаа байрлуулах 

distribution of water 배수(配水) ус түгээх 

distribution order 유통질서 хуваарилах тогтоол 

distribution procedure 배당절차 хуваарилах журам 

distribution schedule 배당표 тараах хуваарь 

distribution table 배당표 хуваарилах хүснэгт 

distributor of medicine 의약품판매업자 эм борлуулагч 

district administration 지방행정 дүүргийн захиргаа 

district administrative agency/organ 지방행정기관 дүүргийн захиргааны 

агентлаг, байгууллага 

district association 지역조합 дүүргийн холбоо 

district compensation council 지구배상심의회 дүүргийн нөхөн төлбөрийн 

хороо 

district constituency 지역선거구 дүүргийн сонгуулийн тойрог 

district court 지방법원 амхолбооны дүүргийн шүүх 

district fisheries cooperatives 지구별수산업협동조합 дүүргийн загасчдын 

хоршоо 

district for improvement of living conditions 주거환경개선지구 амьдралын 

нөхцлийг сайжруулах тойрог 

district police 지방경찰 дүүргийн цагдаа 

district police agency 지방경찰청 дүүргийн цагдаагийн газар 

district public prosecutor's branch office 지방검찰청지청 дүүргийн улсын 

прокурорын салбар 

district public prosecutor's office 지방검찰청 улсын прокурорын дүүргийн 

салбар 
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district subscriber 지역가입자 дүүргийн захиалагч 

district under jurisdiction 관할구역 хэргийн харьяалалд дүүрэг 

district 지대(地帶) дүүрэг, тойрог 

land rent 지대(地代) газрын түрээс 

disturbance 방해;소요(騷擾);혼란 зөрчил, үймээн, эмх замбараагүй байдал, 

эвдрэл, гэмтэл 

diversion 전환 хэлбийлт, гажилт, хазайлт, эргэж үзэх 

divided ownership 구분소유;구분소유권 эд хөрөнгийг хуваах, хувиарлах  

divided ownership relations 구분소유관계 эд хөрөнгийн өмчлөлийг хуваах 

харилцаа 

divided superficies 구분지상권 өмчлөл, эд хөрөнгийн хуваагдсан эрх 

divided surface right 구분지상권 эд зүйл, өмч хөрөнгийн хуваагдсан эрх 

dividend 배당금;배당액 ногдол ашиг, дампуурагчийн хөрөнгийг худалдах 

хувь хэмжээ 

dividend income 배당소득 ногдол ашгийн орлого 

dividend income entitled to taxation 배당세액 татвар төлөх ногдол ашигийн 

орлого 

dividend income of/under separate taxation 분리과세배당소득 тус тусдаа 

татвар төлөх ногдол ашигийн орлого 

dividend of stocks/shares 주식배당 хувьцааны ногдол ашиг 

dividend tax 배당세액 ногдол ашигийн татвар 

dividends amount 분배액 ногдол ашигийн хэмжээ 

divisible claim 가분채권;분할채권 ногдол ашигийн гомдол 

divisible obligation 가분채무 хуваагдмал үүрэг 

divisible payment 분할납입 хуваагдмал төлбөр 

division 과(課);부서(部署);분담;분배;분별;분할;사단(師團) хуваарь, хуваагдал, 

хуваарилалт, зөрөлдөөн, хэсэг, тасаг, салбар, хил, санал хураалт 
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division of lots 분필 газрын хуваарилалт 

division of property 재산분할 өмч хувиарлах 

division of work 분임반 ажлын хуваарь 

divorce 이혼 гэр бүл салалт, цуцлалт 

divorce action 이혼소송 гэр бүл салах 

divulgence 누설 задруулах, зарлан тунхаглах 

Do capital (city) 도청(都廳) Ду нийслэл, хот 

Do government office 도청(都廳) Ду-гийн төрийн байгууллага 

Do governor 도지사 Ду-гийн захирагч, дарга 

Do tax 도세 Ду-гийн татвар  

document 문서;서류 баримт бичиг, гэрчилгээ 

document attached 부속서류 хавсаргасан баримт бичиг 

document evidencing the claim/credit 채권(債權)증서 нэхэмжлэл, зээлийн 

нотолгооны баримт бичиг 

document for preliminary pleading 준비서면 нэхэмжлэлийн урьдчилсан 

тайлбар 

document of dictation 구수증서 хэлснээр нь бичсэн тэмдэглэл 

document of exemption/immunity from responsibility/liability 면책증서 

үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөх, эрх дарх олгох баримт бичиг 

document of payment refusal 지급거절증서 төлбөрөөс татгалзах баримт 

бичиг 

document on verification 검증조서 баталгаа, гэрчилгээ 

document related to a contract 계약서류 контракттай холбоотой баримт 

бичиг 

document submission period in the Republic of Korea 국내서면제출기간 

БНСУ-ын баримт бичиг гаргаж өгөх хугацаа 
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document to be served 송달서류 гардуулан өгөх барим бичиг 

documentary evidence 서증;증빙서류 баримт бичгийн нотлох баримт 

dodge 포탈 зайлсхийх, мөрдөн мөшгөлтөөс нуугдах 

dodge for enlistment 병역기피 цэрэг татлагаас зугатах 

doer 행위자 гүйцэтгэгч, итгэмжлэгдсэн этгээд, хэрэг үйлдсэн этгээд 

domestic Acts 국내법 дотоодын хууль 

domestic Acts and subordinate statutes 국내법령 дотоодын хууль болон 

хэрэгжүүлэх дүрэм 

domestic case 가사사건 ахуйн хэрэг, дотоодын байдал 

domestic corporation 내국법인 үндэсний корпораци 

domestic criminal/offender 국내범 дотоодын гэмт хэрэгтэн, зөрчил гаргагч 

domestic currency 내국통화 үндэсний мөнгө 

domestic demand 내수(內需) дотоодын шаардлага 

domestic document submission period 국내서면제출기간 дотооддоо 

баримт бичиг гаргаж өгөх хугацаа 

domestic industry 가내공업 үндэсний үйлдвэрлэл 

domestic juristic person 내국법인 дотоодын хуулийн этгээд 

domestic payment instruments 내국지급수단 дотоодын төлбөрийн хэрэгсэл 

domestic payment means 내국지급수단 дотоодын төлбөрийн хэрэгсэл 

domestic place of business 국내사업장 бизнесийн дотоодын салбар 

domestic tax 내국세 дотоодын татвар 

domestic violence 가정폭력 дотоодын зөрчил 

domestic waste 생활폐기물дотоодын үргүй зардал 

domestically-generated income 국내원천소득 дотоодоос гаралтай орлого 

domicile 주소 байнга оршин суугаа газар, векселийн төлбөр хийх газар, 

хууль ёсны хаяг 

domicile of origin 원적 гарал үүслийн орон 
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dominant stockholder 지배주주 зонхилох хувьцаа эзэмшигч 

dominant stock/share 지배주 зонхилох хувь, хувьцаа 

dominant tenement 요역지 үндсэн үл хөдлөх хөрөнгө 

domination 지배 давамгайлал, ноёрхол, давуу 

donated fund 기부금 бэлэглэсэн, хандивласан хөрөнгө 

donation 기부;기증;증여 бэлэг, тусламж, хандив, өглөг, татаас, 

санхүүжилт 

donation contract 증여계약 бэлэглэлийн гэрээ 

donation deductions 증여공제 татаас бууруулах 

donation tax 증여세 хандивын татвар 

donation taxation 증여세과세 хандивын татвар ногдуулалт 

donation taxation value 증여세과세가액 хандивын татварын хэмжээ 

donations 기부금;기부금품;출연금 хандив 

donator 증여자 бэлэглэгч, хандивлагч, санхүүжүүлэгч 

donee 수유자;수증자 ханив, тусламж хүлээн авагч 

Dong office 동사무소 Донгийн ажлын газар 

donor 기부자;증여자 бэлэглэгч, хандивлагч, санхүүжүүлэгч 

door-to-door distributor 방문판매업자 айл айлаар орж тусламж үзүүлэх 

door-to-door sales 방문판매 айлаар явж худалдаа хийх 

door-to-door sales system 방문판매조직 айлаар явж худалдаа хийх 

тогтолцоо 

door-to-door salesman 방문판매원 айл айлаар явж худалдаа хийдэг хүн 

door-to-door seller 방문판매자 айл айлаар явж худалдаа хийдэг хүн 

double entry system 복식부기 дахин орох тогтолцоо 

double insurance 중복보험 давхар даатгал 

double lawsuit 중복제소 нэмэлт нэхэмжлэл 



 
161 

 

double taxation 이중과세;중복과세 давхар татвар 

down payment 계약보증금 урьдчилгаа төлбөр 

downtown 시가지 хотын төв 

draft 소집;어음;징병;초안 зураглал, төлөвлөгөө, төсөл 

drafts 보충역 түүхий эд 

drainage 배수(排水);하수도 ус суваг, суваг шуудуу 

draining 배수(排水) хатаах, сэврээх 

drawee 수취인 төлбөрийн баталгаа хүлээн авагч 

drawee of a check 수표지급인 шилжигч вексель төлөгч 

drawer 발행인 төлбөрийн баталгаа эзэмшигч 

drawer of a check 수표발행인 төлбөрийн даалгавар эзэмшигч 

drawing 도면;도화 зураг 

drawing up 입안;작성 зохиох, төлөвлөх 

drawing up the protest 지급거절증서작성 эсэргүүцэл илэрхийлэх 

drawings and documents 도서 төсөл, баримт бичиг 

drifting article/object 표류물 урссан эд юмс 

drinkable spring water 먹는샘물 уудаг цэвэр ус 

drinkable water 먹는물 уух ус 

drinking spring water 먹는샘물 уух цэвэр ус 

drinking water quality supervisor 먹는물수질감시원 усны ариун цэврийн 

байцаагч 

driver 운전자 жолооч, тууварчин, хөтлөгч 

driver's license 운전면허증жолооны үнэмлэх 

driver's license 자동차운전면허;자동차운전면허증 жолооны үнэмлэх 

driver's license test 운전면허시험 жолооны үнэмлэх олгох шалгалт 

driveway 차도 засмал зам 

driving 운전 зугаацах, унаж явах 
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driving school 자동차운전학원 жолооны сургууль 

drug 마약 эм, эмчилгээний хэрэгсэл, мансууруулах бодис 

drug addict 약물중독자 мансууруулах бодисын донтон 

drug addiction 마약중독;약물중독 мансуурал, дон 

drug and material which are harmful to juveniles 청소년유해약물 өсвөр 

насны хүнд хортой эм, материал 

drug deal/trade 마약거래 эмийн худалдаа  

drug harmful to juveniles 청소년유해약물 өсвөр насныханд хортой 

мансууруулах эм 

druggist 약사 мансууруулах бодис хэрэглэгч  

druggists' association 약사회 эмийн санчдын нийгэмлэг 

dual nationality 이중국적 хоёрдмол, давхар харьяалал 

due date 기한;납기;납기일;납부기일;납입기일;만기일 тогтоосон хугацаа, 

төлбөрийн хугацаа 

due date of payment 지급기일 зээл, төлбөр төлөх хугацаа 

due date of property tax 재산세납기 өмчийн татвар төлөх хугацаа 

due process 적법절차 зохих ёсны процедур 

dumping 투기(投棄) барааг хямд үнээр гаргах, демпинг 

duplicate 등본;복본(複本);부본;사본;영인(影印) бичгийн хоёрдахь хувь  

duplicate of a complaint 소장부본 нэхэмжлэлийн хоёрдахь хувь 

duplicate of family registration 호적등본 гэр бүлийн гэрчилгээний хувь 

duplicated paper 복사문서 хувилсан цаас 

duplication 등사;복사;복제давхардах 

durable years 내용연수 удаан он жилүүд  

duration of a patent right 특허권존속기간 патентийн эрхийн хүчинтэй 

хугацаа 
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duration of life 생존기간 амьдралын хугацаа 

duress 강박 эрх хасах, шоронд хорих, албадлага 

during one's incumbency 재직중 аливаа албан тушаалын хугацаанд 

during the pendency of action 계속중 үйлдлийг шийдэх шатны турш 

duties 업무 үүрэг, чиг үүрэг, ёс суртхууны үүрэг, дэглэм 

duties to be faithful 충실의무 шудрага байх ёс суртхууны үүрэг 

duty 의무;직무 гаалийн хураамж, татвар, бүтээлч чадвар 

duty aboard 항해당직 хилийн чанадад үүрэг гүйцэтгэх 

duty in good faith 충실의무 үүргээ сайн санаагаар биелүүлэх 

duty of care 주의의무 хянуур болгоомжтой байх үүрэг 

duty of entry/register/record/bookkeeping 기장(記帳)의무 орох, бүртгүүлэх, 

тайлагнах, бүртгэлтэй байх үүрэг 

duty of explanation 설명의무 тайлбарлах үүрэг 

duty of good faith 성실의무 сайн санааны үүрэг 

duty of good faith practices 성실의무 сайн санааны заншлын үүрэг 

duty of military service 병역의무 цэргийн албаны үүрэг 

duty of notification/disclosure 고지의무 мэдэгдэх, үл задруулах үүрэг 

duty of payment of tax in kind 물적납세의무 биетээр татвар төлөх үүрэг 

duty of public notice/announcement 공시의무 нийтэд мэдээлэх, зарлах 

үүрэг 

duty of publication 공시의무 хэвлэн нийтлэх үүрэг 

duty of redemption 상환(償還)의무 төлбөр хийх үүрэг 

duty of rendition 반환의무 хүүхэд харах үүрэг 

duty of tax payment 납세의무 татвар төлөх үүрэг 

duty of the prohibition of concurrent offices 겸직금지의무 тодорхой алба 

хашихыг хориглох үүрэг 

duty to deliver contractual documents 결약서교부의무 контрактын баримт 
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бичиг хүргүүлэх үүрэг 

duty to dispatch a notice of acceptance or rejection 낙부통지의무 хүлээн 

авсан буюу татгалзсан тухай мэдэгдэл илгээх үүрэг 

duty to exercise due diligence to make a ship seaworthy 감항능력주의의무 

хөлөг онгоцны тээвэр хийх талаар зохих хүчин чармайлт тавих үүрэ 

duty to file a return 신고의무 буцааж төлөх хүсэлт гаргах үүрэг 

duty to give notice 통지의무 мэдээлэх үүрэг 

duty to give/make a public notice/ announcement 공시의무 нийтэд мэдээлэх, 

зарлах үүрэг 

duty to make a statement 진술의무 мэдэгдэл хийх үүрэг 

duty to notify 고지의무;통지의무 мэдэгдэх үүрэг 

duty to notify acceptance or rejection 낙부통지의무 хүлээн авсан буюу 

татгалзсанаа мэдэгдэх үүрэг 

duty to pay 납부의무 төлөх үүрэг 

duty to pay an insurance premium 보험료납부의무 даатгалын төлбөр хийх 

үүрэг 

duty to prohibit 금지의무 хориглох үүрэг 

duty to protect 보호의무 хамгаалах үүрэг 

duty to recovery/restitution/restoration 원상회복의무 эрх сэргээх үүрэг 

duty to report 신고의무 тайлагнах үүрэг 

duty to support 부양의무 дэмжих үүрэг 

duty to/of deposit 공탁의무 урьдчилгаа төлөх үүрэг 

duty-free supply 면세공급 татваргүй хангах 

duty-free transactions 면세거래 татваргүй барааны хэлцэл 

dwelling 주거 оршин суугаа газар, гэр орон, сууц 
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each Ministry 행정각부 яам бүр 

early reemployment allowance 조기재취직수당 эрт ажилгүй болсны тэтгэлэг 

early voluntary retirement 명예퇴직 сайн дураараа эрт тэтгэвэрт гарах 

early voluntary retirement allowance 명예퇴직수당 сайн дураар эрт 

тэтгэвэрт гарсны тэтгэлэг 

earmarking 계상 имнэх, тамгалах, таних тэмдэг тавих, нөөцлөх, 

захиалах, зарцуулах 

earned income 근로소득 олсон орлого 

earned income deduction 근로소득공제 олсон орлогыг хөнгөлөх 

earned income tax 근로소득세 татварын суутгасан орлого 

earned profit 수익 олсон ашиг 

earnings 소득;수입금 ажлын хөлс, ашиг, орлого 

earnings brought forward 이월익금 ажлын урьдчилгаа хөлс 

earnings derived from the operation 운용수익금 үйл ажиллагаанаас эхтэй 

орлого 

earth and stone/rock 토석 газар, чулуу, хадан хясаа 

earth crust 지각(地殼) дэлхийн царцас 

easement 지역권 давуу байдал, аж ахуйн барилга 

easily discovered, seen or understood 공연한 амархан нээсэн, харсан, 

ойлгосон 

eating without paying a bill 무전취식 төлбөрөө төлөлгүй идэх 

eavesdropping 감청;도청(盜聽) чагнах 

eavesdropping equipment 감청설비 чагнуур 

E
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economic cooperation with foreign countries 대외경제협력 гадаад улстай 

эдийн засгийн хамтын ажиллагаатай байх 

Economic Development Cooperation Fund 대외경제협력기금 эдийн 

засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сан 

economic power 경제력 эдийн засгийн хүчин чадал 

edification 교회(敎誨) сбарилга байгууламж, номлол 

editing 편집 хэвлэх, найруулах, хянан тохиолдуулах 

editorial supervision 감수(監修) редакцийн хяналт 

education fee/expense 교육비 боловсролын хураамж, зардал 

education tax 교육세 боловсролын татвар 

educational administration 교육행정 боловсролын байгууллага 

educational finance 교육재정 сургалтын санхүүжилт 

educational foundation 학교법인 сургалтын сан 

educational institution for policemen 경찰교육기관 цагдаагийн сургалтын 

байгууллага 

educational protection 교육보호 боловсролын хамгаалалт 

educational regulations 교육규칙 боловсролын журам 

educational training 교육훈련 боловсролын сургалт 

effect 효과;효력 үр дүн, үр дагавар, нөлөө, хууль зүйн үйлчлэл, мөн 

чанар 

effect of a public prosecution 공소효력 прокурорын ялын үр дүн 

effect of authentication/certification 공증력 гэрчлэлтийн мөн чанар, үр 

нөлөө 

effect of establishing the title 자격수여적효력 эрх үүсгэхийн үр дагавар 

effect of notarial acts 공증력 нотариатын хууль зүйн үйлчлэл 

effective 유효한 үр нөлөөтэй, хүчин төгөлдөр 
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effectiveness 실효(實效)성 үр нөлөө 

effectiveness 효과 үр ашиг 

efficiency 효율 үр ашиг, үр нөлөө, бүтээмж, чадвар, эрх зүйн чадвар, 

ажил хэрэгч байдал, мэдлэг, ашигтай байдал 

efficiency standard machinery 효율기준기자재 үр ашигтай стандарт 

хангасан машин 

election 선거;호선(互選) сонгууль, сонголт, шилэлт 

election affairs 선거사무 сонгуулийн байр 

election campaign 선거운동 сонгуулийн кампанит ажиллагаа 

election campaign liaison office 선거연락소 сонгуулийн кампанит ажил 

хариуцсан байгууллага 

election campaign manager 선거사무장 сонгуулийн менежер 

election campaign office 선거사무소 сонгуулийн штаб 

election district 선거구 сонгуулийн тойрог 

election expenses 선거비용 сонгуулийн зардал 

election for public office 공직선거 төрийн албаны сонгууль 

election lawsuit 선거소송 сонгуулийн нэхэмжлэл 

election litigation 선거쟁송 сонгуулийн зарга 

election management 선거관리 сонгуулийн менежмент 

election of members of the National Assembly 국회의원선거 Үндэсний 

Ассамблейн гишүүдийг сонгох 

election of National Assemblymen 국회의원선거 Үндэсний Ассамблейн 

гишүүнийг сонгох 

election offense 선거범죄;선거사범 сонгуулийн зөрчил 

election petition 선거소청 сонгуулийн өргөдөл 

election training institute 선거연수원 сонгуулийн сургалтын хүрээлэн 

electoral register 선거인명부 сонгуулийн бүртгэл 
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electricity 전기(電氣) цахилгаан, тог 

electricity and gas tax 전기(電氣)가스세 цахилгаан, байгалийн хийн татвар 

electricity business 전기(電氣)사업 цахилгааны бизнес 

electronic calculator 전자계산기 цахим тооны машин 

electronic computer 전자계산기 цахим компьютер 

electronic computing/computer system 전자계산조직 цахилгаанаар тооцох 

цахим систем 

electronic data processing system 전자계산조직 цахим мэдээлэл 

боловсруулах систем 

electronic game-play plate 전자유기기구 цахим тоглоомын таваг 

electronic game-play room business 전자유기장업 цахим тоглоомын 

бизнес 

electronic message 전자문서 цахим мэдээ 

electronic shock machine 전자충격기 цахилгаанаар эрүүддэг машин 

electronic surveillance 도청(盜聽) цахим ажиглалт 

element 요소 үндэс, суурь, хүчин зүйл, бүрэлдэхүүн хэсэг 

elementary school 초등학교 бага сургууль 

eligibility 자격;적격 эрхтэй байх, болзол хангах 

eligible conscription status of class 1 제 1 국민역 1 дүгээр ангиллын цэргийн 

алба хаах эрх 

eligible person to vote 투표권자 санал өгөх эрхтэй хүн 

elimination 말소;소거;소멸;제거;폐기;해제 устгах, арилгах, хасах 

elucidation 석명(釋明) тодруулга, тайлбар 

embankment 제방 далан 

embarkation 승선 ачих 

embassies and legations abroad 재외공관 гадаадад суугаа элчин сайдын 
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яамд, төлөөлөгчийн газар 

embassy 대사관 элчин сайдын яам 

embezzlement 횡령 эд хөрөнгийг ашиглан шамшигдуулах 

emblem 표장 бэлгэ тэмдэг, бэлгэдэл, ялгах тэмдэг 

embryo 배아;태아 үр хөврөл, үүсэл 

emergency 긴급;긴급사태;긴급한;비상사태 онцгой байдал, ослын байдал 

emergency adjustment 긴급조정 онцгой байдлын зохицуулалт 

emergency arrest 긴급체포 хойшлуулшгүй баривчилгаа 

emergency confinement/arrest/custody/ restraint 긴급구속 яаралтай 

шоронд хорих, баривчлах, саатуулах  

emergency disposition 긴급처분 түргэн байршуулах 

emergency disposition/measure 긴급처분 түргэн байрлуулах, яаралтай 

арга хэмжээ 

emergency energy plan 비상에너지계획 эрчим хүчээр шуурхай хангах 

төлөвлөгөө 

emergency fund 예비금 онцгой байдлын сан 

emergency measure 긴급조치 онцгой байдлын арга хэмжээ 

emergency measures 비상조치 онцгой байдлын арга хэмжээнүүд 

emergency motor vehicles 긴급자동차 түргэн тусламжийн авто машин 

emergency order 긴급명령 онцгой байдлын дэглэм 

emergency relief 긴급구호 онцгой байдлын тусламж 

emergency situation 비상사태 онцгой нөхцөл байдал 

emergency-risk reserve 비상위험준비금 онцгой байдлын эрсдлийн нөөц 

emigrant to overseas 해외이주자 хилийн чанадад цагаачлах хүн 

emigration 이민 цагаачлал 

emission of pollutants 오염물질배출бохирдол ялгаруулах 

employee 고용원;고용인;근로자;노무자;사원;종업원;직원;피용자 ажилчин, 
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ажилтан 

employee of a ship/vessel 선박사용인 хөлөг онгоцны ажилчин 

employee securities savings 근로자증권저축 ажилтны хувьцааны 

хадгаламж 

employee stock ownership 우리사주 ажилтны хувьцааны эзэмшил 

employee stock ownership association 우리사주조합 ажилтны хувьцааны 

эзэмшлийн нийгэмлэг 

employee stockholder 우리사주 ажилтны хувьцаа эзэмшигч 

employee stockholders association 우리사주조합 хувьцаа эзэмшигч 

ажилтны холбоо 

employee with unlimited liability 무한책임사원 үүрэг нь хязгаарлагдаагүй 

ажилтан 

employee-member 근로자위원 гишүүн ажилтан 

employees in nursery facilities 보육시설종사자 хүүхэд саатуулах газрын 

ажилчин 

employees' rules 근무규칙 ажилтны ажлын байрны дүрэм 

employer 고용자;고용주 ажил олгогч 

employment 고용;재직;채용;취업;취직 алба, эрхэлсэн ажил, ажил эрхлэлт 

employment application 구직신청 ажилд орох өргөдөл 

employment assessment/appraisal 고용사정(雇傭査定) ажлын байрны 

үнэлгээ  

employment authorization or permission certificate 취직인허증 ажиллах 

эрх буюу зөвшөөрлийн гэрчилгээ 

employment conciliation/adjustment 고용조정 хөдөлмөрийн зуучлал, 

зохицуулалт 

employment conditions/terms 고용조건 хөдөлмөрийн нөхцөл 
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employment contract 고용계약;근로계약 хөдөлмөрийн гэрээ 

employment guidance 고용지도;직업보도 хөдөлмөрийн заавар, удирдамж 

Employment Information Center for the Aged 고령자고용정보센터 

Ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн төв 

employment insurance 고용보험 ажлын байрны даатгал 

Employment Insurance Appeal Committee 고용보험심사위원회 ажлын 

байрны даатгалын давж заалдах хороо 

employment insurance business 고용보험사업 ажлын байрны даатгалын 

бизнес 

employment insurance examiner 고용보험심사관 ажлын байрны 

даатгалын байцаагч 

employment insurance fund 고용보험기금 ажлын байрны даатгалын сан 

employment insurance premium 고용보험료 ажлын байрны даатгалын 

урамшуулал 

Employment Insurance Samoojohap Incorporated 고용보험사무조합 ажлын 

байрны даатгалын хоршсон Самоожохап 

employment intermediation 취업알선 хөдөлмөрийн зуучлал 

employment management 고용관리 хөдөлмөрийн менежемент 

employment management improvement 고용관리개선 хөдөлмөрийн 

менежементийн сайжруулалт 

employment manager 고용관리책임자 хөдөлмөрийн менежер 

employment of the aged 고령자고용 ахмад настны ажил эрхлэлт 

employment order 고용명령 хөдөлмөрийн тушаал 

employment period/term 고용기간 хөдөлмөрлөх хугацаа 

employment policy 고용정책 хөдөлмөрийн бодлого 

employment practice 고용관행 ажлын дадал туршлага 

employment promotion 고용촉진 ажил эрхлэлтийг хөхиүлэн дэмжих 
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employment promotion allowance/benefit 취직촉진수당 ажил эрхлэлтийг 

дэмжих, тэтгэмж 

employment promotion facilities 고용촉진시설 ажил эрхлэлтийг дэмжих 

employment promotion project 취로사업 ажил эрхлэлтийг дэмжих төсөл 

employment promotion subsidies for the aged 고령자고용촉진장려금 ахмад 

настны ажил эрхлэлтийг дэмжих татаас 

employment promotion subsidy 채용장려금 ажил эрхлэлтийг дэмжих татаас 

employment relationship 고용관계 хөдөлмөрийн харилцаа 

employment rule/regulation 취업규칙 хөдөлмөрийн дүрэм, журам 

employment security agency 직업안정기관 хөдөлмөр хамгааллын 

агентлаг 

employment security office 직업안정기관 хөдөлмөрийн хамгааллын алба 

employment situation/environment/ circumstances 고용사정(雇傭事情) 

хөдөлмөрийн нөхцөл, орчин 

employment stabilization project 고용안정사업 хөдөлмөрийн зах зээлийг 

тогтворжуулах төсөл 

employment stabilization/stability 고용안정 хөдөлмөрийн зах зээлийн 

тогтворжилт 

employment trend/tendency 고용동향 хөдөлмөрийн зах зээлийн хандлага 

empty land 공한지 хоосон, эзэнгүй газар 

empty land/lot/area 공지(空地) эзэнгүй газар, бүс 

enactment 제정 хууль батлах, хууль тогтоох, батламжлах, хуульчилсан, 

хэм хэмжээ тогтоосон акт 

enactment of a statute 법률제정 дүрэм батлах 

enactment of an Act 법률제정 хууль, эрх зүйн акт батлах 

endorsee 피배서인 шилжүүлгийн цохолт бүхий вексель хүлээн авах 
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endorsement 배서 шилжүүлэх цохолт, бататгал 

endorsement after maturity 기한후배서 төлбөрийн хугацаа болмогц 

векселд хийсэн цохолт 

endorsement for collection 추심위임배서 нэхэмжлэн авах тухай 

шилжүүлгийн цохолт 

endorsement of name 기명(記名) нэр шилжүүлэх тухай цохолт 

endorsement to party liable on bill 환배서 вексель шилжүүлэх тухай 

цохолт 

endorser 배서인 шилжүүлгийн цохолт хийгч 

endowment 기본재산 хуримтлал, хувь хандив, бэлэг, инж, материаллаг 

хангамж 

endowment insurance 양로보험 амь насны даатгал 

enemy country 적국дайсагнагч улс 

energy economizing type 에너지절약형 эрчим хүч хэмнэх төрөл, хэв шинж 

energy management guidance 에너지관리지도 эрчим хүчний 

менежментийн заавар, удирдамж 

energy management standard 에너지관리기준 эрчим хүчний 

менежментийн стандарт 

energy manager 에너지관리자 эрчим хүчний менежер 

energy saving business 에너지절약사업 эрчим хүч хэмнэх бизнес 

energy storage facility 에너지저장시설 эрчим хүч нөөцлөх байгууламж 

energy supplier 에너지공급자 эрчим хүчээр хангагч 

energy supply equipment 에너지공급설비 эрчим хүчний хангамжийн 

төхөөрөмж 

energy use plan 에너지사용계획 эрчим хүч ашиглах төлөвлөгөө 

energy use program 에너지사용계획 эрчим хүч ашиглах хөтөлбөр 

energy user 에너지사용자 эрчим хүч хэрэглэгч 
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energy using facility 에너지사용시설 эрчим хүч ашиглах байгууламж 

energy using machinery 에너지사용기자재 эрчим хүч ашиглах машин 

Energy Utilization and Rationalization Fund 에너지이용합리화기금 Эрчим 

хүчний Ашиглалт, Оновчтой болгох Сан 

energy utilization plan 에너지사용계획 эрчим хүч ашиглах төлөвлөгөө 

energy-related technique 에너지관련기술 эрчим хүчтэй холбоотой техник 

energy-related technology 에너지관련기술 эрчим хүчтэй холбоотой 

технологи 

energy-saving type 에너지절약형 эрчим хүч хуримтлуулах хэв шинж 

enforcement 시행;집행 хүчин төгөлдөр болгох, сахиулах, санкц хэрэглэх, 

хэрэгжүүлэх 

enforcement date 시행일 хүчин төгөлдөр болгох огноо 

Enforcement Decree 시행령 хүчин төгөлдөр болгох зарлиг 

enforcement officer 집행관 хууль сахиулагч 

enforcement order 시행명령 санкц хэрэглэх шийдвэр 

Enforcement Rule 시행규칙 Албадан хэрэглэх дүрэм 

engagement 약혼 ажил, хэрэг, тохиролцоо, гэрлэх ёслол, сүй тавих 

engineer 기관사 инженер 

engineering and construction/building work business 토목건축공사업 

инженер болон барилгын ажлын бизнес 

enjoyment 향유 эрхийн ашиглалт, эдлэх 

enlistment 징병 цэргийн албаны элсэлт, өөрийн талд татах 

enrollment 등록;모집 бүртгэл, элсэлт, хүлээн авсан хуулийн төсөл 

entered matter 기재사항 танилцуулсан асуудал 

entered value 기재액 бүртгэгдсэн үнэлгээ 

enterprise 기업;기업체;회사 үйлдвэрийн газар, аж ахуй, бизнес эрхлэлт 
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enterprise accounting 기업회계 аж ахуйн газрын нягтлан бодох бүртгэл 

enterprise accounting principles 기업회계원칙 аж ахуйн газрын нягтлан 

бодох бүртгэлийн зарчим 

enterprise accounting standards 기업회계기준 аж ахуйн газрын нягтлан 

бодох бүртгэлийн стандарт 

enterprise activity 기업활동 үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 

enterprise combination 기업결합 үйлдвэрлэлийн хоршилт 

enterprise managed by government agencies or municipalities 공영기업 

засгийн газрын агентлаг, эсхүл хотын захиргааны өмчит үйлдвэрийн 

газар 

enterprise service business 사업서비스업 аж ахуйн үйлчилгээний бизнес 

enterprise specialized in energy saving 에너지절약전문기업 эрчим хүч 

хэмнэх ажлаар дагнасан аж ахуйн газар 

enterprise subject to rationalization 합리화대상기업 оновчтой болговол 

зохих үйлдвэрлэл 

enterprise take-over 기업인수 үйлдвэрлэлийг нэгтгэн авах 

entertainment 오락;유기(遊技);향응 хянан үзэх, харгалзан үзэх, зугаа, 

цэнгээ, үзвэр, тоглолт 

entertainment and food tax 유흥음식세 зугаа цэнгээний болон хүнсний 

татвар 

entertainment expense 접대비 тоглолтын зардал 

enticement 유인;유치(誘致) хууран мэхлэх, талдаа оруулах 

entire area 전역(全域) нийт талбай 

entire subject 전과(全科) бүхий л асуудал 

entitled to make registration 등기권리를 가진 бүртгэл хийх эрхтэй  

entitled to the registration 등기권리를 가진 бүртгүүлэх эрхтэй  

entity 단체 аж ахуйн нэгж, салбар, эрх зүйн субъект 
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entrance 입국 орох, нэвтрэн орох, элсэлт, орох эрх 

entrance tax 입장세 орох төлбөр, татвар  

entrance ticket 입장권 орох тийз, тасалбар 

entries 기재사항 орох газар, нэврэн орох, оруулга, тэмдэглэл, гаалийн 

мэдүүлэг, бүртгэл  

entrusted business 수탁업무 итгэмжилсэн бизнес 

entrusted judge 수탁판사 итгэмжлэгдсэн шүүгч 

entrusted recruitment 위탁모집 итгэмжлэгдсэн гишүүнийг сонгох газар 

entrusting person 위탁자 итгэмжилж буй хүн 

entrustment 기탁;위탁;촉탁 итгэл хүлээлт 

entrustment company 위탁회사 итгэл хүлээсэн компани 

entrustment fee/commission 위탁수수료 итгэл хүлээлгэсний хураамж, 

урамшуулал 

entrustment of construction 건설위탁 барилга барих үүрэг хүлээх 

entrustment of manufacture 제조위탁 үйлдвэрлэх итгэл хүлээх 

entrustment of registration 등기촉탁 бүртгэх итгэл хүлээх 

entrustment registration 촉탁등기 итгэмжлэгдсэн бүртгэл 

entry 가입;기입;기재;기장(記帳);등록 үүд, орох тэмдгэлгээ 

entry and departure port 출입국항 орох, гарах боомт 

entry and exit 출입 орох, гарах 

entry in a family register 입적 гэр бүрийн бүртгэлд оруулах 

entry in a protocol 조서기재 протоколд оруулах 

entry in the document 서면기재 баримт бичигт тэмдэглэгээ хийх 

entry of a change of a holder (in the register) 명의개서 эзэмшил /бүртгэл/-д 

өөрчлөлт орох 

entry or exit point 출입장소 орох, гарах цэг 
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environment 환경 хүрээлэн буй орчин, байгаль орчин 

environment controller/manager 환경관리인 байгаль орчны байцаагч, 

менежер 

environment engineer/technician 환경기사 байгаль орчны инженер, техникч 

environment management/control 환경관리 байгаль орчны менежмент, 

хяналт 

environment preservation countermeasure project 환경보전대책사업 

байгаль орчныг хамгаалах хариу арга хэмжээний төсөл 

environment preservation/conservation 환경보전 хүрээлэн буй орчны 

хамгаалалт, хадгалалт 

environment regulation 환경규제 байгаль орчны журам 

environmental crime/offense 환경범죄 байгаль орчны зөрчил/гэмт хэрэг 

environmental dispute 환경분쟁 байгаль орчны маргаан 

environmental dispute conciliation/ mediation/reconciliation 환경분쟁조정 

байгаль орчны маргааны зуучлал, эвлэрүүлэлт, зохицуулалт 

environmental impact assessment (EIS) 환경영향평가 байгаль орчны 

нөлөөллийн үнэлгээ 

environmental improvement charges 환경개선부담금 байгаль орчныг 

сайжруулах төлбөр 

environmental improvement cost 환경개선비용 байгаль орчныг сайжруулах 

зардал 

environmental industry 환경산업 байгаль орчны үйлдвэрлэл 

environmental local government office/agency 지방환경관서 байгаль 

орчны орон нутгийн алба, агентлаг 

environmental pollutant 환경오염물 байгаль орчны бохирдуулалт 

environmental pollution 환경오염 байгаль орчныг бохирдуулах 

environmental pollution source 환경오염원 байгаль орчныг бохирдуулах 
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эх үүсвэр 

environmental protection 환경보호 байгаль орчны хамгаалалт 

environmental right 환경권 байгаль орчны эрх 

environmental sanitation 환경위생 байгаль орчны эрүүл ахуй 

environmental standard 환경기준 байгаль орчны стандарт 

environmental technology 환경기술 байгаль орчны технологи 

envoy 사절(使節) элч, төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

envoy extraordinary and minister plenipotentiary 특명전권공사 онц бөгөөд 

бүрэн эрхт элчин төлөөлөгч 

envoy of a foreign country 외국사절 гадаад улсын элч 

epidemic disease 전염병 тахал өвчин 

epilepsy 간질 татаж унах өвчин 

epitome 개요 хураангуй 

equal division/installment 균등분할 тэнцүү хувааж төлөх төлбөр 

equal division/share/proportion 균분 тэгш хуваарилалт, хувь, хэмжээ 

equal installments 균등액 тэнцүү хуваасан төлбөр 

equal number of votes 가부동수 санал тэнцэх 

equal opportunity 기회균등 эрх тэгш боломж 

equal treatment 균등처우 эрх тэгш хандлага 

equality 균등эрх тэгш байдал 

equality between men and women 남녀평등 эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн 

эрх тэгш байдал 

equality of male and female 남녀평등 эр, эмийн тэгш байдал 

equally divided amount 균등액 тэнцүү хуваасан хэмжээ 

equipment 기구(器具);설치;속구;시설;연장(鍊匠);장비 тоног төхөөрөмж, 

хэрэгсэл, тоноглол 
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equipment to conduct vocational training 직업훈련시설 мэргэжлийн 

сургалт явуулах тоног төхөөрөмж 

equipments 설비 багаж хэрэгсэл 

equipments rental 시설대여 тоног төхөөрөмж түрээслэх 

equipments work business 설비공사업 тоног төхөөрөмж ажиллуулах бизнес 

equity 공정(公正);공평;형평 шудрага зарчим, шудрага ёс 

equity shares owned by investors 출자지분 хөрөнгө оруулагчдын 

эзэмшлийн хувьцаа 

equivalence 균등 эн чацуу чанар, адилтгуур 

equivalent 대가(對價);상당한 адилтгуур, эквивалент 

equivalent river 준용하천 ижил төстэй гол мөрөн 

equivalent value 가액 жишиг үнэ 

equivalent value of real estate 부동산가액 үл хөдлөх хөрөнгийн адилтгах 

үнэлгээ 

eradication 구제(驅除) үгүй хийх, устгах 

erasion 소멸 баллуур, хусуур, цэвэрлэгээ 

error 착오 алдаа, хазайлт 

error in the record 오기 бүртгэл тайлангийн алдаа 

error in writing 오기 бичлэгийн алдаа 

escape 도망;도주;도피;회피 оргох, зайлах, зугтах 

escort 호송 харгалзан хүргэх, дагалдах, харуул гаргаж үдэх 

espionage 간첩 тагнуул үйлдэх 

essentials 요지 үндсэн, наад захын зүйл 

established rule 예규 тогтсон дүрэм 

establishment 설립;설정;설치;수립;시설;영조물;입안;제정;창립;창설 үндэслэн 

байгуулах, үүсгэн байгуулах, үндэслэл, байгуулах, үндэслэх, үүсгэх, 

байгууллага 
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establishment date of business 창업일 бизнесийн эхэлсэн хугацаа 

establishment of a new family 일가창립 шинэ гэр бүл зохиох 

establishment of a pledge right 질권설정 барьцааны эрх нээх 

establishment of a right 권리설정 эрхийн үндэслэл 

establishment of business/enterprise 창업 бизнес, үйлдвэрлэл эхлүүлэх 

establishment of company 회사설립 компани байгуулах 

establishment of mortgage 저당권설정 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа үүсгэх 

establishment of regulations/rules 규칙제정 журам, дүрэм гаргах 

establishment of security by means of transfer 양도담보설정 шилжүүлэх 

замаар аюулгүй байдлыг хангах 

establishment of the right to collateral security 근저당권설정 хамтын 

аюулгүй байдлын эрхийн үндэслэл 

establishment plan of the measuring network 측정망설치계획 хэмжүүрийн 

сүлжээ байгуулах төлөвлөгөө 

estimate price 견적가격 үнэ тооцох, тогтоох 

estimated amount 예상액 тооцсон хэмжээ 

estimated amount/value 평가액 тооцсон хэмжээ/үнэлгээ 

estimated insurance premium 개산보험료 даатгалын тооцсон урамшуулал 

estimated sale price 매각예정가격 худалдаах тооцсон үнэ 

estimation 산정;추정;평가 үнэлэлт; тооцоо 

estoppel 금반언 түдгэлзэл, татгалзах эрхээ алдах 

estuary water 기수(汽水) голын цутгалан 

ethics 도덕 ёс зүй, ёс суртахуун 

evacuation order 퇴거명령 нүүлгэн шилжүүлэх тушаал 

evaluated amount/value 평가액 үнэлэгдсэн хэмжээ, үнэ 

evaluation 산정;평가 үнэлгээ, өртгийн тодорхойлолт, шалгаруулалт 
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evaluation by the prime cost 원가법 үндсэн зардлын үнэлгээ 

evaluation of assets 자산평가 хөрөнгийн үнэлгээ 

evaluation of performance/service record 근무성적평정 гүйцэтгэл, 

үйлчилгээний тайлангийн үнэлгээ 

evaluation of vocational/occupational ability/capability/capacity 

직업능력평가 мэргэжлийн боломж, ур чадвар, чадавхийн үнэлгээ 

evasion 기피;도피;면탈;포탈;회피 гажилт, зайлсхийлт, шалтаг заалт 

evasion of compulsory execution 강제집행면탈 албадан биелүүлэхээс 

зайлсхийх 

evasion of corporate tax 법인세포탈 аж ахуйн нэгжийн татвараа төлөхөөс 

зайлсхийх 

evasion of law 탈법 хуулиас зайлсхийх, хуулийн хийдэл 

evasion of liquor taxes 주세포탈 архины төрлийн ундааны татвараас 

зайлсхийх 

evasion of military service 병역기피 цэргийн албанаас зайлсхийх 

evasion of taxes 조세포탈;탈세 татвараас зайлсхийх 

event 사건;행사(行事) үйл явдал, тохиолдол, арга хэмжээ 

event specified in the insurance contract 보험사고 даатгалын гэрээнд 

тусгагдсан үр дүн 

eviction order 퇴거명령 эзэмшлээ алдах, нүүлгэн гаргах, хөөх 

evidence 증거 нотлох баримт, гэрчлэх баримт, гэрчийн мэдүүлэг, мэдээ 

сэлт, нотолгоо 

evidence of a crime 죄증 гэмт хэргийн нотлох баримт 

evidence preservation 증거보전 нотлох баримтыг хадгалах 

evidencing document 증거서류 нотлох баримт бичиг 

evident 공연한 илэрхий, тодорхой, маргашгүй 

evidential data/material 증거자료 нотлох ач холбогдол бүхий мэдээ сэлт, 
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материал 

evidential document 증빙서류 нотлох ач холбогдол бүхий баримт бичиг 

evidentiary document 서증;증거서류 нотлох баримт бичиг 

evidentiary material 근거자료 нотлох ач холбогдол бүхий материал 

evidently 공연히 илт, илэрхий, тодорхой 

ex dividend 배당락 өмнөх ногдол ашиг 

ex officio 직권으로 албан тушаалаараа 

ex officio examination 직권심사 албан тушаалаараа шалгалт хийх 

ex officio investigation 직권조사 албан тушаалаараа мөрдөн байцаах 

ex officio investigation of evidence 직권증거조사 албан тушаалаараа 

нотлох баримтыг шалгах 

ex officio member 당연직위원 албан тушаалаараа гишүүн болох 

ex officio order 직무명령 албан тушаалаараа шийдвэр гаргах 

ex officio registration 직권등기;직권등록 албан тушаалын хувьд бүртгэх 

ex post facto incorporation 사후설립 үйл явдлын дараа корпорацыг 

бүртгүүлэх 

ex post facto management 사후관리 нөхцөл байдлын дараагийн менежмент 

ex post facto report 추후보도 нөхцөл байдлын дараа тайлагнах 

ex post facto review 사후심사 нөхцөл байдлын дараа хянан үзэх 

ex-convict 전과(前科)자 хорих ял эдэлж байсан хүн 

examination 검사;검안;검열;신문(訊問);심문(審問);심사;조사;진단 үзлэг, 

шалгалт, магадлал 

examination contents 심리내용 шалгалтын агуулга 

examination for driver's license 운전면허시험 жолооны үнэмлэхийг шалгах 

examination for promotion 승진시험 дэвших шалгалт 

examination institution 진단기관 шалгах байгууллага 
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examination of a corpse 검시 цогцост үзлэг хийх 

examination of a suspect 피의자신문 сэжигтнийг мөрдөн байцаах 

examination of a witness 증인신문 гэрчийг байцаах 

examination of application 출원(出願)심사 өргөдлийг шалгах 

examination of evidence 증거조사 нотлох баримтыг шалгах 

examination of fact 사실조사 баримт нотолгоог шалгах 

examination of national tax 국세심사 үндэсний татварын шалгалт 

examination of parole 가석방심사 тэнсэн суулгах ажиллагааг байцаах 

examination of parties involved 당사자신문 оролцогч талуудыг шалгах 

examination of provisional release from prison 가석방심사 шоронгоос түр 

чөлөөлөх магадлал 

examination of provisional release from prison 가석방심사 шоронгоос түр 

чөлөөлөх байцаалт 

examination of the body 신체검사 хүний биед задлан шинжилгээ хийх 

examination of the physical condition 신체검사 биеийн байдлыг шалган 

тогтоох 

examination on entry and exit 출입검사 орох, гарах шалгалт 

examination procedure 심사절차 шалгалтын журам 

examination record 신문조서 шалгалтын бүртгэл тайлан 

examiner 심사관 байцаагч, шалгагч 

example of application 적용례 өргөдлийн загвар 

excavation 발굴 малтлага 

exceeding its power 월권의 эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх 

exception 예외 тусгай нөхцөл, заалт 

exception to application 적용예외 өргөдлөөс татгалзах 

exceptional case 특례 онцгой тохиолдол 

exceptional provisions 특칙 онцгой заалт 
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excess 초과 илүүдэл, үймээн самуун, эрхээ хэтрүүлэх, туйлшрал 

excess amount 초과액 илүү хэмжээ 

excess of the amount 초과액 хэмжээнээс илүү 

excessive amount 초과액 хэрээс хэтэрсэн хэмжээ 

excessive auction 과잉경매 хэт өндөр үнэ дуудах 

excessive insurance 초과보험 хэт өндөр шимтгэлтэй даатгал 

excessive issuance 초과발행 хэт олноор хэвлэх 

excessive profit 폭리 хэт өндөр орлого 

exchange 거래소;교환;상환(相換) солилцоо, бирж, ханш, шилжигч вексель 

exchange bill 상환(相換)증권 вексель 

exchange contract 교환계약 бараа солилцооны гэрээ 

exchange rate 환시세;환율 валютын ханш 

exchange transaction 환거래 бараа солилцооны хэлцэл 

exchange transaction contract 환거래계약 валютын арилжааны гэрээ 

exchangeable bonds 교환사채 солигдох бонд 

exclusion 제명;제척 гаргах, хасах, хөөх 

exclusion from application 적용배제;적용제외 өргөдлөөс хасах 

exclusion from deductible expenses 손금불산입 суутгах зардлыг хасах 

exclusion from gross income 익금불산입 нийт орлогоос хасах 

exclusion of the date on which the period commences 초일불산입 эхлэх 

хугацааг хасаж тооцох 

exclusion period 제척기간 хасаж тооцох, хязгаарын хугацаа 

exclusive 전속의 онцгой, цорын ганц, орохыг хязгаарласан 

exclusive charge of labor union 노조전임 үйлдвэрчний эвлэлийн онцгой 

төлбөр 

exclusive duty on labor union 노조전임 үйлдвэрчний эвлэлийн онцгой 
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үүрэг 

exclusive economic zone 배타적경제수역 эдийн засгийн чөлөөт бүс 

exclusive jurisdiction 전속관할 шүүхийн онцгой харьяалал 

exclusive license 전용(全用)실시권 онцгой эрхтэй тусгай зөвшөөрөл 

exclusive organization dealing with welfare matters 복지사무전담기구 

халамжийн асуудал хариуцдаг онцгой байгууллага 

exclusive organization dealing with welfare 복지사무전담기구 халамжийн 

асуудал хариуцдаг тусгай байгууллага  

exclusive residental area 전용(全用)주거지역 оршин суух онцгой бүс 

exclusive use 전용(全用) ашиглах хэрэглэх/ онцгой эрх 

excrement 분뇨 баас, ялгадас, өтгөн 

excrements disposal facilities 분뇨처리시설 ялгадас зайлуулах төхөөрөмж 

excreta 분뇨 ялгадас 

excreta treatment business 분뇨처리업 ялгадас боловсруулах бизнес 

excreta treatment facilities 분뇨처리시설 ялгадас боловсруулах 

байгууламж 

excretion 배설;분뇨 ялгадас, өтгөн 

exculpation 변호;소명 цагаатгал, цагаатгах нөхцөл байдал, цагаатгах 

нөхцөл байдал 

executing court 집행법원 гүйцэтгэх шүүх 

execution 이행;집행;행사(行使) гүйцэтгэл, гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэлт, биелэлт,  

execution as agent 대행 агентын хувьд гүйцэтгэх 

execution clause 집행문 гүйцэтгэх нөхцөл 

execution clause for succession 승계집행문 өв залгамжлалын гэрээг 

хэрэгжүүлэх заалт 

execution costs 집행비용 гүйцэтгэх зардал 

execution creditor 압류채권자 гүйцэтгэлийн зээлдэгч 
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execution disposition 집행처분 хэрэгжүүлэх байдал 

execution expenses 집행비용 гүйцэтгэх зардал 

execution method 집행방법 гүйцэтгэх арга 

execution of a death penalty 사형집행 цаазаар авах ялыг гүйцэтгэх 

execution of a right 권리실행 эрхээ хэрэгжүүлэх 

execution of a warrant/writ of confinement/arrest/custody 구속영장집행 

хорих, саатуулах, баривчлах зөвшөөрлийг хэрэгжүүлэх 

execution of authority 권리집행 эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх 

execution of movables 동산집행 хөдлөх хөрөнгийн бүрдүүлэлт 

execution of operation 업무집행 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх 

execution of provisional seizure/attachment 가압류집행 түр хураан авах 

ажилллагаа 

execution of will 유언집행 гэрээслэл хэрэгжүүлэх 

execution officer 집행관 хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх ажилтан 

execution plan for an urban planning project 도시계획사업실시계획 хот 

төлөвлөлтийн төслийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

execution power 집행력 хэрэгжүүлэх хүчин чадал 

execution procedure 집행절차 гүйцэтгэх журам 

executive agency 집행기관 гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага 

executive authority 업무집행권 гүйцэтгэх эрх мэдэл 

executive branch 행정부 гүйцэтгэх эрх мэдэл 

executive director 상무이사;상임이사;이사장 гүйцэтгэх захирал 

executive force 집행력 гүйцэтгэх хүч 

executive member 임원 гүйцэтгэх гишүүн 

executive officer 업무집행사원 гүйцэтгэх эрх бүхий албан тушаалтан 

executive organ 집행기관 гүйцэтгэх байгууллага 
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executive organization 집행기관 гүйцэтгэх байгууллага 

executive power/authority 행정권;행정권한 гүйцэтгэх эрх мэдэл 

executive secretary 간사 гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга 

executive staff in joint affairs/duties 공동업무집행사원 хамтарсан хэрэг, 

үүргийг гүйцэтгэх алба 

executor 실시권자;집행관 гэрээслэл гүйцэтгэгч, шүүхийн гүйцэтгэгч, алуурчин 

executor of will 유언집행자 гэрээслэл гүйцэтгэгч 

executory power 집행력 гүйцэтгэх чадвар 

exempted amount 면제액 чөлөөлөгдсөн хэмжээ 

exempted business 면제사업 хөнгөлөлттэй бизнес 

exempted income on taxation 면제소득 татвараас чөлөөлсөн орлого 

exempted tax amount 면제세액 чөлөөлсөн татварын хэмжээ 

exemption 면제 чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх 

exemption from duty 의무면제 татвараас чөлөөлөх 

exemption from military service 병역면제 цэргийн албанаас чөлөөлөх 

exemption from obligation 의무면제;채무면제 үүрэг хариуцлагаас 

чөлөөлөх 

exemption from provisional execution 가집행면제 түр гүйцэтгэхээс 

чөлөөлөх 

exemption from responsibility/liability/ obligation 면책 үүрэг, хариуцлагаас 

чөлөөлөх  

exemption from tax 비과세;조세면제 татвар төлөхөөс чөлөөлөх 

exemption from taxation 면세 татвар ногдуулахаас чөлөөлөх 

exemption of corporate tax 법인세감면 аж ахуйн нэгжийн татвараас 

чөлөөлөх 

exemption provisions 면책규정 чөлөөлөх заалт 

exemption provisions/clause 면책조항 чөлөөлөх заалт, нөхцөл 
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exercise 행사(行使) биелүүлэх, ашиглах, хэрэгжүүлэх 

exercise of a right 권리실행;권리행사 эрхээ хэрэгжүүлэх, ашиглах 

exercise of a right of option 선택권행사 сонголтын эрхээ ашиглах 

exercise of authority 권한행사 эрх мэдлээ ашиглах 

exercise of civil rights 공민권행사 иргэний эрхээ эдлэх 

exercise of claim for reimbursement/ indemnity 구상권행사 дахин 

хуваарилалт, чөлөөлөлтийн гомдол гаргах 

exercise of ownership 소유권행사 эзэмшлээ хэрэгжүүлэх 

exercise of recourse 구상권행사 гарц ашиглах 

exercise of security right 담보권실행 аюулгүйн эрхээ хэрэгжүүлэх 

exercise of the right to demand a reimbursement/indemnity 구상권행사 

дахин хуваарилалт, чөлөөлөлт шаардах эрхээ ашиглах 

exertion 행사(行使) ашиглалт, хэрэглэлт 

exhaust fumes 매연 яндангийн утаа 

exhibit 증거물 үзмэр, үзэсгэлэн, эд мөрийн баримт 

exhortation 교회(敎誨) дарамтлах, шахамдуулах 

exhumation 발굴 ухаж гаргасан цогцос 

exigency 긴급 зайлшгүй шаардлага, эрэлт, хэрэгцээ 

exile 망명 хөөн гаргах, албадан гаргах, цөлөх 

existence 존속(存續) орших, байх 

existence of disputes 분쟁발생 маргаантай байх 

expansion 확장 өргөжих, тэлэх 

expectation 기대 горьдлого, найдлага 

expedition of legal proceeding 소송촉진 эрх зүйн ажиллагааг түргэтгэх 

expenditure in excess of the budget 예산초과지출 төсвийн гадуурх зардал 

expenditure 지출 зардал, зарлага 
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expenditure commissioner/officer 지출관 зарлагын комиссар/ажилтан 

expenditure exceeding the budget 예산초과지출 төсвөөс хэтэрсэн зардал 

expenditures 비용 зарлага, зарцуулалт 

expense 부담금 зардал, үнэ 

expense for bond issue 사채발행비 бонд гаргах зардал 

expense for commencement of business 개업비 бизнес эхлүүлэх зардал 

expense for judgment/trial 재판비용 шүүх ажиллагааны зардал 

expense for legislative activity 입법활동비 хууль тогтоох үйл ажиллагааны 

зардал 

expense for medical care/treatment 요양비 эмнэлэгийн үйлчилгээ, 

эмчилгээний зардал 

expense for medical treatment 의료비 эмчилгээний зардал 

expense for parliamentary activities 의정활동비 парламентийн үйл 

ажиллагааны зардал 

expense for public relations 광고선전비 олон нийттэй харилцах зардал 

expense for training 훈련비;훈련비용 сургалтын зардал 

expense for transportation 운송비 тээвэрлэлтийн зардал 

expenses 경비(經費);비용 зардал 

expenses borne by the National Treasury 국고부담 Үндэсний сангаас 

гарах зардал 

expenses for auction 경매비용 дуудлага худалдааны зардал 

expenses for disposition on default 체납처분비 үүргээ биелүүлээгүй тухай 

шийдвэр гаргасны зардал 

expenses for inheritance/succession 상속비용 өв залгамжлах зардал 

expenses for keeping 보관료 хадгалах зардал 

expenses for medical treatment related to the performance of official duties 

공무상요양비 албан үүргээ биелүүлэхтэй холбоотой эмчилгээний зардал 
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expenses of performance 변제비용 хэрэгжүүлэх зардал 

expenses required for job-seeking activities in metropolitan areas 

광역구직활동비 залгаа хотуудад ажил хайх үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай зардал 

expenses to install 설비비 угсрах зардал 

expensive goods 고가물/고가품 үнэтэй бараа 

experimental product 시제품 туршилтын бүтээгдэхүүн 

expert 전문가 мэргэжсэн хүн, шинжээч, мэргэжилтэн 

expert committee 전문위원회 шинжээчдийн хороо 

expert committeeman 전문위원 шинжээчдийн хорооны гишүүн 

expert related to 관계전문가 холбогдолтой мэргэжилтэн 

expert witness 감정증인 гэрч-шинжээч 

expiration 기간만료;만료;상실;소멸;종료;해지 хугацаа дуусах, өнгөрөх 

expiration date 만기일 дуусах хугацаа, огноо 

expiration date for payment 납부기한 төлбөрийн хугацаа дуусах 

expiration of period of presentation/ submission 제시기간경과 танилцуулах, 

хүргүүлэх хугацаа дуусах 

expiration of term of punishment 형기종료 ногдуулсан шийтгэлийн 

хугацаа дуусах 

expiration of the period of existence/ survival/maintenance 존속기간만료 

амьд байх хугацаа дуусах 

expiration of the period of prescription 시효완성 захиалгын хугацаа 

дуусах 

expiration of the term 기간종료 хугацаа дуусах 

expiration point 만료점 дуусах цэг 

expiry 만기 дуусах, өнгөрөх, үйлчлэл зогсох 
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explanation 변명;변호;석명(釋明);설명;소명 тайлбар 

explanatory materials 소명자 тайлбарласан материал 

explanatory note 경위서 тайлбар тэмдэглэл 

explanatory statement 이유서 тайлбар мэдэгдэл 

explication 석명(釋明) тодорхой, илт байдал 

explicitly explained carryover fund 명시이월비 тодорхой тайлбарласан өр 

хойшлуулах сан 

exploit 공로(功勞) ашиглах, хэрэглэх, дарлах 

explosive 폭발물;폭약 тэсрэх, дэлбэрэх бодис 

explosive powder 폭약 тэсрэх нунтаг 

explosives 화약류 тэсрэх бодис 

export 수출 экспорт 

export and import 무역 экспорт, импорт 

export approval 수출승인 экспортын зөвшөөрөл 

export contract 수출계약 экспортын гэрээ 

export cooperative (association) 수출조합 экспортын хоршоо/нийгэмлэг/ 

export credit guarantee 수출신용보증 экспортын зээлийн баталгаа 

export free-zone 수출자유지역 экспортын чөлөөт бүс 

export insurance 수출보험 экспортын даатгал 

export insurance fund 수출보험기금 экспортын даатгалын сан 

export letters of credit 수출신용장 экспортын зээлийн баталгаа 

export performance period 수출이행기간 экспортыг гүйцэтгэх хугацаа 

export permit 수출승인 экспортын зөвшөөрөл 

export price 수출가격 экспортын үнэ 

export subsidy 수출지원금융자금 экспортын татаас 

export-oriented goods 수출용원자재 экспортод чиглэсэн бараа  

exposure of a baby 영아유기 нялх хүүхдийг хөхнөөс гаргах 
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expression 표시 илрэл, илэрхийлэл, томьёолол, хувирал  

expression of will 의사표시 хүсэл зоригийн илэрхийлэл 

expressway 고속도로 хурдны зам 

expropriation 수용(收用) эрхээс татгалзах, өмч албадан авах, өмчлөх 

эрхээ алдах, хураан авах 

expropriation/appropriation for public use 공용(公用)징수 нийтийн 

хэрэгцээнд зориулан хураан авах, дур мэдэн авах 

expulsion 제명;제적 хөөх, нүүлгэн гаргах, хасах 

extended hour work 연장근로 сунгасан ажлын цаг 

extended work 연장근로 сунгасан, нэмэлт ажил  

extension 연장(延長) уртасгах, өргөжүүлэх, тэлэх 

extension benefit 연장급여 ашигаа нэмэгдүүлэх 

extension of a building 증축 байшингийн өргөтгөл 

extension of period 기간연장 хугацаа сунгах 

extension of retirement age 정년연장 тэтгэвэрт гарах насны хугацааг нэмэх 

extension of the deadline for paying/ payment 납부기한연장 төлбөр төлөх 

цаад хугацаа сунгах 

extent 범위 хүрээ, хэмжээ, эд хөрөнгө хураах, эд хөрөнгийн шнэлгээ 

extent of a right 권리범위 эрхийн хүрээ 

extent of deduction 공제(控除)한도 хөнгөлөлтийн хэмжээ 

extenuation 작량 хөнгөрүүлэлт 

extermination 구제(驅除) устгах, сөнөөх, хядлага 

external audit 외부감사 хөндлөнгийн аудит 

external menace/crisis 외환(外患) гадаад аюул занал/сүйрэл 

external trade 대외무역 гадаад худалдаа 

extinct company 소멸회사 татан буугдсан компани 
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extinct family 폐가 үр удам үргэлжлүүлэгчгүй гэр бүл 

extinctive prescription 소멸시효 хугацаа дууссан жор 

extinguishment 멸실;소멸 дуусгавар болох, унтраах, цуцлах 

extinguishment of a right 권리소멸 эрх дуусгавар болох 

extinguishment of family 폐가 гэр бүл цуцлагдах 

extortion 공갈 далайлган сүрдүүлэлт, дарамтлах 

extra communication 부가통신 нэмэлт харилцаа холбоо 

extraction 적출;채취 олзворлолт, олборлох 

extradition 인도 шилжүүлэн өгөх 

extradition of a criminal 범죄인인도 гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэн гаргах 

extraordinary appeal 비상상고 онцгой байдлаар давж заалдах 

extraordinary collection 특별징수 онцгой байдлаар хураах, цуглуулах 

extraordinary meeting/session 임시회 ээлжит бус хурал, онцгой хуралдаан 

extraterritoriality 치외법권 харъяллаас гадуур 
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fabrication 날조 хуурамч, зохиомол  

face 권면 баримт бичгийн нүүрэн тал 

face value 권면액 нэрлэсэн үнэ 

face value 액면가;액면가액;액면금액 оноосон үнэлгээ 

facility for caring for many persons 다수인보호시설 олон хүнийг асран 

хамгаалах байгууламж  

facilities 설비 тоног төхөөрөмж, байгууламж 

facilities for care and custody 감호시설 асрамжийн болон саатуулах 

байгууламж  

facilities for employment promotion 고용촉진시설 ажил олголтыг дэмжих 

байгууламж 

facilities for mother and child protection 모자보호시설 эх, үрсийг хамгаалах 

байгууламж 

facilities for mother and child welfare 모자복지시설 эхчүүд, хүүхдийн 

нийгмийн халамжийн байгууламж 

facilities for probation 감호시설 хянан харгалзах байгууламж 

facilities for protection 보호시설 хамгаалах байгууламж 

facilities for protective custody 감호시설 хамгаалан хорих байгууламж 

facilities for protective custody 보호감호시설 хамгаалан хорих байгууламж 

facilities for single/unmarried/unwed mother 미혼모시설 ганц бие, гэрлээгүй 

эхчүүдийн байгууламж 

facilities lease/leasing 시설대여 байгууламжийн түрээс, лизинг 

facilities protection district 시설보호지구 байгууламжийг хамгаалах дүүрэг 

F

F 
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facility to prevent air pollution 대기오염방지시설 агаарын бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх байгууламж 

facility 시설 байр, байгууламж 

facility for convenience 편의시설 тав тухтай байлгахад зориулсан 

байгууламж 

facility for guidance and protection 선도보호시설 зааварчилгаа, хамгаалах 

байр 

facility for temporary protection 일시보호소 түр хамгаалалтанд авах байр 

facility for the prevention of soil pollution/ contamination 토양오염방지시설 

хөрсний бохирдол, хордолтоос урьчилан сэргийлэх байгууламж 

facility for wastewater discharge 폐수배출시설 бохирын ус гадагшлуулах 

байгууламж 

facility for women 여성관련시설 эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгууламж 

fact 사실 баримт, бодит байдал, болсон явдал 

fact constituting a crime 범죄구성사실 эрүүгийн гэмт үйлдэл бүрдүүлэх 

баримт 

fact of a criminal conduct 범죄사실 эрүүгийн гэмт үйлдлийн баримт 

fact of an offense 범죄사실 гэмт хэргийн баримт  

fact of violation 위반사실 зөрчлийн баримт 

fact-finding proceedings 사실심 баримт цуглуулах ажиллагаа 

factor 요소 хүчин зүйл 

factoring 팩토링 хүчин зүйл гэж авч үзэх, факторинг 

factory 공장 үйлдвэр 

factory foundation mortgage 공장재단저당;공장재단저당권 үйлдвэр нээх 

барьцаа, моргэйж 

factory foundation registry 공장재단등기부 үйлдвэр нээх бүртгэл 

factory lot/site 공장용지 үйлдвэрийн газар, талбай 

F 
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factory mortgage 공장저당 үйлдвэрийн барьцаа, моргэйж 

factory price 공장도가격 үйлдвэрийн үнэ 

facts charged 공소사실 эд зүйл, баримтаар хэрэг үүсгэх 

facts constituting a crime subject to a public prosecution 공소사실 

прокурорт харьяалагдах эрүүгийн гэмт хэргийн баримт  

facts not required to be proved 불요증사실 батлах шаардлагагүй 

нотолгооны баримт 

facts of suspicion 혐의사실 сэжиг бүхий баримт, үйл явдал 

factum 사실 хэргийн нөхцөл байдал 

facultative applicable workplace 임의적용사업장 тохиромжтой нэмэгдэл 

ажлын байр  

faculty 능력 факультет 

failure in bidding 유찰 үнийн санал, үнэ хаялцуулах худалдаанд ялагдах  

failure of service delivery 송달불능 нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхдээ 

бүтэлгүйтэх 

failure to pay national taxes 국세체납 үндэсний татвар төлж чадахгүй 

байх 

failure to perform 불이행 биелүүлж чадахгүй байх 

failure to repay the debt 채무불이행 өрөө төлж чадахгүй байх  

fair competition 공정경쟁 шударга өрсөлдөөн 

fair competition agreement 공정경쟁규약 шударга өрсөлдөөний гэрээ, 

хэлэлцээр 

fair market price 기준시가 зах зээлийн шударга үнэ 

fair trade 공정거래 шударга худалдаа, наймаа 

Fair Trade Commission 공정거래위원회 Шударга худалдаа эрхэлсэн 

хороо 

F 
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fair trading/trade order 공정거래질서 шударга худалдаа, худалдааны дэг 

журам  

fairness 공정(公正);공평 шударга байх 

false 허위의 худал, үнэн бус  

false accusation/prosecution 무고 хилсээр буруутгах, яллах  

false appraisal/testimony 허위감정 хуурамч үнэлгээ, мэдүүлэг 

false entry/record 부실기재;허위기재 хуурамчаар бүртгэх, тайлагнах 

false expert testimony 허위감정 мэргэжилтний худал мэдүүлэг 

false expression/declaration of will 허위표시 хүсэл зоригоо худал 

илэрхийлэх, тунхаглах 

false fact/information 허위사실 хуурамч баримт, мэдээлэл  

false impersonation 사칭 бусдыг хуурамчаар дууриах  

false imprisonment 불법감금 бусдыг хулгайлж хуурамчаар хорих 

false job offering advertisement 허위구인광고 ажилын байрны хуурамч 

сурталчилгаа  

false name 가명 хуурамч нэр 

false representation/indication/ specification/marking/labelling/label 

허위표시 хуурамч төлөөлөл, үзүүлэлт, заалт, тэмдэглэл, шошго 

false statement 허위진술 худал мэдүүлэг 

false testimony/statement 위증 худал мэдүүлэг, мэдэгдэл 

falsehood 허위;허위사실 худал хуурмаг, хуурмаг байх 

falsification 변조 хуурамчаар үйлдэх, засварлах 

falsity 허위 алдаа, худал, хуурмаг байдал 

fame 명예 алдар нэр 

families of the same clan 종중 нэг омгийн гэр бүл 

family 가족;가정(家庭);가정(家庭)의;세대 гэр бүл, удам угсаа 

family allowance 가족수당 гэр бүлийн тэтгэмж 

F 
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family case 가사사건 гэр бүлийн хэрэг 

family conciliation 가사조정 гэр бүлийн эвлэрэл, зохицол 

family council 친족회 гэр бүлийн зөвлөл  

family fact-finding officer/official 가사조사관 гэр бүлийн мөрдөн байцаагч/ 

ажилтан 

family farming 가족농 гэр бүлийн фермерийн аж ахуй  

family law 친족법 гэр бүлийн эрх зүй, хууль 

family line 혈통 гэр бүлийн удам угсаа, ургийн шугам 

family litigation 가사소송 гэр бүлийн зарга, хэрэг 

family litigation procedure 가사소송절차 гэр бүлийн заргын журам, хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

family members of the same clan 문중 нэг овгийн гэр бүлийн гишүүд 

family non-litigation 가사비송 гэр бүлийн үл заргалдахуй 

family non-litigation procedure 가사비송절차 гэр бүлийн үл заргалдахуйн 

журам 

family register 호적부 гэр бүлийн бүртгэл хийх, бүртгэх 

family registration 호적 гэр бүлийн бүртгэл 

family registration affairs 호적사무 гэр бүл бүртгэлийн асуудал 

family relations/relationship/status 가족관계 гэр бүлийн харьцаа, 

харилцаа, эрх зүйн байдал 

family rite/ritual 가정의례 гэр бүлийн ёслол, зан үйл 

family support 가족부양 гэр бүлийн дэмжлэг  

family system 가족제도 гэр бүлийн тогтолцоо 

family workforce 가족노동력 ам бүлийн ажиллах хүч 

famously scenic spot 명승지 байгалийн үзэсгэлэнт газар 

fare 요금;운임(運賃) хөлс, төлбөр  

F 
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farm products 농산물 фермерийн аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

farmers and fishermen 농어민 фермерүүд, загасчид 

farming association corporation 영농조합법인 фермерийн аж ахуй 

эрхлэгчдийн холбоо  

farming association/cooperative 영농조합 фермерийн холбоо, хоршоо 

farmland 농지 Фермерийн газар 

farmland amelioration/improvement 농지개량 Фермерийн газрыг 

сайжруулах 

farmland amelioration/improvement cooperative 농지개량조합 фермерийн 

газрыг сайжруулах хоршоо 

farmland amelioration/improvement project 농지개량사업 фермерийн 

газрыг сайжруулах төсөл 

farmland bond 농지채권 фермерийн газрын бонд  

farmland income/revenue 농지소득 Фермерийн газрын орлого 

farmland lease 농지임대차 фермерийн газрыг түрээслүүлэх 

farmland lend-lease 농지임대차 фермерийн газрын зээл, түрээс 

farmland mortgage 농지저당권 Фермерийн газрын барьцаа, моргэйж 

farmland mortgage right 농지저당권 Фермерийн газрын барьцааны эрх 

farmland reform 농지개혁 фермерийн газрын шинэтгэл 

farmland tax 농지세 фермерийн газрын татвар 

farmland transaction 농지매매 Фермерийн газрын арилжаа 

fault 하자 алдаа, гэм буруу 

favor 청탁 ивээл, өршөөл, туслах 

favorable judgment 승소판결 нааштай, нэг талыг барьсан шүүхийн шийдвэр 

feasance 작위 үйлдэх, гүйцэтгэх, гаргах 

federal state 연방 холбооны улс 

federation 연합회 холбоо, федераци 

F 
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federation of enterprises/businesses 기업단체 бизнес, аж үйлдвэрийн 

холбоо 

fee 수수료;요금 хураамж, төлбөр 

fee for guaranty 보증료 баталгаа олгосны хураамж 

fee for inspection 검사료 шалгалтын хураамж 

fee for mutual aid 공제(共濟)료 харилцан туслалцааны төлбөр 

fee for occupation and use 점용료 байрлаж, ашигласаны хураамж 

fee for river use 하천사용료 гол, мөрөн ашигласны хураамж 

fee-charging job placement service 유료직업소개 төлбөртөйгөөр ажилд 

оруулж өгөх үйлчилгээ 

feeble-minded person 심신미약자;심신박약자 оюун ухааны хомсдолтой 

этгээд  

feeble-mindedness 심신미약;심신박약 оюун ухааны хомсдолтой байх 

fees for an urge 독촉수수료 яаралтай шийдсэний хураамж 

fellow rider 동승자 замын хань, хамтрагч хүн  

fellow trader/businessman 동업자 хамтрагч худалдаачин, бизнесмэн 

female head of a family 여호주 өрх толгойлсон эмэгтэй 

female work 여성근로 эмэгтэй хүний ажил 

female worker 여성근로자 эмэгтэй ажилтан 

ferriage 도선(渡船)업 гол, мөрөн гатлах 

ferry (boat) 도선(渡船) завь, хөлөг онгоц 

fetus 태아 ураг, хээл 

fictitious dividend 의제배당 хуурамч дивиденд, ногдол ашиг 

fictitious joining 의제가입 хуурамчаар хамтарч орох, оролцох 

fictitious name 가명 хуурамч нэр 

fictitious person 가설인 хуурамч этгээд, хүн 

F 
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fictitious purchase 의제매입 хуурамч худалдан авалт 

fictitious purchase tax amount 의제매입세액 хуурамч худалдан авалтын 

татварын хэмжээ 

fiduciary 수탁자 итгэмжлэгдсэн этгээд, хадгалагч, асран хамгаалагч 

fiduciary relation 신뢰관계 итгэлд үндэслэсэн харилцаа 

figure 도형 тоо, тоо ширхэг, этгээд, хүн, зураг, галбир 

filing 제기;편철 баримт бичиг өгөх, баримт бичгийг тодорхой журмаар 

бүртгэх, хадгалах 

filing (file) 정리(整理) бичиг хэргийн ангилал, зүйлчлэл 

filing a corporate tax return 법인세신고 компаний татварыг буцааж авах 

мэдүүлэг 

filing a counteraction 반소제기 саармагжуулалт, эсрэг ажиллагаа, эсрэг 

шаардлага мэдүүлэх 

filing a lawsuit 소제기\ filing of a lawsuit 소송제기;소제기 шүүх хэрэг үүсгэх  

filing of a litigation/lawsuit/action 제소 зарга, шүүх хэрэг, үйлдэл 

мэдүүлэх 

filing of a retrial 재심제기 дахин шүүх ажиллагааг мэдүүлэх 

filing of an appeal 상고제기;상소제기;항고제기 давж заалдахаар өргөдөл 

гаргах 

film 영화 кино, хальс  

filthy water 오수 бохир ус 

final accounts 결산 эцсийн мэдүүлэг, тайлан 

final and conclusive judgment/decision 확정판결 эцсийн бөгөөд 

шийдвэрлэх шүүхийн тогтоол, шийдвэр  

final decision 최종결정 эцсийн шийдвэр 

final insurance premium 확정보험료 эцсийн даатгалын хураамж 

final judgment 종국재판 эцсийн шийдвэр  
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final judgment/adjudication 종국판결 эцсийн тогтоол, шүүгчийн шийдвэр 

final report/return 확정신고 эцсийн мэдүүлэг, ашиг 

final return/report on tax base 과세표준확정신고 татварын суурийн эцсийн 

ашиг, мэдүүлэг 

final statement/plea 최후진술 эцсийн мэдэгдэл, буруутай гэдгээ хүлээн 

зөвшөөрөх 

final vote 결선투표 эцсийн санал өгөлт 

finalized amount 확정액 эцсийн дүн, тоо хэмжээ 

finalized insurance premium 확정보험료 эцэслэсэн даатгалын хураамж, 

төлбөр 

finalized tax amount 결정세액 эцсийн хувилбараар гаргасан татварын 

хэмжээ 

finance 금융;융통;재정(財政) санхүү 

finance and insurance business 금융보험업 санхүү болон даатгалын бизнес 

finance company 금융회사 санхүүгийн компани 

finance guarantee 재정(財政)보증 санхүүгийн баталгаа 

financial 금융의 санхүүгийн 

financial ability/capacity 자력(資力) санхүүгийн чадамж, багтаамж 

financial and economic emergency action 긴급재정경제처분 санхүү, эдийн 

засгийн онцгой байдлын арга хэмжээ 

financial assets 금융자산 санхүүгийн эд хөрөнгө, актив 

financial business/industry 금융업 санхүүгийн бизнес 

financial commissioner 재무관 санхүүгийн хорооны дарга 

financial company 금융회사 санхүүгийн компани 

financial dealings/transactions 금융거래 санхүүгийн арилжаа, наймаа 

financial fund 재정자금 санхүүгийн хөрөнгө мөнгө 
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financial guarantee 재정(財政)보증 санхүүгийн баталгаа 

financial institution 금융기관 санхүүгийн байгууллага 

financial lease 금융리스 санхүүгийн түрээс 

financial management 재무관리 санхүүгийн менежмент, удирдлага 

financial policy 금융정책 санхүүгийн бодлого 

financial resources 재원 санхүүгийн нөөц хөрөнгө 

financial statements 재무제표 санхүүгийн тайлан 

financial statements after the closing entries 결산재무제표 эцсийн 

нягтлангийн шийдлийн дараах санхүүгийн тайлан 

financial status/condition 재정(財政)상황 санхүүгийн байдал, нөхцөл 

financial structure 재무구조 санхүүгийн бүтэц 

financing 융자;출자 санхүүжилт 

financing funds for export support 수출지원금융자금 экспортыг дэмжих 

санхүүжилтийн хөрөнгө 

finder 습득(拾得)자 ологч 

finding 발견;습득(拾得) дүгнэлт 

finding of facts 사실확정 баримтыг олох, дүгнэх 

fine 벌금;벌금액 торгууль 

fine for negligence 과료(過料);과태료 хайхрамжгүй байсны торгууль 

fingerprint 지문 хурууны хээ 

fingerprinting 지문채취 хурууны хээ авах 

finish 종결 дуусах, төгсөх 

fire 화재 гал, галдах, буудах, ажлаас халах 

fire caused by negligence 실화 хайхрамжгүй байдлаас болж гарсан гал 

fire caused by occupational negligence 업무상실화 ажлын хайхрамжгүй 

байдлаас үүссэн гал 

fire fighting 방화(防火) түймэр унтраах 
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fire in the conduct of business 업무상실화 бизнес эрхэлж байхдаа гал 

алдах 

fire insurance 화재보험 галын даатгал 

fire insurance policy 화재보험증권 галын даатгалын гэрээ 

fire officer 소방공무원 гал унтраагч ажилтан 

fire prevention 방화(防火) түймрээс урьдчилан сэргийлэх 

fire prevention district 방화지구 түймрээс урьдчилан сэргийлэх дүүрэг 

fire prevention zone 방화지구 түймрээс урьдчилан сэргийлэх бүс 

fire station 소방서 түймрийн алба 

fire-fighting activity 소방활동 түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа 

fire-fighting officer 소방공무원 түймэртэй тэмцэх ажилтан 

fire officer grievances review committee 소방공무원고충심사위 түймэртэй 

тэмцэгч офицерын гомдол барагдуулах зөвлөл 

fire-processed article 화공품 галт зэвсэг 

firearms 총기;총포 галт зэвсэг  

firm 회사 компани, хатуу, хатуу тогтоосон, тогтвортой 

firm concerned 관계회사 компанитай холбоотой 

first in first out (FIFO) 선입선출 эхний орсон, эхний гарсан (нягтлан 

бодохын томъёо) 

first instance court 제 1 심법원 анхан шатны шүүх 

first instance/trial 제 1 심 анхан шат шүүх, шүүхийн үйл ажиллагаа  

first militia service 제 1 국민역 шинэ цэргийн албан хаагч 

fiscal year 회계년도 санхүүгийн жил 

Fisheries Cooperatives 수산업협동조합 Загас агнуурын хоршоо 

fisherman 어업인 загасчин 

fishery 수산업 загас агнуур 
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fishery coordination 어업조정 загас агнуур зохицуулалт 

fishery product 수산물 загас, загасан бүтээгдхүүн 

fishery resources 수산자원 загасны нөөц 

fishery right 어업권 загас агнуурын эрх 

fishing ground 어장 загас агнуурын талбай 

fishing ground control rules 어장관리규약 загас агнуурын талбайн хяналтын 

журам 

fishing ground management rules 어장관리규약 загас агнуурын талбайн 

удирдлагын журам 

fishing right 어업권 загасчлах эрх 

fishing village fraternities 어촌계 загас агнуурын тосгоны ах дүүгийн холбоо 

fishing village societies 어촌계 загас агнуурын тосгоны хүн ам  

fixed assets 고정자산 үндсэн хөрөнгө 

fixed benefit payment days 소정급여일수 тогтоосон тэтгэлгийн төлбөрийн 

өдөр 

fixed costs/expenses 고정비용 байнгын зарлага 

fixed date 확정일자 тогтоосон өдөр 

fixed date of a public auction/sale 공매기일олон нийтийн үнэ хаялцуулга, 

худалдааны тогтоосон өдөр 

fixed date of a public summons 공시최고기일 шүүхийн зарлан дуудах 

хуудсан дээрх тогтоосон өдөр 

fixed date of payment 납기일;납부기일;납입기일 төлбөрийн тогтоосон өдөр 

fixed liabilities/debts 고정부채 удаан хугацааны үүрэг, өр 

fixed price 정가 тогтоосон үнэ 

fixed work hours 소정근로시간 ажлын тогтмол цаг 

fixture 정착물 үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй нийлүүлсэн хөдлөх хөрөнгө 

flag 기장(旗章) туг 
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flagrant offender 현행범 илэрхий, тодорхой гэмт хэрэгтэн 

flatterer 영인(佞人) бялдууч хүн  

flight 도망;도주;도피;항행 1 нислэг, 2 оргон зайлах 

flight attendant 항공기승무원 нислэг хүлээгч 

flight engineer 항공기관사 нисэхийн инженер 

floating article/object 표류물 хөвөгч обьект 

floating asset 유동자산 хөвөгч хөрөнгө 

floating cargo insurance 적하예정보험 хөвөгч каргоны даатгал 

flood damage 수해 үерийн улмаас учирсан хохирол 

flood disaster 수해 үерийн аюул, гамшиг 

floor price 하한가 үнэ буурах, буурсан үнэ  

fluctuation rate of land price 지가변동률 газрын үнийн тогтворгүй байдал 

folklore material 민속자료 аман зохиолын бичиг 

follow-up management 사후관리 менежментийн гүйцэтгэл 

follow-up management performance deposit 사후관리이행보증금 

менежментийн гүйцэтгэл/ хадгаламжийн гүйцэтгэл 

food 식량 хоол хүнс 

Food and Drug Administration 식품의약품안전청 Хоол хүнс, эмчилгээний 

бүтээгдхүүн хариуцсан газар 

Food Promotion Fund 식품진흥기금 хүнсээр хангах сан 

food service business 식품접객업 хоол хүнсний үйлчилгээ үзүүлэх бизнес 

foodstuff 식량 хүнсний бүтээгдхүүн 

forbearance 부작위;유예 албадлагын арга хэмжээ авахаас татгалзах 

force 강요;노동력;위력;폭력 хүч, хүчин 

force majeure 불가항력 давагдашгүй хүчин зүйл 

force of nature 자연력 байгалийн хүч 
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forced labor 강제노역 албадан хийлгэх ажил 

forced labor/work 강제근로 албадан хөдөлмөр/ ажил 

forceful demand 강요 албан шаардлага/ хүсэлт 

forcible entry 불법침입 хүчээр нэвтрэн орох 

foreclosure 유질 барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлж авах 

эрхийг хасах 

foreign arbitral award 외국중재판정 гадаадын арбитрын шүүх хурлын 

шийдвэр 

foreign capital 외자 гадаад хөрөнгө 

foreign capital inducement 외자도입 гадаад хөрөнгийн урамшуулал  

foreign company 외국회사 гадаадын компани 

foreign company register 외국회사등기부 гадаадын компанийн бүртгэл 

foreign corporation 외국법인 гадаадын корпораци 

foreign country/state 외국 гадаад орон, улс 

foreign court 외국법원 гадаад улсын шүүх 

foreign currency 외국통화 гадаадын валют 

foreign currency securities/bond 외화증권 гадаадын үнэт цаас/ бонд 

foreign currency-entered bill 외화표시어음 гадаад валютаар үнэлж төлбөр 

нэхэмжилсэн бичиг 

foreign direct investment 해외직접투자 гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

foreign economic cooperation 대외경제협력 гадаад эдийн засгийн 

харилцаа 

foreign exchange 외환(外換) гадаад валют солих 

foreign exchange bank 외국환은행 гадаад валют солих банк 

foreign exchange business 외국환업무 гадаад валют солих бизнес 

foreign exchange equalization fund 외국환평형기금 гадаад валют солилцоог 

тэнцвэржүүлэх сан 
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foreign exchange transaction 외환거래 гадаад валют солих хэлэлцээ 

foreign government 외국정부 гадаад улсын засгийн газар 

foreign insurer 외국보험사업자 гадаадын даатгагч 

foreign invasion/aggression 외환(外患) гадны халдлага/ түрэмгийлэл 

foreign investment 해외투자 гадаад хөрөнгө оруулалт 

foreign investment insurance 해외투자보험 гадаад хөрөнгө оруулалтын 

даатгал 

foreign judgment 외국판결 гадаадын шүүхийн шийдвэр 

foreign juristic person 외국법인 гадаад улсын хуулийн этгээд 

foreign non-governmental aid/assistance organization 외국민간원조단체 

гадаадын төрийн бус байгууллагын тусламж/ тусламж үзүүлэгч 

байгууллага 

foreign organization 외국단체 гадаадын байгууллага 

foreign securities businessman 외국증권업자 гадаадын үнэт цаасны 

бизнес эрхлэгч 

foreign service officer 외무공무원 гадаад үйлчилгээний ажилтан 

foreign tax payment credit 외국납부세액공제 гадаадын татвар төлөх баримт 

foreign trade 대외무역 гадаад худалдаа 

foreign vessel/ship 외국선박 гадаадын хөлөг онгоц 

foreign-invested enterprise/company 외국인투자기업 гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай аж ахуйн нэгж/ компани 

foreigner 외국인 гадаад улсын иргэн 

foreigner entry permit 외국인입국허가서 гадаад улсын иргэн нэвтрэх 

зөвшөөрөл 

foreigner protection place 외국인보호소 гадаадын иргэдийг хамгаалах газар 

foreigner protection room 외국인보호실 гадаадын иргэдийг хамгаалах өрөө 
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foreigner registration 외국인등록 гадаадын иргэдийн бүртгэл 

foreigner-invested enterprise/company 외국인투자기업 гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай аж ахуйн нэгж/ компани 

forensic medicine 법의학 шүүх эмнэлэг 

forest 산림 ой  

forest 임야 ан агнуурын эдлэн газар 

forest club 산림계 ан агнуурын эдлэнгийн клуб 

forest damage 산림훼손 ой сүйтгэх 

forest income 산림소득 ан агнуурын эдлэнгийн орлого 

forest income amount 산림소득금액 ан агнуурын эдлэнгийн орлогын 

хэмжээ 

forest income tax amount 산림소득산출세액 ан агнуурын эдлэнгийн орлогын 

албан татварын хэмжээ 

forest land 임야 ан агнуурын эдлэн газрын эзэмшил газар 

forest land map 임야도 ан агнуурын эдлэн газрын эзэмшил газрын 

газрын зураг 

forest land register/cadastre 임야대장 ан агнуурын эдлэн газрын эзэмшил 

газрын бүртгэл/ кадастр 

forest preserve 보안림 ой хамгаалах 

forest reserve 금양임야 ойн нөөц 

forestry 산림 ойн аж ахуй 

forestry cooperative/association 산림조합 ойн аж ахуйн холбоо/нийгэмлэг 

forestry fraternity 산림계 ойн аж ахуйн нэгдэл 

forestry income 산림소득 ойн аж ахуйн орлого 

forestry income amount 산림소득금액 ойн аж ахуйн орлогын хэмжээ 

forestry product 임산물 ойн аж ахуйн бүтээгдхүүн 

forests owned by the State 국유림 төрийн өмчийн ой 
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forfeit 상실 хураан авах 

forfeited right 실권(失權) алдагдсан эрх 

forfeited stocks 실권(失權)주 хураагдсан хувьцаа 

forfeiture 몰수 анз, торгууль 

forfeiture of qualification 자격상실 торгуулийн хэмжээний өөрчлөлт 

forger 변조자 хуурамчаар үйлдэх 

forgery 날조;변조;위조 хуурамчаар үйлдэгч 

form 서식(書式) маягт 

form of enterprise/business 기업형태 аж ахуйн нэгжийн хэлбэр 

formal adjudication 주문(主文);판결주문 албан ёсны шүүх  

formal approval 형식승인 албан ёсны зөвшөөрөл 

formality for establishment 설립행위 үүсгэн байгуулах хэлбэр 

format 서식(書式);양식(樣式) хэв загвар 

formation of tax liability 납세의무성립 татварын хариуцлагыг бий болгох 

formation plan 조성계획 төлөвлөгөө зохиох 

former Act 구법 өмнөх хууль 

former comfort woman drafted into the Japanese forces under Japanese 

colonial rule 일제하일본군위안부 Японы колончлолын үед хуулиар Японы 

эрх баригчдаас урьд өмнө тогтоосон эмэгтэйчүүдэд олгосон давуу 

байдал 

form 양식(樣式) хэлбэр 

forum 재판적 шүүх, маргаан, цуглаан, чуулга 

forum for related claims 관련재판적 нэхэмжлэлтэй холбоотой маргаан 

forwarder 운송인 илгээгч 

forwarding agent 운송업자/운수업자 илгээгч агент 

foster child 양자 өргөмөл хүүхэд 
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foster father 양부 өргөж авсан эцэг 

foster mother 양모 өргөж авсан эх 

foster parents 양부모 өргөж авсан эцэг, эх 

fostering 양육 өргөж авах 

foul water 폐수 уух боломжгүй ус 

foundation 근거;지반 үндэслэл, сан 

foundation claim 재단채권 нэхэмжлэлийн үндэслэл 

foundation of local schools belonging to a Confucian shrine 향교재단 

Конфуцийн бунханд хамаарах орон нутгийн сургуулийн сан 

foundation of the nation 국기(國基) үндэстэн бий болох 

founder 발기인 үндэслэгч 

foundry 주물(鑄物);주물(鑄物)공장 ган цутгах үйлдвэр 

fraternity dues 계금 мэргэжлийн татвар 

fraternity funds 계금 мэргэжлийн сан 

fraud 기망;사기(詐欺) залилан мэхлэх гэмт хэрэг 

fraudulent act 사해(詐害)행위 залилан мэхэлсэн баримт 

fraudulent bankruptcy 사기(詐欺)파산 залилан мэхэлж дампууруулах 

fraudulent means/scheme 위계(爲計) залилан мэхлэх арга хэрэгсэл/ схем 

free collective contract 단체수의계약 чөлөөтэй хамтран ажиллах гэрээ 

free competition 자유경쟁 чөлөөт өрсөлдөөн 

free contract 수의계약 нэрлэгдээгүй гэрээ 

free evaluation of evidence 자유심증 нотлох баримтыг чөлөөтэй үнэлэх  

free export zone 수출자유지역 экспортын чөлөөт бүс 

free gift 경품 үнэгүй бэлэг 

free lodging/accommodations 무료숙박 үнэгүй байр хөлслөх 

free of charge 무상의 төлбөргүй 

free placement 무료직업소개чөлөөтэй байршуулах 
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free profession 자유직업 чөлөөт мэргэжил 

free will 자유의사 чөлөөт гэрээслэл 

freedom from suspicion 무혐의 сэжигтэн байснаа эрх чөлөөтэй болох 

freight 물건운송;운송물;운임(運賃) ачаа тээвэрлэлт 

freight 화물 тээврийн хэрэгсэл хөлслөх 

freight bill 운임청구서 тээвэрлэлтийн хөлс 

freight insurance 화물보험 ачаа тээвэрлэлтийн даатгал 

freight transportation 화물운송 ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл 

freight transportation contract 화물운송계약 ачаа тээвэрлүүлэх гэрээ 

freight waybill 화물운송장 ачаа тээвэрлэлтийн хөлс 

frequency 회수(回數) давтамж 

fructus 과실(果實) гэм буруу 

fruits 과실(果實) жимс, жимсгэнэ 

fugitive 도주자 шүүн таслах ажиллагаанаас зайлсхийгч этгээд 

fulfilled condition 기성조건 биелэгдсэн нөхцөл 

fulfillment 이행 гүйцэтгэл 

fulfillment of a contract 계약이행 гэрээний биелэлт 

fulfillment of condition 조건성취 гэрээний нөхцлийг биелүүлэх 

fulfillment of obligation 채무이행 үүргийн биелэлт 

fulfillment of obligation/duty 의무이행 үүргийн гүйцэтгэл 

full amount 전액 нийт хэмжээ 

full bench 재판부 шүүхийн бүрэн бүрэлдхүүн 

full employment 상용(常傭) бүрэн ажил олголт 

full satisfaction 완제 бүрэн ханамжтай байх 

full-time director 상근이사 орон тооны захирал 

full-time worker 통상근로자 орон тооны ажилтан 
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fully-employed worker 상용근로자 хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг 

ажилтан 

function 직무 чиг үүрэг 

functional organization 직능단체 мэргэжлийн байгууллага 

fund 기금;자금 сан 

fund account of a bad/irrecoverable debt 대손충당금계정 муу/ эргэн 

төлөгдөхгүй өрийн сангийн данс 

fund accounting public official 기금출납공무원 сангийн нягтлан бодох 

бүртгэлийн төрийн албан хаагч 

fund appropriated for retirement benefits 퇴직급여충당금 тэтгэврийн 

тэтгэмжийг зарцуулах сан 

fund collected 징수금 цуглуулсан сан, мөнгө 

Fund For Rationalization of Energy Utilization 에너지이용합리화기금 эрчим 

хүчийг зохистой хэрэглэх сан 

Fund for the Establishment and Promotion of Small and Мedium 

Businesses 중소기업창업및진흥기금 Жижиг дунд бизнесийг байгуулах 

дэмжих сан 

fund for the sophistication of corporate structure of small and medium 

enterprises 중소기업구조고도화자 жижиг дунд үйлдвэрлэлийн компанийн 

бүтцийг боловсронгуй болгох сан 

fund operation plan 기금운용계획 сангийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

fund surplus 여유자금 сангийн нэмэлт хөрөнгө 

fundamental property 기본재산 үндсэн хөрөнгө 

fundamental rights 기본권 үндсэн эрх 

funds deposited 기탁금 хадгаламжид хийсэн хөрөнгө, мөнгө 

funds in the National Treasury 국고금 үндэсний эрдэнэсийн сан дахь 

хөрөнгө 
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funeral expense/cost 장의비;장제비 оршуулгын зардал 

funeral parlor 장례식장 оршуулга заслын газар 

funeral parlor/home 장의사 оршуулгын газар/ хийх газар 

funeral rites 장례식 оршуулгын ном уншилга 

funeral service expense 장의비;장제비 оршуулгын үйлчилгээний зардал 

furnishing 제공 тоноглох, тавилгатай болох 

furnishing of security/collateral 담보제공 аюулгүй байдлын/нэмэлт 

төхөөрөмжөөр тоноглох 

future 선물(先物) ирээдүй 

future interest 선이자 ирээдүйд бий болох мөнгөний хүү 

future interest payment 선이자지급 ирээдүйн хүүгийн төлбөр 

futures association 선물협회 фьючерсийн холбоо 

futures business 선물업 фьючерсийн бизнес 

futures business operator 선물업자 фьючерсийн бизнес оператор 

futures exchange 선물거래소 фьючерсийн хөрөнгийн бирж 

futures market 선물거래시장 фьючерсийн зах зээл 

futures trade/transaction 선물거래 фьючерсийн арилжаа/ гүйлгээ 

futures trader 선물업자 фьючерсийн Брокер
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gain and loss 득실 ашиг ба алдагдал 

gains from retirement of stocks 감자차익 бараа гүйлгээнээс гарсны ашиг 

gains from the securities investment trust 증권투자신탁수익 үнэт цаасны 

хөрөнгө оруулалтын сангийн ашиг 

gains on transfer 양도차익 шилжүүлсний ашиг 

gambling 도박 мөрийтэй тоглоом 

gambling house/place 도박장 мөрийтэй тоглоомын газар 

garnished claim 압류채권 эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай шүүхийн 

захирамжийг гуравдахь этгээдэд шилжүүлсэний гомдол 

garnishee 제 3 채무자 битүүмжлэх захирамжийг гардуулан өгсөн этгээд 

гуравдагч этгээд 

gas sprayer 분사기 хий цацагч 

gathering 수집;집합;채취 уулзалт, цугларалт 

gem 보석(寶石) хагас эрдэнийн чулуу 

gender 성 жендэр 

gender discrimination 성차별 хүйсээр ялгаварлан гадуурхах 

gender-based discrimination 성차별 хүйсээр ялгаварлан гадуурхах 

gender equality 남녀평등 хүйсийн тэгш байдал 

genealogical table 족보 ургийн бичиг 

genealogy 족보 ургийн судлал 

gene bank 유전자은행 генийн сан 

general account 일반회계 ердийн данс 

general affairs 서무 ерөнхий асуудал 

G

G 
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general agency of air transportation 항공운송총대리점업 агаарын тээврийн 

ерөнхий агентлаг 

general agent of air transportation 항공운송총대리점업자 агаарын тээврийн 

ерөнхий агент 

general aggregate tax 종합합산과세 ерөнхий татварын нийт хэмжээ 

general aggregate tax base 종합합산과세표준 ерөнхий татварын нийт 

хэмжээний суурь 

general amnesty/pardon 일반사면 ерөнхий өршөөл  

general appeal 보통항고 ерөнхий давж заалдах 

general assembly 총회 ерөнхий ассамблей 

general assembly for reporting 보고총회 тайлангийн нэгдсэн хуралдаан 

general average 공동해손 ерөнхий дундаж 

general average claim 공동해손채권 ерөнхий дундаж гомдлын шаардлага 

general average contribution 공동해손분담액 ерөнхий дундаж хандив 

general collection 보통징수 ерөнхий татвар бүрдүүлбэр 

general commercial area 일반상업지역 арилжааны ерөнхий талбар 

general creditor 일반채권자 ерөнхий зээлдэгч 

general election 총선거 бүх нийтийн сонгууль, парламентын сонгууль 

general ethics principles of members of the National Assembly 

국회의원윤리 강령 үндэсний ассамблейн гишүүдийн ёс зүйн ерөнхий 

зарчим 

general grievance review committee 보통고충심사위원회 гомдол 

барагдуулах хяналтын ерөнхий хороо 

general insurance 일반보험;총괄보험 ерөнхий, ердийн даатгал  

general jurisdiction/forum/venue 보통재판적 хэргийн ерөнхий харьяалал, 

явагдах газар, тов 

G 
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general management expense/cost 일반관리비 менежментийн нийт 

зардал, өртөг  

general meeting 총회 нэгдсэн хуралдаан, хурал 

general meeting of any specific class of stockholders/shareholders 

종류주주총회 аливаа тодорхой ангиллын хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн 

хуралдаан 

general meeting of capital contributors 출자자총회 хөрөнгийн хувь 

нийлүүлэгчдийн нэгдсэн хурал 

general meeting of employees/members 사원총회 бүх ажиллагсад, 

гишүүдийн нэгдсэн хурал 

general meeting of investors 출자자총회 хөрөнгө оруулагчдийн нэгдсэн 

хурал 

general meeting of stockholders 주주총회 хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн 

хурал 

general meeting to report 보고총회 тайлангийн нэгдсэн хурал 

general military court 보통군사법원 цэргийн ерөнхий шүүх 

general passport 일반여권 ерөнхий паспорт 

general promotion examination 일반승진시험 тушаал дэвшүүлэх ерөнхий 

шалгалт 

general provision 총칙 ерөнхий заалт, зүйл  

general provisions/rules 통칙 ерөнхий заалт, нийтлэг дүрэм 

general residential area 일반주거지역 хүн ам түгээмэл оршин суудаг газар 

general revenue 일반세입 нийт орлого, үндсэн татвар 

general service 일반직 бүх нийтийн алба, нийтлэг үйлчилгээ 

general shareholders' meeting 주주총회 нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

general standard 준칙 ерөнхий стандарт, хэм хэмжээ 

general subsidy/grant 보통교부세 ерөнхий татаас, тэтгэмж 

G 



 
218 

 

general succession/inheritance 일반승계 үндсэн өв, эрх залгамжлал 

general successor 포괄승계인 үндсэн өв залгамжлагч, өвлөгч 

general tax 보통세 ерөнхий татвар 

general taxable person 일반과세자 ерөнхий татвар төлөгч этгээд 

general taxpayer 일반과세자 ерөнхий татвар төлөгч 

general waste 일반폐기물 нийт хохирол, хог 

general/universal succession 포괄승계 үндсэн, түгээмэл өв, эрх залгамжлал 

generally crossed check 일반횡선수표 хүчингүй болгосон чек 

generally-accepted idea in the society 사회통념 нийгэмд үндсэндээ хүлээн 

зөвшөөргөдсөн санаа 

generation 세대 үе, залгамж үе 

gene therapy 유전자치료 генийн эмчилгээ 

genetic data 유전정보 генийн мэдээ сэлт 

genetic testing 유전자검사 генетикийн шинжилгээ 

Geneva Convention 제네바협약 Женевийн конвенц 

genocide 집단살해 төрлөөр устгах  

genuine 진정한 жинхэнэ, эх  

geographical name 지명(地名) газар зүйн нэр 

germ 병원체 үр хөврөл, нян 

gift 기증 бэлэг, өглөг, өргөл барьц 

gift coupon 경품권 бэлгийн тасалбар 

gift effective upon death 사인(死因)증여 нас барсны дараа ч хүчинтэй 

бэлэг 

gift subject to charge 부담부증여 татвар төлөгдөх бэлэг 

gift tax 증여세 бэлэглэлийн татвар 

gift tax assessment 증여세과세 бэлэглэлийн татварын үнэлгээ 

G 
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gift tax credit 증여세액공제 бэлэглэлийн татварын зээл 

gift tax deduction 증여세액공제 бэлэглэлийн татвар хөнгөлөх 

girls' juvenile reformatory 여자소년원 насанд хүрээгүй эмэгтэй хүүхдийг 

засан хүмүүжүүлэх 

give-up 포기 бууж өгөх, зогсоох, болих, хураалгах 

global income 종합소득 нийт орлого  

global income tax 종합소득세 нийт орлогод ногдох татвар 

global income taxation 종합소득과세 нийт орлогын татвар ногдуулалт 

global land tax 종합토지세 газрын нийт татвар 

global taxation 종합과세 иж бүрэн татвар ногдуулалт 

goal 목적 зорилго, зорилт 

going public 기업공개 нийтэд ил болгох 

gold product 금제품 алтны бүтээгдэхүүн 

good custom 풍속 зөв, сайн зан үйл  

good faith acquisition 선의취득 сайн итгэлцэл олж эзэмшихүй 

good faith acquisitor 선의취득자 сайн итгэлцэл эзэмшигч 

good social morals and manners/customs 미풍양속 нийгмийн сайн ёс 

суртахуун ба зан үйл, ёс заншил 

goods 물;물건;물품;상품;운송물;재물;재화;현물 бараа 

goods confiscated 몰수물 хураагдсан бараа 

goods of purchase and sale 매매목적물 худалдан авах, борлуулах бараа 

goods on deck 갑판적 усан онгоцны тавцан дээрх бараа 

goods subject to the exemption from taxation 면세대상 татвараас 

чөлөөлөгдөх бараа 

goods/articles exempt from taxation 면세물품 татвараас чөлөөлөгдсөн 

бараа, эд зүйл 

governing law 준거법 үйлчилж буй, хүчин төгөлдөр хууль 

G 
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government 정부(政府) засгийн газар, засаг төр 

government agency/organ/authority 정부기관 засгийн газрын агентлаг, 

байгууллага, эрх бүхий байгууллага 

government bill/note 정부지폐 засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн 

төсөл, засгийн газрын мөнгөн тэмдэгт, улсын сангийн вексель 

government delegate 정부위원 засгийн газрын төлөөлөгч 

government of a foreign country 외국정부 гадаад улсын засгийн газар 

government office 공무소 засгийн газрын алба,  

government office/agency 관서 засгийн газрын алба, агентлаг 

government representative 정부대표 засгийн газрын төлөөлөгч 

government-contributed/government-invested research institute 정부출연 

연구기관 засгийн газрын хувь нийлүүлсэн (хөрөнгө оруулсан) 

судалгааны хүрээлэн 

government-invested institution 정부투자기관 засгийн газраас хөрөнгө 

оруулсан байгууллага 

government-licensed business 관허사업 засгийн газрын тусгай 

зөвшөөрөлтэй бизнес 

government-managed institution 정부관리기관 засгийн газрын харьяаны 

байгууллага 

governmental authority/power 공권;공권력 засгийн газрын бүрэн эрх, мэдэл 

governmental newspaper 관보 засгийн газрын сонин, хэвлэл 

grace 유예 хөнгөлөлт, зөвшөөрөл, өршөөл, уучлал 

grace period 유예기간 зээлийн хүүг хойшлуулах хугацаа 

grace period of collection 징수유예기간 татвар хойшлуулах хугацаа 

grade 등급 ял хүндрүүлэх, зэрэглэл, цол, анги 

Grade V prosecution administrative officer 검찰사무관 захиргааны албан 

G 
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хаагчийн V зэргийн ял 

Grade VIII prosecution administrative officer 검찰서기 захиргааны албан 

хаагчийн VIII зэргийн ял 

Grade Ⅵ prosecution administrative officer 검찰주사 захиргааны албан 

хаагчийн VI зэргийн ял 

grandchild 손자녀 ач, зээ 

grandparents 조부모 өвөг эцэг, эмэг эх 

grant 공여;교부;교부금;보조금;수여;장려금;허가 тэтгэмж, зөвшөөрөл, олгох 

grant conceded 양여금 тэтгэмжийг хүлээн зөвшөөрөх 

grant for encouragement 장려금 урамшуулал олгох 

grant money 교부금 мөнгө олгох, мөнгөн тэтгэмж 

grant of agency authority/power 대리권수여 агентлагт бүрэн эрх олгох 

grant of collection expense 징수비용교부금 зардлаа тооцох зөвшөөрөл 

grant of execution clause 집행문부여 гүйцэтгэх нөхцлийн зөвшөөрөл 

grant of parole 가석방처분 хугацаанаас өмнө суллах, өршөөл үзүүлэх 

зөвшөөрөл 

grant of profit/benefit 이익공여ашиг олгох/үр дүнгийн баталгаа 

grants 양여금 тэтгэмж, зөвшөөрөл, олгох 

granular material 입자상물질 арзгар материал  

gratuitous 무상의 үнэ төлбөргүй, зөвшөөрөлгүй, нэг талд ашигтай, сайн 

дурын 

gratuitous acquisition 무상취득 зөвшөөрөлгүй эзэмших, олж авах 

gratuitous act 무상행위 шалтгаангүй үйлдэл 

gratuitous bailee 무상임치인 сайн дураар эзэмшсэн хөрөнгө 

grave 분묘 ноцтой, булш 

grave site 분묘지 булшны газар, талбай 

graveyard 분묘지 булшлах газар 
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gravity 강도(强度) хүнд, ноцтой байдал 

greatest number 최다수 их хэмжээний 

green area for conservation 보전녹지지역 хамгаалалтын ногоон бүс 

green belt for preservation 보전녹지지역 нөөцийн ногоон бүс 

green belt zone 녹지지역 ногоон бүс 

green belt/areas 녹지지역 ногоон бүс, талбай 

grievance 고충 гомдол, хохирол, хөдөлмөрийн маргаан 

Grievance Examination Committee 고충심사위원회 Хөдөлмөрийн маргаан 

хянан шалгах хороо 

grievance examination/review 고충심사 гомдол шалгах, хянах 

grievance settlement 고충처리 гомдлын шаардлагыг хангах 

grievance settlement committeeman 고충처리위원 гомдлын шаардлагыг 

хангах хорооны гишүүн 

grievance settlement organization 고충처리기관 гомдлын шаардлагыг 

хангах байгууллага 

grievance settlement procedure 고충처리절차 гомдлын шаардлагыг хангах 

журам 

grievances review committee for public educational officials 교육공무원고충 

심사위원회 улсын боловсролын салбарын албан хаагчийн гомдол хянан 

шалгах хороо 

gross amount of assets 자산총액 хөрөнгийн нийт дүн 

gross income 익금 нийт орлого 

gross negligence 중과실 ерөнхийдөө хариуцлагагүй, хайхрамжгүй байдал 

gross tonnage 총톤수 нийт даац, багтаамж, жин 

ground 근거;이유;지반;토지 үндэслэл, шалтгаан, сэдэлт 

ground for a retrial 재심사유;재심이유 хэргийг дахин хэлэлцэх үндэслэл 
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ground for appeal 항소이유 давж заалдах гомдлын үндэслэл 

ground for defense 항변사유 хамгаалах үндэслэл 

ground for disciplinary punishment 징계사유 сахилгын шийтгэлийн 

үндэслэл 

ground for dissolution 해산(解散)사유 цуцлах, татан буулгах үндэслэл 

ground for exemption 면제사유 чөлөөлөх үндэслэл 

ground of disciplinary action 징계사유 сахилгын арга хэмжээний 

үндэслэл 

ground of fishery 어장 загас барих зарчим 

ground/cause/reason for dissatisfaction/ objection 불복사유;불복이유 үл 

хангагдах, эсэргүйцэх үндэслэл, шалтгаан 

grounds for appeal 상고이유 давж заалдах үндэслэл 

grounds for challenge 기피사유 маргах үндэслэл 

grounds for confinement/custody 구속사유 хорих саатуулах үндэслэл 

grounds for disqualification 결격사유 татгалзах үндэслэл 

grounds for the revocation of registration 등록취소사유 бүртгэлийг хүчингүй 

болгох үндэслэл 

grounds of nullity/invalidation 무효사유 хүчин төгөлдөр бус, хүчингүй гэж 

үзэх үндэслэл 

group 단체 хэсэг, бүлэг, нэгдэл 

group agreement 단체협약 бүлэг хэлэлцээр 

group emblem/badge 단체표장 бүлгийн бэлэг тэмдэг, таних тэмдэг 

group insurance 단체보험 бүлгийн даатгал 

group of large-scale enterprises 대규모기업집단 том хэмжээний 

үйлдвэрлэлийн нэгдэл 

group of large-size companies 대규모기업집단 том хэмжээний компаний 

нэгдэл 
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growing 재배 өсөлт 

Gu tax 구세 татвар 

guarantee 담보;보증 батлан даалт, баталгаа 

guarantee fee in arrear 연체보증료 өрийн баталгааны хураамж 

guarantee for obligation/debt 채무보증 үүрэг/өрийн баталгаа 

guarantee insurance for tax payment 납세보증보험 татвар төлөх 

даатгалын баталгаа 

guarantee of other's personal identity 신원보증 өөр этгээдэд баталгаа 

гаргах 

guarantee of payment 지급보증 төлбөрийн баталгаа 

guarantee of rights and interests 권익보장 эрх, эрх ашгийн баталгаа 

guarantee of status 신분보장 эрх зүйн байдлын баталгаа 

guarantee of tax payment 납세보증 татвар төлөх баталгаа 

guarantee on the compensation for oil pollution damage 

유류오염손해배상보장 газрын тосны бохирдолтын нөхөн олговрын 

баталгаа 

guaranteed amount 보증금액 баталгаажсан үнийн дүн 

guaranteed debenture/bond 보증사채 баталгаажсан өрийн бичиг 

guaranteed fee 보증료 баталгаажсан хураамж/төлбөр 

guaranteed obligation 보증채무;보증책임 баталгаажсан үүрэг, облигаци 

guarantees for a public auction/sale 공매보증금 нийтийн дуудлага 

худалдаа/ борлуулалтын баталгаа 

guarantor 보증인 батлан даагч 

guarantor for tax payment 납세보증인 татвар төлөх баталгаа гаргагч 

guaranty bond 보증사채 баталгааны бонд 

guaranty 보증 батлан даах, баталгаа өгөх 
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guaranty creditor 보증채권자 зээл олгогчийн баталгаа 

guaranty debt 보증채무 өрийн баталгаа 

guaranty deposit for refund 환불보증금 буцаан төлөгдөх мөнгө хадгалах 

баталгаа 

guaranty insurance 보증보험 даатгалын баталгаа 

guaranty insurance company 보증보험회사 даатгалын компанийн 

баталгаа 

guaranty insurance contract 보증보험계약 даатгалын гэрээний баталгаа 

guaranty insurance money 보증보험금 даатгалын мөнгөний баталгаа 

guaranty insurance policy 보증보험증권 даатгалын бичгийн баталгаа 

guaranty money for lease 임차보증금 түрээсийн баталгааны мөнгө 

guaranty relation 보증관계 баталгааны харилцаа  

guaranty relationship 보증관계 баталгааны харилцаа холбоо 

guaranty/surety deposit 보증금 хадгаламжийн баталгаа, итгэлцэл 

guard 감수(監守);보호 хамгаалах, харуул хамгаалалт 

guardian 보호자;후견인 асран хамгаалагч 

guardianship 후견асран хамгаалалт, ивээл 

guarding 경계(警戒);경비(警備) асран хамгаалах 

guidance 보도(補導);지도(指導) заавар, заалт, удирдлага, удирдамж, 

мэдэгдэл 

guidance plan 지도계획 удирдлагын төлөвлөгөө 

guidance program 지도계획 удирдлагын хөтөлбөр 

guide 지침 зааварчилгаа 

guide book 안내서 лавлах 

guideline 지침 удирдамж, мөрдлөгө, заавар 

guideline for management 경영지도기준 менежментийн удирдлагын заавар, 

удирдамж 
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guilt 유죄 гэм буруу, гэмт хэрэг 

guiltlessness 무죄 гэм буруугүй байх 

guilty 유죄의 гэм буруутай этгээд 

guns 총포 галт зэвсэг 

Gun administration 군정(郡政) галт зэвсэг хариуцах захиргаа 

Gun tax 군세 бууны албан татвар 

guns 총기 галт зэвсэг
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habitat 서식(棲息)지 оршин суугаа газар, төрсөн газар, байр сууц 

habitual 상습적인 дадах, дадалтай гэмт хэрэгтэн 

habitual offender 상습범 дадал олсон гэмт хэрэгтэн, рецидивист 

habitual use 상용(常用) хэрэглэх дадал 

haircutting business 이용(理容)업 үс засах бизнес 

hairdressing business 미용업 үс засах бизнес 

hall for senior citizens 경로당 өндөр настай иргэдийн байр 

hallucination 환각 хий юм харах, сонсох 

hallucinogenic substances 환각물질 хий үзэгдэл 

halt 중단 түр зогсолт, үдлэлт, өртөө 

hand-over 인도 шилжүүлэн өгөх 

handcuffs 수갑 гав 

handicap 장애 саад тотгор, согог, тахир дутуу 

handicapped person 장애자 тахир дутуу хүн  

handling 처리;취급 боловсруулах, зохицуулах, тээвэрлэх, хадгалах 

handling of public security 보안처분 нийтийн аюулгүй байдлыг  

зохицуулах 

handwriting 자필;필적 бичгийн хэв, гар бичмэл 

hanging 교수(絞首) дүүжлэх 

harbor 항만 боомт, зогсоол, нуун далдлах, орогнуулах 

harbor facility 항만시설 онгоцны буудал, усан онгоцны зогсоолын  

байгууламж 

harbor facility protection district/area 항만시설보호지구 усан онгоцны 

H

H 
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зогсоолын байгууламжийн хамгаалалтын бүс, талбай 

harbor management 항만관리 усан онгоцны зогсоолын менежмент 

harbor management office 항만관리청 усан онгоцны зогсоолын 

менежментийн алба 

harbor zone/area/district 항만구역 эргийн бүс/талбай/дүүрэг 

hardness 강도(强度) ширүүн байдал, хүндрэл, бэрхшээл 

harm 상해;손해;위해 гэм хор, хохирол 

harmful liquid substance/material 유해액체물질 хортой шингэн бодис/ 

материал 

harmful material 유독물질 хортой, аюултай материал 

harmful substance affecting the water quality 특정수질유해물질 усны 

чанарт нөлөөлөх хортой бодис 

harmful substance/material 유해물;유해물질 хортой бодис, материал 

harsh act/treatment 가혹행위 хатуу, хэрцгий, танхай үйлдэл/харьцаа 

hashish 대마;대마초 хашиш (мансууруулах бодис) 

hatching business 부화업 хуйвалдааны бизнес 

have a thing exhibited to the general public for inspection 공람하다 нийтэд 

дүн шинжилгээ хийлгэхээр дэлгэсэн зүйл  

having 소지 эзэмшил, эд хөрөнгө, өмч, байцаалт 

hazard 위험 аюул, эрсдэл, мөрийтэй тоглоом 

head of a branch family 분가호주 салбар гэр бүлийн тэргүүн 

head of a diplomatic mission abroad 재외공관의 장 гадаадад суугаа 

дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн 

head of a district office of education 교육장 дүүргийн боловсролын 

албаны дарга 

head of a district tax office in the place of tax payment 납세지관할세무서장 

H 
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татвар төлөх газарт буй дүүргийн татварын албаны дарга 

head of a family 본가호주 өрхийн тэргүүн 

head of a family 호주 өрхийн тэргүүн 

head of a foreign country 외국원수 гадаад улсын төрийн тэргүүн 

head of a health center 보건소장 эрүүл мэндийн төвийн тэргүүн 

head of a household 세대주 гэр бүлийн өрхийн тэргүүн 

head of a prison 교도소장 шоронгийн дарга 

head of a Si 시장 Сигийн тэргүүн 

head of a Tong 통장(統長) Тонгийн тэргүүн 

head of agency/organ 기관장 агентлаг/байгууллагын дарга 

head of agricultural technology center 농어촌지도소장 хөдөө аж ахуйн 

технологийн төвийн тэргүүн 

head of an election campaign liaison office 선거연락소장 сонгуулийн 

кампанит ажлын салбарын тэргүүн 

head of fisheries technology center 농어촌지도소장 загас агнуурын 

технологийн төвийн дарга 

head of local government agency/body 지방자치단체의장 орон нутгийн 

агентлаг/засаг захиргааны тэргүүн 

head of tax office having the jurisdiction over the place of tax payment 

납세지관할세무서장 тухайн газарт татвар хураах эрхтэй татварын албаны 

дарга 

head of the agricultural science and technology institute 농업과학기술원장 

хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, технологийн хүрээлэнгийн тэргүүн 

head of the competent regional customs house 관할지세관장 бүсийн эрх 

бүхий гаалийн байгууллагын дарга 

head of the customs office 세관장 гаалийн байгуулагын дарга 

head of the headquarters 본부장 удирдах төвийн тэргүүн 

H 
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head of the office of court administration 법원행정처장 шүүхийн 

захиргааны албаны тэргүүн 

Head of the State 국가원수 төрийн тэргүүн 

head office 주사무소 удирдах байгууллага 

head/chief of bureau 국장(局長) товчооны дарга/тэргүүн 

headquarters 본점 удирдах төв, төв байгууллага 

healing 치유 эмчилгээ, анагаах 

health 보건 эрүүл мэнд 

health and welfare 보건복지 эрүүл мэнд, нийгмийн халамж 

health center/clinic 보건소 эрүүл мэндийн төв/эмнэлэг 

health insurance 건강보험 эрүүл мэндийн даатгал 

health management/care pocketbook 건강관리수첩 эрүүл мэндийн 

менежмент/ халамжийн дэвтэр 

health manager 보건관리자 эрүүл мэндийн менежер 

health service 보건직 эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

health service post 보건직 эрүүл мэндийн үйлчилгээний цэг 

hearing 청문 хэрэг хэлэлцэх шүүх хуралдаан, шүүхийн байцаалт 

hearing of opinion 의견청취санал сонсох, хэлэлцэх 

hearsay evidence 전문증거 цуу үг, бусдын үгэнд үндэслэлсэн мэдүүлэг 

heat using machinery 열사용기자재 халаалт хэрэглэдэг төхөөрөмж 

heavy taxation 중과세 татварын хүнд дарамт 

heir 상속권자;상속인 өв, эрх залгамжлагч 

heir to property 재산상속인 өмчийн өв, эрх залгамжлагч 

help 부조;알선 туслах 

helping escape 도주원조 оргон зайлахад туслах 

hemp 대마;대마초 олс 

H 
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hemp cigarette 대마;대마초 олсон тамхи 

herb doctor 한의사 ургамал зүйн эмч 

heredity 유전 удамшил 

hiding 은닉;은폐 нуух 

DHigh Court 고등법원 Дээд шүүх 

high interest 고리(高利) дээд зэргийн ашиг сонирхол 

High Military Court 고등군사법원 Цэргийн дээд шүүх 

High Public Prosecutor's Office 고등검찰청 Ерөнхий прокурорын газар 

high rate of interest 고리(高利) ашиг сонирхлын дээд төвшин  

high school for technical training 고등기술학교 техникийн сургалттай дунд 

сургууль 

high seas 공해(公海) нээлттэй (их) далай 

high technical school 고등기술학교 техникийн их сургууль 

high zone 고도지구(高度地區) нээлттэй бүс 

high-altitude district 고도지구(高度地區) далайн төвшнөөс өндөр газар 

high-ranking 상급의 өндөр тушаалын, зэрэглэлийн 

higher 상급의 өндөр, дээд 

higher administrative agency/office/authority 상급관청 дээд шатны 

агентлаг/ байгууллага 

higher civil service examination 고등고시 төрийн өндөр албаны шалгалт 

higher court 상급심дээд шатны шүүх 

highest limit 최고(最高)한도 дээд хязгаар 

highest price 최고(最高)가격 хамгийн дээд үнэ 

hijacking 납치 нисэх онгоцыг хүч хэрэглэн авч зугатаах 

hindrance 방해 саад, саад тотгор 

hinterland 배후지 эргээс алс, бөглүү газар  

historic site/spot/relic 고적지;사적;사적지 түүхэн газар 

H 
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holder 소유자;소지인;취득자 эзэмшигч, өмчлөгч 

holder of a bill of lading 선하증권소지인 төлбөрийн тооцооны баримт 

эзэмшигч 

holder of a office 재직자 албан тушаал хаших 

holder of a real right granted by way of security 담보물권자 үнэт цаасны 

журмаар олж авсан баялгийн бодит эрх эзэмшигч 

holder of a right 권리자 эрх бүхий этгээд 

holder of a title deed 명의인 хэрэг зөрчил үйлдэгчийн нэр зүүгч 

holder of any right on the provisional registration 가등기명의인 түр 

бүртгэлээр аливаа эрх эдэлж буй этгээд 

holder of securities 증권소지인 үнэт цаас эзэмшигч 

holder of the right of publication 출판권자 нийтлэх эрх эдэлж буй этгээд 

holder of the right of registration 등기권자;등기권리자 бүртгэлийн эрх 

эзэмшигч 

holder of trademark right 상표권자 барааны тэмдгийн эрх эзэмшигч 

holding 보유;소지 эзэмшил, хөрөнгө, холдинг, шүүхийн шийдвэр 

holding a check 수표소지 чек эзэмших 

holding company 지주회사 толгой компани 

holding of office 재임(在任) алба хаших 

holding of office/post 재직 алба, албан тушаал хаших 

holding of official position 재임(在任) төрийн албан тушаал хаших 

holding of stocks/shares 주식보유 хувьцаа эзэмшигч 

hole for common/joint use 공동구 нийтийн, хамтарсан хэрэгцээний цооног 

holiday 휴일 баярын, ажлын бус өдөр, амралтын өдөр  

holiday work 휴일근로 амралтын өдрөөр ажиллах 

holograph document 자필증서 гараар бичсэн баримт бичиг 

H 
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home 가정(家庭);가정(家庭)의 орон гэр, асрамжийн газар, колонийн эзэмшил 

улс 

home consumption 내수(內需) дотоодын хэрэглээ 

home industry 가내공업 дотоодын үйлдвэрлэл 

home nursery facilities 가정보육시설 асрамжийн газар 

home welfare 재가복지 гэрийн халамж 

homeland reserve forces 향토예비군 дотоодын нөөц хүч 

homicide by a robber 강도살인 дээрмийн улмаас хүний амь нас хохироох 

homicide by negligence 과실(過失)치사 хайхрамжгүйн улмаас хүний амь 

нас хохироох 

honor 명예;영예 хүндэтгэл, нэр төр 

honorable retirement 명예퇴직 гавъяаны амралт  

honorable retirement allowance 명예퇴직수당 гавъяаны амралтын 

тэтгэлэг 

honorable treatment and support of persons, etc rendering distinguished 

services to the State 국가유공자등예우및지원 хүнд хүндэтгэлтэй хандах, 

дэмжих, төрд нэр төртэй зүтгэх 

honorarium 사례금 шан, гонорар 

honorary consul 명예영사 өргөмжит консул 

honorary instructor for the conservation of natural environment 자연환경 

보전명예지도원 байгаль орчныг хамгаалах хүндэт байцаагч  

honorary post/office 명예직 хүндэт албан тушаал/алба 

honors 영전(榮典) хүндэт цол 

horizontal plane 수평표면 тэгш газар 

horizontal surface 수평표면 хавтгай гадаргуу 

hostage 인질 барьцааны хүн, хүн барьцаалах 

hostile country 적국 дайсагнагч улс 
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hot spring 온천 халуун рашаан 

hotel business 숙박업;호텔업 зочид буудлын бизнес 

hotel charges 숙박료 зочид буудлын төлбөр 

hotelkeeping business 호텔업 зочид буудал ажиллуулах бизнес  

hourly wages/rates 시간급 цагаар тооцсон цалин/тариф  

house 가옥;주택 орон сууцны байр, хууль тогтоох байгууллагын танхим 

house lend-lease 주택임대차 орон сууц түрээслэх зээл 

house of detention 구치소 шорон, гяндан, саатуулах байр 

house register 가옥대장 орон сууцны бүртгэл 

house rental 주택임대차 орон сууцны түрээс 

household 가정(家庭);가정(家庭)의;세대 өрх гэр, өрх гэрийн аж ахуй  

household farming 가족농 гэр ахуйн аж ахуй эрхлэлт 

household workforce 가족노동력 гэрийн ажиллах хүч 

housekeeper 가사사용인 гэрийн ажилчин, сахигч 

housekeeping labor 가사노동 гэрийн ажил 

housing 주택 орон сууц, хөлсөөр хадгалах 

housing association 주택조합 орон сууцны холбоо 

housing construction business operator 주택건설사업자 орон сууцны 

барилгын бизнес эрхлэгч 

housing constructor 주택건설사업자 орон сууц баригч 

housing cooperative 주택조합 орон сууцны хоршоо 

housing development policy 주택개발정책 орон сууцыг хөгжүүлэх бодлого 

Housing Finance Credit Guarantee Fund 주택금융신용보증기금 Орон сууц 

санхүүжүүлэх зээлийн баталгааны сан 

housing lease 주택임대차 орон байрны түрээс 

housing lottery ticket 주택복권 орон сууцны сугалааны тасалбар 
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housing site preparation projects 주택지조성사업 орон сууцны талбай 

бэлтгэх төсөл 

housing site/lot 택지 орон сууцны газар/талбай 

housing site/lot development 택지개발 орон сууцны газар/талбайг 

сайжруулах 

housing site/lot development business 택지개발사업 орон сууцны газар/ 

талбайг сайжруулах бизнес 

housing site/lot development plan 택지개발계획 орон сууцны 

газар/тайлбайг сайжруулах төлөвлөгөө 

hull insurance 기체보험;선박보험 хөлөг онгоцны их биений даатгал 

human resources 인력 хүний нөөц 

human resources bank of the aged 고령자인재은행 өндөр настны хүний 

нөөцийн банк 

human right 인권 хүний эрх 

hurt 훼손 гэм хор, хохирол, гэмтэл, доромжлол 

husband and wife 부부 нөхөр болон эхнэр  

hygiene 위생 эрүүл ахуй 

hygienic administrator 위생관리자 эрүүл ахуйн зохион байгуулагч 

hypothe 담보권 барьцаалах 

hypothecation 담보계약 үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ
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idea 고안 санаа бодол, ойлголт 

identification 식별;신분 таних, бичиг баримт, жинхэнэ байдлыг тогтоох 

identification card 신분증명서;신원증명서 иргэний үнэмлэх 

identification card of a public official 공무원증 төрийн албан хаагчийн 

биеийн байцаалт, асуулт 

identification interrogation/question 인정신문 жинхэнэ байдлыг тогтоох 

мөрдөн байцаалт 

identity 신분;정체 адилтгах, таниж олуулах, хувийн байдлыг тогтоох 

identity interrogation/question 인정신문 жинхэнэ байдлыг тогтоох мөрдөн 

байцаалт, асуулт 

idle land 공한지 хоосон газар 

ignorance 부지(不知) үл мэдэх, эс дуулах, төөргөдөл 

ill-treatment 학대 хатуу, харгис хандах 

illegal 부정한;불법의;불법한 хууль бус, хууль зорчигч 

illegal act 부당행위;불법행위;위법행위 хууль бус үйлдэл 

illegal amasser 부정축재자 хууль бусаар мэдээ цуглуулагч 

illegal arrest 불법체포 хууль бусаар баривчлах 

illegal check 부정수표 хууль бусаар шалгах 

illegal check control 부정수표단속 хууль бусаар хянан шалгах 

illegal detention 불법구속 хууль бусаар саатуулах 

illegal duplication/reproduction 불법복제 хууль бусаар хувилах, нөхөн 

үржүүлэх 

illegal fund 불법자금 хууль бус сан 

I

I 
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illegal inspection 불법검열 хууль бус хяналт шалгалт 

illegal replica 불법복제 хууль бус хуулбар 

illegal wiretapping 불법감청 хууль бусаар утас чагнах 

illegality 위법 хууль бус явдал, хууль зөрчсөн байдал 

illegality 위법성 хууль бус 

illegality of omission 부작위위법 хууль бус эс үйлдэхүй 

illness 질병 өвчин 

imaginative concurrence of crimes 상상적경합 гэмт хэргийг сайтар бодож 

санаатайгаар үйлдэх 

imitation 모방;모의(模擬);모조;모조품;영인(影印) дуураймал зүйл 

immediate appeal 즉시항고 нэн даруй давж заалдах 

immediate family member 근친 гэр бүлийн жинхэнэ гишүүн 

immediate superior court 직근상급법원 шууд дээд шатны шүүх 

immediately 긴급히 шууд, яаралтай 

immediately 신속하게 нэн даруй  

immediately higher court 직근상급법원 шууд дээд шатны шүүх 

immediately preceding business year 직전사업연도 бизнесийн жилийн яг 

өмнөх жил 

immediately preceeding contractor 직상수급인 контракт байгуулахын яг 

өмнөх жил 

immigration 이민 цагаачлал, цагаачлахаар ирэх, явах  

immigration control 출입국관리 цагаачлалын хяналт шалгалт 

immigration control official 출입국관리공무원 цагаачлалын хяналтын 

ажилтан 

immigration inspection 출입국심사 цагаачлалын хяналт шалгалт 

immigration offender 출입국사범 цагаачлалын гэмт хэрэгтэн, зөрчигч 

immigration office 출입국관리사무소 цагаачлалын байгууллага 

I 
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imminence 급박 зайлшгүй, гарцаагүй, тойршгүй байдал 

immovable property 부동산 үл хөдлөх эд хөрөнгө 

immovable property without its owner 무주부동산 эзэмшигчгүй үл хөдлөх 

эд хөрөнгө 

immovable/real property which is mortgaged 저당부동산 зээлдэгдсэн үл 

хөдлөх хөрөнгө 

immovables 부동산 үл хөдлөх хөрөнгө 

immunity from responsibility/liability/ obligation 면책 үүрэг хариуцлагаас 

чөлөөлөгдөх дархан эрх 

impairment 훼손 гэмтэл, хохирол, зөрчил 

impartiality 공정(公正);공평;중립 шудрага, бодитой, нэг талыг бариагүй 

impeachment 탄핵;탄핵소추 маргалдаан, итгэл алдрах 

impeachment resolution 소추의결서 итгэл үл үзүүлэх тухай шийдвэр 

impediment 방해 саад учруулах 

impersonal security 물상담보 бодит бус үнэт цаас 

impersonal security right 물상담보권 бодит бус үнэт цаасны эрх 

implementation 시행;이행;집행 биелүүлэлт, хэрэгжүүлэлт 

implementation plan 실시계획 хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

implementation plan for an urban planning project 도시계획사업실시계획 

хотын төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

implementer of a project for urban planning 도시계획사업시행자 хотын 

төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлэгч 

implicit 묵시의 битүү, далд, үг дуугүй 

implied 묵시의 гэж үзэж буй, нөхцөл байдлаас үүдэн гарсан  

import 수입 оруулж ирэх, импортлох 

import business 수입업 импортын бизнес 

I 
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import declaration 수입신고서 импортын мэдүүлэг 

import price 수입가격 импортын үнэ 

important folklore material 중요민속자료 ардын аман зохиолын чухал 

материал 

important intangible cultural property 중요무형문화재 үл үзэгдэх соёлын 

чухал өмч  

importation 수입 бараа оруулалт, импорт 

importation price 수입가격 импортын үнэ 

importer-exporter of psychotropic drugs 향정신성의약품수출입자 сэтгэц 

нөлөөт бодисын экспорт, импорт 

importing business 수입업 бараа импортлох бизнес 

imposer 부과권자 татвар ногдуулагч, хууран мэхлэгч 

imposing authority 부과권자 татвар ногдуулах эрх 

imposition amount 부과금 ногдуулалтын хэмжээ 

imposition and collection 부과징수 ногдуулалт, хураалт 

imposition decision 부과결정 татвар ногдуулах шийдвэр 

imposition disposition 부과처분 татвар ногдуулалтыг шилжүүлэх 

imposition disposition of fine for negligence 과태료부과처분 

хариуцлагагүйн торгуулийг шилжүүлэх 

imposition disposition of penalty surcharge 과징금부과처분 ялын 

нэмэгдлийг шилжүүлэх 

imposition notice/notification 부과고지 ногдуулалтын тухай мэдээлэх, 

мэдэгдэх 

imposition of charge 부담금부과 төлбөр ногдуулах 

imposition of confiscation 몰수의 부과 хураан авах 

imposition of fine for negligence 과태료부과 хариуцлагагүйн төлөө торгууль 

ногдуулах 

I 
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imposition of gift tax 증여세부과 бэлэглэлийн татвар ногдуулах 

imposition of heavy tax 중과세 үлэмж хэмжээний татвар ногдуулах 

imposition of inheritance tax 상속세과세 өв залгамжлалын татвар ногдуулах 

imposition of national tax 국세부과 үнднсний татвар ногдуулах 

imposition of penalty surcharge 과징금부과 торгуулийн төлбөр ногдуулах 

imposition of property tax 재산세과세 өмчийн татвар ногдуулах 

imposition of tax 과세 татвар ногдуулах 

impossibility 불능;불능범 боломжгүй байдал 

impossibility of performance 이행불능 биелүүлэх боломжгүй байдал 

impossibility of return 환부불능 буцаах боломжгүй байдал 

imprisonment 수감;징역;징역형 шоронд хорих, хорих ял 

imprisonment for a limited term 유기징역 хязгаарлагдмал хугацаагаар 

шоронд хорих 

imprisonment for life 무기징역 бүх насаар нь шоронд хорих 

imprisonment in a workhouse 노역장유치 ажлын байранд нь хорих 

imprisonment without labor 금고 ажил хийлгэлгүйгээр хорих 

imprisonment without labor for a limited term 유기금고 хязгаарлагдмал 

хугацаагаар ажил хийлгэлгүйгээр шоронд хорих 

imprisonment without labor for life 무기금고 ажил хийлгэлгүйгээр бүх 

насаар нь хорих 

imprisonment without labor or heavier punishment 금고이상 ажил 

хийлгэдэггүй буюу хүндэвтэр дэглэмтэй шорон 

improper 부당한;부적당한 зохих ёсны бус, эрх зүйн бус, алдаатай 

improvement 개량;개선(改善) сайжруулалт, боловсронгуй болголт 

improvement of employment management 고용관리개선 хөдөлмөр 

эрхлэлтийн менежментийн сайжруулалт 

I 
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improvement of living conditions 주거환경개선 амьдралын нөхцлийн 

сайжруулалт 

improvement order 개선명령 дэг журмын сайжруулалт 

in collaboration with 공동으로 хэн нэгтэй хамтран ажиллах 

in dispute 계쟁중의 маргаантай 

in good faith 선의의 сайн санааны үндсэн дээр 

in order 순서대로 зорилгоор 

in writing 문서로;서면기재 бичгээр 

in-house vocational training 사업내직업훈련 гэрээр мэргэжлийн сургалт 

явуулах 

in-plant vocational training 사업내직업훈련 талбайд мэргэжлийн сургалт 

явуулах 

inability to protest/resist 항거불능 эсэргүүцэх, тэсвэрлэх боломжгүй байх 

inadequate 부적당한 алдаатай, хангалтгүй, хүрэлцээгүй 

inadvertent 부주의한 болгоомжгүй, санаатай бус 

inappropriate 부당한;부적당한 зохисгүй, оновчгүй 

inaugural general meeting 창립총회 анхны нэгдсэн хуралдаан 

incapability 무능력;불능 эрх зүйн болон хөдөлмөрийн чадваргүй 

incapacity 무능력;무자격 эрх зүйн чадамжгүй, эрх мэдэлгүй байдал 

incendiarism 방화(放火) галдан шатаалт, өдөөн хатгалт 

incentive money 장려금 урамшил, хөшүүргийн мөнгө 

incidence of death 사망사고 нас барах тохиолдол 

incident 사건 хэрэг явдал, будлиан, мөргөлдөөн 

incidental appeal 부대항소 үл ялих зарга 

incidental business 부대업무 жижиг бизнес 

incidental claim 부수채권 үл ялих гомдол 

incidental condition 부대조건 үл ялих шалтгаан 
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incidental cost 부대비용 аар саар зардал 

incidental expense 부대비용;부수비용 аар саар зардал 

incidental object 부대목적 дагалдах объект 

incidental obligation 부수채권 дагалдсан үүрэг 

incineration 소각(燒却) чандарлах 

inclusion 게재;계상;기입;기재;산입;포함 багтаах, оруулах 

inclusion in deductible expenses 손금산입 суутгах зардалд багтаах 

inclusion in gross income 익금산입 нийт орлогод оруулах 

income 소득;수입금 орлого 

income accruing from transfer 양도소득 шилжүүлсний орлого 

income amount of an understated return return/report 과소신고소득금액 

дутуу мэдүүлсэн хөрөнгийн тайлангийн орлогын хэмжээ 

income from a domestic source 국내원천소득 дотоодын эх үүсвэрээс 

олсон орлого 

income from a source in the Republic of Korea 국내원천소득 Бүгд 

Найрамдах Солонгос Улсын эх үүсвэрээс олсон орлого 

income from an overseas source 국외원천소득 гадаад эх үүсвэрээс олсон 

орлого 

income from assets 자산소득 хөрөнгөөс олсон орлого 

income from dividends 배당소득 ногдол ашгийн орлого 

income from interest 이자소득 хүүгийн орлого 

income from labor 근로소득 хөдөлмөрийн орлого 

income from liquidation 청산소득 татан буулгалтын орлого 

income from technology transfer 기술이전소득 технологи шилжүүлсний 

орлого 

income from the forest 산림소득 ойн орлого 
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income generated from a source in the Republic of Korea 국내원천소득 

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад бий болсон орлого 

income generated from abroad 국외원천소득 гадаадад бий болсон орлого 

income generated from overseas source 국외원천소득 гадаад эх үүсвэрээс 

бий болсон орлого 

income generated in a foreign country 국외원천소득 гадаад улсад бий 

болсон орлого 

income standard 소득표준 орлогын стандарт 

income subject to tax reduction and/or exemption 감면소득 татвараас 

хөнгөлөгдөх, чөлөөлөгдөх орлого 

income tax 소득세 хүн амын орлогын албан татвар 

income tax amount 소득세액 орлогын албан татварын хэмжээ 

income tax base 소득세과세표준 орлогын албан татварын үндэслэл 

income-proportional 소득할 тохирсон, пропорциональ орлого 

income-proportional resident tax 소득할주민세 оршин суусны 

пропорциональ татвар 

incompetence 금치산;무능력 эрх хэмжээгүй, чадваргүй, чадамжгүй 

incompetency 금치산;무능력 авцалдаагүй, уялдаагүй, үл нийцэх, төлбөрийн 

чадваргүй 

incompetent 금치산자;무능력자 харьяалалгүй, эрхийн чадваргүй 

incompetent person 금치산자 эрх зүйн чадваргүй хүн 

incompetent to stand trail 소송무능력자 шүүх ажиллагаа явуулах эрхгүй 

incorporate body 사단(社團) нийгэмлэг, компани 

incorporated association 사단(社團)법인 хуулийн этгээдийн эрхтэй 

нийгэмлэг 

incorporated foundation 재단법인 нэгдсэн сан 

incorporation 법인설립;설립;회사설립 аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах, нэгдэх 
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incorporation annulment 설립폐지 аж ахуйн нэгж татан буулгах 

incorporation by promoters 발기설립 зохион байгуулагчдыг бүрдүүлэх 

incorporation by subscription 모집설립 нийгэмлэг үүсгэн байгуулах 

incorporation committee 설립위원회 үүсгэн байгуулагчдын хороо 

incorporation expenses 설립비용 үүсгэн байгуулах зардал 

incorporation of a juristic person 법인설립 хуулийн этгээдийн нэгдэл 

incorporation through a public offering 모집설립 олон нийтийн саналаар 

нэгдэх 

incorporator 설립위원 үүсгэн байгуулагч 

incorporeal property 무체재산 материаллаг бус өмч 

incorporeal things/articles 무체물 материаллаг бус эд юмс 

increase 가중 өсгөх, нэмэгдүүлэх 

increase of capital stock without consideration 무상증자 хэлэлцэлгүйгээр 

үндсэн хувьцааг нэмэгдүүлэх 

increase of capital/investment 증자 үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх 

increase or/and deduction/decrease 가중감경 нэмэгдүүлэх, суутгах, 

хорогдуулах 

increased additional due 중가산금 нэмэгдсэн нэмэлт өр 

increased amount 증가액 нэмэгдүүлсэн хэмжээ 

increased estimated insurance premium 증가개산보험료 даатгалын 

нэмэгдүүлж тооцсон урамшил 

increased value in normal land prices 정상지가상승분 ердийн газрын үнийн 

нэмэгдүүлсэн үнэлгээ 

increases in normal land prices 정상지가상승분 ердийн газрын үнийн 

өсөлт 
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incubation business 부화업 далд бизнес 

incubation period 잠복기;잠복기간 далд үе 

incumbent person 재직자 албан тушаалтан 

indebtedness 부채 өр, өрийн хэмжээ 

indecent act 추행 хүчирхийлэл 

indecent act by force/compulsion 강제추행 хүч хэрэглэн хүчирхийлэх 

үйлдэл 

indefinite duration/period/term 부정기간(不定其間) тодорхойгүй хугацаа 

indefinite term 불확정기한 тодорхойгүй хугацаа 

indefinite term of sentence 부정기형 тодорхойгүй хугацаагаар оногдуулсан 

ял 

indefinite time 불확정기한 тодорхойгүй хугацаа 

indemnification 배상;변상;변상금;보상;보전(補塡) нөхөн олговор, гэм хор, 

нөхөн төлбөр 

indemnification by the State 국가보상 улсаас нөхөн төлбөр хийх 

indemnification for damage 손해배상 хохиролыг нөхөн төлөх 

indemnification for loss 손실보상;손실보상금 алдагдлыг нөхөн төлөх 

indemnification for salvage 구조(救助)료 авран хамгаалсны нөхөн төлбөр 

indemnifier 배상의무자 нөхөн төлбөр гүйцэтгэгч 

indemnities 배상채권 гэм хор, алдагдал, ялаас чөлөөлөх 

indemnitor 배상의무자 баталгаат гэрээний үүрэг гүйцэтгэгч 

indemnity 배상금;배상금액;변상;변상금;보상;보상금 гэм хор, дайны төлбөр 

indemnity claim 배상채권 хохирол барагдуулах нэхэмжлэл 

independent profession 자유직업 бие даасан мэргэжил 

independent profit system 독립채산제 бие даасан ашгийн тогтолцоо 

indication 적시(摘示);지적(指摘);표시 шинж тэмдэг, үзүүлэлт, гэрчлэх хүчин 

зүйл 
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indication of the registered person 등기명의인표시 бүртгүүлсэн хүний 

гэрчилгээ 

indictment 공소장;공소제기;기소;소추 яллах дүгнэлт, ял тулгах 

indictment without physical detention/ custody 불구속 баривчилж, 

саатуулалгүйгээр ял тулгах 

indigenous 원시의 уугуул, уг нутгийн хүн 

indignity 모욕 басамжлал, доромжлол 

indirect compensation 간접보상 шууд бус нөхөн төлбөр 

indirect compulsory performance 간접강제 шууд бусаар заавал 

биелүүлэх 

indirect cost/expense 간접비 шууд бус зардал 

indirect possession 간접점유 шууд бусаар эзэмших 

indirect tax 간접세 шууд бус татвар 

individual extension benefit 개별연장급여 ашгаа бие даан нэмэгдүүлэх 

indivisibility 불가분성 хуваагдашгүй, салшгүй байдал 

indivisibility of a public prosecution 공소불가분 нийтийн мөрдөн 

мөшгөлтийн салшгүй байдал 

indivisible claims 불가분채권 үл хуваагдах гомдлын шаардлага 

indivisible obligation/debt 불가분채무 үл хуваагдах үүрэг, өр 

indivisible obligor/debtor 불가분채무자 үл хуваагдах үүрэг гүйцэтгэгч, өр 

төлөгч 

inducement 유인;유치(誘致) шан харамж, авилга, хахууль, түлхэц, өдөөлт, 

сөрж хангуулах 

inducement of foreign capital 외자도입 гадаадын хөрөнгийг хөхиүлэн 

дэмжих 

inducement of private investment 민자유치 хувийн хөрөнгө оруулалтыг 



 
247 

хөхиүлэн дэмжих 

industrial accident compensation 산업재해보상 үйлдвэрийн сүйрлийн нөхөн 

төлбөр 

industrial accident compensation insurance deliberative 

산업재해보상보험심의 үйлдвэрийн ослын нөхөн төлбөрийн даатгал 

industrial accident compensation insurance fund 산업재해보상보험기금 

үйлдвэрийн ослын нөхөн төлбөрийн даатгалын сан 

industrial accident prevention fund 산업재해예방기금 үйлдвэрийн ослоос 

урьдчилан сэргийлэх сан 

industrial accidents 산업재해 үйлдвэрийн осол 

industrial action 쟁의행위 үйлдвэрийн ажил хаялт 

industrial area 공업지역 үйлдвэрийн бүс 

industrial complex 공단(工團);공업단지 үйлдвэрийн цогцолбор 

industrial dispute 노동쟁의 үйлдвэрлэлийн маргаан 

industrial finance bond 산업금융채권 үйлдвэрлэлийн санхүүгийн өрийн 

бичиг 

industrial foundation/base fund 산업기반기금 үйлдвэрийн үндсэн сан 

industrial health 산업보건 үйлдвэрийн эрүүл ахуй 

industrial health doctor 산업보건의 мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмч 

industrial infrastructure credit guarantee fund 산업기반신용보증기금 

үйлдвэрийн дэд бүтцийн зээлийн баталгааны сан 

industrial products 공산품 үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

industrial property right 공업소유권;산업재산권 үйлдвэрийн өмчийн эрх 

industrial safety instructor 산업안전지도사 үйлдвэрийн аюулгүй байдлын 

байцаагч 

industrial sanitary instructor 산업위생지도사 үйлдвэрийн эрүүл ахуйн 

байцаагч 
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industrial standards 공업표준үйлдвэрийн стандарт 

industrial wastes 산업폐기물 үйлдвэрийн хог, хаягдал 

industrial/labor relations 노사관계 ажил олгогч ажилчдын хоорондын 

хөдөлмөрийн харилцаа 

industrialization construction methods 공업화공법 үйлдвэрийн барилгын 

арга 

industry 산업 үйлдвэрлэл, ажилсаг чанар 

ineffectiveness 실효(失效)성 үр дүнгүй, бүтээлгүй байдал 

ineligibility for inheritance/succession 상속결격 өв залгамжлах эрхгүй 

байх 

ineligible 무자격의;부적당한 эрх мэдэлгүй, таарахгүй, зохицохгүй 

ineligibleness 무자격 таарахгүй, тохирохгүй, эрхгүй 

infant 영유아 бага насны хүн, гэрээний эрх зүйн чадамжид хүрээгүй нас 

infant caring facilities 보육시설 хүүхэд асрах байгууламж 

infanticide 영아살해 хүүхдийн амийг хөнөөх 

infected person 감염자 халдвар авсан хүн 

infectious disease 전염병 халдварт өвчин 

inferior court 하급법원 доод шатны шүүх 

infiltration 침입 шургах, шургаж орох 

inflammation 연소(燃燒) идээт үрэвсэл, хавдар 

influence 위력 нөлөө, нөлөө үзүүлэх 

informal endorsement 약식배서 албан бусаар дэмжих, гарын үсэг зурж 

баталгаажуулах 

information 고발;고지;정보;통고;통지 мэдээлэл, гомдол 

information and communications 정보통신 мэдээлэл, харилцаа холбоо 

information and communications network 정보통신망 мэдээлэл, харилцаа 
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холбооны сүлжээ 

information and communications-related 정보통신관련 мэдээлэл, 

харилцаа холбоотой холбогдолтой 

information processing 정보처리 мэдээлэл боловсруулах 

information protection 정보보호 мэдээллийг хамгаалах 

informatization 정보화 мэдээлэлжүүлэлт 

informatization promotion 정보화촉진 мэдээлэлжүүлэлтийг дэмжих 

informatization promotion fund 정보화촉진기금 мэдээлэлжүүлэлтийг 

дэмжих сан 

informer 고발인 мэдээлэгч, гомдол буюу нэмэмжлэл гаргагч 

infrastructure 사회간접자본 дэд бүтэц 

infrastructure facilities 사회간접자본시설 дэд бүтцийн байгууламж 

infringement 위반;침해 зөрчил, халдах, хөндөх 

infringement of copyright 저작권침해 зохиогчийн эрхийн зөрчил 

infringement on a right 권리침해 эрхийн зөрчил 

infringement on effect of compulsory execution to immovables 

부동산강제집행 효용침해 үл хөдлөх хөрөнгийн заавал биелүүлэх 

үйлчлэлийг зөрчих 

infringement on fundamental rights 기본권침해 үндсэн эрхийн зөрчил 

infringement on rights and interests 권익침해 эрх, ашгийн зөрчил 

infringement on secrecy 비밀침해죄 нууцлалын зөрчил 

inhabitation 서식(棲息) оршин суух 

inherent business 고유사무 өв залгамжилсан бизнес 

inherent property 고유재산 салшгүй өмч 

inheritance 상속;상속성;승계;유산(遺産);유전 өв хөрөнгө, өв залгамжлал, үл 

хөдлөх хөрөнгө 

inheritance Act 상속법 өв залгамжлалын хууль 
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inheritance by representation 대습상속 өв залгамжлалын төлөөлөл 

inheritance deduction 상속공제 өв залгамжлалын хасалт 

inheritance obligation/claim 상속채권 өв залгамжлалын үүрэг, зарга 

inheritance obligee 상속채권자 өв залгамжлалын үүрэгтэй холбогдох 

inheritance of property 재산상속 өмч хөрөнгө өвлөх 

inheritance of the head/headship of a family 호주상속 өрхийн 

тэргүүлэгчийг өвлөх 

inheritance tax 상속세 өв хөрөнгийн татвар 

inheritance tax base 상속세과세표준 өв хөрөнгийн татварын суурь, үндэс 

inheritance taxation value 상속세과세가액 өв хөрөнгийн татварын үнэлгээ 

inherited property among co-inheritors 공동상속재산 хамтран өвлөгчдийн 

дундын өвлөсөн хөрөнгө 

inherited property/estate 상속재산 өвлөсөн өмч, эдлэн газар 

inheritor 상속인;수유자;승계인 өв залгамжлагч 

initial business expense 창업비 бизнес эхлүүлэх зардал 

initialing 가서명 товчилсон гарын үсэг 

initiation 발의 үндэслэл, үүсгэн байгуулах 

initiator 발기인 санаачлагч, үүсгэн байгуулагч 

injunction for prohibition of disposition 처분금지가처분 эд хөрөнгө 

шилжүүлэхийг хориглох шийдвэр 

injured/aggrieved party 피해자хохирсон, гэмтэл авсан тал 

injury 부상(負傷);불이익;상해;손해;침해;피해;훼손 гэм хор, хохирол, бусдын 

эрхийг зөрчих, бусдын бие махбодид хохирол учруулах 

injury and disease compensation pension 상병보상연금 хохирол, өвчний 

нөхөн төлбөрийн тэтгэлэг 

injury to a person’s honor 명예훼손 хүний нэр төрд хохирол учруулах 
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injury to dignity 품위손상 нэр төрд хохирол учруулах 

inland navigation 내수항행;내항 дотоодын усан тээврийн удирдлага 

inland tax 내국세 дотоодын татвар 

inland waters 내수(內水);내수면 дотоодын ус 

inmate 수감자;수용자(收容子);수형자 өвчтөн, хоригдол 

inmate in facilities 시설수용자 шоронгийн хоригдол 

inmate in prison or other detention houses 재소자 шорон буюу бусад 

саатуулах газрын хоригдол 

innocence 무죄 гэм буруугүй байдал, үнэнч, шудрага байдал 

innocent passage 무해통항 гэм хоргүйгээр дамжин өнгөрөх 

innocent person 선의자 гэм буруугүй хүн 

inquest report 검안서 мөрдөн байцаалтын тайлан 

inquiry 조회;질문 лавлагаа, хэргийн нөхцөл байдлыг мөрдөн шалгах, 

судалгаа, шинжилгээ 

inquisition 사실심 эрэн сурвалжлах , байцаалт 

insane person 심신상실자 галзуу хүн 

insanity 심신상실;정신이상 галзуурал, солирол, хэрэг хариуцах чадваргүй 

байдал 

inscribed stock 기명주식 бичигдсэн хувьцаа 

inscription of name 기명(記名) нэрийн бүртгэл 

insertion 게재 оруулах, завсарт нь хавсаргах 

inshore zone 연해 эрэг орчны бүс 

inside transaction 내부자거래 нууц хэлцэл 

insider dealing/trading 내부자거래 байгууллагын дотоод мэдээлэл ашиглаж 

биржийн хэлэлцээ, арилжаа хийх 

insistence 주장 шахаж шаардах, шалгах 

insolvency 도산;무자력(無資力);지급불능 төлбөрийн чадваргүй байдал, 



 
252 

 

дампуурал 

insolvent 무자력(無資力)의 дампуурагч 

insolvent co-inheritor 무자력공동상속인 дампуурсан хамтран өв 

залгамжлагч 

inspection 감찰;검사;검수(檢受);검열;사찰;열람;임검;조사 үзлэг, зааварчлага, 

мөрдөн шалгах 

inspection application 열람신청 шалгуулах хүсэлт 

inspection duty 검사직무 шалгуулах үүрэг 

inspection item 검사항목 шалгуулах зүйл, бараа 

inspection method 검사방법 шалгах арга 

inspection of a protocol/report of trial 공판조서열람 шүүх ажиллагааны 

протокол, тайлангийн шалгалт 

inspection of a ship/vessel 선박검사 хөлөг онгоцны шалгалт 

inspection of duties 직무감찰 үүргийн биелэлтийг шалгах 

inspection of state administration 국정감사 төрийн захиргааны шалгалт 

inspection of the completion 준공검사 гэрээний иж бүрдлийн шалгалт 

inspection on completion of the construction work 준공검사 барилгын ажил 

дууссаны шалгалт 

inspection on entry and exit 출입검사 орох, гарах шалгалт 

inspection report 검사보고 шалгалтын тайлан 

inspection request 열람청구 шалгуулах хүсэлт 

inspection seal 검인(檢印) шалгалтын тамга 

inspector 검사역;검사자;검수(檢受)원 байцаагч 

installation 설치;장비 албан тушаалд орох, тогтоомж 

installations 설비 суурилуулалт 

installment 부금(賦金);분납;할부;할부금 татвар, хэсэгчилсэн буюу ээлжит 
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төлбөр 

installment commission 할부수수료 хэсэгчилсэн төлбөрийн хувь 

installment compensation 분할보상 хэсэгчилсэн нөхөн төлбөр 

installment contract 할부계약 цувруулан гүйцэтгэх гэрээ 

installment financing 할부금융 хэсэгчилсэн санхүүжилт 

installment money/amount 할부금 хэсэгчлэн төлөх мөнгө, хэмжээ 

installment sale 할부판매 урьдчилгаа худалдаа 

instance 심급 хүсэлт, шаардлага, иргэний нэхэмжлэл, үе шат, жишээ, жишиг 

instigated person 피교사자 өдөөн хатгагч 

instigation 선동;교사 өдөөлт, хатгалга 

instigator 교사(敎唆)범;교사(敎唆)자хатгагч 

institution 기관;제도 байгууллага, үндэслэл, өв залгамжлагчийг тогтоох 

institution exclusively for welfare affairs 복지사무전담기구 цэвэр нийгмийн 

халамжийн асуудал хариуцсан байгууллага 

institution of a counter lawsuit 반소제기 сөрөг нэхэмжлэл гаргагч 

байгууллага 

institution of a lawsuit 소제기 нэхэмжлэл мэдүүлэгч байгууллага 

institution of a litigation/lawsuit/action 제소 зарга, нэхэмжлэл гаргагч, үйл 

ажиллагаа явуулагч байгууллага 

institutional 제도의;조직의;조직적인 институцийн, суурь, үндсэн, 

хуульчлагдсан 

institutional investor 기관투자가 үндсэн хөрөнгө оруулагч 

institutional review board 기관생명윤리심의위원회 хяналтын үндсэн 

байгууллага 

instruction 지도(指導);지휘 захиа даалгавар, заавар 

instructions 지령;지시 заавар, зааварчлага 

instructions of payment 지급지시 төлбөрийн заавар 
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instructor 교사(敎師);지도사 багш, сургагч, зааварлагч 

instrument 기구(器具) баримт бичиг, багаж, хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг 

instrument flight/flying 계기비행 зааварлах, багшлах нислэг 

instrument flight method 계기비행방식 багшлах нислэгийн арга 

instrument of evidence 증거방법 нотолгооны хэрэглүүр 

instrument to order 지시증권 захирамжлах баримт бичиг 

instruments of foreign payment 대외지급수단 гадаадын төлбөрийн хэрэгсэл 

insult 모욕 доромжлол, хохирол 

insurable value 보험가액 даатгалын үнэлгээ 

insurance 보험 даатгал 

insurance administrator 보험관리인 даатгалын захирагч 

insurance agency 보험대리점даатгалын байгууллага, агент 

insurance amount accumulated 보험적립금 даатгалын хураангуй хэмжээ 

insurance amount covered 보험금 даатгалын хамарсан хэмжээ 

insurance benefit/payment 보험급여 тэтгэлэг, төлбөрийн даатгал 

insurance broker 보험중개인 даатгалын зуучлагч 

insurance business 보험사업;보험업 даатгалын бизнес 

insurance business association 보험사무조합 даатгалын бизнесийн 

холбоо 

insurance business entrustment management agreement 보험사무위탁처리 

규약 даатгалын бизнесийн итгэлийн менежментийн хэлэлцээр 

insurance businessmen 보험업자 даатгалын бизнес эрхлэгч 

insurance carrier 보험사업자 тээврийн даатгал 

insurance claim 보험금청구;보험금청구권 даатгалын гомдлын шаардлага 

insurance company 보험사(保險社);보험회사 даатгалын компани 

insurance contract 보험계약 даатгалын контракт 
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insurance contract period/term 보험계약기간 даатгалын контрактын хугацаа 

insurance for crew 선원보험 онгоцны багийн даатгал 

insurance for injury 상해보험 хохирлын даатгал 

insurance gain 보험차익 даатгалын ашиг 

insurance guaranty fund 보험보증기금 даатгалын баталгааны сан 

insurance manager 보험관리인 даатгалын менежер 

insurance margin 보험차익даатгалын зөрүү 

insurance money/coverage/benefit 보험금 даатгалын хэмжээ, хүрээ, ашиг 

insurance of a ship/vessel 선박보험 хөлөг онгоцны даатгал 

insurance period 보험기간 даатгалын хугацаа 

insurance policy 보험증권 даатгалын нэрлэсэн баримт бичиг 

insurance policy holder 보험가입자;보험계약자 даатгалын баримт бичиг 

эзэмшигч 

insurance premium 보험료 даатгалын даатгалын хөлс, хураамж 

insurance premium payment 보험료납부 даатгалын хураамжийн төлбөр 

insurance premium rate 보험료율 даатгалын хураамжийн хэмжээ 

insurance relation 보험관계 даатгалын харилцаа 

insurance risk 보험사고 даатгалын эрсдэл 

insurance salesperson 보험사(保險士) даатгал хариуцсан ажилтан 

insurance solicitor 보험모집인 даатгалын өмгөөлөгч 

insurance system 보험제도 даатгалын тогтолцоо 

insurance to cover death 사망보험 нас барсны даатгал 

insurance value 보험가액 даатгалын үнэлгээ 

insurance warranty fund 보험보증기금 даатгалын баталгааны сан 

insured 보험계약자;피보험자 даатгагдсан 

insured accident 보험사고 ослын даатгал 

insurer 보험사(保險社);보험사업자;보험업자;보험자 даатгагч, даатгалын 
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компани 

insurer organization 보험자단체 даатгалын байгууллага 

insuring 가입 даатгуулах 

insurrection 내란;폭동 бослого, үймээн, самуун 

intangible assets 무형자산 биет бус хөрөнгө 

intangible cultural property/heritage 무형문화재 биет бус соёлын өмч, өв 

хөрөнгө 

intangible fixed assets 무형고정자산 материаллаг бус тогтоогдсон хөрөнгө 

intangible property 무체재산 материаллаг бус эд хөрөнгө 

intangible property right 무체재산권 материаллаг бус эд юмсын эрх 

intangible things/articles 무체물 материаллаг бус эд юмс 

integration 집단;통합 ойртон нягтралт, нэгдэл, хүн амын нэг бүлгийг 

нөгөөд багтаах 

intellectual ownership right 지적(知的)소유권 оюуны өмч эзэмших эрх 

intellectual property right 지적(知的)소유권;지적(知的)재산권 оюуны өмчийн 

эрх 

intelligence 첩보 ухаанлаг, оюунлаг, мэдээ сэлт, тагнуулын мэдээ 

intelligence agency 정보기관 тагнуулын байгууллага 

intensity 강도(强度) эрчим хүч 

intent 동기;의도 санаа, зорилго, хатуу шийдсэн байх 

intention 고의;의도 санаа, төлөвлөгөө, зорилго 

intentional 고의의 санаатай, зорилоготой 

intentionally 고의로 зориудаар, санаатайгаар 

interchange 교환 замын уулзвар, солбилцлол 

interest 이익;이익금 хүсэл, сонирхол, ашиг, сонирхол, хувь оролцоо, 

сонирхогч этгээд, зээлийн хүү 
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interest claim 이자채권 зээлийн хүүгийн нэхэмжлэл 

interest distributed to its shareholders whether a company earned profits or 

not 배당건설이자 компани ашиг олж буйгаас үл хамааран хувьцаа 

эзэмшигчдэд хуваарилах хүүгийн орлого 

interest for arrears 연체이자;지연이자 хугацаа хожимдуулсны хүү 

interest income 이자소득 хүүгийн орлого 

interest income of/under separate taxation 분리과세이자소득 салангид 

татварын хүүгийн орлого 

interest on construction 건설이자 барилгын орлогын хүү 

interest on the construction capital 건설자금이자 барилгын үндсэн 

хөрөнгийн орлогын хүү 

interest on the refund 환부이자 буцаан төлсний хүү 

interest rate 이율;이자율 хүүгийн хувь, хэмжээ 

interested party/person 관계인;관계자 сонирхогч тал, этгээд 

interested person 이해관계인 сонирхогч этгээд 

interference 간섭;방해 саад тотгор, дотоод хэрэгт оролцох 

interference with the exercise of a right 권리행사방해 эрхээ хэрэгжүүлэхэд 

саад тотгор учруулах 

interim corporation 중간법인 түр зуурын компани 

interim dividend 중간배당 урьдчилсан ногдол ашиг 

interim prepayment 중간예납 завсрын урьдчилгаа төлбөр 

interim prepaid tax amount 중간예납세액 завсрын урьдчилан төлсөн 

татварын хэмжээ 

interim prepayment period 중간예납기간 түр зуурын урьдчилсан 

төлбөрийн хэмжээ 

interlocutory declaration 중간확인 завсрын мэдэгдэл, тунхаглал 

interlocutory judgment 중간판결 шүүхийн завсрын тогтоол 
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intermediary 매개;중개인 зуучлагч 

intermediary business 중개업 зуучлалын бизнес 

intermediary exploitation 중간착취 зуучлалд ашиглах 

intermediary interest 중간이자 зуучлалын хувь, хөлс 

intermediary market operated by the Association 협회중개시장 

Нийгэмлэгээс эрхэлдэг зуучлалын зах зээл 

intermediate corporation 중간법인 зуучлалын корпораци 

intermediate payment 중도금 зуучлалын төлбөр 

intermediate prepayment period 중간예납기간 зуучлалын урьдчилгаа 

төлөх хугацаа 

intermediate sentence 부정기형 ялын зуучлал 

intermediation 매개;중개 зуучлал 

intermediator 중개인 зуучлагч 

interment 매장(埋葬) оршуулга 

internal audit/inspection 내부감사 дотоодын аудит, хяналт шалгалт 

internal combustion 내연 дотоод шаталт 

internal discipline 내부규율 дотоодын сахилга, дэг журам  

internal inspection/audit 자체감사 дотоодын хяналт шалгалт, аудит 

internal management provisions 내부관리규정 дотоодын менежментийн 

заалт 

internal organ 장기(臟器) дотор эрхтэн 

internal organ transplant 장기(臟器)이식 дотор эрхтэн шилжүүлэх 

internal regulation/rule 내부규정 дотоод журам, дүрэм 

internal tax 내국세 дотоодын татвар 

internal trading/transaction 내부거래 дотоод худалдаа, борлуулалт 

internal waters 내수(內水) дотоодын ус 
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international agreement 국제협정 олон улсын хэлэлцээр 

international agreement/commitment 국제약속 олон улсын хэлэлцээр, 

үүрэг амлалт 

international agreement/convention 국제협약 олон улсын хэлэлцээр, 

конвенц 

international application date 국제출원일 олон улсын хэмжээнд хүсэлт 

гаргах хугацаа 

international application procedure 국제출원절차 олон улсын хэмжээнд 

хүсэлт гаргах журам 

International Atomic Energy Agency 국제원자력기구 Олон улсын цөмийн 

эрчим хүчний Агентлаг 

International Bank for Reconstruction and Development 국제부흥개발은행 

Шинэчлэл, хөгжлийн олон улсын банк 

international body 국제단체 олон улсын байгууллага 

International Civil Aviation Organization 국제민간항공기구 Иргэний агаарын 

тээврийн олон улсын Байгууллага 

international community 국제사회 олон улсын хамтын нийгэмлэг 

international competitive power 국제경쟁력 эрх бүхий олон улсын 

байгууллага 

international competitiveness 국제경쟁력 олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх 

чадвар 

international conference service business 국제회의용역업 олон улсын бага 

хуралд үйлчлэх бизнес 

international contract 국제계약 олон улсын контракт 

international cooperation in criminal justice 국제형사사법공조 эрүүгийн 

шүүхийн талаарх олон улсын хамтын ажиллагаа 

international cooperation personnel 국제협력요원 олон улсын хамтын 



 
260 

 

ажиллагааны ажилтан 

international cooperation service 국제협력업무 олон улсын хамтын 

ажиллагааны үйлчилгээ 

international cooperation 국제협력 олон улсын хамтын ажиллагаа 

international copyright 국제저작권 олон улсын зохиогчийн эрх 

international copyrights information center 국제저작권정보센타 олон улсын 

зохиогчийн эрхийн мэдээллийн төв 

international crime 국제범죄 олон улсын гэмт хэрэг 

International Criminal Police Organization 국제형사경찰기구 олон улсын 

эрүүгийн цагдаагийн Байгууллага 

international development association 국제개발협회 Олон улсын хөгжлийн 

агентлаг 

international economy 국제경제 олон улсын эдийн засаг 

international financial institution/ organization 국제금융기구 олон улсын 

санхүүгийн байгууллага 

international financial transactions 국제금융거래 олон улсын 

санхүүгийнхэлцэл 

international institution/body 국제기관 олон улсын байгууллага 

International Intellectual Property Institute 국제특허연수부 Олон улсын 

оюуны өмчийн хүрээлэн 

International Labor Organization 국제노동기구 Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллага 

international law 국제법규 олон улсын эрх зүй 

International Maritime Organization 국제해사기구 Олон улсын далайн 

байгууллага 

International Monetary Fund 국제통화기금 Олон улсын валютын сан 
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international navigation/voyage/sailing 국제항해 олон улсын усан тээвэр, 

аялал, дарвуулт завины аялал 

International Organization for Standardization 국제표준화기구 Олон улсын 

стандартын байгууллага 

international organization 국제기구 олон улсын байгууллага 

international body 국제조직 олон улсын байгууллага  

international patent application 국제특허출원 олон улсын патентын өргөдөл 

international patent 국제특허 олон улсын патент 

international peace 국제평화 олон улсын энх тайван 

international settlement 국제결제 олон улсын маргаан шийдвэрлэлт 

international ship registration 국제선박등록 хөлөг онгоцны олон улсын 

бүртгэл 

international tax 국제조세 олон улсын татвар 

International Telecommunication Union 국제전기통신연합 Алсын холбооны 

олон улсын холбоо 

international trade 대외무역 олон улсын худалдаа 

international transactions/trade 국제거래 олон улсын борлуулалт, худалдаа 

international transactions/trade order 국제거래질서 олон улсын 

борлуулалт, худалдааны дэг журам 

international transportation/transport 국제운송 олон улсын тээвэрлэлт, 

тээвэр 

international treaty/convention 국제조약 олон улсын гэрээ, конвенц 

internationalization support project 국제화지원사업 дэмжлэгийн төслийг 

олон улсад хүртээлтэй болгох 

internationally regulated/controlled materials 국제규제물자 олон улсын 

хэмжээнд зохицуулдаг, хяналт тавьдаг материал 

internee 피보호자 цэргийн хоригдол, улс төрийн хоригдол 
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Internet 인터넷;컴퓨터통신 цахим сүлжээ 

interpretation 통역;해석 тайлбар, аман орчуулга 

interpretation of Act and subordinate statute 법령해석 хууль, дагалдах 

журмыг тайлбарлах 

interpreter 통역인 хэлмэрч 

interrelated case 관련사건 хоорондоо холбоотой хэрэг 

interrogation 신문(訊問);심문(審問) байцаалт 

interrogation of a suspect 피의자신문 сэжигтнийг байцаах 

interrogation of a witness 증인신문 гэрчийг байцаах 

interruption 방해;중단 завсарлага, тасалдал, түр зогсоох, хөндлөнгийн 

оролцоо 

interruption of prescription 시효중단 дүрэм, журмын үйлчлэлийг түр 

зогсоох 

intersection 교차로;교회(交回) уулзвар, огтолцол, давхцал 

intersection method 교회(交回)법 огтолцлын арга 

intertwining 결합 орооцолдох, нягт холбогдох 

intervenient participation in litigation 소송참가 зарга шийдэхэд зуучлагчаар 

оролцох 

intervenor 참가인 хөндлөнгөөс оролцогч 

intervention 간섭;심판참가;참가 хөндлөнгийн оролцоо 

intervention in management 경영간섭 менежментэд оролцох 

intestine 장기(臟器) нарийн гэдэс 

intimidation 협박 айлган сүрдүүлэлт, заналхийлэлт, тулган хавчилт 

intra-city bus transportation services 시내버스운송사업 хот хоорондын 

автобусны тээврийн үйлчилгээ 

intra-city passenger transportation services 시내버스운송사업 хот 
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хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ 

introduction 발의;상정 танилцуулах, удиртгал, эхлэлийг тавих 

introduction of loan 차관(借款)도입 зээлийг гүйлгээнд оруулах 

intrusion 불법침입;침입 нэвтрэн оролт, хөндлөнгийн оролцоо, зөрчил, 

халдлага 

invalid act 무효행위 хууль бус үйлдэл 

invalidation 무효;소각(消却);실효(失效) хууль зүйн хүчин чадлаа алдах, 

хүчингүй болох 

invalidation in full 전부무효 бүхэлд нь хүчингүй болох 

invalidation in toto 전부무효бүхэлд нь хүчингүй болох 

invalidation of punishment 형의 실효 шийтгэлийг хүчингүй болгох 

invalidity 무효 үндэслэлгүй, хууль зүйн хүчингүй байдал  

invalidity declaration 무효선언 хүчингүй болсныг мэдэгдэх 

invalidity of election 선거무효 сонгууль хүчингүй болох 

invalidity of the reduction of capital 감자무효 үндсэн хөрөнгийн хорогдлыг 

хүчингүй болгох 

invariable period 불변기간 тогтмол хугацаа 

invasion 침략;침입;침해 халдлага, эзлэн авах, эрхэд халдах, эрхийн зөрчил 

invasion of privacy 비밀침해죄 хувийн амьдралд хөндлөнгөөс оролцох 

invention 발명 шинэ бүтээл, зохиол бүтээл 

invention in connection with the duties 직무발명 үүрэгтэй холбоотой 

зохиомол хэрэг 

invention related to the duties 직무발명 үүрэгтэй холбоотой хэрэг 

inventory 목록;재고품 данс, цэс, тоо бүртгэл, жагсаалт 

inventory assets 재고자산 эд хөрөнгийн бүртгэл 

inventory investigation 재물조사 бүртгэлийн шинжилгээ 

inventory of appurtenances 속구목록 бүрдэл хэсгийн жагсаалт 
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inventory of confiscated/seized articles 압수목록 хураан авсан зүйлийн 

бүртгэл 

inventory of equipment 속구목록 тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 

inventory of joint security 공동담보목록 хамтарсан үнэт цаасны бүртгэл 

inventory of property/assets 재산목록 өмч, эд хөрөнгийн данс 

invested assets 투자자산 оруулсан хөрөнгө 

investigation 조사 мөрдөн байцаалт, хэрэг бүртгэлт, хянан үзэх, судлах 

investigation agency 수사기관;조사기관 мөрдөн байцаах агентлаг 

investigation direction 수사지휘 мөрдөн байцаалтын чиглэл 

investigation of a crime 범죄수사 гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт 

investigation of fact 사실조사 мэдээ сэлтийг шалгах 

investigation of state administration 국정조사 төрийн захиргааны шалгалт 

investigation officer 수사사무관 мөрдөн байцаагч 

investigation record 수사기록 мөрдөн байцаалтын илтгэл 

investigation report 조사보고 мөрдөн байцаалтын тайлан 

investigative authority 수사기관 мөрдөн байцаах эрх бүхий байгууллага 

investing corporation 출자법인 хөрөнгө оруулагч корпораци 

investing juristic person 출자법인 хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд 

investment 출연(出捐);출자;투자 хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт 

investment amount 출자액 хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 

investment assets 투자자산 оруулсан хөрөнгө 

investment certificate 출자증권 хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ 

investment company for the establishment of small and medium enterprise 

중소기업창업투자회사 жижиг, дунд үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулагч 

компани 

investment consulting/advisory business 투자자문업 хөрөнгө оруулалтын 
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зөвлөлгөө өгөх бизнес 

investment consulting/advisory company 투자자문회사 хөрөнгө оруулалтын 

зөвлөлгөө өгөх компани 

investment counsellor 투자상담사 хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 

investment in kind 현물출자 биетээр хөрөнгө оруулах 

investment money 출자금 хөрөнгө оруулалтын мөнгө 

investment reserves 투자준비금 хөрөнгө оруулалтын нөөц 

investment securities 출자증권 хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас 

investment shares 출자지분 хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ 

investment tax amount deduction 투자세액공제 хөрөнгө оруулалтын 

татварын хэмжээг бууруулах 

investment tax credit 투자세액공제 хөрөнгө оруулалтын татварын зээл 

investment through labor/work 노무출자 хөдөлмөрөөрөө хөрөнгө оруулах 

investment trust 투자신탁 хөрөнгө оруулалтын итгэмжлэгдсэн эд хөрөнгө 

Investment Trust Association 투자신탁협회 Хөрөнгө оруулалтын 

итгэмжлэгдсэн нийгэмлэг 

investments 출연금 хөрөнгө оруулалт 

investor 출자자;투자자 хөрөнгө оруулагч 

invitation of subscriptions 모집 захиалга хийх урилга 

invocation 원용 шүүхийн дуудлага 

invoice 송장 тооцооны нэхэмжлэл 

involuntary insurance 강제보험 албадлагын даатгал 

involuntary savings 강제저금;강제저축 сайн дурын бус хадгаламж 

irrecoverable debt 대손 эргэлт буцалтгүй өр 

irrecoverable debt expenses 대손금 буцалтгүй өрийн зардал 

irregular air transportation business 부정기항공운송사업 агаарын 

тээврийн хууль бус бизнес 
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island annexed 부속도서 эзлэгдсэн арал 

issuance 교부;발부;발행 олголт, нийтлэл, хэвлэлт 

issuance of a check 수표발행 чек гаргах 

issuance of new stocks 신주발행 шинэ хувьцаа гаргах 

issuance of securities 증권발행 үнэт цаас гаргах 

issuance of stock dividends 무상증자 хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах 

issuance of stocks/shares 주식발행 хувьцаа гаргах 

issuance of passport 여권발급 паспорт олгох 

issue 쟁점 олголт, цаасан мөнгөний гаргалт, хэвлэн нийтлэх, 

маргаантай асуудал, үр дүн, хэргийн агуулга, удам угсаа, үр сад, үнэт 

цаас 

issue at a discount 액면미달발행 хөнгөлөлт үзүүлэх  

issue below par 액면미달발행 эхний үнийн хэвлэн нийтлэх 

issue below par 할인발행 эхний үнийн хэвлэн нийтлэх 

issue below par/face value 할인발행 эхний үнэ, үнэлгээ 

issue cost 발행비용 гүйлгээний зардал 

issue of bonds 사채발행 бонд гаргах 

issue price 발행가격 цаасан мөнгөний үнэ 

issued stocks/securities 발행주식 гаргасан хувьцаа, үнэт цаас 

issuer 발행인;발행자 хэвлэн нийтлэгч, вексель олгогч, чек олгогч 

issuer of a check 수표발행인 чек олгогч 

issuing cost 발행비용 хэвлэлийн зардал 

issuing date 발행일 олгосон хугацаа 

issuing price 발행가격;발행가액 хэвлэсэн үнэ 

item 목;품목 хэсэг, байрлал, асуудал, зүйл, объект 

item classification 품목분류 эд зүйлийн ангилал 
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item column 사항란 эд зүйлийн байрлал 

item of inspection 검사항목 хяналтын объект 

items to be controlled 규제사항 хяналтад байвал зохих зүйл
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jailbreaking 도주 шоронгоос оргох 

jewelry 보석(寶石) үнэт эдлэл 

job 직업 ажил, албан тушаал 

job applicant 구직자 ажилд орох өргөдөл/хүсэлт гаргагч 

job consultation 직업상담ажлын зөвлөгөө 

job offer 구인(求人) ажил санал болгох 

job offerer 구인(求人)자 ажил санал болгогч 

job placement 직업소개ажил хайх, ажилд оруулах 

job placement service 직업소개사업 ажил олгох үйлчилгээ 

job placement service office 직업소개소 ажил олгох үйлчилгээ үзүүлэх 

алба 

job placement services covering wide areas 광역직업소개 өргөн хүрээг 

хамарсан ажил олгох үйлчилгээ 

job placement services in metropolitan areas 광역직업소개 хотын залгаа 

бүсэд ажил олгох үйлчилгээ үзүүлэх 

job training 직무교육;직업훈련 ажлын сургалт 

job-producing projects 취로사업 ажлын бүтээмж бий болгох төсөл 

job-seeking activities 구직활동 ажил эрэх үйл ажиллагаа 

job-seeking benefits 구직급여 ажил эрэхийн ашиг тус 

joblessness 실업(失業) ажилгүйдэл 

joining 가입;결합;병합;입회(入會) нэгдэх, хамтрах 

joint 연대의 нэгдсэн, хамтын, нийтийн, хамтарсан, хувь нийлүүлсэн 

joint accounting office 합동회계사무소 нэгдсэн нягтлан бодох анги 

J

J 
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joint adjudgment/adjudication 공동심판 хамтарсан хэрэг, маргаан 

шүүхээр шийдвэрлэх 

joint agent/representative 공동대리인 хамтарсан агент/төлөөлөгч 

joint and several debt 연대채무 хамтын болон хувийн зээл 

joint and several debtors 연대채무자 хамтарсан болон тусдаа зээлдэгч 

joint and several guaranty 연대보증 хамтын болон салангид баталгаа 

joint and several liability for tax payment 연대납세의무 татвар төлөх 

хамтын болон салангид хариуцлага 

joint and several liability 연대책임;합동책임 хамтын болон салангид өр 

төлбөр 

joint and several obligation 연대부담 хамтын болон салангид үүрэг 

joint and several payment 연대납부 хамтын болон салангид төлбөр 

joint and several surety 연대보증인 хамтарсан болон өөр өөр батлан 

даагч 

joint and several tax payment 연대납세 хамтарсан болон салангид татвар 

төлөлт 

joint applicant for mining rights 공동광업출원인 олборлох эрхийг эзэмших 

хамтарсан өргөдөл гаргагч 

joint application 공동신청 хамтарсан өргөдөл 

joint business/project 공동사업 хамтарсан бизнес/төсөл 

joint corporation of certified judicial scriveners 법무사합동법인 шүүхийн 

баталгаат бичээчдийн хамтарсан хувь нийлүүлсэн байгууллага 

joint defendant 공동피고인 хамтарсан хариуцагч 

joint disbursement official 통합지출관 улсын нэгдсэн зардал 

joint debt 연대채무 хамтын зээл 

joint exemption/immunity from liability/ responsibility 공동면책 үүрэг, 

хариуцлагаас хамт чөлөөлөгдөх/дархан эрх эдлэх 

J 
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joint facilities tax 공동시설세 үйлчилгээний нэгдсэн татвар 

joint fishery right 공동어업권 загасчлах хамтын эрх 

joint guarantee 연대보증 хамтын батлан даалт 

joint guarantor 연대보증인 хамтарсан батлан даагч 

joint holder of any right/interest 공동권리자 аливаа эрх хамтарсан эрх/ашиг 

сонирхолтой байх 

joint holder of mining rights 공동광업권자 олборлох эрх хамтран эзэмшигч 

joint inheritance 공동상속 хамтарсан өв залгамжлал 

joint inheritor/successor 공동상속인 хамтран өв/эрх залгамжлагч 

joint insurance 공동보험 хамтарсан даатгал 

joint investment/venture agreement 합작투자계약 хамтарсан хөрөнгө 

оруулалтын болон үйлдвэрийн хэлэлцээр 

joint investment/venture 합작투자 хамтарсан хөрөнгө оруулалт/ 

үйлдвэрлэл  

joint law and notary public office 합동법률사무소 хууль зүйн болон 

нотариатын хамтарсан товчоо 

joint law office/firm conducting notarial affairs 공증인가합동법률사무소 

нотариатын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хууль зүйн хамтарсан алба/пүүс 

joint liability for tax payment 연대납세의무 татвар төлөх талаар хамтран 

хариуцлага хүлээх 

joint liability 연대책임;합동책임 хамтарсан хариуцлага 

joint litigant 공동소송인 маргаан хамтран үүсгэх 

joint litigation 공동소송хамтарсан маргаан, зарга 

joint manager 공동지배인 хамтарсан удирдлага 

joint market/sale 공판(共販) нэгдсэн зах зээл/борлуулалт 

joint meeting 연석회의 хамтарсан хуралдаан 

J 
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joint mining applicant 공동광업출원인 олборлох өргөдөл хамтран гаргагч 

joint mortgage 공동저당 үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамтын барьцаа 

joint notarization and law office/firm 공증인가합동법률사무소 нотариатын 

болон хууль зүйн хамтарсан алба/пүүс 

joint office 합동사무소 хамтарсан байгууллага 

joint Ordinance 공동부령 хамтарсан дүрэм, захирамж 

joint owner 공동소유자 хамтран эзэмшигч 

joint ownership 공동소유 хамтран өмчлөх эрх 

joint participation in litigation 공동소송참가 маргаанд хамтран оролцох 

joint penal provisions 양벌규정 хэд хэдэн зүйлээр ялын тогтоол үйлдэх 

joint possession 공동점유 хамтран эзэмших 

joint principal offender 공동정범 гэмт хэрэг хамтран үйлдэгчид 

joint representative/representation 공동대표 хамтарсан төлөөлөгч/хамтын 

төлөөлөл 

joint rescue person 공동구조자 нэгдсэн аврах албаны ажилтан 

joint security 공동담보;공동보증 хамтын аюулгүй байдал 

joint signature 연서 хамтын гарын үсэг 

joint speech meeting 합동연설회 хамтран ярилцах уулзалт 

joint surety/guarantor 공동보증인 хамтарсан батлан даагч 

joint tax payment 연대납세 хамтран татвар төлөх 

joint testamentary execution 공동유언집행 хамтарсан гэрээслэл 

биелүүлэх 

joint tort 공동불법행위 иргэний эрх зүйн хамтарсан зөрчил 

joint tort-feasor 공동불법행위자 иргэний эрх зүйн хамтарсан зөрчил 

үйлдсэн этгээд 

joint trademark 공동상표 хамтын эзэмшлийн барааны тэмдэг 

joint treatment facilities of livestock wastewater 축산폐수공동처리시설 

J 
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хэрэглээний усыг дахин ашиглах эмчилгээний нэгдсэн төхөөрөмж 

joint unlawful/illegal acts 공동불법행위 нийлмэл хууль бус үйлдэл 

joint use/utilization 공용(共用) хамтын хэрэглээ 

joint work 공동저작물 хамтын бүтээл 

jointly 공동으로 хамтдаа 

joint and several 연대의 хамтын болон бие даасан/салангид 

jointly-created/jointly-produced/co-produced program 공동저작프로그램 

хамтран боловсруулсан хөтөлбөр 

jointly-inherited property 공동상속재산 хамтран өв залгамжилсан өмч 

judge 법관;심판관;재판관;판사 шүүгч, арбитр, шинжээч 

judge of a collegiate division/court 합의부원 хамтарсан шүүхийн шүүгч 

judge of a district court 지방법원판사 дүүргийн шүүхийн шүүгч 

judge of a High Court 고등법원부장판사 дээд шүүхийн шүүгч 

judge who has accepted the entrustment 수탁판사 хэргийг хариуцахаар 

зөвшөөрсөн шүүгч 

judgment 판결;판정 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн тогтоол, шүүхийн үзэл 

бодол, санаа 

judgment by default 결석재판 хариуцагч ирээгүйн улмаас нэхэмжлэгчид 

ашигтай гарсан шийдвэр, эчнээ шийдвэр 

judgment document 판결서 шийтгэх тогтоол 

judgment of dismissal 기각판결 нэхэмжлэлээс татгалзсан тухай шийдвэр 

judgment of provisional payment 가납재판 шүүн таслах ажиллагааны 

урьдчилсан төлбөр 

judgment of the original court 원심판결 анхны шүүхийн шийдвэр 

judgment of transfer 이송판결 шилжүүлэх шүүхийн шийдвэр 

judgment on revocation of refusal disposition 거부처분취소판결 захиран 

J 
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зарцуулахаас татгалзсаныг хүчингүй болгосон шийдвэр 

judgment on the merits 본안판결 давуу талаа ашиглан шийдвэр гаргах 

judgment procedure 판결절차 шүүхийн шийдвэр гаргах журам 

judges disciplinary committee 법관징계위원회 шүүгчдийн сахилгын хороо 

judges' council 판사회의 шүүгчдийн зөвлөл 

judgment 심판;재판шүүхийн шийдвэр, шүүхийн тогтоол, шүүхийн үзэл 

бодол, санаа 

judgment by default/absence 궐석판결 эчнээ шийдвэр 

judgment dismissing the appeal 상고기각판결 давж заалдахыг зогсоох 

шүүхийн шийдвэр 

judgment execution 집행판결 шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

judgment in an appellate trial 항소심판결 давж заалдах шатны шүүхийн 

шийдвэр 

judgment of acquittal 무죄판결 цагаатгах тухай шүүхийн тогтоол, 

шийдвэр 

judgment of an appeal 상고심판결 давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр 

judgment of appellate instance 상소심판결 давж заалдах шатны шүүхийн 

шийдвэр 

judgment of being not guilty 무죄판결 гэм буруугүйг тогтоосон шүүхийн 

шийдвэр 

judgment of death 사형판결 цаазаар авах тухай таслан шийдвэрлэх тогтоол 

judgment of execution 집행판결 ял гүйцэтгэх шүүхийн шийдвэр 

judgment of nullification 제권판결 хүчингүй болгох тухай шүүхийн тогтоол 

judgment of unconstitutionality 위헌판결 үндсэн хууль зөрчсөн тухай 

шүүхийн шийдвэр 

judgment on the merits of a case 본안판결 хэрэгт тохирсон шүүхийн 

шийдвэр 
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judgment under circumstances 사정판결 нөхцөл байдлын улмаас гаргасан 

шүүхийн шийдвэр 

judicature 사법(司法) шүүх ажиллагаа, шүүн таслах ажиллагаа явуулах, 

хэргийн харьяалал, шүүхийн тогтолцоо, шүүхийн тойрог 

judicial administration 사법행정 шүүхийн захиргаа 

judicial administrative affairs/work 사법행정사무 шүүхийн захиргааны 

хэрэг/ажил 

judicial affairs 법무 шүүхийн ажил 

judicial affairs/services 재판사무 шүүхийн ажил/үйлчилгээ 

judicial assistant official 사법보좌관 шүүгчийн туслах/туслах шүүгч 

judicial dissolution of adoption 재판상파양 хүүхэд өргөж авахыг цуцалсан 

шүүхийн шийдвэр 

judicial divorce 재판상이혼 гэр бүл шүүхээр цуцлах 

judicial examination 사법시험 шүүхийн мэргэжлийн шалгалт 

judicial officer 법관 шүүхийн албан хаагч 

judicial police officer 사법경찰관 шүүхийн цагдаа 

judicial police official 사법경찰관 шүүхийн цагдаагийн ажилтан 

judicial police power 사법경찰권 шүүхийн цагдаагийн бүрэн эрх 

judicial policeman 사법경찰관 шүүхийн цагдаа 

judicial power 사법권 шүүхийн бүрэн эрх 

judicial precedent/decision 판례 шүүхийн жишиг/хэвшүүлэн хэрэглэх хэм 

хэмжээ 

judicial procedure 소송절차 шүүн таслах ажиллагааны журам 

judicial proceedings 재판절차 шүүх ажиллагаа, процесс 

judicial researcher 재판연구관 шүүхийн судлаач 

judicial scrivener 사법서사 шүүхийн бичээч 
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judicial system 사법제도 шүүхийн тогтолцоо 

judicial trainee 사법연수생 шүүхийн дадлагжигч 

Judiciary Branch 사법부 Шүүхийн салбар 

junior 후순위;후순위자 бага, доод тушаалын хүн 

junior college 전문대학 мэргэжлийн дунд сургууль 

junior credit/claim 후순위채권 бага зээл/гомдлын шаардлага 

junior creditor 후순위권리자 шинэ зээлдэгч 

junior education research official 교육연구사 боловсрол судлалын бага 

албан тушаалтан 

junior librarian 준사서 туслах номын санч 

junior reorganization/consolidation claim 후순위정리채권 өөрчилсөн/ 

нэгтгэсэн нэхэмжлэл 

jurisdiction 관할;관할구역;관할권;소관(所管)의;재판관할;재판권 шүүн таслах 

(хэлэлцэх) ажиллагаа, хэргийн харьяалал 

jurisdiction by agreement 합의관할 хэлэлцээрээр хэргийн харьяалалыг 

тогтоох 

jurisdiction dispute/conflict 권한쟁의 шүүн хэлэлцэх ажиллагааны 

маргаан/зөрчилдөөн 

jurisdiction of subject matter 사물관할шүүн таслах ажиллаганы хэрэгсэл 

jurisdiction over duties 직무관할 үүрэгтэй холбогдсон асуудлыг 

харьяалан шийдвэрлэх 

jurisdiction responding to a lawsuit 응소관할 хэрэгт хамаарах хуулийн 

харьяалал 

jurisprudence 법률학;법학 хууль зүй, эрх зүй судлал, шүүхийн практик 

juristic act 법률행위 хууль зүйн үйлдэл 

juristic person 법인 хуульч, хуульч эрдэмтэн 

juristic person for public interests 공익법인 нийтийн ашиг сонирхол 
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хамгаалдаг хуульч 

juristic person in liquidation 청산법인 төлбөр гаргуулах хуульч 

juristic personality 법인격 хуульчийн хувийн зан чанар 

juristic relation 법률관계 хуульчийн харилцаа 

justice 공정(公正);재판관 шүдарга ёс, шүүн таслах ажиллагаа, хууль зүй, 

шүүгч 

Justice of the Supreme Court 대법관 Дээд шүүхийн шүүгч 

justifiable act 정당행위 хууль ёсны үйлдэл 

justification 변호;정당성;정당화 цагаатгал, хууль ёсны байх, үндэслэл, 

нотолгоо 

juvenile 소년;청소년 өсвөр үеийн, насанд хүрээгүй этгээд 

juvenile branch court 소년부지원 насанд хүрээгүй этгээдийн салбар шүүх 

Juvenile Classification Review Board 소년분류심사원 Өсвөр насны хүүхдийн 

ангилалыг хянах зөвлөл 

juvenile correctional institute 소년원 насанд хзрээгүй этгээдийг засан 

хүмүүжүүлэх газар 

juvenile crime 청소년범죄 насанд хзрээгүй хүний үйлдсэн гэмт хэрэг 

juvenile criminal cases 소년형사사건 насанд хүрээгүй хүний үйлдсэн 

эрүүгийн хэрэг 

juvenile department of the Family Court 가정법원소년부 гэр бүлийн 

шүүхийн насанд хүрээгүй этгээдийн хэлтэс 

juvenile guidance commissioner 청소년지도위원 насанд хүрээгүй хүнд 

зааварчлах/хүмүүжүүлэх төлөөлөгч 

juvenile guidance committee member 청소년지도위원 насанд хүрээгүй 

хүнд зааварчлах хорооны гишүүн 

juvenile leader/instructor/guide 청소년지도자 насанд хүрэгчдийн ахлагч 
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/зааварлагч/ 

juvenile protection case 소년보호사건 насанд хүрээгүй этгээдийг 

хамгаалах шүүхийн хэрэг 

juvenile reformatory 소년원 насанд хүрээгүй этгээдийг засан  

хүмүүжүүлэх газар
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keeper 보관자 хадгалагч, өмчлөгч, асрагч, харгалзагч 

keeper of payment amount 납입금보관자 төлбөрийн дүн хадгалагч 

keeping 보관;보존 хадгалалт, эзэмшил, биелэлт, нуулт, дарагдуулалт, 

асрамж 

keeping on file 편철 дансанд/хавтсанд хадгалах 

keeping securities (with no intent for sales) 보호예수(保護預受) үнэт цаас 

хадгалах (худалдах зорилгогүйгээр) 

key industrial enterprise 기간산업체 чухал ач холбогдол бүхий 

үйлдвэрийн газар 

key industry 기간산업 үндсэн үйлдвэрлэл 

key money 보증금 анхны төлбөр, урьдчилгаа 

key telecommunications business operator 기간통신사업자 тэргүүлэгч 

цахилгаан холбооны бизнес эрхлэгч 

key telecommunications service provider 기간통신사업자 тэргүүлэгч 

цахилгаан холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч 

kidnapping 납치;약취 хүн хулгайлах 

killing of a baby 영아살해 бага насны хүүхэд алах 

killing of oneself 자살 өөрийгөө егүүтгэх 

kind 유형;현물 анги, зэрэг, төрөл 

kinship 친족관계 садан төрөл 

Korea Labor Welfare Corporation 근로복지공단 Солонгосын хөдөлмөр 

халамжийн корпораци 

Korea Occupational Safety and Health Agency Management Fund 한국산업 

K

K 
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안전공단관리기금 Солонгосын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн албаны менежментийн сан 

Korea Technology Credit Guarantee Fund 기술사 Солонгосын 

технологийн зээлийн баталгааны сан 

Korean Industrial Property Office 특허청 Солонгосын аж үйлдвэрийн 

өмчийн газар 

Korean Industrial Standards 한국산업규격 Солонгосын аж үйлдвэрийн 

стандарт 

Korean national residing abroad 해외거주동포 хилийн чандад амьдарч буй 

Солонгосын иргэн 

Korean national/resident abroad 재외국민 гадаадад амьдарч буй 

солонгосын иргэн/харьяат 

Korean Standard Industrial Classification 한국표준산업분류 Солонгосын 

стандарт аж үйлдвэрийн ангилал 

Korean Standard Industrial Classification Table/List 한국표준산업분류표 

Солонгосын стандарт аж үйлдвэрийн ангиллын маягт/жагсаалт K 
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labor 근로;노동;노동력;노무 ажил, хөдөлмөр 

labor ability 노동능력 хөдөлмөрийн бүтээмж, чадвар 

labor allowance 근로수당 ажилгүйдлийн тэтгэмж 

labor and industry/management 노사 ажил болон үйлдвэр/менежмент 

labor capacity 노동력 хөдөлмөрийн бүтээмж, чадавхи 

labor contract 근로계약 хөдөлмөрийн гэрээ 

labor dispute 노동쟁의 хөдөлмөрийн маргаан 

labor dispute mediation 노동쟁의조정 хөдөлмөрийн маргаан зуучлал 

labor inspection 근로감독 хөдөлмөрийн нөхцлийн шалгалт 

labor inspector 근로감독관 хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 

labor management 노무관리 хөдөлмөрийн удирдлага 

labor market 노동시장 хөдөлмөрийн зах зээл 

labor mobilization 근로동원 ажлын дайчилгаа 

labor movement/campaign 노동운동 хөдөлмөрийн хөдөлгөөн/үйл  

ажиллагаа 

labor organization 노동조합 хөдөлмөрийн байгууллага 

labor organization/association 노동단체 хөдөлмөрийн байгууллага/холбоо 

labor organizations 근로자단체 хөдөлмөрийн байгууллага 

labor policy 노동정책 хөдөлмөрийн бодлого 

labor power 노동력 ажиллах хүч 

labor problem/issue/matter 노동문제 хөдөлмөрийн асуудал 

labor procurement service 근로자공급사업 хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ 

labor productivity 노동생산성 хөдөлмөрийн бүтээмж 

L

L 
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labor relations 노동관계 хөдөлмөрийн харилцаа 

labor relationship 근로관계 хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа 

labor representative 근로자대표 хөдөлмөрийн төлөөлөгч 

labor service 노무 хөдөмөрийн үйлчилгээ 

labor standards 근로기준 хөдөлмөрийн стандарт 

labor strife 노동쟁의 хөдөлмөрийн маргаан 

labor union 노동조합;노조 үйлдвэрчний эвлэл 

Labor Welfare Promotion Fund 근로복지진흥기금 Хөдөлмөр хангамжийг 

дэмжих сан 

labor-management consultation council 노사협의회 хөдөлмөрийн 

менежмент/зөвлөгөөний зөвлөл 

labor-management diagnosis/consultation 노무관리진단 хөдөлмөрийн 

менежмент/ зөвлөгөө 

labor-management dispute 노사분규 хөдөлмөр зохицуулалтын маргаан 

labor-management relations 노사관계 хөдөлмөр зохицуулалтын харилцаа 

laborer 근로자;노무자 ажилчин 

lack of funds/means 무자력(無資力) хөрөнгө, арга хэрэгслийн дутагдал/ 

хомсдол 

lack of mental capacity 의사무능력 оюуны чадамж дутагдах 

lacking 부족한 дутагдал, хомсдол 

lacking litigation capacity 소송무능력 заргалдах чадавхийн хомсдол 

lactation 수유(授乳) хөхөнд сүү орох, хөхүүл 

lactic acid 유산(乳酸) сүүний хүчил 

lading 선하 ачаа, карго 

land 대지(垈地);토지 газрын өмч, үл хөдлөх хөрөнгө, улс орон, газар, 

нутаг 

land alloted by the authorities in recompense for development outlay 체비지 

L 
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улсаас олгосон газрыг төсвөө нэмэгдүүлэх зорилгоор нөхөн төлбөр 

төлөх 

land cadastre 토지대장 газрын кадастр 

land category 지목 газрын ангилал 

land compartment rearrangement 구획정리 тусгаарласан газрыг өөрчлөн 

шинэчлэх 

land compartmentalization 토지구획 газрыг ангилалд оруулах  

land compartmentalization rearrangement 토지구획정리 ангилалд 

оруулсан газрыг өөрчлөн шинэчлэх 

land compartmentalization rearrangement project 토지구획정리사업 

ангилалд оруулсан газрыг өөрчлөх төсөл 

land development 토지개발 газрын хөгжил 

land expropriation 토지수용 газар эзэмших эрхийг цуцлах, албадан хураах 

land for a school 학교용지 сургуулийн зориулалттай газар 

land for public use 공공용지 нийтийн эзэмшлийн газар 

land lease 토지임대차 газрын санхүүгийн түрээс 

land owned by a clan 종중토지 үе удмаар эзэмшиж буй газар 

land owned by the State 국유지 улсын/нийтийн өмчийн газар 

land ownership 토지소유권 газар өмчлөх эрх 

land price 지가 газрын үнэ 

land register map 지적(地籍)도 газрын бүртглийн зураг 

land register 토지등기부 бүртгэл 

land registration ledger 지적(地籍)공부 газрын бүртгэлийн тайлан 

land registration map 지적(地籍)도 газар бүртгэгдэх газрын зураг 

land registration 토지등기 газрын бүртгэл 

land registration/registry/register 지적(地籍) газрын бүртгэл 

L 
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land rent 지료 газрын түрээс 

land tribunal 토지수용위원회 газрын шүүх 

land value 지가 газрын үнэлгээ, газрыг үнэлэх 

land-price fluctuation 지가변동 газрын үнийн хэлбэлзлэл 

landing pad 착륙대 газардах талбай 

landing zone 착륙대 газардах бүс 

landowner 토지소유자 газар эзэмшигч 

landscape 조경 газрын гадаргуу 

lane 차로 зам, зурвас, эгнээ 

lapse of a right 권리소멸 эрхээ алдах 

lapse of agency authority/power 대리권소멸 байгууллага бүрэн эрх/хүчин 

чадлаа алдах 

lapse of criminal sentence 형의 실효 эрүүгийн шийтгэх ял хүчингүй болох 

lapse of the period 기간경과 хугацаа алдах/дуусах 

lapse 경과;상실;종료 дуусах, алдах, хүчингүй болох 

lapse of the time period 기간경과 цаг хугацаа алдах/дуусах 

lapsed company 휴면회사 татан буугдсан компани 

larceny 도난;절도;절취 шамшигдуулах, хулгай 

large enterprise/company 대기업 том/хүнд үйлдвэрлэлийн компани 

large stockholder 대주주их хэмжээний хувьцаа эзэмшигч 

large-scale enterprise 대기업 том хэмжээний үйлдвэрлэл 

largest number 최다수 хамгийн их хэмжээ 

last-in, first-out (LIFO) 후입선출 эхэлж худалдан авсныг түрүүлж борлуулах 

latent period 잠복기;잠복기간 өвчний далд үе 

latter part 후단(後端) сүүлийн хэсэг 

law 법규;법학 эрх зүй, хууль, хууль тогтоомж 

law firm 법무법인 хууль зүйн пүүс 

L 
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law of residence 거소지법 байнга оршин суугаа газрын хууль 

law of the country of ship registry 선적국법 хөлөг онгоцыг бүртгэсэн 

улсын хууль 

law of the place of domicile/address 주소지법 байнга оршин суугаа газрын 

хууль 

law office 법률사무소 хууль зүйн товчоо 

law practices 법률사무 хуулийн практик 

law-abiding monitor 준법감시인 хууль мөрдөлтийг хянагч 

lawful 합법적인 хууль ёсны, эрх зүйн дагуу 

laws of military tribunal 군법회의법 цэргийн шүхийн хууль 

laws of one's home/native state country 본국법 хэн нэгний төрөлх улсын 

хууль 

lawsuit 소송 зарга, хэрэг шүүх ажиллагаа 

lawsuit against election 당선소송 сонгуулийн маргаан 

lawsuit documents 소송서류 заргатай холбоотой бичиг баримт 

lawsuit in pendency 소송계류 явагдаж буй шүүх ажиллагаа 

lawsuit on the merits 본안소송 хэргийн мөн чанарын талаар зарга мэдүүлэх 

lawsuit to request the recovery of inheritance/succession 상속회복청구소송 

өв , эрх залгамжлалыг нөхөн сэргээх зарга 

layoff (lay off) 휴직 ажлаас гарах, үйлдвэрлэл зогсоох 

lead 유인 шийдвэрлэх арга, таамаглал, удирдлага 

leading question 유도신문 гол, шийдвэрлэх асуудал 

leading the proceedings 소송지휘 шүүх ажиллагааг удирдах 

leaflet 전단 жагсаалт 

leakage 누설;누출;유출 алдагдал, нууц задруулах 

lease 리스;임대;임대차;임차 үл хөдлөх хөрөнгө хөлслөх, хөлслүүлэх, 

L 



 
285 

түрээслэх 

lease assets 리스자산 эд хөрөнгийн түрээс 

lease contract 임대차계약 түрээсийн гэрээ 

lease fee/charge 임차료 түрээсийн хураамж, төлбөр 

lease income 임대소득 түрээсийн орлого 

lease of a ship/vessel 선박임대 хөлөг онгоцны түрээс 

lease of land 토지임대차 газрын түрээс 

lease on a deposit basis 전세 барьцааны үндсэн дээр түрээслэх 

leased object 임차물 түрээсэлсэн объект 

leasehold interest on real property 부동산임차권 үл хөдлөх эд хөрөнгө 

түрээслэх эрх 

leasehold of a ship/vessel 선박임대차 хөлөг онгоц түрээслэх эрх 

leasehold of real estate 부동산임대차 үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх эрх 

leasing 리스 санхүүгийн түрээс 

leasing company/corporation 리스회사 санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа 

эрхэдлэг компани 

leaving home 출가 орон байрнаас гарах, гэрээслэх 

leaving of the court 퇴정 шүүхийн зөвшөөрөл 

ledger 대장;원부;장부 данс, тайлан 

ledger for sale 판매대장 худалдааны тайлан 

legacy 유증 өв, өв залгамжлал 

legal 합법적인 хууль зүйн, хууль ёсны, шүүхийн 

legal act 법률행위 эрх зүйн акт 

legal action 법률사무;소송 хууль зүйн үйлдэл, арга хэмжээ 

legal affair 법률사무 хууль зүйн асуудал 

legal aid 법률구조 хууль зүйн туслалцаа 

legal aid act 법률사무 хууль зүйн туслалцааны акт 
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legal aid fund 법률구조기금 хууль зүйн туслалцааны сан 

legal aid member 법률구조위원 хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гишүүн 

legal capacity 행위능력 хууль зүйн чадвар 

legal claim 법정채권 хууль ёсны нэхэмжлэл 

legal consultation 법률상담 хууль зүйн зөвлөгөө 

legal counsel 법률상담;변호사 хуулийн зөвлөх 

legal counseling 법률상담 хууль зүйн зөвлөгөө өгөх 

legal culture 법률문화 эрх зүйн соёл 

legal environment 법률문화 эрх зүйн орчин 

legal fiction 의제(擬制) эрх зүйн зохигдохуун, гипотез 

legal fiction as public official 공무원의제 төрийн албан хаагчийн эрх зүйн 

таамаглал  

legal fiction of donation 증여의제 хандивын эрх зүй таамаглал 

legal foundation 법정재단 эрх зүйн үндэс 

legal fructus 법정과실 үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газарт ургасан 

байгалийн жимс 

legal fruit 법정과실 үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газарт ургасан байгалийн 

жимс 

legal guardian 법정대리 хууль ёсны асран хамгаалагч 

legal holiday 법정공휴일;법정휴일 албан ёсны амралтын өдөр 

legal interest 법익 хууль ёсны ашиг сонирхол 

legal interpretation 법령해석 хууль ёсны тайлбар 

legal order 법질서 эрх зүйн дэг журам 

legal period 법정기간 албан ёсны хугацаа 

legal personality 법인격 хуулийн этгээд, эрх зүйн субъект 

legal practices 법률사무 хууль зүйн практик 
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legal principles 법리 эрх зүйн зарчим 

legal problem 법률문제 эрх зүйн асуудал, бодлого 

legal profession 법조(法曹) хуульчийн мэргэжил 

legal provisions 법조(法條) хуулийн заалт, эрх зүйн хэм хэмжээ 

legal question 법률문제 шүүх эрх мэдэлд хамаарах асуудал 

legal relation 법률관계 эрх зүйн харилцаа 

legal relationship 권리관계 эрх зүйн харилцаа холбоо 

legal representation 소송대리 хууль ёсны төлөөлөл 

legal representative 법정대리 өв залгамжлагч, хууль ёсны төлөөлөгч 

legal representative register 법정대리인등기부 өв залгамжлагчийн бүртгэл 

legal reserve of inheritance 유류분 хуулиар тогтоосон өв залгамжлалын 

хэмжээ 

legal right on property 본권өмч эзэмших хууль ёсны эрх 

legal separation 별거 шүүхийн шийдвэрээр гэр бүлийн гишүүд тусдаа 

амьдрах 

legal service 법률사무 хууль зүйн үйлчилгээ 

legal system 법제;법제도;법체계 эрх зүйн тогтолцоо 

legal tender 법화(法貨) хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл 

legality 적법성;적부хууль ёс, хуулийн шаардлага 

legation 공사관(公使館) элчийн бүрэн эрх, хариуцлагатай даалгавар 

legator 유증자 гэрээслэгч, өвлүүлэгч 

legislation 법률제정;법제;입법;제정 хууль тогтоомж, хууль тогтоох үйл 

ажиллагаа 

legislative bill 법률안 хууль тогтоомжийн төсөл 

legislative material 입법자료 хууль тогтоомжийн баримт 

legislative power 입법권хууль тогтоох эрх мэдэл 

legislative purpose 입법목적хууль тогтоомжийн зорилго 
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legitimacy 정당성;정통성хууль ёсны байдал, хууль ёсоор төрсөн 

legitimate 합법적인 хууль ёсны, үндэслэлтэй 

legitimate self-defense 정당방위 хууль ёсны дагуу өөрийгөө хамгаалах 

lend-lease 대여 зээлээр өгөх, түрээслэх  

lender 대주 зээлдүүлэгч, зээл олгогч 

lending 대부;대여 зээлжүүлэлт, зээл олгох 

lending business 대여업 зээлийн бизнес 

lending of funds 융자 хөрөнгийн зээл 

lessee 임차인 түрээслэгч, хөлслөгч 

lessee of a ship/vessel 선박임차인 хөлөг онгоц түрээслэгч 

lessor 임대인 түрээслүүлэгч, хөлслүүлэгч 

lessor of land 토지임대인 газар түрээслэгч 

letter of a patent 특허증 патентын зөвшөөрлийн баримт бичиг 

letter of commitment 각서 бичгээр гаргаж буй баталгаа 

letter of credit 신용장 аккрадитив, мөнгөний итгэмжлэх бичиг 

letter of delegation 위임장 итгэмжлэл 

letter of guarantee 보증서 баталгааны бичиг 

letter of purchase approval 구매승인서 худалдан авсныг нотлосон бичиг 

level 계층;등급 түвшин, ялгаа 

lewd act 음란행위;음행 зохисгүй үйлдэл 

lewdness 음란 зохисгүй байх 

lex domicilli 주소지법 оршин суугаа газрын хууль 

lex loci actus 행위지법 үйл явдал болсон газрын хууль 

lex patriae 본국법 харьяалсан улсын хууль 

lex situs 소재지법 өмч байгаа газрын хууль 

liabilities 부채үүрэг, хариуцлага, өр, төлбөр 
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liability 유책;의무;책임 үүрэг, хариуцлага 

liability amount 부담금 үүргийн хэмжээ 

liability for compensation 보상책임 нөхөн төлбөрийн үүрэг 

liability for damages 배상의무;배상책임 ачаа гэмтээсний хариуцлага 

liability for explanation 설명의무 тайлбар өгөх үүрэг 

liability for facilities 시설부담 үйлчилгээний хариуцлага 

liability for indemnification 보상책임 хохирол нөхөн төлөх үүрэг 

liability for installations 시설부담 албан тушаалын хариуцлага 

liability for litigation costs 소송비용부담 заргын зардал төлөх үүрэг 

liability for performance 변제책임 гүйцэтгэх үүрэг 

liability for risk 위험부담 эрсдэл хүлээх үүрэг 

liability for security 담보책임 аюлгүй байдлыг хангах үүрэг 

liability for tax payment constituted 납세의무성립 тогтоосон татварыг 

төлөх үүрэг 

liability for tax 조세채무 татварын үүрэг 

liability insurance 책임보험 даатгалын хариуцлага 

liability insurance contract 책임보험계약 даатгалын гэрээний үүрэг 

liability insurance premium 책임보험료 үүргийн даатгалын шагнал 

liability restriction/limitation 책임제한 үүргийн хязгаарлалт 

liability of a surety 보증책임 батлан даагчийн хариуцлага 

liability of compensation 배상책임 нөхөн төлбөр хийх үүрэг 

liability of indemnification 배상의무 нөхөн төлбөрийн үүрэг 

liability reserve 책임준비금 төлбөрийг хойшлуулах 

liability to compensate 배상의무 хохирол барагдуулах үүрэг 

liability to make compensation 배상의무 нөхөн төлбөр хийх үүрэг 

liability to pay 지급의무 төлбөр төлөх үүрэг 

liability to secure payment 납입담보책임 төлбөрийг баталгаажуулах үүрэг 
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liability to taxation 납세의무 татвар ногдуулах үүрэг 

liability to transport 운송의무 тээврийн хариуцлага 

liable to pay acquisition tax 취득세납세의무 худалдан авах татвар төлөх 

үүрэг хүлээх 

libel 명예훼손 гомдол, иргэний нэхэмжлэл, хэвлэлээр гүтгэх 

library 문고(文庫) номын сан 

library association 도서관협회 номын сангийн нийгэмлэг 

license 면허;실시권;자격증 лиценз, тусгай зөвшөөрөл 

license for small-sized vehicles 소형면허 бага оврын тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох үнэмлэх 

license notebook 면허수첩 тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл 

license tax 면허세 тусгай зөвшөөрлийн татвар 

licensed bonded area 특허보세구역 тусгай зөвшөөрлөөр хамгаалагдсан 

нутаг дэвсгэр 

licensed customs agent 관세사 тусгай зөвшөөрөлтэй гаалийн зуучлагч 

licensee 실시권자 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

license for business 영업허가 бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

lien holder 유치권자 шаардах эрх эзэмшигч 

lien on a ship/vessel 선박우선특권 хөлөг онгоц саатуулах эрх 

lien on movables 동산질권 хөдлөх эд хөрөнгө саатуулах эрх 

life 내용연수;생존기간 амь нас 

life annuity 종신정기금 насан туршийн түрээс 

life imprisonment 무기징역 бүх насаар нь хорих 

life imprisonment with or without labor 무기형 албадан хөдөлмөр 

эрхлүүлэх болон эрхлүүлэхгүйгээр бүх насаар нь хорих 

life imprisonment without labor 무기금고 албадан хөдөлмөр 
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эрхлүүлэхгүйгээр бүх насаар нь хорих 

life insurance 사망보험;생명보험;인보험 амь насны даатгал 

life insurance contract 생명보험계약 амь насны даатгалын гэрээ 

life protection outfit 인명보호장구 сум нэвтэрдэггүй иж бүрэн хувцас 

life sentence 무기형 бүх насаар нь хорих  

life-saving 인명구조 удаан хугацааны хадгаламж 

lifelong education 평생교육;평생교육 бүх насаараа сурах 

limit 한도액 хязгаарлалт, хил 

limit of deduction 공제(控除)한도 хорогдлын хязгаарлалт 

limit of time fixed for drawing up the protest 지급거절증서작성기간 

эсэргүйцлийг зогсоох цагийн хязгаарлалт 

limitation 제한 хязгаарлалт, эцсийн хугацаа, нэхэмжлэлийг хөөн 

хэлэлцэх хугацаа 

limitation of transfer 양도제한 шилжүүлгийг хязгаарлах 

limitation on liability 책임제한хязгаарлагдмал хариуцлага 

limitation on representation 대표권제한 төлөөлөлийн хязгаарлалт 

limitation on/of a right 권리제한 эрхийн хязгаарлалт 

limited amount 한도액 хязгаарлагдмал хэмжээ 

limited amount of election expenses 선거비용제한액 сонгуулийн зардлын 

хязгаарлагдмал хэмжээ 

limited company 유한회사 хязгаарлагдмал компани 

limited liability 유한책임 хязгаарлагдмал хариуцлага 

limited-liability company 유한회사 хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

компани 

limited-liability company register 유한회사등기부 хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компанийн бүртгэл 

limited partnership 유한회사;합자회사 хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
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нөхөрлөл 

limited partnership company 합자회사 хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

хувь нийлүүлсэн компани 

limited partnership company by stocks/shares 주식합자회사 хувь 

нийлүүлсэн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

limited readjustment zone 제한정비권역 шинэчилсэн хязгаарлагдмал бүс 

limited real right 제한물권 бодит эрхийн хязгаарлалт 

limits 범위 хэмжээ 

line 차선;항로 шугам, зааг, хязгаар, үйл ажиллагааны төрөл, гарал үүсэл 

lineage 혈통 гарал үүсэл 

lineal ascendant 직계존속 цусан төрлийн нөлөөлөл 

lineal blood relative 직계혈족 цусан төрлийн хамаатан 

lineal descendant 직계비속 үр удам 

lineal descendants 비속 үр удам, хойч үе 

lineal relative 직계친족 цусан төрлийн хамаатан 

lineal relative by blood 직계혈족 цусан төрлийн хамаатан 

lineal relative by marriage 직계인척 гэрлэснээр төрөл садан болох 

liquid liability 유동부채 татан буулгах үүрэг 

liquidated corporation 청산법인 татан буугдсан корпораци 

liquidated juristic person 청산법인 албан тушаалаасаа огцорсон хуулийн 

хүн 

liquidation 해산(解散) татан буулгах, устгах, үнийн дүнг тодорхойлох, төлбөр 

liquidation affair/business 청산사무 бизнесээ зогсоох 

liquidation income 청산소득 орлогоо үгүй болгох 

liquidation income amount 청산소득금액 орлогын үнийн дүнг тодорхойлох 

liquidation money/amount 청산금 өрөө барагдуулахаар төлсөн төлбөр 
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liquidation period 청산기간 өр барагдуулах хугацаа 

liquidation plan 정리계획 өр барагдуулах төлөвлөгөө 

liquidation procedure 청산절차 өр барагдуулах журам 

liquidator 청산인 татан буулгагч 

liquidators' association 청산인회 татан буулгагчдын холбоо 

liquor 술 согтууруулах ундаа, дарс 

liquor sales business 주류판매업 согтууруулах ундаа наймалдаг бизнес 

liquor sales business license 주류판매업면허 согтууруулах ундааны 

бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

liquor sales business licensee 주류판매업면허권자 согтууруулах ундааны 

бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

liquor tax 주세 согтууруулах ундааны албан татвар 

liquor tax collection 주세징수 согтууруулах ундааны онцгой албан татвар 

хураах 

liquor tax evasion 주세포탈 согтууруулах ундааны онцгой албан татвар 

төлөхөөс зайлсхийх 

lis pendens 소송계속 эцэслэн шийдэгдээгүй хэрэг 

list 목록 жагсаалт 

list of factory foundations 공장재단목록 үйлдвэрийн хөрөнгийн жагсаалт 

list of cooperative/association/union members 조합(組合)원명부 хоршоо, 

холбооны гишүүдийн нэрсийн жагсаалт 

list of defaulters 채무불이행자명부 үүргээ биелүүлээгүй этгээдүүдийн 

жагсаалт 

list of joint security 공동담보목록 хамтран эзэмших үнэт цаасны жагсаалт 

list of property/assets 재산목록 өмч, үнэт зүйлсийн жагсаалт 

list of schoolchildren 취학아동명부 сурагчдын нэрсийн жагсаалт 

listed company/corporation 상장기업 жагсаалтад орсон компани, 
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корпораци 

listed corporation 상장법인 жагсаалтад орсон корпораци 

listed juristic person 상장법인 жагсаалтад орсон хуулийн этгээд 

listed securities 상장유가증권 жагсаасан үнэт цаас 

listed stocks 상장주식 жагсаалтад орсон хувьцаа 

listed stocks and bonds 상장유가증권 жагсаалтад орсон хувьцаа болон 

бонд 

listening to opinion 의견청취санал сонсох 

listing 상장 жагсаалт үйлдэх 

literary work 저작물;어문저작물 номын сангийн ажил 

litigant 소송당사자 заргалдагч тал 

litigation 소송 зарга, шүүхийн маргаан, хэрэг 

litigation act 소송행위 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх үйл ажиллагаа 

litigation affairs 소송사무 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх 

ажиллагааны хэрэг 

litigation capacity 소송능력 шүүн таслах ажиллагааны чадамж 

litigation case 소송사건 иргэн, эрүүгийн хэрэг 

litigation documents 소송서류 заргын баримт бичиг 

litigation expenses 소송비용 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх 

ажиллагааны зардал 

litigation for affirmation of illegality of omission 부작위위법확인소송 хууль 

бус эс үйлдэхүйг нотлох шүүхийн ажиллагаа 

litigation for affirmation/confirmation of nullity, etc 무효등확인소송 хүчингүй 

болохыг нотлох шүүхийн ажиллагаа 

litigation for revocation 취소소송 хүчингүй болгох шүүхийн ажиллагаа 

litigation instituted to seek the revocation of adjudication/ruling 
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재결취소소송 маргаан хүчингүй болгохыг тогтоох шүүхийн ажиллагаа 

litigation intervention 소송참가 шүүх ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох 

litigation intervention/participation 소송참가 шүүх ажиллагаанд оролцох 

litigation on the merits of a case 본안소송 хэргийн мөн чанарын талаар 

заргалдах 

litigation pending 소송계류 эцэслэн шийдэгдээгүй шүүхийн ажиллагаа 

litigation performer 소송수행자 зарга гүйцэтгэгч 

litigation procedures 소송절차 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх 

ажиллагааны процесс 

litigation record 사건기록 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх ажиллагааны 

тэмдэглэл 

litigation representatives 소송대리인 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх 

ажиллагааны төлөөлөгч 

litigation to request the recovery of inheritance/succession 

상속회복청구소송 өв залгамжлалыг сэргээхийг хүссэн зарга 

litigation value 소송가액 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх ажиллагааны 

өртөг 

litigation-related 소송관계 иргэний маргаан, байцаан шийтгэх ажиллагаанд 

хамааралтай 

livelihood 생계 амьдрах хэрэгсэл 

livelihood protection 생활보호амьдрах хэрэгслийг хамгаалах 

livestock industry cooperatives 축산업협동조합 мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн хоршоо 

livestock wastewater 축산폐수 малын шингэн ялгадас 

livestock wastewater discharge facilities 축산폐수배출시설 малын шингэн 

ялгадсыг зайлуулах байгууламж 

livestock wastewater purifying facilities 축산폐수정화시설 малын шингэн 
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ялгадсыг цэвэршүүлэх байгууламж 

living 서식(棲息) амьд, бодит, амьдрал 

living base 생활근거지 амьдралын үндэс 

living circle 생활권 амьдрах орчин 

living cost/expense 생계비 амьжиргааны зардал 

living environment 생활환경 амьдрах орчин 

living expense/cost 생활비용 амьжиргааны зардал 

living relationship 생활관계 хамтран амьдрах 

living resources 생물자원 амьжиргааны эх үүсвэр 

living separately 별거 т усдаа амьдрах 

living standard 생활수준 амьжиргааны түвшин 

living zone 생활권 ашигтай талбай, бүс 

load 적하 ачаалах, ачилт 

loading 선적(船積) ачилт 

loading capacity 적재용량 даац 

loading on deck 갑판적 хөлөг онгоцны тавцан дээр ачих 

loading weight 적재중량 ачилтын жин 

load line 만재흘수선 ачаа тээврийн усан замын зээл 

loan 대금(貸金);대부;대여;여신;융자;차관(借款);차입금 зээл 

loan by substitutes 대물대차 татаасын зээл  

loan ceiling 대부한도 зээлийн дээд хэмжээ 

loan contract 차관(借款)계약 зээлийн гэрээ 

loan for consumption 소비대차 хэрэглээний зориулалттай зээл 

loan for consumption without bearing interest 무이자소비대차 хэрэглээний 

зориулалттай хүүгүй зээл 

loan fund 차관(借款)자금 зээлийн сан/хөрөнгө 
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loan limit 대부한도 зээлийн хязгаарлалт 

loan service 대여업 зээлийн үйлчилгээ 

loans in excess of standards 기준초과차입금 тогтсон хэмжээнээс давсан 

зээл 

local administration 지방행정 орон нутгийн захиргаа 

local administrative agency/organ 지방행정기관 орон нутгийн захиргааны 

байгууллага 

local autonomy 지방자치 нутгийн өөрөө удирдах ёс 

local bar association 지방변호사회 орон нутгийн өмгөөлөгчдийн холбоо 

Local Certified Judicial Scriveners Association 지방법무사회 Орон нутгийн 

сонгон шалгаруулсан шүүхийн бичээч нарын холбоо 

local community 지역사회 орон нутгийн хүн ам 

local constituency 지역선거구 орон нутгийн сонгуулийн тойрог 

local cooperative 지역조합 орон нутгийн хоршоо, нөхөрлөл 

local council 지방의회 орон нутгийн зөвлөл 

local councilman 지방의회의원 орон нутгийн зөвлөлийн гишүүн 

local council member 지방의회의원 орон нутгийн зөвлөлийн гишүүн 

local court 지방법원 орон нутгийн шүүх 

local education grant 지방교육양여금 орон нутгийн боловсролын тэтгэмж 

local election district 지역선거구 орон нутгийн сонгуулийн тойрог 

local election 지방선거 орон нутгийн сонгууль 

local employment 지역고용 орон нутгийн ажил эрхлэлт 

local employment deliberative council 지방고용심의회 орон нутгийн ажил 

эрхлэлтийн зөвлөлийн зөвлөх 

local employment promotion subsidy 지역고용촉진지원금 орон нутгийн 

ажил эрхлэлтийг дэмжих татаас 

local employment promotion support fund 지역고용촉진지원금 орон 
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нутгийн ажил эрхлэлтийг дэмжих сан 

local energy policy 지역에너지시책 орон нутагт явуулах эрчим хүчний 

бодлого 

local finance 지방재정 орон нутгийн санхүүжилт 

local fire officer 지방소방공무원 орон нутгийн гал сөнөөгч 

local government 자치단체;지방자치단체 орон нутгийн удирдлага/засаг 

захиргаа 

local government bond 지방채;지방채증권 орон нутгийн засаг захиргааны 

бонд 

local industrial complex 지방공업단지 орон нутгийн үйлдвэрлэлийн 

цогцолбор 

local labor administrative agency 지방노동행정기관 орон нутгийн 

хөдөлмөрийн агентлаг 

local labor office/agency 지방노동관서 орон нутгийн хөдөлмөрийн газар, 

агентлаг 

Local Labor Relations Commission 지방노동위원회 Орон нутгийн 

хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах комисс 

Local Land Tribunal 지방토지수용위원회 Орон нутгийн газрын шүүх 

local letter of credit 내국신용장 орон нутгийн аккредетив 

local medical insurance 지역의료보험 орон нутгийн эрүүл мэндийн 

даатгал 

local office 출장소 орон нутгийн байгууллага 

local police station 경찰관출장소 орон нутгийн цагдаагийн салбар 

local public entities/authorities 지방공공단체 орон нутгийн төрийн нэгж, 

эрх бүхий байгууллага 

local public official 지방공무원 орон нутгийн төрийн албан хаагч 
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local representative library 지방대표관 орон нутгийн төлөөлөгчдийн номын 

сан 

local social welfare 지역사회복지 орон нутгийн нийгмийн халамж 

local subsidy 지방교부세 орон нутгийн мөнгөн тэтгэмж 

local tax 지방세 орон нутгийн хураамж 

local tax base 지방세과세표준 орон нутгийн татварын алба 

local tax collection authority 지방세징수권 орон нутгийн татвар хураах эрх 

бүхий байгууллага 

local-council 지방의회 орон нутгийн зөвлөл 

locally insured person 지역가입자 орон нутгийн даатгалтай этгээд 

located enterprise/company 입주기업체 суурин үйлдвэрлэл, компани  

location 소재;소재지;행방 оршин суугаа газар, байршил 

loci actus 행위지 бараа үйлдвэрлэсэн газар 

locum tenens 직무대행자 түр орлогч 

locus delicti 불법행위지 гэм хор учруулсан үйл ажиллагаа, эсхүл үйл явдал 

болсон хуулийг хэрэглэх 

lodging charges 숙박료 түрээсийн төлбөр 

log 항공일지;항해일지 хөлөг онгоцны тэмдэглэл, бүртгэл 

logbook 항공일지;항해일지 хөлөг онгоцны тэмдэглэлийн дэвтэр 

logging business 벌목업 мод бэлтгэх бизнес 

long term 장기(長期) урт хугацааны 

long-term 장기(長期)의 урт хугацааны 

long-term consecutive contract 장기(長期)계속계약 урт хугацааны 

дараалсан гэрээ 

long-term credit depository 장기(長期)신용금고 урт хугацааны зээл  

long-term house-purchasing savings (account) 장기(長期)주택마련저축 

байшин худалдаж авах зориулалттай урт хугацааны хадгаламж 
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long-term lease 장기(長期)임대차 урт хугацааны түрээс 

long-term loan/borrowing 장기(長期)차입;장기차입금 урт хугацааны зээл 

long-term savings (account) for purchasing a house 장기(長期)주택마련저축 

байшин худалдаж авах зориулалттай урт хугацааны хадгаламж 

long-term savings and finance company 장기(長期)신용금고 урт хугацааны 

хадгаламж болон санхүүжилтийн компани 

longshoreman 항만근로자 боомтын ажилчин 

loss 결손;멸실;분실;상실;손비;손실;손해;피해 алдагдал, хохирол, гарз, 

сүйрэл 

loss brought forward 이월손실금 сүйрлийг зайлуулах  

loss carried/brought forward 이월결손금 зайлуулагдсан алдагдал, сүйрэл 

loss in a litigation/lawsuit 패소 заргаа алдах 

loss incurred by delay 지연손해금 хүлээгдсэнээс учирсан алдагдал 

loss of employment 이직 ажилгүй болох 

loss of labor capacity 노동력상실 хөдөлмөрийн чадвараа алдах 

loss of nationality 국적상실 иргэний харьяаллаа алдах 

loss of qualification 자격상실 зэрэг дэвээ алдах 

loss of work/labor force 노동력상실 ажил, ажиллах хүчнээ алдах 

lost article 유실물 алдагдсан эд юм 

lost profit 상실이익 олох ёстой байсан ашиг, алдсан ашиг 

lost right 실권(失權) алдагдсан эрх 

lot 대지(垈地);추첨;필지 мөрий, эдлэн газар 

lot number 지번 сугалааны дугаар 

lottery 복권;추첨 сугалаа 

lottery prize income 복권당첨소득 сугалаанаас олсон орлого 

lottery ticket 복권;복표 сугалааны тасалбар 
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lotting-out 분양 эдэлбэр газраасаа хөөгдөх  

low price 염가хямд үнэ 

lower court 하급법원 доод шатны шүүх 

lower instance 하급심 доод шат 

lower level/grade/class 하급 доод ангилал, зэрэг, анги  

lowering 저하 уналт, буулт 

lowest price 하한가 хамгийн хямд үнэ 

luggage 수하물 ачаа тээш 

lumbering industry 벌목업 мод бэлтгэлийн үйлдвэр 

lump sum compensation 일시보상 нийт үнийн дүнгийн нөхөн олговор 

lump sum for death 사망일시금 нас барсны улмаас нэг удаагийн 

шилжүүлгээр олгогдох төлбөр 

lump sum for medical treatment/care due to official duties/service 

공무상요양 일시금 мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин эмчлүүлэхэд нэг 

удаагийн хийгдэх төлбөр 

lump sum of bereaved family's pension 유족연금일시금 гэр бүлийн гишүүн 

нас барсаны улмаас олгох нэг удаагийн тэтгэмж 

lump sum of retirement pension 퇴직연금일시금 ажлаас чөлөөлөгдөхөд 

олгох нэг удаагийн тэтгэмж 

lump sum of retirement pension deduction 퇴직연금공제일시금 тэтгэвэрт 

гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 

lump sum of the bereaved family 유족일시금 гэр бүлийн гишүүн нас 

барсаны улмаас нэг удаагийн шилжүүлгээр олгох төлбөр 

lump sum payment or benefits for death 사망일시금 нас барсны улмаас 

нэг удаагийн шилжүүлгээр олгогдох төлбөр 

lump sum refund 반환일시금 нийт үнийн дүнг буцаах 

lump sum to the bereaved family 유족일시금 гэр бүлийн гишүүн нас 
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барсаны улмаас нэг удаагийн шилжүүлгээр олгох төлбөр 

lump-sum compensation for disability 장해보상일시금 нэг удаа олгогдох 

тахир дутуугийн тэтгэмж 

lump-sum deduction for a retirement pension 퇴역연금공제일시금 тэтгэвэрт 

гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн суутгал 

lump-sum disability benefit 장해보상일시금 хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 

нэг удаагийн тэтгэмж 

lump sum of a retirement pension 퇴역연금일시금 тэтгэвэрт гарахад олгох 

нэг удаагийн тэтгэмж 

lump-sum payment for retirement 퇴직일시금 тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 

удаагийн төлбөр 

lump-sum pension for retirement 퇴직연금일시금 тэтгэвэрт гарахад олгох 

нэг удаагийн тэтгэмж 

luring 유인;유치(誘致) залилах, хууран мэхлэх
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magazine 잡지 сэтгүүл 

mail 우편;우편물 татвар, түрээсийн хөлс, шуудан 

mail ballot 우편투표 шуудангаар санал хураах 

mail order 통신판매 шуудангаар өгсөн захиалга 

mail-order sale/distribution 통신판매 шуудангаар бараа худалдах, 

хүргүүлэх захиалга өгөх 

mail/postal service 우편 шуудангийн үйлчилгээ 

main examination 주신문 үндсэн шалгалт 

main office 주사무소 төв байгууллага 

main registration 주등기 үндсэн бүртгэл 

main sentence 본문;주문(主文) үндсэн ял, гол шийтгэл 

main tax 본세 үндсэн татвар 

main/principal office 본점 төв байгууллага 

mainsail 주범(主帆) гол хэрэгтэн 

maintenance 부양;유지;정비;존속(存續) сахиулах, батламж, мэдэгдэл, 

хэвийн ажиллуулах, хангамж, тэтгэлэг, дэмжлэг туслалцаа 

maintenance of a resale price 재판매가격유지 бөөний үнийг хэвээр хадгалах 

maintenance of order 질서유지 тэтгэлэг авхад бөглөдөг хуудас 

maintenance of a public prosecution 공소유지 бүх нийтийн мөрдөн мөшгөлт 

явуулах 

maintenance of public security/peace 보안 нийтийн аюулгүй байдал, энх 

тайвныг хамгаалах 

major 성년자 насанд хүрсэн, ахмад, мэр, чухал, гол, үндсэн 

M 

M 
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major line of trade 주요업종 худалдааны үндсэн зам 

major points 요지 гол санаа 

major stockholder/shareholder 주요주주 үндсэн хувьцаа эзэмшигч 

majority 과반수;성년 олонхи, насанд хүрсэн 

majority stockholder 대주주 хувьцаа эзэмшигчдийн олонхи 

make a thing available/accessible to the general public for inspection 

공람하다хянуулахаар олон нийтэд нээлттэй болгох 

make public 공개하다 нийгэмчлэх 

making up 보전(補塡) бүрдүүлэх 

mala fide 악의 шударга бус 

maladjusted 부적응의 шудрага бусаар зохицуулсан  

male line 남계 эрэгтэйн тал  

malpractice 업무상과실 шудрага бус практик, хууль зөрчсөн үйлдэл, 

эмчийн өвчтөнийг эмчлэхдээ гэмт байдлаар хайхрамжгүй хандах 

maltreatment 학대 хэрцгий харьцах 

man power 노동력;노동력 ажиллах хүч, хүний нөөц 

management 관리;영위;운영;지배;처리;취급 менежмент, удирдлага, зохион 

байгуулалт 

management and operation of harbor 항만관리운영 боомтын менежмент 

болон үйл ажиллагаа 

management authority 관리권;관리주체 удирдлагын эрх мэдэл 

management committee 운영위원회 менежментийн хороо 

management condition 경영상황 менежментийн нөхцөл байдал 

management delegation 경영위임 удирдлагын төлөөлөгч 

management guideline 경영지도기준;관리지침 менежментийн заавар 

management intervention 경영간섭 удирдлагад хөндлөнгөөс оролцох 

M 
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management obligation 관리의무 захиргааны хариуцлага 

management of a ship/vessel 선박관리 хөлөг онгоцны менежмент 

management of administrative affairs 사무관리 захиргааны хэргийн 

менежмент 

management of harbor 항만관리 боомтын захиргаа 

management of infrastructure facilities 사회간접자본시설관리 дэд бүтцийн 

байгууламжийн менежмент 

management of manpower/human resources 인력관리 хүний нөөцийн 

менежмент 

management of social overhead capital facilities 사회간접자본시설관리 

нийгмийн үндсэн хөрөнгийн нэмэгдэл зардлын менежмент 

management of the fund 기금운용 сангийн менежмент 

management right 지배권 удирдлагын эрх 

manager 관리인;지배인 менежер, захирагч 

manager of a ship/vessel 선박관리인 хөлөг онгоцны ахмад 

manager of property 재산관리인 өмчийн захирагч 

manager of tax payment 납세관리인 татвар төлөлт хариуцсан ажилтан 

manager register 지배인등기부 менежерийн бүртгэл 

manager registration 지배인등기 менежерийн бүртгэл хийх 

managerial rule/regulation 운영규정 захиргааны дүрэм, журам 

managing agency/authority 관리청 тэргүүлэгч агентлаг, байгууллага 

managing body/entity 관리주체 удирдагч этгээд, нэгж 

managing director 본부장;상무이사 гүйцэтгэх захирал 

mandatary 수임인;수임자 гэрээгээр үүрэг гүйцэтгэгч, итгэмжлэгдэгч, 

папын бүрэн эрхт төлөөлөгч 

mandatory circulation 강제통용 заавал эрэн сурвалжлах, заавал 

эргэлтэд оруулах 

M 
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mandatory provisions 강행규정 императив шинжтэй заалт 

manic-depressive insanity 조울증 сэтгэцийн өвчин 

manifest 적하목록 ачааны мэдүүлэг 

manifestation 표시 нийтлэх, зарлах, баталгаа, нотолгоо 

manifestation column 표시란 нийтлэл  

manifestation of will 의사표시 гэрээслэлийн баталгаа 

manpower 인력 ажиллах хүч, хүний нөөц 

manpower bank 인력은행 хүний нөөцийн сан 

manslaughter by negligence 과실(過失)치사 болгоомжгүй хүний амь нас 

хороох 

manual 편람 удирдамж, заавар, гарын авлага 

manufacture 제작;제조 бэлтгэлт, үйлдвэрлэл 

manufacture value 제작가액 үйлдвэрийн үнэ 

manufactured article 제조물 үйлдвэрлэсэн зүйл 

manufactured goods 공산품 үйлдвэрлэсэн бараа 

manufactured products 공작물 үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 

manufactured tobacco 제조담배 үйлдвэрлэсэн тамхи 

manufacturer 생산자;제조업자 үйлдвэрлэгч, бэлтгэгч 

manufacturer of narcotics 마약제조업자 мансууруулах бодис бэлтгэгч 

manufacturer of psychotropic drugs 향정신성의약품제조업자 сэтгэцэд 

нөлөөлөх эмийн үйлдвэрлэгч 

manufacturer of ultra-narcotics 한외마약제제업자 аюултай мансууруулах 

бодис үйлдвэрлэгч 

manufacturing business 제조업 үйлдвэрлэлийн бизнес 

manufacturing process/progress 공정(工程) үйлдвэрлэлийн явц, дэвшил 

manuscript 원고(原稿) гар бичмэл, хэвлэгдээгүй бүтээл 

M 
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many and specified persons 특정다수인 хэд хэдэн болон тодорхой 

тогтоосон этгээд 

many and unspecified persons 불특정다수인 хэд хэдэн болон тодорхойгүй 

этгээд 

map 지도(地圖) газрын зураг 

margin 차액 зах, хязгаар, хил, ашиг, үлдэгдэл 

margin from transfer 양도차익 зөрүүн дээр хийх арилжаа 

marginal profit 차익 үлдэгдэл ашиг 

marginal profits from capital reduction 감자차익 хөрөнгө цомхотгосноос 

ашгийн хязгаарлалттай болох 

marginal tax amount 한계세액 ялгавартай татварын хэмжээ  

marijuana 대마;대마초 марихуан (хар тамхины ургамал) 

marine accident 해난 далайн хөлөг онгоцны осол 

marine cargo/freight transportation/ transport 해상화물운송 далайн ачаа 

тээвэрлэлт 

marine cargo/freight transportation/ transport brokerage 해상화물운송주선 

далайн ачаа тээвэрлэлтийн брокерийн үйл ажиллагаа 

marine cargo/freight transportation/ transport brokerage 해상화물운송주선 

далайн ачаа тээвэрлэлтийн брокерийн үйл ажиллагаа 

marine cargo/freight transportation/ transport brokerage business 

해상화물운송주선업 далайн ачаа тээвэрлэлтийн брокерийн бизнес 

marine cargo/freight transportation/ transport business 해상화물운송사업 

далайн ачаа тээвэрлэлтийн бизнес 

marine chart 해도 тэнгисийн газрын зураг 

marine facility establisher 해양시설설치자 далайн байгууламж байгуулагч 

marine insurance 해상보험 далайн даатгал 

marine insurance contract 해상보험계약 далайн даатгалын гэрээ 

M 
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marine insurance policy 해상보험증권 далайн даатгалын гэрчилгээ 

marine passenger transportation/transport 해상여객운송 далайгаар 

зорчигч тээвэрлэх 

marine passenger transportation/transport business 해상여객운송사업 

далайгаар зорчигч тээвэрлэх бизнес 

marine policy 해상보험증권 далайн бодлого 

marine pollution 해양오염 далайн усны бохирдолт 

marine pollution prevention certificate 해양오염방지증서 далайн усны 

бохирдолтоос сэргийлэх гэрчилгээ 

marine pollution prevention equipment 해양오염방지설비 далайн усны 

бохирдолтоос сэргийлэх тоног төхөөрөмж 

marine product 수산물 далайн бүтээгдэхүүн 

marine resources 수산자원 далайн нөөц 

marine technician 해기사 далайн техникч 

marine transportation brokerage business 해운중개업 далайн 

тээвэрлэлтийн брокерийн бизнес 

marine transportation business 해운업 далайн тээвэрлэлтийн бизнес 

marine transportation industry research fund 해운산업연구기금 далайн 

тээвэрлэлтийн аж үйлдвэрийн судалгааны хөрөнгө 

marine transportation/transport 해상운송 далайн тээвэрлэлт 

marine transportation/transport brokerage 해상운송주선 далайн 

тээвэрлэлтийн брокерийн үйл ажиллагаа 

mariner 해원 усан цэрэг 

marital property 부부재산 гэр бүлийн өмч 

marital property agreement 부부재산약정 гэр бүлийн өмч эзэмших 

хэлэлцээр 

M 
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marital property system 부부재산제 гэр бүлийн өмчийн тогтолцоо 

maritime map 해도 далайн зураглал 

maritime police 해양경찰 далайд журам сахиулагч цагдаа 

maritime preferred right 해상우선특권 далай, тэнгисийг илүүдүзсэн эрх 

maritime transportation authorities 해운관청 далайн тээврийн 

байгууллага 

mark 표시;표장;표지 тамга, шинж тэмдэг, загвар, тэмдэг 

market access quota/quantity 시장접근물량 зах зээлд гаргах тоо хэмжээ 

market-controlling enterpriser 시장지배적사업자 зах зээлд хяналт тавих 

ажлыг эрхлэгч 

market economy 시장경제 зах зээлийн эдийн засаг 

market price 시세(市勢) зах зээлийн үнэ 

market price/value 시가(市價);시장가격 зах зээлийн үнэлгээ 

market share 시장점유율 зах зээлийн хувь оролцоо 

market-dominating enterpriser 시장지배적사업자 зах зээлд давамгайлдаг 

үйлдвэрлэгч 

marking of origin 원산지표시 гарал үүслийн тэмдэг 

marking on a ballot paper 기표 саналын хуудсан тэмдэглэл хийх 

marriage 혼인 хурим, гэрлэлт 

marriage report 혼인신고 гэрлэлтийн тайлан 

marriage to a person with the same surname/family name 동성혼 адилхан 

овог, нэртэй хүнтэй хуримлах 

marriageable age 혼인적령 гэрлэх нас 

martial law 계엄 дайны эрх зүй 

mass media 언론 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 

mass media organization 언론기관 хэвлэл мэдээллийн байгууллага 

master 주인 эзэн, ахлагч, багш, магистр, ахмад 
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master craftsperson 명장 уран хүн 

master plan for national energy 국가에너지기본계획 үндэсний эрчим 

хүчний ерөнхий төлөвлөгөө 

mate 항해사 анд нөхөр, хамтран амьдрагч, хээлтэх 

materials for explanation 소명자료 тайлбарласан материал 

materials for tax assessment 과세자료 татварын үнэлгээний материал 

maternal blood relatives 모계혈족 эхийн талын цусан төрөл 

maternal line/side/descent 모계 эхийн удам 

maternity leave 산전후휴가 жирэмсний амралт 

maternity nurse 조산사 хүүхэд асрах 

matrilineal line/side/descent 모계 эхийн талын удам 

matrimonial property 부부재산 гэр бүлийн өмч 

matrimonial property agreement 부부재산약정 гэр бүлийн өмч эзэмших 

хэлэлцээр 

matrimonial property system 부부재산제 гэр бүлийн өмчийн тогтолцоо 

matrimony 혼인 гэрлэлт 

matter 사안 ажил, хэрэг, асуудал 

matter at issue 계쟁물 яригдаж буй асуудал 

matter for a prior decision/settlement 선결문제 урьдчилан шийдэх асуудал 

matter of a lawsuit 소송물 заргын асуудал 

matter of law 법률문제эрх зүйн асуудал 

matter to be entered/stated/mentioned 기재사항 мэдэгдвэл зохих асуудал 

matters concerned 소관(所關)의 санаа зовоосон асуудал 

matters delegated 위임사항 шилжүүлсэн асуудал 

matters entrusted 수탁사항 итгэмжилсэн асуудал 

matters of notification/notice 고지사항 мэдэгдэл хийх асуудал 
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matters subject to appraisal 감정사항 үнэлэх ёстой асуудал 

matters subject to examination/ interrogation 신문사항 шалгах, мөрдөн 

байцаах ёстой асуудал 

matters subject to notification/notice 고지사항 мэдэгдвэл зохих асуудал 

matters subject to public notice/ announcement 공시사항 нийтэд мэдэгдэх, 

зарлах ёстой асуудал 

matters subject to resolution 결의사항 тогтоол гаргах асуудал 

matters to be entered in the register 등기사항 бүртгэлд орох ажил 

matters to be entered/included in the articles of association 정관기재사항 

нийгэмлэгийн дүрэмд орох асуудал 

matters to be investigated ex officio 직권조사사항 албан ёсоор мөрдөн 

байцаах ёстой хэрэг 

matters to be observed 준수사항 дагаж мөрдвөл зохих асуудал 

matters to be registered 등기사항 бүртгүүлэх ёстой ажил хэрэг  

maturity 만기 насанд хүрэх, санхүүгийн хэрэгслийн үргэлжлэх хугацаа 

maturity date 변제기 санхүүгийн хэрэгслийн үргэлжлэх өдөр 

maximum amount of loans 대부한도 зээлийн дээд хэмжээ 

maximum limit 최고(最高)한도 дээд хязгаар 

maximum limit of loans 여신한도 зээлийн дээд хязгаар 

maximum or minimum amount 한도액 дээд, доод хэмжээ 

maximum price 최고(最高)가격 хамгийн дээд үнэ 

Mayor of a Metropolitan City 광역시장 Нийслэл хотын захирагч 

means 자력(資力) арга, мөнгө хөрөнгө 

means of defense 방어방법 батлан хамгаалах арга хэрэгсэл 

means of domestic payment 내국지급수단 дотоодын төлбөрийн хэрэгсэл 

means of foreign payment 대외지급수단 гадаадын төлбөрийн хэрэгсэл 

means of ordinary collection 보통징수방법 татвар цуглуулах ердийн арга 
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means of paying a debt 변제방법 өр төлөх арга 

means of payment 지급방법;지급수단 төлбөрийн хэрэгсэл 

means of transportation 교통기관;교통수단 тээврийн хэрэгсэл 

measure 조치 хэмжүүр, арга хэмжээ 

measure at all times 상시측정하다 урт хугацааны арга хэмжэ 

measure for closure/shutdown/closedown 폐쇄조치 хаах үеийн арга хэмжээ 

measure for preventing dangers 위험방지조치 аюулыг зайлуулах арга 

хэмжээ 

measure of refusal 거부처분 татгалзах арга хэмжээ 

measure of removal/dismissal from office 면직처분 ажлаас халах арга 

хэмжээ 

measure of salary reduction 감봉처분 цалин бууруулах арга хэмжээ 

measure of transaction suspension 거래정지처분 арилжааг түр зогсоох 

арга хэмжээ 

measure on a regular basis 상시측정하다 байнга хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

measure to prevent dangers 위험방지조치 аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ 

measure to prevent the soil pollution/ contamination 토양오염방지조치 

хөрсний бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ 

measures for extermination/eradication 구제(驅除)조치 устгах арга хэмжээ 

measures 시책 арга хэмжээ 

Measures for Proper Guidance of Local Prostitute 지방윤락여성선도대책 

Орон нутагт биеэ үнэлэхтэй холбогдуулан зохих зааварчлага өгөх арга 

хэмжээ 

measures for remedy/relief 구제(救濟)조치 эмчилгээ, тусламж үзүүлэх арга 

хэмжээ 
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measures of correction 시정(是正)조치 засан сайжруулах арга хэмжээ 

measures of prohibition 금지조치 хориглолтын арга хэмжээ 

measuring network installation program 측정망설치계획 хэмжүүрийн 

сүлжээ угсрах хөтөлбөр 

mechanical failure/trouble 고장 механик гэмтэл 

medal 기장(記章);훈장 медаль 

media 매개물;매개물체 хэвлэл мэдээлэл 

median line 중앙선 гол шугам 

mediation 매개;조정;주선;중개 зуучлал, эвлэрүүлэлт 

mediation of mining damage 광해조정 уурхайн хохиролыг арилгахад 

зуучлах 

mediator 주선인 зуучлагч 

medical accidents 의료사고 эрүүл мэндийн осол 

medical business/service 의료업 эмнэлэгийн бизнес, үйлчилгээ 

medical care fund 의료보호기금 эмнэлэгийн арчилгаа сувилгааны сан 

medical care 의료보호 эмнэлэгийн тусламж 

medical care/treatment agency/institution 요양기관 эмнэлэгийн байгууллага 

medical care/treatment benefit 요양급여 эмчилгээний ач тус 

medical care/treatment expense/cost 요양비 эмчилгээний зардал 

medical certificate 건강진단서 эмчийн диплом  

medical corporation 의료법인 эмчилгээний корпораци 

medical disputes 의료분쟁 эмнэлэгийн тусламжтай холбогдсон маргаан 

medical doctor 의사(醫師) анагаах ухааны доктор 

medical examination certificate 건강진단서 эрүүл мэндийн шалгалтын 

гэрчилгээ 

medical examination 건강진단;진찰 эрүүл мэндийн шалгалт 

medical expense/cost 의료비 эмчилгээний зардал 
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medical history 병력(病歷) өвчний түүх 

medical inspection 검역 эрүүл мэндийн үзлэг 

medical institutions 의료기관 эрүүл мэндийн байгууллага 

medical insurance businesses 의료보험사업 эрүүл мэндийн даатгалын 

бизнес 

medical insurance premium 의료보험료 эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр 

medical insurance 의료보험 эрүүл мэндийн даатгал 

medical jurisprudence 법의학 эрүүл мэндийн хууль  

medical license 의사면허 эмчилгээний лиценз, тусгай зөвшөөрөл 

medical personnel 의료인 эмнэлэгийн ажилтан 

medical specialist 전문의 эмнэлэгийн ажилтан 

medical treatment and custody 치료감호эмнэлэгийн тусламж, саатуулах 

байр 

medical treatment and custody disposition 치료감호처분 эмнэлэгийн 

тусламж, саатуулах байр 

medical treatment and protection review committee 치료보호심사위원회 

эмнэлэгийн тусламж болон хамгаалалтын хяналтын хороо 

medical treatment expenses incurred in the course of performing public 

duties 공무상요양비 төрийн үүрэг гүйцэтгэх явцад гарсан эмнэлэгийн 

үйлчилгээний зардал 

medical treatment-related organization 의료기관 эмнэлэгийн тусламжтай 

холбоотой байгууллага 

medical welfare 의료복지 эрүүл мэндийн нийгмийн хамгаалал 

medicine distributor 의약품판매업자 эмийн итгэмжлэгдсэн борлуулагч 

meeting 집회;회합 уулзалт, цуглаан, хурал 

meeting of creditors/obligees 채권(債權)자집회 зээлдэгчдийн хурал 
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meeting of liquidators 청산인회 татан буулгагчдын хурал 

meeting record 회의록 хурлын илтгэл 

meeting rule 회의규칙 хурлын дэг 

member 가입자;계원;위원 гишүүн, оролцогч, тулгуур эрхтэн 

member for filling a vacancy 보궐위원 сул орон тоонд ажиллахаар 

өргөдөл гаргагч 

member of a collegiate division/court 합의부원 хамтын шүүхийн гишүүн 

member of an association 조합(組合)원 холбооны гишүүн 

member of local council 지방의회의원 орон нутгийн зөвлөлийн гишүүн 

member of partnership 조합(組合)원 хувьцаат нийгэмлэгийн гишүүн 

member of the armed forces 군인 зэвсэгт хүчний албан хаагч 

member of the board of directors 임원 захиралуудын зөвлөлийн гишүүн 

member of the board of education 교육위원 боловсролын зөвлөлийн гишүүн 

member of the conciliation committee 조정위원 эвлэрүүлэх хорооны гишүүн 

member of the military 군인 цэргийн албан хаагч 

member of the National Assembly 국회의원 Үндэсний ассамблейн гишүүн 

member of the State Council 국무위원 төрийн зөвлөлийн гишүүн 

member preparing the examination 출제위원 шалгалтад бэлдэх гишүүн 

member present 출석의원 оролцогч гишүүн 

member representing public interests 공익위원 олон нийтийн ашиг 

сонирхлыг төлөөлсөн гишүүн 

member representing workers 근로자위원 ажилчдыг төлөөлсөн гишүүн 

membership fees 조합(組合)비 гишүүний татвар 

memorandum 각서 санамж бичиг 

memorial 기념물 хөшөө дурсгал, санамж бичиг 

mens rea 고의 зориуд төлөвлөсөн санаатай 

menstruation leave 생리휴가 сарын тэмдэг ирсний чөлөө 
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mental capacity 의사능력 оюуны чадавхи, сэтгэх чадвар 

mental defection 심신상실 сэтгэцийн бүрэн бус байдал 

mental defectiveness 정신장애 сэтгэцийн бүрэн бус байдал 

mental disease 정신병 сэтгэцийн өвчин 

mental handicap/disability/disorder 심신장애;정신이상;정신장애 сэтгэцийн 

хэвийн бус байдал 

mental illness 정신병 сэтгэл мэдрэлийн өвчин 

mental weakness/retardation/infirmity 심신미약;심신박약;정신박약 

мэдрэлийн ядаргаа 

mentally defective person 심신상실자;정신장애자 сэтгэцийн гэмтэлтэй хүн 

mentally handicapped/disabled/disordered person 심신장애인;심신장애자 

оюуны хомсдолтой хүн, сэтгэцийн улмаас эрх зүйн чадваргүй болсон 

хүн 

mentally weak/retarded person 심신미약자;심신박약자 мэдрэлийн 

ядаргаатай хүн 

mercantile lien 상사유치권 худалдааны барьцаа 

merchandise 상품 бараа, худалдаа 

merchant 상인 худалдаачин, наймаачин 

merchant bank 종합금융회사 худалдааны банк 

merchant who engages in commercial transactions in his own name 당연상인 

өөрийн нэрийн өмнөөс худалдааны хэлцэл хийж буй худалдаачин 

merged company 합병회사 нийлсэн компани 

merger 병합;통합;합병 нийлэлт, нэгтгэл 

merger contract/agreement 합병계약 нийлүүлэх контракт, хэлэлцээр 

merger for the establishment of any new company 신설합병 шинэ компани 

байгуулахын тулд нийлэх 
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merger of a juristic person 법인합병 хуулийн этгээдийн нэгдэл 

merger of companies 회사합병 компаний нэгдэл 

merger registration 합병등기 нэгдсэний бүртгэл 

merger registration date 합병등기일 нэгдлийг бүртгэх хугацаа 

merit 가치 нэр хүнд, гавъяа 

merits 공로(功勞);본안 хэргийн гол учир 

merits of a civil case 민사본안사건 иргэний хэргийн гол утга 

messuage 가옥 эдэлбэр газар бүхий орон сууц 

metal mold 금형метал хөгц 

metamorphosis 변형 хувиралт, өөрчлөлт 

meteorological condition for instrument flight 계기비행기상상태 нислэгийн 

цаг уурын нөхцөл 

method of a public auction/sale 공매방법 нийтийн дуудлага худалдааны 

арга 

method of an objection/appeal 이의방법 давж заалдах арга ажиллагаа 

method of balloting 기표방법 санал хураах арга  

method of calculation/estimation/evaluation 산정방법 тооцоо, үнэлгээний 

арга 

method of depreciation 감가상각방법 үнэгүйдлийг зохицуулах арга 

method of dissatisfaction/objection 불복방법 татгалзлын арга 

method of evidence 증거방법 нотолгооны арга 

method of execution 집행방법 гүйцэтгэх арга 

method of general collection 보통징수방법 нийтлэг цуглуулалтын арга 

method of inspection 검사방법 хяналтын арга 

method of marking on a ballot paper 기표방법 саналын хуудас хийх арга 

method of offence/attack and defense 공격방어방법 зөрчил, дайралт, 

хамгаалалтын арга 
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method of payment 지급방법 төлбөрийн арга 

method of performance 변제방법 биелүүлэх арга 

method of performance/compliance/ execution 이행방법 биелүүлэх, 

гүйцэтгэх арга 

method of proof 증거방법 баталгаа, нотолгооны арга 

method of proportion to the amount of production 생산량비례법 

бүтээгдэхүүний хэмжээтэй харьцуулах арга 

method of public notice/announcement 공시방법 нийтэд мэдэгдэх, зарлах 

арга 

method of satisfaction 변제방법 гомдлыг хангах арга 

method of specifying a fixed rate 정률법 тогтоосон ханшийг тодорхойлох 

арга 

method of trial/examination 심리방법 шүүх ажиллагаа, мөрдөн 

байцаалтын арга 

method of vindication/explanation/ exculpation/defense/apology 소명방법 

цагаатгах, тайлбарлах, хамгаалах, өршөөл хүсэх арга 

Metropolitan City 광역시 Нийслэл хот 

Metropolitan City tax 광역시세 Нийслэл хотын татвар 

micro-organism deposition for patent procedures 특허절차상미생물기탁 

патентын журамд зориулсан микро организмын хадгаламж 

midtown air terminal business 도심공항터미널업 хотын төв хэсгийн нисэх 

цогцолборын бизнес 

midwife 조산사 эх баригч эмэгтэй 

midwifery clinic 조산원 эх барих эмнэлэг 

might 위력 сүр хүч, хүчин чадал 

migrant worker 이동근로자 цагаач ажилчин 



 
319 

migration 이동 цагаачлал, шилжин суурьшилт  

migratory worker 이동근로자 цагаач ажилчин 

military administration 군사행정 цэргийн захиргаа 

military command/order 군령 цэргийн командлал, тушаал 

military court 군사법원 цэргийн шүүх 

military demarcation line 군사분계선 цэрэггүй бүсийн зааг 

military device/equipment 군사기기 цэргийн хэрэгсэл, төхөөрөмж 

military forces 병력(兵力) зэвсэгт хүчин 

military government/administration 군정(軍政) цэргийн засаг захиргаа 

military judge 군판사 цэргийн шүүгч 

military judge advocate 군법무관 цэргийн шүүхийн өмгөөлөгч 

military judicial officer 군법무관 цэргийн шүүхийн офицер 

military judicial police officer 군사법경찰관리 цэргийн шүүхийн цагдаагийн 

ажилтан 

military law 군법 цэргийн эрх зүй 

military medical specialist training institution 군전공의수련기관 цэргийн 

эмнэлэгийн мэргэжилтэн бэлдэх сургалтын байгууллага 

military personnel 군인 цэргийн албан хаагч 

military personnel insurance 군인보험 цэргийн албан хаагчийн даатгал 

military prosecution chambers 군검찰부 цэргийн мөрдөн байцаах танхим 

military prosecutor 군검찰관 цэргийн прокурор 

military prosecutor`s office 군검찰부 цэргийн прокурорын газар 

military secret 군사기밀 цэргийн нууц 

military service 병역 цэргийн алба 

military serviceman 군인 цэргийн албан хаагч 

military student 학군(學軍) цэргийн сургуулийн сонсогч 

military supplies 군량 цэргийн хангамж 
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military trial 군사재판 цэргийн шүүх ажиллагаа 

military tribunal 군법회의 цэргийн шүүх 

military vessel/ship 군함 байлдааны хөлөг онгоц 

mine products 광물 уул уурхайн бүтээгдэхүүн 

mineral deposit 광상 эрдэс баялагийн орд 

mineral district/area 조광구 эрдсийн бүс, талбай 

mineral resources 광물 эрдэс баялаг 

mineral royalty 조광료 байгалийн баялаг ашигласны татвар, роялти 

mineral spring site 광천지 эрдэсжсэн булагтай газар 

minerals 광물 эрдэс бодис 

minimum amount 최저액 доод хэмжээ 

minimum auction price 최저경매가격 дуудлагын доод үнэ 

minimum issue price/value 최저발행가액 гаргах доод үнэ 

minimum price 최저액;하한가 доод үнэ 

minimum tax 최저한세 хамгийн бага татвар 

minimum wage 최저임금 цалингийн доод хэмжээ 

minimum wage amount 최저임금액 цалингийн доод хэмжээ 

Minimum Wage Deliberation Council 최저임금심의위원회 цалингийн доод 

хэмжээний талаар зөвлөлдөх зөвлөл 

minimum wage system 최저임금제 цалингийн доод түвшний тогтолцоо 

mining area/lot 광구 уул уурхайн ашиглалтын бүс 

mining concession 광업권 уул уурхайн хөнгөлөлт 

mining concession area 조광구 уул уурхайн хөнгөлөлтийн бүс 

mining concession fee 조광료 уул уурхайн хөнгөлөлтийн төлбөр 

mining foundation mortgage 광업재단저당 уул уурхайн сангийн барьцаа 

mining foundation register 광업재단등기부 уул уурхайн сангийн бүртгэл 
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mining foundations 광업재단 уул уурхайн сан 

mining industry ledger 광업원부 уул уурхайн үйлдвэрийн нэгдсэн данс 

mining industry/business 광업 уул уурхайн үйлдвэр, бизнес 

mining ledger 광업원부 уул уурхайн данс 

mining right 광업권 уурхай ажиллуулах эрх 

mining right by lease 조광권 түрээсээр уурхай ажиллуулах эрх 

mining right holder 광업권자 уурхай ажиллуулах эрх эзэмшигч 

mining right registration 광업권등록 уул уурхайн эрхийн бүртгэл 

Minister 장관 Сайд 

Ministry concerned 관계부처 холбогдох яам 

minor 미성년자;소년;연소(年少) насанд хүрээгүй хүүхэд, бага хэмжээний 

minor case 경미사건 ялимгүй хэрэг, насанд хүрээгүй хүүхдийн үйлдсэн хэрэг 

minor certificate 연소자증명서 насанд хүрээгүй хүүхдийн гэрчилгээ 

minor fine 과료(科料) бага хэмжээний торгууль 

minor offense 경범죄 ялимгүй зөрчил, насанд хүрээгүй хүүхдийн 

гаргасан зөрчил 

minority 미성년 цөөнх, сөрөг хүчин 

minority entitled to deduction 소수공제자 хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй насанд 

хүрээгүй хүүхэд 

minority opinion 소수의견 цөөнхийн байр суурь 

minority shareholder 소수주주 цөөнх хувьцаа эзэмшигч 

minority shareholders’ rights 소수주주권 цөөнх хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 

minority stockholders/shareholders 소액주주 цөөнх хувьцаа эзэмшигчид 

minutes 의사록;회의록 тэмдэглэл, хуралдааны протокол 

minutes for the proceedings 의사록 шүүх хуралдааны тэмдэглэл 

minutes of the board of directors 이사회의사록 захирлуудын зөвлөлийн 

хурлын протокол 
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minutes of the shareholders' meeting 주주총회의사록 хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын протокол 

misappropriation 남용;배임 хууль бусаар авах, хувьдаа завших 

miscarriage of auction 유찰 дуудлага худалдааг будлиантуулах 

miscellaneous land 잡종지 хэсэг газар 

miscellaneous property 잡종재산 янз бүрийн өмч 

misdemeanor 경범죄 нэлээд хүнд гэмт хэрэг 

misfeasance 남용 эс үйлдэх, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах 

mishap 유고(有故) осол, золгүй тохиолдол 

misrepresentation 사칭 гуйвуулах, будлиулах, санаатай хууран мэхлэх, 

хуурамч мэдүүлэг өгөх 

missing 분실;소재불명;실종 байлцаагүй, сураггүй алга болсон 

missing period 실종기간 сураггүй алга болсон хугацаа 

mission 공관;사절(使節) даалгавараар илгээх, томилолтоор явуулах, элч, 

төлөөлөгч, зорилго 

misspelled entry 오기 андуурч орох 

misspelling 오기 бичлэгийн алдаа гаргах 

mistake 착오 алдаа, төөргөдөл, буруу ойлгох 

mistake in determining relevant facts 사실오인 холбогдох баримтыг 

тогтооход алдаа гаргах 

mistake in writing 오기 бичгийн алдаа 

mistreatment of children 아동혹사 хүүхэдтэй хатуу ширүүн харилцах 

misusage 남용 буруу ашиглах, хортой ашиглах 

mitigation 감경;경감 хөнгөрүүлэх, багасгах 

mitigation of punishment 감형 ялыг хөнгөлөх 

mitigation of punishment in extenuation of circumstances 작량감경 



 
323 

 

хөнгөрүүлэх нөхцөлд ялыг хөнгөлөх 

mitigation or/and remission 감면 хөнгөрүүлэх буюу өршөөх 

mixing 조합(調合) нийлүүлэх 

mixture 혼합;혼화 хутгагч, нийлүүлэгч 

mock 모의(模擬) хиймэл, хуурамч, дууриамал 

modernization of logistics 물류현대화 бэлтгэл ажлын шинэчлэлт 

modernization of physical distribution 물류현대화 биетээр хуваарилахыг 

шинэчлэх 

modification 변경;변조;변형 өөрчлөлт, засвар 

modification of an indictment 공소장변경 ялын төлөвлөгөөг өөрчлөх 

modification of covenant/articles 규약변경 хэлэлцээр өөрчлөх 

modification of the articles of association 정관변경 нийгэмлэгийн дүрмийг 

өөрчлөх 

modifier 변조자 тодотгогч 

mole 방파제 тагнуул, хаалт, далан 

monetary 금융의;금전상의;통화(通貨)의 мөнгөний, валютын 

monetary claim 금전채권 мөнгөний гомдлын шаардлага 

monetary compensation 금전배상 мөнгөний нөхөн төлбөр 

monetary debt 금전채무 мөнгөн өр 

monetary liabilities 금전채무 мөнгөний үүрэг 

monetary policy 금융정책 мөнгөний бодлого 

Monetary Policy and Operation Committee 금융통화운영위원회 Мөнгөний 

бодлого, гүйлгээний хороо 

Monetary Policy Committee 금융통화위원회 Мөнгөний бодлогын хороо 

monetary stabilization bond 통화(通貨)안정증권 валютын ханш 

тогтворжуулах бонд 

money 금전;화폐 мөнгө, ашиг олох, хөлжих 
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money and goods provided for protection 보호금품 хамгаалалтад 

зориулсан мөнгө болон бараа 

money and valuables/goods 금품 мөнгө, үнэт зүйл, бараа 

money converted to retirement allowances 퇴직금전환금 өндөр насны 

тэтгэлэг олгоход зориулсан мөнгө 

money deposited 기탁금;예치금 хадгалуулсан мөнгө 

money due 납입금 өр төлбөрийн мөнгө 

money exchange 환전 мөнгө солих 

money for release from provisional seizure/attachment 가압류해방금 түр 

хураахаас чөлөөлсөн мөнгө 

money of annual expenditure 세출금 жилийн төсвийн зардлын мөнгө 

money of annual revenue/income 세입(歲入)금 жилийн орлогын мөнгө 

money paid 납입금 төлсөн мөнгө 

money payable periodically 정기금 тогтмол төлөх мөнгө 

money to be collected 징수금 цуглуулах ёстой мөнгө 

money to guarantee other's personal identity 신원보증금 бусдын хувийн 

нэр төрийн баталгааны мөнгө 

money to provide a personal reference 신원보증금 хувийн эрх хэмжээг 

хэрэгжүүлэх мөнгө 

money trust 금전신탁 мөнгөний итгэмжлэл 

money-lending 대금(貸金) мөнгөний зээл 

money-making 영리 мөнгө, ашиг олох 

monitoring of radio wave 전파감시 радио долгионыг хянах 

monopoly 독점;전매(專賣) дангаар ноёрхох, онц эрх 

monopoly business 전매사업 бизнесийн дангаар ноёрхол 

monopoly regulation 독점규제 дангаар ноёрхохыг зохицуулсан журам 
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monopoly regulation and fair trade 독점규제및공정거래 эрхийн 

зохицуулалт, шудрага худалдаа 

monthly amount of remuneration 보수월액(報酬月額) цалин хөлсний сарын 

хэмжээ  

monthly paid leave 월차유급휴가 цалинтай сарын чөлөө 

monthly paid worker 월급근로자 сараар цалинждаг ажилчин 

monthly payment 월지급액 сарын төлбөр 

monthly salary/wage 월급 сарын цалин 

monument 기념물 хөшөө дурсгал 

moorage 정계장 хөлөг онгоцны зогсоол 

moorage charge 정박료 хөлөг онгоцны зогсоолын хураамж 

mora creditoris 채권(債權)자지체 хугацаа хожимдуулсан зээлдэгч  

morale 사기(士氣) сэтгэл санааны байдал 

morality 도덕 ёс суртхуун 

morals 도덕 ёс суртхуун, хэм хэмжээ  

more than a half 과반수 тэн хагасаас илүү 

more than fifty percent 과반수 тавин хувиас илүү 

mortality accident 사망사고 ослоор нас барах 

mortgage 담보;저당;저당권 үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалж зээл авах, 

дэнчин 

mortgage bond 담보부사채 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны бонд 

mortgage claim 저당채권 үл хөдлөх хөрөнгөөр хангагдах гомдлын 

шаардлага 

mortgage creation/establishment 저당권설정 үл хөдлөх хөрөнгийн 

барьцаа тавих 

mortgage debenture 담보부사채 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагаар 

хангагдсан өрийн үүрэг 
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mortgage on a ship/vessel 선박저당;선박저당권 хөлөг онгоц барьцаалах 

mortgaged immovable/real property 저당부동산 барьцаалсан үл хөдлөх 

хөрөнгө 

mortgaged property 양도담보재산 барьцаалсан өмч 

mortgagee 저당권자 барьцаа авагч 

mortgagee of farmland 농지저당권자 фермерийн газрын барьцаа авагч  

mortgagor 저당권설정자 барьцаа өгөгч 

mother and child health service 모자보건사업 эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ 

mother and child protection facilities 모자보호시설 эх, хүүхдийг хамгаалах 

байгууламж 

mother and child self-support facilities 모자자립시설 эх, хүүхдийн өөрийгээ 

дэмжих байгууламж 

mother and child welfare clinic 모자복지상담소 эх, хүүхдийн халамжийн 

эмнэлэг 

mother and child welfare consultant 모자복지상담원 эх, хүүхдийн 

халамжийн зөвлөх 

mother and child welfare consultation office/center 모자복지상담소 эх, 

хүүхдийн халамжийн зөвлөлөгөө өгөх газар, төв 

mother and child welfare facilities 모자복지시설 эх, хүүхдийн халамжийн 

байгууламж 

mother and child welfare organization 모자복지단체 эх, хүүхдийн 

халамжийн байгууллага 

motion picture 영화 кино, сүүдэр 

motivation 동기 үндэслэл, дур сонирхол 

motive 동기 учир шалтгаан, өдөөлт, сэдэлт 
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motor bicycle 원동기장치자전거 моторт дугуй 

motor vehicle 자동차 автомашин 

motor vehicle 차량 мотоцикл 

motor vehicle registration place 차적지 автомашины бүртгэлийн газар 

motorcycle 원동기장치자전거 мотоцикл 

mourning occasion 상사(喪事) гашуудал тохиолдох  

movable 동산 хөдлөх хөрөнгө 

movable or immovable property without its owner 무주물 эзэмшигчгүй 

хөдлөх буюу үл хөдлөх хөрөнгө 

movable property 동산 хөдлөх хөроөнгө 

movable property without its owner 무주의 동산 эзэмшигчгүй хөдлөх 

хөрөнгө 

move 이전(移轉) санал, тогтоол/ оруулах, хүсэлт гаргах, арга хэмжээ 

авах 

movement 이동;이전(移轉) хөдөлгөөн, зорчих, шилжилт, суурьшилт, үйлдэл, 

зөөх, тээвэрлэх 

movie 영화 кино 

moving expense 이주비 шилжин суурьших зардал 

moving-in report 전입신고 нүүж ирсэн тухай илтгэл 

multi-family house 다가구주택 олон айл оршин суудаг байшин 

multi-household house 다가구주택;다세대주택 олон гэр бүл оршин суудаг 

байшин  

multi-level distributor 다단계판매업자 олон шаттай борлуулагч 

multi-level distributorship 다단계판매업 олон шаттай борлуулагч 

multi-level sale/marketing 다단계판매 олон шаттай хямдрал, зах зээл 

multi-level sales business 다단계판매업 олон шаттай худалдааны бизнес 

multi-level sales goods/items/articles 다단계판매상품 олон шаттай 
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хямдралтай бараа, эд зүйлс 

multi-level sales system 다단계판매조직 олон шаттай хямдралын 

тогтолцоо 

multi-level salesman 다단계판매원 олон шаттай худалдаачин 

multi-level salesman pocketbook 다단계판매원수첩 олон шаттай 

худалдаачны бүртгэл 

multi-level salesman register 다단계판매원등록부 олон шаттай 

худалдаачны бүртгэл 

multi-level seller/merchant 다단계판매자 олон шаттай худалдаачин 

Multilateral Investment Guarantee Agency 국제투자보증기구 Олон талт 

хөрөнгө оруулалтын баталгааны агентлаг 

multimodal freight 복합운송 олон төрлийн тээвэр 

multiple 배수(倍數) олон удаагийн, сүлжээ дэлгүүр 

multiple offenses 경합범 олон удаагийн гэмт хэрэг 

multiple-choice 선택형(選擇形) олон сонголттой 

municipal bond 지방채;지방채증권 хотын бонд 

municipal debt 지방채 хотын өр 

Municipal Ordinance 조례 Хотын захиргааны захирамж 

murder 살인;살해 аллага, хүн амины гэмт хэрэг 

murder by a robber 강도살인 дээрмийн аллага 

murder of a baby 영아살해 нялх хүүхэд алах 

musical works 음악저작물 хөгжмийн зохиол 

muster 소집 жагсаалын тооллого, цугларах 

muster notice 소집통지 цугларахыг мэдэгдэх 

mutual 상호(相互)적인 харилцан, хоёр талын  

mutual agreement procedure 상호(相互)합의절차 хоёр талын 
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тохиролцооны журам 

mutual agreement/consultation 상호(相互)합의 хоёр талын тохиролцоо, 

зөвлөлдөөн 

mutual aid fund/money 공제(共濟)금 харилцан туслалцах сан, мөнгө 

mutual aid system 공제(共濟)제도 харилцан туслалцааны тогтолцоо 

mutual aid/benefit 공제(共濟) харилцан туслалцаа, ач тус 

mutual aid/benefit association 공제(共濟)회 харилцан туслалцах нийгэмлэг 

mutual aid/benefit cooperative/association 공제(共濟)조합 харилцан 

туслалцах хоршоо, нийгэмлэг 

mutual assistance 상호(相互)원조 харилцан туслалцаа 

mutual assistance/cooperation 공조 харилцан туслалцаа, хамтын 

ажиллагаа 

mutual benefit 공동이익 харилцан ашиг тус  

mutual benefit fund for retirement 퇴직공제금 өндөр насны тэтгэвэрийн 

харилцан тэтгэлэгийн сан 

mutual company 상호(相互)회사 хоёр талын компани  

mutual contribution/investment 상호(相互)출자 хоёр талын хандив, 

хөрөнгө оруулалт 

mutual insurance 상호(相互)보험 харилцан даатгал  

mutual loan 상호(相互)대차 харилцан зээлдэх 

mutual savings 상호(相互)부금 хамтын, дундын хадгаламж
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name 명의;명칭;성명 нэр, овог  

name in the registration 등기명의 бүртгэлд тусгагдсан нэр 

name lender 명의대여자 нэр зээлдэгч 

name lending 명의대여 нэр зээлдүүлэх 

name of a crime/offense 죄명 гэмт хэрэг, зөрчлийн нэр 

name of aircraft 기명(機名) нисэх онгоцны нэр 

name of company 회사명;회사명의 компаний нэр 

name of place 지명(地名) газрын нэр 

narcotic 마약;마약중독자 мансууруулах бодис, мансуурагч 

narcotic addiction 마약중독 мансуурагч 

narcotic investigation official in Grade VI 마약수사주사 мансууруулах 

бодисын 6 дугаар зэргийн мөрдөн байцаагч 

narcotic/drug addict 마약중독자 мансууруулах бодис, хар тамхины 

донтон 

narcotics control officer 마약감시원 мансууруулах бодист хяналт тавьдаг 

ажилтан 

narcotics controller/regulator 마약관리자 мансууруулах бодисын хянагч, 

зохицуулагч 

narcotics importer 마약수입업자 мансууруулах бодис импортлогч 

narcotics investigation officer 마약수사사무관 мансууруулах бодистой 

холбоотой хэргийн мөрдөн байцаагч 

narcotics sub-distributor/subdivider 마약소분업자 мансууруулах бодисын 

туслах худалдаачин 

N

N 
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narcotics trafficking 마약거래 мансууруулах бодисын худалдаа 

nation 국가 төр, улс, үндэстэн, ард түмэн 

national 국민 үндэсний, улсын, төрийн, иргэн, харьяат 

National Academy of Sciences Award/Prize 학술원상 Шинжлэх ухааны 

шагнал эрхэлсэн үндэсний академи  

national administrative agency 국가행정기관 үндэсний засаг захиргааны 

агентлаг 

national agency 국가기관 холбооны агентлаг 

national armed forces 국군 үндэсний зэвсэгт хүчин 

National Bioethics Committee 국가생명윤리심의위원회 Үндэсний 

Биоэтикийн хороо 

national bonds/debts 국채үндэсний бонд, өр 

national constitution 국헌 үнэсний үндсэн хууль 

national defense 국토방위 үндэсний батлан хамгаалах хүчин 

National Economic Advisory Council 국민경제자문회의 Үндэсний эдийн 

засгийн зөвлөлдөх зөвлөл 

National Election Management Commission 중앙선거관리위원회 

Сонгуулийн менежментийн үндэсний хороо 

National Election Management Commission Regulation 

중앙선거관리위원회규칙 Сонгуулийн менежментийн үндэсний комиссын 

дүрэм 

national emblem 국장(國章) төрийн сүлд 

national emergency 국가비상사태 үндэсний онц байдал 

national expressway 고속국도 үндэсний хурдны зам 

national federation 중앙회 үндэсний холбоо 

national finance 국가재정 үндэсний санхүү 

national flag 국기(國旗) төрийн далбаа 

N 
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national funds 국고금 үндэсний сангууд 

national housing 국민주택 үндэсний барилгажилт 

national housing bond 국민주택채권 барилгажилтын үндэсний бонд 

national housing fund 국민주택기금 барилгажилтын үндэсний сан 

national housing fund bond 국민주택기금채권 барилгажилтын үндэсний 

сангийн бонд 

national industrial complex 국가공업단지 үндэсний үйлдвэрлэлийн 

цогцолбор 

National Institute of Health 국립보건원 эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэн 

national interests 국가이익 үндэсний ашиг сонирхол 

national investment fund 국민투자기금 үндэсний хөрөнгө оруулалтын сан 

national land development plan 국토개발계획 газрын хөгжлийн үндэсний 

төлөвлөгөө 

national pension benefits 국민연금급여 үндэсний тэтгэвэрийн тэтгэлэг 

National Pension Fund 국민연금기금 үндэсний тэтгэлэгийн сан 

national pension subscriber 국민연금가입자 үндэсний тэтгэвэрийн 

захиалагч 

national pension 국민연금 үндэсний тэтгэвэр 

National Plant Quarantine Service 국립식물검역소 Үндэсний ургамлын хорио 

цээрийн Үйлчилгээ 

National Police Agency 경찰청 үндэсний цагдаагийн агентлаг 

national policies 국책 үндэсний цагдаагийн газрууд 

national public official 국가공무원 үндэсний төрийн албан хаагч 

national referendum 국민투표 үндэсний санал асуулга 

national road/highway 국도 үндэсний хурдны зам 

National Savings Association 국민저축조합 Үндэсний хадгаламжийн 

N 
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нийгэмлэг 

national secret 국가기밀 үндэсний нууц 

national security 국가안보;국가안전보장үндэсний аюулгүй байдал, улсын 

аюулгүй байдал 

National Security Council 국가안전보장회의 үндэсний аюулгүй байдлын 

зөвлөл 

national security/integrity 국가보위 үндэсний аюулгүй байдал, эв нэгдэл 

national sovereignty 국권 төрийн бүрэн эрхт байдал 

national stock 국민주 үндэсний хувьцаа 

national stock trust 국민주신탁 үндэсний хувьцааны итгэмжлэл 

national subsidy 국고보조금 улсын татаас 

national tax 국세 үндэсний татвар 

National Tax Examination Committee 국세심사위원회 Үндэсний татварын 

хяналтын хороо 

national tax refund 국세환급 үндэсний татварыг буцаах 

National Tax Service 국세청 Үндэсний татварын алба 

national taxes in arrears 국세체납 үндэсний хугацаа хэтэрсэн татвар 

national treasures 국보 үндэсний сан хөмрөг 

National Treasury 국고 Үндэсний Сангийн яам 

National Treasury check 국고수표 Үндэсний Сангийн яамны чек 

National Treasury receipt 국고수납 Үндэсний Сангийн яамны мөнгөн орлого 

nationality 국적 иргэний харьяалал, төрт ёс, ард түмэн 

nationality of a ship 선박국적 хөлөг онгоцны харьяалал 

nationalization 국유화 улсын болгох, харьяат иргэн болголт 

nationwide plan 전국계획 үндэсний хэмжээний төлөвлөгөө 

native family 생가 уугуул гэр бүл 

natural disaster 천재지변 байгалийн гамшиг 

N 
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natural ecosystem conservation area 자연생태계보전지역 байгалийн эко 

системийг хамгаалах бүс 

natural ecosystem/ecology 자연생태계 байгалийн эко систем, экологи 

natural environment 자연환경 байгалийн нөхцөл 

natural environment conservation area/district 자연환경보전지역 байгалийн 

нөхцлийг хамгаалах бүс 

natural environment survey personnel 자연환경조사원 байгалийн нөхцлийг 

судалдаг ажилтан 

natural force 자연력 байгалийн хүчин зүйл 

natural fruit 천연과실 байгалийн жимс 

natural green 자연녹지 байгалийн ногоон өнгө 

natural green area/district 자연녹지지역 байгалийн ногоон бүс, дүүрэг 

natural history 자연사 байгалийн түүх 

natural monument 천연기념물 байгалийн дурсгал 

natural park 자연공원 байгалийн цэцэрлэгт хүрээлэн 

natural person 자연인 хувь этгээд  

naturalization 귀화 харьяат иргэн болголт 

obligatorily applicable workplace 당연적용사업장 заавал хэрэглэх ажлын 

байр 

nature 소질 байгаль, зан араншин, шинж чанар 

nature of subrogation 물상대위성 өөрчлөлтийн шинж чанар 

nature of the bill of exchange 상환(相換)증권성 шилжигч векселийн шинж 

чанар 

nature presentation area 풍치지구 байгалийн үзүүлбэрийн талбай 

nature protection campaign 자연보호운동 байгаль хамгаалах компанит 

ажил 

N 
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nautical 항해의 далайн, тэнгисийн 

naval base 해군기지 усан цэргийн бааз 

navigable way 항로 онгоц явахуйц усан зам 

navigation 항해 хөлөг онгоц жолодох 

navigation 항행 нисэх чиг тогтоох 

navigation accident 항해사고 усан онгоцны осол 

navigation of a ship/vessel 선박항행 хөлөг онгоцны жолоодлого 

navigation officer 항해사 хөлөг онгоцны жолооч 

navigation safety facility 항공보안시설 хөлөг онгоцны аюулгүйн 

төхөөрөмж 

navigational 항해의 чиг тогтоогч 

navigational/nautical mark 항로표지 чиг тогтоогч буюу далайн тэмдэг 

near relative 근친 ойрын садан, төрөл 

necessaries 생활필수품 зайлшгүй шаардлага, гарцаагүй эрэлт хэрэгцээ, 

нэн тэргүүний хэрэглээний зүйл 

necessary co-litigation 필요적공동소송 хойшлуулшгүй хамтарсан зарга 

necessary expense/expenditure 필요비 зайлшгүй зардал, зарлага 

necessary or useful expense 필요비 шаардлагатай буюу хэрэгцээтэй 

зардал 

necessary pleading 필요적변론 шаардлагатай мэтгэлцээн 

necessity 긴급피난 зайлшгүй байдал 

necessity for warrants 영장제도 баталгааны хэрэгцээ 

negation 부인 үгүйсгэл, няцаалт 

neglect 해태 алдаа, осол, хайхрамжгүй байдал 

neglect of duties 근무태만;직무태만 үүргээ эс биелүүлэх 

neglect while on duty 근무태만 ажил үүрэгтээ цалгар назгай хандах 

neglectful 부주의한 хайхрамжгүй, тоомсоргүй 
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negligence 과실(過失) хайхрамжгүй, хариуцлагагүй байдал 

negligence criminal 과실(過失)범 гэмт хэргийн шинжтэй хайхрамжгүй байдал 

negligence in the conduct of business 업무상과실 бизнес эрхлэхдээ 

хайхрамжгүй хандах 

negotiable bill 융통어음 хөрвөх чадвартай вексель 

negotiable instruments 유통증권 гүйлгээний баримт бичиг 

negotiating group/party 교섭단체 хэлэлцээний баг, тал 

negotiation 교섭;협상 хэлэлцээ хийх, худалдаа хийх, иргэний гүйлгээ 

negotiation body 교섭단체 хэлэлцээ хийх байгууллага 

neighboring commercial area 근린상업지역 зэргэлдээ арилжааны бүс 

neighboring copyright 저작인접권 зэрэгцсэн зохиогчийн эрх 

net assets 순자산 цэвэр хөрөнгө 

net loss 순손실 цэвэр алдагдал 

net premium 순보험료 цэвэр урамшил 

net profit 순이익 цэвэр ашиг 

net profit for the current period/term 당기순이익 тухайн хугацааны цэвэр 

ашиг 

net value of the estate 순재산액 хөрөнгийн цэвэр үнэ 

neutral 중립의 төвийг сахих, төвийг сахисан улс 

neutrality 중립 төвч, голч үзэл, бодитой 

new Act 신법 шинэ хууль 

new auction 신경매 шинэ дуудлага худалдаа 

new construction 신축 шинэ барилга 

new family register 신호적 гэр бүлийн шинэ бүртгэл 

new product 신제품 шинэ бүтээгдэхүүн 

new registration 신등기 шинэ бүртгэл 
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new stocks/shares 신주 шинэ хувьцаа 

new technology 신기술 шинэ технологи 

new technology project financing company 신기술사업금융회사 шинэ 

технологийн төсөл санхүүжүүлдэг компани 

new technology project investment cooperative 신기술사업투자조합 шинэ 

технологийн төслийн хөрөнгө оруулалтын хоршоо 

newborn baby 신생아 шинэ төрсөн хүүхэд 

newly-issued stocks 신주 шинээр гаргасан хувьцаа 

news 보도(報道) мэдээ 

news of counter-argument 반론보도 эсрэг тайлбарын мэдээлэл 

newspaper 신문(新聞) сонин 

newspaper coverage 보도(報道) сонины хавтас 

next 후순위 дараагийн, хажуугийн 

night search 야간수색 шөнийн эрэл 

night work/duty 야간근로 шөнийн цагийн ажил, үүрэг 

night-soil 분뇨 шөнийн бохирдол 

no-par value stock 무액면주;무액면주식 бага үнэтэй хувьцаа 

no-warranty bond 무보증사채 баталгаагүй бонд 

noise 소음 шуугиан 

nomination 선임;지명(指名) томилолт, нэр дэвшүүлэлт 

nominative claim 지명채권 нэрлэсэн гомдлын шаардлага 

non bis in idem 일사부재리 нэг шийдэгдсэн хэргийг дахин шүүхгүй байх 

зарчим 

non-acceptance 불수리;인수거절 хүлээн авахаас татгалзах 

non-calculation of the taxation value of inheritance tax 상속세과세가액불산입 

өв залгамжлалын татварын татвар ногдуулах үнэлгээг үл тооцох 

non-capital special corporation 무자본특수법인 үндсэн хөрөнгийн бус 
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тусгай корпораци 

non-confidence 불신임 итгэлгүй, үнэмшилгүй 

non-contentious case litigation procedure 비송사건절차 зөвшөөрөөгүй 

хэргийн заргын журам 

non-contentious litigation case 비송사건 зөвшөөрөөгүй заргын хэрэг 

non-exclusive license 통상실시권 онцгой бус лиценз 

non-existence of a resolution 결의부존재 тогтоол гараагүй байх 

non-existing 부존재 үл орших 

non-imposition 비과세 ногдуулахгүй байх 

non-inclusion of inheritance taxation value 상속세과세가액불산입 өв 

залгамжлалын татварын үнэлгээг үл тооцох 

non-information 불고지 мэдээлэлгүй 

non-juristic person 비법인 хуулийн этгээд бус байх 

non-life insurance 손해보험 бүх насны бус даатгал 

non-litigious family/domestic case 가사비송사건 маргаангүй гэр бүл, 

дотоодын хэрэг 

non-mandatory provision 임의규정 заавал биелүүлэхгүй заалт 

non-monetary claims 비금전채권 мөнгөний бус гомдлын шаардлага 

non-notification 불고지 зарлаагүй үйлдэл 

non-open port 불개항장 хаалттай боомт 

non-payment 부도(不渡) төлбөр эс хийгдэх 

nonpayment of debt 채무불이행 өрөө төлөхгүй байх 

non-performance 불이행 биелүүлэхгүй байх 

non-performance of a monetary obligation 금전채무불이행 мөнгөний үүргээ 

эс биелүүлэх 

non-permission of successful bid 경락불허 боломжтой үнэ санал 
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болгохыг эс зөвшөөрөх 

non-profit corporation 비영리법인 ашгийн бус корпораци 

non-profit domestic corporation 비영리내국법인 ашгийн бус дотоодын 

корпораци 

non-profit domestic juristic person 비영리내국법인 ашгийн бус дотоодын 

хуулийн этгээд 

non-profit juristic person 비영리법인 ашгийн бус хуулийн этгээд 

non-profit organization 비영리단체 ашгийн бус байгууллага 

non-prosecution 불기소 мөрдлөг мөшгөлтгүй  

non-prosecution disposition 불기소처분 мөрдлөг мөшгөлтгүйгээр 

шилжүүлэх 

non-registered check 무기명식수표 бүртгэгдээгүй чек 

non-resident 비거주자;불구속 байнга оршин суудаггүй этгээд 

non-retroactivity 불소급 буцаан хэрэглэх боломжгүй 

non-standing 비상근 зогсолтгүй 

non-suspension of execution 집행부정지 гүйцэтгэлийг хойшлуулахгүй байх 

non-taxable corporation 비과세법인 татвар төлөх ёсгүй корпораци 

non-taxable goods 비과세물품 татвар ногдуулах ёсгүй бараа 

non-taxable income 비과세소득 татвар төлөх ёсгүй орлого 

non-taxable income of (property) conveyance 비과세양도소득 эд хөрөнгө 

/өмч/-ийн татвар төлөх ёсгүй орлого 

non-taxable juristic person 비과세법인 татвар төлөх ёсгүй хуулийн этгээд 

non-taxable transfer income 비과세양도소득 татвар төлөх ёсгүй 

гуйвуулгын орлого 

non-taxation 비과세 татвар ногдуулах ёсгүй 

non-voting stocks 의결권행사금지주식 саналын эрхгүй хувьцаа эзэмшигч 

nonexistence 부존재 хоосон, үл орших, байхгүй байх 
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nonfeasance 부작위 үүргээ эс биелүүлэх, эс үйлдэхүй 

nonfulfillment of obligation 채무불이행 үүргээ биелүүлэхгүй байх байдал 

nonfulfillment of obligation/duty 의무불이행 үүргээ биелүүлэхгүй байх 

байдал 

nonpayment 미관지구 төлбөр эс хийгдэх 

nonperformance of obligation/duty 의무불이행 үүргээ гүйцэтгэхгүй байх 

nonperformance of obligation 채무불이행 үүргээ гүйцэтгэхгүй байх 

nontaxable object 비과세대상 татвар төлөх ёсгүй объект 

nonvoting stocks 무의결권주 саналын эрхгүй хувьцаа 

normal management expense/cost 일반관리비 менежментийн ердийн 

зардал 

normal price 정상가격 ердийн үнэ 

normal trading price 통상거래가격 ердийн арилжааны үнэ 

normalization of management 경영정상화 менежментийг хэвийн болгох 

notarial document/deed 공정증서;공증문서 нотариатын баримт бичиг, 

хэрэг 

notarial system 공증제도 нотариатын тогтолцоо 

notarization of the articles of association 정관인증 нийгэмлэгийн эд юмсыг 

нотариатаар гэрчлүүлэх 

notary public 공증인 улсын нотариад 

note 각서;어음 тэмдэглэл, нот бичиг, мөнгөн тэмдэгт, цаасан мөнгө, тайлбар, 

данс, тооцоо 

notice 고지;통지 мэдэгдэл, сонордуулга, өргөдөл 

notice duty 통지의무 мэдэгдэх үүрэг 

notice expenses/costs 고지비용 мэдэгдэх зардал 

notice for the payment of penalty 범칙금납부통고서 торгуулиа төлөх тухай 
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мэдэгдэл 

notice of a lawsuit 소송고지 гомдлын шаардлагын тухай мэдэгдэл 

notice of an action 소송고지 нэхэмжлэл гаргасан тухай мэдэгдэх хуудас 

notice of demand 최고(催告) шаардлагын тухай мэдэгдэл 

notice of deposit 공탁통지 урьдчилгаа төлөх тухай мэдэгдэл 

notice of draft 소집통지 төслийн тухай мэдэгдэл 

notice of payment 납부고지;납부고지서;납부통지;납입고지;납입고지서 төлбөр 

хийх тухай мэдэгдэх хуудас 

notice of prohibition 금지통고 хориглосон тухай мэдэгдэл 

notice of tax payment 납세고지;납세고지서 татвар төлөх тухай мэдэгдэл 

notice of transfer/assignment/conveyance 양도통지 шилжүүлэх тухай 

мэдэгдэл 

notice of the imposition of military service 병역의무부과통지서 цэргийн 

албанд дайчлах тухай зарлан дуудах 

notice of urging 독촉장 шаардлагын тухай мэдэгдэл 

notice on a right 권리신고 эрхийн талаар сануулах 

notice to urge payment 납부최고 төлбөр шаардах тухай мэдэгдэх 

notification 최고(催告);통고;통지 мэдээ, мэдэгдэл 

notification disposition 통고처분 мэдэгдэл шилжүүлэх 

notification expenses/costs 고지비용 мэдэгдэл хийх зардал 

notification for penalty payment 범칙금납부통고서 торгууль төлөх тухай 

мэдэгдэл 

notification of date 기일통지 хугацаа зарлах 

notification of payment 납부고지;납입고지 төлбөрийн тухай мэдэгдэл 

notification of tax payment 납세고지 татвар төлөх тухай мэдэгдэл 

notification of the convocation 소집통지 хурал зарлах 

notification on tax payment 납세고지 татвар төлөх талаар мэдэгдэх 
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notification 고지 мэдэгдэл, зар 

notified tax amount 고지세액 мэдэгдсэн татварын хэмжээ 

novation 경개(更改) үүрэг шилжүүлэлт, үүргийн эрхийн шилжүүлэлт 

novelty 신규성 шинэлэг байдал, сонин хачин 

nuclear 원자로 цөмийн 

nuclear energy/power 원자력 цөмийн эрчим хүч, цөмийн зэвсэгтэй улс 

nuclear fuel cycling project 핵연료주기사업 цөмийн түлш боловсруулах 

төсөл 

nuclear fuel material/substance 핵연료물질цөмийн түлшний материал, 

түүхий эд 

nuclear material/substance 핵물질 цөмийн материал, түүхий эд 

nuclear raw/source material 핵원료물질 цөмийн түүхий эд, эх үүсвэрийн 

материал 

nullification 소멸;실효(失效) хүчингүй болгох, цуцлах 

nullification judgment 제권판결 хүчингүй болгох шийдвэр 

nullification of merger 합병무효 нэгдсэнийг цуцлах 

nullity 무효 үндэслэлгүй байдал, хүчин төгөлдөр бус байдал 

nullity of a resolution 결의무효 тогтоол хүчин төгөлдөр бус байх 

nullity of election 선거무효 сонгууль хүчин төгөлдөр бус болох 

nullity of establishment/incorporation 설립무효 байгууллага, корпорацийг 

хүчингүй гэж үзэх 

nullity of merger 합병무효 нэгтгэлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох 

nullity of the issue of new stocks 신주발행무효 шинэ хувьцаа гаргасныг 

хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх 

nullity of the reduction of capital 감자무효 үндсэн хөрөнгийг багасгасныг 

хүчингүйд тооцох 
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nullity of the registration of utility model right 실용신안등록무효 патентын 

үлгэрчилсэн эрхийн бүртгэлийг хүчингүй гэж үзэх 

number of land lot 지번 газрын хэмжээ 

number of stocks/shares 주식수 хувьцааны хэмжээ 

number of the days of detention pending trial/judgment 미결구금일수 шүүх 

ажиллагаа явагдах хугацаанд саатуулах хоногийн тоо 

number of the days of pre-trial detention 미결구금일수 шүүх ажиллагаа, 

шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө урьдчилан саатуулах өдрийн тоо 

number of times 회수(回數) нэлээд хэдэн удаа 

numerical land cadastral book 수치지적부 газрын кадастрын тоон 

илэрхийлэлтэй тэмдэглэл 

nursery facilities 보육시설 хүүхэд саатуулах газар 

nursery facilities in a workplace 직장보육시설 ажлын байран дахь хүүхэд 

саатуулах газар 

nursery school 보육시설 хүүхдийн цэцэрлэг 

nursing 수유(授乳) сувилгаа
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oared vessel 노도선 сэлүүрт завь 

oath 서약;선서 тангараг 

oath by a witness 증인선서 гэрчийн өмнө тангараг өргөх 

oath refusal 선서거부 тангарагаасаа няцах 

obedience 복종;이행;준수 захирагдах 

object 목적;물;물건;물품 зүйл, эд юмс, зорилго, объект 

object borrowed 차용물 зээлдсэн зүйлс 

object for public use 공용(公用)물 нийтийн эзэмшлийн объект 

object leased 임차물 түрээсэлсэн объект 

object of a contract 계약목적 гэрээний объект 

object of investment 출자목적 хөрөнгө оруулалтын зорилго 

object of non-taxation 비과세대상 татвар ногдуулах ёсгүй эд юмс 

object of priority control 중점관리대상 тэргүүн ээлжинд шалгах объект 

object of purchase and sale 매매목적;매매목적물 худалдан авах, худалдах  

зүйл 

object of regulation/control 규제대상 дүрэм, хяналтад хамрагдах зүйл 

object of taxation 과세대상;과세물건 татвар ногдуулах зүйл 

object subject to taxation 과세대상;과세물건 татвар төлөгдөх зүйл 

object to adjudication 심판대상 хүлээн зөвшөөрөгдөх зүйлс 

object to be inspected 검사대상 шалгагдах ёстой зүйл 

object to be managed by priority 중점관리대상 тэргүүн ээлжинд 

менежмент хийгдэх зүйл 

objection 대항;반론;이의;항변 татгалзал, эсэргүүцэл, татгалзах үндэслэл, 

O

O 
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шалтаг 

objection report 반론보도 татгалзлын тайлан 

objection system 이의신청제도 татгалзлын тогтолцоо 

objective 목적 бодит, материаллаг 

obligation 의무;채무 үүрэг, төлөх үүрэг, хэлэлцээр, контракт 

obligation arisen from an unlawful act 불법행위채권 хууль бус үйлдлээс 

үүссэн үүрэг 

obligation certificate 채무증서 үүргийн баталгаа 

obligation guarantee 채무보증 үүргийн баталгаа 

obligation of a check 수표채무 хянан шалгах үүрэг 

obligation of management 관리의무 менежмент явуулах үүрэг 

obligation of public notice/announcement 공시의무 нийтэд мэдээлэх үүрэг 

obligation of publication 공시의무 хэвлэн нийтлэх үүрэг 

obligation of supervision 감독의무 хянан шалгах үүрэг 

obligation of support 부양의무 дэмжлэг үзүүлэх үүрэг 

obligation of the prohibition of concurrent offices 겸직금지의무 ажил, 

албан тушаал давхар хашихыг хориглох үүрэг 

obligation to compensate 배상책임 нөхөн төлөх үүрэг 

obligation to give/make a public notice/announcement 공시의무 олон 

нийтэд мэдэгдэл, мэдээлэл өгөх, хийх үүрэг 

obligation to present/submit documents 문서제출의무 бичиг баримт 

танилцуулах, өгөх үүрэг 

obligation to return 반환의무 буцаах, буцаан өгөх үүрэг 

obligation/liability of repayment 상환(償還)의무 эргэн, буцаан төлөх үүрэг 

obligation/liability to pay 납부의무 төлбөр төлөх, хийх үүрэг 

obligation/liability to report 신고의무 тайлагнах үүрэг 

obligations of bill 어음채무 төлбөрийн баримтын үүргүүд 

O 
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obligator for registration 등기의무자 бүртгүүлэх үүрэг гүйцэтгэгч 

obligatory provisions 강행규정 заавал биелүүлэх гэрээний заалтууд, 

нөхцөлүүд 

obligee 채권(債權)자 үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

obligee to provisional/temporary disposition/measure 가처분채권자 түр 

зуурын шийдвэр, арга хэмжээний үүрэг гүйцэтгүүлэгч 

obligee's right of revocation 채권(債權)자취소권 үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн 

цуцлах эрх 

obligor 채무자 өөртөө үүрэг хүлээсэн этгээд, үүрэг гүйцэтгэгч 

obligor for redemption 상환(償還)의무자 барьцаанаас чөлөөлөх үүрэг 

хүлээгч 

obligor to the right of recourse 소구의무자 шүүхэд хандах эрхтэй үүрэг 

хүлээгч 

oblique line 사선(斜線) ташуу зураас 

obscene act 음란 зүй зохисгүй, ёс бус, эрээ цээргүй үйлдэл 

obscenity 음란 зүй зохисгүй, эрээ цээргүй зан үйл, хараал, доромжлол 

observance 준수 сахин биелүүлэх, дагаж мөрдөх 

observation 감수(監守);감시 дагаж мөрдөх, сахих, ажиглалт, судалгаа 

obstacle 방해물;장애 саад, саад тотгор, бартаа 

obstruction 방해;장애 саад болох, саад учруулах 

obstruction of exercise of a right 권리행사방해 эрхээ хэрэгжүүлэхэд саад 

учруулах 

obstruction of the performance of official duties 공무집행방해 албан үүргээ 

гүйцэтгэхэд саад учруулах 

obtainment 소지;습득(習得);취득 олж авах, үйлчилсээр байх 

obvious 공연한 илэрхий, мэдээжийн, ойлгомжтой 

O 
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obviously 공연히 илт, мэдээж хэрэг 

occasional imposition/levying 수시부과 түр хугацаагаар ногдуулах 

occasional imposition/levying amount 수시부과금 түр хугацаагаар 

ногдуулах хэмжээ 

occupation 직업 эзэмшил, ажил мэргэжил, булаан эзлэх 

occupation and use fee 점용료 эзэмших, ашиглах хөлс, төлбөр 

occupation stabilization agency 직업안정기관 хөдөлмөрийн тогтвортой 

байдлыг хангах агентлаг 

occupation without permission 무단점유 зөвшөөрөлгүйгээр эзэмших 

occupational ability/capability/capacity 직업능력 мэргэжлийн ур чадвар, 

чадвар, чадамж 

occupational ability/capability/capacity development allowance 

직업능력개발수당 мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, чадамжаа 

дээшлүүлсэний урамшуулал 

occupational ability/capability/capacity development business 직업능력개발 

사업 мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх бизнес 

occupational ability/capability/capacity development training 

직업능력개발훈련 мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, чадамж дээшлүүлэх, 

хөгжүүлэх сургалт 

occupational ability/capability/capacity development training facility 직업능력 

개발훈련시설 мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, чадамж дээшлүүлэх 

сургалтын тоног төхөөрөмж 

occupational disease 직업병 мэргэжлийн өвчин 

occupational group 직군 мэргэжлийн бүлэг 

occupational rehabilitation 직업재활 мэргэжлийн чадварыг сэргээх 

occurrence of danger 위험발생 аюул тохиолдох, аюулын тохиолдол 

occurrence of insurance risk 보험사고발생 даатгалын эрсдэлийн тохиолдол 

O 
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odd-lot stocks 단주 сондгой багцат үнэт цаас 

offence of defamation 비방죄 гүтгэх, нэр төр гутаах гэмт хэрэг 

offence of slander 비방죄 гүтгэх, гүжирдэх гэмт хэрэг 

offender 가해자;범인;범죄자;행위자 гэмт хэрэгтэн, гэмт этгээд 

offender with multiple counts 견련범 хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 

олон үйлдэлтэй гэмт хэрэгтэн 

offense 죄 зөрчил, гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл 

offense against election 선거범죄 сонгуулийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил 

offense harboring an offender/criminal 범인은닉죄 гэмт хэрэгтнийг, 

этгээдийг нуун далдлах гэмт хэрэг 

offense of divulging secrets 비밀누설죄 нууцыг задруулах гэмт хэрэг 

offense of false testimony 위증죄 худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэрэг 

offense of secret divulgence 비밀누설죄 нууц задруулах гэмт хэрэг, гэмт 

үйлдэл 

offense subject to prosecution on complaint 친고죄 гомдол гаргахад 

яллах нөхцөлтэй гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл 

offer 공여;알선;제공 санал болгох 

offer and acceptance of a bribe 증수뢰 хээл хахууль санал болгох, хүлээн 

авах 

offer of a job 구인(求人) ажлын санал 

offer of labor 근로제공 ажилд авах санал 

offer of security/collateral 담보제공 барьцаалуулах санал, барьцааны санал 

offer of tender 입찰표 тендерийн санал 

offering 매출 санал тавих, санал болгох 

offering of documentary evidence 서증신청 нотлох баримт бичгээр гаргаж 

өгөх 

O 
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offering price 매출가액 үнийн санал 

office 부서(部署);지위 алба, албан тушаал, үүрэг, яам, газар, байгууллага, 

удирдлага 

office hours 근무시간;영업시간 ажлын цаг 

office of an attorney-at-law 법률사무소 өмгөөлөгчийн ажил, албан тушаал 

office of communication 체신관서 харилцаа холбооны газар 

office of court administration 법원행정처 шүүхийн захиргаа 

officer 임원;직원 албан хаагч, албан тушаалтан 

officer empowered to order receipts and disbursements of the fund 

기금출납 명령관 сангийн орлого, зарлагыг удирдах эрх бүхий албан 

тушаалтан 

officer in charge 담당관 түр хамаарагч, үүрэг гүйцэтгэгч албан тушаалтан  

official 공무원 албаны, албан ёсны, албан тушаалтан, албан хаагч 

official book 공부 албан ёсны данс бүртгэл, тэмдэглэл 

official documents 공문서 албан ёсны баримт бичиг 

official duties 공무 албан үүрэг 

official duties/affairs 공사(公事) албан үүрэг, хэрэг 

official gazette 관보 албан ёсны мэдээлэл, эмхтгэл 

official method to test air pollution 대기오염공정시험방법 агаарын 

бохирдлыг шалгах албан ёсны арга 

official notification/notice/announcement 공지(公知) албан ёсны мэдэгдэл, 

анхааруулга, мэдээлэл 

official passport 관용여권 албан пасспорт 

official position 공직 албан ёсны байр суурь 

official report/communication 공보 албан ёсны тайлан, харилцаа холбоо 

official seal 직인 албан ёсны тамга, тэмдэг 

official secrets 공무상비밀 албаны нууц 
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official test method on air pollution 대기오염공정시험방법 агаарын 

бохирдлыг шалгах албан ёсны туршилт 

official testing method with respect to water pollution process 

수질오염공정시험방법 усны бохирдлын процесстой холбоотой туршилтын 

арга 

officially assessed individual land price 개별공시지가 албан ёсоор үнэлсэн 

хувийн газрын үнэ 

officially notified/announced land price 공시지가 газрын албан ёсоор 

мэдэгдсэн, зарласан үнэ 

offset 보전(補塡);상계;상쇄 үүргийг харилцан тооцох, хохиролгүй болгох 

offset disposal 상계처리 нөхөн олговрыг шилжүүлэх, шийдвэрлэх  

offset of profits and losses 손익상계 ашиг, алдагдлыг баланслах 

offsetting wages in advance 전차금상쇄 ажлын хөлсийг, цалинг урьдчилан 

төлөх /нөхөн олгох  

offspring 자녀 үр удам, зулзага 

oil 석유 тос, газрын тос, будаг 

oil dealer 석유판매업자 газрын тосны дилер 

oil hold cleaning business 유창청소업 газрын тосыг цэвэршүүлэх бизнес  

oil pollution 유류오염 газрын тосны бохирдол 

oil pollution damage 유류오염손해 газрын тосны бохирдлыг хор уршиг 

oil pollution prevention equipment 기름오염방지설비 газрын тосны 

бохирдлоос сэргийлэх тоног төхөөрөмж 

oil refinery 석유정제업 газрын тос боловсруулах үйлдвэр 

oil refinery operator 석유정제업자 газрын тос боловсруулах үйлдвэрлэл 

эрхлэгч 

old age pension 노령연금 өндөр насны тэтгэвэр 
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old bond 구사채 хуучны, эртний хэлхээ холбоо 

old stock 구주식 хуучин үнэт цаас, хувьцаа  

old system 구제(舊制) хуучны тогтолцоо 

old-age insurance 양로보험 өндөр насны даатгал 

old-age pension 경로연금;양로연금;노령연금 өндөр насны тэтгэвэр 

oligopolistic stockholder 과점주주 олигополь хувьцаа эзэмшигч 

oligopoly 과점 олигополь 

ombudsman 고충처리위원 омбудсмен 

omission 부작위;탈루 эс үйлдэхүй, эс үйлдэл 

omnibus 승합자동차 түүвэр зохиол, цуврал нэвтрүүлэг, давхар автобус 

on a conditional basis 조건부의 болзолт, нөхцөлт үндэслэлээр 

on a voyage 항행중 аялалаар, аялалын явцад 

on its face 권면상 илт, нүүрэн дээр  

on the condition 조건부의 нөхцөлд, нөхцөлөөр 

on-road parking lot 노상주차장 зам дээр машин тавих газар 

on-site investigation 실지조사 газар дээрх шинжилгээ 

on-the-job education 직무교육 ажил дээрх боловсрол  

on-the-job training 실무수습 ажил дээрх сургалт 

one party 일방당사자 нэг тал 

one's own house 본가 хэн нэгний эзэмшлийн байшин 

one's paternal family 본가 хэн нэгний эцгийн талын ах дүүс, хамаатан садан 

one's share 부담액 хэн нэгний хувь 

onerous retirement 유상소각 шахалтаар тэтгэвэрт гаргах  

one`s own stock 자기주식 өөрийн хувьцаа 

one`s own will 자유의사 өөрийн хүсэлт зориг, гэрээслэл 

one’s own capital 자기자본 өөрийн хөрөнгө, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, ашиг, 

давуу байдал, үнэт цаас 
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one’s own disposal facility 자가처리시설 өөрийн захиран зарцуулах, 

худалдах байгууламж 

one’s own equity capital 자기자본 өөрийн хөрөнгө 

one’s own responsibility 자기책임 өөрийн үүрэг 

open area 공지(空地) нээлттэй орон зай, талбай, газар, нутаг дэвсгэр 

open college 개방대학 нээлттэй коллеж 

open market 공개시장 нээлттэй зах зээл 

open seas 공해(公海) их далай, нээлттэй далай 

open to the public 공개하다 нийтэд нээлттэй 

opening a law office 변호사개업 хууль зүйн товчоо, хуулийн үйл ажиллагаа 

нээх 

opening of a gambling place 도박개장 мөрийтэй тоглоомын газар нээх 

opening of a public auction/sale 공매개시 нээлттэй дуудлага нээх 

opening principle 공개원칙 нээлтийн, эхний зарчим 

opening statement 모두진술 нээлтийн, эхний мэдэгдэл, мэдээлэл 

operating committee 운영위원회 гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа эрхэлсэн 

хороо 

operating costs 경상비 ажлын, үйлчилгээний хөлс 

operating expense 영업비용 үйл ажиллагааны зардал 

operating fund 영업기금 үйл ажиллагааны сан, хөрөнгө 

operating manual 업무방법서 ажиллах, ажиллуулах заавар, зааварчилгаа 

operating profit 영업이익;운용수익 үйл ажиллагааны нийт ашиг 

operating rule 업무규정 ажиллах, ажиллуулах дүрэм, журам 

operation 영위;운영;운행 үйл ажиллагаа, ажиллагаа, мэс засал 

байлдааны үйл ажиллагаа, үйлдэл 

operation of the fund 기금운용 сангийн үйл ажиллагаа 
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operation specialist 운용전문인력 үйл ажиллагааны, мэс заслын мэргэжилтэн 

operational regulation 업무규정 үйл ажиллагааны зохицуулалт 

operational fund 운영기금 үйл ажиллагааны сан 

operational guidelines 업무방법서 үйл ажиллагааны зааварчилгаа 

operational manual 업무방법서 үйл ажиллагааны заавар, гарын авлага 

operational plan 업무계획서 үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

operational program 업무계획서 үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

operational rule 업무규정 үйл ажиллагааны дүрэм, журам 

operational rule/regulation 운영규정 үйл ажиллагааны журам, зохицуулалт 

operational rules for inspection 검사업무규정 шалгалт хийх журам  

operations 업무 үйл ажиллагаа 

operations manual 업무방법서 үйл ажиллагааны заавар, гарын авлага 

operator of a ship/vessel 선박운항자 усан онгоцны жолооч 

opium 아편 опиум, хар тамхи 

opportunity 기회 боломж, аз завшаан 

opportunity to make a statement of opinion 의견진술기회 үзэл бодлоо 

илэрхийлэх боломж, завшаан 

opportunity to state an opinion 의견진술기회 үзэл бодлоо мэдэгдэх 

боломж, завшаан 

opposite intention 반대의사 эсрэг бодол санаа 

opposition 대항 эсэргүүцэл, сөрөг хүчин 

optician 안경사 нүдний шилчин, нүдний эмч 

optional claim 선택채권 сонголттой гомдлын шаардлага, нэхэмжлэл 

optional punishment 선택형(選擇刑) үзэмжээр ногдуулсан ял, шийтгэл 

oral argument 변론 аман нотолгоо 

oral examination/trial 구술심리 аман шалгалт 

oral statement 구술 аман мэдэгдэл 
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oral statement/argument/pleading 구두변론;구술변론 аман мэдэгдэл, 

нотолгоо, гомдол 

orbit 궤도 тойрог зам, үйл ажиллагааны цар хүрээ 

order 명령;순위;주문(注文);지령;지시 тогтоол, захирамж, тушаал шаардлага, 

захиалга, дэг, журам 

order (put in order) 정리(整理) дэс дараа, эмх цэгц (эмхлэх/цэгцлэх) 

order a continuation 속행명령 үргэлжлүүлэхийг тушаах, зөвшөөрөх 

order in distribution 유통질서 хуваарилах дэс дараалал 

order maintainer 질서유지인 дэг журам сахиулагч 

order of accompanying 동행명령 хамт, дагалдаж явахыг тушаах, зөвшөөрөх 

order of attendance 출석명령 оролцох зөвшөөрөл, дэс дараалал 

order of closure/shutdown/closedown 폐쇄명령 хаах, зогсоох тушаал 

order of compensation/remedy 배상명령 нөхөн арилгах, үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангахыг тушаах 

order of correction 보정명령 засан хүмүүжүүлэх, шийтгэх тухай тогтоол 

order of dissolution/dispersion 해산(解散)명령 гэрээ цуцлах, дуусгавар 

болгох, татан буулгах, тараах тушаал 

order of indemnity 변상명령 гэм хорыг арилгах тухай тушаал, тогтоол 

order of inheritance/succession 상속순위 өв залгамжлал, эрх 

залгамжлалын тухай тушаал, тогтоол 

order of moving-out 퇴거명령;퇴거명령 нүүлгэж гаргах тухай тушаал, тогтоол 

order of payment 지급명령 төлбөрийн баримт, төлбөр төлөхийг шаардах 

order of performance/compliance/execution 이행명령 биелүүлэх, дагаж 

мөрдөх, гүйцэтгэх тухай тушаал, тогтоол 

order of prohibition 금지명령 хориглох тухай тушаал 

order of provisional seizure/attachment 가압류명령 түр хугацаагаар 



 
355 

 

баривчлах, эд хөрөнгө хураах тухай тушаал, тогтоол 

order of provisional/temporary disposition/ measure 가처분명령 эд 

хөрөнгийг түр хугацаагаар бусдад шилжүүлэх тухай тушаал, тогтоол 

order of remedy/relief/aid 구제(救濟)명령 хохирлыг нөхөн арилгах, тэтгэмж 

олгох, тусламж үзүүлэх тухай тушаал, тогтоол 

order of removal 철거명령 шилжүүлэх тухай тушаал, тогтоол 

order of seizure 압류명령 эд хөрөнгө хураах тухай тушаал, тогтоол 

order of suspension 정지명령 түдгэлзүүлэх тухай тушаал, тогтоол 

order to appear 출석명령 оролцох, хүрэлцэн ирэхийг тушаах, шаардах 

order to attend a lecture 수강명령 лекц сонсохыг тушаах 

order to deliver/extradite 인도명령 хүлээлгэн өгөх, эргүүлэн 

шилжүүлэхийг тушаах, шаардах 

order to dissolve/disperse 해산(解散)명령 цуцлах, тараахыг шаардах, 

тушаах 

order to execute/enforce 시행명령 гүйцэтгэх, албадан биелүүлэхийг тогтоох, 

тушаах 

order to file a lawsuit 제소명령 нэхэмжлэл гаргахыг тушаах, шаардах 

order to leave the court 퇴정명령 шүүхээс гарахыг тушаах, тогтоох 

order to pay 납부명령 төлбөр төлөхийг тушаах, шаардах 

order to present/submit documents 문서제출명령 бичиг баримтууд 

ирүүлэх, танилцуулахыг тушаах, шаардах 

order to remove 철거명령 шилжүүлэхийг тушааах, тогтоох 

order to repair facilities 시설개수명령 тоног төхөөрөмжүүдийг засахыг 

тушаах, шаардах 

order to serve at office 근무명령 алба хаших тушаал 

order to submit/present 제출명령 өргөн мэдүүлэх, танилцуулахыг тушаах, 

шаардах 
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order to suspend 정지명령 түдгэлзүүлэхийг тушаах, тогтоох 

order to take measures 조치명령 арга хэмжээ авахыг тушаах, тогтоох 

order to transfer 양도명령 шилжүүлэхийг тушаах, тогтоох 

order to withdraw from the court 퇴정명령 шүүхээс буцаан татахыг тушаах, 

тогтоох 

ordered matters 명령사항 тушаал, тогтоол гарсан хэргүүд, асуудлууд 

orderer 주문자 тушаал гаргагч, захиалагч 

ordering 발주 тушаал, тогтоол гаргах, эмхлэх, цэгцлэх, захиалах 

ordering person 주문자 тушаал, тогтоол гаргах, эмхлэх, цэгцлэх, захиалах 

хүн 

Ordinance of the Prime Minister 총리령 Ерөнхий сайдын захирамж 

ordinary appeal 보통항고 ердийн журмаар давж заалдах 

ordinary collection 보통징수 ердийн цуглуулга, түүвэр 

ordinary course of business 상무(常務) бизнесийн ердийн үйл ажиллагаа 

ordinary expenditure 경상비 тогтмол зардал, зарлага 

ordinary general meeting 정기총회 ердийн уулзалт 

ordinary general meeting of stockholders/shareholders 정기주주총회 хувь 

нийлүүлэгчдийн ерөнхий хурал 

ordinary grievance review committee 보통고충심사위원회 ердийн гомдол 

хянах хороо 

ordinary license 통상실시권 ердийн лиценз, зөвшөөрөл 

ordinary mail 통상우편물 ердийн шуудан 

ordinary meeting/session 정기회 ердийн хурал, чуулган 

ordinary meeting/session 정례회의 ердийн хурал, чуулган 

ordinary passport 일반여권 энгийн пасспорт 

ordinary postal item 통상우편물 ердийн шуудангаар явуулсан зүйл 
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ordinary promotion examination 일반승진시험 албан тушаал дэвших 

ердийн шалгалт 

ordinary residential area 일반주거지역 ердийн суурьшлын бүс 

ordinary succession/inheritance 일반승계 ердийн эрх залгамжлал, өв 

залгамжлал 

ordinary tax 보통세 ердийн татвар 

ordinary use 상용(常用) ердийн хэрэглээ 

ordinary wage 통상임금 ердийн, энгийн цалин, хөлс 

ordinary wage amount 통상임금액 ердийн цалин, хөлсний хэмжээ, дүн 

ordinary worker 통상근로자 жирийн, энгийн ажилтан, ажилчин 

organ 기관 эрхтэй албан байгууллага, сонин сэтгүүл, эрхтэн 

organic 유기(有機)적인 органик, амьд 

organic substance/material 유기물 органик бодис, материал 

organization 구조(構造);기관;기구(機構);단체;설립;조직;조직체 байгууллага, 

зохион байгуулалт, байгууламж 

organization exclusively for welfare affairs 복지사무전담기구 халамжийн 

асуудал хариуцсан байгууллага 

Organization for Economic Cooperation and Development 경제협력개발기구 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага 

organization for public interests 공익단체 нийтийн ашиг сонирхлын төлөө 

байгууллага 

organization management 조직관리 байгууллагын менежмент, удирдлага 

organization of office 직제 албан тасалгаа, албан газрын зохион байгуулалт, 

бүтэц 

organizational 조직의;조직적인 зохион байгуулах 

organizations of workers 근로자단체 ажилчдын байгууллагууд, зохион 

байгуулалтууд 
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organizer 발기인;주최자 зохион байгуулагч 

origin 원산지 эх, гарал үүсэл 

origin mark 원산지표시 гарал үүслийн тэмдэг 

original 원본 эх бичвэр, эх 

original acquisition 원시취득 анх олж авах, түрүүлж олж авах 

original book of trust 신탁원부 зээллэгийн анхан шатны, жинхэнэ данс 

бүртгэл 

original contractor 원수급인 үндсэн ажил гүйцэтгэгч 

original copy 원본;정본 эх хувь 

original copy of judgment 판결원본 шүүхийн шийдвэрийн эх хувь 

original court 원심법원 анхан шатны шүүх 

original design register 의장등록원부 шинэ, сонин загварын бүртгэл 

original design/tender 원안 шинэ, сонин загвар/тендер 

original domicile 원적 шинэ байнга оршин суугаа газар 

original domicile/address 본적 шинэ байнга оршин суугаа газар, хаяг 

original family 본가;생가 шинэ гэр бүл 

original family register 원적 шинэ гэр бүлийн бүртгэл 

original instance/court 원심 шүүхийн анхан шат, шүүх 

original insurance 원보험 анхны, шинэ даатгал 

original judgment 원판결 эхний, анхны шүүхийн шийдвэр 

original of a judgment 판결원본 шүүхийн шийдвэрийн эх хувь 

original register of a mining right 광업권원부 олборлолт хийх эрхийн 

анхны бүртгэл 

original register of patent 특허원부 патентын эхний бүртгэл 

original register of trademark 상표원부 барааны тэмдгийн эхний бүртгэл 

original register/record 원부 эхний, анхны бүртгэл, тэмдэглэл 
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original state/condition 원상 анхны, шинэ байдал, нөхцөл 

original work 원저작물 анхны, шинэ ажил 

originality 독창성 өвөрмөц шинж 

orignal copy of a notarial/authentic document/deed 공정증서원본 

нотариатын жинхэнэ бичиг баримтын эх хувь 

ostensible/apparent agency 표현대리 хуурамч, нүд хуурсан агентлаг, 

байгууллага 

other amusement center businesses 기타유기장업 зугаа цэнгэлийн төвийн 

бусад бизнесүүд 

other branches 타부 бусад салбарууд 

other incomes 기타소득 бусад орлого 

other party 상대방;타방당사자 нөгөө тал 

other party to a contract 계약상대방 гэрээний нөгөө тал 

other party to a transaction 거래상대방 хэлцлийн нөгөө тал 

other party to claim 피청구인 нэхэмжлэлийн, шаардлагын нөгөө тал 

other passengers 동승자 бусад зорчигчид 

other person 타인 нөгөө хүн 

other real rights 타물권 эд юмсын бусад эрх 

outdoor assembly 옥외집회 гадуурх хурал, цуглаан 

out of order 고장 журмаас, дэгээс гадуур 

outflow 유출 урсгал 

outline 개요;요지 гол санаа, товч утга, бараа, дүрс 

outstanding balance 현존액 үлдэгдэл баланс 

over-the-counter registered corporation 장외등록법인 хувьцаагаа 

хөрөнгийн биржид арилждаггүй бүртгэгдсэн, бүртгэлтэй корпораци 

over-the-counter registered juristic person 장외등록법인 хувьцаагаа 

хөрөнгийн биржид арилждаггүй бүртгэгдсэн, бүртгэлтэй хуулийн этгээд 
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overall control 총괄 ерөнхий хяналт 

overall control/supervision 통할 ерөнхий хяналт, хяналт 

overall ownership 총유 нийт өмч, өмчийн эрх, эзэмшил 

overdraft 당좌대월 төлөвлөгөөнөөс гадуур, зээлийн хэтрэлт 

overdue interest 연체이자 хугацаа хэтэрсний хүү 

overhead cost/expense 간접비 нэмэгдэл зардал 

overlapping mining areas 중복광구 давхардсан олборлолтын талбайнууд 

overpaid or erroneously paid money 과오납금 илүү төлсөн буюу андуурч 

төлсөн мөнгө 

overpayment or erroneous payment 과오납 илүү төлбөр буюу ташаарсан 

төлбөр 

overpayments or erroneous payments 과오납금 илүү төлөлтүүд буюу 

ташаарсан төлөлтүүд 

overpopulation control area 과밀억제권역 хүн амын хэт өсөлтийг хянах 

бүс нутаг 

overseas construction business operator 해외건설업자 гадаадад барилга 

барих бизнес эрхлэгч 

overseas criminal/offender 국외범 гадаадад гэмт хэрэг хийсэн этгээд, 

хууль зөрчсөн этгээд 

overseas direct investment 해외직접투자 гадаадын шууд хөрөнгө 

оруулалт 

overseas economic cooperation 대외경제협력 гадаад эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаа 

overseas futures trade 해외선물거래 гадаад худалдааны хэлэлцээр 

overseas investment 해외투자 гадаадын хөрөнгө оруулалт 

overseas investment insurance 해외투자보험 гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
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даатгал 

overseas Mongolian 재외동포;해외동포 гадаадад оршин суудаг 

монголчууд 

overseas navigation business 외국항행사업 гадаад дахь нислэгийн үйл 

ажиллагаа 

overseas trade 대외무역 гадаад худалдаа 

overseeing 감시 хянах 

overtaking 앞지르기 гүйцэж түрүүлэх, гүйцэх, гэнэт тохиолдох 

overtaking right 추급권эзэмдэн авах эрх 

overthrow 전복 түлхэн унагах 

overtime wages 가산임금 илүү цагийн хөлс 

overtime work 시간외근로;연장근로илүү цагаар ажиллах 

overturn 전복 хүчингүй болгох, үндсэн хуулийн бус гэж үзэх 

owner of neighboring copyright 저작인접권자 ойролцоо зохиогчийн эрхийн 

өмчлөгч 

own 소유하다 өмчлөх эрхтэй байх, эзэмших 

own property 고유재산 өмчлөлийн хөрөнгө 

owned article 소유물 өмчилсөн эд юмс 

owned by the State 국유의 төрийн өмч 

owner 소유권자;소유자 өмчлөгч, эзэмшигч 

owner having utility model right 실용신안권자 ашигтай загварын эрх бүхий 

өмчлөгч 

owner of a building 건물소유자 байшин өмчлөгч 

owner of a motor vehicle 자동차소유자 автомашины өмчлөгч 

owner of a patent right 특허권자 патентын эрхийн өмчлөгч 

owner of a ship/vessel 선박소유자 усан онгоц өмчлөгч 

owner of an automobile 자동차소유자 автомашин өмчлөгч 
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owner of copyright 저작권자 зохиогчийн эрхийн өмчлөгч 

owner of land 토지소유자 газар өмчлөгч 

owner of partitioned/divided property 구분소유자 хуваагдал эд хөрөнгө 

өмчлөгч 

owner of publication right 출판권자 хэвлэн нийтлэх эрхийг өмчлөгч 

owner of the right of distribution 배포권자 хуваарилах эрхийг өмчлөгч 

owner of the right of publication 출판권자 хэвлэн нийтлэх эрхийг өмчлөгч 

ownerless personal estate 무주의 동산 эзэнгүй хөдлөх эд хөрөнгө 

ownerless real estate 무주부동산 эзэнгүй үл хөдлөх эд хөрөнгө 

ownerless things 무주물 эзэнгүй зүйлс 

ownership 소유권 өмч, өмчийн эрх, эзэмшил 

ownership by partition/division 구분소유;구분소유권 х увааж өмчлөх 

ownership of a ship/vessel 선박소유권 усан онгоц өмчлөх 

ownership of land 토지소유권 газар өмчлөх 

ownership of movables 동산소유권 хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх 

ownership of partition/division 구분소유;구분소유권 хэсэгчлэн өмчлөх 

ownership of personal property 동산소유권 хувийн эд хөрөнгийг өмчлөх 

ownership of real estate 부동산소유권 үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх 

ownership of real property 부동산소유권 үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх 

ownership registration 소유권등기 өмчлөх эрхийн бүртгэл 

ownership relations of partition/division 구분소유관계 хэсэгчлэн өмчлөх 

эрхийн харилцаа 

ownership shares 소유지분 өмчийн хувьцаанууд 

ownership transfer registration 소유권이전등기 өмчлөх эрхийн 

шилжилтийн бүртгэл 

oxen and horses 우마 хайнаг шар, үхэр, морьд  
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ozone layer-depleting substance 오존층파괴물질 озоны давхаргыг нимгэлэгч 

бодис
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package order basis contract 일괄수주방식 үндсэн контрактын иж бүрэн 

санал  

paid amount 지급금 төлсөн хэмжээ 

paid holiday 유급휴일 цалинтай амралт 

paid leave per month 월차유급휴가 цалинтай сарын амралт 

paid leave/vacation 유급휴가 цалинтай амралт 

paid maternity leave 산후유급휴가기간 төрсний дараахь цалинтай амралт 

paid maternity leave after birth 산후유급휴가기간 эхийн төрсний дараахь 

цалинтай амралт 

paid nursing time 유급수유시간 төлбөртэй асран хамгаалах хугацаа 

paid-in capital 납입자본 хөрөнгөөр төлбөр хийх 

paid-up capital 납입자본 хөрөнгийн үнийг бүрэн төлөх 

paintings 도화 уран зураг 

paper 서류 баримт бичиг, вексель, цаасан мөнгөн тэмдэгт 

paper money 지폐 цаасан мөнгөн тэмдэгт 

papers 문서 вексель, төлбөрийн бичиг  

par 권면 эрх тэгш, адил, нэрлэсэн үнэ 

par value 권면액 нэрлэсэн үнэлгээ 

par value 액면가;액면가액;액면금액 эхний үнэ 

par value at the time of issuing/issuance 발행가액 гаргахдаа нэрлэсэн үнэ 

par value stock 액면주식 хувьцааны нэрлэсэн үнэ 

parcel 소포;필지 илгээлт, шуудан илгээлт 

parcel number 지번 илгээлтийн дугаар 

PP 
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parcel post 소포우편물 шуудан илгээлт 

parceling-out 분양 хэсэгчлэн хуваах 

parcelling-out contract 분양계약 хэсэгчлэн хуваах контракт 

pardon 사면 уучлал, хэлтрүүлэх 

parent by adoption 양부모 үрчилсэн эцэг, эх 

parent company 모회사 толгой компани 

parent company 지배회사 эх компани, төв байгууллага 

parent-child relationship by adoption 양친자관계 үрчилсэн эцэг, эх хүүхдийн 

харилцаа 

parental authority/power 친권 эцэг, эхийн эрх мэдэл, чадвар 

parental lineal 친계 эцэг, эхийн цусан төрөл 

parity 균등 эрх тэгш, адил 

park 공원지 цэцэрлэгт хүрээлэн 

park zone/site 공원지 цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүс, талбай 

parking 주차 машины зогсоол 

parking lot on the road/street 노상주차장 зам, гудамж дахь зогсоолын газар 

parking lot/area 주차장 зогсоолын газар, бүс 

parliamentary system/institution 의회제 парламентын тогтолцоо, 

байгууллага 

parole 가석방;가출옥 амлалт, өршөөл, тэнсэн суллах 

parolee 가석방자 хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах 

part of exclusive ownership 전유부분 онцгой эзэмшлийн өмчлөгчид 

part-time 비상근 бүрэн бус цагаар ажиллагч 

part-time executive 비상근이사 орон тооны бус үйлчлэгч 

partial acceptance 일부인수 хэсэгчлэн хүлээн авах 

partial destruction 일부멸실 эрх зүйн чадвараа хэсэгчлэн алдах 

partial exemption 일부면제 хэсэгчлэн чөлөөлөх 

P 
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partial insurance 일부보험 хэсэгчилсэн даатгал 

partial invalidation/nullity 일부무효хэсгийг нь хүчингүй болгох 

partial transfer 일부양도 хэсэгчлэн шилжүүлэх 

participant 참가인 оролцогч 

participation 가담оролцоо 

participation 입회(立會);참가 (); төлөөлөгч оролцогч 

participation in attachment 참가압류 хамтран оролцох 

participation in procedures for bankruptcy 파산절차참가 дампуурлын 

журамд оролцох 

participation in proceedings 소송관여 шүүх ажиллагаанд оролцох 

participation to support 보조참가 дэмжиж оролцох 

particle material 입자상물질 тодорхой материал 

particular article/goods 특정물 тодорхой эд юмс, бараа 

particulars 내역;명세서;세목(細目) дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

particulars of abnormal incorporation 변태설립사항 хэвийн бус нэгтгэлийн 

тухай тодорхой мэдээлэл 

particulars of prohibition 금지사항 хязгаарлалтын тухай дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл 

particulars of transaction 거래명세서 хэлцлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

particulars to be registered 등기사항 бүртгэлд хамрагдах дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл 

parties, etc 당사자등 талууд 

parties in dispute 분쟁당사자 маргаанд оролцогч талууд 

partition 분할эд хөрөнгө, нутаг дэвсгэрийн хэсэг, хуваалт 

partition of co-owned property 공유(共有)물분할хамтран эзэмшдэг хөрөнгө 

хуваах 

P 
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partition of lots 분필 эдэлбэр газар хуваах 

partition/division registration 구분등기 хуваагдсан хэсгийг бүртгэх 

partitioned ownership 구분소유;구분소유권 хэсэгчилсэн эзэмшил 

partitioned ownership relations 구분소유관계 хэсэгчилсэн эзэмшлийн 

харилцаа 

partitioned registration 분할등기 хэсэгчилсэн бүртгэл 

partitioned superficies 구분지상권 бусдын газар дээр байгаа байгууламжийг 

хэсэгчлэн өмчлөх 

partitioned surface right 구분지상권 хуваагдсан газрыг өмчлөх эрх 

partitioned/divided surface right 구분지상권 хуваагдсан газрыг өмчлөх  

partitioner 분할자 өмч хуваагч 

partner 동업자 түнш 

partner with limited liability 유한책임사원 хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

түнш 

partner with unlimited liability 무한책임사원 хязгаарлагдмал бус 

хариуцлагатай түнш 

partnership 조합(組合) түншлэл, нөхөрлөл 

partnership contract 조합(組合)계약 түншлэлийн контракт 

partnership list 조합(組合)원명부 түншүүдийн жагсаалт 

partnership property 합유물 хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 

partnership-ownership 합유 түншийн эзэмшил 

parts 속구 хамтрагчид 

party 당사자 тал, оролцогч тал, нам 

party concerned 관계인;관계자 сонирхогч тал 

party election campaign office 정당선거사무소 намын сонгуулийн компаны 

хэсэг 

party examination 당사자신문 намын үзлэг 

P 
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party interested 이해당사자 сонирхогч тал 

party litigation 당사자소송 заргалдагч тал 

party membership fees 당비 намын гишүүний татвар 

party to a contract 계약당사자 гэрээний оролцогч тал 

party to a lawsuit 소송당사자 заргын оролцогч тал 

party who wins a lawsuit/case 승소자 заргаа авсан тал 

passage 경과 хууль тогтоох байгууллагаар дамжих 

passage ticket 승차권 зорчигчийн тийз 

passbook 통장(通帳) хадгаламжийн дэвтэр 

passenger 여객 зорчигч 

passenger fares 여객운임 зорчисны төлбөр 

passenger ship 여객선 зорчигч тээврийн хөлөг онгоц 

passenger transport 여객운송 зорчигч тээвэр 

passenger transport service 여객자동차운송사업 зорчигч тээврийн 

үйлчилгээ 

passenger transport service operator 여객운송사업자 зорчигч тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч 

passenger transportation 여객운송 зорчигч тээвэрлэлт 

passenger vehicle transport business 여객자동차운송사업 зорчигч 

тээврийн автомашины бизнес 

passenger vessel 여객선 зорчигч тээврийн хөлөг онгоц 

passive claim 수동채권 зогсонги зарга 

passive loan for consumption 무이자소비대차 хэрэглээний зориулалттай 

идэвхгүй зээл 

passive obligation 수동채권 хүлцэнгүй үүрэг 

passport 여권 паспорт, түлхүүр, хамгаалалтын гэрчилгээ 

P 
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passport issuance 여권발급 паспорт олголт 

past 과거 өнгөрсөн 

pasture 목장용지 бэлчээр 

patent 특허 гэрчилгээ, жуух бичиг, онцгой эрх, патент 

patent administrator 특허관리인 патент эзэмшигч 

patent agent 변리사 патентын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч  

patent application 특허출원 патентын мэдүүлэг 

patent attorney 변리사 патентын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч  

patent attorney registry 변리사등록부 патентын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 

бүртгэл 

Patent Cooperation Treaty 특허협력조약 Патентын хамтын ажиллагааны 

тухай гэрээ 

patent court 특허법원 патентын шүүх 

patent fee 특허료 патентын хураамж 

patent gazette/publication 특허공보 патентын сэтгүүл, хэвлэл 

patent nullity trial 특허무효심판 патентыг хүчингүй болгох шүүх ажиллагаа 

patent office 특허국 патентын газар 

patent original register 특허원부 патентын анхны бүртгэл 

patent procedure 특허절차 патентын журам 

patent registration 특허등록 патентын бүртгэл 

patent right 특허권 патентын эрх  

patent ruling/assessment 특허사정 патент олгох журам, үнэлгээ 

patent trial 특허심판 патентын маргааныг хянан хэлэлцэх 

patent tribunal 특허심판원 патентын маргааныг хянан хэлэлцэх шүүх 

patented invention 특허발명 патенттай шинэ бүтээл 

patentee 특허권자 патент эзэмшигч 

paternal blood relationship 부계혈족 эцгийн талын цусан төрлийн харилцаа 
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paternal blood relative 부계혈족 эцгийн талын цусан төрөл 

paternal lineage 부계 эцгийн талын удам угсаа 

paternal side/lineage 남계 эцгийн тал 

pathogen 병원체 үр хөврөл, нян 

pattern 양식(樣式);유형 үйлдвэрийн загвар 

pavement 보도(步道) явган хүний зам 

pawnshop 전당포 барьцаалан зээлдүүлэх газар 

pay 급료;보상;봉급 цалин хөлс, тэтгэлэг, тэтгэмж 

pay-cut 감급 төлбөрийг багасгах 

payable amount 지급금 төлбөрийн хэмжээ 

payable to bearer 소지인출급식 хариуцагчид төлөх 

payee 수취인 төлбөр авагч 

payer 지급인 төлбөр төлөгч 

payer in arrears 체납자 хугацаа хэтэрсэн төлбөр төлөгч 

payment 급부;급부금;납부;납입;변제;지급 төлбөр, хөлс, төлбөр 

барагдуулалт 

payment after deduction 공제(控除)지급 суутгалын дараахь төлбөр 

payment amount 납부금액;납입금 төлбөрийн хэмжээ 

payment at maturity 만기지급 товлосон төлбөр 

payment at the fixed period after the issuing date 발행일자후정기출급 

гаргасан хугацаанаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөр хийх 

payment by annual installment 연부연납 жилээр хуваарилсан төлбөр 

payment by installment 분할지급 хэсэгчлэн төлөх төлбөр 

payment by intervention 참가지급 хөндлөнгөөс оролцох төлбөр 

payment by proxy 대리납부 итгэмжлэлээр төлбөр хийх 

payment by report/return 신고납부;신고납입 тайлангийн дагуу буцааж 



 
371 

 

төлөх 

payment by subrogation 대위변제 даатгалын эрх шилжүүлж төлбөр хийх 

payment date 납기일;납부기일;지급기일;지급일자 төлбөрийн хугацаа 

payment delegation 지급위임 төлбөрийг төлөөлөн төлөх 

payment dividend preferentially 우선배당 ногдол ашигийн хөнгөлөлттэй 

төлбөр 

payment due 납입금 гишүүний татвар 

payment entrustment 지급위탁 төлбөрийн эрх олгох 

payment from mutual aid fund/money 공제(共濟)지급 харилцан туслах сан, 

хөрөнгөөс төлбөр хийх 

payment guarantee 지급보증 төлбөрийн баталгаа 

payment guarantor 지급보증인 төлбөрийн баталгаа гаргагч 

payment in advance 선불;예납 урьдчилгаа төлбөр 

payment in and payment out 출납 төлбөр төлөх, төлбөр авах 

payment in annual installment 연부연납 жилийн хуваарьтай төлбөр 

payment in kind/goods 물납 биетээр, бараагаар хийх төлбөр 

payment in preference 우선변제хөнгөлөлттэй төлбөр 

payment in substitutes 대물변제 татаасын төлбөр 

payment means/method 지급방법 төлбөрийн хэрэгсэл, арга 

payment notice 납입고지 төлбөрийн мэдэгдэл 

payment notice/notification 납부고지;납부통지 төлбөрийн мэдэгдэл, 

мэдээлэл 

payment obligation 지급의무 төлбөрийн үүрэг 

payment of additional collection charges 추징금납부 нэмэлт мөнгө төлөх 

payment of allowance 수당지급 халаасны мөнгө төлөх 

payment of an insurance premium 보험료납부 даатгалын нөхөн төлбөр 

төлөх 
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payment of damages 배상금지급 хохирлын нөхөн төлбөр төлөх 

payment of dividends 배당금지급 ногдол ашиг төлөх 

payment of insurance money 보험금지급 даатгалын мөнгө төлөх 

payment of price 대금(代金)지급 үнэ төлөх 

payment of purchase price 대금(代金)지급 худалдан авах үнийг төлөх 

payment of remuneration 보수(報酬)지급 ажлын хөлс, цалин төлөх 

payment of stocks 주금납입 хувьцааны төлбөр төлөх 

payment of subscription money of stock 주금납입 хувьцааны захиалгын 

мөнгө төлөх 

payment of tax in kind 물적납세 татварыг биет зүйлээр төлөх 

payment of wage 임금지불 цалин хөлс төлөх 

payment on a fixed date 확정일출급 тогтоосон хугацаанд төлөх 

payment on notes 어음지급 цаасан мөнгөөр төлөх 

payment order 납부명령;지급명령;지급지시 төлбөрийн даалгавар 

payment out of the National Treasury 국고부담 Үндэсний сангаас төлбөр 

төлөх 

payment period 지급기간 төлбөр хийх хугацаа 

payment place/location 지급장소;지급지 төлбөр хийх газар, байрлал 

payment procedure 납부절차;지급절차 төлбөр хийх журам 

payment record 지급조서 төлбөрийн бүртгэл 

payment refusal 지급거절 төлбөр хийхээс татгалзах 

payment report 지급조서 төлбөрийн тайлан 

payment suspension 지급정지 төлбөр хийхийг түдгэлзүүлэх 

payment term 납기 төлбөрийн хугацаа 

payments 지급금 төлбөр 

payroll 임금대장 цалингийн цэс 
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peace and order 안녕질서 энх тайван болон дэг журам 

peace treaty 강화조약 энх тайвны гэрээ 

peculiar business 고유사무 онцгой, өвөрмөц бизнес 

peculiar property 특유재산 онцгой өмч, эд хөрөнгө 

pecuniary 금전상의 мөнгөн, эд хөрөнгийн, материалын, ногдуулбал 

зохих мөнгөн торгууль 

pecuniary claim 금전채권 эд хөрөнгийн шаардлага, нэхэмжлэл 

pecuniary punishment/sentence 재산형 эд хөрөнгийн, мөнгөн шийтгэл, ял 

pecuniary/monetary obligation 금전채무 эд хөрөнгийн, мөнгөн үүрэг 

peddling 행상 үүргийн худалдаа 

pedigree 혈통 угийн бичиг, удам угсаа, үгийн гарал 

penal detention 구류 албадан саатуулах, баривчлах 

penal provisions 벌칙;벌칙규정 ял шийтгэлийн тухай заалтууд, ялын тогтоол 

penal provisions of other Acts and subordinate statutes 형벌법규 бусад 

хуулиуд болон дагалдах хуулиудын эрүүгийн эрх зүйн санкц бүхий хэм 

хэмжээ 

penalty 범칙금 шийтгэл, торгууль, ял 

penalty for breach of contract 위약금 гэрээ зөрчсөний санкц, торгууль 

penalty of a fine 벌금액 торгох шийтгэл 

penalty surcharge 과징금 нэмэгдэл татвар төлөх, торгох шийтгэл 

pendency of a lawsuit 소송계속 нэхэмжлэлийг хянан үзэх ажиллагаа 

pending 계속중;계쟁중의 дуусаагүй, хянаж үзэх шатанд байгаа 

pending in a court 소송계속 шүүн таслах ажиллагаанд байгаа 

pension 연금 тэтгэвэр 

pension for a public official 공무원연금 төрийн албан хаагчийн тэтгэвэр 

pension for senior citizens 경로연금;노령연금 өндөр настны тэтгэвэр 

pension for the aged 노령연금 настай хүмүүсийн тэтгэвэр 
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pension for the bereaved family 유족연금 хагацсан гэр бүлийн тэтгэвэр 

pension insurance 연금보험 тэтгэврийн даатгал 

pension premium 연금보험료 тэтгэврийн нэмэгдэл 

per capita rate 균등할нэг хүнд ногдох хэмжээ 

percent per annum 연율 жил бүрийн хувь хэмжээ 

percentage 비율 хувь 

perception 지각(知覺) цуглуулах, эзэмдэн авах, ойлгох, ухамсарлах 

чадвар, мэдрэмж 

peremptory notice of payment 납입최고 төлбөр төлөхийг шаардсан 

эцсийн мэдэгдэл 

peremptory notice 최고(催告) эцсийн, сүүлчийн, давж заалдах ёсгүй, 

татгалзах ёсгүй мэдэгдэл 

perfection 완성 төгс төгөлдөр байх, төгөлдөржүүлэх 

performance 근무성적;급부;변제;수행;이행;집행;처리 гүйцэтгэл, биелэлт 

performance as agent 대행 агент, зуучлагчийн хувиар гүйцэтгэх 

performance assistant 이행보조자 гүйцэтгэлийн туслах 

performance by distribution 배당변제 хуваарилан гүйцэтгэх 

performance by subrogation 대위변제 орлуулан гүйцэтгэх 

performance for illegal cause 불법원인급여 хууль бус зорилго, үндэслэл 

биелэлт, гүйцэтгэл 

performance guarantee 이행보증;이행보증금 гүйцэтгэлийн баталгаа 

performance guarantee insurance 이행보증보험 гүйцэтгэлийн баталгааны 

даатгал 

performance in full 완제 бүрэн гүйцэтгэх 

performance of a contract 계약이행 контрактын биелэлт 

performance of affairs/business/duties 사무처리 ажил хэрэг, бизнес, 
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үүргийн гүйцэтгэл 

performance of a state litigation 국가소송수행 төр нэг тал нь болж оролцсон 

иргэний хэргийн шүүх ажиллагааг явуулах 

performance of guaranteed obligation 보증채무이행 баталгаажсан 

үүргийн гүйцэтгэл 

performance of guaranty debt 보증채무이행 батлан даалтын үүргийн 

гүйцэтгэл 

performance of litigation 소송수행 шүүх ажиллагаа явуулах 

performance of obligation/duty 의무이행 үүргийн гүйцэтгэл 

performance of one's duties 직무집행 хэн нэгэн нь үүргээ биелүүлэх 

performance on behalf 대리 бусдын өмнөөс гүйцэтгэх 

performance rating 근무성적평정 гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

performance with priority 우선변제 тэргүүн ээлжинд гүйцэтгэх 

performance/service record 근무성적 гүйцэтгэл, үйлчилгээний тайлан 

performer 실시권자;행위자 гүйцэтгэгч 

peril 위해 эрсдэл, аюул, аз турших 

period 기간;시기 хугацаа 

period for addition 부가기간 нэмэлт хугацаа 

period for an appeal 상고기간 давж заалдах хугацаа 

period for estimate 견적기간 үнэлгээ, тооцоо хийх хугацаа 

period for exercise of a right 권리행사기간 эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаа 

period for filing an appeal 상고제기기간;항소제기기간 давж заалдах гомдол 

гаргах хугацаа 

period for raising an objection/appeal 이의기간;이의신청기간 эсэргүүцэх, 

давж заалдах хугацаа 

period for ruling/adjudication 재정(裁定)기간 шүүхийн шийдвэр гаргах, хэрэг 

хянан шийдвэрлэх хугацаа 
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period for the settlement of accounts 결산기 тооцоо хийх хугацаа 

period for/of acceptance 승낙기간 хүлээн зөвшөөрөх, хүлээн авах хугацаа 

period of a contract 계약기간 контрактын хугацаа 

period of a request/application for examination 심사청구기간 шалгалт 

хийлгэх хүсэлт, өргөдөл гаргах хугацаа 

period of adjudication/ruling 재결기간 шийдвэр гаргах, хэрэг хянан 

шийдвэрлэх хугацаа 

period of an employment contract 고용계약기간 хөдөлмөрийн гэрээний 

хугацаа 

period of appeal 항소기간 давж заалдах хугацаа 

period of appointment 임용기간 томилолтын хугацаа 

period of bailment 임치기간 барьцаа, түрээс, ажил гүйцэтгэх хугацаа 

period of calculation/estimation/evaluation 산정시기 тооцоо, үнэлгээний 

хугацаа 

period of complaint 고소기간 нэхэмжлэлийн, гомдлын хугацаа 

period of confinement/custody 구속기간 хорих, албадан саатуулах хугацаа 

period of confinement/detention/custody 구금기간 хорих, саатуулах, цагдан 

хорих хугацаа 

period of correction 보정기간 засан сайжруулах хугацаа 

period of deferment of collection 징수유예기간 төлбөр гаргуулах, татвар 

цуглуулахыг хойшлуулах хугацаа 

period of disappearance 실종기간 алга болсон, сураггүй болсон хугацаа 

period of dissatisfaction/protest 불복기간 дургүйцэл, эсэргүүцлийн 

хугацаа 

period of duration 내용연수 үргэлжлэх хугацаа 

period of ex post facto management 사후관리기간 хууль буцаан хэрэглэх 
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менежментийн хугацаа 

period of exclusion 제척기간 хасах, үл хэрэглэх хугацаа 

period of existence/survival/maintenance 존속(存續)기간 оршин тогтнох, 

амьд үлдэх, хэвийн ажиллах хугацаа 

period of filing an appeal 상소제기기간 давж заалдах гомдол гаргах хугацаа 

period of filing/instituting an action/ lawsuit/litigation 제소기간 нэхэмжлэл 

гаргах хугацаа 

period of follow-up management 사후관리기간 хяналт тавих, хөөцөлдөх 

менежментийн хугацаа 

period of grace/stay 유예기간 хөнгөлөлтийн, хойшлуулсан хугацаа 

period of invalidation/nullification 실효(失效)기간 хүчингүй болгох хугацаа 

period of lease 임차기간 түрээсийн хугацаа 

period of liquidation 청산기간 татан буулгах хугацаа 

period of loading 선적기간 ачих, цэнэглэх хугацаа 

period of mutual accounting 상호(相互)계산기간 харилцан тайлагнах хугацаа 

period of mutual aid 공제(共濟)기간 харилцах туслах хугацаа 

period of notice of demand 최고(催告)기간 шаардах мэдэгдлийн хугацаа 

period of occupation and use 점용기간 эзэмших, ашиглах хугацаа 

period of parole 가석방기간 батлан даалтын хугацаа 

period of payment 변제기;변제기한;지급기간 төлбөх төлөх хугацаа 

period of peremptory notice 최고(催告)기간 заавал биелүүлэх мэдэгдлийн 

хугацаа 

period of performance/compliance/ execution 이행기 гүйцэтгэх, дагаж 

мөрдөх, хэрэгжүүлэх хугацаа 

period of permission for occupation and use 점용허가기간эзэмших, 

ашиглах зөвшөөрлийн хугацаа 

period of prescription of a public prosecution 공소시효기간 нийтийн 



 
378 

 

мөрдөн мөшгөлтийн хөөн хэлэлцэх хугацаа 

period of presentation/submission 제시기간 танилцуулах, хянан 

шийдвэрлэхээр шилжүүлэх хугацаа 

period of presentation for payment 지급제시기간 төлбөрийн даалгаврын 

хугацаа 

period of probation 보호관찰기간;집행유예기간 хянан харгалзах хугацаа 

period of prohibition 금지기간 хоригийн хугацаа 

period of provisional release from prison 가석방기간 шоронгоос түр суллах 

хугацаа 

period of punishment/sentence 형기 ялын, шийтгэлийн хугацаа 

period of refund 상환(償還)기간 буцааж төлөх хугацаа 

period of repurchase 환매기간 буцааж худалдан авах хугацаа 

period of request for trial 심판청구기간 шүүх хуралдаан хийх тухай хүсэлт 

гаргах хугацаа 

period of restitution 반환시기 сэргээн тогтоох хугацаа 

period of service 복무기간 ажил, албаны хугацаа 

period of shipment 선적기간 ачаа тээвэрлэлтийн хугацаа 

period of suspension of execution 집행유예기간 гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх 

хугацаа 

period of taxation 과세기간 татвар ногдуулах хугацаа 

period of the final return/report on tax base 과세표준확정신고기간 татварын 

үндэслэлийн талаар эцсийн тайлан гаргах хугацаа 

period of the prohibition of remarriage 재혼금지기간 дахин гэрлэхийг 

хориглох хугацаа 

period of registration 등기기간 бүртгэлийн хугацаа 

period of the suspension of sentence 선고유예기간 ял шийтгэл, шүүхийн 
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таслан шийдвэрлэх тогтоолыг түдгэлзүүлэх хугацаа 

period of time 기간 хугацаа 

period of time for payment 납부기간 төлбөр төлөх хугацаа 

period of time of a report/declaration 신고기한 тайлан, илтгэл гаргах хугацаа 

period of time of appeal 상소기간 давж заалдах хугацаа 

period of unloading 양륙기간 ачаа буулгах хугацаа 

period of validity 유효기간 хүчин төгөлдөр байх хугацаа 

periodic act 정기행위 тогтмол тохиолддог үйлдэл, тогтмол гардаг хэрэг, 

зөрчил 

periodical 정기간행물 тогтмол хэвлэл 

periodical gift 정기증여 тогтмол бэлэг 

periodical market 정기시장 тогтмол хугацааны зах зээл 

periodical payment 정기금 тогтмол төлбөр 

perjury 위증 худал мэдүүлэг, худал гэрчлэх 

perjury 위증죄 тангараг зөрчилт 

permanent domicile/address 본적 байнгын оршин суух газар, хаяг 

permanent term 불변기간 байнгын, үргэлжилсэн хугацаа 

permission 허가;허락 зөвшөөрөл 

permission for business 영업허가 бизнес эрхлэх зөвшөөрөл 

permission for changing the form and quality 형질변경허가 хэлбэр болон 

чанарыг өөрчлөх зөвшөөрөл 

permission for occupation and use 점용허가 эзэмших, ашиглах 

зөвшөөрөл 

permission of successful bid 경락허가 боломжтой үнийн санал гаргах 

зөвшөөрөл 

permission of admission 입학허가 элсэх, орох зөвшөөрөл 

permission of an appeal 상고허가 давж заалдах зөвшөөрөл 
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permission of development 개발허가 шинэ санаа, бүтээлийн зөвшөөрөл 

permission of establishment/opening 개설허가 байгуулах, нээх 

зөвшөөрөл 

permission of incorporation 법인설립허가 корпорацид хуулийн этгээдийн 

эрх олгох зөвшөөрөл 

permission of intervention 심판참가허가 үйл ажиллагаанд оролцох 

зөвшөөрөл 

permission of naturalization 귀화허가 харьяат болох зөвшөөрөл 

permission of payment by annual installment 연부연납허가 жил бүр 

хэсэгчлэн төлөх зөвшөөрөл 

permission to establish a juristic person 법인설립허가 хуулийн этгээд 

байгуулах зөвшөөрөл 

permitted bonded area 특허보세구역 зөвшөөрөлтэй баталгаат бүс 

permitted fishery/fishing 허가어업 зөвшөөрөлтэй загасчлах, загас агнуур 

permitted user 허가사용자 зөвшөөрөлтэй хэрэглэгч 

perpetrator 가해자 гэмт хэрэгтэн, гэм буруутан 

persistence 존속(存續) тэвчээр, тэсвэр, хатуужил 

person acknowledged 피인지자 хүлээн зөвшөөрсөн хүн, этгээд 

person acting for the President 대통령권한대행자 ерөнхийлөгчийг орлох, 

орлож буй хүн 

person bound to make reimbursement 상환(償還)의무자хуваарилалт хийх 

үүрэг хүлээсэн хүн 

person charged with a testamentary gift 유증의무자 гэрээслэлийн 

бэлэглэл хариуцсан хүн 

person claiming recovery 회복자 хохирол нөхөн төлүүлэхээр шаардаж буй 

этгээд 
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person concerned in the case 소송관계인 хэрэгт холбогдсон этгээд 

person concerned 관계인;관계자 холбоотой, хамаатай этгээд 

person dealing with activities related to notes 어음행위자 цаасан мөнгөтэй 

холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг этгээд 

person devoid of mental capacity 의사무능력자 оюуны хомсдолтой хүн 

person eligible for medical care 의료보호대상자 эмнэлгийн тусламж авах 

эрхтэй хүн 

person eligible for the exemption from taxation 면세대상자 татвараас 

чөлөөлөгдөх эрхтэй хүн 

person employed in any other person's family affairs 가사사용인 айлд 

хөлсөөр ажилладаг хүн 

person engaged in aviation business 항공종사자 нисэхийн бизнес 

эрхэлдэг хүн 

person engaged in forestry 임업인 ойн аж ахуй эрхэлдэг хүн 

person entitled to an appeal 상소권자 давж заалдах эрх олгогдсон этгээд 

person entitled to apply for a retrial/ re-deliberation 재심청구권자 хэргийг 

дахин хянан хэлэлцүүлэх өргөдөл гаргах эрхтэй этгээд 

person entitled to appoint an attorney-at-law 변호인선임권자 өмгөөлөгч 

томилох эрхтэй этгээд 

person entitled to file a complaint 고소권자 нэхэмжлэл гаргах эрхтэй этгээд 

person entitled to impose 부과권자 торгууль, ял, шийтгэл ногдуулах 

эрхтэй этгээд 

person entitled to request a retrial/ re-deliberation 재심청구권자 хэргийг 

дахин хянан хэлэлцүүлэх хүсэлт гаргах эрхтэй этгээд 

person entitled to rescission 해제권자 хүчингүй болгох, цуцлах эрхтэй 

этгээд 

person having a right of retention 유치권자 хадгалах эрхтэй этгээд 
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person having a servitude 지역권자 бусдын газар ашиглах эрхтэй этгээд 

person having an authority of management 관리권자 менежмент хийх 

эрхтэй хүн 

person having an authority to dispose 처분권자 эд хөрөнгө захиран 

зарцуулах эрхтэй хүн 

person having disposition authority 처분권자 эд хөрөнгө захиран зарцуулах 

эрхтэй хүн 

person having partnership-ownership 합유자 хамтран өмчлөх эрхтэй этгээд 

person having the right to foreclose outside bankruptcy 별제권자 гадаад 

дампуурлыг үгүйсгэх эрхтэй этгээд 

person having/with parental authority/ power 친권자 эцгийн эрхтэй хүн 

person holding a design right 의장권자 загварын эрхийг эзэмшигч этгээд 

person holding a partitioned/divided ownership 구분소유자 хуваагдмал 

өмчийн эрх эзэмшигч 

person holding a right of rescission 해제권자 хүчингүй болгох, цуцлах эрх 

эзэмшигч 

person holding a right to file a complaint 고소권자 гомдол, нэхэмжлэл 

гаргах эрх эзэмшигч 

person holding a right to the provisional registration for security 담보가등기 

권리자 барьцаа, батлан даалтыг түр бүртгэх эрх зээмшигч 

person holding a security right 담보권자 барьцааны эрхтэй этгээд 

person holding a title 명의인 эрх эзэмшигч, нэхэмжлэх эрхтэй этгээд 

person holding liabilities jointly 공동의무자 хамтран хариуцлага хүлээх 

этгээд 

person holding recourse 구상권자 дахин мэдүүлэх эрхтэй этгээд 

person holding the right to demand a reimbursement/indemnity 구상권자 
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нөхөн төлбөр шаардах эрхтэй этгээд 

person holding/having a right to provisional registration 가등기권리자 түр 

бүртгэх эрхтэй этгээд 

person in charge of management 관리책임자 менежментийн үүрэг 

хүлээсэн этгээд 

person in charge of safety 안전담당자 аюулгүй байдал хариуцсан этгээд 

person in the same line of business 동업자 ижил чиглэлээр бизнес 

эрхэлэгчид 

person in whose favor the intervention is made 피참가인 хөндлөнгийн 

оролцооноос давуу байдал олсон этгээд 

person in whose name the provisional registration is made 가등기명의인 

нэр дээр нь түр бүртгэл хийгдсэн этгээд 

person in whose name the registration was made 등기명의인 нэр дээр нь 

бүртгэл хийгдсэн этгээд 

person ineligible for inheritance/succession 상속결격자 өвлөх эрхгүй 

этгээд 

person insured under the national pension program 국민연금가입자 

үндэсний тэтгэврийн хөтөлбөрийн дагуу даатгагдсан этгээд 

person interested/concerned 이해관계인 сонирхогч, холбогдогч этгээд 

person involved in the litigation 소송관계인 хэрэг маргаанд холбогдсон 

этгээд 

person liable for a report/return 신고의무자 тайлан гаргах үүрэгтэй этгээд 

person liable for collection 징수의무자 төлбөр төлүүлэх үүрэгтэй этгээд 

person liable for damages 배상의무자 хохирлыг хариуцах үүрэгтэй этгээд 

person liable for extraordinary/special collection 특별징수의무자 тусгай 

төлбөр гаргуулах үүрэгтэй этгээд 

person liable for performance 변제자 гүйцэтгэх үүрэгтэй этгээд 
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person liable for provisional registration 가등기의무자 түр бүртгэл 

хариуцсан этгээд 

person liable for tax payment 납세의무자;납부의무자 татвар төлөх үүрэгтэй 

этгээд 

person liable to pay 납부의무자 төлбөр төлөх үүрэгтэй этгээд 

person living together 동거인 хамтран амьдрагч 

person making a statement 진술자 мэдэгдэл хийж буй этгээд 

person obligated to make the provisional registration 가등기의무자 түр 

бүртгэл хийх үүрэгтэй этгээд 

person obligatory for repayment 상환(償還)의무자 буцаан төлөх үүрэгтэй 

этгээд 

person obliged to pay 납부의무자 төлбөр төлөх үүрэгтэй этгээд 

person of bad credit standing 신용불량자 зээлийн нөхцөл байдал нь муу 

этгээд 

person of capacity to act 행위능력자 үйлдэл хийх чадвартай этгээд 

person of legal capacity 행위능력자 эрх зүйн чадвартай этгээд 

person paying by intervention 참가지급인 хөндлөнгөөс төлбөр хийгч этгээд 

person placing an order 발주자 захиалга өгөгч этгээд, захиалагч 

person requiring protection 요보호자 хамгаалалт шаардлагатай этгээд 

person responsible for collection 징수의무자 татвар цуглуулах үүрэгтэй 

этгээд 

person responsible for expenses 비용부담자 зардлыг хариуцах, төлөх 

этгээд 

person responsible for registration 등기의무자 бүртгэл хариуцсан этгээд 

person responsible for safety 안전담당자 аюулгүй байдал хариуцагч 

person responsible/liable for withholding 원천징수의무자 татгалзах 
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үүрэгтэй этгээд 

person serving one`s prison term 재소자 нэг удаа шоронд ял эдэлж байгаа 

хүн 

person subject to be called for military forces mobilization 

병력동원소집대상자 цэрэгт дайчлагдах этгээд 

person subject to medical care 의료보호대상자 эмнэлгийн тусламж авах 

ёстой хүн 

person subject to protection 보호대상자 хамгаалалтад байх ёстой этгээд 

person subject to protective disposition 보호처분대상자 хамгаалах гэрээ, 

хуульд хамаарах этгээд 

person to be exempted from taxation 면세대상자 татвараас чөлөөлөгдөх 

этгээд 

person under duty to collect contribution 기여금징수의무자 хандив 

цуглуулах үүрэгтэй этгээд 

person who abets or aids other persons in a crime 교사(敎唆)범;교사(敎唆)자 

бусдыг гэмт хэрэг үйлдэхэд дэмжлэг үзүүлэгч буюу туслагч этгээд 

person who carries out construction 시공자 барилга угсралтын ажил 

гүйцэтгэгч 

person who claims provisional/temporary disposition/measure 가처분채권자 

түр хугацааны захиран зарцуулалт, арга хэмжээ шаардагч 

person who commits a crime related to narcotics 마약사범 мансууруулах 

бодистой холбоотой гэмт хэрэг үйлдэгч 

person who commits any crime by negligence 과실(過失)범 

болгоомжгүйгээр ямар нэг гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 

person who commits any crime in the Mongolia 국내범 Монгол Улсад 

ямар нэг гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 

person who commits any crime outside the Mongolia 국외범 Монгол Улсад 
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болон гадна ямар нэг гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 

person who creates a trust 신탁설정자 трест байгуулагч этгээд  

person who donated 증여자 мөнгөн хандив өргөгч 

person who draws up 작성자 төсөл, хэлэлцээр бэлэн болгох хүн 

person who entrusts/comissions 촉탁인 итгэмжлэгч, даалгавар өгөгч  

person who establishes marine facilities 해양시설설치자 далайн байгууламж 

байгуулагч 

person who establishes/creates a security right 담보권설정자 барьцааны 

эрх үүсгэгч этгээд 

person who grows crops 경작자 үр тариа тарьдаг хүн, тариачин 

person who guarantees other's personal identity 신원보증인 бусдын хувийн 

нэр хүндийг батлагч 

person who has a duty to a report/return 신고의무자 тайлан гаргах, 

тайлагнах үүрэгтэй этгээд 

person who has a right to establish 설정권자 үүсгэн байгуулах эрхтэй этгээд 

person who has acquired 취득자 олж авсан этгээд 

person who has attempted a crime 미수범 гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан 

этгээд 

person who has died in an unnatural death 변사자 зуурдын үхлээр нас 

барсан хүн 

person who has died unnaturally 변사자 зуурдаар нас барсан хүн 

person who has established/opened a drug store 약국개설자 эмийн сан 

байгуулсан хүн 

person who has established/opened a pharmacy 약국개설자 эмийн сан 

байгуулсан хүн 

person who has performed obligation 변제자 үүрэг гүйцэтгэсэн этгээд 
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person who has pledged his property to secure another's obligation 

물상보증인 бусдын үүргийн гүйцэтгэлийг хангахаар эд хөрөнгөө 

барьцаалуулсан этгээд 

person who has special relationship 특별연고자 онцгой харилцаатай хүн 

person who has subscribed for stocks/ shares 주식청약인 хувьцаа 

захиалсан этгээд 

person who has the authority to appoint 임용권자 томилох эрхтэй албан 

тушаалтан 

person who holds a right to property transferred for security 양도담보권자 

барьцааны эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэй этгээд 

person who holds a right 권리자 эрх эзэмшигч этгээд 

person who holds a security right 담보권자 барьцааны эрх эзэмшигч этгээд 

person who intends to subscribe 청약자 захиалах сонирхолтой этгээд 

person who invests 출자자 хөрөнгө оруулагч этгээд 

person who is declared incompetent 금치산자 эрх зүйн чадамжгүй гэж 

зарлагдсан этгээд 

person who is entitled to inherit/succeed 상속권자 өвлөх, өв залгамжлах 

эрхтэй этгээд 

person who is guilty of attempt 미수범 гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан гэм 

буруутай этгээд 

person who is insane 정신이상자 сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн 

person who is laid off 휴직자 цомхотголд орсон хүн 

person who is obligated to perform 이행의무자 гүйцэтгэх үүрэгтэй этгээд 

person who is under duty/obligation to support 부양의무자 дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэгтэй этгээд 

person who is under obligation to supervise 감독의무자 хянах үүрэгтэй 

этгээд 
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person who lives with 동거인 хамт амьдардаг хүн 

person who makes a request for adjudication 심판청구인 хэрэг хянан 

хэлэлцүүлэх хүсэлт гаргагч 

person who makes a statement 진술자 мэдэгдэл гаргаж буй этгээд 

person who makes an application 출원(出願)인 өргөдөл, хүсэлт гаргагч 

person who ordered any work 도급인 аливаа ажил гүйцэтгүүлэхээр 

тушаасан этгээд 

person who originally placed an order 발주자 эхэлж захиалга өгсөн этгээд 

person who performs a processing work 가공자 боловсруулах ажил 

гүйцэтгэгч 

person who performs a state litigation on behalf of the State 국가소송수행자 

төрийн нэрийн өмнөөс төр нэг тал нь болж оролцсон хэрэг маргааныг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах 

person who permits other persons to use his name 명의대여자 өөрийнх нь 

нэрийг ашиглахыг бусдад зөвшөөрөгч этгээд 

person who prepares 작성자 бэлтгэгч 

person who pretends to have the right of inheritance 참칭상속인 өв 

залгамжлах эрхтэй болохыг эрмэлзэгч 

person who provides one's personal reference 신원보증인 өөрийн хувийн 

зан байдлын тодорхойлолтыг гаргагч этгээд 

person who provides security 담보제공자 барьцаа төлөгч 

person who raises an objection/appeal 이의신청인 эсэргүүцэл, давж 

заалдах гомдол гаргагч 

person who receives 수증자хүлээн авагч 

person who recommits a crime/offense 재범자 гэмт хэрэг, зөрчил дахин 

үйлдэгч 
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person who signs 서명자 гарын үсэг зурагч 

person who takes over 인수인 эрх, хяналтыг баригч (хяналтын багцыг 

эзэмшигч) 

person whose name is provisionally registered 가등기명의인 нэр нь түр 

бүртгэгдсэн этгээд 

person with a criminal record 전과(前科)자 гэмт хэрэг холбогдож байсан 

этгээд 

person with a right to lease on a deposit basis 전세권자 дэнчин тавьж 

түрээслэх эрхтэй этгээд 

person with superficies 지상권자 өнгөц, хуурамч дүр төрхтэй хүн 

person with the next priority 후순위자 дараагийн ээлжийн хүн 

personal defense 인적항변 хувийн хамгаалалт 

personal document 사문서 хувийн бичиг баримт 

personal effects 휴대품 хувийн эд зүйлс 

personal estate/property 동산 хувийн хөдлөх эд хөрөнгө, өмч 

personal history 이력서 хувийн түүх 

personal indemnification 대인배상 бие махбодид учруулсан гэм хорыг 

арилгах 

personal information 개인정보 хувийн мэдээлэл 

personal information file 개인정보화일 хувийн хэрэг 

personal insurance 인보험 амь насны даатгал 

personal service 교부송달 хувийн үйлчилгээ 

personality 인격 хувь хүн, эрх зүйн субъект байх чадвар 

personnel 직원 ажилтан, албан хаагч 

personnel for public interest service 공익근무요원 төрийн албан хаагч 

personnel management 노무관리 ажиллагсдын менежмент 

persons lacking litigation capacity 소송무능력자 хэрэг маргаан, байцаан 
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шийтгэх ажиллагаанд оролцох чадваргүй хүн 

persons who are jointly and severally liable for tax payment 연대납세의무자 

татвар төлөх үүргийг хамтран болон тусдаа хүлээх этгээдүүд 

persons who commit unlawful/illegal acts jointly 공동불법행위자 хууль бус 

үйлдэл хамтран гүйцэтгэгчид 

persuasion 설득 ятгалга, улс төрийн үзэл бодол 

pertinent year 당해연도 тохиромжтой, нийцсэн жил 

perusal 열람 анхааралтай унших 

pest controller 방제업자 хортон шавьж хянаж шалгагч 

pest or disease control businessman 방제업자 хортон шавьжны буюу 

өвчний хяналт шалгалтын бизнес эрхлэгч 

petition 소원;소청;청원 гуйлт, хүсэлт, шүүхэд өргөдөл өгөх 

petition for registration 등기청구 бүртгүүлэх өргөдөл, хүсэлт 

petition of an appeal 상고장 давж заалдах өргөдөл, гомдол 

petition of appeal 항고장 давж заалдах өргөдөл, гомдол 

petition of appeal 항소장 давж заалдах өргөдөл, гомдол 

petition of dissatisfaction 불복청구 эсэргүүцлийн өргөдөл 

petition on election 선거소청 сонгуульд оролцох хүсэлт, өргөдөл 

petition period of dissatisfaction 불복청구기간 эсэргүүцлийн өргөдөл 

гаргах хугацаа 

petition review 소청심사 өргөдөл, хүсэлтийг хянах 

petroleum 석유 газрын тос 

petroleum export-import business operator 석유수출입업자 газрын тос 

экспортлох-импортлох бизнес эрхлэгч 

petroleum export-import business/trade 석유수출입업 газрын тос 

экспортлох-импортлох бизнес, худалдаа 
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petroleum product/byproduct 석유제품 газрын тосны бүтээгдэхүүн 

petroleum refinement facilities 석유정제시설 газрын тос боловсруулах 

байгууламж 

petroleum refinery 석유정제시설;석유정제업 газрын тос боловсруулах 

үйлдвэр 

petroleum sales businessman 석유판매업자 газрын тосны худалдаа эрхлэгч 

petroleum seller 석유판매업자 газрын тос худалдагч 

petroleum selling price 석유판매가격 газрын тос худалдах үнэ 

petroleum selling/sales business 석유판매업 газрын тос худалдах бизнес 

petroleum tax 석유류세 газрын тосны татвар 

petty merchant 소상인 жижиг худалдаачин 

pharmaceutical manufacturer of narcotics 마약제제업자 мансууруулах 

бодисын найрлагатай эмийн үйлдвэрлэл 

pharmacist 약사 эм зүйч 

pharmacists' association 약사회 эм зүйчдийн холбоо, нийгэмлэг 

photographic work 사진저작물 гэрэл зургийн ажил 

physical body 신체 бие махбодийн, бие бялдрын 

physical disability 신체장애 бие махбодийн хувьд тахир дутуу 

physical work 육체노동 биеийн хүчний ажил 

pickup 습득(拾得) сайжрах, дээрдэх, үргэлжлүүлэх 

picture 도화 зураг 

piece of land 필지 хэсэг газар 

piece rate/work 성과급 хийснээрээ цалинжих 

pigeonholing (pigeonhole) 정리(整理) ширээний нүд, хананд хадсан 

шуудангийн хайрцаг 

pillage 약탈 дээрэм, тонуул 

pilot 도선(導船)사 нисгэгч, залуурч 
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pilotage 도선(導船) онгоц жолоодох, шинэ бүтээгдэхүүн турших 

pilotage business/service 도선(導船)업 туршилт, үйлчилгээний бизнес 

pilotage dues 도선(導船)료 нислэгийн үүрэг 

piloting 도선(導船) нислэг үйлдэх, жолоодох 

piloting business/service 도선(導船)업 онгоц жолоодох, шинэ бүтээгдэхүүн 

турших бизнес, үйлчилгээ 

piloting fees 도선(導船)료 нислэгийн хөлс, төлбөр 

piracy 해적행위 зохиогчийн эрх зөрчих, далайн дээрэм 

piscary 어장 бусдын эзэмшлийн бүс, усанд загас барих эрх 

place for a return 반환장소 буцаж ирэх газар 

place of a crime 범죄지 гэмт хэрэг гарсан газар 

place of an act 행위지 хэрэг, зөрчил гарсан газар 

place of an offense 범죄지 зөрчил гарсан газар 

place of anchorage 정박장소;정박지 зангуу буулгах газар 

place of arbitration 중재지 арбитрын хуралдаан хийх газар 

place of birth 출생지 төрсөн газар 

place of business 사업소;영업소;영업장소 бизнес эрхэлдэг, үйл ажиллагаа 

явуулдаг газар 

place of clearance 통관지 гаалийн бүрдүүлэлт хийх газар 

place of cohabitation 동거장소 хамтран амьдардаг газар 

place of confinement/detention/custody 구금장소 хорих, саатуулах, цагдан 

хорих газар 

place of delivery/extradition 인도장소 ачаа хүргэх, ялтан шилжүүлэх газар 

place of domicile/address 주소지 байнга оршин суудаг газар, хаяг 

place of fulfillment/discharge of obligation 채무이행지 үүрэг гүйцэтгэх 

газар 
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place of labor 노역장 ажлын газар 

place of location 소재지 байрлах, байршдаг газар 

place of origin 원산지 гарал үүслийн, үйлдвэрлэсэн газар 

place of payment 지급장소;지급지 төлбөр төлөх газар 

place of performance 이행지 үүрэг гүйцэтгэх газар 

place of resident registration 주민등록지 оршин суугч бүртгэх газар 

place of scenic beauty 명승지 үзэсгэлэнт байгальтай газар 

place of the permanent/original domicile/ address 본적지 байнга, үндсэн 

оршин суудаг газар, хаяг 

place of whereabouts 소재지 байгаа газар 

place of work 작업장 ажлын газар 

place to return 반환장소 буцах газар 

place where an act is committed 행위지 гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газар 

place where the obligation is to be fulfilled/discharged 채무이행지 үүрэг 

гүйцэтгэх газар 

place where the tort was committed 불법행위지 хууль зөрчсөн үйлдэл 

гаргасан газар 

place where the tortious act was committed 불법행위지 эрүүдэн шүүлт 

үйлдсэн газар 

placement 직업소개 бусдад ажил, амьдрах газар олж өгөх, дадлагын 

ажил, тавих, байрлуулах 

placement service 직업소개사업;취업알선 ажил, амьдрах газар олж өгөх 

үйлчилгээ 

placing an order 발주 захиалга өгөх 

plaintiff 고소인;원고(原告) нэхэмжлэгч 

plan 계획;도면 төлөвлөгөө 

plan for a road 도로계획 замын төлөвлөгөө, маршрут 
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plan for business/project 사업계획 бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

төсөл 

plan for creating the measuring network 측정망설치계획 хэмжилтийн 

сүлжээ бий болгох төлөвлөгөө 

plan for creation 조성계획 бүтээлийн төлөвлөгөө 

plan of activities 업무계획서 үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

planned tour 기획여행 төлөвлөсөн аялал 

playground 운동장 тоглоомын талбай 

plea 항변 шүүхэд гаргасан мэдүүлэг, хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 

үндэслэл, цагаатгах 

pleading 변론 хэргийн зохигчид шүүх хуралд үг хэлэх, мэтгэлцэх 

pledge 담보;서약;입질;질권 барьцаа, баталгаа өгөх, барьцаалуулах 

pledge of movables 동산질권 хөдлөх хөрөнгө барьцаалуулах 

pledge of one's property to secure another's obligation 물상보증 бусдын 

үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар хөрөнгөө барьцаалуулах 

pledge of rights 권리질권 эрх барьцаалуулах 

pledge on/of real property 부동산질 үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулах 

pledge on/of real property 부동산질권 үл хөдлөх эд хөрөнгө 

барьцаалуулах 

pledge right 질권 барьцааны эрх 

pledged article 질물 барьцааны эд зүйлс 

pledged endorsement 입질배서 барьцаалсан индоссамент 

pledged property 질물 барьцааны эд хөрөнгө 

pledgee 질권자 барьцаалагч 

pledgee of movables 동산질권자 хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалагч 

pledger 질권설정자 барьцаалуулагч 
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plot 대지(垈地);모의(謀議);부지(敷地);음모 хуйвалдаан, хэсэгхэн газар, 

талбай 

plunder 약탈 булаах, хулгайлах, дээрэмдэх 

plural number 복수 олон тоо 

plural party system 복수정당제 олон намын тогтолцоо 

plurality 복수 харьцангуй олонхийн санал 

pneumoconiosis 진폐증 уушигний өвчин, үрэвсэл 

pocketbook for health management/care 건강관리수첩 эрүүл мэндийн 

өврийн дэвтэр 

point of consummation 기수시기 дуусгах, төгсгөх зүйл 

poisoning 중독хордлого, хордуулалт 

police 경찰 цагдаагийн газар, хэв журам сахиулах 

police academy 경찰교육기관 цагдаагийн академи 

police agency 경찰기관 цагдаагийн газар, байгууллага 

police assigned for special guard 청원경찰 тусгай хамгаалалтын үүрэгтэй 

цагдаагийн газар 

police committee 경찰위원회 цагдаагийн хороо 

police hospital 경찰병원 цагдаагийн эмнэлэг 

police officer 경찰공무원;경찰관;경찰관리 цагдаагийн ажилтан, офицер 

police patrol ship 경찰경비함정 цагдаагийн эргүүлийн усан онгоц 

police station/office 경찰서 цагдаагийн салбар, газар 

police substation 경찰지서;파출소 цагдаагийн хэсэг 

policeman 경찰;경찰관 цагдаа, цагдаагийн ажилтан 

policeman assigned for special guard 청원경찰 тусгай хамгаалалтын 

үүрэгтэй цагдаагийн ажилтан 

policy 보험증권;시책 бодлого 

policy for unification 통일정책 нэгдэх, нэгдлийн бодлого 
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policy measures 시책 бодлогын арга хэмжээ 

policy of surety insurance 보증보험증권 батлан даалтын даатгалын гэрээ 

policy owner 보험계약자 даатгагч 

policyholder 가입자 даатгуулагч 

political activity 정치활동 улс төрийн үйл ажиллагаа 

political fund 정치자금 улс төрийн сан 

political party 정당 улс төрийн нам 

political right 참정권 улс төрийн эрх 

pollbook 선거인명부 санал өгөх хуудас 

polling booth 기표소 санал өгөх бүхээг 

pollutant burning equipment 오염물질소각설비 бохирдуулагчийг шатаах 

төхөөрөмж 

pollutant 오염물질 бохирдуулагч 

polluted material/substance 오염물질 бохирдсон материал, бодис 

pollution 공해(公害);오염 бохирдол 

pollution prevention 오염방지 бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх 

pollution prevention manager 오염방지관리인 бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх менежер 

pool of the aged of ability 고령자인재은행 чадварын насны шалгарсан 

нөөц, сан 

pornographic 음란 садар самууны зүйл 

port 항만 боомт 

port charge 입항료 боомтын хураамж 

port facility 항만시설 боомтын байгууламж 

port of anchorage 정박항 зангуу тавих боомт 

port of arrival 도착항 очих, ирэх боомт 
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port of call 기항지 гарах боомт 

port of departure 발항항 явах, гарах боомт 

port of entry 통관지орох, ирэх боомт 

port of entry and departure 출입국항 орох, гарах боомт 

port of loading 선적(船積)항 ачаа, бараа ачих боомт 

port of registry 선적(船籍)항 бүртгэх боомт 

port of shipment 선적(船積)항 тээврийн боомт 

port of unloading 양륙항 ачаа, бараа буулгах боомт 

portables 휴대품 авсаархан, зөөврийн эд зүйл 

portion in co-ownership 공유(共有)지분 хамтын өмчлөл дэх хувь хэмжээ 

portion of liability 부담부분 хариуцлагын хувь хэмжээ 

portion 지분 хувь, хэсэг, ногдол 

portions of statutory succession 법정상속분 хуулийн дагуу өв залгамжлах 

хувь 

portrait 초상 хөрөг зураг 

position 직위;보직;신분;지위 байршил, албан тушаал, байдал 

position classification system 직위분류제 албан тушаалын ангиллын 

тогтолцоо 

position for employees with special expertise/career 별정직 онцгой ур 

чадвартай ажиллагчид 

position in special services 별정직 тусгай үйлчилгээний албан тушаал 

possession 보유;소지;점유;향유 эзэмшил 

possession assistant 점유보조자 эзэмшлийн туслах ажилтан 

possession of real property 부동산점유 үл хөдлөх эд хөрөнгийн эзэмшил 

possession through a representative 대리점유 төлөөлөгчөөр дамжуулах 

эзэмших 

possession without permission 무단점유 зөвшөөрөлгүйгээр эзэмших 
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possessor 소유자;소지인;점유자 эзэмшигч 

possessor of manufactured goods 공작물점유자 үйлдвэрлэсэн барааг 

эзэмшигч 

possessor of structures 공작물점유자 байгууламжийг эзэмшигч 

possessor of works 공작물점유자 үйлдвэр эзэмшигч 

post management 사후관리 албан тушаалын менежмент 

post office 우체국;우편관서 шуудангийн газар, салбар 

post without pay 명예직 төлбөргүй шуудан 

post-dated check 선일자수표 хугацаа заасан чек 

postage 우편요금 шуудангийн төлбөр, зардал 

postage stamp 우표 шуудангийн тэмдэг, дардас 

postal business/service 우편사업 шуудангийн үйл ажиллага, үйлчилгээ 

postal charge/rate 우편요금 шуудангийн хөлс 

postal item 우편물 шуудангаар явуулсан зүйл 

postal money order 우편환 шуудангаар явуулсан мөнгөний ордер 

postal office 우체국 шуудангийн газар, салбар 

postal service office 우편관서 шуудангийн үйлчилгээний салбар 

postal transfer 우편대체 шуудангийн шилжүүлэг 

posterior 후순위 дараагийн, дараачийн, бөгс, өгзөг 

posterior credit/claim 후순위채권 дараагийн зээл, нэхэмжлэл 

posterior creditor 후순위권리자 дараагийн зээлдэгч 

posterior reorganization/consolidation claim 후순위정리채권 дараагийн 

өөрчлөн байгуулалтын гомдол 

posthumous adopted child 사후양자 эх нь нас барсаны дараа үрчилж 

авсан хүүхэд 

postmark 소인 шуудангийн марк 
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postmortem 검안 хүүр задлан шинжлэх 

postmortem report 검시조서 задлан шинжилсэн тайлан 

postponement 연기;유예 хойшлуулалт, ухраалт 

postponement of date 기일연기 хугацаа хойшлуулах 

postponement of disposition in arrears 체납처분유예 ажил хийгдсэний 

дараа хийх төлбөрийн хугацааг хойшлуулах 

postponement of disposition on default 체납처분유예 хугацаа хэтэрсэн 

төлбөрийн хугацааг хойшлуулах 

powders 화약류 нунтаг, дарь, пудр 

power 권력;위력 чадвар, эрх мэдэл, засаг, гүрэн 

power of attorney to subagent 복임권 төлөөлөгчид өмгөөлөгчийн эрх олгох 

итгэмжлэл 

power of delegation 위임장 төлөөлөгчийн эрх 

power of nature 자연력 байгалийн хүч 

power of representation 대표권 төлөөлөгчийн эрх 

power of the judicial police 사법경찰권 шүүхийн цагдаагийн эрх мэдэл 

power to institute/file a prosecution/indictment 공소권 ял ногдуулах эрх 

powers of attorney 소송대리권 итгэмжлэл, бүрэн эрх 

practical training 실무수습 үйлдвэрлэлийн сургалт 

pre-announcement of legislation 입법예고 хууль тогтоомжийг урьдчилан 

зарлах 

pre-inspection 사전조사 урьдчилсан шалгалт 

pre-trial detention 미결구금 шүүх хуралдаанаас өмнө цагдан хорих 

pre-use 선사용 урьдчилсан хэрэглээ 

prearranged airport development area 공항개발예정지역 нисэх буудлыг 

хөгжүүлэхээр урьдчилан төлөвлөсөн бүс 

prearranged area for airport development 공항개발예정지역 хотыг 
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хөгжүүлэхээр урьдчилан төлөвлөсөн бүс 

prearranged urban development zone 도시개발예정구역 нисэх буудлыг 

хөгжүүлэхэд зориулан урьдчилан төлөвлөсөн нутаг дэвсгэр 

prearranged zone for urban development 도시개발예정구역 хотыг 

хөгжүүлэхээр урьдчилан төлөвлөсөн бүс 

prearrangement 담합 хотыг хөгжүүлэхэд зориулан урьдчилан 

төлөвлөсөн бүс 

precautionary martial law 경비계엄 урьдчилан төлөвлөлт 

precedent 판례 сэрэмжлүүлэх дайны тухай хууль 

preceding instance/trial 전심(前審) жишиг, жишиг хэм хэмжээ 

preceding period 과거 өмнөх шат, анхан шатны шүүх хурал 

preceding term 전기(前期) өмнөх үе 

precious metal 귀금속 өмнөх хугацаа 

precious stone 보석(寶石) үнэт чулуу 

precision inspection 정도검사 үнэт чулууны сорил 

predecessor 피상속인 нарийвчлан шалгах, судлах 

preemptive right 선매권 өмнөх албан тушаалтан, өмнөх хүн 

preemptive right for stocks 권리주 худалдаж авах давуу эрх, түрүүлж 

цохилт өгөх эрх 

preemptive right to invested capital 출자인수권 үнэт цаас худалдаж авах 

давуу эрх 

preemptive right to new stocks 신주인수권 хөрөнгө оруулсан эд хөрөнгө 

худалдаж авах давуу эрх 

preengagement 예약 шинэ хувьцаа худалдаж авах давуу эрх 

preferential claims 우선채권 урьдчилсан тохиролцоо 

preferential jurisdiction 우선관할 хөнгөвчилсөн шаардлага 
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preferential payment 우선변제 хялбаршуулсан шүүх  

preferential payment right 우선변제권 хөнгөвчилсөн төлбөр 

preferential right 선취특권;우선권 хөнгөвчилсөн төлбөрийн эрх 

preferred right on a ship/vessel 선박우선특권 хөлөг онгоцон дээрх давуу эрх 

preferred stock 우선주 давуу эрхтэй хувьцаа 

pregnancy 임신 жирэмслэлт 

pregnant woman 임산부 жирэмсэн эмэгтэй, хөл хүнд эмэгтэй 

prejudice 불이익;침해;편견 урьдчилсан дүгнэлт, шийдвэр  

preliminary candidate to run in an election for public office 공직선거의 

예비후보자 төрийн албаны сонгуульд урьдчилан нэр дэвшигч  

preliminary consideration 선결문제 урьдчилан хэлэлцэх 

preliminary investigation 사전조사;예비조사 урьдчилсан мөрдөн байцаалт 

preliminary payment 예비지급 урьдчилсан төлбөр 

preliminary payor 예비지급인 урьдчилан төлөгч 

preliminary proceedings 준비절차 урьдчилсан шүүх ажиллагаа 

preliminary question 선결문제 урьдчилан бэлдсэн асуулт 

preliminary review/examination 사전심사 урьдчилсан хяналт, шалгалт  

premise 전제 албан контор 

premises 부동산 дэвсгэр нутаг, үл хөдлөх хөрөнгө, тасалгаа, орон сууц 

premium 경품;부금(賦金) шагнал, урамшуулал, даатгалын төлбөр 

premium rate 보험료율 шагнал, урамшууллын хэмжээ 

prepaid expense 선급비용 урьдчилсан төлбөрийн зарлага 

prepaid insurance premium 미경과보험료 урьдчилсан төлбөрт даатгалын 

урамшуулал 

preparation 사전준비;예비;입안;작성 бэлтгэл ажил 

preparation and delivery 작성교부 бэлтгэл ажил болон нийлүүлэлт 

preparation of a certificate of dishonor 거절증서작성 гутаасан, 
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доромжилсон баримт магадлагаа бэлтгэх 

preparation of a protest 거절증서작성 эсэргүүцлийн ажиллагаанд бэлтгэх 

preparation of a trial 공판준비 шүүх хурлын бэлтгэл ажил 

preparation of an authentic deed 공정증서작성 хүчин төгөлдөр гэрчилгээ 

бэлтгэх 

preparation of food 조리(調理) хүнс бэлтгэх 

preparation of the articles of association 정관작성 нийгэмлэгийн дүрэм 

боловсруулах 

preparatory committee for the establishment of a political party 

창당준비위원회 улс төрийн нам байгуулах бэлтгэл хороо 

preparatory document 준비서면 бэлтгэл баримт бичиг 

preparatory proceedings 준비절차 шүүхийн шийдвэр боловсруулах 

preparing person 작성자 боловсруулж, бэлтгэж буй хүн 

prepayment 선급;선납;선불;선불금;예납 урьдчилсан төлбөр 

prepayments 가지급금 урьдчилсан төлөлт 

prescribed date of a public auction/sale 공매기일 нийтийн дуудлага 

худалдаа, арилжааны урьдчилан тогтоосон хугацаа 

prescribed loading capacity 적재정량 урьдчилан тогтоосон ачааны даац 

prescribed working hours 소정근로시간 урьдчилан тогтоосон ажлын цаг 

prescription 시효;처방 заавар, зөвлөгөө, жор 

prescription of a public prosecution 공소시효 нийтийн мөрдөн мөшгөлтйн 

заавар 

present enrichment 현존이익 өнөөгийн баяжуулалт 

present location/place 현재지 одоогийн байршил, байр 

present member 출석의원 одоогийн гишүүн 

present value/worth 현재가치 цаг үеийн үнэлгээ, ханш 
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present/current/existing state/condition 현상 өнөөгийн нөхцөл байдал 

presentation 상정;제공;제시;제출 танилцуулга, илтгэл 

presentation for acceptance 인수제시 хүлээн зөвшөөрүүлэх зорилготой 

танилцуулга 

presentation for payment 지급제시 төлбөрийн танилцуулга 

presentation of documents 문서제출 баримт бичгийн танилцуулга 

presentation of evidence 입증 нотлох баримтын танилцуулга 

presentation of justifiable grounds 변명 зөвтгөх үндэслэлийн танилцуулга 

presentation of opinion 의견제시 үзэл бодлын танилцуулга 

presentation order 제출명령 танилцуулгын журам 

presenter 제출인 хөтлөгч 

preservation 보관;보전(保全);보존;유지 хамгаалалт, хадгалалт 

preservation act 보존행위 хамгаалалтын үйл ажиллагаа 

preservation district/area 보존지구 хамгаалалтын дүүрэг, нутаг дэвсгэр 

preservation of a right 권리보전 эрхийн хамгаалалт 

preservation of claim/credit 채권(債權)보전 нэхэмжлэл, зээлийн 

хамгаалалт 

preservation of environment 환경보전 хүрээлэн буй орчны хамгаалалт 

preservation of evidence 증거보전 нотлох баримтын хамгаалалт 

preservation of ownership 소유권보존 эзэмшлийг хамгаалалт 

preservation of public security/peace 보안 нийгмийн аюулгүй байдал, энх 

тайвныг хамгаалах 

preservation registration 보존등기 хамгаалалт, хадгалалтын бүртгэл 

preservative measure 보전처분 хамгаалалтын арга хэмжээ 

preserved property 보존재산 хамгаалагдсан өмч 

President 대통령 Ерөнхийлөгч 

president 대표;대표자;사장(社長);원장 дарга, захирал 
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president of the agricultural science and technology institute 

농업과학기술원장 хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, технологийн 

хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч 

Presidential Advisory Council for Science and Technology 국가과학기술자문 

회의 Ерөнхийлөгчийн шинжлэх ухаан технологийн зөвлөх зөвлөл 

presidential candidate 대통령후보자 ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч 

presidential election 대통령선거 Ерөнхийлөгчийн сонгууль 

presiding judge 재판장 ерөнхий шүүгч 

presiding the litigation 소송지휘 шүүх ажиллагааны өмнө 

press 언론;언론기관 хэвлэл, мэдээлэл 

Press Arbitration Committee 언론중재위원회 Хэвлэлийн арбитрын хороо 

presumption 추정 таамаглал, нотолгоо 

presumption of a right 권리추정 нотлогдоогүй бол гэм буруугүйд тооцогдох 

эрх 

presumption of donation 증여추정 хандивын нотолгоо 

presumptive successor 추정상속인 нотолгоотой өв залгамжлагч 

prevention 방위;방지;방해;제지 саад, хамгаалалт, урьдчилан сэргийлэлт 

prevention against fire 방화(防火) гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх 

prevention of air pollution 대기오염방지 агаарын бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх 

prevention of collision at sea 해상충돌예방 далай дахь мөргөлдөөнөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

prevention of contamination 오염방지 халдвар, хордлогоос урьдчилан 

сэргийлэх 

prevention of crime 방범 гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

prevention of danger or/and injury 위해방지 аюул, гэмтлээс урьдчилан 
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сэргийлэх 

prevention of danger/risk 위험방지 аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 

prevention of disaster/accident 재해예방 гамшиг, ослоос урьдчилан 

сэргийлэх 

prevention of discharge/emission of pollutants 오염물질배출방지 хортой 

хийнээс хамгаалах 

prevention of double taxation 이중과세방지 давхар татвараас хамгаалах 

prevention of environmental pollution 환경오염방지 хүрээлэн буй орчны 

бохирдлоос хамгаалах 

prevention of marine pollution 해양오염방지 далайн бохирдлоос 

хамгаалах 

prevention of noise 소음방지 дуу чимээнээс хамгаалах 

prevention of pollution 공해방지;오염방지 бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх 

prevention of soil pollution/contamination 토양오염방지 хөрсний 

бохирдлоос хамгаалах 

prevention of water pollution 수질오염방지 усны бохирдлоос хамгаалах 

previous Act 구법 өмнөх хууль, үйлдэл 

previous consultation 사전협의 өмнөх зөвлөлдөөн 

previous conviction 전과(前科) өмнөх ял шийтгэл  

previous instance/trial 전심(前審) өмнөх шат, шүүх хурал 

previous notice of taxation 과세예고 татвар ногдуулалтын талаархи 

өмнөх мэдэгдэл 

previous notice/announcement/information 예고 өмнөх мэдэгдэл, зарлал, 

мэдээлэл 

price 대가(代價);대금(代金) үнэ 

price for a subcontract 하도급대금 хамтран гүйцэтгэх гэрээний үнэ 



 
406 

 

price for sale 매각대금 хямдралтай үнэ 

price manipulation 시세조종 хуурамч үнэ 

price of a building 건물가격 барилгын үнэ 

price of successful bid 경락대금 санал болгосон боломжийн үнэ 

price of appraisal and assessment 감정평가가격 үнэлгээний үнэ 

price of land 지가 газрын үнэ 

price of purchase and sale 매매대금 худалдан авах, худалдах үнэ 

price of stock/share 주식가액 хувьцааны үнэ 

price of the reference land 표준지가 газрын лавлагааны үнэ 

price paid at successful bid 경락대금 амжилттай үнэ хаялцаж төлсөн үнэ  

price settlement method 대금(代金)결제방법 үнэ тогтоох аргачлал 

primary contractor 원수급인 анхдагч, үндсэн гэрээлэгч 

prime contractor 원사업자 үндсэн гэрээлэгч 

prime cost 원가 үндсэн зардал 

Prime Minister 국무총리 Ерөнхий сайд 

primitive 원시의 болхи, бүдүүлэг, энгийн 

principal 원금;원물;원본;정범;주물(主物) үндсэн, чухал, гол  

principal banking institution 주거래은행 банкны үндсэн байгууллага 

principal contractor 원수급인 үндсэн гэрээлэгч 

principal crime/offense 본죄 үндсэн гэмт хэрэг, зөрчил 

principal lawsuit 본소 үндсэн зарга, гомдол 

principal matter 본안 үндсэн асуудал 

principal obligor 주채무자 үндсэн үүрэг гүйцэтгэгч 

principal of disposition 처분권주의 шилжүүлэг гүйцэтгэгч 

principal offender 본범 гэмт хэргийн гүйцэтгэгч 

principal office 주사무소 гол, төв байр 
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principal penalty 주형 үндсэн ял, торгууль 

principal stockholder/shareholder 주요주주 үндсэн хувьцаа эзэмшигч 

principal transaction bank 본세 арилжааны гол банк 

principal tax 주거래은행 үндсэн өрийн татвар 

principal who commits a crime through an act of an innocent human agent 

간접정범 гэм зэмгүй хүний шууд бус үйлдлээр дамжуулан гэмт хэрэг 

гүйцэтгэгч 

principal/main/original registration 본등기 үндсэн бүртгэл  

principals of credit information 신용정보주체 зээлийн мэдээллийн гол 

эзэмшигч 

principle not to decide on same matter twice 일사부재리 нэг асуудлаар 

хоёр дахин шийдвэр гаргахгүй зарчим 

principle of accrual accounting 발생주의 хуримтлалын дансны журам 

principle of being present in person 본인출석주의 биеэр байлцах зарчим 

principle of discretionary prosecutions/ indictments 기소편의주의 

үзэмжээрээ мөрдөн байцаах зарчим 

principle of free evaluation of evidence 자유심증주의 гэрчийн мэдүүлгийг 

чөлөөтэй үнэлэх зарчим 

principle of liability 책임원칙 хариуцлагын хэм хэмжээ 

principle of opening/publication 공개원칙 хэвлэн нийтлэх журам 

principle of report 신고주의 тайлагнах журам 

principle of the rule of law 법치주의 хууль дээдлэх зарчим 

principle of uniformity/identity of public prosecutors 검사동일체의원칙 

нийтийн мөрдөн мөшгөлтийн нийтлэг байх зарчим 

printing 인쇄 хэвлэл 

prior announcement of legislation 입법예고 хууль тогтоомжийг урьдчилан 

зарлах 



 
408 

 

prior consultation 사전협의 урьдчилан зөвлөлдөх 

prior conviction 전과(前科) гэм буруутай гэдгийг урьдчилан тогтоох 

prior decision/determination 사전결정 урьдчилсан шийдвэр, 

тодорхойлолт 

prior investigation 사전조사 урьдчилсан мөрдөн байцаалт 

prior notice 사전통고 урьдчилсан мэдэгдэл 

prior notice/announcement/information 예고 урьдчилсан мэдэгдэл, 

зарлал, мэдээлэл 

prior notice/notification 사전통지 урьдчилсан мэдэгдэл, мэдээлэл 

prior order 선순위 урьдчилсан захиалга 

prior payment 우선변제 урьдчилсан төлбөр 

prior skill 선행기술 урьд нь олсон мэдлэг, мэрэгшил 

prior technology 선행기술 давуу технологи 

prior use 선사용 урьдчилан ашиглах 

prior warning 계고 урьдчилан анхааруулах 

prior written warning 계고서 бичгээр урьдчилан анхааруулах 

prior/advance examination 사전심사 урьдчилсан шалгалт 

priority 선순위;우선권 давуу байдал, давуу эрх, ээлж дараалал, нэн чухал, 

эн тэргүүний 

priority control target 중점관리대상 тэргүүн ээлжийн шалгалтын бай 

priority of national tax 국세우선 үндэсний татварын давуу байдал 

priority right upon a ship/vessel 선박우선특권 хөлөг онгоцны давуу эрх 

prison 교도소;형무소 шорон, хорих газар 

prison inmate 수감자 шоронгийн хоригдол 

prison officer 교도관 шоронгийн түшмэл 

prisoner 수용자(收容子) хоригдол 
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prisoner 수형자;재소자;포로хоригдол 

prisoner awaiting judgment 미결수 шүүхийн шийдвэр хүлээж буй хоригдол 

prisoner sentenced to death 사형수 бүх насаараа ял эдэлж буй хоригдол 

prisoner under trial 미결수 шүүх ажиллагаанд байгаа хоригдол 

privacy 사생활 хувийн нууцлал, хувийн амьдралын халдашгүй байдал 

private document 사문서 хувийн баримт бичиг 

private and public joint corporation 민관합동법인 хувийн болон нийтийн 

хамтарсан корпораци 

private capital inducement project 민자유치사업 хувийн хөрөнгийн 

урамшууллын төсөл  

private capital inducement/introduction 민자유치хувийн хөрөнгийн 

урамшуулал 

private collective contract 단체수의계약 нууц хамтын контракт 

private contract 수의계약 нууц контракт 

private developer 민간개발자 хувийн барилгын гүйцэтгэгч 

private enterprise 민간기업 хувийн үйлдвэр 

private juristic person 사법인 хувийн хуулийн байгууллага 

private law 사법(私法) хувийн эрх зүй 

private life 사생활 хувийн амьдрал 

private person/individual 사인(私人) хувь этгээд, хувь хүн 

private right 사권 хувийн эрх 

private road 사도 хувийн зам 

private rules/regulations 내규 нууц дүрэм, журам 

private school supporting organization 사학지원단체 хувийн сургуулийг 

дэмждэг байгууллага 

private seal/stamp 사인(私印) хувийн тамга, тэмдэг 

privilege 특권 эрх ямба 
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privilege not to be arrested 불체포특권 баривчлагдахгүй байх эрх ямба 

privilege of freedom from arrest 불체포특권 баривчлахаас чөлөөлөгдөх эрх 

ямба 

privileged debts 우선채권 давуу эрхтэй өр төлбөр 

prize 당첨금;상금;포획물;현상금 шагнал, үнэт зүйлс 

prize money 당첨금;현상금 шагналын мөнгө 

pro rata corporate tax 법인세할 хувь тэнцүүлсэн татвар 

pro rata income 소득할 хувь тэнцүүлсэн орлого 

pro rata income tax 소득세할 хувь тэнцүүлсэн орлогын татвар 

pro tempore 임시의 түр 

probability 개연성 магадлал, эрсдэл 

probation 예 нотлох баримт, хянан харгалзах, ялтэнсэх 

probation office 보호관찰소 хянан харгалзах газар 

probation officer 보호관찰관 хянан харгалзах газрын түшмэл  

probative power 증명력 нотлох баримтын хүч 

problem 사정(事情) асуудал, бэрхшээл, хүндрэл 

procedural acts 소송행위 дэгийн үйл ажиллагаа 

procedure for a retrial/review 재심절차 дахин шүүх ажиллагаа, хяналтын 

шатны журам 

procedure for successful bid 경락절차 боломжтой үнийн санал өгөх 

журам 

procedure for an appellate trial 항소심절차 давж заалдах шүүх 

хуралдааны дэг 

procedure for arbitration 중재절차 арбитрын журам 

procedure for compensation 배상절차 нөхөн төлбөрийн журам 

procedure for consent 동의절차 зөвшөөрөл өгөх журам 
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procedure for decision 결정절차 шийдвэр гаргах журам 

procedure for demand 독촉절차 шаардлага тавих журам 

procedure for examination 심사절차 шалгалтын журам 

procedure for exercise/execution of a right 권리실행절차 эрхээ 

хэрэгжүүлэх журам 

procedure for judgment/trial 재판절차 шүүх ажиллагааны журам 

procedure for liquidation 청산절차 татан буулгах журам 

procedure for payment 납부절차;지급절차 төлбөр хийх журам 

procedure for provisional seizure/ attachment 가압류절차 түр битүүмжлэх, 

хураах журам 

procedure for provisional/temporary disposition/measure 가처분절차 түр 

арга хэмжээ авах журам 

procedure for raising an objection/appeal 이의신청절차 татгалзах, давж 

заалдах журам 

procedure for re-auction 재경매절차 дуудлага худалдаа дахин явуулах 

журам 

procedure for the preservation of evidence 증거보전절차 нотлох баримт 

хамгаалах журам 

procedure in the first instance 제 1 심소송 анхан шатны шүүхийн ажиллагаа 

procedure of a trial 심리절차 хэрэг шүүх ажиллагаа 

procedure of compulsory auction 강제경매절차 хуульд заасан дуудлага 

худалдааны журам 

procedure of disposition on default 체납처분절차 төлбөр хийхгүй байгаа 

асуудлыг шийдвэрлэх журам 

procedure of distribution/apportionment 배당절차 хуваарилалтын журам 

procedure of examination 심리절차 шалгалтын журам 

procedure of execution 집행절차 гүйцэтгэлийн журам 
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procedure of forfeiture right 실권(失權)절차 хурааж авах эрхийн журам 

procedure of investigation 수사절차 мөрдөн байцаалтын журам 

procedure of mutual/reciprocal agreement 상호(相互)합의절차 харилцан 

адил байх хэлэлцээрийн журам 

procedure of registration 등기절차 бүртгэлийн журам 

procedure of trial 심판절차 шүүх ажиллагааны журам 

procedure of/for compulsory execution 강제집행절차 заавал гүйцэтгэх 

журам 

procedure on the merits 본안절차 хэргийн мөн чанарын шүүх ажиллагаа 

procedures for a public summons 공시최고절차 төрөөс зарлан дуудах дэг 

procedures for bankruptcy 파산절차 дампуурлын журам 

procedures for challenge 기피절차 няцаах журам 

procedures for deposit 공탁절차 хадгаламжийн журам 

procedures for transfer of a right 권리이전절차 эрх шилжүүлэх журам 

procedures of conciliation 조정절차 эвлэрүүлэх журам 

procedures of trial 공판절차 шүүх ажиллагааны журам 

proceeding of the summary judgment 즉결심판절차 нэгтгэсэн шийдвэр 

гаргуулахаар шүүхэд хандах 

proceedings at a trial court 사실심 шүүх хуралдааны ажиллагаа 

proceedings of appeal 상소심 давж заалдах ажиллагаа 

proceedings on the merits of a case 본안절차 хэргийн мөн чанарыг 

хэлэлцэх хуралдаан 

proceeds 과실(果實);수익 өдрийн орлого 

proceeds (accruing) from sale 매각대금 хямдралтай худалдааны орлого 

proceeds from a public auction/sale 공매대금 нийтийн дуудлага худалдаа, 

борлуулалтын орлого 
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process of construction work 공정(工程) барилгын ажлын явц 

process of trial/deliberation 심리과정 шүүх хуралдааны явц 

process safety report 공정안전보고서 үйл ажиллагааны аюулгүйн тайлан  

process server 집달리 шүүхийн захирамж хэрэгжүүлэгч 

processed article 가공물 боловсруулсан эд юм 

processed goods/product 가공품 боловсруулсан бараа, бүтээгдэхүүн 

processed information 처리정보 боловсруулсан мэдээлэл 

processing 처리 боловсруулалт 

processing business operator 가공업자 боловсруулалтын бизнес эрхлэгч 

processing person 가공자 боловсруулж байгаа хүн 

processor 가공업자 процессор, боловсруулагч 

proclamation 공표;포고 тунхаглал 

proctor 대리인 итгэмжлэгдэгч, өмгөөлөгч 

procurator 대리인 хамаарагч, итгэмжлэгдсэн этгээд 

procurement contract 조달계약 худалдан авалтын контракт 

prodigal 낭비자 үрэлгэн 

producer 생산자 үйлдвэрлэгч, найруулагч 

producer of cinematographic work 영상제작자 кино найруулагч 

product 상품;제조물 бүтээгдэхүүн, үр дүн 

product of forestry 임산물 ойн бүтээгдэхүүн 

production 제시;제작;제조үйлдвэрлэл, олборлолт, бүтээгдэхүүн, 

эдлэхүүн 

production activity 생산활동 үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 

production facilities 생산시설 олборлолтын төхөөрөмж 

production value 제작가액 бүтээгдэхүүний үнэ 

production-connected support project 연계생산지원사업 үйлдвэрлэлтэй 

холбоотой дэмжлэгийн төсөл 
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productive green area 생산녹지지역 үржил шимтэй ногоон бүс 

products of agriculture 농산물 хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

profession 직업 мэргэжил 

professional 전문가;직업의 мэргэжлийн 

professional secret 업무상비밀 мэргэжлийн нууц 

professor 교수(敎授) их сургуулийн профессор 

profit 수익;영리;이득;이익;이익금 ашиг, цэвэр орлого 

profit and loss 손익 ашиг, алдагдал 

profit available for dividends 배당가능이익 ногдол ашгаас олох орлого 

profit from a merger 합병차익 нэгдсэнээс орох орлого 

profit from the operation 운용수익금 үйл ажиллагааны орлого 

profit margin on purchase and sale 매매차익 худалдан авал, худалдааны 

зөрүүнээс олох орлого 

profit of performance 변제이익 тоглолтын орлого 

profit-loss distribution 손익분배 түгээлтээс ашиг алдах 

profit-making 영리 орлого ологч 

profit-making business/project 수익사업 ашигтай бизнес, төсөл 

profit-making corporation 영리법인 ашгийн төлөө корпораци 

profit-making enterprise 영리기업 ашиг олох үйлдвэрлэл 

profit-making juristic person 영리법인ашгийн төлөө хуулийн этгээд 

profit-making securities 수익증권 ашиг олдог үнэт цаас 

profitable business 수익사업 ашигтай бизнес 

profitable expenses 유익비 ашигтай зардал 

profiteering 폭리 дам хийх 

profits brought forward 이월익금 урьдчилан олсон ашиг 

profits on a short-term trade/transaction 단기매매차익 богино хугацааны 
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худалдаа, гүйлгээний орлого 

program 프로그램 хөтөлбөр 

program 행사(行事) арга хэмжээ, ёслолын ажиллагаа 

program author 프로그램저작자 хөтөлбөр зохиогч 

program deliberation and mediation committee 프로그램심의조정위원회 

хөтөлбөр сайжруулах, зуучлах хороо 

progression of litigation 소송진행 заргын ахиц дэвшил 

progressive tax 누진세 дэвшилтэт татвар 

progressive tax rate 누진세율 дэвшилтэт татварын хэмжээ 

prohibited act 금지행위 хориглосон үйлдэл 

prohibited area 금지구역 хориглосон бүс 

prohibited matters 금지사항 хориглосон асуудал 

prohibition 금지;제지 хориг 

prohibition against double jeopardy 일사부재리 дахин аюул нүүрлэхийн 

эсрэг хориг 

prohibition of competitive business 경업금지 өрсөлдөөнтэй бизнесыг 

хориглох 

prohibition of concurrent offices 겸직금지 өрсөлдөөнтэй байгууллагыг 

хориглох 

prohibition of departure 출국금지 гарахыг хориглох 

prohibition of entry 출입금지 орохыг хориглох 

prohibition of night work 야업금지 шөнийн цагаар ажиллахыг хориглох 

prohibition of order 지시금지 захиалгыг хориглох 

prohibition of payment 지급금지 төлбөр хийхийг хориглох 

prohibition of seizure 압류금지 хурааж авахыг хориглох 

prohibition of set-off/offset 상계금지 аялалд гарахыг хориглох 

prohibition of transfer 양도금지 шилжүүлэхийг хориглох 
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prohibition order 금지명령 хориглосон тушаал 

prohibition period 금지기간 хориглосон хугацаа 

prohibitive provisions 금지조항 хориглосон заалт 

project 사업 төсөл 

project approval/authorization/recognition 사업인정 төслийн батлах, хүлээн 

зөвшөөрөх 

project for developing the income sources of agricultural and fishing 

villages 농어촌소득원개발사업 хөдөө аж ахуй, загас агнуурын тосгоны 

орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх төсөл 

project for supporting the interchange between different categories of 

business 이업종교류지원사업 бизнесийн янз бүрийн төрлийн доторх 

солилцоог дэмжих төсөл 

project for the inducement of private capital 민자유치사업 хувийн хөрөнгийг 

урамшуулах төсөл 

project operator/implementer 사업시행자 төсөл хэрэгжүүлэгч 

project plan 사업계획 төслийн төлөвлөгөө 

project supporting internationalization 국제화지원사업 олон улсын 

чанартай болгохыг дэмжих 

project to enhance the income sources of farming and fishing communities 

농어촌소득원개발사업 фермерүүд, загасчдын орлогын эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх төсөл 

projects for creation of an urban district 시가지조성사업 хотын дүүрэг 

байгуулах төсөл 

prolongation 연장(延長) хугацаа сунгалт, хойшлуулалт 

promise 약속 амлалт, үүрэг, үүрэг хүлээх 

promissory note 약속어음 үүрэг хүлээсэн ноот бичиг 
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promoter 발기인;설립위원 тус дөхөм үзүүлэгч, үндэслэгч, ивээн тэтгэгч 

promotion 승진;영전(榮轉) үүсгэн байгуулалт, албан тушаал дэвших, 

урамшуулах, хөхиүлэн дэмжих 

promotion fund for culture and art 문화예술진흥기금 соёл, урлагийг 

дэмжих сан 

promotion lottery ticket of small and medium enterprises 중소기업진흥복권 

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сугалааны тасалбар 

promotion of employment 고용촉진 ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг 

дэмжих 

promotion of employment of disabled persons 장애인고용촉진 хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүмүүсийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг дэмжих 

promotion of employment of the disabled 장애인고용촉진 хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүмүүсийн ажлын байрыг дэмжих 

promotion of incorporation 발기설립 нэгдэхийг дэмжих 

promotion of welfare 복리(福利)증진 нийгмийн халамжийг дэмжих 

promotion of workers' participation and cooperation 근로자참여및협력증진 

ажилчдын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжих 

promotion subsidies for the employment of the aged 고령자고용촉진장려금 

өндөр настны ажлын байрны татаасыг дэмжих 

promotion test 승진시험 албан тушаал дэвшүүлэх шалгалт 

promotional transfer 영전(榮轉) тушаал дэвшүүлэн шилжүүлэх 

promptly 신속하게 түргэн, шуурхай 

promulgation 공포 тунхаглах, зарлах, сонордуулах 

pronouncement 선고;선언 тунхаг, мэдэгдэл, шийдвэр 

pronouncement of judgment 판결선고 шүүхийн шийдвэрийг зарлах 

pronouncement of provisional execution 가집행선고 түр гүйцэтгэлийг 

мэдээлэх 
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proof 입증; 증거; 증명 нотлох баримт, нотлох үүрэг, баталгаа, шүүхийн 

мөрдөлт 

propaganda 선전 сурталчилгаа, суртал нэвтрүүлэг 

propagation 반포;선동;선전 үржүүлэх, ургуулах, түгээх, олшруулах  

proper 타당한 зөв, оновчтой, таарсан 

proper property 고유재산 оновчтой өмч 

proper purpose business 고유목적사업 зөв зорилоготой бизнес 

proper reserve income 적정유보소득 оновчтой нөөц орлого 

properties 소유물 эд хэрэглэл, үл хөдлөх хөрөнгө 

property 소유재산;재물;재산 өмч, хөрөнгө, байшин барилга 

property administration/management right 재산관리권 өмчийн 

менежментийн эрх 

property for business purpose 기업용재산 бизнесийн зорилгоор эзэмших 

өмч 

property for public use 공공용재산 нийтийн эзэмшлийн өмч 

property for public/official use 공용(公用)재산 нийтийн албан ёсны 

эзэмшлийн өмч 

property investment/contribution 재산출자 өмчийн хөрөнгө оруулалт, 

хандив 

property of the partnership 조합(組合)재산 эзэмшлийн өмч 

property of the State 국유재산 төрийн өмч 

property owned 소유재산 эзэмшсэн өмч 

property owned by the State 국유재산 төрийн эзэмшлийн өмч 

property received 수증재산 олж авсан өмч 

property registration for public servants 공직자재산등록 төрийн албан 

хаагчдын өмчийн бүртгэл 
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property relation/relationship 재산관계 өмчийн харилцаа 

property right 재산권 өмчийн эрх 

property successor/inheritor 재산상속인 хөрөнгийн өв залгамжлагч 

property tax 재산세 өмч хөрөнгийн татвар 

property tax ledger 재산세과세대장 хөрөнгийн татварын данс 

property taxation 재산세과세 хөрөнгийн татвар ногдуулалт 

property transferred for security 양도담보재산 аюулгүйн зориулалтаар 

шилжүүлсэн өмч 

property/assets to be seized 압류재산 хураан авах ёстой өмч, хөрөнгө 

property/estate of inheritance 상속재산 өв залгамжлалын хөрөнгө 

proportion 비율 эзлэх хувь, харьцаа 

proportional representation 비례대표 тэнцүү, тохирсон төлөөлөл 

proportional representative 비례대표 тохирсон төлөөлөгч 

proportional representative local council member 비례대표지방의회의원 

орон нутгийн зөвлөлийн тохирсон төлөөлөгч 

proposal 발의;상정;의안 санал 

proposal of conciliation/mediation 조정안 зуучлах, эвлэрүүлэх санал 

proposer 발기인 санал гаргагч, нэр дэвшүүлэгч 

proprietary relations 소유관계 өмч эзэмшлийн харилцаа 

proprietor of business 영업주 бизнесийн эзэн 

proprietorship 소유권 өмчийн эрх, өмч, газрын өмч 

propriety 적부ёс журам, үндэслэлтэй байдал, өмч 

prosecution 공소제기 эрүүгийн мөрдөн мөшгөлт, яллагаа 

prosecution 기소;소추 ял тулгах, шүүхэд дуудах 

prosecution investigation officer 검찰수사관 эрүүгийн мөрдөн байцаагч 

prosecution research officer 검찰연구관 эрүүгийн мөрдөн мөшгөлтийн 

судалгааны ажилтан 
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prosecutor of military tribunal 군검찰관 цэргийн шүүхийн яллагч 

prosecutory affairs 검찰사무 яллах хэрэг 

prospective profit insurance 희망이익보험 ирээдүйтэй ашигийн даатгал 

prospectus 사업설명서 товхимол, танилцуулга 

prostitute 윤락여성 биеийг нь үнэлүүлэх 

prostitution 윤락행위 янханчлал 

protected forest 금양임야 хамгаалалттай ой 

protected juvenile 보호소년 хамгаалалттай өсвөр насныхан 

protected person 피보호자 хамгаалалттай хүн 

protection 보호;옹호 хамгаалалт 

protection against the tide 방조(防潮) үерээс хамгаалах 

protection agency 보호기관 хамгаалах алба 

protection and guidance 보도(補導) хамгаалалт болон зааварчлага 

protection area/zone 보호지역 хамгаалалтын бүс 

protection authority 보호기관 хамгаалалтын эрх бүхий байгууллага 

protection deposit 보호예탁금 хамгаалалттай хадгаламж 

protection for education 교육보호 боловсролын хамгаалалт 

protection money or articles 보호금품 хамгаалалттай мөнгө, эд юмс 

protection of a right 권리보호 эрхийн хамгаалалт 

protection of communications secret 통신비밀보호 харилцаа холбооны 

нууцыг хамгаалах 

protection of confidence 신뢰보호 итгэлийг хамгаалах 

protection of consumers 소비자보호 хэрэглэгчдийг хамгаалах 

protection of creditors/obligees 채권(債權)자보호 зээлдэгчдийг хамгаалах 

protection of employment 취업보호 ажлын байрыг хамгаалах 

protection of human rights 인권보호 хүний эрхийг хамгаалах 
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protection of industrial property rights 공업소유권의보호 үйлдвэрийн 

өмчийн эрхийг хамгаалах 

protection of information 정보보호 мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах 

protection of living 생활보호 амьдралаа хамгаалах 

protection of rights and interests 권익보호;권익옹호 эрх, ашиг сонирхолыг 

хамгаалах 

protection of trust 신뢰보호 итгэлийг хамгаалах 

protection of vagrants 부랑인보호 тэнүүлчдийг хамгаалах 

protection of workers 근로자보호 ажилчдыг хамгаалах 

protection order 보호명령 хамгаалах тушаал 

protective area/zone 보호지역 хамгаалалтын бүс 

protective custody 감호;보호감호 хамгаалалтын саатуулах байр 

protective custody application 보호감호청구 хамгаалалтын саатуулах 

байрыг хэрэглэх 

protective custody office 보호감호소 хамгаалалтын саатуулах газар 

protective disposition 보호처분 хамгаалалтын байршил 

protective facilities 보호시설 хамгаалалтын байгууламж 

protective order 보호명령 хамгаалалтын тушаал 

protector 보호자;후견인 хамгаалагч 

protest 거절증서;이의;항변 эсэргүүцэл, дургүйцэл 

protest for non-acceptance 인수거절증서 хүлээж аваагүйд дургүйцэх 

protest for non-payment 지급거절증서;참가지급거절증서 төлбөр төлөөгүйд 

дургүйцэх 

protocol 의정서;조서 протокол, тэмдэглэл 

protocol containing interrogation of a suspect 피의자신문조서 сэжигтнийг 

мөрдөн байцаасан протокол 

protocol for conciliation 조정조서 эвлэрлийн протокол 
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protocol for pleading 변론조서 мэтгэлцээний тэмдэглэл 

protocol of confiscation/seizure 압수조서 хураасан, битүүмжилсэн тухай 

протокол 

protocol of examination 신문조서 шалгалтын протокол 

protocol of examination of a suspect 피의자신문조서 сэжигтнийг 

байцаасан протокол 

protocol of execution 집행조서 гүйцэтгэлийн протокол 

protocol of payment 지급조서 төлбөр төлсөн тухай протокол 

protocol of preliminary proceedings 준비절차조서 урьдчилсан шүүх 

ажиллагааны протокол 

protocol of recognition and acceptance 인낙조서 хүлээн зөвшөөрсөн 

болон хүлээн авсан тухай протокол 

protocol of search and confiscation/seizure 압수수색조서 нэгжлэг хийсэн, 

хураан авсан, битүүмжилсэн тухай протокол 

protocol of statement 진술조서 мэдэгдэл хийсэн тухай протокол 

protocol of the witness examination 증인신문조서 гэрчийг байцаасан тухай 

протокол 

protocol of trial 공판조서 хэрэг шүүх ажиллагааны протокол 

protocol of use of reserve fund 예비비사용조서 нөөцийн санг ашигласан 

тухай протокол 

Protocol Relating to the Status of Refugees 난민의지위에관한의정 

Дүрвэгсэдийн эрх зүйн байдалтай холбогдсон протокол 

prototype 시제품 туршилтын загвар 

provision 공급;공여;법규정;제공;조문 хангамж, нөөц, заалт 

provision of service 용역제공 үйлчилгээний хангамж 

provision of security/collateral 담보제공 аюулгүйн заалт 
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provisional 임시의 түр 

provisional attachment against claim/credit 채권(債權)가압류 гомдол, 

зээлийн оронд хөрөнгө түр хураах  

provisional attachment against movables 동산가압류 хөдлөх хөрөнгийн 

оронд түр хураах 

provisional attachment on immovables 부동산가압류 үл хөдлөх хөрөнгийн 

оронд түр хураах 

provisional certificate of a ship's nationality 가선박국적증서 хөлөг онгоцны 

үндэсний харьяаллын түр гэрчилгээ 

provisional custody/confinement/detention 가유치 түр саатуулах 

provisional director 임시이사 түр захирал 

provisional discharge 가퇴원 түр гаргах 

provisional disposition/measure 가처분 түр арга хэмжээ 

provisional domicile/address 가주소 түр оршин суух, хаяг 

provisional driver's license 임시운전증명서 жолооны түр үнэмлэх 

provisional execution 가집행 түр хэрэгжүүлэх 

provisional import surtax 임시수입부가세 импортын ялгавартай түр татвар 

provisional measure 잠정조치 түр арга хэмжээ 

provisional payment 가납 түр төлбөр 

provisional payment trial 가납재판 төлбөрийг түр хоцроох 

provisional payments 가지급금 түр төлбөр 

provisional quarantine certificate 가검역증 түр хөл хорьсон гэрчилгээ 

provisional registration 가등기 түр бүртгэл 

provisional registration and disposition 가등기가처분 түр бүртгэл, арга 

хэмжээ 

provisional registration for security 담보가등기 аюулгүйн зорилгоор түр 

бүртгэх 
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provisional registration security 가등기담보 түр бүртгэлийн аюулгүй байдал 

provisional registration/record 가등록 түр бүртгэл 

provisional release from prison 가석방;가출옥 шоронгоос түр чөлөөлөх 

provisional restoration 가환부 түр сэргээх 

provisional road 가도(假道) түр зам 

provisional seizure/attachment 가압류 түр хураах, битүүмжлэх 

provisional seizure/attachment obligee 가압류채권자 түр хураах, 

битүүмжлэх үүрэг 

provisionally registered security 가등기담보 түр бүртгүүлсэн үнэт цаас 

provisionally registered security right 가등기담보권 түр бүртгүүлсэн үнэт 

цаасны эрх 

provisions 규정 хоол хүнс 

provisions applicable mutatis mutandis 준용규정 шаардлагатай 

өөрчлөлттэйгээр хэрэглэх заалт 

provisions concerning delegation 위임규정 төлөөлөгчийн холбоотой 

заалт 

provisions concerning official duties 복무규정 албан үүрэгтэй холбоотой 

нөхцөл 

provisions of security work 보안업무규정 аюулгүйн ажлын тухай заалт 

provisions on tax exemption 면세규정 татвараас чөлөөлөх нөхцөл 

proviso 단서 урьдчилсан нөхцөл, болзол 

provocation 도발 өдөөн хатгалага 

prowl 배회 байж ядан холхих 

proximate causal relation 상당인과관계 ойр дотнын ердийн харилцаа 

proxy 대리;대리권;대리인;직무대행자 итгэмжлэгдсэн хүн 

proxy commissioner 대리위원 итгэмжлэгдсэн комиссар 
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proxy contract 대리계약 итгэмжлэлийн контракт 

psychiatry 정신의학 сэтгэцийн эмгэг судлал 

psychology 심리학 сэтгэл судлал 

psychotropic drug controller/manager 향정신성의약품관리자 сэтгэц нөлөөт 

бодисын шалгагч, менежер 

public 공공의 нийтийн, төрийн 

public action 공소 төрийн үйл ажиллагаа 

public administration 행정학 төрийн засаг захиргаа 

public affairs/duties 공공사무 нийтийн хэрэг, үүрэг 

public agency/institution 공공기관 төрийн агентлаг, байгууллага 

public assistance/aid 공공부조 төрийн тусламж, дэмжлэг 

public auction 공매 нийтийн дуудлага худалдаа 

public auction/sale price 공매가격 нийтийн дуудлага худалдаа, 

борлуулалтын үнэ 

public authority/power 공권;공권력 төрийн эрх бүхий байгууллага, эрх мэдэл 

public bath/bathhouse business 목욕장업 нийтийн халуун ус, халуун усны 

газрын бизнес 

public bond 공채 төрийн бонд 

public book 공부 нийтийн ном 

public cadastral book 지적(地籍)공부 төрийн кадастрын бүртгэл  

public cadastre 지적(地籍)공부 төрийн кадастр 

public cemetery/graveyard 공설묘지 нийтийн оршуулгын газар 

public character/nature 공공성 нийтлэг шинж чанар 

public charges/dues/imposts 공과금 нийгмийн зүтгэлтэн 

public corporation 공공법인;공단(公團);공법인(公法人);공사(公社);공익법인 

төрийн өмчийн корпораци 

public defender 국선변호인 улсын өмгөөлөгч 
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public defender system 국선변호인제도 улсын өмгөөллийн тогтолцоо 

public duties 공무 нийтийн үүрэг 

public duties/affairs 공사(公事) нийтийн үүрэг, үйл хэрэг асуудал 

public educational official 교육공무원 нийтийн боловсролын ажилтан 

public enterprise/corporation 공기업 улсын үйлдвэр, корпораци 

public entertainment business 공중접객업 нийтийн зугаа цэнгэлийн 

бизнес 

public entertainment business operator 공중접객업자 нийтийн зугаа 

цэнгэлийн бизнес эрхлэгч 

public entertainment businessman 공중접객업자 нийтийн зугаа цэнгэлийн 

бизнес эрхлэгч 

public expropriation 공용(公用)징수 улс өмчийг үнэ төлбөргүй хураан авах 

public facilities 공공시설;공공용시설 нийтийн зориулалттай байгууламж 

public facilities protection district/zone 공용(公用)시설보호지구 нийтийн 

зориулалттай байгууламжийг хамгаалах бүс 

public funds/money 공금 төрийн сан, мөнгө 

public goods 공용(公用)물 нийтийн бараа 

public health clinic 보건소 улсын эмнэлэг 

public health/hygiene 공중위생 нийтийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр 

public hearing 공청;공청회 нээлттэй хуралдааны хэлэлцүүлэг 

public interests 공공이익;공익 нийтийн ашиг сонирхол 

public juristic person 공공법인;공법인(公法人);공익법인 улсын хуулийн 

этгээд 

public law 공법(公法) нийтийн эрх зүй 

public law relation 공법(公法)관계 нийтийн эрх зүйн харилцаа 

public library 공공도서관;공립공공도서관 нийтийн номын сан 
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public litigation 민중소송 төр маргалдагч тал болж оролцох хэрэг 

public loads/charge 공용(公用)부담 нийтийн ачаа тээвэр, төлбөр 

public loan agreement 공공차관협약 төрийн зээлийн хэлэлцээр 

public market 공개시장 нийтийн зах зээл 

public moral 풍속 нийтийн дадал заншил 

public morals 공중도덕 нийтийн ёс суртхуун 

public notice of land price 지가공시 газрын үнийг нийтэд мэдэгдэх 

public notice to disclose a patent 공개용특허공보 патент нээх тухай нийтэд 

мэдэгдэх 

public notice to urge 공시최고 шаардах тухай нийтэд мэдэгдэх 

public notice/announcement 공시 нийтэд мэдэгдэх, зарлах 

public notification of integration/ consolidation 통합공고 нэгдсэн тухай 

нийтэд мэдэгдэх 

public notification of the date of auction 경매기일공고 дуудлага 

худалдааны хугацааны тухай нийтэд мэдэгдэх 

public notification/notice/announcement 고시;공고;공지(公知) нийтэд 

мэдэгдэх, мэдээлэх, зарлах 

public offering 공모(公募);공모발행 нийтэд санал тавих 

public offering/sale of stocks of a company 기업공개 компаний хувьцаа 

худалдах тухай нийтэд санал болгох 

public office 공무소;관공서 төрийн албан тушаал 

public office/position/service 공직 төрийн албан тушаал 

public official 공무원 төрийн албан хаагч 

public official concerned 관계공무원 холбогдох төрийн албан тушаал 

public official engaging in collecting taxes 세무공무원 татвар хураах 

үүрэгтэй төрийн албан хаагч 

public official for education 교육공무원 боловсрол хариуцсан төрийн 
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албан хаагч 

public official in career service 경력직공무원 мэргэжлийн албаны төрийн 

албан хаагч 

public official in charge of accounts 출납공무원 нягтлан бодох бүртгэл 

хариуцсан төрийн албан хаагч 

public official in charge of deposit 공탁공무원 хадгаламж хариуцсан төрийн 

албан хаагч 

public official in charge of foreign affairs 외무공무원 гадаад харилцаа 

хариуцсан төрийн албан хаагч 

public official in charge of the accounts of the fund 기금출납공무원 сангийн 

данс хариуцсан төрийн албан хаагч 

public official in general service 일반직공무원 нийтлэг албаны төрийн албан 

хаагч 

public official in labor service 고용직공무원 хөдөлмөрийн албаны төрийн 

албан хаагч 

public official in political service 정무직공무원 улс төрийн албаны төрийн 

албан хаагч 

public official in skilled technical service 기능직공무원 техникийн албаны 

мэргэжлийн төрийн албан хаагч 

public official in special career service 특수경력직공무원 тусгай 

мэргэжлийн албаны төрийн албан хаагч 

public official in special service 특정직공무원 тусгай албаны төрийн албан 

хаагч 

public official in special services 별정직국가공무원 тусгай албадын төрийн 

албан хаагч 

public official in technical service 기능직공무원 теникийн албаны төрийн 
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албан хаагч 

public official in technical/professional service 전문직공무원 техникийн 

мэргэжлийн албаны төрийн албан хаагч 

public official pension 공무원연금 төрийн албан ёсны тэтгэлэг 

public official with special career 별정직국가공무원 тусгай мэргэжилтэй 

төрийн албан хаагч 

public opinion 여론 олон нийтийн санаа бодол 

public or private 공사(公私)의 улсын болон хувийн 

public or private organization 공사(公私)단체 улсын болон хувийн 

байгууллага 

public order 공공질서;공서(公序);사회질서 нийгмийн дэг журам 

public order and good morals 공서양속 нийгмийн дэг журам болон цэвэр 

ёс суртхуун 

public order and standards of decency 공서양속 нийгмийн дэг журам 

болон ёс зүйн хэм хэмжээ 

public organization 공익단체 төрийн байгууллага 

public organization/entity 공공단체 төрийн байгууллага, нэгж 

public performance 공연 нийтийн тоглолт 

public performance hall/stage/place 공연장 нийтийн тоглолтын танхим 

public performance hall/stage/place business 공연장업 нийтийн тоглолтын 

танхим ажиллуулах бизнес 

public property 공공용재산;공용(公用)재산 төрийн өмч 

public prosecution/indictment 공소 нийтийн мөрдөн байцаагч 

public purchase 공개매수 төр худалдан авах 

public purpose/use 공공용 нийтийн хэрэгцээ 

public record/register 공부 улсын архив 

public resentment 민원(民怨) олон нийтийн эсэргүүцэл 
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public road 공도;공로(公路) улсын зам 

public sale 공매 нийтийн худалдаа 

public school 공립학교 улсын сургууль 

public sector 공공부문 улсын хэвшил 

public security/safety/peace 공안 нийгмийн аюулгүй, амгалан байдал 

public servant 공직자 төрийн албан хаагч 

public service 공사(公事) төрийн алба 

public service-related organization 공직유관단체 төрийн албатай холбоотой 

байгууллага 

public service/utility 공익사업 төрийн үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээ 

public services 공무 төрийн үйлчилгээ 

public subscription 공모(公募) улсын захиалга 

public summons 공시최고 төрийн зарлиг 

public telecommunications business operator 공중통신사업자 төрийн 

харилцаа холбооны бизнес эрхлэгч 

public telecommunications businessman 공중통신사업자 төрийн харилцаа 

холбооны бизнес эрхлэгч 

public tender 경쟁입찰 төрийн тендер 

public trial 공개재판 шүүхийн нээлттэй ажиллагаа 

public trust 공익신탁 буяны зорилгоор бий болгосон итгэмжлэгдсэн өмч 

public trust/confidence 공신력 буяны зориулалттай итгэмжлэгдсэн өмч, 

итгэл 

public utility rates/charges 공공요금 нийтийн ахуйн үйлчилгээний төлбөр 

public vocational training 공공직업훈련 улсын мэргэжлийн сургалт 

public waters 공공수역;공유(公有)수면 нийтийн хэрэгцээний ус 

public waters management 공유(公有)수면관리 нийтийн хэрэгцээний усны 
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менежмент 

public waters reclamation 공유(公有)수면매립 нийтийн хэрэгцээний усны 

цэвэрлэгээ 

public welfare 복리(福利) улсын нийгмийн халамж 

public welfare/well-being 공공복리;공공복지 улсын нийгмийн халамж 

public-managed business/service/project 공영사업 улсын эзэмшдэг 

бизнес, үйлчилгээ, төсөл 

public-managed enterprise 공영기업 улсын эзэмшлийн үйлдвэр 

public-owned 공유(公有)의 төр эзэмшдэг 

public-service judge advocate 공익법무관 төрийн мэдлийн өмгөөлөл 

public/official use 공용(公用) нийтийн ашиглалт 

publication 간행물;공개;공시;공포;공표;반포;발행;출판 хэвлэл, хэвлэн 

нийтлэх 

publication of facts of suspected crime 피의사실공표 сэжигтэй гэмт 

хэргийн баримтыг хэвлэн нийтлэх 

publication principle 공개원칙 хэвлэн нийтлэх зарчим 

publicity 광고;선전;홍보 ил тод, нээлттэй, зар сурталчилгаа 

publicly notified individual land price 개별공시지가 нийтэд мэдээлсэн хувь 

хүний газрын үнэ 

publicly notified/announced land price 공시지가 нийтэд зарласан газрын 

үнэ 

publicly used facilities 공공용시설 нийтээр ашигладаг байгууламж 

public notification/notice of application 출원(出願)공고 өргөдөл гаргасан 

тухай нийтэд мэдээлэх, мэдэгдэх 

published material 간행물 хэвлэгдсэн материал 

publisher 발행인;발행자 хэвлэгч, хэвлэлийн газар 

publishing right 출판권 хэвлэх эрх 
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punishment 처단;처벌;형;형벌 ял шийтгэл 

punishment concerning property 재산형 өмчийн холбоотой ял 

punishment concerning qualifications 자격형 ур чадвартай холбоотой ял 

punishment of a fine 벌금형 торгох шийтгэл 

punishment of restricting physical freedom 자유형 биеийн эрх чөлөөг 

хязгаарласны ял шийтгэл 

purchase 매수(買受);매수(買收);매입 худалдаж авах 

purchase amount payment 대금(代金)지급 худалдаж авах төлбөрийн хэмжээ 

purchase and sale 매매 худалдан авах, худалдах 

purchase claim 매수청구권 худалдаатай холбоотой гомдлын шаардлага 

purchase cost 매입원가 худалдах зардал 

purchase of accessories 부속물매수 дагалдах эд зүйлс худалдах 

purchase of appurtenance 부속물매수 шаардлагатай дагалдах зүйл 

худалдах 

purchase price 대금(代金);매각대금;매입가격 худалдах үнэ 

purchase price/amount/money 매입금 худалдах үнэ, хэмжээ, мөнгө 

purchase tax 매입세 худалдах татвар 

purchase tax amount 매입세액 худалдах татварын хэмжээ 

purchase tax amount deduction 매입세액공제 худалдах татварын хэмжээг 

хөнгөлөх 

purchase value 매입가액 худалдах үнэ 

purchased rental housing/house 매입임대주택 худалдан авсан түрээсийн 

байшин 

purchaser 매수인;매수자 худалдан авагч 

purchasing cost 매입원가 худалдааны өртөг 

purification facilities of livestock wastewater 축산폐수정화시설 малын 
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ялгадас зайлуулах байгууламж 

purpose 목적 зорилго, үр дүн, амжилт 

purpose of a contract 계약목적 контрактын зорилго 

purpose of public interest 공공용 улсын ашиг сонирхолын зорилт 

purpose of security 담보목적 аюулгүй байдлын зорилго 

putting in safe deposit boxes 보호예수(保護預受) баттай хадгаламжийн 

хайрцагт хийх 

pyramid distributorship 다단계판매업 сүлжээний борлуулагч 

pyramid sale 다단계판매 сүлжээний худалдаа
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qualification 자격;적격 ангилал, зүйлчлэл, эрх олгох нөхцөл, мэргэшил, 

боловсрол 

qualification certificate 자격증 боловсролын гэрчилгээ 

qualification examination 자격검정 мэргэшлийн шалгалт 

qualification examination/test 자격시험 мэргэшлийн шалгалт, сорилт 

qualification for design registration 의장등록요건 загварын бүртгэлийн эрх 

олгох 

qualification stock/share 자격주 хязгаарлагдмал хувьцаа 

qualification to become a candidate 피선거권 нэр дэвшигч болох шалгуур 

qualified acceptance 한정승인 онцолсон тайлбар бүхий 

qualified acceptor 한정승인자 эрх хүлээн авагч 

qualified recipient 수급권자;수급자격자 тохиромжтой хүлээн авагч 

quality 품질 чанар 

quality certification/authentication mark 품질인증표시 чанарын гэрчилгээ, 

баталгааны тэмдэг 

quality control/management grading 품질관리등급사정 чанарын хяналт, 

удирдлагын зэрэглэл 

quality inspection institution/agency 품질검사기관 чанарын хяналт 

явуулах байгууллага, агентлаг 

quality team/circle 분임반 чанарын баг 

quarantine 검역 хорио цээр, хөл хорих 

quarantine certificate 검역증 хорио цээрийн гэрчилгээ 

Q
Q 



 
435 

 

quarantine inspection 검역 хорио цээрийн хяналт 

quarantine port 검역항 хорио цээрийн боомт 

quashing 파기 хүчингүй болгох, цуцлах, нухчин дарах 

quasi 준 хэсэг хэсгээр, цувуулж, бараг дуусгах 

quasi commercial transactions 준상행위 арилжааны хагас хэлцэл 

quasi-appeal 준항고 давж заалдах 

quasi-flagrant offender 준현행범인 онц аюултай гэмт хэрэгтэн 

quasi-incompetent 한정치산자 бүрэн эрх эдлэхгүй этгээд 

quasi-indecent act by compulsion 준강제추행 албадлагаар онц аюултай 

үйлдэл хийх 

quasi-indecent act by force 준강제추행 хүчээр онц аюултай үйлдэл хийх 

quasi-loan for consumption 준소비대차 хэрэглээний хэсэгчилсэн зээл 

quasi-new trial 준재심 хагас шүүх ажиллагаа 

quasi-possession 준점유хагас эзэмшил 

quasi-possessor 준점유자 хагас эзэмшигч 

quasi-rape 준강간 хагас хүчирхийлэл 

quasi-residential area 준주거지역 хүн ам сийрэг суурьшдаг нутаг дэвсгэр 

quasi-right to foreclose outside bankruptcy 준별제권 гадаад дампуурлыг 

урьдчилан хаах хагас эрх 

quasi-robbery 준강도 ноцтой дээрэм, тонуул 

question 심문(審問);질문 асуулт 

question designer 출제위원 асуулт бэлдэгч 

questioning of the defendant/accused/ respondent 피고인신문 шүүгдэгч, 

яллагдагч, хариуцагчийг асуух, байцаах 

questionnaires 질문서 асуулга, асуулгын хуудас 

quid pro quo 대가(對價) хариу үйпдэл 

quorum 의결정족수;정족수 хүчинтэй болгох 

Q 
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quorum for resolution/voting 의결정족수 шийдвэр гаргах, санал хүчинтэй 

болгох 

quota 지분 тоо хэмжээ, ногдол, хувь 

quota tariff 할당관세 тарифын хувь хэмжээ 

quotation 인용 тооцоо, үнэ, ханш, ишлэл 

quotation of stocks 시세(時勢) хувьцааны үнэ

Q 
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radiation 방사선 цацраг туяа 

radiation contamination 방사능오염 цацраг туяагаар бохирдох 

radiation generating device 방사선발생장치 цацраг туяа үүсгэгч төхөөрөмж 

radiation generator 방사선발생장치 цацраг туяа үүсгэгч 

radio wave research institute/laboratory 전파연구소 радио долгионыг судлах 

хүрээлэн, лаборатори 

radioactive isotope 방사성동위원소 цацраг идэвхит изотоп 

radioactive material 방사성물질 цацраг идэвхит материал 

radioactive substance 방사성물질 цацраг идэвхит бодис 

radioactive waste 방사성폐기물 цацраг идэвхит хаягдал 

radioactivity 방사선 цацраг идэвхит чанар 

radioactivity contamination 방사능오염цацраг идэвхит бодисоор бохирдох 

radioisotope 방사성동위원소 радио изотоп 

railroad 철도 төмөр зам 

railroad area 철도용지 төмөр замын бүс 

railroad business 철도사업 төмөр замын бизнес 

railroad line 철도노선 төмөр замын шугам 

railroad project 철도사업 төмөр замын төсөл 

railroad site 철도용지 төмөр замын мэдлийн газар 

railway 궤도;철도 төмөр зам 

railway business 궤도사업 төмөр замын бизнес 

railway vehicle 궤도차 төмөр замын тээврийн хэрэгсэл 

raising 제기 нэмэх 

R

R 
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raising of an objection to the imposition of national tax 국세불복청구 

үндэсний татвар ногдуулахад эсэргүүцэл үзүүлэх  

raising of an objection/appeal 이의신청 татгалзах, давж заалдах 

rally held by party members 당원집회 намын гишүүдийн зохион байгуулсан 

цугларалт 

rally of party members 당원집회 намын гишүүдийн цугларалт 

random questioning 불심검문 санамсаргүй асуулт 

range 범위 сонголт, цар хүрээ, бэлчээр 

rank 순위 зэрэг дэв, зиндаа, эгнээ, жагсаал 

ranking 순위 ур чадварын зэрэглэл, ангилал 

rape 강간 хүчингийн гэмт хэрэг, хүчин 

rapidly 신속하게 хурдан, түргэн 

rate of change in price of the land 지가변동률 газрын үнийг өөрчлөлтийн 

хэмжээ 

rate of farmland tax 농지세할 фермерийн газрын татварын хэмжээ 

rate of interest 이율;이자율 сонирхлын үнэлгээ 

rate of loss of labor capacity/force 노동력상실률 хөдөлмөрийн чадвар 

алдалтын түвшин 

ratification 비준;추인 гарын үсэг зурах, ёсчлох, соёрхон батлах 

ratio 비율 харьцаа, тооны харьцаа 

ratio of labor 노무비율 ажилчдын тооны харьцаа 

ratio of portion 지분비율 хоолны порц 

ratio of share 지분비율 хувьцааны тооны харьцаа 

ratio of transfer of stocks/shares 주식양도비율 хувьцааны шилжүүлэх тооны 

харьцаа 

ratio of volume/capacity 용적율 багтаамж хэмжээ 

R 
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rationalization 합리화 зөвтгөх, оновчтой болгох 

raw materials 원료 түүхий эд, хагас боловсруулсан материал 

raw materials or machinery for obtaining foreign currencies 외화획득용시설 

기재 гадаад валют олоход зориулсан түүхий эд, машин тоног төхөөрөмж  

raw water 원수(原水) түүхий ус 

re-acquisition 환취;회복 дахин эзэмшилдээ авах, олж авах 

re-appeal 재상소;재항고 давж заалдах 

re-arrest 재구속 дахин баривчлах 

re-auction 재경매 давтан дуудлага худалдаа 

re-checkup 재검사 давтан эмнэлгийн үзлэг 

re-correction 재경정 дахин засан сайжруулах 

re-delegation 재위임 давтан төлөөлөх 

re-deliberation 재심 дахин нягтлах, сайтар тунгаах 

re-detention 재구속 дахин саатуулах 

re-election 개선(改選) дахин сонгох 

re-election 재선거 дахин сонгууль 

re-evaluation 재평가 дахин, давтан үнэлгээ 

re-examination 재신문 дахин шалгалт 

re-indictment 재기소 давтан нэхэмжлэл 

re-inspection 재검사 давтан шинжилгээ, шалгалт 

re-issue 재발행 дахин хэвлэл, шинэчилсэн найруулга 

re-prosecution 재기소 давтан мөрдлөг, мөшгилт 

re-rectification 재경정 дахин нэрэх 

re-subcontract 재하도급 дахин туслан гүйцэтгэх гэрээ 

re-tender 재입찰 дахин шалгаруулалт 

reactor 원자로 цөмийн тогоо 

reading 열람 тайлбар, ойлголт, унших 

R 
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reading room/center 문고(文庫) уншлагын танхим, төв 

readjustment 재평가 тохируулга, тааруулга 

readjustment of arable/tillable land 경지정리 тариалангийн газар, талбайг 

засах, сэргээх 

readjustment project of arable/tillable land 경지정리사업 тариалангийн газар, 

талбайг сэргээх төсөл 

real debtor 실채무자 жинхэнэ өртэй хүн 

real estate brokerage 부동산중개 үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч, брокер 

real estate brokerage business 부동산중개업 үл хөдлөх хөрөнгийн 

брокерийн бизнес 

real estate business 부동산업 үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес 

real estate for non-business use 비업무용부동산 бизнесийн бус зорилгоор 

ашиглах үл хөдлөх хөрөнгө 

real estate lease 부동산임대차 үл хөдлөх хөрөнгийн түрээс 

real estate leasing service 부동산임대 үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн 

үйлчилгээ 

real estate price 부동산가격 үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ 

real estate registration system 부동산등기제도 үл хөдлөх хөрөнгийн 

бүртгэлийнт тогтолцоо 

real estate rental 부동산임대 үл хөдлөх хөрөнгийн түрээс 

real estate rental income 부동산임대소득 үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн 

орлого 

real estate sale business 부동산매매업 үл хөдлөх хөрөнгө борлуулах бизнес 

real estate sales businessman 부동산매매업자 үл хөдлөх хөрөнгийн 

худалдаачин 

real estate trust 부동산신탁 үл хөдлөх хөрөнгийн зээл 

R 
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real name 실명 жинхэнэ нэр 

real name registration 실명등기 жинхэнэ нэрийн бүртгэл 

real name transaction 실명거래 жинхэнэ нэрээрээ хийсэн хэлцэл 

real property registration system 부동산등기제도 үл хөдлөх хөрөнгийн 

бүртгэлийн тогтолцоо 

real property/estate 부동산 үл хөдлөх өмч, хөрөнгө 

real right 물권 бодит эрх 

real right granted by way of security 담보물권 үнэт цаасаар баталгаажсан 

бодит эрх 

real rights over immovables 부동산물권 үл хөдлөх хөрөнгийн бодит эрх 

real rights over movables 동산물권 хөдлөх хөрөнгийн бодит эрх 

real stockholder 실질주주 бодит үнэт цаас эзэмшигч 

reality 사실 бодит байдал 

realization 환가 ухамсарлах, ухаарах, биелэх, гүйцэлдэх 

realtor 부동산매매업자 үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны зуучлагч 

reappointment 재임(再任);중임 улираан томилох, дахин томилох 

rearing by proxy 대리양육 итгэмжлэлээр өсгөх 

rearing up 양육 цоройх 

rearrangement 정비 өөрчлөх, дахин тохиролцох 

reason 동기;이유 шалтгаан 

reason for a retrial 재심사유;재심이유 шүүх хурлыг дахин хийх шалтгаан 

reason for additional collection 추징사유 нэмэлт татвар цуглуулах шалтгаан 

reason for appeal 상고이유;상소이유;항소이유 давж заалдах шалтгаан 

reason for dissolution 해산(解散)사유 тарах, задрах шалтгаан 

reason for exclusion 제척사유 хасах, үл хэрэглэх шалтгаан  

reason for exemption 면제사유 чөлөөлөх шалтгаан 

reason for judgment/decision 판결이유 шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл 

R 
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reason for refusal 거절이유 татгалзах шалтгаан 

reason for revocation 취소사유 хүчингүй болгох шалтгаан 

reason for revocation/cancellation/ withdrawal/discharge 해제사유 хүчингүй 

болгох, цуцлах, татгалзах, буцах шалтгаан 

reason for suspension/interruption 중단사유 түр зогсоох, түр завсарлах 

шалтгаан 

reason for the disciplinary sanction 징계사유 сахилгын шийтгэл ногдуулах 

шалтгаан 

reason for the dissolution of adoption 파양원인 үрчлэлийг цуцлах 

шалтгаан 

reason for transfer 이송사유 шилжүүлэх шалтгаан 

reasonable period of time 상당기간 боломжийн цаг хугацаа 

reasonable price 적정가격 боломжийн үнэ 

reasons attributable/imputable 귀책사유 тодотгох шалтгаан 

reasons for confinement/custody 구속사유 баривчлах, саатуулах шалтгаан 

reassessment 재평가 дахин үнэлгээ, шинэчилсэн бүртгэл 

rebellion 내란 бослого, үймээн 

recapture 탈환 буцаах, эргүүлэн авах, дахин баривчлах 

receipt 수령;수령증;영수증;접수 хүлээн авах, хүлээн авсан баримт, ашиг, 

орлого 

receipt and disbursement 출납 хүлээн авах болон төлөгдсөн хэмжээ 

receipt of payment for the share 주금납입영수증 хувьцааны төлбөр хүлээн 

авах 

receiver 관리인;송달영수인;수취인 хүлээн авсан этгээд, татвар, орлого 

хураагч 

receiving agency 수납기관 хүлээн авах агентлаг 

R 
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reception 수납;수리(受理) хүлээн авах, нутагшуулах 

recipient 수취인 хүлээн авагч 

recipient of the service 송달영수인 үйлчилгээ хүлээн авагч 

reciprocal 상호(相互)적인 харилцан, хоёр талын, эрх тэгш 

reciprocal agreement procedure 상호(相互)합의절차 харилцан адил байх 

хэлэлцээрийн журам 

reciprocal agreement/consultation 상호(相互)합의 хоёр талын хэлэлцээр, 

зөвлөлдөөн 

reciprocity 상호(相互)주의 харилцан адил байх зарчим 

recklessly 무모하게 болчимгүйгээр, бодлогогүйгээр 

reckoning 기산;산입 тооцоо 

reclassification of land 지목변경 газрын зэрэглэлийг дахин тогтоох 

recognition 인식;인지(認知);지각(知覺) хүлээн зөвшөөрөх 

recognition and acceptance 인낙 хүлээн зөвшөөрөх, батлах 

recognition of foreign arbitral award 외국중재판정의승인 гадаадын 

арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх 

recognition of paternity 친생승인 эцгийг нь хүлээн зөвшөөрөх 

recommendation 권고;알선;제청;주선 зөвлөмж 

recommendation of correction 시정(是正)권고 засан хүмүүжүүлэх зөвлөмж 

recommender 주선인 зөвлөгч, санал гаргагч 

recommited crime 재범 дахин үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 

recommitment of a crime/offense 재범 гэмт хэрэг, зөрчил дахин үйлдэх 

recompense 사례금 шагнал, нөхөн төлбөр 

reconciliation 조정;화해 эвлэрэл, зохцол, зуучлал 

reconsideration 재의 дахин нягталж үзэх 

reconstruction 복구 сэргээн засварлалт, нөхөн сэргээлт 

recontract for transportation 재운송계약 тээвэрлэлтийн гэрээг дахин 
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байгуулах 

record 기록;기장(記帳);녹취;음반 тэмдэглэл, архив, намтар, түүх 

record for mining land 광업지적 уул уурхайн тайлан 

record for pleading 변론조서 мэдүүлэг өгсөн тухай тэмдэглэл 

record of confiscation/seizure 압수조서 хураан авсан тухай тэмдэглэл 

record of search and confiscation/seizure 압수수색조서 нэгжлэг хийсэн 

болон хураан авсан тухай тэмдэглэл 

record of statement 진술조서 мэдэгдлийн тухай тэмдэглэл 

record of tax payment 납세실적 татвар төлсөн тухай тайлан 

record of the examination of a witness 증인신문조서 гэрчийг шалгасан тухай 

тэмдэглэл 

record of trial 소송기록 шүүх хурлын тэмдэглэл 

recording 녹음 дуу ярианы хураамж 

recourse 구상;구상권;구상채권;소구 эх сурвалж 

recourse amount 구상금 төлбөрийн эх сурвалж 

recovery 복구;원상회복;전보(塡補);치유;탈환 эдгэрэх, нөхөн сэргээх 

recovery of a right 권리회복 эрх сэргээх 

recovery of claims/credits 채권(債權)추심 нэхэмжлэл, зээл сэргээх 

recovery of deficits 결손전보 алдагдал төлөх 

recovery of inheritance/succession 상속회복 өв залгамжлалыг сэргээх 

recovery of the right of appeal 상소권회복 давж заалдах эрхийг сэргээх 

recreation 오락 амралт, алжаал тайлал, завсарлага 

recruitment 모집;채용 ажилд авах, элсэлт, цэрэг татлага 

recruitment of workers for overseas employment 국외취업자모집 гадаадад 

ажиллах хүчин элсүүлэх 

rectification 경정(更正);교정(矯正);보정;시정(是正) залруулга, нэрэлт, 
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цэвэршүүлэлт 

rectification and decision 경정(更定) залруулга, шийдвэр 

recuperation 치유;회복 нөхөн сэргээх, тамир оруулах 

recusal 기피 шүүгчээс татгалзах 

recyclable resources 재활용가능자원 дахин боловсруулах боломжтой эх 

үүсвэр 

recycled product 재활용제품 дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүн 

recycling 재생;재활용 дахин боловсруулалт 

recycling business operator 재활용사업자 дахин боловсруулах бизнес 

эрхлэгч 

recycling complex 재활용단지дахин боловсруулах цогцолбор 

recycling designation business 재활용지정사업 дахин боловсруулалтын 

бизнес 

recycling facility 재활용시설 дахин боловсруулах байгууламж 

recycling industry 재활용산업 дахин боловсруулах үйлдвэр 

recycling of resources 자원재활용 ордын нөөцийг дахин боловсруулах 

recycling product 재활용제품 дахин боловсруулах бүтээгдэхүүн 

redeemable housing bonds 주택상환사채 эргүүлж төлөгдөх боломжтой 

орон сууцны бонд 

redeemed principal 상환(償還)원금 төлөгдсөн үндсэн өр 

redemption 상환(償還);환매 төлж авах, барьцааны дарамтаас чөлөөлөх, 

гүйлгээнээс гаргах, үүргийн хэрэгжилт, цагаатгал 

redemption date 상환(償還)기일 төлбөрийн буюу үүргийн хэрэгжилтийн 

хугацаа 

redemption of stocks/shares 주식환매 хувьцааны төлбөр 

redemption of the bond 사채상환 бондын төлбөр 

redemption of the principal and interest accrued therefrom 원리금상환 
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үндсэн өр, түүний хүүгийн төлбөр 

redemption period 상환(償還)기간 төлбөрийн үе шат 

redemptive right 환매권 төлбөрийн эрх 

redevelopment of arable/tillable land 경지정리 тариалангийн газрыг нөхөн 

сэргээх 

redevelopment project of arable/tillable land 경지정리사업 тариалангийн 

газрыг нөхөн сэргээх төсөл 

redevelopment project 재개발사업 нөхөн сэргээх, шинээр хөгжүүлэх 

төсөл 

redevelopment 재개발 шинээр хөгжүүлэх 

rediscount 재할인 дахин хямдруулах 

redraft 역어음 шинээр томъёолох, боловсруулах 

redress 교정(矯正);보완;시정(是正) нөхөн төлбөр, сөрөг нэхэмжлэл, сэргээн 

тогтоолт 

reduced and/or exempted tax 감면세 хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн татвар 

reduced and/or exempted tax amount 감면세액 хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн 

татварын хэмжээ 

reduction 감경;경감 бууруулалт, хөнгөлөлт 

reduction and exemption from income tax 소득세감면 орлогын татварыг 

хөнгөлөх, чөлөөлөх 

reduction and exemption of tax amount 세액감면 татварын төлбөрийг 

хөнгөлөх, чөлөөлөх 

reduction of amount/cost 감액 төлбөр, зардлыг багасгах 

reduction of capital 감자(減資);자본감소 хөрөнгийн бууралт 

reduction of punishment 감형 ял шийтгэлийг бууруулах 

reduction of salary/wage 감급;감봉 цалин, хөлсийг бууруулах 
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reduction or/and exemption 감면 хөнгөлөлт буюу чөлөөлөлт 

reduction or exemption of transfer income tax 양도소득세감면 

шилжүүлгийн орлогын татварыг хөнгөлөх буюу чөлөөлөх 

redundancy 중복 ажилгүйдэл 

reemployment promotion subsidy 재고용장려금 ажилд нь эргүүлэн авахад 

тус дөхөм үзүүлэх татаас 

reemployment training 재취직훈련 ажилд эргүүлэн авахад чиглэсэн сургалт  

reexamination 재검사 давтан шалгалт 

refer 부의(附議)하다 дамжуулах, шилжүүлэх, дурдах 

reference amount of financial demand 기준재정수요액санхүүгийн 

шаардлагад шилжүүлэх хэмжээ 

reference amount of financial revenue 기준재정수입액 санхүүгийн орлогын 

шилжүүлэх хэмжээ 

reference date 기준일 шилжүүлэх хугацаа 

reference point 기준시점 баримжаа 

reference witness 참고인 шилжүүлэх нотолгоо 

referendum 국민투표 бүх нийтийн санал асуулга 

referral to arbitration 중재회부 арбитрт шилжүүлэх 

refinement 정련 цэвэршүүлэлт, сайжруулалт 

reform 개량 өөрчлөлт, шинэчлэл 

reformation 교정(矯正) өөрчлөлт, шинэчлэлт 

reformation and edification 교정(矯正)교화 өөрчлөлт болон боловсрол 

reformation disposition/punishment 교정처분 шинэчилсэн ял шийтгэл 

refrainment 회피 түдгэлзэл 

refugee 난민 дүрвэгч 

refund 반환;상환(償還);상환(償還)금;환급;환급금 буцааж төлөх 

refund interest 환부이자 буцаан төлөлтийн хүү 
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refund money 환급금 буцаан төлөх мөнгө 

refund of national taxes 국세환급 үндэсний татварыг буцаан төлөх 

refund of the tax amount 세액환급 нийт татварыг буцаан төлөх 

refunded money from customs 관세환급금 гаалиас буцаан төлөгдсөн мөнгө 

refunded tax amount 환급세액 буцаан төлөгдсөн нийт татвар 

refusal 거부;거절 татгалзал 

refusal disposition 거부처분 татгалзах сонирхол 

refusal of attendance 출석거부 оролцохоос татгалзах 

refusal of payment 지급거절 төлбөр төлөхөөс татгалзах 

refusal of testification 증언거부 гэрчлэхээс татгалзах 

refusal ruling 거절사정 татгалзах тогтоол 

refusal to accept/receive 수령거부 хүлээн авахаас татгалзах 

refusal to attend 출석거부оролцохоос татгалзах 

refusal to take an oath 선서거부 тангараг өргөхөөс татгалзах 

refuting report 반론보도 няцаах мэдэгдэл 

regaining 회복 эргүүлж олж авах 

regard 본다 анхаарал, хүндэтгэл 

regional community 지역사회 бүс нутгийн нийгэмлэг 

regional cooperative 지역조합 бүс нутгийн хоршоо 

regional development tax 지역개발세 бүс нутгийн хөгжлийн татвар 

regional employment 지역고용 бүс нутгийн ажил эрхлэлт 

regional energy plan 지역에너지계획 бүс нутгийн эрчим хүчний 

төлөвлөгөө 

regional energy policy 지역에너지시책 бүс нутгийн эрчим хүчний бодлого 

regional industrial complex 지방공업단지 Бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн 

цогцолбор 
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Regional Labor Relations Commission 지방노동위원회 бүс нутгийн 

хөдөлмөрийн харилцааны Комисс 

regional office/agency 지방노동관서 бүс нутгийн алба, агентлаг 

regional patent 지역특허 бүс нутгийн патент 

regional plan 지역계획 бүс нутгийн төлөвлөгөө 

regional representative library 지방대표관 бүс нутгийн төлөөллийн номын 

сан 

regional unification education center 지역통일교육센터 бүс нутгийн нэгдсэн 

сургалтын төв 

register 기록;기장(記帳);대장;등기;등기부;장부 бүртгэл 

register book 등기부 бүртгэлийн ном 

register entries 등기사항 бүртгэлд нэвтрэх 

registered person 등기명의인 бүртгэгдсэн этгээд 

register for land 토지등기부 газрын бүртгэл 

register of forest land 임야대장 ой бүхий газрын бүртгэл 

register of incompetents 무능력자등기부 эрх зүйн чадамжгүй хүмүүсийн 

бүртгэл 

register of limited-liability company 유한회사등기부 хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компанийн бүртгэл 

register of limited partnership 합자회사등기부 хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай нөхөрлөлийн бүртгэл 

register of limited partnership company 합자회사등기부 хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компанийн бүртгэл 

register of mining land 광업지적 уул уурхайн газрын бүртгэл 

register of multi-level salesman 다단계판매원등록부 олон дамжлагатай 

худалдаачдын бүртгэл 

register of real estates 부동산등기부 үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл 
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register of real property 부동산등기부 үл хөдлөх өмчийн бүртгэл 

register of real stockholders 실질주주명부 бодит хувьцаа эзэмшигчдийн 

бүртгэл 

register of stockholders 주주명부 хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл 

register of subrogation 대위등기 эрх шилжүүлэгчдийн бүртгэл 

register of unlimited partnership 합명회사등기부 хязгаарлагдмал бус 

нөхөрлөлийн бүртгэл 

register of unlimited partnership company 합명회사등기부 хязгаарлагдмал 

бус түншлэлийн компаны бүртгэл 

register of workers 근로자명부 ажилчдын бүртгэл 

register office 등기소 бүртгэлийн байгууллага 

registered beneficiary certificate 기명식수익증권 бүртгэгдсэн өв хүртэгчийн 

гэрчилгээ 

registered bond 기명사채;기명채권 бүртгэгдсэн өрийн бичиг, бонд 

registered check 기명식수표 бүртгэгдсэн чек 

registered design 등록의장 бүртгэгдсэн бүтээгдэхүүний загвар 

registered government bonds 등록국채 засгийн газрын бүртгэгдсэн бонд 

registered mail 등기우편 бүртгэгдсэн шуудан 

registered pledge 등록질 бүртгэгдсэн барьцаа 

registered securities 기명증권 бүртгэгдсэн баталгаа 

registered ship 등기선 бүртгэлтэй хөлөг онгоц 

registered state/nation 등록국 бүртгэгдсэн улс, үндэстэн 

registered stock 기명주식 бүртгэгдсэн хувьцаа, үнэт цаас 

registered stockholder 기명주주 бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигч 

registered trademark 등록상표 бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг 

registrar 등기공무원 иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтан, сургалтын 
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албаны ажилтан 

registrar's office 등기소 бүртгэлийн алба 

registration 등기;등록 бүртгэл 

registration agency 등록기관 бүртгэлийн агентлаг 

registration applicant 등기신청인 бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргагч 

registration application 등기신청 бүртгүүлэх өргөдөл 

registration book 등록부 бүртгэл 

registration by commission 촉탁등기 комиссын бүртгэл 

registration certificate 등기필증;등록증 бүртгэлийн гэрчилгээ 

registration date 등록일 бүртгэлийн огноо 

registration date of merger 합병등기일 нэгдсэн тухй бүртгэлийн огноо 

registration entered 기입등기 комьпютерт орсон бүртгэл  

registration for cancellation 말소등기 цуцалсан тухай бүртгэл 

registration for conservation/preservation 보존등기 хамгаалалтын бүртгэл 

registration for entry 기입등기 хилээр нэвтрэн орсон бүртгэл 

registration for modification/change/ alteration 변경등기 өөрчлөлт, 

зохицуулалтын тухай бүртгэл 

registration for provisional/temporary disposition/measure 가처분등기 түр 

арга хэмжээний тухай бүртгэл 

registration form 등기용지 бүртгэлийн маягт 

registration of a building 건물등기 байрны бүртгэл 

registration of a corporation 법인등기 корпорацийн бүртгэл 

registration of a juristic person 법인등기 хуулийн этгээдийн бүртгэл 

registration of a mining right 광업권등록 уул уурхайн эрхийн бүртгэл 

registration of a patent 특허등록 патентын бүртгэл 

registration of a right 권리등기 эрхийн бүртгэл 

registration of an application for auction 경매신청등기 дуудлага худалдаанд 
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оролцох өргөдлийн бүртгэл 

registration of continuation 계속등기 үргэлжлэх тухай бүртгэл 

registration of copyright 저작권등록 зохиогчийн эрхийн бүртгэл 

registration of correction/rectification 경정등기 засварын тухай бүртгэл 

registration of dissolution 해산(解散)등기 нас баралтын тухай бүртгэл 

registration of establishment/incorporation 설립등기 үүсгэн байгуулсан, 

нэгтгэсэн тухай бүртгэл 

registration of a foreigner/alien 외국인등록 гадаадын хүний бүртгэл 

registration of holder of actual rights 실권(實權)리자명의등기 бодит эрх 

эзэмшигчийн бүртгэл 

registration of incorporation 법인설립등기 нэгтгэсэн тухай бүртгэл 

registration of joint security 공동담보등기 хамтын хамгаалалтын бүртгэл 

registration of land 토지등기 газрын бүртгэл 

registration of merger 합병등기 нэгдсэн тухай бүртгэл 

registration of ownership preservation 소유권보존등기 эзэмшлийн 

хамгаалалтын тухай бүртгэл 

registration of ownership 소유권등기 эзэмшлийн бүртгэл 

registration of ownership transfer 소유권이전등기 эзэмшил шилжүүлсний 

бүртгэл 

registration of partition 분할등기 хуваагдсан тухай бүртгэл 

registration of partition/division 구분등기 хуваагдсан тухай бүртгэл 

registration of periodical 정기간행물의등록 тогтмол хэвлэлийн бүртгэл 

registration of preservation of ownership 소유권보존등기 эзэмшлийн 

хамгаалалтын тухай бүртгэл 

registration of real estates 부동산등기 үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл 

registration of real property 부동산등기 үл хөдлөх өмчийн бүртгэл 
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registration of recovery/reinstatement 회복등기 нөхөн сэргээлтийн тухай 

бүртгэл 

registration of reorganization 조직변경등기өөрчлөн зохион байгуулсан тухай 

бүртгэл 

registration of resident 주민등록 оршин суугчдын бүртгэл 

registration of securities 유가증권신고서 үнэт цаасны бүртгэл 

registration of service mark 서비스표등록 үйлчилгээний тэмдгийн бүртгэл 

registration of subrogation 대위등기 цуцалсан, салгасан тухай бүртгэл 

registration of the creation/establishment of mortgage 저록 моргейж бий 

болгосон тухай бүртгэл 

registration of the establishment of a juristic person 법인설립등기 хуулийн 

этгээд байгуулсан тухай бүртгэл 

registration of the trademark 상표등록барааны тэмдгийн бүртгэл 

registration of trade name 상호(商號)등기 барааны нэрийн бүртгэл 

registration of transfer 이전등기 шилжүүлгийн бүртгэл 

registration of transfer of a right 권리이전등기 эрх шилжүүлсний бүртгэл 

registration of utility model right 실용신안등록 ашигтай загварын эрхийн 

бүртгэл 

registration of/for change of a right 권리변경등기 эрхийн өөрчлөлтийн 

бүртгэл  

registration of/on bankruptcy 파산등기 дампуурлын бүртгэл 

registration official 등기공무원 бүртгэл хариуцсан албан тушаалтан 

registration on partitioned lots 분필등기 хуваагдсан газрын бүртгэл 

registration on the subdivision of lots 분필등기 газрыг хэсэгчлэн хуваасны 

бүртгэл 

registration paper 등기용지 бүртгэлийн хуудас 

registration period 등기기간 бүртгэлийн хугацаа 
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registration procedure 등기절차 бүртгэлийн журам 

registration procedures for the transfer of a right 권리이전등기절차 эрх 

шилжүүлснийг бүртгэх журам 

registration tax 등록세 бүртгэлийн хураамж 

registry 대장;등기;등기부;등기소;등록부 бүртгэлийн газар 

registry agency 등록기관 иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх товчоо 

registry of mining land 광업지적 уул уурхайн газрыг бүртгэх байгууллага 

regular 상습적인 эрх зүйн дагуу байгаа, албан ёсны болгосон, хэвийн, 

тогтмол 

regular air transportation business 정기항공운송사업 тогтмол агаарын 

тээврийн бизнес 

regular business 상무(常務) байнгын бизнес 

regular examination/inspection 정기심사 байнгын хяналт шалгалт 

regular general meeting 정기총회;통상총회 тогтмол нэгдсэн хуралдаан 

regular general meeting of stockholders/shareholders 정기주주총회 нийт 

хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралдаан  

regular goods inspection 정기재물조사 барааны тогтмол магадлан шалгалт 

regular interval market 정기시장 тогтмол хугацаанд ажилладаг зах зээл 

regular liner 정기선 тогтмол нислэгийн онгоц 

regular meeting/session 정기회/정례회의 тогтмол хуралдаан, чуулган 

regular service 일반직 тогтмол үйлчилгээ 

regular wage 통상임금 тогтмол цалин 

regulated area 규제지역 зохицуулалттай нутаг дэвсгэр 

regulated zone 규제구역 зохицуулалттай бүс 

regulation 규율;규제;단속;법규 зохицуулалт, журам 

regulation of employment 취업규칙 ажил эрхлэлтийн журам 
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regulation of fisheries 어업조정 загас агнуурын журам 

regulation on amusement business affecting public morals 풍속영업의규제 

нийтийн зан суртахуунд нөлөөлөх цэнгээний бизнесийн зохицуулалт 

regulation on total quantity 총량규제 нийт тоон зохицуулалт 

regulation on transaction 거래규제 хэлцэл хийх журам 

regulation relating to the accounting standards of securities company 

증권회사회계처리규정 үнэт цаасны компаний стандарт тооцохтой 

холбоотой журам 

regulations 규칙 журам, дүрэм 

regulations of fishing ground control 어장관리규약 загас агнуурыг газар 

дээр нь хянах журам  

regulations on education 교육규칙 боловсролын дүрэм 

regulatory measures 규제조치 зохицуулах арга хэмжээ 

rehabilitation 복구;복권;재활;회복 сэргээн засах эмчилгээ, цагаатгал 

rehabilitation to the society 사회복귀 нийгэмд буцаан дасгах, нийгэмшүүлэх 

reimbursed money 상환(償還)금 нөхөн олгосон мөнгө 

reimbursement 변상 нөхөн төлбөр 

reimbursement 상환(償還);환급 нөхөн төлбөр 

reimbursement in advance 사전구상 урьдчилсан нөхөн төлбөр 

reimbursement of benefit 이득상환 тэтгэвэрийн нөхөн төлбөр 

reimbursement of expenses 비용변상 зардлын нөхөн төлбөр 

reimbursement of expenses/costs 비용상환 зардал, зарлагын нөхөн төлбөр 

reinstatement 복권;복직;회복 эрхийг сэргээх 

reinstatement of nationality 국적회복 харъяалал, иргэншлээ сэргээх 

reinstatement of succession of the head/ headship of a family 호주승계회복 

өрхийн тэргүүний өв залгамжлах эрхийг сэргээх 

reinstitution of a public prosecution 재기소 нийтийн мөрдөн мөшгөлтийг 
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сэргээх  

reinsurance 재보험 давхар даатгал 

reinterrogation 재신문 дахин мөрдөн байцаалт явуулах 

reinvested institution 재투자기관 дахин хөрөнгө оруулсан байгууллага 

reinvestment agency 재투자기관 дахин хөрөнгө оруулагч агентлаг 

rejection 각하;불수리;폐기 татгалзах, үл зөвшөөрөх 

rejection for correction 보정각하 засан хүмүүжүүлэхээс татгалзах 

rejection of lawsuit 소각하(訴却下) заргаас татгалзах 

related Act 관계법률 холбогдолтой хууль 

related Act and subordinate statute 관계법령 холбогдолтой хууль, дагалдах 

дүрэм 

related case 관련사건 холбогдох хэрэг 

related company/firm 관계회사 хамааралтай компани, пүүс 

related document 관계서류 холбогдолтой баримт бичиг 

related expert/specialist 관계전문가 холбогдох шинжээч, мэргэжилтэн 

related facility 관계시설 холбогдох байгууламж 

related market 관련시장(市場) хамаарах зах зээл 

related person 관계인;관계자 холбогдох этгээд 

related to information and communications 정보통신관련 мэдээлэл болон 

харилцаа холбоонд хамааралтай 

related/relevant administrative agency 관계행정기관 захиргааны холбогдох 

агентлаг 

related/relevant company/firm 관계회사 холбогдох компани, пүүс 

relation by marriage 인척관계 гэрлэлтийн харилцаа 

relation of ownership 소유관계 эзэмшлийн харилцаа 

relations of employment 고용관계 ажил эрхлэлтийн харилцаа 
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relationship by blood 친족관계;혈족관계 цусан холбоо 

relationship of devolvement/attribution 귀속관계 хөгжил дэвшил,  

хамаарлын харилцаа 

relationship of divisible claims 분할채권관계 хуваагдах нэхэмжлэлийн 

харилцаа 

relationship of lease 임대차관계 санхүүгийн түрээсийн харилцаа 

relationship of rights and duties 권리관계 эрх болон үүргийн харилцан 

уялдаа 

relative 친족;친척 хамаатан садан 

relative by blood 혈족 цусан төрлийн хамаатан 

relative by blood in the paternal side 남계혈족 эцгийн талын цусан 

төрлийн хамаатан 

relative by marriage 인척 гэрлэлтийн үр дүнд хамаатан болох 

relative cleanup zone 상대정화구역 харьцангуй цэвэрхэн бүс 

relative relation 친족관계 садан төрлийн харилцаа 

relatives living together 동거친족 хамт амьдардаг хамаатнууд 

relatives residing together 동거친족 хамт оршин суудаг хамаатнууд 

relaxation of regulation 규제완화 журмыг зөөлрүүлэх 

release 면제;석방;출원(出院) суллах, чөлөөлөх 

release at the end of prison term 만기석방 шоронд хоригдох хугацаа дуусч 

суллах 

release from a hospital 퇴원 эмнэлгээс гаргах 

release from liability 책임해제 хариуцлагаас чөлөөлөх 

release from one's position 직위해제 хэн нэгнийг албан тушаалаас 

чөлөөлөх 

release from seizure 압류해제 барьцаанаас суллах  

release on parole 가퇴원;가퇴원 өршөөлөөр суллах 
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release on the expiration of a prison term 만기석방 шоронд хоригдох 

хугацаа нь дуусч суллагдах 

release on the expiration of the period of punishment or sentence 만기석방 

ял шийтгэлийн хугацаа дуусч суллагдах  

relevance 관련성 холбогдол, хамаарал 

relevancy 관련성 холбогдолтой, хамааралтай 

relevant Act 관계법률 холбогдох хууль 

relevant Act and subordinate statute 관계법령 холбогдох хууль болон 

дагалдах дүрэм 

relevant authorities 관계당국 эрх бүхий холбогдох байгууллага 

relevant case 관련사건 холбогдох хэрэг 

relevant company/firm 관계회사 холбодох компани, пүүс 

relevant document 관계서류 холбогдох баримт бичиг 

relevant facility 관계시설 холбогдох байгууламж 

relevant market 관련시장(市場) холбогдох зах зээл 

relevant Minister 주무부장관 холбогдох сайд 

relevant Ministry 관계부처 холбогдох яам 

relevant officer 담당관 холбогдох албан тушаалтан 

relevant public official 관계공무원 төрийн холбогдох албан тушаалтан 

relevant trial 관련재판 холбогдох шүүх хурал 

relevant year 당해연도 холбогдох жил 

reliability 신뢰;신뢰도;신빙성 найдвартай, үнэн зөв байдал 

relief 구제(救濟);구조(救助);부조 тусламж, тэтгэлэг 

relief money 부조금 тусламжийн мөнгө 

religious juristic person 종교법인 шашны хуулийн этгээд 

religious organization/group 종교단체 шашны байгууллага, бүлэг 
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relinquishment 포기 нэхэмжлэлээс татгалзах 

relocation 배치전환;이전(移轉) шилжилт, нүүдэл 

relocation expense 이주비 шилжих, нүүх зардал 

relocation promotion zone 이전촉진권역 шилжин суурьшихад зориулсан бүс 

relocation training 전직훈련 шилжин нүүхтэй холбогдсон сургалт 

remainder 잔금 үлдэгдэл, үлдсэн хүмүүс, үлдсэн хугацаа 

remainder of period/term 잔여기간 үлдсэн хугацаа 

remainder of property 잔여재산 эд хөрөнгийн үлдэгдэл 

remaining 존속(存續) үлдсэн, үлдэж байгаа 

remaining company 존속회사 үлдсэн компани 

remaining period/term 잔여기간 үлдэж байгаа хугацаа 

remaining prison term 잔형기 үлдэж буй хоригдох хугацаа 

remand 환송 цагдан хоригдох, барьцаагаар суллагдах 

remand after reversal/quashing 파기환송 хууль зүйн чадвараа алдсаны 

дараа барьцаагаар суллах 

remarriage 재혼 дахин гэрлэлт 

remedial measures 구제(救濟)조치 эмчлэх, сэргээх арга хэмжээ 

remedy 교정(矯正);구제(救濟);구제(救濟)조치 эмчилгээ, шүүхийн 

хамгаалалтын хэрэгсэл 

remedy order 배상명령 эмийн жор 

reminder 독촉장 дурсгал, сануулга 

remittance 송금 мөнгөн гуйвуулга, шилжүүлэг 

remittee 수취인 шилжүүлэг хүлээн авагч 

remote place 격지 алслагдсан газар 

removal 소멸;수거;수거;제거;제적;철거;파면;해고;해임;해제 нүүлгэх, 

шилжүүлэх 

removal from one's office 면직 хэн нэгнийг албан тушаалаас халах 
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removal from one's position 직위해제 нэг байрлалаас шилжүүлэх 

removal of a building 건물철거 барилгыг нүүлгэх 

removal of a director 이사해임 захирлыг халах 

removal of a seal 봉인제거 тамга шилжүүлэх 

remuneration 급여;보상금;보수(報酬);봉급;상금 хөлс олгох 

rendering 제공 төлөөлөх, үзүүлэх, шилжүүлэн өгөх 

rendition of judgment 판결선고 шүүхийн шийдвэр гаргах 

renewal 개서 шинэчлэлт, сэргэлт 

renewal of period of confinement/custody 구속기간갱신 цагдан хорих 

хугацааг шинэчлэх 

rent 대여;임대;임차;지료;차임 түрээслэх, түрээс 

rent price 지료 түрээсийн үнэ 

rental 지료;차임의 түрээсийн төлбөр 

rental contract 임대차계약 түрээсийн гэрээ 

rental fee/charge 임차료 түрээсийн хураамж, төлбөр 

rental housing/house 임대주택 түрээсийн барилга, орон сууц 

rental income 임대소득 түрээсийн орлого 

renting business 대여업 түрээсийн бизнес 

renunciation 포기 татгалзал 

renunciation of inheritance/succession 상속포기 өв залгамжлалаас 

татгалзах 

renunciation of nationality 국적이탈 иргэншлээсээ татгалзах 

reopening of procedures/proceedings 재심 шүүх ажиллагааг дахин сэргээх 

reopening of procedures/proceedings 재심개시шүүх ажиллагааг дахин 

сэргээх 

reorganization 조직개편 өөрчлөн зохион байгуулалт 
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reorganization (reorganize) 정리(整理) өөрчлөн зохион байгуулах 

reorganization alteration of organization 조직변경 байгууллагыг өөрчлөн 

шинэчилж зохион байгуулах 

reorganization claim/credit 정리채권 гомдол, зээлийг шинчлэн өөрчлөх  

reorganization plan 정리계획 өөрчлөн зохион байгуулах төлөвлөгөө 

reorganization security 정리담보권 өөрчлөн зохион байгуулалтын 

аюулгүй байдал 

reorganization security holders 정리담보권자 өөрчлөн зохион байгуулалтын 

аюулгүй байдлыг хангагч 

repair 보수(補修);수리(修理) засвар 

repair allowances 수선충당금 засварын төлбөр 

repair businessman 수리업자 засварын бизнес эрхлэгч 

repair entrustment 수리위탁 засварын ажил даалгах 

repair expenses/costs 수선비 засварын зардал, өртөг 

repair of a ship/vessel 선박수선 хөлөг онгоцны засвар 

repairing technician 수리기술자 засварын техникч 

repairing-skilled person 수리기능자 мэргэжлийн засварчин 

reparations 배상금 дайны төлбөр 

repayment 상환(償還) буцааж төлөх 

repayment fund 상환(償還)자금 буцааж төлөх төлбөрийн сан 

repayment of debt 채무상환 зээлийг буцаан төлөх 

repayment of the principal and interest accrued therefrom 원리금상환 

үндсэн өр, түүний хүүг буцаан төлөх  

repayment without protest/charges 무비용상환эсэргүүцэл, үүрэггүй 

буцаан төлөх 

repeal 폐기 хүчингүй болгох, цуцлах 

repeated crime/offense 누범 давтан үйлдсэн гэмт хэрэг, зөрчил 
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repetition 반복 давталт 

repetition of a crime/offense 재범 гэмт хэрэг, зөрчлийн давталт 

repetitiveness 중복 нэг хэвийн байдал 

replacement 보충역 орны, халааны хүн, халаа  

replenishment 보전(補塡) дахин дүүргэх 

replicated article 복제물 хуулбарласан зүйл 

replication 복제 хуулбар 

replotting 환지 дахин байрлуулалт 

replotting plan 환지계획 анхны хуучин төлөвлөгөө 

report 보고서;보도(報道);신고 илтгэл, тайлан 

report and payment 신고납부;신고납입 тайлан болон төлбөр 

report of adoption 입양신고 үрчлэлтийн тухай тайлан 

report of divorce 이혼신고 гэр бүл цуцлалтын тухай тайлан 

report of family registration 호적신고 гэр бүлийн бүртгэлийн тайлан 

report of inspection 검사보고 хяналт шалгалтын тайлан 

report of loss 분실신고 алдагдлын тухай тайлан 

report of marriage 혼인신고 гэрлэлтийн тухай тайлан 

report of tax base 과세표준신고;과세표준신고서 татварын үндэслэлийн 

тухай тайлан 

report of the corporate tax base 법인세과세표준신고 компаны татварын 

үндэслэлийн тухай тайлан 

report of the revised tax base 과세표준수정신고서 хянан үзсэн татварын 

үндэслэлийн тухай тайлан 

report of trial 공판조서 шүүх ажиллагааны тайлан 

report of/on dissolution 해산(解散)신고 татан буулгасан тухай тайлан 

report on a right 권리신고 эрхийн тухай тайлан 
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report on admissibility of evidence 검증조서 нотлох баримтын боломжийн 

тухай тайлан 

report on auction 경매조서 дуудлага худалдааны тайлан 

report on final accounts 결산보고 дансны үлдэгдлийн тайлан 

report on income 소득신고 орлогын тайлан 

report on inheritance tax 상속세신고 өв залгамжлалын татварын тайлан 

report on inheritance/succession 상속신고 өв залгамжлалын тайлан 

report on purchase 매수신고 худалдан авалтын тайлан 

report on sales 매출신고 худалдсан тухай тайлан 

report on supervision 감독조서 хяналт шалгалтын тайлан 

report on the amended assessment standard 과세표준수정신고서 нэмэлт 

өөрчлөлт орсон үнэлгээний стандартын тухай тайлан 

report on the change of the place of tax payment 납세지변경신고 татвар 

төлөх газраа өөрчилсөн тухай мэдэгдэл 

report on performance/compliance/ execution 이행보고 гүйцэтгэл, 

биелэлтийн тайлан  

report on the settlement of accounts 결산보고 дансны үлдэгдлийн тайлан 

report on verification 검증조서 хяналт шалгалтын тайлан 

report on/of succession of the head/ headship of a family 호주승계신고 

өрхийн тэргүүний өв залгамжлалын тухай тайлан 

reported absentee 부재자신고인 мэдээнд тусгагдсан тооллогод оролцоогүй 

хүн  

repossession 환취 дахин эшэмших 

represent 대표하다 төлөөлөх, харуулах, үзүүлэх 

representation 대리;대리행위;대습;표시 төлөөлөл 

representation of both parties 쌍방대리 хоёр талын төлөөлөл 

representation of company 회사대표 компаний төлөөлөл 
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representation of other party 자기계약 өөр намын төлөөлөл 

representative 대리인;대표;대표자 төлөөлөгч, төлөөлөгчдийн танхимын 

гишүүн, борлуулагч, нийтлэг, хэвшмэл 

representative act 대리행위 хэвшмэл үйл ажиллагаа 

representative action 대표소송 нийтлэг үйл ажиллагаа 

representative administrative agency 합의제행정기관 захиргааны 

төлөөлөгч агентлаг 

representative agency/institution/organ 대표기관 төлөөлөгч агентлаг, 

хүрээлэн, байгууллага 

representative authority 대리권한;대표권 төлөөлөх эрхтэй этгээд 

representative director 대표;대표이사;대표자 орлогч захирал 

representative liquidator 대표청산인 төлөөллийн татан буулгагч 

representative member 대표사원 бүрэн эрхт гишүүн 

representative nature 대표성 төлөөллийн шинж чанар 

representative of a corporation 법인대표 корпорацийн төлөөлөгч 

representative of a juristic person 법인대표 хуулийн байгууллагын 

төлөөлөгч 

representative of the government 정부대표 засгийн газрын төлөөлөгч 

representative of workers/employees 근로자대표 ажилтан, ажил 

эрхлэгчдийн төлөөлөгч 

representative party 대표당사자 төлөөлж буй нам, тал 

representative right to a legal act 법률행위대리권 эрх зүйн үйлдэлд төлөөлөх 

эрх 

representative right to family affairs 가사대리권 гэр бүлийн хэрэгт 

төлөөлөх эрх 

representative suit 대표소송 төлөөлөх нэхэмжлэл 
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representative system 합의제 төлөөллийн тогтолцоо 

reprieve 유예 шийдвэр гүйцэтгэлийг хойшлуулах 

reprimand 견책 сануулах, донгодох 

reproduced article 복제물 нөхөн үржүүлсэн, хуулбарласан зүйл 

reproduction 등사;복사;복제;재생 хуулбар, нөхөн үржихүй 

repudiation 부인 татгалзал 

repurchase 환매 дахин худалдан авах 

repurchase condition 환매조건 дахин худалдан авах нөхцөл 

repurchase period 환매기간дахин худалдан авах хугацаа 

repurchase right holder 환매권자 дахин худалдан авах эрх эзэмшигч 

reputation 명예;평판 нэр хүнд, нэр алдар 

request 독촉;상신;청구;청탁;촉탁 хүсэлт, хүсэлт тавих 

request for a disciplinary action 징계요구 сахилгын арга хэмжээ 

авахуулах хүсэлт 

request for a patent 특허청구 патент авах хүсэлт 

request for a retrial 재심청구 дахин шүүх хуралдуулах хүсэлт 

request for a trial 공판청구 шүүх хуралдуулах хүсэлт 

request for a warrant/writ of confinement/ arrest/custody 구속영장청구 

баривчлах, саатуулах, цагдан хорих хүсэлт 

request for an objection against a patent 특허이의신청 патентаас татгалзах 

хүсэлт  

request for appeal 불복청구 давж заалдах хүсэлт 

request for arbitration 중재신청 арбитрт хандсан хүсэлт 

request for auction 경매신청;경매청구 дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт 

request for cancellation 말소청구 цуцлах тухай хүсэлт 

request for care and custody 감호청구 асруулах, хорих хүсэлт 

request for compensation 보상청구권 нөхөн төлбөр авах хүсэлт 
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request for compensation/ indemnification/damage 배상청구 нөхөн төлбөр, 

хохирол авах хүсэлт 

request for correction 정정청구 сэргээх, засварлах тухай хүсэлт 

request for delivery 교부신청;교부청구 нийлүүлэх тухай хүсэлт 

request for delivery of movables 동산인도청구 хөдлөх хөрөнгө нийлүүлэх 

тухай хүсэлт 

request for designation of date 기일지정신청 хугацаа тогтоох тухай хүсэлт 

request for distribution 배당요구 хуваарилах, тараах хүсэлт 

request for dividend 배당요구 ногдол ашиг авах хүсэлт 

request for divorce 이혼청구 гэр бүл цуцлуулах тухай хүсэлт 

request for examination 심사청구 шалгалт өгөх тухай хүсэлт 

request for inspection 심사청구;열람청구 хяналт, шалгалт оруулах хүсэлт 

request for performance 변제청구 үүргээ биелүүлэхийг шаардах 

request for preferential payment 우선변제청구 хөнгөлөлттэй төлбөр 

шаардах 

request for probation 감호청구 тэнсэн харгалзах, туршилт хийлгэх тухай 

хүсэлт 

request for prohibition 금지청구 хориг тавих тухай хүсэлт 

request for protective custody 감호청구 хамгаалах зорилгоор баривчлуулах 

тухай хүсэлт 

request for provisional seizure/attachment 가압류신청 баривчлах тухай 

хүсэлт  

request for purchase 매수청구 худалдан авах тухай хүсэлт 

request for re-deliberation 재심청구 дахин авч үзэх хүсэлт 

request for reduction and/or exemption 감면신청 хөнгөлөлт буюу 

чөлөөлөлтийн тухай хүсэлт 
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request for reduction of amount 감액청구 хэмжээ багасгах тухай хүсэлт 

request for registration 등기청구 бүртгэл хийлгэх тухай хүсэлт 

request for reimbursement 상환(償還)청구 нөхөн олговорын тухай хүсэлт 

request for remedy/relief/aid 구제(救濟)신청 эмчилгээ, дэмжлэг, тусламжийн 

хүсэлт  

request for suspension of execution 집행정지신청 гүйцэтгэх хугацааг сунгах 

тухай хүсэлт 

request for the designation of jurisdiction 관할지정신청 шүүн таслах 

харьяалал тогтоолгох хүсэлт 

request for the recovery of inheritance/ succession 상속회복청구 өв 

залгамжлалыг сэргээлгэх тухай хүсэлт 

request for the recovery of the right of appeal 상소권회복의 청구 давж 

заалдах эрхээ сэргээлгэх тухай хүсэлт  

request for trial 심판청구 шүүх хурал хуралдуулах хүсэлт 

request of grievance review 고충심사청구 зарга хянуулах тухай хүсэлт 

request of information disclosure 정보공개청구 мэдээлэл танилцуулахыг 

шаардах 

request for the preservation of evidence 증거보전의청구 нотлох баримтыг 

хамгаалах тухай хүсэлт 

request to accept the tender of performance by a debtor 현실제공 

зээлдэгчийн гүйцэтгэсэн тендерийг хүлээн авах хүсэлт 

request to support 부양청구 дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт 

request/application for the designation of the competent court 관할지정신청 

эрх бүхий шүүх тогтоолгох тухай хүсэлт, өргөдөл 

requested person 피신청인;피청구인 хүсэлт хүлээн авсан этгээд 

requester for examination 심사청구인 шалгуулах хүсэлт гаргагч 

requirement 소요(所要);요건;요구;조건 шаардлага, хэрэгцээ, нөхцөл, үүрэг 
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гүйцэтгэгчийн эрх бусдад шилжих 

requirement for correction/rectification 시정(是正)요구 засварлах, 

сайжруулах шаардлага 

requirement for design registration 의장등록요건 загварыг бүртгүүлэхийг 

шаардах 

requirement for establishment 성립요건 байгууллага байгуулахад 

тавигдах шаардлага 

requirement for patent 특허요건 патент олгоход тавигдах шаардлага 

requirement of delivery 교부요구 нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага 

requirements for bills 어음요건 хуулийн төсөлд тавигдах шаардлага 

requirements for setting up against 대항요건 бизнес эхлүүлэхэд тавигдах 

шаардлага 

requisite 요건 шаардлагатай, хэрэгтэй зүйл 

requisite for claim/demand for reimbursement/indemnity 구상요건 нөхөн 

төлбөрийн гомдол гаргахад тавигдах шаардлага 

requisite for establishment 성립요건 үүсгэн байгуулахад шаардлагатай 

зүйл 

requisite for recourse 구상요건 шүүхээс туслалцаа хүсэхэд шаардлагатай 

зүйл 

requisites for a check 수표요건 шалгахад шаардлагатай зүйл 

requisites for counteraction 대항요건 хариу арга хэмжээ авахад хэрэгтэй 

зүйлс 

requisition 징발 албан ёсны шаардлага, дайчилгаа 

requisition of delivery 교부요구 нийлүүлэх албан шаардлага 

requisition of evacuation/eviction 퇴거요구 нүүлгэн шилжүүлэх албан 

шаардлага 
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res judicata 기판력 шийдвэрлэгдсэн хэрэг 

resale 재판매;전매(轉賣) дахин худалдах 

resale price 재판매가격 дахин худалдах үнэ 

resale price maintenance 재판매가격유지 дахин худалдах үнийг хэвээр 

хадгалах 

rescission 해제 хүчингүй болгох, цуцлах 

rescission of a contract 계약해제;해약 контракт цуцлах 

rescission of composition 화의폐지 бүтцийг хүчингүй болгох 

rescue 구조(救助) тусламж, дэмжлэг, аврах ажиллагаа 

rescue corps 구조대 аврах алба 

rescue of human lives 인명구조 хүний амь аврах 

research 조사 судалгаа, эрэх, хайх 

research and development cost 연구개발비 судалгаа, хөгжлийн өртөг 

research and development expense 연구개발비 судалгаа, хөгжлийн 

зардал 

research and development fund 연구개발비 судалгаа, хөгжлийн сан 

reservation 예약 урьдчилсан захиалга 

reserve 예비;예비역;유보금;적립금 нөөц, дархан цаазтай газар 

reserve for liability 책임준비금 үүргээ хадгалж үлдэх  

reserve for securities transaction 증권거래준비금 үнэт цаасны арилжааны 

нөөц 

reserve for small and medium business investment 중소기업투자준비금 

жижиг, дунд бизнест хөрөнгө оруулах нөөц 

reserve fund 예비금;예비비;적립금 нөөцийн сан 

reserve judge 예비판사 нөөц шүүгч 

reserve service 예비역 үйлчилгээ урьдчилан захиалах 

reserved forest 보안림 нөөцөлсөн ой 
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reserved land substitution 환지예정지 нөөцөлсөн газрыг өнжүүлэх  

reserves 매장(埋藏)량;보충역;준비금 онцолсон, нэмэлт тайлбар 

reserves for the rationalization of enterprises/businesses 기업합리화적립금 

үйлдвэрлэл, бизнесыг оновчтой болгох нөөц 

residence 거소;주거 орон гэр, оршин суух газар 

resident 거주자;주민 байнга оршин суугч 

resident escaping from North Korea 북한이탈주민 Хойт Солонгосоос 

зугтан ирсэн байнгын оршин суугч 

resident registration 주민등록 байнга оршин суугчийн бүртгэл 

resident registration card 주민등록표 байнга оршин суугчийн бүртгэлийн 

карт 

resident registration certificate 주민등록증 байнгын оршин суугчийн 

бүртгэлийн гэрчилгээ 

resident registration number 주민등록번호 оршин суугчийн бүртгэлийн 

дугаар 

resident registration place 주민등록지 байнга оршин суугчийн бүртгэлийн 

газар 

resident tax 주민세 байнга оршин суугчийн татвар 

residential 주거의 хүн ам оршин суудаг газар, байр 

residential area/zone 주거지역 хүн ам оршин суудаг суурин нутаг 

residential environment improvement 주거환경개선 амьдардаг хүрээлэн 

буй орчны сайжруулалт 

residential environment improvement district 주거환경개선지구 амьдардаг 

хүрээлэн буй орчныг сайжруулах дүүрэг 

residing 주거하는 амьдрах, оршин суух 

residual embryos 잔여배아 үлдэгдэл үр хөврөл 
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residual property 잔여재산 үлдэгдэл өмч хөрөнгө 

residuary property 잔여재산 өр, өв залгамжлалын татгалзлаас 

чөлөөлөгдсөн өмч хөрөнгө 

resignation 사임;사직;사직서;사퇴 огцрох 

resignation letter 사직서 огцрох өргөдөл 

resolution 결의;의결 тогтоол, шийдвэр төгс байдал 

resolution for prosecution 소추의결서 яллах дүгнэлт, тогтоол 

resolution in writing 서면결의 бичгээр гаргасан тогтоол 

resolution of dissolution 해산(解散)결의 татан буулгах тухай шийдвэр 

resolution of general meeting of stockholders 주주총회결의 хувьцаа 

эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэр 

resolution of the appointment of a director 이사선임결의 гүйцэтгэх захирал 

томилсон шийдвэр 

resolution on/of merger/consolidation 합병결의 нийлэх, нэгтгэх тухай 

шийдвэр 

resolved matters 결의사항 шийдвэрлэгдсэн асуудлууд 

resort 유원지 найдлага, хандлага, амралтын газар 

resource 자원 нөөц, нөөц бололцоо, эх үүсвэр, сан 

respite 유예 амсхийлт, хойшлуулалт 

respondent 피고;피고인;피신청인;피청구인 хариуцагч 

responding jurisdiction 응소관할 хэргийн харьяалал 

responding to lawsuit 응소 нэхэмжлэлд хариу тайлбар гаргах 

responsibility 의무;책임 хариуцлага, чиг үүрэг, хэрэг хариуцах чадвар, 

төлбөр хариуцах чадвар 

responsibility for protection 보호의무 хамгаалах үүрэг 

responsibility for security/mortgage 담보책임 баталгаа, барьцааны үүрэг 

responsibility to compensate 보상책임 нөхөн төлөх үүрэг 
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rest 휴식 амралт, завсарлага, үлдэгдэл 

restitution 변상;복구;원상회복 сэргээн тогтоох, гэм хорыг арилгах 

restitution of actual expenses 실비변상 бодит зардлыг барагдуулах 

restitution of development gain/benefit 개발이익환수 хөгжлийн ач тусыг 

эдлэх 

restitution of unjust enrichment 부당이득반환 шударга бусаар баяжсаныг 

нөхөн төлүүлэх 

restoration 반환;복구;복권;복적;복직;원상회복 сэргээн тогтоолт, шинэтгэл 

restoration from disasters/accident 재해복구 гамшиг, ослын нөхөн 

сэргээлт  

restoration of nationality 국적회복 иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоох 

restraining devices 계구 хориглосон багаж хэрэгсэл  

restraint 구속;제지 хязгаарлалт, хориг, албадлага, таслан сэргийлэх арга 

хэмжээ 

restraint on competition 경쟁제한 өрсөлдөөнийг хязгаарлах 

restricted aggravation 제한가중 хязгаарлагдсан хүндрүүлэх нөхцөл байдал 

restricted area 규제지역 зорчихыг хязгаарласан бүс 

restricted real right 제한물권хязгаарлагдсан бодит эрх 

restricted urban development zone 도시개발제한구역 хотын хөгжлийн 

хаалттай бүс 

restricted zone 규제구역 хаалттай, хориотой бүс 

restriction 제한 хориг, хязгаарлалт, хязгаарласан, гэрийн хорио, 

зохицуулсан хууль, дүрэм, арга хэмжээ 

restriction of business 영업제한 бизнесийн хязгаарлалт 

restriction of residence 거주제한 оршин суух эрхийн хязгаарлалт 

restriction of transfer 양도제한 мөнгөний гуйвуулгын хязгаарлалт 
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restriction on acts 행위제한 үйлдэл, үйл ажиллагааны хязгаарлалт 

restriction on competition 경쟁제한 өрсөлдөөнийг хязгаарлах 

restriction on construction 건축제한 барилга барихыг хязгаарлах 

restriction on liability 책임제한 хариуцлагын хязгаарлалт 

restriction on power of representation 대표권제한 төлөөлөх бүрэн эрхийн 

хязгаарлалт 

restriction on transactions 거래제한 банкны гүйлгээний хязгаарлалт 

restriction on/of a right 권리제한 эрхийн хязгаарлалт 

restriction on the ceiling 최고(最高)한도 дээд үнийн хязгаарлалт 

restructuring 조직변경 бүтцийг дахин өөрчлөх 

result of appraisal 감정결과 үнэлгээний үр дүн 

result of examination of evidence 증거조사결과 нотлох баримтыг 

шалгасны үр дүн 

result of final accounts 결산결과 эцсийн тооцооны үр дүн 

result of measure 조치결과 арга хэмжээний үр дүн 

result of settlement of accounts 결산결과 төлбөр тооцооны үр дүн 

result of trial/deliberation/examination 심리결과 шүүх хурал, магадлан 

шинжилгээ, сорилт, шалгалтын үр дүн 

resume 이력서 хураангуй, товч дүгнэл, товч намтар  

resumption 복직 сэргээх, эргүүлэн авах 

retail 소매 жижиглэн худалдаа 

retailer 소매상;소매인 жижиг гарын худалдаачин, жижиглэн худалдааны 

газар 

retained article 유치물 хүчин төгөлдөр зүйл анги 

retained earnings 유보소득 хүчинтэй цалин хөлс, орлого  

retaking 탈환 эд юмсыг бусдын эзэмшлээс авах, эгүүлэн цагдан хорих 

retaliation 보복 хариу авалт, хариу арга хэмжээ 
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retaliatory crime 보복범죄 хариу авах, үзэн ядах гэмт хэрэг 

retaliatory offense 보복범죄 залхаан цээрлүүлэх зөрчил 

retardation 방해 удаашрал, оюун ухааны хөгжлийн саатал 

retention 보유;유보(留保);유지;존속(存續) хадгалалт, азналт, азнах эрх  

retirement 사직;소각(消却);퇴사;퇴역;퇴직 гарах, огцрох, насны тэтгэвэрт 

гарах, гүйлгээнээс гаргах 

retirement age 정년 тэтгэврийн нас 

retirement allowance 퇴직수당 өндөр насны тэтгэлэг 

retirement allowance system 퇴직금제도 өндөр насны тэтгэлэгийн 

тогтолцоо 

retirement allowance/benefit/payment 퇴직금 тэтгэврийн нэмэгдэл, 

хөнгөлөлт, төлөлт 

retirement benefit appropriation fund 퇴직급여충당금 өндөр насны 

тэтгэлэгийн төсвийн сан 

retirement benefit/payment/bonus 퇴직급여 өндөр насны тэтгэлэг, төлбөр, 

нэмэгдэл 

retirement consolation benefit 퇴직위로금 өндөр насны урамшлын 

тэтгэлэг 

retirement income 퇴직소득 тэтгэврийн орлого 

retirement income deduction 퇴직소득공제 тэтгэврийн орлогын суутгал 

retirement income tax 퇴직소득세 тэтгэврийн орлогын ашгийн татвар 

retirement pension 퇴역연금;퇴직연금 өндөр насны тэтгэвэр 

retirement pension insurance 퇴직연금보험 өндөр насны тэтгэврийн даатгал 

retraction 철회 татаж авах, татгалзал 

retrial 재심 хэргийн давтан хэлэлцүүлэг, давтан мөрдөн байцаалт 

retrieval 회수(回收) буцааж өгөх, сэргээн тогтоолт, эрэн сурвалжлах 
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retroactive 소급의 буцаан хэрэглэх хүчин чадалтай 

retroactive application 소급적용 буцаан хэрэглэх хүчин чадалтай хэрэглэгээ 

retroactive deduction 소급공제 буцаан хэрэглэх хүчин чадалтай дүгнэлт 

retroactive effect 소급효 буцаан хэрэглэгдэх хүчин чадалтай 

retroactive insurance 소급보험 буцаан хэрэглэх хүчин чадалтай даатгал 

retroactive legislation 소급입법 буцаан хэрэглэх хүчин чадалтай хууль 

тогтоомж 

retroactive taxation 소급과세 буцаан хэрэглэгдэх хүчин чадалтай татвар 

return 반송;반환;복적;상환(償還);환부(還付);회복 татаж авах, буцаан авах, 

тайлан, вердикт гаргах, орлого, ашиг 

return of a document evidencing the claim/credit 채권(債權)증서반환 гомдол, 

зээлийг нотолж буй бичиг баримтыг татаж авах 

return of tax base 과세표준신고;과세표준신고서 татварын үндэслэлийн 

тухай тайлан 

return of the revised tax base 과세표준수정신고서 шинэчилсэн татварын 

үндэслэлийн тайлан 

return on the amended assessment standard 과세표준수정신고서 нэмэлт 

өөрчлөлт оруулсан үнэлгээний стандартын мэдүүлэг 

return on the corporate tax 법인세신고;법인세신고서 компанийн татварын 

мэдүүлэг 

return to discipline 징계회부 сахилга дэг журамд буцан орох 

return to normal social life 사회복귀 нийгмийн энгийн амьдралд буцан орох 

return to the injured party 피해자환부 хохирол амссан талд буцааж өгөх 

return/report on an assessment standard 과세표준신고;과세표준신고서 

үнэлгээний стандартын тайлан  

return to the port of its registry 귀항 өөрийн бүртгэлийн боомтод буцаж ирэх 

reutilization 재활용 дахин хэрэглэлт 
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revaluated amount 재평가액 дахин үнэлсэн хэмжээ 

revaluated assets 재평가자산 дахин үнэлэгдсэн эд хөрөнгө 

revaluated reserves 재평가적립금 дахин үнэлэгдсэн нөөц 

revaluation 재평가давтан үнэлгээ 

revaluation amount 재평가액 давтан үнэлгээний хэмжээ 

revaluation difference/margin/spread 재평가차액 дахин үнэлгээний зөрүү, 

ялгавар, үнийн зөрөө 

revaluation of assets 자산재평가 хөрөнгийн дахин үнэлгээ 

revaluation reserves 재평가적립금 дахин үнэлгээний тайлбар 

revaluation tax 재평가세 дахин үнэлгээний татвар 

revelation 발각;적시(摘示) илрүүлэх, илчлэх, нээх 

revenue 수입금 төсвийн орлого 

revenue amount 수입금 төсвийн орлогын хэмжээ 

revenue and expenditure 세입(歲入)세출;출납 төсвийн орлого болон 

зарлага 

revenue budget 세입(歲入)예산 орлогын төсөв 

revenue sources 재원 төсвийн орлогын эх үүсвэр 

revenue stamp 수입인지 төсвийн орлогын тамга 

revenues accruing from the operation 운용수익금 үйл ажиллагааны 

орлого  

reversal 파기 хүчингүй болголт, цуцлалт 

reversing and rendering judgment for the lawsuit 파기자판 маргааны 

шийдвэрийг хүчингүй болгож, гаргах 

review 심사 дахин хянах, тойм, тайлбар, шалгалт, хяналт 

review of parole 가석방심사 хугацаанаас өмнө тэнсэн суллахыг дахин хянаж 

үзэх 
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review of provisional release from prison 가석방심사 шоронгоос түр 

хугацаагаар сулласныг дахин хянан үзэх 

review on legality of confinement/custody 구속적부심사 цагдан хорьсон, 

саатуулсны хууль зүйн үндэслэлийг дахин хянах 

reviewing authority 심사권 хянан үзэх эрхтэй байгууллага 

revised report/return 수정신고 хянагдсан тайлан, мэдүүлэг 

revised supplementary budget 추가경정예산 хянагдсан нэмэлт төсөв 

revised supplementary budget bill 추가경정예산안 хянагдсан нэмэлт 

төсвийн хууль 

revision 교정(較正);보정;수정;정정 дахин хянаж үзэх, өөрчлөлт, хянан 

засварласан хэвлэл 

revision of tax base 과세표준수정 татварын үндэслэлийг дахин хянах 

revision, addition, and reduction 수정증감 дахин хянах, нэмэлт болон 

хөнгөлөлт 

revocation 취소;해제 хүчингүй, хэрэгсэхгүй болголт, цуцлалт, харьяатаас 

хасах 

revocation by a creditor/obligee 채권(債權)자취소 зээлдүүлэгч, үүрэг 

гүйцэтгүүлэгч хүчингүй болгох 

revocation litigation 취소소송 заргыг хүчингүй болгох 

revocation of a contract 해약 контрактыг хүчингүй болгох 

revocation of a driver's license 운전면허취소 жолооны үнэмлэхийг 

хүчингүй болгох 

revocation of a resolution 결의취소 тогтоолыг хүчингүй болгох 

revocation of adjudication/ruling 재결취소 шийтгэх тогтоол, шүүхийн 

шийдвэрийг хүчингүй болгох 

revocation of adoption 입양취소 үрчлэлтийг хүчингүй болгох  

revocation of composition 화의취소 байлдааны ажиллагааг зогсоох  
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revocation of confinement/custody 구속취소 цагдан хорилт, албадан 

саатуулалтыг хүчингүй болгох 

revocation of disposition 처분취소 хуулийн заалтыг хүчингүй болгох 

revocation of execution 집행취소 гүйцэтгэлийг хүчингүй болгох 

revocation of permission 허가취소 зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 

revocation of permission/license for business 영업허가취소 бизнесийн 

зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгох 

revocation of provisional seizure/ attachment 가압류취소 түр хугацааны 

хөрөнгө хураалт, хөрөнгийн битүүмжлэлийг хүчингүй болгох 

revocation of refusal disposition 거부처분취소 татгалзсан заалтыг 

хүчингүй болгох 

revocation of registration 등록취소 бүртгэлийг хүчингүй болгох 

revocation right holder 취소권자 хүчингүй болсон эрх эзэмшигч 

revocation trial 취소심판 шүүх ажиллагааг хүчингүй болгох 

reward 보상;보상금;보수(報酬);상금 шагнах 

reward and/or punishment/penalty 상벌 шагнал буюу шийтгэл, эсхүл 

торгууль 

right 권리 эрх, шудрага шаардлага, бодит байдал 

right derived from stock subscription 권리주 хувьцаа худалдан авснаас 

үүссэн эрх 

right for refusal of witness 증언거부권 гэрчийн татгалзах эрх 

right of a claim for a return 반환청구권 буцаан төлөхийг шаардах эрх 

right of a claim for registration 등기청구권 бүртгүүлэхийг шаардах эрх 

right of a commander 선장지휘권 командлагчийн эрх 

right of a public performance 공연권 олон нийтээр биелүүлэх эрх 

right of a request for registration 등기청구권 бүртгүүлэх хүсэлт гаргах эрх 
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right of appeal 상소권;항소권 давж заалдах эрх 

right of association/organization 단결권 эвлэлдэн нэгдэх эрх 

right of broadcasting 방송권(放送權) нэвтрүүлэг цацах, дамжуулах эрх 

right of business/trade 영업권 бизнес, худалдаа эрхлэх эрх 

right of claim for reimbursement of benefit 이득상환청구권 ашгийн нөхөн 

олговорын нэхэмжлэл гаргах эрх 

ight of claims/request for compensation/ indemnification/damage 

배상청구권 нөхөн төлбөр, нөхөн олговор, хохирол нөхөн төлүүлэхийг 

шаардах, нэхэмжлэх эрх 

right of collective action 단체행동권 хамтран нэхэмжлэл гаргах эрх 

right of collective bargaining 단체교섭권 хамтын гэрээ байгуулах тухай 

хэлэлцээр хийх эрх 

right of complaint 고소권 гомдол гаргах эрх 

right of compulsory execution 강제집행권 заавал биелүүлэх эрх 

right of defense/protest/objection 항변권 өмгөөлүүлэх, эсэргүүцэх, 

татгалзах эрх 

right of denial 부인권 үгүйсгэх, татгалзах эрх 

right of discharge/payment 변제권 өр, төлбөр авах эрх 

right of exhibition 전시권 үзэсгэлэн гаргах эрх 

right of hot pursuit 추적권 халуун мөрөөр нь мөшгих эрх 

right of implementation 실시권 хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх эрх 

right of interview and negotiation 면접교섭권 ярилцлага авах болон 

хэлэлцээ хийх эрх 

right of lease 임차권 түрээслэх эрх 

right of lending 대여권 зээл олгох эрх 

right of management 경영권 менежмент хийх эрх 

right of notice of demand 최고(催告)권 шаардлагын мэдүүлэг гаргах эрх 
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right of oath refusal 선서거부권 тангаргаас татгалзах эрх 

right of offset/set-off 상계권 шаардлагыг тооцох эрх 

right of option 선택권 сонголт хийх эрх 

right of passage 통행권 зорчих эрх 

right of passing over surrounding land 주위토지통행권 хил залгаа газрыг 

дайрч өнгөрөх эрх 

right of peremptory notice 최고(催告)권 эцсийн мэдүүлэг өгөх эрх 

right of petition 청원권 өргөдөл, хүсэлт гаргах эрх 

right of possession 점유권 эзэмших эрх 

right of priority/preference 우선권 давуу эрх 

right of provisional registration security 가등기담보권 түр бүртгэлийн 

аюулгүй байдлын эрх 

right of publication 출판권 хэвлэн нийтлэх эрх 

right of quota 지분권 квот, тоо хэмжээ тогтоолгох эрх 

right of recourse 소구권 сэргээн тогтоолгох эрх 

right of refusal 거부권 татгалзах эрх 

right of rent 대여권 түрээслэх эрх 

right of repossession/re-acquisition 환취권 эзэмшлээ сэргээх, дахин олж 

авах эрх 

right of representation on household matters/affairs 가사대리권 гэр бүлийн 

асуудлыг төлөөлөх эрх 

right of reproduction 복제권 хуулбарлах, нөхөн үйлдвэрлэл явуулах эрх 

right of repurchase/redemption 환매권 эргүүлж худалдан авах, 

барьцааны төлбөр төлж авах эрх 

right of rescission 해제권 хүчингүй болгох эрх 

right of retention 유치권 хадгалж байх эрх 
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right of revocation 취소권 хүчингүй болгох эрх 

right of share 지분권 хувь эзэмших эрх 

right of silence 묵비권 асуултанд хариулахгүй байх эрх 

right of subscription of new stocks 신주인수권 шинэ хувьцаа захиалах эрх 

right of succession of the head/headship of a family 호주승계권 өрхийн 

тэргүүнийг залгамжлах эрх 

right of termination 해지권 дуусгавар болгох эрх 

right of/to appeal 상고권 давж заалдах эрх 

right of/to inheritance/succession 상속권 өв залгамжлах эрх 

right of/to publication/proclamation/ declaration 공표권 хэвлэн нийтлэх, 

зарлах, тунхаглах эрх 

right of/to withdrawal 철회권 нэхэмжлэлээсээ татгалзах эрх 

right subject to time limit 기한부권리 хэм хэмжээнд захирагдсан эрх 

right time 적시(適時) тохиромжтой цаг  

right to acquire fructus/proceeds 과실(果實)수취권;과실(果實)취득권 орлого 

олж авах эрх 

right to advance/prior reimbursement 사전구상권 урьдчилгаа, нөхөн 

төлбөр авах эрх 

right to apply for evidence 증거신청권 нотлох баримт хүсэх өргөдөл 

гаргах эрх 

right to apply 신청권 өргөдөл гаргах эрх 

right to appoint 선임권 томилох эрх 

right to ask a question 구문권 асуулт тавих эрх 

right to ask question 책문권 асуулт тавих эрх 

right to be elected 피선거권 сонгогдох эрх 

right to benefit 수익권 тэтгэмж авах эрх 

right to challenge 기피권 татгалзах эрх 
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right to claim for support 부양청구권 дэмжлэг шаардах эрх 

right to claim insurance money 보험금청구권 даатгалын мөнгийг нэхэмжлэх 

эрх 

right to claim the disaster/accident compensation 재해보상청구권 гамшиг, 

ослын нөхөн төлбөрийг нэхэмжлэх эрх 

right to claim the return of the articles owned 소유물반환청구권 өмчдөө 

байсан зүйлээ буцааж авахыг шаардах эрх 

right to collateral security 근저당권 хамтын аюулгүй байдлын эрх  

right to command 선장지휘권 захирах эрх 

right to consent 동의권 зөвшилцөх эрх 

right to demand a reimbursement/ indemnity 구상권 нөхөн төлбөр 

шаардах эрх 

right to demand the purchase of share 지분매수청구권 хувьцаа худалдан 

авахыг шаардах эрх 

right to deny 부인권 үгүйсгэх эрх 

right to designate the place of residence 거소지정권 оршин суугаа газраа 

тодорхойлох эрх 

right to distribute 배포권 хуваарилах эрх 

right to file a complaint 고소권 гомдол гаргах эрх 

right to file an appeal 항소권 давж заалдах гомдол гаргах эрх 

right to foreclose outside bankruptcy 별제권 дампуулын гадна барьцаанд 

байгаа эд хөрөнгийг төлж авах эрхийг хасах эрх 

right to foster 양육권 хүмүүжүүлэх эрх 

right to indicate one's real name 성명표시권 өөрийн жинхэнэ нэрийг 

гэрчлүүлэх эрх 

right to injunction 유지청구권 шүүхийн хоригийн эрх 
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right to inquire 질문권 лавлагаа гаргуулах, мөрдөн байцаах эрх 

right to inspection 열람권 үзлэг шалгалт хийх эрх 

right to intangible property 무체재산권 материаллаг бус эд юмсын эрх 

right to know 알권리 мэдэж авах эрх 

right to lease on a deposit basis 전세권 дэнчингийн үндсэн дээр 

түрээслэх эрх 

right to lease 임차권 түрээслэх эрх 

right to maintain the identity of the content 동일성유지권 хуулийн мөн 

чанарыг таньж мэдэх эрхтэй 

right to mine 광업권 олборлох эрх 

right to object 이의권;이의신청권 эсэргүүцэх эрх 

right to perform 실시권 тоглолт хийх эрх 

right to preferential payment 우선변제권 хөнгөлөлттэй төлбөр төлөх эрх 

right to present/state an opinion 의견진술권 үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 

right to property administration/ management 재산관리권 эд хөрөнгийн 

менежментийн эрх 

right to property transferred for security 양도담보권 баталгаанд 

шилжүүлсэн өмчийн эрх 

right to property 재산권 эд хөрөнгийн эрх 

right to provisional registration 가등기권 түр хугацаагаар бүртгүүлэх эрх 

right to refuse the payment of price 대금(代金)지급거절권 үнийн төлбөр 

хийхээс татгалзах эрх 

right to refuse to make statements 진술거부권 мэдэгдэл хийхээс татгалзах 

эрх 

right to refuse to take an oath 선서거부권 тангараг өргөхөөс татгалзах эрх 

right to refuse to testify 증언거부권 гэрчийн мэдүүлгээс татгалзах эрх 

right to refuse 거부권 татгалзах эрх 
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right to register 등기권;등기권리 бүртгэх эрх 

right to reimbursement in advance 사전구상권 нөхөн төлбөрөө урьдчилан 

авах эрх 

right to remain silent 묵비권;진술거부권 асуултанд хариулахгүй байх эрх 

right to repair 수리(修理)권 нөхөн төлүүлэх эрх 

right to reproduce 복제권 хуулбарлах эрх 

right to request a return 반환청구권 буцаан төлөхийг шаардах эрх 

right to request compensation/ indemnification/damage 배상청구권 нөхөн 

төлбөр шаардах эрх 

right to request prohibition 금지청구권 хориглохыг шаардах эрх 

right to request the reimbursement 상환청구권 нөхөн олговор шаардах 

эрх 

right to request the review on legality of confinement/custody 구속적부심사 

청구권 цагдан хорих, албадан саатуулах арга хэмжээний хууль зүйн 

үндэслэлийг шалгуулах хүсэлт гаргах эрх 

right to request to support 부양청구권 дэмжлэг, туслалцаа шаардах эрх 

right to request/claim auction 경매청구권 дуудлага худалдаа зарлхыг 

шаардах эрх 

right to request/claim the purchase 매수청구권 худалдан авахыг шаардах 

эрх 

right to request/claim the reimbursement of expenses/costs 비용상환청구권 

зардлыг нөхөн олгохыг шаардах эрх 

right to resolution 의결권 шийдвэр гаргуулах эрх 

right to revoke 취소권 хүчингүй болгуулах эрх 

right to select 선택권 сонгож авах эрх 

right to ship/vessel auction 선박경매권 хөлөг онгоц дуудлагаар худалдах 
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эрх 

right to subscribe 인수권 гарын үсэг зурах эрх 

right to take disciplinary action 징계권 сахилгын шийтгэл ногдуулах эрх 

right to take over 인수권 компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх эрх 

right to take/hold a public office 공무담임권 төрийн алба хаших эрх 

right to terminate a contract 계약해지권 гэрээг цуцлах эрх 

right to the provisional registration for security 담보가등기권리 үнэт цаасны 

түр хугацааны бүртгэлийн эрх 

right to the use of water 용수권 усны хэрэглээний эрх 

right to use water 용수권 ус хэрэглэх эрх 

right to vote 선거권;의결권;투표권 санал өгөх эрх 

right to/of examination/interrogation 신문권 мөрдөн байцаах эрх 

right to/of registration 등기권;등기권리 бүртгүүлэх эрх 

right to/of submarine mining by lease 해저조광권 түрээсээр усан доор 

олборлолт хийх эрх 

right with time limit 기한부권리 дэг журам тогтоох эрх 

rightful claimant 권리자 хууль ёсны нэхэмжлэгч 

rightfulness 정당성 хууль ёсны байдал 

rights and duties 권리의무 эрх, үүрэг 

rights and interests/benefits 권익 эрх, ашиг сонирхол 

rights to use/utilize/utilization 이용(利用)권 ашиглах эрх 

ringleader 수괴 бүлгийн толгойлогч 

riot 소요(騷擾);폭동 бослого, үймээн 

riot police 전투경찰 нийгмийн хэв журам сахиулах цагдаа 

risk 위험 эрсдэл, аюул, даатгалын хариуцлага 

riverbed 하상 гол мөрний сав, ёроол  

road 도로;보도(步道) зам 
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road building 도로건설 замын барилга 

road facilities 도로시설 замын байгууламж 

road for pedestrians’ exclusive use 보행자전용도로 явган зорчигчийн 

хэрэглээнд зориулсан зам 

road for the exclusive use of motor vehicles 자동차전용도로 автомашины 

хэрэглээнд зориулсан зам 

road management 도로관리 замын менежмент 

road management agency/administration/ office 도로관리청 замын 

менежмент хариуцсан агентлаг, захиргаа, газар 

road parking lot 노상주차장 замын зогсоолын газар 

roadside zone 길가장자리구역 замын хажуугийн бүс 

road undertaking 도로사업 замын үйлдвэр 

roadway 차도 зам 

robbery 강도(强盜);도난 дээрэм, булаалт 

roster of attorneys-at-law 변호사명부 өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт 

roster of stockholders 주주명부 хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт 

route 항로 чиглэл, маршрут, зам 

royalty 인세 хааны гэр бүлийн нэр төр, газрын хэвлий ашиглах эрхийн 

төлбөр, лицензийн хураамж, зохиогчийн шагнал 

rule 법규 дүрэм, журам, эрх зүйн хэм хэмжээ, захиргаа, ноёрхол, эрх мэдэл, 

шалгуур, стандарт 

rule of employment 취업규칙 хөдөлмөрийн дотоод журам 

rule of law 법치 эрх зүйг дээдлэх ёс эрх зүйт ёс, хуулийн өмнө эрх тэгш 

байх 

rule of meeting 회의규칙 хуралдааны дэг 

rule-making 규칙제정 хууль, хэм хэмжээ тогтоох 
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rule-making authority 규칙제정권 хэм хэмжээ тогтоох эрх мэдэл 

rules 규칙 дүрэм журам 

rules governing ethical practice 윤리실천규범 үйл ажиллагааны ёс зүйг 

зохицуулж буй журам 

rules of the association 조합(組合)규약 холбоо, нийгэмлэгийн дүрэм 

rules on education 교육규칙 боловсролын тухай журам 

ruling 재결 тогтоол, шүүхийн шийдвэр, магадлал 

ruling 재정(裁定) хэм хэмжээ, журам гаргах  

ruling authority/agency 재결청 эрх баригч байгууллага, агентлаг 

ruling concerning evidence 증거결정 нотлох баримттай холбоотой хэм 

хэмжээ 

ruling for affirmation/confirmation of nullity, etc 무효등확인심판 хүчин 

төгөлдөр бус байдлыг баталсан магадлал 

ruling of correction 경정(更正)결정 засан хүмүүжүүлэх тогтоол 

ruling of correction/rectification 경정재결 засан хүмүүжүүлэх тогтоол 

ruling of dismissal 기각재결 хүчингүй болгох тухай тогтоол 

ruling of provisional seizure/attachment 가압류결정 түр хугацаагаар эд 

хөрөнгө битүүмжлэх тухай тогтоол 

ruling of refusal 거절사정 хэрэгсэхгүй болгох тухай тогтоол 

ruling of rejection 각하결정 татгалзах тогтоол 

ruling of revocation 취소재결 хүчингүй болгох тухай тогтоол 

ruling on evidence 증거결정 нотлох баримттай холбоотой хэм хэмжээ 

ruling on transfer 이송결정 шилжүүлэх тухай тогтоол 

rumor 풍설 цуурхал, хов жив 

run-off election 결선투표 сонгуульд нэр дэвшүүлэхээс татгалзах  

running 영위 үргэлжлэх хугацаа, турш, зөрчил 

running expenses 경상비 урсгал зардал 
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running insurance premium 계속보험료 урсгал даатгалын хураамж
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sabotage 태업 хор саад учруулах, хорлон сүйтгэх, үймээн самуун гаргах 

safe custody 계호 хамгаалттай шорон 

safe driving/operation 안전운전 машин аюулгүй жолоодох, явуулах 

safe waters/zone 안전수역 аюулгүй ус, усан бүс 

safeguard 옹호 хамгаалах, сэргийлэх 

safety 보안;안전 аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалт 

safety and health control/management regulations/rules 안전보건관리규정 

аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хяналт, менежментийн журам, дүрэм 

safety control/management regulations/rules 안전관리규정 аюулгүй 

байдлын хяналт, менежментийн журам, дүрэм 

safety controller/manager 안전관리자 аюулгүй байдлын хянагч, менежер 

safety diagnosis/checkup/inspection 안전진단 аюулгүй байдлын оношлогоо, 

шалгалт, хяналт 

safety driving supervisor 안전운전관리자 жолооны аюулгүй байдлын 

шалгагч 

safety seat belt 좌석안전띠 хамгаалалтын бүс 

safety signs 안전표지 хамгаалалтын тэмдэг 

safety zone 안전지대 хамгаалалтын талбай 

sail boat 범선 дарвуулт завь 

sailing 항해;항행 дарвуулт завины спорт 

sailing ship 범선 дарвуулт хөлөг онгоц 

sailing vessel 범선 дарвуулт хөлөг онгоц 

sailor 선원;해원 далайчин, усан цэрэг 

S

s 
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salary 급료;급여;보수(報酬);봉급;월급 цалин хөлс 

salary class/grade 호봉 цалин хөлсний ангилал, зэрэглэл 

salary reduction 감급 цалингийн суутгал 

sale 매각;매도;매출 худалдаа, борлуулалт  

sale and delivery 매도 худалдаа, нийлүүлэлт 

sale and purchase of goods 물품매매 бараа худалдах, худалдан авах 

sale at fixed time 확정기매매 тогтсон хугацаанд борлуулалт хийх 

sale in lots 분양 бөөний худалдаа 

sale of goods 물품매매 барааны худалдаа 

sale of lottery ticket 복표발매 сугалааны тасалбар борлуулах 

sale of the lands secured by the authorities in recompense of development 

outlay 체비지매각 хөгжлийн зарлагын нөхөн төлбөрт зориулан эрх бүхий 

байгууллагаас баталгаажсан газрын худалдаа 

sale on consignment 위탁매매 консигнацын борлуулалт 

sale price 매각가격;매도가격 хямдарсан үнэ 

sale value 매각가액 борлуулалтын үнэ 

sales 매출액 борлуулалт 

sales business 판매업 худалдааны бизнес 

sales businessman 판매업자 борлуулагч 

sales conditions 매각조건 борлуулалтын нөхцөл 

sales contract 매도계약 худалдах, худалдан авах контракт 

sales cost 매출원가;판매비 борлуулалтын зардал 

sales discount 매출할인 борлуулалтын хөнгөлөлт 

sales note 매도증서 худалдсан тухай брокерын мэдэгдэл 

sales revenue 매출액 борлуулалтын орлого 

sales slip 매출전표 борлуулалтын тасалбар 

s 
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sales tax amount 매출세액 худалдааны татварын хэмжээ 

salt farm 염전давсны ферм 

salt pond 염전давстай цөөрөм 

salt works 염전давсны үйлдвэр 

saltern 염전 давсны талбай 

salvage remunerations/charges 구조(救助)료 авран хамгаалалтын нөхөн 

олговор 

same family name and same family origin 동성동본 ижил овог болон ижил 

гэр бүлийн гарал үүсэл 

same order/priority/rank 동순위 адил дараалал, тэргүүлэх чиглэл, хэргэм 

same owner 동일소유자 ижил өмчлөгч 

sanction 제재санкц, санкц хэрэглэх 

sandy plain 사장(沙場) элсэрхэг тал 

sanitary entertainment business 위생접객업 эрүүл ахуйн үйлчилгээний 

бизнес 

sanitation 위생эрүүл ахуй, эрүүл ахуйн хяналт 

sanitation/hygiene purification for school environment 학교환경위생정화 

сургуулийн орчинд эрүүл ахуй, ариун цэврийг сайжруулах 

satellite 인공위성 хиймэл дагуул 

satisfaction 부합;이행;적합 сэтгэл ханамж, нөхөн төлбөр 

saving 구조(救助) аврах, гаргах, хасах, нэмэлт тайлбар 

saving of human lives 인명구조 хүний амь насыг аврах 

savings 예금 хуримтлуулах, хэмнэх, хадгаламж 

savings account 예금 хадгаламжийн данс 

savings deposits 저축성예금 хадгаламж 

scenic zone 풍치지구 үзэсгэлэнтэй газар 

scenic zone/district 미관지구 үзэсгэлэнтэй бүс, дүүрэг 

s 
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schedule of concessions 양허표 концессын гэрээний хавсралт 

schedule of concessions and commitments 양허표 концессын гэрээ, үүрэг 

амлалтын хавсралт 

schedule of distribution 분배 хуваарилалтын төлөвлөгөө 

scheduled course of sailing 예정항로 хөлөг онгоцны хуваарьт чиглэл 

scheduled date 예정연월일 хуваарьт хугацаа 

schizophrenia 정신분열증 солио өвчин 

school age 학령сургуулийн нас 

school building/house 교사(校舍) сургуулийн барилга 

school buses for children 어린이통학버스 хүүхдүүдэд зориулсан сургуулийн 

автобус 

school environment and sanitation/hygiene purification 학교환경위생정화 

сургуулийн орчны болон эрүүл ахуй/ариун цэврийн сайжруулалт 

school facility protection district 학교시설보호지구 сургуулийн 

байгууламжийн хамгаалалтын дүүрэг 

school inspector 장학관 сургуулийн хянан шалгагч (байцаагч) 

school juristic person 학교법인 сургуулийн хуулийн этгээд 

school regulations/rules 학칙 сургуулийн дотоод журам 

school site 학교용지сургуулийн газар 

school violence 학교폭력 сургууль хүрээндэх хүчирхийлэл 

scope 범위 хэрэглэх хүрээ 

scope of a right 권리범위 эрхийн хүрээ 

scope of adjudication 심판범위 шийтгэх тогтоолын хүрээ 

scope of an request for a patent 특허청구범위 патент авах хүсэлтийн 

хүрээ 

scope of application 적용범위 хэрэглэх хүрээ 

s 
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scrapping 파기;폐기 зодолдох 

screening 전형 гаалийн үзлэг хийх 

script of a mining right 광업권원부 олборлох эрхийн жинхэнэ эх 

sea and river disaster relief 수난구호 далайн болон гол усны гамшигт 

үзүүлэх тусламж 

sea and river disaster relief cooperation organizations 수난구호협력기관 

далайн болон гол усны гамшгийн тусламжийн хамтарсан холбоо 

sea area/zone 해역 далайн бүс 

sea chart 해도 далайн зураг 

sea pollution 해양오염 далайн бохирдол 

sea-lift 해상운송 далайн хориг цуцлалт 

seagoing vessel 항해선 далайд явагч онгоц 

seal 봉인;인영 тамга, тэмдэг 

seal between pages 간인 хуудасны тамга 

seal of approval 검인(檢印) батламжилсан тамга (лац) 

seal of the State 국새 Төрийн тамга 

seal with a thumb 무인(拇印) эрхий хуруугаар тамгалах 

sealed cover 봉서 лацадсан, наасан дугтуй 

sealing 봉인 тамгалах, тэмдэг дарах 

seaman 선원;해원 далайчин 

seaman’s identification paper 선원신분증명서 далайчны биеийн байцаалт 

seaman’s pocketbook 선원수첩 далайчны гарын авлага 

search 검색;수색 нэгжлэг, үзлэг, судалгаа, шинжилгээ, мөрдөн байцаалт 

search and confiscation/seizure 압수수색 нэгжлэг болон эд хөрөнгө 

хураан авах, битүүмжлэх 

search for/of a heir/inheritor 상속인수색 өв залгамжлагчийг эрэлхийлэх 

search report 수색조서 нэгжлэгийн проткол 

s 
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search warrant 수색영장 нэгжлэг хийх зөвшөөрөл 

seaworthiness 감항(堪航) далайд гарахад бэлэн байдал 

secession 분리;탈퇴 гарах, тусгаарлах, хагарал 

second instance 제 2 심 дээд шатны шүүх 

second taxpayer 제 2 차납세의무자 хоёрдогч татвар төлөгч 

second tender 재입찰 давтан тендер 

secrecy 기밀;비밀 нууц, нууцлал 

secret 비밀 нууц, далд 

secret ballot 비밀선거 нууцаар санал хураах 

secret deed 비밀증서 нууц баримт бичиг 

secret design 비밀의장 нууц бүтээгдэхүүний загвар 

secret document 비밀증서 нууц бичиг баримт 

secret expenses 기밀비 нууц зардал 

secret vote 비밀선거 нууц санал хураалт 

secret vote/ballot 무기명투표 нууц санал хураалт 

secretarial official 비서관 ажлын албаны ажилтан 

secretariat 사무국 нарийн бичгийн дарга нарын газар  

secretary 사무원;사무직원 нарийн бичгийн дарга 

secretary officer 비서관 нарийн бичгийн дарга албан хаагч 

secrets related to the performance of official duties 공무상비밀 албан үүрэг 

гүйцэтгэхтэй холбогдсон нууц 

section 과(課) хэсэг, бүлэг, зүйл, танхим, хэлтэс, тасаг, секц 

section for describing the title 표제부 гарчиг тайлбарласан хэсэг 

section of exclusive ownership 전유부분 өмчийн онцгой эрхийн хэсэг 

secured bond 담보부사채;담보부채권(擔保附債券) тусгай хамгаалалттай 

бонд 

s 
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secured claim 담보부채권(擔保附債權);피담보채권 хангагдах гомдлын 

шаардлага 

secured debenture 담보부사채 баталгаажсан бонд 

secured debt 피담보채권 баталгаажсан өр 

secured loan 담보대출금 баталгаажсан зээл 

secured property 담보물;담보재산 баталгаажсан хөрөнгө 

securing of a right 권리확보эрх баталгаажуулах 

securities 유가증권;증권 үнэт цаас 

securities business 증권업 үнэт цаасны бизнес 

securities company/firm 증권회사 үнэт цаасны компани, пүүс 

Securities Dealers Association 증권업협회 үнэт цаасны дилерийн холбоо 

Securities Depository 증권예탁원 үнэт цаас хадгалагч банк 

securities finance company 증권금융회사 үнэт цаасны санхүүгийн 

компани 

securities finance corporation 증권금융회사 үнэт цаасны санхүүгийн 

корпораци 

securities for a public auction/sale 공매보증금 дуудлага худалдаа, 

борлуултын үнэт цаас 

securities from the preemptive right to new stocks 신주인수권증권 шинэ 

хувьцааг худалдан авах давуу эрхээс үүссэн баталгаа 

securities from the right of subscription of new stocks 신주인수권증권 шинэ 

хувьцааг захиалах эрхээс үүссэн баталгаа 

securities handling regulation 유가증권취급규정 зохицуулалтын баталгаа  

securities investment 증권투자 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт 

securities investment company 증권투자회사 үнэт цаасны хөрөнгө 

оруулалтын компани 

securities investment trust 증권투자신탁 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын 



 
496 

 

итгэмжлэл 

securities investment trust proceeds/income 증권투자신탁수익 үнэт цаасны 

хөрөнгө оруулалтын итгэмжлэлийн орлого 

securities listing regulations 유가증권상장규정 үнэт цаасны жагсаалтын 

зохицуулалт 

Securities Management Committee 증권관리위원회 Үнэт цаасны 

менежментийн хороо 

securities market 증권시장 үнэт цаасны зах зээл 

Securities Market Stabilization Fund 증권시장안정기금 Үнэт цаасны зах 

зээлийг тогтворжуулах сан 

securities market/exchanges 유가증권시장 үнэт цаасны зах зээл, арилжаа 

securities report 유가증권신고서 үнэт цаасны тайлан 

securities savings business regulations 증권저축업무규정 үнэт цаасны 

хадгаламжийн бизнесийн зохицуулалт 

securities savings for employees 근로자증권저축 ажилчдад зориулсан 

үнэт цаасны хадгаламж 

securities supervision 증권감독 үнэт цаасны хяналт 

Securities Supervisory Board 증권감독원 Үнэт цаасны хяналтын зөвлөл 

securities transaction reserve 증권거래준비금 үнэт цаасны арилжааны нөөц 

securities transaction tax 증권거래세 үнэт цаасны арилжааны татвар 

securities transaction/exchange 증권거래 үнэт цаасны арилжаа 

securities/bond entered by foreign currency 외화증권 гадаад валютаар 

орж ирсэн үнэт цаас, бонд 

security 경비(警備);담보;보안;보전(保全);안전보장 аюулгүй байдал, 

хамгаалалт, баталгаа, барьцаа 

security and observation 보안관찰 хамгаалалт болон ажиглалт 
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security and order 안녕질서 аюулгүй байдал болон дэг журам 

security by means of transfer 양도담보 шилжих үнэт цаас 

security capacity 담보력 хамгаалах хүчин чадал  

security contract 담보계약 баталгааны гэрээ 

security deposit 담보공탁;보증금 баталгааны барьцаа 

security deposit for repairing defects 하자보수보증금 доголдлыг засварлах 

баталгааны барьцаа 

security deposit to repair defects 하자보수보증금 доголдол засварлах 

баталгааны барьцаа 

security for bidding/tender 입찰보증 дуудлага худалдаа, тендерийн 

баталгаа 

security for claim/credit 채권(債權)담보 шаардах эрх, зээлийн баталгаа 

security for goods/articles 물상담보 бараа бүтээгдэхүүний баталгаа 

security for performance of ex post facto management 사후관리이행보증금 

хуулийг буцаан хэрэглэх менежментийг хэрэгжүүлэх баталгаа 

security for tax payment 납세담보 татвар төлөх баталгаа 

security guard 청원경찰харуул, манаа 

security right holder 담보권자 баталгааны эрх эзэмшигч 

security interest 선취특권 баталгааны хүү 

security measure 보안처분 аюулгүй байдлын арга хэмжээ 

security money 담보금 баталгааны мөнгө 

security money for business 영업보증금 бизнест зориулсан баталгааны 

мөнгө 

security money for lease 임차보증금 түрээсийн баталгааны мөнгө 

security money for lease on a deposit basis 전세금 барьцааны үндсэн 

дээрх түрээсийн баталгааны мөнгө 

security of tax payment 납세보증 татвар төлөх баталгаа 
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security operational rule 보안업무규정 аюулгүйн ажиллагааны журам 

security policeman 청원경찰 хамгаалалтын албаны цагдаа 

security right for goods/articles 물상담보권 бараа бүтээгдэхүүний 

баталгааны эрх 

security right 담보권 баталгааны эрх 

security surveillance 보안관찰 аюулгүй байдлын хяналт 

seeds cultivation business 경종업 үр тариалах бизнес 

seeing 관람 харагдахуй, үзэгдэл  

seized article 압류물;압수물 хураан авсан эд зүйл 

seized claim 압류채권 хянан хэлэлцэж байгаа нэхэмжлэл 

seized property/assets 압류재산 хураагдсан өмч, эд хөрөнгө 

seizure 나포;수거;압류;압수;탈취;포획 эд хөрөнгө хураах, битүүмжлэх, 

албадан саатуулах, үзлэг, нэгжлэг, булаан эзлэх  

seizure of claim/credit 채권(債權)압류 шаардах, зээлдэх эрхийг хураан 

авах  

seizure of property 재산압류 эд хөрөнгө битүүмжлэх 

seizure order 압류명령 эд хөрөнгө битүүмжлэх захирамж 

seizure report/protocol 압류조서 нэгжлэг, үзлэгийн проткол 

selective form 선택형(選擇形) сонгон шалгаруулах арга хэлбэр 

selective working hours 선택적근로시간제 тусгай ажлын цаг 

self-agency 자기대리점 өөрөө удирдах байгууллага 

self-cultivating farmer 자경농민 өөрөө тариалагч фермер 

self-cultivating farmland 자경농지 өөрөө тариалагч фермын газар 

self-dealing 자기거래 өөрөө хариуцах, хэлэлцээ хийх  

self-defense 정당방위 өөрийн, аргагүй хамгаалалт 

self-disposal facility 자가처리시설 өөрөө захирах байгууламж 
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self-help 자구행위;자력(自力)구제;자조 өөртөө туслах 

self-supporting accounting system 독립채산제 өөрийгөө тэжээгч тооцооны 

тогтолцоо 

self-supporting facilities for mother and child 모자자립시설 эх, хүүхдэд 

зориулсан өөрийгөө тэжээх газар 

seller 매도인;매도자;판매업자 худалдагч, худалдаачин 

selling 매출 борлуулалт 

selling and buying on consignment 위탁매매 консигнацын нөхцлөөр 

худалдах, худалдан авах 

selling company 판매회사 борлуулалтын компани 

selling price 매각가격;매도가격;매출가액 худалдах үнэ 

selling value 매각가액 худалдах үнэ 

semi-aged 준고령자 нас тогтсон хүн 

semi-residential area 준주거지역 хагас хүн амьдран суудаг бүс 

sender 발신인 илгээгч 

sending 발송;송달;송부;파견 илгээх, явуулах 

sending back 반송 буцаан илгээх 

sending of records 기록송부 бичлэгүүдийг илгээх 

senior 상급의;선순위 ахмад, ахлах, тэргүүн, давуу 

senior citizen 고령자 ахмад иргэн 

senior education research official 교육연구관 ахлах шатны боловсролын 

судалгааны албан хаагч 

senior managing/executive director 전무이사 ахлах гүйцэтгэх захирал 

senior mortgage 선순위저당권 давуу талтай үл хөдлөх хөрөнгийн 

барьцаа 

senior official 상사(上司) ахмад албан тушаалтан 

senior teacher 주임교사 ахмад багш 
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seniority 연장(年長) ахлах дараалал, ахмад, ажилласан хугацаа 

sentence 형 шийтгэх тогтоол, ял шийтгэл 

sentence concerning property 재산형 өмчтэй холбогдсон шийтгэх тогтоол 

sentence of acquittal 무죄선고 цагаатгах тухай тогтоол 

sentence of bankruptcy 파산선고 дампуурлын тухай тогтоол, вердикт 

sentence of being not guilty 무죄선고 гэм буруугүй тухай тогтоол 

sentence of penal detention 구류형 урьдчилан хорих тухай тогтоол 

sentence of provisional execution 가집행선고 түр хугацаагаар шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай шүүхийн тогтоол 

sentence/punishment for an indefinite period 무기형 тодорхой хугацаагүй 

ял 

sentencing 양형(量刑) шийтгэх тогтоол гаргах, ял ногдуулах 

separate collection 분리수거 бие даасан төлбөрийн нэхэмжлэл 

separate examination 개별신문 бие даасан шалгалт  

separate payment 분할납입 бие даасан төлбөр 

separate registration 분할등기 тусгай бүртгэл 

separate tax base 분리과세표준 бие даасан татварын суурь 

separate taxation 분리과세 бие даасан (салангад) татвар 

separately taxable dividend income 분리과세배당소득 тус тусд нь татвар 

ногдуулах ёстой ашгийн орлого 

separately taxable interest income 분리과세이자소득 тус тусд нь татвар 

ногдуулах ёстой хүүгийн орлого 

separately taxable object 분리과세대상 тус тусдаа татвар төлөх объект 

separation 분리;분별 тусгаарлалт, хуваагдалт, хагацал, гэрлэгсэд тус тусдаа 

амьдрах, гэрээт харилцааны төгсгөл, хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа 

дуусах 
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separation of inherited property 상속재산분리 өвлөгдсөн эд хөрөнгө 

хуваарилалт 

separation of property 재산분리 эд хөрөнгө хуваах 

septic tank 정화조 бохир саармагжих торх 

septic tank cleaning business 정화조청소업 бохир саармагжих торхны 

цэвэрлэгээний бизнес 

sequestration 가압류 эд хөрөнгө битүүмжлэх, эд хөрөнгө хураах 

sericultural industry 양잠업 олон дамжлагатай үйлдвэр  

series of class 직렬 зэрэглэлийн жагсаалт  

serious disability 중장해 хөдөлмөрийн чадвараа ноцтой алдах 

serious injury 중상해 ноцтой гэмтэл 

servant 봉사자 албан хаагч 

service 교부;노동;발부;송달;송부;송치;업무;역무;영업;용역;재직 алба, 

үйлчилгээ, газар, байгууллага, дайчилгаа, өр өлөх, шүүхий бичиг 

баримт гардуулан өгөх, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, ял эдлүүлэх 

service agency 송달기관 үйлчилгээний товчоо 

service by leaving 유치송달 үйлчилгээг зогсоох 

service by mail 우편송달 шүүхийн бичиг баримтыг шуудангаар илгээх 

service by public notice 공시송달 нийтэд мэдэгдэх үйлчилгээ 

service by publication 공시송달 хэвлэлд нийтлүүлсэн шүүхийн шийдвэр 

service contract 용역계약 үйлчилгээний гэрээ 

service during a dispatch 파견근무 илгээлтийн үйлчилгээ 

service mark 서비스표 үйлчилгээний тэмдэг 

service of a document 서류송달 бичиг хэргийн алба 

service of furnishing employment information 직업정보제공사업 ажил 

эрхлэлтийн мэдээлэл бэлтгэх алба 

service of judgment 판결송달 шүүхийн шийдвэр биелүүлэх алба 
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service of medical treatment 의료업 эмнэлгийн эмчилгээний үйлчилгээ 

service period 복무기간 албаны хугацаа 

service provision/supply 용역제공 үйлчилгээний хангамж 

service provisions 복무규정 үйлчилгээний хоол хүнс 

service rating 근무성적평정 албаны зэрэглэл 

service regulations 직제 албаны зохицуулалт 

service ship 항해선 албаны хөлөг онгоц 

service without pay 명예직 төлбөргүй үйлчилгээ 

service worker 봉사자 үйлчилгээний ажилтан 

serviceman on active duty 군인 хугацаат цэргийн албан хаагч 

servient tenement/estate 승역지 сервитут олгосон талын үл хөдлөх эд 

хөрөнгө 

servitude 지역권 боолчлол, биеийн хүчний хүнд хүчир ажил 

session 집회;회기 хуралдаан, чуулган, шүүхийн хуралдаан  

session of national tax judges 국세심판관회의 үндэсний татварын 

шүүгчдийн чуулган 

set-off 상계 шаардлагыг тооцох, шүүхээс тооцох 

setoff 상쇄 нэхэмжлэгчийн шаардлагыг тооцох  

setting up of superficies 지상권설정 бусдын газар дээр байгууламж барих  

setting-up 설치 үүсгэх, байгуулах, төлбөр хийх 

settlement 거류지;결제;수습(收拾);처리;화해 зохицуулалт, шийдвэр, хэлэлцээр, 

төлбөр тооцоо, оршин байгаа газар, эд хөрөнгө захиран зарцуулах 

үйлдэл 

settlement between labor and management 노사합의 ажилтан болон 

удирдлагын хоорондын хэлэлцээр 

settlement in court 소송상화해 шүүхээр шийдвэрлүүлэх 
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settlement of a right 권리확정 эрхийн зохицуулалт 

settlement of accounts 결산 тооцооны төлбөр 

settlement of accounts 정산서 тооцооны төлбөр 

settlement of disputes 분쟁처리 маргаан шийдвэрлэх 

settlement of revenue and expenditure account 세입(歲入)세출결산 орлого, 

зарлагын тооцооны төлбөр 

settlement of the income tax base 소득세과세표준확정 орлогын татварын 

суурийн төлбөр 

settlement support facilities 정착지원시설 оршин суухад зориулсан газар  

settlor 신탁설정자 суурьшигч, колоничлогч, үүсгэн байгуулагч, үндэслэгч 

severable contract 분할계약 хуваагдах гэрээ 

severable payment 분할납입 хуваагдах төлбөр 

several crimes 수죄(數罪) нийлмэл гэм хэрэг 

several ownership 단독소유 хэд хэдэн өмчийн эрх 

several persons 수인 хэд хэдэн хүн 

severance 분리 халах, салангид 

sewage 오수 бохир ус 

sewage purification facility 오수정화시설 бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж 

sewer 하수도 муу усны хоолой 

sewerage 하수도 муу усны сав  

sex 성 хүйс, бэлгийн харьцаа 

sexual discrimination 성차별 хүйсээр ялгаварлан гадуурхах 

sexual harassment 성희롱 бэлгийн дарамт 

sexual violence 성폭력;성폭행 бэлгийн хүчирхийлэл 

sexual violence crime 성폭력범죄 бэлгийн хүчирхийлэлийн гэмт хэрэг 

shackles 계구 гав 

shape 도형 хэлбэр дүрс 
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share 배당;배당금;분담;주식;지분 хувь, оролцоо, хувьцаа  

share consolidation 주식병합 хувь нийлүүлэлт 

share dividend 주식배당 хувьцааны ноогдол ашиг 

share exchange 주식교환 хувьцааны арилжаа 

share of inheritance 상속지분 өв залгамжлагдсан хувьцаа 

share of inheritance/succession 상속분 өв залгамжлагдсан хувьцаа 

share of joint inheritance 공동상속분 хамтарсан өв залгамжлалын 

хувьцаа 

share of obligation 부담부분 бондын хувьцаа  

share of the expenses 분담금 зардлын хувь 

share price 주금;주식가액 хувьцааны үнэ 

share retirement 주식소각 гүйлгээнээс хасагдах хувь  

share split 주식분할 хувьцааны задрал (хуваагдал) 

share to be borne 부담금액 өрийн хувьцаа 

share transaction 주식거래 хувьцааны арилжаа 

shared amount by beneficiaries 수익자부담금 ашиг тус хүртэгчдэд ногдох 

хувь хэмжээ 

shareholder 주주 хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч 

shareholders' right to make proposal 주주제안권 хувьцаа эзэмшигчийн 

санал дэвшүүлэх эрх 

shares of investment 출자지분 хөрөнгө оруулалтын хувьцаа 

shares of statutory inheritance 법정상속분 хуулийн дагуу өв 

залгамжлалын хувьцаа 

shares owned 소유지분 өмчлөлд буй хувьцаа 

sharing of costs 부담액 зардал хуваарилах (хуваах) 

ship 선박 хөлөг онгоц 
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ship chartering business 선박대여업 хөлөг онгоцны тээвэр эрхлэх бизнес 

ship classification association 선급협회 хөлөг онгоцны ангилалын холбоо 

ship document 선박서류 хөлөг онгоцны бичиг баримт 

ship inspection 선박검사 хөлөг онгоцны үзлэг 

ship management 선박관리 хөлөг онгоцны менежмент 

ship management business/service 선박관리업 хөлөг онгоцны 

менежментийн бизнес, алба 

ship manager 선박관리인 хөлөг онгоцны менежер 

ship mooring facilities 선박계류시설 хөлөг онгоцны зогсоолын байгууламж 

ship mortgage 선박저당;선박저당권хөлөг онгоцны барьцаа 

ship of inland navigation 내수항행선 нутгийн гүнд хөвөх хөлөг онгоц 

ship officer 해기사 хөлөг онгоцны албан хаагч 

ship personnel 선박직원 хөлөг онгоцны ажилтан 

shipping out 반출 гадагшаа тээвэрлэх 

ship register 선박등기부;선박원부 хөлөг онгоцны бүртгэл 

ship registry/register 선적(船籍) хөлөг онгоцны бүртгэл 

ship's journal 항해일지 хөлөг онгоцны журнал  

ship's nationality 선박국적хөлөг онгоцны харьяалал 

ship/vessel lease 선박임차 хөлөн онгоцны түрээс 

ship/vessel navigation 선박항행 хөлөг онгоцны жолоодлого 

ship/vessel repair 선박수선 хөлөг онгоцны засвар 

shipmaster 선장хөлөг онгоцны эзэн 

shipment 선적(船積);적하 ачаа тээвэрлэх; илгээх, явуулах 

shipment freight 선적화물 тээврийн хөлс 

shipment package 선적단위 ачааны баглаа, боодол 

shipment unit 선적단위 ачааны хэсэг 

shipowner 선주 усан онгоц эзэмшигч 
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shipper 선적인;송하인 ачаа илгээгч 

shipping agency business/service 해운대리점업 ачаа илгээх зуучлалын 

бизнес, алба 

shipping goods 선적화물 илгээх, ачуулах бараа 

ships, etc 선박등 хөлөг онгоц, гэх мэт 

shipwreck 조난 хөлөг онгоцны сүйрэл, сүйрсэн хөлөг онгоц 

shooting 사격 буудлага  

shooting range 사격장 буудлагын сургуулилтын байр 

shooting range installer 사격장설치자 буудлагын сургуулилтын байрыг 

угсрагч 

shop 매장(賣場) дэлгүүр, мухлаг, үйлдвэрийн газар, цех, дарханы газар, 

засварын газар 

short 부족한 хомсдол, дутагдал 

short-swing profits 단기매매차익 түр зуурын савалгаатай ашиг  

short-swing trade 단기매매 хэлбэлзлэлтэй худалдаа  

short-term 단기(短期)의 богино хугацааны 

short-term extinctive prescription 단기소멸시효 түр жор  

short-term finance company 단기금융회사 богино хугацааны санхүүжилтын 

компани 

short-term finance/banking 단기금융 богино хугацааны санхүүжилт 

short-term financial/banking business 단기금융업 богино хугацааны 

санхүү, банкны бизнес 

short-term lease 단기임대차 богино хугацааны түрээс 

short-term loan 일시차입금 богино хугацааны зээл 

short-term probation 단기보호관찰 богино хугацааны тэнсэн яллах 

short-term protective supervision 단기보호관찰 богино хугацааны 
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хамгаалалтын хяналт 

short-term trade/dealing/transaction/ bargain 단기매매 богино хугацааны 

арилжаа 

short-time worker 단시간근로자 түр ажилтан 

shortterm 단기(短期) богино хугацааны, түр хугацааны  

shutdown 폐쇄;폐업;휴업 хаах, зогсоох 

sickness 질병 өвчин 

sidewalk 보도(步道) явган хүний зам 

sightseeing 관람 дурсгалт, үзэсгэлэнт газруудаар орох 

sign 표시 тэмдэглэх, заах, гарын үсэг зурах 

signal apparatus 신호기 хяналтын төхөөрөмж 

signatory 서명자 баримт бичигт гарын үсэг зурсан тал, баримт бичигт 

гарын үсэг зурах эрхийн итгэмжлэл 

signature 사인;서명 гарын үсэг, гарын үсэг зурах 

signature and seal 서명날인 гарын үсэг болон тамга тэмдэг  

signboard 표지 пайз 

signpost 표지 заах тэмдэг, замын тэмдэг 

similar 유사의 төстэй, адил 

similar design 유사의장 төстэй бүтээгдэхүүний загвар 

simple interest 단리 энгийн хүү 

simplified septic tank of sewage 간이오수정화조 бохир усны бохирыг 

саармагжуулах хялбарчилсан торх 

simplified tariff 간이세율 хялбарчилсан татвар 

simplified tax rate 간이세율 татварын хялбарчилсан шатлал 

simplified tax voucher/invoice 간이세금계산서 татварын хялбарчилсан 

нэхэмжлэл 

simultaneous crimes 동시범 нэгэн зэрэг үйлдсэн гэмт хэргүүд 
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simultaneous death 동시사망 нэгэн зэрэг болсон үхэл 

simultaneous performance/fulfillment 동시이행 үүрэг нэгэн зэрэг гүйцэтгэх 

single mother 미혼모 ганц бие эх 

site 대지(垈地);부지(敷地);소재;소재지 газар 

site for a ranch/pasture 목장용지 бэлчээрийн газар 

site for a school 학교용지 сургуулийн газар 

site for religious use 종교용지 шашны зориулалттай газар 

site/lot for housing 택지 барилгын газар 

situation 사정(事情);상황;소재 нөхцөл байдал, байрлал 

situation of property 재산상황 эд хөрөнгийн байрлал 

sketch 도면 аман хар зураг үйлдэх 

skilled repairman 수리기능자 мэргэжилтэй, чадварлаг засварчин 

skill examiner 기능검정원 мэргэжсэн , чадвартай шинжээч 

slander 명예훼손;비방 аман гүтгэлэг, гүжирдлэг 

slaughter tax 도축세 нядалгааны татвар 

slip 전표;증표 тасалбар, дардас, үсгийн алдаа, ташаарал, эндүүрэл 

slope 사선(斜線) хазайлт, налалт 

slowdown 서행 удаашрах 

sludge 오니(汚泥) шавар 

small amount of a deposit 소액보증금 бага хэмжээний барьцаа 

small and medium enterprise consulting company 중소기업상담회사 жижиг 

болон бага дунд үйлдвэрийн зөвлөгөө өгдөг компани 

Small and Medium Enterprise Establishment and Promotion Fund 중소기업 

창업및진흥기금 Жижиг, дунд үйлдвэрийг байгуулах, дэмжих сан 

small and medium enterprise establishment investment company 

중소기업창업투자회사 жижиг болон дунд үйлдвэр байгуулахад хөрөнгө 
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оруулах компани 

small and medium enterprise promotion lottery ticket 중소기업진흥복권 

жижиг болон дунд үйлдвэрийг хөхиүлэн дэмжих сугалааны тасалбар 

small and medium enterprise start-up investment company 

중소기업창업투자회사 жижиг болон дунд үйлдвэрийг эхлүүлэхэд хөрөнгө 

оруулах компани 

small and medium enterprise structural sophistication fund 

중소기업구조고도화자금 жижиг болон дунд үйлдвэрийн бүтцийг 

боловсронгүй болгох сан 

small and medium enterprise worker 중소기업근로자 жижиг болон дунд 

үйлдвэрийн ажилчин 

small and medium enterprise 중소기업 жижиг болон дунд үйлдвэр 

Small and Medium Enterprises Structural Adjustment Fund 

중소기업구조조정 기금 Жижиг болон дунд үйлдвэрийн бүтцийн 

зохицуулалтын сан 

small and medium entrepreneur 중소기업자 жижиг болон дунд ахуй эрхлэгч 

small bankruptcy 소파산(小破産) жижиг дампуурал 

small claims adjudgment 소액심판 ялимгүй нэхэмжлэлийн шийдвэрлэлт 

small claims case 소액사건 ялимгүй нэхэмжлэлийн хэрэг 

small guaranty money 소액보증금 жижиг баталгааны мөнгө 

small numbers of eligible persons for deduction 소수공제자 хөнгөлөлт 

авах эрхтэй цөөхөн тооны хүн 

small savings of household 소액가계저축 аж ахуйн жижиг хадгаламж 

smoke 매연 утаа, тамхи татах 

smuggling 밀수 контрабанд хийх, контрабандын замаар зөөвөрлөх 

social education 사회교육 нийгмийн боловсрол 

social ethics 사회윤리 нийгмийн ёс зүй 
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social insurance 사회보험нийгмийн даатгал 

social justice 사회정의 нийгмийн шударга ёс 

social norm 사회통념 нийгмийн хэм хэмжээ 

social order 사회질서 нийгмийн дэг журам 

social overhead capital 사회간접자본 нийгмийн тогтмол зардлын хөрөнгө 

social overhead capital facilities 사회간접자본시설 нийгмийн тогтмол 

зардлын хөрөнгийн байгууллага 

social rule 사회상규 нийгмийн дүрэм журам 

social security 사회보장 нийгмийн хамгаалал 

social security system 사회보장제도 нийгмийн хамгааллын тогтолцоо 

social service order 사회봉사명령 нийгмийн үйлчилгээний журам 

social status 사회적신분 нийгмийн байдал 

social welfare 사회복지нийгмийн хангамж 

social welfare council 사회복지협의회 нийгмийн хангамжийн зөвлөл 

social welfare facilities 사회복지시설 нийгмийн хангамжийн байгууллагууд 

social welfare foundation/organization 사회복지법인 нийгмийн хангамжийн 

сан, байгууллага 

social welfare service 사회복지서비스 нийгмийн хангамжийн үйлчилгээ 

social welfare work/business 사회복지사업 нийгмийн хангамжийн ажил, 

бизнес 

social welfare worker 사회복지사 нийгмийн хангамжийн ажилчин 

social worker 복지위원 нийгмийн ажилтан 

software 소프트웨어 компьютерийн программ хангамж 

soil and stone/rock 토석 хөрс, чулуу, хясаа 

soil pollution/contamination 토양오염 хөрсний бохирдол 

soldier 군인 цэрэг, байлдагч 
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soldier or police who died on duty 순직군경 үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас 

барсан цэрэг буюу цагдаа 

soldier or police who is killed on duty 순직군경 үүргээ гүйцэтгэж байгаад 

алагдсан цэрэг буюу цагдаа 

soldier or policeman injured/wounded in the course of performing his duties 

공상군경 үүргээ гүйцэтгэх явцдаа гэмтэж, шархдсан цэрэг буюу цагдаа 

sole heir or heiress 단독상속인 цорын ганц өв залгамжлуулагч болон 

залгамжлагч 

sole inheritor 단독상속인 цорын ганц өв залгамжлагч 

sole ownership 단독소유 цорын ганц өмчлөгч 

solicitation 청탁 хүсэлт, хэрэг, хахуульдах буюу шүүгчид хууль бусаар 

нөлөөлөхийг оролдох 

solvency 자력(資力) төлбөрийн чадвар 

sound reasoning 조리(條理) үндэслэх 

sound record 음반 дуу хоолойны бичлэг 

sound record producer 음반제작자 дуу хоолойны бичлэгийн продюссер 

soundproof facilities 방음시설 дуу, чимээ нэвтэрдэггүй байгууламж 

soundproof installations 방음시설 дуу, чимээ нэвтэрдэггүй төхөөрөмж 

source for environmental pollution 환경오염원 байгаль орчны бохирдлын 

эх сурвалж 

source of income 소득원천 орлогын эх үүсвэр 

source of right/authority 권원 эрхийн эх сурвалж 

sources of exchange 거래원(去來原) солилцооны (арилжааны) эх үүсвэр 

South and North Exchange and Cooperation Promotion Council 남북교류 

협력추진협의회 Өмнөд, Хойдын солилцоо болон хамтын ажиллагааг 

хөхиүлэн дэмжих зөвлөл 

sovereign of a foreign country 외국원수 тусгаар тогтнол, бүрэн эрх, 
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гадаадын улсын хаан 

sovereign right 주권(主權) тусгаар тогтносон бүрэн эрх 

sovereignty 주권(主權) бүрэн эрхт байдал, хараат бус 

sovereignty 통치권 дээд эрх мэдэл 

spa 온천 рашаан сувилал, сувилалын газар 

spare 예비 сэлбэг, хэрэгсэл, нөөц, илүүдэл 

speaker 의장 илтгэгч, спикер 

speaking for oneself 변명 хэн нэгний нэрийн өмнөөс ярих 

special account for financial investment and loan 재정투융자특별회계 

санхүүгийн хөрөнгө оруулалт болон зээлийн тусгай тооцоо 

special account on treasury investment and loan 재정투융자특별회계 

төрийн сангийн хөрөнгө оруулалт болон зээлийн тусгай тооцоо 

special accounting/accounts 특별회계 тусгай тооцоо, нягтлан бодох бүртгэл 

Special Act 특별법 Тусгай хууль 

special additional money of the bereaved family's pension 유족연금특별 

부가금 өнчирсөн гэр бүлийн тэтгэмжийн онцгой нэмэгдэл мөнгө 

special additional money to bereaved family's pension 유족연금특별부가금 

өнчирсөн гэр бүлийн тэтгэмжид нэмэх онцгой нэмэгдлийн мөнгө 

special agent/representative 특별대리인 тусгай агент, төлөөлөгч 

special agreement 특약 тусгай хэлэлцээр 

special agreement concerning exemption 면책특약 чөлөөлөлтийн тухай 

тусгай хэлэлцээр 

special agreement for repurchase 환매특약 худалдан авах тухай тусгай 

хэлэлцээр  

special amnesty 특별사면 тусгай өршөөл 

special appeal 특별상고;특별항고 тусгай давж заалдах гомдол 
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special area service allowance 특수지근무수당 онцгой бүсийн 

үйлчилгээний нэмэгдэл 

special attorney-at-law 특별변호인 тусгай өмгөөлөгч 

special beneficiary 특별수익자 тусгай ашиг хүртэгч тал 

special benefit 특별수익 тусгай тэтгэмж 

special bounty 특별정려금 тусгай шагнал 

special business 고유사무 онцгой бизнес 

special case 특례 онцгой хэрэг 

special case of tax 조세특례 татварын онцгой хэрэг 

special cases concerning expedition, etc of legal proceeding 소송촉진등에 

관한특례 шүүх ажиллагаа зэргийг шуурхайлахтай холбогдсон тусгай 

тохиолдлууд 

special class 특수학급 тусгай анги, зэрэглэл 

special coastal pollution control sea area 연안오염특별관리해역 далайн 

эргийн бохирдлын тусгай хяналт 

special collection 특별징수 төлбөрийн тусгай нэхэмжлэл  

special committee 특별위원회 тусгай хороо 

Special Committee for Women 여성특별위원회 Эмэгтэйчүүдийн тусгай хороо 

special compensation review committee/council 특별배상심의회 тусгай 

нөхөн олговрын хяналтын зөвлөл 

special conciliation/mediation committee 특별조정위원회 эвлэрүүлэх 

тусгай хороо 

special confinement 특수감금 онцгой хязгаарлалт 

special construction business operator 특수건설업자 онцгой барилгын 

бизнес эрхлэгч 

special consumption tax 특별소비세 онцгой хэрэглээний татвар 

special corporation 특수법인 тусгай корпораци 
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special corporation without capital 무자본특수법인 үндсэн хөрөнгөгүй 

тусгай корпораци 

special countermeasure area 특별대책지역 тусгай хариу арга хэмжээний 

бүс 

special court 특별법원 тусгай шүүх 

special crime 특수범죄 онцгой гэмт хэрэг 

special crops-producing business 특수작물생산업 тусгай үр тарианы 

үйлдвэрлэлийн бизнес 

special crops-producing businessman 특수작물생산업자 тусгай үр тарианы 

үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэгч 

special deduction 특별공제 тусгай хөнгөлөлт 

special depreciation cost 특별감가상각비 тусгай гэмтэлтэй барааны үнэ 

special disability benefit 장해특별급여 тахир дутуугийн онцгой тэтгэмж 

special easement 특수지역권 үүссэн онцгой эрх, сервитут 

special election 보궐선거 тусгай онцгой сонгууль 

special envoy 특별사절 тусгай элч 

special escape 특수도주 онцгой чөлөө 

special extension benefit 특별연장급여 тусгай нэмэлт хугацааны ашиг 

special forum/venue 특별재판적 тусгай шүүн таслах ажиллагаа, хэрэг 

хянан шийдвэрлэх газар 

special instruction 특별지도 тусгай заавар 

special intimidation 특수협박 онцгой айлган сүрдүүлэлт 

special judicial police 특별사법경찰 шүүхийн тусгай цагдаа 

special judicial police officer 특별사법경찰관리 шүүхийн тусгай цагдаагийн 

албан хаагч 

special juristic person 특수법인 онцгой хуулийн этгээд 
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special juvenile reformatory 특별소년원 насанд хүрэгүйчүүдийн тусгай 

засан хүмүүжүүлэх газар 

special labor relations commission 특별노동위원회 хөдөлмөрийн 

харилцааны тусгай зөвлөл 

special larceny 특수절도 онцгой ашиглан шамшигдуулалт 

special library 특수도서관 тусгай номын сан 

special license 특수면허 тусгай лиценз 

special liquidation 특별청산 тусгай татан буулгалт 

special local administrative agency 특별지방행정기관 онцгой бүсийн орон 

нутгийн захиргааны агентлаг 

special local government 특별지방자치단체 тусгай орон нутгийн засгийн 

газар 

special long-term holding deduction amount 장기(長期)보유특별공제액 урт 

хугацааны тусгай хөнгөлөлтийн хэмжээ 

special measure 특별조치 онцгой арга хэмжээ 

special meeting/session 임시회 онцгой хуралдаан, чуулган 

Special Metropolitan City Mayor 특별시장Тусгай дагавар хотын захирагч  

special proceedings 특별소송절차 онцгой шүүн таслах ажиллагаа 

special provisions 특칙 онцгой заалт 

special provisions on taxation 과세특례 татварын тухай тусгай заалт 

special rape 특수강간 онцгой хүчирхийлэл 

special relative 특별연고자 онцгой төрөл садан 

special repair appropriation fund 특별수선충당금 онцгой засварын төсвийн 

сан 

special resolution 특별결의 тусгай онцгой тогтоол 

special robbery 특수강도 онцгой дээрэм 

special robbery and rape 특수강도강간 онцгой дээрэм болон хүчирхийлэл 
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special rules 특칙 тусгай дүрэм 

special sale condition 특별매각조건 худалдааны тусгай нөхцөл 

special screening 특별전형 гаалийн тусгай үзлэг хийх 

special security 특별담보 онцгой баталгаа 

special subsidy tax 특별교부세 онцгой татвар 

special surtax 특별부가세 тусгай нэмэлт татвар 

special tax for agricultural and fishing villages 농어촌특별세 хөдөө аж ахуй, 

загас агнуурын тосго онцгой татвар 

special tax for rural areas 농어촌특별세 алслагдсан бүсүүдийн онцгой 

татвар 

special taxation 조세특례 тусгай татвар 

special treatment in taxation 과세특례 татварын онцгой нөхцөл  

special treatment/handling 특수취급 тусгай хандлага, эмчилгээ 

special value-added tax 특별부가세 нэмэгдсэн өртгийн тусгай татвар 

special violence 특수폭행 онцгой хүчирхийлэл 

Special Women Affairs Committee 여성특별위원회 эмэгтэйчүүдийн 

асуудал эрхэлсэн тусгай хороо 

specialist 전문가 мэргэжилтэн 

specialist related to 관계전문가 -ний мэргэжилтэн 

specialized committee 전문위원회 мэргэжлийн хороо 

specialized committeeman 전문위원 мэргэшсэн комиссын гишүүн 

specialized construction business operator 전문건설업자 мэргэшсэн 

барилгын бизнес эрхлэгч 

specialized graduate school 전문대학원 төрөлжсөн магистрын зэрэг олгох 

сургууль 

specialized institution/agency 전문기관 төрөлжсөн байгууллага, агентлаг 
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specialized library 전문도서관 төрөлжсөн номын сан 

specialized local administrative agency 특별지방행정기관 орон нутгийн 

захиргааны төрөлжсөн агентлаг 

specialized medical doctor 전문의 анагаах ухааны мэргэжсэн эмч 

specialized worker 특수직종근로자 мэргэжилтэй ажилтан 

specific air pollutant 특정대기유해물질 тодорхой агаар бохирдуулагч 

specific article/goods 특정물 тодорхой бараа бүтээгдэхүүн 

specific bond 특정채권 онцгой бонд 

specific matter 특정사항 тодорхой асуудал, хэрэг 

specific person/individual 특정인 тодорхой хувь хүн, этгээд 

specific property 특정재산 тодорхой эд хөрөнгө 

specific substance harmful to the quality of water 특정수질유해물질 усны 

чанарт хортой нөлөө бүхий тодорхой бодис 

specific use district/area 용도지구 тусгай зориулалтын бүс 

specific violent crime 특정강력범죄 онцгой харгис гэмт хэрэг 

specification 내역 өвөрмөц онцлогийн тодорхойлолт, патентын 

тодорхойлолт, ашиглалтын зааварчилга, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний 

томъёолол 

specifications 명세서;시방서 техникийн нөхцөл 

specifications annexed to financial statements 재무제표부속명세서 

санхүүгийн тайланд хавсаргасан тодорхойлолт 

specifications of transaction 거래명세서 хэлцлийн заалтууд 

specified air noxious substance 특정대기유해물질 нарийн тодорхойлсон 

агаарт хортой бодис 

specified areas of territorial sea 일정수역 эх газрын далайн тусгай бүсүүд 

specified article/goods 특정물 тодорхойлсон бараа, эд юмс 

specified carryover fund 명시이월비 хадгалаижийн тусгай сан  
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specified crossed check 특정횡선수표 тусгайлан хөндлөн зураас зурагдсан 

чек 

specified matter 특정사항 нарийн тодорхойлсон хэрэг 

specified person/individual 특정인 тусгайлсан этгээд, хувь хүн 

specified substance harmful to the quality of water 특정수질유해물질 усны 

чанарт хортой нөлөө бүхий тусгай бодис 

specified waste 지정폐기물;특정폐기물 нарийн тодорхойлсон алдагдал 

specified waste disposal facility 특정폐기물처리시설 хаягдал зайлуулах 

тусгай байгууламж 

spectator 방청인 нүдээрээ харсан, үзсэн хүн 

spectator gallery 방청석 олон нийтийн үзмэрийн галлерей 

speculation 투기(投機) дамын наймаа 

speculation businesses 사행행위영업 дамын наймааны бизнес 

speculation in real estates 부동산투기 үл хөдлөх хөрөнгийн дамын 

наймаа 

speculative investment in real estates 부동산투기 үл хөдлөх хөрөнгийн 

хууль бус хөрөнгө оруулалт 

speculative transaction/trade 투기(投機)거래 дам арилжаа, худалдаа 

speech 언론 үг хэлэх, хэлсэн үг; айлдвар 

speech of the administrative policy 시정(施政)연설 захиргааны бодлогын 

тухай илтгэл 

spending 소비 зарцуулалт 

spending in excess of the budget 예산초과지출 төсөв хэтрүүлэх зарцуулах 

spendthrift 낭비자 үрэлгэн байдал, мөнгө хамаагүй зарах 

sphere 범위 бөмбөрцөг, дэлхийн бөмбөрцөг, хүрээ, хүрээлэл 

split 분할 хагарал, задрал, хуваагдал, зөрөлдөх 



 
519 

 

split contract 분할계약 хуваагдах тухай гэрээ 

split of stocks/shares 주식분할 хувьцааны задрал 

spot 부지(敷地) гэмт хэрэгтнийг таньж олуулах 

spots 현물 толбо, биеэр туурсан юм 

spouse 배우자 гэрлэгсэд, эхнэр нөхөр 

spy 간첩;탐지 тагнах ажиллагаа, туршуул, тагнуул 

stabilization manipulation 안정조작 тогтворжуулалтын ов мэх 

stadium 운동장 цэнгэлдэх хүрээлэн 

staff 사원;직원 орон тооны ажилтан, штаб 

staff in charge of accounting 회계관계직원 нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан 

ажилтан 

staff member 사무원;사무직원 орон тооны ажилтан  

stage performance 실연 тайзны тоглолт 

stage performer 실연자 тайзны жүжигчин 

stamp 우표;인지(印紙) бичгийн нүүр, ломбо, марк, шошго 

stamp tax 인지(印紙)세 тэмдэгтийн хураамж 

standard 규격;기준 стандарт, хэм хэмжээ, шалгуур 

standard amount of financial demand 기준재정수요액 санхүүгийн 

шаардлагын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээ 

standard amount of financial revenue 기준재정수입액 санхүүгийн орлогын 

нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээ 

standard amount of monthly income 표준소득월액 сарын орлогын 

стандарт хэмжээ 

standard amount of the imposition of value-added tax 부가가치세과세표준 

нэмүү өртгийн албан татвар ногдуулалтын стандарт хэмжээ 

standard contract 표준계약 үлгэрчилсэн контракт 

standard design document 표준설계도서 стандарт бүтээгдэхүүний 
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загварын бичиг баримт 

standard drawings and specifications 표준설계도서 стандарт зураг болон 

тодорхойлолт 

standard for assessment 과세표준 үнэлгээний стандарт 

standard for calculation/estimation/ evaluation 산정기준 тооцооны 

стандарт 

standard for control 규제기준 хяналтын стандарт 

standard land 기준지 стандарт газар 

standard land price 기준지가 газрын стандарт үнэ 

standard life 기준내용연수 хэвийн, ердийн амьдрал 

standard market price 기준시가;시가(市價)표준액 зах зээлийн жишиг үнэ 

standard market value 시가(市價)표준액 зах зээлийн жишиг үнэлгээ 

standard measurement/dimension 규격 стандарт хэмжил зүй 

standard monthly income amount 표준소득월액 сарын орлогын стандарт 

хэмжээ 

standard monthly wage amount 표준보수월액 сарын цалингийн стандарт 

хэмжээ 

standard of the present value 시가(時價)표준액 тухайн үеийн үнийн стандарт 

standard practices of transaction 거래관행 арилжааны тогтсон жишиг  

standard price 기준가격 стандарт үнэ 

standard rate 기준율 тогтсон ханш 

standard rate of subsidies 기준보조율 татаасын тогтсон шатлал 

standard rate of tax 표준세율 татварын тогтсон шатлал 

standard safety control expense 표준안전관리비 аюулгүй байдлын 

хяналтын жишиг зардал 

standard tax rate 표준세율 татварын тогтсон хувь хэмжээ 
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standard value 기준가액 стандарт үнэлгээ 

standardized agreement 표준약관 стандарт хэлэлцээр 

standardized clauses/provisions/stipulations of contract 계약약관 

контрактын стандарт нөхцөл 

standardized contract 약관 стандарт контракт 

Standards Establishment Committee 기준제정위원회 Стандарт батлах 

хороо 

standards for permission 허가기준 зөвшөөрөл авах шалгуурууд 

standing committee 상임위원회 байнгын хороо 

standing director 상임이사 байнгын захирал 

standing rule 준칙 байнгын журам 

standing to be sued 피고적격 нэхэмжлэл гаргах хугацаа 

standing to sue 당사자적격;원고적격 нэхэмжлэх хугацаа 

start of composition 화의개시 бүтцийн суурийг тавих 

starting point of reckoning 기산점 тооцооны эхлэлийн цэг 

state 국가;상황 улс, төр, амер муж улс, төрийн эрх мэдэл, байдал 

state administration 국정(國政) төрийн удирдлага  

state administrative agency 국가행정기관 төрийн удирдлагын байгууллага 

state affairs 국정(國政) төрийн хэрэг 

state agency 국가기관 улсын агентлаг 

state bonds 국채;국채;국채증권 төрийн бонд 

state bonds management fund 국채관리기금 төрийн бондын менежментийн 

сан 

state compensation 국가배상 төрийн нөхөн төлбөр 

State Council 국무회의 төрийн Зөвлөх 

state debts 국채 төрийн өр төлбөр 

state finance 국가재정 төрийн санхүү  
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загварын бичиг баримт 

standard drawings and specifications 표준설계도서 стандарт зураг болон 

тодорхойлолт 

standard for assessment 과세표준 үнэлгээний стандарт 

standard for calculation/estimation/ evaluation 산정기준 тооцооны 

стандарт 

standard for control 규제기준 хяналтын стандарт 

standard land 기준지 стандарт газар 

standard land price 기준지가 газрын стандарт үнэ 

standard life 기준내용연수 хэвийн, ердийн амьдрал 

standard market price 기준시가;시가(市價)표준액 зах зээлийн жишиг үнэ 

standard market value 시가(市價)표준액 зах зээлийн жишиг үнэлгээ 

standard measurement/dimension 규격 стандарт хэмжил зүй 

standard monthly income amount 표준소득월액 сарын орлогын стандарт 

хэмжээ 

standard monthly wage amount 표준보수월액 сарын цалингийн стандарт 

хэмжээ 

standard of the present value 시가(時價)표준액 тухайн үеийн үнийн стандарт 

standard practices of transaction 거래관행 арилжааны тогтсон жишиг  

standard price 기준가격 стандарт үнэ 

standard rate 기준율 тогтсон ханш 

standard rate of subsidies 기준보조율 татаасын тогтсон шатлал 

standard rate of tax 표준세율 татварын тогтсон шатлал 

standard safety control expense 표준안전관리비 аюулгүй байдлын 

хяналтын жишиг зардал 

standard tax rate 표준세율 татварын тогтсон хувь хэмжээ 



 
523 

 

соёлын эд хөрөнгө 

state-operated enterprise 국영기업 төрийн өмчит аж ахуйн нэгж 

state-owned 국유의 төрийн өмчлөлийн 

state-owned cultural property 국유문화재 төрийн өмчийн соёлын эд хөрөнгө 

state-owned forests 국유림 төрийн өмчийн ой 

state-owned forests and fields 국유임야 төрийн өмчийн ой болон талбай 

state-owned land 국유지 төрийн өмчийн газар 

state-owned patent rights 국유특허권 төрийн өмчийн патентын эрх 

state-owned property 국유재산 төрийн өмчийн эд хөрөнгө 

state/national enterprise 국영기업 төрийн, үндэсний аж ахуйн нэгж 

state/situation of emergency 긴급사태 онцгой байдал 

stated matter 기재사항 мэдэгдсэн асуудал, хэрэг 

stated value 기재액 нэрлэгдсэн үнэ 

statement 공술;기입;기재;진술 өргөдөл; мэдэгдэл; баталгаа 

statement of accounts concerning earning 수지계산서 орлогын талаархи 

тооцооны тайлан 

statement of environmental impact assessment 환경영향평가서 байгаль 

орчинд үзүүлэх нөлөөний үнэлгээний тайлан 

statement of deduction 공제(控除)계산서 хөнгөлөлтийн тайлан 

statement of deficits disposal accounts 결손금처리계산서 алдагдлын 

зарцуулалтын тооцооны тайлан 

statement of disposal of deficits 결손금처리계산보고 алдагдлын 

зарцуулалтын тайлан  

statement of grounds/reasons for appeal 상고이유서 давж заалдах 

шалтгааны тайлбар 

statement of opinion 의견서;의견진술 үзэл бодлоо илэрхийлэх 

statement of profit and loss 손익계산서 ашиг, алдагдлын тайлан 
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statement of reason 이유서 шалтгаан, үндэслэлээ илэрхийлэх 

statement of reason for appeal 항소이유서 гомдлын шаардлагын 

үндэслэлийн тайлбар 

statement of surplus 잉여금계산서 худалдааны зөрүүний тайлан 

station 부서(部署) байр, хэсэг, эргүүл, зогсоол, өртөө 

status 신분;지위 эрх зүйн байдал 

status of business operation 경영상황 бизнесийн үйл ажиллагааны эрх 

зүйн байдал 

status of property 재산상황 эд хөрөнгийн эрх зүйн байдал 

status quo 현상 нэгэнт буй болсон нөхцөл байдал, тогтсон журам; эд 

юмсын оршин байгаа байдал, статус кво  

status relationship 신분관계 харилцааны байдал 

statutory agent 법정대리 хууль ёсны төлөөлөгч, хуульд заасан 

итгэмжлэгдэгч 

statutory authorization 법정허락 хуулийг үндэслэн олгосон эрх мэдэл 

statutory branch family 법정분가 хууль ёсны гэр бүлийн хэсэг  

statutory claim 법정채권 хууль ёсны гомдлын шаардлага 

statutory deadline 법정기일 хуулиар тогтоосон эцсийн хугацаа 

statutory foundation 법정재단 хууль ёсны үндэслэл 

statutory holiday 법정공휴일 хууль ёсны баяр 

statutory inheritance 법정상속 хууль ёсны өв залгамжлал 

statutory interest 법정이자 хууль ёсны ашиг сонирхол 

statutory interest rate 법정이율 заавал төлөгдөх хүүгийн ханш 

statutory law 제정법 статутын эрх зүй 

statutory license 법정허락 хууль ёсны лиценз 

statutory liquidation 법정청산 хуулийн дагуу татан буулгалт 
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statutory mitigation 법률상감경 хууль ёсны хөнгөлөлт 

statutory mortgage 법정저당권 хууль ёсны барьцаа 

statutory period 법정기간 хуулиар тогтоосон хугацаа 

statutory pledge 법정질권 хууль ёсны барьцаа 

statutory punishment 법정형 заавал оногдуулах ял 

statutory ratification 법정추인 заавал соёрхон батлах 

statutory reserve 법정준비금 зайлшгүй байвал зохих нөөц 

statutory succession 법정상속 хууль ёсны өв залгамжлал 

statutory superficies 법정지상권 бусдын хууль ёсны газар дээр байгаа 

байгууламжийг өмчлөх эрх 

stay 유예 хойшлуулалт, түдгэлзүүлэлт, дуусгавар болголт 

stay of prosecution/indictment 기소중지 яллах дүгнэлтийг түдгэлзүүлэх 

stay period 유예기간 түдгэлзүүлэх хугацаа 

stealing 탈취 хөрөнгө шамшигдуулах, хулгайлах 

steamship 기선(汽船) уурын усан онгоц 

stench 악취 сүүдэр, өмхий самхай үнэр 

stenographic record 속기록 таталган, хурдан бичлэг 

stenography 속기 таталган/хурдан бичлэг 

step mother 계모 хойд эх 

sterilization 불임수술 ариутгал 

stink 악취 өмхий самхай, хэрүүл, шуугиан 

stipend 수당 цалин, пүнлүү, тэтгэлэг 

stock 주식 хувьцаа 

stock company 주식회사 хувьцаат компани 

stock company register 주식회사등기부 хувьцаат компаний бүртгэл 

stock consolidation 주식병합 хувьцаа нийлүүлэх, нэгтгэх 

stock dividend 주식배당 хувьцааны ногдол ашиг 
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stock exchange 주식교환 хувьцааны арилжаа 

stock exchange 증권거래소 хөрөнгийн бирж 

stock holding 지주 хувьцаа эзэмших 

stock price 주금 хувьцааны үнэ 

stock price 주식가액 хувьцааны үнэ 

stock retirement 주식소각 хувьцааг хүчингүй, хэрэгсэхгүй болгох, цуцлах 

stock split 주식분할 хувьцаа хуваагдал 

stock transaction 주식거래 хувьцааны арилжаа, (хэлцэл)  

stock with par value 액면주식 нэрлэсэн үнэ бүхий хувьцаа 

stock without par/face value 무액면주;무액면주식нэрлэсэн (дуудсан) үнэгүй 

хувьцаа 

stock/share certificate 주권(株券) хувьцааны гэрчилгээ 

stock/share holding 주식보유 хувьцаа эзэмших 

stockholder 주주 хувьцаа эзэмшигч 

stockholder's list 주주명부 хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт 

stockholder's right 주주권 хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 

stockholdings 지주 хувцаа эзэмшилт  

stocks and bonds 유가증권 хувьцаа болон бонд 

stocks and bonds 증권 хувьцаа болон бонд 

stocks of which exercise of voting rights is banned 의결권행사금지주식 

санал өгөх эрхээ хэрэглэхийг хориглосон хувьцаа 

stolen goods/property 장물 хулгайлагдсан эд зүйл, өмч 

stop 정차 зогсох, зогсоол 

stoppage 정지;제지 зогсоох, дуусгавар болгох, ажил хаялт, суутгал 

storage 보관;창고 хадгалалт, агуулах 

storage fee 보관료 агуулахын хураамж, төлбөр 
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store 매장(賣場) дэлгүүр, мухлаг, нөөц, сан, агуулах  

stored assets 재고자산 хадгалагдсан хөрөнгө 

storehouse 창고 агуулах 

storm and flood damage 풍수해 салхи шуурга болон үерийн гамшиг 

straight baseline 직선기선 шууд үзүүлэлт  

strait 해협 хоолой, суваг 

stratum 계층 үе давхарга 

street 도로 гудамж 

strength 강도(强度) хүчин чадал, бат бөх, тоо 

strike 쟁의행위;파업 ажил хаялт 

structural 조직의;조직적인 бүтцийн 

structure 건조물;공작물;구조(構造);영조물 бүтэц, байгуулал, байгууламж 

struggle 다툼 тэмцэл 

student military 학군(學軍) цэргийн сургуулийн оюутан 

student military cadet 학군무관후보생 цэргийн сургуулийн сонсогч 

study in law 법학 эрх зүй судлах 

study on public administration 행정학 олон нийтийн удирдлага судлах  

sub-central area 부도(副都) төвийн дагавар бүс 

sub-lessee 전차인 дамжуулан түрээслэгч 

sub-pledge 전질권 дамжуулан барьцаалах 

sub-pledgee 전질권자 дамжуулан барьцаалагч 

subagent 복대리인 туслах төлөөлөгч 

subcommittee 분과위원회;소위원회 дэд хороо 

subcontract 하도급 нэмэлт контракт, туслан гүйцэтгэх гэрээ 

subcontract price 하도급대금 нэмэлт контрактын үнэ 

subcontract transaction 하도급거래 нэмэлт контрактын хэлцэл 

subcontracting 하도급거래 нэмэлт контракт байгуулах 
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subcontractor 수급사업자;하수급인 гэрээт талууд, туслан гүйцэтгэгч 

subdivision in lots 분필 бөөний салбар 

subject to heavy taxation 중과세대상 өндөр татвартай байх  

subject to industrial rationalization 산업합리화대상 үйлдвэрийг оновчтой 

болгох субъект 

subject to non-taxation 비과세대상 татвар ногдуулахгүй байх  

subject to prohibition 금지대상 хориглох зүйл 

subject to tax reduction or/and exemption 조세감면대상 татварын 

хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн объект 

subject-matter in dispute 계쟁물 маргаантай асуудал 

subject-matter of a lawsuit 소송물 нэхэмжлэлийн зүйл 

subject-matter of tax exemption 면세대상 татвараас чөлөөлөгдөх зүйл 

subject-matter of the exemption 면제대상 чөлөөлөлтийн зүйл 

sublease 전대;전대차 дамжуулан түрээслэх 

subleased claim/credit 전대채권 дамжуулан түрээсийн шаардлага 

sublessee 전대차주 дамжуулан түрээслэгч 

sublessor 전대인 дамжуулан түрээслүүлэгч 

subletting 전대차 дамжуулан түрээслүүлэх 

submarine mineral exploitation zone/area 해저광물개발구역 усан доорх 

эрдэс баялаг олборлолтын бүс 

submarine mining industry 해저광업 усан доорх олборлолтын үйлдвэр 

submarine mining right 해저광업권 усан доор олборлолт явуулах эрх 

submission 상신;상정;제시;제출;항복 баримт бичиг үзүүлэх, хянан 

хэлэлцүүлэхээр оруулах, танилцуулах, үндэслэгээ, тайлбар, батламж, 

өргөдөл, мэдэгдэл, патент олгох тухай батламж 

submission of documents 문서제출 баримт бичиг үзүүлэх, танилцуулах 
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submission of evidence 증거제출 нотлох баримт гаргаж үзүүлэх 

submission of opinion 의견제시 ; 의견제출 санал бодлоо илэрхийлэх 

submission order 제출명령 хянан хэлэлцүүлэх тухай захирамж 

submit 부의(附議)하다 мэдүүлэх; хянан хэлэлцүүлэхээр шилжүүлэх, 

мэдэгдэх, батлуулах  

submitting person 제출인 захирагдагч этгээд 

submerged article 침몰품 живүүлсэн бараа 

subordinate 후순위 захирагдах 

subordinate administrative agency/organ 하부행정기관 захирагддаг төрийн 

захиргааны байгууллага 

subordinate level/grade/class 하급 доод зэрэглэл 

subrogated credit 대위채권 суброгацийн журмаар шилжигдсэн эрх 

subrogating creditor 대위채권자 суброгацийн журмаар эрх шилжүүлэгч 

subrogating person 대위자 суброгациар эрх шилжүүлэн авагч 

subrogation 대위;물상대위 суброгаци 

subrogation by a person who has performed obligation 변제자대위 үүрэг 

биелүүлсэн этгээдийн суброгаци 

subrogation of insurance 보험대위 даатгалын суброгаци 

subrogation right of a creditor/obligee 채권(債權)자대위권 зээлдэгч, үүрэг 

гүйцэтгэгчийн суброгацийн эрх 

subscriber 가입자;발기인;응모자;인수인;주식인수인;청약자 захиалагч 

subscriber of stocks/shares 주식인수인 хувьцаа захиалагч  

subscription 가입;응모;인수;청약 баталгаа өгөх, гарын үсэг зурах, 

захиалга, хандив, өглөг, гарын үсэг 

subscription contract 가입계약;인수계약 захиалгын гэрээ 

subscription for stocks/shares 주식청약 хувьцааны захиалга 

subscription form 청약서 захиалгын маягт 
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subscription form for bond 사채청약서 бондын захиалгын маягт 

subscription form for stocks/shares 주식청약서 хувьцааны захиалгын маягт 

subscription money 주금 захиалгын мөнгө 

subscription of debenture 사채모집 үнэт цаасны захиалга 

subscription of name 기명(記名) нэрийн баталгаа  

subscription of new stocks 신주인수 шинэ хувьцааны захиалга 

subscription of stocks/shares 주식인수 хувьцааны захиалга 

subscription price 인수가 захиалгын үнэ 

subscriptive incorporation 모집설립 захиалгыг нэгтгэх  

subsequent completion 추완 хожмын төгсгөл 

subsequent purchase 전득 дараагийн худалдан авалт 

subsequent purchaser 전득자 дараагийн худалдан авагч 

subsidiary 자회사 туслах, нэмэлт 

subsidiary company 자회사;종속회사 охин компани 

subsidiary enterprise/business/company 계열기업;계열회사 салбар, 

үйлдвэр, бизнесийн салбар, охин компани 

subsidiary organ 보조기관 салбар байгууллага 

subsidies for attending lectures 수강장려금 лекцэнд суусны төлбөр 

subsidy 교부금;보조;보조금;장려금 татаас, төлбөр 

subsidy for child-care leave 육아휴직장려금 хүүхдээ асрахаар 

чөлөөлөгдсөний тэтгэлэг 

subsidy from the National Treasury 국고보조금 үндэсний сангийн татаас 

substance of regulation 규제내용 зохицуулалтын мөн чанар 

substance that depletes the ozone layer 오존층파괴물질 озоны давхрагыг 

гэмтээж буй бодис 

substantial 상당한 нэн чухал, ноцтой, эд мөрийн 
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substantial period of time 상당기간 үлэмж их хугацаа 

substantiation 입증;증명 нотолгоо, баталгаа 

substation 지서;출장소 салбар 

substitute lot 환지 ээлжээр эзэмших газар 

substitute member who is filling vacancy 보궐위원 сул орон тоонд түр 

ажиллаж байгаа түр ажилтан 

substitute payment 체당금 орлох төлбөр 

substituted by mail 우편대체 шуудангаар солилцсон 

substituted donation for another person 체당금 өөр хүнд зориулсан орлох 

хандив 

substituted securities 대용유가증권 орлох үнэт цаас  

substitution 대위 халаа, солио, сэлгээ, өв залгамжлалын эрх 

substitutional institution/agency/organ 대행기관 орлон гүйцэтгэх институт, 

байгууллага 

subtraction 공제(控除) суутгах, суутгал 

subvention 보조금 татаас 

subversion of national constitution 국헌문란 үндэсний үндсэн хуулийн 

хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа 

sub-series 직류 дэд хэсэг 

successful bid 경락 боломжийн үнэ хаялцах худалдаа 

successful bidder 경락인;낙찰자 боломжийн үнийн санал гаргагч 

successful bidding/bid 낙찰 боломжийн үнэ хаялцах худалдаа 

succession 상속;승계 эрх залгамжлал, өв залгамжлал, өв 

залгамжлалаар шилжсэн эд хөрөнгө, дараалал 

succession by a universal title 포괄승계 нийтлэг нэрээр өв залгамжлах  

succession by representation 대습상속 төлөөллөөр өв залгамжлах 

succession deduction 상속공제 өв залгамжлалын хөнгөлөлт 
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succession of a right 권리승계 эрх залгамжлал 

succession of property 재산상속 хөрөнгө залгамжлах 

succession of the head/headship of a family 호주승계 өрхийн тэргүүнийг 

залгамжлах 

succession of the litigation 소송인수 хэргийн эрхийг залгамжлах 

successive transportation 순차운송 тээврийн цуваа  

successor 상속인;승계인 өв залгамжлагч 

successor of the litigation 소송승계인 хэргийн эрх залгамжлагч 

successor to property 재산상속인 эд хөрөнгө залгамжлагч 

successor to the head/headship of a family 호주승계인 өрхийн тэргүүнийг 

залгамжлах 

sufferer 피해자 хэлмэгдэгч, хохирогч  

suffrage 선거권 сонгох эрх, санал 

suicide 자살 амиа хорлох, егүүтгэл  

suitability 적부;적합 тохирох байдал, тохиромж, таараа 

suite 수행원 бараа бологч, элчин сайдын яамны ажилтан, тавилга 

sum of income 총소득 орлогын хэмжээ 

sum total 합계액 нийт хэмжээ 

summarization 총괄 хураангуйлал 

summary 개요;요약;요약서;요지 товчлол, хураангуй 

summary decision 즉결심판 хураангуйлсан шийдвэр 

summary delivery 간이인도 шууд бэлтгэн нийлүүлэлт 

summary endorsement 약식배서 шууд дэмжлэг 

summary judgment 즉결심판 шүүхийн шийдвэрийн хураангуй 

summary judgment proceeding 즉결심판절차 хялбаршуулсан журмаар 

шүүхийн шийдвэр гаргах 
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summary order 약식명령 ерөнхий захирамж 

summary proceedings/procedure 약식절차 хялбаршуулсан ажиллагаа, 

журам 

summary trial 즉결심판 хялбаршуулсан шүүх ажиллагаа 

summary trial procedure 간이공판절차 хялбаршуулсан шүүх ажиллагааны 

журам 

summing up 합산 дүн гаргах, нэгтгэн дүгнэх, үдэлтийн үг 

summoning order 집합명령 зарлан дуудах захирамж 

summons 소집;소환 шүүхийн зарлан дуудах хуудас  

super high speed information communications foundation 

초고속정보통신기반 асар хурдтай харилцаа холбооны суурь, үндэс 

super-high speed information and communications infrastructure 

초고속정보 통신기반 асар хурдтай харилцаа холбооны дэд бүтэц 

super-high speed information and communications network 

초고속정보통신망 асар хурдтай харилцаа холбооны сүлжээ 

super-light flying device 초경량비행장치 асар хөнгөн нисэх төхөөрөмж 

superficies 지상권 бусдын газар дээр байгаа байгууламжийг өмчлөх эрх, 

бусдын газар дээр байгаа байгууламж 

superintendent 감독관;감독자 хянагч, захирагч, цагдаагийн ахлах офицер 

superintendent administrative agency/ office/authority 감독관청;감독관공서 

төрийн хяналтын байгууллага 

superintendent of an office of education 교육감 боловсролын албаны 

байцаагч 

superintendent official 감독관 хяналтын ахлах байцаагч 

superior 상급의;상사(上司) дарга, дээд шатны албан тушаалтан 

superior court 상급심 дээд шатны шүүх 

supertax 부가세 илүү орлогын татвар 
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supervision 관리 ажиглалт, хяналт шалгалт 

supervision of duties 직무감찰 үүргийн гүйцэтгэлийн хяналт 

supervisor 감독관;감독자;감리자;관리인 зааварлагч, хянан шалгагч, эрдэм 

шинжилгээний удирдагч 

supervisor of guardianship 후견감독인 асран хамгаалалтын хянагч 

supervisor on conducting construction work 시공감리자 барилгын даамал 

supervisor over guard 후견감독인 хамгаалагчдын дарга 

supervisory administrative agency/authority 감독행정청 төрийн хяналтын 

байгууллага 

supervisory administrative agency/office/ authority 감독관청;감독관공서 

төрийн хяналтын алба 

supervisory agency/authority 관리청 төрийн хяналтын байгууллага 

supervisory authority/agency 감독청 төрийн хяналтын байгууллага 

supervisory authority/power 감독권 хяналтын эрх мэдэл 

supervisory business/duty 감리업무 хяналтын үүрэг 

supervisory institution/agency 감독기관 хяналтын байгууллага, агентлаг 

supervisory official 감독관;장학관 хяналтын албан хаагч 

supplement 보전(補塡);보정 нэмэлт, хавсралт, нэмэлт төлбөр 

supplement of an appeal 상소추완 нэхэмжлэлийн хавсралт 

supplementary document 부속서류 нэмэлт бичиг баримт 

supplementary facilities 부대시설 нэмэлт байгууламжууд 

supplementary installation 부대설비нэмэлт төхөөрөмж 

supplementary member 보궐위원 нэмэлт гишүүн 

supplementary nature 보충성 нэмэлт шинж чанар 

supplementary note 부기(附記) нэмэлт тэмдэглэл 

supplementary participation 보조참가 нэмэгдэл оролцоо 
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supplementary registration 부기등기 нэмэлт бүртгэл 

supplementary revised budget 추가경정예산 төсвийн нэмэлт тодотгол 

supplementary revised budget bill 추가경정예산안 төсвийн нэмэлт 

тодотголын хууль 

supplementary service 보충송달 нэмэгдэл үйлчилгээ 

supplementary/extra prize 부상(副賞) нэмэлт шагнал 

supplementation 보완 нэмэгдэл 

supplied/provided value 공급가액 гарган өгсөн үнэлгээ 

supplier of technical ingredients 원제업자 техникийн орцыг бэлтгэн 

нийлүүлэгч 

supply 공급 бэлтгэн нийлүүлэлт, хангалт, төсвийн зардал 

supply contract 조달계약 бэлтгэн нийлүүлэлтийн контракт 

supply contract/agreement 공급계약 бэлтгэн нийлүүлэлтийн контракт 

supply of goods 납품 бараа бэлтгэн нийлүүлэх 

supply of labor 근로제공 ажиллах хүч нийлүүлэх 

supply of service 용역제공 үйлчилгээ үзүүлэх 

support 부양;부조 дэмжлэг, тулгуур, баталгаа, нотолгоо 

support allowance 후원수당 дэмжлэгийн тэтгэмж 

support fee 부양료 дэмжлэгийн төлбөр 

support of family 가족부양 гэр бүлээ дэмжин тэтгэх 

support payments 후원금 дэмжлэгийн төлбөр 

support relation 부양관계 дэмжин тэтгэх харилцаа 

supporters’ association 후원회 дэмжигчдийн холбоо 

supporters' association of a central party 중앙당후원회 төв намын 

дэмжигчдийн холбоо 

supporting allowance 부양료 дэмжигч тэтгэлэг 

supporting donation 찬조금품 дэмжлэгийн хандив 
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supporting facility 지원시설 туслах байгууламж 

supporting installation 지원시설 туслах төхөөрөмж 

Supreme Court 대법원 Дээд Шүүх 

Supreme Court Justice 대법관 Дээд шүүхийн шүүгч 

Supreme Court Justices' Council 대법관회의 Дээд шүүхийн шүүгчдийн 

зөвлөл 

Supreme Court Regulations 대법원규칙 Дээд шүүхийн дүрэм  

surcharge 가산세 нэмэлт төлбөр, төсвөөс хэтэрсэн зардал, торгууль 

surcharge on corporate tax 법인세부가세 корпорацын татварын нэмэлт 

төлбөр 

surety 보증인 баталгаа, батлан даалт, авааль 

surety bond 보증사채 баталгааны бонд 

surety for consignment 수탁보증인 консигнацийн баталгаа 

surety insurance 보증보험 даатгалын баталгаа 

surety insurance company 보증보험회사 даатгалын баталгааны компани 

surety liability 보증채무;보증책임 батлан даагчийн хариуцлага 

surety on an object/property 물상보증 эд хөрөнгийн батлан даалт 

surety relations 보증관계 баталгааны харилцаа 

suretyship 보증 батлан даалтын гэрээ 

suretyship 보증계약 батлан даалт 

surface right 지상권 нийтлэх эрх 

surplus 잉여금 илүүдэл 

surplus 잔금 илүүдсэн, нэмэгдэл 

surplus fund 여유자금 илүүдлийн сан 

surrender 사퇴;항복 бууж өгөх, төлбөрийн чадваргүйгээ хүлээн зөвшөөрөх, 

татгалзах, шижлүүлэн өгөх 
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surrogate rearing 대리양육 орлогч  

surrounding 환경 орчны, эргэн тойрны 

surrounding land 주위토지 хүрээлэн буй газар 

surtax 가산세;부가세 ялгавартай, нэмэлт татвар 

surtax on a bad-faith report 보고불성실가산세 шудрага бусаар 

тайлагнасны нэмэлт татвар  

surtax on corporate tax 법인세부가세 корпорацийн нэмэгдсэн өртгийн 

татвар 

surveillance 계호 ажиглалт, хяналт 

survival 존속(存續) тэсч үлдэх, амьд гарах, үлдэгдэл 

survivor 유족 амьд үлдсэн этгээд, амьд үлдсэн цорын ганц өв залгамжлагч 

suspect 용의자;피의자 сэжигтэн, сэжиглэх 

suspect in custody 구속피의자 албадан саатуулагдсан сэжигтэн 

suspension 정지;중단;휴지(休止) түдгэлзүүлэх, хойшлуулах, хөөх, хасах, 

дуусгавар болгох 

suspension from office 정직 албан үүргээс нь түдгэлзүүлэх 

suspension of business 업무정지;영업정지;휴업 бизнесийг түр зогсоох 

suspension of execution 집행유예 гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх 

suspension of execution 집행정지 гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх 

suspension of execution of confinement/ custody 구속집행정지 цагдан 

хорихыг түр хойшлуулах 

suspension of investigation 수사중지 мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх 

suspension of operation 업무정지 үйл ажиллагааг нь түдгэлзүүлэх 

suspension of payment 지급정지 төлбөрийг түр хойшлуулах 

suspension of performance of one' duties 직무정지 үүргийн гүйцэтгэлийг 

түдгэлзүүлэх 

suspension of prosecution/indictment 기소유예 ялын дүгнэлтийг 
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хойшлуулах 

suspension of a public prosecution/ indictment/action 공소보류 бүх 

нийтээр мөрдөн мөшгөхийг түдгэлзүүлэх 

suspension of qualification 자격정지 мэргэжлийн зэргийг нь хасах 

suspension of sentence 선고유예 ялыг түдгэлзүүлэх 

suspension of service 업무정지 албанаас хөөх 

suspension of the extinctive prescription 소멸시효중단 сонгогдох эмийн 

жорыг хүчингүй болгох 

suspension of the performance of duties 직무집행정지 үүргийн гүйцэтгэлийг 

түдгэлзүүлэх 

suspension of transaction 거래정지 хэлцлийг хүчингүй болгох 

suspension order 정지명령 түдгэлзүүлэх тухай захирамж 

suspicion 혐의 сэжиг, хардлага, сэрдлэг 

sustainment of a public prosecution 공소유지 бүх нийтийн мөрдлөг 

мөшгөлтийг дэмжих, хүлээн зөвшөөрөх 

swear 선서 андгайлах, тангараг өргөх, хараах 

swords 도검 илд, сэлэм 

sycophant 영인(佞人) зусарч хүн, бялдуучлагч 

synopsis 개요 хураангуй, товчлол 

system 기구(機構);제도 тогтолцоо 

systematic 유기(有機)적인;제도의 зохион байгуулалттай, дэглэмтэй, 

системтэй, байнгын 

systematical 조직의;조직적인 дэглэмтэй, эрэмбэтэй, системтэй 

systematically 조직적으로 цэгцтэй, эрэмбэтэй, зохион байгуулалттай
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table for simplified tax amounts 간이세액표 татварын хялбарчилсан дүнгийн 

хүснэгт 

tables of stockholders 주주표 хувьцаа эзэмшигчдийн хүснэгт 

tacit approval/consent/permission 묵인 дуугүй сайшаах, зөвшөөрөх, батлах 

take account of 고려하다 тайлан авах 

take into account/consideration 고려하다 тооцоо/анхааралдаа авах 

takeover 인수 нэгтгэх, худалдан авах, хяналт тогтоох  

takeover contract 인수계약 худалдан авах контракт 

takeover of obligation/debt 채무인수 үүрэг/өр худалдан авах 

takeover price 인수가 худалдан авах үнэ 

taking by force 강취 хүчээр авах 

taking of office 취임 алба хаших 

taking of possession 영득 эзэмшилдээ оруулах 

taking of public office 공직취임 төрийн алба хаших 

taking over 양수 давхар ажил  

tallying 검수(檢數) тоо, үр дүн, таарах, нийцэх 

tangible article/thing 유체물 материаллаг эд юмс/зүйлс  

tangible cultural properties 유형문화재 соёлын материаллаг өмч 

tangible fixed assets 유형고정자산 материаллаг үл хөдлөх хөрөнгө 

tangible movables 유체동산 материаллаг хөдлөх хөрөнгө 

tap-water providing business 수돗물공급사업 цоргоны ус нийлүүлэх 

бизнес 

tape-recording 녹취 дуу хураагуурт бичих 

T

T 
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target 목적 зорилго, зорилт 

target of regulation/control 규제대상 дүрэм, журам/хяналтын зорилго 

tariff 관세;관세율 татвар, хураамж, гаалийн тариф 

tariff schedule 관세율표 тарифын жагсаалт 

tariff zone/area 관세지역 татварын бүс/орчин 

tasks 업무 тогтмол ажил, даалгавар, зорилт  

tax 세금;조세 албан татвар, татвар, хураамж 

tax accountant 세무사 татварын нягтлан бодогч 

tax accounting 세무회계 татварын нягтлан бодох бүртгэл 

tax administration 조세행정 татварын газар 

tax amount 세액 татварын хэмжээ 

tax amount according to a standard of assessment 과세표준과세액 

үнэлгээний стандартын дагуу тооцсон татварын үнэлгээ 

tax amount due 납부세액 төлбөл зохих татварын хэмжээ 

tax amount exempted 면제세액 татварын хөнгөлөлтийн хэмжээ 

tax amount for interim prepayment 중간예납세액 түр хугацаагаар урьдчилан 

төлөх татварын хэмжээ 

tax amount notified 고지세액 мэдэгдсэн татварын хэмжээ 

tax amount subject to deduction 공제(控除)세액 хөнгөлөлт үзүүлбэл зохих 

хэмжээ 

tax amount to be paid 납부세액 төлбөл зохих татварын хэмжээ 

tax assessment base date 과세기준일 татварын үнэлгээ хийх үндсэн хугацаа 

tax assessment register 과세대장 татварын үнэлгээний бүртгэл 

tax base 과세기준;과세표준 татварын суурь 

tax base amount 과세표준금;과세표준금액 татварын суурь үнийн дүн 

tax base date 과세기준일 татварын суурь хугацаа 

T 
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tax base of forest income 산림소득과세표준 ойн ашгийн татварын суурь 

tax base of global income 종합소득과세표준 нийтлэг орлогын татварын 

суурь 

tax bill/invoice 세금계산서 татварын мэдүүлэг/нэхэмжлэл 

tax calculation sheet 세금계산서 татварын тооцооны хуудас 

tax claim 조세채권 татварын тухай гомдлын шаардлага 

tax clearance 납세필증 гаалийн татвар төлөлт 

tax collection officer 세입(稅入)징수관 татвар ногдуулах байцаагч 

tax collector 세입(稅入)징수관 татвар цуглуулагч 

tax credit for investment 투자세액공제 хөрөнгө оруулалтын татвар 

хойшлуулах 

tax credit on taxes paid abroad 외국납부세액공제 хилийн чанадад төлсөн 

татварын хөнгөлөлт 

tax deduction 세액공제 татварын хөнгөлөлт 

tax evader 조세범 татвар төлөхөөс зайлсхийгч этгээд 

tax evasion 탈세 татвар төлөхөөс зайлсхийх 

tax exemption 면세 татвараас чөлөөлөх 

tax exemption provisions 면세규정 татвараас чөлөөлөх заалт 

tax haven 조세피난처 татваргүй газар 

tax imposition 조세부과 татвар ноогдуулалт 

tax imposition case 조세부과처분 татвар ноогдуулахтай холбогдсон хэрэг 

tax installment 분납세액 татварын хэсэгчилсэн төлөлт 

tax item 세목(稅目) татвар ноогдуулах бараа 

tax law 세법 татварын хууль 

tax liability 조세채무 татварын хариуцлага 

tax liability/obligation 납세의무 татварын хариуцлага/үүрэг 

tax obligation 조세채무 татварын үүрэг 

T 



 
542 

 

tax office 세무서 татварын газар 

tax official 세무공무원 татварын ажилтан 

tax on nonpayment 미납세 төлбөр төлөөгүйн татвар 

tax on unjust enrichment 부당이득세 хууль бусаар баяжсаны татвар 

tax payment 납세 татварын төлбөр 

tax payment guarantee 납세보증 татвар төлөх баталгаа 

tax payment notice 납세고지서 татвар төлөх мэдэгдэл 

tax payment number 납세번호 татвар төлөх дугаар 

tax payment record 납세실적 татвар төлөлтийн тайлан 

tax rate 세율 татварын шатлал 

tax reduction and/or exemption 감면세 татварын шатлалыг багасгах 

буюу/ болон чөлөөлөлт 

tax reduction or/and exemption 조세감면 татварын шатлалыг багасгах 

буюу/болон чөлөөлөлт 

tax refund amount 환급세액 татвар буцааж олгох хэмжээ 

tax revenues 세입(稅入) татварын орлого 

tax statute 세법 татварын хууль 

tax table for simplified taxes 간이세액표 хялбарчилсан татварын хүснэгт 

tax treaty 조세조약 татварын гэрээ 

tax-exempt business 면세사업 татвараас чөлөөлөх бизнес 

tax-exempt goods/articles 면세물품 татвараас чөлөөлөх бараа/эд зүйлс 

tax-exempt income 면제소득 татвараас чөлөөлөх орлого 

tax-free 비과세 татваргүй, татвараас чөлөөлөгдсөн 

tax-free business 면세사업 татваргүй барааны бизнес 

tax-free goods/articles 면세물품 татваргүй бараа/эд юмс 

tax-free income 비과세소득 татвараас чөлөөлөгдсөн орлого 

T 
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tax-free supply 면세공급 татваргүй барааны хангамж 

tax-free transactions 면세거래 татвараас чөлөөлсөн хэлцэл 

tax-reduced/tax-cut and/or tax-exempt income 감면소득 татварын шатлалыг 

багасгасан/татвар бууруулсан/татвараас чөлөөлсөн орлого 

tax-reduced/tax-cut and/or tax-exempt income amount 감면소득금액 

татварын шатлалыг багасгасан/татвар бууруулсан/татвараас чөлөөлөх 

орлогын үнийн дүн 

taxable amount of gift tax 증여세과세가액 бэлэглэлийн татварын татвар 

ногдуулбал зохих үнийн дүн 

taxable business 과세사업 татвар ноогдуулбал зохих бизнес 

taxable income 과세소득 татвар ноогдуулбал зохих орлого 

taxable object 과세대상;과세물건 татвар ноогдуулбал зохих объект 

taxable object to acquisition tax 취득세과세대상 нэгтгэн авсаны татварын 

татвар төлбөл зохих объект 

taxable period 과세기간 татвар төлөх хугацаа 

taxable value/price 과세가격 татвар төлөх үнэлгээ/үнэ 

taxables 과세대상;과세물건 татвар ноогдуулалт 

taxation 과세 татвар ноогдуулалт, татвар хураалт 

taxation article 과세대상;과세물건 татвар ноогдуулах бараа 

taxation carried forward 이월과세 урьдчилан төлсөн татвар  

taxation data 과세자료 татвар төлөх хугацаа 

taxation ledger 과세대장 татварын орлогын нэгдсэн данс  

taxation period 과세기간 татвар төлөх хугацаа 

taxation value of inheritance tax 상속세과세가액 өв залгамжлалын татварын 

татвар ногдуулах үнэлгээ 

taxpayer 납부의무자;납세의무자 татвар төлөгч 

taxpayer subject to special treatment in taxation 과세특례자 татварын 

T 
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тусгай нөхцөл эдэлдэг татвар төлөгч 

teacher 교사(敎師) багш, сургагч 

teachers' college 교육대학 багшийн дээд сургууль 

teaching materials and aids/equipments/ facilities 교구 сургалтын материал, 

тоног төхөөрөмж 

team 단체 баг 

technical college 기능대학 техникийн дээд сургууль  

technical examiner 기술심리관 техникийн шалгагч  

technical guidelines for operation 운영기술지침서 үйл ажиллагааны 

техникийн заавар 

technical ingredients 원제 техникийн иж бүрдэл  

technical ingredients business 원제업 техникийн иж бүрдэл нийлүүлдэг 

бизнес 

technical qualification 기술자격 техникийн ур чадвар, мэргэжил 

technical qualification certificate 기술자격증 техникийн мэргэжлийн 

гэрчилгээ 

technical qualification examination 기술자격검정 техникийн мэргэжлийн 

шалгалт 

technical qualifications 기술자격증 техникийн ур чадвар 

technical school 기술학교 техник мэргэжлийн сургууль 

technician 기능사;기술사 техникч 

technology inspection/diagnosis 기술진단 технологийн үзлэг, оношлогоо 

telecast 방송통신 телевизийн нэвтрүүлэг 

telecommunications 전기(電氣)통신 цахилгаан холбоо 

telegram 전보(電報);전신;전신 цахилгаан утас 

telegraphic remittance 전신환 цахилгаанаар мөнгө шилжүүлэх 

T 
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telephone 전화 утас, утсаар ярих 

telephone communications 통화(通話) утсан харилцаа 

telephone tax 전화세 утсаар ярьсны татвар 

telex 전신 телекс, телекс явуулах 

temperament 소질 зан авир, хөөрүү, дэвэргэн зан 

temporary 임시의 түр, түр зуурын 

temporary director 임시이사 түр захирал 

temporary discharge 가퇴원 түр халагдах 

temporary disposition/measure 가처분 түр арга хэмжээ 

temporary domicile/address 가주소 түр оршин суух, түр хаяг 

temporary family register 가호적 гэр бүлийн түр бүртгэл 

temporary loan 일시차입금 түр хугацааны зээл 

temporary protection center 일시보호소 түр зуурын хамгаалалтын төв 

temporary release from prison 가출옥 шоронгоос түр чөлөөлөх 

temporary release of payment 지급유예 төлбөрөөс түр чөлөөлөх 

temporary restoration 가환부 түр сэргээн засварлах 

temporary road 가도(假道) түр зам 

temporary stop 일시정지 түр зогсоол 

tenant farming 소작 хөлсний фермерийн аж ахуй 

tender 입찰;제공 гэрээт ажлын санал, сонгон шалгаруулалт, тендер 

tender guarantee 입찰보증 тендерийн баталгаа  

tender of payment 변제제공 төлбөрийн тендер 

tender of performance 변제제공 гүйцэтгэлийн тендер 

tender offer 공개매수 гэрээт ажлын санал 

tenderer 입찰자 гэрээт ажлын санал гаргагч, тендер зарлагч 

tenement house 연립주택 хямд түрээсийн байр 

tenure of office/service 재직기간 алба хаших нөхцөл 
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term 기간;기한;조건;회기 хугацаа 

term for the settlement of accounts 결산기 дансны гүйлгээ хийх хугацаа 

term insured 보험기간 даатгуулсан хугацаа 

term of a contract 계약기간 контрактын хугацаа 

term of an employment contract 고용계약기간 хөдөлмөрийн гэрээний 

хугацаа 

term of an insurance policy 보험기간 даатгалын гэрээний хугацаа 

term of appointment 임용기간 томилолтын хугацаа 

term of ex post facto management 사후관리기간 ажлын дараах, нас барсны 

дараах хугацаа 

term of follow-up management 사후관리기간 үр дүн тооцох менежментийн 

хугацаа 

term of office 임기 алба хаших хугацаа 

term of office/service 재직기간 алба хаших хугацаа 

term of parole 가석방기간 өршөөлийн хугацаа 

term of payment 납부기간 төлбөрийн хугацаа 

term of provisional release from prison 가석방기간 шоронгоос түр 

чөлөөлөх хугацаа 

term of punishment/sentence 형기 ял шийтгэлийн хугацаа 

term of the validity of inspection 검사유효기간 хяналт шалгалтын үр дүнгийн 

хүчинтэй байх хугацаа 

term of validity 유효기간 хүчинтэй хугацаа  

termination 기간만료;소멸;정지;종결;종료;해지 хугацаа дуусах, зогсоох, үр 

хөндөлт 

termination of a contract 계약해지 контрактын хугацаа дуусах  

termination of a right 권리소멸 эрхийн хугацаа дуусах 
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terms and conditions 약관 хугацаа болон нөхцөл 

terms and conditions of a contract 계약조건 контрактын хугацаа, нөхцөл 

terms and conditions of a trust 신탁약관 итгэмжлэлийн хугацаа, нөхцөл 

terms and conditions of mutual aid 공제(共濟)약관 харилцан дэмжлэг 

үзүүлэх хугацаа, нөхцөл 

terms and conditions of redemption 상환(償還)조건 төлбөрийн хугацаа, 

нөхцөл 

terms and conditions of transportation 운송약관 тээвэрлэлтийн хугацаа, 

нөхцөл 

terms of sale 매각조건үнэ хямдруулан худалдах хугацаа  

terrier 토지대장 газрын баримт 

territorial integrity 영토보전 нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал 

territorial jurisdiction 토지관할 нутаг дэвсгэрийн харьяалал 

territorial seas 영해 нутаг дэвсгэрийн далай, тэнгис 

territorial waters 영해 нутаг дэвсгэрийн ус 

territory 영역;영토 нутаг дэвсгэр 

test 검사 шалгалт, туршилт 

test agency 시험기관 туршилтын агентлаг  

test product 시제품 туршилтын бүтээгдэхүүн 

testament 유서;유언;유언서 нотолгоо, өв залгамжлал, гэрээслэл  

testamentary certificate 유언증서 өв залгамжлалын гэрчилгээ 

testamentary donee by general title 포괄수유자 нийтлэг нэрээр гаргасан өв 

залгамжлал хүлээн авагч 

testamentary execution 유언집행 өв залгамжлалыг гүйцэтгэх  

testamentary executor 유언집행자 өв залгамжлал гүйцэтгэгч 

testamentary gift by specific title 특정유증 тусгай нэрээр бэлэг өвлөх 

testamentary gift by universal title 포괄유증 нийтлэг нэрээр бэлэг өвлөх 
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testamentary gift subject to charge 부담부유증 төлбөр төлөх ёстой өвлөсөн 

бэлэг 

testator 유언자 гэрээслэгч, өв үлдээгч, гэрч 

testatrix 유언자 эмэгтэй өв залгамжлуулагч 

testification 증언 гэрчийн мэдүүлэг өгөх 

testifier 증인 гэрч 

testimony 공술 баталгаа, мэдүүлэг 

testing institution 시험기관 туршилтын хүрээлэн 

text of a judicial decision 주문(主文) шүүхийн шийдвэрийн шалгалт 

text of judgment 판결정본;판결주문 шүүхийн шийдвэрийн эх бичвэр 

textiles tax 직물류세 нэхмэл сүлжмэл эдлэлийн татвар  

the accused 피고;피고인;피의자;형사피고인 яллагдагч 

the affiliated 피인지자 нэгдсэн 

the aged 고령자 хөгшин, настан  

the deceased 사자(死者) нас эцэслэсэн, өөд болсон 

the disabled 장애자 тахир дутуу хүн  

the handicapped 장애자 тахир дутуу  

the insured 피보험자 даатгуулагч  

the intervened 피참가인 хөндлөнгөөс оролцогч 

theatrical work 연극저작물 театр урлагийн ажил 

theft 도난;절도;절취 хулгай 

thing 물;물건;물품 эд юм, зүйл, хэрэг явдал 

things offered to the public use 공용(公用)물 нийтийн хэрэгцээнд санал 

болгосон зүйл 

third party purchaser 제 3 취득자 гуравдахь худалдан авагч 

third party/person 제 3 자 гуравдагч тал, этгээд 



 
549 

those having actual rights 실권(實權)리자 бодит эрхтэй этгээд 

threat 공갈;협박 аюул занал 

throwing away 투기(投棄) үрэлгэн 

thumbmark 무인(拇印) эрхий хурууны дардас 

thumbprint 무인(拇印) хурууны хээ 

ticket 증표 тийз, тасалбар, торгуулийн хуудас, шошго  

tidal wave prevention 방조(防潮) давалгаанаас урьдчилан сэргийлэх 

tie 가부동수 зангиа, уяаа 

tie in votes 가부동수 санал давхцах  

tillable land 경지 тариалангийн газар 

time 시기 цаг хугацаа 

time charter 정기용선 хугацаатай түрээс 

time charterer 정기용선자 тээврийн захиалагч 

time deposit 정기예금 хугацаатай хадгаламж 

time for bringing an action 출소기간 үйл ажиллагаа явуулах хугацаа 

time for payment 납기 төлбөр хийх хугацаа 

time for performance 변제기;변제기한 биелүүлэх хугацаа 

time for restitution 반환시기 нөхөн сэргээх хугацаа  

time for unloading 양륙기간 ачаа буулгах хугацаа 

time limit 기한 эцсийн хугацаа, дэг журам, хэм хэмжээ 

time limit of payment 납부기한;지급기한 төлбөрийн эцсийн хугацаа 

time limitation 시효 эцсийн хугацаа 

time of consummation 기수시기 хүчинтэй болох хугацаа 

time of delivery/issuance 교부시기 нийлүүлэх хугацаа 

time of termination 종기 дуусгавар болох хугацаа 

time of payment 지급기일 төлбөрийн хугацаа 

time to pay insurance money 보험금지급시기 даатгалын мөнгө төлөх 



 
550 

 

хугацаа 

time to return 반환시기 буцаах хугацаа 

time/state of war 교전상태 дайны цаг, байдал 

times 배수(倍數) үржих, мэдээ 

title 권원;명의;명칭 нэр, хэргэм зэрэг, хууль ёсны эрх 

title holder 명의인 эзэмших эрхтэй субьект  

title holder of registration 등록명의인 эзэмших эрхтэй субьектийн бүртгэл 

title lender 명의대여자 нэрийн зээлдүүлэгч 

title lending 명의대여 нэрийн зээл олгох 

title of obligation/debt 채무명의 үүрэг, өрийн нэр 

title on property 본권 өмчийн эрх  

title trust agreement 명의신탁약정 нэрийн итгэмжлэлийн хэлэлцээр 

title trustee 명의수탁자 хууль ёсны итгэмжит өмчлөгч 

title truster 명의신탁자 итгэмжлэгдсэн нэрийн өмч үүсгэгч 

tobacco consumption tax 담배소비세 тамхины хэрэглээний татвар 

toll 통행세 хураамж 

tomb 분묘 булш, бунхан 

tonnage of a ship/vessel 선박톤수 хөлөг онгоцны даац 

tons in total weight 총톤수 нийт жингийн хэмжээ 

tool 연장(鍊匠) багаж хэрэгсэл, хээ товойлгох 

tools for arrest 계구 баривчлах багаж хэрэгсэл 

tort 불법행위 иргэний эрх зүйн зөрчил 

tortious 불법의 тахир, муруй, нарийн, төвөгтэй 

torture 고문(拷問) эрүү шүүлт, тамлах, тарчлаах 

total 합계액 нийлбэр, дүн 

total acceptance 총액인수 бүхэлд нь хүлээн авах 
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total account 총계 нэгдсэн данс 

total amount 전액;총계 нийт хэмжээ 

total amount of assets 자산총액 хөрөнгийн нийт хэмжээ 

total amount of income 총수입금액 орлогын нийт хэмжээ 

total amount of investment 출자총액 хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ 

total amount of the bonds 사채총액 бондын нийт хэмжээ 

total amount of construction 총공사금액барилгын нийт хэмжээ 

total amount of the debts 부채총액 өрийн нийт хэмжээ 

total amount of the finalized/final/ determined insurance premium 

확정보험료액 даатгалын урамшууллын эцэслэн тооцсон нийт хэмжээ 

total amount of wages 임금총액 цалингийн нийт хэмжээ 

total amount/sum 합계액 нийт хэмжээ, нийлбэр дүн 

total assets amount 자산총액 хөрөнгийн нийт хэмжээ 

total balance 총계 нийт тэнцэл 

total construction amount 총공사금액 барилгын нийт хэмжээ 

total construction work records 총공사실적 нийт барилгын ажлын тайлан 

total cost of construction 총공사금액 барилгын нийт өртөг 

total floor area/space 연면적 нийт давхарын бүс, зай 

total ground area 연면적 нийт газар талбай 

total income 종합소득;총소득 нийт орлого 

total investment amount 출자총액 нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 

total liabilities 부채총액 нийт хариуцлага 

total loss 전손 нийт хохирол 

total number of issued stocks 발행주식총수 гаргасан хувьцааны нийт 

хэмжээ 

total number of the securities issued 발행주식총수 гаргасан үнэт цаасны 

нийт хэмжээ 
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total revenues 총수입금액 нийт орлого 

total subscription 총액인수 нийт захиалга 

total sum of contribution 출자총액 хандивын нийт дүн  

total sum of the liabilities 부채총액 хариуцлагын нийт дүн 

total tax invoice for respective individual suppliers 매입처별세금계산서합 

холбогдох хувь ханган нийлүүлэгчдийн татварын нийт нэхэмжлэл 

total taxation 종합과세 нийт татвар ногдуулалт 

total tonnage 총톤수 нийт даац 

total underwriting of bonds 총액인수 бондын нийт баталгаа 

total wage 임금총액 нийт цалин 

tourism 관광사업;관광업 аялал жуулчлал 

tourism resources 관광자원 аялал жуулчлалын эх үүсвэр 

tourist accommodation business 관광숙박업 жуулчны байр хөлслүүлэх 

бизнес 

tourist attractions 관광자원 жуулчин татах 

tourist business 관광사업;관광업 жуулчны бизнес 

tourist business operator 관광사업자 жуулчны бизнес эрхлэгч 

tourist facilities business 관광객이용시설업 жуулчны байгууламжийн 

бизнес 

tourist facilities complex 관광단지 жуулчны байгууламжийн цогцолбор 

tourist lottery ticket 관광복권 жуулчны сугалааны тасалбар 

tourist use facilities business 관광객이용시설업 жуулчдад ашиглуулах 

төхөөрөмжийн бизнес 

towed automobile 피견인자동차 чирүүлсэн автомашин 

toxic substance/material 유해물;유해물질 хортой бодис, материал 

toxicosis 중독 хортой зүйл, токсикоз 
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track 궤도 зам, замнал, ул мөр  

trade 무역;교역 ; 무역거래;영업 худалдаа, наймаа, арилжаа 

trade association 동업자조합 худалдааны нийгэмлэг 

trade association organized by businessmen 동업자조합 бизнес 

эрхлэгчдийн байгуулсан худалдааны нийгэмлэг  

trade automation 무역자동화 худалдааны автоматжуулалт  

trade dispute mediation 노동쟁의조정 худалдааны маргааны зуучлал 

trade employee 상업사용인 худалдааны ажилтан 

trade name 상호(商號) худалдааны нэр 

trade name register 상호(商號)등기;상호(商號)등기부 худалдааны нэрийн 

бүртгэл 

trade secret 영업비밀 худалдааны нууц 

trade secrets 업무상비밀 худалдааны нууцлал 

trade training institute/center 무역연수원 худалдааны сургалтын төв 

trade union 노동조합;노조 үйлдвэрчний эвлэл 

trademark 상표 барааны тэмдэг  

trademark gazette 상표공보 худалдааны сэтгүүл 

trademark of an application for registration 등록출원상표 бүртгүүлэх 

өргөдөл гаргасан барааны тэмдэг 

trademark registration 상표등록 барааны тэмдгийн бүртгэл 

trademark right 상표권 барааны тэмдгийн эрх 

trademark whose registration was applied for 등록출원상표 бүртгүүлэх 

өргөдөл гаргасан барааны тэмдэг  

trading company 상사(商社);상사회사 худалдааны компани 

trading profit 영업이익 худалдааны ашиг 

trading/trade business 무역업 худалдааны бизнес 

traffic accident 교통사고;자동차사고 замын хөдөлгөөний осол 
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traffic impact assessment 교통영향평가 замын нөлөөллийн үнэлгээ 

traffic offence 교통법규위반 замын хөдөлгөөний зөрчил 

traffic safety facility/installation 교통안전시설 замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын байгууламж  

traffic safety rules 교통안전수칙 замын хөдөлгөөний аюулгүйн дүрэм 

traffic tax 교통세;통행세 замын хураамж 

traffic zone/sphere 교통권역 замын талбай 

trail record 소송기록 шүүх ажиллагааны тайлан 

trainee 훈련생 дадлагажигч, дагалдан сурагч  

training 수습(修習) сургалт 

training allowance 훈련수당 сургалтын тэтгэлэг  

training course/education 연수교육 сургалтын дамжаа, боловсрол 

training expense 교육비 сургалтын зардал 

training expense/cost 훈련비;훈련비용 сургалтын зардал, өртөг 

training extension benefit 훈련연장급여 сургалтыг сунгахын ашиг тус 

training nurture cultivation 양성훈련 хүнсний тариалалтын сургалт  

tranquility 평온 амар амгалан байдал 

transaction collection 거래징수 арилжааны хандив 

transaction for oneself 자기거래 хэн нэгний өмнөөс хэлцэл хийх 

transaction in capital 자본거래 нийслэлд хэлцэл хийх 

transaction on one's account 자기거래 хэн нэгний дансны гүйлгээ 

transaction regulation 거래규제 арилжааны журам 

transaction restriction 거래제한 арилжааны хязгаарлалт 

transaction suspension 거래정지 арилжааг түр зогсоох 

transactions 매매거래 хэлэлцүүлэх бичиг 

transactions in trade 무역거래 худалдааны хэлэлцээ 
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transactions without authentic documentation 무자료거래 адил хүчинтэй 

баримт бичиггүй хэлцэл 

transcript 사본 хуулбар, хуулга 

transcripts of tape-recording 녹취서 дуу хураагуурын хуулбар 

transfer 양도;이송;이전(移轉);인도;전직 шилжүүлэлт 

transfer after reversal/quashing 파기이송 хүчингүй болсны дараа 

шилжүүлэх 

transfer agency 명의개서대행회사 шилжүүлэх агентлаг 

transfer agent 명의개서대리인 шилжүүлэх агент 

transfer contract 양도계약 шилжүүлэх контракт 

transfer for security 양도담보 аюулгүйн зорилгоор шилжүүлэх 

transfer income tax 양도소득세 шилжүүлэх ашиг орлогын татвар  

transfer income tax base 양도소득과세표준 шилжүүлэх орлогын татварын 

суурь 

transfer marginal profit 양도차익 шилжүүлэх зөрүү ашиг 

transfer of a real right 물권변동 бодит эрхийг шилжүүлэх 

transfer of a right 권리양도;권리이전 эрх шилжүүлэх 

transfer of business 영업양도 бизнес шилжүүлэх  

transfer of claim/credit 채권(債權)양도 нэхэмжлэл, зээлийг шилжүүлэх 

transfer of family register 전적 гэр бүлийн бүртгэлийг шилжүүлэх 

transfer of jurisdiction/forum 관할이전 харьяаллыг шилжүүлэх  

transfer of nominative claim 지명채권양도 нэрлэсэн нэхэмжлэлийг 

шилжүүлэх 

transfer of ownership 소유권변동;소유권이전 өмчлөлийг шилжүүлэх 

transfer of real estate 부동산양도 үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх 

transfer of stocks/shares 주식양도;주식이전 хувьцааг шилжүүлэх 

transfer of the title/name 명의개서 нэр шилжүүлэх 
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transfer order 양도명령 захиалга шилжүүлэх 

transfer prohibition 양도금지 шилжих хориг 

transfer registration 이전등기 бүртгэлийг шилжүүлэх 

transfer security contract 양도담보계약 шилжих үнэт цаасны контракт 

transfer to the appellate court/instance 이심(移審) давж заалдах шатны 

шүүхэд шилжүүлэх 

transferability 양도성 шилжүүлэх боломж 

transferable deposit certificate 양도성예금증서 шилжүүлэх боломжтой 

хадгаламжийн дэвтэр  

transferee 양수인 шилжүүлж буй этгээд, эрх залгамжлагч 

transference 송치;전보(轉補) шилжүүлэг, гуйвуулга 

transferor 양도인 эрхийг шилжүүлсэн этгээд 

transformation 변형 хувьсал, өөрчлөлт 

transit trade 중계무역 дамжин өнгөрөх худалдаа 

transitional provisions 경과규정 шилжилтийн заалт 

transitional surface 전이표면шилжих гадаргуу 

translated materials 번역물 орчуулсан материал 

translated works 번역물 орчуулсан ажил 

translation 번역 орчуулга 

translations 번역물 орчуулга 

transmission 발송;송부;송치 нэвтрүүлэг 

transparency 투명 ил тод байдал 

transport 운송;운수 тээвэр 

transportation 교통기관;교통수단;반출;송부;운송;운수 тээвэрлэлт 

transportation broker 운송주선인 тээврийн зуучлагч 

transportation brokerage 운송주선 тээврийн зуучлал 
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transportation brokerage business operator 운송주선업자 тээврийн 

зуучлалын бизнес 

transportation brokerage contract 운송주선계약 тээврийн зуучлалын 

контракт 

transportation business 운송업 тээвэрлэлтийн бизнес 

transportation business operator 운송업자;운수업자 тээвэрлэлтийн бизнес 

эрхлэгч 

transportation contract 운송계약 тээвэрлэлтийн контракт 

transportation insurance 운송보험 тээврийн даатгал 

transportation insurance policy 운송보험증권 тээврийн даатгалын гэрээ 

transportation of cargo/freight 화물운송 ачаа тээвэр 

transportation of goods 물건운송 барааны тээвэр 

transporter 운송인 тээвэрлэгч 

travel business 여행업 аялал жуулчлалын бизнес 

travel certificate 여행증명서 аялал жуулчлалын гэрчилгээ 

travel expense 여비 аялал жуулчлалын зардал 

traveler 여객 аялагч, жуулчин, худалдааны төлөөлөгч 

traveler's check 여행자수표 замын чек  

traveling cost 여비 аялалын өртөг 

travelling expense 여비 аялалын зардал 

treasure 보물 эрднэсийн сан, мөнгө, баялаг 

treasurer 재무관 санхүүч, нярав 

treasury 재정(財政) сан хөмрөг, үнэт зүйлс, төрийн хөрөнгө 

treasury bill 재정증권 төрийн сангийн богино хугацаатай вексель 

treasury bonds 국채증권 төрийн сангийн бонд 

treasury fund 재정자금 төрийн сан 

treasury official 출납공무원 төрийн сангийн ажилтан 
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treasury stock 자기주식 сангийн хөрөнгө 

treat 간주하다;향응 анагаах, эмчлэх, авч үзэх, хэлэлцэх 

treatment 처리;처우;취급 харьцаа, хандлага, эмчилгээ, сувилгаа 

treatment and custody 치료감호 засан хүмүүжүүлэх болон хорих газар 

treatment of devolving/attributed property 귀속재산처리 өвлөсөн хөрөнгөтэй 

харьцах 

treatment policy 처우방침 эмчилгээний бодлого 

treatment procedure 치료행위 эмчилгээний дэглэм 

treaty 조약 гэрээ 

trespass 침입 хууль бусаар орох, нэвтрэх 

trespass upon residence at night 야간주거침입 шөнийн цагаар оршин суугаа 

газарт нэвтрэн орох  

trespass upon residence at night for stealing 야간주거침입절도 шөнийн 

цагаар хулгай хийхээр орон байранд нэвтрэн орох 

trial 공판(公判);심리;심판심리;재판 шүүх хуралдаан, шүүх ажиллагаа 

trial court 공판정 анхан шатны шүүх 

trial date 공판기일 шүүх хуралдаан хийх өдөр 

trial decision 심결 шүүхийн шийдвэр 

trial examination 공판심리 шүүхийн байцаалт 

trial for correction 정정심판 засан сайжруулах шүүх ажиллагаа 

trial on an appeal 상고심 давж заалдах шүүх хуралдаан 

trial on appeal 항소심 давж заалдсаныг шүүх ажиллагаа 

trial on the appeal of dissatisfaction 불복항고심판 хангагдаагүйг давж 

заалдах шүүх ажиллагаа 

trial on the merits of a case 본안재판 хэргийн нааштай талыг шүүх 

ажиллагаа 
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trial on the revocation 취소심판 хүчингүй болгосныг шүүх ажиллагаа 

trial proceedings 공판절차 шүүх ажиллагааны шийдвэр 

trouble 유고(有故);장애 төвөг, бэрхшээл, чирэгдэл 

trucking transportation business 전국화물자동차운송사업;화물자동차운송사업 

холын тээврийн бизнес 

trucking transportation business operator 화물자동차운송사업자 холын 

тээврийн бизнес эрхлэгч  

true 진정한 үнэн зөв, бодит, баталгаатай 

trust 수탁;신탁 итгэл, итгэмжлэл, зээл, итгэмжлэгдсэн өмч  

trust administrator 신탁관리인 итгэмжилсэн өмчийг захиран зарцуулагч 

trust business 신탁업무 зээлийн бизнес  

trust company 수탁회사;신탁회사 итгэмжилсэн компани 

trust contract 수탁계약;신탁계약 итгэмжлэлийн контракт 

trust for public interests 공익신탁 төрийн ашиг сонирхолыг итгэмжлэх 

trust management 수탁관리 зээлийн менежмент 

trust money 기탁금;신탁금 зээлийн мөнгө 

trust property 수탁재산;신탁재산 итгэмжилсэн хөрөнгө 

trust provision 신탁조항 итгэмжлэлийн заалт, нөхцөл 

trust registration 신탁등기 зээлийн бүртгэл 

trust surety 수탁보증인 итгэмжилсэн барьцаа 

trustee 관재인;수탁자;신탁재산관리인 итгэмжлэгдсэн өмчлөгч, асран 

хамгаалагч, асрамж хэрэгжүүлж буй улс  

trustee of payment amount 납입금보관자 төлбөрийн хэмжээний 

итгэмжлэгдсэн өмчлөгч 

truster 기탁자;위탁자 итгэмжлэгч, зээл олгогч 

truth 사실 үнэн 

tuition fee 수업료 сургалтын төлбөр  
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turnkey contract 일괄수주방식 түлхүүр гардуулах контракт 

turnover 매출;매출액 борлуулалтын хэмжээ, эргэлт 

tutelage 후견 асран хамгаалалт 

two-year bachelor course college 전문대학 хоёр жилийн бакалаврын 

сургалттай дээд сургууль  

type 유형хэв шинж, хэлбэр, үсэг, бичих, цохих 

type of body 체형(體型) биеийн галбир 

typicality 대표성 нийтлэг, түгээмэл
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ultra vires 월권의 эрх хэмжээгээ хэтрүүлсэн 

ultra-light flying device 초경량비행장치 гэрлийн хурдтай нисэх төхөөрөмж 

ultra-narcotic 한외마약 аюултай мансууруулах бодис 

unanimous consent 전원일치санал нэгтэй зөвшөөрөх 

unascertained/unspecified capital/monetary trust 불특정금전신탁 тусгайлан 

заагаагүй хөрөнгө, итгэмжлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө  

unauthorized head of a family 참칭호주 өрхийн хууль зүйн үндэсгүй тэргүүн 

unauthorized representation/subrogation 무권대리 бүрэн эрхгүй төлөөлөл, 

эрх шилжих 

unconditional 무조건의 үг дуугүй, урьдчилсан нөхцөлгүйгээр 

unconstitutional Act 위헌법률 үндсэн хуулийн бус эрхийн акт 

unconstitutionality 위헌 үндсэн хуулийн бус  

unconvicted prisoner/inmate 미결수 ял шийтгүүлээгүй хоригдол 

under one's jurisdiction 소관(所管)의 хэн нэгний шүүн таслах харьяалал 

under way 항행중 замдаа, эхлүүлэх 

underground natural resources 지하자원 газрын доорх байгалийн баялаг 

underground resources 지하자원 газар доорх баялаг 

underlying claim 기본채권;원인채권 үндсэн гомдлын шаардлага 

underreported income 과소신고소득 дутуу тайлагнасан орлого 

underreported income amount 과소신고소득금액 дутуу тайлагнасан 

орлогын үнийн дүн 

underreporting 과소신고 дутуу тайлагнах 

understated income 과소신고소득 дутуу мэдүүлэх 

U

U 
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understated income amount 과소신고소득금액 дутуу мэдүүлсэн орлогын 

үнийн дүн 

understated return/report 과소신고 зөөлөн шийдвэр, тайлан  

underwriter 인수인 дор гарын үсэг зурсан, даатгагч, баталгаа 

underwriter of debentures/bonds 사채인수권자 үнэт цаас, бондын 

баталгаа гаргах 

underwriting 인수 даатгал, баталгаажсан байршуулалт 

underwriting contract 인수계약 гарын үсэг зурснаар баталгаажсан контракт 

underwriting price 인수가 баталгаажсан үнэ 

underwriting securities 증권인수 баталгаажсан үнэт цаас 

undisclosed 익명의 нэрлээгүй, илрүүлээгүй, задруулаагүй 

undisclosed association 익명조합 нэрлээгүй нийгэмлэг 

undisclosed partner/member 익명조합원 нэрлээгүй түнш, гишүүн 

undue 부당한 хууль бус, төлбөрийн хугацаа болоогүй 

undue benefit 부당이득 хууль бус ашиг 

undue gain tax 부당이득세 хууль бусаар хураасан татвар 

undue profit tax 부당이득세 хууль бус ашигийн татвар 

unemployment 실업(失業);실직;이직 ажилгүйдэл, ажилгүй  

unemployment allowances 실업급여 ажилгүйдлийн тэтгэлэг 

unemployment benefits 실업급여 ажилгүйдлийн ашиг тус 

unemployment measures 실업대책 ажилгүйдлийн хэмжүүр 

unfair 부당한 шудрага бус, тал тохой татсан 

unfair clause 불공정약관 шудрага бус нөхцөл 

unfair competition 부정경쟁 шудрага бус өрсөлдөөн 

unfair labor practices 부당노동행위 шудрага бус хөдөлмөр эрхлэх 

unfair trade practices 불공정거래행위 шудрага бус худалдааны практик 

U 
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unfair trade/transaction/trading 불공정거래 шудрага бус худалдаа, хэлцэл 

unfairly obtaining/taking act 부정취득행위 шудрага бусаар олж авах, 

үйлдэл хийх 

unfavorable 불리한 тааламжгүй, таагүй 

unfavorable disposition 불이익처분 тааламжгүй заалт, хэрэг 

шийдвэрлэлт 

unfavorable measures 불이익처분 тааламжгүй арга хэмжээ 

unfit 부적격의 чадваргүй, тэнцэхгүй, тохирохгүй 

unfixed maturity 불확정기한 тодорхой заагаагүй төлбөрийн хугацаа 

unguaranteed bond 무보증사채 баталгаагүй мөнгөн үүрэг, бонд 

unification 통일;통합 нэг мөр болгох, жигдрүүлэх, нэгтгэлт 

unification education 통일교육 нэгдсэн боловсрол 

unification policy 통일정책 нэгдсэн бодлого 

unified trademark 연합상표 нэгдсэн барааны тэмдэг 

unified trademark registration 연합상표등록 нэгдсэн барааны тэмдгийн 

бүртгэл 

uniformity 균등 ижилсэл 

unilateral reservation/subscription 일방예약 нэг талаар тайлбар, захиалга 

хийх 

unilateral act 단독행위 нэг талын үйлдэл 

uninhabited 무인(無人)의 хүн ам оршин суудаггүй 

union dues 조합(組合)비 үйлдвэрчний эвлэлийн татвар 

union member 조합(組合)원 холбооны гишүүн 

unit labor/trade union 단위노동조합 нэгжийн хөдөлмөр, үйлдвэрчний 

эвлэл 

unit wages 노임단가 нэгжийн цалин 

United Nations 국제연합 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 

U 
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United Nations Convention on the Law of the Sea 해양법에관한국제연합협약 

Далайн Эрхийн Тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Конвенц 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 유네스코 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын 

байгууллага  

United Nations forces/troops 국제연합군 Нэгдсэн Үндэстний зэвсэгт хүчин, 

цэрэг 

United Nations International Children`s Emergency Fund 유니세프 Нэгдсэн 

Үндэстний олон улсын хүүхдийн онцгой байдлын сан  

unity 통일 эв нэгдэл, хамтын ашиг сонирхол 

universal amusement facility business 종합유원시설업 бүх нийтийн 

цэнгээний газар ажиллуулах бизнес 

Universal Copyright Convention 세계저작권협약 Зохиогчийн эрхийн 

түгээмэл конвенц 

universal legacy 포괄유증 нийтийн өв хөрөнгө 

Universal Postal Union 만국우편연합 Бүх нийтийн шуудангийн холбоо 

universal successor 포괄승계인 нийтлэг өв залгамжлагч 

unjust enrichment 부당이득 шудрага бусаар баяжих 

unjust 부정한 шудрага бус, эрх зүйн бус 

unjustifiable use 부정사용 зөвтгөх, уучлах аргагүйгээр хэрэглэх 

unjustifiable 부당한;부정한 цагаатгаагүй 

unknown whereabouts 소재불명 хаана байгаа нь үл мэдэгдэх 

unlawful act 범죄;불법행위;위법행위 хууль бус үйлдэл 

unlawful arrest 불법체포 хууль бусаар баривчлах 

unlawful assembly 불법집회 хууль бус цуглаан 

unlawful condition 불법조건 хууль бус нөхцөл 
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unlawful confinement 불법감금 хууль бусаар шоронд хорих 

unlawful entry 불법침입 хууль бусаар орох 

unlawful profit 부당이득 хууль бус ашиг 

unlawful 부당한;부정한;불법의;불법한 хууль бус, эрх зүй зөрчсөн 

unlicensed 무면허의;무자격의 лицензгүй, тусгай зөвшөөрөлгүй 

unlimited liability 무한책임 хязгаарлагдмал бус хариуцлага 

unlimited partnership company 합명회사 хязгаарлагдмал бус 

хариуцлагатай компани 

unlimited partnership 합명회사 хязгаарлагдмал бус хариуцлагатай түнш 

unlisted company/corporation 비상장법인 хувьцаа нь зарагддаггүй компани, 

корпораци 

unlisted stocks 비상장주식 бүртгэгдээгүй хөрөнгө  

unloading port 양륙항 ачаа буулгах боомт 

 unloading 양륙 ачаа буулгах 

unmanned 무인(無人)의 нисэгчгүй, хүнгүй, автомат удирдлагатай 

unmarried mother 미혼모 гэрлээгүй эх 

unoccupied land 공지(空地) эзэнгүй газар 

unpaid tax 미납세 төлөгдөөгүй татвар  

unpremeditated homicide 과실(過失)치사 санамсаргүйгээр хүн алах 

unqualified 무자격의;부적격의 болзолгүй, эрх мэдэлгүй 

unregistered and transferred assets 미등기양도자산 бүртгэлгүй болон 

шилжүүлсэн өв хөрөнгө 

unregistered bond 무기명채권;무기명식채권 бүртгэлгүй өрийн бичиг, бонд 

unregistered immovable/real property 미등기부동산 бүртгэгдээгүй үл 

хөдлөх хөрөнгө 

unregistered securities 무기명증권 бүртгэлгүй үнэт цаас 

unregistered stocks 비상장주식 бүртгэлгүй хөрөнгө 
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unregistered transfer of assets 미등기양도자산 хөрөнгийг 

бүртгүүлэлгүйгээр шилжүүлэх 

unregistered transfer/conveyance/ assignment 미등기양도 

бүртгүүлэлгүйгээр шилжүүлэх, эрх шилжүүлэх, өр төлбөр хийх 

unregistered 미등기의 бүртгэгдээгүй 

unspecified article 불특정물 тодорхой заагаагүй бараа 

unspecified person 불특정인 тодорхой нэрлээгүй хүн 

unspecified trust cash fund 불특정금전신탁 нэрлээгүй итгэмжлэгдсэн мөнгөн 

сан 

unspecified 불특정의 заагаагүй, нэрлээгүй 

unsuitable 부적당한 тохиромжгүй, таарамжгүй 

untruth 허위 худал, хуурамч 

unused land 공한지 ашиглаагүй газар 

unvalued insurance 미평가보험 үнэлэгдээгүй даатгал 

unwed mother 미혼모 гэрлээгүй эх 

urban 시가지 хот, хотын, орон нутаг  

urban development 도시개발 хот байгуулалт, хотын хөгжил 

urban planning 도시계획 хот төлөвлөлт 

urban planning district/zone 도시계획구역 хот төлөвлөлтийн дүүрэг/бүс 

urban planning facilities 도시계획시설 хот төлөвлөлтийн байгууламж 

urban planning project 도시계획사업 хот төлөвлөлтийн төсөл 

urban planning project operator/undertaker 도시계획사업시행자 хот 

төлөвлөлтийн төслийн удирдагч, хариуцагч 

urban planning undertaking 도시계획사업 хот төлөвлөлтийн ажил 

Urban Railway Corporation 도시철도공사 Хотын төмөр замын корпораци 

urban redevelopment 도시재개발 хотын шинэ төлөвлөлт, шинэ хөгжил 
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urban redevelopment project 도시재개발사업 хотын шинэ хөгжлийн төсөл 

urge 독촉 эрмэлзлэл, хүсэл, тэмүүлэл 

urge for payment 납부독촉 төлбөр хийх хүсэл 

urgency 급박;긴급;긴급성 яаралтай, хойшлуулшгүй байдал 

urgent 긴급한 яаралтай, хойшлуулшгүй 

urgent action 선결처분 яаралтай үйл ажиллагаа, байлдаан 

urgently 긴급히 яаралтай, шаргуу 

usages of the trade 상관습 худалдааны заншил 

use 원용;행사(行使) ашиглах, хэрэглэх, ашиглах эрх 

use for the general public 공용(公用) олон нийтийн төлөө ашиглах 

use of explosives 폭발물사용 тэсрэх, дэлбэрэх бодис ашиглах 

useful expenses 유익비 ашигтай зардал 

user 수요자;수용자(需用者) ашиглагч, хэрэглэгч 

user of raw materials of psychotropic drugs 향정신성의약품원료사용자 

сэтгэц нөлөөт бодисын бэлдмэл хэрэглэгч 

usury 고리(高利) мөнгө хүүлэлт 

utility model 실용신안 олон төрлийн загвар 

utility model gazette 실용신안공보 олон талын зориулалттай сонин 

utility model right 실용신안권 олон талтай эрх
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vacant land 공한지чөлөөтэй газар 

vacant land/lot/area 공지(空地) чөлөөтэй газар, хэсэг, бүс 

vagabond shelter 부랑인보호 тэнүүлчдийн хоргодох байр 

valid 유효한 хүчинтэй, хүчин төгөлдөр 

valid/effective period/term 유효기간 хүчинтэй, хүчин төгөлдөр цаг, хугацаа 

validity 효력 хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр байдал 

valuable articles 고가물/고가품 үнэ цэнэтэй эд юмс 

valuables 고가물/고가품 үнэт эдлэл 

valuation 평가 үнэлгээ 

valuation of property 재산평가 хөрөнгийн үнэлгээ 

value 가액;가치;유상 үнэ цэнэ, ач холбогдол 

value of a check 수표금액 төлбөрийн баримтын үнэ 

value of a ship/vessel 선박가액 хөлөг онгоцны үнэ 

value of assets 자산가액 эд хөрөнгийн үнэ 

value of bond/debenture 채권(債券)가액;채권(債券)금액 барьцаа, өрийн 

бичгийн үнэ 

value of lawsuit 소가(訴價) эрх зүйн маргааны үнэ 

value of purchase and sale 매매가액 худалдан авалт, борлуулалтын үнэ 

value of real property 부동산가액 үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ 

value of sale 매출가액 борлуулалтын үнэ 

value of supply/provision 공급가액 хангалт, нөөцийн үнэ 

value of takeover/underwriting/ subscription 인수가액 залгамжлал, 

даатгал, захиалгын үнэ 
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value of security 담보가치 үнэт цаасны үнэ 

value of the subject-matter in the litigation 소송물가액 шүүхийн маргаанд 

хамрагдаж буй үнийн дүн 

value of transfer of stocks/shares 주식양도가액 хувьцаа шилжүүлэх үнэ 

value on books 장부가격 дансны үнэ 

value-added tax 부가가치세 нэмүү өртгийн албан татвар 

vanishment 소멸 сүйрлийн үнэ 

various levels 각급 өөр өөр төвшин 

vehicle 자동차;차;차량 тээврийн хэрэгсэл, машин унаа 

vehicles and horses 차마 унаа, морь 

vehicular 차량의 тээврийн хэрэгсэл 

vendee 매수인;매수자 худалдан авагч 

vendor 매도인;매도자 худалдагч 

venereal disease 성병 бэлгийн замын халдварт өвчин 

venue 재판적 /үйл явдал/ болох газар 

venue concerned 관련재판적 холбогдох газар 

verbal statement 구술 аман мэдэгдэл 

verdict of acquittal 무죄판결 цагаатгасан тухай шүүхийн шийдвэр 

verdict of being not guilty 무죄판결 шүүгдэгчийг гэм буруугүй гэж үзсэн 

дүгнэлт 

verification 검증;입증;증명 шалгалт, нотолгоо, гэрчлэлт 

vessel 선박 хөлөг онгоц 

vessel chartering business 선박대여업 хөлөг онгоц түрээслэх бизнес 

vessel document 선박서류 хөлөг онгоцны баримт бичиг 

vessel inspection 선박검사 хөлөг онгоцны шалгалт 

vessel management 선박관리 хөлөг онгоцны менежмент 

vessel management business/service 선박관리업 хөлөг онгоцны 
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менежментийн бизнес, үйлчилгээ 

vessel manager 선박관리인 хөлөг онгоцны менежер 

vessel mooring facilities 선박계류시설 хөлөг онгоцны зогсоолын байгууламж 

vessel mortgage 선박저당;선박저당권 хөлөг онгоцны барьцаат зээл 

vessel of inland navigation 내수항행선 дотоодын хөлөг онгоцны 

жолоодлогын шугам  

vessel personnel 선박직원 хөлөг онгоцны туслах 

vessel propelled by oars 노도선 сэлүүрээр хөдөлгөсөн хөлөг онгоц  

vessel register 선박등기부;선박원부 хөлөг онгоцны бүртгэл 

vessel registration 선박등기 хөлөг онгоцны бүртгэлийн дугаар 

veterans' pension 군인연금 ахмад дайчдын тэтгэвэр 

vibration 진동 чичиргээ, доргион 

vibration-proof facilities 방진시설 доргилт даах төхөөрөмж 

vicarious administrative execution 행정대집행 шилжүүлсэн захиргааны 

гүйцэтгэл 

vicarious execution/conduct 대행 шилжүүлсэн гүйцэтгэл, удирдлага 

vicarious exercise of authority 권한대행 эрх хэмжээг шилжүүлэн гүйцэтгэх 

vicarious rearing 대리양육 бусдын өмнөөс хүүхэд халамжлах 

vice-consul 부영사 дэд консул 

Vice-Minister 차관(次官) Дэд сайд 

victim 피해자 хохирогч, золиос 

victimizer 가해자 хэлмэгдэгч 

video product 비디오물 дүрс бичлэгийн бүтээгдэхүүн 

videos 비디오물 дүрс бичлэг 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 오존층보호를위한 

비엔나협약 Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц 
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viewing 관람 үзэх, танилцах 

viewing 시청(視聽) үзэх, сонсох 

vindication 소명 хамгаалалт, эрх сэргэх, цагаатгал 

violating fact 위반사실 зөрчсөн үйлдэл 

violation 위반;침해 зөрчил, бузарлах, хүчиндэх 

violation of a regulation 법규위반 дүрэм журмын зөрчил 

violation of Act or subordinate statute 위법 хууль буюу захиргааны журам 

зөрчих 

violation of an order 명령위반 тушаал зөрчих 

violation of duty 의무위반 үүргээ урвуулан ашиглах 

violation of jurisdiction 관할위반 хэргийн харьяалал зөрчих 

violation of liability for explanation 설명의무위반 тайлбар өгөх үүргээ зөрчих 

violation of the Constitution 헌법위반 Үндсэн хууль зөрчих 

violation of traffic Acts and subordinate statutes 교통법규위반 замын 

хөдөлгөөний тухай хууль болон захирагдах дүрэм зөрчих 

violation of trust 신탁위반 итгэлийг урвуулан ашиглах 

violation/contravention of the Constitution 위헌 Үндсэн хуулийн зөрчил, 

зөрчилдөөн 

violator 행위자 зөрчигч, гажуудуулагч, хүчиндэгч 

violence 폭력;폭행 хүч хэрэглэх, хүчирхийлэх, хүчиндэх 

violence to an ascendant/ancestor 존속폭행эрх мэдэл, өвлөгчөө урвуулан 

ашиглах 

visa 사증 виз 

visa exemption agreement 사증면제협정 визээс чөлөөлөх хэлэлцээр 

visa exemption executive agreement 사증면제협정 визээс чөлөөлөх 

гүйцэтгэх хэлэлцээр 

visa issue certificate 사증발급인정서 виз олгох хуудас 
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viscera 장기(臟器) дотор эрхтний 

viscera transplant 장기(臟器)이식 дотор эрхтэн шилжүүлэх 

visitation right 면접교섭권 эцэг, эхтэйгээ албан ёсоор уулзах эрх 

visual flight meteorological condition 시계비행기상상태 хараатай 

нислэгийн цаг уурын нөхцөл 

vocation 실업(實業);직업 дур сонирхол 

vocational 직업의 техник мэргэжлийн 

vocational ability/capability/capacity 직업능력 техник мэргэжлийн ур чадвар, 

чадамж, чадавхи 

vocational ability/capability/capacity development allowance 

직업능력개발수당 техник мэргэжлийн ур чадвар, чадамж, чадавхийг 

хөгжүүлэх тэтгэмж 

vocational ability/capability/capacity development business 

직업능력개발사업 техник мэргэжлийн чадвар, чадамж, чадавхийг 

хөгжүүлэх бизнес 

vocational ability/capability/capacity development training 직업능력개발훈련 

техник мэргэжлийн чадвар, чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх сургалт 

vocational ability/capability/capacity development training facility 직업능력 

개발훈련시설 техник мэргэжлийн чадвар, чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх 

сургалтын төхөөрөмж 

vocational aptitude test 직업적성검사 мэргэжлийн ур чадварын сорилт 

vocational consultation 직업상담 мэргэжлийн зөвлөлгөө 

vocational conversion training 직업전환훈련 мэргэжил өөрчлөх сургалт 

vocational counsel 직업상담 мэргэжлийн зөвлөх 

vocational counselling 직업상담 мэргэжлийн зөвлөлгөө 

vocational educatee and trainee 직업교육훈련생 мэргэжлийн боловсрол 



 
573 

эзэмшигч, сургалтад хамрагдагч 

vocational education and training 직업교육훈련 мэргэжлийн боловсрол, 

сургалт 

vocational education and training for workers 근로자직업훈련 мэргэжлийн 

боловсрол, ажилчдын сургалт 

vocational education and training institution 직업교육훈련기관 мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтын байгууллага 

vocational guidance 직업보도;직업지도 мэргэжлийн баримжаа 

vocational rehabilitation 직업재활 мэргэжлийн давтан сургалт 

vocational training 직업교육훈련;직업훈련 мэргэжлийн сургалт 

vocational training corporation 직업훈련법인 мэргэжлийн сургалтын 

корпораци 

vocational training facilities 직업훈련시설 мэргэжлийн сургалтын 

байгууламж 

vocational training institution 직업교육훈련기관 мэргэжлийн сургалтын 

байгууллага 

vocational training instructor 직업훈련교사 мэргэжлийн сургалтын 

зааварлагч 

Vocational Training Juvenile Reformatory 직업훈련소년원 Өсвөр насны 

хүүхдийн техник мэргэжлийн шинэчлэл 

vocational training teacher 직업훈련교사 мэргэжлийн сургалтын багш 

void act 무효행위 хүчингүй үйлдэл, хууль 

voidance 무효 хүчингүй болгох, цуцлах 

volume 용적 хэмжээ 

voluntarily ceased crime 중지범 сайн дураар зогссон гэмт хэрэг 

voluntarily insured person 임의가입자 сайн дураар даатгуулагч этгээд 

voluntary arbitration 임의중재 сайн дурын арбитр 
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voluntary attendance/appearance 임의출석 шүүх хуралд сайн дураар 

оролцох, ирэх 

voluntary dissolution/dispersion 자진해산 сайн дурын цуцлалт, тараалт 

voluntary liquidation 임의청산 сайн дурын татан буулгалт 

voluntary payment by final report/return 확정신고자진납부 сүүлчийн 

мэдэгдлээр сайн дурын төлбөр хийх 

voluntary payment/performance 임의변제 сайн дурын төлбөр, гүйцэтгэл 

voluntary removal 자진철거 сайн дураар нь гаргах, халах, огцруулах 

voluntary report 자진신고 сайн дурын тайлан 

voluntary retirement/resignation before the age limit 명예퇴직 насны 

хязгаар болохоос өмнө сайн дураараа тэтгэвэрт гарах, халагдах 

voluntary submission/presentation 임의제출 сайн дураар хүргүүлэх, 

танилцуулах 

voluntary subrogation 임의대위 сайн дураар нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

voluntary subscriber 임의가입자 сайн дураар гарын үсэг зурагч, 

захиалагч 

voluntary surrender 자수 сайн дураараа бууж өгөх, шилжүүлэн өгөх 

voluntary suspension of commission of a crime 중지범 гэмт хэргийн 

комиссын үйл ажиллагааг сайн дураар нь түдгэлзүүлэх 

vote 선거;투표;표결 санал, сонгуулийн эрх 

vote by mail 우편투표 шуудангаар санал өгөх 

voter 선거인;투표권자 сонгогч 

voting 투표 санал хураах 

voting booth 기표소 санал өгөх бүхээг 

voting district election commission 투표구선거관리위원회 тойргийн 

сонгуулийн санал хураах комисс  
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voting on circuit 순회투표 тойргоор санал өгөх 

voting right 선거권;투표권 санал өгөх эрх 

voting right 의결권 сонгуулийн эрх 

voucher 증표 тийз, тасалбар 

voyage 항해;항행 аялал
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wage 급료;급여;봉급;임금 цалин, мөрий, бооцоо 

wage amount 임금액 цалингийн хэмжээ 

wage claim 임금채권 цалин хөлсний шаардлага 

wage increase 임금인상 цалингийн нэмэгдэл 

wage ledger 임금대장 цалингийн данс 

wage reduction 감급 цалин бууралт 

wages 노임 цалин 

wages by the hour 시간급 цагаар цалинжуулах 

wages in advance 전차금 цалингийн урьдчилгаа 

wages paid by achievements at work 성과급 ажлын үр дүнгээр цалинжуулах 

waiver 포기 дархан эрх, эрх ямбаас татгалзах, түр хойшлуулах 

waiver of a right 권리포기 эрхийг түр хойшлуулах 

waiver of an appeal 상소포기 давж заалдах эрхээс татгалзах 

wandering 배회 хэсүүчлэгч, тэнүүчлэгч 

war 전쟁 дайн, байлдаан 

war risk insurance 전쟁보험 дайны эрсдлийн даатгал 

ward 피보호자 асран хамгаалах, харгалзан дэмжих 

ward 피후견인 шоронгийн өрөө, эмнэлгийн тасаг 

warden 교도소장 шоронгийн хуяг 

wardship 후견 асран хамгаалалт 

warehouse 창고 агуулах 

warehouse bond 창고증권 агуулахын барьцаа 

warehouse business 창고업 агуулахын бизнес 

W 

W
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warehouse businessman 창고업자 агуулахын бизнес эрхлэгч 

warehouseman 창고업자 агуулахын эрхлэгч 

warehousing business 창고업 агуулахын бизнес 

warning 경계(警戒);경고 сануулга 

warrant 영장 шийдвэр 

warrant of accompanying 동행명령;동행영장 дагалдуулах шийдвэр 

warrant of arrest 체포영장 баривчлах шийдвэр 

warrant of care and custody 감호영장 асрамж үзүүлэх болон асран 

хамгаалах шийдвэр 

warrant of execution of penalty 형집행장 торгууль төлүүлэх шийдвэр 

warrant of protective custody 감호영장 хамгаалах зорилгоор албадан 

саатуулах шийдвэр 

warrant of search and confiscation/seizure 압수수색영장 нэгжлэг хийх, 

албадан авах, эд хөрөнгө хураах шийдвэр 

warrant of transfer 송치서 шилжүүлэх шийдвэр 

warrant of/for confinement/arrest/custody 구속영장 цагдан хорих, 

баривчлах, албадан саатуулах зөвшөөрөл 

warrant system 영장제도 баталгааны тогтолцоо 

warranty 담보 баталгаа 

warranty against defects 하자담보 гэмтэл согогийн эсрэг баталгаа 

warranty liability 담보책임 үүрэг хариуцлагын баталгаа 

warranty liability for payment 납입담보책임 төлбөрийн үүрэг хариуцлагын 

баталгаа 

warranty liability for subscription 인수담보책임 захиалгын үүрэг 

хариуцлагын баталгаа 

warranty of tax payment 납세보증 татвар төлөх баталгаа 

warranty to repair defects 하자담보 үйлдвэрийн согогийг засах баталгаа 

W
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warship 군함 байлдааны хөлөг онгоц 

washing degree 세정도 угаалгын төвшин 

waste 폐기물 хог, хаягдал 

waste discharge sea area 폐기물배출해역 хог хаях далайн бүс 

waste disposal/treatment 폐기물처리 хог зайлуулах, боловсруулах 

waste disposal/treatment facility 폐기물처리시설 хог зайлуулах, 

боловсруулах байгууламж 

waste management fund 폐기물관리기금 хог хаягдлын менежментийн сан 

waste oil disposal facility 폐유처리시설 хаягдал тос зайлуулах байгууламж 

waste pollution prevention equipment 폐기물오염방지설비 хогийн 

бохирдлоос хамгаалах төхөөрөмж 

waste transport vessel/ship 폐기물운반선 хаягдал тээвэрлэх хөлөг онгоц 

waster 낭비자 хог хаягдал хаягч 

wastewater 오수;폐수 хаягдал ус 

wastewater discharge 폐수배출 хаягдал ус зайлуулах  

wastewater discharge facility 폐수배출시설 ус зайлуулах төхөөрөмж 

wastewater disposal/treatment 폐수처리 ус зайлуулах, боловсруулах 

wastewater disposal/treatment business 폐수처리업 ус зайлуулах, 

боловсруулах бизнес 

watch 감시 ажиглах 

watch keeping for navigation 항해당직 хөлөг онгоцны хөдөлгөөнийг ажиглах 

water channel 수도 усан суваг 

water pollutants 수질오염물질 ус бохирдуулагчид 

water pollution 수질오염 усны бохирдол 

water pollution prevention 수질오염방지 усны бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх 

W
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water pollution prevention facilities 수질오염방지시설 усны бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмж, байгууламж 

water quality conservation 수질환경보전 усны чанарыг хамгаалах 

water resistant 내수(耐水) ус үл нэвтрүүлэх, усанд тэсвэртэй 

water right 수리(水利)권 усны эрх 

water source 수원 усны эх үүсвэр 

water supply 배수(配水);수도 усан хангамж 

water supply site 수도용지 усан хангамжийн газар 

water-pollution preventive facilities 수질오염방지시설 усны бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмж, байгууламж 

watermark 수표(水標) усны төвшин заагч 

waterproof 내수(耐水) ус нэвтэрдэггүй хувцас 

waters 해역 рашаан ус 

watertight 내수(耐水) ус нэвтрэхгүй 

waterway 운하 усан зам 

waterways 수도 усан замууд 

waterwork business 수도사업 усан хангамжийн бизнес 

waterworks 수도사업 усан хангамжийн ажил 

waybill 운송장;화물운송장 тээвэрлэлтийн дагалдах хуудас, зорчигчдын 

нэрсийн жагсаалт 

weakening 저하 тэнхээ муудах, сулрах, доройтох 

weapon 무기;총기 зэвсэг 

wedlock 혼인 хууль ёсны гэр бүл 

weekly wage 주급 долоо хоногийн хөлс 

welcome donation 환영금품 хандив 

welfare 복리(福利);복지 нийгмийн хамгаалал 

welfare administration institution 복지실시기관 нийгмийн хамгааллын 

W
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захиргааны байгууллага 

welfare councilor/worker 복지위원 нийгмийн хамгааллын ажилтан 

welfare execution agency 복지실시기관 нийгмийн хамгааллыг хэрэгжүүлэх 

агентлаг  

welfare facilities 복리(福利)시설;복지시설 нийгмийн хамгааллын 

байгууламж 

welfare facilities for children 아동복지시설 хүүхдийн нийгмийн хамгааллын 

байгууламж 

welfare facilities for senior citizens 노인복지시설 ахмад хүмүүсийн 

нийгмийн хамгааллын байгууламж 

welfare facilities for the aged 노인복지시설 настай хүмүүсийн нийгмийн 

хамгааллын байгууламж 

welfare for senior citizens 노인복지 ахмад хүмүүсийн нийгмийн хамгаалал 

welfare for the aged 노인복지 өндөр настны нийгмийн хамгаалал 

welfare increase 복리(福利)증진 нийгмийн хамгааллын өсөлт 

welfare pocketbooks for construction workers 건설근로자복지수첩 

барилгын ажлчдын нийгмийн хамгааллын халаасны ном  

welfare task 복지업무 нийгмийн хамгааллын зорилт 

well-founded taxation 근거과세 үндэслэлтэй татварын тогтолцоо 

what is concerned 소관(所關)의 юунд гол анхаарлаа хандуулж байгаа 

where a crime is committed 범죄지 гэмт хэрэг хаана үйлдэгдсэн 

whereabouts 행방 хаана, аль хавьцаа 

whether or not to be legal/proper/suitable 적부 хууль ёсны, оновчтой, 

тохиромжтой байх эсэх 

whether or not to be proper/right 당부(當否) оновчтой, зөв байх эсэх 

whether or not to be right/correct 정부(正否) зөв, тохиромжтой байх эсэх 

W
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whiskey 증류주 виски 

white paper 백서 цагаан цаас 

wholesale 도매 бөөний худалдаа 

wholesaler of narcotics 마약도매업자 мансууруулах бодисын бөөний 

худалдаачин 

wholesaler of psychotropic drugs 향정신성의약품도매업자 сэтгэцэд 

нөлөөлдөг эмийн бөөний худалдаачин 

wholly revised edition 전정판 бүрэн шинэчилсэн хэвлэл 

width 폭 өргөн 

wild animal 야생동물 зэрлэг амьтан 

wild animal or/and plant 야생동식물 зэрлэг амьтан буюу ургамал 

wild bird and animal breeding business 야생조수사육업 зэрлэг шувуу 

болон амьтан үржүүлэх бизнес 

wilfully 고의로 зөрүүдлэх, санаатайгаар 

wilfulness 고의 санаа, санаатайгаар 

will 유서;유언;의사(意思) хүсэл, зориг, гэрээслэл 

willful 고의의 зориудын, санаатай 

winning of a lawsuit 승소 шүүхийн маргаан /зарга хожих 

winning of a prize 수상 шагнал хүртэх 

wiretapping 감청;도청(盜聽) утас чагнах 

wiretapping equipment 감청설비 утас чагнах төхөөрөмж 

withdrawal 철회;취하;탈퇴;포기;해제;회수(回收) буцаан авалт, эргүүлэн 

авалт, татгалзал 

withdrawal from lawsuit 소송탈퇴 шүүхийн заргаас татгалзах 

withdrawal from office 사임 албан байгууллагаас халагдах 

withdrawal from the court 퇴정 шүүхээс татгалзах 

withdrawal of a public prosecution 공소취소 нийтээр нь яллахаас 
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татгалзах 

withdrawal of an appeal 상소취하 давж заалдахаас татгалзах 

withdrawal of appeal 항소취하 давж заалдсан өргөдлөө буцаах 

withdrawal of litigation 소취하 заргаа буцаах 

withholding 원천징수 татгалзах 

withholding deduction 원천공제 суутгалаас татгалзах 

withholding of a public prosecution/indictment/action 공소보류 нийтээр нь 

яллах, ял тулгах, шүүхийн мөрдөлтөөс татгалзах 

withholding receipt 원천징수영수증 хүлээн авахаас татгалзах 

withholding reservation 유보(留保) нөөцөөс татгалзах 

withholding tax 원천징수세 татвар төлөхгүй байх 

withholding tax rate 원천징수세율 татвараас татгалзах төвшин 

within considerable/substantial/reasonable period of time 상당기간내 

боломжтой хугацааны хүрээнд  

within the time limit 기한내에 дэг журмын хүрээнд 

without compensation 무상의 нөхөн төлбөргүй 

without delay 지체없이 сааталгүй 

without funds/means 무자력(無資力)의 санхүүжилтгүй 

without license 무면허의 тусгай зөвшөөрөлгүй 

without permission 무허가의 зөвшөөрөлгүй 

witness 입회인;증인;참고인 гэрч, гэрчийн мэдүүлэг 

witness oath 증인선서 гэрчийн тангараг 

woman work 여성근로 эмэгтэйчүүдийн ажил 

woman worker 여성근로자 эмэгтэй ажилчин 

women policy 여성정책 эмэгтэйчүүдийн талаарх бодлого 

women policy deliberation committee 여성정책심의위원회 эмэгтэйчүүдийн 
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бодлого хэлэлцэх хороо 

women's welfare clinic 여성복지상담소 эмэгтэйчүүдийн халамжийн 

эмнэлэг 

women's welfare counsel center 여성복지상담소 эмэгтэйчүүдийн нийгмийн 

халамжийн зөвлөлгөө өгөх төв 

women's welfare counseling center 여성복지상담소 эмэгтэйчүүдийн 

нийгмийн халамжийн зөвлөлгөө өгөх төв 

women-related facility 여성관련시설 эмэгтэйчүүдтэй холбоотой байгууламж 

woodland 임야 ой, хөвч 

woodland map 임야도 ойн зураглал 

woodlands income 산림소득 ойн орлого 

work 공사(工事);공작물;근로;노동;업무 ажил 

work in author's personal name 기명저작물 зохиогчийн өөрийн нэрээр 

ажиллах 

work method 공법(工法) ажлын арга барил 

work of art 미술저작물 урлагийн бүтээл 

work place 노역장 ажлын байр 

worker 근로자;노무자;사원;종업원 ажилчин 

worker at a small or medium firm 중소기업근로자 жижиг буюу дунд пүүсийн 

ажилчин  

worker by the hour 시간제근로자 цагийн ажилчин 

worker in special occupational category 특수직종근로자 тусгай мэргэжлийн 

ангилалын ажилчин 

worker's compensation 산업재해보상 ажилчдын нөхөн төлбөр 

workers dispatch business/service 근로자파견사업 ажилчид илгээх бизнес, 

үйлчилгээ 

workers welfare projects 근로자후생복지사업 ажилчдын нийгмийн 
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хамгааллын төсөл  

workers' organizations 근로자단체 ажилчдын байгууллага 

workers' union 노동조합 ажилчдын холбоо 

workers' vocational training 근로자직업훈련 ажилчдын мэргэжлийн 

сургалт 

workers-preferred savings 근로자우대저축 ажилчдад зориулсанхадгаламж  

workers/employees and employers 노사 ажилчид болон ажил олгогчид 

workhouse 노역장 ажлын байр 

working 노동;노동력 ажил, ажиллагаа 

working committee 실무위원회 ажилчдын хороо 

working condition 근로조건 ажлын нөхцөл 

working expenses 경상비 ажлын зардал 

working fund 운영기금 ажлын сан 

working hours 근로시간;근무시간;취업시간 ажлын цаг 

working woman 근로여성 ажилчин эмэгтэй 

workman 노무자 хар ажилчин 

workplace 공장 ажлын байр 

workplace 작업장 ажилчдын харъяа  

workplace childcare facilities 직장보육시설 хүүхэд асрах ажлын байрны 

төхөөрөмж 

workplace mutual-aid association 직장공제회 ажлын байрны харилцан 

туслах нийгэмлэг 

workplace nursery facilities 직장보육시설 хүүхэд саатуулах газрын ажлын 

байрны төхөөрөмж 

workshop 작업장 ажлын байр, хөдөлмөрийн талбар 

workshop nursery facilities 직장보육시설 урлангийн тоног төхөөрөмж 
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world community of nations 국제사회 үндэстнүүдийн дэлхийн хамтын 

нийгэмлэг 

world peace 국제평화 дэлхий нийтийн энх тайван 

World Trade Organization 세계무역기구 Дэлхийн Худалдааны 

Байгууллага 

worth 가치 үнэ, хэрэгцээ 

wounds 부상(負傷) шарх 

writ 영장 шүүхийн шийдвэр 

writ of care and custody 감호영장 халамж үзүүлэх болон асран 

хамгаалах тухай шүүхийн шийдвэр 

writ of confinement/arrest/custody 구속영장 шоронд хорих, баривчлах, 

цагдан хорих тухай шүүхийн шийдвэр 

writ of protective custody 감호영장 хамгаалалтын зорилгоор цагдан 

хорих тухай шүүхийн шийдвэр 

writ of summons 소환장 шүүхэд дуудах тухай захирамж 

written adjudication/ruling 재결서 шүүхийн бичгээр гаргасан шийдвэр, 

тогтоол 

written admonition 계고서 бичгээр үйлдсэн анхааруулга 

written agreement 서면합의;합의서 бичгээр байгуулсан хэлэлцээр 

written appeal 상소장;항고장;항소장 давж заалдах өргөдөл бичгээр гаргах 

written application 신청서;출원(出願)서 бичгээр гаргасан өргөдөл 

written application for construction/ building permission 건축허가신청서 

барилга барих, барилгын зөвшөөрөл авах тухай бичгээр гаргасан 

өргөдөл 

written application for design registration 의장등록출원서 шинэ санаа 

бүртгүүлэх тухай бичгээр гаргасан өргөдөл 

written application for registration 등기신청서 бүртгүүлэх тухай бичгээр 
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гаргасан өргөдөл 

written application for the registration of trademark 상표등록출원서 

барааны тэмдэг бүртгүүлэх тухай бичгээр гаргасан өргөдөл 

written appraisal 감정서;감정평가서 бичгээр гаргасан үнэлгээ 

written approval 승인서 бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

written certification/authentication 인증서 бичмэл гэрчилгээ  

written claim for freight 운임청구서 ачааны талаар бичгээр гомдол гаргах 

written conciliation/mediation 조정서 бичгээр эвлэрүүлэх, зуучлах, 

тодорхойлолт 

written contract 계약서;서면계약 бичгээр үйлдсэн контракт 

written contract/agreement for merger 합병계약서 хэргийг нэгтгэх тухай 

бичгээр хийсэн контракт, хэлэлцээр 

written decision 결정서 бичгээр гаргасан шийдвэр 

written defence/plea/reply/answer 답변;답변서 бичгээр хамгаалах, гуйх, 

хариулах, асуух 

written demand/request for attendance 출석요구서 ирэхийг бичгээр 

шаардах, хүсэх 

written estimate 견적서 бичгээр хийсэн тооцоо 

written examination 서면심리 байцаалтын тэмдэглэл 

written information/accusation 고발장 бичгээр өгсөн мэдээлэл, ногдуулсан 

ял 

written instructions to make a medical examination 검진지령서 эмнэлэгийн 

үзлэг хийх тухай бичгээр өгсөн заавар 

written interpellation 질문서 бичгээр тавьсан асуулга 

written investigation 조사서 бичгээр үйлдсэн хэрэг бүртгэлт 

written judgment 판결문 шүүхийн бичгээр гаргасан шийдвэр 
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written labor/employment contract 근로계약서 хөдөлмөр эрхлэх тухай 

бичгээр хийсэн контракт 

written merger contract/agreement 합병계약서 бичгээр үйлдсэн нэгтгэх 

тухай контракт, хэлэлцээр 

written notification/notice 고지서 бичгээр хийсэн мэдэгдэл, мэдээлэл 

written oath 선서서 бичгээр өргөсөн тангараг 

written objection/appeal 이의신청서 бичгээр гаргасан эсэргүүцэл, давж 

заалдах 

written opinion 의견서 бичгээр гаргасан дүгнэлт 

written opinion on audit and inspection 감사의견서 аудит болон хяналт 

шалгалтын тухай бичгээр гаргасан дүгнэлт 

written order of inspection 임검지령서 хяналт шалгалтын тухай бичгээр 

гаргасан тогтоол 

written prosecution 공소장 бичгээр мөрдөн байцаалт явуулах  

written purchase approval 구매승인서бичгээр гаргасан зөвшөөрөл  

written reason 이유서 бичгээр гаргасан шалтгаан 

written record 조서 бичгээр бэлдсэн илтгэл 

written report 신고서 бичгээр гаргасан тайлан 

written report on final accounts 결산보고서 дансны үлдэгдлийн бичгээр 

гаргасан тайлан  

written report on the settlement of accounts 결산보고서 дансны гүйлгээний 

тухай бичгээр гаргасан тайлан  

written request/application for examination 심사청구서 шалгуулах тухай 

бичгээр гаргасан хүсэлт, өргөдөл  

written resolution 서면결의 бичгээр гаргасан тогтоол  

written result of autopsy 검안서 задлан шинжилгээний бичгээр гаргасан 

дүгнэлт 
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written review 서면심리 бичгээр гаргасан тайлан 

written settlement of accounts concerning revenue and expenditure 세입 

(歲入)세출결산서 орлого, зарлагатай холбоотой бичгээр хийсэн дансны 

гүйлгээ 

written statement 진술서 бичгээр хийсэн мэдэгдэл 

written transportation/carriage contract 운송계약서 бичгээр хийсэн ачаа, 

зорчигч тээвэрлэх контракт 

written warranty 결약서 бичгээр гаргасан баталгаа 

wrongful 부당한;부정한;불법한 хууль бус 

wrongful act 부당행위 хууль бус үйл ажиллагаа 

wrongful calculation 부당행위계산 хууль бус тооцоо 

wrongful gain 부당이득 хууль бус ашиг 

wrongful use 부정사용 хууль бусаар ашиглах
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year in question 당해연도 тухайн жил 

year-end settlement/finalization 연말정산 оны эцэст шийдэх, дуусгах 

yearly installment 연부 жилээр хуваасан төлбөр 

yearly installment payment 연부연납 жилээр хуваариласан төлбөр 

yearly wage 연간급여 жилийн цалин  

years of continuous employment/service 계속근로연수 тасралтгүй  

ажилласан жилүүд 

years of employment 근로연수 ажилтай байсан жилүүд 

yield 양보 ургац, ашиг өгөх 

youth 청소년 залуу үе

Y

Y 
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zone 구역 бүс, талбай 

zone of prevention of radio wave disturbance 전파장해방지구역 радио  

долгионд саад учруулахаас урьдчилан сэргийлэх бүс 

 

 

Z

Z 
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가감 ￭ 10 

가검역증 ￭ 423 

가공물 ￭ 413 

가공업자 ￭ 413 

가공자 ￭ 388 ￭ 413 

가공품 ￭ 413 

가납 ￭ 423 

가납재판 ￭ 423 ￭ 272 

가내공업 ￭ 159 ￭ 233 

가담 ￭ 366 

가도(假道) ￭ 424 ￭ 545 

가등기 ￭ 423 

가등기가처분 ￭ 423 

가등기권 ￭ 483 

가등기권리자 ￭ 383 

가등기담보 ￭ 424 

가등기담보권 ￭ 424 ￭ 480 

가등기명의인 ￭ 232 ￭ 383 ￭ 389 
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가등기의무자 ￭ 384 

가등록 ￭ 424 

가명 ￭ 197 ￭ 200 
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가분채무 ￭ 157 

가사노동 ￭ 234 

가사대리권 ￭ 464 ￭ 480 

가사비송 ￭ 198 

가사비송사건 ￭ 338 

가사비송절차 ￭ 198 

가사사건 ￭ 68 ￭ 159 

가사사건가사조정 ￭ 198 

가사사용인 ￭ 234 ￭ 381 

가사소송 ￭ 198 

가사소송절차 ￭ 198 

가사조사관 ￭ 198 

가사조정 ￭ 99 

가산금 ￭ 11 

가산세 ￭ 536 

가산세;부가세 ￭ 11 ￭ 537 

가산세액 ￭ 11 

가산임금 ￭ 361 

가서명 ￭ 250 
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가석방;가출옥 ￭ 365 ￭ 424 

가석방기간 ￭ 377 ￭ 378 ￭ 546 

가석방심사 ￭ 183 ￭ 476 ￭ 477 

가석방자 ￭ 365 

가석방처분 ￭ 221 

가선박국적증서 ￭ 423 

가설인 ￭ 200 

가압류 ￭ 424 ￭ 501 

가압류결정  ￭ 133 ￭ 487 

가압류명령 ￭ 354 

가압류법원 ￭ 119 

가압류신청 ￭ 35 ￭ 466 

가압류절차 ￭ 411 

가압류집행 ￭ 186 

가압류채권자 ￭ 83 ￭ 121 ￭ 424 

가압류취소 ￭ 478 

가압류해방금 ￭ 324 

가액 ￭ 179 

가액;가치;유상 ￭ 568 

가옥 ￭ 317 

가옥;주택 ￭ 234 

가옥대장 ￭ 234 

가옥대장등본 ￭ 73 

가유치 ￭ 423 

가입 ￭ 256 

가입;결합;병합;입회(入會) ￭ 268 

가입;기입;기재;기장(記帳);등록 ￭ 

176 

가입;동의 ￭ 3 

가입;응모;인수;청약 ￭ 529 

가입강제 ￭ 97 

가입계약;인수계약 ￭ 529 

가입자 ￭ 396 

가입자;계원;위원 ￭ 315 

가입자;발기인;응모자;인수인;주식인

수인;청약자 ￭ 529 

가정(假定) ￭ 42 

가정(家庭);가정(家庭)의 ￭ 233 

가정(家庭);가정(家庭)의;세대 ￭ 234 

가정법원소년부 ￭ 276 

가정법원장 ￭ 77 

가정보육시설 ￭ 233 

가정의례 ￭ 198 

가정폭력 ￭ 159 

가정폭력범죄 ￭ 122 

가족;가정(家庭);가정(家庭)의;세대 ￭ 

197 

가족관계 ￭ 198 

가족노동력 ￭ 198 ￭ 234 

가족농 ￭ 198 ￭ 234 

가족부양 ￭ 198 ￭ 535 

가족수당 ￭ 197 

가족제도 ￭ 198 

가주소 ￭ 423 ￭ 545 

가중 ￭ 20 ￭ 244 

가중;산입 ￭ 10 
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가중감경 ￭ 20 ￭ 244 

가중처벌 ￭ 20 

가지급금 ￭ 402 ￭ 423 

가집행 ￭ 423 

가집행면제 ￭ 187 

가집행선고 ￭ 134 ￭ 417 ￭ 500 

가처분 ￭ 423 ￭ 545 

가처분결정 ￭ 133 
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가처분명령 ￭ 355 

가처분절차 ￭ 411 

가처분채권자 ￭ 385 ￭ 346 

가출 ￭ 2 ￭ 148 

가출옥 ￭ 545 

가치 ￭ 585 

가치공로(功勞);본안 ￭ 317 

가퇴원 ￭ 423 ￭ 545 

가퇴원;가퇴원 ￭ 457 

가해자 ￭ 40 ￭ 380 ￭ 570 

가해자;범인;범죄자;행위자 ￭ 348 

가호적 ￭ 545 

가혹행위 ￭ 124 ￭ 228 

가환부 ￭ 424 ￭ 545 

각급 ￭ 569 

각급기관 ￭ 19 

각서 ￭ 288 ￭ 315 

각서;어음 ￭ 340 

각하;불수리;폐기 ￭ 456 

각하결정 ￭ 133 ￭ 487 

간사 ￭ 16 ￭ 187 

간섭;방해 ￭ 257 

간섭;심판참가;참가 ￭ 262 

간음;간통 ￭ 17 

간이공판절차 ￭ 533 

간이세금계산서 ￭ 507 

간이세액표 ￭ 539 ￭ 542 

간이세율 ￭ 507 

간이오수정화조 ￭ 507 

간이인도 ￭ 532 

간인 ￭ 493 

간접강제 ￭ 246 

간접보상 ￭ 246 

간접비 ￭ 246 ￭ 360 

간접세 ￭ 246 

간접점유 ￭ 246 

간접정범 ￭ 407 

간주하다;보다 ￭ 136 

간주하다;향응 ￭ 558 

간질 ￭ 178 

간첩 ￭ 179 

간첩;탐지 ￭ 519 

간첩죄 ￭ 122 

간행물 ￭ 431 

간행물;공개;공시;공포;공표;반포;발행

;출판 ￭ 431 

감가상각 ￭ 142 
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감가상각방법 ￭ 317 

감가상각비 ￭ 142 

감가상각액 ￭ 142 

감가상각자산 ￭ 142 

감가상각충당금 ￭ 142 

감경 ￭ 135 

감경;경감 ￭ 322 ￭ 446 

감금;감치;구금;구속;구치;억류 ￭ 

144 

감금;구금;구속;구인(拘引);구치;보관;

영치;유치(留置) ￭ 126 

감금;구금;구속;구치;수감;유치(留置) 

￭ 101 

감급 ￭ 370 ￭ 490 

감급 노임 ￭ 576 

감급;감봉 ￭ 446 

감독관 ￭ 533 

감독관;감독자 ￭ 533 

감독관;감독자;감리자;관리인 ￭ 534 

감독관;장학관 ￭ 534 

감독관청;감독관공서 ￭ 533 ￭ 534 

감독권 ￭ 534 

감독기관 ￭ 534 

감독의무 ￭ 345 

감독의무자 ￭ 387 

감독조서 ￭ 463 

감독청 ￭ 534 

감독행정청 ￭ 534 

감리업무 ￭ 534 

감면 ￭ 323 ￭ 447 

감면 감면세 ￭ 446 ￭ 542 

감면세액 ￭ 29 ￭ 446 

감면소득 ￭ 243 ￭ 543 

감면소득금액 ￭ 27 ￭ 543 

감면신청 ￭ 35 ￭ 466 

감별 ￭ 146 ￭ 149 

감별;분별;차별;차별대우 ￭ 150 

감봉처분 ￭ 153 ￭ 312 

감사(監査) ￭ 44 

감사(監事);감사인(監査人) ￭ 44 

감사관 ￭ 44 

감사록 ￭ 44 

감사보고서 ￭ 44 
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감수(監守);감시 ￭ 346 
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감시 ￭ 361 ￭ 578 

감시권 ￭ 45 

감액 ￭ 446 

감액조정 ￭ 13 

감액청구 ￭ 467 

감염자 ￭ 248 
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감자(減資) ￭ 135 

감자(減資);자본감소 ￭ 446 

감자무효 ￭ 263 ￭ 342 

감자차익 ￭ 215 ￭ 307 

감정;심사;평가 ￭ 37 

감정가격 ￭ 37 

감정가액 ￭ 37 

감정결과 ￭ 473 

감정기관 ￭ 37 

감정료 ￭ 37 ￭ 75 

감정사항 ￭ 311 

감정서;감정평가서 ￭ 586 

감정유치 (鑑定留置) ￭ 101 

감정인 ￭ 37 

감정증인 ￭ 190 

감정평가 ￭ 37 

감정평가가격 ￭ 406 

감정평가기관 ￭ 37 

감정평가사 ￭ 74 

감정평가서 ￭ 37 

감정평가업자 ￭ 37 

감정평가제도 ￭ 37 

감찰;검사;검수(檢受);검열;사찰;열람;

임검;조사 ￭ 252 

감청;도청(盜聽) ￭ 165 ￭ 581 

감청설비 ￭ 165 ￭ 581 
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감항능력주의의무 ￭ 164 

감형 ￭ 322 ￭ 446 

감호 ￭ 67 

감호;보호감호 ￭ 421 

감호시설 ￭ 194 

감호영장 ￭ 577 ￭ 585 

감호청구 ￭ 465 ￭ 466 

갑류무역대리업 ￭ 83 

갑판적 ￭ 219 ￭ 296 

강간 ￭ 438 
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강도(强度)동기;의도 ￭ 256 

강도(强盜);도난 ￭ 486 

강도살인 ￭ 233 ￭ 328 

강박 ￭ 163 

강박;강제 ￭ 86 

강요 ￭ 207 

강요;강제 ￭ 97 

강요;노동력;위력;폭력 ￭ 206 

강임 ￭ 140 

강제경매 ￭ 97 

강제경매개시결정 ￭ 89 

강제경매신청 ￭ 34 

강제경매절차 ￭ 411 

강제관리 ￭ 97 

강제근로 ￭ 207 

강제노역 ￭ 98 ￭ 207 

강제력 ￭ 86 ￭ 98 

강제매각 ￭ 97 ￭ 98 
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강제보험 ￭ 98 ￭ 265 

강제이행 ￭ 97 

강제저금;강제저축 ￭ 98 ￭ 265 

강제집행 ￭ 98 

강제집행권 ￭ 479 

강제집행면탈 ￭ 181 

강제집행사건 ￭ 98 

강제집행절차 ￭ 98 ￭ 412 

강제징수 ￭ 86 ￭ 97 

강제처분 ￭ 97 

강제추행 ￭ 245 

강제통용 ￭ 305 

강제퇴거 ￭ 98 

강제퇴거명령 ￭ 98 

강취 ￭ 539 

강행규정 ￭ 98 ￭ 306 ￭ 346 

강화조약 ￭ 373 

개량 ￭ 447 

개량;개선(改善) ￭ 240 

개명 ￭ 75 

개발도상국(가) ￭ 145 

개발부담금 ￭ 145 

개발비 ￭ 145 

개발예정지역 ￭ 145 

개발이익 ￭ 145 

개발이익환수 ￭ 472 

개발제한구역 ￭ 145 

개발제한구역지정 ￭ 144 

개발허가 ￭ 380 

개방대학 ￭ 87 ￭ 352 

개별공시지가 ￭ 350 ￭ 431 

개별신문 ￭ 500 

개별연장급여 ￭ 246 

개산보험료 ￭ 180 

개서 ￭ 460 

개선(改善) ￭ 25 

개선(改選) ￭ 439 

개선명령 ￭ 241 

개선명령;보정명령 ￭ 115 

개설허가 ￭ 380 

개시결정 ￭ 133 

개업비 ￭ 189 

개연성 ￭ 410 

개요 ￭ 178 ￭ 538 

개요;요약;요약서;요지 ￭ 532 

개요;요지 ￭ 359 

개인정보 ￭ 389 

개인정보화일 ￭ 389 

거래관행 ￭ 92 ￭ 520 

거래규제 ￭ 455 ￭ 554 

거래명세서 ￭ 366 ￭ 517 

거래상대방 ￭ 359 

거래소;교환;상환(相換) ￭ 184 

거래원(去來員) ￭ 131 

거래원(去來原) ￭ 511 

거래정지 ￭ 538 ￭ 554 
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거래정지처분 ￭ 153 ￭ 312 

거래제한 ￭ 473 ￭ 554 

거래징수 ￭ 87 ￭ 554 

거류지;결제;수습(收拾);처리;화해 ￭ 

502 

거부;거절 ￭ 448 

거부권 ￭ 480 ￭ 483 

거부처분 ￭ 153 ￭ 312 ￭ 448 

거부처분취소 ￭ 478 

거부처분취소판결 ￭ 272 

거소;주거 ￭ 470 

거소지법 ￭ 284 

거소지정권 ￭ 482 

거절사정 ￭ 448 ￭ 487 

거절이유 ￭ 442 

거절증서 ￭ 72 

거절증서;이의;항변 ￭ 421 

거절증서작성 ￭ 401 ￭ 402 

거주자;주민 ￭ 470 

거주제한 ￭ 472 

건강관리수첩 ￭ 230 ￭ 395 

건강보험 ￭ 230 

건강진단;진찰 ￭ 313 

건강진단서 ￭ 313 

건물가격 ￭ 406 

건물등기 ￭ 451 

건물소유자 ￭ 59 ￭ 361 

건물철거 ￭ 59 ￭ 460 

건설;건축;공사(工事);구조(構造);해석 

￭ 105 

건설공제조합 ￭ 105 

건설근 ￭ 109 

건설근로자 ￭ 106 

건설근로자복지수첩 ￭ 580 

건설근로자퇴직공제회 ￭ 106 

건설기술자 ￭ 105 

건설업 ￭ 105 

건설업면허 ￭ 105 

건설업자 ￭ 105 

건설업자;시공자 ￭ 106 

건설위탁 ￭ 176 

건설이자 ￭ 105 ￭ 257 

건설임대주택 ￭ 105 

건설자금이자 ￭ 257 

건조물;건축 ￭ 59 

건조물;공작물;구조(構造);영조물 ￭ 

527 

건축관계법 ￭ 9 ￭ 59 ￭ 106 

건축물대장 ￭ 59 

건축자재 ￭ 59 ￭ 105 

건축저작물 ￭ 39 

건축제한 ￭ 473 

건축허가 ￭ 59 ￭ 106 

건축허가신청 ￭ 34 

건축허가신청서 ￭ 585 

건축허가일 ￭ 129 
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건폐율 ￭ 59 

검거;구속;구인(拘引);나포;체포 ￭ 39 

검사 ￭ 547 

검사;검안;검열;신문(訊問);심문(審問)

;심사;조사;진단 ￭ 182 

검사대상 ￭ 344 

검사동일체의원칙 ￭ 407 

검사료 ￭ 200 

검사방법 ￭ 252 ￭ 317 

검사보고 ￭ 252 ￭ 462 

검사업무규정 ￭ 353 

검사역;검사자;검수(檢受)원 ￭ 252 

검사유효기간 ￭ 546 

검사직무 ￭ 252 

검사항목 ￭ 252 ￭ 267 

검색;수색 ￭ 493 

검수(檢數) ￭ 539 

검시 ￭ 183 

검시조서 ￭ 399 

검안 ￭ 46 ￭ 399 

검안서 ￭ 131 ￭ 251 ￭ 587 

검역 ￭ 314 ￭ 434 ￭ 435 

검역증 ￭ 434 

검역항 ￭ 435 

검인(檢印) ￭ 38 ￭ 252 ￭ 493 

검인(檢認);공증;인증;증명 ￭ 73 

검인권(檢認權) ￭ 73 

검정;동의;승낙;승인 ￭ 38 

검정;인가 ￭ 45 

검증;입증;증명 ￭ 569 

검증조서 ￭ 158 ￭ 463 

검진지령서 ￭ 586 

검찰사무 ￭ 420 

검찰사무관 ￭ 220 

검찰서기 ￭ 221 

검찰수사관 ￭ 419 

검찰연구관 ￭ 419 

검찰주사 ￭ 221 

게재 ￭ 251 

게재;계상;기입;기재;산입;포함 ￭ 

242 

격지 ￭ 155 ￭ 459 

격지자간 ￭ 26 ￭ 53 

견련범 ￭ 103 ￭ 348 

견적가격 ￭ 180 

견적기간 ￭ 375 

견적서 ￭ 586 

견책 ￭ 70 ￭ 465 

결격사유 ￭ 223 

결산 ￭ 201 ￭ 503 

결산결과 ￭ 473 

결산기 ￭ 376 ￭ 546 

결산보고 ￭ 463 

결산보고서 ￭ 587 

결산서 ￭ 48 

결산재무제표 ￭ 203 
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결석;궐석;불출석 ￭ 2 

결석재판 ￭ 272 

결선투표 ￭ 202 ￭ 487 

결손;멸실;분실;상실;손비;손실;손해;

피해 ￭ 300 

결손;손실;손실금;흠결(欠缺) ￭ 137 

결손가정 ￭ 137 

결손금;결손금액 ￭ 27 ￭ 137 

결손금;결손금액;손실금 ￭ 28 

결손금처리 ￭ 137 ￭ 152 

결손금처리계산 ￭ 5 ￭ 65 ￭ 137 

결손금처리계산보고 ￭ 523 

결손금처리계산서 ￭ 523 

결손보전 ￭ 119 

결손전보 ￭ 93 ￭ 444 

결손처분 ￭ 154 

결약서 ￭ 110 ￭ 588 

결약서교부의무 ￭ 163 

결의;결정;의결;판정;확정 ￭ 132 

결의;의결 ￭ 471 

결의무효 ￭ 342 

결의무효확인 ￭ 102 

결의부존재 ￭ 338 

결의부존재확인 ￭ 102 

결의사항 ￭ 311 ￭ 471 

결의취소 ￭ 477 

결정;설정;양정(量定);확정 ￭ 145 

결정고시 ￭ 145 

결정서 ￭ 586 

결정세액 ￭ 132 ￭ 202 

결정절차 ￭ 145 ￭ 411 

결제일 ￭ 130 

결함;하자;흠 ￭ 137 

결합 ￭ 262 

결합;관련성 ￭ 103 

결합재무제표 ￭ 88 

겸업 ￭ 100 

겸임 ￭ 100 

겸직금지 ￭ 415 

겸직금지의무 ￭ 163 ￭ 345 

경감 ￭ 1 

경개(更改) ￭ 342 

경계 ￭ 70 

경계(境界) ￭ 57 

경계(警戒);경고 ￭ 577 

경계(警戒);경비(警備) ￭ 225 

경계(境界)선 ￭ 56 ￭ 140 

경과 ￭ 368 

경과;상실;종료 ￭ 283 

경과규정 ￭ 556 

경락 ￭ 531 

경락결정 ￭ 133 

경락기일 ￭ 130 

경락대금 ￭ 406 

경락불허 ￭ 338 

경락인;낙찰자 ￭ 531 
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경락절차 ￭ 410 

경락허가 ￭ 379 

경락허가결정 ￭ 133 

경력직공무원 ￭ 428 

경로당 ￭ 70 ￭ 227 

경로연금;노령연금 ￭ 373 

경로연금;양로연금;노령연금 ￭ 351 

경매 ￭ 43 

경매;입찰 ￭ 53 

경매개시 ￭ 89 

경매개시결정 ￭ 133 

경매기일 ￭ 129 

경매기일공고 ￭ 427 

경매대금(競賣代金) ￭ 26 ￭ 29 

경매법원 ￭ 44 ￭ 119 

경매비용 ￭ 189 

경매신청 ￭ 34 

경매신청;경매청구 ￭ 465 

경매신청등기 ￭ 451 

경매신청인 ￭ 33 ￭ 43 

경매인 ￭ 44 

경매절차 ￭ 44 

경매조건 ￭ 100 

경매조서 ￭ 463 

경매청구 ￭ 80 

경매청구권 ￭ 484 

경미사건 ￭ 321 

경범죄 ￭ 321 ￭ 322 

경비(警備);담보;보안;보전(保全);안전

보장 ￭ 496 

경비(經費);비용 ￭ 189 

경비계엄 ￭ 400 

경상비 ￭ 125 ￭ 352 ￭ 356 ￭ 487 

￭ 584 

경업 ￭ 95 

경업금지 ￭ 415 

경영간섭 ￭ 262 ￭ 304 

경영권 ￭ 479 

경영상황 ￭ 62 ￭ 304 ￭ 524 

경영위임 ￭ 138 ￭ 304 

경영정상화 ￭ 340 

경영지도기준 ￭ 225 

경영지도기준;관리지침 ￭ 304 

경위서 ￭ 191 

경작자 ￭ 124 ￭ 386 

경쟁;경합 ￭ 95 

경쟁계약 ￭ 95 

경쟁입찰 ￭ 95 ￭ 430 

경쟁제한 ￭ 472 ￭ 473 

경쟁질서 ￭ 95 

경정(更定) ￭ 445 

경정(競艇) ￭ 55 

경정(更正);교정(矯正);교정(較正);보

정;수정;시정(是正);정정 ￭ 115 

경정(更正);교정(矯正);보정;시정(是正

) ￭ 444 
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경정(更正)결정 ￭ 132 ￭ 487 

경정등기 ￭ 452 

경정신청 ￭ 34 

경정재결 ￭ 115 ￭ 487 

경제력 ￭ 166 

경제력집중 ￭ 71 ￭ 99 

경제협력개발기구 ￭ 357 

경종업 ￭ 498 

경지 ￭ 38 ￭ 549 

경지정리 ￭ 440 ￭ 446 

경지정리사업 ￭ 440 ￭ 446 

경찰 ￭ 395 

경찰;경찰관 ￭ 395 

경찰경비함정 ￭ 395 

경찰공무원;경찰관;경찰관리 ￭ 395 

경찰관출장소 ￭ 57 ￭ 298 

경찰교육기관 ￭ 166 ￭ 395 

경찰기관 ￭ 395 

경찰병원 ￭ 395 

경찰서 ￭ 395 

경찰위원회 ￭ 395 

경찰지서;파출소 ￭ 395 

경찰청 ￭ 332 

경품 ￭ 211 

경품;부금(賦金) ￭ 401 

경품권 ￭ 218 

경합 ￭ 86 ￭ 100 

경합범 ￭ 328 

경합범;동시범 ￭ 100 

경합범가중 ￭ 20 

계고 ￭ 17 ￭ 408 

계고;훈계 ￭ 16 

계고서 ￭ 17 ￭ 408 ￭ 585 

계구 ￭ 472 ￭ 503 ￭ 550 

계금 ￭ 211 

계기비행 ￭ 254 

계기비행기상상태 ￭ 317 

계기비행방식 ￭ 254 

계모 ￭ 525 

계산서 ￭ 5 ￭ 54 

계산서류 ￭ 5 

계산수표 ￭ 76 

계상 ￭ 165 

계상;계수(計數);산정 ￭ 118 

계상;충당 ￭ 38 

계속고용 ￭ 108 

계속근로연수 ￭ 589 

계속등기 ￭ 452 

계속보험료 ￭ 108 ￭ 488 

계속비 ￭ 108 

계속사용 ￭ 108 

계속중 ￭ 163 

계속중;계쟁중의 ￭ 373 

계수(係數) ￭ 86 

계수(計數) ￭ 98 

계수(計數);산입;산정 ￭ 65 
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계약;도급 ￭ 108 

계약;동의;약정;합의;협약;협정 ￭ 21 

계약관계 ￭ 110 

계약금 ￭ 108 

계약기간 ￭ 376 ￭ 546 

계약내용 ￭ 107 

계약당사자 ￭ 109 ￭ 110 ￭ 368 

계약목적 ￭ 344 ￭ 433 

계약보증금 ￭ 109 ￭ 141 ￭ 161 

계약상대방 ￭ 359 

계약서 ￭ 108 

계약서;서면계약 ￭ 586 

계약서류 ￭ 158 

계약약관 ￭ 521 

계약이행 ￭ 212 ￭ 374 

계약조건 ￭ 109 ￭ 547 

계약조항 ￭ 109 

계약체결 ￭ 99 

계약해제 ￭ 66 

계약해제;해약 ￭ 469 

계약해지 ￭ 546 

계약해지권 ￭ 485 

계엄 ￭ 309 

계열기업;계열회사 ￭ 19 ￭ 530 

계쟁물 ￭ 310 ￭ 528 

계쟁중의 ￭ 42 ￭ 107 ￭ 241 

계정;회계 ￭ 4 

계층 ￭ 527 

계층;등급 ￭ 288 

계호 ￭ 489 ￭ 537 

계획;도면 ￭ 393 

고가물고가품 ￭ 190 ￭ 568 

고도지구(高度地區) ￭ 231 

고도지구(古都地區) ￭ 30 

고등검찰청 ￭ 231 

고등고시 ￭ 231 

고등군사법원 ￭ 231 

고등기술학교 ￭ 231 

고등법원 ￭ 231 

고등법원부장판사 ￭ 77 ￭ 272 

고등법원장 ￭ 77 

고려하다 ￭ 539 

고려하다;보다 ￭ 103 

고령자 ￭ 19 ￭ 499 ￭ 548 

고령자고용 ￭ 171 

고령자고용정보센터 ￭ 171 

고령자고용촉진장려금 ￭ 172 ￭ 417 

고령자인재은행 ￭ 49 ￭ 235 ￭ 396 

고리(高利) ￭ 231 ￭ 231 ￭ 567 

고문(顧問) ￭ 18 ￭ 106 ￭ 117 

고문(拷問) ￭ 550 

고발;고소;소추 ￭ 6 

고발;고지;정보;통고;통지 ￭ 248 

고발;대금(代金);부담금;비용;수수료;

요금;유상 ￭ 75 

고발인 ￭ 249 
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고발인;고소인 ￭ 6 

고발장 ￭ 586 

고소;소장 ￭ 95 

고소권 ￭ 479 ￭ 482 

고소권자 ￭ 381 ￭ 382 

고소기간 ￭ 376 

고소인 ￭ 95 

고소인;원고(原告) ￭ 393 

고속국도 ￭ 331 

고속도로 ￭ 192 

고시;공고;공지(公知) ￭ 427 

고안 ￭ 143 ￭ 236 

고안;도형 ￭ 146 

고용;재직;채용;취업;취직 ￭ 170 

고용계약 ￭ 108 

고용계약;근로계약 ￭ 171 

고용계약기간 ￭ 376 ￭ 546 

고용관계 ￭ 172 ￭ 456 

고용관리 ￭ 171 

고용관리개선 ￭ 171 ￭ 240 

고용관리책임자 ￭ 171 

고용관행 ￭ 171 

고용기간 ￭ 171 

고용동향 ￭ 172 

고용명령 ￭ 171 

고용보험 ￭ 171 

고용보험기금 ￭ 171 

고용보험료 ￭ 171 

고용보험사무조합 ￭ 171 

고용보험사업 ￭ 61 ￭ 171 

고용보험심사관 ￭ 171 

고용보험전문위원회 ￭ 18 ￭ 171 

고용사정(雇傭査定) ￭ 170 

고용사정(雇傭事情) ￭ 172 

고용안정 ￭ 172 

고용안정사업 ￭ 172 

고용원;고용인;근로자;노무자;사원;종

업원;직원;피용자 ￭ 169 

고용자;고용주 ￭ 170 

고용정책 ￭ 171 

고용정책심의회 ￭ 117 

고용정책전문위원회 ￭ 18 

고용조건 ￭ 100 ￭ 170 

고용조정 ￭ 170 

고용지도;직업보도 ￭ 171 

고용직공무원 ￭ 428 

고용촉진 ￭ 171 ￭ 417 

고용촉진시설 ￭ 172 ￭ 194 

고용평등위원회 ￭ 91 

고유목적사업 ￭ 63 ￭ 418 

고유사무 ￭ 249 ￭ 373 ￭ 513 

고유재산 ￭ 249 ￭ 361 ￭ 418 

고의 ￭ 315 ￭ 581 

고의;의도 ￭ 256 

고의로 ￭ 64 ￭ 256 ￭ 581 

고의의 ￭ 256 ￭ 581 
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고장 ￭ 58 ￭ 313 ￭ 359 

고적지;사적;사적지 ￭ 231 

고정부채 ￭ 205 

고정비용 ￭ 205 

고정자산 ￭ 205 

고지 ￭ 342 

고지;통지 ￭ 30 ￭ 340 

고지비용 ￭ 340 ￭ 341 

고지사항 ￭ 310 ￭ 311 

고지서 ￭ 587 

고지세액 ￭ 342 ￭ 540 

고지의무 ￭ 163 

고지의무;통지의무 ￭ 164 

고충 ￭ 222 

고충민원 ￭ 79 

고충심사 ￭ 222 

고충심사위원회 ￭ 222 

고충심사청구 ￭ 467 

고충처리 ￭ 222 

고충처리기관 ￭ 222 

고충처리위원 ￭ 222 ￭ 351 

고충처리절차 ￭ 222 

공갈 ￭ 193 

공갈;협박 ￭ 549 

공개;누설;발견 ￭ 150 

공개매수 ￭ 429 ￭ 545 

공개시장 ￭ 352 ￭ 427 

공개용특허공보 ￭ 427 

공개원칙 ￭ 352 ￭ 407 

공개원칙 ￭ 431 

공개재판 ￭ 430 

공개하다 ￭ 304 ￭ 352 

공격방어방법 ￭ 317 

공공기관 ￭ 425 

공공단체 ￭ 429 

공공도서관;공립공공도서관 ￭ 426 

공공법인;공단(公團);공법인(公法人);

공사(公社);공익법인 ￭ 425 

공공법인;공법인(公法人);공익법인 ￭ 

426 

공공복리;공공복지 ￭ 431 

공공부문 ￭ 430 

공공부조 ￭ 425 

공공사무 ￭ 425 

공공성 ￭ 75 ￭ 425 

공공수역;공유(公有)수면 ￭ 430 

공공시설;공공용시설 ￭ 426 

공공요금 ￭ 430 

공공용 ￭ 429 ￭ 433 

공공용시설 ￭ 431 

공공용재산 ￭ 418 

공공용재산;공용(公用)재산 ￭ 429 

공공용지 ￭ 282 

공공의 ￭ 425 

공공이익;공익 ￭ 426 

공공직업훈련 ￭ 430 
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공공질서;공서(公序);사회질서 ￭ 429 

공공차관협약 ￭ 427 

공과금 ￭ 425 

공관;사절(使節) ￭ 322 

공권;공권력 ￭ 220 ￭ 425 

공금 ￭ 426 

공급 ￭ 535 

공급;공여;법규정;제공;조문 ￭ 422 

공급가액 ￭ 535 ￭ 568 

공급계약 ￭ 21 ￭ 109 ￭ 535 

공기업 ￭ 426 

공단(工團);공업단지 ￭ 247 

공도;공로(公路) ￭ 430 

공동광업권자 ￭ 270 

공동광업출원인 ￭ 269 ￭ 271 

공동구 ￭ 91 ￭ 232 

공동구조자 ￭ 271 

공동권리자 ￭ 270 

공동담보;공동보증 ￭ 271 

공동담보등기 ￭ 452 

공동담보목록 ￭ 264 ￭ 293 

공동대리인 ￭ 269 

공동대표 ￭ 271 

공동면책 ￭ 91 ￭ 269 

공동보증 ￭ 85 

공동보증인 ￭ 84 

공동보증인 ￭ 85 ￭ 271 ￭ 270 

공동부령 ￭ 271 

공동불법행위 ￭ 271 ￭ 272 

공동불법행위자 ￭ 271 ￭ 390 

공동사업 ￭ 269 

공동상속 ￭ 270 

공동상속분 ￭ 504 

공동상속인 ￭ 84 ￭ 85 ￭ 270 

공동상속재산 ￭ 250 ￭ 272 

공동상표 ￭ 271 

공동소송 ￭ 85 ￭ 270 

공동소송인 ￭ 84 ￭ 270 

공동소송참가 ￭ 271 

공동소유 ￭ 271 

공동소유자 ￭ 271 

공동시설세 ￭ 91 ￭ 270 

공동신청 ￭ 269 

공동심판 ￭ 269 

공동어업권 ￭ 270 

공동업무집행사원 ￭ 187 

공동위험 ￭ 92 

공동유언집행 ￭ 271 

공동으로 ￭ 241 ￭ 272 

공동의무자 ￭ 84 ￭ 85 ￭ 382 

공동의장 ￭ 84 

공동이익 ￭ 91 ￭ 329 

공동저당 ￭ 271 

공동저작권자 ￭ 113 

공동저작물 ￭ 272 

공동저작자 ￭ 84 
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공동저작프로그램 ￭ 272 

공동점유 ￭ 271 

공동정범 ￭ 85 ￭ 271 

공동주택;아파트 ￭ 31 

공동지배인 ￭ 85 ￭ 270 

공동체 ￭ 92 

공동피고인 ￭ 84 ￭ 269 

공동해손 ￭ 216 

공동해손분담액 ￭ 216 

공동해손채권 ￭ 216 

공람하다 ￭ 150 ￭ 228 ￭ 304 

공로(功勞) ￭ 4 ￭ 155 ￭ 191 

공립학교 ￭ 430 

공매 ￭ 425 ￭ 430 

공매가격 ￭ 425 

공매개시 ￭ 89 ￭ 352 

공매기일 ￭ 36 ￭ 205 ￭ 402 

공매대금 ￭ 412 

공매방법 ￭ 317 

공매보증금 ￭ 53 ￭ 142 ￭ 224 ￭ 

495 

공모(公募) ￭ 430 

공모(公募);공모발행 ￭ 427 

공모(共謀);담합;통모;통정 ￭ 88 

공모(共謀);모의(謀議);통모;통정 ￭ 

105 

공무 ￭ 349 ￭ 426 ￭ 430 

공무담임권 ￭ 485 

공무상비밀 ￭ 349 ￭ 494 

공무상요양비 ￭ 314 

공무상요양일시금 ￭ 301 

공무소 ￭ 220 

공무소;관공서 ￭ 427 

공무원 ￭ 349 ￭ 427 

공무원연금 ￭ 373 ￭ 429 

공무원의제 ￭ 286 

공무원증 ￭ 236 

공무집행방해 ￭ 346 

공문서 ￭ 39 ￭ 349 

공민;국민;시민 ￭ 79 

공민권 ￭ 80 

공민권;국적;시민권 ￭ 79 

공민권행사 ￭ 188 

공범 ￭ 4 ￭ 96 

공범관계 ￭ 4 ￭ 96 

공범자 ￭ 4 ￭ 85 

공법(工法) ￭ 105 ￭ 583 

공법(公法) ￭ 426 

공법(公法)관계 ￭ 426 

공보 ￭ 349 

공부 ￭ 349 ￭ 425 ￭ 429 

공사(工事) ￭ 106 

공사(公使) ￭ 146 

공사(公事) ￭ 349 ￭ 426 ￭ 430 

공사(工事);공작물;근로;노동;업무 ￭ 

583 
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공사(工事)금액 ￭ 105 ￭ 116 

공사(公私)단체 ￭ 429 

공사(公私)의 ￭ 429 

공사관(公使館) ￭ 287 

공산품 ￭ 247 ￭ 306 

공상군경 ￭ 511 

공서양속 ￭ 429 

공설묘지 ￭ 425 

공소 ￭ 425 ￭ 429 

공소권 ￭ 45 ￭ 399 

공소기각 ￭ 151 

공소기각결정 ￭ 133 

공소보류 ￭ 538 ￭ 582 

공소불가분 ￭ 246 

공소사실 ￭ 117 ￭ 123 ￭ 196 

공소시효 ￭ 402 

공소시효기간 ￭ 377 

공소유지 ￭ 303 ￭ 538 

공소장 ￭ 587 

공소장;공소제기;기소;소추 ￭ 246 

공소장변경 ￭ 323 

공소장부본 ￭ 113 

공소제기 ￭ 419 

공소취소 ￭ 66 ￭ 581 

공소효력 ￭ 166 

공술 ￭ 548 

공술;기입;기재;진술 ￭ 523 

공시 ￭ 427 

공시방법 ￭ 318 

공시사항 ￭ 311 

공시송달 ￭ 501 

공시의무 ￭ 163 ￭ 164 ￭ 345 

공시지가 ￭ 350 ￭ 431 

공시최고 ￭ 427 ￭ 430 

공시최고기일 ￭ 130 ￭ 205 

공시최고신청 ￭ 33 

공시최고신청인 ￭ 33 

공시최고절차 ￭ 412 

공신력 ￭ 122 ￭ 430 

공신력;신뢰;신뢰도;신빙성;신용성 ￭ 

120 

공안 ￭ 430 

공업소유권;산업재산권 ￭ 247 

공업소유권의보호 ￭ 421 

공업지역 ￭ 247 

공업표준 ￭ 248 

공업화공법 산업 ￭ 248 

공여 ￭ 135 

공여;교부;교부금;보조금;수여;장려금;

허가 ￭ 221 

공여;기부;기여;기여금;부담부분;분담

금;분담액;출연(出捐);출자 ￭ 110 

공여;알선;제공 ￭ 348 

공연 ￭ 429 

공연권 ￭ 478 

공연장 ￭ 429 
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공연장업 ￭ 60 ￭ 429 

공연한 ￭ 31 ￭ 84 ￭ 165 ￭ 181 ￭ 

346 

공연히 ￭ 31 ￭ 84 ￭ 182 ￭ 347 

공영기업 ￭ 175 ￭ 431 

공용(共用) ￭ 92 ￭ 272 

공용(公用) ￭ 431 ￭ 567 

공용(公用)물 ￭ 344 

공용(公用)물 ￭ 426 ￭ 548 

공용(公用)부담 ￭ 75 ￭ 427 

공용(公用)시설보호지구 ￭ 426 

공용(公用)재산 ￭ 418 

공용(公用)징수 ￭ 192 ￭ 426 

공원지 ￭ 365 

공유(共有) ￭ 85 

공유(共有)물;공유(共有)재산 ￭ 85 

공유(共有)물분할 ￭ 366 

공유(共有)부분 ￭ 85 

공유(公有)수면관리 ￭ 430 ￭ 431 

공유(共有)의 ￭ 85 ￭ 431 

공유(共有)자 ￭ 85 

공유(共有)지 ￭ 85 

공유(共有)지분 ￭ 85 ￭ 397 

공익근무요원 ￭ 389 

공익단체 ￭ 357 ￭ 429 

공익법무관 ￭ 431 

공익법인 ￭ 114 ￭ 275 

공익사업 ￭ 430 

공익신탁 ￭ 430 ￭ 559 

공익위원 ￭ 315 

공익채권 ￭ 81 

공인노무사 ￭ 74 

공인회계사 ￭ 74 

공인회계사등록부 ￭ 74 

공작물 ￭ 306 

공작물점유자 ￭ 398 

공장 ￭ 195 ￭ 584 

공장도가격 ￭ 196 

공장용지 ￭ 195 

공장재단등기부 ￭ 195 

공장재단목록 ￭ 293 

공장재단저당;공장재단저당권 ￭ 195 

공장저당 ￭ 196 

공전 ￭ 85 

공정(工程) ￭ 306 ￭ 413 

공정(公正);공평 ￭ 197 

공정(公正);공평;중립 ￭ 238 

공정(公正);공평;형평 ￭ 179 

공정(公正);재판관 ￭ 276 

공정거래 ￭ 196 

공정거래위원회 ￭ 196 

공정거래질서 ￭ 197 

공정경쟁 ￭ 196 

공정경쟁규약 ￭ 196 

공정력;공증;인증;증명 ￭ 45 

공정안전보고서 ￭ 413 
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공정증서;공증문서 ￭ 44 ￭ 340 

공정증서원본 ￭ 359 

공정증서작성 ￭ 402 

공제(共濟) ￭ 329 

공제(控除) ￭ 531 

공제(控除);손비 ￭ 135 

공제(控除)계산서 ￭ 136 ￭ 523 

공제(共濟)금 ￭ 52 ￭ 329 

공제(控除)금;공제(控除)액 ￭ 135 

공제(控除)기간 ￭ 136 

공제(共濟)기간 ￭ 377 

공제(共濟)료 ￭ 200 

공제(共濟)료 ￭ 52 

공제(控除)세액 ￭ 135 ￭ 540 

공제(控除)액 ￭ 27 

공제(共濟)약관 ￭ 39 ￭ 547 

공제(共濟)제도 ￭ 329 

공제(共濟)조합 ￭ 329 

공제(控除)지급 ￭ 370 

공제(共濟)지급 ￭ 371 

공제(控除)한도 ￭ 135 ￭ 192 ￭ 

291 

공제(共濟)회 ￭ 329 

공조 ￭ 329 

공중도덕 ￭ 427 

공중위생 ￭ 426 

공중접객업 ￭ 426 

공중접객업자 ￭ 426 

공중통신사업자 ￭ 430 

공증력 ￭ 166 

공증인 ￭ 340 

공증인가 ￭ 45 

공증인가합동법률사무소 ￭ 270 ￭ 

271 

공증제도 ￭ 340 

공지(空地) ￭ 172 ￭ 352 ￭ 565 ￭ 

568 

공지(公知) ￭ 349 

공직 ￭ 349 ￭ 427 

공직선거 ￭ 167 

공직선거의예비후 ￭ 401 

공직선거의후보자 ￭ 66 

공직유관단체 ￭ 430 

공직자 ￭ 430 

공직자재산등록 ￭ 418 

공직취임 ￭ 539 

공채 ￭ 425 

공채증서 ￭ 136 

공청;공청회 ￭ 426 

공탁;공탁금;공탁물;기탁;매장(埋藏)

물;보증금;예금;예치;예치금;예탁; 

증거금 ￭ 141 

공탁;기탁 ￭ 142 

공탁공무원 ￭ 141 ￭ 428 

공탁금;기탁금;예치금;증거금 ￭ 141 

공탁금액 ￭ 141 
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공탁명령 ￭ 141 

공탁물 ￭ 141 

공탁물보관자 ￭ 126 

공탁서 ￭ 141 

공탁소 ￭ 141 ￭ 142 

공탁의무 ￭ 164 

공탁의무액 ￭ 26 

공탁자;기탁자;예금자 ￭ 142 

공탁절차 ￭ 412 

공탁통지 ￭ 341 

공통손익 ￭ 91 

공판(共販) ￭ 270 

공판(公判);심리;심판심리;재판 ￭ 

558 

공판개정;심리개시 ￭ 89 

공판기일 ￭ 129 ￭ 558 

공판심리 ￭ 558 

공판절차 ￭ 412 ￭ 559 

공판정 ￭ 558 

공판정;법원 ￭ 118 

공판조서 ￭ 422 ￭ 462 

공판조서열람 ￭ 252 

공판준비 ￭ 402 

공판청구 ￭ 465 

공포 ￭ 417 

공표;선고;선언;신고 ￭ 134 

공표;포고 ￭ 413 

공표권 ￭ 481 

공한지 ￭ 172 ￭ 236 ￭ 566 ￭ 568 

공항개발사업 ￭ 23 

공항개발예정지역 ￭ 399 

공항구역 ￭ 23 

공항시설 ￭ 23 

공항지구 ￭ 23 

공해(公海) ￭ 231 ￭ 352 

공해(公害);오염 ￭ 396 

공해방지;오염방지 ￭ 405 

과(課) ￭ 140 ￭ 494 

과(課);부서(部署);분담;분배;분별;분

할;사단(師團) ￭ 157 

과거 ￭ 369 ￭ 400 

과료(科料) ￭ 321 

과료(過料);과태료 ￭ 203 

과밀억제권역 ￭ 360 

과반수 ￭ 325 

과반수;성년 ￭ 304 

과세 ￭ 240 ￭ 543 

과세가격 ￭ 543 

과세가액;세액 ￭ 29 

과세권 ￭ 45 

과세기간 ￭ 378 ￭ 543 

과세기준;과세표준 ￭ 540 

과세기준일 ￭ 50 ￭ 130 ￭ 540 

과세대상;과세물건 ￭ 344 ￭ 543 

과세대장 ￭ 540 ￭ 543 

과세사업 ￭ 63 ￭ 543 
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과세소득 ￭ 543 

과세예고 ￭ 17 ￭ 405 

과세자료 ￭ 128 ￭ 310 ￭ 543 

과세특례 ￭ 515 ￭ 516 

과세특례자 ￭ 543 

과세표준 ￭ 520 

과세표준과세액 ￭ 26 ￭ 540 

과세표준금;과세표준금액 ￭ 29 ￭ 

540 

과세표준수정 ￭ 477 

과세표준수정신고서 ￭ 462 ￭ 463 ￭ 

475 

과세표준신고;과세표준신고서 ￭ 462 

￭ 475 

과세표준확정신고 ￭ 202 

과세표준확정신고기간 ￭ 378 

과소신고 ￭ 562 

과소신고가산세 ￭ 12 

과소신고소득 ￭ 561 ￭ 562 

과소신고소득금액 ￭ 242 ￭ 562 

과실(果實) ￭ 212 

과실(過失) ￭ 336 

과실(果實);수익 ￭ 412 

과실(過失)범 ￭ 336 ￭ 385 

과실(過失)상계 ￭ 93 

과실(果實)수취권;과실(果實)취득권 ￭ 

481 

과실(果實)취득 ￭ 6 

과실(過失)치사 ￭ 4 ￭ 233 ￭ 306 ￭ 

565 

과실(過失)폭발성물건파열 ￭ 144 

과오납 ￭ 360 

과오납금 ￭ 360 

과잉경매 ￭ 184 

과점 ￭ 351 

과점주주 ￭ 351 

과징금 ￭ 373 

과징금부과 ￭ 240 

과징금부과처분 ￭ 153 ￭ 239 

과태료부과 ￭ 239 

과태료부과처분 ￭ 153 ￭ 239 

과태료사건 ￭ 69 

과태료처분 ￭ 153 

관계공무원 ￭ 427 ￭ 458 

관계당국 ￭ 45 ￭ 94 ￭ 458 

관계법령 ￭ 456 ￭ 458 

관계법률 ￭ 456 ￭ 458 

관계부처 ￭ 458 

관계서류 ￭ 456 ￭ 458 

관계시설 ￭ 456 ￭ 458 

관계인;관계자 ￭ 257 ￭ 367 ￭ 381 

￭ 456 

관계인집회 ￭ 40 ￭ 103 

관계전문가 ￭ 190 ￭ 456 ￭ 516 

관계중앙행정기관 ￭ 70 

관계행정기관 ￭ 14 ￭ 456 
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관계회사 ￭ 92 ￭ 204 ￭ 456 ￭ 

458 

관광객이용시설업 ￭ 552 

관광단지 ￭ 552 

관광복권 ￭ 552 

관광사업;관광업 ￭ 552 

관광사업자 ￭ 63 ￭ 552 

관광숙박업 ￭ 552 

관광자원 ￭ 552 

관람 ￭ 498 ￭ 507 ￭ 571 

관련사건 ￭ 68 ￭ 262 ￭ 456 ￭ 

458 

관련성 ￭ 458 

관련시장(市場) ￭ 456 ￭ 458 

관련재판 ￭ 458 

관련재판적 ￭ 210 ￭ 569 

관례적 ￭ 126 

관리 ￭ 534 

관리;규제;단속;소관(所管)의;수습(收

拾) ￭ 111 

관리;영위;운영;지배;처리;취급 ￭ 

304 

관리;운영;행정;행정부 ￭ 13 

관리권 ￭ 45 

관리권;관리주체 ￭ 304 

관리권자 ￭ 46 ￭ 382 

관리의무 ￭ 305 ￭ 345 

관리인 ￭ 68 

관리인;보관자;보호자 ￭ 126 

관리인;송달영수인;수취인 ￭ 442 

관리인;지배인 ￭ 305 

관리주체 ￭ 305 

관리지침 ￭ 15 

관리책임자 ￭ 77 ￭ 383 

관리청 ￭ 305 ￭ 534 

관리행위 ￭ 8 

관보 ￭ 220 ￭ 349 

관서 ￭ 220 

관세;관세율 ￭ 540 

관세;세관 ￭ 126 

관세범 ￭ 127 

관세사 ￭ 126 ￭ 290 

관세율 ￭ 127 

관세율표 ￭ 540 

관세지역 ￭ 127 ￭ 540 

관세징수 ￭ 87 

관세환급금 ￭ 127 ￭ 448 

관습 ￭ 126 

관습법 ￭ 126 

관용여권 ￭ 349 

관재인 ￭ 16 

관재인;수탁자;신탁재산관리인 ￭ 

559 

관제구 ￭ 111 

관제권 ￭ 111 

관제사 ￭ 22 
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관청 ￭ 14 

관할;관할구역;관할권;소관(所管)의;

재판관할;재판권 ￭ 275 

관할구역 ￭ 157 

관할등기소 ￭ 95 

관할법원 ￭ 94 

관할사건 ￭ 69 

관할위반 ￭ 571 

관할이전 ￭ 75 ￭ 555 

관할지방국세청장 ￭ 91 

관할지세관장 ￭ 229 

관할지정 ￭ 144 

관할지정신청 ￭ 35 ￭ 467 

관허사업 ￭ 62 ￭ 220 

관혼상제 ￭ 71 

광고;선전;홍보 ￭ 18 ￭ 431 

광고선전비 ￭ 18 ￭ 189 

광구 ￭ 320 

광물 ￭ 320 

광상 ￭ 320 

광업 ￭ 321 

광업권 ￭ 320 ￭ 321 ￭ 483 

광업권등록 ￭ 321 ￭ 451 

광업권원부 ￭ 358 ￭ 493 

광업권자 ￭ 321 

광업원부 ￭ 321 

광업재단 ￭ 321 

광업재단등기부 ￭ 320 

광업재단저당 ￭ 320 

광업지적 ￭ 444 ￭ 449 ￭ 454 

광업출원 ￭ 35 

광업출원인 ￭ 33 

광역구직활동비 ￭ 190 

광역시 ￭ 318 

광역시세 ￭ 318 

광역시장 ￭ 311 

광역직업소개 ￭ 268 

광천지 ￭ 320 

광해배상 ￭ 94 

광해조정 ￭ 313 

교과 ￭ 83 ￭ 118 ￭ 126 

교과교육소년원 ￭ 126 

교구 ￭ 544 

교도관 ￭ 115 ￭ 408 

교도소 ￭ 115 

교도소;형무소 ￭ 408 

교도소장 ￭ 229 ￭ 576 

교부;급부;발부;분만;송달;송부;요물성

;인도;출고;해산(解産) ￭ 139 

교부;노동;발부;송달;송부;송치;업무;

역무;영업;용역;재직 ￭ 501 

교부;발부;발행 ￭ 266 

교부금 ￭ 221 

교부금;보조;보조금;장려금 ￭ 530 

교부송달 ￭ 139 ￭ 389 

교부시기 ￭ 549 
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교부신청 ￭ 34 

교부신청;교부청구 ￭ 466 

교부요구 ￭ 468 

교사(敎唆) ￭ 1 ￭ 544 

교사(校舍) ￭ 59 ￭ 492 

교사(敎師);지도사 ￭ 254 

교사(敎唆)범;교사(敎唆)자 ￭ 1 ￭ 

253 ￭ 385 

교섭 ￭ 50 

교섭;협상 ￭ 336 

교섭단체 ￭ 50 ￭ 336 

교수(絞首) ￭ 227 

교수(敎授) ￭ 414 

교육감 ￭ 533 

교육공무원 ￭ 426 ￭ 427 

교육공무원고충심사위원회 ￭ 222 

교육규칙 ￭ 166 ￭ 455 ￭ 487 

교육대학 ￭ 87 ￭ 544 

교육보호 ￭ 166 ￭ 420 

교육비 ￭ 166 ￭ 554 

교육세 ￭ 166 

교육연구관 ￭ 499 

교육연구사 ￭ 275 

교육위원 ￭ 315 

교육장 ￭ 228 

교육재정 ￭ 166 

교육훈련 ￭ 166 

교전상태 ￭ 51 ￭ 522 ￭ 550 

교정(矯正) ￭ 447 

교정(矯正);구제(救濟);구제(救濟)조치 

￭ 459 

교정(矯正);보완;시정(是正) ￭ 446 

교정(較正);보정;수정;정정 ￭ 477 

교정(矯正)교화 ￭ 115 

교정(矯正)교화 ￭ 447 

교정시설 ￭ 115 

교정처분 ￭ 115 ￭ 447 

교차로;교회(交回) ￭ 262 

교차청약 ￭ 124 

교통권역 ￭ 554 

교통기관;교통수단 ￭ 312 

교통기관;교통수단;반출;송부;운송;운

수 ￭ 556 

교통법규위반 ￭ 554 ￭ 571 

교통사고;자동차사고 ￭ 46 ￭ 553 

교통세;통행세 ￭ 554 

교통안전수칙 ￭ 554 

교통안전시설 ￭ 554 

교통영향평가 ￭ 554 

교환 ￭ 256 

교환계약 ￭ 184 

교환사채 ￭ 184 

교환차액 ￭ 26 

교회(敎誨) ￭ 166 ￭ 188 

교회(敎會) ￭ 78 

교회(交回)법 ￭ 262 
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구금기간 ￭ 376 

구금ㆍ보호시설 ￭ 101 

구금일수 ￭ 131 

구금장소 ￭ 102 ￭ 126 ￭ 145 ￭ 

392 

구두변론;구술변론 ￭ 354 

구류 ￭ 373 

구류형 ￭ 500 

구매승인서 ￭ 288 ￭ 587 

구문권 ￭ 481 

구법 ￭ 210 ￭ 405 

구분등기 ￭ 367 ￭ 452 

구분소유;구분소유권 ￭ 157 ￭ 362 

￭ 367 

구분소유관계 ￭ 157 ￭ 362 ￭ 367 

구분소유자 ￭ 362 ￭ 382 

구분지상권 ￭ 157 ￭ 367 

구사채 ￭ 351 

구상 ￭ 139 

구상;구상권;구상채권 ￭ 81 

구상;구상권;구상채권;소구 ￭ 444 

구상권 ￭ 482 

구상권자 ￭ 82 ￭ 382 

구상권행사 ￭ 188 

구상금 ￭ 80 ￭ 139 ￭ 444 

구상요건 ￭ 468 

구세 ￭ 224 

구속;제지 ￭ 472 

구속기간 ￭ 102 ￭ 376 

구속기간갱신 ￭ 460 

구속력 ￭ 54 

구속사유 ￭ 223 ￭ 442 

구속영장 ￭ 577 ￭ 585 

구속영장집행 ￭ 186 

구속영장청구 ￭ 465 

구속적부심사 ￭ 477 

구속적부심사청구권 ￭ 484 

구속집행정지 ￭ 537 

구속취소 ￭ 478 

구속피의자 ￭ 101 ￭ 537 

구수증서 ￭ 158 

구술 ￭ 353 ￭ 569 

구술심리 ￭ 353 

구역 ￭ 590 

구인(求人) ￭ 268 ￭ 348 

구인(求人)신청 ￭ 34 ￭ 35 

구인(求人)자 ￭ 268 

구제(驅除) ￭ 179 ￭ 192 

구제(舊制) ￭ 351 

구제(救濟);구조(救助);부조 ￭ 458 

구제(救濟);보조;부조;알선 ￭ 22 

구제(救濟)명령 ￭ 355 

구제(救濟)신청 ￭ 35 ￭ 467 

구제(驅除)조치 ￭ 312 

구제(救濟)조치 ￭ 312 ￭ 459 

구조(構造) ￭ 105 
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구조(救助) ￭ 469 ￭ 491 

구조(構造);기관;기구(機構);단체;설립

;조직;조직체 ￭ 357 

구조(救助)료 ￭ 245 ￭ 491 

구조(救助)료청구권 ￭ 81 

구조대 ￭ 469 

구주식 ￭ 351 

구직급여 ￭ 25 ￭ 268 

구직신청 ￭ 33 ￭ 170 

구직자 ￭ 268 

구직활동 ￭ 268 

구치소 ￭ 144 ￭ 234 

구획정리 ￭ 282 

국가 ￭ 118 ￭ 331 

국가;상황 ￭ 521 

국가공무원 ￭ 332 ￭ 522 

국가공업단지 ￭ 332 

국가과학기술자문회의 Е ￭ 404 

국가기관 ￭ 331 ￭ 521 ￭ 522 

국가기밀 ￭ 333 ￭ 522 

국가배상 ￭ 521 

국가보상 ￭ 245 ￭ 522 

국가보위 ￭ 333 

국가비상사태 ￭ 331 

국가생명윤리심의위원회 ￭ 331 

국가소방공무원 ￭ 522 

국가소송 ￭ 522 

국가소송등관련사무 ￭ 522 

국가소송수행 ￭ 375 

국가소송수행자 ￭ 388 

국가안보;국가안전보장 ￭ 333 

국가안전보장회의 ￭ 333 

국가에너지기본계획 ￭ 310 

국가원로자문회의 ￭ 18 

국가원수 ￭ 78 ￭ 230 

국가유공자등예우및지원 ￭ 233 

국가이익 ￭ 332 ￭ 522 

국가재정 ￭ 331 ￭ 521 

국가지정문화재 ￭ 125 ￭ 522 

국가행정기관 ￭ 331 

국가행정기관 ￭ 521 

국고 ￭ 333 ￭ 522 

국고귀속 귀속재산 ￭ 146 

국고금 ￭ 213 ￭ 332 ￭ 522 

국고보조금 ￭ 333 ￭ 522 ￭ 530 

국고부담 ￭ 189 ￭ 372 

국고부담금 ￭ 29 

국고수납 ￭ 333 

국고수표 ￭ 333 

국고채무부담행위 ￭ 8 

국교(國敎) ￭ 522 

국교(國交);외교관계 ￭ 147 

국군 ￭ 331 

국권 ￭ 333 

국기(國基) ￭ 211 

국기(國旗) ￭ 331 
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국내범 ￭ 159 ￭ 385 

국내법 ￭ 159 

국내법령 ￭ 9 ￭ 159 

국내사업장 ￭ 159 

국내서면제출기간 ￭ 158 ￭ 159 

국내원천소득 ￭ 159 ￭ 242 

국내원천소득금액 ￭ 27 

국도 ￭ 332 

국립보건원 ￭ 332 

국립식물검역소 ￭ 332 

국무위원 ￭ 315 

국무총리 ￭ 406 

국무회의 ￭ 521 

국민 ￭ 331 

국민경제자문회의 ￭ 331 

국민연금 ￭ 332 

국민연금가입자 ￭ 332 ￭ 383 

국민연금급여 ￭ 332 

국민연금기금 ￭ 332 

국민저축조합 ￭ 332 

국민주 ￭ 333 

국민주신탁 ￭ 333 

국민주택 ￭ 332 

국민주택기금 ￭ 332 

국민주택기금채권 ￭ 332 

국민주택채권 ￭ 332 

국민투자기금 ￭ 332 

국민투표 ￭ 332 ￭ 447 

국민투표사무 ￭ 14 ￭ 15 

국보 ￭ 333 

국새 ￭ 493 

국선변호인 ￭ 119 ￭ 425 ￭ 522 

국선변호인제도 ￭ 119 ￭ 426 ￭ 

522 

국세 ￭ 333 

국세부과 ￭ 240 

국세불복청구 ￭ 438 

국세심사 ￭ 183 

국세심사위원회 ￭ 333 

국세심판관회의 ￭ 502 

국세심판관회의변호인;자문 ￭ 117 

국세우선 ￭ 408 

국세징수 ￭ 87 

국세징수권 ￭ 45 

국세청 ￭ 333 

국세청장 ￭ 91 

국세체납 ￭ 136 ￭ 196 ￭ 333 

국세체납처분 ￭ 154 

국세환급 ￭ 333 ￭ 448 

국세환급가산금 ￭ 11 

국세환급금 ￭ 28 ￭ 29 

국영기업 ￭ 523 

국외범 ￭ 360 ￭ 385 

국외원천소득 ￭ 242 ￭ 243 

국외입양 ￭ 16 

국외취업자모집 ￭ 444 
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국유 ￭ 522 

국유림 ￭ 209 ￭ 523 

국유문화재 ￭ 523 

국유의 ￭ 361 ￭ 523 

국유임야 ￭ 523 

국유재산 ￭ 418 ￭ 522 ￭ 523 

국유지 ￭ 282 ￭ 523 

국유특허권 ￭ 523 

국유화 ￭ 333 

국장(局長) ￭ 147 ￭ 230 

국장(國章) ￭ 331 

국적 ￭ 333 

국적상실 ￭ 140 ￭ 300 

국적이탈 ￭ 1 ￭ 460 

국적취득 ￭ 6 

국적회복 ￭ 455 ￭ 472 

국정(國政) ￭ 14 ￭ 521 ￭ 522 

국정감사 ￭ 252 

국정조사 ￭ 264 

국제개발협회 ￭ 260 

국제거래 ￭ 261 

국제거래질서 ￭ 261 

국제결제 ￭ 261 

국제결제은행 ￭ 49 

국제경쟁력 ￭ 259 

국제경제 ￭ 260 

국제계약 ￭ 259 

국제규제물자 ￭ 261 

국제금융거래 ￭ 260 

국제금융기구 ￭ 260 

국제기관 ￭ 260 

국제기구 ￭ 261 

국제노동기구 ￭ 260 

국제단체 ￭ 259 

국제민간항공기구 ￭ 259 

국제민간항공조약 ￭ 111 

국제범죄 ￭ 260 

국제법규 ￭ 260 

국제부흥개발은행 ￭ 259 

국제사회 ￭ 259 ￭ 585 

국제선박등록 ￭ 261 

국제약속 ￭ 259 

국제연합 ￭ 563 

국제연합군 ￭ 564 

국제연합헌장 ￭ 76 

국제운송 ￭ 261 

국제원자력기구 ￭ 259 

국제저작권 ￭ 260 

국제저작권정보센타 ￭ 260 

국제전기통신연합 ￭ 261 

국제조세 ￭ 261 

국제조세조정 ￭ 13 

국제조약 ￭ 261 

국제조직 ￭ 261 

국제출원일 ￭ 129 ￭ 259 

국제출원절차 ￭ 259 
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국제통화기금 ￭ 260 

국제투자보증기구 ￭ 328 

국제특허 ￭ 261 

국제특허연수부 ￭ 260 

국제특허출원 ￭ 35 ￭ 261 

국제평화 ￭ 261 

국제평화 ￭ 585 

국제표준화기구 ￭ 261 

국제항해 ￭ 261 

국제해사기구 ￭ 260 

국제협력 ￭ 260 

국제협력업무 ￭ 260 

국제협력요원 ￭ 259 

국제협약 ￭ 259 

국제협정 ￭ 259 

국제형사경찰기구 ￭ 260 

국제형사사법공조 ￭ 259 

국제화지원사업 ￭ 261 ￭ 416 

국제회의용역업 ￭ 259 

국채 ￭ 331 ￭ 521 

국채;국채;국채증권 ￭ 521 

국채관리기금 ￭ 521 

국채증권 ￭ 557 

국책 ￭ 332 

국토개발계획 ￭ 332 

국토방위 ￭ 331 

국헌 ￭ 331 

국헌문란 ￭ 531 

국회의원 ￭ 315 

국회의원선거 ￭ 167 

국회의원윤리강령 ￭ 216 

군검찰관 ￭ 319 ￭ 420 

군검찰부 ￭ 319 

군량 ￭ 319 

군령 ￭ 319 

군무원 ￭ 80 

군법 ￭ 319 

군법무관 ￭ 319 

군법회의 ￭ 119 ￭ 320 

군법회의법 ￭ 119 ￭ 284 

군사기기 ￭ 319 

군사기밀 ￭ 101 ￭ 319 

군사법경찰관리 ￭ 319 

군사법원 ￭ 319 

군사분계선 ￭ 319 

군사재판 ￭ 320 

군사행정 ￭ 319 

군세 ￭ 226 

군인 ￭ 315 ￭ 319 ￭ 502 ￭ 510 

군인보험 ￭ 319 

군인연금 ￭ 570 

군전공의수련기관 ￭ 319 

군정(郡政) ￭ 226 

군정(軍政) ￭ 319 

군판사 ￭ 319 

군함 ￭ 320 ￭ 578 



 
620 

권고;알선;제청;주선 ￭ 443 

권능;능력;적격 ￭ 94 

권능;소관(所管)의 ￭ 94 

권력;위력 ￭ 399 

권리 ￭ 478 

권리관계 ￭ 287 ￭ 457 

권리남용 ￭ 2 

권리능력 ￭ 67 

권리등기 ￭ 451 

권리범위 ￭ 192 ￭ 492 

권리범위확인 ￭ 102 

권리범위확인심판 ￭ 135 

권리변경 ￭ 75 

권리변경등기 ￭ 453 

권리변동 ￭ 25 

권리보전 ￭ 403 

권리보호 ￭ 420 

권리설정 ￭ 120 ￭ 180 

권리소멸 ￭ 193 ￭ 283 ￭ 546 

권리승계 ￭ 532 

권리신고 ￭ 341 ￭ 462 

권리실행 ￭ 186 

권리실행;권리행사 ￭ 188 

권리실행절차 ￭ 411 

권리양도;권리이전 ￭ 555 

권리의무 ￭ 485 

권리이전등기 ￭ 453 

권리이전등기절차 ￭ 454 

권리이전절차 ￭ 412 

권리이전청구;권리이전청구권 ￭ 81 

권리자 ￭ 232 ￭ 387 ￭ 485 

권리제한 ￭ 291 ￭ 473 

권리주 ￭ 400 ￭ 478 

권리주장 ￭ 82 

권리질권 ￭ 394 

권리집행 ￭ 186 

권리처분 ￭ 152 

권리추정 ￭ 404 

권리취득 ￭ 6 

권리침해 ￭ 249 

권리포기 ￭ 576 

권리행사기간 ￭ 375 

권리행사방해 ￭ 257 ￭ 346 

권리확보 ￭ 495 

권리확정 ￭ 503 

권리회복 ￭ 444 

권면 ￭ 194 ￭ 364 

권면상 ￭ 351 

권면액 ￭ 194 ￭ 364 

권원 ￭ 511 

권원;명의;명칭 ￭ 550 

권위 ￭ 146 

권위;권한 ￭ 45 

권익 ￭ 485 

권익보장 ￭ 224 

권익보호;권익옹호 ￭ 421 
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권익침해 ￭ 249 

권한남용 ￭ 2 

권한대행 ￭ 9 ￭ 570 

권한위임 ￭ 138 

권한쟁의 ￭ 275 

권한쟁의심판 ￭ 13 

권한행사 ￭ 188 

궐석;불이행;체납 ￭ 136 

궐석판결 ￭ 273 

궤도 ￭ 354 ￭ 553 

궤도;철도 ￭ 437 

궤도사업 ￭ 437 

궤도차 ￭ 437 

귀금속 ￭ 400 

귀속 ￭ 43 ￭ 146 

귀속관계 ￭ 457 

귀속권 ￭ 45 

귀속재산 ￭ 43 

귀속재산처리 ￭ 152 ￭ 558 

귀책사유 ￭ 70 ￭ 442 

귀항 ￭ 475 

귀화 ￭ 334 

귀화허가 ￭ 380 

규격 ￭ 520 

규격;기준 ￭ 519 

규약 ￭ 40 ￭ 119 

규약변경 ￭ 323 

규율;규제;단속;법규 ￭ 454 

규율;제재 ￭ 150 

규정 ￭ 424 

규제구역 ￭ 454 ￭ 472 

규제기준 ￭ 111 ￭ 520 

규제내용 ￭ 107 ￭ 530 

규제대상 ￭ 344 ￭ 540 

규제사항 ￭ 267 

규제영향분석 ￭ 30 

규제완화 ￭ 142 

규제완화 ￭ 457 

규제조치 ￭ 455 

규제지역 ￭ 454 ￭ 472 

규칙 ￭ 455 ￭ 487 

규칙제정 ￭ 180 ￭ 487 

규칙제정권 ￭ 487 

균등 ￭ 178 ￭ 179 ￭ 365 ￭ 563 

균등분할 ￭ 178 

균등액 ￭ 47 ￭ 178 

균등처우 ￭ 178 

균등할 ￭ 374 

균분 ￭ 178 

근거;기준 ￭ 51 

근거;이유;지반;토지 ￭ 222 

근거;지반 ￭ 211 

근거과세 ￭ 580 

근거규정 ￭ 33 

근거법 ￭ 33 

근거자료 ￭ 182 
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근로;노동;노동력;노무 ￭ 280 

근로감독 ￭ 280 

근로감독관 ￭ 280 

근로계약 노동쟁의 ￭ 280 

근로계약서 ￭ 587 

근로관계 ￭ 281 

근로기준 ￭ 281 

근로동원 ￭ 280 

근로복지공단 ￭ 278 

근로복지진흥기금 ￭ 281 

근로소득 ￭ 165 ￭ 242 

근로소득공제 ￭ 165 

근로소득세 ￭ 165 

근로수당 ￭ 280 

근로시간;근무시간;취업시간 ￭ 584 

근로여성 ￭ 584 

근로연수 ￭ 589 

근로자 ￭ 170 

근로자;노무자 ￭ 281 

근로자;노무자;사원;종업원 ￭ 583 

근로자공급사업 ￭ 280 

근로자단체 ￭ 280 ￭ 357 ￭ 584 

근로자대표 ￭ 281 ￭ 464 

근로자명부 ￭ 450 

근로자보호 ￭ 421 

근로자우대저축 ￭ 584 

근로자위원 ￭ 315 

근로자증권저축 ￭ 170 ￭ 496 

근로자직업훈련 ￭ 573 ￭ 584 

근로자참여및협력증진 ￭ 417 

근로자파견 ￭ 152 

근로자파견사업 ￭ 583 

근로자후생복지사업 ￭ 583 

근로제공 ￭ 348 ￭ 535 

근로조건 ￭ 584 

근린상업지역 ￭ 336 

근무규칙 ￭ 170 

근무명령 ￭ 355 

근무성적 ￭ 375 

근무성적;급부;변제;수행;이행;집행;처

리 ￭ 374 

근무성적평정 ￭ 181 ￭ 375 

근무성적평정 ￭ 502 

근무시간;영업시간 ￭ 61 ￭ 349 

근무태만 ￭ 139 ￭ 142 ￭ 335 

근무태만;직무유기 ￭ 142 

근무태만;직무유기;직무태만 ￭ 139 

근무태만;직무태만 ￭ 335 

근저당 ￭ 86 

근저당권 ￭ 482 

근저당권설정 ￭ 180 

근저당권설정계약 ￭ 110 

근친 ￭ 84 ￭ 237 ￭ 335 

금고 ￭ 240 

금고이상 ￭ 240 

금반언 ￭ 180 
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금액 ￭ 26 ￭ 28 

금양임야 ￭ 209 ￭ 420 

금융;융통;재정(財政) ￭ 202 

금융거래 ￭ 202 ￭ 203 

금융리스 ￭ 203 

금융보험업 ￭ 202 

금융업 ￭ 202 

금융의;금전상의;통화(通貨)의 ￭ 323 

금융자산 ￭ 202 

금융정책 ￭ 203 ￭ 323 

금융통화운영위원회 ￭ 323 

금융통화위원회 ￭ 323 

금융회사 ￭ 202 

금전 ￭ 69 

금전;화폐 ￭ 323 

금전대차 ￭ 69 

금전배상 ￭ 323 

금전상의 ￭ 373 

금전소비대차 ￭ 106 

금전신탁 ￭ 324 

금전채권 ￭ 323 ￭ 373 

금전채무 ￭ 323 ￭ 373 

금전채무불이행 ￭ 137 ￭ 338 

금전출자 ￭ 69 

금제품 ￭ 219 

금지 ￭ 49 

금지;제지 ￭ 415 

금지구역 ￭ 415 

금지기간 ￭ 378 ￭ 416 

금지대상 ￭ 528 

금지명령 ￭ 354 ￭ 416 

금지사항 ￭ 366 ￭ 415 

금지의무 ￭ 164 

금지조치 ￭ 313 

금지조항 ￭ 416 

금지처분 ￭ 153 

금지청구 ￭ 466 

금지청구권 ￭ 484 

금지통고 ￭ 341 

금지행위 ￭ 415 

금치산;무능력 ￭ 243 

금치산자 ￭ 243 ￭ 387 

금치산자;무능력자 ￭ 243 

금품 ￭ 324 

금형 ￭ 317 

급료;급여;보수(報酬);봉급;월급 ￭ 

490 

급료;급여;봉급;임금 ￭ 576 

급료;보상;봉급 ￭ 370 

급박 ￭ 238 

급박;긴급;긴급성 ￭ 567 

급부;급부금;급여;이득;이익;이익금;편

익 ￭ 52 

급부;급부금;납부;납입;변제;지급 ￭ 

370 

급여;보상금;보수(報酬);봉급;상금 ￭ 
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460 

급여;수당;허락 ￭ 25 

급여기초임금일액 ￭ 50 

급여원부 ￭ 52 

기각;제명;파면;해고;해임 ￭ 151 

기각결정 ￭ 132 ￭ 134 

기각재결 ￭ 487 

기각판결 ￭ 272 

기간 ￭ 379 

기간;기한;조건;회기 ￭ 546 

기간;시기 ￭ 375 

기간경과 ￭ 283 ￭ 283 

기간계산 ￭ 65 

기간만료;만료;상실;소멸;종료;해지 ￭ 

190 ￭ 546 

기간만료;완성;종결;종료 ￭ 95 

기간산업 ￭ 50 ￭ 278 

기간산업체 ￭ 278 

기간연장 ￭ 192 

기간종료 ￭ 190 

기간통신사업자 ￭ 278 

기관 ￭ 357 

기관;대리;대리점;대행기관 ￭ 19 

기관;제도 ￭ 253 

기관사 ￭ 174 

기관생명윤리심의위원회 ￭ 253 

기관소송 ￭ 19 

기관장 ￭ 229 

기관투자가 ￭ 253 

기구(器具) ￭ 31 ￭ 254 

기구(氣球) ￭ 48 

기구(器具);설치;속구;시설;연장(鍊匠)

;장비 ￭ 178 

기구(機構);제도 ￭ 538 

기금;자금 ￭ 213 

기금운용 ￭ 305 ￭ 352 

기금운용계획 ￭ 213 

기금출납공무원 ￭ 213 ￭ 428 

기금출납담당이사 ￭ 147 

기금출납명령관 ￭ 349 

기념물 ￭ 315 ￭ 325 

기능검정원 ￭ 508 

기능대학 ￭ 544 

기능사;기술사 ￭ 544 

기능직공무원 ￭ 428 

기대 ￭ 31 ￭ 188 

기록;기장(記帳);녹취;음반 ￭ 444 

기록;기장(記帳);대장;등기;등기부;장

부 ￭ 449 

기록송부 ￭ 499 

기름오염방지설비 ￭ 350 

기망;사기(詐欺) ￭ 132 ￭ 137 ￭ 

211 

기명(記名) ￭ 19 ￭ 173 ￭ 251 ￭ 

530 

기명(機名) ￭ 330 
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기명날인 ￭ 19 

기명사채;기명채권 ￭ 450 

기명식수익증권 ￭ 450 

기명식수표 ￭ 450 

기명저작물 ￭ 583 

기명주식 ￭ 251 ￭ 450 

기명증권 ￭ 450 

기밀 ￭ 83 

기밀;비밀 ￭ 494 

기밀비 ￭ 494 

기밀사항 ￭ 101 

기본권 ￭ 213 

기본권침해 ￭ 249 

기본급 ￭ 51 

기본세율 ￭ 51 

기본재산 ￭ 173 ￭ 213 

기본채권;원인채권 ￭ 561 

기본표면 ￭ 51 

기부;기증;증여 ￭ 160 

기부금 ￭ 160 

기부금;기부금품;출연금 ￭ 111 ￭ 

160 

기부자;증여자 ￭ 160 

기부자;출자자 ￭ 111 

기부자산 ￭ 110 

기부행위 ￭ 7 ￭ 8 

기산;산입 ￭ 443 

기산점 ￭ 521 

기선(基線) ￭ 50 

기선(汽船) ￭ 525 

기성조건 ￭ 212 

기소;소추 ￭ 419 

기소유예 ￭ 537 

기소중지 ￭ 525 

기소편의주의 ￭ 407 

기속;편철 ￭ 54 

기속력 ￭ 54 

기수(旣遂) ￭ 107 

기수(汽水) ￭ 180 

기수범 ￭ 107 

기수시기 ￭ 395 ￭ 549 

기술사 ￭ 279 

기술심리관 ￭ 544 

기술이전소득 ￭ 242 

기술자격 ￭ 544 

기술자격검정 ￭ 544 

기술자격증 ￭ 73 ￭ 544 

기술진단 ￭ 544 

기술학교 ￭ 544 

기업;기업집단;대규모기업집단 ￭ 

103 

기업;기업체;회사 ￭ 174 

기업;사업;영업 ￭ 60 

기업결합 ￭ 60 ￭ 114 ￭ 175 

기업공개 ￭ 219 ￭ 427 

기업단체 ￭ 42 ￭ 200 
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기업어음 ￭ 113 

기업용재산 ￭ 418 

기업인수 ￭ 63 ￭ 175 

기업재산 ￭ 92 ￭ 113 

기업체 ￭ 60 

기업합리화적립금 ￭ 470 

기업형태 ￭ 210 

기업활동 ￭ 60 ￭ 175 

기업회계 ￭ 60 ￭ 175 

기업회계기준 ￭ 60 ￭ 175 

기업회계원칙 ￭ 60 ￭ 175 

기여금징수의무자 ￭ 385 

기여도 ￭ 101 

기여분 ￭ 111 

기일 ￭ 129 

기일변경 ￭ 75 

기일변경신청 ￭ 34 

기일연기 ￭ 399 

기일지정 ￭ 144 

기일지정신청 ￭ 34 ￭ 466 

기일통지 ￭ 341 

기입등기 ￭ 451 

기장(旗章) ￭ 205 

기장(記帳) ￭ 4 

기장(記章) ￭ 48 

기장(機長);대표;대표자 ￭ 77 

기장(記帳);부기(簿記) ￭ 56 

기장(機長);선장 ￭ 67 

기장(記章);훈장 ￭ 313 

기장(記帳)불성실가산세 ￭ 11 

기장(記帳)의무 ￭ 56 ￭ 163 

기재사항 ￭ 176 ￭ 174 ￭ 310 ￭ 

523 

기재액 ￭ 174 ￭ 523 

기준 ￭ 124 

기준가격 ￭ 50 ￭ 520 

기준가액 ￭ 521 

기준내용연수 ￭ 520 

기준보조율 ￭ 520 

기준보험연도 ￭ 50 

기준시가 ￭ 196 

기준시가;시가(市價)표준액 ￭ 520 

기준시점 ￭ 50 ￭ 447 

기준율 ￭ 520 

기준일 ￭ 50 ￭ 447 

기준재정수요액 ￭ 447 ￭ 519 

기준제정위원회 ￭ 521 

기준지 ￭ 130 ￭ 520 

기준지가 ￭ 520 

기준초과차입금 ￭ 297 

기체보험;선박보험 ￭ 235 

기타소득 ￭ 359 

기타유기장업 ￭ 359 

기탁;위탁;촉탁 ￭ 176 

기탁금 ￭ 213 

기탁금;매장(埋藏)량 ￭ 142 
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기탁금;신탁금 ￭ 559 

기탁금;예치금 ￭ 324 

기탁자;위탁자 ￭ 559 

기탁자;임치인 ￭ 48 

기판력 ￭ 469 

기표 ￭ 48 ￭ 309 

기표방법 ￭ 49 ￭ 317 

기표소 ￭ 396 ￭ 574 

기피 ￭ 74 ￭ 445 

기피;도피;면탈;포탈;회피 ￭ 181 

기피;회피 ￭ 47 

기피권 ￭ 481 

기피사유 ￭ 223 

기피신청 ￭ 34 

기피절차 ￭ 412 

기한 ￭ 131 ￭ 549 

기한;납기;납기일;납부기일;납입기일;

만기일 ￭ 162 

기한내에 ￭ 64 ￭ 582 

기한도래 ￭ 39 

기한부권리 ￭ 481 ￭ 485 

기한부예금 ￭ 141 

기한부채권 ￭ 82 

기한이익 ￭ 52 

기한후배서 ￭ 173 

기항지 ￭ 397 

기회 ￭ 353 

기회균등 ￭ 178 

기획여행 ￭ 394 

긴급 ￭ 188 

긴급;긴급사태;긴급한;비상사태 ￭ 

169 

긴급구속 ￭ 169 

긴급구호 ￭ 169 

긴급명령 ￭ 169 

긴급사태 ￭ 523 

긴급자동차 ￭ 169 

긴급재정경제처분 ￭ 202 

긴급조정 ￭ 169 

긴급조치 ￭ 169 

긴급처분 ￭ 169 

긴급체포 ￭ 169 

긴급피난 ￭ 9 ￭ 335 

긴급한 ￭ 567 

긴급히 ￭ 237 ￭ 567 

길가장자리구역 ￭ 486 

 

 

 

나용선 ￭ 50 

나용선계약 ￭ 50 

나용선자 ￭ 50 

나포;수거;압류;압수;탈취;포획 ￭ 

498 

나포;포획 ￭ 67 

낙부통지의무 ￭ 164 

ㄴ

ㄴ
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낙찰 ￭ 531 

난민 ￭ 152 ￭ 447 

난민의지위에관한의정 ￭ 422 

난민의지위에관한협약 ￭ 112 

날인 ￭ 19 

날조 ￭ 100 ￭ 194 

날조;변조;위조 ￭ 210 

남계 ￭ 304 ￭ 370 

남계혈족 ￭ 55 ￭ 457 

남녀평등 ￭ 178 ￭ 215 

남북교류협력추진협의회 ￭ 511 

남용 ￭ 322 

남용;배임 ￭ 322 

남용;학대 ￭ 2 

납골당 ￭ 76 ￭ 76 

납기 ￭ 372 ￭ 549 

납기일;납부기일 ￭ 36 

납기일;납부기일;납입기일 ￭ 205 

납기일;납부기일;지급기일;지급일자 ￭ 

371 

납기전징수 ￭ 86 ￭ 87 

납부고지;납부고지서;납부통지;납입고

지;납입고지서 ￭ 341 

납부고지;납부통지 ￭ 371 

납부고지;납입고지 ￭ 341 

납부금액;납입금 ￭ 28 ￭ 370 

납부금액;지급금 ￭ 29 

납부기간 ￭ 379 ￭ 546 

납부기한 ￭ 131 ￭ 190 

납부기한;지급기한 ￭ 549 

납부기한연장 ￭ 192 

납부독촉 ￭ 65 ￭ 139 ￭ 567 

납부명령 ￭ 355 

납부명령;지급명령;지급지시 ￭ 372 

납부불성실가산세 ￭ 11 ￭ 12 

납부세액 ￭ 29 ￭ 540 

납부세액공제 ￭ 136 

납부의무 ￭ 164 ￭ 345 

납부의무자 ￭ 384 

납부의무자;납세의무자 ￭ 543 

납부절차;지급절차 ￭ 372 ￭ 411 

납부최고 ￭ 341 

납세 ￭ 542 

납세고지 ￭ 341 

납세고지;납세고지서 ￭ 341 

납세고지서 ￭ 542 

납세관리인 ￭ 16 ￭ 305 

납세담보 ￭ 497 

납세번호 ￭ 542 

납세보증 ￭ 224 ￭ 497 ￭ 542 ￭ 

577 

납세보증보험 ￭ 224 

납세보증인 ￭ 224 

납세실적 ￭ 444 ￭ 542 

납세완납증명서 ￭ 72 

납세의무 ￭ 163 ￭ 290 ￭ 541 
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납세의무성립 ￭ 210 ￭ 289 

납세의무자;납부의무자 ￭ 384 

납세지관할세무서장 ￭ 228 

납세지변경 ￭ 75 

납세지변경신고 ￭ 463 

납세필증 ￭ 73 ￭ 541 

납입고지 ￭ 371 

납입금 ￭ 324 

납입금 ￭ 324 ￭ 371 

납입금보관자 ￭ 126 ￭ 141 ￭ 278 

￭ 559 

납입기일 ￭ 130 

납입담보책임 ￭ 289 ￭ 577 

납입자본 ￭ 364 

납입최고 ￭ 374 

납치 ￭ 231 

납치;약취 ￭ 278 

납치;약취;탈취 ￭ 1 

납품 ￭ 139 ￭ 535 

낭비자 ￭ 413 

낭비자 ￭ 518 ￭ 578 

내국법인 ￭ 159 

내국세 ￭ 159 ￭ 251 ￭ 258 

내국신용장 ￭ 298 

내국지급수단 ￭ 159 ￭ 311 

내국통화 ￭ 159 

내규 ￭ 64 ￭ 409 

내란 ￭ 80 ￭ 442 

내란;폭동 ￭ 256 

내부감사 ￭ 258 

내부거래 ￭ 258 

내부관리규정 ￭ 258 

내부규율 ￭ 258 

내부규정 ￭ 258 

내부자거래 ￭ 251 ￭ 251 

내수(內需) ￭ 159 ￭ 233 

내수(內水) ￭ 258 

내수(耐水) ￭ 579 

내수(內水);내수면 ￭ 251 

내수항행;내항 ￭ 251 

내수항행선 ￭ 505 

내수항행선 ￭ 570 

내역 ￭ 69 ￭ 517 

내역;명세서;세목(細目) ￭ 366 

내역;명세서;세목(細目);세부사항 ￭ 

144 

내연 ￭ 258 

내용연수 ￭ 162 ￭ 376 

내용연수;생존기간 ￭ 290 

내정 ￭ 31 

내항 ￭ 85 

내항여객운송사업 ￭ 85 

노도선 ￭ 344 ￭ 570 

노동;노동력 ￭ 584 

노동관계 ￭ 281 

노동능력 ￭ 1 ￭ 280 

ㄴ
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노동단체 ￭ 280 

노동력 ￭ 280 

노동력;노동력 ￭ 304 

노동력상실 ￭ 300 

노동력상실률 ￭ 438 

노동문제 ￭ 280 

노동생산성 ￭ 280 

노동시장 ￭ 280 

노동쟁의 ￭ 148 ￭ 247 ￭ 281 

노동쟁의조정 ￭ 280 ￭ 553 

노동정책 ￭ 280 

노동조합 ￭ 280 ￭ 584 

노동조합;노조 ￭ 281 ￭ 553 

노령연금 ￭ 350 ￭ 373 

노무 ￭ 281 

노무관리 ￭ 280 ￭ 389 

노무관리진단 ￭ 281 

노무비율 ￭ 438 

노무자 ￭ 584 

노무출자 ￭ 265 

노사 ￭ 280 ￭ 584 

노사관계 ￭ 248 ￭ 281 

노사분규 ￭ 281 

노사합의 ￭ 21 ￭ 502 

노사협의회 ￭ 281 

노상주차장 ￭ 351 ￭ 365 ￭ 486 

노역장 ￭ 393 ￭ 583 ￭ 584 

노역장유치 ￭ 126 ￭ 145 ￭ 240 

노인복지 ￭ 580 

노인복지 ￭ 580 

노인복지시설 ￭ 580 

노임단가 ￭ 563 

노조전임 ￭ 184 

녹음 ￭ 444 

녹지지역 ￭ 222 

녹취 ￭ 539 

녹취서 ￭ 555 

농공단지 ￭ 22 ￭ 96 

농산물 ￭ 21 ￭ 199 ￭ 414 

농산물;농작물 ￭ 124 

농수산물 ￭ 21 ￭ 22 

농약관리기금 ￭ 22 

농어민 ￭ 199 

농어촌발전채권 ￭ 21 

농어촌소득원개발사업 ￭ 145 ￭ 416 

농어촌지도소장 ￭ 229 ￭ 229 

농어촌특별세 ￭ 516 

농업과학기술원장 ￭ 77 ￭ 147 ￭ 

229 ￭ 404 

농업협동조합 ￭ 21 

농업회사법인 ￭ 21 

농작물 ￭ 21 

농지 ￭ 21 

농지개량사업 ￭ 199 

농지개량 ￭ 199 

농지개혁 ￭ 199 
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농지매매 ￭ 199 

농지세 ￭ 199 

농지세할 ￭ 438 

농지소득 ￭ 199 

농지임대차 ￭ 199 

농지저당권 ￭ 199 

농지저당권자 ￭ 326 

농지채권 ￭ 199 

농지 ￭ 199 

뇌물 ￭ 58 

뇌물공여 ￭ 58 

뇌물공여;증수뢰 ￭ 58 

누범 ￭ 125 ￭ 461 

누범가중 ￭ 20 

누설 ￭ 158 

누설;누출;유출 ￭ 284 

누진세 ￭ 415 

누진세율 ￭ 415 

능력 ￭ 1 ￭ 66 ￭ 196 

능력;용적 ￭ 66 

 

 

 

다가구주택 ￭ 327 

다가구주택;다세대주택 ￭ 327 

다단계판매 ￭ 327 ￭ 433 

다단계판매상품 ￭ 327 

다단계판매업 ￭ 327 ￭ 433 

다단계판매업자 ￭ 327 

다단계판매원 ￭ 328 

다단계판매원등록부 ￭ 328 ￭ 449 

다단계판매원수첩 ￭ 328 

다단계판매자 ￭ 328 

다단계판매조직 ￭ 328 

다수인보호시설 ￭ 194 

다툼 ￭ 107 ￭ 527 

다툼;대항 ￭ 107 

다툼;변론 ￭ 39 

다툼;분쟁 ￭ 111 

다툼;분쟁;쟁송 ￭ 154 

다툼;불복 ￭ 154 

단결권 ￭ 479 

단기(檀紀) ￭ 128 

단기(短期) ￭ 506 ￭ 507 

단기금융 ￭ 506 

단기금융업 ￭ 506 

단기금융회사 ￭ 506 

단기매매 ￭ 506 ￭ 507 

단기매매차익 ￭ 414 ￭ 506 

단기보호관찰 ￭ 506 

단기소멸시효 ￭ 506 

단기임대차 ￭ 506 

단독상속인 ￭ 511 

단독소유 ￭ 503 ￭ 511 

단독주택 ￭ 144 

단독행위 ￭ 563 

단리 ￭ 507 

ㄷ

ㄴ
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단서 ￭ 424 

단순승인 ￭ 2 

단시간근로자 ￭ 507 

단위노동조합 ￭ 563 

단주 ￭ 58 ￭ 348 

단체 ￭ 175 ￭ 223 ￭ 544 

단체교섭 ￭ 87 

단체교섭권 ￭ 479 

단체보험 ￭ 223 

단체수의계약 ￭ 211 ￭ 409 

단체표장 ￭ 87 ￭ 223 

단체행동권 ￭ 479 

단체협약 ￭ 87 ￭ 223 

단체협약체결 ￭ 99 

담당관 ￭ 349 ￭ 458 

담배소비세 ￭ 550 

담보 ￭ 577 

담보;보증 ￭ 224 

담보;서약;입질;질권 ￭ 394 

담보;저당;저당권 ￭ 325 

담보가등기 ￭ 423 

담보가등기권리 ￭ 485 

담보가등기권리자 ￭ 382 

담보가치 ￭ 569 

담보계약 ￭ 235 ￭ 497 

담보공탁 ￭ 141 

담보공탁;보증금 ￭ 497 

담보권 ￭ 235 ￭ 498 

담보권설정자 ￭ 386 

담보권실행 ￭ 188 

담보권자 ￭ 382 ￭ 387 ￭ 497 

담보금 ￭ 497 

담보대출금 ￭ 495 

담보력 ￭ 497 

담보목적 ￭ 433 

담보물;담보재산 ￭ 86 ￭ 495 

담보물권 ￭ 441 

담보물권자 ￭ 232 

담보부사채 ￭ 325 ￭ 495 

담보부사채;담보부채권(擔保附債券) 

￭ 494 

담보부채권(擔保附債權);피담보채권 

￭ 495 

담보제공 ￭ 214 ￭ 348 ￭ 422 

담보제공자 ￭ 388 

담보책임 ￭ 289 ￭ 471 ￭ 577 

담보취소 ￭ 66 

담합 ￭ 400 

답변;답변서 ￭ 586 

당기 ￭ 125 

당기순이익 ￭ 336 

당부(當否) ￭ 580 

당비 ￭ 368 

당사자 ￭ 367 

당사자능력 ￭ 16 ￭ 66 

당사자등 ￭ 366 
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당사자소송 ￭ 368 

당사자신문 ￭ 183 ￭ 367 

당사자적격;원고적격 ￭ 521 

당선소송 ￭ 284 

당연상인 ￭ 316 

당연적용사업장 ￭ 334 

당연직위원 ￭ 182 

당원집회 ￭ 438 

당좌거래 ￭ 125 

당좌대월 ￭ 360 

당좌예금 ￭ 77 ￭ 125 

당첨금;상금;포획물;현상금 ￭ 410 

당첨금;현상금 ￭ 410 

당해연도 ￭ 390 ￭ 458 ￭ 589 

대가(對價) ￭ 435 

대가(代價);대금(代金) ￭ 405 

대가(代價);대금(代金);부담금 ￭ 116 

대가(對價);반대급부 ￭ 104 

대가(對價);상당한 ￭ 179 

대가(對價)보관 ￭ 126 

대규모기업집단 ￭ 223 

대금(貸金) ￭ 324 

대금(貸金);대부;대여;여신;융자;차관(

借款);차입금 ￭ 296 

대금(代金);매각대금;매입가격 ￭ 432 

대금(代金)결제방법 ￭ 406 

대금(代金)지급 ￭ 372 ￭ 432 

대금(代金)지급거절권 ￭ 483 

대금(代金)채권 ￭ 82 

대기업 ￭ 283 

대기오염 ￭ 42 ￭ 22 

대기오염공정시험방법 ￭ 349 ￭ 350 

대기오염도 ￭ 22 ￭ 138 

대기오염물;대기오염물질 ￭ 22 

대기오염물질배출시설 ￭ 22 

대기오염방지 ￭ 22 ￭ 404 

대기오염방지시설 ￭ 22 ￭ 195 

대륙붕 ￭ 107 

대리 ￭ 142 ￭ 375 

대리;대리권;대리인;직무대행자 ￭ 

424 

대리;대리행위;대습;표시 ￭ 463 

대리계약 ￭ 425 

대리권 ￭ 19 

대리권소멸 ￭ 283 

대리권수여 ￭ 101 ￭ 221 

대리권한 ￭ 45 

대리권한;대표권 ￭ 464 

대리납부 ￭ 370 

대리상 ￭ 89 

대리상;대리인 ￭ 19 

대리양육 ￭ 441 ￭ 537 ￭ 570 

대리위원 ￭ 142 ￭ 424 

대리위원;사절(使節) ￭ 138 

대리인 ￭ 43 ￭ 413 

대리인;대표;대표자 ￭ 464 

ㄷ



 
634 

대리인;소송대리인 ￭ 43 

대리점유 ￭ 142 ￭ 397 

대리행위 ￭ 464 

대마;대마초 ￭ 228 ￭ 230 ￭ 231 ￭ 

307 

대물대차 ￭ 296 

대물변제 ￭ 4 ￭ 371 

대법관 ￭ 276 ￭ 536 

대법관회의 ￭ 101 ￭ 536 

대법원 ￭ 536 

대법원규칙 ￭ 536 

대법원장 ￭ 77 

대부;대여 ￭ 288 

대부한도 ￭ 296 ￭ 297 ￭ 311 

대부한도;여신한도 ￭ 121 

대사관 ￭ 169 

대손 ￭ 48 ￭ 265 

대손금 ￭ 27 ￭ 48 ￭ 265 

대손충당;대손충당금 ￭ 38 

대손충당금계정 ￭ 4 ￭ 213 

대습상속 ￭ 250 ￭ 531 

대여 ￭ 288 

대여;임대;임차;지료;차임 ￭ 460 

대여권 ￭ 479 ￭ 480 

대여업 ￭ 288 ￭ 297 ￭ 460 

대역(帶域) ￭ 49 

대외경제협력 ￭ 166 ￭ 207 ￭ 360 

대외경제협력기금 ￭ 166 

대외무역 ￭ 192 ￭ 208 ￭ 261 ￭ 

361 

대외지급수단 ￭ 254 ￭ 311 

대용유가증권 ￭ 531 

대위 ￭ 531 

대위;물상대위 ￭ 529 

대위등기 ￭ 450 ￭ 453 

대위변제 ￭ 371 ￭ 374 

대위자 ￭ 529 

대위채권 ￭ 529 

대위채권자 ￭ 529 

대인배상 ￭ 389 

대장 ￭ 65 

대장;등기;등기부;등기소;등록부 ￭ 

454 

대장;원부;장부 ￭ 285 

대주 ￭ 288 

대주주 ￭ 283 ￭ 304 

대지(垈地) ￭ 59 

대지(垈地);모의(謀議);부지(敷地);음

모 ￭ 395 

대지(垈地);부지(敷地);소재;소재지 ￭ 

508 

대지(垈地);추첨;필지 ￭ 300 

대지(垈地);토지 ￭ 281 

대충자금 ￭ 118 

대통령권한대행자 ￭ 9 ￭ 380 

대통령선거 ￭ 404 
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대통령후보자 ￭ 404 

대통령후보자 ￭ 66 

대통령 ￭ 403 

대표;대표이사;대표자 ￭ 464 

대표;대표자 ￭ 74 

대표;대표자;사장(社長);원장 ￭ 403 

대표권 ￭ 399 

대표권제한 ￭ 291 ￭ 473 

대표기관 ￭ 464 

대표당사자 ￭ 464 

대표사원 ￭ 464 

대표성 ￭ 464 ￭ 560 

대표소송 ￭ 464 

대표이사 ￭ 71 

대표청산인 ￭ 77 ￭ 464 

대표하다 ￭ 463 

대한변호사협회변호사 ￭ 43 

대항 ￭ 102 ￭ 353 

대항;반론;이의;항변 ￭ 344 

대항력 ￭ 118 

대항요건 ￭ 468 

대행 ￭ 185 ￭ 374 ￭ 570 

대행기관 ￭ 531 

도검 ￭ 538 

도급경비 ￭ 108 

도급계약 ￭ 108 

도급공사 ￭ 110 

도급근로자 ￭ 110 

도급단위 ￭ 109 ￭ 110 

도급인 ￭ 388 

도급인;수급인 ￭ 110 

도급제 ￭ 109 

도난;절도;절취 ￭ 283 ￭ 548 

도덕 ￭ 180 ￭ 325 

도로 ￭ 527 

도로;보도(步道) ￭ 485 

도로건설 ￭ 486 

도로계획 ￭ 393 

도로관리 ￭ 486 

도로관리청 ￭ 486 

도로교통관계법령 ￭ 7 

도로사업 ￭ 486 

도로시설 ￭ 486 

도류제(導流提) ￭ 125 

도망;도주;도피;항행 ￭ 206 

도망;도주;도피;회피 ￭ 179 

도매 ￭ 581 

도면 ￭ 508 

도면;도화 ￭ 161 

도박 ￭ 215 

도박개장 ￭ 352 

도박장 ￭ 59 ￭ 69 ￭ 215 

도발 ￭ 424 

도산;무자력(無資力);지급불능 ￭ 251 

도산;파산 ￭ 49 

도서 ￭ 56 ￭ 161 
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도서관장 ￭ 147 

도서관협회 ￭ 290 

도선(導線) ￭ 101 

도선(渡船) ￭ 200 

도선(導船) ￭ 392 

도선(導船)료 ￭ 392 

도선(導船)사 ￭ 391 

도선(渡船)업 ￭ 200 

도선(導船)업 ￭ 392 

도세 ￭ 158 

도시개발 ￭ 566 

도시개발예정구역 ￭ 400 

도시개발제한구역 ￭ 472 

도시계획 ￭ 79 ￭ 566 

도시계획결정 ￭ 134 ￭ 145 

도시계획구역 ￭ 566 

도시계획사업 ￭ 566 

도시계획사업시행자 ￭ 238 ￭ 566 

도시계획사업실시계획 ￭ 186 ￭ 238 

도시계획세 ￭ 79 

도시계획시설 ￭ 566 

도시재개발 ￭ 566 

도시재개발사업 ￭ 567 

도시철도공사 ￭ 566 

도심공항터미널업 ￭ 79 ￭ 318 

도주 ￭ 57 ￭ 268 

도주원조 ￭ 230 

도주자 ￭ 212 

도지사 ￭ 158 

도착항 ￭ 396 

도청(都廳) ￭ 158 

도청(盜聽) ￭ 59 ￭ 168 

도축세 ￭ 63 ￭ 508 

도형 ￭ 146 ￭ 201 ￭ 503 

도형저작물 ￭ 146 

도화 ￭ 146 ￭ 364 ￭ 391 

독립채산제 ￭ 245 ￭ 499 

독점;전매(專賣) ￭ 324 

독점규제 ￭ 324 

독점규제및공정거래 ￭ 31 ￭ 325 

독직 ￭ 116 

독창성 ￭ 120 ￭ 359 

독촉 ￭ 567 

독촉;상신;청구;청탁;촉탁 ￭ 465 

독촉;수요 ￭ 139 

독촉수수료 ￭ 75 ￭ 200 

독촉장 ￭ 140 ￭ 341 ￭ 459 

독촉절차 ￭ 140 ￭ 411 

동거인 ￭ 86 ￭ 384 ￭ 388 

동거장소 ￭ 86 ￭ 392 

동거친족 ￭ 457 

동기 ￭ 326 

동기;원인;이유 ￭ 69 

동기;이유 ￭ 441 

동맹;연합회 ￭ 24 

동사무소 ￭ 160 
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동산 ￭ 76 ￭ 327 ￭ 389 

동산가압류 ￭ 423 

동산물권 ￭ 441 

동산소유권 ￭ 362 

동산인도 ￭ 139 

동산인도청구 ￭ 80 ￭ 466 

동산질권 ￭ 290 ￭ 394 

동산질권자 ￭ 394 

동산집행 ￭ 186 

동성동본 ￭ 491 

동성혼 ￭ 309 

동순위 ￭ 491 

동승자 ￭ 200 ￭ 359 

동시범 ￭ 507 

동시사망 ￭ 131 ￭ 508 

동시이행 ￭ 100 ￭ 508 

동업자 ￭ 86 ￭ 200 ￭ 367 ￭ 383 

동업자조합 ￭ 553 

동의 ￭ 40 

동의;합의 ￭ 103 

동의권 ￭ 482 

동의절차 ￭ 21 ￭ 410 

동일성유지권 ￭ 483 

동일소유자 ￭ 491 

동행명령 ￭ 354 

동행명령;동행영장 ￭ 577 

득실 ￭ 6 ￭ 215 

등급 ￭ 220 

등급;분류 ￭ 83 

등급;학위 ￭ 138 

등기;등록 ￭ 451 

등기공무원 ￭ 450 ￭ 453 

등기권;등기권리 ￭ 484 ￭ 485 

등기권리를가진 ￭ 175 

등기권자;등기권리자 ￭ 232 

등기기간 ￭ 378 ￭ 453 

등기말소 ￭ 66 

등기명의 ￭ 330 

등기명의인 ￭ 383 ￭ 449 

등기명의인표시 ￭ 246 

등기부 ￭ 449 

등기부등본 ￭ 74 

등기사항 ￭ 107 ￭ 311 ￭ 366 ￭ 

449 

등기선 ￭ 450 ￭ 450 

등기신청 ￭ 451 

등기신청;등록신청;등록출원 ￭ 35 

등기신청서 ￭ 36 ￭ 585 

등기신청인 ￭ 33 ￭ 451 

등기용지 ￭ 451 ￭ 453 

등기우편 ￭ 450 

등기원인 ￭ 70 

등기의무자 ￭ 346 ￭ 384 

등기절차 ￭ 412 ￭ 454 

등기청구 ￭ 81 ￭ 390 ￭ 467 

등기청구권 ￭ 478 
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등기촉탁 ￭ 91 ￭ 176 

등기필증 ￭ 73 

등기필증;등록증 ￭ 451 

등록;모집 ￭ 174 

등록국 ￭ 118 ￭ 450 

등록국채 ￭ 450 

등록기관 ￭ 451 ￭ 454 

등록명의인 ￭ 550 

등록부 ￭ 451 

등록상표 ￭ 450 

등록세 ￭ 454 

등록의장 ￭ 450 

등록일 ￭ 130 ￭ 451 

등록증 ￭ 72 

등록질 ￭ 450 

등록출원상표 ￭ 553 

등록취소 ￭ 478 

등록취소사유 ￭ 223 

등록취소처분 ￭ 153 

등본 ￭ 73 

등본;복본(複本);부본;사본;영인(影印) 

￭ 162 

등사;복사;복제 ￭ 162 

등사;복사;복제;부본;사본;영인(影印) 

￭ 113 

등사;복사;복제;재생 ￭ 465 

디스크 ￭ 151 

 

 

 

리스 ￭ 285 

리스;임대;임대차;임차 ￭ 284 

리스자산 ￭ 285 

리스회사 ￭ 285 

 

 

 

마약 ￭ 162 

마약;마약중독자 ￭ 330 

마약감시원 ￭ 330 

마약거래 ￭ 162 ￭ 331 

마약관리자 ￭ 330 

마약도매업자 ￭ 581 

마약사범 ￭ 385 

마약소분업자 ￭ 330 

마약수사사무관 ￭ 330 

마약수사주사 ￭ 330 

마약수입업자 ￭ 330 

마약제제업자 ￭ 391 

마약제조업자 ￭ 306 

마약중독 ￭ 330 

마약중독;약물중독 ￭ 162 

마약중독자 ￭ 330 

마약취급학술연구자 ￭ 2 

마취 ￭ 30 

만국우편연합 ￭ 564 

만기 ￭ 190 ￭ 311 

ㄹ
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만기석방 ￭ 457 ￭ 458 

만기일 ￭ 129 ￭ 190 

만기지급 ￭ 370 

만료점 ￭ 190 

만재흘수선 ￭ 296 

말소 ￭ 138 

말소;소각(消却);소멸;중단;철회;취하;

해제 ￭ 66 

말소;소거;소멸;제거;폐기;해제 ￭ 

168 

말소등기 ￭ 66 ￭ 451 

말소청구 ￭ 34 ￭ 80 ￭ 465 

망명 ￭ 188 

망명 ￭ 42 

매각;매도;매출 ￭ 490 

매각;처리 ￭ 152 

매각가격;매도가격 ￭ 490 

매각가격;매도가격;매출가액 ￭ 499 

매각가액 ￭ 490 

매각결정 ￭ 134 

매각대금 ￭ 406 ￭ 412 

매각비용;매출원가 ￭ 117 

매각예정가격 ￭ 180 

매각조건 ￭ 101 ￭ 490 ￭ 547 

매각처분 ￭ 152 

매개;소지 ￭ 68 

매개;조정;주선;중개 ￭ 313 

매개;중개 ￭ 258 

매개;중개인 ￭ 258 

매개물;매개물체 ￭ 313 

매개물;매개물체;보험자;운송인 ￭ 68 

매도 ￭ 490 

매도계약 ￭ 109 ￭ 490 

매도인;매도자 ￭ 569 

매도인;매도자;판매업자 ￭ 499 

매도증서 ￭ 54 ￭ 490 

매매 ￭ 63 ￭ 432 

매매가액 ￭ 568 

매매거래 ￭ 131 ￭ 554 

매매대금 ￭ 406 

매매목적;매매목적물 ￭ 344 

매매목적물 ￭ 219 

매매차익 ￭ 414 

매수(買受) ￭ 6 

매수(買受);매수(買收);매입 ￭ 432 

매수신고 ￭ 463 

매수신청 ￭ 35 

매수인;매수자 ￭ 63 ￭ 432 ￭ 569 

매수청구 ￭ 81 ￭ 466 

매수청구권 ￭ 432 ￭ 484 

매연 ￭ 188 ￭ 509 

매입 ￭ 63 

매입금 ￭ 432 

매입세 ￭ 432 

매입세액 ￭ 432 

매입세액공제 매입가액 ￭ 432 
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매입원가 ￭ 432 

매입임대주택 ￭ 432 

매입처별세금계산서합 ￭ 552 

매장(埋葬) ￭ 60 ￭ 258 

매장(賣場) ￭ 506 ￭ 527 

매장(埋藏)량;보충역;준비금 ￭ 470 

매장문화재 ￭ 60 

매점매석행위 ￭ 7 

매출 ￭ 348 

매출 ￭ 499 

매출;매출액 ￭ 560 

매출가액 ￭ 349 ￭ 568 

매출세액 ￭ 29 ￭ 491 

매출신고 ￭ 463 

매출액 ￭ 28 ￭ 490 

매출원가;판매비 ￭ 490 

매출전표 ￭ 490 

매출할인 ￭ 490 

먹는물 ￭ 161 

먹는물수질감시원 ￭ 161 

먹는샘물 ￭ 161 

면세 ￭ 187 ￭ 541 

면세거래 ￭ 164 ￭ 543 

면세공급 ￭ 164 ￭ 543 

면세규정 ￭ 424 ￭ 541 

면세대상 ￭ 219 ￭ 528 

면세대상자 ￭ 381 ￭ 385 

면세물품 ￭ 219 ￭ 542 

면세사업 ￭ 542 

면세사업자 ￭ 63 

면소 ￭ 2 ￭ 7 ￭ 151 

면접교섭권 ￭ 479 ￭ 572 

면제 ￭ 187 

면제;석방;출원(出院) ￭ 457 

면제대상 ￭ 528 

면제사업 ￭ 187 

면제사유 ￭ 70 ￭ 223 ￭ 441 

면제세액 ￭ 187 ￭ 540 

면제소득 ￭ 187 ￭ 542 

면제신청 ￭ 36 

면제액 ￭ 187 

면직 ￭ 151 ￭ 459 

면직처분 ￭ 9 ￭ 153 ￭ 312 

면책 ￭ 187 ￭ 238 

면책규정 ￭ 187 

면책조항 ￭ 187 

면책증서 ￭ 72 ￭ 158 

면책특약 ￭ 512 

면책행위 ￭ 8 

면허;실시권;자격증 ￭ 290 

면허세 ￭ 290 

면허수첩 ￭ 290 

멸실;소멸 ￭ 193 

멸실;손괴;인멸;제거;파기;파손;폐기 ￭ 

144 

멸실;철거 ￭ 140 
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명령;순위;주문(注文);지령;지시 ￭ 

354 

명령권 ￭ 45 

명령사항 ￭ 356 

명령위반 ￭ 571 

명세서 ￭ 144 

명세서;시방서 ￭ 517 

명승지 ￭ 198 ￭ 393 

명시이월비 ￭ 191 ￭ 517 

명예 ￭ 197 

명예;영예 ￭ 233 

명예;평판 ￭ 465 

명예영사 ￭ 233 

명예직 ￭ 233 ￭ 398 ￭ 502 

명예퇴직 ￭ 165 ￭ 233 ￭ 574 

명예퇴직수당 ￭ 165 ￭ 233 

명예훼손 ￭ 290 

명예훼손;비방 ￭ 508 

명예훼손;비방;훼손 ￭ 136 

명의;명칭;성명 ￭ 330 

명의개서 ￭ 176 ￭ 555 

명의개서대리인 ￭ 20 ￭ 555 

명의개서대행회사 ￭ 555 

명의대여 ￭ 31 ￭ 330 ￭ 550 

명의대여자 ￭ 330 ￭ 388 ￭ 550 

명의수탁자 ￭ 550 

명의신탁약정 ￭ 550 

명의신탁자 ￭ 550 

명의인 ￭ 232 ￭ 382 ￭ 550 

명장 ￭ 310 

모계 ￭ 310 

모계혈족 ￭ 310 

모두진술 ￭ 352 

모방;모의(模擬);모조;모조품;영인(影

印) ￭ 237 

모욕 ￭ 107 ￭ 246 ￭ 254 

모의(模擬) ￭ 323 

모자보건사업 ￭ 326 

모자보건심의회 ￭ 117 

모자보호시설 ￭ 194 ￭ 326 

모자복지단체 ￭ 326 

모자복지상담소 ￭ 326 

모자복지상담원 ￭ 326 

모자복지시설 ￭ 194 ￭ 326 

모자자립시설 ￭ 326 ￭ 499 

모집 ￭ 265 

모집;수거;수거;수납;수집;집합;집합물

;징수;채취;추심 ￭ 86 

모집;채용 ￭ 444 

모집설립 ￭ 244 ￭ 530 

모회사 ￭ 111 ￭ 365 

목;품목 ￭ 266 

목록 ￭ 69 ￭ 293 

목록;재고품 ￭ 263 

목욕장업 ￭ 425 

목장용지 ￭ 369 ￭ 508 

ㅁ
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목적 ￭ 22 ￭ 219 ￭ 345 ￭ 433 ￭ 

540 

목적;물;물건;물품 ￭ 344 

몰수 ￭ 210 

몰수;압류;압수 ￭ 102 

몰수물 ￭ 219 

몰수물의교부 ￭ 139 

몰수물의처분 ￭ 152 

몰수의부과 ￭ 239 

무고 ￭ 197 

무권대리 ￭ 561 

무기;총기 ￭ 579 

무기금고 ￭ 240 ￭ 290 

무기명식수표 ￭ 51 ￭ 76 ￭ 339 

무기명주식 ￭ 51 

무기명증권 ￭ 51 ￭ 565 

무기명채권;무기명식채권 ￭ 51 ￭ 

565 

무기명투표 ￭ 494 

무기징역 ￭ 240 ￭ 290 

무기형 ￭ 290 ￭ 291 ￭ 500 

무능력;무자격 ￭ 241 

무능력;불능 ￭ 241 

무능력자등기부 ￭ 449 

무단점유 ￭ 347 ￭ 397 

무료숙박 ￭ 211 

무료직업소개 ￭ 211 

무면허의 ￭ 582 

무면허의;무자격의 ￭ 565 

무모하게 ￭ 443 

무보증사채 ￭ 56 ￭ 337 ￭ 563 

무비용상환 ￭ 461 

무상의 ￭ 211 ￭ 221 ￭ 582 

무상임치인 ￭ 221 

무상증자 ￭ 67 ￭ 244 ￭ 266 

무상취득 ￭ 221 

무상행위 ￭ 221 

무액면주;무액면주식 ￭ 337 ￭ 526 

무역 ￭ 191 

무역;교역 ; 무역거래;영업 ￭ 553 

무역거래 ￭ 554 

무역업 ￭ 553 

무역연수원 ￭ 553 

무역자동화 ￭ 553 

무의결권주 ￭ 340 

무이자소비대차 ￭ 296 ￭ 368 

무이자채권 ￭ 82 

무인(拇印) ￭ 493 ￭ 549 

무인(無人)의 ￭ 563 ￭ 565 

무자격 ￭ 248 

무자격;자격상실;결격사유 ￭ 154 

무자격의;부적격의 ￭ 154 ￭ 565 

무자격의;부적당한 ￭ 248 

무자력(無資力) ￭ 281 ￭ 252 ￭ 

582 

무자력공동상속인 ￭ 84 ￭ 252 
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무자료거래 ￭ 555 

무자본특수법인 ￭ 337 ￭ 514 

무전취식 ￭ 165 

무조건의 ￭ 561 

무죄 ￭ 7 ￭ 226 ￭ 251 

무죄선고 ￭ 500 

무죄판결 ￭ 273 ￭ 569 

무주물 ￭ 56 ￭ 327 ￭ 362 

무주부동산 ￭ 238 ￭ 362 

무주의동산 ￭ 327 ￭ 362 

무체물 ￭ 244 ￭ 256 

무체재산 ￭ 244 ￭ 256 

무체재산권 ￭ 256 ￭ 483 

무한책임 ￭ 565 

무한책임사원 ￭ 170 ￭ 367 

무해통항 ￭ 251 

무허가의 ￭ 582 

무혐의 ￭ 212 

무형고정자산 ￭ 256 

무형문화재 ￭ 256 

무형자산 ￭ 256 

무효 ￭ 263 ￭ 342 ￭ 573 

무효;소각(消却);실효(失效) ￭ 263 

무효등확인 ￭ 19 ￭ 102 

무효등확인소송 ￭ 294 

무효등확인심판 ￭ 12 ￭ 31 ￭ 487 

무효사유 ￭ 70 ￭ 223 

무효선언 ￭ 134 ￭ 263 

무효행위 ￭ 8 ￭ 263 ￭ 573 

묵비권 ￭ 481 

묵비권;진술거부권 ￭ 484 

묵시의 ￭ 238 

묵인 ￭ 6 ￭ 103 ￭ 539 

문고(文庫) ￭ 290 ￭ 440 

문서 ￭ 364 

문서;서류 ￭ 158 

문서로;서면기재 ￭ 241 

문서제출 ￭ 403 ￭ 528 

문서제출명령 ￭ 355 

문서제출의무 ￭ 345 

문언증권 ￭ 54 

문중 ￭ 198 

문화예술진흥기금 ￭ 125 ￭ 417 

문화원 ￭ 124 

문화재 ￭ 125 

문화재자료 ￭ 125 

물;물건;물품 ￭ 548 

물;물건;물품;상품;운송물;재물;재화;

현물 ￭ 219 

물;물건;물품;조;품목 ￭ 40 

물건운송 ￭ 68 ￭ 557 

물건운송;운송물;운임(運賃) ￭ 212 

물건인도 ￭ 139 

물권 ￭ 441 

물권변동 ￭ 74 ￭ 555 

물납 ￭ 371 

ㅁ
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물납신청 ￭ 35 

물류현대화 ￭ 323 

물상담보 ￭ 238 ￭ 497 

물상담보권 ￭ 238 ￭ 498 

물상대위성 ￭ 334 

물상보증 ￭ 394 ￭ 536 

물상보증인 ￭ 387 

물적납세 ￭ 372 

물적납세의무 ￭ 163 

물품매도확약서발행업 ￭ 61 

물품매매 ￭ 490 

물품세 ￭ 91 

미결구금 ￭ 145 ￭ 399 

미결구금일수 ￭ 343 

미결수 ￭ 409 ￭ 561 

미경과보험료 ￭ 401 

미관지구 ￭ 136 ￭ 340 ￭ 491 

미납세 ￭ 39 ￭ 136 ￭ 542 ￭ 565 

미납세액 ￭ 28 ￭ 29 

미등기부동산 ￭ 565 

미등기양도 ￭ 566 

미등기양도자산 ￭ 565 

미등기의 ￭ 566 

미불금;연체금 ￭ 39 

미성년 ￭ 321 

미성년자;소년;연소(年少) ￭ 321 

미수범 ￭ 386 ￭ 387 

미수죄 ￭ 43 ￭ 122 

미술저작물 ￭ 583 

미용업 ￭ 51 ￭ 227 

미평가보험 ￭ 566 

미풍양속 ￭ 219 

미혼모 ￭ 508 ￭ 565 

미혼모시설 ￭ 194 

민간개발자 ￭ 409 

민간기술자격 ￭ 80 

민간기업 ￭ 79 ￭ 409 

민간항공기 ￭ 80 

민관합동법인 ￭ 409 

민사본안사건 ￭ 79 ￭ 317 

민사사건 ￭ 79 

민사소송 ￭ 80 

민사조정 ￭ 79 ￭ 99 

민사책임 ￭ 79 

민속자료 ￭ 206 

민원(民怨) ￭ 429 

민원(民願) ￭ 79 

민원사무(民願事務) ￭ 79 

민원인(民願人) ￭ 79 

민자유치 ￭ 246 ￭ 409 

민자유치사업 ￭ 409 ￭ 416 

민주공화국 ￭ 140 

민주주의 ￭ 140 

민중소송 ￭ 427 

밀수 ￭ 108 ￭ 509 
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반 반국가단체 ￭ 31 

반대급부 ￭ 52 ￭ 118 

반대심문 ￭ 124 

반대의사 ￭ 155 ￭ 353 

반대채권 ￭ 118 

반론 ￭ 118 

반론보도 ￭ 337 ￭ 345 ￭ 448 

반복 ￭ 107 

반복 ￭ 462 

반사회적 ￭ 31 

반사회질서 ￭ 31 

반소 ￭ 118 ￭ 124 

반소제기 ￭ 201 ￭ 253 

반송 ￭ 499 

반송;반환;복적;상환(償還);환부(還付)

;회복 ￭ 475 

반출 ￭ 505 

반출;수행;처리 ￭ 68 

반포;선동;선전 ￭ 418 

반환;복구;복권;복적;복직;원상회복 ￭ 

472 

반환;상환(償還);상환(償還)금;환급;환

급금 ￭ 447 

반환시기 ￭ 378 ￭ 549 ￭ 550 

반환의무 ￭ 163 ￭ 345 

반환일시금 ￭ 301 

반환장소 ￭ 392 ￭ 393 

반환청구권 ￭ 478 ￭ 484 

발각;발견;발굴 ￭ 150 

발각;발견;탐지 ￭ 144 

발각;적시(摘示) ￭ 476 

발견;습득(拾得) ￭ 203 

발굴 ￭ 146 ￭ 183 ￭ 188 

발기설립 ￭ 244 ￭ 417 

발기인 ￭ 211 ￭ 250 ￭ 419 

발기인;설립위원 ￭ 417 

발기인;주최자 ￭ 358 

발명 ￭ 263 

발명고안 ￭ 111 ￭ 143 

발생주의 ￭ 5 ￭ 407 

발송;송달;송부;파견 ￭ 499 

발송;송부;송치 ￭ 556 

발송;파견 ￭ 151 

발신인 ￭ 499 

발의 ￭ 250 

발의;상정 ￭ 263 

발의;상정;의안 ￭ 419 

발주 ￭ 356 ￭ 393 

발주자 ￭ 384 ￭ 388 

발항 ￭ 140 

발항항 ￭ 397 

발행가격 ￭ 266 

발행가격;발행가액 ￭ 266 

발행가액 ￭ 364 

ㅂ

ㅂ
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발행비용 ￭ 266 

발행인 ￭ 161 

발행인;발행자 ￭ 266 ￭ 431 

발행일 ￭ 129 ￭ 130 ￭ 266 

발행일자후정기출급 ￭ 370 

발행주식 ￭ 266 

발행주식총수 ￭ 551 

방계;방계의 ￭ 86 

방계친족 ￭ 86 

방기;보험위부(保險委付);위부(委付);

유기(遺棄);투기(投棄);폐기 ￭ 1 

방문판매 ￭ 160 

방문판매업자 ￭ 160 

방문판매원 ￭ 160 

방문판매조직 ￭ 160 

방범 ￭ 123 ￭ 404 

방사능오염 ￭ 437 

방사선 ￭ 437 

방사선발생장치 ￭ 437 

방사성동위원소 ￭ 437 

방사성물질 ￭ 437 

방사성폐기물 ￭ 437 

방송 ￭ 58 

방송권(放送圈) ￭ 58 ￭ 479 

방송사업자 ￭ 58 

방송통신 ￭ 58 ￭ 544 

방송프로그램 ￭ 58 

방어방법 ￭ 137 ￭ 311 

방위;방지;방해;제지 ￭ 404 

방위;변호;소명;항변 ￭ 137 

방위산업체 ￭ 137 

방위세 ￭ 137 

방음시설 ￭ 511 

방제업자 ￭ 390 

방조(幇助) ￭ 22 

방조(防潮) ￭ 420 ￭ 549 

방조자 ￭ 22 

방진시설 ￭ 570 

방청석 ￭ 44 ￭ 518 

방청인 ￭ 44 ￭ 518 

방파제 ￭ 58 ￭ 323 

방해 ￭ 231 ￭ 238 ￭ 474 

방해;소요(騷擾);혼란 ￭ 157 

방해;장애 ￭ 346 

방해;중단 ￭ 262 

방해물;장애 ￭ 346 

방해예방청구권 ￭ 81 

방화(放火) ￭ 39 ￭ 204 ￭ 241 ￭ 

404 

방화지구 ￭ 204 

배당;배당금;분담;주식;지분 ￭ 504 

배당;배포;분배;유통 ￭ 155 

배당;부담액;분담;분담액;분배;할당 ￭ 

24 

배당가능이익 ￭ 155 ￭ 414 

배당건설이자 ￭ 257 
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배당금 ￭ 37 

배당금;배당액 ￭ 157 

배당금지급 ￭ 372 

배당기일 ￭ 129 ￭ 155 

배당락 ￭ 182 

배당변제 ￭ 374 

배당세액 ￭ 157 

배당세액공제 ￭ 135 ￭ 136 

배당소득 ￭ 157 ￭ 242 

배당액 ￭ 27 ￭ 29 

배당액;분배액 ￭ 155 

배당요구 ￭ 466 

배당절차 ￭ 156 ￭ 411 

배당표 ￭ 156 

배상;배상금;배상금액;배상액;변상;보

상;보상금;보전(補塡);전보(塡補) ￭ 

93 

배상;변상;변상금;보상;보전(補塡) ￭ 

245 

배상결정 ￭ 133 

배상금 ￭ 461 

배상금;배상금액;변상;변상금;보상;보

상금 ￭ 245 

배상금;배상액 ￭ 27 

배상금지급 ￭ 94 ￭ 372 

배상명령 ￭ 354 ￭ 459 

배상신청 ￭ 35 ￭ 93 

배상심의회 ￭ 93 ￭ 139 

배상의무 ￭ 289 

배상의무;배상책임 ￭ 289 

배상의무자 ￭ 94 ￭ 245 ￭ 383 

배상절차 ￭ 410 

배상채권 ￭ 245 

배상책임 ￭ 289 ￭ 345 

배상청구 ￭ 83 ￭ 466 

배상청구권 ￭ 484 

배서 ￭ 173 

배서인 ￭ 173 

배설;분뇨 ￭ 185 

배수(配水) ￭ 156 

배수(排水) ￭ 161 

배수(倍數) ￭ 328 ￭ 550 

배수(配水);수도 ￭ 579 

배수(排水);하수도 ￭ 161 

배아;태아 ￭ 169 

배우자 ￭ 519 

배임 ￭ 57 

배치전환 ￭ 75 

배치전환;이전(移轉) ￭ 459 

배타적경제수역 ￭ 185 

배포;유포 ￭ 78 

배포권 ￭ 482 

배포권자 ￭ 362 

배회 ￭ 424 ￭ 576 

배후지 ￭ 231 

백서 ￭ 581 

ㅂ
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백지 ￭ 55 

백지수표 ￭ 55 

백지식배서 ￭ 55 

백지어음 ￭ 55 

번역 ￭ 556 

번역물 ￭ 556 

벌금;벌금액 ￭ 203 

벌금액 ￭ 26 ￭ 28 ￭ 373 

벌금형 ￭ 432 

벌목업 ￭ 299 ￭ 301 

벌칙;벌칙규정 ￭ 373 

범선 ￭ 489 

범위 ￭ 57 ￭ 102 ￭ 192 ￭ 292 ￭ 

438 ￭ 492 ￭ 518 

범위;유형 ￭ 69 

범의 ￭ 123 

범인 ￭ 124 

범인;범죄인;범죄자 ￭ 123 

범인은닉죄 ￭ 348 

범정(犯情) ￭ 78 

범죄 ￭ 123 

범죄;불법행위 ￭ 139 

범죄;불법행위;위법행위 ￭ 564 

범죄;죄 ￭ 122 

범죄경력 ￭ 123 

범죄경력;전과(前科) ￭ 124 

범죄구성사실 ￭ 195 

범죄사실 ￭ 123 ￭ 195 

범죄성 ￭ 124 

범죄수사 ￭ 123 ￭ 264 

범죄인인도 ￭ 123 ￭ 193 

범죄지 ￭ 392 ￭ 580 

범죄피해 ￭ 123 

범죄행위 ￭ 90 ￭ 123 

범칙금 ￭ 373 

범칙금납부통고서 ￭ 340 ￭ 341 

범칙행위 ￭ 7 ￭ 9 

법관 ￭ 274 

법관;심판관;재판관;판사 ￭ 272 

법관징계위원회 ￭ 273 

법규 ￭ 486 

법규;법학 ￭ 283 

법규위반 ￭ 571 

법령 ￭ 7 

법령해석 ￭ 262 ￭ 286 

법률 작위;행위 ￭ 7 

법률관계 ￭ 276 ￭ 287 

법률구조 ￭ 285 

법률구조기금 ￭ 286 

법률구조위원 ￭ 286 

법률문제 ￭ 287 ￭ 310 

법률문화 ￭ 286 

법률사무 ￭ 284 ￭ 285 ￭ 286 ￭ 

287 

법률사무;소송 ￭ 285 

법률사무소 ￭ 284 ￭ 349 
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법률상감경 ￭ 525 

법률상담 ￭ 286 

법률상담;변호사 ￭ 286 

법률안 ￭ 287 

법률안;어음;의안;전단 ￭ 53 

법률제정 ￭ 172 

법률제정;법제;입법;제정 ￭ 287 

법률학;법학 ￭ 275 

법률행위 ￭ 275 ￭ 285 

법률행위대리권 ￭ 464 

법리 ￭ 287 

법무 ￭ 274 

법무법인 ￭ 283 

법무부징계위원회 ￭ 149 

법무사 ￭ 74 

법무사시험 ￭ 74 

법무사합동법인 ￭ 269 

법원공무원 ￭ 119 

법원사무관 5 ￭ 118 

법원서기;정리(廷吏) ￭ 118 

법원서기관 4 ￭ 118 

법원행정 ￭ 118 

법원행정처 ￭ 349 

법원행정처장 ￭ 77 ￭ 147 ￭ 230 

법의학 ￭ 209 ￭ 314 

법익 ￭ 286 

법인 ￭ 114 ￭ 275 

법인격 ￭ 113 ￭ 114 ￭ 276 ￭ 286 

법인대표 ￭ 464 

법인등기 ￭ 114 ￭ 451 

법인설립 ￭ 244 

법인설립;설립;회사설립 ￭ 243 

법인설립등기 ￭ 452 ￭ 453 

법인설립허가 ￭ 380 

법인세 ￭ 114 

법인세감면 ￭ 114 ￭ 187 

법인세과세 ￭ 114 

법인세과세표준 ￭ 50 ￭ 114 

법인세과세표준신고 ￭ 462 

법인세부가세 ￭ 536 ￭ 537 

법인세신고 ￭ 201 

법인세신고;법인세신고서 ￭ 475 

법인세신고서 ￭ 114 

법인세액 ￭ 27 ￭ 114 

법인세포탈 ￭ 114 ￭ 181 

법인세할 ￭ 114 ￭ 410 

법인소득 ￭ 114 

법인소득금액 ￭ 29 

법인정관 ￭ 40 

법인합병 ￭ 114 ￭ 115 ￭ 317 

법정경위 ￭ 118 

법정경찰 ￭ 119 

법정공휴일 ￭ 524 

법정공휴일;법정휴일 ￭ 286 

법정과실 ￭ 286 

법정과실 ￭ 286 

ㅂ
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법정기간 ￭ 286 ￭ 525 

법정기일 ￭ 524 

법정대리 ￭ 286 ￭ 287 ￭ 524 

법정대리권 ￭ 45 

법정대리인등기부 ￭ 287 

법정대위 ￭ 106 

법정분가 ￭ 524 

법정상속 ￭ 524 ￭ 525 

법정상속분 ￭ 397 ￭ 504 

법정이율 ￭ 524 

법정이자 ￭ 524 

법정재단 ￭ 286 ￭ 524 

법정저당권 ￭ 525 

법정준비금 ￭ 525 

법정지상권 ￭ 525 

법정질권 ￭ 525 

법정채권 ￭ 286 ￭ 524 

법정청산 ￭ 524 

법정추인 ￭ 525 

법정허락 ￭ 524 

법정형 ￭ 525 

법제;법제도;법체계 ￭ 287 

법조(法曹) ￭ 287 

법조(法條) ￭ 40 ￭ 287 

법질서 ￭ 286 

법치 ￭ 486 

법치주의 ￭ 407 

법학 ￭ 527 

법화(法貨) ￭ 287 

변경;변조;변형 ￭ 323 

변경;변형 ￭ 25 ￭ 74 

변경등기 ￭ 451 

변론 ￭ 353 ￭ 394 

변론기일 ￭ 129 

변론능력 ￭ 1 ￭ 67 

변론속행 ￭ 108 

변론조서 ￭ 422 ￭ 444 

변론종결 ￭ 84 

변리사 ￭ 369 

변리사등록부 ￭ 369 

변명 ￭ 403 ￭ 512 

변명;변호;석명(釋明);설명;소명 ￭ 

191 

변명;옹호 ￭ 137 

변사자 ￭ 386 

변사체 ￭ 55 ￭ 131 

변상 ￭ 455 

변상;복구;원상회복 ￭ 472 

변상금 ￭ 94 

변상명령 ￭ 354 

변상판정 ￭ 93 

변상판정파산선고 ￭ 12 

변제;퇴역;해고;해임;해제 ￭ 149 

변제권 ￭ 479 

변제기 ￭ 311 

변제기;변제기한 ￭ 549 
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변제기;변제기한;지급기간 ￭ 377 

변제기도래 ￭ 39 

변제능력 ￭ 66 

변제방법 ￭ 312 ￭ 318 

변제비용 ￭ 190 

변제액 ￭ 28 

변제이익 ￭ 18 ￭ 414 

변제자 ￭ 383 ￭ 386 

변제자대위 ￭ 529 

변제자력 ￭ 67 

변제제공 ￭ 545 

변제증서 ￭ 72 ￭ 136 

변제책임 ￭ 289 

변제청구 ￭ 466 

변제충당 ￭ 38 

변조 ￭ 25 ￭ 197 

변조자 ￭ 210 ￭ 323 

변태설립사항 ￭ 366 

변협징계위원회 ￭ 43 

변형 ￭ 317 ￭ 556 

변형;변환;전용(轉用);전환;환가;환산 

￭ 112 

변호 ￭ 18 

변호;소명 ￭ 185 

변호;정당성;정당화 ￭ 276 

변호사;변호인 ￭ 18 ￭ 43 

변호사개업 ￭ 89 ￭ 352 

변호사명부 ￭ 486 

변호사보수 ￭ 43 

변호사징계위원회 ￭ 43 

변호인선임권자 ￭ 381 

별거 ￭ 287 ￭ 296 

별정직 ￭ 397 

별정직국가공무원 ￭ 428 ￭ 429 

별제권 ￭ 482 

별제권자 ￭ 382 

병과 ￭ 100 

병력(病歷) ￭ 314 

병력(兵力) ￭ 39 ￭ 319 

병력(病歷) ￭ 84 

병무행정 ￭ 13 ￭ 103 

병역 ￭ 319 

병역기피 ￭ 159 ￭ 181 

병역면제 ￭ 187 

병역의무 ￭ 163 

병역의무부과통지서 ￭ 341 

병원체 ￭ 370 

병원체기증 ￭ 218 

병충해 ￭ 128 

병합;통합;합병 ￭ 316 

병합;통합;혼합 ￭ 88 

병합관할 ￭ 105 

병합심리 ￭ 88 ￭ 105 

보강증거 ￭ 116 

보건 ￭ 230 

보건관리자 ￭ 230 

ㅂ
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보건복지 ￭ 230 

보건소 ￭ 230 ￭ 426 

보건소장 ￭ 147 ￭ 229 

보건직 ￭ 230 

보고불성실가산세 ￭ 12 ￭ 537 

보고서;보도(報道);신고 ￭ 462 

보고총회 ￭ 216 ￭ 217 

보관;보전(保全);보존;유지 ￭ 403 

보관;보존 ￭ 278 

보관;창고 ￭ 526 

보관료 ￭ 76 ￭ 126 ￭ 189 ￭ 526 

보관자 ￭ 141 ￭ 278 

보관증 ￭ 126 

보관증;예치증 ￭ 72 

보궐선거 ￭ 64 ￭ 514 

보궐위원 ￭ 315 ￭ 531 ￭ 534 

보도(報道) ￭ 337 

보도(步道) ￭ 370 ￭ 507 

보도(補導) ￭ 420 

보도(補導);지도(指導) ￭ 225 

보도(補導);지령;지명(指命);지시; 

지휘 ￭ 147 

보물 ￭ 557 

보복 ￭ 473 

보복범죄 ￭ 474 

보상;보상금;보수(報酬);상금 ￭ 478 

보상책임 ￭ 289 ￭ 471 

보상청구권 ￭ 80 ￭ 465 

보석(寶石) ￭ 215 ￭ 268 ￭ 400 

보석(保釋) ￭ 48 

보세공장 ￭ 56 

보세구역 ￭ 56 

보세창고 ￭ 56 

보수(補修);수리(修理) ￭ 461 

보수(報酬)지급 ￭ 372 

보수(報酬)채권 ￭ 83 

보수월액(報酬月額) ￭ 325 

보안 ￭ 303 ￭ 403 

보안;안전 ￭ 489 

보안관찰 ￭ 496 ￭ 498 

보안림 ￭ 209 ￭ 469 

보안업무규정 ￭ 424 ￭ 498 

보안처분 ￭ 227 ￭ 497 

보완 ￭ 95 ￭ 535 

보유;소지 ￭ 232 

보유;소지;점유;향유 ￭ 397 

보유;유보(留保);유지;존속(存續) ￭ 

474 

보유기관 ￭ 19 

보육시설 ￭ 130 ￭ 248 ￭ 343 

보육시설 ￭ 343 

보육시설종사자 ￭ 130 ￭ 170 

보전(保全) ￭ 103 

보전(補塡) ￭ 304 ￭ 462 

보전(補塡);보정 ￭ 534 

보전(補塡);상계;상쇄 ￭ 350 
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보전녹지지역 ￭ 222 

보전처분 ￭ 103 ￭ 403 

보정각하 ￭ 456 

보정기간 ￭ 115 ￭ 376 

보정명령 ￭ 354 

보조;보좌;부조;알선 ￭ 41 

보조금 ￭ 531 

보조기관 ￭ 530 

보조기관;부설기관 ￭ 46 

보조인;보조자;보좌인;비서관 ￭ 41 

보조참가 ￭ 366 ￭ 534 

보존 ￭ 103 

보존등기 ￭ 403 ￭ 451 

보존료 ￭ 12 

보존비 ￭ 116 

보존재산 ￭ 103 ￭ 403 

보존지구 ￭ 403 

보존행위 ￭ 8 ￭ 403 

보증 ￭ 224 ￭ 536 

보증계약 ￭ 109 ￭ 536 

보증관계 ￭ 225 ￭ 536 

보증금 ￭ 225 ￭ 278 

보증금액 ￭ 26 ￭ 29 ￭ 224 

보증료 ￭ 200 

보증료 ￭ 224 

보증보험 ￭ 225 ￭ 536 

보증보험계약 ￭ 109 ￭ 225 

보증보험금 ￭ 52 ￭ 225 

보증보험증권 ￭ 225 ￭ 396 

보증보험회사 ￭ 225 ￭ 536 

보증사채 ￭ 224 ￭ 536 

보증서 ￭ 72 ￭ 288 

보증인 ￭ 224 ￭ 536 

보증채권자 ￭ 225 

보증채무 ￭ 225 

보증채무;보증책임 ￭ 224 ￭ 536 

보증채무이행 ￭ 375 

보증책임 ￭ 289 

보직;선임;임용;지명(指名);지정 ￭ 36 

보직변경 ￭ 75 

보충성 ￭ 534 

보충송달 ￭ 535 

보충역 ￭ 161 ￭ 462 

보통고충심사위원회 ￭ 216 ￭ 356 

보통교부세 ￭ 217 

보통군사법원 ￭ 217 

보통세 ￭ 218 ￭ 357 

보통재판적 ￭ 216 

보통징수 ￭ 216 ￭ 356 

보통징수방법 ￭ 311 ￭ 317 

보통항고 ￭ 216 ￭ 356 

보행자전용도로 ￭ 486 

보험 ￭ 254 

보험가액 ￭ 254 ￭ 255 

보험가입신청서 ￭ 33 ￭ 36 

보험가입자;보험계약자 ￭ 255 
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보험계약 ￭ 254 

보험계약기간 ￭ 255 

보험계약자 ￭ 396 

보험계약자;피보험자 ￭ 255 

보험계약자보호예탁금 ￭ 141 

보험계약체결 ￭ 99 

보험관계 ￭ 255 

보험관리인 ￭ 254 ￭ 255 

보험금 ￭ 26 ￭ 254 ￭ 255 

보험금지급 ￭ 372 

보험금지급시기 ￭ 130 ￭ 549 

보험금청구 ￭ 81 

보험금청구;보험금청구권 ￭ 254 

보험금청구권 ￭ 482 

보험급여 ￭ 254 

보험기간 ￭ 255 ￭ 546 

보험대리점 ￭ 254 

보험대위 ￭ 529 

보험료 ￭ 255 

보험료납부 ￭ 255 ￭ 371 

보험료납부의무 ￭ 164 

보험료율 ￭ 255 ￭ 401 

보험료적립금 ￭ 5 

보험료징수 ￭ 87 

보험모집인 ￭ 255 

보험보증기금 ￭ 255 

보험사(保險士) ￭ 255 

보험사(保險社);보험사업자;보험업자;

보험자 ￭ 255 

보험사(保險社);보험회사 ￭ 254 

보험사고 ￭ 181 ￭ 255 

보험사고발생 ￭ 347 

보험사무위탁처리규약 ￭ 254 

보험사무조합 ￭ 254 

보험사업;보험업 ￭ 254 

보험사업자 ￭ 254 

보험수익자 ￭ 52 

보험수익자;수익자 ￭ 52 

보험약관 ￭ 84 

보험업자 ￭ 254 

보험자단체 ￭ 256 

보험적립금 ￭ 254 

보험제도 ￭ 255 

보험중개인 ￭ 254 

보험증권 ￭ 255 

보험증권;시책 ￭ 395 

보험차익 ￭ 255 

보호 ￭ 67 

보호;옹호 ￭ 420 

보호감호소 ￭ 421 

보호감호시설 ￭ 194 

보호감호처분 ￭ 153 

보호감호청구 ￭ 35 ￭ 421 

보호관찰관 ￭ 410 

보호관찰기간;집행유예기간 ￭ 378 

보호관찰소 ￭ 410 
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보호금품 ￭ 324 ￭ 420 

보호기관 ￭ 420 

보호대상자 ￭ 385 

보호명령 ￭ 421 

보호소년 ￭ 420 

보호시설 ￭ 194 ￭ 421 

보호예수(保護預受) ￭ 278 ￭ 433 

보호예탁금 ￭ 420 

보호의무 ￭ 164 ￭ 471 

보호자;후견인 ￭ 225 ￭ 421 

보호지역 ￭ 420 ￭ 421 

보호처분 ￭ 421 

보호처분대상자 ￭ 385 

복구 ￭ 443 

복구;복권;재활;회복 ￭ 455 

복구;원상회복;전보(塡補);치유;탈환 

￭ 444 

복권;복직;회복 ￭ 455 

복권;복표 ￭ 300 

복권;추첨 ￭ 300 

복권당첨소득 ￭ 300 

복대리인 ￭ 527 

복리(福利) ￭ 431 

복리(複利) ￭ 97 

복리(福利);복지 ￭ 579 

복리(福利)시설;복지시설 ￭ 580 

복리(福利)증진 ￭ 417 ￭ 580 

복무규정 ￭ 424 ￭ 502 

복무기간 ￭ 378 ￭ 502 

복사문서 ￭ 113 ￭ 162 

복수 ￭ 395 

복수정당제 ￭ 395 

복식부기 ￭ 160 

복임권 ￭ 399 

복제 ￭ 462 

복제권 ￭ 480 ￭ 484 

복제물 ￭ 462 ￭ 465 

복종;이행;준수 ￭ 344 

복지사무전담기구 ￭ 185 ￭ 253 ￭ 

357 

복지실시기관 ￭ 579 ￭ 580 

복지업무 ￭ 580 

복지위원 ￭ 510 ￭ 580 

복직 ￭ 473 

복표발매 ￭ 490 

복합운송 ￭ 88 ￭ 328 

본가 ￭ 351 

본가;생가 ￭ 358 

본가호주 ￭ 229 

본국법 ￭ 284 ￭ 288 

본권 ￭ 287 ￭ 550 

본다 ￭ 448 

본등기 ￭ 407 

본문;주문(主文) ￭ 303 

본범 ￭ 406 

본부배상심의회 ￭ 71 ￭ 93 
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본부장 ￭ 77 ￭ 229 

본부장;상무이사 ￭ 305 

본세 ￭ 303 ￭ 407 

본소 ￭ 406 

본안 ￭ 406 

본안사건 ￭ 69 

본안소송 ￭ 284 ￭ 295 

본안재판 ￭ 558 

본안절차 ￭ 412 ￭ 412 

본안판결 ￭ 273 

본인출석 ￭ 32 ￭ 43 

본인출석주의 ￭ 407 

본적 ￭ 358 ￭ 379 

본적지 ￭ 393 

본점 ￭ 230 ￭ 303 

본죄 ￭ 406 

봉사자 ￭ 501 ￭ 502 

봉서 ￭ 493 

봉쇄 ￭ 55 ￭ 57 

봉인 ￭ 493 

봉인;인영 ￭ 493 

봉인제거 ￭ 460 

부가가치세 ￭ 569 

부가가치세과세표준 ￭ 519 

부가기간 ￭ 375 

부가세 ￭ 533 

부가통신 ￭ 3 ￭ 11 ￭ 193 

부계 ￭ 370 

부계혈족 ￭ 369 ￭ 370 

부과결정 ￭ 133 

부과결정 ￭ 239 

부과고지 ￭ 239 

부과권자 ￭ 239 ￭ 381 

부과금 ￭ 27 ￭ 239 

부과징수 ￭ 239 

부과처분 ￭ 153 ￭ 239 

부관(附款) ￭ 11 

부금(賦金);분납;할부;할부금 ￭ 252 

부기(附記) ￭ 11 ￭ 534 

부기등기 ￭ 11 ￭ 535 

부담 ￭ 59 

부담금 ￭ 289 

부담금부과 ￭ 239 

부담금액 ￭ 27 ￭ 504 

부담금징수 ￭ 87 

부담부분 ￭ 397 ￭ 504 

부담부유증 ￭ 52 ￭ 548 

부담부증여 ￭ 218 

부담액 ￭ 29 ￭ 351 ￭ 504 

부담행위 ￭ 7 

부당노동행위 ￭ 562 

부당이득 ￭ 562 ￭ 564 ￭ 565 ￭ 

588 

부당이득금 ￭ 26 

부당이득반환 ￭ 472 

부당이득세 ￭ 542 ￭ 562 
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부당한 ￭ 562 

부당한;부적당한 ￭ 240 ￭ 241 

부당한;부정한 ￭ 564 

부당한;부정한;불법의;불법한 ￭ 565 

부당한;부정한;불법한 ￭ 588 

부당행위 ￭ 588 

부당행위;불법행위;위법행위 ￭ 236 

부당행위계산 ￭ 65 ￭ 588 

부대목적 ￭ 242 

부대비용 ￭ 242 ￭ 11 

부대비용;부수비용 ￭ 242 

부대설비 ￭ 3 ￭ 534 

부대시설 ￭ 38 ￭ 534 

부대업무 ￭ 61 ￭ 241 

부대조건 ￭ 86 ￭ 241 

부대항소 ￭ 241 

부도(副都) ￭ 527 

부도(不渡) ￭ 151 ￭ 338 

부도(不渡)수표 ￭ 151 

부도(不渡)어음 ￭ 151 

부동산 ￭ 238 ￭ 401 ￭ 441 

부동산가격 ￭ 440 

부동산가압류 ￭ 423 

부동산가액 ￭ 179 ￭ 568 

부동산강제집행 ￭ 98 

부동산강제집행효용침해 ￭ 249 

부동산등기 ￭ 452 

부동산등기부 ￭ 449 ￭ 450 

부동산등기제도 ￭ 440 ￭ 441 

부동산매매업 ￭ 440 

부동산매매업자 ￭ 440 ￭ 441 

부동산물권 ￭ 441 

부동산소유권 ￭ 362 

부동산신탁 ￭ 440 

부동산양도 ￭ 112 ￭ 555 

부동산업 ￭ 440 

부동산임대 ￭ 440 

부동산임대소득 ￭ 440 

부동산임대차 ￭ 285 ￭ 440 

부동산임차권 ￭ 285 

부동산점유 ￭ 397 

부동산중개 ￭ 440 

부동산중개업 ￭ 440 

부동산질 ￭ 394 

부동산질권 ￭ 394 

부동산투기 ￭ 518 

부랑인보호 ￭ 421 ￭ 568 

부본 ￭ 118 

부부 ￭ 235 

부부재산 ￭ 308 ￭ 310 

부부재산약정 ￭ 308 ￭ 310 

부부재산제 ￭ 309 ￭ 310 

부상(副賞) ￭ 535 

부상(負傷) ￭ 585 

부상(負傷);불이익;상해;손해;침해;피

해;훼손 ￭ 250 
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부서(副署) ￭ 118 

부서(部署) ￭ 140 ￭ 524 

부서(部署);지위 ￭ 349 

부설기관 ￭ 19 

부속도서 ￭ 30 ￭ 266 

부속물 ￭ 32 ￭ 38 

부속물;부착물;부합;압류;첨부 ￭ 42 

부속물;소유물;휴대품 ￭ 51 

부속물매수 ￭ 432 

부속서류 ￭ 3 ￭ 32 ￭ 158 ￭ 534 

부속토지 ￭ 38 

부속품 ￭ 3 ￭ 38 ￭ 96 

부속품;속구;종물 ￭ 38 

부수채권 ￭ 241 ￭ 242 

부수처분 ￭ 3 ￭ 86 

부실기재;허위기재 ￭ 197 

부양;부조 ￭ 535 

부양;유지;정비;존속(存續) ￭ 303 

부양가족 ￭ 141 

부양가족;피부양자 ￭ 140 

부양관계 ￭ 535 

부양능력 ￭ 1 

부양료 ￭ 535 

부양의무 ￭ 164 ￭ 345 

부양의무자 ￭ 387 

부양청구 ￭ 81 ￭ 467 

부양청구권 ￭ 482 ￭ 484 

부영사 ￭ 142 ￭ 570 

부원장보 ￭ 41 

부의(附議)하다 ￭ 447 ￭ 529 

부인 ￭ 140 ￭ 335 ￭ 465 

부인;불복 ￭ 148 

부인권 ￭ 47 ￭ 482 

부작위 ￭ 340 

부작위;유예 ￭ 206 

부작위;탈루 ￭ 351 

부작위범 ￭ 122 

부작위위법 ￭ 237 

부작위위법확인소송 ￭ 294 

부장판사 ￭ 77 

부재자 ￭ 2 

부재자신고 ￭ 2 

부재자신고인 ￭ 463 

부재자투표 ￭ 2 

부재자투표 ￭ 2 

부적격의 ￭ 563 

부적당한 ￭ 241 ￭ 566 

부적응의 ￭ 304 

부정경쟁 ￭ 562 

부정기간(不定其間) ￭ 245 

부정기항공운송사업 ￭ 265 

부정기형 ￭ 245 ￭ 258 

부정사용 ￭ 564 ￭ 588 

부정수표 ￭ 236 

부정수표단속 ￭ 111 ￭ 236 

부정축재자 ￭ 236 
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부정취득행위 ￭ 7 ￭ 563 

부정한 ￭ 564 

부정한;불법의;불법한 ￭ 236 

부조;알선 ￭ 230 

부조금 ￭ 22 ￭ 458 

부족한 ￭ 137 ￭ 281 ￭ 506 

부존재 ￭ 338 ￭ 339 

부존재확인 ￭ 19 

부종성 ￭ 32 

부주의한 ￭ 67 ￭ 241 ￭ 335 

부지(敷地) ￭ 39 ￭ 519 

부지(不知) ￭ 236 

부채 ￭ 245 ￭ 288 

부채;차입금;채무 ￭ 132 

부채총액 ￭ 551 ￭ 552 

부패행위 ￭ 116 

부합 ￭ 86 

부합;순응;이행;적합;준수 ￭ 96 

부합;이행;적합 ￭ 491 

부합;적합 ￭ 102 

부합;통신 ￭ 116 

부화업 ￭ 228 ￭ 245 

북한이탈주민 ￭ 470 

분가 ￭ 57 

분가호주 ￭ 228 

분과위원회;소위원회 ￭ 527 

분납세액 ￭ 541 

분뇨 ￭ 185 ￭ 337 

분뇨처리시설 ￭ 185 

분뇨처리업 ￭ 185 

분담;할당 ￭ 24 

분담금 ￭ 24 ￭ 504 

분담액 ￭ 24 

분류 ￭ 42 ￭ 69 

분리 ￭ 151 ￭ 503 

분리;분별 ￭ 500 

분리;탈퇴 ￭ 494 

분리과세 ￭ 500 

분리과세대상 ￭ 500 

분리과세배당소득 ￭ 157 ￭ 500 

분리과세이자소득 ￭ 257 ￭ 500 

분리과세표준 ￭ 500 

분리수거 ￭ 500 

분만 ￭ 78 

분묘 ￭ 221 ￭ 550 

분묘지 ￭ 221 

분배 ￭ 37 ￭ 492 

분배액 ￭ 157 

분별;식별 ￭ 155 

분사기 ￭ 215 

분실;소멸;실종;제거 ￭ 148 

분실;소재불명;실종 ￭ 322 

분실신고 ￭ 462 

분양 ￭ 301 ￭ 365 ￭ 490 

분양계약 ￭ 109 ￭ 365 

분임반 ￭ 158 ￭ 434 
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분쟁당사자 ￭ 154 ￭ 366 

분쟁발생 ￭ 188 

분쟁조정 ￭ 99 ￭ 154 

분쟁조정위원회 ￭ 99 ￭ 154 

분쟁처리 ￭ 154 ￭ 503 

분쟁해결 ￭ 154 

분필 ￭ 158 ￭ 367 ￭ 528 

분필등기 ￭ 453 

분할 ￭ 366 ￭ 518 

분할계약 ￭ 503 ￭ 519 

분할납입 ￭ 157 ￭ 500 ￭ 503 

분할등기 ￭ 367 ￭ 452 ￭ 500 

분할보상 ￭ 253 

분할자 ￭ 367 

분할지급 ￭ 370 

분할채권관계 ￭ 457 

불가분성 ￭ 246 

불가분채권 ￭ 246 

불가분채무 ￭ 246 

불가분채무자 ￭ 246 

불가항력 ￭ 8 ￭ 206 

불개항장 ￭ 338 

불고지 ￭ 338 

불공정거래 ￭ 563 

불공정거래행위 ￭ 562 

불공정약관 ￭ 562 

불구속 ￭ 246 

불기소 ￭ 339 

불기소처분 ￭ 339 

불능;불능범 ￭ 240 

불량채권 ￭ 48 

불량행위 ￭ 48 ￭ 139 

불리한 ￭ 148 ￭ 563 

불법감금 ￭ 197 ￭ 565 

불법감청 ￭ 237 

불법검열 ￭ 237 

불법구속 ￭ 236 

불법복제 ￭ 236 ￭ 237 

불법원인급여 ￭ 374 

불법의 ￭ 550 

불법자금 ￭ 236 

불법조건 ￭ 564 

불법집회 ￭ 564 

불법체포 ￭ 236 ￭ 564 

불법침입 ￭ 207 ￭ 565 

불법침입;침입 ￭ 263 

불법행위 ￭ 550 

불법행위능력 ￭ 67 

불법행위지 ￭ 299 ￭ 393 

불법행위채권 ￭ 345 

불변기간 ￭ 263 ￭ 379 

불복 ￭ 151 

불복기간 ￭ 376 

불복방법 ￭ 317 

불복사유;불복이유 ￭ 223 

불복신청 ￭ 34 
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불복청구 ￭ 390 ￭ 465 

불복청구기간 ￭ 390 

불복항고 ￭ 32 

불복항고심판 ￭ 558 

불소급 ￭ 339 

불수리;인수거절 ￭ 337 

불신임 ￭ 338 

불심검문 ￭ 438 

불요증사실 ￭ 196 

불이익 ￭ 145 ￭ 148 

불이익;손괴;손해;침해;파손;피해;훼손 

￭ 128 

불이익;침해;편견 ￭ 401 

불이익처분 ￭ 148 ￭ 563 

불이익취급 ￭ 148 

불이행 ￭ 57 ￭ 139 ￭ 196 ￭ 338 

불임수술 ￭ 525 

불체포특권 ￭ 410 

불특정금전신탁 ￭ 561 ￭ 566 

불특정다수인 ￭ 307 

불특정물 ￭ 566 

불특정의 ￭ 566 

불확정기한 ￭ 245 ￭ 563 

붕괴 ￭ 57 ￭ 86 ￭ 151 

비거주자;불구속 ￭ 339 

비공개결정 ￭ 132 

비과세 ￭ 338 ￭ 339 ￭ 542 

비과세;조세면제 ￭ 187 

비과세대상 ￭ 340 ￭ 344 ￭ 528 

비과세물품 ￭ 339 

비과세법인 ￭ 339 

비과세소득 ￭ 339 ￭ 542 

비과세양도소득 ￭ 339 

비금전채권 ￭ 338 

비디오물 ￭ 570 

비례대표 ￭ 419 

비례대표지방의회의원 ￭ 419 

비밀 ￭ 101 ￭ 494 

비밀누설죄 ￭ 122 ￭ 348 

비밀선거 ￭ 494 

비밀의장 ￭ 494 

비밀증서 ￭ 494 

비밀침해죄 ￭ 249 ￭ 263 

비방죄 ￭ 348 

비법인 ￭ 338 

비상근 ￭ 339 ￭ 365 

비상근이사 ￭ 365 

비상사태 ￭ 169 

비상상고 ￭ 193 

비상에너지계획 ￭ 169 

비상위험준비금 ￭ 169 

비상장법인 ￭ 565 

비상장주식 ￭ 565 

비상조치 ￭ 169 

비서관 ￭ 494 

비속 ￭ 86 ￭ 292 
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비송사건 ￭ 338 

비송사건절차 ￭ 338 

비약적상고 ￭ 147 

비업무용부동산 ￭ 440 

비업무용자산 ￭ 41 

비영리내국법인 ￭ 339 

비영리단체 ￭ 339 

비용 ￭ 117 

비용배상 ￭ 94 

비용변상 ￭ 455 

비용부담 ￭ 59 ￭ 117 

비용부담금 ￭ 189 

비용부담자 ￭ 384 

비용상환 ￭ 455 

비용상환청구권 ￭ 484 

비용선급 ￭ 17 

비율 ￭ 374 ￭ 419 ￭ 438 

비준;추인 ￭ 438 

 

 

 

사건 ￭ 241 

사건;사안;판례 ￭ 68 

사건;행사(行事) ￭ 181 

사건기록 ￭ 68 ￭ 295 

사격 ￭ 506 

사격장 ￭ 506 

사격장설치자 ￭ 506 

사고 ￭ 69 ￭ 148 

사고;유고(有故);재해 ￭ 3 

사권 ￭ 409 

사기(士氣) ￭ 325 

사기(詐欺)파산 ￭ 211 

사단(社團) ￭ 243 

사단(社團)법인 ￭ 243 

사도 ￭ 409 

사례금 ￭ 233 ￭ 443 

사례연구 ￭ 69 

사망보험 ￭ 255 

사망보험;생명보험;인보험 ￭ 291 

사망사고 ￭ 241 ￭ 325 

사망일시금 ￭ 301 

사면 ￭ 26 

사무관리 ￭ 14 ￭ 305 

사무국 ￭ 13 ￭ 494 

사무소;영업소 ￭ 62 

사무원;사무직원 ￭ 494 ￭ 519 

사무원;사무직원;서기 ￭ 84 

사무처리 ￭ 101 ￭ 131 ￭ 374 

사문서 ￭ 389 ￭ 409 

사물관할 ￭ 275 

사법(司法) ￭ 13 ￭ 274 

사법(私法) ￭ 409 

사법경찰관 ￭ 274 ￭ 399 

사법권 ￭ 274 

사법보좌관 ￭ 274 

ㅅ
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사법부 ￭ 275 

사법서사 ￭ 274 

사법시험 ￭ 49 ￭ 274 

사법연수생 ￭ 275 

사법인 ￭ 409 

사법제도 ￭ 275 

사법행정 ￭ 274 

사법행정사무 ￭ 274 

사본 ￭ 555 

사생활 ￭ 409 

사선(斜線) ￭ 346 ￭ 508 

사실 ￭ 195 ￭ 196 ￭ 441 

사실;진상 ￭ 10 

사실상;사실상의 ￭ 131 

사실수업료 ￭ 559 

사실심 ￭ 195 ￭ 251 ￭ 412 

사실오인 ￭ 322 

사실조사 ￭ 183 ￭ 264 

사실혼 ￭ 131 

사실확정 ￭ 203 

사안 ￭ 310 

사업 ￭ 416 

사업계획 ￭ 60 ￭ 394 ￭ 416 

사업내직업훈련 ￭ 241 

사업서비스업 ￭ 175 

사업설명서 ￭ 420 

사업소;영업소;영업장소 ￭ 62 ￭ 392 

사업소세 ￭ 62 

사업시행자 ￭ 62 ￭ 416 

사업연도;영업연도 ￭ 63 

사업인정 ￭ 60 ￭ 416 

사업자 ￭ 62 

사원;직원 ￭ 519 

사원총회 ￭ 217 

사인(私印) ￭ 409 

사인(私人) ￭ 409 

사인(死因) ￭ 70 

사인(死因)증여 ￭ 218 

사인;서명 ￭ 507 

사임 ￭ 581 

사임;사직;사직서;사퇴 ￭ 471 

사자(死者) ￭ 131 ￭ 548 

사장(沙場) ￭ 491 

사전결정 ￭ 408 

사전구상 ￭ 17 ￭ 455 

사전구상권 ￭ 481 ￭ 484 

사전수뢰 ￭ 17 

사전심사 ￭ 401 ￭ 408 

사전조사 ￭ 399 ￭ 408 

사전조사;예비조사 ￭ 401 

사전준비 ￭ 17 

사전준비;예비;입안;작성 ￭ 401 

사전통고 ￭ 17 ￭ 408 

사전통지 ￭ 17 ￭ 408 

사전협의 ￭ 17 ￭ 405 ￭ 408 

사절(使節) ￭ 178 
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사정 ￭ 100 

사정(事情) ￭ 410 

사정(事情);상황 ￭ 78 

사정(事情);상황;소재 ￭ 508 

사정(査定);심사;평가 ￭ 41 

사정변경 ￭ 74 ￭ 75 

사정재결 ￭ 78 

사정판결 ￭ 274 

사증 ￭ 571 

사증면제협정 ￭ 571 

사증면제협정 ￭ 571 

사증발급인정서 ￭ 73 ￭ 571 

사직;소각(消却);퇴사;퇴역;퇴직 ￭ 

474 

사직서 ￭ 471 

사진저작물 ￭ 391 

사채;사채권 ￭ 113 

사채권자 ￭ 132 

사채권자;채권(債券)소지인 ￭ 56 

사채권자집회 ￭ 40 ￭ 42 

사채모집 ￭ 56 ￭ 530 

사채발행 ￭ 56 ￭ 266 

사채발행비 ￭ 56 ￭ 189 

사채발행회사 ￭ 56 

사채상환 ￭ 56 ￭ 445 

사채원부 ￭ 56 ￭ 132 

사채인수권자 ￭ 562 

사채차액 ￭ 27 

사채청약서 ￭ 132 ￭ 530 

사채총액 ￭ 551 

사체 ￭ 55 ￭ 67 

사체;시체 ￭ 115 ￭ 131 

사칭 ￭ 197 ￭ 322 

사퇴 ￭ 135 

사퇴;항복 ￭ 536 

사학지원단체 ￭ 409 

사항란 ￭ 88 ￭ 267 

사해(詐害)행위 ￭ 132 ￭ 211 

사행기구제조업 ￭ 62 

사행행위영업 ￭ 518 

사형 ￭ 67 ￭ 131 

사형수 ￭ 112 ￭ 409 

사형집행 ￭ 186 

사형판결 ￭ 273 

사회간접자본 ￭ 249 ￭ 510 

사회간접자본시설 ￭ 249 ￭ 510 

사회간접자본시설관리 ￭ 305 

사회간접자본시설사업 ￭ 61 

사회교육 ￭ 509 

사회보장 ￭ 510 

사회보장제도 ￭ 510 

사회보험 ￭ 510 

사회복귀 ￭ 475 ￭ 510 

사회복지법인 ￭ 510 

사회복지사 ￭ 510 

사회복지사업 ￭ 510 
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사회복지서비스 ￭ 510 

사회복지시설 ￭ 510 

사회복지협의회 ￭ 510 

사회봉사명령 ￭ 92 ￭ 510 

사회상규 ￭ 510 

사회윤리 ￭ 509 

사회적신분 ￭ 510 

사회정의 ￭ 510 

사회질서 ￭ 510 

사회통념 ￭ 92 ￭ 218 ￭ 510 

사후관리 ￭ 182 ￭ 206 ￭ 398 

사후관리기간 ￭ 376 ￭ 377 ￭ 546 

사후관리이행보증금 ￭ 206 ￭ 497 

사후설립 ￭ 182 

사후심사 ￭ 182 

사후양자 ￭ 398 

산림 ￭ 209 

산림계 ￭ 209 

산림소득 ￭ 209 ￭ 242 ￭ 583 

산림소득과세표준 ￭ 541 

산림소득금액 ￭ 209 

산림소득산출세액 ￭ 209 

산림조합 ￭ 209 

산림훼손 ￭ 128 ￭ 209 

산업금융채권 ￭ 247 

산업기반기금 ￭ 247 

산업기반신용보증기금 ￭ 247 

산업보건 ￭ 247 

산업보건의 ￭ 247 

산업안전지도사 ￭ 247 

산업재해 ￭ 247 

산업재해보상 ￭ 246 ￭ 583 

산업재해보상보험기금 ￭ 247 

산업재해보상보험심의 ￭ 247 

산업재해예방기금 ￭ 247 

산업폐기물 ￭ 248 

산업합리화대상 ￭ 528 

산전후휴가 ￭ 310 

산정;추정;평가; ￭ 180 

산정;평가 ￭ 180 

산정기준 ￭ 124 ￭ 520 

산정기초 ￭ 51 

산정방법 ￭ 317 

산정시기 ￭ 376 

산출세액 ￭ 65 ￭ 29 

산후유급휴가기간 ￭ 364 

살인;살해 ￭ 328 

상거래 ￭ 90 

상계 ￭ 502 

상계권 ￭ 480 

상계금지 ￭ 415 

상계처리 ￭ 350 

상고;상소;소청;이의;항고;항소 ￭ 31 

상고권 ￭ 481 

상고기각;항고기각;항소기각 ￭ 151 

상고기각판결 ￭ 273 

ㅅ
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상고기간 ￭ 375 

상고법원 ￭ 119 

상고법원;상소심법원;제 2 

심;항고법원;항소법원 ￭ 32 

상고사건 ￭ 68 

상고심 ￭ 558 

상고심판결 ￭ 273 

상고이유 ￭ 223 

상고이유;상소이유;항소이유 ￭ 441 

상고이유서 ￭ 523 

상고이유서;항소이유서 ￭ 32 

상고인;항고인;항소인 ￭ 32 

상고장 ￭ 390 

상고제기;상소제기;항고제기 ￭ 201 

상고제기기간;항소제기기간 ￭ 375 

상고허가 ￭ 379 

상관관계 ￭ 116 

상관습 ￭ 90 ￭ 567 

상관습법 ￭ 90 

상근이사 ￭ 212 

상급관청 ￭ 231 

상급심 ￭ 231 ￭ 533 

상급의 ￭ 231 

상급의;상사(上司) ￭ 533 

상급의;선순위 ￭ 499 

상당기간 ￭ 104 ￭ 442 ￭ 531 

상당기간내 ￭ 582 

상당인과관계 ￭ 424 

상당한 ￭ 37 ￭ 103 ￭ 530 

상대방;타방당사자 ￭ 359 

상대정화구역 ￭ 457 

상린자 ￭ 12 

상무(常務) ￭ 356 ￭ 454 

상무이사;상임이사;이사장 ￭ 187 

상반된 ￭ 102 

상벌 ￭ 478 

상병보상연금 ￭ 250 

상사(喪事) ￭ 327 

상사(上司) ￭ 499 

상사(商事) ￭ 90 

상사(商社);상사회사 ￭ 90 ￭ 553 

상사분쟁 ￭ 90 

상사유치권 ￭ 316 

상사중재 ￭ 89 

상사중재규칙 ￭ 89 

상상적경합 ￭ 123 ￭ 237 

상선 ￭ 90 

상소권;항소권 ￭ 479 

상소권자 ￭ 381 

상소권회복 ￭ 444 

상소권회복의청구 ￭ 467 

상소기간 ￭ 379 

상소법원;상소심법원;항고법원;항소법

원 ￭ 119 

상소심 ￭ 32 ￭ 412 

상소심판결 ￭ 273 
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상소장;항고장;항소장 ￭ 585 

상소제기기간 ￭ 377 

상소추완 ￭ 95 ￭ 534 

상소취하 ￭ 582 

상소포기 ￭ 576 

상속;상속성;승계;유산(遺産);유전 ￭ 

249 

상속;승계 ￭ 531 

상속개시 ￭ 89 

상속개시시 ￭ 42 

상속개시일 ￭ 130 

상속결격 ￭ 248 

상속결격자 ￭ 383 

상속공제 ￭ 250 ￭ 531 

상속권 ￭ 481 

상속권자 ￭ 387 

상속권자;상속인 ￭ 230 

상속법 ￭ 249 

상속분 ￭ 504 

상속비용 ￭ 189 

상속세 ￭ 250 

상속세과세 ￭ 240 

상속세과세가액 ￭ 250 ￭ 543 

상속세과세가액불산입 ￭ 337 ￭ 338 

상속세과세표준 ￭ 250 

상속세신고 ￭ 463 

상속순위 ￭ 354 

상속신고 ￭ 463 

상속인;수유자;승계인 ￭ 250 

상속인;승계인 ￭ 532 

상속인수색 ￭ 493 

상속재산 ￭ 250 ￭ 419 

상속재산관리인 ￭ 16 

상속재산분리 ￭ 501 

상속재산파산 ￭ 49 

상속지분 ￭ 504 

상속채권 ￭ 250 

상속채권자 ￭ 250 

상속포기 ￭ 460 

상속회복 ￭ 444 

상속회복청구 ￭ 467 

상속회복청구소송 ￭ 284 ￭ 295 

상쇄 ￭ 502 

상습범 ￭ 227 

상습적인 ￭ 227 ￭ 454 

상시측정하다 ￭ 312 

상신;상정;제시;제출;항복 ￭ 528 

상실 ￭ 210 

상실이익 ￭ 300 

상업 ￭ 89 ￭ 90 

상업등기 ￭ 90 

상업등기부 ￭ 90 

상업사용인 ￭ 90 ￭ 553 

상업서류송달업 ￭ 90 

상업어음 ￭ 90 

상업어음할인율 ￭ 90 

ㅅ



 
668 

상업장부 ￭ 90 

상업증권 ￭ 90 

상업지역 ￭ 89 

상업지역;영업지 ￭ 60 

상여 ￭ 25 ￭ 56 

상용(常傭) ￭ 212 

상용(常用) ￭ 227 ￭ 357 

상용(商用) ￭ 90 

상용근로자 ￭ 213 

상의;자문;지도(指導);협의 ￭ 106 

상의;토론 ￭ 150 

상인 ￭ 316 

상임위원회 ￭ 521 

상임이사 ￭ 521 

상장 ￭ 294 

상장기업 ￭ 293 

상장법인 ￭ 294 

상장유가증권 ￭ 294 

상장주식 ￭ 294 

상장폐지 ￭ 139 

상정;제공;제시;제출 ￭ 403 

상표 ￭ 57 ￭ 553 

상표공보 ￭ 553 

상표권 ￭ 553 

상표권자 ￭ 232 

상표등록 ￭ 453 ￭ 553 

상표등록이의신청 ￭ 33 

상표등록일 ￭ 130 

상표등록출원 ￭ 36 

상표등록출원서 ￭ 586 

상표등록출원일 ￭ 129 

상표원부 ￭ 358 

상품 ￭ 316 

상품;재화 ￭ 91 

상품;제조물 ￭ 413 

상항(商港) ￭ 90 

상해;손해;위해 ￭ 228 

상해보험 ￭ 255 

상해보험;손해보험;재해보험 ￭ 3 

상해보험계약 ￭ 4 ￭ 109 

상해치사 ￭ 131 

상행위 ￭ 89 

상호(商號) ￭ 553 

상호(相互)계산기간 ￭ 377 

상호(相互)대차 ￭ 329 

상호(商號)등기 ￭ 453 

상호(商號)등기;상호(商號)등기부 ￭ 

553 

상호(相互)보험 ￭ 329 

상호(相互)부금 ￭ 329 

상호(相互)원조 ￭ 329 

상호(相互)적인 ￭ 328 ￭ 443 

상호(相互)주의 ￭ 443 

상호(相互)출자 ￭ 329 

상호(相互)합의 ￭ 329 ￭ 443 

상호(相互)합의절차 ￭ 328 ￭ 412 ￭ 
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443 

상호(相互)회사 ￭ 329 

상환(償還) ￭ 461 

상환(償還);환급 ￭ 455 

상환(償還);환매 ￭ 445 

상환(償還)금 ￭ 455 

상환(償還)금;상환(償還)액 ￭ 28 

상환(償還)기간 ￭ 378 ￭ 446 

상환(償還)기일 ￭ 130 ￭ 445 

상환(償還)액 ￭ 28 

상환(償還)원금 ￭ 445 

상환(償還)의무 ￭ 163 ￭ 345 

상환(償還)의무자 ￭ 346 ￭ 380 ￭ 

384 

상환(償還)자금 ￭ 461 

상환(償還)조건 ￭ 547 

상환(相換)증권 ￭ 184 

상환(相換)증권;환어음 ￭ 53 

상환(相換)증권성 ￭ 334 

상환(償還)청구 ￭ 467 

상환청구권 ￭ 484 

상황;조건 ￭ 100 

생가 ￭ 54 ￭ 333 

생계 ￭ 295 

생계비 ￭ 116 ￭ 296 

생리휴가 ￭ 315 

생명과학기술 ￭ 54 

생명보험계약 ￭ 291 

생명윤리 ￭ 54 

생물다양성 ￭ 54 

생물다양성구성요소 ￭ 96 

생물다양성에관한협약 ￭ 111 

생물자원 ￭ 54 ￭ 296 

생부 ￭ 54 

생산녹지지역 ￭ 414 

생산량비례법 ￭ 318 

생산시설 ￭ 413 

생산자 ￭ 413 

생산자;제조업자 ￭ 306 

생산활동 ￭ 413 

생전행위 ￭ 7 

생존기간 ￭ 163 

생활관계 ￭ 296 

생활권 ￭ 296 

생활근거지 ￭ 50 ￭ 296 

생활보호 ￭ 295 ￭ 421 

생활비용 ￭ 296 

생활수준 ￭ 296 

생활폐기물 ￭ 159 

생활필수품 ￭ 335 

생활환경 ￭ 296 

서기 ￭ 84 

서기관 ￭ 15 

서류 ￭ 364 

서류송달 ￭ 139 

서류송달 ￭ 501 
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서면결의 ￭ 471 ￭ 587 

서면기재 ￭ 176 

서면심리 ￭ 586 ￭ 588 

서면합의 ￭ 21 

서면합의;합의서 ￭ 585 

서명날인 ￭ 507 

서명자 ￭ 389 ￭ 507 

서무 ￭ 14 ￭ 215 

서비스표 ￭ 501 

서비스표등록 ￭ 453 

서비스표등록출원 ￭ 35 

서식(書式) ￭ 210 

서식(棲息) ￭ 249 ￭ 296 

서식(書式);양식(樣式) ￭ 210 

서식(棲息)지 ￭ 227 

서약;선서 ￭ 344 

서양자 ￭ 16 

서증;증거서류 ￭ 182 ￭ 159 

서증신청 ￭ 34 ￭ 348 

서행 ￭ 508 

석궁 ￭ 124 

석명(釋明) ￭ 83 ￭ 168 ￭ 191 

석유 ￭ 350 ￭ 390 

석유류세 ￭ 391 

석유수출입업 ￭ 390 

석유수출입업자 ￭ 390 

석유정제시설 ￭ 391 

석유정제시설;석유정제업 ￭ 391 

석유정제업 ￭ 350 

석유정제업자 ￭ 350 

석유제품 ￭ 391 

석유판매가격 ￭ 391 

석유판매업 ￭ 391 

석유판매업자 ￭ 350 ￭ 391 

선거;투표;표결 ￭ 574 

선거;호선(互選) ￭ 167 

선거관리 ￭ 167 

선거구 ￭ 167 

선거권 ￭ 532 

선거권;의결권;투표권 ￭ 485 

선거권;투표권 ￭ 575 

선거무효 ￭ 263 ￭ 342 

선거범죄 ￭ 348 

선거범죄;선거사범 ￭ 167 

선거비용 ￭ 167 

선거비용제한액 ￭ 291 

선거사무 ￭ 19 ￭ 167 

선거사무소 ￭ 167 

선거소송 ￭ 167 

선거소청 ￭ 167 ￭ 390 

선거연락소 ￭ 167 

선거연락소장 ￭ 229 

선거연수원 ￭ 167 

선거운동 ￭ 167 

선거인;투표권자 ￭ 574 

선거인명부 ￭ 167 ￭ 396 
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선거쟁송 ￭ 167 

선결문제 ￭ 310 ￭ 401 

선결처분 ￭ 9 ￭ 567 

선고;선언 ￭ 417 

선고;심판;심판결정;재결;재정(裁定);

판결;판정 ￭ 12 

선고;유죄판결 ￭ 112 

선고기일 ￭ 129 

선고유예 ￭ 538 

선고유예기간 ￭ 378 

선급;선납;선불;선불금;예납 ￭ 402 

선급;선수금;선납;예납;착수금 ￭ 17 

선급금 ￭ 17 

선급비용 ￭ 401 

선급협회 ￭ 505 

선도보호시설 ￭ 195 

선동 ￭ 20 

선동;교사 ￭ 253 

선매권 ￭ 400 

선물(先物) ￭ 214 

선물거래 ￭ 131 ￭ 214 

선물거래소 ￭ 214 

선물거래시장 ￭ 214 

선물업 ￭ 214 

선물업자 ￭ 214 

선물협회 ￭ 214 

선박 ￭ 504 ￭ 569 

선박가액 ￭ 568 

선박검사 ￭ 252 ￭ 505 ￭ 569 

선박경매 ￭ 44 

선박경매권 ￭ 484 

선박계류시설 ￭ 505 ￭ 570 

선박공유 ￭ 85 

선박공유자 ￭ 85 

선박관리 ￭ 305 ￭ 569 

선박관리업 ￭ 505 ￭ 569 

선박관리인 ￭ 305 ￭ 505 ￭ 570 

선박국적 ￭ 333 ￭ 505 

선박국적증서 ￭ 71 ￭ 73 

선박대여업 ￭ 505 ￭ 569 

선박등 ￭ 506 

선박등기 ￭ 570 

선박등기부;선박원부 ￭ 505 ￭ 570 

선박보험 ￭ 255 

선박사용인 ￭ 170 

선박서류 ￭ 505 ￭ 569 

선박소유권 ￭ 362 

선박소유자 ￭ 361 

선박수선 ￭ 461 ￭ 505 

선박우선특권 ￭ 290 ￭ 401 ￭ 408 

선박운항자 ￭ 353 

선박임대 ￭ 285 

선박임대차 ￭ 285 

선박임차 ￭ 57 ￭ 505 

선박임차인 ￭ 288 

선박저당;선박저당권 ￭ 326 ￭ 505 
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￭ 570 

선박직원 ￭ 505 ￭ 570 

선박채권자 ￭ 121 

선박충돌 ￭ 88 

선박톤수 ￭ 550 

선박항행 ￭ 335 ￭ 505 

선불;예납 ￭ 371 

선불금 ￭ 26 

선사용 ￭ 399 ￭ 408 

선서 ￭ 538 

선서거부 ￭ 344 ￭ 448 

선서거부권 ￭ 480 ￭ 483 

선서서 ￭ 587 

선수금 ￭ 17 

선순위 ￭ 408 

선순위;우선권 ￭ 408 

선순위저당권 ￭ 499 

선원;승무원 ￭ 122 

선원;해원 ￭ 489 ￭ 493 

선원보험 ￭ 255 

선원수첩 ￭ 493 

선원신분증명서 ￭ 493 

선의의 ￭ 55 ￭ 241 

선의자 ￭ 55 ￭ 251 

선의취득 ￭ 55 ￭ 219 

선의취득자 ￭ 219 

선이자 ￭ 214 

선이자지급 ￭ 214 

선일자수표 ￭ 398 

선임;지명(指名) ￭ 337 

선임권 ￭ 481 

선입선출 ￭ 204 

선장 ￭ 505 

선장지휘권 ￭ 88 ￭ 478 ￭ 482 

선저폐수(船底廢水) ￭ 53 

선적(船積) ￭ 296 ￭ 505 

선적(船積);적하; ￭ 505 

선적(船積)항 ￭ 397 

선적(船籍)항 ￭ 397 

선적국법 ￭ 284 

선적기간 ￭ 377 ￭ 378 

선적단위 ￭ 505 

선적인;송하인 ￭ 506 

선적증서 ￭ 73 

선적증서 ￭ 73 

선적화물 ￭ 505 ￭ 506 

선적화물;운송물;적하;화물 ￭ 68 

선전 ￭ 418 

선정당사자 ￭ 36 

선주 ￭ 505 

선취특권 ￭ 497 

선취특권;우선권 ￭ 401 

선택권 ￭ 480 ￭ 484 

선택권행사 ￭ 188 

선택적근로시간제 ￭ 498 

선택채권 ￭ 25 ￭ 353 
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선택형(選擇形) ￭ 328 ￭ 353 ￭ 

498 

선하 ￭ 281 

선하증권 ￭ 53 

선하증권소지인 ￭ 232 

선행기술 ￭ 408 

설득 ￭ 390 

설립;설정;설치;수립;시설;영조물;입안

;제정;창립;창설 ￭ 179 

설립등기 ￭ 452 

설립무효 ￭ 342 

설립비용 ￭ 244 

설립위원 ￭ 244 

설립위원회 ￭ 244 

설립폐지 ￭ 244 

설립행위 ￭ 210 

설명의무 ￭ 163 ￭ 289 

설명의무위반 ￭ 571 

설비 ￭ 179 ￭ 194 ￭ 252 

설비공사업 ￭ 179 

설비비 ￭ 117 ￭ 190 

설정;창설 ￭ 120 

설정계약 ￭ 108 ￭ 109 

설정권자 ￭ 386 

설정행위 ￭ 8 

설치 ￭ 502 

설치;장비 ￭ 252 

섬유및의류에관한협정 ￭ 21 

섭외사법 ￭ 102 

성 ￭ 215 ￭ 503 

성과급 ￭ 391 ￭ 576 

성년 ￭ 88 

성년;성년자;성인 ￭ 17 

성년의제 ￭ 106 

성년자 ￭ 303 

성립요건 ￭ 468 

성명표시권 ￭ 482 

성병 ￭ 569 

성실의무 ￭ 163 

성차별 ￭ 215 ￭ 503 

성폭력;성폭행 ￭ 503 

성폭력범죄 ￭ 503 

성폭력피해상담소 ￭ 117 

성희롱 ￭ 503 

세계무역기구 ￭ 585 

세계저작권협약 ￭ 564 

세관 ￭ 126 

세관공무원 ￭ 126 

세관장 ￭ 229 

세금;조세 ￭ 540 

세금계산서 ￭ 541 

세대 ￭ 218 

세대주 ￭ 229 

세목(細目) ￭ 144 

세목(稅目) ￭ 541 

세무공무원 ￭ 427 ￭ 542 
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세무사 ￭ 540 ￭ 542 

세무회계 ￭ 540 

세법 ￭ 541 ￭ 542 

세부사항 ￭ 144 

세비 ￭ 30 

세비;세출 ￭ 30 

세액 ￭ 540 

세액감면 ￭ 446 

세액계산 ￭ 65 

세액공제 ￭ 541 

세액환급 ￭ 448 

세율 ￭ 542 

세입(歲入) ￭ 31 

세입(稅入) ￭ 542 

세입(稅入)금 ￭ 29 

세입(歲入)금 ￭ 27 ￭ 324 

세입(歲入)세출;출납 ￭ 476 

세입(歲入)세출결산 ￭ 503 

세입(歲入)세출결산서 ￭ 588 

세입(歲入)예산 ￭ 59 ￭ 476 

세입(稅入)징수관 ￭ 541 

세정도 ￭ 138 ￭ 578 

세출금 ￭ 27 ￭ 324 

세출예산 ￭ 30 

세칙 ￭ 144 

소가(訴價) ￭ 568 

소각(燒却) ￭ 60 ￭ 144 ￭ 242 

소각(消却) ￭ 26 

소각하(訴却下) ￭ 456 

소관(所關)의 ￭ 310 ￭ 580 

소관(所管)의 ￭ 94 ￭ 561 

소구권 ￭ 480 

소구금액 ￭ 26 

소구의무자 ￭ 346 

소급공제 ￭ 475 

소급과세 ￭ 475 

소급보험 ￭ 475 

소급의 ￭ 475 

소급입법 ￭ 475 

소급적용 ￭ 475 

소급효 ￭ 475 

소년;청소년 ￭ 276 

소년보호사건 ￭ 277 

소년부지원 ￭ 57 ￭ 276 

소년분류심사원 ￭ 276 

소년원 ￭ 276 ￭ 277 

소년형사사건 ￭ 276 

소득;수입금 ￭ 165 ￭ 242 

소득금액;수입금액 ￭ 27 

소득세 ￭ 243 

소득세감면 ￭ 446 

소득세과세표준 ￭ 243 

소득세과세표준확정 ￭ 503 

소득세액 ￭ 243 

소득세할 ￭ 410 

소득신고 ￭ 463 
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소득원천 ￭ 511 

소득표준 ￭ 243 

소득할 ￭ 243 ￭ 410 

소득할주민세 ￭ 243 

소매 ￭ 473 

소매상;소매인 ￭ 473 

소멸 ￭ 179 ￭ 569 

소멸;수거;수거;제거;제적;철거;파면;

해고;해임;해제 ￭ 459 

소멸;실효(失效) ￭ 342 

소멸시효 ￭ 193 

소멸시효완성 ￭ 95 

소멸시효중단 ￭ 538 

소멸회사 ￭ 93 ￭ 192 

소명 ￭ 571 

소명방법 ￭ 318 

소명자 ￭ 191 

소명자료 ￭ 310 

소방공무원 ￭ 204 

소방공무원고충심사위 ￭ 204 

소방서 ￭ 204 

소방활동 ￭ 204 

소비 ￭ 518 

소비;수용(需用) ￭ 107 

소비대차 ￭ 296 

소비물 ￭ 40 ￭ 107 

소비성서비스업 ￭ 107 

소비임치 ￭ 48 

소비자;수요자;수용자(需用者) ￭ 106 

소비자단체 ￭ 106 

소비자보호 ￭ 106 ￭ 420 

소비자분쟁조정규칙 ￭ 107 

소비자피해보상기준 ￭ 93 

소상인 ￭ 391 

소속된 ￭ 19 ￭ 41 

소송 ￭ 284 ￭ 294 

소송가액 ￭ 295 

소송계류 ￭ 284 ￭ 295 

소송계속 ￭ 293 ￭ 373 

소송고지 ￭ 341 

소송관계 ￭ 99 ￭ 295 

소송관계인 ￭ 381 ￭ 383 

소송관여 ￭ 366 

소송기록 ￭ 444 ￭ 554 

소송능력 ￭ 94 ￭ 294 

소송능력자 ￭ 95 

소송당사자 ￭ 294 ￭ 368 

소송대리 ￭ 287 

소송대리권 ￭ 45 ￭ 399 

소송대리인 ￭ 295 

소송무능력 ￭ 281 

소송무능력자 ￭ 243 ￭ 389 

소송물 ￭ 310 ￭ 528 

소송물가액 ￭ 569 

소송비용 ￭ 116 ￭ 294 

소송비용부담 ￭ 289 
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소송비용액 ￭ 27 ￭ 28 

소송사건 ￭ 294 

소송사무 ￭ 294 

소송상화해 ￭ 502 

소송서류 ￭ 284 ￭ 294 

소송수행 ￭ 375 

소송수행자 ￭ 295 

소송승계인 ￭ 532 

소송인수 ￭ 532 

소송절차 ￭ 274 ￭ 295 

소송제기;소제기 ￭ 201 

소송종결 ￭ 99 

소송지연 ￭ 138 

소송지휘 ￭ 111 ￭ 284 ￭ 404 

소송진행 ￭ 415 

소송참가 ￭ 262 ￭ 295 

소송촉진 ￭ 188 

소송촉진등에관한특례 ￭ 513 

소송탈퇴 ￭ 581 

소송행위 ￭ 8 ￭ 294 ￭ 410 

소송행위추완 ￭ 95 

소수공제자 ￭ 321 ￭ 509 

소수의견 ￭ 321 

소수주주 ￭ 321 

소액가계저축 ￭ 509 

소액보증금 ￭ 508 ￭ 509 

소액사건 ￭ 509 

소액심판 ￭ 509 

소액주주 ￭ 321 

소요(所要);요건;요구;조건 ￭ 467 

소요(騷擾);폭동 ￭ 485 

소원;소청;청원 ￭ 390 

소유관계 ￭ 419 ￭ 456 

소유권 ￭ 362 ￭ 419 

소유권등기 ￭ 362 ￭ 452 

소유권변동;소유권이전 ￭ 75 ￭ 555 

소유권보존 ￭ 403 

소유권보존등기 ￭ 452 ￭ 362 ￭ 

452 

소유권자;소유자 ￭ 361 

소유권주장 ￭ 82 

소유권취득 ￭ 6 

소유권행사 ￭ 188 

소유물 ￭ 361 ￭ 418 

소유물반환청구권 ￭ 482 

소유자;소지인;점유자 ￭ 398 

소유자;소지인;취득자 ￭ 232 

소유재산 ￭ 418 

소유재산;재물;재산 ￭ 418 

소유지분 ￭ 362 ￭ 504 

소유하다 ￭ 361 

소음 ￭ 337 

소음방지 ￭ 405 

소인 ￭ 66 ￭ 398 

소작 ￭ 545 

소장부본 ￭ 162 
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소재;소재지;행방 ￭ 299 

소재불명 ￭ 564 

소재지 ￭ 393 

소재지법 ￭ 288 

소정근로시간 ￭ 205 ￭ 402 

소정급여일수 ￭ 130 ￭ 205 

소제기 ￭ 253 

소제기 ￭ 201 

소지 ￭ 51 ￭ 228 

소지;습득(習得);취득 ￭ 346 

소지인출급식 ￭ 370 

소질 ￭ 38 ￭ 334 ￭ 545 

소집 ￭ 112 ￭ 328 

소집;소환 ￭ 533 

소집;어음;징병;초안 ￭ 161 

소집통지 ￭ 328 ￭ 341 

소청심사 ￭ 32 ￭ 390 

소청심사위원회 ￭ 32 

소추의결서 ￭ 238 ￭ 471 

소취하 ￭ 582 

소파산(小破産) ￭ 509 

소포;필지 ￭ 364 

소포우편물 ￭ 365 

소프트웨어 ￭ 510 

소형면허 ￭ 290 

소환장 ￭ 585 

속구 ￭ 367 

속구목록 ￭ 263 ￭ 264 

속기 ￭ 525 

속기록 ￭ 525 

속행명령 ￭ 354 

손괴;파손 ￭ 57 

손금 ￭ 135 

손금불산입 ￭ 184 

손금산입 ￭ 242 

손실보상;손실보상금 ￭ 94 ￭ 245 

손익 ￭ 414 

손익계산서 ￭ 523 

손익분배 ￭ 414 

손익상계 ￭ 350 

손자녀 ￭ 221 

손해배상 ￭ 93 ￭ 245 

손해보험 ￭ 338 

손해사정 ￭ 13 ￭ 128 

손해사정업 ￭ 128 

손해사정인 ￭ 13 

송금 ￭ 459 

송달기관 ￭ 501 

송달불능 ￭ 196 

송달서류 ￭ 159 

송달영수인 ￭ 443 

송달증서 ￭ 72 

송부;양도 ￭ 112 

송장 ￭ 265 

송치;전보(轉補) ￭ 556 

송치서 ￭ 577 
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송하인;위탁매매인;위탁자 ￭ 104 

수감;징역;징역형 ￭ 240 

수감자 ￭ 408 

수감자;수용자(收容子);수형자 ￭ 251 

수갑 ￭ 227 

수강명령 ￭ 355 

수강장려금 ￭ 530 

수계신청 ￭ 35 

수괴 ￭ 485 

수권 ￭ 138 

수권행위 ￭ 8 

수급권자 ￭ 52 

수급권자;수급자격자 ￭ 434 

수급사업자;하수급인 ￭ 528 

수난구호 ￭ 493 

수난구호협력기관 ￭ 493 

수납;수리(受理) ￭ 443 

수납기관 ￭ 442 

수납기관;징수기관 ￭ 86 

수당 ￭ 525 

수당지급 ￭ 149 

수당지급 ￭ 371 

수도 ￭ 578 ￭ 579 

수도사업 ￭ 579 

수도용지 ￭ 579 

수돗물공급사업 ￭ 539 

수동채권 ￭ 368 

수락;수령;수리(受理);승낙;접수 ￭ 3 

수령;수령증;영수증;접수 ￭ 442 

수령거부 ￭ 448 

수령능력 ￭ 67 

수뢰 ￭ 3 

수뢰죄 ￭ 122 

수리(修理)권 ￭ 484 

수리(水利)권 ￭ 579 

수리기능자 ￭ 461 ￭ 508 

수리기술자 ￭ 461 

수리비 ￭ 116 

수리업자 ￭ 461 

수리위탁 ￭ 461 

수리행위 ￭ 9 

수명법관 ￭ 91 

수사 ￭ 123 

수사개시 ￭ 51 ￭ 89 

수사기관 ￭ 264 

수사기관;조사기관 ￭ 264 

수사기록 ￭ 264 

수사단서 ￭ 84 

수사사무관 ￭ 264 

수사절차 ￭ 412 

수사중지 ￭ 537 

수사지휘 ￭ 264 

수산물 ￭ 205 ￭ 308 

수산업 ￭ 204 

수산업협동조합 ￭ 204 

수산자원 ￭ 205 ￭ 308 
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수상 ￭ 581 

수색영장 ￭ 494 

수색조서 ￭ 493 

수선비 ￭ 461 

수선충당금 ￭ 461 

수소법원 ￭ 119 

수수료;요금 ￭ 200 

수수료;작위;촉탁 ￭ 90 

수습(修習) ￭ 37 ￭ 554 

수시부과 ￭ 347 

수시부과금 ￭ 347 

수여 ￭ 47 ￭ 101 

수요관리투자계획 ￭ 140 

수요자;수용자(需用者) ￭ 567 

수용(收用) ￭ 192 

수용(收容) ￭ 4 

수용소 ￭ 66 

수용자(收容子) ￭ 408 

수원 ￭ 579 

수유(授乳) ￭ 281 ￭ 343 

수유자;수증자 ￭ 160 

수의계약 ￭ 211 ￭ 409 

수익 ￭ 165 

수익;영리;이득;이익;이익금 ￭ 414 

수익권 ￭ 481 

수익사업 ￭ 414 

수익자부담금 ￭ 504 

수익증권 ￭ 72 ￭ 414 

수인 ￭ 503 

수임사무 ￭ 138 

수임인;수임자 ￭ 138 ￭ 305 

수입 ￭ 238 ￭ 239 

수입가격 ￭ 239 

수입금 ￭ 476 

수입금액 ￭ 28 

수입신고서 ￭ 239 

수입실적 ￭ 10 

수입업 ￭ 238 ￭ 239 

수입인지 ￭ 476 

수정 ￭ 25 

수정신고 ￭ 25 ￭ 115 ￭ 477 

수정증감 ￭ 477 

수죄(數罪) ￭ 503 

수증자 ￭ 388 

수증재산 ￭ 418 

수지계산서 ￭ 523 

수질오염 ￭ 107 ￭ 578 

수질오염공정시험방법 ￭ 350 

수질오염물질 ￭ 578 

수질오염방지 ￭ 405 ￭ 578 

수질오염방지시설 ￭ 579 

수질환경보전 ￭ 579 

수집;집합;채취 ￭ 215 

수출 ￭ 191 

수출가격 ￭ 191 

수출계약 ￭ 191 
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수출보험 ￭ 191 

수출보험기금 ￭ 191 

수출승인 ￭ 191 

수출신고 ￭ 134 

수출신용보증 ￭ 191 

수출신용장 ￭ 191 

수출실적 ￭ 10 

수출용원자재 ￭ 191 

수출이행기간 ￭ 191 

수출자유지역 ￭ 191 ￭ 211 

수출조합 ￭ 191 

수출지원금융자금 ￭ 191 ￭ 203 

수취인 ￭ 161 ￭ 370 ￭ 443 ￭ 459 

수치인 ￭ 48 ￭ 142 

수치지적부 ￭ 343 

수탁;신탁 ￭ 559 

수탁;위탁 ￭ 104 

수탁계약 ￭ 104 

수탁계약;신탁계약 ￭ 559 

수탁계약준칙 ￭ 104 

수탁관리 ￭ 104 ￭ 559 

수탁능력 ￭ 67 

수탁법원 ￭ 119 

수탁보증인 ￭ 536 ￭ 559 

수탁사항 ￭ 310 

수탁업무 ￭ 19 ￭ 104 ￭ 176 

수탁자 ￭ 201 

수탁자;수하인 ￭ 104 

수탁재산 ￭ 104 

수탁재산;신탁재산 ￭ 559 

수탁판사 ￭ 176 ￭ 272 

수탁회사;신탁회사 ￭ 559 

수평표면 ￭ 233 ￭ 233 

수표(水標) ￭ 579 

수표계약 ￭ 76 

수표금액 ￭ 568 

수표발행 ￭ 266 

수표발행인 ￭ 161 ￭ 266 

수표소지 ￭ 232 

수표소지인 ￭ 51 

수표요건 ￭ 468 

수표지급인 ￭ 161 

수표채무 ￭ 345 

수표행위 ￭ 9 

수하물 ￭ 48 ￭ 301 

수해 ￭ 206 

수행;영위;집행;품행 ￭ 101 

수행원 ￭ 532 

수형자 ￭ 112 

수형자;재소자;포로 ￭ 409 

숙박료 ￭ 4 ￭ 234 ￭ 299 

숙박업 ￭ 4 

숙박업;호텔업 ￭ 234 

순보험료 ￭ 336 

순서대로 ￭ 241 

순손실 ￭ 336 
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순위 ￭ 438 

순위번호란 ￭ 88 

순이익 ￭ 336 

순자산 ￭ 336 

순자산액;순재산액 ￭ 28 

순재산액 ￭ 336 

순직군경 ￭ 511 

순차운송 ￭ 532 

순회교육 ￭ 78 

순회투표 ￭ 575 

술 ￭ 23 ￭ 293 

술;증류주 ￭ 23 

습득(拾得) ￭ 391 

습득(習得);취득 ￭ 6 

습득(拾得)자 ￭ 203 

승계집행문 ￭ 185 

승계취득 ￭ 6 

승낙기간 ￭ 376 

승낙자 ￭ 3 

승무원명부 ￭ 122 

승선 ￭ 55 ￭ 168 

승소 ￭ 581 

승소자 ￭ 368 

승소판결 ￭ 199 

승역지 ￭ 502 

승용자동차;자동차;차량 ￭ 46 

승인서 ￭ 71 ￭ 586 

승인신청 ￭ 33 

승진;영전(榮轉) ￭ 417 

승진시험 ￭ 182 ￭ 417 

승차권 ￭ 55 ￭ 368 

승합자동차 ￭ 46 ￭ 351 

시가(時價) ￭ 125 

시가(市價);시장가격 ￭ 309 

시가(時價)표준액 ￭ 50 ￭ 125 ￭ 

520 

시가(市價)표준액 ￭ 520 

시가지 ￭ 161 ￭ 566 

시가지조성사업 ￭ 416 

시간급 ￭ 234 ￭ 576 

시간외근로;연장근로 ￭ 361 

시간제근로자 ￭ 583 

시계비행기상상태 ￭ 572 

시공감리자 ￭ 106 ￭ 534 

시공업 ￭ 61 

시공자 ￭ 59 ￭ 385 

시기 ￭ 549 

시내버스운송사업 ￭ 262 

시민사회 ￭ 79 

시사 ￭ 125 

시설 ￭ 195 

시설개수명령 ￭ 355 

시설대여 ￭ 179 ￭ 194 

시설보호지구 ￭ 194 

시설부담 ￭ 289 

시설수용자 ￭ 251 
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시세(市勢) ￭ 309 

시세(時勢) ￭ 436 

시세(市稅) ￭ 79 

시세조종 ￭ 406 

시위;증명 ￭ 140 

시장 ￭ 79 ￭ 229 

시장경제 ￭ 309 

시장점유율 ￭ 309 

시장접근물량 ￭ 309 

시장지배적사업자 ￭ 309 

시정(是正)권고 ￭ 443 

시정(是正)명령 ￭ 116 

시정(施政)연설 ￭ 518 

시정(是正)요구 ￭ 468 

시정(是正)조치 ￭ 116 ￭ 313 

시정(是正)지시 ￭ 115 

시제품 ￭ 190 ￭ 422 ￭ 547 

시책 ￭ 312 ￭ 396 

시청(視聽) ￭ 44 

시청(視聽) ￭ 571 

시청(市廳) ￭ 79 

시행;이행;집행 ￭ 238 

시행;집행 ￭ 174 

시행규칙 ￭ 174 

시행당시 ￭ 42 

시행령 ￭ 174 

시행명령 ￭ 174 ￭ 355 

시행일 ￭ 129 ￭ 174 

시험기관 ￭ 547 ￭ 548 

시효 ￭ 549 

시효;처방 ￭ 402 

시효완성 ￭ 95 ￭ 190 

시효중단 ￭ 262 

시효취득 ￭ 6 

식량 ￭ 206 

식별 ￭ 132 

식별;신분 ￭ 236 

식품의약품안전청 ￭ 206 

식품접객업 ￭ 206 

식품진흥기금 ￭ 206 

신경매 ￭ 336 

신고기한 ￭ 379 

신고납부;신고납입 ￭ 370 ￭ 462 

신고서 ￭ 587 

신고수리 ￭ 3 

신고의무 ￭ 164 ￭ 345 

신고의무자 ￭ 383 ￭ 386 

신고주의 ￭ 407 

신고필증 ￭ 72 

신규성 ￭ 342 

신기술 ￭ 337 

신기술사업금융회사 ￭ 92 ￭ 337 

신기술사업투자조합 ￭ 337 

신등기 ￭ 336 

신뢰 ￭ 101 

신뢰;신뢰도;신빙성 ￭ 458 
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신뢰관계 ￭ 101 ￭ 201 

신뢰보호 ￭ 420 ￭ 421 

신문(新聞) ￭ 337 

신문(訊問);심문(審問) ￭ 262 

신문권 ￭ 485 

신문사항 ￭ 311 

신문조서 ￭ 183 ￭ 422 

신법 ￭ 336 

신분;정체 ￭ 236 

신분;지위 ￭ 524 

신분관계 ￭ 524 

신분보장 ￭ 224 

신분증명서;신원증명서 ￭ 236 

신생아 ￭ 337 

신설합병 ￭ 316 

신속하게 ￭ 237 ￭ 417 ￭ 438 

신용;여신;채권(債權) ￭ 120 

신용거래 ￭ 121 

신용공여 ￭ 121 

신용도;신용평가 ￭ 121 

신용보증 ￭ 121 

신용보증;채권(債權)담보 ￭ 121 

신용보증기금 ￭ 121 

신용보증제도 ￭ 121 

신용불량자 ￭ 384 

신용장 ￭ 288 

신용정보 ￭ 121 

신용정보업 ￭ 121 

신용정보주체 ￭ 121 ￭ 407 

신용정보집중기관 ￭ 121 

신용카드가맹점 ￭ 120 

신용카드매출전표 ￭ 120 

신용카드업 ￭ 120 

신용카드업자 ￭ 120 

신용평가 ￭ 120 

신원보증 ￭ 224 

신원보증계약 ￭ 108 ￭ 110 

신원보증금 ￭ 324 

신원보증인 ￭ 386 ￭ 388 

신임장 ￭ 120 

신제품 ￭ 336 

신주 ￭ 337 

신주발행 ￭ 266 

신주발행무효 ￭ 342 

신주발행비용 ￭ 117 

신주배정 ￭ 24 ￭ 156 

신주인수 ￭ 530 

신주인수권 ￭ 400 ￭ 481 

신주인수권증권 ￭ 495 

신주인수권증서 ￭ 72 

신청;적용;출원(出願);출원(出願)서 ￭ 

33 

신청권 ￭ 481 

신청서;출원(出願)서 ￭ 585 

신청인;응모자;출원(出願)인 ￭ 33 

신체 ￭ 55 ￭ 391 
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신체검사 ￭ 183 

신체장애 ￭ 391 

신체장애;장애 ￭ 147 

신축 ￭ 336 

신탁관리인 ￭ 559 

신탁등기 ￭ 559 

신탁설정자 ￭ 386 ￭ 503 

신탁약관 ￭ 547 

신탁업무 ￭ 559 

신탁원부 ￭ 358 

신탁위반 ￭ 571 

신탁재산관리인 ￭ 16 

신탁조항 ￭ 559 

신탁행위 ￭ 9 

신호기 ￭ 507 

신호적 ￭ 336 

실권(實權) ￭ 10 

실권(失權) ￭ 210 ￭ 300 

실권(實權)리자 ￭ 549 

실권(實權)리자명의등기 ￭ 452 

실권(失權)절차 ￭ 412 

실권(失權)주 ￭ 210 

실명 ￭ 10 ￭ 441 

실명거래 ￭ 441 

실명등기 ￭ 10 ￭ 441 

실무수습 ￭ 351 ￭ 399 

실무위원회 ￭ 584 

실물거래 ￭ 10 

실부모 ￭ 54 

실비변상 ￭ 93 ￭ 472 

실시계획 ￭ 9 ￭ 238 

실시권 ￭ 479 ￭ 483 

실시권자 ￭ 290 

실시권자;집행관 ￭ 187 

실시권자;행위자 ￭ 375 

실업(失業) ￭ 268 

실업(失業);실직;이직 ￭ 562 

실업(實業);직업 ￭ 572 

실업급여 ￭ 562 

실업대책 ￭ 562 

실연 ￭ 10 ￭ 519 

실연자 ￭ 519 

실용신안 ￭ 567 

실용신안공보 ￭ 567 

실용신안권 ￭ 567 

실용신안권자 ￭ 361 

실용신안등록 ￭ 453 

실용신안등록무효 ￭ 343 

실용신안등록출원;실용신안등록출원

서 ￭ 36 

실제운송인 ￭ 10 

실종기간 ￭ 322 ￭ 376 

실종선고 ￭ 134 

실지조사 ￭ 351 

실질과세 ￭ 10 

실질주주 ￭ 441 
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실질주주명부 ￭ 450 

실채무자 ￭ 10 ￭ 440 

실형 ￭ 10 

실화 ￭ 203 

실효(失效)기간 ￭ 377 

실효(實效)성 ￭ 167 

실효(失效)성 ￭ 248 

심결 ￭ 134 ￭ 558 

심급 ￭ 253 

심리결과 ￭ 473 

심리과정 ￭ 413 

심리기일 ￭ 129 

심리내용 ￭ 107 ￭ 182 

심리방법 ￭ 318 

심리절차 ￭ 411 

심리학 ￭ 425 

심문(審問);질문 ￭ 435 

심사 ￭ 476 

심사;심의;평의;심리 ￭ 139 

심사관 ￭ 183 

심사권 ￭ 45 ￭ 477 

심사절차 ￭ 183 ￭ 411 

심사청구 ￭ 34 ￭ 466 

심사청구;열람청구 ￭ 466 

심사청구기간 ￭ 376 

심사청구서 ￭ 587 

심사청구인 ￭ 33 ￭ 467 

심신미약;심신박약 ￭ 200 

심신미약;심신박약;정신박약 ￭ 316 

심신미약자;심신박약자 ￭ 200 ￭ 

316 

심신상실 ￭ 316 

심신상실;정신이상 ￭ 251 

심신상실자 ￭ 251 

심신상실자;정신장애자 ￭ 316 

심신장애;정신이상;정신장애 ￭ 316 

심신장애인;심신장애자 ￭ 316 

심판;재판 ￭ 273 

심판대상 ￭ 344 

심판범위 ￭ 492 

심판절차 ￭ 412 

심판참가허가 ￭ 380 

심판청구 ￭ 467 

심판청구기간 ￭ 378 

심판청구인 ￭ 82 ￭ 388 

쌍무계약 ￭ 53 

쌍방당사자 ￭ 57 

쌍방대리 ￭ 463 

 

 

 

아동;자녀 ￭ 78 

아동복지 ￭ 78 

아동복지시설 ￭ 78 ￭ 580 

아동상담소 ￭ 78 

아동학대 ￭ 78 

ㅇ

ㅇ
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아동혹사 ￭ 2 ￭ 322 

아편 ￭ 353 

악의 ￭ 48 ￭ 304 

악취 ￭ 525 

안경사 ￭ 353 

안내서 ￭ 225 

안녕질서 ￭ 373 ￭ 497 

안전관리규정 ￭ 489 

안전관리자 ￭ 489 

안전담당자 ￭ 383 ￭ 384 

안전보건관리규정 ￭ 489 

안전수역 ￭ 489 

안전운전 ￭ 489 

안전운전관리자 ￭ 489 

안전지대 ￭ 489 

안전진단 ￭ 489 

안전표지 ￭ 489 

안정조작 ￭ 519 

알권리 ￭ 483 

알선수뢰 ￭ 3 

압류금지 ￭ 415 

압류금지채권 ￭ 82 

압류명령 ￭ 355 ￭ 498 

압류물;압수물 ￭ 498 

압류재산 ￭ 419 ￭ 498 

압류조서 ￭ 498 

압류채권 ￭ 215 ￭ 498 

압류채권자 ￭ 155 ￭ 185 

압류해제 ￭ 66 ￭ 457 

압수목록 ￭ 264 

압수물 ￭ 102 

압수수색 ￭ 493 

압수수색영장 ￭ 577 

압수수색조서 ￭ 422 ￭ 444 

압수조서 ￭ 422 ￭ 444 

앞지르기 ￭ 361 

액면가;액면가액;액면금액 ￭ 194 ￭ 

364 

액면미달발행 ￭ 266 

액면주식 ￭ 364 ￭ 526 

액면초과액 ￭ 26 

야간근로 ￭ 337 

야간근로수당 ￭ 25 

야간수색 ￭ 337 

야간주거침입 ￭ 558 

야간주거침입절도 ￭ 558 

야생동물 ￭ 581 

야생동식물 ￭ 581 

야생조수사육업 ￭ 581 

야업금지 ￭ 415 

약관 ￭ 110 ￭ 521 ￭ 547 

약국개설자 ￭ 386 

약물중독자 ￭ 162 

약사 ￭ 162 ￭ 391 

약사회 ￭ 162 ￭ 391 

약속 ￭ 416 
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약속어음 ￭ 416 

약식명령 ￭ 533 

약식배서 ￭ 248 ￭ 532 

약식절차 ￭ 533 

약정이율 ￭ 21 

약정이자 ￭ 21 

약취강도 ￭ 1 

약칭 ￭ 1 

약탈 ￭ 391 ￭ 395 

약혼 ￭ 174 

양도 ￭ 41 

양도;이송;이전(移轉);인도;전직 ￭ 

555 

양도계약 ￭ 555 

양도금지 ￭ 415 ￭ 556 

양도담보 ￭ 497 ￭ 555 

양도담보계약 ￭ 556 

양도담보권 ￭ 483 

양도담보권자 ￭ 387 

양도담보설정 ￭ 180 

양도담보재산 ￭ 326 ￭ 419 

양도명령 ￭ 356 ￭ 556 

양도성 ￭ 556 

양도성예금증서 ￭ 556 

양도소득 ￭ 67 ￭ 242 

양도소득과세표준 ￭ 555 

양도소득세 ￭ 555 

양도소득세감면 ￭ 447 

양도인 ￭ 41 ￭ 556 

양도제한 ￭ 291 ￭ 472 

양도증서 ￭ 54 ￭ 136 

양도차익 ￭ 215 

양도차익 ￭ 307 ￭ 555 

양도통지 ￭ 341 

양로보험 ￭ 173 ￭ 351 

양륙 ￭ 151 ￭ 565 

양륙기간 ￭ 379 ￭ 549 

양륙항 ￭ 397 ￭ 565 

양모 ￭ 17 ￭ 211 

양벌규정 ￭ 271 

양보 ￭ 589 

양보;양여(讓與) ￭ 99 

양부 ￭ 16 ￭ 211 

양부모 ￭ 211 ￭ 365 

양부모;양친 ￭ 17 

양성훈련 ￭ 51 ￭ 554 

양수 ￭ 6 ￭ 539 

양수인 ￭ 41 ￭ 556 

양식(樣式) ￭ 210 

양식(樣式);유형 ￭ 370 

양여(讓與) ￭ 74 

양여금 ￭ 99 ￭ 221 

양육 ￭ 58 ￭ 211 

양육 정비 ￭ 441 

양육권 ￭ 482 

양자 ￭ 16 ￭ 210 

ㅇ
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양잠업 ￭ 501 

양친자 ￭ 17 

양친자관계 ￭ 17 ￭ 365 

양허표 ￭ 492 

양형(量刑) ￭ 145 ￭ 500 

어린이보호구역 ￭ 78 

어린이예금통장 ￭ 78 

어린이통학버스 ￭ 492 

어업권 ￭ 205 

어업인 ￭ 204 

어업조정 ￭ 13 ￭ 113 ￭ 205 ￭ 

455 

어음교환소 ￭ 84 

어음금액 ￭ 27 ￭ 53 

어음부도 ￭ 151 

어음요건 ￭ 468 

어음지급 ￭ 372 

어음채무 ￭ 345 

어음할인 ￭ 53 ￭ 150 

어음행위 ￭ 9 

어음행위능력 ￭ 66 

어음행위자 ￭ 381 

어장 ￭ 205 ￭ 223 ￭ 392 

어장관리규약 ￭ 205 ￭ 455 

어촌계 ￭ 205 

언론 ￭ 309 ￭ 518 

언론;언론기관 ￭ 404 

언론기관 ￭ 309 

언론중재위원회 ￭ 404 

업무 ￭ 9 ￭ 18 ￭ 163 ￭ 353 ￭ 

540 

업무계획서 ￭ 353 ￭ 394 

업무규정 ￭ 62 ￭ 352 ￭ 353 

업무방법서 ￭ 352 ￭ 353 

업무상과실 ￭ 304 ￭ 336 

업무상비밀 ￭ 414 ￭ 553 

업무상실화 ￭ 204 

업무상재해 ￭ 3 ￭ 4 

업무정지 ￭ 537 ￭ 538 

업무정지;영업정지;휴업 ￭ 537 

업무집행 ￭ 63 ￭ 186 

업무집행권 ￭ 187 

업무집행사원 ￭ 187 

업무집행사원 ￭ 60 ￭ 61 ￭ 63 

업무표장권 ￭ 61 

에너지공급설비 ￭ 173 

에너지공급자 ￭ 173 

에너지관련기술 ￭ 174 

에너지관리기준 ￭ 173 

에너지관리자 ￭ 173 

에너지관리지도 ￭ 173 

에너지사용계획 ￭ 173 ￭ 174 

에너지사용기자재 ￭ 174 

에너지사용시설 ￭ 174 

에너지사용자 ￭ 173 

에너지이용합리화기금 ￭ 174 ￭ 213 
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에너지저장시설 ￭ 173 

에너지절약사업 ￭ 173 

에너지절약전문기업 ￭ 175 

에너지절약형 ￭ 173 ￭ 174 

여객 ￭ 368 ￭ 557 

여객선 ￭ 368 

여객운송 ￭ 68 ￭ 368 

여객운송사업자 ￭ 368 

여객운임 ￭ 368 

여객자동차운송사업 ￭ 368 

여권 ￭ 368 

여권발급 ￭ 266 ￭ 369 

여론 ￭ 429 

여비 ￭ 557 

여성관련시설 ￭ 195 

여성관련시설임야 ￭ 583 

여성근로 ￭ 200 ￭ 582 

여성근로자 ￭ 200 ￭ 582 

여성복지상담소 ￭ 583 

여성복지상담원 ￭ 117 

여성정책 ￭ 582 

여성정책심의위원회 ￭ 582 

여성특별위원회 ￭ 513 ￭ 516 

여신관리 ￭ 14 ￭ 121 

여신한도 ￭ 120 ￭ 311 

여유자금 ￭ 213 ￭ 536 

여자소년원 ￭ 219 

여행업 ￭ 557 

여행자수표 ￭ 557 

여행증명서 ￭ 557 

여호주 ￭ 200 

역무 ￭ 18 

역어음 ￭ 446 

연간급여 ￭ 31 ￭ 589 

연결대차대조표 ￭ 104 

연결손익계산서 ￭ 104 

연결재무제표 ￭ 88 ￭ 104 

연계생산지원사업 ￭ 103 ￭ 413 

연구개발비 ￭ 469 

연극저작물 ￭ 548 

연금 ￭ 31 ￭ 373 

연금보험 ￭ 31 ￭ 374 

연금보험료 ￭ 374 

연기;유예 ￭ 137 ￭ 399 

연대납부 ￭ 269 

연대납세 ￭ 269 ￭ 271 

연대납세의무 ￭ 269 ￭ 270 

연대납세의무자 ￭ 390 

연대보증 ￭ 269 ￭ 270 

연대보증인 ￭ 269 ￭ 270 

연대부담 ￭ 269 

연대의 ￭ 268 ￭ 272 

연대채무 ￭ 269 

연대채무자 ￭ 269 

연대책임;합동책임 ￭ 269 ￭ 270 

연령 ￭ 19 

ㅇ
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연령계산 ￭ 98 ￭ 118 

연립주택 ￭ 545 

연말정산 ￭ 589 

연면적 ￭ 551 

연방 ￭ 199 

연봉제 ￭ 31 

연부 ￭ 31 ￭ 589 

연부연납 ￭ 370 ￭ 371 ￭ 589 

연부연납세액 ￭ 29 

연부연납허가 ￭ 380 

연서 ￭ 118 ￭ 271 

연석회의 ￭ 270 

연소(燃燒) ￭ 60 ￭ 88 ￭ 248 

연소자증명서 ￭ 321 

연속범 ￭ 103 ￭ 108 

연수교육 ￭ 554 

연안어업 ￭ 85 

연안오염특별관리해역 ￭ 513 

연안항해 ￭ 85 

연안해 ￭ 85 

연율 ￭ 374 

연임 ￭ 103 

연장(年長) ￭ 500 

연장(延長) ￭ 192 ￭ 416 

연장(鍊匠) ￭ 550 

연장근로 ￭ 192 ￭ 192 

연장급여 ￭ 192 

연차보고서 ￭ 31 

연차유급휴가 ￭ 31 

연착 ￭ 138 

연체금 ￭ 39 

연체보증료 ￭ 224 

연체이자 ￭ 360 

연체이자;지연이자 ￭ 257 

연합상표 ￭ 563 

연합상표등록 ￭ 563 

연합회 ￭ 199 

연합회;조합(組合);협회 ￭ 41 

연해 ￭ 85 ￭ 251 

열람 ￭ 390 ￭ 439 

열람권 ￭ 483 

열람신청 ￭ 34 ￭ 36 ￭ 252 

열람청구 ￭ 252 

열사용기자재 ￭ 230 

염가 ￭ 301 

염가 수표(手票) ￭ 76 

염전 ￭ 491 

영농조합 ￭ 21 ￭ 199 

영농조합법인 ￭ 21 ￭ 199 

영득 ￭ 539 

영리 ￭ 324 ￭ 414 

영리기업 ￭ 414 

영사(領事) ￭ 106 

영사관 ￭ 106 

영상저작물 ￭ 78 

영상제작자 ￭ 413 
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영수증청구권 ￭ 82 

영아살해 ￭ 248 ￭ 278 ￭ 328 

영아유기 ￭ 1 ￭ 143 ￭ 191 

영업개시 ￭ 89 

영업권 ￭ 479 

영업기금 ￭ 61 ￭ 352 

영업보고서 ￭ 62 

영업보증금 ￭ 497 

영업비밀 ￭ 62 ￭ 101 ￭ 553 

영업비용 ￭ 60 ￭ 352 

영업세 ￭ 63 

영업양도 ￭ 63 ￭ 555 

영업용순자본액 ￭ 28 

영업이익 ￭ 62 ￭ 553 

영업이익;운용수익 ￭ 352 

영업일 ￭ 60 

영업정지 ￭ 63 

영업제한 ￭ 472 

영업주 ￭ 62 ￭ 419 

영업책임보험 ￭ 61 

영업표지 ￭ 61 ￭ 62 

영업허가 ￭ 290 ￭ 379 

영업허가취소 ￭ 478 

영역;영토 ￭ 547 

영위 ￭ 68 ￭ 487 

영위;운영;운행 ￭ 352 

영유아 ￭ 248 

영인(人) ￭ 206 ￭ 538 

영장 ￭ 577 ￭ 585 

영장제도 ￭ 335 ￭ 577 

영전(榮典) ￭ 233 

영전(榮轉) ￭ 417 

영토보전 ￭ 547 

영해 ￭ 547 

영화 ￭ 78 ￭ 201 ￭ 326 ￭ 327 

예 ￭ 410 

예고 ￭ 17 ￭ 405 ￭ 408 

예고해고 ￭ 151 

예규 ￭ 179 

예금 ￭ 141 ￭ 491 ￭ 491 

예금증서 ￭ 72 

예금통장 ￭ 141 

예비 ￭ 512 

예비;예비역;유보금;적립금 ￭ 469 

예비금 ￭ 169 

예비금;예비비;적립금 ￭ 469 

예비병상 ￭ 51 

예비비사용조서 ￭ 422 

예비역 ￭ 469 

예비지급 ￭ 401 

예비지급인 ￭ 401 

예비판사 ￭ 469 

예산 ￭ 58 

예산서 ￭ 59 

예산서;예산안 ￭ 58 

예산안 ￭ 53 
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예산액 ￭ 58 

예산조치 ￭ 59 

예산초과지출 ￭ 188 ￭ 189 ￭ 518 

예상액 ￭ 180 

예술원 ￭ 3 

예약 ￭ 400 ￭ 469 

예외 ￭ 183 

예정연월일 ￭ 492 

예정항로 ￭ 492 

예치증 ￭ 141 

오기 ￭ 84 ￭ 179 ￭ 322 

오니(汚泥) ￭ 508 

오락 ￭ 444 

오락;유기(遊技) ￭ 29 

오락;유기(遊技);향응 ￭ 175 

오수 ￭ 201 ￭ 503 

오수;폐수 ￭ 578 

오수정화시설 ￭ 503 

오염 ￭ 107 

오염물질 ￭ 107 ￭ 396 

오염물질배출 ￭ 149 ￭ 169 

오염물질배출방지 ￭ 405 

오염물질소각설비 ￭ 396 

오염방지 ￭ 107 ￭ 396 ￭ 404 

오염방지관리인 ￭ 107 ￭ 396 

오존층보호를위한비엔나협약 ￭ 570 

오존층파괴 ￭ 141 

오존층파괴물질 ￭ 363 ￭ 530 

옥외집회 ￭ 359 

온천 ￭ 234 ￭ 512 

옹호 ￭ 489 

완성 ￭ 374 

완전이행 ￭ 95 

완전이행;완제 ￭ 149 

완제 ￭ 95 ￭ 212 ￭ 374 

완충지역 ￭ 59 

외교관 ￭ 146 

외교관여권 ￭ 147 

외교교섭 ￭ 146 

외교사절 ￭ 146 

외국 ￭ 207 

외국납부세액공제 ￭ 135 ￭ 208 ￭ 

541 

외국단체 ￭ 208 

외국민간원조단체 ￭ 208 

외국법원 ￭ 119 ￭ 207 

외국법인 ￭ 207 ￭ 208 

외국보험사업자 ￭ 208 

외국사절 ￭ 178 

외국선박 ￭ 208 

외국원수 ￭ 229 ￭ 511 

외국인 ￭ 208 

외국인등록 ￭ 24 ￭ 209 ￭ 452 

외국인보호소 ￭ 208 

외국인보호실 ￭ 208 

외국인입국허가서 ￭ 208 
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외국인투자기업 ￭ 208 ￭ 209 

외국정부 ￭ 208 ￭ 220 

외국중재판정 ￭ 207 

외국중재판정의승인 ￭ 443 

외국증권업자 ￭ 208 

외국통화 ￭ 207 

외국판결 ￭ 208 

외국항행사업 ￭ 361 

외국환업무 ￭ 207 

외국환은행 ￭ 207 

외국환평형기금 ￭ 207 

외국회사 ￭ 207 

외국회사등기부 ￭ 207 

외무공무원 ￭ 208 ￭ 428 

외부감사 ￭ 192 

외자 ￭ 207 

외자도입 ￭ 207 ￭ 246 

외화기금계정 ￭ 5 

외화증권 ￭ 207 ￭ 496 

외화채권 ￭ 82 

외화채무 ￭ 132 

외화표시어음 ￭ 207 

외화획득용시설기재 ￭ 439 

외환(外患) ￭ 192 ￭ 208 

외환(外換) ￭ 207 

외환거래 ￭ 208 

요건 ￭ 468 

요구불예금 ￭ 139 

요금;운임(運賃) ￭ 198 

요보호아동 ￭ 78 

요보호자 ￭ 384 

요소 ￭ 168 ￭ 195 

요약;요약서 ￭ 2 

요양급여 ￭ 313 

요양기관 ￭ 313 

요양보상 ￭ 94 

요양비 ￭ 116 ￭ 189 ￭ 313 

요역지 ￭ 160 

요지 ￭ 179 ￭ 304 

용대선 ￭ 76 

용도변경 ￭ 25 

용도지구 ￭ 517 

용선 ￭ 76 

용선계약 ￭ 76 

용선료 ￭ 76 

용선자 ￭ 76 

용수권 ￭ 485 

용역계약 ￭ 109 ￭ 501 

용역제공 ￭ 422 ￭ 502 ￭ 535 

용의자;피의자 ￭ 537 

용적 ￭ 59 ￭ 67 ￭ 573 

용적율 ￭ 438 

우리사주 ￭ 170 

우리사주조합 ￭ 170 

우마 ￭ 362 

우선관할 ￭ 400 
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우선권 ￭ 480 

우선배당 ￭ 371 

우선변제 ￭ 371 ￭ 401 ￭ 408 

우선변제권 ￭ 401 ￭ 483 

우선변제청구 ￭ 466 

우선변제청구권 ￭ 81 

우선주 ￭ 401 

우선채권 ￭ 400 ￭ 410 

우체국 ￭ 398 

우체국;우편관서 ￭ 398 

우편 ￭ 303 

우편;우편물 ￭ 303 

우편관서 ￭ 398 

우편대체 ￭ 398 ￭ 531 

우편물 ￭ 398 

우편사업 ￭ 398 

우편송달 ￭ 139 ￭ 501 

우편요금 ￭ 398 

우편투표 ￭ 303 ￭ 574 

우편환 ￭ 398 

우표 ￭ 398 

우표;인지(印紙) ￭ 519 

운동장 ￭ 42 ￭ 394 ￭ 519 

운송;운수 ￭ 556 

운송;운수;운임(運賃) ￭ 68 

운송계약 ￭ 68 ￭ 109 ￭ 557 

운송계약서 ￭ 588 

운송물인도 ￭ 139 

운송보험 ￭ 557 

운송보험증권 ￭ 557 

운송비 ￭ 116 ￭ 189 

운송약관 ￭ 547 

운송업 ￭ 557 

운송업자;운수업자 ￭ 557 ￭ 210 

운송의무 ￭ 290 

운송인 ￭ 210 ￭ 557 

운송장;화물운송장 ￭ 579 

운송주선 ￭ 556 

운송주선계약 ￭ 557 

운송주선업자 ￭ 557 

운송주선인 ￭ 556 

운영규정 ￭ 305 ￭ 353 

운영기금 ￭ 353 ￭ 584 

운영기술지침서 ￭ 544 

운영위원회 ￭ 304 ￭ 352 

운용수익금 ￭ 165 ￭ 414 ￭ 476 

운용전문인력 ￭ 353 

운임청구서 ￭ 212 ￭ 586 

운전 ￭ 161 

운전면허시험 ￭ 161 ￭ 182 

운전면허증 ￭ 161 

운전면허취소 ￭ 477 

운전면허취소처분 ￭ 154 

운전자 ￭ 161 

운하 ￭ 66 ￭ 579 

원가 ￭ 406 
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원가법 ￭ 116 ￭ 181 

원격대학 ￭ 155 

원고(原稿) ￭ 306 

원금;원물;원본;정범;주물(主物) ￭ 

406 

원동기장치자전거 ￭ 327 

원료 ￭ 439 

원리금상환 ￭ 445 ￭ 461 

원보험 ￭ 358 

원본 ￭ 358 

원본;정본 ￭ 358 

원부 ￭ 358 

원사업자 ￭ 406 

원산지 ￭ 358 ￭ 393 

원산지증명서 ￭ 72 

원산지표시 ￭ 309 ￭ 358 

원상 ￭ 359 

원상회복의무 ￭ 164 

원상회복청구 ￭ 81 

원수(原水) ￭ 439 

원수급인 ￭ 358 ￭ 406 

원시의 ￭ 246 ￭ 406 

원시취득 ￭ 358 

원심 ￭ 358 

원심법원 ￭ 119 ￭ 358 

원심판결 ￭ 272 

원안 ￭ 358 

원용 ￭ 46 ￭ 17 ￭ 265 

원용;행사(行使) ￭ 567 

원인자부담금 ￭ 26 

원자력 ￭ 42 ￭ 342 

원자로 ￭ 439 

원장 ￭ 131 

원장;위원장;의장 ￭ 74 

원장;이사(理事) ￭ 147 

원저작물 ￭ 359 

원적 ￭ 159 ￭ 358 

원제 ￭ 21 ￭ 544 

원제업자 ￭ 535 

원천공제 ￭ 582 

원천징수 ￭ 582 

원천징수세 ￭ 582 

원천징수세율 ￭ 582 

원천징수영수증 ￭ 582 

원천징수의무자 ￭ 384 

원추표면 ￭ 103 

원판결 ￭ 358 

월권의 ￭ 183 ￭ 561 

월급 ￭ 325 

월급근로자 ￭ 325 

월지급액 ￭ 325 

월차유급휴가 ￭ 325 ￭ 364 

위계(爲計) ￭ 132 ￭ 211 

위락지구 ￭ 30 

위력 ￭ 248 ￭ 318 

위로금 ￭ 104 



 
696 

위반 ￭ 110 

위반;침해 ￭ 249 ￭ 571 

위반사실 ￭ 195 ￭ 571 

위법 ￭ 237 ￭ 571 

위법성 ￭ 237 

위법행위 ￭ 8 

위생 ￭ 235 ￭ 491 

위생관리자 ￭ 235 

위생접객업 ￭ 491 

위약 ￭ 57 ￭ 110 

위약금 ￭ 93 ￭ 373 

위원 ￭ 91 

위원회 ￭ 91 

위임 ￭ 138 

위임계약 ￭ 138 

위임규정 ￭ 138 ￭ 424 

위임사무 ￭ 138 

위임사항 ￭ 138 ￭ 310 

위임인;위임자 ￭ 138 

위임장 ￭ 288 ￭ 399 

위자료 ￭ 104 

위조 ￭ 118 

위증 ￭ 197 ￭ 379 

위증죄 ￭ 348 ￭ 379 

위탁매매 ￭ 104 ￭ 490 

위탁매매업 ￭ 104 

위탁매매인 ￭ 90 

위탁모집 ￭ 176 

위탁수수료 ￭ 104 ￭ 176 

위탁자 ￭ 176 

위탁증거금 ￭ 104 

위탁회사 ￭ 104 ￭ 176 

위해 ￭ 128 ￭ 375 

위해방지 ￭ 404 

위헌 ￭ 561 ￭ 571 

위헌결정 ￭ 134 

위헌법률 ￭ 561 

위헌법률심판 ￭ 13 

위헌심판 ￭ 13 

위헌판결 ￭ 273 

위험 ￭ 128 ￭ 228 ￭ 485 

위험물 ￭ 128 

위험발생 ￭ 347 

위험방지 ￭ 405 

위험방지조치 ￭ 312 

위험부담 ￭ 60 ￭ 289 

위험수당 ￭ 128 

유가증권 ￭ 526 

유가증권;증권 ￭ 495 

유가증권상장규정 ￭ 496 

유가증권시장 ￭ 496 

유가증권신고서 ￭ 453 ￭ 496 

유가증권취급규정 ￭ 495 

유고(有故) ￭ 322 

유고(有故);장애 ￭ 559 

유권(有權)해석 ￭ 45 
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유급수유시간 ￭ 364 

유급휴가 ￭ 364 

유급휴일 ￭ 364 

유기(遺棄) ￭ 143 

유기(有機)적인 ￭ 357 

유기(有機)적인;제도의 ￭ 538 

유기금고 ￭ 240 

유기물 ￭ 357 

유기장업(遊技場業) ￭ 30 ￭ 61 

유기징역 ￭ 240 

유네스코 ￭ 564 

유니세프 ￭ 564 

유도신문 ￭ 284 

유독물질 ￭ 228 

유동부채 ￭ 125 ￭ 292 

유동자산 ￭ 125 ￭ 206 

유료직업소개 ￭ 200 

유류분 ￭ 287 

유류오염 ￭ 350 

유류오염손해 ￭ 350 

유류오염손해배상보장 ￭ 224 

유보(留保) ￭ 582 

유보소득 ￭ 473 

유사발기인 ￭ 30 

유사의 ￭ 30 ￭ 93 ￭ 507 

유사의장 ￭ 507 

유산(乳酸) ￭ 281 

유산(流産);정지 ￭ 2 

유상계약 ￭ 109 

유상소각 ￭ 351 

유상승계취득 ￭ 142 

유상증자 ￭ 67 

유상취득 ￭ 38 

유상행위 ￭ 7 

유서;유언;유언서 ￭ 547 

유서;유언;의사(意思) ￭ 581 

유실물 ￭ 300 

유언능력 ￭ 67 

유언양자 ￭ 16 

유언자 ￭ 548 

유언증서 ￭ 547 

유언집행 ￭ 186 ￭ 547 

유언집행자 ￭ 187 ￭ 547 

유예 ￭ 220 ￭ 465 ￭ 471 ￭ 525 

유예기간 ￭ 220 ￭ 377 ￭ 525 

유원지 ￭ 30 ￭ 471 

유익비 ￭ 52 ￭ 414 ￭ 567 

유인 ￭ 284 

유인;유치(誘致) ￭ 175 ￭ 246 ￭ 

302 

유전 ￭ 231 

유전자검사 ￭ 218 

유전자은행 ￭ 215 

유전자치료 ￭ 218 

유전정보 ￭ 218 

유족 ￭ 52 ￭ 537 
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유족급여 ￭ 52 

유족보상 ￭ 52 ￭ 94 

유족보상금 ￭ 94 

유족연금 ￭ 52 ￭ 374 

유족연금부가금 ￭ 11 ￭ 52 ￭ 301 

유족연금특별부가금 ￭ 512 

유족일시금 ￭ 52 ￭ 301 

유족특별급여 ￭ 53 

유죄 ￭ 226 

유죄의 ￭ 226 

유증 ￭ 52 ￭ 285 

유증의무자 ￭ 380 

유증자 ￭ 146 ￭ 287 

유지청구권 ￭ 482 

유질 ￭ 207 

유질계약 ￭ 108 

유찰 ￭ 196 ￭ 322 

유창청소업 ￭ 350 

유책;의무;책임 ￭ 289 

유체동산 ￭ 115 ￭ 539 

유체물 ￭ 115 ￭ 539 

유추 ￭ 30 

유출 ￭ 359 

유치(誘致) ￭ 25 ￭ 43 

유치권 ￭ 480 

유치권자 ￭ 290 ￭ 381 

유치물 ￭ 40 ￭ 473 

유치송달 ￭ 501 

유치장 ￭ 144 

유통경로 ￭ 155 

유통산업 ￭ 156 

유통상업지역 ￭ 155 

유통증권 ￭ 336 

유통질서 ￭ 156 ￭ 354 

유한책임 ￭ 291 

유한책임사원 ￭ 367 

유한책임조합 ￭ 42 

유한회사 ￭ 291 

유한회사;합자회사 ￭ 291 

유한회사등기부 ￭ 291 ￭ 449 

유해물;유해물질 ￭ 145 ￭ 228 ￭ 

552 

유해액체물질 ￭ 228 

유형 ￭ 560 

유형;현물 ￭ 278 

유형고정자산 ￭ 539 

유형문화재 ￭ 539 

유효기간 ￭ 379 ￭ 546 ￭ 568 

유효한 ￭ 166 ￭ 568 

유흥음식세 ￭ 175 

육아휴직 ￭ 78 

육아휴직장려금 ￭ 530 

육체노동 ￭ 391 

윤락여성 ￭ 420 

윤락행위 ￭ 420 

윤리실천규범 ￭ 487 
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융자 ￭ 288 

융자;출자 ￭ 203 

융통어음 ￭ 4 ￭ 336 

은닉;은폐 ￭ 231 

은닉;은폐;잠복 ￭ 98 

은행;제방 ￭ 49 

은행권 ￭ 49 

은행지급보증 ￭ 49 

은행지주회사 ￭ 49 

은혜일 ￭ 131 

을류무역대리업 ￭ 83 

을종근로소득 ￭ 83 

음란 ￭ 288 ￭ 346 ￭ 396 

음란행위;음행 ￭ 288 

음반 ￭ 511 

음반제작자 ￭ 511 

음악저작물 ￭ 328 

응소 ￭ 471 

응소관할 ￭ 275 ￭ 471 

응찰;입찰 ￭ 53 

의견서 ￭ 587 

의견서;의견진술 ￭ 523 

의견제시;의견제출 ￭ 529 

의견제시 ￭ 403 

의견진술권 ￭ 483 

의견진술기회 ￭ 353 

의견청취 ￭ 230 ￭ 294 

의결권 ￭ 484 ￭ 575 

의결권행사금지주식 ￭ 339 ￭ 526 

의결기관 ￭ 134 

의결정족수 ￭ 436 

의결정족수;정족수 ￭ 436 

의뢰자;촉탁인 ￭ 84 

의료기관 ￭ 314 

의료법인 ￭ 313 

의료보험 ￭ 314 

의료보험료 ￭ 314 

의료보험사업 ￭ 314 

의료보호 ￭ 313 

의료보호기금 ￭ 313 

의료보호대상자 ￭ 381 ￭ 385 

의료복지 ￭ 314 

의료분쟁 ￭ 154 ￭ 313 

의료비 ￭ 116 ￭ 189 ￭ 313 

의료사고 ￭ 313 

의료업 ￭ 62 ￭ 313 ￭ 502 

의료인 ￭ 314 

의무;직무 ￭ 163 ￭ 345 ￭ 471 

의무교육 ￭ 97 

의무면제 ￭ 187 

의무면제;채무면제 ￭ 187 

의무불이행 ￭ 340 

의무위반 ￭ 57 ￭ 571 

의무이행 ￭ 212 ￭ 375 

의무이행심판 ￭ 32 

의사(醫師) ￭ 313 
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의사능력 ￭ 316 

의사록 ￭ 321 

의사록;회의록 ￭ 321 

의사록인증 ￭ 73 

의사면허 ￭ 314 

의사무능력 ￭ 281 

의사무능력자 ￭ 381 

의사일정 ￭ 19 

의사표시 ￭ 135 ￭ 192 ￭ 306 

의약품판매업자 ￭ 156 ￭ 314 

의장 ￭ 512 

의장공보 ￭ 143 

의장권 ￭ 143 

의장권자 ￭ 143 ￭ 382 

의장등록 ￭ 143 

의장등록요건 ￭ 434 ￭ 468 

의장등록원부 ￭ 358 

의장등록출원 ￭ 34 

의장등록출원서 ￭ 585 

의정서;조서 ￭ 421 

의정활동비 ￭ 189 

의제(擬制) ￭ 286 

의제가입 ￭ 200 

의제매입 ￭ 201 

의제매입세액 ￭ 201 

의제매입세액공제 ￭ 136 

의제배당 ￭ 106 ￭ 200 

의제자백 ￭ 106 

의회;집회 ￭ 40 

의회;협의회 ￭ 117 

의회제 ￭ 365 

이동 ￭ 319 

이동;이전(移轉) ￭ 327 

이동근로자 ￭ 318 ￭ 319 

이득상환청구 ￭ 81 

이득상환청구권 ￭ 479 

이력서 ￭ 126 ￭ 389 ￭ 473 

이민 ￭ 169 ￭ 237 

이사선임 ￭ 36 

이사선임결의 ￭ 471 

이사장 ￭ 77 

이사해임 ￭ 151 ￭ 460 

이사회 ￭ 55 

이사회소집 ￭ 112 

이사회의사록 ￭ 321 

이송결정 ￭ 134 ￭ 487 

이송사유 ￭ 442 

이송판결 ￭ 272 

이심(移審) ￭ 556 

이업종교류지원사업 ￭ 416 

이연자산 ￭ 137 

이용(理容)업 ￭ 50 ￭ 227 

이용(利用)권 ￭ 485 

이용(利用)행위 ￭ 9 

이월결손금 ￭ 137 ￭ 300 

이월공제 ￭ 135 
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이월과세 ￭ 543 

이월손실금 ￭ 300 

이월익금 ￭ 165 ￭ 414 

이유서 ￭ 191 ￭ 524 ￭ 587 

이율;이자율 ￭ 257 ￭ 438 

이의권;이의신청권 ￭ 483 

이의기간;이의신청기간 ￭ 375 

이의방법 ￭ 317 

이의신청 ￭ 438 

이의신청결정 ￭ 133 

이의신청기각 ￭ 151 

이의신청서 ￭ 587 

이의신청인 ￭ 388 

이의신청절차 ￭ 411 

이의신청제도 ￭ 345 

이익;이익금 ￭ 256 

이익공여 ￭ 221 

이자소득 ￭ 242 ￭ 257 

이자채권 ￭ 82 ￭ 257 

이전(移轉) ￭ 327 

이전등기 ￭ 453 ￭ 556 

이전촉진권역 ￭ 459 

이주비 ￭ 327 ￭ 459 

이중과세;중복과세 ￭ 161 

이중과세방지 ￭ 405 

이중국적 ￭ 162 

이직 ￭ 142 ￭ 300 

이해관계인 ￭ 99 ￭ 257 ￭ 383 

이해당사자 ￭ 368 

이해상반 ￭ 102 

이해상반행위 ￭ 7 

이행 ￭ 212 

이행;집행;행사(行使) ￭ 185 

이행강제 ￭ 97 

이행기 ￭ 377 

이행명령 ￭ 354 

이행방법 ￭ 318 

이행보고 ￭ 463 

이행보조자 ￭ 374 

이행보증;이행보증금 ￭ 374 

이행보증보험 ￭ 374 

이행불능 ￭ 240 

이행의무자 ￭ 387 

이행지 ￭ 393 

이행지체 ￭ 138 

이행청구 ￭ 81 ￭ 139 

이혼 ￭ 158 

이혼소송 ￭ 9 ￭ 158 

이혼신고 ￭ 462 

이혼원인 ￭ 70 

이혼청구 ￭ 34 ￭ 466 

익금 ￭ 222 

익금불산입 ￭ 184 

익금산입 ￭ 242 

익명의 ￭ 31 ￭ 562 

익명조합 ￭ 31 ￭ 562 
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익명조합원 ￭ 31 ￭ 562 

인감증명 ￭ 72 

인격 ￭ 75 ￭ 389 

인공도 ￭ 40 

인공수정 ￭ 40 

인공위성 ￭ 491 

인공임신 ￭ 40 

인권훼손 ￭ 235 

인권보호 ￭ 420 

인낙 ￭ 443 

인낙조서 ￭ 422 

인도 ￭ 193 ￭ 227 

인도명령 ￭ 355 

인도장소 ￭ 392 

인력 ￭ 235 ￭ 306 

인력관리 ￭ 305 

인력은행 ￭ 306 

인명구조 ￭ 291 ￭ 469 ￭ 491 

인명보호장구 ￭ 291 

인보험 ￭ 389 

인세 ￭ 486 

인쇄 ￭ 407 

인수 ￭ 539 ￭ 562 

인수가 ￭ 530 ￭ 539 ￭ 562 

인수가액 ￭ 568 

인수거절증서 ￭ 421 

인수계약 ￭ 539 ￭ 562 

인수권 ￭ 485 

인수담보책임 ￭ 577 

인수인 ￭ 3 ￭ 389 ￭ 562 

인수제시 ￭ 403 

인식 ￭ 47 

인식;인지(認知);지각(知覺) ￭ 443 

인용 ￭ 78 ￭ 436 

인용결정 ￭ 133 

인적항변 ￭ 389 

인정신문 ￭ 236 

인증기관 ￭ 45 ￭ 73 

인증등본 ￭ 113 

인증서 ￭ 586 

인지(認知);자인 ￭ 6 

인지(印紙)세 ￭ 519 

인질 ￭ 233 

인척 ￭ 457 

인척관계 ￭ 19 ￭ 456 

인터넷;컴퓨터통신 ￭ 262 

일가창립 ￭ 180 

일괄경매 ￭ 55 

일괄공제 ￭ 55 ￭ 135 

일괄수주방식 ￭ 364 ￭ 560 

일괄적용 ￭ 7 ￭ 55 

일괄적용사업 ￭ 55 ￭ 62 

일급 ￭ 128 

일기장 ￭ 146 

일당 ￭ 128 

일람의 ￭ 42 
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일람출급어음 ￭ 53 

일람후정기출급어음 ￭ 54 

일반과세자 ￭ 218 

일반관리비 ￭ 217 ￭ 340 

일반보험;총괄보험 ￭ 216 

일반사면 ￭ 216 

일반상업지역 ￭ 216 

일반세입 ￭ 217 

일반승계 ￭ 218 ￭ 357 

일반승진시험 ￭ 217 ￭ 357 

일반여권 ￭ 217 ￭ 356 

일반주거지역 ￭ 217 ￭ 357 

일반직 ￭ 217 ￭ 454 

일반직공무원 ￭ 428 

일반직국가공무원 ￭ 522 

일반채권자 ￭ 216 

일반폐기물 ￭ 218 

일반회계 ￭ 215 

일반횡선수표 ￭ 218 

일방당사자 ￭ 351 

일방예약 ￭ 563 

일부면제 ￭ 365 

일부멸실 ￭ 365 

일부무효 ￭ 366 

일부보험 ￭ 366 

일부양도 ￭ 366 

일부인수 ￭ 365 

일사부재리 ￭ 337 ￭ 407 ￭ 415 

일수(溢水)죄 ￭ 122 

일시보상 ￭ 301 

일시보호소 ￭ 195 ￭ 545 

일시정지 ￭ 545 

일시차입금 ￭ 506 ￭ 545 

일용근로자 ￭ 128 ￭ 130 

일정수역 ￭ 517 

일제하일본군위안부 ЯЯ ￭ 210 

일탈 ￭ 146 

임검지령서 ￭ 587 

임금대장 ￭ 372 ￭ 576 

임금액 ￭ 29 ￭ 576 

임금인상 ￭ 576 

임금지불 ￭ 372 

임금채권 ￭ 81 ￭ 576 

임금청구 ￭ 140 

임금체불 ￭ 138 

임금총액 ￭ 551 ￭ 552 

임기 ￭ 546 

임대소득 ￭ 285 

임대소득 ￭ 460 

임대인 ￭ 288 

임대주택 ￭ 460 

임대차계약 ￭ 285 ￭ 460 

임대차관계 ￭ 457 

임면 ￭ 36 

임명 ￭ 36 

임산물 ￭ 209 ￭ 413 
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임산부 ￭ 401 

임시수입부가세 ￭ 423 

임시운전증명서 ￭ 423 

임시의 ￭ 410 ￭ 423 ￭ 545 

임시이사 ￭ 10 ￭ 423 ￭ 545 

임시회 ￭ 193 ￭ 515 

임신 ￭ 99 ￭ 401 

임야 ￭ 209 

임야대장 ￭ 65 ￭ 209 ￭ 449 

임야대장등본 ￭ 74 

임야도 ￭ 209 ￭ 583 

임야도;지적(地籍)도 ￭ 65 

임업인 ￭ 381 

임용권 ￭ 45 

임용권자 ￭ 36 ￭ 387 

임용기간 ￭ 376 ￭ 546 

임원 ￭ 187 ￭ 315 

임원;직원 ￭ 349 

임의가입자 ￭ 573 ￭ 574 

임의규정 ￭ 338 

임의대리인 ￭ 20 ￭ 131 

임의대위 ￭ 574 

임의매매 ￭ 38 

임의변제 ￭ 574 

임의적용사업장 ￭ 196 

임의제출 ￭ 574 

임의중재 ￭ 573 

임의청산 ￭ 574 

임의출석 ￭ 574 

임차권 ￭ 479 ￭ 483 

임차기간 ￭ 377 

임차료 ￭ 285 ￭ 460 

임차물 ￭ 285 ￭ 344 

임차보증금 ￭ 141 ￭ 225 ￭ 497 

임차인 ￭ 288 

임치 ￭ 48 

임치기간 ￭ 376 

임치물 ￭ 48 

입건 ￭ 56 

입국 ￭ 176 

입국;자백;자복 ￭ 16 

입법권 ￭ 287 

입법목적 ￭ 287 

입법예고 ￭ 399 ￭ 407 

입법자료 ￭ 287 

입법활동비 ￭ 189 

입안;작성 ￭ 161 

입양 ￭ 16 

입양기관 ￭ 16 

입양신고 ￭ 16 ￭ 462 

입양취소 ￭ 477 

입자상물질 ￭ 221 ￭ 366 

입장권 ￭ 16 ￭ 176 

입장세 ￭ 16 ￭ 176 

입적 ￭ 176 

입정 ￭ 32 
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입주기업체 ￭ 299 

입증 ￭ 403 

입증; 증거; 증명 ￭ 418 

입증;증명 ￭ 531 

입증책임 ￭ 59 

입지조건 ￭ 100 

입질배서 ￭ 394 

입찰;제공 ￭ 545 

입찰보증 ￭ 497 

입찰보증 ￭ 53 ￭ 545 

입찰자 ￭ 53 ￭ 545 

입찰표 ￭ 348 

입학허가 ￭ 379 

입회(立會);참가 ; ￭ 366 

입회(立會);출석 ￭ 43 

입회(入會);합병 ￭ 19 

입회인;증인;참고인 ￭ 582 

잉여금 ￭ 536 

잉여금계산서 ￭ 524 

 

 

 

자가처리시설 ￭ 352 ￭ 498 

자격;적격 ￭ 168 ￭ 434 

자격검정 ￭ 434 

자격상실 ￭ 210 ￭ 300 

자격수여적효력 ￭ 166 

자격시험 ￭ 434 

자격정지 ￭ 538 

자격주 ￭ 434 

자격증 ￭ 72 ￭ 434 

자격형 ￭ 432 

자경농민 ￭ 498 

자경농지 ￭ 498 

자구행위;자력(自力)구제;자조 ￭ 499 

자금;자본 ￭ 67 

자기거래 ￭ 498 ￭ 554 

자기계약 ￭ 110 ￭ 464 

자기대리점 ￭ 498 

자기앞수표 ￭ 69 

자기자본 ￭ 351 ￭ 352 

자기주식 ￭ 351 ￭ 558 

자기주식취득 ￭ 6 

자기지시수표 ￭ 77 

자기지시어음 ￭ 54 

자기책임 ￭ 352 

자녀 ￭ 350 

자동차 ￭ 327 

자동차;차;차량 ￭ 569 

자동차경매 ￭ 46 

자동차보험 ￭ 46 

자동차세 ￭ 46 

자동차소유자 ￭ 361 

자동차손해배상책임보험 ￭ 46 

자동차안전기준 ￭ 46 

자동차운송 ￭ 46 

ㅈ

ㅈ
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자동차운송사업 ￭ 46 

자동차운전면허;자동차운전면허증 ￭ 

161 

자동차운전학원 ￭ 162 

자동차전용도로 ￭ 486 

자력(資力) ￭ 202 ￭ 311 ￭ 511 

자문;지도(指導) ￭ 18 

자문기관 ￭ 18 ￭ 106 

자문위원회 ￭ 18 

자백;자복 ￭ 101 

자본거래 ￭ 67 ￭ 554 

자산가액 ￭ 41 ￭ 568 

자산상태 ￭ 41 ￭ 100 ￭ 522 

자산소득 ￭ 242 

자산재평가 ￭ 41 ￭ 476 

자산재평가적립;자산재평가적립금 ￭ 

41 

자산총액 ￭ 222 ￭ 551 

자산평가 ￭ 37 ￭ 181 

자살 ￭ 278 ￭ 532 

자서 ￭ 46 

자선단체 ￭ 76 

자손 ￭ 143 

자수 ￭ 574 

자연공원 ￭ 334 

자연녹지 ￭ 334 

자연녹지지역 ￭ 334 

자연력 ￭ 206 ￭ 334 ￭ 399 

자연보호운동 ￭ 334 

자연사 ￭ 334 

자연생태계 ￭ 334 

자연생태계보전지역 ￭ 334 

자연인 ￭ 334 

자연환경 ￭ 334 

자연환경보전명예지도원 ￭ 233 

자연환경보전지역 ￭ 334 

자연환경조사원 ￭ 334 

자원 ￭ 471 

자원재활용 ￭ 445 

자원재활용업종 ￭ 69 

자유경쟁 ￭ 211 

자유심증 ￭ 211 

자유심증주의 ￭ 407 

자유의사 ￭ 212 ￭ 351 

자유직업 ￭ 212 ￭ 245 

자유형 ￭ 432 

자전거도로 ￭ 53 

자진신고 ￭ 574 

자진철거 ￭ 574 

자진해산 ￭ 574 

자체감사 ￭ 258 

자치단체;지방자치단체 ￭ 298 

자치사무 ￭ 46 

자치행정기관 ￭ 46 

자필;자필서명 ￭ 46 

자필;필적 ￭ 227 
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자필증서 ￭ 232 

자회사 ￭ 530 

자회사;종속회사 ￭ 530 

작량 ￭ 192 

작량감경 ￭ 322 

작성교부 ￭ 401 

작성일;작성일자 ￭ 129 

작성자 ￭ 386 ￭ 388 ￭ 402 

작업장 ￭ 393 ￭ 584 

작위 ￭ 199 

잔금 ￭ 459 ￭ 536 

잔여기간 ￭ 459 

잔여배아 ￭ 470 

잔여재산 ￭ 459 ￭ 471 

잔형기 ￭ 459 

잠복기;잠복기간 ￭ 245 ￭ 283 

잠정조치 ￭ 423 

잡종재산 ￭ 322 

잡종지 ￭ 322 

잡지 ￭ 303 

장관관계부처 ￭ 321 

장기(臟器) ￭ 258 ￭ 262 ￭ 572 

장기(長期) ￭ 299 

장기(長期)계속계약 ￭ 108 ￭ 299 

장기(長期)보유특별공제액 ￭ 515 

장기(長期)신용금고 ￭ 299 ￭ 300 

장기(長期)의 ￭ 299 

장기(臟器)이식 ￭ 258 ￭ 572 

장기(長期)임대차 ￭ 299 

장기(長期)주택마련저축 ￭ 299 ￭ 

300 

장기(長期)차입;장기차입금 ￭ 300 

장려금 ￭ 221 ￭ 241 

장례식 ￭ 214 

장례식장 ￭ 214 

장물 ￭ 526 

장부 ￭ 56 

장부가격 ￭ 56 ￭ 569 

장애 ￭ 227 

장애연금;장해연금 ￭ 148 

장애인고용촉진 ￭ 417 

장애자 ￭ 148 ￭ 227 ￭ 548 

장외등록법인 ￭ 359 

장의비;장제비 ￭ 214 

장의사 ￭ 214 

장학관 ￭ 492 

장해급여;장해보상;장해보상금 ￭ 

148 

장해보상;장해보상금 ￭ 93 

장해보상일시금 ￭ 302 

장해특별급여 ￭ 514 

재가복지 ￭ 233 

재개발 ￭ 446 

재개발사업 ￭ 446 

재검사 ￭ 439 ￭ 447 

재결 ￭ 487 

ㅈ
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재결기간 ￭ 376 

재결서 ￭ 585 

재결청 ￭ 12 ￭ 487 

재결취소 ￭ 477 

재결취소소송 ￭ 295 

재경매 ￭ 439 

재경매기일 ￭ 130 

재경매절차 ￭ 411 

재경정 ￭ 439 

재고용장려금 ￭ 447 

재고자산 ￭ 41 ￭ 263 ￭ 527 

재고자산명세서 ￭ 144 

재구속 ￭ 439 

재기소 ￭ 439 ￭ 455 

재단법인 ￭ 243 

재단채권 ￭ 82 ￭ 211 

재량 ￭ 150 

재량권 ￭ 150 

재량처분 ￭ 150 

재무관 ￭ 202 ￭ 557 

재무관리 ￭ 203 

재무구조 ￭ 203 

재무제표 ￭ 203 

재무제표부속명세서 ￭ 517 

재물조사 ￭ 263 

재발행 ￭ 439 

재배 ￭ 124 ￭ 224 

재범 ￭ 443 ￭ 462 

재범자 ￭ 388 

재보험 ￭ 456 

재산 ￭ 41 

재산관계 ￭ 419 

재산관리권 ￭ 418 ￭ 483 

재산관리인 ￭ 16 ￭ 305 

재산권 ￭ 419 ￭ 483 

재산목록 ￭ 264 ￭ 293 

재산분리 ￭ 501 

재산분할 ￭ 158 

재산분할청구;재산분할청구권 ￭ 80 

재산상속 ￭ 250 ￭ 532 

재산상속인 ￭ 230 ￭ 419 ￭ 532 

재산상황 ￭ 508 ￭ 522 ￭ 524 

재산세 ￭ 419 

재산세과세 ￭ 240 ￭ 419 

재산세과세대장 ￭ 419 

재산세납기 ￭ 162 

재산압류 ￭ 43 ￭ 498 

재산출자 ￭ 418 

재산평가 ￭ 37 ￭ 568 

재산형 ￭ 373 ￭ 432 ￭ 500 

재상소;재항고 ￭ 439 

재생;재활용 ￭ 445 

재선거 ￭ 439 

재소자 ￭ 251 ￭ 385 

재신문 ￭ 439 ￭ 456 

재심 ￭ 439 ￭ 460 ￭ 474 
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재심개시 ￭ 89 ￭ 460 

재심개시결정 ￭ 133 

재심개시결정;재심결정 ￭ 134 

재심결정 ￭ 133 

재심관할법원 ￭ 94 ￭ 118 

재심사유;재심이유 ￭ 69 ￭ 222 ￭ 

441 

재심절차 ￭ 410 

재심제기 ￭ 201 

재심청구 ￭ 33 ￭ 465 ￭ 466 

재심청구권자 ￭ 381 

재외공관 ￭ 146 ￭ 168 

재외공관의장 ￭ 228 

재외국민 ￭ 79 ￭ 279 

재외동포;해외동포 ￭ 361 

재운송계약 ￭ 443 

재원 ￭ 203 ￭ 476 

재위임 ￭ 439 

재의 ￭ 443 

재임(在任) ￭ 232 

재임(再任);중임 ￭ 441 

재입찰 ￭ 439 

재입찰 ￭ 494 

재정(裁定) ￭ 487 

재정(財政) ￭ 557 

재정(裁定)기간 ￭ 375 

재정(財政)보증 ￭ 202 ￭ 203 

재정(財政)상황 ￭ 203 

재정(裁定)신청 ￭ 33 

재정자금 ￭ 202 ￭ 557 

재정절차 ￭ 39 

재정증권 ￭ 557 

재정투융자특별회계 ￭ 512 

재직 ￭ 232 

재직기간 ￭ 545 ￭ 546 

재직자 ￭ 232 ￭ 245 

재직중 ￭ 163 

재직증명서 ￭ 72 

재취직훈련 ￭ 447 

재투자기관 ￭ 456 

재판매;전매(轉賣) ￭ 469 

재판매가격 ￭ 469 

재판매가격유지 ￭ 303 ￭ 469 

재판매가격유지행위 ￭ 8 

재판부 ￭ 212 

재판비용 ￭ 189 

재판사무 ￭ 274 

재판상이혼 ￭ 274 

재판상파양 ￭ 274 

재판연구관 ￭ 274 

재판장 ￭ 77 ￭ 404 

재판적 ￭ 210 ￭ 569 

재판절차 ￭ 274 ￭ 411 

재평가 ￭ 439 ￭ 440 ￭ 442 ￭ 476 

재평가세 ￭ 476 

재평가자산 ￭ 476 

ㅈ
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재평가적립금 ￭ 476 

재평가차액 ￭ 476 

재하도급 ￭ 439 

재할인 ￭ 446 

재해 ￭ 65 ￭ 69 ￭ 148 

재해구호대책위원회 ￭ 148 

재해보상금 ￭ 3 ￭ 94 ￭ 148 

재해보상청구권 ￭ 482 

재해보험 ￭ 148 

재해복구 ￭ 4 ￭ 149 ￭ 472 

재해부조금 ￭ 4 ￭ 148 

재해예방 ￭ 4 ￭ 148 ￭ 405 

재해위로금 ￭ 3 ￭ 148 

재혼 ￭ 459 

재혼금지기간 ￭ 378 

재활용 ￭ 475 

재활용가능자원 ￭ 445 

재활용단지 ￭ 445 

재활용사업자 ￭ 445 

재활용산업 ￭ 445 

재활용시설 ￭ 445 

재활용제품 ￭ 445 

재활용지정사업 ￭ 445 

쟁의조정기관 ￭ 154 

쟁의행위 ￭ 8 ￭ 247 

쟁의행위;파업 ￭ 527 

쟁점 ￭ 266 

저당권설정 ￭ 120 ￭ 180 ￭ 325 

저당권설정자 ￭ 326 

저당권자 ￭ 326 

저당부동산 ￭ 238 ￭ 326 

저당채권 ￭ 325 

저록 ￭ 453 

저작권 ￭ 113 

저작권등록 ￭ 452 

저작권위탁관리업 ￭ 113 

저작권자 ￭ 113 ￭ 362 

저작권침해 ￭ 249 

저작물;어문저작물 ￭ 294 

저작인격권 ￭ 45 

저작인접권 ￭ 336 

저작인접권자 ￭ 361 

저작자 ￭ 45 

저작재산권 ￭ 45 

저촉 ￭ 102 

저축성예금 ￭ 491 

저하 ￭ 145 ￭ 301 ￭ 579 

저하;훼손 ￭ 138 

적국 ￭ 173 ￭ 233 

적립 ￭ 5 

적립금 ￭ 5 

적법성;적부 ￭ 287 

적법절차 ￭ 162 

적부 ￭ 419 ￭ 580 

적부;적합 ￭ 532 

적시(適時) ￭ 481 



 
711 

적시(摘示);지적(指摘);표시 ￭ 245 

적용례 ￭ 33 ￭ 68 ￭ 183 

적용배제;적용제외 ￭ 184 

적용범위 ￭ 36 ￭ 492 

적용예외 ￭ 183 

적응 ￭ 10 

적응;정비 ￭ 13 

적재용량 ￭ 296 

적재정량 ￭ 402 ￭ 296 

적정가격 ￭ 37 ￭ 442 

적정유보소득 ￭ 37 ￭ 418 

적출;채취 ￭ 193 

적하 ￭ 296 

적하목록 ￭ 306 

적하보험;화물보험 ￭ 68 

적하예정보험 ￭ 206 

전과(全科) ￭ 24 ￭ 175 

전과(前科) ￭ 405 ￭ 408 

전과(前科)자 ￭ 182 ￭ 389 

전국계획 ￭ 333 

전국화물자동차운송사업;화물자동차

운송사업 ￭ 559 

전권위임장 ￭ 91 

전기(電氣) ￭ 168 

전기(前期) ￭ 400 

전기(電氣)가스세 ￭ 168 

전기(電氣)사업 ￭ 168 

전기(電氣)통신 ￭ 544 

전단 ￭ 284 

전당포 ￭ 370 

전대;전대차 ￭ 528 

전대인 ￭ 528 

전대차 ￭ 528 

전대차주 ￭ 528 

전대채권 ￭ 528 

전득 ￭ 530 

전득자 ￭ 530 

전매사업 ￭ 324 

전무이사 ￭ 499 

전문가 ￭ 190 ￭ 516 

전문가;직업의 ￭ 414 

전문건설업자 ￭ 516 

전문기관 ￭ 516 

전문대학 ￭ 275 ￭ 560 

전문대학원 ￭ 516 

전문도서관 ￭ 517 

전문위원 ￭ 190 ￭ 516 

전문위원회 ￭ 190 ￭ 516 

전문의 ￭ 314 ￭ 517 

전문증거 ￭ 230 

전문직공무원 ￭ 429 

전보(轉補) ￭ 75 

전보(電報);전신;전신 ￭ 544 

전보(塡補)배상 ￭ 94 

전복 ￭ 361 

전부명령 ￭ 41 
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전부무효 ￭ 263 

전세 ￭ 285 

전세계약 ￭ 108 

전세권 ￭ 483 

전세권자 ￭ 389 

전세금 ￭ 497 

전속관할 ￭ 185 

전속관할법원 ￭ 118 

전속의 ￭ 184 

전손 ￭ 551 

전시권 ￭ 479 

전신 ￭ 545 

전신환 ￭ 544 

전심(前審) ￭ 400 ￭ 405 

전액 ￭ 212 

전액;총계 ￭ 551 

전역(轉役) ￭ 149 

전역(全域) ￭ 175 

전염병 ￭ 107 ￭ 178 ￭ 248 

전용(全用) ￭ 185 

전용(全用)실시권 ￭ 185 

전용(全用)주거지역 ￭ 185 

전원일치 ￭ 561 

전유부분 ￭ 365 ￭ 494 

전이표면 ￭ 556 

전입신고 ￭ 327 

전자계산기 ￭ 168 

전자계산조직 ￭ 98 ￭ 168 

전자문서 ￭ 168 

전자유기기구 ￭ 168 

전자유기장업 ￭ 168 

전자충격기 ￭ 168 

전쟁 ￭ 576 

전쟁보험 ￭ 576 

전적 ￭ 555 

전정판 ￭ 581 

전제 ￭ 401 

전직훈련 ￭ 459 

전질권 ￭ 527 

전질권자 ￭ 527 

전차금 ￭ 576 

전차금상쇄 ￭ 350 

전차인 ￭ 527 

전투경찰 ￭ 485 

전파감시 ￭ 324 

전파연구소 ￭ 437 

전파장해방지구역 ￭ 39 ￭ 590 

전표;증표 ￭ 508 

전형 ￭ 493 

전화 ￭ 545 

전화세 ￭ 545 

전환 ￭ 157 

전환권 ￭ 112 

전환사채;교환사채 ￭ 112 

전환주식 ￭ 112 

절대정화구역 ￭ 2 
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절도죄 ￭ 122 

점검 ￭ 77 

점용기간 ￭ 377 

점용료 ￭ 200 ￭ 347 

점용허가 ￭ 379 

점용허가기간 ￭ 377 

점유개정 ￭ 21 

점유계속 ￭ 108 

점유권 ￭ 480 

점유물 ￭ 40 

점유보조자 ￭ 397 

접대비 ￭ 175 

접속수역 ￭ 107 

정가 ￭ 205 

정계장 ￭ 325 

정관 ￭ 40 

정관기재사항 ￭ 311 

정관변경 ￭ 323 

정관인증 ￭ 340 

정관작성 ￭ 402 

정근수당 ￭ 25 

정급 ￭ 41 

정기간행물 ￭ 379 

정기간행물의등록 ￭ 452 

정기금 ￭ 324 ￭ 379 

정기금채권 ￭ 81 

정기선 ￭ 454 

정기시장 ￭ 379 ￭ 454 

정기심사 ￭ 454 

정기예금 ￭ 549 

정기예금증서 ￭ 73 

정기용선 ￭ 549 

정기용선자 ￭ 549 

정기재물조사 ￭ 454 

정기주주총회 ￭ 356 ￭ 454 

정기증여 ￭ 379 

정기총회 ￭ 356 

정기총회;통상총회 ￭ 454 

정기항공운송사업 ￭ 454 

정기행위 ￭ 379 

정기회 ￭ 356 

정기회정례회의 ￭ 454 

정년 ￭ 474 

정년연장 ￭ 192 

정당 ￭ 396 

정당방위 ￭ 288 ￭ 498 

정당선거사무소 ￭ 367 

정당성 ￭ 485 

정당성;정통성 ￭ 288 

정당행위 ￭ 276 

정도검사 ￭ 5 ￭ 400 

정련 ￭ 447 

정례회의 ￭ 356 

정률법 ￭ 318 

정리(整理) ￭ 39 ￭ 201 ￭ 354 ￭ 

391 ￭ 461 
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정리개시 ￭ 89 

정리계획 ￭ 293 ￭ 461 

정리담보권 ￭ 461 

정리담보권자 ￭ 461 

정리절차폐지 ￭ 1 

정리채권 ￭ 461 

정무직공무원 ￭ 428 

정박료 ￭ 30 ￭ 325 

정박장소;정박지 ￭ 30 ￭ 392 

정박항 ￭ 396 

정보 ￭ 128 

정보공개 ￭ 150 

정보공개청구 ￭ 467 

정보기관 ￭ 256 

정보보호 ￭ 249 ￭ 421 

정보처리 ￭ 129 ￭ 249 

정보통신 ￭ 248 

정보통신관련 ￭ 249 ￭ 456 

정보통신망 ￭ 248 

정보화 ￭ 249 

정보화촉진 ￭ 249 

정보화촉진기금 ￭ 249 

정보화촉진기본계획 ￭ 50 

정본 ￭ 44 

정부(政府) ￭ 220 

정부(正否) ￭ 580 

정부관리기관 ￭ 220 

정부기관 ￭ 220 

정부대표 ￭ 220 ￭ 464 

정부위원 ￭ 220 

정부지폐 ￭ 220 

정부출연연구 ￭ 220 

정부투자기관 ￭ 220 

정비 ￭ 39 

정비;합병 ￭ 105 

정산서 ￭ 503 

정상가격 ￭ 340 

정상지가상승분 ￭ 244 

정신병 ￭ 316 

정신분열증 ￭ 492 

정신의학 ￭ 425 

정신이상자 ￭ 387 

정신장애 ￭ 316 

정의 ￭ 137 

정정보도 ￭ 115 

정정심판 ￭ 115 ￭ 558 

정정청구 ￭ 466 

정조 ￭ 76 

정지;제지 ￭ 526 

정지;중단;휴지(休止) ￭ 537 

정지명령 ￭ 355 ￭ 356 ￭ 538 

정지조건 ￭ 100 

정지조건부 ￭ 100 

정직 ￭ 537 

정차 ￭ 526 

정착물 ￭ 205 
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정착지원시설 ￭ 503 

정체(停滯) ￭ 103 

정치자금 ￭ 396 

정치활동 ￭ 396 

정화조 ￭ 501 

정화조청소업 ￭ 501 

제 1 국민역 ￭ 168 ￭ 204 

제 1 심 ￭ 204 

제 1 심법원 ￭ 119 ￭ 204 

제 1 심소송 ￭ 411 

제 1 종시설 ￭ 83 

제 1 종지정사업자 ￭ 83 

제 1 종지정제품 ￭ 83 

제 2 심 ￭ 494 

제 2 종시설 ￭ 83 

제 2 종지정사업자 ￭ 83 

제 2 종지정제품 ￭ 83 

제 2 차납세의무자 ￭ 494 

제 3 채무자 ￭ 215 

제 3 자 ￭ 548 

제 3 취득자 ￭ 548 

제공 ￭ 214 ￭ 460 

제권판결 ￭ 273 

제권판결 ￭ 342 

제기 ￭ 437 

제기;편철 ￭ 201 

제네바협약 ￭ 218 

제도의;조직의;조직적인 ￭ 253 

제명 ￭ 149 

제명;제적 ￭ 192 ￭ 184 

제방 ￭ 146 ￭ 168 

제삼자이의 ￭ 140 

제소 ￭ 201 ￭ 253 

제소기간 ￭ 377 

제소명령 ￭ 355 

제시 ￭ 152 

제시;제작;제조 ￭ 413 

제시기간 ￭ 378 

제시기간경과 ￭ 190 

제작;제조 ￭ 306 

제작가액 ￭ 306 ￭ 413 

제재 ￭ 491 

제정 ￭ 172 

제정법 ￭ 524 

제조담배 ￭ 306 

제조물 ￭ 306 

제조업 ￭ 61 ￭ 306 

제조위탁 ￭ 176 

제척기간 ￭ 184 ￭ 377 

제척사유 ￭ 70 ￭ 441 

제출명령 ￭ 355 ￭ 403 ￭ 529 

제출인 ￭ 403 ￭ 529 

제한 ￭ 291 ￭ 472 

제한가중 ￭ 472 

제한물권 ￭ 292 ￭ 472 

제한정비권역 ￭ 292 
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조건부권리 ￭ 100 

조건부의 ￭ 351 

조건부채권 ￭ 100 

조건성취 ￭ 212 

조경 ￭ 283 

조광구 ￭ 320 

조광권 ￭ 321 

조광료 ￭ 320 

조기재취직수당 ￭ 165 

조난 ￭ 23 ￭ 155 ￭ 506 

조난사고 ￭ 155 

조난신호 ￭ 155 

조달계약 ￭ 413 ￭ 535 

조례 ￭ 328 

조리(調理) ￭ 112 ￭ 402 

조리(條理) ￭ 511 

조부모 ￭ 221 

조사 ￭ 264 ￭ 469 

조사결정 ￭ 134 

조사보고 ￭ 264 

조사서 ￭ 586 

조산사 ￭ 310 ￭ 318 

조산원 ￭ 318 

조서 ￭ 587 

조서기재 ￭ 176 

조성계획 ￭ 120 ￭ 210 ￭ 394 

조세감면 ￭ 542 

조세감면대상 ￭ 528 

조세감면신청 ￭ 35 

조세범 ￭ 541 

조세부과 ￭ 541 

조세부과처분 ￭ 153 ￭ 541 

조세조약 ￭ 542 

조세채권 ￭ 541 

조세채무 ￭ 289 ￭ 541 

조세특례 ￭ 513 ￭ 516 

조세포탈;탈세 ￭ 181 

조세피난처 ￭ 541 

조세행정 ￭ 540 

조세회피 ￭ 47 

조약 ￭ 558 

조업개시일 ￭ 129 ￭ 130 

조울증 ￭ 306 

조정;화해 ￭ 99 ￭ 443 

조정결정 ￭ 133 

조정서 ￭ 586 

조정안 ￭ 419 

조정위원 ￭ 315 

조정위원장 ￭ 74 

조정위원회 ￭ 99 

조정전치주의 ￭ 99 

조정절차 ￭ 412 

조정조서 ￭ 421 

조정조서;화해조서 ￭ 99 

조직;화의 ￭ 96 

조직개편 ￭ 460 
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조직관리 ￭ 357 

조직변경 ￭ 461 ￭ 473 

조직변경등기 ￭ 453 

조직의;조직적인 ￭ 357 ￭ 527 ￭ 

538 

조직적으로 ￭ 538 

조치 ￭ 312 

조치결과 ￭ 473 

조치명령 ￭ 356 

조합(組合)회의 ￭ 55 

조합(調合) ￭ 97 ￭ 323 

조합(組合) ￭ 367 

조합(組合);협동조합 ￭ 113 

조합(組合)계약 ￭ 42 ￭ 367 

조합(組合)규약 ￭ 487 

조합(組合)비 ￭ 315 ￭ 563 

조합(組合)원 ￭ 42 ￭ 113 ￭ 315 ￭ 

563 

조합(組合)원명부 ￭ 293 ￭ 367 

조합(組合)재산 ￭ 41 ￭ 42 ￭ 418 

조합(組合)채무자 ￭ 132 

조회;질문 ￭ 251 

족보 ￭ 215 

존속(存續) ￭ 188 ￭ 380 ￭ 459 ￭ 

537 

존속(尊屬) ￭ 40 

존속(尊屬);피상속인 ￭ 30 

존속(存續)기간 ￭ 377 

존속기간만료 ￭ 190 

존속폭행 ￭ 571 

존속회사 ￭ 459 

종결 ￭ 203 

종결;종료 ￭ 99 

종결;폐쇄 ￭ 84 

종교단체 ￭ 458 

종교법인 ￭ 458 

종교용지 ￭ 508 

종국재판 ￭ 201 

종국판결 ￭ 202 

종기 ￭ 84 ￭ 549 

종료;중단;휴지(休止) ￭ 150 

종류주주총회 ￭ 217 

종류채권 ￭ 82 

종물 ￭ 3 

종범 ￭ 3 

종신정기금 ￭ 290 

종신정기금계약 ￭ 109 

종중 ￭ 197 

종중토지 ￭ 282 

종축업 ￭ 58 

종축업자 ￭ 58 

종합계획 ￭ 97 

종합과세 ￭ 219 ￭ 552 

종합교원양성대학 ￭ 97 

종합금융회사 ￭ 316 

종합소득 ￭ 96 ￭ 219 
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종합소득;총소득 ￭ 551 

종합소득과세 ￭ 219 

종합소득과세표준 ￭ 541 

종합소득산출세액 ￭ 40 ￭ 65 

종합소득세 ￭ 96 ￭ 219 

종합유원시설업 ￭ 96 ￭ 564 

종합토지세 ￭ 20 ￭ 96 ￭ 219 

종합합산과세 ￭ 96 ￭ 216 

종합합산과세표준 ￭ 216 

좌석안전띠 ￭ 489 

죄 ￭ 348 

죄명 ￭ 330 

죄증 ￭ 181 

주거 ￭ 1 ￭ 164 

주거래은행 ￭ 406 ￭ 407 

주거용건물 ￭ 59 

주거의 ￭ 470 

주거지역 ￭ 470 

주거하는 ￭ 470 

주거환경개선 ￭ 241 ￭ 470 

주거환경개선지구 ￭ 156 ￭ 470 

주권(主權) ￭ 512 

주권(株券) ￭ 73 ￭ 526 

주금 ￭ 526 ￭ 530 

주금;주식가액 ￭ 504 

주금납입 ￭ 372 

주금납입영수증 ￭ 442 

주급 ￭ 579 

주등기 ￭ 303 

주류판매업 ￭ 23 ￭ 293 

주류판매업면허 ￭ 24 ￭ 293 

주류판매업면허권자 ￭ 24 ￭ 293 

주무관청 ￭ 94 

주무부장관 ￭ 95 ￭ 458 

주문(主文) ￭ 548 

주문(主文);판결주문 ￭ 210 

주문자 ￭ 356 

주물(鑄物);주물(鑄物)공장 ￭ 211 

주민등록 ￭ 453 ￭ 470 

주민등록번호 ￭ 470 

주민등록증 ￭ 72 ￭ 470 

주민등록지 ￭ 393 ￭ 470 

주민등록표 ￭ 470 

주민세 ￭ 470 

주범(主帆) ￭ 303 

주사무소 ￭ 230 ￭ 303 ￭ 406 

주선인 ￭ 313 ￭ 443 

주세 ￭ 293 

주세징수 ￭ 293 

주세포탈 ￭ 181 ￭ 293 

주소 ￭ 159 

주소 수신인;수취인 ￭ 12 

주소지 ￭ 392 

주소지법 ￭ 284 ￭ 288 

주식 ￭ 525 

주식가액 ￭ 406 ￭ 526 
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주식거래 ￭ 504 ￭ 526 

주식교환 ￭ 504 ￭ 526 

주식매수청구권 ￭ 37 

주식발행 ￭ 266 

주식배당 ￭ 157 ￭ 504 ￭ 525 

주식병합 ￭ 105 ￭ 504 ￭ 525 

주식보유 ￭ 232 ￭ 526 

주식분할 ￭ 504 ￭ 519 ￭ 526 

주식소각 ￭ 504 ￭ 526 

주식소유현황 ￭ 125 

주식수 ￭ 343 

주식양도;주식이전 ￭ 555 

주식양도가액 ￭ 569 

주식양도계약 ￭ 109 

주식양도비율 ￭ 438 

주식인수 ￭ 530 

주식인수인 ￭ 529 

주식처분 ￭ 152 

주식청약 ￭ 35 ￭ 529 

주식청약서 ￭ 36 ￭ 530 

주식청약인 ￭ 387 

주식취득 ￭ 6 

주식합자회사 ￭ 292 

주식환매 ￭ 445 

주식회사 ￭ 525 

주식회사등기부 ￭ 525 

주신문 ￭ 303 

주요업종 ￭ 304 

주요주주 ￭ 304 ￭ 407 

주위토지 ￭ 537 

주위토지통행권 ￭ 480 

주의 ￭ 43 

주의의무 ￭ 163 

주인 ￭ 309 

주임교사 ￭ 499 

주장 ￭ 18 ￭ 24 ￭ 40 ￭ 47 ￭ 251 

주장사실 ￭ 24 

주주 ￭ 504 ￭ 526 

주주권 ￭ 526 

주주명부 ￭ 450 ￭ 486 ￭ 526 

주주제안권 ￭ 504 

주주총회 ￭ 217 ￭ 217 

주주총회결의 ￭ 471 

주주총회소집 ￭ 112 

주주총회의사록 ￭ 322 

주주표 ￭ 539 

주차 ￭ 365 

주차장 ￭ 365 

주채무자 ￭ 406 

주택 ￭ 234 

주택개발정책 ￭ 234 

주택건설사업자 ￭ 234 

주택금융신용보증기금 ￭ 234 

주택복권 ￭ 234 

주택상환사채 ￭ 445 

주택임대차 ￭ 234 
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주택조합 ￭ 234 

주택지조성사업 ￭ 235 

주형 ￭ 407 

주화 ￭ 86 

죽목 ￭ 49 

준 ￭ 116 ￭ 435 

준강간 ￭ 435 

준강도 ￭ 435 

준강제추행 ￭ 435 

준거법 ￭ 33 ￭ 219 

준고령자 ￭ 499 

준공검사 ￭ 95 ￭ 252 

준공금 ￭ 95 

준공인가 ￭ 38 ￭ 46 ￭ 95 

준법감시인 ￭ 96 ￭ 284 

준별제권 ￭ 435 

준비서면 ￭ 58 ￭ 158 ￭ 402 

준비절차 ￭ 401 ￭ 402 

준비절차조서 ￭ 422 

준사서 ￭ 275 

준상행위 ￭ 435 

준소비대차 ￭ 435 

준수 ￭ 1 ￭ 346 

준수사항 ￭ 311 

준용 ￭ 36 

준용규정 ￭ 424 

준용하천 ￭ 116 ￭ 179 

준재심 ￭ 435 

준점유 ￭ 435 

준점유자 ￭ 435 

준주거지역 ￭ 435 ￭ 499 

준칙 ￭ 217 ￭ 521 

준항고 ￭ 435 

준현행범인 ￭ 435 

중가산금 ￭ 20 ￭ 244 

중간배당 ￭ 257 

중간법인 ￭ 257 ￭ 258 

중간예납 ￭ 257 

중간예납기간 ￭ 257 ￭ 258 

중간예납세액 ￭ 257 ￭ 540 

중간이자 ￭ 258 

중간착취 ￭ 258 

중간판결 ￭ 257 

중간확인 ￭ 257 

중감금 ￭ 20 

중개료;중개수수료 ￭ 58 

중개업 ￭ 58 ￭ 258 

중개인 ￭ 58 ￭ 258 

중개행위 ￭ 58 

중개회사 ￭ 58 

중계무역 ￭ 556 

중과세 ￭ 230 ￭ 240 

중과세대상 ￭ 528 

중과실 ￭ 222 

중단 ￭ 227 

중단;휴지(休止) ￭ 74 
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중단사유 ￭ 70 ￭ 442 

중도금 ￭ 258 

중독 ￭ 10 ￭ 395 ￭ 552 

중독자 ￭ 10 

중립 ￭ 336 

중립의 ￭ 336 

중복 ￭ 447 ￭ 462 

중복광구 ￭ 360 

중복보험 ￭ 160 

중복제소 ￭ 160 

중상해 ￭ 501 

중소기업 ￭ 509 

중소기업구조고도화자금 ￭ 509 

중소기업근로자 ￭ 509 ￭ 583 

중소기업상담회사 ￭ 508 

중소기업자 ￭ 509 

중소기업진흥복권 ￭ 417 ￭ 509 

중소기업창업및진흥기금 ￭ 213 ￭ 

508 

중소기업창업투자회사 ￭ 264 ￭ 508 

￭ 509 

중소기업투자준비금 ￭ 469 

중심상업지역 ￭ 70 

중앙관서 ￭ 71 

중앙당후원회 ￭ 535 

중앙선 ￭ 313 

중앙선거관리위원회 ￭ 71 ￭ 331 

중앙선거관리위원회규칙 ￭ 71 

중앙윤락여성선도대책위원회 ￭ 71 

중앙인사관장기관 ￭ 71 

중앙행정기관 ￭ 70 

중앙회 ￭ 70 ￭ 331 

중요무형문화재 ￭ 239 

중요민속자료 ￭ 239 

중장해 ￭ 501 

중재 ￭ 410 

중재;중재절차 ￭ 39 

중재결정;중재재정 ￭ 39 

중재계약;중재합의 ￭ 39 

중재기관 ￭ 38 

중재신청 ￭ 465 

중재위원회 ￭ 39 

중재인 ￭ 39 

중재절차 ￭ 38 

중재조항 ￭ 39 

중재지 ￭ 392 

중재판정 ￭ 38 

중재판정부 ￭ 38 

중재회부 ￭ 447 

중점관리대상 ￭ 344 ￭ 344 ￭ 408 

중지범 ￭ 573 ￭ 574 

중혼 ￭ 53 

즉결심판 ￭ 532 ￭ 533 

즉결심판절차 ￭ 412 ￭ 532 

즉시항고 ￭ 237 

증가개산보험료 ￭ 244 
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증가액 ￭ 244 

증거 ￭ 181 

증거능력 ￭ 16 ￭ 487 

증거물 ￭ 40 ￭ 188 

증거방법 ￭ 254 ￭ 317 ￭ 318 

증거보전 ￭ 181 ￭ 403 

증거보전의청구 ￭ 467 

증거보전절차 ￭ 411 

증거서류 ￭ 181 

증거신청 ￭ 34 

증거신청권 ￭ 481 

증거인멸 ￭ 144 

증거인멸죄 ￭ 122 

증거자료 ￭ 181 

증거제출 ￭ 529 

증거조사 ￭ 183 

증거조사결과 ￭ 473 

증거조사기일 ￭ 129 

증권 ￭ 526 

증권감독 ￭ 496 

증권감독원 ￭ 496 

증권거래 ￭ 496 

증권거래세 ￭ 496 

증권거래소 ￭ 526 

증권거래준비금 ￭ 469 ￭ 496 

증권관리위원회 ￭ 496 

증권금융회사 ￭ 495 

증권발행 ￭ 266 

증권소지인 ￭ 232 

증권시장 ￭ 496 

증권시장안정기금 ￭ 496 

증권업 ￭ 495 

증권업협회 ￭ 495 

증권예탁원 ￭ 495 

증권인수 ￭ 562 

증권저축약관 ￭ 101 

증권저축업무규정 ￭ 496 

증권투자 ￭ 495 

증권투자신탁 ￭ 495 

증권투자신탁수익 ￭ 215 ￭ 496 

증권투자회사 ￭ 495 

증권회사 ￭ 495 

증뢰죄 ￭ 122 

증류주 ￭ 581 

증명 ￭ 43 

증명력 ￭ 410 

증명서 ￭ 71 

증빙서류 ￭ 182 

증수뢰 ￭ 348 

증언 ￭ 548 

증언거부 ￭ 448 

증언거부권 ￭ 478 ￭ 483 

증여가액 ￭ 10 

증여계약 ￭ 109 ￭ 160 

증여공제 ￭ 160 

증여세 ￭ 160 ￭ 218 
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증여세과세 ￭ 160 ￭ 218 

증여세과세가액 ￭ 27 ￭ 40 ￭ 160 

￭ 543 

증여세부과 ￭ 240 

증여세액공제 ￭ 219 

증여의제 ￭ 286 

증여자 ￭ 160 ￭ 386 

증여추정 ￭ 404 

증인 ￭ 548 

증인선서 ￭ 344 ￭ 582 

증인신문 ￭ 183 ￭ 262 

증인신문조서 ￭ 422 ￭ 444 

증자 ￭ 244 

증축 ￭ 192 

증표 ￭ 549 

증표항해;항행 ￭ 575 

지가 ￭ 282 ￭ 283 ￭ 406 

지가공시 ￭ 427 

지가변동 ￭ 283 

지가변동률 ￭ 206 ￭ 438 

지각(地殼) ￭ 165 

지각(知覺) ￭ 374 

지구배상심의회 ￭ 156 

지구별수산업협동조합 ￭ 156 

지급 ￭ 149 

지급거절 ￭ 372 ￭ 448 

지급거절증서 ￭ 158 

지급거절증서;참가지급거절증서 ￭ 

421 

지급거절증서작성 ￭ 161 

지급거절증서작성기간 ￭ 291 

지급금 ￭ 364 ￭ 370 ￭ 372 

지급금지 ￭ 415 

지급기간 ￭ 372 

지급기일 ￭ 129 

지급기일 ￭ 162 ￭ 549 

지급명령 ￭ 354 

지급방법 ￭ 318 ￭ 371 

지급방법;지급수단 ￭ 312 

지급보증 ￭ 224 ￭ 371 

지급보증인 ￭ 371 

지급불능 ￭ 137 

지급위임 ￭ 371 

지급위탁 ￭ 371 

지급유예 ￭ 137 ￭ 545 

지급의무 ￭ 289 ￭ 371 

지급인 ￭ 370 

지급장소;지급지 ￭ 372 ￭ 393 

지급정지 ￭ 372 ￭ 537 

지급제시 ￭ 403 

지급제시기간 ￭ 378 

지급조서 ￭ 372 ￭ 422 

지급지시 ￭ 253 

지대(地代) ￭ 157 

지대(地帶) ￭ 157 

지도(指導) ￭ 147 
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지도(地圖) ￭ 307 

지도(指導);지휘 ￭ 253 

지도계획 ￭ 225 

지령;지시 ￭ 253 

지료 ￭ 283 

지료지료;차임의 ￭ 460 

지명(地名) ￭ 218 ￭ 330 

지명(指名);지정 ￭ 144 

지명소지인출급채권 ￭ 121 

지명채권 ￭ 337 

지명채권양도 ￭ 555 

지목 ￭ 83 ￭ 282 

지목변경 ￭ 25 ￭ 75 ￭ 443 

지문 ￭ 203 

지문채취 ￭ 203 

지반 ￭ 50 

지방검찰청 ￭ 156 

지방검찰청지청 ￭ 156 

지방경찰 ￭ 156 

지방경찰청 ￭ 156 

지방경찰청장 ￭ 91 

지방고용심의회 ￭ 297 

지방공공단체 ￭ 298 

지방공무원 ￭ 298 

지방공업단지 ￭ 298 ￭ 448 

지방교부세 ￭ 299 

지방교육양여금 ￭ 297 

지방국세청장 ￭ 91 

지방노동관서 ￭ 298 ￭ 449 

지방노동위원회 ￭ 298 ￭ 449 

지방노동행정기관 ￭ 298 

지방대표관 ￭ 299 ￭ 449 

지방법무사회 ￭ 297 

지방법원 ￭ 156 ￭ 297 

지방법원장 ￭ 77 

지방법원지원 ￭ 57 

지방법원판사 ￭ 272 

지방변호사회 ￭ 297 

지방선거 ￭ 297 

지방세 ￭ 299 

지방세과세표준 ￭ 299 

지방세징수권 ￭ 299 

지방세체납처분 ￭ 154 

지방소방공무원 ￭ 298 

지방윤락여성선도대책 ￭ 312 

지방의회 ￭ 297 ￭ 299 

지방의회의원 ￭ 297 ￭ 297 ￭ 315 

지방자치 ￭ 297 

지방자치단체의장 ￭ 229 

지방자치단체조합 ￭ 42 ￭ 113 

지방자치행정 ￭ 13 

지방재정 ￭ 298 

지방채 ￭ 328 

지방채;지방채증권 ￭ 298 ￭ 328 

지방토지수용위원회 ￭ 298 

지방항공청장 ￭ 147 
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지방행정 ￭ 156 ￭ 297 

지방행정기관 ￭ 156 ￭ 297 

지방환경관서 ￭ 177 

지배 ￭ 160 

지배권 ￭ 305 

지배인등기 ￭ 305 

지배인등기부 ￭ 305 

지배주 ￭ 160 

지배주주 ￭ 160 

지배회사 ￭ 365 

지번 ￭ 300 ￭ 343 ￭ 364 

지분 ￭ 397 ￭ 436 

지분권 ￭ 480 ￭ 481 

지분매수청구권 ￭ 482 

지분비율 ￭ 438 

지사;지점;지청;출장소 ￭ 57 

지상권 ￭ 533 ￭ 536 

지상권설정 ￭ 120 ￭ 502 

지상권자 ￭ 389 

지서;출장소 ￭ 57 ￭ 531 

지시금지 ￭ 415 

지시식수표 ￭ 77 

지시증권 ￭ 254 

지시채권 ￭ 132 ￭ 143 

지역가입자 ￭ 157 ￭ 299 

지역개발세 ￭ 448 

지역계획 ￭ 449 

지역고용 ￭ 297 ￭ 448 

지역고용촉진지원금 ￭ 297 

지역권 ￭ 165 ￭ 502 

지역권자 ￭ 382 

지역사회 ￭ 297 ￭ 448 

지역사회복지 ￭ 299 

지역선거구 ￭ 156 ￭ 297 

지역에너지계획 ￭ 448 

지역에너지시책 ￭ 298 ￭ 448 

지역의료보험 ￭ 298 

지역조합 ￭ 156 ￭ 297 ￭ 448 

지역통일교육센터 ￭ 449 

지역특허 ￭ 449 

지연배상 ￭ 93 

지연손해금 ￭ 128 ￭ 300 

지원시설 ￭ 536 

지적(地籍) ￭ 282 

지적(地籍);토지대장 ￭ 65 

지적(地籍)공부 ￭ 65 ￭ 282 ￭ 425 

지적(地籍)도 ￭ 282 

지적(知的)소유권 ￭ 256 

지적(知的)소유권;지적(知的)재산권 ￭ 

256 

지점 ￭ 57 

지정가액 ￭ 143 

지정기부금 ￭ 143 

지정대리 ￭ 143 

지정문화재 ￭ 143 

지정변호사 ￭ 143 
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지정부산물 ￭ 143 

지정유언집행자 ￭ 143 

지정전염병 ￭ 143 

지정폐기물;특정폐기물 ￭ 143 ￭ 

518 

지주 ￭ 526 

지주회사 ￭ 232 

지체없이 ￭ 582 

지출 ￭ 188 

지출관 ￭ 149 ￭ 189 

지침 ￭ 225 ￭ 225 

지폐 ￭ 364 

지하자원 ￭ 561 

지휘감독 ￭ 147 

직계비속 ￭ 292 

직계인척 ￭ 292 

직계존속 ￭ 292 

직계혈족 ￭ 292 

직군 ￭ 347 

직권남용 ￭ 2 

직권남용죄 ￭ 122 

직권등기;직권등록 ￭ 182 

직권심사 ￭ 182 

직권으로 ￭ 63 ￭ 64 ￭ 182 

직권조사 ￭ 182 

직권조사사항 ￭ 311 

직근상급법원 ￭ 237 

직급;계층;등급 ￭ 83 

직능단체 ￭ 213 

직렬 ￭ 501 

직류 ￭ 531 

직무 ￭ 213 

직무감찰 ￭ 252 ￭ 534 

직무관할 ￭ 275 

직무교육 ￭ 351 

직무교육;직업훈련 ￭ 268 

직무대리 ￭ 9 

직무대행자 ￭ 9 ￭ 299 

직무대행자선임 ￭ 36 

직무등급 ￭ 83 

직무명령 ￭ 182 

직무발명 ￭ 263 

직무정지 ￭ 537 

직무집행 ￭ 375 

직무집행정지 ￭ 538 

직물류세 ￭ 548 

직불카드 ￭ 132 ￭ 147 

직상수급인 ￭ 237 

직선기선 ￭ 527 

직업 ￭ 268 ￭ 347 ￭ 414 

직업교육훈련 ￭ 573 

직업교육훈련;직업훈련 ￭ 573 

직업교육훈련기관 ￭ 573 

직업교육훈련생 ￭ 572 

직업능력 ￭ 347 ￭ 572 

직업능력개발사업 ￭ 347 
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직업능력개발수당 ￭ 572 

직업능력개발훈련 ￭ 572 

직업능력개발훈련시설 ￭ 347 ￭ 572 

직업능력평가 ￭ 181 

직업병 ￭ 347 

직업보도;직업지도 ￭ 573 

직업상담 ￭ 268 ￭ 572 

직업소개 ￭ 268 ￭ 393 

직업소개사업 ￭ 268 

직업소개사업;취업알선 ￭ 393 

직업소개소 ￭ 268 

직업안정기관 ￭ 172 ￭ 347 

직업의 ￭ 572 

직업재활 ￭ 347 ￭ 573 

직업적성검사 ￭ 572 

직업전환훈련 ￭ 572 

직업정보제공사업 ￭ 61 ￭ 501 

직업훈련관련사업 ￭ 9 

직업훈련교사 ￭ 573 

직업훈련법인 ￭ 573 

직업훈련분담금 ￭ 24 

직업훈련소년원 ￭ 573 

직업훈련시설 ￭ 179 ￭ 573 

직원 ￭ 389 

직위;보직;신분;지위 ￭ 397 

직위분류제 ￭ 83 ￭ 397 

직위해제 ￭ 457 ￭ 460 

직인 ￭ 349 

직장공제회 ￭ 584 

직장보육시설 ￭ 78 ￭ 343 ￭ 584 

직장폐쇄 ￭ 84 

직전사업연도 ￭ 237 

직접세 ￭ 147 

직접신문 ￭ 147 

직접주의 ￭ 147 

직제 ￭ 357 ￭ 502 

진단;진찰 ￭ 146 

진단기관 ￭ 182 

진단서 ￭ 146 

진동 ￭ 570 

진보성 ￭ 17 

진부 ￭ 45 

진술거부권 ￭ 483 

진술서 ￭ 588 

진술의무 ￭ 164 

진술자 ￭ 384 ￭ 388 

진술조서 ￭ 422 ￭ 444 

진입구역 ￭ 37 

진입표면 ￭ 37 

진정한 ￭ 44 ￭ 218 ￭ 559 

진폐증 ￭ 395 

질권 ￭ 394 

질권설정 ￭ 180 

질권설정자 ￭ 394 

질권자 ￭ 394 

질문권 ￭ 483 
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질문서 ￭ 435 ￭ 586 

질물 ￭ 394 ￭ 394 

질병 ￭ 150 ￭ 237 ￭ 507 

질병보험 ￭ 151 

질서유지 ￭ 303 

질서유지선 ￭ 57 

질서유지인 ￭ 354 

집단 ￭ 87 

집단;통합 ￭ 256 

집단살해 ￭ 218 

집단적으로 ￭ 87 

집달관;집달리 ￭ 48 

집달리 ￭ 413 

집중심리 ￭ 99 

집합 ￭ 20 

집합건물 ￭ 20 

집합명령 ￭ 533 

집합물 ￭ 86 

집합물;합계액 ￭ 20 

집합보험 ￭ 20 

집행관 ￭ 174 ￭ 186 

집행기관 ￭ 187 

집행력 ￭ 186 ￭ 187 

집행문 ￭ 185 

집행문부여 ￭ 221 

집행방법 ￭ 186 ￭ 317 

집행법원 ￭ 119 ￭ 185 

집행부정지 ￭ 339 

집행비용 ￭ 185 ￭ 186 

집행위임 ￭ 138 

집행유예 ￭ 537 

집행유예기간 ￭ 378 

집행유예선고 ￭ 134 

집행절차 ￭ 186 ￭ 411 

집행정지 ￭ 537 

집행정지결정 ￭ 134 

집행정지신청 ￭ 467 

집행조서 ￭ 422 

집행지휘 ￭ 147 

집행처분 ￭ 153 ￭ 186 

집행취소 ￭ 478 

집행판결 ￭ 273 

집회;회기 ￭ 502 

집회;회합 ￭ 314 

징계;징계처분 ￭ 149 

징계권 ￭ 485 

징계사건 ￭ 68 ￭ 149 

징계사유 ￭ 69 ￭ 223 ￭ 442 

징계요구 ￭ 465 

징계위원회 ￭ 149 

징계의 ￭ 149 

징계절차 ￭ 149 

징계회부 ￭ 475 

징발 ￭ 468 

징벌 ￭ 150 

징병 ￭ 103 ￭ 174 
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징수교부금 ￭ 87 

징수금 ￭ 27 ￭ 28 ￭ 87 ￭ 213 ￭ 

324 

징수기관 ￭ 86 ￭ 87 

징수비용교부금 ￭ 87 ￭ 221 

징수유예 ￭ 137 

징수유예기간 ￭ 87 ￭ 220 ￭ 376 

징수의무자 ￭ 383 ￭ 384 

 

 

 

차관(次官) ￭ 570 

차관(借款)계약 ￭ 296 

차관(借款)도입 ￭ 263 

차관(次官)보 ￭ 41 

차관(借款)자금 ￭ 296 

차도 ￭ 161 ￭ 486 

차량 ￭ 67 ￭ 327 

차량의 ￭ 569 

차로 ￭ 283 

차마 ￭ 569 

차별대우 ￭ 150 

차별적인 ￭ 150 

차선;항로 ￭ 292 

차액 ￭ 146 ￭ 307 

차용 ￭ 57 ￭ 76 

차용물 ￭ 56 ￭ 344 

차익 ￭ 307 

차임채권 ￭ 81 

차입금 ￭ 56 ￭ 132 

차장검사 ￭ 142 

차적지 ￭ 327 

착륙대 ￭ 283 

착오 ￭ 179 ￭ 322 

찬조금품 ￭ 535 

참가압류 ￭ 366 

참가인 ￭ 262 ￭ 366 

참가인수 ￭ 3 

참가지급 ￭ 370 

참가지급인 ￭ 384 

참고인 ￭ 447 

참정권 ￭ 396 

참칭상속인 ￭ 388 

참칭호주 ￭ 561 

창고 ￭ 527 ￭ 576 

창고업 ￭ 576 ￭ 577 

창고업자 ￭ 577 

창고증권 ￭ 576 

창당준비위원회 ￭ 402 

창립총회 ￭ 241 

창업 ￭ 62 ￭ 180 

창업비 ￭ 116 ￭ 250 

창업일 ￭ 180 

창작물 ￭ 120 

채권(債券) ￭ 56 ￭ 132 

채권(債權);청구 ￭ 80 

ㅊ

ㅊ
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채권(債權)가압류 ￭ 423 

채권(債券)가액;채권(債券)금액 ￭ 

568 

채권(債權)계약 ￭ 110 

채권(債權)관계;채권(債權)채무관계 ￭ 

82 

채권(債券)금액 ￭ 27 

채권(債權)금액;채권(債權)액 ￭ 27 ￭ 

80 ￭ 120 

채권(債權)담보 ￭ 82 ￭ 497 

채권(債權)보전 ￭ 403 

채권(債券)시장 ￭ 56 

채권(債權)압류 ￭ 498 

채권(債權)양도 ￭ 555 

채권(債權)자 ￭ 121 ￭ 346 

채권(債權)자대위권 ￭ 529 

채권(債權)자보호 ￭ 420 

채권(債權)자지체 ￭ 325 

채권(債權)자집회 ￭ 121 ￭ 314 

채권(債權)자취소 ￭ 477 

채권(債權)자취소권 ￭ 121 ￭ 346 

채권(債權)증서 ￭ 158 

채권(債權)증서반환 ￭ 475 

채권(債權)증서반환청구권 ￭ 82 

채권(債權)채무 ￭ 80 

채권(債權)추심 ￭ 80 ￭ 87 ￭ 120 ￭ 

444 

채권(債權)추심료 ￭ 80 ￭ 120 

채권(債權)추심업 ￭ 61 

채권(債權)추심업무 ￭ 80 

채권(債權)확정 ￭ 80 

채무명의 ￭ 550 

채무보증 ￭ 132 ￭ 224 ￭ 345 

채무부담행위 ￭ 7 

채무불이행 ￭ 137 ￭ 196 ￭ 338 ￭ 

340 

채무불이행자 ￭ 137 

채무불이행자명부 ￭ 293 

채무상환 ￭ 132 ￭ 461 

채무상환능력 ￭ 1 

채무이행 ￭ 149 ￭ 212 

채무이행지 ￭ 392 ￭ 393 

채무인수 ￭ 539 

채무자 ￭ 132 ￭ 346 

채무증서 ￭ 72 ￭ 132 ￭ 345 

채용장려금 ￭ 172 

책문권 ￭ 481 

책임보험 ￭ 289 

책임보험계약 ￭ 109 ￭ 289 

책임보험료 ￭ 289 

책임원칙 ￭ 407 

책임제한 ￭ 289 ￭ 291 ￭ 473 

책임준비금 ￭ 289 ￭ 469 

책임해제 ￭ 457 

처단;처벌;형;형벌 ￭ 432 

처리 ￭ 413 
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처리;처우;취급 ￭ 558 

처리;취급 ￭ 131 ￭ 227 

처리정보 ￭ 413 

처분 ￭ 152 

처분관서 ￭ 152 

처분권;처분권한 ￭ 45 ￭ 152 

처분권자 ￭ 382 

처분권주의 ￭ 406 

처분금지가처분 ￭ 250 

처분등 ￭ 152 

처분증권 ￭ 53 

처분청 ￭ 152 

처분취소 ￭ 478 

처분행위 ￭ 8 

처우방침 ￭ 558 

천연과실 ￭ 334 

천연기념물 ￭ 334 

천재지변 ￭ 333 

철거;폐기 ￭ 151 

철거명령 ￭ 355 

철도 ￭ 437 

철도노선 ￭ 437 

철도사업 ￭ 437 

철도용지 ￭ 437 

철회 ￭ 474 

철회;취하;탈퇴;포기;해제;회수(回收) 

￭ 581 

철회권 ￭ 481 

첨가제 ￭ 12 

첨단기술산업 ￭ 17 

첨부 ￭ 32 

첨부;합병 ￭ 30 

첩보 ￭ 256 

청문 ￭ 230 

청산금 ￭ 292 

청산기간 ￭ 293 ￭ 377 

청산법인 ￭ 115 ￭ 276 ￭ 292 

청산사무 ￭ 18 ￭ 61 ￭ 292 

청산소득 ￭ 242 ￭ 292 

청산소득계산 ￭ 65 

청산소득금액 ￭ 28 ￭ 292 

청산인 ￭ 293 

청산인회 ￭ 293 ￭ 315 

청산절차 ￭ 293 ￭ 411 

청소년 ￭ 589 

청소년범죄 ￭ 276 

청소년유해약물 ￭ 162 

청소년유해업소 ￭ 62 

청소년지도위원 ￭ 276 

청소년지도자 ￭ 276 

청약서 ￭ 529 ￭ 387 

청원경찰 ￭ 395 ￭ 497 ￭ 498 

청원권 ￭ 480 

청탁 ￭ 199 ￭ 511 

체납 ￭ 39 

체납액 ￭ 26 

ㅊ
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체납자 ￭ 370 

체납처분 ￭ 154 

체납처분비 ￭ 189 

체납처분유예 ￭ 399 

체납처분절차 ￭ 411 

체당금 ￭ 531 

체비지 ￭ 281 

체비지매각 ￭ 490 

체신관서 ￭ 92 ￭ 349 

체육특기학교 ￭ 42 

체포영장 ￭ 577 

체형(體刑) ￭ 113 

체형(體型) ￭ 560 

초경량비행장치 ￭ 533 ￭ 561 

초고속정보통신기반 ￭ 533 

초고속정보통신망 ￭ 533 

초과 ￭ 184 

초과발행 ￭ 184 

초과보험 ￭ 184 

초과액 ￭ 184 

초등학교 ￭ 168 

초본 ￭ 2 

초상 ￭ 397 

초일불산입 ￭ 184 

촉탁등기 ￭ 91 ￭ 176 ￭ 451 

촉탁인 ￭ 386 

촌수 ￭ 138 

총계 ￭ 551 

총공사금액 ￭ 551 

총공사실적 ￭ 551 

총괄 ￭ 360 ￭ 532 

총괄표 ￭ 24 

총기 ￭ 226 

총기;총포 ￭ 204 

총량규제 ￭ 111 ￭ 455 

총리령 ￭ 356 

총사원 ￭ 24 

총선거 ￭ 216 

총소득 ￭ 532 

총수입금액 ￭ 551 ￭ 552 

총액인수 ￭ 550 ￭ 552 

총영사 ￭ 106 

총유 ￭ 87 ￭ 360 

총칙 ￭ 217 

총톤수 ￭ 222 ￭ 550 ￭ 552 

총파산채권자 ￭ 24 

총포 ￭ 226 

총회 ￭ 216 ￭ 217 

최고(催告) ￭ 341 ￭ 374 

최고(催告);통고;통지 ￭ 341 

최고(最高)가격 ￭ 70 ￭ 231 ￭ 311 

최고(催告)권 ￭ 479 ￭ 480 

최고(催告)기간 ￭ 377 

최고(最高)한도 ￭ 231 ￭ 311 ￭ 

473 

최다수 ￭ 222 ￭ 283 
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최저경매가격 ￭ 320 

최저발행가액 ￭ 320 

최저액 ￭ 320 

최저액;하한가 ￭ 320 

최저임금 ￭ 320 

최저임금심의위원회 ￭ 320 

최저임금액 ￭ 28 ￭ 320 

최저한세 ￭ 320 

최종결정 ￭ 201 

최후진술 ￭ 202 

추가경정예산 ￭ 477 ￭ 535 

추가경정예산안 ￭ 477 ￭ 535 

추가공동담보 ￭ 11 

추가공제 ￭ 11 

추가배당 ￭ 11 

추계과세 ￭ 12 

추급권 ￭ 361 

추방 ￭ 141 

추심위임배서 ￭ 173 

추완 ￭ 530 

추인;확인;확정 ￭ 102 

추적권 ￭ 479 

추정 ￭ 404 

추정상속인 ￭ 404 

추징 ￭ 11 

추징금;추징금액 ￭ 11 ￭ 29 

추징금납부 ￭ 371 

추징사유 ￭ 69 ￭ 441 

추행 ￭ 151 ￭ 245 

추후보도 ￭ 182 

축산업협동조합 ￭ 295 

축산폐수 ￭ 295 

축산폐수공동처리시설 ￭ 271 

축산폐수배출시설 ￭ 149 ￭ 295 

축산폐수정화시설 ￭ 295 ￭ 432 

축하금품 ￭ 103 

출가 ￭ 285 

출국 ￭ 140 

출국금지 ￭ 415 

출납 ￭ 371 ￭ 442 

출납공무원 ￭ 5 ￭ 428 ￭ 557 

출납기관 ￭ 5 

출두 ￭ 32 

출생 ￭ 54 

출생신고서 ￭ 54 

출생증명서 ￭ 54 

출생지 ￭ 54 ￭ 392 

출석거부 ￭ 448 

출석명령 ￭ 354 ￭ 355 

출석요구서 ￭ 586 

출석의원 ￭ 40 ￭ 315 ￭ 402 

출소기간 ￭ 549 

출연(出捐);출자;투자 ￭ 264 

출연금 ￭ 265 

출연재산 ￭ 110 

출원(出願)공고 ￭ 431 

ㅊ
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출원(出願)서 ￭ 36 

출원(出願)심사 ￭ 183 

출원(出願)인 ￭ 388 

출입 ￭ 176 

출입검사 ￭ 183 ￭ 252 

출입국관리 ￭ 237 

출입국관리공무원 ￭ 237 

출입국관리사무소 ￭ 237 

출입국사범 ￭ 237 

출입국심사 ￭ 237 

출입국항 ￭ 176 ￭ 397 

출입금지 ￭ 415 

출입장소 ￭ 176 

출자금 ￭ 265 

출자목적 ￭ 344 

출자법인 ￭ 264 

출자액 ￭ 28 ￭ 264 

출자인수권 ￭ 400 

출자자 ￭ 387 

출자자;투자자 ￭ 265 

출자자총회 ￭ 217 

출자증권 ￭ 110 ￭ 111 ￭ 264 ￭ 

265 

출자지분 ￭ 110 ￭ 111 ￭ 179 ￭ 

265 ￭ 504 

출자총액 ￭ 20 ￭ 551 ￭ 552 

출장소 ￭ 298 

출제위원 ￭ 315 ￭ 435 

출판권 ￭ 431 ￭ 480 

출판권자 ￭ 232 ￭ 362 

출항 ￭ 140 

충당금 ￭ 38 

충돌 ￭ 88 

충실의무 ￭ 163 

충실의무 ￭ 163 

취득가액 ￭ 7 

취득세 ￭ 7 

취득세과세대상 ￭ 543 

취득세납세의무 ￭ 290 

취득세율 ￭ 6 

취득시효 ￭ 7 

취득자 ￭ 7 ￭ 386 

취득재산 ￭ 6 

취로사업 ￭ 172 

취로사업 ￭ 268 

취소;해제 ￭ 477 

취소권 ￭ 481 ￭ 484 

취소권자 ￭ 478 

취소사유 ￭ 70 ￭ 442 

취소소송 ￭ 294 ￭ 477 

취소심판 ￭ 478 ￭ 559 

취소재결 ￭ 487 

취업규칙 ￭ 172 ￭ 454 ￭ 486 

취업보호 ￭ 420 

취업알선 ￭ 171 

취임 ￭ 42 ￭ 539 
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취직인허증 ￭ 170 

취직촉진수당 ￭ 172 

취학아동명부 ￭ 293 

측정망설치계획 ￭ 180 ￭ 313 ￭ 

394 

치과의사 ￭ 140 

치료감호 ￭ 314 ￭ 558 

치료감호처분 ￭ 153 ￭ 314 

치료보호심사위원회 ￭ 314 

치료행위 ￭ 8 ￭ 558 

치매관리사업 ￭ 140 

치외법권 ￭ 193 

치유 ￭ 125 ￭ 230 

치유;회복 ￭ 445 

친계 ￭ 365 

친고죄 ￭ 123 ￭ 348 

친권 ￭ 365 

친권자 ￭ 382 

친생부인 ￭ 140 

친생승인 ￭ 443 

친생자;친자 ￭ 54 

친생자관계존부확인 ￭ 102 

친족 ￭ 54 

친족;친척 ￭ 457 

친족관계 ￭ 278 ￭ 457 

친족관계;혈족관계 ￭ 457 

친족법 ￭ 198 

친족회 ￭ 198 

침략;침입;침해 ￭ 263 

침몰품 ￭ 529 

침입 ￭ 248 ￭ 558 

침해행위 ￭ 9 

 

 

 

카지노업 ￭ 69 

컴퓨터통신 ￭ 98 

컴퓨터프로그램저작물 ￭ 98 

코카인 ￭ 85 

 

 

 
 

타당한 ￭ 418 

타물권 ￭ 359 

타부 ￭ 359 

타인 ￭ 359 

탄핵;탄핵소추 ￭ 238 

탄핵심판 ￭ 13 

탈법 ￭ 78 ￭ 181 

탈법행위 ￭ 8 

탈세 ￭ 541 

탈취 ￭ 525 

탈환 ￭ 442 ￭ 473 

탐지;확인 ￭ 40 

태아 ￭ 200 

태업 ￭ 489 

ㅋ

ㅌ

ㅌ
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택지 ￭ 235 ￭ 508 

택지개발 ￭ 235 

택지개발계획 ￭ 235 

토론 ￭ 131 

토목건축공사업 ￭ 174 

토석 ￭ 165 ￭ 510 

토양오염 ￭ 510 

토양오염방지 ￭ 405 

토양오염방지시설 ￭ 195 

토양오염방지조치 ￭ 312 

토지개발 ￭ 282 

토지관할 ￭ 547 

토지구획 ￭ 282 

토지구획정리 ￭ 282 

토지구획정리사업 ￭ 282 

토지대장 ￭ 65 ￭ 282 ￭ 547 

토지등기 ￭ 282 ￭ 452 

토지등기부 ￭ 282 ￭ 449 

토지소유권 ￭ 282 ￭ 362 

토지소유자 ￭ 283 ￭ 362 

토지수용 ￭ 282 

토지수용위원회 ￭ 283 

토지임대인 ￭ 288 

토지임대차 ￭ 282 ￭ 285 

토지형질변경 ￭ 25 ￭ 75 

통고;통지 ￭ 92 

통고처분 ￭ 153 ￭ 341 

통관 ￭ 126 

통관업 ￭ 126 

통관지 ￭ 392 ￭ 397 

통상거래가격 ￭ 340 

통상근로자 ￭ 212 ￭ 357 

통상실시권 ￭ 338 ￭ 356 

통상우편물 ￭ 356 

통상임금 ￭ 357 ￭ 454 

통상임금액 ￭ 28 ￭ 357 

통신 ￭ 92 

통신비밀보호 ￭ 420 

통신사무 ￭ 92 

통신제한조치 ￭ 92 

통신판매 ￭ 303 

통역;해석 ￭ 262 

통역인 ￭ 262 

통일 ￭ 564 

통일;통합 ￭ 563 

통일교육 ￭ 563 

통일정책 ￭ 395 ￭ 563 

통장(統長) ￭ 229 

통장(通帳) ￭ 49 ￭ 368 

통지예금 ￭ 141 

통지의무 ￭ 164 ￭ 340 

통치권 ￭ 512 

통칙 ￭ 217 

통할 ￭ 360 

통합 ￭ 104 

통합공고 ￭ 427 
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통합지출관 ￭ 88 ￭ 269 

통행권 ￭ 480 

통행세 ￭ 550 

통화(通話) ￭ 545 

통화(通貨);화폐 ￭ 125 

통화(通貨)안정증권 ￭ 323 

통화안정증권 ￭ 125 

퇴거명령 ￭ 180 ￭ 181 

퇴거명령;퇴거명령 ￭ 354 

퇴거요구 ￭ 468 

퇴역연금;퇴직연금 ￭ 474 

퇴역연금공제일시금 ￭ 302 

퇴역연금일시금 ￭ 302 

퇴원 ￭ 149 ￭ 457 

퇴정 ￭ 285 ￭ 581 

퇴정명령 ￭ 355 ￭ 356 

퇴직공제금 ￭ 329 

퇴직금 ￭ 474 

퇴직금전환금 ￭ 324 

퇴직금제도 ￭ 474 

퇴직급여 ￭ 474 

퇴직급여가산금 ￭ 11 ￭ 213 ￭ 474 

퇴직소득 ￭ 474 

퇴직소득공제 ￭ 135 ￭ 474 

퇴직소득세 ￭ 474 

퇴직수당 ￭ 474 

퇴직연금공제일시금 ￭ 301 

퇴직연금보험 ￭ 474 

퇴직연금일시금 ￭ 301 ￭ 302 

퇴직위로금 ￭ 474 

퇴직일시금 ￭ 302 

퇴폐 ￭ 132 

투기(投棄) ￭ 162 ￭ 549 

투기(投機) ￭ 518 

투기(投機)거래 ￭ 518 

투명 ￭ 556 

투자상담사 ￭ 265 

투자세액공제 ￭ 136 ￭ 265 

자세액공제 ￭ 541 

투자신탁 ￭ 265 

투자신탁협회 ￭ 265 

투자자문업 ￭ 264 

투자자문회사 ￭ 265 

투자자산 ￭ 264 

투자준비금 ￭ 265 

투표 ￭ 48 ￭ 574 

투표구선거관리위원회 ￭ 574 

투표권자 ￭ 168 

특권 ￭ 409 

특례 ￭ 183 ￭ 513 

특명전권공사 ￭ 178 

특명전권대사 ￭ 25 

특별감가상각비 ￭ 514 

특별결의 ￭ 515 

특별공제 ￭ 514 

특별교부세 ￭ 516 

ㅌ
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특별노동위원회 ￭ 515 

특별담보 ￭ 516 

특별대리인 ￭ 512 

특별대책지역 ￭ 514 

특별매각조건 ￭ 516 

특별배상심의회 ￭ 513 

특별배임죄 ￭ 122 

특별법 ￭ 512 

특별법원 ￭ 514 

특별변호인 ￭ 513 

특별부가세 ￭ 516 

특별사면 ￭ 512 

특별사법경찰 ￭ 514 

특별사법경찰관리 ￭ 514 

특별사절 ￭ 514 

특별상고;특별항고 ￭ 512 

특별소년원 ￭ 515 

특별소비세 ￭ 513 

특별소송절차 ￭ 515 

특별수선충당금 ￭ 515 

특별수익 ￭ 513 

특별수익자 ￭ 513 

특별시장 ￭ 515 

특별연고자 ￭ 387 ￭ 515 

특별연장급여 ￭ 514 

특별위원회 ￭ 513 

특별재판적 ￭ 514 

특별전형 ￭ 516 

특별정려금 ￭ 513 

특별조정위원회 ￭ 513 

특별조치 ￭ 515 

특별지도 ￭ 514 

특별지방자치단체 ￭ 515 

특별지방행정기관 ￭ 515 ￭ 517 

특별징수 ￭ 193 ￭ 513 

특별징수의무자 ￭ 383 

특별청산 ￭ 515 

특별청산개시 ￭ 89 

특별회계 ￭ 512 

특수감금 ￭ 513 

특수강간 ￭ 515 

특수강도 ￭ 515 

특수강도강간 ￭ 515 

특수건설업자 ￭ 513 

특수경력직공무원 ￭ 428 

특수도서관 ￭ 515 

특수도주 ￭ 514 

특수면허 ￭ 515 

특수범죄 ￭ 514 

특수법인 ￭ 513 ￭ 514 

특수병과사관후보생 ￭ 65 

특수작물생산업 ￭ 514 

특수작물생산업자 ￭ 514 

특수절도 ￭ 515 

특수지근무수당 ￭ 513 

특수지역권 ￭ 514 
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특수직종근로자 ￭ 517 ￭ 583 

특수취급 ￭ 516 

특수폭행 ￭ 516 

특수학급 ￭ 513 

특수협박 ￭ 514 

특약 ￭ 512 

특유재산 ￭ 373 

특정강력범죄 ￭ 517 

특정다수인 ￭ 307 

특정대기유해물질 ￭ 517 

특정물 ￭ 366 ￭ 517 

특정사항 ￭ 517 ￭ 518 

특정수질유해물질 ￭ 228 ￭ 517 ￭ 

518 

특정유증 ￭ 547 

특정인 ￭ 517 ￭ 518 

특정재산 ￭ 517 

특정직공무원 ￭ 428 

특정채권 ￭ 517 

특정폐기물처리시설 ￭ 143 ￭ 518 

특정횡선수표 ￭ 77 ￭ 518 

특칙 ￭ 183 ￭ 515 

특허 ￭ 369 

특허공보 ￭ 369 

특허관리인 ￭ 369 

특허국 ￭ 369 

특허권자 ￭ 361 ￭ 369 

특허권존속기간 ￭ 162 

특허등록 ￭ 369 ￭ 451 

특허료 ￭ 369 

특허무효심판 ￭ 369 

특허발명 ￭ 369 

특허법원 ￭ 369 

특허보세구역 ￭ 290 ￭ 380 

특허사정 ￭ 369 

특허심판 ￭ 369 

특허심판원 ￭ 369 

특허요건 ￭ 468 

특허원부 ￭ 358 ￭ 369 

특허이의신청 ￭ 465 

특허절차 ￭ 369 

특허절차상미생물기탁 ￭ 318 

특허증 ￭ 71 ￭ 288 

특허청 ￭ 279 

특허청구 ￭ 465 

특허청구범위 ￭ 492 

특허출원 ￭ 33 ￭ 369 

특허출원자 ￭ 33 

특허협력조약 ￭ 369 

 

 

 

파견근로자 ￭ 152 

파견근무 ￭ 152 ￭ 501 

파기 ￭ 435 ￭ 476 

파기;폐기 ￭ 493 

ㅍ

ㅍ
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파기이송 ￭ 555 

파기자판 ￭ 476 

파기환송 ￭ 459 

파산관재인 ￭ 16 ￭ 49 

파산등기 ￭ 453 

파산사건 ￭ 49 

파산선고 ￭ 134 ￭ 500 

파산재단 ￭ 49 

파산절차 ￭ 49 ￭ 412 

파산절차참가 ￭ 366 

파산증회죄 ￭ 122 

파산채권 ￭ 49 ￭ 82 

파산채권자 ￭ 49 

파산폐지 ￭ 150 

파양 ￭ 155 

파양원인 ￭ 70 ￭ 442 

판결;판정 ￭ 272 

판결문 ￭ 586 

판결법원 ￭ 12 ￭ 118 ￭ 119 

판결서 ￭ 272 

판결선고 ￭ 417 ￭ 460 

판결송달 ￭ 501 

판결원본 ￭ 358 

판결이유 ￭ 441 

판결절차 ￭ 273 

판결정본 ￭ 45 

판결정본;판결주문 ￭ 548 

판결확정 ￭ 100 

판결확정일 ￭ 130 

판결확정증명 ￭ 73 

판단능력 ￭ 1 

판례 ￭ 274 ￭ 400 

판매대장 ￭ 285 

판매업 ￭ 62 ￭ 490 

판매업자 ￭ 131 ￭ 490 

판매회사 ￭ 499 

판사회의 ￭ 273 

판정 ￭ 12 

패소 ￭ 137 ￭ 300 

팩토링 ￭ 195 

편견 ￭ 53 

편람 ￭ 306 

편의시설 ￭ 111 ￭ 195 

편익 ￭ 111 

편집 ￭ 95 ￭ 166 

편집저작물 ￭ 95 

편철 ￭ 278 

평가 ￭ 568 

평가액 ￭ 37 ￭ 40 ￭ 180 

평균보수월액 ￭ 46 

평균세액 ￭ 47 

평균임금 ￭ 47 

평등권침해의차별행위 ￭ 150 

평생교육;평생교육 ￭ 291 

평온 ￭ 66 ￭ 554 

폐가 ￭ 193 
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폐기 ￭ 2 ￭ 149 ￭ 461 

폐기;낙태 ￭ 2 

폐기물 ￭ 578 

폐기물관리기금 ￭ 578 

폐기물배출해역 ￭ 578 

폐기물오염방지설비 ￭ 578 

폐기물운반선 ￭ 578 

폐기물처리 ￭ 578 

폐기물처리시설 ￭ 578 

폐쇄;폐업;휴업 ￭ 84 ￭ 507 

폐쇄명령 ￭ 354 

폐쇄조치 ￭ 312 

폐수 ￭ 211 

폐수배출 ￭ 578 

폐수배출시설 ￭ 195 ￭ 578 

폐수처리 ￭ 578 

폐수처리업 ￭ 578 

폐업 ￭ 60 ￭ 150 

폐유처리시설 ￭ 578 

포괄대리 ￭ 97 

포괄보험 ￭ 55 

포괄수유자 ￭ 547 

포괄승계 ￭ 218 ￭ 531 

포괄승계인 ￭ 218 ￭ 564 

포괄유증 ￭ 547 ￭ 564 

포기 ￭ 219 ￭ 459 ￭ 460 ￭ 576 

포로 ￭ 67 

포탈 ￭ 159 

포함 ￭ 107 

폭 ￭ 57 ￭ 581 

폭동 ￭ 92 

폭력;폭행 ￭ 571 

폭리 ￭ 184 ￭ 414 

폭발물;폭약 ￭ 191 

폭발물사용 ￭ 567 

폭약 ￭ 191 

폭행 ￭ 40 

표류물 ￭ 161 ￭ 206 

표시 ￭ 192 ￭ 306 ￭ 507 

표시;표장;표지 ￭ 309 

표시란 ￭ 88 ￭ 306 

표시번호란 ￭ 88 

표시행위 ￭ 8 

표장 ￭ 169 

표제부 ￭ 88 ￭ 494 

표준계약 ￭ 519 

표준보수월액 ￭ 520 

표준설계도서 ￭ 519 ￭ 520 

표준세율 ￭ 520 

표준소득월액 ￭ 519 ￭ 520 

표준안전관리비 ￭ 520 

표준약관 ￭ 521 

표준지가 ￭ 406 

표지 ￭ 507 

표지어음 ￭ 119 

표현대리 ￭ 31 ￭ 359 

ㅍ
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표현대표이사 ￭ 31 

품목분류 ￭ 266 

품위손상 ￭ 251 

품질 ￭ 434 

품질검사기관 ￭ 434 

품질관리등급사정 ￭ 434 

품질인증표시 ￭ 434 

풍설 ￭ 487 

풍속 ￭ 219 ￭ 427 

풍속영업 ￭ 30 ￭ 63 

풍속영업의규제 ￭ 111 ￭ 455 

풍수해 ￭ 128 ￭ 527 

풍치지구 ￭ 334 ￭ 491 

프로그램 ￭ 415 

프로그램심의조정위원회 ￭ 415 

프로그램저작자 ￭ 415 

피견인자동차 ￭ 552 

피고;피고인 ￭ 137 

피고;피고인;피신청인;피청구인 ￭ 

471 ￭ 548 

피고사건 ￭ 6 

피고인신문 ￭ 435 

피고적격 ￭ 521 

피교사자 ￭ 1 ￭ 253 

피담보채권 ￭ 495 

피배서인 ￭ 172 

피보험자 ￭ 548 

피보호자 ￭ 261 ￭ 420 ￭ 576 

피상속인 ￭ 400 

피선거권 ￭ 434 ￭ 481 

피신청인;피청구인 ￭ 467 

피의사실공표 ￭ 431 

피의자신문 ￭ 183 ￭ 262 

피의자신문조서 ￭ 421 ￭ 422 

피인지자 ￭ 380 ￭ 548 

피참가인 ￭ 383 ￭ 548 

피청구인 ￭ 359 

피청구인;피항소인 ￭ 32 

피해자 ￭ 250 ￭ 532 ￭ 570 

피해자환부 ￭ 475 

피후견인 ￭ 576 

필요비 ￭ 335 

필요적공동소송 ￭ 335 

필요적변론 ￭ 335 

필요적보석 ￭ 98 

필지 ￭ 391 

 

 

 
 

하급 ￭ 301 ￭ 529 

하급법원 ￭ 118 ￭ 248 ￭ 301 

하급심 ￭ 301 

하도급 ￭ 527 

하도급거래 ￭ 527 

하도급대금 ￭ 405 ￭ 527 

하부행정기관 ￭ 529 

ㅎ
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하상 ￭ 485 

하수도 ￭ 503 ￭ 503 

하자 ￭ 199 

하자담보 ￭ 577 

하자보수보증금 ￭ 497 

하천사용료 ￭ 200 

하한가 ￭ 57 ￭ 206 ￭ 301 

학교법인 ￭ 166 ￭ 492 

학교시설보호지구 ￭ 492 

학교용지 ￭ 282 ￭ 492 ￭ 508 

학교폭력 ￭ 492 

학교환경위생정화 ￭ 491 ￭ 492 

학군(學軍) ￭ 319 ￭ 527 

학군무관후보생 ￭ 527 

학대 ￭ 124 ￭ 236 ￭ 304 

학령 ￭ 492 

학술연구단체 ￭ 2 

학술원상 ￭ 331 

학위 ￭ 2 

학위증서 ￭ 146 

학위증서 ￭ 71 

학칙 ￭ 492 

한계세액 ￭ 307 

한국산업규격 ￭ 279 

한국산업안전공단관리기금 ￭ 279 

한국표준산업분류 ￭ 279 

한국표준산업분류표 ￭ 279 

한도액 ￭ 291 ￭ 311 

한외마약 ￭ 561 

한외마약제제업자 ￭ 306 

한의사 ￭ 231 

한정승인 ￭ 434 

한정승인자 ￭ 434 

한정치산자 ￭ 435 

할당관세 ￭ 436 

할부계약 ￭ 253 

할부금 ￭ 253 

할부금융 ￭ 253 

할부수수료 ￭ 91 ￭ 253 

할부판매 ￭ 253 

할인;할인료 ￭ 150 

할인료 ￭ 150 

할인발행 ￭ 266 

합계액 ￭ 532 ￭ 550 ￭ 551 

합동법률사무소 ￭ 270 

합동사무소 ￭ 271 

합동연설회 ￭ 271 

합동회계사무소 ￭ 268 

합리화 ￭ 439 

합리화기본계획 ￭ 51 

합리화대상기업 ￭ 175 

합명회사 ￭ 565 

합명회사등기부 ￭ 450 

합법적인 ￭ 284 ￭ 285 ￭ 288 

합병 ￭ 25 

합병결의 ￭ 471 

ㅎ
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합병계약 ￭ 110 ￭ 316 

합병계약서 ￭ 586 ￭ 587 

합병등기 ￭ 317 ￭ 452 

합병등기일 ￭ 317 ￭ 451 

합병무효 ￭ 342 

합병증 ￭ 96 

합병차익 ￭ 414 

합병회사 ￭ 316 

합산 ￭ 10 ￭ 533 

합산과세 ￭ 5 ￭ 10 ￭ 125 

합성물 ￭ 96 

합유 ￭ 367 

합유물 ￭ 367 

합유자 ￭ 382 

합의관할 ￭ 275 

합의부 ￭ 88 

합의부원 ￭ 272 ￭ 315 

합의제 ￭ 88 ￭ 465 

합의제행정기관 ￭ 87 ￭ 464 

합의체 ￭ 88 

합자회사 ￭ 292 

합자회사등기부 ￭ 449 

합작투자 ￭ 270 

합작투자계약 ￭ 270 

합필(合筆) ￭ 88 

항거 ￭ 241 

항고기록 ￭ 32 

항고사건 ￭ 68 

항고소송 ￭ 32 

항고심사 ￭ 32 

항고심판;항소심 ￭ 32 

항고심판관 ￭ 32 

항고심판소 ￭ 32 

항고인용;항소인용 ￭ 3 

항고장 ￭ 390 

항공기 ￭ 23 

항공기관사 ￭ 206 

항공기사 ￭ 18 

항공기사용사업 ￭ 23 

항공기사용사업자 ￭ 23 

항공기술 ￭ 18 

항공기승무원 ￭ 23 ￭ 206 

항공기취급업 ￭ 23 

항공기취급업자 ￭ 23 

항공등화 ￭ 18 

항공로 ￭ 22 ￭ 23 

항공보안시설 ￭ 47 ￭ 335 

항공보험 ￭ 47 

항공업무 ￭ 47 

항공운송 ￭ 22 

항공운송사업 ￭ 23 

항공운송사업자 ￭ 23 

항공운송주선업 ￭ 23 

항공운송총대리점업 ￭ 216 

항공운송총대리점업자 ￭ 216 

항공일지;항해일지 ￭ 299 
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항공종사자 ￭ 381 

항공협정 ￭ 47 

항로 ￭ 335 ￭ 486 

항로표지 ￭ 51 ￭ 335 

항만 ￭ 227 

항만관리 ￭ 228 ￭ 305 

항만관리운영 ￭ 304 

항만관리청 ￭ 228 

항만구역 ￭ 228 

항만근로자 ￭ 300 

항만시설 ￭ 227 ￭ 396 

항만시설보호지구 ￭ 227 

항만입항료 ￭ 396 

항변 ￭ 394 

항변권부인권 ￭ 479 

항변사유 ￭ 223 

항소권 ￭ 482 

항소기간 ￭ 376 

항소심 ￭ 558 

항소심절차 ￭ 410 

항소심판결 ￭ 32 ￭ 273 

항소이유 ￭ 223 

항소이유서 ￭ 524 

항소장 ￭ 390 

항소취하 ￭ 582 

항해 ￭ 335 

항해;항행 ￭ 489 

항해당직 ￭ 163 ￭ 578 

항해사 ￭ 310 ￭ 335 

항해사고 ￭ 335 

항해선 ￭ 493 ￭ 502 

항해의 ￭ 335 

항해일지 ￭ 505 

항행 ￭ 124 ￭ 335 

항행중 ￭ 42 ￭ 351 ￭ 561 

해군기지 ￭ 335 

해기사 ￭ 308 ￭ 505 

해난 ￭ 148 ￭ 307 

해당일 ￭ 116 

해도 ￭ 307 ￭ 309 ￭ 493 

해법 ￭ 84 

해법외국인 ￭ 24 

해부 ￭ 155 

해산(解散) ￭ 152 ￭ 292 

해산(解散);해제 ￭ 155 

해산(解散)결의 ￭ 155 ￭ 471 

해산(解散)등기 ￭ 155 ￭ 452 

해산(解散)명령 ￭ 354 ￭ 355 

해산(解散)사유 ￭ 69 ￭ 223 ￭ 441 

해산(解散)신고 ￭ 462 

해상보험 ￭ 307 

해상보험계약 ￭ 307 

해상보험증권 ￭ 308 

해상여객운송 ￭ 308 

해상여객운송사업 ￭ 308 

해상우선특권 ￭ 309 

ㅎ
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해상운송 ￭ 68 ￭ 308 ￭ 493 

해상운송주선 ￭ 308 

해상충돌 ￭ 88 

해상충돌예방 ￭ 404 

해상화물운송 ￭ 307 

해상화물운송사업 ￭ 307 

해상화물운송주선 ￭ 307 

해손(海損) ￭ 46 

해약 ￭ 477 

해양경찰 ￭ 309 

해양법에관한국제연합협약 ￭ 564 

해양시설설치자 ￭ 307 ￭ 386 

해양오염 ￭ 308 ￭ 493 

해양오염방지 ￭ 405 

해양오염방지설비 ￭ 308 

해양오염방지증서 ￭ 308 

해역 ￭ 493 ￭ 579 

해외거주동포 ￭ 279 

해외건설업자 ￭ 360 

해외선물거래 ￭ 360 

해외이주자 ￭ 169 

해외직접투자 ￭ 207 ￭ 360 

해외투자 ￭ 208 ￭ 360 

해외투자보험 ￭ 208 ￭ 360 

해운관청 ￭ 309 

해운대리점업 ￭ 506 

해운산업연구기금 ￭ 308 

해운업 ￭ 308 

해운중개업 ￭ 308 

해원 ￭ 308 

해저광물개발구역 ￭ 528 

해저광업 ￭ 528 

해저광업권 ￭ 528 

해저조광권 ￭ 485 

해적행위 ￭ 392 

해제 ￭ 135 ￭ 140 ￭ 469 

해제권 ￭ 480 

해제권자 ￭ 381 ￭ 382 

해제사유 ￭ 442 

해제조건 ￭ 100 

해지권 ￭ 481 

해태 ￭ 138 ￭ 335 

해협 ￭ 527 

핵물질 ￭ 342 

핵연료물질 ￭ 342 

핵연료주기사업 ￭ 342 

핵원료물질 ￭ 342 

행방 ￭ 580 

행사(行使) ￭ 188 

행사(行事) ￭ 9 ￭ 415 

행상 ￭ 373 

행위능력 ￭ 67 ￭ 286 

행위능력자 ￭ 384 

행위자 ￭ 9 ￭ 159 ￭ 571 

행위제한 ￭ 473 

행위지 ￭ 299 ￭ 392 ￭ 393 
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행위지법 ￭ 288 

행정각부 ￭ 165 

행정감독 ￭ 16 

행정감사 ￭ 15 

행정계획 ￭ 15 

행정관리 ￭ 14 

행정관청 ￭ 14 

행정구역 ￭ 15 

행정권;행정권한 ￭ 15 ￭ 187 

행정규제 ￭ 15 

행정기관 ￭ 14 

행정능률 ￭ 15 

행정대집행 ￭ 570 

행정법원 ￭ 15 

행정부 ￭ 187 

행정사건 ￭ 14 

행정서사 ￭ 16 

행정소송 ￭ 15 

행정소송사건 ￭ 15 

행정심판 ￭ 14 

행정심판절차 ￭ 14 

행정재산 ￭ 15 

행정절차 ￭ 15 

행정정보 ￭ 15 

행정조정 ￭ 14 

행정조직 ￭ 15 

행정지도 ￭ 15 

행정처분 ￭ 15 

행정청 ￭ 14 

행정학 ￭ 425 ￭ 527 

행정협의회 ￭ 14 

행형 ￭ 123 

향교재단 ￭ 211 

향유 ￭ 174 

향정신성의약품관리자 ￭ 425 

향정신성의약품도매업자 ￭ 581 ￭ 

239 

향정신성의약품원료사용자 ￭ 567 

향정신성의약품제조업자 ￭ 306 

향토예비군 ￭ 233 

허가;허락 ￭ 379 

허가기준 ￭ 124 ￭ 521 

허가사용자 ￭ 380 

허가어업 ￭ 380 

허가조건 ￭ 100 

허가증 ￭ 72 

허가취소 ￭ 478 

허락 ￭ 103 

허위 ￭ 197 ￭ 566 

허위;허위사실 ￭ 197 

허위감정 ￭ 197 

허위구인광고 ￭ 197 

허위사실 ￭ 197 

허위의 ￭ 197 

허위진술 ￭ 197 

허위표시 ￭ 197 

ㅎ



 
748 

헌법개정 ￭ 25 

헌법기관 ￭ 105 

헌법소원 ￭ 105 

헌법소원심판 ￭ 13 

헌법위반 ￭ 571 

헌법재판소규칙 ￭ 105 

현금출납부 ￭ 56 

현물 ￭ 519 

현물출자 ￭ 111 ￭ 265 

현상 ￭ 403 

현상; ￭ 524 

현상광고 ￭ 18 

현실제공 ￭ 467 

현재가치 ￭ 125 

현재가치 ￭ 402 

현재지 ￭ 125 ￭ 402 

현존액 ￭ 359 

현존이익 ￭ 402 

현주건조물 ￭ 59 

현행범 ￭ 123 ￭ 206 

혈족 ￭ 55 ￭ 457 

혈족관계 ￭ 55 

혈통 ￭ 198 ￭ 292 ￭ 373 

혐의 ￭ 538 

혐의사실 ￭ 196 

혐의없음 ￭ 51 

협동조합 ￭ 113 

협동화사업 ￭ 113 

협력;협동화 ￭ 113 

협력사업;협동화사업 ￭ 113 

협박 ￭ 262 

협약;협정 ￭ 111 

협약증서 ￭ 21 ￭ 111 

협의회 ￭ 101 ￭ 106 

협회중개시장 ￭ 41 ￭ 258 

형 ￭ 500 

형기 ￭ 378 ￭ 546 

형기계산 ￭ 65 

형기종료 ￭ 95 ￭ 190 

형벌법규 ￭ 373 

형사미성년;형사미성년자 ￭ 124 

형사보상 ￭ 123 

형사사건 ￭ 123 

형사소송;형사소송절차 ￭ 124 

형사소추 ￭ 124 

형사재판 ￭ 124 

형사재판권 ￭ 123 

형사책임 ￭ 123 

형사처분 ￭ 123 

형사피고인 ￭ 123 

형사피의자 ￭ 6 ￭ 124 

형식승인 ￭ 38 ￭ 210 

형의실효 ￭ 263 ￭ 283 

형질변경 ￭ 75 

형질변경허가 ￭ 379 

형집행장 ￭ 577 
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호봉 ￭ 490 

호송 ￭ 112 ￭ 179 

호적 ￭ 198 

호적등본 ￭ 113 ￭ 162 

호적부 ￭ 198 

호적사무 ￭ 198 

호적신고 ￭ 462 

호적정정 ￭ 115 

호주 ￭ 229 

호주상속 ￭ 250 

호주승계 ￭ 532 

호주승계권 ￭ 481 

호주승계신고 ￭ 463 

호주승계인 ￭ 532 

호주승계회복 ￭ 455 

호텔업 ￭ 234 

혼동;혼란;혼화 ￭ 103 

혼란 ￭ 151 

혼인 ￭ 309 ￭ 310 ￭ 579 

혼인신고 ￭ 309 ￭ 462 

혼인외출생 ￭ 54 

혼인적령 ￭ 309 

혼합;혼화 ￭ 323 

홍보 ￭ 66 

화공품 ￭ 204 

화물 ￭ 212 

화물보험 ￭ 212 

화물상환증 ￭ 53 ￭ 104 

화물운송 ￭ 212 

화물운송 ￭ 68 ￭ 557 

화물운송계약 ￭ 68 ￭ 212 

화물운송장 ￭ 68 ￭ 212 

화물자동차운송사업자 ￭ 559 

화약류 ￭ 191 ￭ 399 

화의개시 ￭ 89 ￭ 521 

화의개시결정 ￭ 133 

화의법원 ￭ 96 

화의사건 ￭ 96 

화의인가 ￭ 46 

화의인가결정 ￭ 133 

화의절차 ￭ 97 

화의조건 ￭ 100 

화의채권 ￭ 96 

화의채권자 ￭ 97 ￭ 121 

화의취소 ￭ 477 

화의폐지 ￭ 469 

화장(火葬) ￭ 122 

화장장 ￭ 122 

화재 ￭ 203 

화재보험 ￭ 204 

화재보험증권 ￭ 204 

화학물질 ￭ 77 

화학물질심사단 ￭ 77 

화해 ￭ 97 

화해절차 ￭ 97 

화해절차;조정절차 ￭ 99 
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화해조서 ￭ 97 

확답 ￭ 137 

확인심판 ￭ 102 

확인점검 ￭ 102 

확장 ￭ 188 

확정기매매 ￭ 490 

확정보험료 ￭ 145 ￭ 201 ￭ 202 

확정보험료액 ￭ 551 

확정신고 ￭ 202 

확정신고자진납부 ￭ 574 

확정액 ￭ 202 

확정일자 ￭ 137 ￭ 205 

확정일출급 ￭ 372 

확정채권 ￭ 102 

확정판결 ￭ 201 

환가 ￭ 441 

환가처분 ￭ 152 

환각 ￭ 227 

환각물질 ￭ 227 

환거래 ￭ 184 

환거래계약 ￭ 184 

환경 ￭ 177 ￭ 537 

환경개선부담금 ￭ 177 

환경개선비용 ￭ 177 

환경관리 ￭ 177 

환경관리인 ￭ 177 

환경권 ￭ 178 

환경규제 ￭ 177 

환경기사 ￭ 177 

환경기술 ￭ 178 

환경기준 ￭ 178 

환경범죄 ￭ 177 

환경보전 ￭ 103 ￭ 177 ￭ 403 

환경보전대책사업 ￭ 177 

환경보호 ￭ 178 

환경분쟁 ￭ 177 

환경분쟁조정 ￭ 177 

환경산업 ￭ 177 

환경영향평가 ￭ 177 

환경영향평가서 ￭ 523 

환경오염 ￭ 177 

환경오염물 ￭ 177 

환경오염방지 ￭ 405 

환경오염원 ￭ 177 ￭ 511 

환경위생 ￭ 178 

환급금 ￭ 448 

환급금결정 ￭ 133 

환급세액 ￭ 448 ￭ 542 

환매 ￭ 465 

환매권 ￭ 446 ￭ 480 

환매권자 ￭ 465 

환매기간 ￭ 378 ￭ 465 
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àæëûí áàéðíû õóóðàì÷ 
ñóðòàë÷èëãàà ▪ 197 
àæëààñ ãàðàõ, ¿éëäâýðëýë 
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çîãñîîõ ▪ 284 
àæëààñ õàëàõ àðãà õýìæýý ▪ 312 
àæëààñ õàëàõ, ººð÷ëºõ øèéäâýð ▪ 
153 
àæëààñ ÷ºëººëºãäºõºä îëãîõ íýã 
óäààãèéí òýòãýìæ ▪ 301 
àæèë÷äûí íºõºí òºëáºð ▪ 583 
àæëûí àëáàíû àæèëòàí ▪ 494 
àæëûí àðãà áàðèë ▪ 583 
àæëûí áàéð ▪ 583, ▪ 584 
àæëûí áàéð, õºäºëìºðèéí òàëáàð 
▪ 584 
àæëûí áàéðàí äàõü õ¿¿õýä 
ñààòóóëàõ ãàçàð ▪ 343 
àæëûí áàéðàí äàõü õ¿¿õýä 
ñààòóóëàõ õýðýãñýë ▪ 78 
àæëûí áàéðàíä íü ñààòóóëàõ ▪ 
126 
àæëûí áàéðàíä íü õîðèõ ▪ 240 
àæëûí áàéðàíä ñààòóóëàõ ▪ 145 
àæëûí áàéðíû äààòãàë ▪ 171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí 
áàéöààã÷ ▪ 171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí áèçíåñ 
▪ 171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí äàâæ 
çààëäàõ õîðîî ▪ 171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí ñàí ▪ 
171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí 
óðàìøóóëàë ▪ 171 
àæëûí áàéðíû äààòãàëûí 
õîðøñîí Ñàìîîæîõàï ▪ 171 
àæëûí áàéðíû ¿íýëãýý ▪ 170 
àæëûí áàéðíû õàðèëöàí òóñëàõ 
íèéãýìëýã ▪ 584 
àæëûí áàéðûã íýìýãä¿¿ëýõèéã 
äýìæèõ ▪ 417 
àæëûí áàéðûã õàìãààëàõ ▪ 420 

àæëûí á¿òýýìæ áèé áîëãîõ òºñºë 
▪ 268 
àæëûí ãàçàð ▪ 393 
àæëûí ãàçàð, áèçíåñèéí ¿éë 
àæèëëàãààíû àæëûí ãàçàð ▪ 62 
àæëûí äàäàë òóðøëàãà ▪ 171 
àæëûí äàé÷èëãàà ▪ 280 
àæëûí äàðààõ, íàñ áàðñíû 
äàðààõ õóãàöàà ▪ 546 
àæëûí çàðäàë ▪ 584 
àæëûí çºâëºãºº ▪ 268 
àæëûí ìýäýýëëèéã äýëãýð¿¿ëýõ 
áèçíåñ ▪ 61 
àæëûí íºõöºë ▪ 584 
àæëûí ºäºð ▪ 60 
àæëûí ñàí ▪ 584 
àæëûí ñàíàë ▪ 348 
àæëûí ñàíàë õ¿ñýõ ▪ 35 
àæëûí ñóðãàëò ▪ 268 
àæëûí òîãòìîë öàã ▪ 205 
àæëûí óðüä÷èëãàà õºëñ ▪ 165 
àæëûí ¿ð ä¿íãýýð öàëèíæóóëàõ 
 ▪ 576 
àæëûí õàéõðàìæã¿é áàéäëààñ 
¿¿ññýí ãàë ▪ 203 
àæëûí õºëñ, àøèã, îðëîãî ▪ 165 
àæëûí õºëñ, öàëèí òºëºõ ▪ 372 
àæëûí õºëñèéã, öàëèíã óðüä÷èëàí 
òºëºõ /íºõºí îëãîõ ▪ 350 
àæëûí õóâààðü ▪ 158 
àæëûí öàã ▪ 349, ▪ 584 
àæëûí öàãààð ñààòóóëàõ ▪ 145 
àæëûí, ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ ▪ 352 
àéë àéëààð îðæ òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ 
▪ 160 
àéë àéëààð ÿâæ õóäàëäàà õèéäýã 
õ¿í ▪160, ▪ 160 
àéëààð ÿâæ õóäàëäàà õèéõ ▪ 160 
àéëààð ÿâæ õóäàëäàà õèéõ 

A 
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òîãòîëöîî ▪ 160 
àéëãàí ñ¿ðä¿¿ëýëò, çàíàëõèéëýëò, 
òóëãàí õàâ÷èëò ▪ 262 
àéëä õºëñººð àæèëëàäàã õ¿í ▪ 381 
àêêðàäèòèâ, ìºíãºíèé èòãýìæëýõ 
áè÷èã ▪ 288 
àëàã÷ëàõ, ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ ▪ 
150 
àëаг÷èëñàí ñàíàë áîäîë ▪ 53 
àëáà õàøèõ ▪ 232 
àëáà õàøèõ íºõöºë ▪ 545 
àëáà õàøèõ òóøààë ▪ 355 
àëáà õàøèõ õóãàöàà ▪ 546 
àëáà, àëáàí òóøààë õàøèõ ▪ 232 
àëáà, àëáàí òóøààë, ¿¿ðýã, ÿàì, 
ãàçàð, áàéãóóëëàãà, óäèðäëàãà ▪ 
349 
àëáà, ¿éë÷èëãýý, ãàçàð, 
áàéãóóëëàãà, äàé÷èëãàà, ºð ºëºõ, 
ø¿¿õèéн áè÷èã áàðèìò ãàðäóóëàí 
ºãºõ, ø¿¿õèéí øèéäâýð 
áèåë¿¿ëýõ, ÿë ýäë¿¿ëýõ ▪ 501 
àëáà, ýðõýëñýí àæèë, àæèë 
ýðõëýëò ▪ 170 
àëáàäàí àæèë õèéëãýõ òîãòîîë ▪ 
92 
àëáàäàí áèåë¿¿ëýõýýñ çàéëñõèéõ 
▪ 181 
àëáàäàí ãàðãàõ, í¿¿ëãýõ ¿íäýñëýë 
▪ 70 
àëáàäàí ëèöåíç ºãºõ æóðìûã 
áèåë¿¿ëýõ ▪ 98 
àëáàäàí ñààòóóëàãäñàí ñýæèãòýí 
▪ 537 
àëáàäàí ñààòóóëàõ, áàðèâ÷ëàõ ▪ 
373 
àëáàäàí õèéëãýõ àæèë ▪ 207 
àëáàäàí õºäºëìºð ▪ 98,▪ 290 
àëáàäàí õºäºëìºð ýðõë¿¿ëýõ 

áîëîí ýðõë¿¿ëýõã¿éãýýð á¿õ 
íàñààð íü õîðèõ ▪ 290 
àëáàäàí õºäºëìºð 
ýðõë¿¿ëýõã¿éãýýð á¿õ íàñààð íü 
õîðèõ ▪ 290 
àëáàäàí õºäºëìºð/ àæèë ▪ 207 
àëáàäàí õóäàëäàà ▪ 98 
àëáàäàí õóäàëäàõ ▪ 97 
Àëáàäàí õýðýãëýõ ä¿ðýì ▪ 174 
àëáàäàí öóãëóóëàõ ▪ 86 
àëáàäàõ õ¿÷, ýðõ ìýäýë ▪ 86 
àëáàäëàãà, õ¿÷èðõèéëýë, õÿçãààð 
▪ 86 
àëáàäëàãà, øàõàëò ▪ 97 
àëáàäëàãààð îíö àþóëòàé ¿éëäýë 
õèéõ ▪ 435 
àëáàäëàãûí àðãà õýìæýý àâàõààñ 
òàòãàëçàõ ▪ 206 
àëáàäëàãûí äààòãàë ▪ 265 
àëáàäëàãûí äóóäëàãà õóäàëäààíä 
îðîëöîõ õ¿ñýëò ▪ 34 
àëáàí àæëûí ¿íýìëýõ ▪ 72 
àëáàí áàéãóóëëàãààñ õàëàãäàõ  
▪ 581 
àëáàí áóñààð äýìæèõ, ãàðûí ¿ñýã 
çóðæ áàòàëãààæóóëàõ ▪ 248 
àëáàí ¸ñíû àìðàëòûí ºäºð ▪ 286 
àëáàí ¸ñíû áàéð ñóóðü ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû áàðèìò áè÷èã ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû áàðèìò áè÷èã, ¿éë 
õýðýã ▪ 44 
àëáàí ¸ñíû äàíñ á¿ðòãýë, 
òýìäýãëýë ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû çºâøººðëººð ▪ 64 
àëáàí ¸ñíû çºâøººðºë ▪ 210 
àëáàí ¸ñíû ìýäýãäýë, 
àíõààðóóëãà, ìýäýýëýë ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû ìýäýýëýë, ýìõòãýë ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû òàéëàí, õàðèëöàà 
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õîëáîî ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû òàìãà, òýìäýã ▪ 349 
àëáàí ¸ñíû õóãàöàà ▪ 286 
àëáàí ¸ñíû øààðäëàãà, 
äàé÷èëãàà ▪ 468 
àëáàí ¸ñíû ø¿¿õ ▪ 210 
àëáàí ¸ñíû ø¿¿õèéí øèéäâýð ▪ 
44 
àëáàí ¸ñíû, æèíõýíý òàéëáàð ▪ 44 
àëáàí ¸ñíû, æèíõýíý ýõ, 
áàðèìòààð íîòëîãäñîí ▪ 44 
àëáàí ¸ñîîð ìºðäºí áàéöààõ 
¸ñòîé õýðýã ▪ 311 
àëáàí ¸ñîîð ¿íýëñýí õóâèéí 
ãàçðûí ¿íý ▪ 350 
àëáàí æóðìààð òàòâàð õóðààõ ▪ 
97 
àëáàí êîíòîð ▪ 401 
àëáàí ïàññïîðò ▪ 349 
àëáàí òàñàëãàà, àëáàí ãàçðûí 
çîõèîí áàéãóóëàëò, á¿òýö ▪ 357 
àëáàí òàòâàð, òàòâàð, õóðààìæ ▪ 
540 
àëáàí òóøààë äýâøèõ åðäèéí 
øàëãàëò ▪ 357 
àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ 
øàëãàëò ▪ 417 
àëáàí òóøààë ººð÷ëºãäºõ ▪ 75 
àëáàí òóøààë õàøèõ ▪ 232 
àëáàí òóøààë õ¿ëýýí àâàõ ▪ 42  
àëáàí òóøààë, çèíäàà áóóðóóëàõ 
▪ 140 
àëáàí òóøààëàà óðâóóëàí 
àøèãëàñàí ãýìò õýðýã ▪ 122 
àëáàí òóøààëààðàà ▪ 182 
àëáàí òóøààëààðàà ãèø¿¿í áîëîõ 
▪ 182 
àëáàí òóøààëààðàà ìºðäºí 
áàéöààõ ▪ 182 

àëáàí òóøààëààðàà íîòëîõ 
áàðèìòûã øàëãàõ ▪ 182 
àëáàí òóøààëààðàà øàëãàëò õèéõ 
▪ 182 
àëáàí òóøààëààðàà øèéäâýð 
ãàðãàõ ▪ 182 
àëáàí òóøààëààñ халах, 
÷ºëººëºõ ▪ 151 
àëáàí òóøààëààñ огцруулаõ, 
÷ºëººëºõ ìýäýãäýë ▪ 9 
àëáàí òóøààëààñàà îãöîðñîí 
õóóëèéí õ¿í ▪ 292 
àëáàí òóøààëä îðîõ, òîãòîîìæ  
▪ 252 
àëáàí òóøààëòàí ▪ 245 
àëáàí òóøààëûí àíãèëëûí 
òîãòîëöîî ▪ 397 
àëáàí òóøààëûí æàãñààëò ▪ 88 
àëáàí òóøààëûí ìåíåæìåíò ▪ 398 
àëáàí òóøààëûí òîìèëîëò ▪ 41 
àëáàí òóøààëûí õàðèóöëàãà ▪ 289 
àëáàí òóøààëûí õóâüä á¿ðòãýõ  
▪ 182 
àëáàí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõòýé 
õîëáîîòîé ýì÷èëãýýíèé çàðäàë  
▪ 189 
àëáàí ажил ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ áàéõ 
¿åèéí îñîë ▪ 4 
àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõýä ñààä 
ó÷ðóóëàõ ▪ 346 
àëáàí ¿¿ðãýýñ íü ò¿äãýëç¿¿ëýõ ▪ 537 
àëáàí ¿¿ðýã ▪ 349 
àëáàí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõòýé 
õîëáîãäñîí íóóö ▪ 494 
àëáàí ¿¿ðýã, õýðýã ▪ 349 
àëáàí ¿¿ðýãòýé õîëáîîòîé íºõöºë 
▪ 424 
àëáàí õààã÷ ▪ 501 
àëáàí õààã÷, àëáàí òóøààëòàí  
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▪ 349 
àëáàí õààã÷, áè÷èã õýðãèéí 
ýðõëýã÷ ▪ 84 
àëáàí õààã÷èä ▪ 84 
àëáàí õààã÷èéí àëäàà ▪ 84 
àëáàí øààðäëàãà/ õ¿ñýëò ▪ 207 
àëáàíààñ õººõ ▪ 538 
àëáàíààñ ÷ºëººëºõ ▪ 151 
àëáàíû çîõèöóóëàëò ▪ 502 
àëáàíû çýðýãëýë ▪ 502 
àëáàíû íóóö ▪ 349 
àëáàíû õºëºã îíãîö ▪ 502 
àëáàíû õóãàöàà ▪502 
àëáàíû ýðõ ìýäëýý óðâóóëàí 
àøèãëàõ ▪ 2  
àëáàíû, àëáàí ¸ñíû, àëáàí 
òóøààëòàí, àëáàí õààã÷ ▪ 349 
àëãà áîëîõ, ñóðàãã¿é áîëîõ ▪ 148 
àëãà áîëñíûã ìýäýãäýõ ▪ 134 
àëãà áîëñîí, ñóðàãã¿é áîëñîí 
õóãàöàà ▪ 376 
àëãîðèòì ▪ 24 
àëäàà, ãýì áóðóó ▪ 199 
àëäàà, îñîë, õàéõðàìæã¿é áàéäàë 
▪ 335 
àëäàà, òººðãºäºë, áóðóó îéëãîõ ▪ 
322 
àëäàà, õàçàéëò ▪ 179 
àëäàà, õóäàë, õóóðìàã áàéäàë ▪ 197 
àëäààòàé ¿éëäýë ▪ 139 
àëäààòàé, õàíãàëòã¿é, 
õ¿ðýëöýýã¿é ▪ 241 
àëäàãäàë òºëºõ ▪ 444 
алдаатай тайлангийн тºлºº 
ногдуулах нэмэлт татвар ▪ 12 
àëäàãäàë, íóóö çàäðóóëàõ ▪ 284 
àëäàãäàë, õîõèðîë, ãàðç, ñ¿éðýë ▪ 
300 
àëäàãäàëòàé õóäàëäàà ▪ 137 

àëäàãäàëòàé õóäàëäààíû äàíñ  
▪ 137 
àëäàãäëûã àðèëãàõ òîîöîîíû 
äàíñ ▪ 5 
àëäàãäëûã íºõºí òºëºõ ▪ 245 
àëäàãäëûí çàðöóóëàëòûí òàéëàí 
▪ 523 
àëäàãäëûí çàðöóóëàëòûí 
òîîöîîíû òàéëàí ▪ 523 
àëäàãäëûí íºõºí îëãîâîð ▪ 94 
àëäàãäëûí òóõàé òàéëàí ▪ 462 
àëäàãäëûí õýìæýý ▪ 27 
àëäàãäñàí ýä þì ▪ 300 
àëäàãäñàí ýðõ ▪ 210, ▪ 300  
àëäàð íýð ▪ 197 
àëèâàà àæèë ã¿éöýòã¿¿ëýõýýð 
òóøààñàí ýòãýýä ▪ 388 
àëèâàà àëáàí òóøààëûí 
õóãàöààíä ▪ 163 
àëèâàà òîäîðõîé àíãèëëûí 
õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí íýãäñýí 
õóðàëäààí ▪ 217 
àëèâàà ýðõ õàìòàðñàí ýðõ/àøèã 
ñîíèðõîëòîé áàéõ ▪ 270 
àëëàãà, õ¿í àìèíû ãýìò õýðýã  
▪ 328 
àëñ, çàéòàé ãàçàð ▪ 155 
àëñëàãäñàí á¿ñ¿¿äèéí îíöãîé 
òàòâàð ▪ 516 
àëñëàãäñàí ãàçàð ▪ 459 
àëñëàãäñàí õîë, ãàçðûí 
õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä ▪ 53 
Àëñûí õîëáîîíû îëîí óëñûí 
õîëáîî ▪ 261 
àëòíû á¿òýýãäýõ¿¿í ▪ 219 
àëü íýã òàëыг õ¿ëýýí зºвшººрºх  
▪ 16 
àì á¿ëèéí àæèëëàõ õ¿÷ ▪ 198 
àì.õîëáîîíû ä¿¿ðãèéí ø¿¿õ ▪ 156 
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àìàí ã¿òãýëýã, ã¿æèðäëýã ▪ 508 
àìàí çîõèîëûí áè÷èã ▪ 206 
àìàí ìýäýãäýë ▪ 353, ▪ 569  
àìàí ìýäýãäýë, íîòîëãîî, ãîìäîë 
▪ 354 
àìàí íîòîëãîî ▪ 353 
àìàí õàð çóðàã ¿éëäýõ ▪ 508 
àìàí øàëãàëò ▪ 353 
àìàð àìãàëàí áàéäàë ▪ 554 
àìàðäàã ºäºð ▪ 130 
àìàðõàí íýýñýí, õàðñàí, îéëãîñîí 
▪ 165 
àìæèëòòàé îðîëöñíû, 
õàìðàãäñàíû òýòãýëýã ▪ 25 
àìæèëòòàé ¿íèéí ñàíàëûã 
çºâøººðñºí øèéäâýð ▪ 133 
àìæèëòòàé ¿íý õàÿëöàæ òºëñºí 
¿íý ▪ 406 
àìæèëòòàé ¿íý õàÿëöàõ õóãàöàà  
▪ 130 
àìèà õîðëîõ, åã¿¿òãýë ▪ 532 
àìëàëò, ºðøººë, òýíñýí ñóëëàõ  
▪ 365 
àìëàëò, ¿¿ðýã, ¿¿ðýã õ¿ëýýõ ▪ 416 
àìðàëò, àëæààë òàéëàë, 
çàâñàðëàãà ▪ 444 
àìðàëò, çàâñàðëàãà, ¿ëäýãäýë  
▪ 444 
àìðàëòûí ºäðººð àæèëëàõ ▪ 232 
àìñõèéëò, õîéøëóóëàëò ▪ 471 
àìü íàñ ▪ 290 
àìü íàñíû äààòãàë ▪ 173, ▪ 291, ▪ 
389 
àìü íàñíû äààòãàëûí ãýðýý ▪ 291  
àìüä áàéõ õóãàöàà äóóñàõ ▪ 190 
àìüä ¿ëäñýí ýòãýýä; àìüä ¿ëäñýí 
öîðûí ãàíö ºâ çàëãàìæëàã÷ ▪ 537 
àìüä, áîäèò, àìüäðàë ▪ 296 
àìüäàðäàã õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû 

ñàéæðóóëàëò ▪ 470 
àìüäàðäàã õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã 
ñàéæðóóëàõ ä¿¿ðýã ▪ 470 
àìüäðàëàà õàìãààëàõ ▪ 421 
àìüäðàëûí íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ 
òîéðîã ▪ 156 
àìüäðàëûí íºõöëèéí 
ñàéæðóóëàëò ▪ 241 
àìüäðàëûí ¿éëäýë, ¿éë õýðýã ▪ 7 
àìüäðàëûí ¿íäýñ ▪ 296 
àìüäðàëûí õóãàöàà ▪ 163 
àìüäðàõ îð÷èí ▪ 296 
àìüäðàõ õýðýãñëèéã õàìãààëàõ  
▪ 295 
àìüäðàõ õýðýãñýë ▪ 295 
àìüäðàõ, îðøèí ñóóõ ▪ 470 
àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí ▪ 50 
àìüæèðãààíû çàðäàë ▪ 296 
àìüæèðãààíû ºðòºã ▪ 116 
àìüæèðãààíû ò¿âøèí ▪ 296 
àìüæèðãààíû ýõ ¿¿ñâýð ▪ 296 
àí àãíóóðûí ýäëýí ãàçàð ▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýí ãàçðûí 
ýçýìøèë ãàçàð ▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýí ãàçðûí 
ýçýìøèë ãàçðûí á¿ðòãýë/ êàäàñòð 
▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýí ãàçðûí 
ýçýìøèë ãàçðûí ãàçðûí çóðàã ▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýíãèéí êëóá ▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýíãèéí îðëîãî  
▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýíãèéí îðëîãûí 
àëáàí òàòâàðûí õýìæýý ▪ 209 
àí àãíóóðûí ýäëýíãèéí îðëîãûí 
õýìæýý ▪ 209 
àíàãààõ óõààíû äîêòîð ▪ 313 
àíàãààõ óõààíû ìýðãýæñýí ýì÷  
▪ 517 
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àíàãààõ, ýì÷ëýõ, àâ÷ ¿çýõ, 
õýëýëöýõ ▪ 558 
àíãè, çýðýã, òºðºë ▪ 278 
àíãè, çýðýãëýë, ä¿í ▪ 83 
àíãèéí ýä þìñ ▪ 83 
àíãèëàë, àíãèëàë ç¿é, íóóö 
ìýäýýëýë ▪ 83 
àíãèëàë, ç¿éë÷ëýë, ýðõ îëãîõ 
íºõöºë, ìýðãýøèë, áîëîâñðîë ▪ 
434 
àíãèëàëä îðóóëñàí ãàçðûã 
ººð÷ëºí øèíý÷ëýõ ▪ 282 
àíãèëàëä îðóóëñàí ãàçðûã 
ººð÷ëºõ òºñºë ▪ 282 
àíä íºõºð, õàìòðàí àìüäðàã÷, 
õýýëòýõ ▪ 310 
àíäãàéëàõ, òàíãàðàã ºðãºõ, õàðààõ 
▪ 538 
àíäóóð÷ îðîõ ▪ 322 
àíç, òîðãóóëèéí õýìæýý ▪ 26 
àíç, òîðãóóëü ▪ 210 
àíõ îëæ àâàõ, ò¿ð¿¿ëæ îëæ àâàõ ▪ 
358 
àíõààðàë, ñàíàà òàâèõ ▪ 43 
àíõààðàë, õ¿íäýòãýë ▪ 448 
àíõààðàëã¿é, õàëàìæã¿é, 
õàéõðàìæã¿é ▪ 67 
àíõààðàëòàé óíøèõ ▪ 390 
àíõààðóóëãà, äîíãîäîõ ▪ 16 
àíõàí øàòíû ø¿¿õ ▪ 119, ▪ 204, ▪ 
358  
àíõàí øàòíû ø¿¿õ, ø¿¿õèéí ¿éë 
àæèëëàãàà ▪ 204 
àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí àæèëëàãàà 
▪411 
àíõäàã÷, ¿íäñýí ãýðýýëýã÷ ▪ 406 
àíõíû íýãäñýí õóðàëäààí ▪ 241 
àíõíû òºëáºð, óðüä÷èëãàà ▪ 278 
àíõíû õóó÷èí òºëºâëºãºº ▪ 462 

àíõíû øààðäëàãààð òºëºõ ºð  
▪ 132 
àíõíû ø¿¿õèéí øèéäâýð ▪ 272 
àíõíû, øèíý àæèë ▪ 359 
àíõíû, øèíý áàéäàë, íºõöºë ▪ 359 
àíõíû, øèíý äààòãàë ▪ 358 
àðàíøèí, çàí ààø, íýð õ¿íä ▪ 75 
àðáèòð, àðáèòðûí àæèëëàãàà ▪ 39 
àðáèòðò õàíäñàí õ¿ñýëò ▪ 465 
àðáèòðò õýðýã øèéäâýðëýõ äýã ▪ 39 
àðáèòðò øèëæ¿¿ëýõ ▪ 447 
àðáèòð÷ ▪ 39 
àðáèòðûí àæèëëàãàà ▪ 38 
àðáèòðûí áàéãóóëëàãà ▪ 38 
àðáèòðûí æóðàì ▪ 410 
àðáèòðûí íºõöºë, çààëò ▪ 39 
àðáèòðûí õîðîî ▪ 39 
àðáèòðûí õóðàëäààí õèéõ ãàçàð ▪ 
392 
àðáèòðûí õýëýëöýýð, ãýðýý ▪ 39 
àðáèòðûí øèéäâýð ▪ 38, ▪ 39 
àðáèòðûí ø¿¿õ ▪ 38 
àðãà õýìæýý ▪ 312 
àðãà õýìæýý àâàõûã òóøààõ, 
òîãòîîõ ▪ 356 
àðãà õýìæýý, ¸ñëîëûí àæèëëàãàà 
▪ 415 
àðãà õýìæýýíèé òóõàé øèéäâýð  
▪ 133 
àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿í ▪ 473 
àðãà, ìºíãº õºðºíãº ▪ 311 
àðä÷èëàë, àðä÷èëñàí ¸ñ ▪ 140 
Àðä÷èëñàí áîëîí Ýíõèéí 
æóðìààð íýãäýõ àñóóäàë ýðõýëñýí 
Çºâëºõ õîðîî ▪ 18 
àðä÷èëñàí á¿ãä íàéðàìäàõ óëñ  
▪ 140 
àðäûí àìàí çîõèîëûí ÷óõàë 
ìàòåðèàë ▪ 239 
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ард нийтийн санал асуулгатай 
холбоотой захиргааны асуудал ▪ 
15 
àðçãàð ìàòåðèàë ▪ 221 
àðèëæàà, íàéìàà, õàðèëöàà, 
ìýäýýëýë ▪ 89 
àðèëæààã ò¿ð çîãñîîõ ▪ 554 
àðèëæààã ò¿ð çîãñîîõ àðãà õýìæýý 
▪ 312 
àðèëæààíä îðîëöîã÷, ¿íý 
õàÿëöàã÷ ▪ 53 
àðèëæààíû àñóóäàë, õýðýã ÿâäàë 
▪ 90 
àðèëæààíû áèçíåñ ▪ 90 
àðèëæààíû ãîë áàíê ▪ 407 
àðèëæààíû åðºíõèé òàëáàð ▪ 216 
àðèëæààíû æóðàì ▪ 554 
àðèëæààíû çóó÷ëàã÷ áóþó 
ñîëèëöîîíû ìýðãýæèëòýí ▪ 131 
àðèëæààíû òîãòñîí æèøèã ▪ 520 
àðèëæààíû õàãàñ õýëöýë ▪ 435 
àðèëæààíû õàíäèâ ▪ 554 
àðèëæààíû õýðýãñëèéã ýçýìøèã÷  
▪ 51 
àðèëæààíû õÿçãààðëàëò ▪ 554  
àðèóí öýâðèéí òºâøèí ▪ 138 
àðèóí, îíãîí ÿâäàë ▪ 76 
àðèóòãàë ▪ 525 
àðõèâ ▪ 39 
àðõèíû òºðëèéí óíäààíû 
òàòâàðààñ çàéëñõèéõ ▪ 181 
àð÷èõ, ãàðãàõ, óñòãàõ, õàñàõ ▪ 138 
àñàð õºíãºí íèñýõ òºõººðºìæ ▪ 533 
àñàð õóðäòàé õàðèëöàà õîëáîîíû 
äýä á¿òýö ▪ 533 
àñàð õóðäòàé õàðèëöàà õîëáîîíû 
ñóóðü, ¿íäýñ ▪ 533 
àñàð õóðäòàé õàðèëöàà õîëáîîíû 
ñ¿ëæýý ▪ 533 

àñðàìæ ¿ç¿¿ëýõ áîëîí àñðàí 
õàìãààëàõ øèéäâýð ▪ 577 
àñðàìæèéí áîëîí ñààòóóëàõ 
áàéãóóëàìæ ▪194 
àñðàìæèéí ãàçàð ▪ 233 
àñðàí õàìãààëàã÷ ▪ 225 
àñðàí õàìãààëàëò ▪ 560, ▪ 576 
àñðàí õàìãààëàëò ýõëýõ ▪ 89 
àñðàí õàìãààëàëò, àëáàäàí 
ñààòóóëàõ, õîðèõ, õÿíàëò, 
õàäãàëàëò, õàìãààëàëò ▪ 126 
àñðàí õàìãààëàëò, èâýýë ▪ 225 
àñðàí õàìãààëàëòûí õÿíàã÷ ▪ 534 
àñðàí õàìãààëàõ ▪ 225 
àñðàí õàìãààëàõ, õàðãàëçàí 
äýìæèõ ▪ 576 
àñðóóëàõ, õîðèõ õ¿ñýëò ▪ 465 
àñóóäàë, áýðõøýýë, õ¿íäðýë ▪ 410 
àñóóäàë/áèçíåñ ýðõëýõ ▪ 131 
àñóóäëûã øàëãóóëàõààð îëîí 
íèéòýä ìýäýýëýõ ▪ 150 
àñóóëãà, àñóóëãûí õóóäàñ ▪ 435 
àñóóëò ▪ 435 
àñóóëò áýëäýã÷ ▪ 435 
àñóóëò òàâèõ ýðõ ▪ 481 
àñóóëòàíä õàðèóëàõã¿é áàéõ ýðõ  
▪ 481, ▪ 484 
àòîìûí ýð÷èì õ¿÷, õ¿÷èí ÷àäàë  
▪ 42 
àóäèò áîëîí õÿíàëò øàëãàëòûí 
òóõàé áè÷ãýýð ãàðãàñàí ä¿ãíýëò  
▪ 587 
àóäèò õÿíàëò øàëãàëòûí 
òîãòîëöîî ▪ 44 
àóäèò, õÿíàëò øàëãàëòûí 
àæèëòàí ▪ 44 
àóäèò, õÿíàëò øàëãàëòûí òàéëàí 
▪ 44 
àóäèò, õÿíàëò øàëãàëòûí 
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òýìäýãëýë ▪ 44 
àóäèò, õÿíàí øàëãàëò ▪ 44 
àóäèòîðûã òîìèëîõ ▪ 36 
àõëàõ ã¿éöýòãýõ çàõèðàë ▪ 499 
àõëàõ äàðààëàë, àõìàä, 
àæèëëàñàí õóãàöàà ▪ 500 
àõëàõ øàòíû áîëîâñðîëûí 
ñóäàëãààíû àëáàí õààã÷ ▪ 499 
àõìàä àëáàí òóøààëòàí ▪ 499 
àõìàä áàãø ▪ 499 
àõìàä äàé÷äûí òýòãýâýð ▪ 570 
àõìàä èðãýí ▪ 499 
àõìàä íàñòíû àæèë ýðõëýëò ▪ 171 
àõìàä íàñòíû àæèë ýðõëýëòèéã 
äýìæèõ òàòààñ ▪ 172 
àõìàä íàñòíû òºâ ▪ 70 
àõìàä õ¿ì¿¿ñèéí íèéãìèéí 
õàìãààëàë ▪ 580 
àõìàä õ¿ì¿¿ñèéí íèéãìèéí 
õàìãààëëûí áàéãóóëàìæ ▪ 580 
àõìàä, àõëàõ, òýðã¿¿í, äàâóó ▪ 499 
àõìàä, áàãèéí àõëàã÷ ▪ 67 
Àõìàäóóäûí õºäºëìºð 
ýðõëýëòèéí ìýäýýëëèéí òºâ ▪ 171 
àõóéí õýðýã, äîòîîäûí áàéäàë ▪ 
159 
à÷, çýý ▪ 221 
à÷àà ▪ 68 
à÷àà à÷óóëàõ àæèëëàãààíû 
ìåíåæìåíò ▪ 104 
à÷àà à÷óóëàõ áàòàëãààíû ìºíãº  
▪ 104 
à÷àà à÷óóëàõ áèçíåñ ▪ 104 
à÷àà à÷óóëàõ êîíòðàêò ▪ 104 
à÷àà à÷óóëàõ êîíòðàêòûí æóðàì, 
íºõöºë ▪ 104 
à÷àà à÷óóëàõ òºëáºð, õºëñ ▪ 104 
à÷àà à÷óóëäàã êîìïàíè ▪ 104 
à÷àà áóóëãàõ ▪ 565 

à÷àà áóóëãàõ áîîìò ▪ 565 
à÷àà áóóëãàõ õóãàöàà ▪379, ▪ 549 
à÷àà ãýìòýýñíèé õàðèóöëàãà ▪ 289 
à÷àà èëãýýã÷ ▪ 104, ▪ 506 
à÷àà èëãýýõ çóó÷ëàëûí áèçíåññ, 
àëáà ▪ 506 
à÷àà òýýâðèéí óñàí çàìûí çýýë  
▪ 296 
à÷àà òýýâýð ▪ 68, ▪557 
à÷àà òýýâýðë¿¿ëýõ ãýðýý ▪ 212 
à÷àà òýýâýðëýëò ▪ 68, ▪ 212 
à÷àà òýýâýðëýëòèéí äààòãàë ▪ 212 
à÷àà òýýâýðëýëòèéí êîíòðàêò ▪ 68 
à÷àà òýýâýðëýëòèéí õºëñ ▪ 212 
à÷àà òýýâýðëýëòèéí õóãàöàà ▪ 378 
à÷àà òýýâýðëýõ òýýâðèéí õýðýãñýë 
▪212 
à÷àà òýýâýðëýõ; èëãýýõ, ÿâóóëàõ  
▪ 505 
à÷àà òýýø ▪ 48, ▪ 301 
à÷àà òýýø, ¿¿ðýã, òºâºã äàðàìò 
▪ 59 
à÷àà õ¿ëýýí àâàã÷, çóó÷ëàã÷ ▪ 104 
à÷àà õ¿ðãýõ, ÿëòàí øèëæ¿¿ëýõ 
ãàçàð ▪ 392 
à÷àà, áàðàà à÷èõ áîîìò ▪ 397 
à÷àà, áàðàà áóóëãàõ áîîìò ▪ 397 
à÷àà, êàðãî ▪ 281 
à÷àà, áàðàà íèéë¿¿ëýõ ▪ 139 
à÷ààëàõ, à÷èëò ▪ 296 
à÷ààíû à÷óóëñàí òàéëàí ▪104 
à÷ààíû áàãëàà, áîîäîë ▪ 505 
à÷ààíû äààòãàë ▪ 68 
à÷ààíû äàãàëäàõ áè÷èã ▪ 104 
à÷ààíû äàãàëäàõ õóóäàñ ▪ 68 
à÷ààíû ìýä¿¿ëýã ▪ 306 
à÷ààíû òàëààð áè÷ãýýð ãîìäîë 
ãàðãàõ ▪ 586 
à÷ààíû õýñýã ▪ 505 
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à÷èëò ▪ 296 
à÷èëòûí æèí ▪ 296 
à÷èõ ▪ 168 
à÷èõ, öýíýãëýõ õóãàöàà ▪ 377 
àøãàà áèå äààí íýìýãä¿¿ëýõ ▪ 246 
àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà ▪ 339 
àøãèéí áóñ äîòîîäûí êîðïîðàö ▪ 
339 
àøãèéí áóñ äîòîîäûí õóóëèéí 
ýòãýýä ▪ 339 
àøãèéí áóñ êîðïîðàö ▪ 339 
àøãèéí áóñ õóóëèéí ýòãýýä ▪ 339 
àøãèéí íºõºí îëãîâîðûí 
íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõ ▪ 479 
àøãèéí òºëºº êîðïîðàö ▪ 414 
àøãèéí òºëºº õóóëèéí ýòãýýä  
▪ 414 
àøèã áà àëäàãäàë ▪ 215 
àøèã îëãîõ/¿ð ä¿íãèéí áàòàëãàà  
▪ 221 
àøèã îëäîã ¿íýò öààñ ▪ 414 
àøèã îëîõ ¿éëäâýðëýë ▪ 414 
àøèã îðëîãî õ¿ðòýã÷èä ▪ 52 
àøèã îðëîãûí ãýð÷èëãýý ▪ 72 
àøèã îðëîãûí äàíñ, äýâòýð ▪ 52 
àøèã îðëîãûí õýìæýý ▪ 27 
àøèã ñîíèðõëûí äýýä òºâøèí ▪ 
231 
àøèã ñîíèðõëûí çºð÷èëòýé 
¿éëäýë ▪ 7 
àøèã òóñ îëîã÷, îðëîãî õ¿ðòýã÷, ºâ 
õ¿ðòýã÷, õºíãºëºëò ýäëýã÷ ▪ 52 
àøèã òóñ õ¿ðòýã÷äýä íîãäîõ õóâü 
õýìæýý ▪ 504 
àøèã òóñ, ¿ð àøèã, äàâóó òàë ▪ 17 
àøèã, àëäàãäàë ▪ 414 
àøèã, àëäàãäëûã áàëàíñëàõ ▪ 350 
àøèã, àëäàãäëûí òàéëàí ▪ 523 
àøèã, àëäàãäëûí òóõàé íýãäñýí 

ìýäýãäýë ▪ 104 
àøèã, îðëîãî, äàâóó òàë, òýòãýëýã 
▪ 52 
àøèã, öýâýð îðëîãî ▪ 414 
àøèãàà íýìýãä¿¿ëýõ ▪ 192 
àøèãã¿é áàéäàë, ñààòàë, ýâäðýë, 
ãýì õîð, õîõèðîë ▪ 148 
àøèãëààã¿é ãàçàð ▪ 566 
àøèãëàã÷, õýðýãëýã÷ ▪567 
àøèãëàëò, õýðýãëýëò ▪ 188 
àøèãëàõ çîðèëãûã ººð÷ëºõ ▪ 25 
àøèãëàõ õýðýãëýõ/ îíöãîé ýðõ  
▪ 185 
àøèãëàõ ýðõ ▪ 467 
àøèãëàõ, àëäàõã¿é áàéõ ▪ 46 
àøèãëàõ, õýðýãëýõ ¿éëäýë ▪ 9 
àøèãëàõ, õýðýãëýõ, àøèãëàõ ýðõ  
▪ 567 
àøèãëàõ, õýðýãëýõ, äàðëàõ ▪ 191 
àøèãòàé áèçíåñ ▪ 414 
àøèãòàé áèçíåñ, òºñºë ▪ 414 
àøèãòàé çàãâàðûí ýðõ á¿õèé 
ºì÷ëºã÷ ▪ 361 
àøèãòàé çàãâàðûí ýðõèéí á¿ðòãýë 
▪ 453 
àøèãòàé çàðäàë ▪ 414, ▪ 567 
àøèãòàé çàðëàãà ▪ 52 
àøèãòàé òàëáàé, á¿ñ ▪ 296 
àþëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ¿¿ðýã  
▪ 289 
àþóë áóþó áîëîí ãýìòýë ▪ 128 
àþóë áóþó/áîëîí õîð õºíººë  
▪ 128 
àþóë çàíàë ▪ 549 
àþóë òîõèîëäîõ, àþóëûí 
òîõèîëäîë ▪ 347 
àþóë, ãýìòëýýñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ ▪ 405 
àþóë, ñ¿éðýë, ãàìøèã ▪ 65 
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àþóë, õîð, çàíàëõèéëýë ▪ 128 
àþóë, ýðñäëýýñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ ▪ 405 
àþóë, ýðñäýë, ìºðèéòýé òîãëîîì ▪ 
228 
àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 
àðãà õýìæýý ▪ 312 
àþóëã¿é áàéäàë áîëîí äýã æóðàì 
▪ 497 
àþóëã¿é áàéäàë õàðèóöàã÷ ▪ 384 
àþóëã¿é áàéäàë õàðèóöñàí ýòãýýä 
▪ 383 
àþóëã¿é áàéäàë, õàäãàëàëò, 
õàìãààëàëò ▪ 489 
àþóëã¿é áàéäàë, õàìãààëàëò, 
áàòàëãàà, áàðüöàà ▪ 496 
àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíäèéí 
õÿíàëò, ìåíåæìåíòèéí æóðàì, 
ä¿ðýì ▪ 489 
àþóëã¿é áàéäëûã áóñíèóëàõ ▪ 66 
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ¿¿ðýã ▪ 
289 
àþóëã¿é áàéäëûí àðãà õýìæýý ▪ 
497 
àþóëã¿é áàéäëûí çîðèëãî ▪ 433 
àþóëã¿é áàéäëûí îíîøëîãîî, 
øàëãàëò, õÿíàëò ▪ 489 
àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàã÷, 
ìåíåæåð  
▪ 489 
àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëò ▪ 498 
àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëò, 
ìåíåæìåíòèéí æóðàì, ä¿ðýì  
▪ 489 
àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëòûí 
æèøèã çàðäàë ▪ 520 
àþóëã¿é áàéäëûí /íýìýëò 
òºõººðºìæººð òîíîãëîõ ▪ 214 
àþóëã¿é óñ, óñàí á¿ñ ▪ 489 

àþóëã¿éí àæèëëàãààíû æóðàì  
▪ 498 
àþóëã¿éí àæëûí òóõàé çààëò ▪ 424 
àþóëã¿éí çààëò ▪ 423 
àþóëã¿éí çîðèëãîîð ò¿ð á¿ðòãýõ  
▪ 423 
àþóëã¿éí çîðèëãîîð øèëæ¿¿ëýõ  
▪ 555 
àþóëã¿éí çîðèóëàëòààð 
øèëæ¿¿ëñýí ºì÷ ▪ 419 
àþóëã¿éí ýðõýý õýðýãæ¿¿ëýõ ▪ 188 
àþóëòàé ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ ▪ 561 
àþóëòàé ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ 
¿éëäâýðëýã÷ ▪ 306 
àþóëòàé îñîë ▪ 155 
àþóëòàé ýä ç¿éë, ìàòåðèàë ▪ 128 
àþóëûã çàéëóóëàõ àðãà õýìæýý  
▪ 312 
àþóëûí òýòãýìæ ▪ 128 
àÿëàã÷, æóóë÷èí, õóäàëäààíû 
òºëººëºã÷ ▪ 557 
àÿëàë ▪ 575 
àÿëàë æóóë÷ëàë ▪ 552 
àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñ ▪ 557 
àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñ 
ýðõëýã÷ ▪ 63 
àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãýð÷èëãýý ▪ 557 
àÿëàë æóóë÷ëàëûí çàðäàë ▪ 557 
àÿëàë æóóë÷ëàëûí ýõ ¿¿ñâýð ▪ 
552 
àÿëàëààð, àÿëàëûí ÿâöàä ▪ 351 
àÿëàëä ãàðàõûã õîðèãëîõ ▪ 415 
àÿëàëûí çàðäàë ▪ 557 
àÿëàëûí ºðòºã ▪ 557 
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áààñ, ÿëãàäàñ, ºòãºí ▪ 185 
áàã ▪ 122 
áàã ▪ 544 
áàãà çýýë/ãîìäëûí øààðäëàãà  
 
▪ 275 
áàãà íàñíû õ¿í, ãýðýýíèé ýðõ ç¿éí 
÷àäàìæèä õ¿ðýýã¿é íàñ ▪ 248 
áàãà íàñíû õ¿¿õýä àëàõ ▪ 278 
áàãà îâðûí òýýâðèéí õýðýãñýë 
æîëîîäîõ ¿íýìëýõ ▪ 290 
áàãà ñóðãóóëü ▪ 168 
áàãà ¿íýòýé õóâüöàà ▪ 337 
áàãà õóðàë ▪ 101 
áàãà õýìæýýíèé áàðüöàà ▪ 508 
áàãà õýìæýýíèé òîðãóóëü ▪ 34 
áàãà, äîîä òóøààëûí õ¿í ▪ 275 
áàãàæ õýðýãñýë ▪ 179 
áàãàæ õýðýãñýë, õýý òîâîéëãîõ 
 ▪ 550 
áàãàñãàõ, áóóðóóëàõ, öººðºõ, 
õîðîãäîõ ▪ 135 
áàãàñãàõ, áóóðóóëàõ, öóöëàõ, 
õýðýãñýõã¿é áîëãîõ ▪ 1 
áàãèéí íýðñ ▪ 122 
áàãòààìæ õýìæýý ▪ 438 
áàãòààõ, îðóóëàõ ▪ 242 
áàãö õóâüöàà ýçýìøèã÷, õóâüöàà 
ýçýìøèã÷èéí ¿íýëãýýíèé ýðõ ▪ 37 
áàãø íàðûí ìýðãýæèë 
äýýøë¿¿ëýõ êîëëåæ ▪ 87 
áàãø, ñóðãàã÷ ▪ 544 
áàãø, ñóðãàã÷, çààâàðëàã÷ ▪ 254 
áàãøèéí äýýä ñóðãóóëü ▪ 544 

áàãøëàõ íèñëýãèéí àðãà ▪ 254 
áàéãàà ãàçàð ▪ 393 
áàéãàëèéí ãàìøèã ▪ 333 
áàéãàëèéí äóðñãàë ▪ 334 
áàéãàëèéí æèìñ ▪ 334 
áàéãàëèéí íîãîîí á¿ñ, ä¿¿ðýã  
▪ 334 
áàéãàëèéí íîãîîí ºíãº ▪ 334 
áàéãàëèéí íºõöëèéã ñóäàëäàã 
àæèëòàí ▪ 334 
áàéãàëèéí íºõöëèéã õàìãààëàõ 
á¿ñ ▪ 334 
áàéãàëèéí íºõöºë ▪ 334 
áàéãàëèéí ò¿¿õ ▪ 334 
áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçàð ▪198  
áàéãàëèéí õ¿÷ ▪ 206, ▪399  
áàéãàëèéí õ¿÷èí ç¿éë ▪ 334 
áàéãàëèéí öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí  
▪ 334 
áàéãàëèéí ýêî ñèñòåì, ýêîëîãè  
▪ 334 
áàéãàëèéí ýêî ñèñòåìèéã 
õàìãààëàõ á¿ñ ▪ 334 
áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãëàñíû 
òàòâàð, ðîÿëòè ▪ 320 
áàéãàëèéí ¿ç¿¿ëáýðèéí òàëáàé  
▪ 334 
áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ íºëººíèé 
¿íýëãýýíèé òàéëàí ▪ 523 
áàéãàëü îð÷íû áàéöààã÷, 
ìåíåæåð ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû áîõèðäëûí ýõ 
ñóðâàëæ ▪ 511 
áàéãàëü îð÷íû áîõèðäóóëàëò  
▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû æóðàì ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû çºð÷èë/ãýìò õýðýã 
▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû èíæåíåð, òåõíèê÷  
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▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû ìàðãààí ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû ìàðãààíû çóó÷ëàë, 
ýâëýð¿¿ëýëò, çîõèöóóëàëò ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíò, 
õÿíàëò ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû íºëººëëèéí 
¿íýëãýý ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû îðîí íóòãèéí àëáà, 
àãåíòëàã ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû ñòàíäàðò ▪ 178 
áàéãàëü îð÷íû òåõíîëîãè ▪ 178 
áàéãàëü îð÷íû ¿éëäâýðëýë ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íû õàìãààëàëò ▪ 178 
áàéãàëü îð÷íû ýð¿¿ë àõóé ▪ 178 
áàéãàëü îð÷íû ýðõ ▪ 178 
áàéãàëü îð÷íûã áîõèðäóóëàõ  
▪ 177 
áàéãàëü îð÷íûã áîõèðäóóëàõ ýõ 
¿¿ñâýð ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íûã ñàéæðóóëàõ 
çàðäàë ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íûã ñàéæðóóëàõ 
òºëáºð ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ õàðèó 
àðãà õýìæýýíèé òºñºë ▪ 177 
áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ õ¿íäýò 
áàéöààã÷ ▪ 233 
áàéãàëü õàìãààëàõ êîìïàíèò 
àæèë ▪ 334 
áàéãàëü, çàí àðàíøèí, øèíæ 
÷àíàð ▪ 334 
áàéãóóëàìæèéã ýçýìøèã÷ ▪ 398 
áàéãóóëàìæèéí ò¿ðýýñ, ëèçèíã ▪ 
194 
áàéãóóëàìæèéã õàìãààëàõ ä¿¿ðýã 
▪ 194 
áàéãóóëàõ ãýðýý ▪ 108 
áàéãóóëàõ òºëºâëºãºº ▪ 120 

áàéãóóëàõ, ä¿ãíýëò, ø¿¿õèéí 
øèéäâýð ▪ 99 
áàéãóóëàõ, íýýõ çºâøººðºë ▪ 380 
áàéãóóëàõ, ¿¿ñãýõ ▪ 120 
áàéãóóëëàãà áàéãóóëàõàä 
òàâèãäàõ øààðäëàãà ▪ 468 
áàéãóóëëàãà á¿ðýí ýðõ/õ¿÷èí 
÷àäëàà àëäàõ ▪ 283 
áàéãóóëëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò, 
áàéãóóëàìæ ▪ 357 
áàéãóóëëàãà, êîðïîðàöûã õ¿÷èíã¿é 
ãýæ ¿çýõ ▪ 342 
áàéãóóëëàãà, ¿íäýñëýë, ºâ 
çàëãàìæëàã÷èéã òîãòîîõ ▪ 253 
áàéãóóëëàãûã ººð÷ëºí øèíý÷èëæ 
çîõèîí áàéãóóëàõ ▪  461 
áàéãóóëëàãûí äîòîîä ìýäýýëýë 
àøèãëàæ áèðæèéí õýëýëöýý, 
àðèëæàà õèéõ ▪ 251 
áàéãóóëëàãûí çàðãà, õÿíàí 
øèéäâýðëýõ àæèëëàãàà ▪ 19 
áàéãóóëëàãûí ìåíåæìåíò, 
óäèðäëàãà ▪ 357 
áàéæ ÿäàí õîëõèõ ▪ 424 
áàéëäààíû àæèëëàãààã çîãñîîõ 
 ▪ 477 
áàéëäààíû õºëºã îíãîö ▪ 320,  
▪ 578 
áàéëöààã¿é, ñóðàãã¿é àëãà áîëñîí 
▪ 322 
áàéíãà îðøèí ñóóãàà ãàçàð, 
âåêñåëèéí òºëáºð õèéõ ãàçàð, 
õóóëü ¸ñíû õàÿã ▪ 159 
áàéíãà îðøèí ñóóãàà ãàçðûí 
õóóëü ▪ 284 
áàéíãà îðøèí ñóóã÷ ▪ 470 
áàéíãà îðøèí ñóóã÷èéí á¿ðòãýë  
▪ 470 
áàéíãà îðøèí ñóóã÷èéí 
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á¿ðòãýëèéí ãàçàð ▪ 470 
áàéíãà îðøèí ñóóã÷èéí 
á¿ðòãýëèéí êàðò ▪ 470 
áàéíãà îðøèí ñóóã÷èéí òàòâàð ▪ 
470 
áàéíãà îðøèí ñóóäàã ãàçàð, õàÿã ▪ 
392 
áàéíãà îðøèí ñóóäàãã¿é ýòãýýä ▪ 
339 
áàéíãà õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý ▪ 
312 
áàéíãà, ¿íäñýí îðøèí ñóóäàã 
ãàçàð, õàÿã ▪ 393 
áàéíãûí áèçíåñ ▪ 454 
áàéíãûí æóðàì ▪ 521 
áàéíãûí çàðëàãà ▪ 205 
áàéíãûí çàõèðàë ▪ 521 
áàéíãûí îðøèí ñóóã÷èéí 
á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý ▪ 470 
áàéíãûí îðøèí ñóóõ ãàçàð, õàÿã ▪ 
379 
áàéíãûí óðò õóãàöààíû ãýðýý ▪ 
108 
áàéíãûí õîðîî ▪ 521 
áàéíãûí õÿíàëò øàëãàëò ▪ 454 
áàéíãûí, ¿ðãýëæèëñýí õóãàöàà ▪ 
379 
áàéð çóó÷ëàõ áèçíåñ ▪ 4 
áàéð ñóóðèéí àíãèëàëûí 
òîãòîëöîî ▪ 83 
áàéð ñóóðü ººð÷ëºãäºõ ▪ 75 
áàéð ñóóðü ººð÷ëºãäºõ, øèëæèõ ▪ 
75 
áàéð, áàéãóóëàìæ ▪ 195 
áàéð, õýñýã, ýðã¿¿ë, çîãñîîë, 
ºðòºº ▪ 524 
áàéðëàæ, àøèãëàñàíû õóðààìæ ▪ 
200 
áàéðëàõ, áàéðøäàã ãàçàð ▪ 393 

áàéðíû á¿ðòãýë ▪ 451 
áàéðøèë ººð÷ëºãäºõ ▪ 75 
áàéðøèë, àëáàí òóøààë, áàéäàë  
▪ 397 
áàéðøëûí áàéäàë ▪ 100 
áàéõã¿é áîëîõûã áàòëàõ ▪ 19 
áàéõã¿é, õ¿ðýëöýí èðýýã¿é ýòãýýä 
▪ 2 
áàéöààã÷ ▪ 252 
áàéöààã÷, øàëãàã÷ ▪ 183 
áàéöààëò ▪ 262 
áàéöààëòûí òýìäýãëýë ▪ 586 
áàéøèí ºì÷ëºã÷ ▪ 361 
áàéøèí õóäàëäàæ àâàõ 
çîðèóëàëòòàé óðò õóãàöààíû 
õàäãàëàìæ ▪ 300 
áàéøèí, áàðèëãà áàéãóóëàìæ 
áàðèõòàé õîëáîîòîé ýðõ ç¿éí àêò 
▪ 9  
áàéøèíãèéí á¿ðòãýëèéí 
áàòàëãààò õóâü ▪ 73 
áàéøèíãèéí ºðãºòãºë ▪ 192 
áàëàíñûí íýãòãýãäñýí òàéëàí  
▪ 104 
áàëàíñûí ¿íý, á¿ðòãýãäñýí ¿íý ▪ 
56 
áàëëóóð, õóñóóð, öýâýðëýãýý ▪ 179 
áàíê, áàíêíû áàéãóóëëàãà ▪ 49 
áàíêíû áàéãóóëëàãà ▪ 49 
áàíêíû ã¿éëãýýíèé õÿçãààðëàëò  
▪ 473 
áàíêíû òîëãîé êîìïàíè ▪ 49 
áàíêíû òºëáºðèéí áàòàëãàà ▪ 49 
áàíêíû ¿ëäýãäëèéí òîîöîîíû 
òºëáºðèéí õóóäàñ ▪ 48 
áàíêíû ¿íäñýí áàéãóóëëàãà ▪ 406 
áàíêíû õàäãàëàìæèéí äýâòýð ▪ 49 
áàðàà ▪ 219 
áàðàà áîëîã÷, ýë÷èí ñàéäûí 
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ÿàìíû àæèëòàí, òàâèëãà ▪ 532 
áàðàà á¿ãäèéã õóäàëäàæ àâàõ, 
òóõàéí áàðààã õóäàëäàõ áîäîëã¿é 
áàéõ ▪ 7 
áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàòàëãàà ▪ 
497 
áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
áàòàëãààíû ýðõ ▪ 498 
áàðàà áýëòãýí íèéë¿¿ëýõ ▪ 535 
áàðàà ã¿éëãýýíýýñ ãàðñíû àøèã  
▪ 215 
áàðàà äàìëàí õóäàëäàõ áóþó 
áîðëóóëæ ÷àäàõã¿é áàéõ ¿éëäýë  
▪ 7 
áàðàà èìïîðòëîõ áèçíåñ ▪ 239 
áàðàà íèéë¿¿ëýõ ▪ 139 
áàðàà îðóóëàëò, èìïîðò ▪ 239 
áàðàà ñîëèëöîîíû ãýðýý ▪ 184 
áàðàà ñîëèëöîîíû õýëöýë ▪ 184 
áàðàà òýýâýðëýëò ▪ 68 
áàðàà ¿éëäâýðëýñýí ãàçàð ▪ 299 
áàðàà õóäàëäàí àâàõ õ¿ñýëò ▪ 81 
áàðàà õóäàëäàõ áàðèìò áè÷èã, 
ãýð÷èëãýýíèé áàòàëãààã ãàðãàæ 
ºãºõ áèçíåñ ▪ 60 
áàðàà õóäàëäàõ ãýðýý ▪ 109 
áàðàà õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ ▪ 
490 
áàðàà õ¿ðã¿¿ëýõ íýõýìæëýë ▪ 53 
áàðàà ýêñïîðòëîõ ìýäýãäýë ▪ 134 
áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿í ▪ 91 
áàðàà, õóäàëäàà ▪ 316 
áàðààã õÿìä ¿íýýð ãàðãàõ, 
äåìïèíã ▪ 162 
áàðààíû äààòãàëûí íèéò õýìæýý ▪ 
20 
áàðààíû íýðèéí á¿ðòãýë ▪ 453 
áàðààíû òàòâàð ▪ 91 
áàðààíû òîãòìîë ìàãàäëàí 

øàëãàëò ▪ 454 
áàðààíû òýìäãèéí á¿ðòãýë ▪ 453,  
▪ 553 
áàðààíû òýìäãèéí á¿ðòãýëèéã 
ýñýðã¿¿öýæ ãîìäîë ãàðãàõ ▪ 33 
áàðààíû òýìäãèéí ýðõ ▪ 553 
áàðààíû òýìäãèéí ýðõ ýçýìøèã÷  
▪ 232 
áàðààíû òýìäãèéí ýõíèé á¿ðòãýë 
▪ 358 
áàðààíû òýìäýã ▪ 553 
áàðààíû òýìäýã á¿ðòã¿¿ëýõ 
ºðãºäºë ▪ 36 
áàðààíû òýìäýã á¿ðòã¿¿ëýõ 
ºðãºäºë ãàðãàõ õóãàöàà ▪ 129 
áàðààíû òýìäýã á¿ðòã¿¿ëýõ òóõàé 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí ºðãºäºë ▪ 586 
áàðààíû òýìäýã á¿ðòã¿¿ëýõ 
õóãàöàà ▪ 130 
áàðààíû òýýâýð ▪ 557 
áàðààíû õóäàëäàà ▪ 490 
áàðààíû øîøãî, òýìäýã, ìàðê, 
÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í, îëîíä 
òàíèãäñàí áàðàà ▪ 57 
áàðàãäóóëàõ, áóöààõ, ñýðãýýõ 
òóõàé ãîìäëûí øààðäëàãà ▪ 81 
áàðèâ÷èëæ, ñààòóóëàëã¿éãýýð ÿë 
òóëãàõ ▪ 246 
áàðèâ÷ëàãäàõã¿é áàéõ ýðõ ÿìáà  
▪ 410 
áàðèâ÷ëàõ áàãàæ õýðýãñýë ▪ 550 
áàðèâ÷ëàõ òóõàé õ¿ñýëò ▪ 466 
áàðèâ÷ëàõ øèéäâýð ▪ 577 
áàðèâ÷ëàõ, áèò¿¿ìæëýõ, òîìèëãîî 
▪ 42 
áàðèâ÷ëàõ, ñààòóóëàõ øàëòãààí  
▪ 442 
áàðèâ÷ëàõ, ñààòóóëàõ, öàãäàí 
õîðèõ ▪ 39 



 
771 

 

áàðèâ÷ëàõ, ñààòóóëàõ, öàãäàí 
õîðèõ õ¿ñýëò ▪ 465 
áàðèâ÷ëàõààñ ÷ºëººëºãäºõ ýðõ 
ÿìáà ▪ 410 
áàðèãäñàí ò¿ðýýñèéí áàéð, 
áàéøèí ▪ 105 
áàðèëãà áàðèõ ¿¿ðýã õ¿ëýýõ ▪ 176 
áàðèëãà áàðèõ, áàðèëãûí 
çºâøººðºë àâàõ òóõàé áè÷ãýýð 
ãàðãàñàí ºðãºäºë ▪ 585 
áàðèëãà áàðèõòàé õîëáîîòîé 
õóóëü ▪ 106 
áàðèëãà áàðèõûã õÿçãààðëàõ ▪ 473 
áàðèëãà íóðààõ ▪ 59 
áàðèëãà ºì÷ëºã÷ ▪ 59 
áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë 
ã¿éöýòãýã÷ ▪ 385 
áàðèëãà óãñðàëòûí òàëáàé ▪ 59 
áàðèëãà, áàéãóóëàìæ, íîìëîë ▪ 
166 
áàðèëãà, áàéãóóëàìæ, õèéö ▪ 105 
áàðèëãà, áàéøèí ▪ 59 
áàðèëãà, áàéøèí áàðèõ 
çºâøººðºë õ¿ñýõ ▪ 34 
áàðèëãûí ãàçàð ▪ 508 
áàðèëãà, ãàçðûí õàðüöàà ▪ 59 
áàðèëãàæèëòûí ¿íäýñíèé áîíä ▪ 
332 
áàðèëãàæèëòûí ¿íäýñíèé ñàí ▪ 
332 
áàðèëãàæèëòûí ¿íäýñíèé ñàíãèéí 
áîíä ▪ 332 
áàðèëãà÷äûí äóíäûí ñàí ▪ 106 
áàðèëãà÷äûí ºíäºð íàñíû 
òýòãýâðèéí õàðèëöàí àøãèéí 
òóõàé ãýðýý ▪ 109 
áàðèëãà÷èí /áàðèëãûí àæèë 
ã¿éöýòãýã÷ ▪ 59 
áàðèëãà÷èí ▪ 106 

áàðèëãûã í¿¿ëãýõ ▪ 460 
áàðèëãûí àæèë ▪ 106 
áàðèëãûí àæèë ã¿éöýòãýõ áèçíåñ  
▪ 61 
áàðèëãûí àæèë äóóññàíû øàëãàëò 
▪ 252 
áàðèëãûí àæë÷äûí íèéãìèéí 
õàìãààëëûí õàëààñíû íîì ▪ 580 
áàðèëãûí àæëûí àðãà áàðèë ▪ 105 
áàðèëãûí àæëûí çàðäàë ▪105 ,  
▪ 116 
áàðèëãûí àæëûí çºâøººðºë ▪ 106 
áàðèëãûí àæëûí çºâøººðºë àâàõ 
õóãàöàà ▪ 129 
áàðèëãûí àæëûí ñîíèðõîë ▪ 105 
áàðèëãûí àæëûí ÿâö ▪ 413 
áàðèëãûí àëèâàà àæèë ã¿éöýòãýõ 
êîíòðàêò ▪ 108 
áàðèëãûí áàéöààã÷ ▪ 106 
áàðèëãûí áèçíåñ ýðõëýã÷ ▪ 105 
áàðèëãûí áèçíåñ ýðõëýõ òóñãàé 
çºâøººðºë ▪ 105 
áàðèëãûí áèçíåñ, ¿éëäâýðëýë  
▪ 105 
áàðèëãûí á¿ðòãýë ▪ 59 
áàðèëãûí äààìàë ▪ 534 
áàðèëãûí çºâøººðºë ▪ 59 
áàðèëãûí èíæåíåð ▪ 105 
áàðèëãûí ìàòåðèàë ▪ 59, ▪ 105 
áàðèëãûí íèéò ºðòºã ▪ 551 
áàðèëãûí íèéò õýìæýý ▪ 551 
áàðèëãûí îðëîãûí õ¿¿ ▪ 257 
áàðèëãûí ï¿¿ñ ▪ 146 
áàðèëãûí ñàíõ¿¿æèëòèéí õîðøîî 
▪ 105 
áàðèëãûí ¿íäñýí õºðºíãèéí 
îðëîãûí õ¿¿ ▪ 257 
áàðèëãûí ¿íý ▪ 406 
áàðèëãûí õîëáîãäîëòîé ýðõ ç¿éí 

Á 



 
772 

 

àêò ▪ 59 
áàðèìæàà ▪ 447 
áàðèìò áè÷ãèéí ìàÿãò, õîîñîí çàé 
▪ 55 
áàðèìò áè÷ãèéí íîòëîõ áàðèìò ▪ 
159 
áàðèìò áè÷ãèéí í¿¿ðýí òàë ▪ 194 
áàðèìò áè÷ãèéí òàíèëöóóëãà ▪ 403 
áàðèìò áè÷èã ºãºõ, áàðèìò 
áè÷ãèéã òîäîðõîé æóðìààð 
á¿ðòãýõ, õàäãàëàõ ▪ 201 
áàðèìò áè÷èã òàðààõ ▪ 139 
áàðèìò áè÷èã ¿ç¿¿ëýõ, 
òàíèëöóóëàõ ▪ 528 
áàðèìò áè÷èã ¿ç¿¿ëýõ, õÿíàí 
õýëýëö¿¿ëýõýýð îðóóëàõ, 
òàíèëöóóëàõ, ¿íäýñëýãýý, òàéëáàð, 
áàòëàìæ, ºðãºäºë, ìýäýãäýë, 
ïàòåíò îëãîõ òóõàé áàòëàìæ ▪ 528 
áàðèìò áè÷èã, áàãàæ, õýðýãñýë, 
õºãæìèéí çýìñýã ▪ 254 
áàðèìò áè÷èã, âåêñåëü, öààñàí 
ìºíãºí òýìäýãò ▪ 364 
áàðèìò áè÷èã, ãýð÷èëãýý ▪ 158 
áàðèìò áè÷èãò ãàðûí ¿ñýã çóðñàí 
òàë, áàðèìò áè÷èãò ãàðûí ¿ñýã 
çóðàõ ýðõèéí èòãýìæëýë ▪ 507 
áàðèìò áè÷èãò òýìäýãëýãýý õèéõ ▪ 
176 
áàðèìò íîòîëãîîã øàëãàõ ▪ 183 
áàðèìò öóãëóóëàõ àæèëëàãàà ▪ 
195 
áàðèìò, áîäèò áàéäàë, áîëñîí 
ÿâäàë ▪ 195 
áàðèìòûã îëîõ, ä¿ãíýõ ▪ 203 
áàðüöàà àâàã÷ ▪ 326 
áàðüöàà ºãºã÷ ▪ 326 
áàðüöàà òºëºã÷ ▪ 388 
áàðüöàà òºëºõ øèéäâýð ▪ 141 

áàðüöàà, áàòàëãàà ºãºõ, 
áàðüöààëóóëàõ ▪ 394 
áàðüöàà, áàòëàí äààëòûã ò¿ð 
á¿ðòãýõ ýðõ çýýìøèã÷ ▪ 382 
áàðüöàà, ºðèéí áè÷ãèéí ¿íý ▪ 568 
áàðüöàà, ò¿ðýýñ, àæèë ã¿éöýòãýõ 
õóãàöàà ▪ 376 
áàðüöààãààð çààâàë ñóëëàõ ▪ 98 
áàðüöààëàã÷ ▪ 394 
áàðüöààëàí çýýëä¿¿ëýõ ãàçàð  
▪ 370 
áàðüöààëàõ ▪ 235 
áàðüöààëàõûã õîðèãëîñîí 
íýõýìæëýë ▪ 82 
áàðüöààëóóëàã÷ ▪ 394 
Áàðüöààëóóëàõ ñàíàë, áàðüöààíû 
ñàíàë ▪348 
áàðüöààëñàí èíäîññàìåíò ▪ 394 
áàðüöààëñàí ºì÷ ▪ 326 
áàðüöààëñàí ¿ë õºäëºõ õºðºíãº  
▪ 326 
áàðüöààíû ç¿éëýý õóäàëäàõ àâàõ 
ýðõýý àëäàõ ãýðýý ▪ 108 
áàðüöààíû ¿íäñýí äýýð ò¿ðýýñëýõ 
▪ 285 
барьцааны үндсэн дээрх 
түрээсийн баталгааны мөнгө▪ 497 
áàðüöààíû áàðàà, ýä ç¿éëñ ▪ 48 
барьцааны хүн, хүн барьцаалах  
▪ 233 
áàðüöààíû ýä ç¿éëñ ▪ 394 
áàðüöààíû ýä õºðºíãº ▪ 394 
áàðüöààíû ýðõ ▪ 394 
áàðüöààíû ýðõ íýýõ ▪ 180 
áàðüöààíû ýðõ ¿¿ñãýã÷ ýòãýýä  
▪ 386 
áàðüöààíû ýðõòýé ýòãýýä ▪ 382 
áàðüöààíû ýðõ ýçýìøèã÷ ýòãýýä  
▪ 387 
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áàðüöààнû ýðõ ç¿é, ¿¿ðýã, 
õàðèóöëàãà, øààðäëàãà, 
äààëãàâàð, ¿нý, õºëñ, òºëáºð, 
çàðäàë ▪ 75 
áàðüöààíû ýä õºðºíãèéã ºì÷ëºõ 
ýðõòýé ýòãýýä ▪ 387 
áàðüöààíààñ ÷ºëººëºõ ¿¿ðýã 
õ¿ëýýã÷ ▪346 
áàðüöààíààñ ñóëëàõ ▪ 457 
áàðüöààíä áàéãàà ¿ë õºäëºõ ýä 
õºðºíãèéã òºëæ àâàõ ▪ 207 
áàñàìæëàë, äîðîìæëîë ▪ 246 
баталгаа ▪ 577 
áàòàëãàà, áàðüöààíû ¿¿ðýã ▪ 471 
áàòàëãàà, áàòëàí äààëò, àâààëü ▪ 
536 
áàòàëãàà, ãýð÷èëãýý ▪ 158 
áàòàëãàà, ìýä¿¿ëýã ▪ 548 
áàòàëãàà, íîòîëãîî ▪ 47 
áàòàëãàà, íîòîëãîî, ìýä¿¿ëýã ▪ 40 
áàòàëãàà, íîòîëãîîíû àðãà ▪ 318 
áàòàëãàà îëãîñíû õóðààìæ ▪ 200 
áàòàëãààã¿é áîíä ▪ 56 
áàòàëãàà ºãºõ, ãàðûí ¿ñýã çóðàõ 
çàõèàëãà, õàíäèâ, ºãëºã, ãàðûí 
¿ñýã ▪ 529 
áàòàëãààã¿é áîíä ▪ 337 
áàòàëãààã¿é ìºíãºí ¿¿ðýã, áîíä ▪ 
563 
áàòàëãààæñàí áîíä ▪ 495 
áàòàëãààæñàí çýýë ▪ 495 
áàòàëãààæñàí ºð ▪ 495 
áàòàëãààæñàí ºðèéí áè÷èã ▪ 224 
áàòàëãààæñàí ¿íèéí ä¿í ▪ 224 
áàòàëãààæñàí ¿íý ▪ 562 
áàòàëãààæñàí ¿íýò öààñ ▪ 562 
áàòàëãààæñàí ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýë ▪ 
375 
áàòàëãààæñàí ¿¿ðýã, îáëèãàöè ▪ 

224 
áàòàëãààæñàí õºðºíãº ▪ 495 
áàòàëãààæñàí õóðààìæ/òºëáºð  
▪ 224 
áàòàëãààæóóëàõ, áýõæ¿¿ëýõ, 
íýãäýõ, íèéëýëò ▪ 104 
áàòàëãààíä øèëæ¿¿ëñýí ºì÷èéí 
ýðõ ▪ 483 
áàòàëãààíû áàðüöàà ▪ 497 
áàòàëãààíû áè÷èã ▪ 288 
áàòàëãààíû áîíä ▪ 224 
áàòàëãààíû áîíä ▪ 536 
áàòàëãààíû гэрээ ▪ 497 
áàòàëãààíû ìºíãº ▪ 497 
áàòàëãààíû òîãòîëöîî ▪ 577 
áàòàëãààíû òýìäýã ▪ 38 
áàòàëãààíû ¿íýìëýõ ▪ 72 
áàòàëãààíû õàðèëöàà ▪ 225 
áàòàëãààíû õàðèëöàà ▪ 536 
áàòàëãààíû õàðèëöàà õîëáîî  
▪ 225 
áàòàëãààíû õ¿¿ ▪ 497 
áàòàëãààíû õýðýãöýý ▪ 335 
áàòàëãààíû ýðõ ▪ 498 
áàòàëãààíû ýðõ ýçýìøèã÷ ▪ 497 
áàòàëãààò ãýðýýíèé ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýã÷ ▪ 245 
áàòàëãàà îëãîñíû õóðààìæ ▪ 200 
áàòàëãààò äààòãàëûí àøèã ▪ 52 
áàòàëãààòàé õóóëáàð ▪ 73 
áàòàëãààòàé õýìæýý ▪ 26 
áàòàëñíû ãýð÷èëãýý ▪ 71 
áàòëàìæ, çºâøººðºë, òîìèëãîî  
▪ 102 
áàòëàìæèëñàí òàìãà (ëàö) ▪ 493 
áàòëàí äààã÷ ▪ 224 
áàòëàí äààã÷èéí õàðèóöëàãà ▪ 289 
áàòëàí äààã÷èéí õàðèóöëàãà ▪ 536 
áàòëàí äààëò ▪ 48 
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áàòëàí äààëò ▪ 536 
áàòëàí äààëò, áàòàëãàà ▪ 224 
áàòëàí äààëòûí ãýðýý ▪ 536 
áàòëàí äààëòûí äààòãàëûí ãýðýý 
▪ 396 
áàòëàí äààëòûí ¿¿ðãèéí 
ã¿éöýòãýë ▪ 375 
áàòëàí äààëòûí õóãàöàà ▪ 377 
áàòëàí äààõ, áàòàëãàà ºãºõ ▪ 224 
áàòëàí õàìãààëàõ ▪ 137 
áàòëàí õàìãààëàõ àðãà õýðýãñýë ▪ 
311 
áàòëàí õàìãààëàõ õýðãèéã 
ÿâóóëàõ ▪13 
áàòëàõ øààðäëàãàã¿é íîòîëãîîíû 
áàðèìò ▪ 196 
áàòëóóëàõ, ñàéøààëãàõ õ¿ñýëò ▪ 
33 
áàòòàé õàäãàëàìæèéí õàéðöàãò 
õèéõ ▪ 433 
áàÿð õ¿ðãýñýí õàíäèâ ▪ 103 
áàÿðûí, àæëûí áóñ ºäºð, 
àìðàëòûí ºäºð ▪ 232 
áèå áèåý ¿ã¿éñãýñýí, çºð÷èëäñºí  
▪ 102 
áèå äààñàí (ñàëàíãàä) òàòâàð  
▪ 500 
áèå äààñàí àøãèéí òîãòîëöîî  
▪ 245 
áèå äààñàí ìýðãýæèë ▪ 245 
áèå äààñàí òàòâàðûí ñóóðü ▪  
500 
áèå äààñàí òºëáºð ▪ 500 
áèå äààñàí òºëáºðèéí íýõýìæëýë 
▪ 500 
áèå äààñàí øàëãàëò ▪ 500 
áèå ìàõáîäèä ó÷ðóóëñàí ãýì 
õîðûã àðèëãàõ ▪ 389 
áèå ìàõáîäèéã çîâîîí òàð÷ëààõ 

ÿë ▪ 113 
áèå ìàõáîäèéí õóâüä òàõèð äóòóó 
▪ 391 
áèå ìàõáîäèéí, áèå áÿëäðûí  
▪ 391 
áèåèéã íü ¿íýë¿¿ëýõ ▪ 420 
áèåèéí áàéäëûã øàëãàí òîãòîîõ  
▪ 183 
áèåèéí ãàëáèð ▪ 560 
áèåèéí õ¿÷íèé àæèë ▪ 391 
áèåèéí ýðõ ÷ºëººã õÿçãààðëàñíû 
ÿë øèéòãýë ▪ 432 
áèåë¿¿ëæ ÷àäàõã¿é áàéõ ▪ 196 
áèåë¿¿ëýëò, õýðýãæ¿¿ëýëò ▪ 238 
áèåë¿¿ëýõ àðãà ▪ 318 
áèåë¿¿ëýõ áîëîìæã¿é áàéäàë ▪ 
240 
áèåë¿¿ëýõ õóãàöàà ▪ 549 
áèåë¿¿ëýõ, àøèãëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ 
▪ 188 
áèåë¿¿ëýõ, ã¿éöýòãýõ ▪ 68 
áèåë¿¿ëýõ, ã¿éöýòãýõ àðãà ▪ 318 
áèåë¿¿ëýõ, ã¿éöýòãýõ òóõàé 
íýõýìæëýë ▪ 81 
áèåë¿¿ëýõ, äàãàæ ìºðäºõ, 
ã¿éöýòãýõ òóõàé òóøààë, òîãòîîë  
▪ 354 
áèåë¿¿ëýõ, íèéö¿¿ëýõ, 
ã¿éöýòãýõèéã øààðäàõ ▪ 37 
áèåë¿¿ëýõã¿é áàéõ ▪ 338 
áèåëýãäñýí íºõöºë ▪ 212 
áèåò áóñ ñî¸ëûí ºì÷, ºâ õºðºíãº  
▪ 256 
áèåò áóñ õºðºíãº ▪ 256 
áèåòýýð òàòâàð òºëºõ ¿¿ðýã ▪ 163 
áèåòýýð òºëºð àâàõ õ¿ñýëò ▪ 35 
áèåòýýð õàíäèâ ºãºõ ▪ 111 
áèåòýýð õºðºíãº îðóóëàõ ▪ 265 
áèåòýýð õóâààðèëàõûã øèíý÷ëýõ  
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▪ 323 
áèåòýýð, áàðààãààð õèéõ òºëáºð ▪ 
371 
áèåý áóðóó àâ÷ ÿâàõ, ìóó ¿ëãýð 
æèøýý çàí ¿éë ▪ 48 
áèåý ¿íýëýã÷äýä øààðäëàãàòàé 
çºâëºãºº ºãºõ òºâ õîðîî ▪ 71 
áèåýíä áýðòýë ó÷ðóóëñíû ä¿íä 
íàñ áàðàõ ▪ 131 
áèåýð áàéëöàõ çàð÷èì ▪ 407 
áèçíåñ çîõèîí áàéãóóëàõ àæèëòàí 
▪ 63 
áèçíåñ ò¿ð çîãññîíû íºõºí 
òºëáºð ▪ 93 
áèçíåñ öàã, àæëûí öàã ▪ 61 
áèçíåñ øèëæ¿¿ëýõ ▪ 555 
áèçíåñ ýðõëýã÷ ▪ 62 
áèçíåñ ýðõëýã÷ ãèø¿¿í ▪ 60 
áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí áàéãóóëñàí 
õóäàëäààíû íèéãýìëýã ▪ 553 
áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí ìýäýýëýë  
▪ 61 
áèçíåñ ýðõëýõ çàðäàë ▪ 116 
áèçíåñ ýðõëýõ çºâøººðºë ▪ 379 
áèçíåñ ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë  
▪ 290 
áèçíåñ ýðõëýõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, 
ã¿éöýòãýõ ▪ 63 
áèçíåñ ýðõëýõäýý õàéõðàìæã¿é 
õàíäàõ ▪ 336 
áèçíåñ ýðõýëäýã, ¿éë àæèëëàãàà 
ÿâóóëäàã ãàçàð ▪ 392 
áèçíåñ ýðõýëæ áàéõäàà ãàë àëäàõ 
▪ 204 
áèçíåñ ýõë¿¿ëýõ çàðäàë ▪189, ▪ 
250  
áèçíåñ ýõë¿¿ëýõýä òàâèãäàõ 
øààðäëàãà  ▪ 468 
áèçíåñ ýõëýõ ▪ 62, ▪89  

áèçíåñ, àæ àõóé ýðõëýõ ▪ 60 
áèçíåñ, àæ ¿éëäâýðèéí õîëáîî  
▪ 200 
áèçíåñ, ¿éë àæèëëàãààíû 
òºëºâëºãºº, òºñºë ▪ 394 
áèçíåñ, ¿éëäâýðëýë ýõë¿¿ëýõ  
▪ 180 
áèçíåñèéí àëäàãäàë, õîõèðîë ▪ 3 
áèçíåñèéí áóñ çîðèëãîîð àøèãëàõ 
¿ë õºäëºõ õºðºíãº ▪ 440 
áèçíåñèéí áóñ çîðèóëàëòààð 
àøèãëàõ õºðºíãº ▪ 41 
áèçíåñèéí ãàðûí ¿ñýã ▪ 62 
áèçíåñèéí äàãàëäàã÷ ▪ 61 
áèçíåñèéí äîòîîäûí ñàëáàð ▪ 159 
áèçíåñèéí äýìæëýã, çºâøººðºë, 
õ¿ëýýí çºâøººðºõ ▪ 60 
áèçíåñèéí åðäèéí ¿éë àæèëëàãàà 
▪ 356 
áèçíåñèéí æèíõýíý ýçýí ▪ 62 
áèçíåñèéí æèíõýíý ýçýí ▪ 62 
áèçíåñèéí çàðäàë ▪ 60 
áèçíåñèéí çîõèöóóëàëò ▪ 62 
áèçíåñèéí çºâ àøèãòàé ñàíàë ▪ 63 
áèçíåñèéí çºâøººðºë, ëèöåíçèéã 
õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ▪ 478 
áèçíåñèéí íºõöºë áàéäàë ▪ 62 
áèçíåñèéí íóóö ▪ 62 
áèçíåñèéí íóóö ìýäýýëýë ▪ 101 
áèçíåñèéí íýãæ ▪ 60 
áèçíåñèéí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë 
▪ 60 
áèçíåñèéí íÿãòëàí áîäîõ 
á¿ðòãýëèéí çàð÷èì ▪ 60 
áèçíåñèéí íÿãòëàí áîäîõ 
á¿ðòãýëèéí ñòàíäàðò ▪ 60 
áèçíåñèéí ñàí ▪ 61 
áèçíåñèéí òàòâàð ▪ 62,▪ 63 
áèçíåñèéí òàòâàð èë¿¿ ãàðàõ ▪ 63 
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áèçíåñèéí òºëºâëºãºº ▪ 60 
áèçíåñèéí òýìäýã ▪ 61 
áèçíåñèéí òýìäýã, áýëãýäýë, 
òàíèõ òýìäýã ýçýìøèõ ýðõ ▪ 61 
áèçíåñèéí óäèðäëàãûí 
á¿ðýëäýõ¿¿í ▪ 61 
áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà ▪ 60 
áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà 
ýðõýëäýã àæèëòàí ▪ 63 
áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû 
ãàçàð ▪ 62 
áèçíåñèéí õàðèóöëàãûí äààòãàë ▪ 
61 
áèçíåñèéí õèë äàìæóóëàõ áàðèìò, 
ºðãºäºë ▪ 62 
áèçíåñèéí õîñëîë ▪ 60 
áèçíåñèéí õºòëºëò, òýìäýãëýë ▪ 
62 
áèçíåñèéí õóãàöàà, öàã ¿å ▪ 63 
áèçíåñèéí õ¿ðýý ▪ 60 
áèçíåñèéí ýõýëñýí õóãàöàà ▪ 180 
áèçíåññ, õóäàëäàà ýðõëýõ ýðõ ▪  
479 
áèçíåñèéã ò¿ð çîãñîîõ ▪ 63, ▪ 537 
áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ 
ç¿éí áàéäàë ▪ 524 
áèçíåññèéí õÿçãààðëàëò ▪ 472 
áèçíåññò çîðèóëñàí áàòàëãààíû 
ìºíãº ▪ 497 
áèçíåñò çàðöóóëàõ ìºíãº òýòãýìæ 
▪ 63 
áèçíåñийí äàíãààð íî¸ðõîë ▪ 324 
áèçíåñийí æèëèéí ÿã ºìíºõ æèë ▪ 
237 
áèçíåñийí çîðèëãîîð ýçýìøèõ 
ºì÷ ▪ 418 
áèçíåñийí ýçýí ▪ 419 
áèçíåñийí ÿíç á¿ðèéí òºðëèéí 
äîòîðõ ñîëèëöîîã äýìæèõ òºñºë ▪ 

416 
áèçíåñýý çàðàõ ▪ 62 
áèçíåñýý çîãñîîõ ▪ 61, ▪ 150, ▪ 292 
áèçíåñýý òàðààí áàéðëóóëàõ 
ãàçàð ▪ 155 
áèçíåñýý õààõ ▪ 60 
áèçíåñээ øèëæ¿¿ëýõ ▪ 63 
áèî-¸ñ ç¿é ▪ 54 
áèîëîãèéí ãýð á¿ë ▪ 54 
áèîëîãèéí òºðºë ç¿éë ▪ 54 
áèîëîãèéí òºðºë ç¿éëèéí 
íàéðëàãà ▪ 96 
Áèîëîãèéí òºðºë ç¿éëèéí òóõàé 
Êîíâåíö ▪ 111 
áèîëîãèéí òºðºë ñàäàí ▪ 54 
áèîëîãèéí õ¿¿õýä ▪ 54 
áèîëîãèéí ýõ ñóðâàëæ ▪ 54 
áèîëîãèéí ýöýã ▪ 54 
áèîëîãèéí ýöýã ýõ ▪ 54 
áèîòåõíîëîãè ▪ 54 
áèò¿¿, äàëä, ¿ã äóóã¿é ▪ 238 
áèò¿¿ìæëýõ çàõèðàìæèéã 
ãàðäóóëàí ºãñºí ýòãýýä, гуравäàã÷ 
ýòãýýä ▪ 215  
áè÷ãèéí àëäàà ▪ 322 
áè÷ãèéí í¿¿ð, ëîìáî, ìàðê, 
øîøãî ▪ 519 
áè÷ãèéí õî¸ðäàõü õóâü ▪ 162 
áè÷ãèéí õýâ, ãàð áè÷ìýë ▪ 227 
áè÷ãýýð ▪ 241 
áè÷ãýýð áàéãóóëñàí õýëýëöýýð  
▪ 585 
áè÷ãýýð áýëäñýí èëòãýë ▪ 587 
áè÷ãýýð ãàðãàæ áóé áàòàëãàà ▪ 288 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí áàòàëãàà ▪ 588 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí ä¿ãíýëò ▪ 587 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí зөвшөөрөл ▪ 587 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí ºðãºäºë ▪ 585 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí òàéëàí ▪ 587, 
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▪588  
áè÷ãýýð ãàðãàñàí òîãòîîë ▪ 471 ,  
▪ 587  
áè÷ãýýð ãàðãàñàí ¿íýëãýý ▪ 586 
бичгээр гаргасан шалтгаан ▪ 587 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí øèéäâýð ▪ 586 
áè÷ãýýð ãàðãàñàí ýñýðã¿¿öýë, 
äàâæ çààëäàõ ▪ 587 
áè÷ãýýð ìºðäºí áàéöààëò 
ÿâóóëàõ ▪ 587 
áè÷ãýýð ºãñºí çºâøººðºë ▪ 586 
áè÷ãýýð ºãñºí ìýäýýëýë, 
íîãäóóëñàí ÿë ▪ 586 
áè÷ãýýð ºðãºñºí òàíãàðàã ▪ 587 
áè÷ãýýð òàâüñàн àñóóëãà ▪ 586 
áè÷ãýýð óðüä÷èëàí àíõààðóóëàõ 
▪17, ▪ 408 
áè÷ãýýð ¿éëäñýí àíõààðóóëãà ▪ 
585 
áè÷ãýýð ¿éëäñýí êîíòðàêò ▪ 586 
áè÷ãýýð ¿éëäñýí íýãòãýõ òóõàé 
êîíòðàêò, õýëýëöýýð ▪ 587 
áè÷ãýýð ¿éëäñýí õýëýëöýýð, ãýðýý 
▪ 21 
áè÷ãýýð ¿éëäñýí õýðýã á¿ðòãýëò ▪ 
586 
áè÷ãýýð õàìãààëàõ, ãóéõ, 
õàðèóëàõ, àñóóõ ▪ 586 
áè÷ãýýð õèéñýí à÷àà, çîð÷èã÷ 
òýýâýðëýõ êîíòðàêò ▪ 588 
áè÷ãýýð õèéñýí ìýäýãäýë ▪ 588 
áè÷ãýýð õèéñýí ìýäýãäýë, 
ìýäýýëýë ▪ 587 
áè÷ãýýð õèéñýí òîîöîî ▪ 586 
áè÷ãýýð ýâëýð¿¿ëýõ, çóó÷ëàõ, 
òîäîðõîéëîëò ▪ 586 
áè÷èã áàðèìò òàíèëöóóëàõ, ºãºõ 
¿¿ðýã ▪ 345 
áè÷èã áàðèìòóóä èð¿¿ëýõ, 

òàíèëöóóëàõûã òóøààõ, øààðäàõ  
▪ 355 
áè÷èã õýðãèéí àëáà ▪ 501 
áè÷èã õýðãèéí àíãèëàë, ç¿éë÷ëýë  
▪ 201 
áè÷èãäñýí õóâüöàà ▪ 251 
áè÷ëýãèéí àëäàà ▪ 179 
áè÷ëýãèéí àëäàà ãàðãàõ ▪ 322 
áè÷ëýã¿¿äèéã èëãýýõ ▪ 499 
áè÷ìýë ãýð÷èëãýý ▪ 586 
ÁÍÑÓ-ûí áàðèìò áè÷èã ãàðãàæ 
ºãºõ õóãàöàà ▪ 158 
áîãèíî õóãàöààíû ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû àðèëæàà ▪ 507 
áîãèíî õóãàöààíû çýýë ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû ñàíõ¿¿, áàíêíû 
áèçíåñ ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû ñàíõ¿¿æèëò  
▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû ñàíõ¿¿æèëòûí 
êîìïàíè ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû ò¿ðýýñ ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû òýíñýí ÿëëàõ  
▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû õàìãààëàëòûí 
õÿíàëò ▪ 506 
áîãèíî õóãàöààíû õóäàëäàà, 
ã¿éëãýýíèé îðëîãî ▪ 414 
áîãèíî õóãàöààíû, ò¿ð õóãàöààíû 
▪ 507 
áîäèò àãåíò, òºëººëºã÷ ▪ 131 
áîäèò áàéäàë ▪ 441 
áîäèò áàðèìò ▪ 10 
áîäèò áóñ ¿íýò öààñ ▪ 238 
áîäèò áóñ ¿íýò öààñíû ýðõ ▪ 238 
áîäèò ã¿éöýòãýë ▪ 10 
áîäèò çàðäëûã áàðàãäóóëàõ ▪ 472 
áîäèò çàðäëûí íºõºí òºëáºð ▪ 93 
áîäèò òàòâàð ▪ 10 



 
778 

 

áîäèò òîðãóóëü ▪ 10 
áîäèò ¿íýò öààñ ýçýìøèã÷ ▪ 441 
áîäèò õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí 
á¿ðòãýë ▪ 450 
áîäèò õóäàëäàà, àðèëæàà ▪ 10 
áîäèò ýðõ ▪ 441 
áîäèò ýðõ ìýäýë/ á¿ðýí ýðõ ▪ 10 
áîäèò ýðõ ýçýìøèã÷èéí á¿ðòãýë ▪ 
452 
áîäèò ýðõ, æèíõýíý ýðõ ▪ 10 
áîäèò ýðõèéã øèëæ¿¿ëýõ ▪ 555 
áîäèò ýðõèéí õÿçãààðëàëò ▪ 292 
áîäèò ýðõòýé ýòãýýä ▪ 549 
áîäèò ýðõýä ººð÷ëºëò îðîõ ▪ 74 
áîäèò, ìàòåðèàëëàã ▪ 345 
áîäèòîé áàéãàà àãåíò ▪ 20 
áîäëîãî ▪ 395 
áîäëîãî òîäîðõîéëäîã 
áàéãóóëëàãà ▪ 134 
áîäëîãûí àðãà õýìæýý ▪ 396 
áîäîæ ãàðãàõ, òîîöîîëîõ ▪ 98 
áîëãîîìæã¿é õ¿íèé àìü íàñ 
õîðîîõ ▪ 306 
áîëãîîìæã¿é, ñàíààòàé áóñ ▪ 241 
áîëãîîìæã¿éãýýð ÿìàð íýã ãýìò 
õýðýã ¿éëäñýí ýòãýýä ▪ 385 
áîëãîîìæëîë, õÿíàìãàé áàéäàë, 
ñàíóóëãà, àíõààðóóëãà ▪ 70 
áîëçìîë, òîõèðîëöñîí õ¿¿, àøèã 
ñîíèðõîë ▪ 21 
áîëçìîë, òîõèðîëöñîí õ¿¿ãèéí 
õýìæýý ▪ 21 
áîëçîëã¿é, ýðõ ìýäýëã¿é ▪ 565 
áîëçîëò ýðõ ▪ 100 
áîëçîëò, íºõöºëò ¿íäýñëýëýýð  
▪ 351 
áîëîâñðîë ñóäëàëûí áàãà àëáàí 
òóøààëòàí ▪ 275 
áîëîâñðîë õàðèóöñàí òºðèéí 

àëáàí õààã÷ ▪ 427 
áîëîâñðîëûí àëáàíû áàéöààã÷ ▪ 
533 
áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà ▪ 166 
áîëîâñðîëûí ãýð÷èëãýý ▪ 434 
боловсролын дүрэм ▪ 455 
áîëîâñðîëûí æóðàì ▪ 166 
áîëîâñðîëûí çºâëºëèéí ãèø¿¿í  
▪ 315 
áîëîâñðîëûí ñóðãàëò ▪ 166 
áîëîâñðîëûí òàòâàð ▪ 166 
áîëîâñðîëûí òóõàé æóðàì ▪ 487 
áîëîâñðîëûí ¿íýìëýõ ▪ 72 
áîëîâñðîëûí õàìãààëàëò ▪ 166,  
▪ 420 
áîëîâñðîëûí õóðààìæ, çàðäàë  
▪ 166 
áîëîâñðóóëàëò ▪ 413 
áîëîâñðóóëàëò, çîõèîìæ ▪ 100 
áîëîâñðóóëàëò, òàðèàëàëò ▪ 124 
áîëîâñðóóëàëòûí áèçíåñ ýðõëýã÷ 
▪ 413 
áîëîâñðóóëàõ àæèë ã¿éöýòãýã÷ ▪ 
388 
áîëîâñðóóëàõ, çîõèöóóëàõ, 
òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ ▪ 227 
áîëîâñðóóëæ áàéãàà õ¿í ▪ 413 
áîëîâñðóóëæ, áýëòãýæ áóé õ¿í  
▪ 402 
áîëîâñðóóëñàí áàðàà, 
á¿òýýãäýõ¿¿í ▪ 413 
áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëýë ▪ 413 
áîëîâñðóóëñàí ýä þì ▪ 413 
áîëîëòîé, ìýò ▪ 31 
áîëîìæ, àç çàâøààí ▪ 353 
áîëîìæã¿é áàéäàë ▪ 240 
áîëîìæèéí ¿íèéí ñàíàë ãàðãàã÷  
▪ 531 
áîëîìæèéí ¿íý ▪ 442 
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áîëîìæèéí ¿íý õàÿëöàõ õóäàëäàà 
▪ 531 
áîëîìæèéí ¿íý õàÿëöàõ õóäàëäàà 
▪ 531 
áîëîìæèéí öàã õóãàöàà ▪ 442 
áîëîìæòîé ¿íèéí ñàíàë ãàðãàõ 
çºâøººðºë ▪ 379 
áîëîìæòîé ¿íèéí ñàíàë ºãºõ 
æóðàì ▪ 410 
áîëîìæòîé ¿íý ñàíàë áîëãîõûã ýñ 
çºâøººðºõ ▪ 338 
áîëîìæòîé õóãàöààíû õ¿ðýýíä ▪ 
582 
áîëõè, á¿ä¿¿ëýã, ýíãèéí ▪ 406 
áîë÷èìã¿éãýýð, áîäëîãîã¿éãýýð ▪ 
443 
áîíä ãàðãàã÷ êîìïàíè ▪ 56 
áîíä ãàðãàõ ▪ 266 
áîíä ãàðãàõ çàðäàë ▪ 56, ▪ 189 
áîíä çàõèàëàõ ìàÿãò ▪ 132 
áîíä ýçýìøèã÷ ▪ 56 
áîíä ýçýìøèã÷äèéí íèéãýìëýã ▪ 
42 
áîíä ýçýìøèã÷äèéí õóðàë ▪ 40 
áîíä, ºðèéí áè÷ãèéí çàõ ▪ 56 
áîíä, ºðèéí áè÷ãèéí õýìæýý ▪ 27 
áîíä, ºðèéí áè÷èã ãàðãàõ ▪ 56 
áîíäûí á¿ðòãýë ▪ 56 
áîíäûí çàõèàëãà ▪ 56 
áîíäûí çàõèàëãûí ìàÿãò ▪ 530 
áîíäûí çºðººíèé õýìæýý ▪ 27 
áîíäûí íèéò áàòàëãàà ▪ 552 
áîíäûí íèéò õýìæýý ▪ 551 
áîíäûí òºëáºð ▪ 445 
áîíäûí õóâüöàà ▪ 504 
áîîë÷ëîë, áèåèéí õ¿÷íèé õ¿íä 
õ¿÷èð àæèë ▪ 502 
áîîìò ▪ 396 
áîîìò, çîãñîîë, íóóí äàëäëàõ, 

îðîãíóóëàõ ▪ 227 
áîîìò/ýðãýýñ õºäëºõ ▪ 140 
áîîìòûí àæèë÷èí ▪ 300 
áîîìòûí áàéãóóëàìæ ▪ 396 
áîîìòûí çàõèðãàà ▪ 305 
áîîìòûí ìåíåæìåíò áîëîí ¿éë 
àæèëëàãàà ▪ 304 
áîîìòûí õóðààìæ ▪ 396 
áîðëóóëàã÷ ▪ 490 
áîðëóóëàëò ▪ 490 
áîðëóóëàëò ▪ 499 
áîðëóóëàëòûí çàðäàë ▪ 490 
áîðëóóëàëòûí êîìïàíè ▪ 499 
áîðëóóëàëòûí íºõöºë ▪ 490 
áîðëóóëàëòûí îðëîãî ▪ 490 
áîðëóóëàëòûí òàñàëáàð ▪ 490 
áîðëóóëàëòûí ¿íý ▪ 490, ▪ 568  
áîðëóóëàëòûí õºíãºëºëò ▪ 490 
áîðëóóëàëòûí õýìæýý ▪28  
áîðëóóëàëòûí õýìæýý, ýðãýëò  
▪ 560 
áîñëîãî, ¿éìýýí ▪ 442, ▪ 485 
áîñëîãî, ¿éìýýí, ñàìóóí ▪ 256 
áîõèð ñààðìàãæèõ òîðõ ▪ 501 
áîõèð ñààðìàãæèõ òîðõíû 
öýâýðëýãýýíèé áèçíåññ ▪ 501 
áîõèð óñ ▪201, ▪ 503 
áîõèð óñ öýâýðø¿¿ëýõ 
áàéãóóëàìæ ▪ 503 
áîõèð óñíû áîõèðûã 
ñààðìàãæóóëàõ õÿëáàð÷èëñàí 
òîðõ ▪ 507 
áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõ ▪ 107 
áîõèðäëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 
▪ 396, ▪ 405 
áîõèðäëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 
ìåíåæåð ▪ 396 
áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ ìåíåæåð  
▪ 107 



 
780 

 

áîõèðäëûã àðèëãàõ ▪ 149 
áîõèðäîë ▪ 107, ▪ 396 
áîõèðäîë ÿëãàðóóëàõ ▪ 169 
áîõèðäñîí ìàòåðèàë, áîäèñ ▪ 396 
áîõèðäóóëàã÷ ▪ 396 
áîõèðäóóëàã÷ áîäèñ ▪ 107 
áîõèðäóóëàã÷èéã øàòààõ 
òºõººðºìæ ▪ 396 
áîõèðûí óñ ãàäàãøëóóëàõ 
áàéгуóëàìæ ▪ 195 
áºãëººã¿é ÷åê, âåêñåëü, 
òºëáºðèéí áàðèìò ▪ 55 
áºìáºðöºã, äýëõèéí áºìáºðöºã, 
õ¿ðýý, õ¿ðýýëýë ▪ 518 
áººíèé ñàëáàð ▪ 528 
áººíèé ¿íèéã õýâýýð õàäãàëàõ ▪ 
303 
áººíèé õóäàëäàà ▪ 490, ▪ 581 
áðîêåð, çóó÷ëàã÷, àãåíò ▪ 58 
áóëààí ýçýëñýí àðàë ▪ 30 
áóëààõ, õóëãàéëàõ, äýýðýìäýõ ▪ 
395 
áóëàãäñàí ñî¸ëûí ºâ, ºì÷ ▪ 60 
áóëàíä øàõàõ, äàìëàõ, íººöëºõ 
¿éëäýë ▪ 7 
áóëø, áóíõàí ▪ 550 
áóëøëàõ ãàçàð ▪ 221 
áóëøíû ãàçàð, òàëáàé ▪ 221 
áóðóó àøèãëàõ, õîðòîé àøèãëàõ ▪ 
322 
áóðóó õóóëèàð òîîöîî õèéõ ▪ 65 
áóðóóòãàñàí, ÿëëàлñàí õýðýã ▪ 6 
áóðóóòãàõ ▪ 6 
áóðóóøààõ, çýìëýõ, øèéòãýõ, 
èòãýë ¿ë ¿ç¿¿ëýõ ñàíàë õóðààëò ▪ 
70 
áóñàä çîð÷èã÷èä ▪ 359 
áóñàä îðëîãî ▪ 359 
áóñàä ñàëáàðóóä ▪ 359 

áóñàä õóóëèóä áîëîí äàãàëäàõ 
хуóëèóäûí ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí 
ñàíêö á¿õèé õýì õýìæýý ▪ 373 
áóñàä õ¿íèé áèåèéí áàéöààëòûí 
áàòàëãàà ãàðãàõ ãýðýý ▪ 108 
áóñäàä àæèë, àìüäðàõ ãàçàð îëæ 
ºãºõ, äàäëàãûí àæèë, òàâèõ, 
áàéðëóóëàõ ▪ 393 
áóñäûã ãýìò õýðýã ¿éëäýõýä 
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýã÷ áóþó òóñëàã÷ 
ýòãýýä ▪ 385 
áóñäûã õóëãàéëæ õóóðàì÷ààð 
õîðèõ ▪ 197 
áóñäûã õóóðàì÷ààð äóóðèàõ ▪ 197 
áóñäûí ãàçàð àøèãëàõ ýðõòýé 
ýòãýýä ▪ 382 
áóñäûí ãàçàð äýýð áàéãàà 
áàéãóóëàìæèéã ºì÷ëºõ ýðõ, 
áóñäûí ãàçàð äýýð áàéãàà 
áàéãóóëàìæ ▪ 533 
áóñäûí ãàçàð äýýð áàéãàà 
áàéãóóëàìæèéã õýñýã÷ëýí ºì÷ëºõ 
▪ 367 
áóñäûí ãàçàð äýýð áàéãóóëàìæ 
áàðèõ ▪ 120 
áóñäûí ãàçàð äýýð áàéãóóëàìæ 
áàðèõ ▪ 502 
áóñäûí ºìíººñ ã¿éöýòãýõ ▪ 375 
áóñäûí ºìíººñ õ¿¿õýä õàëàìæëàõ 
▪ 570 
áóñäûí ¿¿рãèéí ã¿éöýòãýëèéã 
õàíãàõààð ýä õºðºíãºº 
áàðüöààëóóëñàí ýòãýýä ▪ 387 
áóñäûí ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýëèéг 
õàíãóóëàõààð õºðºíãºº 
áàðüöààëóóëàõ ▪ 394 
áóñäûí õóâèéí íýð òºðèéí 
áàòàëãààíû ìºíãº ▪ 324 
áóñäûí õóâèéí íýð õ¿íäèéã 
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áàòëàã÷ ▪ 386 
áóñäûí õóóëü ¸ñíû ãàçàð äýýð 
áàéãàà áàéãóóëàìæèéã ºì÷ëºõ ýðõ 
▪ 525 
áóñäûí ýçýìøëèéí á¿ñ, óñàíä 
çàãàñ áàðèõ ýðõ ▪ 392 
áóóäëàãà ▪ 506 
áóóäëàãûí ñóðãóóëèëòûí áàéð ▪ 
506 
áóóäëàãûí ñóðãóóëèëòûí áàéðûã 
óãñðàã÷ ▪ 506 
áóóæ ºãºõ, çîãñîîõ, áîëèõ, 
õóðààëãàõ ▪ 219 
áóóæ ºãºõ, òºëáºðèéí 
÷àäâàðã¿éãýý õ¿ëýýí çºâøººðºõ, 
òàòãàëçàõ, øèæë¿¿ëýí ºãºõ ▪ 536 
áóóëãàõ ▪ 151 
áóóëò õèéõ, ýâëýðëèéí õýëöýë 
õèéõ ▪ 97 
áóóíû àëáàí òàòâàð ▪ 226 
áóóðóóëàëò, õºíãºëºëò ▪ 446 
áóóðóóëàõ òóõàé ìýäýãäýë ▪ 136 
áóóðóóëàõ, õºíãºëºõ õóãàöàà ▪ 136 
áóóðóóëñàí áîëîí/áóþó 
÷ºëººëñºí òàòâàðûí õýìæýý ▪ 29 
áóöààæ ºãºõ, ñýðãýýí òîãòîîëò, 
ýðýí ñóðâàëæëàõ ▪ 474 
áóöààæ òºëºõ ▪ 447, ▪ 461 
áóöààæ òºëºõ òºëáºðèéí ñàí  
▪ 461 
áóöààæ òºëºõ õóãàöàà ▪ 378 
áóöààæ òºëºõ õ¿ñýëò ãàðãàõ ¿¿ðýã 
▪ 164 
áóöààæ òºëºõ õýìæýý ▪ 28 
áóöààæ õóäàëäàí àâàõ õóãàöàà  
▪ 378 
áóöààí àâàëò, ýðã¿¿ëýí àâàëò, 
òàòãàëçàë ▪ 581 
áóöààí èëãýýõ ▪ 499 

áóöààí ºãºõ àøèã îðëîãî ▪ 52 
áóöààí òºëºãäºõ ìºíãº õàäãàëàõ 
áàòàëãàà ▪ 225 
áóöààí òºëºãäñºí íèéò òàòâàð  
▪ 448 
áóöààí òºëºëòèéí õ¿¿ ▪ 447 
áóöààí òºëºõ ìºíãº ▪ 448 
áóöààí òºëºõ ¿¿ðýãòýé ýòãýýä  
▪ 384 
áóöààí òºëºõèéã øààðäàõ ýðõ  
▪ 478, ▪ 484 
áóöààí òºëñíèé õ¿¿ ▪ 257 
áóöààí õýðýãëýãäýõ õ¿÷èí 
÷àäàëòàé ▪ 475 
áóöààí õýðýãëýãäýõ õ¿÷èí 
÷àäàëòàé òàòâàð ▪ 475 
áóöààí õýðýãëýõ áîëîìæã¿é ▪ 339 
áóöààí õýðýãëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé  
▪ 475 
áóöààí õýðýãëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 
äààòãàë ▪ 475 
áóöààí õýðýãëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 
ä¿ãíýëò ▪ 475 
áóöààí õýðýãëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 
õóóëü òîãòîîìæ ▪ 475 
áóöààí õýðýãëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 
õýðýãëýãýý ▪ 475 
áóöààõ áîëîìæã¿é áàéäàë ▪ 240 
áóöààõ õóãàöàà ▪ 550 
áóöààõ, áóöààí ºãºõ ¿¿ðýã ▪ 345 
áóöààõ, ýðã¿¿ëýí àâàõ, äàõèí 
áàðèâ÷ëàõ ▪ 442 
áóöàæ èðýõ ãàçàð ▪ 392 
áóöàëòã¿é ºðèéí çàðäàë ▪ 265 
áóöàõ ãàçàð ▪ 393 
áóÿíû áàéãóóëëàãà ▪ 76 
áóÿíû çîðèëãîîð áèé áîëãîñîí 
èòãýìæëýãäñýí ºì÷ ▪ 430 
áóÿíû çîðèóëàëòòàé 



 
782 

 

èòãýìæëýãäñýí ºì÷, èòãýë ▪ 430 
áóÿíû õóðààìæ, ñàéí ñàíààíû 
õàíäèâ ▪ 52 
áóÿíû, ñàéí ñàíààíû ñàí, ìºíãº ▪ 
52 
Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ñîëîíãîñ Óëñàä 
áèé áîëñîí îðëîãî ▪ 242 
Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ñîëîíãîñ Óëñûí 
ýõ ¿¿ñâýðýýñ îëñîí îðëîãî ▪ 242 
á¿ãäèéã õàìàðñàí àæèëëàãàà ▪ 7 
á¿ëãèéí áýëýã òýìäýã, òàíèõ 
òýìäýã ▪ 223 
á¿ëãèéí äààòãàë ▪ 223 
á¿ëãèéí òîëãîéëîã÷ ▪ 485 
á¿ëýã õýëýëöýýð ▪ 223 
á¿ðä¿¿ëñýí, õàìààðóóëñàí, 
õàâñàðãàñàí, íýìñýí ▪ 38 
á¿ðä¿¿ëýõ ▪ 304 
á¿ðäýë õýñãèéí æàãñààëò ▪ 263 
á¿ðäýë õýñýã ▪ 38 
á¿ðìºñºí õààõ, çîãñîîõ ▪ 84 
á¿ðòã¿¿ëñýí æèíõýíý íýð ▪ 10 
á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿íèé ãýð÷èëãýý ▪ 246 
á¿ðòã¿¿ëýëã¿éãýýð øèëæ¿¿ëýõ, 
ýðõ øèëæ¿¿ëýõ, ºð òºëáºð õèéõ ▪ 
566 
á¿ðòã¿¿ëýõ ¸ñòîé àæèë õýðýã ▪ 311 
á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë ▪ 35, ▪ 81,  
▪ 451 
á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë ãàðãàñàí 
áàðààíû òýìäýã ▪ 553 
á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë ãàðãàñàí 
áàðààíû òýìäýã ▪ 553 
á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë, ãàðãàã÷ ▪ 33 
á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë, õ¿ñýëò ▪ 390 
á¿ðòã¿¿ëýõ òóõàé áè÷ãýýð 
ãàðãàñàí ºðãºäºë ▪ 585 
á¿ðòã¿¿ëýõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ ▪ 346 
á¿ðòã¿¿ëýõ õ¿ñýëò ãàðãàõ ýðõ ▪ 478 

á¿ðòã¿¿ëýõ ýðõ ▪ 485 
á¿ðòã¿¿ëýõ ýðõòýé ▪ 175 
á¿ðòã¿¿ëýõèéã øààðäàõ ýðõ ▪ 478 
á¿ðòã¿¿ëýõýýð ºðãºäºë ãàðãàã÷  
▪ 451 
á¿ðòãýãäñýí áàðüöàà ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí áàòàëãàà ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
çàãâàð ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí ºâ õ¿ðòýã÷èéí 
ãýð÷èëãýý ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí ºðèéí áè÷èã, áîíä  
▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí óëñ, ¿íäýñòýí ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí ¿íýëãýý ▪ 174 
á¿ðòãýãäñýí õóâüöàà ýçýìøèã÷  
▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí õóâüöàà, ¿íýò öààñ  
▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí õóäàëäààíû òýìäýã  
▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí ÷åê ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí øóóäàí ▪ 450 
á¿ðòãýãäñýí ýòãýýä ▪ 449 
á¿ðòãýãäýýã¿é ▪ 566 
á¿ðòãýãäýýã¿é ¿ë õºäëºõ õºðºíãº ▪ 
565 
á¿ðòãýãäýýã¿é õºðºíãº ▪ 565 
á¿ðòãýãäýýã¿é ÷åê ▪ 339 
á¿ðòãýë ▪ 282, ▪ 449, ▪ 451 
á¿ðòãýë òàéëàíãèéí àëäàà ▪ 179 
á¿ðòãýë õàðèóöñàí àëáàí 
òóøààëòàí ▪ 453 
á¿ðòãýë õàðèóöñàí ýòãýýä ▪ 384 
á¿ðòãýë õèéëãýõ òóõàé õ¿ñýëò ▪ 
467 
á¿ðòãýë õèéõ ýðõòýé ▪ 175 
á¿ðòãýë õ¿÷èíã¿é áîëãîõ øèéäâýð 
▪ 153 
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á¿ðòãýë, ýëñýëò, õ¿ëýýí àâñàí 
õóóëèéí òºñºë ▪ 174 
á¿ðòãýëã¿é áîëîí øèëæ¿¿ëñýí ºâ 
õºðºíãº ▪ 565 
á¿ðòãýëã¿é ºðèéí áè÷èã, áîíä ▪ 
565 
á¿ðòãýëã¿é ¿íýò öààñ ▪ 565 
á¿ðòãýëã¿é õºðºíãº ▪ 565 
á¿ðòãýëä á¿ðýí õàìðàãäñàí òóõàé 
¿íýìëýõ ▪ 73 
á¿ðòãýëä íýâòðýõ ▪ 449 
á¿ðòãýëä îðîõ àæèë ▪ 311 
á¿ðòãýëä òóñãàãäñàí íýð ▪ 330 
á¿ðòãýëä õàìðàãäàõ äýëãýðýíã¿é 
ìýäýýëýë ▪ 366 
á¿ðòãýëèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ▪ 66, ▪ 
155, ▪ 478 
á¿ðòãýëèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ 
¿íäýñëýë ▪ 223 
á¿ðòãýëèéã øèëæ¿¿ëýõ ▪ 556 
á¿ðòãýëèéí àãåíòëàã ▪ 451 
á¿ðòãýëèéí àãóóëãà ▪ 107 
á¿ðòãýëèéí àëáà ▪ 451 
á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãà ▪ 450 
á¿ðòãýëèéí áàòàëãààò õóâü ▪ 74 
á¿ðòãýëèéí ãàçàð ▪ 454 
á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý ▪ 72 
á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý ▪ 451 
á¿ðòãýëèéí æóðàì ▪ 412, ▪ 454  
á¿ðòãýëèéí êîìèññ ▪ 91 
á¿ðòãýëèéí ìàÿãò ▪ 451 
á¿ðòãýëèéí íîì ▪ 449 
á¿ðòãýëèéí îãíîî ▪ 451 
á¿ðòãýëèéí ºðãºäëèéí ìàÿãò ▪ 36 
á¿ðòãýëèéí ¿íäýñëýë ▪ 70 
á¿ðòãýëèéí õóãàöàà ▪ 130, ▪ 378,  
▪ 453 
á¿ðòãýëèéí õóðààìæ ▪ 454 
á¿ðòãýëèéí õóóäàñ ▪ 453 

á¿ðòãýëèéí øèíæèëãýý ▪ 263 
á¿ðòãýëèéí ýðõ ýçýìøèã÷ ▪ 232 
á¿ðòãýëòýé óëñ ▪ 118 
á¿ðòãýëòýé õºëºã îíãîö ▪ 450 
á¿ðòãýõ áîîìò ▪ 397 
á¿ðòãýõ èòãýë õ¿ëýýõ ▪ 176 
á¿ðòãýõ ýðõ ▪ 484 
á¿ðýëäýõ¿¿í, á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã  
▪ 96 
á¿ðýëäýõ¿¿í, ýâëýðýõ õýëýëöýýð, 
óòãà çîõèîë, ä¿ðñëýõ óðëàãèéí 
á¿òýýë ▪ 96 
á¿ðýí àæèë îëãîëò ▪ 212 
á¿ðýí áóñ öàãààð àæèëëàã÷ ▪ 365 
á¿ðýí ã¿éöýòãýë ▪ 95 
á¿ðýí ã¿éöýòãýë, áèåëýëò ▪ 95 
á¿ðýí ã¿éöýòãýõ ▪ 374 
á¿ðýí õàíàìæòàé áàéõ ▪ 212 
бүрэн хүлээн зөвшөөрөх ▪ 2 
á¿ðýí öýâýðëýãýýíèé á¿ñ ▪ 2 
á¿ðýí ÷ºëººëºõ ▪ 149 
á¿ðýí øèíý÷èëñýí õýâëýë ▪ 581 
á¿ðýí ýðõ ýäëýõã¿é ýòãýýä ▪ 435 
á¿ðýí ýðõ, òºëººëºë õ¿ëýýí 
çºâøººðºõ ▪ 3 
á¿ðýí ýðõã¿é òºëººëºë, ýðõ 
øèëæèõ ▪ 561 
á¿ðýí ýðõò áàéäàë, õàðààò áóñ  
▪ 512 
á¿ðýí ýðõò ãèø¿¿í ▪ 464 
á¿ðýí ýðõò êîìèññ ▪ 91 
á¿ñ íóòãèéí àæèë ýðõëýëò ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí àëáà, àãåíòëàã ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí íèéãýìëýã ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí íýãäñýí ñóðãàëòûí 
òºâ ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí ïàòåíò ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí òºëºâëºãºº ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí òºëººëëèéí íîìûí 
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ñàí ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí ¿éëäâýðëýëèéí 
öîãöîëáîð ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí õîðøîî ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéí òàòâàð ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí õºäºëìºðèéí 
õàðèëöààíû Êîìèññ ▪ 449 
á¿ñ íóòãèéí ýð÷èì õ¿÷íèé 
áîäëîãî ▪ 448 
á¿ñ íóòãèéí ýð÷èì õ¿÷íèé 
òºëºâëºãºº ▪ 448 
á¿ñ, ä¿¿ðýã, òàëáàé ▪ 39 
á¿ñ, òàëáàé ▪ 590 
á¿ñèéí òàòâàðûí àëáàíû 
êîìèññàð ▪ 91 
á¿ñèéí ýðõ á¿õèé ãààëèéí 
áàéãóóëëàãûí äàðãà ▪ 229 
á¿ñèéí ýðõ á¿õèé òàòâàðûí 
àëáàíû êîìèññàð ▪ 91 
á¿òöèéã äàõèí ººð÷ëºõ ▪ 473 
á¿òöèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ▪ 469 
á¿òöèéí ▪ 527 
á¿òöèéí ñóóðèéã òàâèõ ▪ 521 
á¿òýö, áàéãóóëàë, áàéãóóëàìæ ▪ 
527 
á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿ð ä¿í ▪ 413 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàãâàð ▪ 143 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàãâàðûí ýðõ ▪ 
143 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàãâàðûí ýðõ 
ýçýìøèã÷ ▪ 143 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý ▪ 413 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýýòýé 
õàðüöóóëàõ àðãà ▪ 318 
á¿òýýãäýõ¿¿íýýð íýðëýõ ▪ 143 
á¿òýýë òóóðâèæ ýõëýõ òóõàé 
øèéäâýð ▪ 133 
á¿òýýë ýõëýõ ▪ 89 
á¿òýýëèéí òºëºâëºãºº ▪ 394 

á¿òýýëèéí ýðõ îëãîõ ▪ 45 
á¿òýýë÷ àæèë, á¿òýýãäýõ¿¿í ▪ 120 
á¿òýýë÷ýýð ººð÷ëºëò îðóóëàõ ▪ 
106 
á¿òýýë÷ýýð õ¿ëýýí çºâøººðºõ  
▪ 106 
á¿òýýõ àâúÿàñ, óðàí á¿òýýëèéí 
àâúÿàñ ▪ 120 
á¿õ àæèëëàãñàä, ãèø¿¿äèéí 
íýãäñýí õóðàë ▪ 217 
á¿õ ãèø¿¿ä ▪ 24 
á¿õ íàñààð íü õîðèõ ▪ 290, ▪ 291 
á¿õ íàñààð íü øîðîíä õîðèõ ▪ 240 
á¿õ íàñààðàà ñóðàõ ▪ 291 
á¿õ íàñààðàà ÿë ýäýëæ áóé 
õîðèãäîë ▪ 409 
á¿õ íàñíû áóñ äààòãàë ▪ 338 
á¿õ íèéòèéí àëáà, íèéòëýã 
¿éë÷èëãýý ▪ 217 
á¿õ íèéòèéí çààâàë ñóðãàõ 
áîëîâñðîë ▪ 97 
á¿õ íèéòèéí ìºðäëºã ìºøãºëòèéã 
äýìæèõ, õ¿ëýýí çºâøººðºõ ▪ 538 
á¿õ íèéòèéí ìºðäºí ìºøãºëò 
ÿâóóëàõ ▪ 303 
á¿õ íèéòèéí ìºðäºí ìºøãºëòèéã 
õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ▪ 66 
á¿õ íèéòèéí ñàíàë àñóóëãà ▪ 447 
á¿õ íèéòèéí ñàíàë àñóóëãûã 
ÿâóóëàõ ▪ 14 
á¿õ íèéòèéí ñîíãóóëü, 
ïàðëàìåíòûí ñîíãóóëü ▪ 216 
á¿õ íèéòèéí öýíãýýíèé ãàçàð 
àæèëëóóëàõ áèçíåñ ▪ 564 
á¿õ íèéòèéí øóóäàíãèéí õîëáîî  
▪ 564 
á¿õ íèéòýýð ìºðäºí ìºøãèõ, ÿë 
òºëºâëºõ, ¿éë àæèëëàãàà 
ÿâóóëàõûã çîãñîîõ øèéäâýð ▪ 133 
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á¿õ íèéòýýð ìºðäºí ìºøãºõèéã 
ò¿äãýëç¿¿ëýõ ▪ 538 
á¿õ ñóáúåêò ▪ 24 
á¿õ ò¿íø ▪ 24 
á¿õ õ¿íèéã áàãòààõ øèðýý ▪ 24 
á¿õ, íèéò îðëîãûí ¿íýëñýí 
òàòâàðûí õýìæýý ▪ 40 
á¿õèé ë àñóóäàë ▪ 175 
á¿õýë áèø ¿íýò öààñ ▪ 58 
á¿õýëä íü õ¿ëýýí àâàõ ▪ 550 
á¿õýëä нь õ¿÷èíã¿é áîëîõ ▪ 262, ▪ 
263 
áýëãèéí äàðàìò ▪ 503 
áýëãèéí çàìûí õàëäâàðò ºâ÷èí ▪ 
569 
бэлгийн тасалбар ▪ 218 
áýëãèéí òàòâàðûí ¿íýëñýí 
õýìæýý ▪ 40 
áýëãèéí õ¿÷èðõèéëëèéí 
õîõèðîã÷äîä çºâëºëãºº ºãºõ òºâ  
▪ 117 
áýëãèéí õ¿÷èðõèéëýë ▪ 503 
áýëãèéí õ¿÷èðõèéëýëèéí ãýìò 
õýðýã ▪ 503 
áýëãý òýìäýã, áýëãýäýë, ÿëãàõ 
òýìäýã ▪ 169 
áýëòãýã÷ ▪ 388 
áýëòãýë àæèë ▪ 401 
áýëòãýë àæèë áîëîí íèéë¿¿ëýëò ▪ 
401 
áýëòãýë àæëûí øèíý÷ëýëò ▪ 323 
áýëòãýë áàðèìò áè÷èã ▪ 402 
áýëòãýëèéí õóãàöàà ▪ 129 
áýëòãýëò, ¿éëäâýðëýë ▪ 306 
áýëòãýí íèéë¿¿ëýëò, õàíãàëò, 
òºñâèéí çàðäàë ▪ 535 
áýëòãýí íèéë¿¿ëýëòèéí êîíòðàêò  
▪ 535 
áýëòãýí íèéë¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýý 

¿ç¿¿ëýõ ▪ 139 
áýë÷ýýð ▪ 369 
áýë÷ýýðèéí ãàçàð ▪ 508 
áýëýã, ºãëºã, ºðãºë áàðüö ▪ 218 
áýëýã, òóñëàìæ, õàíäèâ, ºãëºã, 
òàòààñ, ñàíõ¿¿æèëò ▪ 160 
áýëýã, õàíäèâûí íýìýãäñýí 
õýìæýý ▪ 10 
áýëýãëýã÷, õàíäèâëàã÷, 
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷ ▪ 160 
áýëýãëýëèéí ãýðýý ▪ 109, ▪ 160 
áýëýãëýëèéí òàòâàð ▪ 218 
áýëýãëýëèéí òàòâàð íîãäóóëàõ  
▪ 240 
áýëýãëýëèéí òàòâàð õºíãºëºõ ▪ 
219 
áýëýãëýëèéí òàòâàðûí çýýë ▪ 219 
áýëýãëýëèéí òàòâàðûí òàòâàð 
íîãäóóëáàë çîõèõ ¿íèéí ä¿í ▪ 543 
áýëýãëýëèéí òàòâàðûí ¿íýëãýý  
▪ 218 
áýëýãëýñýí, õàíäèâëàñàí õºðºíãº 
▪ 160 
áýëýí ìºíãº, áýëýí òîîöîî ▪ 69 
áýëýí ìºíãºíèé îðëîãî çàðëàãûí 
äýâòýð ▪ 56 
áÿëäóó÷ õ¿í ▪ 206 
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Â àíãèëàëûí õºäºëìºðèéí îðëîãî 
▪ 83 
âàëþòûí àðèëæààíû ãýðýý ▪ 184 
âàëþòûí õàíø ▪ 184 
âàëþòûí õàíø òîãòâîðæóóëàõ 
áîíä ▪ 323 
âåêñåëèéí òºëáºðèéí õóãàöàà, 
ºðèéí òºëáºðèéí õóãàöàà ▪ 129 
âåêñåëü ▪ 184 
âåêñåëü òºëºõººñ òàòãàëçñàíû 
ãýð÷èëãýý ▪ 72 
âåêñåëü øèëæ¿¿ëýõ òóõàé öîõîëò 
▪ 173 
âåêñåëü ýçýìøèã÷ ▪ 51 
âåêñåëü, òºëáºðèéí áè÷èã ▪ 364 
âèç ▪ 571 
âèç îëãîñîí òóõàé òýìäýãëýë ▪ 73 
âèç îëãîõ õóóäàñ ▪ 571 
âèçýýñ ÷ºëººëºõ ã¿éöýòãýõ 
õýëýëöýýð ▪ 571 
âèçýýñ ÷ºëººëºõ õýëýëöýýð ▪ 571 
âèñêè ▪ 581 
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гаалиас буцаан төлөгдсөн мөнгө ▪ 
448 
гаалийн албан тушаалтан ▪ 126 
гаалийн байгууллагын дарга ▪ 229 
гаалийн байцаагч ▪ 126 
гаалийн баталгаат агуулах ▪ 56 
гаалийн баталгаат бүсталбай ▪ 56 
гаалийн баталгаат үйлдвэр ▪ 56 
гаалийн бүрдүүлэлт ▪ 126 
гаалийн бүрдүүлэлт хийх бизнес ▪ 
126 
гаалийн бүрдүүлэлт хийх газар ▪ 
392 
гаалийн бүс, талбай ▪ 127 
гаалийн газар, алба ▪ 126 
гаалийн зуучлагч ▪ 126 
гаалийн татвар төлөлт ▪ 541 
гаалийн татвар хураалт ▪ 87 
гаалийн татвараас зайлсхийгч ▪ 
127 
гаалийн татварыг буцаах ▪ 127 
гаалийн тусгай үзлэг хийх ▪ 516 
гаалийн үзлэг хийх ▪ 493 
гаалийн хураамж, татвар, бүтээлч 
чадвар ▪ 163 
гаалийн хэрэгтэй холбоотой 
зөрчигч ▪ 127 
гааль, гаалийн ▪ 126 
гааль, тарифын хэмжээ ▪ 127 
гав ▪ 227, ▪ 503 
гавъяаны амралт ▪ 233 
гавъяаны амралтын тэтгэлэг ▪ 233 
гадаад аюул заналсүйрэл ▪ 192 
гадаад валют олоход зориулсан 
түүхий эд, машин тоног 
төхөөрөмж ▪ 439 

гадаад валют солилцоог 
тэнцвэржүүлэх сан ▪ 207 
гадаад валют солих ▪ 207 
гадаад валют солих банк ▪ 207 
гадаад валют солих бизнес ▪ 207 
гадаад валют солих хэлэлцээ ▪ 
208 
гадаад валютаар орж ирсэн үнэт 
цаас, бонд ▪ 496 
гадаад валютаар үнэлж төлбөр 
нэхэмжилсэн бичиг ▪ 207 
гадаад валютын данс, гадаад 
валютаар гаргасан санхүү, 
нягтлангийн тайлан ▪ 5 
гадаад дампуурлыг урьдчилан 
хаах хагас эрх ▪ 435 
гадаад дампуурлыг үгүйсгэх 
эрхтэй этгээд ▪ 382 
гадаад дахь нислэгийн үйл 
ажиллагаа ▪ 361 
гадаад орон, улс ▪ 207 
гадаад оронд төлсөн татварын 
хэмжээнд хасалт хийх ▪ 135 
гадаад улсад барагдуулах 
гомдлын шаардлага ▪ 82 
гадаад улсад бий болсон орлого  
▪ 243 
гадаад улсад дахин төлөх өр  
▪ 132 
гадаад улсад оршин суугаа иргэн 
▪ 79 
гадаад улстай эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаатай байх ▪ 166 
гадаад улсын засгийн газар ▪ 208, 
▪ 220 
гадаад улсын иргэн ▪ 208 
гадаад улсын иргэн нэвтрэх 
зөвшөөрөл ▪ 208 
гадаад улсын төрийн тэргүүн  

Ã
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▪ 229 
гадаад улсын хуулийн этгээд ▪ 
208 
гадаад улсын шүүх ▪ 119  
гадаад улсын шүүх ▪ 207 
гадаад улсын элч ▪ 178 
гадаад үйлчилгээний ажилтан ▪ 
208 
гадаад харилцаа хариуцсан 
төрийн албан хаагч ▪ 428 
гадаад хөрөнгийí óðàìøóóëàë ▪ 
207 
гадаад хөрөнгө ▪ 207 
гадаад хөрөнгө оруулалт ▪ 208 
гадаад хөрөнгө оруулалтын 
даатгал ▪ 208 
гадаад худалдаа ▪ 192, ▪ 208, ▪ 
361 
гадаад худалдааны хэлэлцээр ▪ 
360 
гадаад эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа ▪ 360 
гадаад эдийн засгийн харилцаа ▪ 
207 
гадаад эх үүсвэрээс бий болсон 
орлого ▪ 243 
гадаад эх үүсвэрээс олсон орлого 
▪ 242 
гадаадад ажиллах хүчин элсүүлэх 
▪ 444 
гадаадад амьдарч буй 
солонгосын иргэнхарьяат ▪ 279 
гадаадад барилга барих бизнес 
эрхлэгч ▪ 360 
гадаадад бий болсон орлого ▪ 243 
гадаадад гэмт хэрэг хийсэн этгээд, 
хууль зөрчсөн этгээд ▪ 360 
гадаадад оршин суудаг 
монголчууд ▪ 361 

гадаадад суугаа дипломат 
төлөөлөгчийн газрын тэргүүн  
▪ 228 
гадаадад суугаа элчин сайдын 
яамд, төлөөлөгчийн газар ▪ 168 
гадаадын арбитрын шийдвэрийг 
хүлээн зөвшөөрөх ▪ 443 
гадаадын арбитрын шүүх хурлын 
шийдвэр ▪ 207 
гадаадын байгууллага ▪ 208 
гадаадын валют ▪ 207 
гадаадын даатгагч ▪ 208 
гадаадын иргэдийг хамгаалах 
газар ▪ 208 
гадаадын иргэдийг хамгаалах 
өрөө ▪ 208 
гадаадын иргэдийн бүртгэл ▪ 24,  
▪ 209  
гадаадын иргэн, гадаадûí 
харъяат ▪ 24 
гадаадын компани ▪ 207 
гадаадын компанийн бүртгэл ▪ 
207 
гадаадын корпораци ▪ 207 
гадаадын татвар төлөх баримт  
▪ 208 
гадаадын төлбөрийн хэрэгсэл  
▪ 254, ▪ 311 
гадаадын төрийн бус 
байгууллагын тусламж тусламж 
үзүүлэгч байгууллага ▪ 208 
гадаадын үнэт цаас бонд ▪ 207 
гадаадын үнэт цаасны бизнес 
эрхлэгч ▪ 208 
гадаадын хөлөг онгоц ▪ 208 
гадаадын хөрөнгийг хөхиүлэн 
дэмжих ▪ 246 
гадаадын хөрөнгө оруулалт ▪ 360 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж 
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ахуйн нэгж компани ▪ 208, ▪ 209 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
даатгал ▪ 360 
гадаадын хүн үрчлэн авах ▪ 16  
гадаадын хүний бүртгэл ▪ 452 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
▪ 207, ▪ 360 
гадаадын шүүхийн шийдвэр ▪ 208 
гадагшаа тээвэрлэх ▪ 505 
гадны халдлага/ түрэмгийлэл  
▪ 208 
гадуурх хурал, цуглаан ▪ 359 
гажилт, зайлсхийлт, шалтаг заалт 
▪ 181 
гажилт, хэлбийлт, хазайлт ▪ 146 
газар ▪ 508 
газар бүртгэгдэх газрын зураг  
▪ 282 
газар доорх баялаг ▪ 561 
газар дээрх шинжилгээ ▪ 351 
газар зүйн нэр ▪ 218 
газар өмчлөгч ▪ 362 
газар өмчлөх ▪ 362 
газар өмчлөх эрх ▪ 282 
газар өнжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах ▪ 153 
газар түрээслэгч ▪ 288 
газар худалдаж авах гэрээ ▪ 109 
газар шорооны ажил, ухах, 
малтах, олзворлох газар ▪ 146 
газар эзэмшигч ▪ 283 
газар эзэмших эрхийг цуцлах, 
албадан хураах ▪ 282 
газар, хэлтэс, тэнхим ▪ 140 
газар, чулуу, хадан хясаа ▪ 165 
газар, яам, салбар, факультет ▪ 
140 
газардах бүс ▪ 283 
газардах талбай ▪ 283 

газрыг ангилалд оруулах ▪ 282 
газрыг хэсэгчлэн хуваасны 
бүртгэл ▪ 453 
газрыг тодорхойлсон талбай ▪ 143 
газрын албан ёсоор мэдэгдсэн, 
зарласан үнэ ▪ 350 
газрын ангилал ▪ 83, ▪ 282 
газрын ангилал өөрчлөгдөх ▪ 75 
газрын ангиллыг сэлгэх ▪ 25 
газрын баримт ▪ 547 
газрын бүртгэлийн зураг ▪ 282 
газрын бүртгэл ▪ 282, ▪ 449, ▪ 452 
газрын бүртгэлийн тайлан ▪ 282 
газрын гадаргуу ▪ 283 
газрын доорх байгалийн баялаг  
▪ 561 
газрын зураг ▪ 65, ▪ 307 
газрын зэрэглэл өөрчлөгдөх ▪ 75 
газрын зэрэглэлийг дахин тогтоох 
▪ 443 
газрын кадастр ▪ 65, ▪ 282  
газрын кадастрын тоон 
илэрхийлэлтэй òýìäýãëýë ▪ 343 
газрын лавлагааны үнэ ▪ 406 
газрын нийт татвар ▪ 219 
газрын нэр ▪ 330 
газрын өмч, үл хөдлөх хөрөнгө, 
улс орон, газар, нутаг ▪ 281 
газрын санхүүгийн түрээс ▪ 282 
газрын стандарт үнэ ▪ 520 
газрын татварын нийт хэмжээ ▪ 20 
газрын тос ▪ 390 
газрын тос боловсруулах 
байгууламж ▪ 391 
газрын тос боловсруулах үйлдвэр 
▪ 350, ▪ 391 
газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрлэл эрхлэгч ▪ 350 
газрын тос худалдагч ▪ 391 
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газрын тос худалдах бизнес ▪ 391 
газрын тос худалдах үнэ ▪ 391 
газрын тос экспортлох-импортлох 
бизнес эрхлэгч ▪ 390 
газрын тос экспортлох-импортлох 
бизнес, худалдаа ▪ 390 
газрын тосны бохирдлоос 
сэргийлэх тоног төхөөрөмж ▪ 350 
газрын тосны бохирдлын хор 
уршиг ▪ 350 
газрын тосны бохирдол ▪ 350 
газрын тосны бохирдолтын нөхөн 
олговрын баталгаа ▪ 224 
газрын тосны бүтээгдэхүүн ▪ 391 
газрын тосны дилер ▪ 350 
газрын тосны татвар ▪ 391 
газрын тосны худалдаа эрхлэгч ▪ 
391 
газрын тосыг цэвэршүүлэх бизнес 
▪ 350 
газрын түрээс ▪ 157, ▪ 283, ▪ 285 
газрын үнийг нийтэд мэдэгдэх ▪ 
427 
газрын үнийг өөрчлөлтийн хэмжээ 
▪ 438 
газрын үнийн тогтворгүй байдал ▪ 
206 
газрын үнийн хэлбэлзлэл ▪ 283 
газрын үнэ ▪ 282, ▪ 406 
газрын үнэлгээ, газрыг үнэлэх ▪ 
283 
газрын хөгжил ▪ 282 
газрын хөгжлийн үндэсний 
төлөвлөгөө ▪ 332 
газрын хуваарилалт ▪ 158 
газрын хэлбэр, чанар өөрчлөгдөх 
▪ 75 
газрын хэлбэр, чанарыг өөрчлөх ▪ 
25 

газрын хэмжээ ▪ 343 
газрын цогц татвар ▪ 96 
газрын шүүх ▪ 283 
гай зовлон, шалгаа, ядрах, 
гачигдал, ядуурал, эд хөрөнгө 
битүүмжлэх, данслах ▪ 155 
гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх ▪ 404 
гал унтраагч àæèëòàí ▪ 204 
гал, галдах, буудах, ажлаас халах 
▪ 203 
галдан шатаалт, өдөөн хатгалт ▪ 
241 
галдан шатаах ▪ 39 
галзуу хүн ▪ 251 
галзуурал, солирол, хэрэг 
хариуцах чадваргүй байдал ▪ 251 
галт зэвсэг ▪ 204, ▪ 226 
галт зэвсэг хариуцах захиргаа  
▪ 226 
галын даатгал ▪ 204 
галын даатгалын гэрээ ▪ 204 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх  
▪ 148 
гамшгийн даатгал ▪ 148 
гамшгийн дохио ▪ 155 
гамшгийн нөхөн сэргээлт ▪ 149 
гамшгийн нөхөн төлбөр ▪ 148 
гамшгийн нөхөн төлбөрийн 
тэтгэлэг ▪ 148 
гамшгийн тусламж, дэмжлэгийн 
мөнгө ▪ 148 
гамшгийн тусламжийн сөрөг арга 
хэмжээ хариуцсан хороо ▪ 148 
гамшиг, золгүй тохиолдол, аюул, 
сүйрэл ▪ 148 
гамшиг, золгүй явдал, аюул, 
сүрэл тохиолдох ▪ 148 
гамшиг, ослоос урьдчилан 
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сэргийлэх ▪ 405 
гамшиг, ослын нөхөн олговор ▪ 94 
гамшиг, ослын нөхөн сэргээлт ▪ 
472 
гамшиг, ослын нөхөн төлбөрийг 
нэхэмжлэх эрх ▪ 482 
ган цутгах үйлдвэр ▪ 211 
ганц бие эх ▪ 508 
ганц бие, гэрлээгүй эхчүүдийн 
байгууламж ▪194 
гар бичмэл, хэвлэгдээгүй бүтээл ▪ 
306 
гараар бичсэн баримт бичиг ▪ 232 
гарал үүслийн гэрчилгээ ▪ 72 
гарал үүслийн орон ▪ 159 
гарал үүслийн тэмдэг ▪ 309, ▪ 358 
гарал үүслийн, үйлдвэрлэсэн 
газар ▪ 393 
гарал үүсэл ▪ 292 
гарах боомт ▪ 397 
гарах, огцрох, насны тэтгэвэрт 
гарах, гүйлгээнээс гаргах ▪ 474 
гарах, тусгаарлах, хагарал ▪ 494 
гарахыг хориглох ▪ 415 
гарган өгсөн үнэлгээ ▪ 535 
гаргасан өдөр ▪ 129 
гаргасан үнэт цаасны нийт 
хэмжээ ▪ 551 
гаргасан хувьцаа, үнэт цаас ▪ 266 
гаргасан хувьцааны нийт хэмжээ ▪ 
551 
гаргасан хугацаанаас хойш 
тогтоосон хугацаанд төлбөр хийх 
▪ 370 
гаргах доод үнэ ▪ 320 
гаргах, хасах, хөөх ▪ 184 
гаргахдаа нэрлэсэн үнэ ▪ 364 
гардуулан өгөх баримт бичиг ▪ 
159 

гарц ашиглах ▪ 188 
гарчиг тайлбарласан хэсэг ▪ 494 
гарын үсэг ▪ 46 
гарын үсэг болон тамга тэмдэг  
▪ 507 
гарын үсэг давхар зурах ▪ 118 
гарын үсэг зурагч ▪ 389 
гарын үсэг зурах бүрэн эрх ▪ 95 
гарын үсэг зурах эрх ▪ 485 
гарын үсэг зурах, ёсчлох, соёрхон 
батлах ▪ 438 
гарын үсэг зурж/ нэрээ бичиж, 
тамга дарж баталгаажуулах ▪ 19 
гарын үсэг зурснаар 
баталгаажсан контракт ▪ 562 
гарын үсэг, гар бичмэлийн эх, эх 
бичвэр ▪ 46 
гарын үсэг, гарын үсэг зурах ▪ 507 
гашуудал тохиолдох ▪ 327 
генетикийн шинжилгээ ▪ 218 
генийн мэдээ сэлт ▪ 218 
генийн сан ▪ 215 
генийн эмчилгээ ▪ 218 
гишүүн ажилтан ▪ 170 
гишүүн байгууллага, нэгж ▪ 19 
гишүүн, оролцогч, тулгуур эрхтэн 
▪ 315 
гишүүний татвар ▪ 315, ▪ 371 
гоёл чимэг, одон медаль ▪ 135 
гол мөрний сав, ёроол ▪ 485 
гол санаа ▪ 304 
гол санаа, товч утга, бараа, дүрс  
▪ 359 
гол шугам ▪ 313 
гол, мөрөн ашигласны хураамж 
▪ 200 
гол, мөрөн гатлах ▪ 200 
гол, төв байр ▪ 406 
гол хэрэгтэн ▪ 303 

Ã 
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гол, шийдвэрлэх асуудал ▪ 282 
голын цутгалан ▪ 180 
гомдлыг хангах арга ▪ 318 
гомдлын шаардлага, үүрэг ▪ 80 
гомдлын шаардлагыг хангах ▪ 222 
гомдлын шаардлагыг хангах 
байгууллага ▪ 222 
гомдлын шаардлагыг хангах 
журам ▪ 222 
гомдлын шаардлагыг хангах 
хорооны гишүүн ▪ 222 
гомдлын шаардлагын дүн ▪ 80 
гомдлын шаардлагын тухай 
мэдэгдэл ▪ 341 
гомдлын шаардлагын 
үндэслэлийн тайлбар ▪ 524 
гомдол барагдуулах баталгаа ▪ 80 
гомдол барагдуулах үйлчилгээ ▪ 
80 
гомдол барагдуулах хяналтын 
ерөнхий хороо ▪ 216 
гомдол гаргагч, нэхэмжлэгч ▪ 95 
гомдол гаргах эрх ▪ 479, ▪ 482 
гомдол гаргахад яллах нөхцөлтэй 
гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл ▪ 348 
гомдол шалгах, хянах ▪ 222 
гомдол, гомдлын шаардлага, 
нэхэмжлэл, яллагаа ▪ 95 
гомдол, зээлд хүргэсэн гэрээ ▪ 
110 
гомдол, зээлийг шинэчлэн 
өөрчлөх ▪ 461 
гомдол, зээлийн оронд хөрөнгө 
түр хураах ▪ 423 
гомдол, иргэний нэхэмжлэл, 
хэвлэлээр гүтгэх ▪ 290 
гомдол, нэхэмжлэл гаргах эрх 
эзэмшигч ▪ 382 
гомдол, хохирол, хөдөлмөрийн 

маргаан ▪ 222 
гомдол, зээлийг нотолж буй бичиг 
баримтыг татаж авах ▪ 475 
гоо сайхны салоны бизнес ▪ 51 
гоо сайхны урлагын бизнес ▪ 51 
горим, хуралдаан шинээр нээх 
тухай шийдвэр ▪ 134 
горьдлого, найдлага ▪ 188 
гудамж ▪ 527 
гуйвуулах, будлиулах, санаатай 
хууран мэхлэх, хуурамч мэдүүлэг 
өгөх ▪ 322 
гуйлт, хүсэлт, шүүхэд өргөдөл 
өгөх ▪ 390 
гуравдагч тал, этгээд ▪ 548 
гуравдахь худалдан авагч ▪ 548 
гуравдахь этгээд татгалзах ▪ 140 
гутаасан, доромжилсон баримт 
магадлагаа бэлтгэх ▪ 401 
гүйлгээ, зарлагдсан эрэн 
сурвалжлага ▪ 78 
гүйлгээний баримт бичиг ▪ 336 
гүйлгээний зардал ▪ 266 
гүйлгээнээс хасагдах хувь ▪ 504 
гүйцэж түрүүлэх, гүйцэх, гэнэт 
тохиолдох ▪ 361 
гүйцэтгэгч ▪ 375 
гүйцэтгэгч, итгэмжлэгдсэн этгээд, 
хэрэг үйлдсэн этгээд ▪ 159 
гүйцэтгэл ▪ 212 
гүйцэтгэл, биелэлт ▪ 374 
гүйцэтгэл, биелэлтийн тайла ▪ 463 
гүйцэтгэл, гүйцэтгэх, 
хэрэгжүүлэлт, биелэлт ▪ 185 
гүйцэтгэл, төлөлтийг шаардах  
▪ 139 
гүйцэтгэл, үйлчилгээний тайлан  
▪ 375 
гүйцэтгэл, үйлчилгээний 
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тайлангийн үнэлгээ ▪ 181 
гүйцэтгэл, хэрэгжүүлэлт, төлөлт, 
тооцолт, чөлөөлөх, суллах, халах, 
цагаатгал ▪ 149  
гүйцэтгэлийг төсөвлөх ▪ 38 
гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх ▪ 537/2/ 
гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх 
хугацаа ▪ 378 
гүйцэтгэлийг түр зогсоох тухай 
мэдэгдэл ▪ 134  
гүйцэтгэлийг түр зогсоох тухай 
шийдвэр ▪ 134 
гүйцэтгэлийг түр зогсоох шийдвэр 
▪ 134 
гүйцэтгэлийг хойшлуулахгүй байх 
▪ 339 
гүйцэтгэлийг хүчингүй болгох  
▪ 478 
гүйцэтгэлийн баталгаа ▪ 374 
гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал 
▪ 374 
гүйцэтгэлийн журам ▪ 411 
гүйцэтгэлийн зээлдэгч ▪ 185 
гүйцэтгэлийн протокол ▪ 422 
гүйцэтгэлийн тендер ▪ 545 
гүйцэтгэлийн туслах ▪ 374 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ ▪ 375 
гүйцэтгэлийн хэмжээ ▪ 28 
гүйцэтгэлийн хяналт ▪ 153 
гүйцэтгэх арга ▪ 186, ▪ 317 
гүйцэтгэх байгууллага ▪ 186, ▪ 187 
гүйцэтгэх гишүүн ▪ 186 
гүйцэтгэх журам ▪ 186 
гүйцэтгэх заалт ▪ 147 
гүйцэтгэх зардал ▪ 185, ▪ 186 
гүйцэтгэх захирал ▪ 71, ▪ 186,  
▪ 305 
гүйцэтгэх захирал томилсон 
шийдвэр ▪ 471 

гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга  
▪ 187  
гүйцэтгэх нөхцлийн зөвшөөрөл  
▪ 221 
гүйцэтгэх нөхцөл ▪ 185 
гүйцэтгэх тухай акт ▪ 136  
гүйцэтгэх үүрэг ▪ 289 
гүйцэтгэх үүрэгтэй этгээд ▪ 383,  
▪ 387 
гүйцэтгэх хугацааг сунгах тухай 
хүсэлт ▪ 467 
гүйцэтгэх хүч ▪ 186 
гүйцэтгэх чадвар ▪ 187 
гүйцэтгэх шүүх ▪ 185 
гүйцэтгэх эрх бүхий албан 
тушаалтан ▪ 186 
гүйцэтгэх эрх мэдлийн 
байгууллага ▪ 186 
гүйцэтгэх эрх мэдэл ▪ 186, ▪ 187 
гүйцэтгэх эрхийг шилжүүлэх ▪ 138 
гүйцэтгэх, албадан биелүүлэхийг 
тогтоох, тушаах ▪ 355 
гүйцэтгэх, дагаж мөрдөх, 
хэрэгжүүлэх хугацаа ▪ 377 
гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн хороо ▪ 352 
гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх чадвар ▪ 
66 
гүтгэлэг, хэн нэгнийг гутаасан 
мэдээ хэвлэлд нийтлэх ▪ 136 
гүтгэх, гүжирдэх гэмт хэрэг ▪ 348 
гүтгэх, нэр төр гутаах гэмт хэрэг ▪ 
348 
гэж үзэж буй, нөхцөл байдлаас 
үүдэн гарсан ▪ 238 
гэж үзэх, бодох ▪ 136 
гэм буруу ▪ 212 
гэм буруу, гэмт хэрэг ▪ 226 
гэм буруугүй байдал, үнэнч, 
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шудрага байдал ▪ 251 
гэм буруугүй байх ▪ 226 
гэм буруугүй тухай тогтоол ▪ 500 
гэм буруугүй хүн ▪ 251 
гэм буруугүйг тогтоосон шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
гэм буруутай гэдгийг урьдчилан 
тогтоох ▪ 408 
гэм буруутай этгээд ▪ 226 
гэм зэмгүй хүний шууд бус 
үйлдлээр дамжуулан гэмт хэрэг 
гүйцэтгэгч ▪ 407 
гэм хор учруулсан үйл ажиллагаа, 
эсхүл үйл явдал болсон хуулийг 
хэрэглэх ▪ 299 
гэм хор, алдагдал, ялаас 
чөлөөлөх ▪ 245 
гэм хор, гэмтэл, гарз, хохирол, 
алданги ▪ 128 
гэм хор, дайны төлбөр ▪ 245 
гэм хор, хохирол ▪ 228 
гэм хор, хохирол, бусдын эрхийг 
зөрчих, бусдын бие махбодид 
хохирол учруулах ▪ 250 
гэм хор, хохирол, гэмтэл, 
доромжлол ▪ 235 
гэм хоргүйгээр дамжин өнгөрөх ▪ 
251 
гэм хорыг арилгах тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 354 
гэмт зан үйл, гэмт хэрэг ▪ 123 
гэмт санаа ▪ 123 
гэмт үйлдэл, эрүүгийн хэрэг ▪ 123 
гэмт үйлдэлтэй засаг захиргаа ▪ 
123 
гэмт хэргийг сайтар бодож 
санаатайгаар үйлдэх ▪ 237 
гэмт хэргийн баримт ▪ 195 
гэмт хэргийн гүйцэтгэгч ▪ 406 

гэмт хэргийн комиссын үйл 
ажиллагааг сайн дураар нь 
түдгэлзүүлэх ▪ 574 
гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт ▪ 
123, ▪ 264 
гэмт хэргийн нотлох баримт ▪ 181 
гэмт хэргийн нөхөн төлбөр ▪ 123 
гэмт хэргийн нөхцөл байдал ▪ 78 
гэмт хэргийн субъект, гүйцэтгэгч, 
жүжигчин ▪ 9 
гэмт хэргийн сэжигтэн ▪ 124 
гэмт хэргийн түүх ▪ 123 
гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирол ▪ 123 
гэмт хэргийн үйлдэл ▪ 7 
гэмт хэргийн хамсаатны харилцаа 
▪ 3 
гэмт хэргийн хамтран оролцогч  
▪ 4 
гэмт хэргийн хамтран оролцогч, 
хамтран гүйцэтгэгч ▪ 4 
гэмт хэргийн хохирогч ▪ 123 
гэмт хэргийн шинж чанар ▪ 124 
гэмт хэргийн шинжтэй 
хайхрамжгүй байдал ▪ 336 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
▪ 123, ▪ 404 
гэмт хэрэг гарсан газар ▪ 392 
гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газар ▪ 393 
гэмт хэрэг үйлдэж байсан эсэх 
түүх ▪ 124 
гэмт хэрэг үйлдэх ▪ 90 
гэмт хэрэг үйлдэхэд тус дөхөм 
үзүүлсэн, этгээд, хамтран 
оролцсон этгээд ▪ 1 
гэмт хэрэг үйлдэхэд тус дөхөм 
үзүүлэх, хамтран оролцох ▪ 1 
гэмт хэрэг үйлдэхэд туслах болон 
хатгах ▪ 22 
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гэмт хэрэг үйлдэхээр завдах ▪ 122 
гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан ▪ 43 
гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан гэм 
буруутай этгээд ▪ 387 
гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан 
этгээд ▪ 386 
гэмт хэрэг хаана үйлдэгдсэн ▪ 580 
гэмт хэрэг хамтран үйлдэгч ▪ 85 
гэмт хэрэг хамтран үйлдэгчид ▪ 
271 
гэмт хэрэг холбогдож байсан 
этгээд ▪ 389 
гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл ▪ 122, ▪ 
123 
гэмт хэрэг, зөрчил дахин үйлдэгч 
▪ 388 
гэмт хэрэг, зөрчил дахин үйлдэх ▪ 
443 
гэмт хэрэг, зөрчлийн давталт ▪ 
462 
гэмт хэрэг, зөрчлийн нэр ▪ 330 
гэмт хэрэгт хамтран оролцох ▪ 96 
гэмт хэрэгтнийг таньж олуулах ▪ 
519 
гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэн гаргах 
▪ 193 
гэмт хэрэгтнийг, этгээдийг нуун 
далдлах гэмт хэрэг ▪ 348 
гэмт хэрэгтэн, гэм буруутай этгээд 
▪ 123 
гэмт хэрэгтэн, гэм буруутан ▪ 380 
гэмт хэрэгтэн, гэмт этгээд ▪ 348 
гэмт этгээдийг шилжүүлэх ▪ 123 
гэмтэл согогийн эсрэг баталгаа ▪ 
577 
гэмтэл, хохирол, зөрчил ▪ 238 
гэнэтийн ослын даатгал ▪ 3 
гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ  
▪ 4 

гэнэтийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх ▪ 4 
гэр ахуйн аж ахуй эрхлэлт ▪ 234 
гэр бүл бүртгэлийн асуудал ▪ 198 
гэр бүл салалт, цуцлалт ▪ 158 
гэр бүл салах ▪ 158 
гэр бүл цуцлагдах ▪ 193 
гэр бүл цуцлах ▪ 1 
гэр бүл цуцлалтын тухай тайлан ▪ 
462 
гэр бүл цуцлах үндэслэл ▪ 70 
гэр бүл цуцлуулах тухай хүсэлт ▪ 
466 
гэр бүл шүүхээр цуцлах ▪ 274 
гэр бүл, удам угсаа ▪ 197 
гэр бүлийн асуудал, харилцаатай 
холбоотой хэрэг ▪ 68 
гэр бүлийн асуудлыг төлөөлөх 
эрх ▪ 480 
гэр бүлийн бүртгэл ▪ 198 
гэр бүлийн бүртгэл хийх, бүртгэх  
▪ 198 
гэр бүлийн бүртгэлд засвар хийх  
▪ 115 
гэр бүлийн бүртгэлийг шилжүүлэх 
▪ 555 
гэр бүлийн бүртгэлийн тайлан  
▪ 462 
гэр бүлийн бүртгэлийн хуулбар  
▪ 113  
гэр бүлийн гишүүн нас барсны 
улмаас нэг удаагийн шилжүүлгээр 
олгох төлбөр ▪ 301  
гэр бүлийн гишүүн нас барсны 
улмаас олгох нэг удаагийн 
тэтгэмж ▪ 301 
гэр бүлийн гэрчилгээний хувь  
▪ 162 
гэр бүлийн дэмжлэг ▪ 198  
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гэр бүлийн ёслол, зан үйл ▪ 198 
гэр бүлийн жинхэнэ гишүүн ▪ 237 
гэр бүлийн зарга, хэрэг ▪ 198 
гэр бүлийн заргын журам, хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаа ▪ 
198 
гэр бүлийн зөвлөл ▪ 198 
гэр бүлийн маргааныг зохицуулах 
▪ 99 
гэр бүлийн мөрдөн 
байцаагч/ажилтан ▪ 198 
гэр бүлийн өмч ▪ 308, ▪ 310 
гэр бүлийн өмч эзэмших 
хэлэлцээр ▪ 308, ▪ 310 
гэр бүлийн өмчийн тогтолцоо ▪ 
309 
гэр бүлийн өмчийн тогтолцоо ▪ 
310 
гэр бүлийн өрхийн тэргүүн ▪ 229 
гэр бүлийн тогтолцоо ▪ 198 
гэр бүлийн түр бүртгэл ▪ 545 
гэр бүлийн тэтгэмж ▪ 197 
гэр бүлийн удам угсаа, ургийн 
шугам ▪ 198 
гэр бүлийн үл заргалдахуй ▪ 198 
гэр бүлийн үл заргалдахуйн 
журам ▪ 198 
гэр бүлийн фермерийн аж ахуй ▪ 
198 
гэр бүлийн хараат гишүүн ▪ 141 
гэр бүлийн харьцаа, харилцаа, 
эрх зүйн байдал ▪ 198 
гэр бүлийн хүний итгэл эвдэх, гэр 
бүлийн хүндээ үнэнч бус байх ▪ 17 
гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 
хэрэг ▪ 122 
гэр бүлийн хэрэг ▪ 198 
гэр бүлийн хэрэгт төлөөлөх эрх ▪ 
464 

гэр бүлийн шинэ бүртгэл ▪ 336 
гэр бүлийн шүүхийн даргалагч  
▪ 77 
гэр бүлийн шүүхийн насанд 
хүрээгүй этгээдийн хэлтэс ▪ 276 
гэр бүлийн эвлэрэл, зохицол ▪ 198 
гэр бүлийн эрх зүй, хууль ▪ 198 
гэр бүлээ дэмжин тэтгэх ▪ 535 
гэр бүлээ орхих, оргох, тэрслэх  
▪ 143 
гэр бүрийн бүртгэлд оруулах ▪ 176 
гэрийн ажил ▪ 234 
гэрийн ажиллах хүч ▪ 234 
гэрийн ажилчин, сахигч ▪ 234 
гэрийн халамж ▪ 233 
гэрлийн хурдтай нисэх төхөөрөмж 
▪ 561 
гэрлэгсэд, эхнэр нөхөр ▪ 519 
гэрлэлт ▪ 310 
гэрлэлт цуцлуулах үйл ажиллагаа 
▪ 9 
гэрлэлтийг цуцлах өргөдөл ▪ 34 
гэрлэлтийн тайлан ▪ 309 
гэрлэлтийн тухай тайлан ▪ 462 
гэрлэлтийн үр дүнд хамаатан 
болох ▪ 457 
гэрлэлтийн харилцаа ▪ 456 
гэрлэлтээсгадуур хүүхэд төрүүлэх 
▪ 54  
гэрлэн дохио, гэрэлт цамхаг ▪ 51 
гэрлэснээр төрөл садан болох  
▪ 292 
гэрлэх нас ▪ 309 
гэрлээгүй эх ▪ 565, ▪ 566 
гэрч ▪ 548 
гэрч, гэрчийн мэдүүлэг ▪ 582 
гэрчийг байцаасан тухай протокол 
▪ 422 
гэрчийг байцаах ▪ 183 
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гэрчийг байцаах ▪ 262 
гэрчийг шалгасан тухай 
тэмдэглэл ▪ 444 
гэрчийн мэдүүлгийг чөлөөтэй 
үнэлэх зарчим ▪ 407 
гэрчийн мэдүүлгээс татгалзах эрх 
▪ 483 
гэрчийн мэдүүлэг өгөх ▪ 548 
гэрчийн өмнө тангараг өргөх ▪ 344 
гэрчийн тангараг ▪ 582 
гэрчийн татгалзах эрх ▪ 378 
гэрчилгээ, албан ёсны баримт 
бичиг ▪ 146 
гэрчилгээ, бүрэн эрхийн хуулбар  
▪ 113 
гэрчилгээ, жуух бичиг, онцгой эрх, 
патент ▪ 369 
гэрчлэлт, баталгаа, 
баталгаажуулах ▪ 43 
гэрчлэх байгууллага, агентлаг ▪ 44, 
▪ 73 
гэрчлэх эрх бүхий байгууллага  
▪ 73 
гэрчлэх эрх олгох ▪ 45 
гэрчлэх, хууль ёсны болгох ▪ 73 
гэрчлэхээс татгалзах ▪ 448 
гэрчлэлтийн мөн чанар, үр нөлөө 
▪ 166 
гэрч-шинжээч ▪ 190 
гэрэл зургийн ажил ▪ 391 
гэрээ ▪ 558 
гэрээ байгуулагч тал ▪ 110 
гэрээ байгуулагч тал ▪ 110 
гэрээ зөрчсөний санкц, торгууль  
▪ 373 
гэрээ хүчин төгөлдөр бус болохыг 
баталж, нотлох зэрэг давж 
заалдах гомдол ▪ 31 
гэрээ хэлэлцээр байгуулах журам 

▪ 21 
гэрээ цуцлах, дуусгавар болгох, 
татан буулгах, тараах тушаал ▪ 
354 
гэрээ, хэлэлцээр ▪ 110 
гэрээг цуцлах эрх ▪ 485 
гэрээгээр үүрэг гүйцэтгэгч, 
итгэмжлэгдэгч, папын бүрэн эрхт 
төлөөлөгч ▪ 305 
гэрээлэгч, ажил гүйцэтгэгч, 
бэлтгэн нийлүүлэгч гэрээ ▪ 109 
гэрээнд гарын үсэг зурах эрх ▪ 45 
гэрээний баримт бичиг ▪ 110 
гэрээний биелэлт ▪ 212 
гэрээний гэрчилгээ ▪ 21 
гэрээний заалт, нөхцөл ▪ 109 
гэрээний зөрчил ▪ 110 
гэрээний иж бүрдлийн шалгалт ▪ 
252 
гэрээний нөгөө тал ▪ 359 
гэрээний нөхцлийг биелүүлэх ▪ 
212 
гэрээний нөхцлийн өөрчлөлт, 
засвар, нэмэлт ▪ 25 
засвар, нэмэлт өөрчлөлт ▪ 25 
гэрээний нөхцөл ▪ 109, ▪ 110 
гэрээний объект ▪ 344 
гэрээний оролцогч тал ▪ 368 
гэрээний талууд ▪ 109 
гэрээний тогтолцоо, арга ▪ 109 
гэрээний харилцаа ▪ 110 
гэрээр мэргэжлийн сургалт 
явуулах ▪ 241 
гэрээслэгч, өв үлдээгч, гэрч ▪ 548 
гэрээслэгч, өвлүүлэгч ▪ 287 
гэрээслэл гүйцэтгэгч ▪ 187 
гэрээслэл гүйцэтгэгч, шүүхийн 
гүйцэтгэгч, алуурчин ▪ 187 
гэрээслэл үлдээх чадвар ▪ 67  



 
798 

 

гэрээслэл хэрэгжүүлэх ▪ 186 
гэрээслэлийн баталгаа ▪ 306 
гэрээслэлийн бэлэглэл хариуцсан 
хүн ▪ 380 
гэрээслэлээр үл хөдлөх 
хөрөнгийн өв залгамжлах ▪ 146 
гэрээслэлээр үрчлэгдсэн хүүхэд ▪ 
16 
гэрээсээ алга болох ▪ 148 
гэрээсээ зугтах, гэрээс оргох ▪ 2 
гэрээт ажилчин ▪ 110 
гэрээт ажлын санал ▪ 545 
гэрээт ажлын санал гаргагч, 
тендер зарлагч ▪ 545 
гэрээт ажлын санал, сонгон 
шалгаруулалт, тендер ▪ 545 
гэрээт талууд, туслангүйцэтгэгч  
▪ 528 
гэрээтэй барилгын ажил ▪ 110 
гэрээтэй бизнес ▪ 110 
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давхар татвараас хамгаалах ▪ 405 
даалгавар, баталгааны гэрээ ▪ 
109 
даалгавараар илгээх, 
томилолтоор явуулах, элч, 
төлөөлөгч, зорилго ▪ 322  
даатгагдсан ▪ 255 
даатгагдсан хэмжээ ▪ 26 
даатгагч ▪ 396 
даатгагч, даатгалын компани ▪ 
255 
даатгал ▪ 254 
даатгал тооцож эхлэх жил ▪ 50 
даатгал хариуцсан ажилтан ▪ 255 
даатгал, баталгаажсан 
байршуулалт ▪ 562 
даатгалаар ашиг тус хүртэгч, 
даатгуулсан этгээд ▪ 52 
даатгалын ашиг ▪ 255 
даатгалын байгууллага ▪ 256 
даатгалын байгууллага, агент ▪ 
254 
даатгалын баримт бичиг 
эзэмшигч ▪ 255 
даатгалын баталгаа ▪ 225, ▪ 536 
даатгалын баталгааны компани ▪ 
536 
даатгалын баталгааны сан ▪ 255  
даатгалын бизнес ▪ 254 
даатгалын бизнес эрхлэгч ▪ 254 
даатгалын бизнесийн итгэлийн 
менежментийн хэлэлцээр ▪ 254 
даатгалын бизнесийн холбоо ▪ 
254 
даатгалын бичгийн баталгаа ▪ 225 

даатгалын гомдлын шаардлага  
▪ 254 
даатгалын гэрээ байгуулах 
хэрэглэх хүсэлт ▪ 36 
даатгалын гэрээ хийх хүсэлт ▪ 33 
даатгалын гэрээнд тусгагдсан үр 
дүн ▪ 181 
даатгалын гэрээний баталгаа  
▪ 225 
даатгалын гэрээний үүрэг ▪ 289 
даатгалын гэрээний хугацаа ▪ 546 
даатгалын даалгаврын гэрээ ▪ 
109 
даатгалын даатгалын хөлс, 
хураамж ▪ 255 
даатгалын заалт, нөхцөл ▪ 84 
даатгалын захирагч ▪ 254 
даатгалын зөрүү ▪ 255 
даатгалын зуучлагч ▪ 254 
даатгалын компани ▪ 254 
даатгалын компанийн баталгаа  
▪ 225 
даатгалын контракт ▪ 254 
даатгалын контракт байгуулах  
▪ 99 
даатгалын контрактын хугацаа  
▪ 255  
даатгалын менежер ▪ 255 
даатгалын мөнгийг нэхэмжлэх эрх 
▪ 482 
даатгалын мөнгө төлөх ▪ 549 
даатгалын мөнгө төлөх хугацаа  
▪ 130 
даатгалын мөнгөний баталгаа 
 ▪ 225 
даатгалын мөнгөний нэхэмжлэл  
▪ 81 
даатгалын нөхөн төлбөр төлөх  
▪ 371 
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даатгалын нэмэгдүүлж тооцсон 
урамшил ▪ 244 
даатгалын нэрлэсэн баримт бичиг 
▪ 255 
даатгалын өмгөөлөгч ▪ 255 
даатгалын суброгаци ▪ 529 
даатгалын тогтолцоо ▪ 255 
даатгалын тогтоосон урамшил ▪ 
145 
даатгалын тооцсон урамшуулал ▪ 
180 
даатгалын төлбөр хийх үүрэг ▪ 
164 
даатгалын түр гэрчилгээ ▪ 119 
даатгалын урамшууллын эцэслэн 
тооцсон нийт хэмжээ ▪ 551 
даатгалын үнэлгээ ▪ 254, ▪ 255 
даатгалын хамарсан хэмжээ ▪ 254 
даатгалын харилцаа ▪ 255 
даатгалын хариуцлага ▪ 289 
даатгалын хугацаа ▪ 255 
даатгалын хураамжийн төлбөр ▪ 
255 
даатгалын хураамжийн хэмжээ ▪ 
255 
даатгалын хураангуй хэмжээ ▪ 
254 
даатгалын хэмжээ, хүрээ, ашиг ▪ 
255 
даатгалын эрсдэл ▪ 255 
даатгалын эрсдэлийн тохиолдол ▪ 
347 
даатгалын эрх шилжүүлж төлбөр 
хийх ▪ 371 
даатгалын эрх эзэмшигчийг 
хамгаалах урьдчилгаа мөнгө ▪ 141 
даатгалын ээлжит төлбөрийн 
цуглуулалт ▪ 87 
даатгуулагч ▪ 396, ▪ 548 

даатгуулагчийг хамгаалах 
урьдчилгаа ▪ 141 
даатгуулах ▪ 256 
даатгуулсан хугацаа ▪ 546 
даац ▪ 296 
давагдашгүй хүчин зүйл ▪ 206 
давагдашгүй хүчин зүйл, 
байгалийн гамшигт үзэгдэл ▪ 8 
давж заалдахаас татгалзах ▪ 582 
давж заалдсан өргөдлөө буцаах  
▪ 582 
давалгаанаас урьдчилан 
сэргийлэх ▪ 549 
давамгайлал, ноёрхол, давуу  
▪ 160 
давж заалдах ▪ 435, ▪ 439 
давж заалдах ажиллагаа ▪ 412 
давж заалдах арга ажиллагаа  
▪ 317 
давж заалдах гомдлыг 
хэрэгсэхгүй болгох ▪ 151 
давж заалдах гомдлын үндэслэл  
▪ 223 
давж заалдах гомдлын хариуцагч 
▪ 32 
давж заалдах гомдол гаргах 
хугацаа ▪ 375 
давж заалдах гомдол гаргах 
хугацаа ▪ 377 
давж заалдах гомдол гаргах эрх  
▪ 482 
давж заалдах журмаар хэргийг 
дахин хянах ▪ 32 
давж заалдах зөвшөөрөл ▪ 379 
давж заалдах комисс ▪ 32 
давж заалдах нэхэмжлэл гаргагч  
▪ 32 
давж заалдах нэхэмжлэл, илгээлт, 
тунхаг ▪ 31  
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давж заалдах өргөдлийг хүлээн 
авах ▪ 3 
давж заалдах өргөдөл бичгээр 
гаргах ▪ 585 
давж заалдах өргөдөл, гомдол ▪ 
390 
давж заалдах протокол ▪ 32 
давж заалдах үндэслэл ▪ 223 
давж заалдах үүрэг, хэргийн 
хураангуй материал ▪ 32 
давж заалдах хугацаа ▪ 375, ▪ 376, 
▪ 379 
давж заалдах хүсэлт ▪ 465 
давж заалдах хэрэг ▪ 68 
давж заалдах шалтгаан ▪ 441 
давж заалдах шалтгааны тайлбар 
▪ 523 
давж заалдах шат ▪ 32 
давж заалдах шатны шүүх ▪ 32, ▪ 
119 
давж заалдах шатны шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
давж заалдах шатны шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
давж заалдах шатны шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
давж заалдах шатны шүүхэд 
шилжүүлэх ▪ 556  
давж заалдах шатны шүүх 
хуралдааныг даргалагч шүүгч ▪ 77 
давж заалдах шүүх ▪ 32, ▪ 119 
давж заалдах шүүх хуралдаан ▪ 
32, ▪ 558 
давж заалдах шүүх хуралдааны 
дэг ▪ 410 
давж заалдах шүүхийн шийдвэр ▪ 
32 
давж заалдах шүүхийн шүүгч ▪ 32 
давж заалдах шүүхийн ерөнхий 

шүүгч ▪ 77 
давж заалдах эрх ▪ 479, ▪ 481 
давж заалдах эрх олгогдсон 
этгээд ▪ 381 
давж заалдах эрхийг сэргээх  
▪ 444 
давж заалдах эрхээ сэргээлгэх 
тухай хүсэлт ▪467 
давж заалдах эрхээс татгалзах 
 ▪ 576 
давж заалдахаар өргөдөл гаргах  
▪ 201 
давж заалдахад нэмэлт болгох ▪ 
95 
давж заалдахыг зогсоох шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
давж заалдсаныг шүүх ажиллагаа 
▪ 558 
давж заалдсаныг хянан үзэх ▪ 32 
давсны талбай ▪ 491 
давсны үйлдвэр ▪ 491 
давсны ферм ▪ 491 
давстай цөөрөм ▪ 491 
давталт ▪ 462 
давтамж ▪ 212 
давтан дуудлага худалдаа ▪ 439 
давтан мөрдлөг, мөшгилт ▪ 439 
давтан мөрдөн байцаах үндэслэл 
▪ 69 
давтан нэхэмжлэл ▪ 439 
давтан тендер ▪ 494 
давтан төлөөлөх ▪ 439 
давтан үйлдсэн гэмт хэргийг 
хүндрүүлэх нөхцөл байдал ▪ 20 
давтан үйлдсэн гэмт хэрэг, 
зөрчил ▪ 461 
давтан үнэлгээ ▪ 476 
давтан үнэлгээний хэмжээ ▪ 476 
давтан шалгалт ▪ 447 
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давтан шинжилгээ, шалгалт ▪ 439 
давтан эмнэлгийн үзлэг ▪ 439 
давуу байдал, аж ахуйн барилга ▪ 
165 
давуу байдал, давуу эрх, ээлж 
дараалал, нэн чухал, эн 
тэргүүний ▪ 408 
давуу талаа ашиглан шийдвэр 
гаргах ▪ 273 
давуу талтай үл хөдлөх 
хөрөнгийн барьцаа ▪ 499 
давуу технологи ▪ 408 
давуу эрх ▪ 480 
давуу эрхтэй өр төлбөр ▪ 410 
давуу эрхтэй хувьцаа ▪ 401 
давхар ажил ▪ 539 
давхар гарын үсэг зурах ▪ 117 
давхар даатгал ▪ 160, ▪ 456 
давхар татвар ▪ 161 
давхар татвараас хамгаалах ▪ 405 
давхардах ▪ 162 
давхардсан олборлолтын 
талбайнууд ▪ 360 
давхацсан алба, байр суурь ▪ 100 
давхацсан гэмт хэрэг ▪ 123 
давхцал, тохиолдлын нөхцөл ▪ 86 
дагавар, хавсарга ▪ 32  
дагаж мөрдвөл зохих асуудал ▪ 
311 
дагаж мөрдөх, сахих, ажиглалт, 
судалгаа ▪ 346 
дагалдах баримт бичиг ▪ 3 
дагалдах объект ▪ 242 
дагалдах эд зүйлс ▪ 3 
дагалдах эд зүйлс худалдах ▪ 432 
дагалдсан үүрэг ▪ 242 
дагалдсан, шууд бус, нэмэгдэл ▪ 
86 
дагалдуулах шийдвэр ▪ 577 

дадал олсон гэмт хэрэгтэн, 
рецидивист ▪ 227 
дадах, дадалтай гэмт хэрэгтэн ▪ 
227 
дадлагажигч, дагалдан сурагч ▪ 
554 
дадлагын ажил, суралцах үе, 
дагалдан ажиллах ▪ 37 
дадсан, зуршсан, заншлын ▪ 126 
дайн, байлдаан ▪ 576 
дайны төлбөр ▪ 461 
дайны цаг, байдал ▪ 550 
дайны эрсдлийн даатгал ▪ 576 
дайны эрх зүй ▪ 309  
дайсагнагч улс ▪ 173, ▪ 233 
далай дахь мөргөлдөөнөөс 
урьдчилан сэргийлэх ▪ 404 
далай, тэнгисийг илүүд үзсэн эрх 
▪ 309 
далайгаар зорчигч тээвэрлэх  
▪ 309 
далайгаар зорчигч тээвэрлэх 
бизнес ▪ 308 
далайд гарахад бэлэн байдал  
▪ 494 
далайд журам сахиулагч цагдаа  
▪ 309  
далайд мөргөлдөх ▪ 88 
далайд явагч онгоц ▪ 493 
далайд, тэнгист ▪ 42 
далайлган сүрдүүлэлт, дарамтлах 
▪ 193 
далайн ачаа тээвэрлэлт ▪ 307 
далайн ачаа тээвэрлэлтийн 
бизнес ▪ 307 
далайн ачаа тээвэрлэлтийн 
брокерийн бизнес ▪ 307 
далайн ачаа тээвэрлэлтийн 
брокерийн үйл ажиллагаа ▪ 307 
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далайн аялал ▪ 124 
далайн байгууламж байгуулагч ▪ 
307, ▪ 386 
далайн бодлого ▪ 308 
далайн болон гол усны гамшгийн 
тусламжийн хамтарсан холбоо ▪ 
493 
далайн болон гол усны гамшигт 
үзүүлэх тусламж ▪ 493 
далайн бохирдлоос хамгаалах ▪ 
405 
далайн бохирдол ▪ 493 
далайн бүс ▪ 493 
далайн бүтээгдэхүүн ▪ 308 
далайн даатгал ▪ 307 
далайн даатгалын гэрчилгээ ▪ 308 
далайн даатгалын гэрээ ▪ 307 
далайн зураг ▪ 493 
далайн зураглал ▪ 309 
далайн нөөц ▪ 308 
далайн сүйрэл ▪ 148 
далайн техникч ▪ 308 
далайн төвшнөөс өндөр газар ▪ 
231 
далайн тээврийн байгууллага ▪ 
309 
далайн тээвэрлэлт ▪ 68, ▪ 308 
далайн тээвэрлэлтийн аж 
үйлдвэрийн судалгааны хөрөнгө ▪ 
308 
далайн тээвэрлэлтийн бизнес ▪ 
308 
далайн тээвэрлэлтийн брокерийн 
бизнес ▪ 308 
далайн тээвэрлэлтийн брокерийн 
үйл ажиллагаа ▪ 308 
далайн усны бохирдолт ▪ 308 
далайн усны бохирдолтоос 
сэргийлэх гэрчилгээ ▪ 308 

далайн усны бохирдолтоос 
сэргийлэх тоног төхөөрөмж ▪ 308 
далайн хориг цуцлалт ▪ 493 
далайн хөлөг онгоцны осол ▪ 307 
далайн худалдааны боомт ▪ 90 
далайн эргийн бохирдлын тусгай 
хяналт ▪ 513 
Далайн Эрхийн Тухай Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Конвенц 
▪ 564 
далайн, тэнгисийн ▪ 335 
далайчин ▪ 493 
далайчин, усан цэрэг ▪ 489 
далайчны биеийн байцаалт ▪ 493  
далайчны гарын авлага ▪ 493 
далан ▪ 168 
далан, усан зогсоол ▪ 58 
далан, хаалт ▪ 146 
далд бизнес ▪ 245 
далд үе ▪ 245 
дам арилжаа, худалдаа ▪ 518 
дам хийх ▪ 414 
дамжин өнгөрөх худалдаа ▪ 556 
дамжуулан барьцаалагч ▪ 527 
дамжуулан барьцаалах ▪ 527 
дамжуулан түрээсийн шаардлага 
▪ 528 
дамжуулан түрээслүүлэгч ▪ 528 
дамжуулан түрээслүүлэх ▪ 528 
дамжуулан түрээслэгч ▪ 527, ▪ 528 
дамжуулан түрээслэх ▪ 528 
дамжуулан худалдах үнэ 
хадгалах ▪ 8 
дамжуулах төмөр утас ▪ 101 
дамжуулах, шилжүүлэх, дурдах  
▪ 447 
дампуурагч ▪ 252 
дампуурал, төлбөрийн чадваргүй 
байдал ▪ 49 

ä 
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дампуурлыг зогсоох ▪ 150 
дампуурлыг зохицуулагч, 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ▪ 49 
дампуурлын бүртгэл ▪ 453 
дампуурлын гадна барьцаанд 
байгаа эд хөрөнгийг төлж авах 
эрхийг хасах эрх ▪ 482 
дампуурлын журам ▪ 412 
дампуурлын журам, дампуурлын 
хэрэг ажиллагаа ▪ 49 
дампуурлын журамд оролцох ▪ 
366 
дампуурлын нэхэмжлэл, гомдол ▪ 
49 
дампуурлын нэхэмжлэл, зээл ▪ 82 
дампуурлын сан ▪ 49 
дампуурлын сан, дампуурсан, 
төлбөрийн чадваргүй болныг 
тогтоох ▪ 49 
дампуурлын тайланд тусгагдсан 
бүх зээлдэгч ▪ 24 
дампуурлын тухай тогтоол, 
вердикт ▪ 500 
дампуурлын үед хахууль өгөхийг 
санал болгосон гэмт хэрэг ▪ 122 
дампуурлын хэргийн захирагч, 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ▪ 16 
дампуурлын хэрэг ▪ 49 
дампуурлын хэргийг хянаж 
шийдвэрлэх ▪ 12 
дампуурсан зээлдүүлэгч ▪ 49 
дампуурсан хамтран өв 
залгамжлагч ▪ 252 
дампуурснаа зарлах ▪ 134 
дамын наймаа ▪ 518 
дамын наймааны бизнес ▪ 518 
дангаар ноёрхлын эсрэг, 
монополийн эсрэг ▪ 31 
дангаар ноёрхох, онц эрх ▪ 324 

дангаар ноёрхохыг зохицуулсан 
журам ▪ 324 
Дан-гун үе ▪ 128 
данс хөтлөлт ▪ 56 
данс хөтлөх үүрэг ▪ 56 
данс, тайлан ▪ 285 
данс, тайлан тооцоо ▪ 4 
данс, цэс, тоо бүртгэл, жагсаалт ▪ 
263 
дансанд төлөгдөх чек ▪ 76 
дансанд/хавтсанд хадгалах ▪ 278 
дансны гүйлгээ хийх хугацаа ▪ 546 
дансны гүйлгээний тухай бичгээр 
гаргасан тайлан ▪ 587 
дансны үлдэгдлийн бичгээр 
гаргасан тайлан ▪ 587 
дансны үлдэгдлийн тайлан ▪ 463 
дансны үлдэгдэл, харилцах данс 
 ▪ 125 
дансны үнэ ▪ 569 
дараагийн зээл, нэхэмжлэл ▪398 
дараагийн зээлдэгч ▪ 398 
дараагийн нөхцөл ▪ 100 
дараагийн өөрчлөн байгуулалтын 
гомдол ▪ 398 
дараагийн худалдан авагч ▪ 530 
дараагийн худалдан авалт ▪ 530 
дараагийн ээлжийн хүн ▪ 389 
дараагийн, дараачийн, бөгс, өгзөг 
▪ 398 
дараагийн, хажуугийн ▪ 337 
дараалсан гэмт хэрэг ▪ 103 
дараалсан томилолт ▪ 103 
дарамтлах, шахамдуулах ▪ 188 
дарвуулт завины спорт ▪ 489 
дарвуулт завь ▪ 489 
дарвуулт хөлөг онгоц ▪ 489 
дарвуулт хөлөг онгоц ▪ 489 
дарга, даргалагч ▪ 74 



 
805 

 

дарга, дээд шатны албан 
тушаалтан ▪ 533 
дарга, захирал ▪ 403 
дарга, тэргүүн ▪ 74 
дарга, удирдагч ▪ 77 
дархан эрх, эрх ямбаас татгалзах, 
түр хойшлуулах ▪ 576 
Дархлал хомсдлын хам шинж 
(ДОХ) ▪ 6 
дархлалын олдмол хам шинж ▪ 22 
дахин авч үзэх хүсэлт ▪ 466 
дахин аюул нүүрлэхийн эсрэг 
хориг ▪ 415 
дахин байрлуулалт ▪ 462 
дахин баривчлах ▪ 439 
дахин боловсруулалт ▪ 445 
дахин боловсруулалтын бизнес ▪ 
445 
дахин боловсруулах байгууламж ▪ 
445 
дахин боловсруулах бизнес 
эрхлэгч ▪ 445 
дахин боловсруулах боломжтой 
эх үүсвэр ▪ 445 
дахин боловсруулах бүтээгдэхүүн 
▪ 445 
дахин боловсруулах үйлдвэр ▪ 
445 
дахин боловсруулах цогцолбор ▪ 
445 
дахин боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн ▪ 445 
äахин гэрлэлт ▪ 459 
äахин гэрлэхийг хориглох хугацаа 
▪ 378 
дахин дуудлага худалдаа явуулах 
хугацаа ▪130 
дахин дүүргэх ▪ 462 
дахин засан сайжруулах ▪ 439 

дахин зурагласан газрыг ашиглах 
▪ 153 
дахин мөрдөн байцаалт явуулах  
▪ 456 
дахин мэдүүлэх эрхтэй этгээд  
▪ 382 
дахин нэрэх ▪ 439 
дахин нягталж үзэх ▪ 443 
дахин нягтлах, сайтар тунгаах  
▪ 439 
дахин орох тогтолцоо ▪ 160 
дахин саатуулах ▪ 439 
дахин сонгох ▪ 439 
дахин сонгууль ▪ 439 
дахин туслан гүйцэтгэх  гэрээ ▪ 
439 
дахин үйлдэгдсэн гэмт хэрэг ▪ 443 
дахин үнэлгээ, шинэчилсэн 
бүртгэл ▪ 442 
дахин үнэлгээний зөрүү, ялгавар, 
үнийн зөрөө ▪ 476 
дахин үнэлгээний тайлбар ▪ 476 
дахин үнэлгээний татвар ▪ 476 
дахин үнэлсэн хэмжээ ▪ 476 
дахин үнэлэгдсэн нөөц ▪ 476 
дахин үнэлэгдсэн эд хөрөнгө ▪ 476 
дахин хөрөнгө оруулагч агентлаг  
▪ 456 
дахин хөрөнгө оруулсан 
байгууллага ▪ 456 
дахин хуваарилалт, чөлөөлөлт 
шаардах эрхээ ашиглах ▪ 188 
дахин хуваарилалт, 
чөлөөлөлтийн гомдол гаргах ▪ 188 
дахин хуваарилах, хохиролгүй 
болгох гомдлын шаардлагын дүн 
▪ 80 
дахин хуваарилах, хохиролгүй 
болгох нэхэмжлэл ▪ 81 
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дахин хуваарилах, хохиролгүй 
болгохыг хүссэн нэхэмжлэгч ▪ 82 
дахин худалдаж авах нөхцөл ▪ 
100 
дахин худалдан авах ▪ 465 
дахин худалдан авах нөхцөл ▪ 465 
дахин худалдан авах хугацаа ▪ 
465 
дахин худалдан авах эрх 
эзэмшигч ▪ 465 
дахин худалдах ▪ 469 
дахин худалдах үнийг хэвээр 
хадгалах ▪ 469 
дахин худалдах үнэ ▪ 469 
дахин хэвлэл, шинэчилсэн 
найруулга ▪ 439 
дахин хэрэглэлт ▪ 475 
дахин хямдруулах ▪ 446 
дахин хянаж үзэх, өөрчлөлт, 
хянан засварласан хэвлэл ▪ 477 
дахин хянах, нэмэлт болон 
хөнгөлөлт ▪ 477 
дахин хянах, тойм, тайлбар, 
шалгалт, хяналт ▪476 
дахин шалгалт ▪ 439 
дахин шалгаруулалт ▪ 439 
дахин шүүх ажиллагаа эхлэх ▪ 89 
дахин шүүх ажиллагаа, хяналтын 
шатны журам ▪ 410 
дахин шүүх ажиллагааг мэдүүлэх 
▪ 201 
дахин шүүх хуралдуулах хүсэлт ▪ 
465 
дахин эзэмшилдээ авах, олж авах 
▪ 439 
дахин эзэмших ▪ 463 
дахин, давтан үнэлгээ ▪ 439 
дебит карт ▪ 132 
депутат, төлөөлөгч, орлогч, 

туслах ▪ 142 
дипломат паспорт ▪ 147 
дипломат сайд ▪ 146 
дипломат төлөөлөгчийн газар, 
төлөөлөгч ▪ 146 
дипломат харилцаа ▪ 147 
дипломат хэлэлцээ ▪ 146 
дипломат, гадаад харилцааны 
ажилтан ▪ 146 
дискет ▪ 151 
довтлогч, халдагч ▪ 40 
довтолгоо, айлган сүрдүүлэлт, 
халдах ▪ 40 
доголдлыг засварлах баталгааны 
барьцаа ▪ 497 
доголдол засварлах баталгааны 
барьцаа ▪ 497 
долоо хоногийн хөлс ▪ 579 
Донгийн ажлын газар ▪ 160 
донгодох тушаал ▪ 115 
донтон ▪ 10 
доод ангилал, зэрэг, анги ▪ 301 
доод зэрэглэл ▪ 529 
доод үнэ ▪ 320 
доод хэмжээ ▪ 320 
доод шат ▪ 301 
доод шатны шүүх ▪ 118, ▪ 248,  
▪ 301 
дор гарын үсэг зурсан, даатгагч, 
баталгаа ▪ 562 
доргилт даах төхөөрөмж ▪ 570 
доромжлол, хохирол ▪ 254 
доромжлох, ширүүн харьцах, 
хүчирхийлэх ▪ 2 
дотоод журам, дүрэм ▪ 258 
дотоод худалдаа, борлуулалт  
▪ 258 
дотоод шаталт ▪ 258 
дотооддоо баримт бичиг гаргаж 
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өгөх хугацаа ▪159 
дотоодоос гаралтай орлого ▪ 159 
дотоодын аудит, хяналт шалгалт ▪ 
258 
дотоодын гэмт хэрэгтэн, зөрчил 
гаргагч ▪ 159 
дотоодын зөрчил ▪ 159 
дотоодын менежментийн заалт ▪ 
258 
дотоодын нөөц хүч ▪ 233 
дотоодын сахилга, дэг журам ▪ 
258 
дотоодын татвар ▪ 159, ▪ 251, ▪ 
258 
дотоодын төлбөрийн хэрэгсэл ▪ 
159, ▪ 159, ▪ 311 
дотоодын ус ▪ 251, ▪ 258 
дотоодын усан тээврийн 
удирдлага ▪ 251 
дотоодын үйлдвэрлэл ▪ 233 
дотоодын үргүй зардал ▪ 159 
дотоодын хөлөг онгоцны 
жолоодлогын шугам ▪ 570 
дотоодын хуулийн этгээд ▪ 159 
дотоодын хууль ▪ 159 
дотоодын хууль болон 
хэрэгжүүлэх дүрэм ▪ 159 
дотоодын хэрэглээ ▪ 233 
дотоодын хяналт шалгалт, аудит ▪ 
258 
дотоодын шаардлага ▪ 159 
дотоодын эх үүсвэрээс бий 
болгосон ашиг орлогын хэмжээ ▪ 
27 
дотоодын эх үүсвэрээс олсон 
орлого ▪ 242 
дотор эрхтний ▪ 572 
дотор эрхтэн ▪ 258 
дотор эрхтэн шилжүүлэх ▪ 258 

дотор эрхтэн шилжүүлэх ▪ 572 
ДОХ-оор өвчлөгч ▪ 22 
дөхөж очих бүс ▪ 37 
дөхөж очих гадаргуй ▪ 37 
Ду нийслэл, хот ▪ 158 
Ду-гийн захирагч, дарга ▪ 158 
Ду-гийн татвар ▪ 158 
Ду-гийн төрийн байгууллага ▪ 158 
дундаж хэмжигдэхүүн, дүн ▪ 46 
дундаж цалин, хөлс ▪ 47 
дундарсан ус ▪ 135 
дундчилсан, тэнцүү хэмжээ ▪ 47 
дур зоргоороо худалдаж авах ба 
борлуулах ▪ 38 
дур сонирхол ▪ 572 
дургүйцэл, эсэргүүцлийн хугацаа 
▪ 376 
дурдах, хөндөх, өсгөж 
хүмүүжүүлэх, асран хамгаалах  
▪ 58 
дурсгал, сануулга ▪ 459 
дурсгалт, үзэсгэлэнт газруудаар 
орох ▪ 507 
дутагдал, хомсдол ▪ 281 
дутагдуулсны нөхөн төлбөр ▪ 93 
дутуу мэдүүлсэн орлогын үнийн 
дүн ▪ 562 
дутуу мэдүүлсэн хөрөнгийн 
тайлангийн орлогын хэмжээ ▪ 242 
дутуу мэдүүлэх ▪ 561 
дутуу тайлагнасан орлого ▪ 561 
дутуу тайлагнасан орлогын үнийн 
дүн ▪ 561 
дутуу тайлагнах ▪ 561 
дуу дүрс бичлэгийн ▪ 44 
дуу хоолойны бичлэг ▪ 511 
дуу хоолойны бичлэгийн 
продюссер ▪ 511 
дуу хураагуурт бичих ▪ 539 
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дуу хураагуурын хуулбар ▪ 555 
дуу чимээнээс хамгаалах ▪ 405 
дуу ярианы хураамж ▪ 444 
дуу, чимээ нэвтэрдэггүй 
байгууламж ▪ 511 
дуу, чимээ нэвтэрдэггүй 
төхөөрөмж ▪ 511 
дуугүй сайшаах, зөвшөөрөх, 
батлах ▪ 539 
дуугүй, эсэргүүцэлгүй, зөвшөөрөл 
▪ 6 
дуудлага худалдаа дахин явуулах 
журам ▪411 
дуудлага худалдаа зарлахыг 
шаардах эрх ▪ 484 
дуудлага худалдаа эхлүүлэх 
шийдвэр ▪ 133 
дуудлага худалдаа эхлэх ▪ 89 
дуудлага худалдаа явагдах 
хугацаа ▪ 129 
дуудлага худалдаа, борлуултын 
үнэт цаас ▪ 495 
дуудлага худалдаа, тендерийн 
баталгаа ▪ 497 
дуудлага худалдааг 
будлиантуулах ▪ 322 
дуудлага худалдаагаар авсан үнэ 
▪ 26 
дуудлага худалдаанд оролцох 
өргөдлийн бүртгэл ▪ 451 
дуудлага худалдаанд оролцох 
хүсэлт ▪ 34 
дуудлага худалдаанд оролцох 
хүсэлт ▪ 80 
дуудлага худалдаанд оролцох 
хүсэлт ▪ 465 
дуудлага худалдаанд оролцох 
хүсэлт гаргагч ▪ 33 
дуудлага худалдаанд оролцох 

хүсэлт гаргагч ▪ 43 
дуудлага худалдаанд оролцох, 
үнэ хаялцах, үнийн санал өгөх ▪ 
53 
дуудлага худалдаанд төлсөн 
хэмжээ ▪ 29 
дуудлага худалдааны журам ▪ 44 
дуудлага худалдааны зардал ▪ 
189 
дуудлага худалдааны нөхцөл  
▪ 100 
дуудлага худалдааны тайлан  
▪ 463 
дуудлага худалдааны талбай  
▪ 119 
дуудлага худалдааны хугацааны 
тухай нийтэд мэдэгдэх ▪ 427 
дуудлагын доод үнэ ▪ 320 
дуудсан, нэрлэсэн үнээс илүү 
гарсан хэмжээ ▪ 26 
дуураймал зүйл ▪ 237 
дуусаагүй, хянаж үзэх шатанд 
байгаа ▪ 373 
дуусах хугацаа, огноо ▪ 190 
дуусах цэг ▪ 190 
дуусах, алдах, хүчингүй болох  
▪ 283 
дуусах, өнгөрөх, үйлчлэл зогсох  
▪ 190 
дуусах, төгсөх ▪ 203 
дуусгавар болгох эрх ▪ 481 
дуусгавар болгох эрх олгох ▪ 46 
дуусгавар болох хугацаа ▪ 549 
дуусгавар болох, унтраах, цуцлах 
▪ 193 
дуусгасны баталгаа ▪ 38 
дуусгах, төгсгөх зүйл ▪ 395 
дүгнэлт ▪ 203 
дүн гаргах, нэгтгэн дүгнэх, 
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үдэлтийн үг ▪ 533 
дүнг бууруулах замаар 
зохицуулах ▪ 13 
Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын 
тухай конвенц ▪ 112 
дүрвэгсдийн эрх зүйн байдалтай 
холбогдсон протокол ▪ 422 
дүрвэгч ▪ 447                                                                      
дүрмийн агуулга ▪ 107 
дүрс бичлэг ▪ 570 
дүрс бичлэгийн бүтээгдэхүүн ▪ 
570 
дүрэм батлах ▪ 172 
дүрэм журам ▪ 487 
дүрэм журмын зөрчил ▪ 571 
дүрэм, журам, эрх зүйн хэм 
хэмжээ, захиргаа, ноёрхол, эрх 
мэдэл, шалгуур, стандарт ▪ 486 
дүрэм, журам/хяналтын зорилго ▪ 
540 
дүрэм, журмаар ▪ 64 
дүрэм, журмын үйлчлэлийг түр 
зогсоох ▪ 262 
дүрэм, хяналтад хамрагдах зүйл ▪ 
344 
дүүжлэх ▪ 227 
дүүргийн боловсролын албаны 
дарга ▪ 228 
дүүргийн загасчдын хоршоо ▪ 156 
дүүргийн захиалагч ▪ 157 
дүүргийн захиргаа ▪ 156 
дүүргийн захиргааны агентлаг, 
байгууллага ▪ 156 
дүүргийн нөхөн төлбөрийн хороо 
▪ 156 
дүүргийн сонгуулийн тойрог ▪ 156 
дүүргийн улсын прокурорын 
салбар ▪ 156 
дүүргийн холбоо ▪ 156 

дүүргийн цагдаа ▪ 156 
дүүргийн цагдаагийн газар ▪ 156 
дүүргийн шүүхийн дарга ▪ 77 
дүүргийн шүүхийн шүүгч ▪ 272 
дүүрэг, тойрог ▪ 157 
дэвсгэр нутаг, үл хөдлөх хөрөнгө, 
тасалгаа, орон сууц ▪ 401 
дэвшилтэт татвар ▪ 415 
дэвшилтэт татварын хэмжээ ▪ 415 
дэвшилтэт технологитой үйлдвэр 
▪ 17 
дэвших шалгалт ▪ 182 
дэг журам сахиулагч ▪ 354 
дэг журам тогтоох эрх ▪ 485 
дэг журмын сайжруулалт ▪ 241 
дэг журмын хүрээнд ▪ 582 
дэгийн ажиллагааны нэмэлт ▪ 95 
дэгийн үйл ажиллагаа ▪ 410 
дэглэмтэй, эрэмбэтэй, системтэй 
▪ 538 
дэд бүтцийн байгууламж ▪ 249 
дэд бүтцийн байгууламжийн 
менежмент ▪ 305 
дэд бүтэц ▪ 249 
дэд захирлын орлогч ▪ 41 
дэд консул ▪ 142 
дэд консул ▪ 570 
дэд сайд ▪ 41 
дэд сайд ▪ 570 
дэд хороо ▪ 527 
дэд хэсэг ▪ 531 
дэлгүүр, мухлаг, нөөц, сан, 
агуулах ▪ 527 
дэлгүүр, мухлаг, үйлдвэрийн 
газар, цех, дарханы газар, 
засварын газар ▪ 506 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл ▪ 366 
дэлхий нийтийн энх тайван ▪ 585 
Дэлхийн Худалдааны 
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Байгууллага ▪ 585 
дэлхийн царцас ▪ 165 
дэмжигч тэтгэлэг ▪ 535 
дэмжигчдийн холбоо ▪ 535 
дэмжиж оролцох ▪ 366 
дэмжин тэтгэх харилцаа ▪ 535 
дэмжих үүрэг ▪ 164 
дэмжих, туслалцаа үзүүлэх 
чадвар ▪ 1 
дэмжихгүй байх, няцаах ▪ 148 
дэмжлэг үзүүлэх үүрэг ▪ 345 
дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй этгээд ▪ 
387 
дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт ▪ 467 
дэмжлэг шаардах эрх ▪ 482 
дэмжлэг, баталгаа, зөвшөөрөл ▪ 
38 
дэмжлэг, тулгуур, баталгаа, 
нотолгоо ▪ 535 
дэмжлэг, туслалцаа шаардах эрх 
▪ 484 
дэмжлэгийн төлбөр ▪ 535 
дэмжлэгийн төслийг олон улсад 
хүртээлтэй болгох ▪ 261 
дэмжлэгийн тэтгэмж ▪ 535 
дэмжлэгийн хандив ▪ 535 
дэнчин тавьж түрээслэх эрхтэй 
этгээд ▪ 389 
дэнчингийн үндсэн дээр 
түрээслэх эрх ▪ 483 
дэс дараа, эмх цэгц 
(эмхлэх/цэгцлэх) ▪ 354 
дэс дарааллаар дугаарлах багана 
▪ 88 
дээд боловсролын үнэмлэх ▪ 71 
дээд зэргийн ашиг сонирхол ▪ 231  
дээд өвөг ▪ 40 
дээд сургуулийн тогтолцоо ▪ 88 
дээд үнийн санал тавьсан 

шийдвэр ▪ 133 
дээд үнийн хязгаарлалт ▪ 473 
дээд хязгаар ▪ 231 
дээд хязгаар ▪ 311 
дээд шатны агентлаг/ байгууллага 
▪ 231 
дээд шатны шүүх ▪ 231, ▪ 494,  
▪ 533 
Дээд Шүүх ▪ 231 
дээд шүүх ▪ 535 
дээд шүүхийн дарга ▪ 77 
Дээд шүүхийн дүрэм ▪ 536 
дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч ▪ 77 
Дээд шүүхийн øүүгч ▪ 272, ▪ 276,  
▪ 536 
дээд шүүхийн шүүгчдийн бага 
хурал ▪ 101 
Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөл  
▪ 536 
дээд эрх мэдэл ▪ 512 
дээд, доод хэмжээ ▪ 311 
дээрмийн аллага ▪ 328 
дээрмийн улмаас хүний амь нас 
хохироох ▪ 233 
дээрэм, булаалт ▪ 486 
дээрэм, тонуул ▪ 391 
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ердийн алдагдал /орлого/ ашиг ▪ 
91 
ердийн арилжааны үнэ ▪ 340 
ердийн газрын үнийн 
нэмэгдүүлсэн үнэлгээ ▪ 244 
ердийн газрын үнийн өсөлт ▪ 244 
ердийн гомдол хянах хороо ▪ 356 
ердийн данс ▪ 215 
ердийн журмаар давж заалдах ▪ 
356 
ердийн лиценз, зөвшөөрөл ▪ 356 
ердийн суурьшлын бүс ▪ 357 
ердийн татвар ▪ 357 
ердийн уулзалт ▪ 356 
ердийн үнэ ▪340 
ердийн хурал, чуулган ▪ 356 
ердийн хэрэглээ ▪ 357 
ердийн цалин хөлсний хэмжээ ▪ 
28 
ердийн цалин, хөлсний хэмжээ, 
дүн ▪ 357 
ердийн цуглуулга, түүвэр ▪ 356 
ердийн шуудан ▪ 356 
ердийн шуудангаар явуулсан зүйл 
▪ 356 
ердийн эрх залгамжлал, өв 
залгамжлал ▪ 357 
ердийн, энгийн цалин, хөлс ▪ 357 
ерөнхий ассамблей ▪ 215 
ерөнхий асуудал ▪ 215 
ерөнхий боловсролын багш нар 
бэлтгэх коллеж ▪ 97 
ерөнхий давж заалдах ▪ 216 
ерөнхий дундаж ▪ 216 
ерөнхий дундаж гомдлын 

шаардлага ▪ 216 
ерөнхий дундаж хандив ▪ 216 
ерөнхий заалт, зүйл ▪ 217 
ерөнхий заалт, нийтлэг дүрэм ▪ 
217 
ерөнхий захирал ▪ 77, ▪ 147 
ерөнхий захирамж ▪ 533 
ерөнхий зээлдэгч ▪ 216 
ерөнхий консулын газар ▪ 106 
ерөнхий менежер ▪ 77 
ерөнхий өргөдөл бичих бизнес  
▪ 55 
ерөнхий өршөөл ▪ 216 
ерөнхий паспорт ▪ 217 
ерөнхий прокурорын газар ▪ 231 
ерөнхий прокурорын орлогч ▪ 142 
Ерөнхий сайд ▪ 406 
Ерөнхий сайдын захирамж ▪ 356 
ерөнхий стандарт, хэм хэмжээ ▪ 
217 
ерөнхий татаас, тэтгэмж ▪ 217 
ерөнхий татвар ▪ 218 
ерөнхий татвар бүрдүүлбэр ▪ 216 
ерөнхий татвар төлөгч ▪ 218 
ерөнхий татвар төлөгч этгээд ▪ 
218 
ерөнхий татварын нийт хэмжээ ▪ 
216 
ерөнхий татварын нийт 
хэмжээний суурь ▪ 216 
ерөнхий хөнгөлөлт ▪ 55 
ерөнхий хүсэлт, өргөдөл ▪ 55 
ерөнхий хяналт ▪ 360 
ерөнхий хяналт, хяналт ▪ 360 
ерөнхий шүүгч ▪ 77, ▪ 404 
ерөнхий, ердийн даатгал ▪ 216 
ерөнхийдөө хариуцлагагүй, 
хайхрамжгүй байдал ▪ 222 
Ерөнхийлөгч ▪ 403 
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ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч ▪ 66,  
▪ 404 
ерөнхийлөгчийг орлох, орлож буй 
хүн ▪ 380 
Ерөнхийлөгчийн сонгууль ▪ 404 
Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч  
▪ 9 
Ерөнхийлөгчийн шинжлэх ухаан 
технологийн зөвлөх зөвлөл ▪ 404 
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ёс журам, үндэслэлтэй байдал, 
өмч ▪ 419  
ёс зүй, ёс суртахуун ▪ 180 
ёс суртахуунгүй, хахуульд 
идэгдсэн үйл ажиллагаа, авлигын 
үйлдэл ▪ 116 
ёс суртхуун ▪ 325 
ёс суртхуун, хэм хэмжээ ▪ 325 
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жагсаалт ▪ 284, ▪ 293 
жагсаалт үйлдэх ▪ 294 
жагсаалтаас хасах ▪ 139 
жагсаалтад орсон компани, 
корпораци ▪ 293 
жагсаалтад орсон корпораци ▪ 
294 
жагсаалтад орсон хувьцаа ▪ 294 
жагсаалтад орсон хувьцаа болон 
бонд ▪ 294 
жагсаалтад орсон хуулийн этгээд 
▪ 294 
жагсаалын тооллого, цугларах ▪ 
328 
жагсаасан үнэт цаас ▪ 294 
жендэр ▪ 215 
Женевийн конвенц ▪ 218 
живүүлсэн бараа ▪ 529 
жигшүүрт, үл хүндэтгэх 
доромжлол, зөрчил ▪ 107 
жижиг баталгааны мөнгө ▪ 509 
жижиг бизнес ▪ 241 
жижиг болон бага дунд 
үйлдвэрийн зөвлөгөө өгдөг 
компани ▪ 508 
жижиг болон дунд ахуй эрхлэгч ▪ 
509 
жижиг болон дунд үйлдвэр ▪ 509 
жижиг болон дунд үйлдвэр 
байгуулахад хөрөнгө оруулах 
компани ▪ 508 
жижиг болон дунд үйлдвэрийг 
хөхиүлэн дэмжих сугалааны 
тасалбар ▪ 509 
жижиг болон дунд үйлдвэрийг 

эхлүүлэхэд хөрөнгө оруулах 
компани ▪ 509 
жижиг болон дунд үйлдвэрийн 
ажилчин ▪ 509 
жижиг болон дунд үйлдвэрийн 
бүтцийг боловсронгүй болгох сан 
▪ 509 
жижиг болон дунд үйлдвэрийн 
бүтцийн зохицуулалтын сан ▪ 509 
жижиг буюу дунд пүүсийн 
ажилчин ▪ 583 
жижиг гарын худалдаачин, 
жижиглэн худалдааны газар ▪ 473 
жижиг дампуурал ▪ 509 
жижиг дунд бизнесийг байгуулах 
дэмжих сан ▪ 213 
жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 
компанийн бүтцийг боловсронгуй 
болгох сан ▪ 213 
жижиг худалдаачин ▪ 391 
жижиг, дунд бизнест хөрөнгө 
оруулах нөөц ▪ 469 
жижиг, дунд үйлдвэр байгуулах 
хөрөнгө оруулагч компани ▪ 264 
жижиг, дунд үйлдвэрийг 
байгуулах, дэмжих сан ▪ 508 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих сугалааны тасалбар ▪ 417 
жижиглэн худалдаа ▪ 473 
жил бүр хэсэгчлэн төлөх 
зөвшөөрөл ▪ 380 
жил бүрийн төлбөр, олговор, 
гэрээслэл ▪ 31 
жил бүрийн хувь хэмжээ ▪ 374 
жил жилээр төлөх төлбөр ▪ 30 
жилийн ашиг орлого ▪ 30 
жилийн ашиг, орлогын хэмжээ ▪ 
27 
жилийн зардал, зарлага ▪ 30 

Æ
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жилийн зардлын төсөв ▪ 30 
жилийн зарлагын зардлын хэмжээ 
▪ 27 
жилийн орлого ▪ 31 
жилийн орлогын мөнгө ▪ 324 
жилийн тайлан ▪ 30 
жилийн төсвийн зардлын мөнгө ▪ 
324 
жилийн хуваарьтай төлбөр ▪ 371 
жилийн цалин ▪ 589, ▪ 31 
жилийн цалин тэтгэлэг ▪ 30 
жилийн цалингийн тогтолцоо ▪ 31 
жилийн цалинтай амралт, чөлөө ▪ 
30 
жилээр хуваариласан төлбөр ▪ 
589, ▪ 370 
жилээр хуваасан төлбөр ▪ 589 
жилээр хэсэгчлэн төлөх татварын 
хэмжээ ▪ 29 
жимс, жимсгэнэ ▪ 212 
жинхэнэ байдлыг тогтоох мөрдөн 
байцаалт ▪ 236 
жинхэнэ байдлыг тогтоох мөрдөн 
байцаалт, асуулт ▪ 236 
жинхэнэ нэр ▪ 10, ▪ 441 
жинхэнэ нэрийн бүртгэл ▪ 442 
жинхэнэ нэрээрээ хийсэн хэлцэл ▪ 
441 
жинхэнэ өртэй хүн ▪ 440 
жинхэнэ тээвэрлэгч ▪ 10 
жинхэнэ үүрэг хүлээсэн этгээд ▪ 
10 
жинхэнэ эзэмшигч, этгээд ▪ 55 
жинхэнэ эсэхийг гэрчлэх, тогтоох 
▪ 44 
жинхэнэ ял шийтгэл ▪ 10 
жинхэнэ, үнэн зөв байдал ▪ 44 
жинхэнэ, эх ▪ 218 
жирийн, энгийн ажилтан, ажилчин 

▪ 357 
жирэмслэлт ▪ 401 
жирэмсний амралт ▪ 310 
жирэмсэн эмэгтэй, хөл хүнд 
эмэгтэй ▪ 401 
жишиг зураг ▪ 146 
жишиг зураг гаргах ▪ 146 
жишиг үнэ ▪ 179 
жишиг, жишиг хэм хэмжээ ▪ 400 
жишихүйц, харьцуулахуйц ▪ 93 
жолооны аюулгүй байдлын 
шалгагч ▪ 489 
жолооны сургууль ▪ 162 
жолооны түр үнэмлэх ▪ 423 
жолооны үнэмлэх ▪ 161 
жолооны үнэмлэх олгох шалгалт  
▪ 161 
жолооны үнэмлэх хүчингүй болгох 
шийдвэр ▪ 154 
жолооны үнэмлэхийг хүчингүй 
болгох ▪ 477 
жолооны үнэмлэхийг шалгах ▪ 182 
жолооч, тууварчин, хөтлөгч ▪ 161 
жороор авах журмаар авах ▪ 6 
жороор эм олгох ▪ 95 
журам зөрчих үйлдэл ▪ 9 
журам, дүрэм ▪ 455 
журам, дүрэм гаргах ▪ 180 
журамлах, горим тогтоох үйлдэл  
▪ 8 
журмаас, дэгээс гадуур ▪ 359 
журмыг зөөлрүүлэх ▪ 457 
журмын хэрэгжилтийн үр нөлөөнд 
дүн шинжилгээ хийх ▪ 30 
жуулчдад ашиглуулах 
төхөөрөмжийн бизнес ▪ 552 
жуулчин татах ▪ 552 
жуулчны байгууламжийн бизнес ▪ 
552 
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жуулчны байгууламжийн 
цогцолбор ▪ 552 
жуулчны байр хөлслүүлэх бизнес 
▪ 552 
жуулчны бизнес ▪ 552 
жуулчны бизнес эрхлэгч ▪ 552 
жуулчны сугалааны тасалбар  
▪ 552 
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заавал байршуулах, арга хэмжээ 
авах ▪ 97 
заавал биелүүлэх гэрээний 
заалтууд, нөхцөлүүд ▪ 346 
заавал биелүүлэх заалт ▪ 98 
заавал биелүүлэх мэдэгдлийн 
хугацаа ▪ 377 
заавал биелүүлэх хүчин чадалтай 
▪ 54 
заавал биелүүлэх хүчинтэй ▪ 54 
заавал биелүүлэх эрх ▪ 479 
заавал биелүүлэх, гүйцэтгэх ▪ 97 
заавал биелүүлэхгүй заалт ▪ 338 
заавалгүйцэтгэх журам ▪ 412 
заавал даатгуулах ▪ 98 
заавал нүүлгэх, нүүлгэн 
шилжүүлэх тушаал ▪ 98 
заавал нүүлгэх, хөөх, шилжүүлэх 
▪ 98 
заавал оногдуулах ял ▪ 525 
заавал оролцох дуудлага 
худалдаа ▪ 97 
заавал соёрхон батлах ▪ 525 
заавал төлөгдөх хүүгийн ханш  
▪ 524 
заавал хуримтлуулах ▪ 98 
заавал хэрэглэх ажлын байр ▪ 334 
заавал эрэн сурвалжлах, заавал 
эргэлтэд оруулах ▪ 305 
заавар, зааварчлага ▪ 253 
 заавар, заалт, удирдлага, 
удирдамж, мэдэгдэл ▪ 225 
заавар, зөвлөгөө, жор ▪ 402 
зааварлагч, хянан шалгагч, эрдэм 
шинжилгээний удирдагч ▪ 534 

зааварлах, багшлах нислэг ▪ 254 
зааварчилга, хяналт шалгалт ▪ 
147 
зааварчилгаа ▪ 225 
зааварчилгаа, хамгаалах байр  
▪ 195 
заагаагүй, нэрлээгүй ▪ 566 
заах тэмдэг, замын тэмдэг ▪ 507 
завдалт, дахин давтах ▪ 43 
завины уралдаан ▪ 55 
завсарлага, тасалдал, түр зогсоох, 
хөндлөнгийн оролцоо ▪ 262 
завсрын бүс, зааглах бүс ▪ 59 
завсрын мэдэгдэл, тунхаглал  
▪ 257 
завсрын урьдчилан төлсөн 
татварын хэмжээ ▪ 257 
завсрын урьдчилгаа төлбөр ▪ 257 
завь түрээслэгчид олгосон бүрэн 
эрхийг баталсан баримт бичиг ▪ 
50 
завь түрээслэгчид олгосон бүрэн 
эрхийг баталсан баримт бичиг 
үйлдэгч ▪ 50 
завь, хөлөг онгоц ▪ 200 
загас агнуур ▪ 204 
загас агнуур зохицуулалт ▪ 205 
загас агнуурыг газар дээр нь 
хянах журам ▪ 455 
загас агнуурыг зохицуулах ▪ 113 
загас агнуурыг зохицуулах ▪ 13 
загас агнуурын журам ▪ 455 
загас агнуурын талбай ▪ 205 
загас агнуурын талбайн 
удирдлагын журам ▪ 205 
загас агнуурын талбайн хяналтын 
журам ▪ 205 
загас агнуурын технологийн 
төвийн дарга ▪ 229 

Ç
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загас агнуурын тосгоны ах 
дүүгийн холбоо ▪ 205 
загас агнуурын тосгоны хүн ам ▪ 
205 
Загас агнуурын хоршоо ▪ 204 
загас агнуурын эрх ▪ 205 
загас барих зарчим ▪ 223 
загас, загасан бүтээгдхүүн ▪ 205 
загасны нөөц ▪ 204 
загасчин ▪ 204 
загасчлах хамтын эрх ▪ 270 
загасчлах эрх ▪ 205 
загвар бүртгүүлэх ▪ 143 
загвар, зохиомж бүртгүүлэх 
хүсэлт ▪ 34 
загварыг батлах ▪ 38 
загварыг бүртгүүлэхийг шаардах ▪ 
468 
загварын бүртгэлийн эрх олгох ▪ 
434 
загварын эрхийг эзэмшигч этгээд 
▪ 382 
задлан хийх, задлан шинжилгээ 
хийх ▪ 155 
задлан шинжилгээний бичгээр 
гаргасан дүгнэлт ▪ 587 
задлан шинжилсэн тайлан ▪ 399 
задрал ▪ 151 
задруулах, зарлан тунхаглах ▪ 158 
зайлсхийх, мөрдөн мөшгөлтөөс 
нуугдах ▪ 159 
зайлуулагдсан алдагдал, сүйрэл ▪ 
300 
зайлуулах ▪ 47 
зайлшгүй байвал зохих нөөц ▪ 525 
зайлшгүй байдал ▪ 335 
зайлшгүйгүйцэтгэх ▪ 98 
зайлшгүйгүйцэтгэх хэрэг ▪ 98 
зайлшгүй зардал, зарлага ▪ 335 

зайлшгүй захиргаа, менежмент  
▪ 97 
зайлшгүй улмаас хийх үйлдэл 
хийх ▪ 9 
зайлшгүй хүчинтэй, эрх 
хэмжээтэй ▪ 98 
зайлшгүй шаардлага, гарцаагүй 
эрэлт хэрэгцээ, нэн тэргүүний 
хэрэглээний зүйл ▪ 335 
зайлшгүй шаардлага, эрэлт, 
хэрэгцээ ▪ 188 
зайлшгүй, гарцаагүй, тойршгүй 
байдал ▪ 238 
зайны сургалт ▪ 155 
залгаа хотуудад ажил хайх үйл 
ажиллагаанд шаардлагатай 
зардал ▪190 
залгаа, зэргэлдээ бүс ▪ 107 
залгамжлал, даатгал, захиалгын 
үнэ ▪ 568 
залилан мэхлэх арга хэрэгсэл, 
схем ▪ 211 
залилан мэхлэхгэмт хэрэг ▪ 211 
залилан мэхэлж дампууруулах  
▪ 211 
залилан мэхэлсэн баримт ▪ 211 
залилах, хууран мэхлэх ▪ 302 
залруулга, нэрэлт, цэвэршүүлэлт  
▪ 444 
залруулга, шийдвэр ▪ 445 
залуу үе ▪ 589 
залхаан цээрлүүлэх зөрчил ▪ 474 
зам ▪ 485, ▪ 486 
зам дээр машин тавих газар ▪ 351 
зам хөндлөнгарах ▪ 124 
зам, гудамж дахь зогсоолын газар 
▪ 365 
зам, замнал, ул мөр ▪ 553 
зам, зурвас, эгнээ ▪ 283 
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замдаа, эхлүүлэх ▪ 561 
замын байгууламж ▪ 486 
замын барилга ▪ 486 
замын зогсоолын газар ▪ 486 
замын менежмент ▪ 486 
замын менежмент хариуцсан 
агентлаг, захиргаа, газар ▪ 486 
замын нөлөөллийн үнэлгээ ▪ 554 
замын талбай ▪ 554 
замын төлөвлөгөө, маршрут ▪ 393 
замын уулзвар, солбилцлол ▪ 256 
замын үйлдвэр ▪ 486 
замын хажуугийн бүс ▪ 486 
замын хань, хамтрагч хүн ▪ 200 
замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын байгууламж ▪ 554 
замын хөдөлгөөний аюулгүйн 
дүрэм ▪ 554 
замын хөдөлгөөний зөрчил ▪ 554 
замын хөдөлгөөний осол ▪ 553 
замын хөдөлгөөний талаар хууль 
ба журам ▪ 7 
замын хөдөлгөөний тухай хууль 
болон захирагдах дүрэм зөрчих ▪ 
571 
замын хураамж ▪ 554 
замын чек ▪ 557 
зан авир, хөөрүү, дэвэргэн зан  
▪ 545 
зан заншлын, нийтлэг эрх зүй  
▪ 126 
зан үйл, удирдлага, зохион 
байгуулалт, мэдэл ▪ 101 
зангиа, уяаа ▪ 549 
зангуу буулгах газар ▪ 392 
зангуу тавих боомт ▪ 396 
зангуу хаях газар/бүс ▪ 30 
зангуу хаях, аргамж уях газар ▪ 30 
зангууны төлбөр ▪ 30 

зар мэдээ, зар сурталчилгаа ▪ 18 
зар сурталчилгааны зардал ▪ 18 
зарах болон худалдах ▪ 63 
зарга гүйцэтгэгч ▪ 295 
зарга хянуулах тухай хүсэлт ▪ 467 
зарга шийдэхэд зуучлагчаар 
оролцох ▪ 262 
зарга, гомдлын шаардлага, 
зээлийн хэмжээ ▪ 27 
зарга, нэхэмжлэлгаргагч, үйл 
ажиллагаа явуулагч байгууллага  
▪ 253 
зарга, нэхэмжлэл хүлээж авсан 
шүүх ▪ 119 
зарга, хэрэг шүүх ажиллагаа ▪ 284 
зарга, шүүх хэрэг, үйлдэл 
мэдүүлэх ▪ 201 
зарга, шүүхийн маргаан, хэрэг ▪ 
294 
заргаа авсан тал ▪ 368 
заргаа алдах ▪ 300 
заргаа алдах, ялагдах ▪ 137 
заргаа буцаах ▪ 582 
заргаас татгалзах ▪456  
заргалдагч тал ▪ 294 
заргалдагч тал ▪ 368 
заргалдах чадавхийн хомсдол  
▪ 281 
заргатай холбоотой бичиг баримт 
▪ 284 
заргыг хүчингүй болгох ▪ 447 
заргын актад нэмэлт болгох ▪ 95 
заргын асуудал ▪ 310 
заргын ахиц дэвшил ▪ 415 
заргын баримт бичиг ▪ 294 
заргын зардал төлөх үүрэг ▪ 289 
заргын оролцогч тал ▪ 368 
заргын шүүх ▪ 119 
зардал ▪ 117, ▪ 189  

ç 
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зардал хариуцах ▪ 117 
зардал хариуцах дарамт ▪ 59 
зардал хуваарилах (хуваах) ▪ 504 
зардал, зарлага ▪ 188 
зардал, зарлагын нөхөн төлбөр ▪ 
455 
зардал, үнэ ▪ 189 
зардлаа тооцох зөвшөөрөл ▪ 221 
зардлыг нөхөн олгохыг шаардах 
эрх ▪ 484 
зардлыг хариуцах, төлөх этгээд ▪ 
384 
зардлын нөхөн төлбөр ▪ 455 
зардлын урьдчилгаа төлбөр ▪ 17 
зардлын хувь ▪ 504 
зарлаагүй үйлдэл ▪ 338 
зарлага, зардлын нөхөн төлбөр, 
алдагдал бууруулах ▪ 94 
зарлага, зарцуулалт ▪ 189 
зарлагыг бүртгэх ▪ 56 
зарлагын комиссар/ажилтан ▪ 189 
зарлан дуудах захирамж ▪ 533 
зарлан дуудах хүсэлт ▪ 33 
зарлах, хуралдуулах, хурал ▪ 112 
зарцуулалт ▪ 518 
засан сайжруулагч, харгалзагч  
▪ 115 
засан сайжруулах арга хэмжээ  
▪ 116 
засан сайжруулах болон сургах  
▪ 115 
засан сайжруулах газар, шорон  
▪ 113 
засан сайжруулах заавар, тушаал 
▪ 113 
засан сайжруулах хугацаа ▪ 115,   
▪ 376 
засан сайжруулах шийдвэр ▪ 116 
засан сайжруулах шийтгэл, ял  

▪ 115 
засан сайжруулах шүүх 
ажиллагаа ▪ 558 
засан сайжруулах, алдаа засах 
шийдвэр ▪ 115 
засан сайжруулсан тайлан ▪ 115 
засан хүмүүжүүлэх болон хорих 
газар ▪ 558 
засан хүмүүжүүлэх зөвлөмж ▪ 443 
засан хүмүүжүүлэх тогтоол ▪ 487 
засан хүмүүжүүлэх тогтоол ▪ 487 
засан хүмүүжүүлэх, шийтгэх тухай 
тогтоол ▪ 354 
засан хүмүүжүүлэхээс татгалзах  
▪ 456 
засах шийдвэр ▪ 132 
засах, алдаа засуулах хүсэлт ▪ 34 
засвар ▪ 461 
засвар хийх үйлдэл ▪ 8 
засвар хийх, засч янзлах үйлдэл 
 ▪ 9  
засварласан тайлан, залруулга 
 ▪ 115 
засварласан, нэмэлт мэдээлэл  
▪ 115 
засварлах, сайжруулах 
шаардлага ▪ 468  
засварын ажил даалгах ▪ 461 
засварын бизнес эрхлэгч ▪ 461 
засварын зардал, өртөг ▪ 461 
засварын өртөг ▪ 116 
засварын техникч ▪ 461 
засварын төлбөр ▪ 461 
засварын тухай бүртгэл ▪ 452 
засгийн газар, засаг төр ▪ 220 
засгийн газраас өргөн барьсан 
хуулийн төсөл, засгийн газрын 
мөнгөн тэмдэгт, улсын сангийн 
вексель ▪ 220 
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засгийн газраас хөрөнгө оруулсан 
байгууллага ▪ 220 
засгийн газрын агентлаг, 
байгууллага, эрх бүхий 
байгууллага ▪ 220 
засгийн газрын агентлаг, эсхүл 
хотын захиргааны өмчит 
үйлдвэрийн газар▪ 175 
засгийн газрын алба ▪ 220 
засгийн газрын алба, агентлаг  
▪ 220 
засгийн газрын албыг татан 
буулгах ▪ 152 
засгийн газрын бүртгэгдсэн бонд  
▪ 450 
засгийн газрын бүрэн эрх, мэдэл  
▪ 220 
засгийн газрын мэргэжсэн 
нягтлан бодогч ▪ 74 
засгийн газрын мэргэжсэн 
нягтлан бодогчийн бүртгэл ▪ 74 
засгийн газрын сонин, хэвлэл  
▪ 220 
засгийн газрын төв байгууллага  
▪ 71 
засгийн газрын төлөөлөгч ▪ 220,  
▪ 464 
засгийн газрын тусгай 
зөвшөөрөлтэй бизнес ▪ 220 
засгийн газрын харьяаны 
байгууллага ▪ 220 
засгийн газрын хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгө оруулсан судалгааны 
хүрээлэн ▪ 220 
засмал зам ▪ 161 
зах зээлд гаргах тоо хэмжээ ▪ 309 
зах зээлд давамгайлдаг 
үйлдвэрлэгч ▪ 309 
зах зээлд хяналт тавих ажлыг 

эрхлэгч ▪ 309 
зах зээлийн жишиг үнэ ▪ 520 
зах зээлийн жишиг үнэлгээ ▪ 520 
зах зээлийн үнэ ▪ 309 
зах зээлийн үнэлгээ ▪ 309 
зах зээлийн хувь оролцоо ▪ 309 
зах зээлийн шударга үнэ ▪ 196 
зах зээлийн эдийн засаг ▪ 309 
зах, хязгаар, хил, ашиг, үлдэгдэл  
▪ 307 
захиалагч ▪ 529 
захиа даалгавар, заавар ▪ 253 
захиалах сонирхолтой этгээд  
▪ 387 
захиалга өгөгч этгээд, захиалагч  
▪ 384 
захиалга өгөх ▪ 393 
захиалга хийх урилга ▪ 265 
захиалга шилжүүлэх ▪ 556 
захиалгатай ор ▪ 51 
захиалгыг нэгтгэх ▪ 530 
захиалгыг хориглох ▪ 415 
захиалгын гэрээ ▪ 529 
захиалгын маягт ▪ 529 
захиалгын мөнгө ▪530  
захиалгын үнэ ▪ 530 
захиалгын үүрэг хариуцлагын 
баталгаа ▪ 577 
захиалгын хугацаа дуусах ▪ 190 
захиалгын чек ▪ 76 
захирагдагч этгээд ▪ 529 
захирагдах ▪ 344 
захирагддаг төрийн захиргааны 
байгууллага ▪ 529 
захирагдсан, харьяалагдсан, 
хараат, асрамжлуулагч, тэжээн 
тэтгүүлэгч ▪ 140 
захирагч, захиргааны албан 
тушаалтан ▪ 16 

ç 
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захирагчийн эрх ▪ 88 
захирал хүрэлцэн ирэх ▪ 43 
захирал, удирдагч, дарга ▪ 147 
захиралуудын зөвлөлийн гишүүн  
▪ 315 
захирамжлах баримт бичиг ▪254 
захиран зарцуулалт, шилжүүлэлт, 
шийдвэрлэлт, хянан үзэх ▪ 152 
захиран зарцуулах, шилжүүлэх 
үйлдэл ▪ 8 
захиран зарцуулахаас 
татгалзсаныг хүчингүй болгосон 
шийдвэр ▪ 273 
захирах эрх ▪ 482 
захиргааны агентлаг, алба ▪ 14 
захиргааны агентлаг, алба, газар 
▪ 14 
захиргааны агентлаг, алба, эрх 
бүхий байгууллага ▪ 14 
захиргааны агентлаг, байгууллага 
▪ 14 
захиргааны агентлаг, эрх бүхий 
байгууллага ▪ 14 
захиргааны албан хаагчийн V 
зэргийн ял ▪ 220 
захиргааны албан хаагчийн VIII 
зэргийн ял ▪ 221 
захиргааны албан хаагчийн VI 
зэргийн ял ▪ 221 
захиргааны байгууллага ▪ 304-15 
захиргааны ажилтан ▪ 15 
захиргааны бодлогын тухай 
илтгэл ▪ 518 
захиргааны дүрэм, журам ▪ 305 
захиргааны дүүрэг, бүс ▪ 15 
захиргааны журам ▪ 15 
захиргааны журмаар эвлэрүүлэх, 
зохицуулах ▪ 14 
захиргааны заавар ▪ 15 

захиргааны зарга, хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа ▪ 15 
захиргааны заргын хэрэг ▪ 15 
захиргааны зөвлөлдөх хороо ▪ 14 
захиргааны мэдээлэл ▪ 15 
захиргааны нарийн бичгийн дарга 
▪ 16 
захиргааны нотариатч ▪ 16 
захиргааны төв агентлаг ▪ 70 
захиргааны төв байгууллага ▪ 70 
захиргааны удирдлагын 
төлөвлөгөө ▪ 15 
захиргааны төлөөлөгч агентлаг  
▪ 464 
захиргааны удирдамж ▪ 15 
захиргааны удирдлагын үр нөлөө 
▪ 15 
захиргааны удирдлагын эрх 
мэдэл, бүрэн эрх ▪ 15 
захиргааны үйл хэрэг ▪ 14 
захиргааны хариуцлага ▪ 305 
захиргааны холбогдох агентлаг  
▪ 456  
захиргааны холбогдох төв 
агентлаг ▪ 70 
захиргааны хэргийн менежмент  
▪ 305 
захиргааны хэргийн шүүх ▪ 15 
захиргааны хэрэг ▪ 14 
захиргааны хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны журам 
▪ 15 
захиргааны хяналт, арга хэмжээ ▪ 
15 
захиргааны хяналт шалгалт, 
удирдлага ▪16 
захиргааны хяналт, удирдлага  
▪ 16 
захиргааны шалгалт ▪ 15 
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захиргааны шийдвэрийг давж 
заалдах, шүүн таслах 
ажиллагааны журам ▪ 14 
захиргааны шийдвэрийг давж 
заалдах, шүүн таслах 
ажиллагааны журам ▪ 14 
захиргааны эд хөрөнгө ▪ 15 
захирлуудын зөвлөл ▪ 55 
захирлуудын зөвлөлийн 
хуралдааныг зарлан хуралдуулах 
▪ 112 
захирлуудын зөвлөлийн хурлын 
протокол ▪ 321 
захирлыг огцруулах ▪ 151 
захирлыг халах ▪ 460 
захирлын томилгоо ▪ 36 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг 
томилох, тодорхой этгээдийг түр 
орлох ▪ 36 
зогсолтгүй ▪ 339 
зогсонги зарга ▪ 368 
зогсоолын газар, бүс ▪ 365 
зогсоох, дуусгавар болгох, ажил 
хаялт, суутгал ▪ 526 
зогсох, зогсоол ▪ 526 
зодолдох ▪ 493 
зонхилох хувь, хувьцаа ▪ 160 
зонхилох хувьцаа эзэмшигч ▪ 160 
зоос, мөнгө ▪ 86 
зорилго, зорилт ▪ 219 
зорилго, зорилт ▪ 540 
зорилго, санаа ▪ 22 
зорилго, үр дүн, амжилт ▪ 433 
зорилгоор ▪ 241 
зориуд санаатайгаар ▪ 64 
çîðèóä òºëºâëºñºí ñàíààòàé▪ 317 
зориудаар завьших гэмт хэрэг  
▪ 122 
зориудаар, санаатайгаар ▪ 256 

зориудын, санаатай ▪ 581 
çîðèóëñàí ¿ãñ, зориулах ▪ 135 
зорчигч ▪ 368 
зорчигч тээврийн автомашин ▪ 46 
зорчигч тээврийн автомашины 
бизнес ▪ 368 
зорчигч тээврийн үйлчилгээ ▪ 368 
зорчигч тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэгч ▪ 368 
зорчигч тээврийн хөлөг онгоц  
▪ 368 
зорчигч тээвэр ▪ 368 
зорчигч тээвэрлэлт ▪ 68 
зорчигч тээвэрлэлт ▪ 68 
зорчигчийн тийз ▪ 368 
зорчисны төлбөр ▪ 368 
зорчих эрх ▪ 480 
зорчихыг хязгаарласан бүс ▪ 472 
зохимжтой үнэ ▪ 37 
зохиогч, санаачлагч ▪ 44 
зохиогчийн ёс зүйн эрх ▪ 44 
зохиогчийн өөрийн нэрээр 
ажиллах ▪ 583 
зохиогчийн эд хөрөнгийн эрх ▪ 44 
зохиогчийн эрх зөрчих, далайн 
дээрэм ▪ 392 
зохиогчийн эрх хамтран 
эзэмшигчид ▪ 113 
зохиогчийн эрх эзэмшигч ▪ 113 
зохиогчийн эрх, хэвлэгчийн эрх, 
утга зохиолын өмчийн эрх ▪ 113 
зохиогчийн эрхийн бүртгэл ▪ 452 
зохиогчийн эрхийн зөрчил ▪ 249 
зохиогчийн эрхийн итгэмжлэлийн 
менежментийн бизнес ▪ 113 
зохиогчийн эрхийн өмчлөгч ▪ 362 
Зохиогчийн эрхийн түгээмэл 
конвенц ▪ 564 
зохиомол жирэмслэлт ▪ 40 
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зохион байгуулагч ▪ 358 
зохион байгуулагчäûã á¿ðä¿¿ëýõ ▪ 
244 
зохион байгуулалттай, дэглэмтэй, 
системтэй, байнгын ▪ 538 
зохион байгуулах ▪ 357 
зохион бүтээгч ▪ 106 
зохиох, төлөвлөх ▪ 161 
зохисгүй байх ▪ 288 
зохисгүй үйлдэл ▪ 288 
зохисгүй, оновчгүй ▪ 241 
зохистой нөөцийн орлого ▪ 37 
зохих ёсны бус, эрх зүйн бус, 
алдаатай, ▪ 240 
зохих ёсны процедур ▪ 162 
зохицуулалт, журам ▪ 454 
зохицуулалт, шийдвэр, хэлэлцээр, 
төлбөр тооцоо, оршин байгаа 
газар, эд хөрөнгө захиран 
зарцуулах үйлдэл ▪ 501 
зохицуулалттай бүс ▪ 454 
зохицуулалттай нутаг дэвсгэр ▪ 
454 
зохицуулалтын баталгаа ▪ 496 
зохицуулалтын мөн чанар ▪ 530 
зохицуулалтын нөхцөл ▪ 100 
зохицуулах арга хэмжээ ▪ 455 
зохицуулах журам ▪ 99 
зохицуулах хороо ▪ 99 
зохицуулах, нийцүүлэн 
боловсруулах ▪ 10 
зочид буудал ажиллуулах бизнес 
▪ 234 
зочид буудлын төлбөр ▪ 234 
зочид буудëын бизнес ▪ 234 
зөв зорилоготой бизнес ▪ 418 
зөв, оновчтой, таарсан ▪ 418 
зөв, сайн зан үйл ▪ 216 
зөв, тохиромжтой байх эсэх ▪ 580 

зөвлөгөө ▪ 18 
зөвлөгөө, зөвлөгөөн, асуулга, 
магадлан шинжилгээ ▪ 106 
зөвлөгч, саналгаргагч ▪ 443 
зөвлөл, хороо ▪ 18, ▪ 117 
зөвлөлдөх зөвлөл ▪ 106 
зөвлөмж ▪ 443 
зөвлөх ▪ 18, ▪117  
зөвлөх байгууллага, агентлаг ▪ 18 
зөвлөх байгууллага, агентлаг  
▪ 106 
зөвлөх хороо ▪ 18 
зөвлөх, зөвлөгч ▪ 106 
зөвтгөх үндэслэлийн танилцуулга 
▪ 403 
зөвтгөх, оновчтой болгох ▪ 439 
зөвтгөх, уучлах аргагүйгээр 
хэрэглэх ▪ 564 
зөвшилцөл, давхацсан санаа 
бодол ▪ 100 
зөвшилцөх эрх ▪ 482 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох  
▪ 478 
зөвшөөрлийн гэрчилгээ ▪ 72 
зөвшөөрлөөр ▪ 63 
зөвшөөрөл ▪ 379 
зөвшөөрөл авах шалгуурууд ▪ 521 
зөвшөөрөл болон хяналт шалгалт 
▪ 102 
зөвшөөрөл өгөх журам ▪ 410 
зөвшөөрөл өгөх шалгуур ▪ 124 
зөвшөөрөл, дагаж мөрдөх, хянан 
нийцүүлэх, хянан хэрэгжүүлэх ▪ 
96 
зөвшөөрөл, хүсэл зоригийн 
нийцэл ▪ 103 
зөвшөөрөлгүй ▪ 582 
зөвшөөрөлгүй эзэмших, олж авах 
▪ 221 
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зөвшөөрөлгүйгээр эзэмших ▪ 347 
зөвшөөрөлгүйгээр эзэмших ▪ 397 
зөвшөөрөлтэй баталгаат бүс ▪ 380 
зөвшөөрөлтэй загасчлах, загас 
агнуур ▪ 380 
зөвшөөрөлтэй хэрэглэгч ▪ 380 
зөвшөөрөөгүй заргын хэрэг ▪ 338 
зөвшөөрөөгүй хэргийн заргын 
журам ▪ 338 
зөвшөөрөх нөхцөл ▪ 100 
зөвшөөрсөн шүүх ажиллагаа ▪ 
102 
зөөлөн шийдвэр, тайлан ▪562  
зөрүүдлэх, санаатайгаар ▪ 581 
зөрүүн дээр хийх арилжаа ▪ 307 
зөрүүтэй эрх зүй, зөрүүтэй эрх 
зүйн хэм хэмжээ, олон улсын 
хувийн эрх зүй ▪ 102 
зөрчигч, гажуудуулагч, хүчиндэгч 
▪ 571 
зөрчил гарсан газар ▪ 392 
зөрчил, алдаа, үүрэг эс биелүүлэх 
▪ 139 
зөрчил, бузарлах, хүчиндэх ▪ 571 
зөрчил, гэмт хэрэг, гэмт үйлдэл ▪ 
348 
зөрчил, дайралт, хамгаалалтын 
арга ▪ 317 
зөрчил, үймээн, эмх замбараагүй 
байдал, эвдрэл, гэмтэл ▪ 157 
зөрчил, халдах, хөндөх ▪ 249 
зөрчилдөөн, маргаан, зөрчил ▪ 
102 
зөрчлийн баримт ▪ 195 
зөрчсөн үйлдэл ▪ 571 
зугаа цэнгэлийн төвийн бусад 
бизнесүүд ▪ 359 
зугаа цэнгээний болон хүнсний 
татвар ▪ 175 

зугаа цэнгээний цогцолбор барих 
▪ 96 
зугаацах, унаж явах ▪ 161 
зураг ▪ 161, ▪ 391 
зураглал, төлөвлөгөө, төсөл ▪ 161 
зургийн ажил ▪ 146 
зусарч хүн, бялдуучлагч ▪ 538 
зуурдаар нас барсан хүн ▪ 386 
зуурдын үхлээр нас барсан хүн  
▪ 386 
зуучлагч ▪258 , ▪313  
зуучлал ▪ 258 
зуучлал, брокерын үйл ажиллагаа 
▪ 58 
зуучлал, эвлэрүүлэлт ▪ 313 
зуучлалд ашиглах ▪ 258 
зуучлалын бизнес▪ 58, ▪ 253 
зуучлалын зах зээлийн нийгэмлэг 
▪ 41 
зуучлалын компани ▪ 58 
зуучлалын корпораци ▪ 258 
зуучлалын төлбөр ▪ 258 
зуучлалын урьдчилгаа төлөх 
хугацаа ▪ 258 
çóó÷èëñíû òөëөө õàõóóëü àâàõ▪ 3 
зуучлалын хувь, хөлс ▪ 258 
зуучлалын шан, төлбөр ▪ 58 
зуучлах, эвлэрүүлэх санал ▪ 419 
зуучлах, эвлэрүүлэх шийдвэр  
▪ 133 
зүй зохисгүй, ёс бус, эрээ цээргүй 
үйлдэл ▪ 346 
зүй зохисгүй, эрээ цээргүй зан 
үйл, хараал, доромжлол ▪ 346 
зүй зохистой хуваарилалт, тоо 
хэмжээг тогтоох, зүйлчлэх ▪ 37 
зүйл заалт ▪ 40 
зүйл, хэсэг, бараа, эд зүйл ▪ 40 
зүйл, эд юмс, зорилго, объект  
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▪ 344 
зэвсэг ▪ 579 
зэвсэгт хүчин ▪ 39, ▪ 319 
зэвсэгт хүчинд ажиллаж буй 
иргэний ажилтан ▪ 80  
зэвсэгт хүчний албан хаагч ▪ 315 
зэлүүд, алслагдсангазрын 
хүмүүсийн дунд ▪ 26 
зэргийн үнэмлэх ▪ 71 
зэргэлдээ арилжааны бүс ▪ 336 
зэргэлдээ газар өмчлөгч ▪ 12 
зэрлэг амьтан ▪ 581 
зэрлэг амьтан буюу ургамал ▪ 581 
зэрлэг шувуу болон амьтан 
үржүүлэх бизнес ▪ 581 
зэрэг дэв, зиндаа, эгнээ, жагсаал 
▪ 438 
зэрэг дэвээ алдах ▪ 300 
зэрэглэл, ангилал ▪ 69 
зэрэглэлийн жагсаалт ▪ 501 
зэрэглэх, ангилах ▪ 69 
зэрэгцсэн зохиогчийн эрх ▪ 336 
зэрэгцэн орших ▪ 86 
зээл ▪ 57, ▪ 296 
зээл олгогч, зээлдэгчийн уулзалт  
▪ 121 
зээл олгогчийн баталгаа ▪ 225 
зээл олгох эрх ▪ 479 
зээл төлөх чадвар ▪ 122 
зээл төлөх, барагдуулах ▪ 120 
зээл төлсний хураамж ▪ 120 
зээл, төлбөр төлөх хугацаа ▪ 162 
зээлдсэн зүйлс ▪ 344 
зээлдүүлэгч, зээл олгогч ▪ 119, 
▪121, ▪ 288 
зээлдүүлэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч 
хүчингүй болгох ▪ 477 
зээлдүүлэгчийн хүчингүй болгох 
эрх ▪ 121 

зээлдэгдсэн үл хөдлөх хөрөнгө  
▪ 238  
зээлдэгч, үүрэг гүйцэтгэгчийн 
суброгацийн эрх ▪ 529 
зээлдэгчдийг хамгаалах ▪ 420 
зээлдэгчдийн хурал ▪ 314 
зээлдэгчийн гүйцэтгэсэн 
тендерийг хүлээн авах хүсэлт 
 ▪ 467 
зээлжүүлэлт, зээл олгох ▪ 263 
зээлийг буцаан төлөх ▪ 461 
зээлийг гүйлгээнд оруулах ▪ 263 
зээлийн барьцааны нөхцөл ▪ 86 
зээлийн баталгаа ▪ 120, ▪ 121 
зээлийн баталгааны санхүүжилт  
▪ 121 
зээлийн баталгааны тогтолцоо  
▪ 121 
зээлийн бизнес ▪ 546, ▪ 288 
зээлийн бүртгэл ▪ 559 
зээлийн гэрээ ▪ 296 
зээлийн дээд хэмжээ ▪296 , ▪ 311 
зээлийн дээд хязгаар ▪ 120, ▪ 311 
зээлийн картаар үйлчлэх дэлгүүр 
▪ 120 
зээлийн картын бизнес ▪ 120 
зээлийн картын бизнес ýðõëýã÷  
▪ 120 
зээлийн картын зарлагын баримт 
▪ 120 
зээлийн картын түншийн гишүүн  
▪ 120 
зээлийн менежмент ▪ 121, ▪ 559 
зээлийн мөнгө ▪ 559 
зээлийн мэдээллийн бизнес ▪ 121 
зээлийн мэдээллийн гол 
эзэмшигч ▪ 407 
зээлийн мэдээллийн объект ▪ 121 
зээлийн мэдээлэл ▪ 121 
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зээлийн мэдээлэл төвлөрсөн 
байгууллага ▪ 121 
зээлийн нөхцөл байдал нь муу 
этгээд ▪ 384 
зээлийн сан/хөрөнгө ▪ 296 
зээлийн санал ▪ 121 
зээлийн үйлчилгээ ▪ 297 
зээлийн үнэлгээ ▪ 121 
зээлийн үнэлгээ, үнэлэмж, 
төвшин ▪ 120 
зээлийн хүүг хойшлуулах хугацаа 
▪ 220 
зээлийн хүүгийн нэхэмжлэл ▪ 257 
зээлийн хэлцэл ▪ 121 
зээлийн хэмжээ ▪ 120 
зээлийн хязгаар, зээл олгох дээд 
хэмжээ ▪ 121 
зээлийн хязгаарлалт ▪ 297 
зээллэгийн анхан шатны, жинхэнэ 
данс бүртгэл ▪ 358 
зээлсэн мөнгө ▪ 56 
зээлсэн эд зүйл ▪ 56 
зээлээр өгөх, түрээслэх ▪ 288 
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ивээл, өршөөл, туслах ▪ 199 
идэвхитэй олонхи ▪ 106 
идээт үрэвсэл, хавдар ▪ 248 
иж бүрэн татвар ногдуулалт ▪ 219 
иж бүрэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр ▪ 
97 
иж бүрэн шалгалт ▪ 95 
ижил овог болон ижил гэр бүлийн 
гарал үүсэл ▪ 491 
ижил өмчлөгч ▪ 491 
ижил төстэй байдал, аналог ▪ 30 
ижил төстэй байх, нэгдмэл 
сэтгэлгээ ▪ 19 
ижил төстэйгол мөрөн ▪ 179 
ижил чиглэлээр бизнес 
эрхэлэгчид ▪ 383 
ижилсэл ▪ 563 
ил тод байдал ▪ 556 
ил тод, нээлттэй, зар 
сурталчилгаа ▪ 431 
илгээгч ▪ 210, ▪ 499 
илгээгч агент ▪ 210  
илгээлт, шуудан илгээлт ▪ 364 
илгээлтийн дугаар ▪ 364 
илгээлтийн үйлчилгээ ▪ 501 
илгээсэн ажилчин ▪ 152 
илгээсэн ачааг худалдах ▪ 104 
илгээсэн ачааг худалдах бизнес  
▪ 104 
илгээх үйлчилгээ ▪ 152 
илгээх, ачуулах бараа ▪ 506 
илгээх, хүргүүлэх, томилолтоор 
явуулах, шуурхай биелүүлэх, 
гүйцэтгэх ▪ 151 
илгээх, явуулах ▪ 499 

илд, сэлэм ▪ 538 
илрүүлэлт, илчлэлт, задруулалт ▪ 
150 
илрүүлэх, илчлэх, нээх ▪ 476 
илрэл, илэрхийлэл, томьёолол, 
хувирал ▪ 192 
илт, илэрхий, тодорхой ▪ 182 
илт, мэдээж хэрэг ▪ 347 
илт, нүүрэн дээр ▪ 351 
илтгэгч, спикер ▪ 512 
илтгэл, тайлан ▪ 462 
илүү орлогын татвар ▪ 533 
илүү төлбөр буюу ташаарсан 
төлбөр ▪ 360 
илүү төлөлтүүд буюу ташаарсан 
төлөлтүүд ▪ 360 
илүү төлсөн буюу андуурч төлсөн 
мөнгө ▪ 360 
илүү хэмжээ ▪ 184 
илүү цагаар ажиллах ▪ 361 
илүү цагийн хөлс ▪ 361 
илүүдлийн сан ▪ 536 
илүүдсэн, нэмэгдэл ▪ 536 
илүүдэл ▪ 536 
илүүдэл, үймээн самуун, эрхээ 
хэтрүүлэх, туйлшрал ▪ 184 
илэрхий тодорхой гэмт хэрэгтэн  
▪ 206 
илэрхий, мэдээжийн, ойлгомжтой 
▪ 346 
илэрхий, тодорхой, маргашгүй  
▪ 181 
илэрхий, тодорхой, ойлгомжтой  
▪ 31 
илэрхий тодорхой гэмт хэрэгтэн  
▪ 206 
имнэх, тамгалах, таних тэмдэг 
тавих, нөөцлөх, захиалах, 
зарцуулах ▪ 165 

È
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императив шинжтэй заалт ▪ 306 
импортын бизнес ▪ 238 
импортын бодит үр дүн ▪ 10 
импортын мэдүүлэг ▪ 239 
импортын үнэ ▪ 239 
импортын ялгавартай түр татвар ▪ 
423 
инженер ▪ 174 
инженер болон барилгын ажлын 
бизнес ▪ 174 
институцийн, суурь, үндсэн, 
хуульчлагдсан ▪ 253 
иргэн, хүн ам ▪ 79 
иргэн, эрүүгийн хэрэг ▪ 294 
Иргэний агаарын тээврийн олон 
улсын Байгууллага ▪ 259 
иргэний бүртгэл мэдээллийн 
ажилтан, сургалтын албаны 
ажилтан ▪ 450 
иргэний гэр бүлийн байдлыг 
бүртгэх товчоо ▪ 454 
иргэний дайн ▪ 80 
иргэний журам, маргаан, 
нэхэмжлэл ▪ 80 
иргэний заргын өргөдөл ▪ 79 
иргэний зориулалттай үйлдвэрлэл 
▪ 79 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд 
хамааралтай ▪ 295 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагааны зардал ▪ 
294 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагааны өртөг ▪ 295 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагааны процесс ▪ 
295 
иргэний маргаан, байцаан 

шийтгэх ажиллагааны төлөөлөгч  
▪ 295 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагааны тэмдэглэл  
▪ 295 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх ажиллагааны хэрэг ▪ 294 
иргэний маргаан, байцаан 
шийтгэх үйл ажиллагаа ▪ 294 
иргэний маргааныг зохицуулах  
▪ 99 
иргэний нийгэм ▪ 79 
иргэний нисэх онгоц ▪ 80 
иргэний өргөдөл гаргагч ▪ 79 
иргэний өргөдөл, давж заалдах 
хүсэлт, өргөдөл ▪ 79 
иргэний өргөдөл/давж заалдах 
үйлчилгээ ▪ 79 
иргэний техникийн мэргэжил ▪ 80 
иргэний үнэмлэх ▪ 236 
иргэний харъяаллаасаа татгалзах 
▪ 1 
иргэний харьяалал ▪ 79 
иргэний харьяалал, төрт ёс, ард 
түмэн ▪ 334 
иргэний харьяалалтай болох ▪ 6 
иргэний харьяаллаа алдах ▪ 300 
иргэний харьяаллыг сэргээн 
тогтоох ▪ 472 
иргэний харьяатаас хасах, төрийн 
өмчлөлийг шилжүүлэх, хувьчлах  
▪ 140 
иргэний хэргийн гол утга ▪ 317 
иргэний хэргийн гол учир ▪ 79 
иргэний хэрэг, нэхэмжлэл ▪ 79 
иргэний цэргийн албан хаагч ▪ 80 
иргэний эвлэрэл ▪ 79 
иргэний эрх ▪ 80 
иргэний эрх зүйн зөрчил ▪ 550 
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иргэний эрх зүйн хамтарсан 
зөрчил ▪ 271 
иргэний эрх зүйн хамтарсан 
зөрчил үйлдсэн этгээд ▪ 271 
иргэний эрх зүйн хариуцлага ▪ 79 
иргэний эрхээ эдлэх ▪ 188 
иргэншлээсээ татгалзах ▪ 460 
ирэх, хүрэлцэн ирэх, байлцах ▪ 43 
ирэхийг бичгээр шаардах, хүсэх ▪ 
586 
ирээдүй ▪ 214 
ирээдүйä áèé áîëîõ ìºíãºíèé õ¿¿ 
▪ 214 
ирээдүйн хүүгийн төлбөр ▪ 214 
ирээдүйтэй ашигийн даатгал ▪ 420 
итгэл үзүүлэх үйлдэл ▪ 9 
итгэл үзүүлэх эсэхийг хянан 
шийдвэрлэх ▪ 13 
итгэл үл үзүүлэх тухай шийдвэр ▪ 
238 
итгэл үнэмшил, үзэл бодлын 
өөрчлөлт, хувиралт, өмч хөрөнгө 
завших, хууль зүйн статусын 
өөрчлөлт, валют хөрвүүлэн 
тооцолт ▪ 112 
итгэл үнэмшил, ял шийтгэл, гэм 
буруутай гэсэн шүүхийн шийтгэх 
тогтоол ▪ 112 
итгэл хүлээлгэсний хураамж, 
урамшуулал ▪ 176 
итгэл хүлээлгэх эсэх асуудал 
хүлээж авсан шүүх ▪ 119 
итгэл хүлээлт ▪ 176 
итгэл хүлээсэн компани ▪ 176 
итгэл эвдэх ▪ 57 
итгэл, итгэмжлэл, зээл, 
итгэмжлэгдсэн өмч ▪ 559 
итгэл, нууц мэдээлэл, 
итгэмжилсэн мэдээлэл ▪ 101 

итгэлгүй, үнэмшилгүй ▪ 338 
итгэлд үндэслэсэн харилцаа ▪ 201 
итгэлийг урвуулан ашиглах ▪ 571 
итгэлийг хамгаалах ▪ 420 
итгэлийг хамгаалах ▪ 421 
итгэлцүүр ▪ 86 
итгэмжилж буй хүн ▪ 176 
итгэмжилсэн асуудал ▪ 310 
итгэмжилсэн барьцаа ▪ 559 
итгэмжилсэн бизнес ▪ 176 
итгэмжилсэн компани ▪ 559 
итгэмжилсэн өмчийг захиран 
зарцуулагч ▪ 559 
итгэмжилсэн хөрөнгө ▪ 559 
итгэмжит өмчлөгчийн төлбөрийн 
чадвар ▪ 67 
итгэмжлэгдсэн ажил ▪ 19 
итгэмжлэгдсэн бүртгэл ▪ 176 
итгэмжлэгдсэн гишүүнийг сонгох 
газар ▪ 176 
итгэмжлэгдсэн комиссар ▪ 424 
итгэмжлэгдсэн нэрийн өмч үүсгэгч 
▪ 550 
итгэмжлэгдсэн өмчлөгч, асран 
хамгаалагч, асрамж хэрэгжүүлж 
буй улс  
▪ 559 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
туршуул, тагнуул ▪ 19 
итгэмжлэгдсэн эд хөрөнгийг 
хариуцагч ▪ 16 
итгэмжлэгдсэн хүн ▪ 424 
итгэмжлэгдсэн шүүгч ▪ 176 
итгэмжлэгдсэн этгээд, хадгалагч, 
асран хамгаалагч ▪ 201 
итгэмжлэгдэгч, өмгөөлөгч ▪ 413 
итгэмжлэгч хүрэлцэн ирэх ▪ 32 
итгэмжлэгч, даалгавар өгөгч ▪ 386 
итгэмжлэгч, зээл олгогч ▪ 559 
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итгэмжлэл ▪ 288 
итгэмжлэл, бүрэн эрх ▪ 399 
итгэмжлэлийн заалт, нөхцөл ▪ 559 
итгэмжлэлийн контракт ▪ 425,   
▪ 559 
итгэмжлэлийн хугацаа, нөхцөл  
▪ 547 
итгэмжлэлээр өсгөх ▪ 441 
итгэмжлэлээр төлбөр хийх ▪ 370 
итгэмжлэлээр шүүх хуралд 
оролцогч ▪ 43 
итгэмжлэх жуух бичиг, бүрэн эрх, 
мэргэжлийн диплом ▪ 120 
их далай, нээлттэй далай ▪ 352 
их сургуулийн захиргаа ▪ 87 
их сургуулийн профессор ▪ 414 
их хурал, чуулган, гэрээ, 
хэлэлцээр, конвенц, ерөнхий 
тохиролцоо, заншил ▪ 111 
их хэмжээний ▪ 222 
их хэмжээний хувьцаа эзэмшигч  
▪ 283 
ишлэл, хуулийн нэр заах, шүүхэд 
дуудагдах ▪ 78 
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кадастр, объектын үнэлгээ ▪ 65 
кадастрын бүртгэл ▪ 65 
кадастрын тайлан ▪ 65 
казино, мөрийтэй тоглоомын 
бизнес ▪ 69 
казиногийн зориулалтаар 
ашиглаж буй барилга ▪59 
кассын чек ▪ 69 
квот, тоо хэмжээ тогтоолгох эрх  
▪ 480 
кино ▪ 78, ▪ 327 
кино найруулагч ▪ 413 
кино урлагийн ажил ▪ 78 
кино, сүүдэр ▪ 326 
кино, хальс ▪ 201 
кокаин /мансууруулах бодис/ ▪ 85 
командлагчийн эрх ▪ 478 
комиссын агент ▪ 90 
комиссын бүртгэл ▪ 91, ▪ 451 
компани ашиг олж буйгаас үл 
хамааран хувьцаа эзэмшигчдэд 
хуваарилах хүүгийн орлого ▪ 257 
компани байгуулах ▪ 180 
компани байгуулах  гэрээ ▪ 109 
компани, нийгэмлэг ▪ 92 
компани, хатуу, хатуу тогтоосон, 
тогтвортой ▪ 204 
компаний нэгдэл ▪ 317 
компаний нэр ▪ 330 
компаний татварыг буцааж авах 
мэдүүлэг ▪ 201 
компаний төлөөлөл ▪ 463 
компаний хувьцаа худалдах тухай 
нийтэд санал болгох ▪ 427 
компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх эрх 

▪ 485 
компанийг өөрчлөн зохион 
байгуулах журмыг эхлүүлэх ▪ 89 
компанийг өөрчлөн зохион 
байгуулах, нэгтгэх ▪ 92 
компанийг өөрчлөн зохион 
байгуулах, нэгтгэх журам ▪ 92 
компанийн бүх гишүүд ▪ 24 
компанийн дүрэм ▪ 40 
компанийн орлогын хэмжээ ▪ 29 
компанийн татварын мэдүүлэг  
▪ 475 
компанит ажил ▪ 66 
компаний өрийн бичиг, үүрэг ▪ 92 
компаний татварын үндэслэлийн 
тухай тайлан ▪ 462 
компаний хөрөнгө ▪ 92 
компанитай холбоотой ▪ 204 
комьпютерт орсон бүртгэл ▪ 451 
компьютерээр тооцох тогтолцоо  
▪ 98 
компьютерийн програм 
боловсруулах ▪ 98 
компьютерийн программ хангамж 
▪ 510 
консигнацийн баталгаа ▪ 536 
консигнацын борлуулалт ▪ 490 
консигнацын нөхцлөөр худалдах, 
худалдан авах ▪ 499 
консул ▪ 106 
консулын газар ▪ 106 
контрабанд хийх, контрабандын 
замаар зөөвөрлөх ▪ 509 
контрабанд, хил зувчуулах ▪ 108 
контракт байгуулах ▪ 99 
контракт байгуулахын яг өмнөх 
жил ▪ 237 
контракт зөрчсөний нөхөн төлбөр 
▪ 93 

Ê
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контракт цуцлах ▪ 469 
контракт,  гэрээ ▪ 108 
контракттай холбоотой баримт 
бичиг ▪ 158 
контрактыг хүчингүй болгох ▪ 477 
контрактыг хүчингүйд тооцох ▪ 66 
контрактын агуулга, гарчиг ▪ 107 
контрактын алба, нэгж ▪ 110 
контрактын баримт бичиг ▪ 108 
контрактын баримт бичиг 
хүргүүлэх үүрэг ▪ 163 
контрактын баталгаа, анз ▪ 109 
контрактын биелэлт ▪ 374 
контрактын зардал, өртөг ▪ 108 
контрактын зорилго ▪ 433 
контрактын зөрчил ▪ 57 
контрактын стандарт нөхцөл ▪ 521 
контрактын урьдчилгаа ▪ 141 
контрактын хугацаа ▪ 376, ▪ 546 
контрактын хугацаа дуусах ▪ 537 
контрактын хугацаа, нөхцөл ▪ 537 
конус хэлбэртэй гадаргуу ▪ 103 
Конфуцийн бунханд хамаарах 
орон нутгийн сургуулийн сан ▪ 211 
Концессын гэрээ, үүрэг амлалтын 
хавсралт ▪ 492 
концессын гэрээний хавсралт  
▪ 492 
концессын сан ▪ 99 
корпораци компани, аж ахуйн 
нэгжийн татвар төлөлт ▪ 114 
корпораци компани, аж ахуйн 
нэгжийн татварыг буцаах ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгж ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгж нийлэх, нэгдэх ▪ 115 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгж татвараас зайлсхийлт ▪ 114 

корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн орлого ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн татварын суурь ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн татварын хэмжээ ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн татварын чөлөөлөлт  
▪ 114 
корпорац, хуулийн этгээд ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн татвар ▪ 114 
корпораци, компани, аж ахуйн 
нэгжийн татварын хувь хэмжээ  
▪ 114 
корпорацид хуулийн этгээдийн 
эрх олгох зөвшөөрөл ▪ 380 
корпорацийн бүртгэл ▪ 451 
корпорацийн нэмэгдсэн өртгийн 
татвар ▪ 537 
êорпорацûн татварын нэмэлт 
төлбөр ▪ 536 
корпорацийн төлөөлөгч ▪ 464 
корпорацууд нийлэх, компаниуд 
нэгдэх ▪ 114 
корпорацийн орлого ▪ 114 
корпорацийн өрийн бичиг, 
компанийн хувьцаа ▪ 113 
корпорацийн хослол ▪ 114 
корпорацийн, компанийн 
нэхэмжлэл ▪ 113 
корпорацийн, компанийн хөрөнгө 
▪ 113 
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Лавлагаа гаргуулах, мөрдөн 
байцаах эрх ▪ 483 
лавлагаа, хэргийн нөхцөл 
байдлыг мөрдөн шалгах, судалгаа, 
шинжилгээ ▪ 251 
лавлах ▪ 225 
лацадсан, наасан дугтуй ▪ 493 
лекц сонсохыг тушаах ▪ 355 
лекцэнд суусны төлбөр ▪ 530 
лиценз, тусгай зөвшөөрөл ▪ 290 
лицензгүй, тусгай зөвшөөрөлгүй  
▪ 565 
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магадлал, эрсдэл ▪ 410 
магадлан шалгагч, аудитор ▪ 44 
магадлан шалгах, аудит ▪ 44 
магадлах, шалгах, судлах ▪ 77 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
хоршоо ▪ 295 
мал үржүүлгийн бизнес ▪ 58 
мал үржүүлгийн бизнесмэн ▪ 58 
малтлага ▪183 
малын шингэн ялгадас ▪295 
малын шингэн ялгадсыг 
зайлуулах байгууламж ▪ 295 
малын шингэн ялгадсыг 
цэвэршүүлэх байгууламж ▪ 295 
малын ялгадас зайлуулах 
байгууламæ ▪ 432 
малын ялгадсыг зайлуулах 
байгууламж ▪ 149 
манаач, сахиул, түр үүрэг 
гүйцэтгэгч ▪ 68 
мансуурагч ▪ 330 
мансуурал, дон ▪ 162 
мансуурах, донтох ▪ 10 
мансууруулах бодис бэлтгэгч  
▪ 306 
мансууруулах бодис импортлогч  
▪ 330 
мансууруулах бодис, мансуурагч  
▪ 330 
мансууруулах бодис, хар тамхины 
донтон ▪ 330 
мансууруулах бодис хэргэлэгч  
▪ 162 
мансууруулах бодисийн талаарх 
эрдэм шинжилгээний судлаач ▪ 2 

мансууруулах бодист хяналт 
тавьдаг 
ажилтан ▪ 330 
мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэг үйлдэгч  
▪ 385 
мансууруулах бодистой 
холбоотой хэргийн мөрдөн 
байцаагч ▪ 330 
мансууруулах бодисын 6 дугаар 
зэргийн мөрдөн байцаагч ▪ 330 
мансууруулах бодисын бөөний 
худалдаачин ▪ 581 
мансууруулах бодисын донтон  
▪ 162 
мансууруулах бодисын 
найрлагатай эмийн үйлдвэрлэл  
▪ 391 
мансууруулах бодисын туслах 
худалдаачин ▪ 330 
мансууруулах бодисын худалдаа 
▪ 331 
мансууруулах бодисын хянагч, 
зохицуулагч ▪ 330 
мансууруулах бодисын туслах 
худалдаачин ▪330 
маргаан зохицуулах ▪ 99 
маргаан зохицуулах байгууллага  
▪ 154 
маргаан зохицуулах хороо ▪ 154 
маргаан зохицуулах, зуучлах ▪ 
154 
маргаан хамтран үүсгэх ▪ 270 
маргаан хүчингүй болгохыг 
тогтоох шүүхийн ажиллагаа ▪ 294 
маргаан шийдвэрлэлт ▪ 154 
маргаан шийдвэрлэх ▪ 154, ▪503 
маргаан шийдвэрлэх асуудлыг 
зохицуулах хороо ▪ 99 

Ì
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маргаан, зөрчил, шүүмжлэлтэй 
асуудал ▪ 111 
маргаан, өрсөлдөөн, сонгон 
шалгаруулалт ▪ 107 
маргаан, санал шүүмжлэл, 
мэтгэлцээн ▪ 154 
маргаангүй гэр бүл, дотоодын 
хэрэг ▪ 338 
маргаанд оролцогч талууд ▪ 366 
маргаанд хамтран оролцох ▪ 271 
маргаантай ▪ 241 
маргаантай асуудал ▪ 42, ▪ 528 
маргаантай байх ▪ 188 
маргаантай үйлдэл ▪ 8 
маргааны журмаар хянан 
хэлэлцэх ▪ 107 
маргааны шийдвэрийг хүчингүй 
болгож, гаргах ▪ 476 
маргааныг хянан үзэх гомдол 
гаргасан нэхэмжлэгч ▪ 82 
маргалдаан, итгэл алдрах ▪ 238 
маргалдагч талууд ▪ 154 
маргах үндэслэл ▪ 223 
марихуан (хар тамхины ургамал) ▪ 
307 
материаллаг бус өмч ▪ 244 
материаллаг бус тогтоогдсон 
хөрөнгө ▪256 
материаллаг бус эд хөрөнгө ▪ 256 
материаллаг бус эд юмсын эрх  
▪ 256, ▪ 483 
материаллаг бус эд юмс ▪244,  
▪ 256 
материаллаг үл хөдлөх хөрөнгө  
▪ 539 
материаллаг хөдлөх хөрөнгө  
▪ 539 
материаллаг эд юмс/зүйлс ▪ 539 
машин аюулгүй жолоодох, 

явуулах ▪ 489 
машины зогсоол ▪ 365 
маягт ▪ 210 
медаль ▪ 313 
менежер, захирагч▪ 305 
менежерийн бүртгэл ▪ 305 
менежерийн бүртгэл хийх ▪ 305 
менежмент удирдлагын үйлдэл  
▪ 8 
менежмент хийх эрх ▪ 479 
менежмент хийх эрхтэй хүн ▪ 382 
менежмент явуулах үүрэг ▪ 345 
менежмент, удирдлага, зохион 
байгуулалт ▪ 304 
менежментийг хэвийн болгох  
▪ 340 
менежментийг шилжүүлэх ▪ 138 
менежментийн гүйцэтгэл ▪ 206 
менежментийн гүйцэтгэл/ 
хадгаламжийн гүйцэтгэл ▪ 206 
менежментийн ердийн зардал  
▪ 340 
менежментийн заавар ▪ 304 
менежментийн нийт зардал, өртөг 
▪ 217 
менежментийн нөхцөл байдал  
▪ 304 
менежментийн удирдлагын 
заавар, удирдамж ▪ 225 
менежментийн үүрэг хүлээсэн 
этгээд ▪ 383 
менежментийн хороо ▪ 304 
менежментэд оролцох ▪ 262 
метал хөгц ▪ 317 
механик гэмтэл ▪ 313 
мод бэлтгэлийн үйлдвэр ▪ 301 
мод бэлтгэх бизнес ▪ 299 
Монгол Улсад болон гадна ямар 
нэг гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд  
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▪ 385 
Монгол Улсад ямар нэг гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээд ▪ 385 
моргейж бий болгосон тухай 
бүртгэл ▪ 453 
моторт дугуй ▪ 327 
мотоцикл ▪ 327 
мөнгө буцаах шийдвэр ▪ 133 
мөнгө зээлийн гүйлгээний баримт 
бичиг ▪ 90 
мөнгө олгох, мөнгөн тэтгэмж ▪ 221 
мөнгө солих ▪ 324 
мөнгө хадгалагч ▪ 142 
мөнгө хадгалуулагч ▪ 142 
мөнгө хандив цуглуулуах бизнес  
▪ 61 
мөнгө хөрвүүлэх, солиход 
хэрэглэх зөрөө, ялгааны хэмжээ  
▪ 26  
мөнгө хүлээн авагчийг гэрчилсэн 
баримт ▪ 54 
мөнгө хүлээн авагчийн захиалгат 
нэхэмжлэл ▪ 54 
мөнгө хүүлэлт ▪ 567 
мөнгө, ашиг олох ▪ 324 
мөнгө, ашиг олох, хөлжих ▪ 323 
мөнгө, мөнгөн тэмдэгт ▪ 125 
мөнгө, үнэт зүйл, бараа ▪ 324 
мөнгөн гуйвуулга, шилжүүлэг  
▪ 459 
мөнгөн зээл ▪ 69 
мөнгөн өр ▪ 323 
мөнгөн өр төлөхгүй байх ▪ 136 
мөнгөн тэмдэгт ▪ 49 
мөнгөн хандив ▪ 69 
мөнгөн хандив өргөгч ▪ 386 
мөнгөн, эд хөрөнгийн, 
материалын, ногдуулбал зохих 
мөнгөн торгууль ▪ 373 

мөнгөний бодлого ▪ 323 
мөнгөний бодлого, гүйлгээний 
хороо ▪ 323 
мөнгөний бодлогын хороо ▪ 323 
мөнгөний бус гомдлын шаардлага 
▪ 338 
мөнгөний гомдлын шаардлага 
 ▪ 323 
мөнгөний гуйвуулгын хязгаарлалт 
▪ 472 
мөнгөний зээл ▪ 324 
мөнгөний итгэмжлэл ▪ 324 
мөнгөний нөхөн төлбөр ▪ 323 
мөнгөний үүргээ эс биелүүлэх  
▪ 338 
мөнгөний үүрэг ▪ 323 
мөнгөний ханш тогтворжуулах 
бонд ▪ 125 
мөнгөний хэмжээ ▪ 28 
мөнгөний, валютын ▪ 323 
мөргөлдөөн, зөрчилдөөн, зөрөө  
▪ 88 
мөрдлөг мөшгөлтгүй ▪ 339 
мөрдлөг мөшгөлтгүйгээр 
шилжүүлэх ▪ 339 
мөрдөн байцаагч ▪ 264 
мөрдөн байцаалт эхлэх ▪ 89 
мөрдөн байцаалт, хэрэг бүртгэлт, 
хянан үзэх, судлах ▪ 264 
мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх 
▪ 537 
мөрдөн байцаалтын журам ▪ 412 
мөрдөн байцаалтын илтгэл ▪ 264 
мөрдөн байцаалтын сэжиг ▪ 84 
мөрдөн байцаалтын тайлан ▪ 264 
мөрдөн байцаалтын тайлан ▪ 251 
мөрдөн байцаалтын тухай 
шийдвэр ▪ 134 
мөрдөн байцаалтын чиглэл ▪ 264 

ì 
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мөрдөн байцаалтын, эхлэл ▪ 51 
мөрдөн байцаах агентлаг ▪ 264 
мөрдөн байцаах эрх ▪ 485 
мөрдөн байцаах эрх бүхий 
байгууллага ▪ 264 
мөрдөн мөшгөлт, ялаас чөлөөлөх 
▪ 151 
мөрдөх, шүүх ажиллагаа эхлэх ▪ 
89 
мөрий, эдлэн газар ▪ 300 
мөрийтэй тоглоом ▪ 215 
мөрийтэй тоглоомын газар ▪ 215 
мөрийтэй тоглоомын газар нээх 
▪352 
мөрийтэй тоглоомын газар, 
казино ▪ 69 
муж улсын захиргаа ▪ 14 
муу итгэл үнэмшил, урвах, итгэл 
алдах ▪ 48 
муу усны сав ▪ 503 
муу усны хоолой ▪ 503 
муу/ эргэн төлөгдөхгүй өрийн 
сангийн данс ▪ 213 
муудах, дордох ▪ 145 
мэдлэг, ухамсар, ойлгоц ▪ 47 
мэдрэлийн ядаргаа ▪ 316 
мэдрэлийн ядаргаатай хүн ▪ 316 
мэдүүлэг өгсөн тухай тэмдэглэл  
▪ 444  
мэдүүлэх; хянан хэлэлцүүлэхээр 
шилжүүлэх, мэдэгдэх, батлуулах 
 ▪ 529 
мэдэгдвэл зохих асуудал ▪ 310,  
▪ 311 
мэдэгдлийн хандлага ▪ 153 
мэдэгдлийн тухай тэмдэглэл ▪ 444 
мэдэгдлээр олгогдох хадгаламж  
▪ 141 
мэдэгдсэн асуудал, хэрэг ▪ 523 

мэдэгдсэн татварын хэмжээ ▪ 
342,▪ 540 
мэдэгдэл гаргаж буй этгээд ▪ 388 
мэдэгдэл хийж буй этгээд ▪ 384 
мэдэгдэл хийсэн тухай протокол  
▪ 422 
мэдэгдэл хийх асуудал ▪ 310 
мэдэгдэл хийх зардал ▪ 341 
мэдэгдэл хийх үүрэг ▪ 164 
мэдэгдэл хийхээс татгалзах эрх  
▪ 483 
мэдэгдэл шилжүүлэх ▪ 341 
мэдэгдэл, зар ▪ 342 
мэдэгдэл, өргөдөл, баталгаа, 
цагаатгал, шалтгаан, үндэслэл  
▪ 24 
мэдэгдэл, сонордуулга, өргөдөл  
▪ 340 
мэдэгдэх зардал ▪ 340 
мэдэгдэх үүрэг ▪ 164, ▪ 340 
мэдэгдэх, үл задруулах үүрэг  
▪ 163 
мэдэж авах эрх ▪ 483 
мэдээ ▪ 337 
мэдээ алдуулах, нойрсуулах ▪ 30 
мэдээ сэлтийг шàëãàõ ▪ 264 
мэдээ, мэдэгдэл ▪ 341 
мэдээ, мэдээлэл, зар, зарлал ▪ 30 
мэдээ, тоон мэдээ ▪ 128 
мэдээллийг засварлах ▪ 115 
мэдээллийг хамгаалах ▪ 249 
мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах 
▪ 421 
мэдээллийн хэрэгслийн 
хязгаарлалтын арга хэмжээ ▪ 92 
мэдээлэгч, гомдол буюу 
нэмэмжлэл гаргагч ▪ 249 
мэдээлэл боловсруулах ▪ 249 
мэдээлэл боловсруулах ▪ 129 
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мэдээлэл болон харилцаа 
холбоонд хамааралтай ▪ 456 
мэдээлэл дамжуулах, түгээх, 
харилцаа холбоо ▪ 92 
мэдээлэл задруулах ▪ 150 
мэдээлэл танилцуулахыг 
шаардах ▪ 467 
мэдээлэл, гомдол ▪ 248 
мэдээлэл, харилцаа холбоо ▪ 248 
мэдээлэл, харилцаа холбооны 
сүлжээ ▪ 248 
мэдээлэл, харилцаа холбоотой 
холбогдолтой ▪ 249 
мэдээлэлгүй ▪ 338 
мэдээлэлжүүлэлт ▪ 249 
мэдээлэлжүүлэлтийг дэмжих ▪ 
249 
мэдээлэлжүүлэлтийг дэмжих сан ▪ 
249 
мэдээлэлжүүлэлтийг дэмжих 
үндсэн төлөвлөгөө ▪ 50 
мэдээлэх үүрэг ▪ 164 
мэдээнд тусгагдсан тооллогод 
оролцоогүй хүн ▪ 463 
мэргэжил ▪ 414 
мэргэжил өөрчлөх сургалт ▪ 572 
мэргэжилтний худал мэдүүлэг ▪ 
197 
мэргэжилтэй ажилтан ▪ 517 
мэргэжилтэй, чадварлаг 
засварчин ▪ 508 
мэргэжилтэн ▪ 516 
мэргэжлийн ▪ 414 
мэргэжлийн өвчин ▪ 347 
мэргэжлийн албаны төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
мэргэжлийн байгууллага ▪ 213 
мэргэжлийн баримжаа ▪ 573 
мэргэжлийн боловсрол эзэмшигч, 

сургалтад хамрагдагч ▪ 572 
мэргэжлийн боловсрол, 
ажилчдын сургалт ▪ 573 
мэргэжлийн боловсрол, сургалт ▪ 
573 
мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллага ▪ 573 
мэргэжлийн боломж, ур чадвар, 
чадавхийн үнэлгээ ▪ 181 
мэргэжлийн бүлэг ▪ 347 
мэргэжлийн давтан сургалт ▪ 573 
мэргэжлийн засварчин ▪ 461 
мэргэжлийн зөвлөлгөө ▪ 572 
мэргэжлийн зөвлөлгөө ▪ 572 
мэргэжлийн зөвлөх ▪ 572 
мэргэжлийн зэргийг нь хасах  
▪ 538 
мэргэжлийн нууц ▪ 414 
мэргэжлийн сан ▪ 211 
мэргэжлийн сургалт ▪ 573 
мэргэжлийн сургалт явуулах 
тоног төхөөрөмж ▪ 179 
мэргэжлийн сургалтад зориулсан 
төлбөр, хураамж ▪ 24 
мэргэжлийн сургалтын багш ▪ 573 
мэргэжлийн сургалтын 
байгууламж ▪ 573 
мэргэжлийн сургалтын 
зааварлагч ▪ 573 
мэргэжлийн сургалтын корпораци 
▪ 573 
мэргэжлийн татвар ▪ 211 
мэргэжлийн тусгай сургалттай 
холбоотой үйл ажиллагаа ▪ 9 
мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, 
чадамж дээшлүүлэх сургалтын 
тоног төхөөрөмж ▪ 347 
мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, 
чадамж дээшлүүлэх, хөгжүүлэх 

ì 
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сургалт ▪ 347 
мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, 
чадамжаа дээшлүүлсэний 
урамшуулал ▪ 347 
мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, 
чадамжийг дээшлүүлэх бизнес  
▪ 347 
мэргэжлийн ур чадвар, чадвар, 
чадамж ▪ 347 
мэргэжлийн ур чадварын сорилт  
▪ 572 
мэргэжлийн хороо ▪ 516 
мэргэжлийн чадварыг сэргээх  
▪ 347 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
эмч ▪ 247 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин 
эмчлүүлэхэд нэг удаагийн хийгдэх 
òөлбөр ▪ 301 
мэргэжсэн хүн, шинжээч, 
мэргэжилтэн ▪ 190 
мэргэжсэн, чадвартай шинжээч  
▪ 508 
мэргэшлийн шалгалт ▪ 434 
мэргэшлийн шалгалт, сорилт  
▪ 434 
мэргэшсэн барилгын бизнес 
эрхлэгч ▪ 516 
мэргэшсэн комиссын гишүүн ▪ 516 
мэтгэлцэх чадамж, нотолгоо 
гаргах чадвар ▪ 1 
мэтгэлцээний тэмдэглэл ▪ 422 
мэргэжлийн дунд сургууль ▪ 275 
мэргэжлийн сургалтын 
байгууллага ▪ 573 
 
 



 
841 

 

 
 

 
 

нааштай, нэг талыг барьсан 
шүүхийн шийдвэр ▪ 199 
найдваргүй бонд, өрийн бичиг  
▪ 48 
найдваргүй өр, муу зээл ▪ 48 
найдваргүй өрийн зарлага ▪ 48 
найдваргүй чек ▪ 151 
найдваргүй, буцаан төлөх 
боломжгүй өрийн хэмжээ ▪ 27 
найдваргүй, буцаж төлөгдөхгүй 
өрийг төсөвлөх, хуваарилах ▪ 38 
íàéäâàðã¿é, òºëºãäºøã¿é өрийг 
хаах данс ▪ 4 
найдвартай, үнэн зөв байдал 
▪ 458 
найдлага, хандлага, амралтын 
газар ▪ 471 
íамын гишүүдийн зохион 
байгуулсан цугларалт ▪ 438 
намын гишүүдийн цугларалт ▪ 438 
намын гишүүний татвар ▪ 368 
намын сонгуулийн компаны хэсэг 
▪ 367 
намын үзлэг ▪ 367 
нарийвчилсан жагсаалт ▪ 144 
нарийвчилсан дүрэм ▪ 144 
нарийвчилсан журам ▪ 144 
нарийвчлан шалгах, судлах ▪ 400 
нарийн бичгийн дарга ▪ 494 
нарийн бичгийн дарга албан 
хаагч ▪ 494 
нарийн бичгийн дарга нарын 
газар ▪ 494 
нарийн гэдэс ▪ 262 
нарийн зүйл, нарийвчлан 

танилцуулах ▪ 144 
нарийн тодорхойлсон агаарт 
хортой бодис ▪ 517 
нарийн тодорхойлсон алдагдал  
▪ 518 
нарийн тодорхойлсон хэрэг ▪ 518 
нас барагчийн цогцос ▪ 55 
нас баралтын тухай бүртгэл ▪ 452 
нас баралтын шалтгаан ▪ 70 
нас барах тохиолдол ▪ 241 
нас барсан хүн ▪ 131 
нас барсны гэрчилгээ ▪ 131 
нас барсны даатгал ▪ 255 
нас барсны дараа ч хүчинтэй 
бэлэг ▪ 218 
нас барсны улмаас нэг удаагийн 
шилжүүлгээр олгогдох төлбөр 
▪ 301 
нас барсны улмаас нэг удаагийн 
шилжүүлгээр олгогдох төлбөр 
▪ 301 
нас дөхөх ▪ 87 
нас тогтсон хүн ▪ 499 
нас тооцох ▪ 98, ▪ 118 
нас эцэслэсэн, өөд болсон ▪ 548 
нас, эрин үе ▪ 19 
насан туршийн түрээс ▪ 290 
насан туршийн түрээсийн гэрээ  
▪ 109 
насанд хүрээгүй хүний үйлдсэн 
гэмт хэрэг ▪ 276 
насанд хүрээгүй этгээдийг засан 
хүмүүжүүлэх газар ▪ 276, ▪ 277  
насанд хүрсэн, ахмад, мэр, чухал, 
гол, үндсэн ▪ 303 
насанд хүрээгүйчүүдийн тусгай 
засан хүмүүжүүлэх газар ▪ 515 
насанд хүрэгч ▪ 17 
насанд хүрэгчдийн ахлагч 

Í
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/зааварлагч/ ▪ 276 
насанд хүрэх, санхүүгийн 
хэрэгслийн үргэлжлэх хугацаа  
▪ 311 
насанд хүрээгүй гэмт хэрэгтэн 
 ▪ 124 
насанд хүрээгүй хүмүүсийн засан 
хүмүүжүүлэх байгууллагын 
сургалтын хөтөлбөр ▪ 126 
насанд хүрээгүй хүнд зааварчлах 
хорооны гишүүн ▪ 276 
насанд хүрээгүй хүнд зааварчлах 
/хүмүүжүүлэх төлөөлөгч ▪ 276 
насанд хүрээгүй хүний үйлдсэн 
эрүүгийн хэрэг ▪ 276 
насанд хүрээгүй хүүхдийн 
гэрчилгээ ▪ 321 
насанд хүрээгүй хүүхэд, бага 
хэмжээний ▪ 321 
насанд хүрээгүй хүүхийн 
гэрчилгээ ▪ 321 
насанд хүрээгүй эмэгтэй хүүхдийг 
засан хүмүүжүүлэх ▪ 219 
насанд хүрээгүй этгээдийг 
хамгаалах шүүхийн хэрэг ▪ 277 
насанд хүрээгүй этгээдийн салбар 
шүүх ▪ 276 
насанд хүрээгүйчүүдийн шүүхийн 
салбар ▪ 57 
насны хязгаар болохоос өмнө 
сайн дураараа тэтгэвэрт гарах, 
халагдах ▪ 574 
настай хүмүүсийн нийгмийн 
хамгааллын байгууламж ▪ 580 
настай хүмүүсийн тэтгэвэр ▪ 373 
-ний мэргэжилтэн ▪ 516 
нийгмийн ажилтан ▪ 510 
нийгмийн аюулгүй байдал, энх 
тайвныг хамгаалах ▪ 403 

нийгмийн аюулгүй, амгалан 
байдал ▪ 430 
нийгмийн байдал ▪ 510 
нийгмийн боловсрол ▪ 509 
нийгмийн даатгал ▪ 510 
нийгмийн дүрэм журам ▪ 510 
нийгмийн дэг журам ▪ 429, ▪ 510 
нийгмийн дэг журам болон ёс 
зүйн хэм хэмжээ ▪ 429 
нийгмийн дэг журам болон цэвэр 
ёс суртaхуун ▪ 429 
нийгмийн ёс зүй ▪ 509 
нийгмийн ёс суртахуунд нөлөөлөх 
бизнес ▪ 63 
нийгмийн зүтгэлтэн ▪ 425 
нийгмийн сайн ёс суртахуун ба 
зан үйл, ёс заншил ▪ 219 
нийгмийн тогтмол зардлын 
хөрөнгийн байгууллага ▪ 510 
нийгмийн тогтмол зардлын 
хөрөнгө ▪ 510 
нийгмийн үйлчилгээний журам  
▪ 510 
нийгмийн үндсэн хөрөнгийн 
нэмэгдэл зардлын менежмент  
▪ 305 
нийгмийн халамжийг дэмжих  
▪ 417 
нийгмийн хамгаалал ▪ 510, ▪ 579 
нийгмийн хамгааллыг 
хэрэгжүүлэх агентлаг ▪ 580 
нийгмийн хамгааллын ажилтан  
▪ 580 
нийгмийн хамгааллын 
байгууламж ▪ 580 
нийгмийн хамгааллын захиргааны 
байгууллага ▪ 580 
нийгмийн хамгааллын зорилт ▪ 
580 
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нийгмийн хамгааллын өсөлт ▪ 580 
нийгмийн хамгааллын тогтолцоо ▪ 
510 
нийгмийн хангамж ▪ 510 
нийгмийн хангамжийн ажил, 
бизнес ▪ 510 
нийгмийн хангамжийн ажилчин ▪ 
510 
нийгмийн хангамжийн 
байгууллагууд ▪ 510 
нийгмийн хангамжийн зөвлөл ▪ 
510 
нийгмийн хангамжийн сан, 
байгууллага ▪ 510 
нийгмийн хангамжийн үйлчилгээ ▪ 
510 
нийгмийн хэв журам сахиулах 
цагдаа ▪ 485 
нийгмийн хэв журмын зөрчил, 
үймээн, эмх замбараагүй байдал 
▪ 151 
нийгмийн хэм хэмжээ ▪ 510 
нийгмийн шударга ёс ▪ 510 
нийгмийн энгийн амьдралд буцан 
орох ▪ 475 
нийгэмд буцаан дасгах, 
нийгэмшүүлэх ▪ 455 
нийгэмд үндсэндээ хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн санаа ▪ 218 
нийгэмд харш ▪ 31 
нийгэмд харш дотоод хэрэг, 
төрийн хэрэг ▪ 31 
нийгэмд харш дэг журам ▪ 31 
нийгэмлэг, холбоо, хамтын 
ажиллагаа ▪ 41 
Нийгэмлэгийн гишүүн ▪ 42 
нийгэмлэгийн дүрмийг өөрчлөх ▪ 
323 
нийгэмлэгийн дүрэм ▪ 40 

нийгэмлэгийн дүрэм 
боловсруулах ▪ 402 
нийгэмлэгийн дүрэмд орох 
асуудал ▪ 311 
нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл, 
төлөөлөн удирдах зөвлөл ▪ 55 
íèéãýìëýã үүñãýí áàéãóóëàõ▪ 244 
нийгэмлэгийн хөрөнгө ▪ 42 
нийгэмлэгийн эд юмсыг 
нотариатаар гэрчлүүлэх ▪ 340 
Нийгэмлэгээс эрхэлдэг зуучлалын 
зах зээл ▪ 258 
нийгэмчлэх ▪ 304 
нийлбэр татвар, нэмэгдсэн татвар 
▪ 10 
нийлбэр, дүн ▪ 550 
нийлбэр, цогц татвар ▪ 96 
нийлмэл гэмò хэрэг ▪ 125, ▪ 503 
нийлмэл гэмт хэргийг хүндрүүлэх 
нөхцөл байдал ▪ 20 
нийлмэл татвар ▪ 125 
нийлмэл хууль бус үйлдэл ▪ 272 
нийлмэл хэрэг ▪ 96 
нийлсэн компани ▪ 316 
нийлүүлэлтэд тавигдах 
шаардлага ▪ 468 
нийлүүлэх ▪ 323 
нийлүүлэх албан шаардлага ▪ 468 
нийлүүлэх контракт, хэлэлцээр  
▪ 316 
нийлүүлэх тухай хүсэлт ▪ 466 
нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
бүтэлгүйтэх ▪ 196 
нийлүүлэх хугацаа ▪ 549 
нийлүүлэх хүсэлт ▪ 34 
нийлэлт, нэгтгэл ▪ 316 
нийлэх, нэгтгэх тухай шийдвэр  
▪ 471 
Нийслэл хот ▪ 318 

Í 
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Нийслэл хотын захирагч ▪ 311 
Нийслэл хотын татвар ▪ 318 
нийслэлд хэлцэл хийх ▪ 554 
нийт барилгын ажлын тайлан  
▪ 551 
нийт газар талбай ▪ 551 
нийт даац ▪ 552 
нийт даац, багтаамж, жин ▪ 222 
нийт давхарын бүс, зай ▪ 551 
нийт жингийн хэмжээ ▪ 550 
нийт захиалга ▪ 552 
нийт орлого ▪ 219, ▪ 222, ▪ 551, 
▪552 
нийт орлого, үндсэн татвар ▪ 217 
нийт орлогод ногдох татвар ▪ 219 
нийт орлогод оруулах ▪ 242 
нийт орлогоос хасах ▪ 184 
нийт орлогын татвар ногдуулалт  
▪ 219 
нийт өмч, өмчийн эрх, эзэмшил  
▪ 360 
нийт талбай ▪ 175 
нийт татвар ногдуулалт ▪ 552 
нийт татварыг буцаан төлөх ▪ 448 
нийт тоо хэмжээнд хяналт тавих  
▪ 111 
нийт тоон зохицуулалт ▪ 455 
нийт тэнцэл ▪ 551 
нийт үнийн дүнг буцаах ▪ 301 
нийт үнийн дүнгийн нөхөн олговор 
▪ 301 
нийт хариуцлага ▪ 551 
нийт хохирол ▪ 551 
нийт хохирол, хог ▪ 218 
нийт хөрөнгийн хэмжээ ▪ 28 
нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
▪ 551 
нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 
нэгдсэн хуралдаан ▪ 454 

нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурал ▪ 217 
нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурлыг зарлан хуралдуулах ▪ 112 
нийт хэмжээ ▪ 212, ▪ 532, ▪ 551 
нийт хэмжээ, нийлбэр дүн ▪ 551 
нийт цалин ▪ 552 
нийтийн албан ёсны эзэмшлийн 
өмч ▪ 418 
нийтийн ахуйн үйлчилгээний 
төлбөр ▪ 430 
нийтийн ачаа тээвэр, төлбөр  
▪ 427 
нийтийн ашиг сонирхлын төлөө 
байгууллага ▪ 357 
нийтийн ашиг сонирхол ▪ 426 
нийтийн ашиг сонирхол 
хамгаалдаг хуульч ▪ 275 
нийтийн ашиг сонирхол, 
нөлөөллийн нэр хүнд ▪ 75 
нийтийн ашиглалт ▪ 431 
нийтийн аюулгүй байдал, энх 
тайвныг хамгаалах ▪ 303 
нийтийн аюулгүй байдлыг 
зохицуулах ▪ 227 
нийтийн байгууламжийн татвар  
▪ 91 
нийтийн бараа ▪ 426 
нийтийн боловсролын ажилтан  
▪ 426 
нийтийн дадал заншил ▪ 427 
нийтийн дуудлага худалдаа ▪ 425 
нийтийн дуудлага худалдаа, 
арилжаа эхлэх ▪ 89 
нийтийн дуудлага худалдаа, 
арилжааны урьдчилан тогтоосон 
хугацаа ▪ 402 
нийтийн дуудлага худалдаа, 
борлуулалтын орлого ▪ 412 



 
845 

 

нийтийн дуудлага худалдаа, 
борлуулалтын товлосон өдөр ▪ 36 
нийтийн дуудлага худалдаа, 
борлуулалтын үнэ ▪ 425 
нийтийн дуудлага худалдаа, 
худалдааны урьдчилгаа ▪ 142 
нийтийн дуудлага худалдаа 
/борлуулалтын баталгаа ▪ 224 
нийтийн дуудлага худалдаанд 
заавал оролцох шийдвэрийг 
тооцож эхлэх ▪ 89 
нийтийн дуудлага худалдаанд 
оролцох бонд ▪ 53 
нийтийн дуудлага худалдааны 
арга ▪ 317 
нийтийн ёс суртaхуун ▪ 427 
нийтийн зан суртахуунд нөлөөлөх 
цэнгээний бизнесийн зохицуулалт 
▪ 455 
нийтийн зан суртахуунд нөлөөлөх 
цэнгээнт бизнес ▪ 30 
нийтийн зах зээл ▪ 427 
нийтийн зориулалттай 
байгууламж ▪ 426 
нийтийн зориулалттай 
байгууламжийг хамгаалах бүс ▪ 
426 
нийтийн зугаа цэнгэлийн бизнес ▪ 
426 
нийтийн зугаа цэнгэлийн бизнес 
эрхлэгч ▪ 426 
нийтийн мөрдөн байцаагч ▪ 429 
нийтийн мөрдөн мөшгөлтийг 
сэргээх ▪ 455 
нийтийн мөрдөн мөшгөлтийн 
нийтлэг байх зарчим ▪ 407 
нийтийн мөрдөн мөшгөлтийн 
салшгүй байдал ▪ 246 
нийтийн мөрдөн мөшгөлтийн хөөн 

хэлэлцэх хугацаа ▪ 378 
нийтийн мөрдөн мөшгөлтийн 
заавар ▪ 402 
нийтийн ном ▪ 425 
нийтийн номын сан ▪ 426 
нийтийн оршуулгын газар ▪ 425 
нийтийн осол, аюул ▪ 92 
нийтийн өв хөрөнгө ▪ 564 
нийтийн суваг, шуудуу ▪ 91 
нийтийн тоглолт ▪ 429 
нийтийн тоглолтын танхим ▪ 429 
нийтийн тоглолтын танхим 
ажиллуулах бизнес ▪ 429 
нийтийн үүрэг ▪ 426 
нийтийн үүрэг, үйл хэрэг асуудал 
▪ 426 
нийтийн халуун ус, халуун усны 
газрын бизнес ▪ 425 
нийтийн хамтарсан хэрэгцээний 
цооног ▪ 232 
нийтийн хэрэг, үүрэг ▪ 425 
нийтийн хэрэгцээ ▪ 429 
нийтийн хэрэгцээнд зориулан 
хураан авах, дур мэдэн авах ▪ 192 
нийтийн хэрэгцээнд санал 
болгосон зүйл ▪ 548 
нийтийн хэрэгцээний төлбөр ▪ 75 
нийтийн хэрэгцээний ус ▪ 430 
нийтийн хэрэгцээний усны 
менежмент ▪ 430 
нийтийн хэрэгцээний усны 
цэвэрлэгээ ▪ 431 
нийтийн эзэмшлийн газар ▪ 282 
нийтийн эзэмшлийн объект ▪ 344 
нийтийн эзэмшлийн өмч ▪ 418 
нийтийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр 
▪ 426 
нийтийн эрх зүй ▪ 426 
нийтийн эрх зүйн харилцаа ▪ 426 

Í 
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нийтийн, нийт татварын тооцсон 
хэмжээ ▪ 65 
нийтийн, төрийн ▪ 425 
нийтийн худалдаа ▪ 430 
нийтлэг албаны төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
нийтлэг ашиг сонирхол ▪ 91 
нийтлэг нэрээр бэлэг өвлөх ▪ 547 
нийтлэг нэрээр гаргасан өв 
залгамжлал хүлээн авагч ▪ 547 
нийтлэг нэрээр өв залгамжлах ▪ 
531 
нийтлэг орлогын татварын суурь ▪ 
541 
нийтлэг өв залгамжлагч ▪ 564 
нийтлэг, түгээмэл ▪ 560 
нийтлэг үйл ажиллагаа ▪ 464 
нийтлэг хэрэглээ, ашиглалт ▪ 92 
нийтлэг цуглуулалтын арга ▪ 317 
нийтлэг шинж чанар ▪ 425 
нийтлэл ▪ 306 
нийтлэх эрх ▪ 536 
нийтлэх эрх эдэлж буй этгээд ▪ 
232 
нийтлэх, зарлах, баталгаа, 
нотолгоо ▪ 306 
нийтэд дүн шинжилгээ хийлгэхээр 
дэлгэсэн зүйл ▪ 228 
нийтэд зарласан газрын үнэ ▪ 431 
нийтэд ил болгох ▪ 219 
нийтэд мэдэгдэх үйлчилгээ ▪ 501 
нийтэд мэдэгдэх, зарлах ▪ 427 
нийтэд мэдэгдэх, зарлах арга ▪ 
318 
нийтэд мэдэгдэх, зарлах ёстой 
асуудал ▪ 311 
нийтэд мэдэгдэх, мэдээлэх, 
зарлах ▪ 427 
нийтэд мэдээлсэн хувь хүний 

газрын үнэ ▪ 431 
нийтэд мэдээлэх үүрэг ▪ 345 
нийтэд мэдээлэх, зарлах үүрэг  
▪ 163 
нийтэд нээлттэй ▪ 352 
нийтэд санал тавих ▪ 427 
нийтэд худалдах, үнэ хаялцуулах 
худалдаа, дуудлага худалдаа ▪ 43 
нийтээр ашигладаг байгууламж  
▪ 431 
нийтээр нь яллах, ял тулгах, 
шүүхийн мөрдөлтөөс татгалзах 
▪ 582 
нийтээр нь яллахаас татгалзах  
▪ 581 
нийцсэн, тохирсон хугацаа ▪ 116 
нийцүүлэлт, дүйцүүлэлт, төсөөтэй 
байдал, захидал харилцаа ▪ 116 
нийцүүлэлт, зохицуулалт ▪ 13 
нийцэл, таарамж, ойролцоо ▪ 102 
нисгэгч, залуурч ▪ 391 
нислэг үйлдэх, жолоодох ▪ 392 
нислэг хүлээгч ▪ 206 
1 нислэг; оргон зайлах ▪ 206 
нислэгийн үүрэг ▪ 392 
нислэгийн хөлс, төлбөр ▪ 392 
нислэгийн цаг уурын нөхцөл ▪ 317 
нислэгт тэнцэх ▪ 23 
нисэгчгүй, хүнгүй, автомат 
удирдлагатай ▪ 565 
нисэх буудлыг хөгжүүлэх төсөл, 
бизнес ▪ 23 
нисэх буудлыг хөгжүүлэхэд 
зориулан урьдчилан төлөвлөсөн 
нутаг дэвсгэр ▪ 400 
нисэх буудлыг хөгжүүлэхээр 
урьдчилан төлөвлөсөн бүс ▪ 399 
нисэх буудлын байгууламж ▪ 23 
нисэх буудлын бүс ▪ 23 
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нисэх буудлын дүүрэг ▪ 23 
нисэх буюу усан онгоцны осол, 
сүйрэл ▪ 23 
нисэх онгоц ашигладаг бизнесмэн 
▪ 23 
нисэх онгоц ашиглах бизнес ▪ 23 
нисэх онгоц, агаарын хөлөг ▪ 23 
нисэх онгоц, хөлөг онгоц ▪ 23 
нисэх онгоцны баг ▪ 23 
нисэх онгоцны бизнес ▪ 23 
нисэх онгоцны бизнесмэн ▪ 23 
нисэх онгоцны нэр ▪ 330 
нисэх онгоцыг хүч хэрэглэн авч 
зугтаа ▪ 231 
нисэх чиг тогтоох ▪ 335 
нисэхийн бизнес эрхэлдэг хүн ▪ 
381 
нисэхийн инженер ▪ 206 
нисэхийн салбарын захирал ▪ 147 
ногдол ашгаас олох орлого ▪ 414 
ногдол ашгийн орлого ▪157, ▪ 242 
ногдол ашгийн орлогын татварыг 
хөнгөлөх ▪ 135 
ногдол ашиг авах хүсэлт ▪ 466 
ногдол ашиг төлөх ▪ 372 
ногдол ашиг, дампуурагчийн 
хөрөнгийг худалдах хувь хэмжээ ▪ 
157 
ногдол ашгийн гомдол ▪ 157 
ногдол ашгийн орлогод ногдох 
татварын хэмжээг бууруулах ▪ 136 
ногдол ашгийн татвар ▪ 157 
ногдол ашгийн үндэсний татвар 
төлөх шийдвэр ▪ 154 
ногдол ашгийн хөнгөлөлттэй 
төлбөр ▪ 371 
ногдол ашгийн хэмжээ ▪ 157 
ногдуулалт, хураалт ▪ 239 
ногдуулалтыг хянах ▪ 153 

ногдуулалтын тухай мэдээлэх, 
мэдэгдэх ▪ 239 
ногдуулалтын хэмжээ ▪ 239 
ногдуулахгүй байх ▪ 338 
ногдуулсан хэмжээ ▪ 27 
ногдуулсан шийтгэлийн хугацаа 
дуусах ▪ 190 
ногоон бүс ▪ 222 
ногоон бүс, талбай ▪ 222 
ном, данс, бүртгэл ▪ 56 
ном, тайлан ▪ 56 
номын сан ▪ 290 
номын сангийн ажил ▪ 294 
номын сангийн захирал ▪ 147 
номын сангийн нийгэмлэг ▪ 290 
нотариатын баримт бичиг, хэрэг  
▪ 340 
нотариатын болон хууль зүйн 
хамтарсан алба/пүүс ▪ 271 
нотариатын жинхэнэ бичиг 
баримтын эх хувь ▪ 359 
нотариатын тогтолцоо ▪ 340 
нотариатын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг хууль зүйн хамтарсан 
алба/пүүс ▪ 270 
нотариатын хууль зүйн үйлчлэл 
▪ 166 
нотлогдоогүй бол гэм буруугүйд 
тооцогдох эрх ▪ 404 
нотлогдсон гомдлын шаардлага  
▪ 102 
нотлох ач холбогдол бүхий 
баримт бичиг ▪ 182 
нотлох ач холбогдол бүхий 
материал ▪ 182 
нотлох ач холбогдол бүхий мэдээ 
сэлт, материал ▪ 181 
нотлох баримт бичгээр гаргаж 
өгөх ▪ 348 
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нотлох баримт бичиг ▪ 181, ▪ 182 
нотлох баримт гаргаж үзүүлэх  
▪ 529 
нотлох баримт устгасан гэмт 
хэрэг ▪ 122 
нотлох баримт устгах ▪ 144 
нотлох баримт хамгаалах журам  
▪ 411 
нотлох баримт хүсэх өргөдөл 
гаргах эрх ▪ 481 
нотлох баримт шалгах хугацаа ▪ 
129 
нотлох баримт, гэрчлэх баримт, 
гэрчийн мэдүүлэг, мэдээ сэлт, 
нотолгоо ▪ 181 
нотлох баримт, нотлох үүрэг, 
баталгаа, шүүхийн мөрдөлт ▪ 418 
нотлох баримт, хянан харгалзах, 
ял òýíсэх ▪ 410 
нотлох баримт, эд зүйл ▪ 40 
нотлох баримттай холбоотой хэм 
хэмжээ ▪ 487 
нотлох баримтыг хадгалах ▪ 181 
нотлох баримтыг хамгаалах тухай 
хүсэлт ▪ 467 
нотлох баримтыг хүсэмжилсэн 
хүсэлт ▪ 34 
нотлох баримтыг чөлөөтэй үнэлэх 
▪ 211 
нотлох баримтыг шалгасны үр 
дүн ▪ 473 
нотлох баримтыг шалгах ▪ 183 
нотлох баримтыг шалгах хүсэлт  
▪ 34 
нотлох баримтын боломжийн 
тухай тайлан ▪ 463 
нотлох баримтын танилцуулга  
▪ 403 
нотлох баримтын хамгаалалт  

▪ 403 
нотлох баримтын хүч ▪ 410 
нотлох үүрэг ▪ 59 
нотолгоо, баталгаа ▪ 531 
нотолгоо, өв залгамжлал, 
гэрээслэл ▪ 547 
нотолгооны арга ▪ 317 
нотолгооны хэрэглүүр ▪ 254 
нотолгоотой өв залгамжлагч ▪ 404 
ноцтой гэмтэл ▪ 501 
ноцтой дээрэм, тонуул ▪ 435 
ноцтой, булш ▪ 221 
нөгөө тал ▪ 359 
нөгөө хүн ▪ 359 
нөлөө, нөлөө үзүүлэх ▪ 248 
нөлөөнд автагдах, алагчлах, 
дарамт, шахалт үзүүлэх ▪ 53 
нөөц дахин боловсруулах 
бизнесийн ангилал ▪ 69 
нөөц хөрөнгийн дахин үнэлгээ  
▪ 41 
нөөц шүүгч ▪ 469 
нөөц, дархан цаазтай газар ▪ 469 
нөөц, нөөц бололцоо, эх үүсвэр, 
сан ▪ 471 
нөөцийн ногоон бүс ▪ 222 
нөөцийн сан ▪ 469 
нөөцийн санг ашигласан тухай 
протокол ▪ 422 
нөөцийн хэмжээ ▪ 26 
нөөцөлсөн газрыг өнжүүлэх ▪ 470 
нөөцөлсөн ой ▪ 469 
нөөцөөс татгалзах ▪ 582 
нөхөн арилгах, үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангахыг тушаах  
▪ 354 
нөхөн олговор авах ▪ 6 
нөхөн олговор шаардах эрх ▪ 484 
нөхөн олговор, гэм хор, нөхөн 
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төлбөр ▪ 245 
нөхөн олговорын мөнгө ▪ 94 
нөхөн олговорын тухай хүсэлт  
▪ 467 
нөхөн олговoрыг шилжүүлэх, 
шийдвэрлэх ▪ 350 
нөхөн олгосон мөнгө ▪ 455 
нөхөн сэргээлтийн тухай бүртгэл ▪ 
453 
нөхөн сэргээх хугацаа ▪ 549 
нөхөн сэргээх, тамир оруулах ▪ 
445 
нөхөн сэргээх, шинээр хөгжүүлэх 
төсөл ▪ 446 
нөхөн төлбөр ▪ 94, ▪ 446, ▪ 455,  
нөхөн төлбөр авах хүсэлт ▪ 465 
нөхөн төлбөр гүйцэтгэгч ▪ 245 
нөхөн төлбөр олгох шийдвэр, 
тогтоол ▪ 93 
нөхөн төлбөр төлөгч ▪ 94 
нөхөн төлбөр хийх үүрэг ▪ 289 
нөхөн төлбөр хийх шийдвэр ▪ 133 
нөхөн төлбөр шаардах эрх ▪ 482 
нөхөн төлбөр шаардах эрхтэй 
этгээд ▪ 382 
нөхөн төлбөр, нөхөн олговор, 
хохирол нөхөн төлүүлэхийг 
шаардах, нэхэмжлэх эрх ▪ 479 
нөхөн төлбөр, нөхөн олговор, 
цалин ▪ 93 
нөхөн төлбөр, сөрөг нэхэмжлэл, 
сэргээн тогтоолт ▪ 446 
нөхөн төлбөр, хохирол авах 
хүсэлт ▪ 466 
нөхөн төлбөр, хохирол шаардах ▪ 
139 
нөхөн төлбөр, хохиролын хэмжээ 
шаардах ▪ 139 
нөхөн төлбөргүй ▪ 582 

нөхөн төлбөргүйгээр хөрөнгө өсөх 
▪ 67 
нөхөн төлбөрийг хянаж 
шийдвэрлэх ▪ 12 
нөхөн төлбөрийн гомдол гаргахад 
тавигдах шаардлага ▪ 468 
нөхөн төлбөрийн журам ▪ 410 
нөхөн төлбөрийн зөвлөлдөх 
хороо ▪ 139 
нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл ▪ 93 
нөхөн төлбөрийн өсөлтийн үнийн 
дүн ▪ 5 
нөхөн төлбөрийн төв зөвлөл ▪ 71 
нөхөн төлбөрийн үүрэг ▪ 289 
нөхөн төлбөрийн хэмжээ ▪ 27 
нөхөн төлбөрөө урьдчилан авах 
эрх ▪ 484 
нөхөн төлбөрт зээл олгогч ▪ 121 
нөхөн төлөх үүрэг  ▪ 345,▪ 471 
нөхөн төлөх хохирол ▪ 94 
нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэл 
▪ 80  
нөхөн төлүүлэх эрх ▪ 484 
нөхөн үржүүлсэн, хуулбарласан 
зүйл ▪ 465 
нөхөр болон эхнэр ▪ 235 
нөхөрлөлийн хөрөнгө ▪ 41 
нөхцөл байдал өөрчлөгдөх▪ 74, 
▪ 75 
нөхцөл байдал, байрлал ▪ 508 
нөхцөл байдал, тохиолдол, 
баримт ▪ 78 
нөхцөл байдлын дараа тайлагнах 
▪ 182 
нөхцөл байдлын дараа хянан үзэх 
▪ 182 
нөхцөл байдлын дараагийн 
менежмент ▪ 182 
нөхцөл байдлын улмаас гаргасан 
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шүүхийн шийдвэр ▪ 274 
нөхцөл, болзол, тайлбар, заалт, 
нөхцөл байдал  ▪ 100 
нөхцөл тавих, болзол тавих, 
нөхцөл тохирох ▪ 100 
нөхцөлгүй баримт төлбөрийн 
бичиг, вексель ▪ 55 
нөхцөлгүй даатгал ▪ 55 
нөхцөлгүй дуудлага худалдаа ▪ 55 
нөхцөлд, нөхцөлөөр ▪ 351 
нөхцөлт гомдлын шаардлага  
▪ 100 
нөхцөлт үүрэг ▪ 100 
нум сум ▪ 124 
нунтаг, дарь, пудр ▪ 399 
нутаг дэвсгэр ▪ 547 
нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдал ▪ 547 
нутаг дэвсгэрийн далай, тэнгис ▪ 
547 
нутаг дэвсгэрийн ус ▪ 547 
нутаг дэвсгэрийн харьяалал ▪ 547 
нутгаасаа албадан гаргах, хөөн 
гаргах ▪ 141 
нутгийн гүнд хөвөх хөлөг онгоц  
▪ 505 
нутгийн өөрөө удирдах ёс ▪ 297 
нуух ▪ 231 
нуух, нуун далдлах ▪ 98 
нууц ажиллагаа, хуйвалдаан, 
нууц тохиролцоо, нууц 
байгууллага ▪ 105 
нууц асуудал ▪ 101 
нууц баримт бичиг ▪ 494 
нууц бичиг баримт ▪ 494 
нууц бүтээгдэхүүний загвар ▪ 494 
нууц дүрэм, журам ▪ 409 
нууц задруулах гэмт хэрэг, гэмт 
үйлдэл ▪ 348 

нууц задруулахгүй байх шийдвэр 
▪ 132 
нууц задруулахын эсрэг гэмт 
хэрэг ▪ 122 
нууц зардал ▪ 494 
нууц контракт ▪ 409 
нууц санал хураалт ▪ 494 
нууц хадгалалт ▪ 101 
нууц хамтын контракт ▪ 409 
нууц харилцаа ▪ 101 
нууц хэлцэл ▪ 251 
нууц, далд ▪ 494 
нууц, задруулж болохгүй 
мэдээлэл ▪ 83 
нууц, нууцлал ▪ 494 
нууцаар санал хураах ▪ 494 
нууцлалыг ил тод болгох ▪ 135 
нууцлалын зөрчил ▪ 249 
нууцыг задруулах гэмт хэрэг ▪ 348 
нүдний шилчин, нүдний эмч ▪ 353 
нүдээрээ харсан, үзсэн хүн ▪ 518 
нүүж ирсэн тухай илтгэл ▪ 327 
нүүлгэж гаргах тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 354 
нүүлгэн шилжүүлэх албан 
шаардлага ▪ 468 
нүүлгэн шилжүүлэх тушаал ▪ 180 
нүүлгэх, шилжүүлэх ▪ 459 
нэвтрүүлгийн бизнес эрхлэгч ▪ 58 
нэвтрүүлгийн бүс ▪ 58 
нэвтрүүлгийн харилцаа холбоо  
▪ 58 
нэвтрүүлгийн хөтөлбөр ▪ 58 
нэвтрүүлэг ▪ 58, ▪ 556 
нэвтрүүлэг цацах эрх ▪ 58 
нэвтрүүлэг цацах, дамжуулах эрх 
▪ 479 
нэвтрүүлэх ▪ 58 
нэвтрэн оролт, хөндлөнгийн 
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оролцоо, зөрчил, халдлага ▪ 263 
нэг асуудлаар хоёр дахин 
шийдвэр гаргахгүй зарчим ▪ 407 
нэг байрлалаас шилжүүлэх ▪ 460 
нэг мөр болгох, жигдрүүлэх, 
нэгтгэлт ▪ 563 
нэг омгийн гэр бүл ▪ 197 
нэг омгийн гэр бүлийн гишүүд ▪ 
198 
нэг тал ▪ 351 
нэг тал нь хувь этгээд байх гэрээ ▪ 
110 
нэг талаар тайлбар, захиалга 
хийх ▪ 563 
нэг талын үйлдэл ▪ 563 
нэг удаа олгогдох тахир дутуугийн 
тэтгэмж ▪ 302 
нэг удаа шоронд ял эдэлж байгаа 
хүн ▪ 385 
нэг хүнд ногдох хэмжээ ▪ 374 
нэг хэвийн байдал ▪ 462 
нэг шийдэгдсэн хэргийг дахин 
шүүхгүй байх зарчим ▪ 337 
нэгдлийг бүртгэх хугацаа ▪ 317 
нэгдсэн ▪ 548 
нэгдсэн аврах албаны ажилтан ▪ 
271 
нэгдсэн байшин барилга ▪ 20 
нэгдсэн барааны тэмдгийн 
бүртгэл ▪ 563 
нэгдсэн барааны тэмдэг ▪ 563 
нэгдсэн бодлого ▪ 563 
нэгдñýí боловсрол ▪ 563 
нэгдсэн данс ▪ 551 
нэгдсэн зардал тооцох ажилтан 
▪ 88 
нэгдсэн зах зээл/борлуулалт ▪ 270 
нэгдсэн нягтлан бодох анги ▪ 268 
нэгдсэн сан ▪ 243 

нэгдсэн тухай бүртгэл ▪ 452 
нэгдсэн тухай нийтэд мэдэгдэх  
▪ 427 
нэгдсэн тухaй бүртгэлийн огноо  
▪ 451 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 
▪ 563 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, 
Соёлын байгууллага ▪ 564 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Дүрэм ▪ 76 
Нэгдсэн Үндэстний зэвсэгт хүчин, 
цэрэг ▪ 564 
Нэгдсэн Үндэстний олон улсын 
хүүхдийн онцгой байдлын сан  
▪ 564 
нэгдсэн хуралдаан, хурал ▪ 217 
нэгдсэн шалгалт ▪ 105 
нэгдсэн, хамтын, нийтийн, 
хамтарсан, хувь нийлүүлсэн ▪ 268 
нэгдсэний бүртгэл ▪ 317 
нэгдсэнийг цуцлах ▪ 342 
нэгдсэнээс орох орлого ▪ 414 
нэгдүгээр ангиллын байгууламж  
▪ 83 
нэгдүгээр ангиллын цэргийн алба 
хаах эрх ▪ 168 
нэгдүгээр зэргийн бүтээгдэхүүн  
▪ 83 
нэгдүгээр зэрэглэлийн бизнес 
эрхлэгч ▪ 83 
нэгдэл, нийлэлт ▪ 92 
нэгдэх, гишүүнчлэл ▪ 19 
нэгдэх, нэгдлийн бодлого ▪ 395 
нэгдэх, хамтрах ▪ 268 
нэгдэхийг дэмжих ▪ 417 
нэгжийн хөдөлмөр, үйлдвэрчний 
эвлэл ▪ 563 
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нэгжийн цалин ▪ 563 
нэгжлэг болон эд хөрөнгө хураан 
авах, битүүмжлэх ▪ 493 
нэгжлэг хийсэн болон хураан 
авсан тухай тэмдэглэл ▪ 444 
нэгжлэг хийсэн, хураан авсан, 
битүүмжилсэн тухай протокол  
▪ 422 
нэгжлэг хийх зөвшөөрөл ▪ 494 
нэгжлэг хийх, албадан авах, эд 
хөрөнгө хураах шийдвэр ▪ 577 
нэгжлэг, үзлэг, судалгаа, 
шинжилгээ, мөрдөн байцаалт ▪ 
493 
нэгжлэг, үзлэгийн проткол ▪ 498 
нэгжлэгийн проткол ▪ 493 
нэгтгэлийг хүчин төгөлдөр бус гэж 
тооцох ▪ 342 
нэгтгэн авсаны татварын татвар 
төлбөл зохих объект ▪ 543 
нэгтгэсэн тухай бүртгэл ▪ 452 
нэгтгэсэн хувьцаа ▪ 105 
нэгтгэсэн шийдвэр гаргуулахаар 
шүүхэд хандах ▪ 412 
нэгтгэх, баталгаажуулах ▪ 105 
нэгтгэх, худалдан авах, хяналт 
тогтоох ▪ 539 
нэгэн зэрэг болсон үхэл ▪ 508 
нэгэн зэрэг гүйцэтгэх, биелүүлэх ▪ 
100 
нэгэн зэрэг нас барах ▪ 131 
нэгэн зэрэг ногдуулсан, эдлүүлсэн, 
шийтгэсэн ял ▪ 100 
нэгэн зэрэг оролцох, удирдах  
▪ 100 
нэгэн зэрэг үйлдсэнгэмт хэргийг 
хүндрүүлэх нөхцөл байдал ▪ 20 
нэгэн зэрэг үйлдсэн гэмт хэргүүд  
▪ 507 

нэгэн зэрэг үйлдэгдсэнгэмт хэрэг 
▪ 100 
нэгэнт буй болсон нөхцөл байдал, 
тогтсон журам; эд юмсын оршин 
байгаа байдал, статус кво ▪ 524 
нэлээд хүнд гэмт хэрэг ▪ 322 
нэлээд хэдэн удаа ▪ 343 
нэмж тооцсон, тооцож бодсон, 
үнэлсэн татвар ▪ 12 
нэмж хуваарилах ▪ 11 
нэмж цуглуулбал зохих хэмжээ ▪ 
29 
нэмүү өртгийн албан татвар ▪ 569 
нэмүү өртгийн албан татвар 
ногдуулалтын стандарт хэмжээ  
▪ 519 
нэмэгдсэн нэмэлт өр ▪ 244 
нэмэгдсэн өртгийн тусгай татвар  
▪ 516 
нэмэгдүүлсэн хэмжээ ▪ 244 
нэмэгдүүлэх, суутгах, хорогдуулах 
▪ 244 
нэмэгдэл ▪ 10, ▪ 535  
нэмэгдэл зардал ▪ 360 
нэмэгдэл оролцоо ▪ 534 
нэмэгдэл татвар төлөх, торгох 
шийтгэл ▪ 373 
нэмэгдэл төлбөрийн хуримтлал  
▪ 5 
нэмэгдэл үйлчилгээ ▪ 535 
нэмэлт байгууламжууд ▪ 534 
нэмэлт бичиг баримт ▪ 534 
нэмэлт бүртгэл ▪ 535 
нэмэлт гишүүн ▪ 534 
нэмэлт гэрээ байгуулах эрх ▪ 38 
нэмэлт зардал ▪ 11 
нэмэлт зардал, хураамж ▪ 11 
нэмэлт, засвар оруулсан тайлан, 
тасалбар ▪ 25 
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нэмэлт контракт байгуулах ▪ 527 
нэмэлт контракт, туслан гүйцэтгэх 
гэрээ ▪ 527 
нэмэлт контрактын үнэ ▪ 527 
нэмэлт контрактын хэлцэл ▪ 527 
нэмэлт мөнгө төлөх ▪ 371 
нэмэлт нөхцөл, нэмэлт заалт ▪ 11 
нэмэлт нэхэмжлэл ▪ 160 
нэмэлт өөрчлөлт орсон 
үнэлгээний стандартын тухай 
тайлан ▪ 463 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 
үнэлгээний стандартын мэдүүлэг 
▪ 475 
нэмэлт суутгал, хасалт, 
чөлөөлөлт ▪ 11 
нэмэлт тайлан/ бүртгэл ▪ 11 
нэмэлт татвар ▪ 11 
нэмэлт татвар цуглуулах 
шалтгаан ▪ 441 
нэмэлт татварын дүн ▪ 11 
нэмэлт тоног төхөөрөмж ▪ 3 
нэмэлт торгууль ногдуулалтыг 
хянах ▪ 153 
нэмэлт төлбөр, төсвөөс хэтэрсэн 
зардал, торгууль ▪ 536 
нэмэлт төхөөрөмж ▪ 38, ▪ 534 
нэмэлт тэмдэглэл ▪ 534 
нэмэлт хандив, нэмж цуглуулсан 
зүйл ▪ 11 
нэмэлт хандивын хэмжээ ▪ 11 
нэмэлт харилцаа холбоо ▪ 11, ▪ 
193 
нэмэлт хугацаа ▪ 375 
нэмэлт хураамж төлөх шалтгаан  
▪ 69 
нэмэлт шагнал ▪ 535 
нэмэлт шинж чанар ▪ 534 
нэмэлт ял шийтгэл ▪ 3 

нэмэлт, засвар оруулсан тайлан, 
тасалбар ▪ 25 
нэмэлт, нэмэгдэл ▪ 12 
нэмэлт, нэмэлт болгох ▪ 95 
нэмэлт, хавсралт ▪ 32 
нэмэлт, хавсралт, нэмэлт төлбөр  
▪ 534 
нэмэх нэмэгдэл ▪ 10 
нэмэх, нэмэгдүүлэх ▪ 10 
нэмэх, хавсаргах, тамга дарах  
▪ 32 
нэмэх эсхүл хасах, хасаж тооцох  
▪ 10 
нэн даруй ▪ 237 
нэн даруй давж заалдах ▪ 237 
нэн чухал, ноцтой, үлэмж ▪ 103 
нэн чухал, ноцтой, эд мөрийн  
▪ 530 
нэр хүндээ алдах, гутаах, 
векселийг төлөхөөс татгалзах 
▪ 151 
нэр дэвшигч болох шалгуур ▪ 434 
нэр дэвшигч, өрсөлдөгч ▪ 66 
нэр дээр нь бүртгэл хийгдсэн 
этгээд ▪ 383 
нэр дээр нь түр бүртгэл хийгдсэн 
этгээд ▪ 383 
нэр зээлдүүлэх ▪ 330 
нэр зээлдэгч ▪ 330 
нэр нь түр бүртгэгдсэн этгээд  
▪ 389 
нэр төрд хохирол учруулах ▪ 251 
нэр хүнд, гавъяа ▪ 317 
нэр хүнд, нөлөө, итгэл, зээл, 
хөнгөлөлт, эерэг үнэлгээ ▪ 120 
нэр хүнд, нэр алдар ▪ 465 
нэр хүнд, нэр төр, цол, хэргэм  
▪ 146 
нэр хүндтэй, эрх мэдэлтэй, 
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чадвартай ▪ 94 
Нэр шилжүүлэх ▪ 555 
нэр шилжүүлэх тухай цохолт ▪ 173 
нэр, овог ▪ 330 
нэр, хэргэм зэрэг, хууль ёсны эрх 
▪ 550 
нэргүй нийгэмлэг, аминчилсан 
холбоо ▪ 31 
нэргүй, нэрээ нууцалсан ▪ 31 
нэрийн баталгаа ▪ 530 
нэрийн бүртгэл ▪ 251 
нэрийн зээл олгох ▪ 550 
нэрийн зээлдүүлэгч ▪ 550 
нэрийн итгэмжлэлийн хэлэлцээр ▪ 
550 
нэрлэгдсэн үнэ ▪ 523 
нэрлэгдээгүй гэрээ ▪ 211 
нэрлэсэн (дуудсан) үнэгүй 
хувьцаа ▪ 526 
нэрлэсэн бонд ▪ 143 
нэрлэсэн гомдлын шаардлага ▪ 
337 
нэрлэсэн нэхэмжлэлийг 
шилжүүлэх ▪ 555 
нэрлэсэн үнэ ▪ 143, ▪ 194 
нэрлэсэн үнэ бүхий хувьцаа ▪ 526 
нэрлэсэн үнэлгээ ▪ 364 
нэрлэсэн хандив ▪ 143 
нэрлэсэн хандив, тусламж ▪ 143 
нэрлэсэн эзэмшигчид төлөх зээл ▪ 
121 
нэрлээгүй итгэмжлэгдсэн мөнгөн 
сан ▪ 566 
нэрлээгүй нийгэмлэг ▪ 562 
нэрлээгүй түнш, гишүүн ▪ 562 
нэрлээгүй, илрүүлээгүй, 
задруулаагүй ▪ 562 
нэрсийг хавсаргах, нэмэх ▪ 19 
нэрээ нууцалсан түнш, гишүүн ▪ 

31 
нэрээ өөрчлөх ▪ 75 
нэхмэл сүлжмэл эдлэлийн татвар 
▪ 548 
нэхэмжлэгч ▪ 393 
нэхэмжлэгчийн шаардлагыг 
тооцох ▪ 502 
нэхэмжлэл гаргасан тухай 
мэдэгдэх хуудас ▪ 341 
нэхэмжлэл гаргах хугацаа ▪ 377, 
▪521 
нэхэмжлэл гаргах эрхтэй этгээд 
▪ 381 
нэхэмжлэл гаргахыг тушаах, 
шаардах ▪ 355 
нэхэмжлэл мэдүүлэгч байгууллага 
▪ 253 
нэхэмжлэл, зээл сэргээх ▪ 444 
нэхэмжлэл, зээл цуглуулалт ▪ 87 
нэхэмжлэл, зээлийг шилжүүлэх  
▪ 555 
нэхэмжлэл, зээлийн нотолгоо 
болсон баримт бичгийг  буцааж 
өгөх хүсэлт ▪ 82 
нэхэмжлэл, зээлийн нотолгооны 
баримт бичиг ▪ 158 
нэхэмжлэл, зээлийн хамгаалалт  
▪ 403 
нэхэмжлэл, төлбөрийн хэмжээ  
▪ 27 
нэхэмжлэлд тайлбар өгөх хугацаа 
▪ 129 
нэхэмжлэлд хариу тайлбар гаргах 
▪ 471 
нэхэмжлэлийг хамтад нь хангах  
▪ 11 
нэхэмжлэлийг хянан үзэх 
ажиллагаа ▪ 373 
нэхэмжлэлийн дагуу үүрэг хүлээх 
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этгээдийн төлбөрийн чадвар ▪ 66 
нэхэмжлэлийн зүйл ▪ 528 
нэхэмжлэлийн урьдчилсан 
тайлбар ▪ 158 
нэхэмжлэлийн үндэслэл ▪ 211 
нэхэмжлэлийн хавсралт ▪ 534 
нэхэмжлэлийн хоёрдахь хувь  
▪ 162 
нэхэмжлэлийн хөнгөлөлт ▪ 53 
нэхэмжлэлийн хэмжээ ▪ 53 
нэхэмжлэлийн, гомдлын хугацаа ▪ 
376 
нэхэмжлэлийн, шаардлагын нөгөө 
тал ▪ 359 
нэхэмжлэлтэй холбоотой маргаан 
▪ 210 
нэхэмжлэл-үүргийн харилцаа ▪ 82 
нэхэмжлэлээс татгалзах ▪ 151, ▪ 
459 
нэхэмжлэлээс татгалзсан тухай 
шийдвэр ▪ 272 
нэхэмжлэлээсээ татгалзах эрх  
▪ 481 
нэхэмжлэн авах тухай 
шилжүүлгийн цохолт ▪ 173 
нэхэмжлэх хугацаа ▪ 521 
нээлт хийх чадвар ▪ 111 
нээлт, мэдээ сэлт, илрүүлэлт ▪ 
150 
нээлт, ололт, илрүүлэлт ▪ 144 
нээлтийн, эхний зарчим ▪ 352 
нээлтийн, эхний мэдэгдэл, 
мэдээлэл ▪ 352 
нээлттэй (их) далай ▪ 231 
нээлттэй бүс ▪ 231 
нээлттэй дуудлага нээх ▪ 352 
нээлттэй зах зээл ▪ 352 
нээлттэй коллеж ▪ 352 
нээлттэй орон зай, талбай, газар, 

нутаг дэвсгэр ▪ 352 
нээлттэй хуралдааны хэлэлцүүлэг 
▪ 426 
нягтлан бодогч, ня-бо ▪ 4 
нягтлан бодох бүртгэл ▪ 4 
нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан 
ажилтан ▪ 519 
нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан 
төрийн албан хаагч ▪ 429 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
ажилтан ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн алба, 
байгууллага ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
байгууллага ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн баримт, 
дансны хуулга ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн дэвтэр 
▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн журам 
▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим 
▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
компани ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн практик, 
арга барил ▪ 5 
нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан 
▪ 5 
нягтлан шалгахаар хорих ▪ 101 
нядалгааны татвар ▪ 63, ▪ 508 
нялх хүүхдийг хөхнөөс гаргах  
▪ 191 
нялх хүүхэд алах ▪ 328 
нялх хүүхдээ хаях, орхих ▪ 1 
няцаалт, татгалзал ▪ 140 
няцаах журам ▪ 412 
няцаах мэдэгдэл ▪ 448 
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огноо, цаг хугацаа ▪ 129 
огтолцлын арга ▪ 262 
огцрох ▪ 471 
огцрох өргөдөл ▪ 471 
одоогийн байршил, байр ▪ 125, ▪ 
402  
одоогийн гишүүн ▪ 402 
одоогийн үйл явдал ▪ 125 
Оёмол, сүлжмэл эдлэл, бэлэн 
хувцасны тухай гэрээ ▪ 21 
озоны давхаргыг нимгэлэгч бодис 
▪ 363 
Озоны давхаргыг хамгаалах 
тухай Венийн конвенц ▪ 570 
озоны давхаргын цооролт ▪ 141 
озоны давхрагыг гэмтээж буй 
бодис ▪ 530 
ой ▪ 209 
ой бүхий газрын бүртгэл ▪ 449 
ой сүйтгэх ▪ 209 
ой хамгаалах ▪ 209 
ой, хөвч ▪ 583 
ойд учирсан хохирол ▪ 128 
ойлгох, олж харах чадвар ▪ 1 
ойн аж ахуй ▪ 209 
ойн аж ахуй эрхэлдэг хүн ▪ 381 
ойн аж ахуйн бүтээгдхүүн ▪ 209 
ойн аж ахуйн нэгдэл ▪ 209 
ойн аж ахуйн орлого ▪ 209 
ойн аж ахуйн орлогын хэмжээ  
▪ 209 
ойн аж ахуйн холбоо/нийгэмлэг 
▪ 209 
ойн ашгийн татварын суурь ▪ 541 
ойн бүтээгдэхүүн ▪ 413 

ойн газрын бүртгэл, кадастрын 
баталгаат хувь ▪ 74 
ойн газрын кадастр ▪ 65 
ойн зураглал ▪ 583 
ойн нөөц ▪ 209 
ойн орлого ▪ 583 
ойн орлого ▪ 242 
ойр дотнын ердийн харилцаа  
▪ 424 
ойролцоо зохиогчийн эрхийн 
өмчлөгч ▪ 361 
ойртон нягтралт, нэгдэл, хүн 
амын нэг бүлгийг нөгөөд багтаах ▪ 
256 
ойрын садан төрөл ▪ 84 
ойрын садан, төрөл ▪ 335 
ойрын төрөл садан ▪ 86 
ойрын удам ▪ 86 
олборлолт хийх эрхийн анхны 
бүртгэл ▪ 358 
олборлолтын төхөөрөмж ▪ 413 
олборлох өргөдөл хамтран 
гаргагч ▪ 271 
олборлох эрх ▪ 483 
олборлох эрх хамтран эзэмшигч  
▪ 270 
олборлох эрхийг эзэмших 
хамтарсан өргөдөл гаргагч ▪ 269 
олборлох эрхийн жинхэнэ эх ▪ 493 
олговор, гэрээслэлийн даатгал  
▪ 31 
олголт, нийтлэл, хэвлэлт ▪ 266 
олголт, цаасан мөнгөний гаргалт, 
хэвлэн нийтлэх, маргаантай 
асуудал, үр дүн, хэргийн агуулга, 
удам угсаа, үр сад, үнэт цаас ▪ 
266 
олгосон хугацаа ▪ 266 
олгох хугацаа ▪ 129 
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олж авах, үйлчилсээр байх ▪ 346 
олж авсан өмч ▪ 418 
олж авсан этгээд ▪ 386 
олзворлолт, олборлох ▪ 193 
олигополь ▪ 351 
олигополь хувьцаа эзэмшигч  
▪ 351 
ологч ▪ 203, ▪ 351 
ололт амжилт, хөгжил дэвшил  
▪ 17 
ололт, амжилт, гүйцэтгэл ▪ 4 
олон айл îðøèí ñóóäàã байшин  
▪ 327 
олон гэр бүл оршин суудаг 
байшин ▪ 327 
олон дамжлагатай үйлдвэр ▪ 501 
олон дамжлагатай худалдаачдын 
бүртгэл ▪449 
олон зүйлийн нэгдэл ▪ 88 
олон намын тогтолцоо ▪ 395 
олон нийтийн ашиг сонирхлыг 
төлөөлсөн гишүүн ▪ 315 
олон нийтийн ёс суртахуунд 
сөрөгөр нөлөөлж болохуйц 
цэнгээний бизнест хяналт тавих 
▪111 
олон нийтийн мэргэжсэн 
үнэлгээчин ▪ 74 
олон нийтийн санаа бодол ▪ 429 
олон нийтийн саналаар нэгдэх  
▪ 244 
олон нийтийн төлөө ашиглах  
▪ 567 
олон нийтийн удирдлага судлах  
▪ 527 
олон нийтийн үзмэрийн галлерей 
▪ 518 
олон нийтийн үйл ажиллагааг 
цагаатгах ▪ 7 

олон нийтийн үйл хэргээс 
чөлөөлөх ▪ 2 
Олон нийтийн үнэ хаялцуулга, 
худалдааны тогтоосон өдөр ▪ 205 
олон нийтийн эсэргүүцэл ▪ 429 
олон нийттэй харилцах зардал  
▪ 189 
олон нийтэд зориулсан тоглолтын 
танхим, тайз, газрын үйл 
ажиллагаа эрхлэгч бизнес ▪ 60 
олон нийтэд мэдэгдэл, мэдээлэл 
өгөх, хийх үүрэг ▪ 345 
олон нийтээр биелүүлэх эрх ▪ 478 
олон сонголттой ▪ 328 
олон талт хөрөнгө оруулалтын 
баталгааны агентлаг ▪ 328 
олон талтай эрх ▪ 567 
олон талын зориулалттай сонин  
▪ 567 
олон тоо ▪395 
олон төрлийн загвар ▪ 567 
олон төрлийн тээвэр ▪ 328 
олон түвшний агентлаг ▪ 19 
олон удаагийн гэмт хэрэг ▪ 328 
олон удаагийн, сүлжээ дэлгүүр  
▪ 328 
олон улсын бага хуралд үйлчлэх 
бизнес ▪ 259 
олон улсын байгууллага ▪ 259,  
▪ 260, ▪ 261 
олон улсын борлуулалт, худалдаа 
▪ 261 
олон улсын борлуулалт, 
худалдааны дэг журам ▪ 261 
олон улсын валютын сан ▪260 
олон улсын гэмт хэрэг ▪ 260 
олон улсын гэрээ, конвенц ▪ 261 
олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, 
нутаг дэвсгэр, эд хөрөнгө нэгтгэх  
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▪ 3 
олон улсын далайн байгууллага  
▪ 260 
олон улсын зохиогчийн эрх ▪ 260 
олон улсын зохиогчийн эрхийн 
мэдээллийн төв ▪ 260 
Олон улсын иргэний агаарын 
тээврийн тухай конвенц ▪ 112 
олон улсын контракт ▪ 259 
олон улсын маргаан шийдвэрлэлт 
▪ 261 
Олон улсын оюуны өмчийн 
хүрээлэн ▪ 260 
олон улсын патент ▪ 261 
олон улсын патентын өргөдөл  
▪ 34 
олон улсын патентын өргөдөл  
▪ 261 
олон улсын санхүүгийн 
байгууллага ▪ 260 
олон улсын санхүүгийн хэлцэл ▪ 
260 
олон улсын стандартын 
байгууллага ▪ 261 
олон улсын татвар ▪ 261 
олон улсын татвартай нийцүүлэх  
▪ 13 
Олон улсын төлбөр тооцооны 
банк ▪ 49 
олон улсын тээвэрлэлт, тээвэр  
▪ 261 
олон улсын усан тээвэр, аялал, 
дарвуулт завины аялал ▪ 261 
олон улсын хамтын ажиллагаа  
▪ 260 
олон улсын хамтын ажиллагааны 
ажилтан ▪259 
олон улсын хамтын ажиллагааны 
үйлчилгээ ▪ 260 

олон улсын хамтын нийгэмлэг  
▪ 259 
олон улсын хөгжлийн агентлаг  
▪ 260 
олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллага ▪ 260 
олон улсын худалдаа ▪ 261 
олон улсын хүсэлт гаргах хугацаа 
▪ 129 
олон улсын хэлэлцээр ▪ 259 
олон улсын хэлэлцээр, конвенц  
▪ 259 
олон улсын хэлэлцээр, үүрэг 
амлалт ▪ 259 
олон улсын хэмжээнд 
зохицуулдаг, хяналт тавьдаг 
материал ▪ 261 
олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх 
чадвар ▪ 259 
олон улсын хэмжээнд хүсэлт 
гаргах журам ▪259 
олон улсын хэмжээнд хүсэлт 
гаргах хугацаа ▪259 
олон улсын цөмийн эрчим хүчний 
агентлаг ▪ 259 
олон улсын чанартай болгохыг 
дэмжих ▪ 416 
олон улсын эдийн засаг ▪ 260 
олон улсын энх тайван ▪ 261 
олон улсын эрүүгийн цагдаагийн 
Байгууллага ▪ 260 
олон улсын эрх зүй ▪ 260 
олон хүнийг асран хамгаалах 
байгууламж ▪194 
олон шаттай борлуулагч ▪ 327 
олон шаттай худалдааны бизнес  
▪ 327 
олон шаттай худалдаачин ▪ 327 
олон шаттай худалдаачны 
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бүртгэл ▪ 328 
олон шаттай хямдрал, зах зээл  
▪ 327 
олон шаттай хямдралтай бараа, 
эд зүйлс ▪327 
олон шаттай хямдралын 
тогтолцоо ▪ 328 
олонлог, нийт хэмжээ, нийлбэр ▪ 
20 
олонхи, насанд хүрсэн ▪ 304 
олох ёстой байсан ашиг, алдсан 
ашиг ▪ 300 
олс ▪ 230 
олсон ашиг ▪ 165 
олсон орлого ▪ 165 
олсон орлогыг хөнгөлөх ▪ 165 
олсон тамхи ▪ 231 
омбудсмен ▪ 351 
онгоц жолоодох, шинэ 
бүтээгдэхүүн турших ▪392 
онгоц жолоодох, шинэ 
бүтээгдэхүүн турших бизнес, 
үйлчилгээ ▪ 392 
онгоц зохион бүтээх технологи ▪ 
18 
онгоц явахуйц усан зам ▪ 335 
онгоцны багийн даатгал ▪ 255 
онгоцны буудал, усан онгоцны 
зогсоолын байгууламж ▪ 227 
оновчтой байдлын үндсэн 
төлөвлөгөө ▪ 51 
оновчтой болговол зохих 
үйлдвэрлэл ▪ 175 
оновчтой болгох үндсэн 
төлөвлөгөө ▪ 51 
оновчтой нөөц орлого ▪ 418 
оновчтой өмч ▪ 418 
оновчтой, зөв байх эсэх ▪ 580 
оноосон үнэлгээ ▪ 194 

оношлогоо ▪ 146 
онц аюултай гэмт хэрэгтэн ▪ 435 
онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд 
▪ 25 
онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин 
төлөөлөгч ▪ 178 
онцгой айлган сүрдүүлэлт ▪ 514 
онцгой арга хэмжээ ▪ 515 
онцгой ашиглан шамшигдуулалт  
▪ 515 
онцгой байдал ▪ 523 
онцгой байдал, ослын байдал  
▪ 169 
онцгой байдлаар давж заалдах  
▪ 193 
онцгой байдлаар хураах, 
цуглуулах ▪ 193 
онцгой байдлын арга хэмжээ  
▪ 169 
онцгой байдлын арга хэмжээнүүд 
▪ 169 
онцгой байдлын дэглэм ▪ 169 
онцгой байдлын зохицуулалт  
▪ 169 
онцгой байдлын сан ▪ 169 
онцгой байдлын тусламж ▪ 169 
онцгой байдлын ýðñäëèéí íººö  
▪ 169 
онцгой барилгын бизнес эрхлэгч  
▪ 513 
онцгой баталгаа ▪ 516 
онцгой бизнес ▪ 513 
онцгой бонд ▪ 517 
онцгой бус лиценз ▪ 338 
онцгой бүсийн орон нутгийн 
захиргааны агентлаг ▪ 515 
онцгой бүсийн үйлчилгээний 
нэмэгдэл ▪ 513 
онцгой гэмт хэрэг ▪ 514 
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онцгой дээрэм ▪ 515 
онцгой дээрэм болон 
хүчирхийлэл ▪ 515 
онцгой заалт ▪ 183, ▪ 515 
онцгой засварын төсвийн сан ▪ 
515 
онцгой нөхцөл байдал ▪ 169 
онцгой өмч, эд хөрөнгө ▪ 373 
онцгой татвар ▪ 516 
онцгой тохиолдол ▪ 183 
онцгой төрөл садан ▪ 515 
онцгой ур чадвартай ажиллагчид 
▪ 397 
онцгой харгис гэмт хэрэг ▪ 517 
онцгой харилцаатай хүн ▪ 387 
онцгой хуралдаан, чуулган ▪ 515 
онцгой хуулийн этгээд ▪ 514 
онцгой хүчирхийлэл ▪ 515, ▪ 516 
онцгой хэрэг ▪ 513 
онцгой хэрэглээний татвар ▪ 513 
онцгой хязгаарлалт ▪ 513 
онцгой чөлөө ▪ 514 
онцгой шүүн таслах ажиллагаа ▪ 
515 
онцгой эзэмшлийн өмчлөгчид ▪ 
365 
онцгой эрх мэдэл бүхий шүүх ▪ 
118 
онцгой эрхтэй тусгай зөвшөөрөл ▪ 
185 
онцгой, өвөрмөц бизнес ▪ 373 
онцгой, цорын ганц, орохыг 
хязгаарласан ▪ 184 
онцолсон тайлбар бүхий ▪ 434 
онцолсон, нэмэлт тайлбар ▪ 470 
оны эцэст шийдэх, дуусгах ▪ 589 
опиум, хар тамхи ▪ 353 
органик бодис, материал ▪ 357 
органик, амьд ▪ 357 

оргон зайлахад туслах ▪ 230 
оргох, зайлах, зугтах ▪ 179 
ордын нөөцийг дахин 
боловсруулах ▪ 445 
орлого ▪ 242 
орлого олж авах эрх ▪ 481 
орлого ологч ▪ 414 
орлого, зарлагатай холбоотой 
бичгээр хийсэн дансны гүйлгээ ▪ 
588 
орлого, зарлагын тооцооны 
төлбөр ▪ 503 
орлогоо үгүй болгох ▪ 292 
орлогч ▪ 537 
орлогч захирал ▪ 464 
орлогын албан татварын 
үндэслэл ▪ 243 
орлогын албан татварын хэмжээ  
▪ 243 
орлогын дэвтэр ▪ 72 
орлогын нийт хэмжээ ▪ 551 
орлогын стандарт ▪ 243 
орлогын тайлан ▪ 463 
орлогын талаархи тооцооны 
тайлан ▪ 523 
орлогын татварыг хөнгөлөх, 
чөлөөлөх ▪ 446 
орлогын татварын суурийн 
төлбөр ▪ 503 
орлогын төсөв ▪ 59, ▪ 476 
орлогын үнийн дүнг тодорхойлох ▪ 
292 
орлогын хадгалалт ▪ 126 
орлогын хэмжээ ▪ 28, ▪ 532 
орлогын эх үүсвэр ▪ 511 
орлогын хадгаламжийн дэвтэр  
▪ 72 
орлон гүйцэтгэх институт, 
байгууллага ▪ 531 
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орлох төлбөр ▪ 531 
орлох үнэт цаас ▪ 531 
орлуулан гүйцэтгэх ▪ 374 
орны, õàëààíû õ¿í, õàëàà ▪ 462 
орогнол, асрамжийн газар ▪ 42 
оролцогч ▪ 366 
оролцогч гишүүн ▪ 315 
оролцогч тал болох эрх зүйн 
чадвар ▪ 66 
оролцогч талуудыг шалгах ▪ 183 
оролцогчид, үзэгчид ▪ 44 
оролцож буй Ассамблейн гишүүн 
▪ 40 
оролцоо ▪ 366 
оролцох зөвшөөрөл, дэс 
дараалал ▪ 354 
оролцох, хүрэлцэн ирэхийг 
тушаах, шаардах ▪ 355 
оролцохоос татгалзах ▪ 448 
орон байрнаас гарах, гэрээслэх ▪ 
285 
орон байрны төлбөр ▪ 4 
орон байрны түрээс ▪ 234 
орон гэр, асрамжийн газар, 
колонийн зэмшил улс ▪ 233  
орон гэр, оршин суух газар ▪ 470 
орон нутагт биеэ үнэлэхтэй 
холбогдуулан зохих зааварчлага 
өгөх арга хэмжээ ▪ 312 
орон нутагт явуулах эрчим хүчний 
бодлого ▪ 298 
орон нутгийн агентлаг/засаг 
захиргааны тэргүүн ▪ 229 
орон нутгийн ажил эрхлэлт ▪ 297 
орон нутгийн ажил эрхлэлтийг 
дэмжих сан ▪297 
орон нутгийн ажил эрхлэлтийг 
дэмжих татаас ▪ 297 
орон нутгийн ажил эрхлэлтийн 

зөвлөлийн зөвлөх ▪ 297 
орон нутгийн аккредетив ▪ 298 
орон нутгийн байгууллага ▪ 298 
орон нутгийн боловсролын 
тэтгэмж ▪ 297 
орон нутгийн газрын шүүх ▪ 298 
орон нутгийн гал сөнөөгч ▪ 298 
орон нутгийн даатгалтай этгээд  
▪ 299 
орон нутгийн засаг захиргаа 
явуулах ▪ 13 
орон нутгийн засаг захиргааны 
агентлагуудын нийгэмлэг, холбоо 
▪ 42 
орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагуудын агентлагуудын 
холбоо ▪ 113 
орон нутгийн засаг захиргааны 
бонд ▪ 298 
орон нутгийн захиргаа ▪ 297 
орон нутгийн захиргааны 
байгууллага ▪ 297 
орон нутгийн захиргааны 
төрөлжсөн агентлаг ▪ 517 
орон нутгийн зөвлөл ▪ 297,▪ 299 
орон нутгийн зөвлөлийн гишүүн ▪ 
297,▪ 299 
орон нутгийн зөвлөлийн тохирсон 
төлөөлөгч ▪ 419 
орон нутгийн мөнгөн тэтгэмж  
▪ 299 
орон нутгийн нийгмийн халамж  
▪ 299 
орон нутгийн өмгөөлөгчдийн 
холбоо ▪ 297 
орон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын захиргаа ▪ 13 
орон нутгийн санхүүжилт ▪ 298 
орон нутгийн сонгон 

î 
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шалгаруулсан шүүхийн бичээч 
нарын холбоо ▪ 297 
орон нутгийн сонгуулийн тойрог ▪ 
297 
орон нутгийн сонгууль ▪ 297 
орон нутгийн татвар төлөх үүргээ 
эс биелүүлэх ▪ 154 
орон нутгийн татвар хураах эрх 
бүхий байгууллага ▪ 299 
орон нутгийн татварын алба ▪ 299 
орон нутгийн төлөөлөгчдийн 
номын сан ▪ 299 
орон нутгийн төрийн албан хаагч 
▪ 298 
орон нутгийн төрийн нэгж, эрх 
бүхий байгууллага ▪ 298 
орон нутгийн удирдлага/засаг 
захиргаа ▪ 298 
орон нутгийн үйлдвэрлэлийн 
цогцолбор ▪ 298 
орон нутгийн хоршоо, нөхөрлөл ▪ 
297 
орон нутгийн хөдөлмөрийн 
агентлаг ▪ 298 
орон нутгийн хөдөлмөрийн газар, 
агентлаг ▪298 
орон нутгийн хөдөлмөрийн 
харилцааг зохицуулах комисс ▪ 
298 
орон нутгийн хураамж ▪ 299 
орон нутгийн хүн ам ▪ 297 
орон нутгийн цагдаагийн салбар ▪ 
298 
орон нутгийн шүүх ▪ 297 
орон нутгийн эрүүл мэндийн 
даатгал ▪ 298 
орон сууц баригч ▪ 234 
орон сууц санхүүжүүлэх зээлийн 
баталгааны сан ▪ 234 

орон сууц түрээслэх зээл ▪ 234 
орон сууц, хөлсөөр хадгалах ▪ 234 
орон сууцны байр, хууль тогтоох 
байгууллагын танхим ▪ 234 
орон сууцны байшин/барилга ▪ 31 
орон сууцны барилга ▪ 59 
орон сууцны барилгын бизнес 
эрхлэгч ▪ 234 
орон сууцны бүртгэл ▪ 234 
орон сууцны газар/тайлбайг 
сайжруулах төлөвлөгөө ▪ 235 
орон сууцны газар/талбай ▪ 235 
орон сууцны газар/талбайг 
сайжруулах ▪ 235 
орон сууцны газар/талбайг 
сайжруулах бизнес ▪ 235 
орон сууцны сугалааны тасалбар 
▪ 234 
орон сууцны талбай бэлтгэх 
төсөл ▪ 235 
орон сууцны түрээс ▪ 234 
орон сууцны холбоо ▪ 234 
орон сууцны хоршоо ▪ 234 
орон сууцыг хөгжүүлэх бодлого  
▪ 234 
орон тооны ажилтан ▪ 519 
орон тооны ажилтан ▪ 212 
орон тооны ажилтан, штаб ▪ 519 
орон тооны бус үйлчлэгч ▪ 365 
орон тооны захирал ▪ 212 
орооцолдох, нягт холбогдох ▪ 262 
орох газар, нэврэн орох, оруулга, 
тэмдэглэл, гаалийн мэдүүлэг, 
бүртгэл ▪ 176 
орох тасалбар ▪ 16 
орох тийз, тасалбар ▪ 176 
орох төлбөр, татвар ▪ 176 
орох, бүртгүүлэх, тайлагнах, 
бүртгэлтэй байх үүрэг ▪ 163 
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орох, гарах ▪ 176 
орох, гарах боомт ▪ 176 
орох, гарах боомт ▪ 397 
орох, гарах цэг ▪ 176 
орох, гарах шалгалт ▪ 252 
орох, гарах шалгалт ▪ 183 
орох, ирэх боомт ▪ 397 
орох, нэвтрэн орох, элсэлт, орох 
эрх ▪ 176 
орохыг хориглох ▪ 415 
оруулах, завсарт нь хавсаргах ▪ 
251 
оруулах, элсүүлэх ▪ 16 
оруулж ирэх, импортлох ▪ 238 
оруулсан хөрөнгө ▪ 264 
орчны, эргэн тойрны ▪ 537 
орчуулга ▪ 556 
орчуулсан ажил ▪ 556 
орчуулсан материал ▪ 556 
оршин суугаа газар, байршил  
▪ 299 
оршин суугаа газар, гэр орон, 
сууц ▪ 164 
оршин суугаа газар, төрсөн газар, 
байр сууц ▪227 
оршин суугаа газраа тодорхойлох 
эрх ▪ 482 
оршин суугаа газрын хууль ▪ 288 
оршин суугч бүртгэх газар ▪ 393 
оршин суугчдын бүртгэл ▪ 453 
оршин суугчийн бүртгэлийн 
дугаар ▪ 470 
оршин суусны пропорциональ 
татвар ▪ 243 
оршин суух ▪ 249 
оршин суух бүртгэлийн гэрчилгээ 
▪ 72 
оршин суух газар ▪ 1 
оршин суух онцгой бүс ▪ 185 

оршин суух эрхийн хязгаарлалт  
▪ 472 
оршин суухад зориулсан газар 
▪ 503 
оршин тогтнох, амьд үлдэх, 
хэвийн ажиллах хугацаа ▪ 377 
орших, байх ▪ 188 
оршуулга ▪ 60, ▪ 258 
оршуулгын байр ▪ 76 
оршуулгын газар ▪ 76 
оршуулгын газар/ хийх газар ▪ 214 
оршуулга заслын газар ▪ 214 
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өв залгамжилсан бизнес ▪ 249 
өв залгамжилсан эд хөрөнгийг 
хариуцагч, захиран зарцуулагч  
▪ 16 
өв залгамжилсан хөрөнгийн 
дампуурал ▪ 49 
өв залгамжлагдсан хувьцаа ▪ 504 
өв залгамжлагч ▪ 250, ▪ 532 
өв залгамжлагч, хууль ёсны 
төлөөлөгч ▪ 287 
өв залгамжлагчийг эрэлхийлэх  
▪ 493 
өв заламжлагчийн бүртгэл ▪ 287 
өв залгамжлал гүйцэтгэгч ▪ 547 
өв залгамжлал, эрх залгамжлал 
эхлэх үед ▪ 42 
өв залгамжлал, эрх 
залгамжлалын тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 354 
өв залгамжлалаар эзэмшин авах  
▪ 6 
өв залгамжлалаас татгалзах ▪ 460 
өв залгамжлалыг гүйцэтгэх ▪ 547 
өв залгамжлалыг сэргээлгэх 
тухай хүсэлт ▪ 467 
өв залгамжлалыг сэргээх ▪ 444 
өв залгамжлалыг сэргээхийг 
хүссэн зарга ▪ 295 
өв залгамжлалын гэрчилгээ ▪ 547 
өв залгамжлалын гэрээг 
хэрэгжүүлэх заалт ▪ 185 
өв залгамжлалын тайлан ▪ 463 
өв залгамжлалын татвар 
ногдуулах ▪ 240 
өв залгамжлалын татварын 

тайлан ▪ 463 
өв залгамжлалын татварын 
татвар ногдуулах үнэлгээ ▪ 543 
өв залгамжлалын татварын 
татвар ногдуулах үнэлгээг үл 
тооцох ▪ 337 
өв залгамжлалын татварын 
үнэлгээг үл тооцох ▪ 338 
өв залгамжлалын төлөөлөл ▪ 250 
өв залгамжлалын үүрэг, зарга  
▪ 250 
өв залгамжлалын үүрэгтэй 
холбогдох ▪ 250 
өв залгамжлалын хасалт ▪ 250 
өв залгамжлалын хөнгөлөлт ▪ 531 
өв залгамжлалын хөрөнгө ▪ 419 
өв залгамжлалын хууль ▪ 249 
өв залгамжлах зардал ▪ 189 
өв залгамжлах эрх ▪ 481 
өв залгамжлах эрхгүй байх ▪ 248 
өв залгамжлах эрхтэй болохыг 
эрмэлзэгч ▪ 388 
өв хөрөнгийн татвар ▪ 250 
өв хөрөнгийн татварын суурь, 
үндэс ▪ 250 
өв хөрөнгийн татварын үнэлгээ  
▪ 250 
өв хөрөнгө ▪52 
өв хөрөнгө, өв залгамжлал, үл 
хөдлөх хөрөнгө ▪ 249 
өв эзэмших ▪ 142 
өв, өв залгамжлал ▪ 285 
өв, эрх залгамжилж эхлэх ▪ 89 
өв, эрх залгамжилж эхлэх хугацаа 
▪ 130 
өв, эрх залгамжлагч ▪ 230 
өвлөгдсөн өмчийг захиран 
зарцуулах ▪ 152 
өвлөгдсөн эд хөрөнгө 

Ө



 
865 

 

хуваарилалт ▪ 501 
өвлөсөн өмч, эдлэн газар ▪ 250 
өвлөсөн хөрөнгөтэй харьцах ▪ 558 
өвлөх эрхгүй этгээд ▪ 383 
өвлөх, өв залгамжлах эрхтэй 
этгээд ▪ 387 
өвөг дээдэс ▪ 30 
өвөг эцэг, эмэг эх ▪ 221 
өвөрмөц онцлогийн тодорхойлолт, 
патентын тодорхойлолт, 
ашиглалтын зааварчилга, гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүний 
томъёолол ▪ 517 
өвөрмөц шинж ▪ 359 
өвчин ▪ 237, ▪ 507 
өвчин, өвчлөлт ▪ 150 
өвчний даатгал ▪ 151 
өвчний далд үе ▪ 283 
өвчний түүх ▪ 314 
өвчтөн, хоригдол ▪ 251 
өв, эрх залгамжлалыг нөхөн 
сэргээх зарга ▪ 284 
өглөгийн хэмжээ ▪ 132 
өдөөлт, хатгалга ▪ 253 
өдөөн хатгагч ▪ 253 
өдөөн хатгалага ▪ 424 
өдөр дутмын ажилчин ▪ 130 
өдрийн ажилтан ▪ 128 
өдрийн асрамжийн газар ▪ 130 
өдрийн асрамжийн газрын 
ажилтан ▪ 130 
өдрийн орлого ▪ 412 
өдрийн тэмдэглэл, үйл явдлын 
товчоон ▪ 146 
өдрийн хөлс, цалин ▪ 128 
өдрийн цалин ▪ 128 
өдрөөр ажиллагч ▪ 128 
өмгөөллийн үйлчилгээ, дэмжих 
ажиллагаа ▪ 18 

өмгөөлөгч ▪ 43 
өмгөөлөгч томилох эрхтэй этгээд 
▪ 381 
өмгөөлөгч, хамгаалагч, дэмжиж үг 
хэлэх ▪ 18 
өмгөөлөгчдийн байгууллагад 
элсэх шалгалт ▪ 49 
өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт 
▪ 486 
Өмгөөлөгчдийн холбоонд 
харьяалагддаг өмгөөлөгч ▪ 43 
Өмгөөлөгчдийн холбооны 
өмгөөлөгчдийн сахилгын хороо  
▪ 43 
өмгөөлөгчийн ажил, албан 
тушаал ▪ 349 
өмгөөлөгчийн хураамж ▪ 43 
өмгөөлөгчийн эрх хасах ▪ 149 
өмгөөлөл, өмгөөллийн үйл 
ажиллагаа, хамгаалах ▪ 18 
өмгөөлөх, хамгаалах чадвар ▪ 67 
өмгөөлүүлэх, эсэргүүцэх, 
татгалзах эрх ▪ 479 
Өмнөд, Хойдын солилцоо болон 
хамтын ажиллагааг хөхиүлэн 
дэмжих зөвлөл ▪ 511 
өмнөх албан тушаалтан, өмнөх 
хүн ▪ 400 
өмнөхгэрлэлтээ цуцлуулалгүй 
дахингэрлэсэн хүн, хоёр эхнэр, 
нөхөртэй байх ▪ 53 
өмнөх зөвлөлдөөн ▪ 405 
өмнөх мэдэгдэл, зарлал, 
мэдээлэл ▪ 405 
өмнөх ногдол ашиг ▪ 182 
өмнөх үе ▪ 400 
өмнөх хугацаа ▪ 400 
өмнөх хууль ▪ 210 
өмнөх хууль, үйлдэл ▪ 405 
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өмнөх шат, анхан шатны шүүх 
хурал ▪ 400 
өмнөх шат, шүүх хурал ▪ 405 
өмнөх ял шийтгэл ▪ 405 
өмхий самхай, хэрүүл, шуугиан  
▪ 525 
өмч байгаа газрын хууль ▪ 288 
өмч хариуцагч, захирагч ▪ 16 
өмч хөрөнгийн татвар ▪ 419 
өмч хөрөнгө өвлөх ▪ 250 
өмч, хөрөнгө, байшин барилга  
▪ 418 
өмч хуваагч ▪ 360 
өмч хувиарлах ▪ 158 
өмч эзэмших хууль ёсны эрх ▪ 287 
өмч эзэмшлийн харилцаа ▪ 419 
өмч, өмчийн эрх, эзэмшил ▪ 362 
өмч, үнэт зүйлсийн жагсаалт ▪ 293 
өмч, эд хөрөнгийн данс ▪ 264 
өмчдөө байсан зүйлээ буцааж 
авахыг шаардах эрх ▪ 482 
өмчийн захирагч ▪ 305 
өмчийн менежментийн эрх ▪ 418 
өмчийн онцгой эрхийн хэсэг ▪ 494 
өмчийн өв, эрх залгамжлагч ▪ 230 
өмчийн татвар ногдуулах ▪ 240 
өмчийн татвар төлөх хугацаа  
▪ 162 
өмчийн үнэлгээ ▪ 37 
өмчийн хадгалалт ▪ 103 
өмчийн харилцаа ▪ 419 
өмчийн холбоотой ял ▪ 432 
өмчийн хөрөнгө оруулалт, хандив 
▪ 418 
өмчийн хувьцаанууд ▪ 362 
өмчийн эрх ▪ 419, ▪ 550 
өмчийн эрх өөрчлөгдөх ▪ 75 
өмчийн эрх сэргээх хүсэлт ▪ 82 
өмчийн эрх хуваах тухай 

нэхэмжлэл ▪ 80 
өмчийн эрх, өмч, газрын өмч ▪ 419 
өмчилсөн эд юмс ▪ 361 
өмчлөгч, эзэмшигч ▪ 361 
өмчлөлд буй хувьцаа ▪ 504 
өмчлөлийг шилжүүлэх ▪ 555 
өмчлөлийн хөрөнгө ▪ 361 
өмчлөлийн эрх эзэмшиж авах ▪ 6 
өмчлөлөө үргэлжлүүлэх ▪ 108 
өмчлөх эрхийн бүртгэл ▪ 362 
өмчлөх эрхийн шилжилтийн 
бүртгэл ▪ 362 
өмчлөх эрхтэй байх, эзэмших  
▪ 361 
өмчтэй холбогдсон шийтгэх 
тогтоол ▪ 500 
өнгөрсөн ▪ 369 
өнгөц, хуурамч дүр төрхтэй хүн  
▪ 389 
ºндөр, дээд ▪ 231 
өндөр насны даатгал ▪ 351 
өндөр насны тэтгэврийн даатгал  
▪ 474 
өндөр насны тэтгэвэр ▪ 350, ▪ 351, 
▪ 474 
өндөр насны тэтгэвэрийн 
харилцан тэтгэлэгийн сан ▪ 329 
өндөр насны тэтгэлэг ▪ 474 
өндөр насны тэтгэлэг олгоход 
зориулсан мөнгө ▪ 324 
өндөр насны тэтгэлэг, төлбөр, 
нэмэгдэл ▪ 474 
өндөр насны тэтгэлэгийн 
тогтолцоо ▪ 474 
өндөр насны тэтгэлэгийн төсвийн 
сан ▪ 474 
өндөр насны урамшлын тэтгэлэг  
▪ 474 
өндөр настай иргэдийн байр ▪ 227 
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өндөр настны ажлын байрны 
татаасыг дэмжих ▪ 417 
өндөр настны нийгмийн 
хамгаалал ▪ 580 
өндөр настны тэтгэвэр ▪ 373 
өндөр настны хүний нөөцийн банк 
▪ 235 
өндөр татвартай байх ▪ 528 
өндөр тушаалын, зэрэглэлийн  
▪ 231 
өнжсөн газар эргэлтэд оруулах  
▪ 139 
өнөө үе, цаг, хугацаа ▪ 125 
өнөөгийн баяжуулалт ▪ 402 
өнөөгийн нөхцөл байдал ▪ 403 
өнөөгийн үнэ, үнэлгээ ▪ 125 
өнөөгийн үнэлгээ, үнэ ▪ 125 
өнчирсний нөхөн олговор ▪ 94 
өнчирсөн гэр бүлийн нөхөн 
олговор ▪ 94 
өнчирсөн гэр бүлийн тэтгэмжид 
нэмэх онцгой нэмэгдлийн мөнгө  
▪ 512 
өнчирсөн гэр бүлийн тэтгэмжийн 
онцгой нэмэгдэл мөнгө ▪ 512 
өөгшүүлэх, зөнд нь орхих ▪ 103 
өөр гомдол, альтернатив зарга 
▪ 25 
өөр намын төлөөлөл ▪ 464 
өөр өөр төвшин ▪ 569 
өөр хүнд зориулсан орлох хандив 
▪ 531 
өөр хүнд нэрээ ашиглуулахыг 
зөвшөөрсөн аливаа этгээдийн 
зөвшөөрөл ▪ 31 
өөр этгээдэд баталгаагаргах ▪ 224 
өөрийгөө егүүтгэх ▪ 278 
өөрийгөө тэжээгч тооцооны 
тогтолцоо ▪ 499 

өөрийн бүртгэлийн боомтод 
буцаж ирэх ▪ 475 
өөрийн жинхэнэ нэрийг 
гэрчлүүлэх эрх ▪ 482 
өөрийн захиран зарцуулах, 
худалдах байгууламж ▪ 352 
өөрийн нэрийн өмнөөс 
худалдааны хэлцэл хийж буй 
худалдаачин ▪ 316 
өөрийн үүрэг ▪ 352 
өөрийн хөрөнгө ▪ 352 
өөрийн хөрөнгө, хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгө, ашиг, давуу байдал, үнэт 
цаас ▪ 351 
өөрийн хувийн зан байдлын 
тодорхойлолтыг гаргагч этгээд  
▪ 388 
өөрийн хувьцаа ▪ 351 
өөрийн хувьцааг эзэмшиж авах  
▪ 6 
өөрийн хүсэлт зориг, гэрээслэл  
▪ 351 
өөрийн, аргагүй хамгаалалт ▪ 498  
өөрийнх нь нэрийг ашиглахыг 
бусдад зөвшөөрөгч этгээд ▪ 388 
өөрөө засан тохинох засаг 
захиргааны агентлаг ▪ 46 
өөрөө засан тохинох үйл хэрэг  
▪ 46 
өөрөө захирах байгууламж ▪ 498 
өөрөө тариалагч фермер ▪ 498 
өөрөө тариалагч фермын газар  
▪ 498 
өөрөө удирдах байгууллага ▪ 498 
өөрөө хариуцах, хэлэлцээ хийх  
▪ 498 
өөртөө туслах ▪ 499 
өөртөө үүрэг хүлээсэн этгээд, 
үүрэг гүйцэтгэгч ▪ 346 
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өөрчилсөн/ нэгтгэсэн нэхэмжлэл  
▪ 275 
өөрчлөлт болон боловсрол ▪ 447 
өөрчлөлт, засвар ▪ 323 
өөрчлөлт, засвар, солих ▪ 74 
өөрчлөлт, зохицуулалтын тухай 
бүртгэл ▪ 551 
өөрчлөлт, шинэчлэл ▪ 447 
өөрчлөлтийн шинж чанар ▪ 334 
өөрчлөн зохион байгуулалт ▪ 460 
өөрчлөн зохион байгуулалтын 
аюулгүй байдал ▪ 461 
өөрчлөн зохион байгуулалтын 
аюулгүй байдлыг хангагч ▪ 461 
өөрчлөн зохион байгуулах ▪ 461 
өөрчлөн зохион байгуулах журмыг 
хүчингүй болгох ▪ 1 
өөрчлөн зохион байгуулах 
төлөвлөгөө ▪ 461 
өөрчлөн зохион байгуулж эхлэх  
▪ 89 
өөрчлөн зохион байгуулсан тухай 
бүртгэл ▪ 453 
өөрчлөх, дахин тохиролцох ▪ 441 
өр авлагыг өсөн нэмэгдүүлж 
төлөх ▪ 20 
өр барагдуулах журам ▪ 293 
өр барагдуулах төлөвлөгөө ▪ 293 
өр барагдуулах хугацаа ▪ 293 
өр зээл төлөх хугацаа ▪ 39 
өр зээлийн өсөлт, агаарын 
бөмбөлөг ▪ 48 
өр төлбөрийн мөнгө ▪ 324 
өр төлөх арга ▪ 312 
өр, зээл төлөх чадвар ▪ 1 
өр, одоогийн хариуцлага ▪ 125 
өр, өв залгамжлалын татгалзлаас 
чөлөөлөгдсөн өмч хөрөнгө ▪ 471 
өр, өглөг, үүрэг, өрийн нэхэмжлэл 

▪ 132 
өр, өрийн хэмжээ ▪ 245 
өр, төлбөр ▪ 39 
өр, төлбөр авах эрх ▪ 479 
өр, төлбөр, нөөц ▪ 39 
өр, төлбөрийн хугацаа хэтрэх ▪ 39 
өргөдлийг шалгах ▪ 183 
өргөдлийн загвар ▪ 183 
өргөдлийн маягт ▪ 36 
өргөдлийн хамрах хэрэглэх хүрээ 
▪ 36 
өргөдлөөс татгалзах ▪ 183 
өргөдлөөс хасах ▪ 184 
өргөдөл гаргасан тухай нийтэд 
мэдээлэх, мэдэгдэх ▪ 431 
өргөдөл гаргах ▪ 68 
өргөдөл гаргах эрх ▪ 581 
өргөдөл, хүсэлт гаргагч ▪ 388 
өргөдөл, хүсэлт гаргах эрх ▪ 480 
өргөдөл, хүсэлтийг хянах ▪ 390 
өргөдөл; мэдэгдэл; баталгаа ▪ 523 
өргөж авах ▪ 211 
өргөж авсан эх ▪ 211 
өргөж авсан эцэг ▪ 211 
өргөж авсан эцэг, эх ▪ 211 
өргөжих, тэлэх ▪ 188 
өргөмжит консул ▪ 233 
өргөмөл хүүхэд ▪ 210 
өргөмөл, үрчлэгдсэн хүргэн ▪ 16 
өргөмөл, үрчлэгдсэн хүүхэд ▪ 16 
өргөн ▪ 581 
өргөн мэдүүлэх, танилцуулахыг 
тушаах, шаардах ▪ 355 
өргөн хүрээг хамарсан ажил олгох 
үйлчилгээ ▪ 268 
өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа 
явуулдаг агентлаг ▪ 97 
өргөн хэлэлцүүлэг, шүүмжлэл, 
маргалдаан, мэтгэлцээн ▪ 131 
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өрийг эргэн төлөх ▪ 132 
өрийн баталгаа ▪ 132 
өрийн баталгаа ▪ 225 
өрийн баталгааны хураамж ▪ 224 
өрийн бичгийг төлж дуусах, 
чөлөөлөх ▪ 56 
өрийн бичгийн хөрвөх чадвар ▪ 
112 
өрийн бичиг, бонд эзэмшигч ▪ 51 
өрийн гэрчилгээ ▪ 132 
өрийн комиссар, барагдуулагч ▪ 
149 
өрийн нийт хэмжээ ▪ 551 
өрийн төлбөрийг төсөвлөх ▪ 38 
өрийн хувьцаа ▪ 504 
өрөө барагдуулахаар төлсөн 
төлбөр ▪ 292 
өрөө төлж чадахгүй байх ▪ 196 
өрөө төлөхгүй байх ▪ 338 
өрсөлдөөн, сонгон шалгаруулалт 
▪ 95 
өрсөлдөөнийг хязгаарлах ▪ 472 
өрсөлдөөнийг хязгаарлах ▪ 473 
өрсөлдөөнтэй байгууллагыг 
хориглох ▪ 415 
өрсөлдөөнтэй бизнес ▪ 95 
өрсөлдөөнтэй бизнесыг хориглох 
▪ 415 
өрсөлдөөнтэй үнийн санал ▪ 95 
өртөг тооцох арга ▪ 116 
өртөн, зээлдэгч үүрэг гүйцэтгэгч  
▪ 132 
өрх гэр, өрх гэрийн аж ахуй ▪ 234 
өрх толгойлсон эмэгтэй ▪ 200 
өрхийн тэргүүлэгчийг өвлөх ▪ 250 
өрхийн тэргүүн ▪ 229 
өрхийн тэргүүний өв 
залгамжлалын тухай тайлан ▪ 463 
өрхийн тэргүүний өв залгамжлах 

эрхийг сэргээх ▪ 455 
өрхийн тэргүүнийг залгамжлах  
▪ 532  
өрхийн тэргүүнийг залгамжлах 
эрх ▪ 481 
өрхийн хууль зүйн үндэсгүй 
тэргүүн ▪ 561 
өршөөл ▪ 26 
өршөөлийн хугацаа ▪ 546 
өршөөлөөр суллах ▪ 457 
өршөөх өдөр ▪ 130 
өсвөр насны хүнд хортой эм, 
материал ▪ 162 
өсвөр насны хүүхдийн ангилалыг 
хянах зөвлөл ▪ 276 
өсвөр насны хүүхдийн техник 
мэргэжлийн шинэчлэл ▪ 573 
өсвөр насныханд хортой 
ìàíñóóðóóëàõ эм ▪ 162 
өсвөр үеийн, насанд хүрээгүй 
этгээд ▪ 276 
өсвөр үеийнхэнд, ан амьтанд хор 
нөлөөтөй бизнес ▪ 62 
өсгөх, нэмэгдүүлэх ▪ 244 
өсөлт ▪ 224 
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пайз ▪ 507 
парламентийн үйл ажиллагааны 
зардал ▪ 189 
парламентын тогтолцоо, 
байгууллага ▪ 365 
паспорт олголт ▪ 369 
паспорт олгох ▪ 266 
паспорт, түлхүүр, хамгаалалтын 
гэрчилгээ ▪ 368 
патент авах хүсэлт ▪ 465 
патент авах хүсэлтийн хүрээ ▪ 492 
патент нээх тухай нийтэд 
мэдэгдэх ▪ 427  
патент олгох журам, үнэлгээ ▪ 369 
патент олгоход тавигдах 
шаардлага ▪ 468 
патент хүссэн өргөдөл ▪ 33 
патент эзэмшигч ▪ 369 
патент эзэмших гэрчилгээ ▪ 71 
патентаас татгалзах хүсэлт ▪ 465 
патентûн эрхийн хүчинтэй 
хугацаа ▪ 162 
патентлах чадваргүй эвлүүлэг, 
нийлүүлэх ▪ 20 
патенттай шинэ бүтээл ▪ 369 
патентыг хүчингүй болгох шүүх 
ажиллагаа ▪ 369 
патентын анхны бүртгэл ▪ 369 
патентын бүртгэл ▪ 369, ▪ 451  
патентын газар ▪ 369 
патентын журам ▪ 369 
патентын журамд зориулсан 
микро организмын хадгаламж  
▪ 318 
патентын зөвшөөрлийн баримт 

бичиг ▪ 288 
патентын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч ▪ 369 
патентын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчийн бүртгэл ▪ 369 
патентын маргааныг хянан 
хэлэлцэх ▪ 369 
патентын маргааныг хянан 
хэлэлцэх шүүх ▪ 369 
патентын мэдүүлэг ▪ 33, ▪ 369 
патентын сэтгүүл, хэвлэл ▪ 369 
патентын үлгэрчилсэн эрхийн 
бүртгэлийг хүчингүй гэж үзэх ▪ 343 
Патентын хамтын ажиллагааны 
тухай гэрээ ▪ 369 
патентын хураамж ▪ 369 
патентын шүүх ▪ 369 
патентын эрх ▪ 369 
патентын эрхийн өмчлөгч ▪ 361 
патентын эхний бүртгэл ▪ 358 
прокурор, итгэмжлэгдэгч ▪ 43 
прокурорт харьяалагдах эрүүгийн 
гэмт хэргийн баримт ▪196  
прокурорын сахилгын хороо ▪ 43 
прокурорын ялын үр дүн ▪ 166 
протокол, тэмдэглэл ▪ 421 
протоколд оруулах ▪ 176 
протоколыг хууль ёсны болгох  
▪ 73 
процессор, боловсруулагч ▪ 413 
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радио долгионд саад учруулахаас 
урьдчилан сэргийлэх бүс ▪ 590 
радио долгионы саатлаас 
сэргийлэх бүс ▪ 39 
радио долгионыг судлах хүрээлэн, 
лаборатори ▪ 437 
радио долгионыг хянах ▪ 324 
радио изотоп ▪ 437 
рашаан сувилал, сувилалын 
гаçàð ▪ 512 
рашаан ус ▪ 579 
редакцийн хяналт ▪ 166 
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саад болох, саад учруулах ▪ 346 
саад тотгор, дотоод хэрэгт 
оролцох ▪ 257 
саад тотгор, согог, тахир дутуу  
▪ 227 
саад учруулах ▪ 238 
саад учруулах, амгалан тайван 
байдал алдагдуулахгүй байхыг 
хүсэх ▪ 81 
саад, саад тотгор ▪ 231 
саад, саад тотгор, бартаа ▪ 346 
саад, хамгаалалт, урьдчилан 
сэргийлэлт ▪ 404 
саармагжуулалт, эсрэг ажиллагаа, 
эсрэг шаардлага мэдүүлэх ▪ 201 
сааталгүй ▪ 582 
саатуулах байр ▪ 126 
саатуулах газар ▪ 145 
саатуулах төв ▪ 144 
саатуулах төв, байр, өрөө ▪ 144 
саатуулнаас учирсан хохирол  
▪ 128 
саатуулсан хохиролын нөхөн 
төлбөр ▪ 93 
саатуулсны хураамж ▪ 126 
садан төрлийн харилцаа ▪ 457 
садан төрөл ▪ 278 
садангийн гэр бүл ▪ 57 
садар самууны зүйл ▪ 396 
сайд ▪ 321 
сайжрах, дээрдэх, үргэлжлүүлэх  
▪ 391 
сайжруулалт, боловсронгуй 
болголт ▪ 240 
сайжруулах, тордох ▪ 25 

сайн дураар гарын үсэг зурагч, 
захиалагч ▪ 574 
сайн дураар даатгуулагч этгээд  
▪ 573 
сайн дураар зогссон гэмт хэрэг  
▪ 573 
сайн дураар нь гаргах, халах, 
огцруулах ▪ 574 
сайн дураар нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах ▪ 574 
сайн дураар хүргүүлэх, 
танилцуулах ▪ 574 
сайн дураар эзэмшсэн хөрөнгө  
▪ 221 
сайн дураар эрт тэтгэвэрт гарсны 
тэтгэлэг ▪ 165 
сайн дураараа бууж өгөх, 
шилжүүлэн өгөх ▪ 574 
сайн дураараа эрт тэтгэвэрт 
гарах ▪ 165 
сайн дурын арбитр ▪ 573 
сайн дурын бус хадгаламж ▪ 265 
сайн дурын тайлан ▪ 574 
сайн дурын татан буулгалт ▪ 574 
сайн дурын төлбөр, гүйцэтгэл  
▪ 574 
сайн дурын цуцлалт, тараалт  
▪ 574 
сайн итгэлцэл олж эзэмшихүй  
▪ 219 
сайн итгэлцэл эзэмшигч ▪ 219 
сайн санааны заншлын үүрэг  
▪ 163 
сайн санааны үндсэн дээр ▪ 241 
сайн санааны үүрэг ▪ 163 
салангид байшин ▪ 144 
салангид татварын хүүгийн 
орлого ▪ 257 
салбар ▪ 531 
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салбар албан газар ▪ 57 
салбар байгууллага ▪ 530 
салбар гэр бүлийн тэргүүн ▪ 228 
салбар төв ▪ 57 
салбар, дэргэдэх байгууллага ▪ 19 
салбар, үйлдвэр, бизнесийн 
салбар, охин компани ▪ 530 
салбарын төлөөлөгч ▪ 57 
салхи шуурга болон үерийн 
гамшиг ▪ 527 
салшгүй өмч ▪ 249 
сан ▪ 213 
сан хөмрөг, үнэт зүйлс, төрийн 
хөрөнгө ▪ 557 
сан, хэрэгсэлгүйгээр хамтран өв 
залгамжлах ▪ 84 
санаа бодол, ойлголт ▪ 236 
санаа зовоосон асуудал ▪ 310 
санаа, зорилго, хатуу шийдсэн 
байх ▪ 256 
санаа, санаатайгаар ▪ 581 
санаа, төлөвлөгөө, зорилго ▪ 256 
санаа, төлөвлөгөө, зорилго, уран 
сайхны төсөл, бүтээгдэхүүний 
загвар ▪ 143 
санаатай, зорилоготой ▪ 256 
санаатай, зориуд, урьдчилан 
төлөвлөсөн ▪ 139 
санаачлагч, үүсгэн байгуулагч  
▪ 250 
санал ▪ 419 
санал бодлоо илэрхийлэх ▪ 529 
санал болгосон боломжийн үнэ  
▪ 406 
санал болгох ▪ 348 
санал гаргагч, нэр дэвшүүлэгч  
▪ 419 
санал давхцах ▪ 549 
санал зөрүүтэй байр суурь ▪ 155 

санал нэгтэй зөвшөөрөх ▪ 561 
санал өгөх бүхээг ▪ 396, ▪ 574 
санал өгөх хуудас ▪ 396 
санал өгөх эрх ▪ 485, ▪ 575 
санал өгөх эрхтэй хүн ▪ 168 
санал өгөх эрхээ хэрэглэхийг 
хориглосон хувьцаа ▪ 526 
санал сонсох ▪ 294 
санал сонсох, хэлэлцэх ▪ 230 
санал тавих, санал болгох ▪ 348 
санал тооллого, үр дүн, яллах 
дүгнэлтийн зүйл ▪ 117 
санал тэнцэх ▪ 178 
санал хураалтын хуудас, санал 
өгөх эрх, нэр дэвшигчийн нэрсийн 
жагсаалт, саналын тоо ▪ 48 
санал хураах ▪ 48, ▪ 574 
санал хураах арга ▪ 49, ▪ 317 
санал хүлээн авагч, хүлээн 
зөвшөөрөгч ▪ 3 
санал, захиалга солилцох ▪ 124 
санал, сонгуулийн эрх ▪ 574 
санал, тогтоол/ оруулах, хүсэлт 
гаргах, арга хэмжээ авах ▪ 327 
саналын хуудас хийх арга ▪ 317 
саналын хуудсан тэмдэглэл хийх 
▪ 309 
саналын эрхгүй хувьцаа ▪ 340 
саналын эрхгүй хувьцаа эзэмшигч 
▪ 339 
санамж бичиг ▪ 315 
санамсаргүй асуулт ▪ 438 
санамсаргүй үйлдсэн гэмт хэрэг  
▪ 122 
санамсаргүйгээр хүн алах ▪ 565 
сангийн данс хариуцсан захирал  
▪ 147 
сангийн данс хариуцсан төрийн 
албан хаагч ▪ 428 
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сангийн менежмент ▪ 305 
сангийн нэмэлт хөрөнгө ▪ 213 
сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн 
төрийн албан хаагч ▪ 213 
сангийн орлого, зарлагыг удирдах 
эрх бүхий албан тушаалтан ▪ 349 
сангийн үйл ажиллагаа ▪ 352 
сангийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө ▪ 213 
сангийн хөрөнгө ▪ 558 
санкц хэрэглэх шийдвэр ▪ 174 
санкц, санкц хэрэглэх ▪ 491 
сануулах, донгодох ▪ 465 
сануулга ▪ 577 
санхүү ▪ 202 
санхүү болон даатгалын бизнес  
▪ 202 
санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 
тайлан, данс ▪ 5 
санхүү, эдийн засгийн онцгой 
байдлын арга хэмжээ ▪ 202 
санхүүгийн ▪ 202 
санхүүгийн арилжаа, наймаа  
▪ 202 
санхүүгийн байгууллага ▪ 203 
санхүүгийн байдал, нөхцөл ▪ 203 
санхүүгийн баталгаа ▪ 202, ▪ 203 
санхүүгийн бизнес ▪ 202 
санхүүгийн бодлого ▪ 203 
санхүүгийн бүтэц ▪ 203 
санхүүгийн жил ▪ 204 
санхүүгийн компани ▪ 202 
санхүүгийн менежмент, удирдлага 
▪ 203 
санхүүгийн нөөц хөрөнгө ▪ 203 
санхүүгийн нэгдсэн мэдэгдлүүд  
▪ 88 
санхүүгийн нэгдсэн мэдэгдэл ▪ 88 
санхүүгийн нэгдсэн тайлан ▪ 104 

санхүүгийн орлогын нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээ ▪ 519 
санхүүгийн орлогын шилжүүлэх 
хэмжээ ▪ 447 
санхүүгийн тайлан ▪ 203 
санхүүгийн тайланд хавсаргасан 
тодорхойлолт ▪ 517 
санхүүгийн түрээс ▪ 203, ▪ 285 
санхүүгийн түрээсийн үйл 
ажиллагаа эрхэдлэг компани  
▪ 285 
санхүүгийн түрээсийн харилцаа  
▪ 457 
санхүүгийн хорооны дарга ▪ 202 
санхүүгийн хөрөнгө мөнгө ▪ 202 
санхүүгийн хөрөнгө оруулалт 
болон зээлийн тусгай тооцоо  
▪ 512 
санхүүгийн хэрэгслийн үргэлжлэх 
өдөр ▪ 311 
санхүүгийн чадамж, багтаамж  
▪ 202 
санхүүгийн шаардлагад 
шилжүүлэх хэмжээ ▪ 447 
санхүүгийн шаардлагын нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээ ▪ 519 
санхүүгийн эд хөрөнгө, актив  
▪ 202 
санхүүжилт ▪ 203 
санхүүжилтгүй ▪ 582 
санхүүч, нярав ▪ 557 
сараар цалинждаг ажилчин ▪ 325 
сарын орлогын стандарт хэмжээ  
▪ 520, ▪ 519 
сарын төлбөр ▪ 325 
сарын тэмдэг ирсний чөлөө ▪ 315 
сарын цалин ▪ 325 
сарын цалингийн дундаж хэмжээ 
▪ 46 
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сарын цалингийн стандарт 
хэмжээ ▪ 520 
сахилга дэг журамд буцан орох  
▪ 475 
сахилгажуулах ▪ 149 
сахилгын ажиллагаа ▪ 149 
сахилгын арга хэмжээ ▪ 149 
сахилгын арга хэмжээ авах 
үндэслэл ▪ 69 
сахилгын арга хэмжээ авахуулах 
хүсэлт ▪ 465 
сахилгын арга хэмжээний 
үндэслэл ▪ 223 
сахилгын дүрэм ▪ 149 
сахилгын хороо ▪ 149 
сахилгын хэрэг ▪ 68, ▪ 149 
сахилгын шийтгэл ▪ 150 
сахилгын шийтгэл ногдуулах 
хэрэг ▪ 68 
сахилгын шийтгэл ногдуулах 
шалтгаан ▪ 442 
сахилгын шийтгэл ногдуулах эрх  
▪ 485 
сахилгын шийтгэл хүлээлгэх, ял 
шийтгэх ▪ 150 
сахилгын шийтгэлийн үндэслэл  
▪ 223 
сахин биелүүлэх, дагаж мөрдөх  
▪ 346 
сахиулах, батламж, мэдэгдэл, 
хэвийн ажиллуулах, хангамж, 
тэтгэлэг, дэмжлэг туслалцаа ▪ 303 
сахих, биелүүлэх, хэрэгжүүлэх ▪ 1 
сервитут олгосон талын үл 
хөдлөх эд хөрөнгө ▪ 502 
Сигийн тэргүүн ▪ 229 
согог арилгах ▪ 152 
согогтой, хомсдолтой, бүрэн бус 
▪137 

согтууруулах ундаа ▪ 23 
согтууруулах ундаа борлуулах 
бизнес ▪ 23 
согтууруулах ундаа борлуулах 
бизнесийн тусгай зөвшөөрөл ▪ 24, 
▪ 293 
согтууруулах ундаа борлуулах 
бизнесийн тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч ▪ 24 
согтууруулах ундаа наймалдаг 
бизнес ▪ 293 
согтууруулах ундаа, дарс ▪ 293 
согтууруулах ундааны албан 
татвар ▪ 293 
согтууруулах ундааны бизнес 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ▪ 287 
согтууруулах ундааны бизнес 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч ▪ 293 
согтууруулах ундааны онцгой 
албан татвар төлөхөөс зайлсхийх 
▪ 293 
согтууруулах ундааны онцгой 
албан татвар хураах ▪ 293 
содон шинжийг дүрслэн бичсэн 
ìºð øóãàì ▪ 88 
соёл, урлагийг дэмжих сан ▪ 125,  
▪ 417 
соёлын байгууллага, төв ▪ 124 
соёлын материаллаг өмч ▪ 539 
соёлын өмч, өв, байгууламж ▪ 125 
соёлын өмч, соёлын өвийн зүйл  
▪ 125 
солигдох бонд ▪ 184 
солилцоо, бирж, ханш, шилжигч 
вексель ▪ 184 
солилцооны (арилжааны) эх 
үүсвэр ▪ 511 
солилцсон, зэрэгцсэн байцаалт  
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▪ 124 
солио өвчин ▪ 492 
солонгосын аж үйлдвэрийн 
өмчийн газар ▪ 279 
Солонгосын аж үйлдвэрийн 
стандарт ▪ 279 
Солонгосын стандарт аж 
үйлдвэрийн ангилал ▪ 279 
Солонгосын стандарт аж 
үйлдвэрийн ангиллын маягт, 
жагсаалт ▪ 279 
солонгосын технологийн зээлийн 
баталгааны сан ▪ 279 
Солонгосын хөдөлмөр халамжийн 
корпораци ▪ 278 
солонгосын хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 
албаны менежментийн сан ▪ 279 
сонгогдох эмийн жорыг хүчингүй 
болгох ▪ 538 
сонгогдох эрх ▪ 481 
сонгогч ▪ 574 
сонгож авах эрх ▪ 484 
сонголт хийх эрх ▪ 480 
сонголт, цар хүрээ, бэлчээр ▪ 438 
сонголттой гомдлын шаардлага, 
нэхэмжлэл ▪ 353 
сонголтын эрхээ ашиглах ▪ 188 
сонгон шалгаруулах арга хэлбэр  
▪ 498 
сонгон шалгаруулах контракт ▪ 95 
сонгон шалгаруулах тогтоол ▪ 95 
сонгох эрх, санал ▪ 532 
сонгуулиар ▪ 64 
сонгуулийн áàéð ▪ 167 
сонгуулийн бүртгэл ▪ 167 
сонгуулийн зарга ▪ 167 
сонгуулийн зардал ▪ 167 
сонгуулийн зардлын 

хязгаарлагдмал хэмжээ ▪ 291 
сонгуулийн зөрчил ▪ 167 
сонгуулийн компанит ажил 
хариуцсан байгууллага ▪ 167 
сонгуулийн компанит ажиллагаа  
▪ 167 
сонгуулийн компанит ажлын 
салбарын тэргүүн ▪ 229 
сонгуулийн маргаан ▪ 284 
сонгуулийн менежер ▪ 167 
сонгуулийн менежмент ▪ 167 
Сонгуулийн менежментийн 
үндэсний комиссын дүрэм ▪ 331 
Сонгуулийн менежментийн 
үндэсний хороо ▪ 331 
сонгуулийн нэхэмжлэл ▪ 167 
сонгуулийн өргөдөл ▪ 167 
сонгуулийн сургалтын хүрээлэн  
▪ 167 
сонгуулийн тойрог ▪ 167 
сонгуулийн штаб ▪ 167 
сонгуулийн эрх ▪ 575 
сонгуулийн эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчил ▪ 348 
сонгууль зохион байгуулах төв 
комисс ▪ 71 
Сонгууль зохион байгуулах төв 
комиссын журам ▪ 71 
сонгууль хүчин төгөлдөр бус 
болох ▪ 342 
сонгууль хүчингүй болох ▪ 263 
сонгууль, сонголт, шилэлт ▪ 167 
сонгуульд нэр дэвшүүлэхээс 
татгалзах ▪ 487 
сонгуульд оролцох хүсэлт, 
өргөдөл ▪ 390 
сонгуультай холбоотой ажил ▪ 19 
сондгой багцат үнэт цаас ▪ 348 
сонин ▪ 337 
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сонины зураглал ▪ 143 
сонины хавтас ▪ 337 
сонирхлоо тунхаглан зарлах 
илэрхийлэх үйлдэл ▪ 8 
сонирхлын үнэлгээ ▪ 438 
сонирхогч тал ▪ 367, ▪ 368 
сонирхогч тал, этгээд ▪ 257 
сонирхогч этгээд ▪ 257 
сонирхогч, холбогдогч этгээд  
▪ 383 
сөрөг нэхэмжлэл ▪ 118, 124 
сөрөг нэхэмжлэл гаргагч 
байгууллага ▪ 253 
сөргөлдөөн, зөрчилдөөн ▪ 102 
сөрөг нэхэмжлэл ▪ 118, ▪ 124 
спирт, согтууруулах ундаа ▪ 23 
спортын талбай ▪ 42 
спортын тусгай сургууль ▪ 42 
Стандарт батлах хороо ▪ 521 
стандарт бүтээгдэхүүний 
загварын бичиг баримт ▪ 519 
стандарт газар ▪ 520 
стандарт зураг болон 
тодорхойлолт ▪ 520 
стандарт контракт ▪ 521 
стандарт үнэ ▪ 520 
стандарт үнэлгээ ▪ 521 
стандарт хэлэлцээр ▪ 521 
стандарт хэмжил зүй ▪ 520 
стандарт, хэм хэмжээ, шалгуур  
▪ 519 
статутын эрх зүй ▪ 524 
суброгаци ▪ 529 
суброгациар эрх шилжүүлэн авагч 
▪ 529 
суброгацийн журмаар 
шилжигдсэн эрх ▪ 529 
суброгацийн журмаар эрх 
шилжүүлэгч ▪ 529 

суваг, шуудуу ▪ 66 
сувилгаа ▪ 343 
сугалаа ▪ 300 
сугалаанаас олсон орлого ▪ 300 
сугалааны дугаар ▪ 300 
сугалааны тасалбар ▪ 300 
сугалааны тасалбар борлуулах  
▪ 490 
судалгаа, хөгжлийн зардал ▪ 469 
судалгаа, хөгжлийн өртөг ▪ 469 
судалгаа, хөгжлийн сан ▪ 469 
судалгаа, эрэх, хайх ▪ 469 
сул орон тоонд ажиллахаар 
өргөдөл гаргагч ▪315 
сул орон тоонд түр ажиллаж 
байгаа түр ажилтан ▪ 531 
суллах, чөлөөлөх ▪ 457 
сум нэвтэрдэггүй иж бүрэн хувцас 
▪ 291 
сунгасан ажлын цаг ▪ 192 
сунгасан, нэмэлт ажил ▪ 192 
сураггүй алга болсон хугацаа  
▪ 322 
сурагчдын нэрсийн жагсаалт ▪ 293 
сургалт ▪ 554 
сургалтыг сунгахын ашиг тус ▪ 554 
сургалтын дамжаа, боловсрол  
▪ 554 
сургалтын зардал ▪ 189, ▪ 554  
сургалтын зардал, өртөг ▪ 554 
сургалтын курс ▪ 118 
сургалтын материал, тоног 
төхөөрөмж ▪ 544 
сургалтын сан ▪ 166 
сургалтын санхүүжилт ▪ 166 
сургалтын төлбөр ▪ 559 
сургалтын тэтгэлэг ▪ 554 
сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө  
▪ 126 

Ñ Ñ 



 
878 

 

сургуулийн байгууламжийн 
хамгаалалтын дүүрэг ▪ 492 
сургуулийн барилга ▪ 59, ▪ 492  
сургуулийн газар ▪ 492, ▪ 508 
сургуулийн дотоод журам ▪ 492 
сургуулийн захирал, тэмхимийн 
эрхлэгч ▪ 131 
сургуулийн зориулалттай газар ▪ 
282 
сургуулийн нас ▪ 492 
сургуулийн орчинд эрүүл ахуй, 
ариун цэврийг сайжруулах ▪ 491 
сургуулийн орчны болон эрүүл 
ахуй/ариун цэврийн сайжруулалт 
▪ 492 
сургуулийн хуулийн этгээд ▪ 492 
сургуулийн хянан шалгагч 
(байцаагч) ▪ 492 
сургууль хүрээндэх хүчирхийлэл ▪ 
492 
сурталчилгаа, суртал нэвтрүүлэг  
▪ 418 
суурилуулалт ▪ 252 
суурин үйлдвэрлэл, компани ▪ 299 
суурь оноо, үзүүлэлт ▪ 50 
суурь үзүүлэлт ▪ 50 
суурь үнэ ▪ 50 
суурьшигч, колоничлогч, үүсгэн 
байгуулагч, үндэслэгч ▪ 503 
суутгал, хасалт, хөнгөлөлт ▪ 135 
суутгал, хөнгөлөлтийн хэмжээ  
▪ 27 
суутгалаас татгалзах ▪ 582 
суутгалын дараахь төлбөр ▪ 370 
суутгах зардалд багтаах ▪ 242 
суутгах зардлыг хасах ▪ 184 
суутгах, суутгал ▪ 531 
суутгах, хөнгөлөх хэмжээ ▪ 135 
суух, нэвтрэх ▪ 55 

суух, нэвтрэх тасалбар ▪ 55 
сүйрлийг зайлуулах ▪ 300 
сүйрлийн үнэ ▪ 569 
сүйрэл ▪ 69 
сүйх, морин тэрэг, тээвэрлэлт ▪ 68 
сүлжээний борлуулагч ▪ 433 
сүлжээний худалдаа ▪ 433 
сүм хийд ▪ 78 
сүр хүч, хүчин чадал ▪ 318 
сүүдэр, өмхий самхай үнэр ▪ 525 
сүүлийн үлдсэн мөнгө ▪ 95 
сүүлийн хэсэг ▪ 283 
сүүлийн, эцсийн, цаад хугацаа  
▪ 131 
сүүлчийн мэдэгдлээр сайн дурын 
төлбөр хийх ▪ 574 
сүүний хүчил ▪ 281 
сэг, яс мод ▪ 67 
сэжиг арилах ▪ 51 
сэжиг бүхий баримт, үйл явдал  
▪ 196 
сэжиг, хардлага, сэрдлэг ▪ 538 
сэжигтнийг байцаасан протокол  
▪ 422 
сэжигтнийг байцаах ▪ 262 
сэжигтнийг мөрдөн байцаасан 
протокол ▪ 421 
сэжигтнийг мөрдөн байцаах ▪ 183 
сэжигтэй гэмт хэргийн баримтыг 
хэвлэн нийтлэх ▪ 431 
сэжигтэн байснаа эрх чөлөөтэй 
болох ▪ 212 
сэжигтэн, сэжиглэх ▪ 537 
сэлбэг, хэрэгсэл, нөөц, илүүдэл  
▪ 512 
сэлгэлт, ээлжлэх, сэлгэн ажиллах 
▪ 25 
сэлүүрт завь ▪ 344 
сэлүүрээр хөдөлгөсөн хөлөг онгоц 
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▪ 570 
сэргээн засах эмчилгээ, цагаатгал 
▪ 455 
сэргээн засварлалт, нөхөн 
сэргээлт ▪ 443 
сэргээн тогтоолгох эрх ▪ 480 
сэргээн тогтоолт, шинэтгэл ▪ 472 
сэргээн тогтоох хугацаа ▪ 378 
сэргээн тогтоох, гэм хорыг 
арилгах ▪ 472 
сэргээх, засварлах тухай хүсэлт  
▪ 466 
сэргээх, нөхөн төлөх хүсэлт ▪ 35 
сэргээх, эргүүлэн авах ▪ 473 
сэрэмжлүүлэх дайны тухай хууль 
▪ 400 
сэтгүүл ▪ 303 
сэтгэл дундуур байх ▪ 154 
сэтгэл мэдрэлийн өвчин ▪ 316 
сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн  
▪ 387 
сэтгэл санааны байдал ▪ 325 
сэтгэл судлал ▪ 425 
сэтгэл татах, татах хүч ▪ 43 
сэтгэл ханамж, нөхөн төлбөр  
▪ 491 
сэтгэц нөлөөт бодисын бэлдмэл 
хэрэглэгч ▪567 
сэтгэц нөлөөт бодисын шалгагч, 
менежер ▪425 
сэтгэц нөлөөт бодисын экспорт, 
импорт ▪ 239 
сэтгэцийн бүрэн бус байдал ▪ 316 
сэтгэцийн гэмтэлтэй хүн ▪ 316 
сэтгэцийн өвчин ▪ 306, ▪ 316 
сэтгэцийн хэвийн бус байдал  
▪ 316 
сэтгэцийн эмгэг судлал ▪ 425 
сэтгэцэд нөлөөлдөг эмийн бөөний 

худалдаачин ▪ 581 
сэтгэцэд нөлөөлөх эмийн 
үйлдвэрлэгч ▪ 306 
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тайлан, илтгэл гаргах хугацаа ▪ 
378 
тусдаа амьдрах ▪ 296 
таагүй ▪ 148 
таагүй хандах ▪ 148 
тааламжгүй арга хэмжээ ▪ 563 
тааламжгүй заалт, хэрэг 
шийдвэрлэлт ▪ 563 
тааламжгүй үйл ажиллагаа ▪ 148 
тааламжгүй, таагүй ▪ 563 
таамаглал, нотолгоо ▪ 404 
тав тухтай байлгахад зориулсан 
байгууламж ▪ 195 
òààðàõã¿é, òîõèðîõã¿é, эрхгүй ▪ 
248 
тавдугаар зэрэгтэй шүүхийн 
нарийн бичгийн дарга ▪ 118 
тавин хувиас илүү ▪ 325 
тагнах ажиллагаа, туршуул, 
тагнуул ▪ 519 
тагнуул үйлдэх ▪ 179 
тагнуул, хаалт, далан ▪ 323 
тагнуулын байгууллага ▪ 256 
тагнуулын гэмт хэрэг ▪ 123 
тайзны жүжигчин ▪ 519 
тайзны тоглолт ▪ 519 
тайлагнах журам ▪ 407 
тайлагнах үүрэг ▪ 345, ▪ 164 
тайлан авах ▪ 539 
тайлан болон төлбөр ▪ 462 
тайлан гаргах үүрэгтэй этгээд ▪ 
386 
тайлан гаргах, тайлагнах үүрэгтэй 
этгээд ▪ 383 
тайлан дууссаны гэрчилгээ ▪ 72 

тайлан хүлээн зөвшөөрөх ▪ 3 
тайлангийн дагуу буцааж төлөх ▪ 
370 
тайлангийн нэгдсэн хурал ▪ 217 
тайлангийн нэгдсэн хуралдаан ▪ 
216 
тайлангийн үндсэн огноо ▪ 50 
тайлбар ▪ 191 
тайлбар мэдэгдэл ▪ 191 
тайлбар өгөх үүргээ зөрчих ▪ 571 
тайлбар өгөх үүрэг ▪ 289 
тайлбар тэмдэглэл ▪ 191 
тайлбар, аман орчуулга ▪ 262 
тайлбар, ойлголт, унших ▪ 439 
тайлбараа үргэлжлүүлэн өгөх  
▪ 108 
тайлбарласан материал ▪ 191 
тайлбарласан материал ▪ 310 
тайлбарлах үүрэг ▪ 163 
тал, оролцогч тал, нам ▪ 367 
талбайд мэргэжлийн сургалт 
явуулах ▪ 241 
талууд ▪ 366 
тамга дарах ▪ 19 
тамга шилжүүлэх ▪ 460 
тамга, тэмдэг ▪ 493 
тамга, шинж тэмдэг, загвар, 
тэмдэг ▪ 309 
тамгалах, тэмдэг дарах ▪ 493 
тамхины хэрэглээний татвар ▪ 550 
тангараг ▪ 344 
тангараг зөрчилт ▪ 379 
тангараг өргөхөөс татгалзах ▪ 448 
тангараг өргөхөөс татгалзах эрх  
▪ 483 
тангарагаасаа няцах ▪ 344 
тангарагийн дор өгсөн мэдүүлэг, 
албан тушаалаас унагаах, 
огцруулах, хадгаламж, нотлох 

Ò
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баримт, өргөдөл ▪ 192 
тангаргаас татгалзах эрх ▪ 480 
танилцуулах, удиртгал, эхлэлийг 
тавих ▪ 263 
танилцуулах, хүргүүлэх хугацаа 
дуусах ▪ 190 
танилцуулах, хянан 
шийдвэрлэхээр шилжүүлэх 
хугацаа ▪ 378 
танилцуулга, илтгэл ▪ 403 
танилцуулгын журам ▪ 403 
танилцуулсан асуудал ▪ 174 
таних ▪ 132 
таних, бичиг баримт, жинхэнэ 
байдлыг тогтоох ▪ 236 
тараах суваг ▪ 155 
тараах үйлдвэрлэл ▪ 156 
тараах хуваарь ▪ 156 
тараах, татан буулгах шалтгаан ▪ 
69 
тараах, түгээх ▪ 152 
тарах, задрах шалтгаан ▪ 441 
тариалангийн газар ▪ 38, ▪ 549 
тариалангийн газар, талбайг 
засах, сэргээх ▪ 440 
тариалангийн газар, талбайг 
сэргээх төсөл ▪ 440 
тариалангийн газрыг нөхөн 
сэргээх ▪ 446 
тариалангийн газрыг нөхөн 
сэргээх төсөл ▪ 446 
тариаланч ▪ 124 
тарифын жагсаалт ▪ 540 
тарифын хувь хэмжээ ▪ 436 
тасалбар, дардас, үсгийн алдаа, 
ташаарал, эндүүрэл ▪ 508 
тасралтгүй ажилласан жилүүд ▪ 
589 
тасралтгүй ажлын байр ▪ 108 

тасралтгүй даатгалын урамшил  
▪ 108 
тасралтгүй зардал ▪ 108 
тасралтгүй хэрэглээ ▪ 108 
татаас ▪ 531 
татаас бууруулах ▪ 160 
татаас, төлбөр ▪ 530 
татаас, тэтгэлгийн төрөл ▪ 22 
татаасын зээл ▪ 296 
татаасын тогтсон шатлал ▪ 520 
татаасын төлбөр ▪ 371 
татаж авах, буцаан авах, тайлан, 
вердиктгаргах, орлого, ашиг ▪ 475 
татаж авах, татгалзал ▪ 474 
татаж унах өвчин ▪ 178 
таталган, хурдан бичлэг ▪ 525 
татан буугдаж буй корпорац, 
компани, аж ахуйн нэгж ▪ 115 
татан буугдсан компани ▪ 192,  
▪ 283 
татан буугдсан корпораци ▪ 292 
татан буулгагч ▪ 293 
татан буулгагчдын холбоо ▪ 293 
татан буулгагчдын хурал ▪ 317 
татан буулгалт ▪ 151 
татан буулгалтын орлого ▪ 242 
татан буулгалтын орлогын тооцоо 
▪ 65 
татан буулгасан тухай тайлан  
▪ 462 
татан буулгах ажлыг удирдагч ▪ 77 
татан буулгах журам ▪ 411 
татан буулгах компани ▪ 93 
татан буулгах тогтоол ▪ 155 
татан буулгах тухай шийдвэр 
 ▪ 471 
татан буулгах үүрэг ▪ 292 
татан буулгах хугацаа ▪ 377 
татан буулгах, устгах, үнийн дүнг 

Ò 
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тодорхойлох, төлбөр ▪ 292 
татвар ▪ 224 
татвар буцааж олгох хэмжээ ▪ 542 
татвар бүрэн төлснийг гэрчлэх ▪ 
73 
татвар бүрэн төлсөн тухай албан 
ёсны баримт бичиг ▪ 72 
татвар ногдуулагч, хууран 
мэхлэгч ▪ 239 
татвар ногдуулалтыг шилжүүлэх ▪ 
239 
татвар ногдуулалтын талаархи 
өмнөх мэдэгдэл ▪ 405 
татвар ногдуулах ▪ 240 
татвар ногдуулах байцаагч ▪ 541 
татвар ногдуулах ёсгүй ▪ 399 
татвар ногдуулах ёсгүй бараа  
▪ 339 
татвар ногдуулах ёсгүй эд юмс  
▪ 344 
татвар ногдуулах зүйл ▪ 344 
татвар ногдуулах суурь огноо ▪ 50 
татвар ногдуулах үүрэг ▪ 290 
татвар ногдуулах хугацаа ▪ 128 
татвар ногдуулах хугацаа ▪ 130 
татвар ногдуулах хугацаа ▪ 378 
татвар ногдуулах шийдвэр ▪ 133,  
▪ 153, ▪ 239 
татвар ногдуулах эрх ▪ 239 
татвар ногдуулах эрх олгох 
шийдвэр ▪ 133 
татвар ногдуулах эрх хэмжээ ▪ 45 
татвар ногдуулахаас чөлөөлөх ▪ 
187 
татвар ногдуулахгүй байх ▪ 528 
татвар ноогдуулалт ▪ 541, ▪ 543 
татвар ноогдуулалт, татвар 
хураалт ▪ 543 
татвар ноогдуулах бараа ▪ 541,  

▪ 543 
татвар ноогдуулахтай холбогдсон 
хэрэг ▪ 541 
татвар ноогдуулбал зохих бизнес 
▪ 63, ▪ 543 
татвар ноогдуулбал зохих объект 
▪ 543 
татвар ноогдуулбал зохих орлого 
▪ 543 
татвар төлж барагдуулсан тухай 
гэрчилгээ ▪ 73 
татвар төлөгдөх бэлэг ▪ 218 
татвар төлөгдөх зүйл ▪ 344 
татвар төлөгч ▪ 543 
татвар төлөлт хариуцсан ажилтан 
▪ 305 
татвар төлөлтийг хариуцагч ▪ 16 
татвар төлөлтийн тайлан ▪ 542 
татвар төлөөгүй хэмжээ ▪ 28 
татвар төлөх баталгаа ▪ 224, ▪ 542, 
▪ 577, ▪ 497 
татвар төлөх баталгаа гаргагч ▪ 
224 
татвар төлөх газар өөрчлөгдөх ▪ 
75 
татвар төлөх газарт буй дүүргийн 
татварын албаны дарга ▪ 228 
татвар төлөх газраа өөрчилсөн 
тухай мэдэгдэл ▪ 463 
татвар төлөх даатгалын баталгаа 
▪ 224 
татвар төлөх дугаар ▪ 542 
татвар төлөх ёсгүй гуйвуулгын 
орлого ▪ 339 
татвар төлөх ёсгүй корпораци ▪ 
339 
татвар төлөх ёсгүй объект ▪ 340 
татвар төлөх ёсгүй орлого ▪ 339 
татвар төлөх ёсгүй хуулийн этгээд 
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▪ 339 
татвар төлөх мэдэгдэл ▪ 542 
татвар төлөх ногдол ашигийн 
орлого ▪ 157 
татвар төлөх талаар мэдэгдэх ▪ 
341 
татвар төлөх талаар хамтран 
хариуцлага хүлээх ▪ 270 
татвар төлөх тухай мэдэгдэл ▪ 341 
татвар төлөх тухай урьдчилан 
мэдэгдэх ▪ 17 
татвар төлөх үнэлгээ/үнэ ▪ 543 
татвар төлөх үүргийг хамтран 
болон тусдаа хүлээх этгээдүүд ▪ 
390 
татвар төлөх үүрэг ▪ 163 
татвар төлөх үүрэгтэй этгээд ▪ 384 
татвар төлөх хамтын болон 
салангид хариуцлага ▪ 269 
татвар төлөх хугацаа ▪ 543 
татвар төлөхгүй байх ▪ 582 
татвар төлөхөөр тогтоосон 
хугацаа ▪ 180 
татвар төлөхөөс зайлсхийгч 
этгээд ▪ 541 
татвар төлөхөөс зайлсхийх ▪ 541 
татвар төлөхөөс чөлөөлөх ▪ 187 
татвар төлсөн тухай тайлан ▪ 444 
татвар хойшлуулах хугацаа ▪ 220 
татвар хураах агентлаг ▪ 86 
татвар хураах байгууллага ▪ 87 
татвар хураах үүрэгтэй төрийн 
албан хаагч ▪ 427 
татвар цуглуулагч ▪ 541 
татвар цуглуулах ердийн арга ▪ 
311 
татвар цуглуулах үүрэгтэй этгээд ▪ 
384 
татвар цуглуулах хугацаа 

хойшлуулах ▪ 137 
татвар, түрээсийн хөлс, шуудан ▪ 
303 
татвар, хураамж, гаалийн тариф ▪ 
540 
татвар, хэсэгчилсэн буюу ээлжит 
төлбөр ▪ 252 
татвараа дутуу буцаасан, 
мэдүүлсэнд ногдуулсан нэмэлт 
татвар ▪ 12 
татвараас зайлсхийх ▪ 47, ▪ 181 
татвараас татгалзах төвшин ▪ 582 
татвараас хөнгөлөгдөх, 
чөлөөлөгдөх орлого ▪ 243 
татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөхийг 
хүссэн өргөдөл ▪ 35 
татвараас чөлөөлөгдөх бараа ▪ 
219 
татвараас чөлөөлөгдөх зүйл ▪ 528 
татвараас чөлөөлөгдөх эрхтэй 
хүн ▪ 381 
татвараас чөлөөлөгдөх этгээд ▪ 
385 
татвараас чөлөөлөгдсөн бараа, 
эд зүйл ▪ 219 
татвараас чөлөөлөгдсөн бизнес 
эрхлэгч ▪ 63 
татвараас чөлөөлөгдсөн орлого  
▪ 542 
татвараас чөлөөлөх ▪ 187, ▪ 541 
татвараас чөлөөлөх бараа/эд 
зүйлс ▪ 542 
татвараас чөлөөлөх бизнес ▪ 541 
татвараас чөлөөлөх заалт ▪ 541 
татвараас чөлөөлөх нөхцөл ▪ 424 
татвараас чөлөөлөх орлого ▪ 542 
татвараас чөлөөлсөн орлого ▪ 187 
татвараас чөлөөлсөн хэлцэл ▪ 543 
татваргүй бараа/эд юмс ▪ 542 
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татваргүй барааны бизнес ▪ 542 
татваргүй барааны хангамж ▪ 543 
татваргүй барааны хэлцэл ▪ 169 
татваргүй газар ▪ 541 
татваргүй хангах ▪ 164 
татваргүй, татвараас 
чөлөөлөгдсөн ▪ 542 
татвартай хураамжтай өв хөрөнгө 
▪ 52 
татварыг биет зүйлээр төлөх ▪ 
372 
татварын агентлаг ▪ 86 
татварын ажилтан ▪ 542 
татварын бүс/орчин ▪ 540 
татварын газар ▪ 540, ▪ 542 
татварын гэрээ ▪ 542 
татварын дундаж хэмжээ ▪ 47 
татварын мэдүүлэг/нэхэмжлэл ▪ 
541 
татварын нягтлан бодогч ▪ 540 
татварын нягтлан бодох бүртгэл ▪ 
540 
татварын онцгой нөхцөл ▪ 516 
татварын онцгой хэрэг ▪ 513 
татварын орлого ▪ 542 
татварын орлогын нэгдсэн данс ▪ 
543 
татварын орлогын хэмжээ ▪ 29 
татварын өр ▪ 39 
татварын суурийн дагуу 
ногдуулах хэмжээ ▪ 26 
татварын суурийн эцсийн ашиг, 
мэдүүлэг ▪ 201 
татварын суурь ▪ 540 
татварын суурь үнийн дүн ▪ 540 
татварын суурь үнийн хэмжээ ▪ 29 
татварын суурь хугацаа ▪ 540 
татварын суутгасан орлого ▪ 165 
татварын тогтоосон хэмжээ ▪ 132 

татварын тогтсон хувь хэмжээ ▪ 
520 
татварын тогтсон шатлал ▪ 520 
татварын тооцооны хуудас ▪ 541 
татварын тооцсон хэмжээ ▪ 65 
татварын төлбөр ▪ 542 
татварын төлбөрийг хөнгөлөх, 
чөлөөлөх ▪ 446 
татварын тусгай нөхцөл эдэлдэг 
татвар төлөгч ▪ 543 
татварын тухай гомдлын 
шаардлага ▪ 541 
татварын тухай тусгай заалт ▪ 515 
татварын үндсэн хэмжээ ▪ 51 
татварын үндэслэлийг дахин 
хянах ▪ 477 
татварын үндэслэлийн талаар 
эцсийн тайлан гаргах хугацаа  
▪ 378 
татварын үндэслэлийн тухай 
тайлан ▪ 475, ▪ 462 
татварын үнэлгээ хийх үндсэн 
хугацаа ▪ 540 
татварын үнэлгээний бүртгэл ▪ 
540 
татварын үнэлгээний материал ▪ 
310 
татварын үнэлгээний хэмжээ ▪ 29 
татварын үүрэг ▪ 289 
татварын үүрэг ▪ 541 
татварын хариуцлага ▪ 541 
татварын хариуцлага/үүрэг ▪ 541 
татварын хариуцлагыг бий болгох 
▪ 210 
татварын хөнгөлөлт ▪ 541 
татварын хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлтийн объект ▪ 528 
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд 
хамрагдах ашиг орлогын хэмжээ  
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▪ 27 
татварын хөнгөлөлтийн хэмжээ ▪ 
540 
татварын хууль ▪ 541, ▪ 542 
татварын хүнд дарамт ▪ 230 
татварын хэмжээ ▪ 29, ▪ 540 
татварын хэмжээг бууруулах ▪ 136 
татварын хэмжээг тооцоолох ▪ 65 
татварын хэсэгчилсэн төлөлт ▪ 
541 
татварын хялбарчилсан дүнгийн 
хүснэгт ▪ 538 
татварын хялбарчилсан 
нэхэмжлэл ▪ 507 
татварын хялбарчилсан шатлал ▪ 
507 
татварын шатлал ▪ 542 
татварын шатлалыг 
багасгасан/татвар 
бууруулсан/татвараас чөлөөлөх 
орлогын үнийн дүн ▪ 543 
татварын шатлалыг 
багасгасан/татвар 
бууруулсан/татвараас чөлөөлсөн 
орлого ▪ 542 
татварын шатлалыг багасгах 
буюу/болон чөлөөлөлт ▪ 542 
татварын эрх бүхий байгууллага ▪ 
45 
татгалзал ▪ 448, ▪ 465, ▪ 460 
татгалзал, давж заалдахаас 
татгалзах ▪ 151 
татгалзал, эсэргүүцэл, татгалзах 
үндэслэл, шалтаг ▪ 344 
татгалзах ▪ 582 
татгалзах арга хэмжээ ▪ 312 
татгалзах сонирхол ▪ 448 
татгалзах тогтоол ▪ 448 
татгалзах үндэслэл ▪ 223 

татгалзах үүрэгтэй этгээд ▪ 384 
татгалзах шалтгаан ▪ 442 
татгалзах шийдвэр ▪ 133 
татгалзах эрх ▪ 480, ▪ 481, ▪ 483  
татгалзах, давж заалдах ▪ 438 
татгалзах, давж заалдах журам ▪ 
411 
татгалзах, давж заалдах шийдвэр 
▪ 133 
татгалзах, үл зөвшөөрөх ▪ 456 
татгалзлыг шийдвэрлэх ▪ 153 
татгалзлын арга ▪ 317 
татгалзлын тайлан ▪ 345 
татгалзлын тогтолцоо ▪ 345 
татгалзсан заалтыг хүчингүй 
болгох ▪ 478 
тахал өвчин ▪ 178 
тахир дутуу ▪ 548 
тахир дутуу хүн ▪ 227, ▪ 548 
тахир дутуугийн онцгой тэтгэмж  
▪ 514 
тахир, муруй, нарийн, төвөгтэй  
▪ 550 
ташуу зураас ▪ 346 
театр урлагийн ажил ▪ 548 
телевизийн нэвтрүүлэг ▪ 544 
телекс, телекс явуулах ▪ 545 
тендерийн баталгаа ▪ 545 
тендерийн санал ▪ 348 
теникийн албаны төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
техник мэргэжлийн ▪ 572 
техник мэргэжлийн сургууль ▪ 544 
техник мэргэжлийн ур чадвар, 
чадамж, чадавхи ▪ 572 
техник мэргэжлийн ур чадвар, 
чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх 
тэтгэмж ▪ 572 
техник мэргэжлийн чадвар, 

Ò 



 
886 

 

чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх 
бизнес ▪ 572 
техник мэргэжлийн чадвар, 
чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх 
сургалт ▪ 572 
техник мэргэжлийн чадвар, 
чадамж, чадавхийг хөгжүүлэх 
сургалтын төхөөрөмж ▪ 572 
техникийн албаны мэргэжлийн 
төрийн албан хаагч ▪ 428 
техникийн боловсролын гэрчилгээ 
▪ 73 
техникийн дээд сургууль ▪ 544 
техникийн иж бүрдэл ▪ 544 
техникийн иж бүрдэл нийлүүлдэг 
бизнес ▪ 544 
техникийн их сургууль ▪ 231 
техникийн мэргэжлийн албаны 
төрийн албан хаагч ▪ 429 
техникийн мэргэжлийнгэрчилгээ ▪ 
544 
техникийн мэргэжлийн шалгалт  
▪ 544 
техникийн нөхцөл ▪ 517 
техникийн орцыг бэлтгэн 
нийлүүлэгч ▪ 535 
техникийн сургалттай дунд 
сургууль ▪ 231 
техникийн ур чадвар ▪ 544 
техникийн ур чадвар, мэргэжил ▪ 
544 
техникийн шалгагч ▪ 544 
техникч ▪ 544 
технологи шилжүүлсний орлого ▪ 
242 
технологийн үзлэг, оношлогоо ▪ 
544 
технологийн шинэ төслийн 
санхүүжилтийн бизнес эрхлэх 

компани▪ 92 
тийз, тасалбар ▪ 575 
тийз, тасалбар, торгуулийн хуудас, 
шошго ▪ 549 
товлосон төлбөр ▪ 370 
товхимол, танилцуулга ▪ 420 
товч намтар ▪ 126 
товчилсон гарын үсэг ▪ 250 
товчилсон нэр ▪ 1 
товчилсон, хуурангуйлсан 
хувилбар ▪ 2 
товчлол, товч илтгэл, зааварчилга 
▪ 58 
товчлол, тойм, хураангуй ▪ 2 
товчлол, хураангуй ▪ 532 
товчооны дарга/тэргүүн ▪ 230 
товъёог, жагсаалт ▪ 69 
тоглолт хийх эрх ▪ 483 
тоглолтын зардал ▪ 175 
тоглолтын орлого ▪ 414 
тоглолтын тасалбар ▪ 72 
тоглоомын талбай ▪ 394 
тогтворжуулалтын ов мэх ▪ 519 
тогтмол агаарын тээврийн бизнес 
▪ 454 
тогтмол ажил, даалгавар, зорилт  
▪ 540 
тогтмол бэлэг ▪ 379 
тогтмол зардал, зарлага ▪ 356 
тогтмол нислэгийн онгоц ▪ 454 
тогтмол нэгдсэн хуралдаан ▪ 454 
тогтмол тохиолддог үйлдэл, 
тогтмол гардаг хэрэг, зөрчил ▪ 379 
тогтмол төлбөр ▪ 379 
тогтмол төлбөрийн нэхэмжлэл ▪ 
54 
тогтмол төлбөрийн хэмжээг 
хөнгөлөх ▪ 135 
тогтмол төлөх мөнгө ▪ 324 
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тогтмол үйлчилгээ ▪ 454 
тогтмол хугацаа ▪ 263 
тогтмол хугацаанд ажилладаг зах 
зээл ▪ 454 
тогтмол хугацааны зах зээл ▪ 379 
тогтмол хуралдаан, чуулган ▪ 454 
тогтмол хэвлэл ▪ 379 
тогтмол хэвлэлийн бүртгэл ▪ 452 
тогтмол цалин ▪ 454 
тогтолцоо ▪ 538 
тогтоол байхгүй болохыг батлах ▪ 
102 
тогтоол гараагүй байх ▪ 338 
тогтоол гаргах асуудал ▪ 311 
тогтоол хүчин төгөлдөр бус байх ▪ 
342 
тогтоол хүчингүй болохыг батлах ▪ 
102 
тогтоол, захирамж, тушаал өгөх/, 
шаардлага, захиалга, дэг, журам ▪ 
354 
тогтоол, шийдвэр төгс байдал ▪ 
471 
тогтоол, шүүхийн шийдвэр 
гаргуулах хүсэлт ▪ 33 
тогтоол, шүүхийн шийдвэр, 
магадлал ▪ 487 
тогтоолыг хүчингүй болгох ▪ 477 
тогтоосон өдөр ▪ 205 
тогтоосон өмч ▪ 43 
тогтоосон татварыг төлөх үүрэг ▪ 
289 
тогтоосон тэтгэлгийн төлбөрийн 
өдөр ▪ 205 
тогтоосон тэтгэмжийн өдрүүд ▪ 
130 
тогтоосон үнэ ▪ 37, ▪ 205 
тогтоосон үнэ, цэнэ ▪ 37 
тогтоосон ханшийг тодорхойлох 

арга ▪ 318 
тогтоосон хугацаа, төлбөрийн 
хугацаа ▪ 162 
тогтоосон хугацаанд ▪ 64 
тогтоосон хугацаанд төлөх ▪ 372 
тогтоох, тодорхойлох ▪ 40 
тогтсон дүрэм ▪ 179 
тогтсон ханш ▪ 520 
тогтсон хугацаанд борлуулалт 
хийх ▪ 490 
тогтсон хэмжээнээс давсан зээл ▪ 
297 
тогтуун, амгалан тайван байдал ▪ 
66 
тодорхой агаар бохирдуулагч ▪ 
517 
тодорхой алба хашихыг хориглох 
үүрэг ▪ 163 
тодорхой асуудал ▪ 144 
тодорхой асуудал, хэрэг ▪ 517 
тодорхой бараа бүтээгдэхүүн ▪ 
517 
тодорхой заагаагүй бараа ▪ 566 
тодорхой заагаагүй төлбөрийн 
хугацаа ▪ 563 
тодорхой материал ▪ 366 
тодорхой мэдээлэл ▪ 144 
тодорхой мэдээлэл, төлөөлөл ▪ 31 
тодорхой нэрлээгүй хүн ▪ 566 
тодорхой тайлбарласан өр 
хойшлуулах сан ▪ 191 
тодорхой хариу ▪ 137 
тодорхой хувь хүн, этгээд ▪ 517 
тодорхой хугацаа ▪ 137 
тодорхой хугацаагүй ял ▪ 500 
тодорхой хугацаанд хэсэгчлэн 
төлөх ёстой мөнгийг нэхэмжлэх  
▪ 81 
тодорхой эд хөрөнгө ▪ 517 
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тодорхой эд юмс, бараа ▪ 366 
тодорхой этгээдэд төлөх чек ▪ 76 
тодорхой, илт байдал ▪ 191 
тодорхой, ойлгомжтой ▪ 84 
тодорхойгүй хугацаа ▪ 137 
тодорхойгүй хугацаагаар 
оногдуулсан ял ▪ 245 
тодорхойлолт, бүртгэл, шийдвэр, 
магадлал, хэрэгсэхгүй болгох ▪ 
144 
тодорхойлолт, томъёолол, 
магадлал ▪ 137 
тодорхойлох журам ▪ 145 
тодорхойлсон бараа, эд юмс ▪ 517 
тодорхойлсон соёлын өв ▪ 143 
тодорхойлсон соёлын өв хөрөнгө 
▪ 143 
тодорхойлсон халдварт өвчин ▪ 
143 
тодотгогч ▪ 323 
тодотгох шалтгаан ▪ 442 
тодруулга, тайлбар ▪ 168 
тодруулга, тодотгол ▪ 83 
тойргийн сонгуулийн санал 
хураах комисс ▪ 574 
тойргийн цагдаагийн комиссар ▪ 
91 
тойргийн шүүхийг даргалагч ▪ 77 
тойргийн шүүхийн салбар шүүх ▪ 
57 
тойргоор санал өгөх ▪ 575 
тойрог зам, үйл ажиллагааны цар 
хүрээ ▪ 354 
Тойрч гарах, зайлсхийх, хүчингүй 
болгох, цуцлах ▪ 47 
толбо, биеэр туурсан юм ▪ 519 
толгой компани ▪ 232, ▪ 365 
том хэмжээний компаний нэгдэл ▪ 
223 

том хэмжээний үйлдвэрлэл ▪ 283 
том хэмжээний үйлдвэрлэлийн 
нэгдэл ▪ 223 
том/хүнд үйлдвэрлэлийн компани 
▪ 283 
томилгоо, халах, чөлөөлөх ▪ 36 
томилогдсон агент ▪ 143 
томилогдсон өмгөөлөгч ▪ 143 
томилогдсон тал ▪ 36 
томилогдсон хуульч ▪143  
томилогдсон шүүгч ▪ 91 
томилолт, нэр дэвшүүлэлт ▪ 337 
томилолт, томилгоо ▪ 36 
томилолтын хугацаа ▪ 376, ▪ 546 
томилох эрх ▪ 481 
томилох эрх бүхий албан 
тушаалтан ▪ 36 
томилох эрх мэдэл ▪ 45 
томилох эрхтэй албан тушаалтан 
▪ 387 
томилох, томилгоо ▪ 36 
томилсон гүйцэтгэгч ▪ 143 
Тонгийн тэргүүн ▪ 229 
тоног төхөөрөмж ажиллуулах 
бизнес ▪ 179 
тоног төхөөрөмж түрээслэх ▪ 179 
тоног төхөөрөмж, байгууламж  
▪ 194 
тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, 
тоноглол ▪ 178 
тоног төхөөрөмжийн жагсаалт  
▪ 264 
тоног төхөөрөмжүүдийг засахыг 
тушаах, шаардах ▪ 355 
тоноглох, тавилгатай болох ▪ 214 
тоо хэмжээ, ногдол, хувь ▪ 436 
тоо ширхэг, хэмжээ, дүн ▪ 26 
тоо, тоо ширхэг, этгээд, хүн, зураг, 
галбир ▪ 201 



 
889 

 

тоо, үр дүн, таарах, нийцэх ▪ 539 
тооллого ▪ 118 
тооцоо ▪ 65, ▪ 443 
тооцоо хийх хугацаа ▪ 376 
тооцоо, үнэ, ханш, ишлэл ▪ 436 
тооцоо, үнэлгээний арга ▪ 317 
тооцоо, үнэлгээний хугацаа ▪ 376 
тооцоо, үнэлэлт, үнэлгээний 
үндэс ▪ 51 
тооцоо/анхааралдаа авах ▪ 539 
тооцоолох, үнэлэх шалгуур ▪ 124 
тооцооны нэхэмжлэл ▪ 265 
тооцооны стандарт ▪ 520 
тооцооны төлбөр ▪ 503 
тооцооны хөнгөлөлт ▪ 150 
тооцооны эхлэлийн цэг ▪ 521 
тооцсон хэмжээ ▪ 180 
тооцсон хэмжээ /үнэлгээ ▪ 180 
тооцсон, хийсэн суутгал ▪ 135 
торгох шийтгэл ▪ 373, ▪ 432 
торгуулиа төлөх тухай мэдэгдэл  
▪ 340 
торгуулийн төлбөр ногдуулах  
▪ 240 
торгуулийн хэмжээний өөрчлөлт  
▪ 220 
торгуулийн ял ногдуулбал зохих 
хэрэг ▪ 69 
торгууль төлөх тухай мэдэгдэл  
▪ 341 
торгууль төлүүлэх шийдвэр ▪ 577 
торгууль ▪ 203 
торгууль, ял, шийтгэл ногдуулах 
эрхтэй этгээд ▪ 381 
тос, газрын тос, будаг ▪ 350 
тохиолдож буй хомсдол ▪ 137 
тохиролцоо, соёрхон батлах, 
зөвшөөрөх ▪ 40 
тохиролцоо, хэлэлцээр, гэрээ ▪ 21 

тохиролцооны баримт ▪ 54 
тохиролцох, зөвшөөрөх, 
зөвшөөрөл өгөх ▪ 103 
тохиролцох, төлөвлөх ▪ 39 
тохиромжгүй, таарамжгүй ▪ 566 
тохиромжтой байгууламж ▪ 111 
тохиромжтой нэмэгдэл ажлын 
байр ▪ 196 
тохиромжтой хүлээн авагч ▪ 434 
тохиромжтой цаг ▪ 481 
тохиромжтой, нийцсэн жил ▪ 390 
тохиромжтой, тааламжтай байдал, 
давуу тал, ашиг ▪ 111 
тохирох байдал, тохиромж, 
таараа ▪ 532 
тохирох нотолгоо, нотлох баримт 
▪ 116 
тохирох, таарах, адил, төстэй ▪ 
116 
тохирсон төлөөлөгч ▪ 419 
тохирсон, пропорциональ орлого 
▪ 243 
тохируулга, тааруулга ▪ 440 
төв байгууллага ▪ 303 
төв байгууллагын дарга ▪ 77 
Төв намын дэмжигчдийн холбоо 
 ▪ 535 
төв холбоо, нийгэмлэг ▪ 70 
төвийг сахих, төвийг сахисан улс  
▪ 336 
төвийн дагавар бүс ▪ 527 
төвлөрүүлсэн шүүх ажиллагаа  
▪ 99 
төвөг, бэрхшээл, чирэгдэл ▪ 559 
төвч, голч үзэл, бодитой ▪ 336 
төвшний тэмдэглэгээ ▪ 130 
төгс төгөлдөр байх, 
төгөлдөржүүлэх ▪ 374 
төгсгөл, дуусгавар ▪ 95 
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төгсгөл, эцэслэн гүйцэтгэл, 
хүчинтэй болох ▪ 107 
төгсгөлийн үндэслэл ▪ 84 
төгссөн гэмт хэрэг ▪ 107 
төлбөл зохих татварын хэмжээ  
▪ 540 
төлбөр ▪ 372 
төлбөр авагч ▪ 370 
төлбөр гаргуулах хуульч ▪ 276 
төлбөр гаргуулах, татвар 
цуглуулахыг хойшлуулах хугацаа 
▪ 376 
төлбөр ногдуулах ▪ 239 
төлбөр тооцооны үр дүн ▪ 473 
төлбөр төлөгч ▪ 370 
төлбөр төлөөгүйд дургүйцэх ▪ 421 
төлбөр төлөөгүйн татвар ▪ 542 
төлбөр төлөх газар ▪ 393 
төлбөр төлөх гарын үсэг ▪ 55 
төлбөр төлөх ёстой өвлөсөн бэлэг 
▪ 548 
төлбөр төлөх үүрэг ▪ 289 
төлбөр төлөх үүрэгтэй этгээд  
▪ 384 
төлбөр төлөх хугацаа ▪ 379 
төлбөр төлөх цаад хугацаа сунгах 
▪ 192 
төлбөр төлөх, төлбөр авах ▪ 371 
төлбөр төлөх, хийх үүрэг ▪ 345 
төлбөр төлөхийг тушаах, шаардах 
▪ 355 
төлбөр төлөхийг шаардсан 
эцсийн мэдэгдэл ▪ 374 
төлбөр төлөхөөс татгалзах ▪ 448 
төлбөр төлсөн тухай протокол ▪ 
422 
төлбөр төлүүлэх үүрэгтэй этгээд ▪ 
383 
төлбөр хийх газар, байрлал ▪ 372 

төлбөр хийх журам ▪ 372, ▪ 411 
төлбөр хийх тухай мэдэгдэх 
хуудас ▪ 341 
төлбөр хийх үүрэг ▪ 163 
төлбөр хийх хугацаа ▪ 372, ▪ 549 
төлбөр хийх хүсэл ▪ 567 
төлбөр хийхгүй байгаа асуудлыг 
шийдвэрлэх журам ▪ 411 
төлбөр хийхийг түдгэлзүүлэх ▪ 
372 
төлбөр хийхийг хориглох ▪ 415 
төлбөр хийхээр товлосон өдөр  
▪ 36 
төлбөр хийхээс татгалзах ▪ 372 
төлбөр цуглуулалт ▪ 87 
төлбөр шаардах ▪ 139 
төлбөр шаардах тухай мэдэгдэх  
▪ 341 
төлбөр эзэмшигчийн шийдвэрээр 
төлөх чек ▪ 76 
төлбөр эс хийгдэх ▪ 338, ▪ 340 
төлбөр, зардлыг багасгах ▪ 446 
төлбөр, зарцуулалт ▪ 111 
төлбөр, тэмдэгт, баримт ▪ 54 
төлбөр, хөлс, төлбөр 
барагдуулалт ▪ 370 
төлбөр, хуваарилалтын хэмжээ  
▪ 27 
төлбөргүй ▪ 211 
төлбөргүй үйлчилгээ ▪ 502 
төлбөргүй шуудан ▪ 398 
төлбөрийг багасгах ▪ 370 
төлбөрийг баталгаажуулах үүрэг  
▪ 289 
төлбөрийг төлөөлөн төлөх ▪ 371 
төлбөрийг түр хойшлуулах ▪ 537 
төлбөрийг түр хоцроох ▪ 423 
төлбөрийг хойшлуулах ▪ 289 
төлбөрийн арга ▪ 318 
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төлбөрийн баримт, төлбөр 
төлөхийг шаардах ▪ 354 
төлбөрийн баримттай холбоотой 
үйл ажиллагаа ▪ 9 
төлбөрийн баримтын үнэ ▪ 468 
төлбөрийн баримтын үүргүүд ▪ 
345 
төлбөрийн баталгаа ▪ 371, ▪ 224 
төлбөрийн баталгаа гаргагч ▪ 371 
төлбөрийн баталгаа хүлээн авагч 
▪ 161 
төлбөрийн баталгаа эзэмшигч ▪ 
161 
төлбөрийн буюу үүргийн 
хэрэгжилтийн хугацаа ▪ 445 
төлбөрийн бүртгэл ▪ 372 
төлбөрийн даалгавар ▪ 372 
төлбөрийн даалгавар эзэмшигч ▪ 
161 
төлбөрийн даалгаврын хугацаа ▪ 
378 
төлбөрийн дүн хадгалагч ▪ 278 
төлбөрийн заавар ▪ 253 
төлбөрийн контракт ▪ 76 
төлбөрийн мэдэгдэл ▪ 371 
төлбөрийн мэдэгдэл, мэдээлэл ▪ 
371 
төлбөрийн сүүлийн хугацаа ▪ 131 
төлбөрийн тайлан ▪ 372 
төлбөрийн танилцуулга ▪ 403 
төлбөрийн тендер ▪ 545 
төлбөрийн тогтоосон өдөр ▪ 205 
төлбөрийн тооцооны баримт 
бичиг эзэмшигч ▪ 232 
төлбөрийн тусгай нэхэмжлэл ▪ 
513 
төлбөрийн тухай мэдэгдэл ▪ 341 
төлбөрийн үе шат ▪ 446 
төлбөрийн үүргээ биелүүлэхгүй 

байх ▪ 136 
төлбөрийн үүрэг ▪ 371 
төлбөрийн үүрэг хариуцлагын 
баталгаа ▪ 577 
төлбөрийн хугацаа▪ 129, ▪ 371,  
▪ 372, ▪ 546, ▪ 549 
төлбөрийн хугацаа болмогц 
векселд хийсэн цохолт ▪ 173 
төлбөрийн хугацаа дуусах ▪ 190 
төлбөрийн хугацаа хойшлуулах ▪ 
137 
төлбөрийн хугацаа, нөхцөл ▪ 547 
төлбөрийн хэлэлцээр ▪ 76 
төлбөрийн хэмжээ ▪ 28, ▪ 370 
төлбөрийн хэмжээг итгэмжлэх ▪ 
141 
төлбөрийн хэмжээний 
итгэмжлэгдсэн өмчлөгч ▪ 559 
төлбөрийн хэрэгсэл ▪ 312 
төлбөрийн хэрэгсэл, арга ▪ 371 
төлбөрийн чадвар ▪ 511 
төлбөрийн чадваргүй байдал, 
дампуурал ▪ 251 
төлбөрийн чадваргүй болсон банк 
▪ 49 
төлбөрийн шаардлага ▪ 65 
төлбөрийн эрх ▪ 446 
төлбөрийн эрх олгох ▪ 371 
төлбөрийн эх сурвалж ▪ 444 
төлбөрийн эцсийн хугацаа ▪ 131,  
▪ 549 
төлбөрөө төлөлгүй идэх ▪ 165 
төлбөрөө хоцроох ▪ 136 
төлбөрөөс татгалзах баримт 
бичиг ▪ 158 
төлбөрөөс түр чөлөөлөх ▪ 545 
төлбөртөйгөөр ажилд оруулж өгөх 
үйлчилгээ ▪ 200 
төлбөртөө хайнга хандсаны төлөө 
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нэмэлт татвар ▪ 12 
төлбөртэй асран хамгаалах 
хугацаа ▪ 364 
төлбөх төлөх хугацаа ▪ 377 
төлж авах, барьцааны дарамтаас 
чөлөөлөх, гүйлгээнээс гаргах, 
үүргийн хэрэгжилт, цагаатгал ▪ 
445 
төлөвлөгөө ▪ 393 
төлөвлөгөө зохиох ▪ 120 
төлөвлөгөөнөөсгадуур, зээлийн 
хэтрэлт ▪ 360 
төлөвлөсөн аялал ▪ 394 
төлөгдөөгүй татвар ▪ 565 
төлөгдөөгүй татварын хэмжээ ▪ 29 
төлөгдөх хэмжээ ▪ 29 
төлөгдсөн мөнгө хариуцагч ▪ 126 
төлөгдсөн үндсэн өр ▪ 445 
төлөөлөгчдийн хорооны гишүүн ▪ 
142 
төлөөлж буй нам, тал ▪ 464 
төлөөллийн контракт, гэрээ ▪ 138 
төлөөллийн татан буулгагч ▪ 464 
төлөөллийн тогтолцоо ▪ 465 
төлөөллийн шинж чанар ▪ 464 
төлөөллөөр өв залгамжлах ▪ 531 
төлөөлөгч агентлаг, хүрээлэн, 
байгууллага ▪ 464 
төлөөлөгч оролцогч ▪ 366 
төлөөлөгч, өмгөөлөгч, хуулийн 
зөвлөх ▪ 117 
төлөөлөгч, төлөөлөгчдийн 
танхимын гишүүн, борлуулагч, 
нийтлэг, хэвшмэл ▪ 464 
төлөөлөгч, шилжүүлэлт ▪ 138 
төлөөлөгчид өмгөөлөгчийн эрх 
олгох итгэмжлэл ▪ 399 
төлөөлөгчийн холбоотой заалт ▪ 
424 

төлөөлөгчийн эрх ▪ 399 
төлөөлөгчөөр дамжуулах 
эзэмших ▪ 397 
төлөөлөл ▪ 463 
төлөөлөлийн хязгаарлалт ▪ 291 
төлөөлөх бүрэн эрхийн 
хязгаарлалт ▪ 473 
төлөөлөх нэхэмжлэл ▪ 464 
төлөөлөх эрхтэй этгээд ▪ 464 
төлөөлөх, орлох, нэрийн өмнөөс 
нь ажиллах ▪ 9 
төлөөлөх, үзүүлэх, шилжүүлэн 
өгөх ▪ 460 
төлөөлөх, харуулах, үзүүлэх ▪ 463 
төлөөлсөн хүн ▪ 138 
төлөөлүүлсэн хүн ▪ 138 
төлөөлүүлсэн хэрэг, ажил ▪ 138 
төлөөлүүлэх, бүрэн эрх олгох, эрх 
шилжүүлэх ▪ 138 
төлөх татварын хэмжээ ▪ 29 
төлөх татварын хэмжээг 
бууруулах ▪ 136 
төлөх үүрэг ▪ 164 
төлөх хугацаанаас өмнө 
нэхэмжлэх ▪ 86 
төлөх хугацаанаас өмнөх 
цуглуулалт ▪ 87 
төлсөн мөнгө ▪ 324 
төлсөн хэмжээ ▪ 364 
төмөр зам ▪ 437 
төмөр замын бизнес ▪ 437 
төмөр замын бүс ▪ 437 
төмөр замын мэдлийн газар ▪ 437 
төмөр замын төсөл ▪ 437 
төмөр замын тээврийн хэрэгсэл  
▪ 437 
төмөр замын шугам ▪ 437 
төр засгийн эсрэг ажиллагаа ▪ 31 
төр засгийн эсрэг байгууллага  
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▪ 31 
төр маргалдагч тал болж оролцох 
хэрэг ▪ 427 
төр нэг тал нь болж оролцсон 
иргэний хэргийн шүүх ажиллагааг 
явуулах ▪ 375 
төр худалдан авах ▪ 429 
төр эзэмшдэг ▪ 431 
төр, улс, үндэстэн, ард түмэн ▪ 
331 
төрийн агентлаг, байгууллага ▪ 
425 
төрийн алба ▪ 430 
төрийн алба хаших ▪ 539 
төрийн алба хаших эрх ▪ 485 
төрийн албан ёсны тэтгэлэг ▪ 429 
төрийн албан тушаал ▪ 427 
төрийн албан тушаал хаших ▪ 232 
төрийн албан хаагч ▪ 389, ▪ 430, ▪ 
427, ▪ 522 
төрийн албан хаагчдын өмчийн 
бүртгэл ▪ 418 
төрийн албан хаагчийн биеийн 
байцаалт, асуулт ▪ 236 
төрийн албан хаагчийн тэтгэвэр ▪ 
373 
төрийн албан хаагчийн эрх зүйн 
таамаглал ▪ 286 
төрийн албаны сонгууль ▪ 167 
төрийн албаны сонгуульд 
өрсөлдөгч ▪ 66 
төрийн албаны сонгуульд 
урьдчилан нэр дэвшигч ▪ 401 
төрийн албатай холбоотой 
байгууллага ▪ 430 
Төрийн ахмад ажилтны зөвлөх 
хороо ▪ 18 
төрийн ашиг сонирхол ▪ 522 
төрийн ашиг сонирхолыг 

итгэмжлэх ▪ 559 
төрийн ашиг сонирхолын 
корпораци ▪ 114 
төрийн байгууллага ▪ 429, ▪ 522 
төрийн байгууллага, нэгж ▪ 429 
төрийн байцаан шийгтэх 
ажиллагаа ▪ 522 
төрийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаа болон түүнтэй 
холбоотой асуудал ▪ 522 
төрийн бонд ▪ 425, ▪ 521, 522 
төрийн бондын баримт бичиг  
▪ 136 
төрийн бондын менежментийн 
сан ▪ 521 
төрийн бүрэн эрхт байдал ▪ 333 
төрийн далбаа ▪ 331 
төрийн жинхэнэ албан хаагч ▪ 522 
төрийн зарлиг ▪ 430 
төрийн засаг захиргаа ▪ 425 
төрийн захиргааны шалгалт ▪ 252, 
▪ 264  
төрийн зөвлөлийн гишүүн ▪ 315 
төрийн Зөвлөх ▪ 521 
төрийн зээлийн хэлэлцээр ▪ 427 
төрийн кадастр ▪ 425 
төрийн кадастрын бүртгэл ▪ 425 
төрийн мэдлийн өмгөөлөл ▪ 431 
Төрийн мэргэжсэн нягтлан 
бодогчдын нийгэмлэгийн тэргүүн  
▪ 74 
төрийн нөхөн төлбөр ▪ 521, ▪ 522 
төрийн нууц ▪ 522 
төрийн нэрийн өмнөөс төр нэг тал 
нь болж оролцсон хэрэг 
маргааныг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулах ▪ 388 
төрийн оролцоог багасгах ▪ 142 
төрийн өмч ▪ 361, ▪ 418, ▪ 429,  
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▪ 522 
төрийн өмчийн газар ▪ 523 
төрийн өмчийн корпораци ▪ 425 
төрийн өмчийн ой ▪ 209, ▪ 523 
төрийн өмчийн ой болон талбай ▪ 
523 
төрийн өмчийн патентын эрх ▪ 523 
төрийн өмчийн соёлын эд хөрөнгө 
▪ 523 
төрийн өмчийн эд хөрөнгө ▪ 523 
төрийн өмчит аж ахуйн нэгж ▪ 523 
төрийн өмчлөл ▪ 522 
төрийн өмчлөлийн ▪ 523 
төрийн өндөр албан тушаалтнаас 
шалгалт авах захиргааны хэлтэс  
▪ 15 
төрийн өндөр албаны шалгалт  
▪ 231 
төрийн өр төлбөр ▪ 521 
төрийн сан ▪ 521, ▪ 557 
төрийн сан, мөнгө ▪ 426 
төрийн сангийн ажилтан ▪ 557 
төрийн сангийн богино хугацаатай 
вексель ▪ 557 
төрийн сангийн бонд ▪ 557 
төрийн сангийн хөрөнгө оруулалт 
болон зээлийн тусгай тооцоо ▪ 
512 
төрийн санхүү ▪ 521 
төрийн сүлд ▪ 331 
Төрийн тамга ▪ 493 
төрийн татаас ▪ 522 
төрийн тендер ▪ 430 
төрийн тусламж, дэмжлэг ▪ 425 
төрийн тэргүүн ▪ 230 
төрийн тэргүүн ▪ 78 
төрийн удирдлага ▪ 521 
төрийн удирдлагын байгууллага  
▪ 521 

төрийн үйл ажиллагаа ▪ 425 
төрийн үйлчилгээ ▪ 430 
төрийн үйлчилгээ, ахуйн 
үйлчилгээ ▪ 430 
төрийн үнэт цаас эзэмшиж авах  
▪ 6 
төрийн үүрэг гүйцэтгэх 
явцадгарсан эмнэлэгийн 
үйлчилгээний зардал ▪ 314 
төрийн харилцаа холбооны 
бизнес эрхлэгч ▪ 430 
төрийн холбогдох албан 
тушаалтан ▪ 458 
төрийн хэргийг явуулах, удирдах  
▪ 14 
төрийн хэрэг ▪ 521 
төрийн хяналтын алба ▪ 534 
төрийн хяналтын байгууллага  
▪ 534, ▪ 533  
төрийн шашин ▪ 522 
төрийн эзэмшлийн өмч ▪ 418,  
▪ 522 
төрийн эрх ашигийг хамгаалсан 
нэхэмжлэл ▪ 81 
төрийн эрх бүхий байгууллага, 
эрх мэдэл ▪ 425 
төрийн, үндэсний аж ахуйн нэгж  
▪ 523 
төрлөөр устгах ▪ 218 
төрөлжсөн байгууллага, агентлаг 
▪ 516 
төрөлжсөн магистрын зэрэг олгох 
сургууль ▪ 516 
төрөлжсөн номын сан ▪ 517 
төрөлт ▪ 78 
төрөлт, гарал үүсэл ▪ 54 
төрөлтийн албан ёсны бүртгэл  
▪ 54 
төрөөс зарлан дуудах дэг ▪ 412 
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төрөөс тогтоогдсон соёлын эд 
хөрөнгө ▪ 522 
төрөөс тогтоосон соёлын өмч ▪ 
522 
төрөөс эрх олгогдсон ▪ 522 
төрсний гэрчилгээ ▪ 54 
төрсний дараахь цалинтай 
амралт ▪ 364 
төрсөн газар ▪ 54, ▪ 392 
төрсөн өдөр, гэрлэлт, оршуулга, 
анхны мөргөлийн ёслол ▪ 71 
төрхтэй, хамааралтай, эзэмшиж 
буй ▪ 51 
төсвийн баримт бичиг ▪ 59 
төсвийн гадуурх зардал ▪ 188 
төсвийн нэмэлт тодотгол ▪ 535 
төсвийн нэмэлт тодотголын хууль 
▪ 535 
төсвийн орлого ▪ 476 
төсвийн орлого болон зарлага ▪ 
476 
төсвийн орлогын тамга ▪ 476 
төсвийн орлогын хэмжээ ▪ 476 
төсвийн орлогын эх үүсвэр ▪ 476 
төсвийн тооцоо ▪ 53 
төсвийн төлбөр▪ 58 
төсвийн хөрөнгө, мөнгө ▪ 38 
төсвийн хэмжигдэхүүн ▪ 59 
төсвийн хэмжээ ▪ 58 
төсвөөс хэтэрсэн зардал ▪ 189 
төслийг дэмжсэн холбоотой 
бүтээгдэхүүн ▪ 103 
төслийн батлах, хүлээн 
зөвшөөрөх ▪ 416 
төслийн төлөвлөгөө ▪ 416 
төслийн тухай мэдэгдэл ▪ 341 
төсөв хэтрүүлэх зарцуулах ▪ 518 
төсөв, санхүүгийн төсөв ▪ 58 
төсөвлөх, хувьдаа завших ▪ 38 

төсөвт зардлын чанаргүй, 
төлөгдөшгүй өрийн данс ▪ 4 
төсөвтэй холбоотой арга хэмжээ  
▪ 59 
төсөл ▪ 416 
төсөл хэрэгжүүлэгч ▪ 416, ▪ 62 
төсөл, баримт бичиг ▪ 161 
төсөл, хэлэлцээр бэлэн болгох 
хүн ▪ 386 
төстэй бүтээгдэхүүний загвар  
▪ 507 
төстэй, адил ▪ 507 
трест байгуулагч этгээд ▪ 386 
туг ▪ 205 
тулган нягтлах, дахин шалгах  
▪ 124 
тулган шаардсан нот бичиг ▪ 140 
тунхаг, мэдэгдэл, шийдвэр ▪ 417 
тунхаглал ▪ 413 
тунхаглал. баримт бичиг, 
мэдэгдэл ▪ 134 
тунхаглах, зарлах, сонордуулах  
▪ 417 
туршилт, үйлчилгээний бизнес  
▪ 392 
туршилтын агентлаг ▪ 547 
туршилтын бүтээгдэхүүн ▪ 547 
туршилтын бүтээгдэхүүн ▪ 190 
туршилтын загвар ▪ 422 
туршилтын хүрээлэн ▪ 548 
тус дөхөм үзүүлэгч, хамтран 
оролцогч ▪ 1 
тус дөхөм үзүүлэгч, үндэслэгч, 
ивээн тэтгэгч ▪ 417 
тус дөхөм үзүүлэх ▪ 101 
тус тусд нь татвар ногдуулах 
ёстой ашгийн орлого ▪ 500 
тус тусд нь татвар ногдуулах 
ёстой хүүгийн орлого ▪ 500 
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тус тусдаа татвар төлөх ногдол 
ашигийн орлого ▪ 500 
тус тусдаа татвар төлөх объект ▪ 
500 
тусгаар тогтнол, бүрэн эрх, 
гадаадын улсын хаан ▪ 511 
тусгаар тогтносон бүрэн эрх ▪ 512 
тусгаарлалт, хуваагдалт, хагацал, 
гэрлэгсэд тус тусдаа амьдрах, 
гэрээт харилцааны төгсгөл, 
хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа 
дуусах ▪ 500 
тусгаарласан газрыг өөрчлөн 
шинэчлэх ▪ 282 
тусгай агент, төлөөлөгч ▪ 512 
тусгай ажлын цаг ▪ 498 
тусгай албадын төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
тусгай албаны төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
тусгай анги, зэрэглэл ▪ 513 
тусгай ашиг хүртэгч тал ▪ 513 
тусгай бүртгэл ▪ 500 
тусгай гэмтэлтэй барааны үнэ  
▪ 514 
тусгай давж заалдах гомдол ▪ 512 
Тусгай дагавар хотын захирагч  
▪ 515 
тусгай дүрэм ▪ 516 
тусгай заавар ▪ 514 
тусгай зориулалтын бүс ▪ 517 
тусгай зөвшөөрлийн татвар ▪ 290 
тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл  
▪ 290 
тусгай зөвшөөрлөөр 
хамгаалагдсан нутаг дэвсгэр ▪ 290 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ▪ 290 
тусгай зөвшөөрөлгүй ▪ 582 
тусгай зөвшөөрөлтэй бизнес ▪ 62 

тусгай зөвшөөрөлтэй гаалийн 
зуучлагч ▪ 290 
тусгай корпораци ▪ 513 
тусгай лиценз ▪ 515 
тусгай мэргэжилтэй төрийн албан 
хаагч ▪ 429 
тусгай мэргэжлийн албаны 
төрийн албан хаагч ▪ 428 
тусгай мэргэжлийн ангилалын 
ажилчин ▪ 583 
тусгай номын сан ▪ 515 
тусгай нөхөн олговрын хяналтын 
зөвлөл ▪ 513 
тусгай нөхцөл, заалт ▪ 183 
тусгай нэмэлт татвар ▪ 516 
тусгай нэмэлт хугацааны ашиг  
▪ 514 
тусгай нэрээр бэлэг өвлөх ▪ 547 
тусгай нэхэмжлэл ▪ 82 
тусгай онцгой сонгууль ▪ 514 
тусгай онцгой тогтоол ▪ 515 
тусгай орон нутгийн засгийн  
газар ▪ 515 
тусгай өмгөөлөгч ▪ 513 
тусгай өршөөл ▪ 512 
тусгай салбарын офицер ▪ 65 
тусгай татан буулгалт ▪ 515 
тусгай татвар ▪ 516 
тусгай тооцоо, нягтлан бодох 
бүртгэл ▪512  
тусгай төлбөр гаргуулах үүрэгтэй 
этгээд ▪ 383 
тусгай тэтгэмж ▪ 513 
тусгай үйлчилгээний албан 
тушаал ▪ 397 
тусгай үр тарианы үйлдвэрлэлийн 
бизнес ▪ 519 
тусгай үр тарианы үйлдвэрлэлийн 
бизнес эрхлэгч ▪ 514 
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тусгай хамгаалалттай бонд ▪ 494 
тусгай хамгаалалтын үүрэгтэй 
цагдаагийн ажилтан ▪ 395 
тусгай хамгаалалтын үүрэгтэй 
цагдаагийн газар ▪ 395 
тусгай хандлага, эмчилгээ ▪ 516 
тусгай хариу арга хэмжээний бүс ▪ 
514 
тусгай хороо ▪ 513 
тусгай хөнгөлөлт ▪ 514 
Тусгай хууль ▪ 512 
тусгай хэлэлцээр ▪ 512 
тусгай шагнал ▪ 513 
тусгай шүүн таслах ажиллагаа, 
хэрэг хянан шийдвэрлэх газар ▪ 
514 
тусгай шүүх ▪ 514 
тусгай элч ▪ 514 
тусгайлан заагаагүй хөрөнгө, 
итгэмжлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө ▪ 
561 
тусгайлан тусган нягталсан чек ▪ 
76 
тусгайлан хөндлөн зураас 
зурагдсан чек ▪ 518 
тусгайлсан устгалт эхлэх ▪ 89 
тусгайлсан этгээд, хувь хүн ▪ 518 
туслагч, хатгагч, хамжигч ▪ 22 
туслалцаа, дэмжлэг ▪ 41 
тусламж авах хүсэлт ▪ 34 
тусламж хүсэх ▪ 81 
тусламж, дэмжлэг, аврах 
ажиллагаа ▪ 469 
тусламж, тус дөхөм үзүүлэх ▪ 22 
тусламж, тэтгэлэг ▪ 458 
тусламжийн мөнгө ▪ 458 
туслах ▪ 230 
туслах байгууламж ▪ 536 
туслах байгууллага ▪ 46 

туслах номын санч ▪ 275 
туслах төлөөлөгч ▪ 527 
туслах төхөөрөмж ▪ 536 
туслах, нэмэлт ▪ 530 
туслах, орлогч, дэд, шадар ▪ 41 
тухайн газарт татвар хураах 
эрхтэй татварын албаны дарга  
▪ 229 
тухайн жил ▪ 589 
тухайн үеийн үнийн стандарт  
▪ 520 
тухайн үеийн үнэлгээний үндэс  
▪ 50 
тухайн хугацааны цэвэр ашиг  
▪ 336 
тухайн/бие даасан нийлүүлэгчийн 
татварын нэхэмжлэлийн нийт 
хэмжээ ▪ 20 
Тушаал гаргагч, захиалагч ▪ 356 
Тушаал гаргах, өгөх эрх мэдэл  
▪ 45 
тушаал дэвшүүлэн шилжүүлэх  
▪ 417 
тушаал дэвшүүлэх ерөнхий 
шалгалт ▪ 217 
тушаал зөрчих ▪ 571 
тушаал өгөх эрх хэмжээний 
хязгаар ▪ 57 
тушаал, тогтоол гаргах, эмхлэх, 
цэгцлэх, захиалах ▪ 356 
тушаал, тогтоол гаргах, эмхлэх, 
цэгцлэх, захиалах хүн ▪ 356 
тушаал, тогтоол гарсан хэргүүд, 
асуудлууд ▪ 356 
түвшин, ялгаа ▪ 288 
түгээлтээс ашиг алдах ▪ 414 
түдгэлзүүлэлт, завсарлага, 
хэрэгсэхгүй болгох ▪ 150 
түдгэлзүүлэх тухай захирамж  
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▪ 538 
түдгэлзүүлэх тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 355 
түдгэлзүүлэх хугацаа ▪ 525 
түдгэлзүүлэх, түр зогсоох 
үндэслэл ▪ 70 
түдгэлзүүлэх, хойшлуулах, хөөх, 
хасах, дуусгавар болгох ▪ 537 
түдгэлзүүлэхийг тушаах, тогтоох  
▪ 356 
түдгэлзэл ▪ 447 
түдгэлзэл, татгалзах эрхээ алдах 
▪ 180 
түймрийн алба ▪ 204 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх ▪ 
204 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
бүс ▪ 204 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
дүүрэг ▪ 204 
түймэр унтраах ▪ 203 
түймэрт сүйрэх ▪ 144 
түймэртэй тэмцэгч офицерын 
гомдол барагдуулах зөвлөл ▪ 204 
түймэртэй тэмцэх ажилтан ▪ 204 
түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа 
▪ 204 
түлхүүр гардуулах контракт ▪ 560 
түлхэн унагах ▪ 361 
түнш ▪ 367 
түншийн сан ▪ 118 
түншийн эзэмшил ▪ 367 
түншлэл, нөхөрлөл ▪ 367 
түншлэлийн контракт ▪ 367 
түншүүдийн жагсаалт ▪ 367 
түр ▪ 410, ▪ 423 
түр ажилтан ▪ 507 
түр арга хэмжээ▪ 423,  ▪ 545 
түр арга хэмжээ авах журам ▪ 411 

түр арга хэмжээний тухай бүртгэл 
▪ 451 
түр битүүмжлэх, хураах журам  
▪ 411 
түр битүүмжлэх, хураах хүсэлт  
▪ 35 
түр бүртгүүлсэн үнэт цаас ▪ 424 
түр бүртгүүлсэн үнэт цаасны эрх  
▪ 424 
түр бүртгэл ▪ 424 
түр бүртгэл бий болгох тухай 
гэрээ ▪ 108 
түр бүртгэл хариуцсан этгээд  
▪ 384 
түр бүртгэл хийх үүрэгтэй этгээд  
▪ 384 
түр бүртгэл, арга хэмжээ ▪ 423 
түр бүртгэлийн аюулгүй байдал  
▪ 424 
түр бүртгэлийн аюулгүй байдлын 
эрх ▪ 480 
түр бүртгэлээр аливаа эрх эдэлж 
буй этгээд ▪ 232 
түр бүртгэх эрхтэй этгээд ▪ 383 
түр гаргах ▪ 423 
түр гүйцэтгэлийг мэдээлэх ▪ 417 
түр гүйцэтгэх тухай мэдэгдэх ▪ 134 
түр гүйцэтгэхээс чөлөөлөх ▪ 187 
түр жор ▪ 506 
түр зам ▪ 424, ▪ 545 
түр захирал ▪ 423, ▪ 545 
түр зогсолт, үдлэлт, өртөө ▪ 227 
түр зогсоол ▪ 545 
түр зогсоох, түр завсарлах 
шалтгаан ▪ 442 
түр зуурын компани ▪ 257 
түр зуурын савалгаатай ашиг  
▪ 506 
түр зуурын урьдчилсан төлбөрийн 
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хэмжээ ▪ 257 
түр зуурын хамгаалалтын төв  
▪ 545 
түр зуурын шийдвэр, арга 
хэмжээний үүрэг гүйцэтгүүлэгч  
▪ 346 
түр орлогч ▪ 299 
түр оршин суух, түр хаяг ▪ 545 
түр оршин суух, хаяг ▪ 423 
түр саатуулах ▪ 423 
түр сэргээн засварлах ▪ 545 
түр сэргээх ▪ 424 
түр томилогдсон захирал ▪ 10 
түр төлбөр ▪ 423 
түр халагдах ▪ 545 
түр хамаарагч, үүрэг гүйцэтгэгч 
албан тушаалтан ▪ 349 
түр хамгаалалтанд авах байр ▪ 
195 
түр хойшлуулах, түдгэлзүүлэх 
нөхцөл ▪ 100 
түр хөл хорьсон гэрчилгээ ▪ 423 
түр хугацаагаар баривчлах, эд 
хөрөнгө хураах тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 354 
түр хугацаагаар бүртгүүлэх эрх ▪ 
483 
түр хугацаагаар ногдуулах ▪ 347 
түр хугацаагаар урьдчилан төлөх 
татварын хэмжээ ▪ 540 
түр хугацаагаар шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай шүүхийн тогтоол  
▪ 500 
түр хугацаагаар эд хөрөнгө 
битүүмжлэх тухай тогтоол ▪ 487 
түр хугацааны захиран 
зарцуулалт, арга хэмжээ 
шаардагч ▪ 385 
түр хугацааны зээл ▪ 545 

түр хугацааны хөрөнгө хураалт, 
хөрөнгийн битүүмжлэлийг 
хүчингүй болгох ▪ 478 
түр хураагдсан, битүүмжлэгдсэн 
аливаа өмч болон эрхээ 
нэхэмжлэгч ▪ 83 
түр хураан авах ажиллагаа ▪186 
түр хураасан, хөрөнгө хурааснаас 
чөлөөлгөдсөн мөнгөний хэмжээ  
▪ 28 
түр хураах эрхтэй шүүх ▪ 119 
түр хураах, битүүмжлэх ▪ 424 
түр хураах, битүүмжлэх үүрэг  
▪ 424 
түр хураах, битүүмжлэх шийдвэр 
▪ 133 
түр хураахаас чөлөөлсөн мөнгө  
▪ 324 
түр хэрэгжүүлэх ▪ 423 
түр, түр зуурын ▪ 545 
түргэн байрлуулах, яаралтай арга 
хэмжээ ▪ 169 
түргэн байршуулах ▪ 169 
түргэн тусламжийн авто машин  
▪ 169 
түргэн, шуурхай ▪ 417 
түрэмгий зан, дайтаж буй 
талуудын эрх зүйн байдал, 
дайсагнасан байдал ▪ 51 
түрээсийн барилга, орон сууц  
▪ 460 
түрээсийн баталгааны мөнгө ▪ 225 
түрээсийн баталгааны мөнгө ▪ 497 
түрээсийн бизнес ▪ 460 
түрээсийн гэрээ ▪ 285, ▪ 460 
түрээсийн нэхэмжлэл ▪ 81 
түрээсийн орлого ▪ 285, ▪ 460 
түрээсийн төлбөр ▪ 299, ▪ 460 
түрээсийн үнэ ▪ 460 
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түрээсийн хугацаа ▪ 377 
түрээсийн хураамж, төлбөр ▪ 285, 
▪ 460 
түрээслүүлэгч, хөлслүүлэгч ▪ 283 
түрээслэгч, хөлслөгч ▪288 
түрээслэх эрх ▪ 480, ▪ 483, ▪ 479 
түрээслэх, түрээс ▪ 460 
түрээсэлсэн объект ▪ 344, ▪ 285 
түрээсээр усан доор олборлолт 
хийх эрх ▪ 485 
түрээсээр уурхай ажиллуулах эрх 
▪ 321 
түрээсээр хадгалах ▪ 141 
түүвэр зохиол, цуврал нэвтрүүлэг, 
давхар автобус ▪ 351 
түүхий ус ▪ 439 
түүхий эд ▪ 161 
түүхий эд, хагас боловсруулсан 
материал ▪ 439 
түүхэн газар ▪ 231 
тэвчээр, тэсвэр, хатуужил ▪ 380 
тэгш бус, тал тохой татах ▪ 150 
тэгш газар ▪ 233 
тэгш хуваарилалт, хувь, хэмжээ ▪ 
178 
тэгш эрхийг зөрчсөн алагчлах 
үйлдэл ▪ 150 
тэжээгчээ алдсан гэр бүл ▪ 52 
тэжээгчээ алдсан гэр бүлд олгох 
тусгай цалин ▪ 53 
тэжээгчээ алдсангэр бүлийн нийт 
орлогын дүн ▪ 52 
тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 
нөхөн төлбөр ▪52 
тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 
тэтгэлгийн нэмэгдэл ▪ 52 
тэжээгчээ алдсангэр бүлийн 
хөнгөлөлт ▪ 52 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэлэг ▪ 52 

тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн 
тэтгэмжийн нэмэлт мөнгө ▪ 11 
тэмдэг, энгэрийн тэмдэг ▪ 48 
тэмдэглэл, архив, намтар, түүх  
▪ 444 
тэмдэглэл, нот бичиг, мөнгөн 
тэмдэгт, цаасан мөнгө, тайлбар, 
данс, тооцоо ▪ 340 
тэмдэглэл, нэр, мэргэжил, 
зориулалт ▪ 144 
тэмдэглэл, хуралдааны протокол 
▪ 321 
тэмдэглэх, заах, гарын үсэг зурах 
▪ 507 
тэмдэгтийн хураамж ▪ 519 
тэмцэл ▪ 527 
тэн хагасаас илүү ▪ 325 
тэнгисийн газрын зураг ▪ 307 
тэнсэн суулах ажиллагааг 
байцаах ▪ 183 
тэнсэн харгалзах, туршилт 
хийлгэх тухай хүсэлт ▪ 466 
тэнүүлчдийг хамгаалах ▪ 421 
тэнүүлчдийн хоргодох байр ▪ 568 
тэнхээ муудах, сулрах, доройтох  
▪ 579 
тэнцүү хувааж төлөх төлбөр ▪ 178 
тэнцүү хуваасан төлбөр ▪ 178 
тэнцүү хуваасан хэмжээ ▪ 178 
тэнцүү, тохирсон төлөөлөл ▪ 419 
тэргүүлэгч агентлаг, байгууллага  
▪ 305 
тэргүүлэгч цахилгаан холбооны 
бизнес эрхлэгч ▪ 278 
тэргүүлэгч цахилгаан холбооны 
үйлчилгээ үзүүлэгч ▪ 278 
тэргүүн ээлжийн шалгалтын бай  
▪ 408 
тэргүүн ээлжиндгүйцэтгэх ▪ 375 
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тэргүүн ээлжинд менежмент 
хийгдэх зүйл ▪ 344 
тэргүүн ээлжинд шалгах объект ▪ 
344 
тэргүүний ажилтан ▪ 155 
тэсрэх бодис ▪ 191 
тэсрэх нунтаг ▪ 191 
тэсрэх, дэлбэрэх бодис ▪ 191 
тэсрэх, дэлбэрэх бодис ашиглах ▪ 
567 
тэсч үлдэх, амьд гарах, үлдэгдэл  
▪ 537 
тэтгэврийн даатгал ▪ 374 
тэтгэврийн нас ▪ 474 
тэтгэврийн нэмэгдэл ▪ 374 
тэтгэврийн нэмэгдэл, хөнгөлөлт, 
төлөлт ▪ 474 
тэтгэврийн орлого ▪ 474 
тэтгэврийн орлогын ашгийн 
татвар ▪ 474 
тэтгэврийн орлогын суутгал ▪ 474 
тэтгэврийн тэтгэмжийг зарцуулах 
сан ▪ 213 
тэтгэвэр ▪ 373 
тэтгэвэрийн нөхөн төлбөр ▪ 455 
тэтгэвэрийн орлогыг хөнгөлөх  
▪ 135 
тэтгэврийн халамжийн нэмэлт 
мөнгө ▪ 11 
Тэтгэвэрт гарах нас болохоос 
өмнө сайн дураараа 
тэтгэвэртгарсан, ажлаа өгсний 
тэтгэлэг ▪ 25 
Тэтгэвэрт гарах насны хугацааг 
нэмэх ▪ 192 
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 
удаагийн төлбөр ▪ 302 
тэтгэвэртгарахад олгох нэг 
удаагийн тэтгэмж ▪ 302 

тэтгэвэртгарахад олгох нэг 
удаагийн тэтгэмжийн суутгал  
▪ 302 
тэтгэлэг авхад бөглөдөг хуудас  
▪ 303 
тэтгэлэг, төлбөрийн даатгал ▪ 254 
тэтгэмж авах эрх ▪ 481 
тэтгэмж, зөвшөөрөл, олгох ▪ 221 
тэтгэмжийг хүлээн зөвшөөрөх  
▪ 221 
тээврийн боомт ▪ 397 
тээврийн даатгал ▪ 254, ▪ 557 
тээврийн даатгалын гэрээ ▪ 557 
тээврийн дагалдах баримт ▪ 53 
тээврийн зардал ▪ 116 
тээврийн захиалагч ▪ 549 
тээврийн зуучлагч ▪ 556 
тээврийн зуучлалын бизнес ▪ 557 
тээврийн зуучлалын контракт  
▪ 557 
тээврийн хариуцлага ▪ 290 
тээврийн хөлс ▪ 505 
тээврийн хэрэгслийн солигддог 
зам ▪ 75 
тээврийн хэрэгсэл ▪ 312, ▪ 569 
тээврийн хэрэгсэл хөлслөгч ▪ 76 
тээврийн хэрэгсэл хөлслөх ▪ 76,  
▪ 212 
тээврийн хэрэгсэл, машин унаа  
▪ 569 
тээврийн цуваа ▪ 532 
тээвэр ▪ 556 
тээвэр хөлслөх контракт ▪ 76 
тээвэрлэгч ▪ 557 
тээвэрлэгч, нян тээгч ▪ 68 
тээвэрлэлт ▪ 556 
тээвэрлэлт, зөөвөрлөлт, 
мэдээлэл, эд хөрөнгө шилжүүлэх 
баримт бичиг ▪ 112 
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тээвэрлэлтийн бизнес ▪ 557 
тээвэрлэлтийн бизнес эрхлэгч  
▪ 557 
тээвэрлэлтийн гэрээ ▪ 109 
тээвэрлэлтийн гэрээг дахин 
байгуулах ▪ 443 
тээвэрлэлтийн дагалдах хуудас, 
зорчигчдын нэрсийн жагсаалт 
▪ 579 
тээвэрлэлтийн зардал ▪189 
тээвэрлэлтийн контракт ▪ 68, ▪557 
тээвэрлэлтийн хөлс ▪ 212 
тээвэрлэлтийн хугацаа, нөхцөл  
▪ 547 
тээвэрлэх, зөөвөрлөх ▪ 68 
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угаалгын төвшин ▪ 578 
угийн бичиг, удам угсаа, үгийн 
гарал ▪ 373 
угсралтын зардал ▪ 117 
угсрах зардал ▪ 190 
удаан он жилүүд ▪ 162 
удаан хугацааны үүрэг, өр ▪ 205 
удаан хугацааны хадгаламж ▪ 291 
удаашрал, оюун ухааны хөгжлийн 
саатал ▪ 474 
удаашрах ▪ 508 
удам, угсаа, өв залгамжлагч ▪ 143 
удамшил ▪ 231 
удирдагч этгээд, нэгж ▪ 305 
удирдамж, заавар, гарын авлага  
▪ 306 
удирдамж, зааварчлага ▪ 147 
удирдамж, мөрдлөгө, заавар ▪ 225 
удирдах агентлаг, эрх бүхий 
байгууллага ▪ 152 
удирдах байгууллага ▪ 230 
удирдах газрыг төлөөлөн 
ажиллах ▪ 9 
удирдах товчоо, эрхлэх газар ▪ 13 
удирдах төв, төв байгууллага  
▪ 230 
удирдах төвийн тэргүүн ▪ 229 
удирдах эрх бүхий байгууллага  
▪ 152 
удирдлага,  засаг захиргаа ▪ 13 
удирдлага, захиргаа, заалт, 
зааварчилга, захирамж ▪ 147 
удирдлагад хөндлөнгөөс оролцох 
▪ 304 
удирдлагын төлөвлөгөө ▪ 225 

удирдлагын төлөөлөгч ▪ 304 
удирдлагын хөтөлбөр ▪ 225 
удирдлагын эрх ▪ 305 
удирдлагын эрх мэдэл ▪ 45, ▪ 304 
уламжлал, заншил ▪ 126 
улираан томилох, дахин томилох 
▪ 441 
улс өмчийг үнэ төлбөргүй хураан 
авах ▪ 426 
улс төрийн албаны төрийн албан 
хаагч ▪ 428 
улс төрийн нам ▪ 396 
улс төрийн нам байгуулах бэлтгэл 
хороо ▪ 402 
улс төрийн сан ▪ 396 
улс төрийн үйл ажиллагаа ▪ 396 
улс төрийн эрх ▪ 396 
улс, гүрэн ▪ 118 
улс, төр, амер. муж улс, төрийн 
эрх мэдэл, байдал ▪ 521 
улсаас нөхөн төлбөр хийх ▪ 245 
улсаас олгосон газрыг төсвөө 
нэмэгдүүлэх зорилгоор нөхөн 
төлбөр төлөх ▪ 281 
улсаас томилогдсон өмгөөлөгч  
▪ 522 
улсаас томилогдсон 
өмгөөлөгчийн тогтолцоо ▪ 522 
улсын агентлаг ▪ 521 
улсын архив ▪ 429 
улсын ашиг сонирхолын зорилт  
▪ 433 
улсын болгох, харьяат иргэн болголт ▪ 333 
улсын боловсролын салбарын 
албан хаагчийн гомдол хянан 
шалгах хороо ▪ 222 
улсын болон хувийн ▪ 429 
улсын болон хувийн байгууллага  
▪ 429 

Ó
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улсын галын албан хаагч ▪ 522 
улсын зам ▪ 430 
улсын захиалга ▪ 430 
улсын мэргэжлийн сургалт ▪ 430 
улсын нийгмийн халамж ▪ 431 
улсын нотариад ▪ 340 
улсын нэгдсэн зардал ▪ 269 
улсын өмгөөллийн тогтолцоо  
▪ 426 
улсын өмгөөлөгч ▪ 425 
улсын прокурорын дүүргийн 
салбар ▪ 156 
улсын санхүүд өр үүргээр дарамт 
учруулах үйлдэл ▪ 7 
улсын сургууль ▪ 430 
улсын татаас ▪ 333 
улсын татварыг буцааж төлөх 
нэмэлт хөрөнгө ▪ 111 
улсын үйлдвэр, корпораци ▪ 425 
улсын хуулийн этгээд ▪ 426 
улсын хэвшил ▪ 430 
улсын эзэмшдэг бизнес, 
үйлчилгээ, төсөл ▪ 431 
улсын эзэмшлийн үйлдвэр ▪ 431 
улсын эмнэлэг ▪ 426 
улсын эмнэлэгийн захирал ▪ 147 
улсын /нийтийн өмчийн газар  
▪ 282 
унаа, морь ▪ 569 
унадаг дугуйн зам ▪ 53 
уналт, буулт ▪ 301 
уналт, доройтол ▪ 138 
уналтад орох ▪ 132 
унах, сүйрэх, мөхөх, нурах ▪ 86 
уншлагын танхим, төв ▪ 440 
ур чадвартай холбоотой ял ▪ 432 
ур чадварын зэрэглэл, ангилал  
▪ 438 
ураг, хээл ▪ 200 

урамшил, хөшүүргийн мөнгө ▪ 241 
урамшуулал олгох ▪ 221 
урамшууллын мөнгө ▪ 104 
урамшууллын мөнгө, ашиг ▪ 104 
уран барилгын бүтээл ▪ 39 
уран зураг ▪ 364 
уран хүн ▪ 310 
ургамал зүйн эмч ▪ 231 
ургац, ашиг өгөх ▪ 589 
ургийн бичиг ▪ 215 
ургийн судлал ▪ 215 
Урлагийн Академи ▪ 3 
урлагийн бүтээл ▪ 583 
урлангийн тоног төхөөрөмж ▪ 584 
урсгал ▪ 359 
урсгал даатгалын хураамж ▪ 488 
урсгал зардал ▪ 122, ▪ 487 
урсгал чиглүүлэгч далан ▪ 125 
урссан эд юмс ▪ 161 
урт хугацааны ▪ 299 
урт хугацааны арга хэмжэ ▪ 312 
урт хугацааны дараалсан гэрээ  
▪ 299 
урт хугацааны зээл ▪ 299, ▪ 300 
урт хугацааны тусгай 
хөнгөлөлтийн хэмжээ ▪ 515 
урт хугацааны түрээс ▪ 300 
урт хугацааны хадгаламж болон 
санхүүжилтийн компани ▪ 300 
уртасгах, өргөжүүлэх, тэлэх ▪ 192 
урьд нь олсон мэдлэг, мэрэгшил  
▪ 408 
урьдаас мэдэх, тааварлах ▪ 31 
урьдчилан авч үзэх үйл 
ажиллагаа ▪ 9 
урьдчилан анхааруулах ▪ 408 
урьдчилан анхааруулах, 
сэрэмжлүүлэх ▪ 17 
урьдчилан ашиглах ▪ 408 



 
905 

 

урьдчилан бүртгүүлснээр 
хүчинтэй болох гэрээ ▪ 109 
урьдчилан бэлдсэн асуулт ▪ 401 
урьдчилан зохицуулах зарчим  
▪ 99 
урьдчилан зөвлөлдөх ▪ 408 
урьдчилан мэдэгдэх, урьдчилан 
мэдэгдсэн ▪ 17 
урьдчилан олсон ашиг ▪ 414 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
цагдан хорих, саатуулах хүсэлт 
▪ 35 
урьдчилан тогтоосон ажлын цаг  
▪ 402 
урьдчилан тогтоосон ачааны 
даац ▪ 402 
урьдчилан төлөвлөлт ▪ 400 
урьдчилан төлөгч ▪ 401 
урьдчилан төлсөн татвар ▪ 543 
урьдчилан хорих тухай тогтоол  
▪ 500 
урьдчилан хурааж авсан зээл 
олгогч ▪ 121 
урьдчилан хэлэлцэх ▪ 401 
урьдчилан шийдэх асуудал ▪ 310 
урьдчилан, урьдаас бэлдэх ▪ 17 
урьдчилгаа ▪ 141 
урьдчилгаа авсан тухай үнэмлэх  
▪ 72 
урьдчилгаа мөнгө ▪ 141 
урьдчилгаа төлбөл зохих хэмжээ  
▪ 26 
урьдчилгаа төлбөр ▪ 17, ▪ 371,  
▪ 364 
урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ  
▪ 17 
урьдчилгаа төлөх тухай мэдэгдэл 
▪ 341 
урьдчилгаа төлөх үүрэг ▪ 164 

урьдчилгаа худалдаа ▪ 253 
урьдчилгаа шаардах ▪ 139 
урьдчилгаа, давших ▪ 17 
урьдчилгаа, нөхөн төлбөр авах 
эрх ▪ 481 
урьдчилгааны үндсэн дээр 
түрээсийн зээл олгох гэрээ ▪ 108 
урьдчилсан дүгнэлт, шийдвэр  
▪ 401 
урьдчилсан захиалга ▪ 408, ▪ 469 
урьдчилсан зөвлөгөөн ▪ 17 
урьдчилсан мөрдөн байцаалт 
▪ 401, ▪ 408 
урьдчилсан мэдэгдлийг 
хэрэгсэхгүй болгох ▪ 151 
урьдчилсан мэдэгдэл ▪ 408 
урьдчилсан мэдэгдэл, зарлал, 
мэдээлэл ▪ 408 
урьдчилсан мэдэгдэл, мэдээлэл  
▪ 17, ▪ 408 
Урьдчилсан 
мэдэгдэл/зарлал/мэдээлэл ▪ 408 
урьдчилсан ногдол ашиг ▪ 257 
урьдчилсан нөхөн төлбөр ▪ 17,  
▪ 455 
урьдчилсан нөхцөл ▪ 100 
урьдчилсан нөхцөл, болзол ▪ 424 
урьдчилсан тохиролцоо ▪ 400 
урьдчилсан төлбөр ▪ 17,▪ 401,  
▪ 402▪ 408 
урьдчилсан төлбөрийн зарлага  
▪ 401 
урьдчилсан төлбөрийн хэмжээ  
▪ 257 
урьдчилсан төлбөрт даатгалын 
урамшуулал ▪ 401 
урьдчилсан төлөлт ▪ 402 
урьдчилсан хэрэглээ ▪ 399 
урьдчилсан хяналт, шалгалт ▪ 401 
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урьдчилсан шалгалт ▪ 399, ▪ 408 
урьдчилсан шийдвэр, 
тодорхойлолт ▪ 408 
урьдчилсан шүүх ажиллагаа ▪ 401 
урьдчилсан шүүх ажиллагааны 
протокол ▪ 422 
ус багасах ▪ 135 
ус бохирдуулагчид ▪ 578 
ус зайлуулах төхөөрөмж ▪ 578 
ус зайлуулах, боловсруулах ▪ 578 
ус зайлуулах, боловсруулах 
бизнес ▪ 578 
ус нэвтрэхгүй ▪ 579 
ус нэвтэрдэггүй хувцас ▪ 579 
ус суваг, суваг шуудуу ▪ 161 
ус түгээх ▪ 156 
ус үл нэвтрүүлэх, усанд тэсвэртэй 
▪ 579 
ус хэрэглэх эрх ▪ 485 
усан доор олборлолт явуулах эрх 
▪ 528 
усан доорх олборлолтын үйлдвэр 
▪ 528 
усан доорх эрдэс баялаг 
олборлолтын бүс ▪ 528 
усан зам ▪ 579 
усан замууд ▪ 579 
усан онгоц зээлдэх, түрээслэх  
▪ 57 
усан онгоц өмчлөгч ▪ 361 
усан онгоц өмчлөх ▪ 362 
усан онгоц эзэмшигч ▪ 505 
усан онгоцны жолооч ▪ 353 
усан онгоцны зогсоолын 
байгууламжийн хамгаалалтын бүс, 
талбай ▪ 227 
усан онгоцны зогсоолын 
менежмент ▪ 228 
усан онгоцны зогсоолын 

менежментийн алба ▪ 228 
усан онгоцны мөргөцөгийн ус ▪ 53 
усан онгоцны осол ▪ 335 
усан онгоцны тавцан дээрх бараа 
▪ 219 
усан онгоцны үнэ хаялцуулах 
худалдаа ▪ 44 
усан суваг ▪ 578 
усан хангамж ▪ 579 
усан хангамжийн ажил ▪ 579 
усан хангамжийн бизнес ▪ 579 
усан хангамжийн газар ▪ 579 
усан цэргийн бааз ▪ 335 
усан цэрэг ▪ 308 
усанд живүүлэх гэмт хэрэг ▪ 122 
усны ариун цэврийн байцаагч  
▪ 161 
усны бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх ▪ 578 
усны бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх төхөөрөмж, 
байгууламж ▪ 579 
усны бохирдлоос хамгаалах ▪ 405 
усны бохирдлын процесстой 
холбоотой туршилтын арга ▪ 350 
усны бохирдол ▪ 107, ▪ 578 
усны төвшин заагч ▪ 579 
усны хэрэглээний эрх ▪ 485 
усны чанарт нөлөөлөх хортой 
бодис ▪ 228 
усны чанарт хортой нөлөө бүхий 
тодорхой бодис ▪ 517 
усны чанарт хортой нөлөө бүхий 
тусгай бодис ▪ 518 
усны чанарыг хамгаалах ▪ 579 
усны эрх ▪ 579 
усны эх үүсвэр ▪ 579 
устгалын ажил, татан буулгах ▪ 18 
устгалын, татан буулгасан 
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орлогын хэмжээ ▪ 28 
устгах арга хэмжээ ▪ 312 
устгах, арилгах, хасах ▪ 168 
устгах, сөнөөх, хядлага ▪ 192 
утаа, тамхи татах ▪ 509 
утас чагнах ▪ 581 
утас чагнах төхөөрөмж ▪ 581 
утас, утсаар ярих ▪ 545 
утсаар ярьсны татвар ▪ 545 
утсаар ярьсны төлбөр ▪ 75 
утсан харилцаа ▪ 545 
уугуул гэр бүл ▪ 333 
уугуул, уг нутгийн хүн ▪ 246 
уудаг цэвэр ус ▪ 161 
уул уурхайн ашиглалтын бүс ▪ 320 
уул уурхайн бүтээгдэхүүн ▪ 320 
уул уурхайн газрыг бүртгэх 
байгууллага ▪ 454 
уул уурхайн газрын бүртгэл ▪ 449 
уул уурхайн данс ▪ 321 
уул уурхайн сан ▪ 321 
уул уурхайн сангийн барьцаа  
▪ 320 
уул уурхайн сангийн бүртгэл ▪ 320 
уул уурхайн тайлан ▪ 445 
уул уурхайн үйлдвэр, бизнес ▪ 321 
уул уурхайн үйлдвэрийн нэгдсэн данс ▪ 321 
уул уурхайн хөнгөлөлт ▪ 320 
уул уурхайн хөнгөлөлтийн бүс  
▪ 320 
уул уурхайн хөнгөлөлтийн төлбөр 
▪ 320 
уул уурхайн эрхийн бүртгэл ▪ 321 
уул уурхайн эрхийн бүртгэл ▪ 451 
уулзалт, цуглаан, хурал ▪ 314 
уулзалт, цугларалт ▪ 215 
уулзвар, огтолцол, давхцал ▪ 262 
уурхай ажиллуулах эрх ▪ 321 
уурхай ажиллуулах эрх авах, 

хүсэлт гаргагч ▪ 33 
уурхай ажиллуулах эрх хүссэн  
өргөдөл ▪ 35 
уурхай ажиллуулах эрх эзэмшигч 
▪ 321 
уурхай ажиллуулахыг хүсэгч ▪ 33 
уурхайн хохиролыг арилгахад зуучлах 
▪ 313 
уурын усан онгоц ▪ 525 
уух боломжгүй ус ▪ 211 
уух ус ▪ 161 
уух цэвэр ус ▪ 161 
уучлал, хэлтрүүлэх ▪ 365 
уушигний өвчин, үрэвсэл ▪ 395 
ухаанлаг, оюунлаг, мэдээ сэлт, 
тагнуулын мэдээ ▪ 256 
ухажгаргасан цогцос ▪ 188 
ухамсарлах, ухаарах, биелэх, 
гүйцэлдэх  
▪ 441 
ухуулга, уриалга ▪ 20 
учир шалтгаан, өдөөлт, сэдэлт  
▪ 326 
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үг дуугүй, урьдчилсан 
нөхцөлгүйгээр ▪ 561 
үг хэлэх, хэлсэн үг; айлдвар ▪ 518 
үгүй хийх, устгах ▪ 179 
үгүйсгэл, няцаалт ▪ 335 
үгүйсгэх эрх ▪ 482 
үгүйсгэх, татгалзах эрх ▪ 479 
үе давхарга ▪ 527 
үе удмаар эзэмшиж буй газар  
▪ 282 
үе, залгамж үе ▪ 218 
үерийн аюул, гамшиг ▪ 206 
үерийн улмаас учирсан хохирол  
▪ 206 
үерээс хамгаалах ▪ 420 
үзвэр үйлчилгээний бизнес ▪ 61 
үзлэг шалгалт хийх эрх ▪ 483 
үзлэг, зааварчлага, мөрдөн 
шалгах ▪ 252 
үзлэг, шалгалт, магадлал ▪ 182 
үзмэр, үзэсгэлэн, эд мөрийн 
баримт ▪ 188 
үзүүлэн, сурталчилгаа ▪ 152 
үзэгдэх, оролцох, байлцах ▪ 32 
үзэгчдийн танхим ▪ 44 
үзэл баримтлал, утга санаа ▪ 99 
үзэл бодлоо илэрхийлэх ▪ 523 
үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж, 
завшаан ▪ 353 
үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх ▪ 483 
үзэл бодлоо мэдэгдэх боломж, 
завшаан ▪ 353 
үзэл бодлын танилцуулга ▪ 403 
үзэл бодол, маргаан, хэрүүл ▪ 107 
үзэмж, хянамжтай, болгоомжтой 

чанар ▪ 150 
үзэмжээр ногдуулсан ял, шийтгэл 
▪ 353 
үзэмжээрээ мөрдөн байцаах 
зарчим ▪ 407 
үзэмжээрээ хандах ▪ 150 
үзэмжээрээ шийдэх эрх хэмжээ  
▪ 150 
үзэсгэлэн гаргах эрх ▪ 479 
үзэсгэлэнт байгальтай газар ▪ 393 
үзэсгэлэнтэй бүс, дүүрэг ▪ 491 
үзэсгэлэнтэй газар ▪ 491 
үзэх, сонсох ▪ 571 
үзэх, танилцах ▪ 571 
үйл ажиллагаа ▪ 9, ▪ 353 
үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, 
гүйцэтгэх ▪ 186 
үйл ажиллагаа эхлэх хугацаа  
▪ 129, ▪ 130 
үйл ажиллагаа явуулах хугацаа  
▪ 549 
үйл ажиллагаа, ажиллагаа, мэс 
засал байлдааны үйл ажиллагаа, 
үйлдэл ▪ 352 
үйл ажиллагаа, арга хэмжээ ▪ 9 
үйл ажиллагааг дуусгах, арга 
хэмжээг дуусгавар болгох ▪ 99 
үйл ажиллагааг зогсоох ▪ 84 
үйл ажиллагааг нь түдгэлзүүлэх  
▪ 537 
үйл ажиллагаанаас эхтэй орлого  
▪ 165 
үйл ажиллагаанд оролцох 
зөвшөөрөл ▪ 380 
үйл ажиллагааны ашиг ▪ 62 
үйл ажиллагааны аюулгүйн 
тайлан ▪ 413 
үйл ажиллагааны дүрэм, журам  
▪ 353 

Ү
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үйл ажиллагааны ёс зүйг 
зохицуулж буй журам ▪ 487 
үйл ажиллагааны журам, 
зохицуулалт ▪ 353 
үйл ажиллагааны заавар, гарын 
авлага ▪ 353 
үйл ажиллагааны зааварчилгаа  
▪ 353 
үйл ажиллагааны зардал ▪ 352 
үйл ажиллагааны зохицуулалт  
▪ 353 
үйл ажиллагааны нийт ашиг ▪ 352 
үйл ажиллагааны нийт хөрөнгийн 
хэмжээ ▪ 28 
үйл ажиллагааны орлого ▪ 414,  
▪ 476 
үйл ажиллагааны сан ▪ 353 
үйл ажиллагааны сан, хөрөнгө  
▪ 352 
үйл ажиллагааны техникийн 
заавар ▪ 544 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  
▪ 353, ▪ 394 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр ▪ 353 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, арга 
хэмжээний төлөвлөгөө ▪ 9 
үйл ажиллагааны, мэс заслын 
мэргэжилтэн ▪ 353 
үйл явдал болсон газрын хууль  
▪ 288 
үйл явдал, тохиолдол, арга 
хэмжээ ▪ 181 
үйл явдал/ болох газар ▪ 569 
үйл явдлын дараа корпорацыг 
бүртгүүлэх ▪ 182 
үйлдвэр ▪ 195 
үйлдвэр нээх барьцаа, моргэйж  
▪ 195 
үйлдвэр нээх бүртгэл ▪ 195 

үйлдвэр эзэмшигч ▪ 398 
үйлдвэрийг оновчтой болгох 
субъект ▪ 528 
үйлдвэрийн ажил хаялт ▪ 247 
үйлдвэрийн аюулгүй байдлын 
байцаагч ▪ 247 
үйлдвэрийн барилгын арга ▪ 248 
үйлдвэрийн барьцаа, моргэйж  
▪ 196 
үйлдвэрийн бүс ▪ 247 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн ▪ 247 
үйлдвэрийн газар, аж ахуй, 
бизнес эрхлэлт ▪ 174 
үйлдвэрийн газар, талбай ▪ 195 
үйлдвэрийн дэд бүтцийн зээлийн 
баталгааны сан ▪ 247 
үйлдвэрийн загвар ▪ 370 
үйлдвэрийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх сан ▪ 247 
үйлдвэрийн ослын нөхөн 
төлбөрийн даатгал ▪ 247 
үйлдвэрийн ослын нөхөн 
төлбөрийн даатгалын сан ▪ 247 
үйлдвэрийн осол ▪ 247 
үйлдвэрийн өмчийн эрх ▪ 247 
үйлдвэрийн өмчийн эрхийг 
хамгаалах ▪ 421 
үйлдвэрийн согогийг засах 
баталгаа ▪ 577 
үйлдвэрийн стандарт ▪ 248 
үйлдвэрийн сүйрлийн нөхөн 
төлбөр ▪ 247 
үйлдвэрийн үндсэн сан ▪ 247 
үйлдвэрийн үнэ ▪ 196, ▪ 306 
үйлдвэрийн хог, хаягдал ▪ 248 
үйлдвэрийн хөрөнгийн жагсаалт  
▪ 293 
үйлдвэрийн цогцолбор ▪ 247 
үйлдвэрийн эрүүл ахуйн байцаагч 
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▪ 247 
үйлдвэрлэгч, бэлтгэгч ▪ 306 
үйлдвэрлэгч, найруулагч ▪ 413 
үйлдвэрлэл, ажилсаг чанар ▪ 248 
үйлдвэрлэл, бизнесийн холбоо ▪ 
42 
үйлдвэрлэл, бизнесыг оновчтой 
болгох нөөц ▪ 470 
үйлдвэрлэл, олборлолт, 
бүтээгдэхүүн, эдлэхүүн ▪ 413 
үйлдвэрлэлийг нэгтгэн авах ▪ 175 
үйлдвэрлэлийн бизнес ▪ 61, ▪ 306 
үйлдвэрлэлийн маргаан ▪ 247 
үйлдвэрлэлийн санхүүгийн өрийн 
бичиг ▪ 247 
үйлдвэрлэлийн сургалт ▪ 399 
үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмжийн бизнес ▪ 61, ▪ 62 
үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмжийн бизнес ▪ 62 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа  
▪ 175 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа  
▪ 413 
үйлдвэрлэлийн хоршилт ▪ 175 
үйлдвэрлэлийн явц, дэвшил ▪ 306 
үйлдвэрлэлтэй холбоотой 
дэмжлэгийн төсөл ▪ 413 
үйлдвэрлэсэн бараа ▪ 306 
үйлдвэрлэсэн барааг эзэмшигч ▪ 
398 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн ▪ 306 
үйлдвэрлэсэн зүйл ▪ 306 
үйлдвэрлэсэн тамхи ▪ 306 
үйлдвэрлэх итгэл хүлээх ▪ 176 
үйлдвэрчний эвлэл ▪ 553 
үйлдвэрчний эвлэлийн онцгой 
төлбөр ▪ 184 
үйлдвэрчний эвлэлийн онцгой 

үүрэг ▪ 184 
үйлдвэрчний эвлэлийн татвар  
▪ 563 
үйлдлийг шийдэх шатны турш  
▪ 163 
үйлдсэн баримт ▪ 24 
үйлдэл хийх чадавхи ▪ 67 
үйлдэл хийх чадвартай этгээд  
▪ 384 
үйлдэл, үйл ажиллагааны 
хязгаарлалт ▪ 473 
үйлдэл, үйл хэрэг, хийх, үйлдэх  
▪ 7 
үйлдэх, гүйцэтгэх, гаргах ▪ 199 
үйлчилгээ урьдчилан захиалах  
▪ 469 
үйлчилгээ үзүүлэх ▪ 535 
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ ▪ 109 
үйлчилгээ хүлээн авагч ▪ 443 
үйлчилгээг зогсоох ▪ 501 
үйлчилгээний ажилтан ▪ 502 
үйлчигээний гэрээ ▪ 501 
үйлчилгээний нэгдсэн татвар  
▪ 270 
үйлчилгээний товчоо ▪ 501 
үйлчилгээний тэмдгийн бүртгэл  
▪ 453 
үйлчилгээний тэмдэг ▪ 501 
үйлчилгээний тэмдэг бүртгүүлэх 
мэдүүлэг ▪ 35 
үйлчилгээний хангамж ▪ 422, ▪ 502 
үйлчилгээний хариуцлага ▪ 289 
үйлчилгээний хоол хүнс ▪ 502 
үйлчилж буй, хүчин төгөлдөр 
хууль ▪ 219 
үйлчлүүлэгч ▪ 84 
үйëäâýðийн эрүүл àõóé ▪ 247 
үймээн, бужигнаан, хөдөлгөөн  
▪ 92 
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үймээн, бужигнаан, эмх 
замбараагүй байдал, будилаан, 
бухимдал ▪ 103 
үл захирагдах, үл дагах, дагаар 
орохгүй байх ▪ 151 
үл мэдэх, эс дуулах, төөргөдөл  
▪ 236 
үл орших ▪ 338 
үл үзэгдэх соёлын чухал өмч  
▪ 239 
үл хангагдах, эсэргүйцэх 
үндэслэл, шалтгаан ▪ 223 
үл хөдлөх өмч, хөрөнгө ▪ 441 
үл хөдлөх өмчийн бүртгэл ▪ 450,  
▪ 452 
үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх  
▪ 555 
үл хөдлөх хөрөнгийн адилтгах 
үнэлгээ ▪ 179 
үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа 
тавих ▪ 325 
үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагаар 
хангагдсан өрийн үүрэг ▪ 325 
үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны 
бонд ▪ 325 
үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн бодит эрх ▪ 
441 
үл хөдлөх хөрөнгийн брокерийн 
бизнес▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл ▪ 
452 
үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн 
тогтолцоо ▪ 441 
үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн 
тогтолцоо ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн дамын 
наймаа ▪ 518 
үл хөдлөх хөрөнгийн заавал 

биелүүлэх үйлчлэлийг зөрчих  
▪ 249 
үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч, 
брокер ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн зээл ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн оронд түр 
хураах ▪ 423 
үл хөдлөх хөрөнгийн түрээс ▪ 440  
үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн 
орлого ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн 
үйлчилгээ ▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ ▪ 440,  
▪ 568 
үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны 
зуучлагч ▪ 441 
үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаачин 
▪ 440 
үл хөдлөх хөрөнгийн хууль бус 
хөрөнгө оруулалт ▪ 518 
үл хөдлөх хөрөнгө ▪ 238 
үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газарт 
ургасан байгалийн жимс ▪ 286 
үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газарт 
ургасан байгалийн жимс ▪ 286 
үл хөдлөх хөрөнгө хөлслөх, 
хөлслүүлэх, түрээслэх ▪ 284 
үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх 
тухай баримт бичиг ▪ 112 
үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх, 
элэгдэл хорогдол ▪ 26 
үл хөдлөх хөрөнгөд зайлшгүй 
хэрэглэх ▪ 98 
үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалж 
зээл авах ▪ 120 
үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалж 
зээл авах, дэнчин ▪ 325 
үл хөдлөх хөрөнгөөр хангагдах 
гомдлын шаардлага ▪ 325 
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үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл ▪ 
449 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамтын 
барьцаа ▪ 271 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн эзэмшил 
▪ 397 
үл хөдлөх эд хөрөнгө ▪ 238 
¯ë õºäëºõ ýä õºðºíãèéí 
áàðüöààíû ãýðýý ▪ 235 
үл хөдлөх эд хөрөнгө 
барьцаалуулах ▪ 394 
үл хөдлөх эд хөрөнгө гэрээслэгч ▪ 
146 
үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх ▪ 
362 
үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх 
эрх ▪ 285 
үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй 
нийлүүлсэн хөдлөх хөрөнгө ▪ 205 
үл хуваагдах гомдлын шаардлага 
▪ 246 
үл хуваагдах үүрэг гүйцэтгэгч, өр 
төлөгч ▪ 246 
үл хуваагдах үүрэг, өр ▪ 246 
үл ялих гомдол ▪ 241 
үл ялих зарга ▪ 241 
үл ялих шалтгаан ▪ 241 
үлгэрчилсэн контракт ▪ 519 
үлдсэн компани ▪ 459 
үлдсэн хугацаа ▪ 459 
үлдсэн, үлдэж байгаа ▪ 459 
үлдэгдэл ашиг ▪ 307 
үлдэгдэл баланс ▪ 359 
үлдэгдэл өмч хөрөнгө ▪ 471 
үлдэгдэл үр хөврөл ▪ 470 
үлдэгдэл, үлдсэн хүмүүс, үлдсэн 
хугацаа ▪ 459 
үлдэж байгаа хугацаа ▪ 459 
үлдэж буй хоригдох хугацаа ▪ 459 

үлэмж их хугацаа ▪ 531 
үлэмж урт хугацаа ▪ 104 
үлэмж хэмжээний татвар 
ногдуулах ▪ 240 
үнднсний татвар ногдуулах ▪ 240 
үндсэн ажил гүйцэтгэгч ▪ 358 
үндсэн асуудал ▪ 406 
үндсэн байгууллагын дарга ▪ 77 
үндсэн бүртгэл ▪ 303, ▪ 407 
үндсэн гадаргуу ▪ 51 
үндсэн гомдлын шаардлага ▪ 561 
үндсэн гэмт хэрэг, зөрчил ▪ 406 
үндсэн гэрээлэгч ▪ 406 
үндсэн гэрээлэгч ▪ 406 
Үндсэн департаментын хохирол 
барагдуулах зөвлөл ▪ 93 
үндсэн зарга, гомдол ▪ 406 
үндсэн зардал ▪ 406 
үндсэн зардлын үнэлгээ ▪ 181 
үндсэн контрактын иж бүрэн 
санал ▪ 364 
үндсэн өв залгамжлагч, өвлөгч  
▪ 218 
үндсэн өв, эрх залгамжлал ▪ 218 
үндсэн өр, түүний хүүг буцаан 
төлөх ▪ 461 
үндсэн өр, түүний хүүгийн төлбөр 
▪ 445 
үндсэн өрийн татвар ▪ 407 
үндсэн сургалт ▪ 51 
үндсэн татвар ▪ 303 
үндсэн үйлдвэрлэл ▪ 278 
үндсэн үйлдвэрлэл ▪ 50 
үндсэн үл хөдлөх хөрөнгө ▪ 160 
үндсэн үүргийн шинж чанар ▪ 32 
үндсэн үүрэг гүйцэтгэгч ▪ 406 
үндсэн хөрөнгийг багасгасныг 
хүчингүйд тооцох ▪ 342 
үндсэн хөрөнгийн бус тусгай 
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корпораци ▪ 337 
үндсэн хөрөнгийн хорогдлыг 
хүчингүй болгох ▪ 263 
үндсэн хөрөнгө ▪ 205 ▪ 213 
үндсэн хөрөнгө оруулагч ▪ 253 
үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх ▪ 244 
үндсэн хөрөнгөгүй тусгай 
корпораци ▪ 514 
үндсэн хувьцаа эзэмшигч ▪ 304, 
▪ 407 
үндсэн хугацаа ▪ 50 
үндсэн хуулийн байгууллага ▪ 105 
үндсэн хуулийн бус ▪ 561 
үндсэн хуулийн бус эрхийн акт  
▪ 561 
үндсэн хуулийн гомдол, өргөдөл 
▪ 105 
Үндсэн хуулийн зөрчил, 
зөрчилдөөн ▪ 571 
үндсэн хуулийн хэргийн гомдлыг 
хянан шийдвэрлэх ▪ 13 
Үндсэн хуулийн шүүхийн журам ▪ 
105 
Үндсэн хууль зөрчих ▪ 571 
үндсэн хууль зөрчсөн тухай 
шийдвэр ▪ 134 
үндсэн хууль зөрчсөн тухай 
шүүхийн шийдвэр ▪ 273 
үндсэн хууль, байгууламж, 
бүрэлдэхүүн ▪ 105 
Үндсэн хуульд нийцэж буй 
эсэхийг хянан шийдвэрлэх ▪ 13 
үндсэн хуульд өөрчлөлт, нэмэлт 
оруулах ▪ 25 
үндсэн цалин, төлбөр, хөлс ▪ 51 
үндсэн шалгалт ▪ 303 
үндсэн эрх ▪ 213 
үндсэн эрхийн зөрчил ▪ 249 

үндсэн ял, гол шийтгэл ▪ 303 
үндсэн ял, торгууль ▪ 407 
үндсэн, наад захын зүйл ▪ 179 
үндсэн, түгээмэл өв, эрх 
залгамжлал ▪ 218 
үндсэн, чухал, гол ▪ 406 
үндэс, суурь ▪ 50 
үндэс, суурь, хүчин зүйл, 
бүрэлдэхүүн хэсэг ▪ 168 
үндэс, үндэслэл, суурь ▪ 51 
үндэслэгч ▪ 211 
үндэслэл гаргах хугацаа ▪ 129 
үндэслэл, дур сонирхол ▪ 326 
үндэслэл, сан ▪ 211 
үндэслэл, учир шалтгаан, 
нотолгоо, маргаан, мэтгэлцээн  
▪ 39 
үндэслэл, үүсгэн байгуулах ▪ 250 
үндэслэл, шалтгаан, сэдэлт ▪ 222 
үндэслэлгүй байдал, хүчин 
төгөлдөр бус байдал ▪ 342 
үндэслэлгүй, хууль зүйн хүчингүй 
байдал ▪ 263 
үндэслэлгүй, хүчингүй байх 
үндэслэл ▪ 70 
үндэслэлтэй татварын тогтолцоо  
▪ 580 
үндэслэн байгуулах, үүсгэн 
байгуулах, үндэслэн, байгуулах, 
үндэслэх, үүсгэх, байгууллага  
▪ 179 
үндэслэх ▪ 511 
үндэслэн áàéãóóëàõ, áèé áîëãîõ 
¿éëäýë ▪ 8 
Үндэсний Ассамблейн гишүүдийг 
сонгох ▪ 167 
үндэсний ассамблейн гишүүдийн 
ёс зүйн ерөнхий зарчим ▪ 216 
үндэсний ассамблейн гишүүн  
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▪ 315 
Үндэсний Ассамблейн гишүүнийг 
сонгох ▪ 167 
үндэсний ашиг сонирхол ▪ 332 
үндэсний аюулгүй байдал, улсын 
аюулгүй байдал ▪ 333 
үндэсний аюулгүй байдал, эв 
нэгдэл ▪ 333 
үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөл ▪ 333 
үндэсний барилгажилт ▪ 332 
үндэсний батлан хамгаалах хүчин 
▪ 331 
Үндэсний Биоэтикийн хороо ▪ 331 
үндэсний бонд, өр ▪ 331 
үндэсний засаг захиргааны 
агентлаг ▪ 331 
үндэсний зэвсэгт хүчин ▪ 331 
¿íäýñíèé корпораци ▪ 159 
үндэсний мөнгө ▪ 159 
үндэсний нууц ▪ 333 
үндэсний онц байдал ▪ 331 
үндэсний сан хөмрөг ▪ 333 
үндэсний санал асуулга ▪ 332 
Үндэсний сангаас гарах зардал ▪ 
189 
Үндэсний сангаас төлбөр төлөх ▪ 
372 
үндэсний сангаас үүрэг, өр 
төлбөрийг төлж барагдуулах 
үйлдэл ▪ 8 
Үндэсний сангийн дэвшил ▪ 146 
үндэсний сангийн татаас ▪ 530 
Үндэсний Сангийн яам ▪ 333 
Үндэсний Сангийн яамны мөнгөн 
орлого ▪ 333 
Үндэсний Сангийн яамны чек ▪ 
333 
үндэсний сангууд ▪ 332 

үндэсний татвар ▪ 333 
үндэсний татвар буцаан төлөх 
хэмжээ ▪ 29 
үндэсний татвар ногдуулахад 
эсэргүүцэл үзүүлэх ▪ 438 
үндэсний татвар төлж чадахгүй 
байх ▪ 196 
үндэсний татвар төлөх үүргээ 
умартах ▪ 136 
үндэсний татвар төлөх үүргээ эс 
биелүүлэх ▪ 154 
үндэсний татвар хураах эрх 
мэдэл ▪ 45 
үндэсний татварыг буцаан төлөх  
▪ 448 
үндэсний татварыг буцаах ▪ 333 
Үндэсний татварын алба ▪ 333 
үндэсний татварын албаны 
комиссар ▪ 91 
үндэсний татварын буцаалтын 
хэмжээ ▪ 28 
үндэсний татварын давуу байдал 
▪ 408 
үндэсний татварын хураалт ▪ 87 
Үндэсний татварын хяналтын 
хороо ▪ 333 
үндэсний татварын шалгалт ▪ 183 
үндэсний татварын шүүгчдийн 
зөвлөл ▪ 117 
үндэсний татварын шүүгчдийн 
чуулган ▪ 502 
үндэсний төрийн албан хаагч  
▪ 332 
Үндэсний Төсвөөс Сан хөмрөгт, 
гаргах хэмжээ ▪ 29 
үндэсний тэтгэврийн хөтөлбөрийн 
дагуу даатгагдсан этгээд ▪ 383 
үндэсний тэтгэвэр ▪ 332 
үндэсний тэтгэвэрийн захиалагч  
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▪ 332 
үндэсний тэтгэвэрийн тэтгэлэг  
▪ 332 
үндэсний тэтгэлэгийн сан ▪ 332 
Үндэсний ургамлын хорио 
цээрийн Үйлчилгээ ▪ 332 
үндэсний үйлдвэрлэл ▪ 159 
үндэсний үйлдвэрлэлийн 
цогцолбор ▪ 332 
үндэсний үндсэн хуулийн хорлон 
сүйтгэх үйл ажиллагаа ▪ 531 
Үндэсний хадгаламжийн 
нийгэмлэг ▪ 332 
үндэсний холбоо ▪ 331 
үндэсний хөрөнгө оруулалтын сан 
▪ 332 
үндэсний хувьцаа ▪ 333 
үндэсний хувьцааны итгэмжлэл ▪ 
333 
үндэсний хугацаа хэтэрсэн татвар 
▪ 333 
үндэсний хурдны зам ▪ 331, ▪ 332 
үндэсний хэмжээний төлөвлөгөө  
▪ 333 
үндэсний цагдаагийн агентлаг  
▪ 332 
үндэсний цагдаагийн газрууд  
▪ 332 
Үндэсний эдийн засгийн 
зөвлөлдөх зөвлөл ▪ 331 
үндэсний эрдэнэсийн сан дахь 
хөрөнгө ▪ 213 
үндэсний эрчим хүчний ерөнхий 
төлөвлөгөө ▪ 310 
үндэсний, улсын, төрийн, иргэн, 
харьяат ▪ 331 
үндэстнүүдийн дэлхийн хамтын 
нийгэмлэг ▪ 585 
үндэстэн бий болох ▪ 211 

үнийн дээд хязгаар ▪ 70 
үнийн нэхэмжлэл ▪ 82 
үнийн өнөөгийн төвшин ▪ 125 
үнийн санал ▪ 349 
үнийн санал, үнэ хаялцуулах 
худалдаанд ялагдах ▪ 196 
үнийн төлбөр хийхээс татгалзах 
эрх ▪ 483 
үнсэн гол ▪ 116 
үнэ ▪ 405 
үнэ буурах, буурсан үнэ ▪ 206 
үнэ тогтоох аргачлал ▪ 406 
үнэ тооцох, тогтоох ▪ 180 
үнэ төлбөргүй, зөвшөөрөлгүй, нэг 
талд ашигтай, сайн дурын ▪ 221 
үнэ төлөх ▪ 372 
үнэ хаялцах баталгаа ▪ 53 
үнэ хаялцах худалдаа, арилжаа  
▪ 53 
үнэ хаялцуулагч, дуудлага 
худалдааны ▪ 44 
үнэ хаялцуулах худалдааны шүүх 
▪ 44 
үнэ хямдруулан худалдах хугацаа 
▪ 547 
үнэ цэнэ, ач холбогдол ▪ 568 
үнэ цэнэтэй контракт ▪ 109 
үнэ цэнэтэй эд юмс ▪ 568 
үнэ цэний төлөөх үйлдэл хийх ▪ 7 
үнэ, өртөг, зардал ▪ 116 
үнэ, хэрэгцээ ▪ 585 
үнэгүй байр хөлслөх ▪ 211 
үнэгүй бэлэг ▪ 211 
үнэгүйдлийг зохицуулах арга  
▪ 317 
үнэгүйдсэн хөрөнгө ▪ 142 
үнэгүйдэж болох хөрөнгө ▪ 142 
үнэгүйдэлт, тоомсоргүй, 
хайхрамжгүй, барааны элэгдэл, 
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хорогдол ▪ 142 
үнэлгээ ▪ 37, ▪ 568 
үнэлгээ болон үнэлэлт тогтоох  
▪ 37 
үнэлгээ болон үнэлэлт тогтоох 
байгууллага ▪ 37 
үнэлгээ хийлгэсний төлбөр ▪ 75 
үнэлгээ, өртгийн тодорхойлолт, 
шалгаруулалт ▪ 180 
үнэлгээ, тооцолт, тодорхойлолт, 
ногдуулалт ▪ 41 
үнэлгээ, тооцоо хийх хугацаа  
▪ 375 
үнэлгээний байгууллага, нэгж ▪ 37 
үнэлгээний бизнес эрхлэгч ▪ 37 
үнэлгээний стандарт ▪ 520 
үнэлгээний стандартын дагуу 
тооцсон татварын үнэлгээ ▪ 540 
үнэлгээний стандартын тайлан  
▪ 475 
үнэлгээний тайлан ▪ 37 
үнэлгээний тогтолцоо ▪ 37 
үнэлгээний үнэ ▪ 406 
үнэлгээний үр дүн ▪ 473 
үнэлгээний хураамж, төлбөр ▪ 37 
үнэлж худалдан авах ▪ 38 
үнэлсэн хэмжээ, үнэ цэнэ ▪ 40,  
▪ 37 
үнэлэгдсэн бэлгийн татварын 
хэмжээ ▪ 27 
үнэлэгдсэн хэмжээ, үнэ ▪ 180 
үнэлэгдээгүй даатгал ▪ 566 
үнэлэгч ▪ 37 
үнэлэлт тооцоо ▪ 180 
үнэлэх ёстой асуудал ▪ 311 
үнэмлэх, гэрчилгээ ▪ 71 
үнэн ▪ 559 
үнэн зөв, бодит, баталгаатай ▪ 559 
үнэн зөв, лавтай, итгэл 

үнэмшилтэй ▪ 120 
үнэн зөвийг хянан шалгах ▪ 5 
үнэнч, шударга, чин сэтгэл ▪ 55 
үнäэсний үндсэн хууль ▪ 331 
үнэт зүйлийг өвлөж авах ▪ 142 
үнэт цаас ▪ 495 
үнэт цаас гаргах ▪ 266 
үнэт цаас төлөх үүрэг хүлээсэн 
этгээд ▪ 3 
үнэт цаас хадгалагч банк ▪ 495 
үнэт цаас хадгалах (худалдах 
зорилгогүйгээр) ▪ 278 
үнэт цаас худалдаж авах давуу 
эрх ▪ 400 
үнэт цаас эзэмшигч ▪ 132, ▪ 232 
үнэт цаас, бондын баталгаа 
гаргах ▪ 562 
үнэт цаас, өрийн бичиг, төлөх 
үүрэг ▪ 132 
үнэт цаасаар баталгаажсан бодит 
эрх ▪ 441 
үнэт цаасны арилжаа ▪ 496 
үнэт цаасны арилжааны нөөц 
▪ 469, ▪ 496 
үнэт цаасны арилжааны татвар  
▪ 496 
үнэт цаасны бизнес ▪ 495 
үнэт цаасны бүртгэл ▪ 132 
үнэт цаасны бүртгэл ▪ 453 
үнэт цаасны дилерийн холбоо  
▪ 495 
үнэт цаасны жагсаалтын 
зохицуулалт ▪ 496 
үнэт цаасны журмаар олж авсан 
баялгийн бодит эрх эзэмшигч  
▪ 232 
үнэт цаасны зах зээл ▪ 496 
үнэт цаасны зах зээл, арилжаа  
▪ 496 
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үнэт цаасны зах зээлийг 
тогтворжуулах сан ▪ 496 
үнэт цаасны захиалга ▪ 530 
үнэт цаасны компани, пүүс ▪ 495 
үнэт цаасны компаний стандарт 
тооцохтой холбоотой журам ▪ 455 
үнэт цаасны менежментийн хороо 
▪ 496 
үнэт цаасны мөнгөний хэмжээ ▪ 
29 
үнэт цаасны санхүүгийн компани ▪ 
495 
үнэт цаасны санхүүгийн 
корпораци ▪ 495 
үнэт цаасны тайлан ▪ 496 
үнэт цаасны түр хугацааны 
бүртгэлийн эрх ▪ 485 
үнэт цаасны үнэ ▪ 569 
үнэт цаасны хадгаламжийн 
бизнесийн зохицуулалт ▪ 496 
үнэт цаасны хадгалуулалт ▪ 141 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт ▪ 
495 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын 
итгэмжлэл ▪ 495 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын 
итгэмжлэлийн орлого ▪ 496 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын 
компани ▪ 495 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын 
сангийн ашиг ▪ 215 
үнэт цаасны хяналт ▪ 496 
үнэт цаасны хяналтын зөвлөл ▪ 
496 
үнэт чулуу ▪ 400 
үнэт чулууны сорил ▪ 400 
үнэт эдлэл ▪ 268 
үнэт эдлэл ▪ 568 
үнэтэй бараа ▪ 190 

үр ашиг ▪ 167 
үр ашиг, үр нөлөө, бүтээмж, 
чадвар, эрх зүйн чадвар, ажил 
хэрэгч байдал, мэдлэг, ашигтай 
байдал ▪ 167 
үр ашигтай гүйцэтгэх чадвар ▪ 67 
үр ашигтай стандарт хангасан 
машин ▪ 167 
үр бүтээл ▪ 120 
үр дүн тооцох менежментийн 
хугацаа ▪ 546 
үр дүн, үр дагавар, нөлөө, хууль 
зүйн үйлчлэл, мөн чанар ▪ 166 
үр дүнгүй, бүтээлгүй байдал ▪ 248 
үр дүнтэй ногдол ашиг ▪ 106 
үр нөлөө ▪ 167 
үр нөлөөтэй, хүчин төгөлдөр ▪ 166 
үр тариа ▪ 124 
үр тариа тарьдаг хүн, тариачин  
▪ 386 
үр тариалах бизнес ▪ 498 
үр удам үргэлжлүүлэгчгүй гэр бүл 
▪ 193 
үр удам, зулзага ▪ 350 
үр удам ▪ 292 
үр удам, хойч үе ▪ 292 
үр хөврөл, нян ▪ 218,  ▪ 370 
үр хөврөл, үүсэл ▪ 169 
үр хөндөх ▪ 2 
үргэлжилсэн гэмт хэрэг ▪ 108 
үргэлжлүүлэн боловсрол эзэмших 
коллеж ▪ 87 
үргэлжлүүлэхийг тушаах, 
зөвшөөрөх ▪ 354 
үргэлжлэл, хойшлуулах ▪ 107 
үргэлжлэх тухай бүртгэл ▪ 452 
үргэлжлэх хугацаа ▪ 376 
үргэлжлэх хугацаа, турш, зөрчил  
▪ 487 
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үржил шимтэй ногоон бүс ▪ 414 
үржих, мэдээ ▪ 550 
үржүүлэх, ургуулах, түгээх, 
олшруулах ▪ 418 
үрчилсэн эх ▪ 17 
үрчилсэн эцэг ▪ 16 
үрчилсэн эцэг, эх ▪ 17 
үрчилсэн эцэг, эх ▪ 365 
үрчилсэн эцэг, эх болон 
үрчлэгдсэн хүүхэд ▪ 17 
үрчилсэн эцэг, эх хүүхдийн 
харилцаа ▪ 365 
үрчлэлийг цуцлах ▪ 155 
үрчлэлийг цуцлах шалтгаан ▪ 442 
үрчлэлт эрхлэх 
байгууллага/агентлаг ▪ 16 
үрчлэлтийг хүчингүй болгох ▪ 477 
үрчлэлтийг цуцлах үндэслэл ▪ 70 
үрчлэлтийн тайлан ▪ 16 
үрчлэлтийн тухай тайлан ▪ 462 
үрчлэлтийн харилцаа ▪ 17 
үрчлэх, хүлээн авах, батлах ▪ 16 
үрчлэхтэй холбогдсон харилцааг 
цуцлах ▪ 155 
үрэлгэн ▪ 413, ▪ 549 
үрэлгэн байдал, мөнгө хамаагүй 
зарах ▪ 518 
үс засах бизнес ▪ 227 
үсчний бизнес ▪ 50 
үүд, орох тэмдгэлгээ ▪ 176 
үүдэлтэй байх, буруутгах 
үндэслэл ▪ 70 
үүргийг харилцан тооцох, 
хохиролгүй болгох ▪ 350 
үүргийн баталгаа ▪ 345 
үүргийн биелэлт ▪ 212 
үүргийн биелэлтийг шалгах ▪ 252 
үүргийн гүйцэтгэл ▪ 212, ▪ 375 
үүргийн гүйцэтгэлийг 

түдгэлзүүлэх ▪ 537, ▪ 538 
үүргийн гүйцэтгэлийн хяналт ▪ 534 
үүргийн даатгалын шагнал ▪ 289 
үүргийн зөрчил ▪ 57 
үүргийн зэрэглэл ▪ 83 
үүргийн худалдаа ▪ 373 
үүргийн хэмжээ ▪ 289 
үүргийн хязгаарлалт ▪ 289 
үүргээ биелүүлэхгүй байх ▪ 136 
үүргээ биелүүлэхгүй байх байдал 
▪ 340 
үүргээ биелүүлэхийг шаардах  
▪ 466 
үүргээ биелүүлээгүй тал, завшигч, 
шүүхэд очихоос зайлсхийгч, 
сахилга зөрчсөн цэрэг ▪ 137 
үүргээ биелүүлээгүй тухай 
шийдвэр гаргасны зардал ▪ 189 
үүргээ биелүүлээгүй этгээдүүдийн 
жагсаалт ▪ 293 
үүргээ гүйцэтгэж байгаад 
алагдсан цэрэг буюу цагдаа ▪ 511 
үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас 
барсан цэрэг буюу цагдаа ▪ 511 
үүргээ гүйцэтгэх явцдаа гэмтэж, 
шархдсан цэрэг буюу цагдаа ▪ 511 
үүргээ гүйцэтгэхгүй байх ▪ 340 
үүргээ сайн санаагаар биелүүлэх 
▪ 163 
үүргээ урвуулан ашиглах ▪ 571 
үүргээ хадгалж үлдэх ▪ 469 
үүргээ хариуцлагагүй биелүүлэх  
▪ 142 
үүргээ эс биелүүлэх ▪ 154 
үүргээ эс биелүүлэх ▪ 335 
үүргээ эс биелүүлэх, эс үйлдэхүй 
▪ 340 
үүргээс чөлөөлөх ▪ 149 
үүрэг биелүүлсэн этгээдийн 
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суброгаци ▪ 529 
үүрэг биелүүлэхдээ алдаа гаргах 
▪ 139 
үүрэг болгосон, заавал биелүүлэх 
▪ 54 
үүрэг гүйцэтгүүлэгч ▪ 346 
үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн цуцлах 
эрх ▪ 346 
үүрэг гүйцэтгэсэн этгээд ▪ 386 
үүрэг гүйцэтгэх газар ▪ 392, ▪ 393 
үүрэг нь хязгаарлагдаагүй 
ажилтан ▪ 170 
үүрэг нэгэн зэрэг гүйцэтгэх ▪ 508 
үүрэг хангуулахын тулд эд 
хөрөнгө барьцаалагч ▪ 155 
үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөгдөх 
дархан эрх ▪ 238 
үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөх ▪ 
187 
үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөх, эрх 
дарх олгох баримт бичиг ▪ 158 
үүрэг хариуцлагын баталгаа ▪ 577 
үүрэг хүлээсэн ноот бичиг ▪ 416 
үүрэг шилжүүлэлт, үүргийн 
эрхийн шилжүүлэлт ▪ 342 
үүрэг эс биелүүлэх ▪ 139 
үүрэг эс биелүүлэх, төлбөрөө 
хоцроох, шүүхэд эс очих ▪ 136 
үүрэг, баталгаа, өрийн бичиг, 
бонд ▪ 56 
үүрэг, өр төлсний гэрчилгээ ▪ 72,  
▪ 132 
үүрэг, өрийг хариуцах үйлдэл ▪ 7 
үүрэг, өрийн нэр ▪ 550 
үүрэг, төлөх үүрэг, хэлэлцээр, 
контракт ▪ 345 
үүрэг, хариуцлага ▪ 289 
үүрэг, хариуцлага биелүүлэх, 
хэрэгжүүлэх талаар давж заалдах 

гомдол гаргах ▪ 32 
үүрэг, хариуцлага, өр, төлбөр ▪ 288 
үүрэг, хариуцлагаас нийтэд нь 
чөлөөлөх, эрх дарх олгох ▪ 91 
үүрэг, хариуцлагаас хамт 
чөлөөлөгдөх/дархан эрх эдлэх  
▪ 269 
үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөх ▪ 187 
үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөх 
үйлдэл ▪ 8 
үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлсөн, 
дархан эрх олгосон тухай үнэмлэх 
▪ 72 
үүрэг, чиг үүрэг, ёс суртхууны 
үүрэг, дэглэм ▪ 163 
үүрэг/өр худалдан авах ▪ 539 
үүрэг/өрийн баталгаа ▪ 224 
үүрэгтэй холбогдсон асуудлыг 
харьяалан шийдвэрлэх ▪ 275 
үүрэгтэй холбоотой зохиомол 
хэрэг ▪ 263 
үүрэгтэй холбоотой хэрэг ▪ 263 
үүсгэн байгуулагч ▪ 244 
¿¿ñãýí áàéãóóëàõ зардал ▪ 244 
¿¿ñãýí áàéãóóëàã÷äûí хороо ▪ 244 
үүсгэн байгуулалт, албан тушаал 
дэвших, урамшуулах, хөхиүлэн 
дэмжих ▪ 417 
үүсгэн байгуулах хүсэлт ▪ 82 
үүсгэн байгуулах хэлбэр ▪ 210 
үүсгэн байгуулах эрхтэй этгээд  
▪ 386 
үүсгэн байгуулахад шаардлагатай 
зүйл ▪ 468 
үүсгэн байгуулсан, нэгтгэсэн 
тухай бүртгэл ▪ 452 
үүсгэх, байгуулах, төлбөр хийх ▪ 502 
үүссэн онцгой эрх, сервитут ▪ 514 
үхлийн аюултай зэвсэг ▪ 131
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факультет ▪ 196 
фермерийн аж ахуй эрхлэгчдийн 
холбоо ▪ 199 
фермерийн аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн ▪ 199 
Фермерийн газар ▪ 199 
Фермерийн газрыг сайжруулах  
▪ 199 
Фермерийн газрыг сайжруулах 
төсөл ▪ 199 
Фермерийн газрыг сайжруулах 
хоршоо ▪ 196 
Фермерийн газрыг түрээслүүлэх  
▪ 199 
Фермерийн газрын арилжаа ▪ 199 
Фермерийн газрын барьцаа авагч 
▪ 326 
Фермерийн газрын барьцаа, 
моргэйж ▪ 199 
Фермерийн газрын барьцааны 
эрх ▪ 199 
Фермерийн газрын бонд ▪ 199 
Фермерийн газрын зээл, түрээс  
▪ 199 
Фермерийн газрын орлого ▪ 199 
Фермерийн газрын татвар ▪ 199 
Фермерийн газрын татварын 
хэмжээ ▪ 438 
Фермерийн газрын шинэтгэл ▪ 199 
фермерийн холбоо, хоршоо ▪ 199 
фермерүүд болон загас 
агнуурчдын орлогын эх үүсвэр 
нэмэгдүүлэх хөгжлийн төсөв ▪ 145 
фермерүүд, загасчдын орлогын 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх төсөл  

▪ 416 
фермерүүд, загасчид ▪ 199 
фьючерсийн арилжаа, гүйлгээ  
▪ 214 
фьючерсийн бизнес ▪ 214 
фьючерсийн бизнес оператор  
▪ 214 
фьючерсийн Брокер ▪ 214 
фьючерсийн зах зээл ▪ 214 
фьючерсийн холбоо ▪ 214 
фьючерсийн хөрөнгийн бирж  
▪ 214 
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хаалттай боомт ▪ 338 
хаалттай, хориотой бүс ▪ 472 
хаалтын хугацаа ▪ 84 
хаана байгаа нь үл мэдэгдэх ▪ 564 
хаана, аль хавьцаа ▪ 580 
хааны гэр бүлийн нэр төр, газрын 
хэвлий ашиглах эрхийн төлбөр, 
лицензийн хураамж, зохиогчийн 
шагнал ▪486  
хаах үеийн арга хэмжээ ▪ 312 
хаах, зогсоох ▪ 507 
хаах, зогсоох тушаал ▪ 354 
хавсаргасан баримт бичиг ▪ 158 
хавтгай гадаргуу ▪ 233 
хагарал, задрал, хуваагдал, 
зөрөлдөх ▪ 518 
хагас хүн амьдран суудаг бүс ▪ 
499 
хагас хүчирхийлэл ▪ 435 
хагас шүүх ажиллагаа ▪ 435 
хагас эзэмшигч ▪ 435 
хагас эзэмшил ▪435 
хагас эрдэнийн чулуу ▪ 215 
хагацсан гэр бүлийн тэтгэвэр ▪ 
374 
хадгалагдсан хөрөнгө ▪ 527 
хадгалагдсан эд зүйлс ▪ 40 
хадгалагч, барьцаа хүлээн авагч, 
тээвэрлэгч, зээлдэгч, түрээслэгч ▪ 
48 
хадгалагч, итгэмжлэгдсэн этгээд ▪ 
141 
хадгалагч, өмчлөгч, асрагч, 
харгалзагч ▪ 278 
хадгаламжийн тусгай сан ▪ 517 

хадгалалт, агуулах ▪ 526 
хадгалалт, азналт, азнах эрх ▪ 474 
хадгалалт, хамгаалалт, байгаль 
орчин ▪ 103 
хадгалалт, эзэмшил, биелэлт, 
нуулт, дарагдуулалт, асрамж ▪ 
278 
хадгалалтын контракт ▪ 108 
хадгаламж ▪ 491 
хадгаламж хариуцагч ▪ 126 
хадгаламж хариуцсан төмрийн 
албан хаагч ▪ 428 
хадгаламж, дэнчин, барьцаа, 
урьдчилгаа ▪ 141 
хадгаламжид хийсэн хөрөнгө, 
мөнгө ▪ 213 
хадгаламжийн ажилтан ▪ 141 
хадгаламжийн банкны салбар  
▪ 141 
хадгаламжийн баримт бичиг ▪ 141 
хадгаламжийн баталгаа, итгэлцэл 
▪ 225 
хадгаламжийн гэрчилгээ ▪ 141 
хадгаламжийн данс ▪ 491 
хадгаламжийн дүн ▪ 141 
хадгаламжийн дэвтэр ▪ 141, ▪ 368 
хадгаламжийн журам ▪ 412 
хадгалах байр, агуулах ▪ 142 
хадгалах зардал ▪ 189 
хадгалалт сайжруулах, нэмэлт 
бодис ▪ 12 
хадгалах эрхтэй этгээд ▪ 381 
хадгалж байх эрх ▪ 480 
хадгалуулагч, зээлдүүлэгч, 
түрээслүүлэгч, барьцаа өгөгч ▪ 48 
хадгалуулалтын хөлс ▪ 76 
хадгалуулсан мөнгө ▪ 324 
хадгалуулсан мөнгөний үнийн дүн 
▪ 141 

Õ

Õ 
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хадгалуулсан өмч ▪ 104 
хадгалуулсан өмч, эд юмс ▪ 141 
хадгалуулсан хөрөнгө, эд зүйл 
хариуцагч ▪ 126 
хазаарлах, багтаамж ▪ 107 
хазайлт, налалт ▪ 508 
хайнаг шар, үхэр, морьд ▪ 362 
хайнга оруулсан, бүртгүүлсэн, 
тэмдэглүүлсний нэмэлт татвар ▪ 
11 
хайхрамжгүй байдлаас болж 
гарсан гал ▪ 203 
хайхрамжгүй байсны торгууль ▪ 
203 
хайхрамжгүй, тоомсоргүй ▪ 335 
хайхрамжгүй, хариуцлагагүй 
байдал ▪ 335 
хайхрамжгүйгээс тэсрэх бодис 
дэлбэлэх ▪ 144 
хайхрамжгүйн төлөө торгууль 
төлөх хэрэг ▪ 69 
хайхрамжгүйн улмаас хүний амь 
нас хохироох ▪ 233 
халаа, солио, сэлгээ, өв 
залгамжлалын эрх ▪ 531 
халаалт хэрэглэдэг төхөөрөмж ▪ 
230 
халаасны мөнгө төлөх ▪ 149, 371 
халамж үзүүлэх болон асран 
хамгаалах тухай шүүхийн 
шийдвэр ▪ 585 
халамж, асрамж, анхаарал ▪ 67 
халамжийн асуудал хариуцдаг 
онцгой байгууллага ▪ 185 
халамжийн асуудал хариуцдаг 
тусгай байгууллага ▪ 184 
халамжийн асуудал хариуцсан 
байгууллага ▪ 357 
халамжлах, асран хамгаалах ▪ 67  

халамжлах, итгэл хүлээх чадвар  
▪ 67 
халах ▪ 149 
халах, огцруулах шийдвэр ▪ 134 
халах, салангид ▪ 503 
халдвар авсан хүн ▪ 248 
халдвар, хордлогоос урьдчилан 
сэргийлэх ▪ 404 
халдварт өвчин ▪ 248 
халдвартай өвчин ▪ 107 
халдлага, эзлэн авах, эрхэд 
халдах, эрхийн зөрчил ▪ 263 
халуун мөрөөр нь мөшгих эрх  
▪ 479 
халуун рашаан ▪ 234 
хамаарагч, итгэмжлэгдсэн этгээд 
▪ 413 
хамааралтай газар ▪ 38 
хамааралтай компани, пүүс ▪ 456 
хамаарах зах зээл ▪ 456 
хамааруулсан эд юмс ▪ 38 
хамаатан садан ▪ 457 
хамгаалагдсан өмч ▪ 403 
хамгаалагч ▪ 421 
хамгаалагчдын дарга ▪ 534 
хамгаалал, өмгөөлөл ▪ 137 
хамгаалалт ▪ 420 
хамгаалалт болон ажиглалт ▪ 496 
хамгаалалт болон зааварчлага  
▪ 420 
хамгаалалт шаардах хүүхэд ▪ 78 
хамгаалалт шаардлагатай этгээд 
▪ 384 
хамгаалалт, хадгалалт ▪ 403 
хамгаалалт, хадгалалтын бүртгэл 
▪ 403 
хамгаалалт, эрх сэргэх, цагаатгал 
▪ 571 
хамгаалалтад байвал зохих 
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хүүхэд ▪ 78 
хамгаалалтад байх ёстой этгээд ▪ 
385 
хамгаалалтад зориулсан мөнгө 
болон бараа ▪ 324 
хамгаалалттай мөнгө, эд юмс ▪ 
420 
хамгаалалттай ой ▪ 420 
хамгаалалттай өсвөр насныхан ▪ 
420 
хамгаалалттай хадгаламж ▪420 
хамгаалалттай хүн ▪ 420 
хамгаалалтын албаны цагдаа ▪ 
498 
хамгаалалтын арга хэмжээ ▪ 403 
хамгаалалтын байгууламж ▪ 421 
хамгаалалтын байршил ▪ 421 
хамгаалалтын бүртгэл ▪ 451 
хамгаалалтын бүс ▪ 420, ▪ 421, ▪ 
489 
хамгаалалтын гэрчилгээ ▪ 126 
хамгаалалтын дүүрэг, нутаг 
дэвсгэр ▪ 403 
хамгаалалтын зардал ▪ 116 
хамгаалалтын зорилгоор цагдан 
хорих тухай шүүхийн шийдвэр ▪ 
585 
хамгаалалтын ногоон бүс ▪ 222 
хамгаалалтын саатуулах байр ▪ 
421 
хамгаалалтын саатуулах байрны 
хяналт ▪ 153 
хамгаалалтын саатуулах байрыг 
хэрэглэх ▪ 421 
хамгаалалтын саатуулах газар ▪ 
421 
хамгаалалтын талбай ▪ 489 
хамгаалалтын татвар ▪ 137 
хамгаалалтын тушаал ▪ 421 

хамгаалалтын тэмдэг ▪ 489 
хамгаалалтын үйл ажиллагаа  
▪ 403 
хамгаалалтын эрх бүхий 
байгууллага ▪ 420 
хамгаалан хорих байгууламж  
▪ 194 
хамгаалах алба ▪ 420 
хамгаалах арга ▪ 137 
хамгаалах байгууламж ▪ 194 
хамгаалах гэрээ,  хуульд 
хамаарах этгээд ▪ 385 
хамгаалах зорилгоор албадан 
саатуулах шийдвэр ▪ 577 
хамгаалах зорилгоор 
баривчлуулах тухай хүсэлт ▪ 466 
хамгаалах тушаал ▪ 421 
хамгаалах үндэслэл ▪ 223 
хамгаалах үүрэг ▪ 164, ▪ 471 
хамгаалах хүчин чадал ▪ 497 
хамгаалах, нөөцлөх үйлдэл ▪ 8 
хамгаалах, сэргийлэх ▪ 489 
хамгаалах, хадгалах ▪ 103 
хамгаалах, харуул хамгаалалт  
▪ 225 
хамгаалалттай шорон ▪ 489 
хамгийн бага татвар ▪ 320 
хамгийн доод үнэ ▪ 57 
хамгийн дээд үнэ ▪ 231, 311 
хамгийн их хэмжээ ▪ 283 
хамгийн сүүлийн хугацаа ▪ 64 
хамгийн хямд үнэ ▪ 301 
хамт ажиллагч ▪ 86 
хамт амьдардаг хамаатнууд ▪ 457 
хамт амьдардаг хүн ▪ 388 
хамт оршин суудаг хамаатнууд  
▪ 457 
хамт, дагалдаж явахыг тушаах, 
зөвшөөрөх ▪ 354 

Õ 
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хамтарсан агент/төлөөлөгч ▪ 269 
хамтарсан арга хэмжээ ▪ 86 
хамтарсан байгууллага ▪ 271 
хамтарсан батлан даагч ▪ 85,  
хамтарсан батлан даагч ▪ 270 
хамтарсан батлан даагч ▪ 271 
хамтарсан бизнес/төсөл ▪ 269 
хамтарсан болон өөр өөр батлан 
даагч ▪ 269 
хамтарсан болон салангид татвар 
төлөлт ▪ 269 
хамтарсан болон тусдаа зээлдэгч 
▪ 269 
хамтарсан гэрээслэл биелүүлэх ▪ 
271 
хамтарсан даатгал ▪ 270 
хамтарсан дүрэм, захирамж ▪ 271 
хамтарсан захирал ▪ 85 
хамтарсан зохиогч ▪ 84 
хамтарсан маргаан, зарга ▪270 
хамтарсан менежер ▪ 85 
хамтарсан нийгэмлэг, холбоо ▪ 
113 
хамтарсан өв залгамжлагч ▪ 85 
хамтарсан өв залгамжлал ▪ 270 
хамтарсан өв залгамжлалын 
хувьцаа ▪ 504 
хамтарсан өргөдөл ▪ 269 
хамтарсан төлөөлөгч/хамтын 
төлөөлөл ▪ 271 
Хамтарсан төсөл/ бизнес/ 
компани ▪ 19 
хамтарсан удирдлага ▪ 270 
хамтарсан үнэт цаасны бүртгэл ▪ 
264 
хамтарсан үүрэг хүлээгч, хамтын 
өртөн ▪ 85 
хамтарсан хамгаалалт ▪ 85 
хамтарсан хариуцагч ▪ 269 

хамтарсан хариуцлага ▪ 270 
хамтарсан хөрөнгө 
оруулалт/үйлдвэрлэл ▪ 270 
хамтарсан хөрөнгө оруулалтын 
болон үйлдвэрийн хэлэлцээр  
▪ 270 
хамтарсан хуралдаан ▪ 270 
хамтарсан хэрэг, маргаан 
шүүхээр шийдвэрлэх ▪ 269 
хамтарсан хэрэг, үүргийг 
гүйцэтгэх алба ▪ 187 
хамтарсан шүүхийн шүүгч ▪ 272 
хамтарсан, нэгдэн элссэн ▪ 19 
хамтдаа ▪ 272 
хамтлаг, бүлэглэл, зэвсэгт бүлэг 
дээрэм ▪ 49 
хамтрагч худалдаачин, бизнесмэн 
▪ 200 
хамтрагчид ▪ 367 
хамтралжилт ▪ 87 
хамтран ▪ 87 
хамтран амьдардаг газар ▪ 392 
хамтран амьдрагч ▪ 384 
хамтран амьдрах ▪ 296 
хамтран амьдрах ▪ 86 
хамтран амьдрах газар ▪ 86 
хамтран батлан даагч ▪ 84 
хамтран боловсруулсан хөтөлбөр 
▪ 272 
хамтран гүйцэтгэх гэрээний үнэ  
▪ 405 
хамтран даргалагч ▪ 84 
хамтран нэхэмжлэгчид ▪ 84 
хамтран нэхэмжлэл гаргах эрх  
▪ 479 
хамтран оролцогчийн харилцаа  
▪ 4 
хамтран оролцох ▪ 366 
хамтран өв залгамжилсан өмч  
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▪ 272 
хамтран өв/эрх залгамжлагч ▪ 270 
хамтран өвлөгчдийн дундын 
өвлөсөн хөрөнгө ▪ 250 
хамтран өмчилсэн, эзэмшсэн ▪ 85 
хамтран өмчлөх эрх ▪ 271 
хамтран өмчлөх эрхтэй этгээд 
▪382 
хамтран сонсох, шалгах ▪ 88 
хамтран татвар төлөх ▪ 271 
хамтран үйлдсэн гэмт хэрэг ▪ 3 
хамтран үүрэг гүйцэтгэгчид ▪ 84 
хамтран хариуцагчид, шүүгдэгчид 
▪ 84 
хамтран хариуцлага хүлээх этгээд 
▪ 382 
хамтран эзэмшдэг хөрөнгө хуваах 
▪ 366 
хамтран эзэмшигч ▪ 85, ▪ 271 
хамтран эзэмших ▪ 271 
хамтран эзэмших үнэт цаасны 
жагсаалт ▪ 293 
хамтран эзэмшсэн ▪ 85 
хамтран ярилцах уулзалт ▪ 271 
хамтын ажиллагаа, хамтарсан 
үйлдэл, хоршоо ▪ 113 
хамтын ажиллагааны төсөл ▪ 113 
хамтын аюулгүй байдал ▪ 271 
хамтын аюулгүй байдлын эрх ▪ 
482 
хамтын аюулгүй байдлын эрхийг 
тогтоосон гэрээ ▪ 110 
хамтын аюулгүй байдлын эрхийн 
үндэслэл ▪ 179 
хамтын барааны тэмдэг ▪ 87 
хамтын батлан даалт ▪ 270 
хамтын болон бие 
даасан/салангид ▪ 272 
хамтын болон салангид баталгаа 

▪ 269 
хамтын болон салангид өр 
төлбөр ▪ 269 
хамтын болон салангид төлбөр  
▪ 269 
хамтын болон салангид үүрэг  
▪ 269 
хамтын болон хувийн зээл ▪ 269 
хамтын бүтээл ▪ 272 
хамтын гарын үсэг ▪ 271 
хамтын гэрээ байгуулах ▪ 99 
хамтын гэрээ байгуулах тухай 
хэлэлцээр ▪ 87 
хамтын гэрээ байгуулах тухай 
хэлэлцээр хийх эрх ▪ 479 
хамтын, дундын хадгаламж ▪ 329 
хамтын зээл ▪ 269 
хамтын нэхэмжлэл ▪ 85 
хамтын өмчлөл ▪ 87 
хамтын өмчлөл дэх хувь хэмжээ  
▪ 397 
хамтын төсөл ▪ 113 
хамтын хамгаалалтын бүртгэл  
▪ 452 
хамтын хэлэлцээр ▪ 87 
хамтын хэлбэр, байгууллага ▪ 88 
хамтын хэрэглээ ▪ 272 
хамтын шүүхийн гишүүн ▪ 315 
хамтын эзэмшил ▪ 85 
хамтын эзэмшлийн барааны 
тэмдэг ▪ 271 
хамтын эзэмшлийн газар ▪ 85 
хамтын эзэмшлийн өмч ▪ 85 
хамтын эзэмшлийн хувьцаа ▪ 85 
хамтын эзэмшлийн хэсэг, нэгж  
▪ 85 
хангагдаагүй, эсрэг байгаа тухай 
мэдүүлэг ▪ 34 
хангагдаагүйг давж заалдах шүүх 

Õ 
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ажиллагаа ▪ 558  
хангагдах гомдлын шаардлага ▪ 
495 
хангагдах, эсэргүүцлийн үндэслэл, 
шалтгаан ▪ 223 
хангалт, нөөцийн үнэ ▪ 568 
хангалтгүй гэж давж заалдах ▪ 32 
хангамж, нөөц, заалт ▪ 422 
хангамжийн санг эрхлэх ▪ 14 
хангамжийн, бэлтгэн нийлүүлэх 
гэрээ ▪ 109 
ханган нийлүүлэх хэлэлцээр, 
гэрээ ▪ 21 
хандив ▪ 160, ▪ 579  
хандив өргөх оролцох үйлдэл ▪ 8 
хандив цуглуулах үүрэгтэй этгээд 
▪ 385 
хандив, тусламж, төлбөр, хувь 
нэмэр ▪ 110 
хандивлагч, хувь нэмэр оруулагч ▪ 
111 
хандивласан өмч ▪ 110 
хандивласан хөрөнгө ▪ 110 
хандивласан хувь ▪ 111 
хандивласан хувьцаа ▪ 110 
хандивлах оролцох үйлдэл ▪ 7 
хандивын гэрчилгээ ▪ 110 
хандивын нийт дүн ▪ 552 
хандивын нийт хэмжээ ▪ 20 
хандивын нотолгоо ▪ 404 
хандивын татвар ▪ 160 
хандивын татвар ногдуулалт ▪ 160 
хандивын татварын хэмжээ ▪ 160 
хандивын үнэт цаас ▪ 111 
хандивын хувь ▪ 111 
хандивын хэмжээ ▪ 27 
хандивын эрх зүй таамаглал ▪ 286 
хандив, тусламж хүлээн авагч ▪ 
160 

хар ажилчин ▪ 584 
хар шуурга, үерийн уршгаар 
гарсан хохирол ▪ 128 
хараат эзэмшил ▪ 48 
хараатай нислэгийн цаг уурын 
нөхцөл ▪ 572 
Харагдахуй, үзэгдэл ▪ 498 
харангуут ▪ 42 
харгалзан хүргэх, дагалдах, 
харуул гаргаж үдэх ▪ 179 
харилцаа холбоо, мэдээллийн 
хэрэгсэл ▪ 92 
харилцаа холбооны агентлаг ▪ 92 
харилцаа холбооны асуудал ▪ 92 
харилцаа холбооны газар ▪ 349 
харилцаа холбооны нууцыг 
хамгаалах ▪ 420 
харилцааны байдал ▪ 524 
харилцааны төвшин ▪ 138 
харилцан адил байх зарчим ▪ 443 
харилцан адил байх 
хэлэлцээрийн журам ▪ 443 
харилцан адил байх 
хэлэлцээрийн журам ▪ 412 
харилцан ашиг тус ▪ 329 
харилцан буулгалт, үнэ 
хямдруулалт, зөвшөөрөл, 
концессын гэрээ ▪ 99 
харилцан даатгал ▪ 329 
харилцан дэмжлэг үзүүлэх 
хугацаа, нөхцөл ▪ 547 
харилцан зээлдэх ▪ 329 
харилцан тайлагнах хугацаа ▪ 377 
харилцан туслалцаа ▪ 329 
харилцан туслалцаа, ач тус ▪ 329 
харилцан туслалцаа, хамтын 
ажиллагаа ▪ 329 
харилцан туслалцааны тогтолцоо 
▪ 329 
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харилцан туслалцааны төлбөр  
▪ 200 
харилцан туслалцах нийгэмлэг  
▪ 329 
харилцан туслалцах сан, мөнгө  
▪ 329 
харилцан туслалцах хоршоо, 
нийгэмлэг ▪ 329 
харилцан туслах сан, хөрөнгөөс 
төлбөр хийх ▪ 371 
харилцан туслахаар тохиролцох  
▪ 39 
харилцан хамаарал, уялдаа ▪ 116 
харилцан, хоёр талын ▪ 328 
харилцан, хоёр талын, эрх тэгш  
▪ 443 
харилцах данс, тооцооны дэвтэр  
▪ 4 
харилцах дансны гүйлгээ ▪ 125 
харилцах туслах хугацаа ▪ 377 
харилцах, удирдах, үргэлжлүүлэх 
▪ 68 
хариу үйлдэл▪ 435 
хариу авалт, хариу арга хэмжээ 
▪473  
хариу авах, үзэн ядах гэмт хэрэг ▪ 
474 
хариу арга хэмжээ авахад 
хэрэгтэй зүйлс ▪ 468 
хариу тайлбар, ашиг, төлбөр ▪ 117 
хариу үүрэг ▪ 117 
хариуцагч ▪ 471 
хариуцагч ирээгүйн улмаас 
нэхэмжлэгчид ашигтай гарсан 
шийдвэр, эчнээ шийдвэр ▪ 272 
хариуцагч төлбөрийг хойшлуулах 
▪ 138 
хариуцагч, шүүгдэгч, яллагдагч, 
өмгөөлүүлэгч ▪ 137 

хариуцагчид төлөх ▪ 370 
хариуцагчид төлөх чек ▪ 76 
хариуцах үйлдэл ▪ 7 
хариуцах хувьцааны хэмжээ ▪ 29 
хариуцлага, чиг үүрэг, хэрэг 
хариуцах чадвар, төлбөр 
хариуцах чадвар ▪ 471 
хариуцлагаас чөлөөлөх ▪ 457 
хариуцлагагүйн торгуулийг 
шилжүүлэх ▪ 239 
хариуцлагагүйн торгууль 
ногдуулах ▪ 153 
хариуцлагагүйн торгууль 
ногдуулах шийдвэр ▪ 153 
хариуцлагагүйн төлөө торгууль 
ногдуулах ▪ 239 
хариуцлагын даатгалын гэрээ ▪ 
109 
хариуцлагын нийт дүн ▪ 552 
хариуцлагын хувь хэмжээ ▪ 397 
хариуцлагын хэм хэмжээ ▪ 407 
хариуцлагын хязгаарлалт ▪ 473 
харти, дүрэм, хөлслөх, 
тээвэрлэлтийн гэрээ ▪ 76 
харуул хамгаалалттай хүргүүлэх, 
харуул, хамгаалалт, харгалзагч  
▪ 112 
харуул, манаа ▪ 497 
харуул, манаа, асран хамгаалагч 
▪ 126 
харуулах, нотлох баримт, жагсаал 
цуглаан ▪ 140 
харъаллаас гадуур ▪ 193 
харъяалал, иргэншлээ сэргээх ▪ 
455 
харьцаа, тооны харьцаа ▪ 438 
харьцаа, хандлага, эмчилгээ, 
сувилгаа ▪ 558 
харьцангуй олонхийн санал ▪ 395 
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харьцангуй хайхрамжгүй, 
хариуцлагагүй байдал ▪ 93 
харьцангуй цэвэрхэн бүс ▪ 457 
харьяалал, шүүх өөрчлөгдөх ▪ 75 
харьяалалгүй, эрхийн чадваргүй ▪ 
243 
харьяаллыг нэгтгэх ▪ 105 
харьяаллыг шилжүүлэх ▪ 555 
харьяалсан улсын хууль ▪ 288 
харьяат болох зөвшөөрөл ▪ 380 
харьяат иргэн болголт ▪ 334 
хасаж тооцох, хязгаарын хугацаа 
▪ 184 
хасах, үл хэрэглэх хугацаа ▪ 377 
хасах, үл хэрэглэх шалтгаан ▪441 
хатаах, сэврээх ▪ 161 
хатгагч ▪ 253 
хатуу, харгис хандах ▪ 236 
хатуу, хэрцгий, танхай 
үйлдэл/харьцаа ▪ 228 
хахууль ▪ 56 
хахууль авах ▪ 3 
хахууль авсан гэмт хэрэг ▪ 122 
хахууль өгөхийг завдсан гэмт 
хэрэг ▪ 122 
хахууль өгөхөөр оролдох ▪ 56 
хахууль, хахуульдах ▪ 56 
хашаа ▪ 59 
хашиш (мансууруулах бодис) ▪ 
228 
хаяа нийлсэн хөрш, саахалт айл ▪ 
12 
хаяг ▪ 12 
хаягдал ▪ 143 
хаягдал зайлуулах байгууламж ▪ 
143 
хаягдал зайлуулах тусгай 
байгууламж ▪ 518 
хаягдал тос зайлуулах 

байгууламж ▪ 578 
хаягдал тээвэрлэх хөлөг онгоц ▪ 
578 
хаягдал ус ▪ 578 
хаягдал ус зайлуулах ▪ 578 
хижээл, ахимаг настай, хөгшин 
хүн ▪19 
хий үзэгдэл ▪ 227 
хий цацагч ▪ 215 
хий юм харах, сонсох ▪ 227 
хиймлээр үр тогтоох ▪ 40 
хиймэл арал ▪ 40 
хиймэл дагуул ▪ 491 
хиймэл, хуурамч, дууриамал ▪ 323 
хийснээрээ цалинжих ▪ 391 
хил ▪ 57 
хил залгаа газрыг дайрч өнгөрөх 
эрх ▪ 480 
хил, зааг, хязгаар ▪ 102 
хилийн чанад дахь дипломат 
төлөөлөгчийн газар ▪ 146 
хилийн чанадад төлсөн татварын 
хөнгөлөлт ▪ 541 
хилийн чанадад үүрэг гүйцэтгэх ▪ 
163 
хилийн чанадад цагаачлах хүн ▪ 
169 
хилийн чандад амьдарч буй 
Солонгосын иргэн ▪ 279 
хилийн шугам ▪ 140 
хилийн шугам, хязгаар ▪ 56 
хиллэх, үүрэг хүлээх ▪ 57 
хилсээр буруутгах, яллах ▪ 197 
хилээр нэвтрэн орсон бүртгэл ▪ 
451 
химийн бодис ▪ 77 
химийн бодисыг шалгах бүлэг, 
корпус ▪ 77 
хог зайлуулах, боловсруулах ▪ 
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578 
хог зайлуулах, боловсруулах 
байгууламж ▪578 
хог хаягдал хаягч ▪ 578 
хог хаягдлын менежментийн сан ▪ 
578 
хог хаях далайн бүс ▪ 578 
хог, хаягдал ▪ 578 
хогийн бохирдлоос хамгаалах 
төхөөрөмж ▪ 578 
хоёр жилийн бакалаврын 
сургалттай дээд сургууль ▪ 560 
хоёр тал ▪ 57 
хоёр талт гэрээ ▪ 53 
хоёр талын компани ▪ 329 
хоёр талын тохиролцоо, 
зөвлөлдөөн ▪ 329 
хоёр талын тохиролцооны журам 
▪ 328 
хоёр талын төлөөлөл ▪ 463 
хоёр талын хандив, хөрөнгө 
оруулалт ▪ 329 
хоёр талын хэлэлцээр, 
зөвлөлдөөн ▪ 443 
хоёрдмол, давхар харьяалал ▪ 
162 
хоёрдогч татвар төлөгч ▪ 494 
2 дугаар ангиллын байгууламж ▪ 
83 
2 дугаар зэргийн бүтээгдэхүүн ▪ 
83 
2 дугаар зэрэглэлийн бизнес 
эрхлэгч ▪ 83 
хожимдож ирэх ▪ 138 
хожмын төгсгөл ▪ 530 
хойд эх ▪ 525 
Хойт Солонгосоос зугтан ирсэн 
байнгын оршин суугч ▪ 470 
хойшлогдсон актив ▪ 137 

хойшлуулагдсан төлбөрийн 
хэмжээ ▪ 26 
хойшлуулалт, түдгэлзүүлэлт, 
дуусгавар болголт ▪ 525 
хойшлуулалт, ухраалт ▪ 399 
хойшлуулалт, хугацаа сунгалт, 
саатал ▪ 138 
хойшлуулах, завсарлах, тарах  
▪ 12 
хойшлуулсан хугацаанд 
нэхэмжлэх ▪ 87 
хойшлуулашгүй баривчилгаа  
▪ 169 
хойшлуулшгүй хамтарсан зарга  
▪ 335 
холбогдол, хамаарал ▪ 458 
холбогдолтой баримт бичиг ▪ 456 
холбогдолтой мэргэжилтэн ▪ 190 
холбогдолтой хууль ▪ 456 
холбогдолтой хууль, дагалдах 
дүрэм ▪ 456 
холбогдолтой, хамааралтай ▪ 458 
холбогдох албан тушаалтан ▪ 458 
холбогдох байгууламж ▪ 456, ▪ 458 
холбогдох баримт бичиг ▪ 458 
холбогдох баримтыг тогтооход 
алдаа гаргах ▪ 322 
холбогдох газар ▪ 569 
холбогдох жил ▪ 458 
холбогдох зах зээл ▪ 458 
холбогдох компани ▪ 92 
холбогдох компани, пүүс ▪ 458 
холбогдох өөрчлөлттэйгээр 
хэрэглэх ▪ 36 
холбогдох сайд ▪ 458 
холбогдох хувь ханган 
нийлүүлэгчдийн татварын нийт 
нэхэмжлэл ▪ 552 
холбогдох хууль ▪ 458 
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холбогдох хууль болон дагалдах 
дүрэм ▪ 458 
холбогдох хүмүүсийн хурал ▪ 40 
холбогдох хүмүүсийн цугларалт ▪ 
103 
холбогдох хэрэг ▪ 68, 456, ▪458, ▪  
холбогдох шинжээч, мэргэжилтэн 
▪ 456 
холбогдох шүүх хурал ▪ 458 
холбогдох этгээд ▪ 456 
холбогдох яам ▪ 321, ▪ 458 
холбогдох, зохих ёсны ▪ 37 
холбогдох компани, пүүс ▪ 456 
холбогдох төрийн албан тушаал ▪ 
427 
холбоо байгуулах тухай гэрээ ▪ 42 
холбоо, нийгэмлэгийн дүрэм ▪ 487 
холбоо, нэгдэл ▪ 25, ▪ 103 
холбоо, нэгдэл, гэрлэлт ▪ 24 
холбоо, нэгдэл, танил тал, гэмт 
холбоо, үйлчлүүлэгчид ▪ 103 
холбоо, федераци ▪ 199 
холбооны агентлаг ▪ 331 
холбооны гишүүн ▪ 315 
холбооны гишүүн ▪ 563 
холбооны улс ▪ 199 
холбоотой гэмт хэрэг ▪ 103 
холбоотой хүн ▪ 99 
холбоотой, хамаатай этгээд ▪ 381 
холимог ашиг сонирхол ▪ 97 
холимог зээл, гомдлын нэгдмэл 
шаардлага ▪ 96 
холимог зээлдэгч ▪ 97 
холимог орлого ▪ 96 
холимог орлогын татвар ▪ 96 
холимог түрээс ▪ 88 
холын төрөл, садан, хангалт,  
дэнчин ▪ 86 
холын тээврийн бизнес ▪ 559 

холын тээврийн бизнес эрхлэгч ▪ 
559 
холын цусан төрөл, садан ▪ 86 
хомсдлыг арилгах шийдвэр ▪ 154 
хомсдол ▪ 137 
хомсдлын тооцоо ▪ 65 
хомсдол, дутагдал ▪ 506 
хоол хийх ▪ 112 
хоол хүнс ▪ 206, ▪ 424 
хоол хүнс, эмчилгээний 
бүтээгдхүүн хариуцсан газар ▪ 206 
хоол хүнсний үйлчилгээ үзүүлэх 
бизнес ▪ 206 
хоолны порц ▪ 438 
хоолой, суваг ▪ 527 
дуу хоолойны бичлэг ▪ 511 
дуу хоолойны бичлэгийн 
продюссер ▪ 511 
хоорондоо холбоотой хэрэг ▪ 262 
хоосон газар ▪ 236 
хоосон завь ▪ 50 
хоосон маягт, нэхэмжлэл ▪ 55 
хоосон, үл орших, байхгүй байх  
▪ 339 
хоосон, эзэнгүй газар ▪ 172 
хор саад учруулах, хорлон 
сүйтгэх, үймээн самуун гаргах  
▪ 489 
хордлого, хордуулалт ▪ 395 
хориг ▪ 415 
хориг тавих тухай хүсэлт ▪ 466 
хориг цуцлах ▪ 153 
хориг, хориглох, эрх хасах, 
түдгэлзүүлэх, торгууль ▪ 49 
хориг, хязгаарлалт, татгалзал, 
эсэргүүцэл ▪ 57 
хориг, хязгаарлалт, хязгаарласан, 
гэрийн хорио, зохицуулсан хууль, 
дүрэм, арга хэмжээ ▪ 472 



 
931 

 

хоригдол ▪ 409, ▪ 408 
хоригийн хугацаа ▪ 378 
хориглолтын арга хэмжээ ▪313 
хориглосон асуудал ▪ 415 
хориглосон багаж хэрэгсэл ▪ 472 
хориглосон барьцааны 
нэхэмжлэл ▪ 82 
хориглосон бүс ▪ 415 
хориглосон заалт ▪ 416 
хориглосон тухай мэдэгдэл ▪ 341 
хориглосон тушаал ▪ 416 
хориглосон үйлдэл ▪ 415 
хориглосон хугацаа ▪ 416 
хориглох зүйл ▪ 528 
хориглох тухай тушаал ▪ 354 
хориглох үүрэг ▪ 164 
хориглохыг шаардах эрх ▪ 484 
хорио цээр, хөл хорих ▪ 434 
хорио цээрийн боомт ▪ 435 
хорио цээрийн гэрчилгээ ▪ 434  
хорио цээрийн хяналт ▪ 435 
хорио, бүслэлт ▪ 55 
хорих байгууламж, байгууллага  
▪ 115 
хорих саатуулах үндэслэл ▪ 223 
хорих ял эдэлж байсан хүн ▪ 182 
хорих, албадан саатуулах хугацаа 
▪ 376 
хорих, саатуулах, баривчлах ▪ 144 
хорих, саатуулах, баривчлах 
зөвшөөрлийг эрэгжүүлэх ▪ 186 
хорих, саатуулах, цагдан хорих 
газар ▪ 392 
хорих, саатуулах, цагдан хорих 
хугацаа ▪ 376 
хорих, хорих хугацаа ▪ 102 
хорих, цагдах, саатуулах өдрүүд ▪ 
131 
хорогдлын үнэ, зардал ▪ 142 

хорогдлын хязгаарлалт ▪ 291 
хорогдол тооцох дүн ▪ 142 
хорогдол, хөнгөлөлт ▪ 150 
хороо буюу комиссын гишүүн ▪ 91 
хороо, асран хамгаалагч ▪ 91 
хортой бодис, материал ▪ 228,  
▪ 552 
хортой зүйл, токсикоз ▪ 552 
хортой хийнээс хамгаалах ▪ 405 
хортой шингэн бодис/материал ▪ 
228 
хортой, аюултай материал ▪ 228 
хортой, сүйтгэгч хорхой шавжийн 
учруулсан хохирол ▪ 128 
хортон шавьж хянаж шалгагч ▪390 
хортон шавьжны буюу өвчний 
хяналт шалгалтын бизнес эрхлэгч 
▪ 390 
хоршоо, холбооны гишүүдийн 
нэрсийн жагсаалт ▪ 293 
хоршоо, хоршоолол ▪ 113 
хоршооны гишүүн ▪ 113 
хомсдол, хүрэлцэхгүй байх, ховор 
▪ 137 
хослол, нийцүүлэлт, арга мэх, 
холбоо, нэгтгэл ▪ 88 
хот байгуулалт, хотын хөгжил  
▪ 566 
хот төлөвлөлт ▪ 79, ▪ 566 
хот төлөвлөлтийн ажил ▪ 566 
хот төлөвлөлтийн байгууламж  
▪ 566 
хот төлөвлөлтийн дүүрэг/бүс ▪ 566 
хот төлөвлөлтийн татвар ▪ 79 
хот төлөвлөлтийн төслийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ▪ 186 
хот төлөвлөлтийн төслийн 
удирдагч, хариуцагч ▪ 566 
хот төлөвлөлтийн төсөл ▪ 566 
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хот төлөвлөлтийн тухай шийдвэр 
▪ 134 
хот хоорондын автобусны 
тээврийн үйлчилгээ ▪ 262 
хот хоорондын зорчигч тээврийн 
үйлчилгээ ▪ 262 
хот, хотын, орон нутаг ▪ 566 
хот, хөдөөгийн хамтын 
нийгэмлэгийн хэлбэр, үүргийг 
хослуулсан хот ▪ 79 
хотыг хөгжүүлэхэд зориулан 
урьдчилан төлөвлөсөн бүс ▪ 400 
хотыг хөгжүүлэхээр урьдчилан 
төлөвлөсөн бүс ▪ 400 
хотын бонд ▪ 328 
хотын дүүрэг байгуулах төсөл ▪ 
416 
хотын залгаа бүсэд ажил олгох 
үйлчилгээ үзүүлэх ▪ 268 
хотын захирагч ▪ 79 
хотын захиргааны байшин ▪ 79 
Хотын захиргааны захирамж ▪ 328 
хотын нисэх буудал эрхлэх 
бизнес ▪ 79 
хотын өр ▪ 328 
хотын татвар ▪ 79 
хотын төв ▪ 161 
хотын төв хэсгийн нисэх 
цогцолборын бизнес ▪ 318 
хотын төлөвлөгөө ▪ 79 
хотын төлөвлөлтийг тодорхойлох 
▪ 145 
хотын төлөвлөлтийн төслийг 
хэрэгжүүлэгч ▪ 238 
хотын төлөвлөлтийн төслийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө ▪ 238 
хотын төмөр замын корпораци ▪ 
566 
хотын хөгжлийн хаалттай бүс ▪ 

472 
хотын шинэ төлөвлөлт, шинэ 
хөгжил ▪ 566 
хотын шинэ хөгжлийн төсөл ▪ 567 
хохирлыг нөхөн арилгах, тэтгэмж 
олгох, тусламж үзүүлэх тухай 
тушаал, тогтоол ▪ 355 
хохирлыг хариуцах үүрэгтэй 
этгээд ▪ 383 
хохирлын даатгал ▪ 255 
хохирлын нөхөн төлбөр төлөх  
▪ 372 
хохирлын тооцоо гаргагч ▪ 13 
хохирлын тооцоо хийх, 
зохицуулах ▪ 13 
хохирлын үнэлгээ ▪ 128 
хохирогсодын гомдлоор үүсэх 
гэмт хэрэг ▪ 123 
хохирогч, золиос ▪ 570 
хохирогч, шархадсан хүн ▪ 69 
хохирол амссан талд буцааж өгөх 
▪ 475 
хохирол барагдуулах зөвлөл ▪ 93 
хохирол барагдуулах нэхэмжлэл  
▪ 245 
хохирол барагдуулах үүрэг ▪ 289 
хохирол нөхөн төлөх үүрэг ▪ 289 
хохирол нөхөн төлүүлэх тухай 
нэхэмжлэл ▪ 83 
хохирол нөхөн төлүүлэхээр 
шаардаж буй этгээд ▪ 380 
хохирол учруулагчийн хариуцах 
хэмжээ ▪ 26 
хохирол учруулсны нөхөн төлбөр 
▪ 93 
хохирол, алдангийн хэмжээ ▪ 28 
хохирол, гэм хор, алдагдал ▪ 145 
хохирол, өвчний нөхөн төлбөрийн 
тэтгэлэг ▪ 250 
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хохиролыг зохицуулах, үнэлэх 
бизнес ▪ 128 
хохиролыг нөхөн төлөх ▪ 245 
хохиролын хамрах ▪ 119 
хохирсон, гэмтэл авсан тал ▪ 250 
хоцорч ирэх ▪ 138 
Хөвөгч каргоны даатгал ▪ 206 
хөвөгч обьект ▪ 206 
хөвөгч хөрөнгө ▪ 206 
хөгжиж буй улс ▪ 145 
хөгжил дэвшил, хамаарлын 
харилцаа ▪ 457 
хөгжил, дэвшил, бүтээн босголт, 
ололт амжилт ▪ 146 
хөгжлийг хязгаарласан бүс ▪ 145 
хөгжлийг хязгаарласан бүс 
тогтоох ▪ 144 
хөгжлийн ач тусыг эдлэх ▪ 472 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
ажлын байрыг дэмжих ▪ 417 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг 
дэмжих ▪ 417 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ▪ 148 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
хөдөлмөрийн чадвар алдагдах, 
оюуны хомсдол, тахир дутуу ▪ 147 
хөгжлийн зарлагын нөхөн төлбөрт 
зориулан эрх бүхий 
байгууллагаас баталгаажсан 
газрын худалдаа ▪ 490 
хөгжлийн ололт, ашиг тус ▪ 145 
хөгжлийн өртөг, зардал ▪ 145 
хөгжлийн төлбөр ▪ 145 
хөгжлийн хязгаарлалттай бүс ▪ 
149 
хөгжмийн зохиол ▪ 328 
хөгжүүлэхээр урьдаас бэлдсэн 
бүс ▪ 145 

хөгшин, настан ▪ 548 
хөдлөх хөрөнгө ▪ 327 
хөдлөх хөрөнгийн бодит эрх ▪ 441 
хөдлөх хөрөнгийн бүрдүүлэлт  
▪ 186 
хөдлөх хөрөнгийн оронд түр 
хураах ▪ 423 
хөдлөх хөрөнгө барьцаалуулах  
▪ 394 
хөдлөх хөрөнгө нийлүүлэх тухай 
хүсэлт ▪ 466 
хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх ▪ 139 
хөдлөх эд хөрөнгө ▪ 76 
хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалагч  
▪ 394 
хөдлөх эд хөрөнгө нийлүүлэх 
хүсэлт ▪ 80 
хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх ▪ 362 
хөдлөх эд хөрөнгө саатуулах эрх  
▪ 290 
хөдөлгөөн, зорчих, шилжилт, 
суурьшилт, үйлдэл, зөөх, 
тээвэрлэх ▪ 327 
хөдөлмөр зохицуулалтын маргаан 
▪ 281 
хөдөлмөр зохицуулалтын 
харилцаа ▪ 281 
хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ  
▪ 280 
хөдөлмөр хамгааллын агентлаг  
▪ 172 
хөдөлмөр хангамжийг дэмжих сан 
▪ 281 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын 
зөвлөлгөө өгөх Зөвлөл ▪ 117 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
менежментийн сайжруулалт ▪ 240 
хөдөлмөр эрхлэх тухай бичгээр 
хийсэн контракт ▪ 587 
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хөдөлмөрийн албаны төрийн 
албан хаагч ▪ 428 
хөдөлмөрийн асуудал ▪ 280 
хөдөлмөрийн байгууллага ▪ 280 
хөдөлмөрийн байгууллага/холбоо 
▪ 280 
хөдөлмөрийн бодлого ▪ 171, 280 
хөдөлмөрийн бүтээмж ▪ 280 
хөдөлмөрийн бүтээмж, чадавхи ▪ 
280 
хөдөлмөрийн бүтээмж, чадвар ▪ 
280 
хөдөлмөрийн гэрээ ▪ 108, ▪ 171, ▪ 
280 
хөдөлмөрийн гэрээгээр 
ажилладаг ажилтан ▪ 213 
хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа ▪ 
376 
хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа ▪ 
546 
хөдөлмөрийн дотоод журам ▪486 
хөдөлмөрийн дүрэм, журам ▪ 172 
хөдөлмөрийн заавар, удирдамж ▪ 
171 
хөдөлмөрийн зах зээл ▪ 280 
хөдөлмөрийн зах зээлийг 
тогтворжуулах төсөл ▪ 172 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
тогтворжилт ▪ 172 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хандлага ▪ 172 
хөдөлмөрийн зуучлал ▪ 171 
хөдөлмөрийн зуучлал, 
зохицуулалт ▪ 170 
хөдөлмөрийн зуучлалын 
үйлчилгээ ▪ 280 
хөдөлмөрийн маргаан ▪ 280, ▪ 281 
хөдөлмөрийн маргаан зуучлал ▪ 
280 

хөдөлмөрийн маргаан хянан 
шалгах хороо ▪ 222 
хөдөлмөрийн менежемент ▪ 171 
хөдөлмөрийн менежементийн 
сайжруулалт ▪ 171 
хөдөлмөрийн менежер ▪ 171 
хөдөлмөрийн менежмент/ 
зөвлөгөө ▪ 281 
хөдөлмөрийн 
менежмент/зөвлөгөөний зөвлөл  
▪ 281 
хөдөлмөрийн мэргэжсэн зөвлөх 
▪ 74 
хөдөлмөрийн нөхцлийн шалгалт  
▪ 280 
хөдөлмөрийн нөхцөл ▪ 100 
хөдөлмөрийн нөхцөл, орчин ▪ 172 
хөдөлмөрийн орлого ▪ 242 
хөдөлмөрийн стандарт ▪ 281 
хөдөлмөрийн тогтвортой байдлыг 
хангах агентлаг ▪ 347 
хөдөлмөрийн төлөөлөгч ▪ 281 
хөдөлмөрийн тушаал ▪ 174 
хөдөлмөрийн удирдлага ▪ 280 
хөдөлмөрийн хамгааллын алба  
▪ 172 
хөдөлмөрийн харилцаа ▪ 172 
хөдөлмөрийн харилцаа ▪ 281 
хөдөлмөрийн харилцааны 
маргаан ▪ 148 
хөдөлмөрийн харилцааны тусгай 
зөвлөл ▪ 515 
хөдөлмөрийн хөдөлгөөн/үйл 
ажиллагаа ▪ 280 
хөдөлмөрийн хяналтын улсын 
байцаагч ▪ 280 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
түвшин ▪ 438 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 
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нөхөн олговор ▪ 93 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны нэг 
удаагийн тэтгэмж ▪ 302 
хөдөлмөрийн чадвараа алдасны 
тэтгэлэг ▪ 148 
хөдөлмөрийн чадвараа алдах ▪ 
300 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны 
тэтгэлэг ▪ 148 
хөдөлмөрийн чадвараа ноцтой 
алдах ▪ 501 
хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа ▪ 
281 
хөдөлмөрлөх хугацаа ▪ 171 
хөдөлмөрөөрөө хөрөнгө оруулах ▪ 
265 
хөдөмөрийн үйлчилгээ ▪ 281 
хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн 
цогцолбор ▪ 96 
хөдөө аж ахуй, загас агнуур, 
далайн бүтээгдэхүүн ▪ 21 
хөдөө аж ахуй, загас агнуурыг 
хөгжүүлэх бонд ▪ 21 
хөдөө аж ахуй, загас агнуурын 
бүтээгдэхүүн, бараа ▪ 22 
хөдөө аж ахуй, загас агнуурын 
тосго онцгой татвар ▪ 516 
хөдөө аж ахуй, загас агнуурын 
тосгоны орлогын эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх төсөл ▪ 416 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн ▪ 21, 
▪ 414 
хөдөө аж ахуйн корпораци ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн нийгэмлэг, 
хоршоо ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн нийгэмлэгийн 
корпораци ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн технологийн 
төвийн тэргүүн ▪ 229 

хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
комплекс ▪ 22 
хөдөө аж ахуйн хоршоо ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, 
технологийн хүрээлэнгийн 
ерөнхийлөгч ▪ 404 
хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, 
технологийн хүрээлэнгийн тэргүүн 
▪ 77, ▪ 229 
хөдөө аж ахуйн, тариалангийн 
газар ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн, тариалангийн 
химийн бодис ▪ 21 
хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, 
технологийн хүрээлэнгий захирал 
▪ 147 
хөлөг онгоц ▪ 504 
хөлөг онгоц ▪ 569 
хөлөг онгоц барьцаалах ▪ 326 
хөлөг онгоц дуудлагаар худалдах 
эрх ▪ 484 
хөлөг онгоц жолоодох ▪ 335 
хөлөг онгоц мөргөлдөх ▪ 88 
хөлөг онгоц саатуулах эрх ▪ 290 
хөлөг онгоц түрээслэгч ▪ 121, 288 
хөлөг онгоц түрээслэх бизнес  
▪ 569 
хөлөг онгоц түрээслэх эрх ▪ 285 
хөлөг онгоц хөлслөх, түрээслэх  
▪ 76 
хөлөг онгоц, гэх мэт ▪ 506 
хөлөг онгоцны ажилчин ▪ 170 
хөлөг онгоцны албан хаагч ▪ 505 
хөлөг онгоцны ангилалын холбоо 
▪ 505 
хөлөг онгоцны ахмад ▪ 305 
хөлөг онгоцны аюулгүйн 
төхөөрөмж ▪ 335 
хөлөг онгоцны баримт бичиг ▪ 569 
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хөлөг онгоцны барьцаа ▪ 505 
хөлөг онгоцны барьцаат зээл ▪ 
570 
хөлөг онгоцны бичиг баримт ▪ 505 
хөлөг онгоцны бүртгэл ▪ 505, ▪ 570 
хөлөг онгоцны бүртгэлийн 
гэрчилгээ ▪ 73 
хөлөг онгоцны бүртгэлийн дугаар 
▪ 570 
хөлөг онгоцны даатгал ▪ 255 
хөлөг онгоцны даац ▪ 550 
хөлөг онгоцны давуу эрх ▪ 408 
хөлөг онгоцны жолоодлого ▪ 505 
хөлөг онгоцны жолоодлого ▪ 335 
хөлөг онгоцны жолооч ▪ 335 
хөлөг онгоцны журнал ▪ 505 
хөлөг онгоцны засвар ▪ 461, ▪ 505 
хөлөг онгоцны зогсоол ▪ 325 
хөлөг онгоцны зогсоолын 
байгууламж ▪ 505, ▪ 570 
хөлөг онгоцны зогсоолын 
хураамж ▪ 325 
хөлөг онгоцны их биений даатгал 
▪ 235 
хөлөг онгоцны менежер ▪ 505, ▪ 
570 
хөлөг онгоцны менежмент ▪ 305, ▪ 
505, ▪ 569 
хөлөг онгоцны менежментийн 
бизнес, алба ▪ 505 
хөлөг онгоцны менежментийн 
бизнес, үйлчилгээ ▪ 569 
хөлөг онгоцны олон улсын 
бүртгэл ▪ 261 
хөлөг онгоцны сүйрэл, сүйрсэн 
хөлөг онгоц ▪ 506 
хөлөг онгоцны тэмдэглэл, бүртгэл 
▪ 299 
хөлөг онгоцны тавцан дээр ачих ▪ 

296 
хөлөг онгоцны туслах ▪ 570 
хөлөг онгоцны түрээс ▪ 285 
хөлөг онгоцны тэмдэглэлийн 
дэвтэр ▪ 299 
хөлөг онгоцны тээвэр хийх талаар 
зохих хүчин чармайлт тавих үүрэг 
▪ 164 
хөлөг онгоцны тээвэр эрхлэх 
бизнес ▪ 505 
хөлөг онгоцны улсын харъяаллын 
тухай гэрчилгээ ▪ 73 
хөлөг онгоцны улсын харьяаллын 
гэрчилгээ ▪ 71 
хөлөг онгоцны үзлэг ▪ 505 
хөлөг онгоцны үндэсний 
харьяаллын түр гэрчилгээ ▪ 423 
хөлөг онгоцны үнэ ▪ 568 
хөлөг онгоцны хамтран эзэмшигч 
▪ 85 
хөлөг онгоцны хамтын эзэмшил  
▪ 85 
хөлөг онгоцны харьяалал ▪ 333,  
▪ 505 
хөлөг онгоцны хаьяаллын тухай 
гэрчилгээ ▪ 73 
хөлөг онгоцны хөдөлгөөнийг 
ажиглах ▪ 578 
хөлөг онгоцны хуваарьт чиглэл  
▪ 492  
хөлөг онгоцны шалгалт ▪ 252,  
▪ 569 
хөлөг онгоцны эзэн ▪ 505 
хөлөг онгоцон дээрх давуу эрх 
▪ 401 
хөлөг онгоцыг бүртгэсэн улсын 
хууль ▪ 284 
хөлөг онгоцны түрээс ▪ 505 
хөлс олгох ▪ 460 
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хөлс, өр, төлөөс, зардал, шимтгэл 
▪ 149 
хөлс, төлбөр ▪ 198 
хөлслөх, түрээслэх ▪ 76 
хөлсний фермерийн аж ахуй ▪ 545 
хөнгөвчилсөн төлбөр ▪ 401 
хөнгөвчилсөн төлбөрийн эрх ▪ 401 
хөнгөвчилсөн шаардлага ▪ 400 
хөнгөлөлт авах эрхтэй цөөхөн 
тооны хүн ▪ 509 
хөнгөлөлт буюу чөлөөлөлт ▪ 447 
хөнгөлөлт буюу чөлөөлөлтийн 
тухай хүсэлт ▪ 466 
хөнгөлөлт үзүүлбэл зохих хэмжээ 
▪ 540 
хөнгөлөлт үзүүлэх ▪ 266 
хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй насанд 
хүрээгүй хүүхэд ▪ 321 
хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй цөөнхөд 
нэмэлт хөнгөлөлт үзүүлэх ▪ 11 
хөнгөлөлт, зөвшөөрөл, өршөөл, 
уучлал ▪ 220 
хөнгөлөлт, урамшуулалт, шагнал  
▪ 56 
хөнгөлөлтийн тайлан ▪ 523 
хөнгөлөлтийн хэмжээ ▪ 192 
хөнгөлөлтийн хэмжээ, төлбөр, 
хураамж ▪ 150 
хөнгөлөлтийн, хойшлуулсан 
хугацаа ▪ 377 
хөнгөлөлттэй бизнес ▪ 187 
хөнгөлөлттэй төлбөр ▪ 371 
хөнгөлөлттэй төлбөр төлөх 
нэхэмжлэл ▪ 81 
хөнгөлөлттэй төлбөр төлөх эрх  
▪ 483 
хөнгөлөлттэй төлбөр шаардах  
▪ 466 
хөнгөлөх болон чөлөөлөх өргөдөл 

▪ 35 
хөнгөлөх зардал ▪ 135 
хөнгөлөх хязгаар, хэмжээ ▪ 135 
хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн татвар 
▪ 446 
хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн 
татварын хэмжээ ▪ 446 
хөнгөлсөн татварын хэмжээ ▪ 135 
хөнгөрүүлэлт ▪ 192 
хөнгөрүүлэх буюу өршөөх ▪ 323 
хөнгөрүүлэх нөхцөлд ялыг 
хөнгөлөх ▪ 323 
хөнгөрүүлэх, багасгах ▪ 322 
хөндлөнгийн аудит ▪ 192 
хөндлөнгийн оролцоо ▪ 262 
хөндлөнгийн оролцооноос давуу 
байдал олсон этгээд ▪ 383 
хөндлөнгийн оролцоотойгоор 
хүлээн зөвшөөрөх ▪ 3  
хөндлөнгөөс оролцогч ▪ 262, ▪548 
хөндлөнгөөс оролцох төлбөр  
▪ 370 
хөндлөнгөөс төлбөр хийгч этгээд 
▪ 384 
хөөн гаргах, албадан гаргах, 
цөлөх ▪ 188 
хөөр баяр, цэнгээн, үзүүлбэр ▪ 29 
хөөх, нүүлгэн гаргах, хасах ▪ 192 
хөрвөх хувьцаа ▪ 112 
хөрвөх чадвартай вексель ▪ 336 
хөрвүүлэх эрх ▪ 112 
хөрвүүлэх, мөнгө болгон 
шилжүүлэх ▪ 152 
хөрөг зураг ▪ 397 
хөрөнгийг бүртгүүлэлгүйгээр 
шилжүүлэх ▪ 566 
хөрөнгийн байдал ▪ 100, ▪ 522 
хөрөнгийн бирж ▪ 526 
хөрөнгийн бууралт ▪ 446 
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хөрөнгийн зээл ▪ 288 
хөрөнгийн нийт дүн ▪ 222 
хөрөнгийн нийт хэмжээ ▪ 551 
хөрөнгийн өв залгамжлагч ▪ 419 
хөрөнгийн татвар ногдуулалт  
▪ 419 
хөрөнгийн татварын данс ▪ 419 
хөрөнгийн үнийг бүрэн төлөх ▪ 
364 
хөрөнгийн үнэлгээ ▪ 181, ▪ 568  
хөрөнгийн үнэлгээ нэмэгдэх ▪ 67 
хөрөнгийн хувь нийлүүлэгчдийн 
нэгдсэн хурал ▪ 217 
хөрөнгийн хэлцэл ▪ 67 
хөрөнгийн цэвэр үнэ ▪ 336 
хөрөнгө борлуулсан баталгаа ▪ 52 
хөрөнгө буурах ▪ 135 
хөрөнгө залгамжлах ▪ 532 
хөрөнгө оруулагч ▪ 265 
хөрөнгө оруулагч корпораци▪ 264 
хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд  
▪ 264 
хөрөнгө оруулагч этгээд ▪ 387 
хөрөнгө оруулагчдийн нэгдсэн 
хурал ▪ 217 
хөрөнгө оруулагчдын эзэмшлийн 
хувьцаа ▪ 179 
хөрөнгө оруулалт ▪ 265  
хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт  
▪ 264 
хөрөнгө оруулалт, хандивын 
хэмжээ ▪ 28 
хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ ▪ 
264 
хөрөнгө оруулалтын зорилго ▪ 344 
хөрөнгө оруулалтын зөвлөлгөө 
өгөх бизнес ▪ 264 
хөрөнгө оруулалтын зөвлөлгөө 
өгөх компани ▪ 265 

хөрөнгө оруулалтын зөвлөх ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын 
итгэмжлэгдсэн Нийгэмлэг ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын 
итгэмжлэгдсэн эд хөрөнгө ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын 
менежментийн төлөвлөгөө 
шаардах ▪ 140 
хөрөнгө оруулалтын мөнгө ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ 
▪ 551 
хөрөнгө оруулалтын нөөц ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын татвар 
хойшлуулах ▪ 541 
хөрөнгө оруулалтын татварыг 
хөнгөлөх ▪ 136 
хөрөнгө оруулалтын татварын 
зээл ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын татварын 
хэмжээг бууруулах ▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас  
▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ 
▪ 265 
хөрөнгө оруулалтын хувьцаа  
▪ 504 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ▪ 264 
хөрөнгө оруулсан эд хөрөнгө 
худалдаж авах давуу эрх ▪ 400 
хөрөнгө цомхотгосноос ашгийн 
хязгаарлалттай болох ▪ 307 
хөрөнгө шамшигдуулах, 
хулгайлах ▪ 525 
хөрөнгө, арга хэрэгслийн 
дутагдал/хомсдол ▪ 281 
хөрөнгөөр төлбөр хийх ▪ 364 
хөрөнгөөс олсон орлого ▪ 242 
хөрс, чулуу, хясаа ▪ 510 
хөрсний бохирдлоос хамгаалах  
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▪ 405 
хөрсний бохирдлоос хамгаалах 
арга хэмжээ ▪ 312 
хөрсний бохирдол ▪ 510 
хөрсний бохирдол, хордолтоос 
урьчилан сэргийлэх байгууламж ▪ 
195 
хөтлөгч ▪ 403 
хөтөлбөр ▪ 415 
хөтөлбөр зохиогч ▪ 415 
хөтөлбөр сайжруулах, зуучлах 
хороо ▪ 415 
хөхөнд сүү орох, хөхүүл ▪ 281 
хөшөө дурсгал ▪ 325 
хөшөө дурсгал, санамж бичиг ▪ 
315 
хуваагдал эд хөрөнгө өмчлөгч 
▪362 
хуваагдах гэрээ ▪ 503 
хуваагдах нэхэмжлэлийн 
харилцаа ▪ 457 
хуваагдах төлбөр ▪ 503 
хуваагдах тухай гэрээ ▪ 519 
хуваагдашгүй, салшгүй байдал ▪ 
246 
хуваагдмал өмчийн эрх эзэмшигч 
▪ 382 
хуваагдмал төлбөр ▪ 157 
хуваагдмал үүрэг ▪ 157 
хуваагдсан газрыг өмчлөх ▪ 367 
хуваагдсан газрыг өмчлөх эрх ▪ 
367 
хуваагдсан газрын бүртгэл ▪ 453  
хуваагдсан хэсгийг бүртгэх ▪ 367 
хуваагдсан хэсгийг бүртгэх ▪ 367 
хуваагдсан тухай бүртгэл ▪ 452 
хувааж өмчлөх ▪ 362 
хуваарилагдах хэмжээ ▪ 29 
хуваарилагдсан хэмжээ ▪ 155 

хуваарилалт ▪ 24 
хуваарилалт хийх үүрэг хүлээсэн 
хүн ▪ 380 
хуваарилалт, тархаан 
байрлуулалт, түгээн дэлгэрүүлэлт 
▪ 155 
хуваарилалтын ашиг тусыг хүсэх ▪ 
81 
хуваарилалтын журам ▪ 411 
хуваарилалтын төлөвлөгөө ▪ 492 
хуваарилалтын хугацаа ▪ 129 
хуваарилалтын хэмжээ ▪ 27 
хуваарилан гүйцэтгэх ▪ 374 
хуваарилах ашиг, олз ▪ 155 
хуваарилах дэс дараалал ▪ 354 
хуваарилах журам ▪ 156 
хуваарилах тогтоол ▪ 156 
хуваарилах хугацаа ▪ 129 
хуваарилах хугацаа ▪ 155 
хуваарилах хүснэгт ▪ 156 
хуваарилах эрх ▪ 482 
хуваарилах эрхийг өмчлөгч ▪ 362 
хуваарилах, тараах хүсэлт ▪ 466 
хуваарилах, төсөвлөх, 
хуваарилсан хувьцаа, 
түрээслүүлсэн газрын хэсэг ▪ 24 
хуваарилсан төлбөр ▪ 24 
хуваарилсан хэмжээ ▪ 37 
хуваарилсан, төсөвлөсөн үнийн 
дүн ▪ 24 
хуваарь, хуваагдал, хуваарилалт, 
зөрөлдөөн, хэсэг, тасаг, салбар, 
хил, санал хураалт ▪ 157 
хуваарьт хугацаа ▪ 492 
хувийн амьдрал ▪ 409 
хувийн амьдралд хөндлөнгөөс 
оролцох ▪ 263 
хувийн барилгын гүйцэтгэгч ▪ 409 
хувийн баримт бичиг ▪ 409, ▪ 389 
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хувийн болон нийтийн хамтарсан 
корпораци ▪ 409 
хувийн зам ▪ 409 
хувийн мэдээлэл ▪ 389 
хувийн нууцлал, хувийн 
амьдралын халдашгүй байдал ▪ 
409 
хувийн сургуулийг дэмждэг 
байгууллага ▪ 409 
хувийн тамга, тэмдэг ▪ 409 
хувийн тодорхойлолт гаргах гэрээ 
▪ 110 
хувийн түүх ▪ 389 
хувийн тэмдгийн дардас ▪ 72 
хувийн үйлдвэр ▪ 409 
хувийн үйлчилгээ ▪ 389 
хувийн хамгаалалт ▪ 389 
хувийн хөдлөх эд хөрөнгө, өмч ▪ 
389 
хувийн хөрөнгийг урамшуулах 
төсөл ▪ 416 
хувийн хөрөнгийн урамшуулал ▪ 
409 
хувийн хөрөнгийн урамшууллын 
төсөл ▪ 409 
хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
хөхиүлэн дэмжих ▪ 246 
хувийн хуулийн байгууллага ▪ 409 
хувийн хэрэг ▪ 389 
хувийн эд зүйлс ▪ 389 
хувийн эд хөрөнгийг өмчлөх ▪ 362 
хувийн эрх ▪ 409 
хувийн эрх зүй ▪ 409 
хувийн эрх хэмжээг хэрэгжүүлэх 
мөнгө ▪ 324 
хувилсан баримт бичиг ▪ 113 
хувилсан цаас ▪ 162 
хувиралт, өөрчлөлт ▪ 317 
хувцаа эзэмшилт ▪ 526 

хувь ▪ 374 
хувь нийлүүлсэн хөрөнгө ▪ 367 
хувь нийлүүлсэн хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компани ▪ 292 
хувь нийлүүлэгчдийн ерөнхий 
хурал ▪ 356 
хувь нийлүүлэгчдээ өртөн ▪ 132 
хувь нийлүүлэлт ▪ 504 
хувь тэнцүүлсэн орлого ▪ 410 
хувь тэнцүүлсэн орлогын татвар  
▪ 410 
хувь тэнцүүлсэн татвар ▪ 410 
хувь хүн, эрх зүйн субъект байх 
чадвар ▪ 389 
хувь эзэмших эрх ▪ 481 
хувь этгээд ▪ 334 
хувь этгээд, хувь хүн ▪ 409 
хувь, гар бичмэл, хуулбар, 
хуулбарлах ▪ 113 
хувь, оролцоо, хувьцаа ▪ 504 
хувь, хэсэг, ногдол ▪ 397 
хувьсал, өөрчлөлт ▪ 556 
хувьцаа ▪ 525 
хувьцаа болон бонд ▪ 526 
хувьцаа болон бонд ▪ 526 
хувьцаа захиалагч ▪ 529 
хувьцаа захиалсан этгээд ▪ 387 
хувьцаа захиран зарцуулах ▪ 152 
хувьцаа нийлүүлэх, нэгтгэх ▪ 525 
хувьцаа нь зарагддаггүй компани, 
корпораци ▪ 565 
хувьцаа өмчлөх эрхийн тухай 
гэрчилгээ ▪ 73 
хувьцаа хуваагдал ▪ 526 
хувьцаа худалдан авах, 
эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн 
маягт ▪ 36 
хувьцаа худалдан авах, 
эзэмшихийг хүссэн өргөдөл ▪ 35 
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хувьцаа худалдан авахыг 
шаардах эрх ▪ 482 
хувьцаа худалдан авснаас үүссэн 
эрх ▪ 478 
хувьцаа шилжүүлэх гэрээ ▪ 109 
хувьцаа шилжүүлэх үнэ ▪ 569 
хувьцаа эзэмшигч ▪ 232, ▪ 526 
хувьцаа эзэмшигч ажилтны 
холбоо ▪ 170 
хувьцаа эзэмшигч, хувь 
нийлүүлэгч ▪ 504 
хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл ▪ 
450 
хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн 
хурал ▪ 217 
хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн 
хурлын шийдвэр ▪ 471  
хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн 
жагсаалт ▪ 486, ▪ 526 
хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн 
жагсаалт ▪ 486 
хувьцаа эзэмшигчдийн олонхи ▪ 
304 
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 
протокол ▪ 322 
хувьцаа эзэмшигчдийн хүснэгт ▪ 
539 
хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ▪ 526 
хувьцаа эзэмшигчийн санал 
дэвшүүлэх эрх ▪ 504 
хувьцаа эзэмших ▪ 526  
хувьцаа, үнэт цаас эзэмшиж авах 
▪ 6 
хувьцаа, хувь эзэмшлийн 
өнөөгийн байдал ▪ 125 
хувьцааг хүчингүй, хэрэгсэхгүй 
болгох, цуцлах ▪ 526 
хувьцааг шилжүүлэх ▪ 555 
хувьцаагаа хөрөнгийн биржид 

арилждаггүй бүртгэгдсэн, 
бүртгэлтэй корпораци ▪ 359 
õóâüöààãàà õөðөíãèéí áèðæèä 
àðèëæäàããүé áүðòãýãäñýí, 
áүðòãýëòýé õóóëèéí ýòãýýä ▪ 359 
хувьцааны арилжаа (хэлцэл) ▪ 
526 
хувьцааны арилжаа ▪ 504, ▪ 526,  
хувьцааны гэрчилгээ ▪ 526 
хувьцааны задрал (хуваагдал)  
▪ 504 
хувьцааны задрал ▪ 519 
хувьцааны захиалга ▪ 529, ▪ 530 
хувьцааны захиалгын маягт ▪ 530 
хувьцааны захиалгын мөнгө 
төлөх ▪ 372 
хувьцааны ногдол ашиг ▪ 157 
хувьцааны ногдол ашиг ▪ 525 
хувьцааны ногдол ашиг 
хуваарилах ▪ 266 
хувьцааны ноогдол ашиг ▪ 504 
хувьцааны нэрлэсэн үнэ ▪ 364 
хувьцааны тооны харьцаа ▪ 438 
хувьцааны төлбөр ▪ 445 
хувьцааны төлбөр төлөх ▪ 372 
хувьцааны төлбөр хүлээн авах ▪ 
442 
хувьцааны үнэ ▪ 406, ▪ 436, ▪ 504, 
▪ 526 
хувьцааны хөрөнгийн тухай 
тодорхой мэдээлэл ▪ 144 
хувьцааны хөрөнгө ▪ 41 
хувьцааны хэмжээ ▪ 343 
хувьцааны шилжүүлэх тооны 
харьцаа ▪ 438 
хувьцаат компани ▪ 525, ▪  
хувьцаат компаний бүртгэл ▪ 525 
хувьцаат нийгэмлэгийн гишүүн ▪ 
315 



 
942 

 

хугацаа ▪ 379, ▪ 546,   
хугацаа алдах/дуусах ▪ 283 
хугацаа болон нөхцөл ▪ 547 
хугацаа болох ▪ 39 
хугацаа дуусах ▪ 190 
хугацаа дуусах, зогсоох, үр 
хөндөлт ▪ 546 
хугацаа дуусах, өнгөрөх ▪ 190 
хугацаа дууссан жор ▪ 193 
хугацаа заасан чек ▪ 398 
хугацаа заах ▪ 144 
хугацаа зарлах ▪ 341 
хугацаа өөрчлөгдөх ▪ 75 
хугацаа өөрчлөх хүсэлт ▪ 34 
хугацаа сунгалт, хойшлуулалт  
▪ 416 
хугацаа сунгах ▪ 192 
хугацаа товлох хүсэлт ▪ 34 
хугацаа тогтоох тухай хүсэлт  
▪ 466 
хугацаа тооцох ▪ 65 
хугацаа хожимдуулсан зээлдэгч  
▪ 325 
хугацаа хожимдуулсны хүү ▪ 257 
хугацаа хойшлуулах ▪ 137, 399 
хугацаа хэтэрсний хүү ▪ 360 
хугацаа хэтэрсэн ногдол ашигт 
орон нутгийн татвар ногдуулах  
▪ 154 
хугацаа хэтэрсэн төлбөр төлөгч  
▪ 370 
хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн 
хугацааг хойшлуулах ▪ 12  
хугацаанаас өмнө суллах, 
өршөөл үзүүлэх зөвшөөрөл ▪ 221 
хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах ▪ 
365 
хугацаанаас өмнө тэнсэн 
суллахыг дахин хянаж үзэх ▪ 476 

хугацаандаа татвар төлөхгүй байх 
▪ 136 
хугацаат хадгаламжийн гэрчилгээ 
▪ 73 
хугацаат цэргийн албан хаагч ▪ 
502 
хугацаатай түрээс ▪ 549 
хугацаатай хадгаламж ▪ 141, ▪ 549 
хугацаатай хэлцэл хийх ▪ 131 
худал мэдүүлэг ▪ 197 
худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэрэг  
▪ 348 
худал мэдүүлэг, мэдэгдэл ▪ 197 
худал мэдүүлэг, худал гэрчлэх  
▪ 379 
худал хуурмаг, хуурмаг байх ▪ 197 
худал, үнэн бус ▪ 197 
худал, хуурамч ▪ 566 
худалдаа, борлуулалт ▪ 490 
худалдаа, наймаа, арилжаа ▪ 553 
худалдаа, нийлүүлэлт ▪ 490 
худалдааг түр зогсоох шийдвэр  
▪ 153 
худалдааны А ангилалын зуучлал 
эрхлэх бизнес ▪ 82 
худалдааны автоматжуулалт  
▪ 553 
худалдааны ажилтан ▪ 90, ▪ 553 
худалдааны арбитр ▪ 89 
худалдааны арбитрын дүрэм ▪ 89 
худалдааны ашиг ▪ 553 
худалдааны банк ▪ 316 
худалдааны баримт бичиг хүргэх 
бизнес ▪ 90 
худалдааны барьцаа ▪ 316 
худалдааны бизнес ▪ 490, ▪ 553 
худалдааны бизнесийн заншил  
▪ 90 
худалдааны бүртгэл ▪ 90 
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худалдааны бүртгэл хийх ▪ 90 
худалдааны бүс, тойрог ▪ 89 
худалдааны В ангилалын зуучлал 
эрхлэх бизнес ▪ 83 
худалдааны векселийн 
хөнгөлөлтийн хэмжээ ▪ 90 
худалдааны зан заншлын эрх зүй 
▪ 90 
худалдааны заншил ▪ 90, ▪ 567 
худалдааны зардал ▪ 117 
худалдааны зөрүүний тайлан  
▪ 524 
худалдааны компани ▪ 90, ▪ 553 
худалдааны маргаан ▪ 90 
худалдааны маргааны зуучлал  
▪ 553 
худалдааны нийгэмлэг ▪ 553 
худалдааны ном ▪ 90 
худалдааны нөхцөл ▪ 101 
худалдааны нууц ▪ 553 
худалдааны нууцлал ▪ 553 
худалдааны нэр ▪ 553 
худалдааны нэрийн бүртгэл ▪ 553 
худалдааны өртөг ▪ 432 
худалдааны сургалтын төв ▪ 553 
худалдааны сэтгүүл ▪ 553 
худалдааны тайлан ▪ 285 
худалдааны татварын хэмжээ ▪ 
491 
худалдааны татварын хэмжээ ▪ 29, 
▪ 491  
худалдааны төв бүс ▪ 70 
худалдааны төлөөлөгч, зуучлагч ▪ 
89 
худалдааны тусгай нөхцөл ▪ 516 
худалдааны үйл ажиллагаа, 
хэлцэл ▪ 89 
худалдааны үндсэн зам ▪ 304 
худалдааны хөлөг онгоц ▪ 90 

худалдааны хууль, төсөл ▪ 90 
худалдааны хэлцэл, ажил хэргийн 
харилцаа ▪ 131 
худалдааны хэлцэл, наймаа ▪ 90 
худалдааны хэлэлцээ ▪ 554 
худалдаатай холбоотой гомдлын 
шаардлага ▪ 432 
худалдаах тооцсон үнэ ▪ 180 
худалдаачин, зуучлагч ▪ 131 
худалдаачин, наймаачин ▪ 316 
худалдагч ▪ 569 
худалдагч, худалдаачин ▪ 499 
худалдаж авах ▪ 63, ▪ 432 
худалдаж авах давуу эрх, түрүүлж 
цохилт өгөх эрх ▪ 400 
худалдаж авах төлбөрийн хэмжээ 
▪ 432 
худалдаж авсан өмч ▪ 6 
худалдан авагч ▪ 63, ▪ 432, ▪ 569 
худалдан аваx, худалдааны 
зөрүүнээс олох орлого ▪ 414 
худалдан авалт, борлуулалтын 
үнэ ▪ 568 
худалдан авалтын контракт ▪ 413 
худалдан авалтын тайлан ▪ 460 
худалдан авах жор, заавар ▪ 6 
худалдан авах журмаар эзэмших 
▪ 6 
худалдан авах контракт ▪ 539 
худалдан авах санал, хүсэлт ▪ 35 
худалдан авах татвар төлөх үүрэг 
хүлээх ▪ 290 
худалдан авах тухай тусгай 
хэлэлцээр ▪ 512 
худалдан авах тухай хүсэлт ▪ 466 
худалдан авах үнийг төлөх ▪372 
худалдан авах үнэ ▪ 539 
худалдан авах, борлуулах бараа  
▪ 219 
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худалдан авах, худалдах ▪ 432 
худалдан авах, худалдах зүйл ▪ 
344 
худалдан авах, худалдах үнэ ▪ 
406 
худалдан авахыг шаардах эрх ▪ 
484 
худалдан авсан түрээсийн 
байшин ▪ 432 
худалдан авсныг нотлосон бичиг ▪ 
288 
худалдах ▪ 152 
худалдах зардал ▪ 432 
худалдах татвар ▪ 432 
худалдах татварын хэмжээ ▪ 432 
худалдах татварын хэмжээг 
хөнгөлөх ▪ 432 
худалдах үнэ ▪ 432, ▪ 499,  
худалдах үнэ, хэмжээ, мөнгө ▪ 432 
худалдах шийдвэр ▪ 134 
худалдах, борлуулах эрх хэмжээ ▪ 
45 
худалдах, худалдан авах контракт 
▪ 490 
худалдсан тухай брокерын 
мэдэгдэл ▪ 490 
худалдсан тухай тайлан ▪ 463 
хуйвалдаан ▪ 88 
хуйвалдаан, хэсэгхэн газар, 
талбай ▪ 395 
хуйвалдааны бизнес ▪ 228 
хулгай ▪ 548 
хулгайлагдсан эд зүйл, өмч ▪ 526 
хулгайн гэмт хэрэг ▪ 122 
хулсны мод ▪ 49 
хураагдсан бараа ▪ 219 
хураагдсан бараа захиран 
зарцуулах ▪ 152 
хураагдсан бараа хүргүүлэх ▪ 139 

хураагдсан өмч, эд хөрөнгө ▪ 498 
хураагдсан хувьцаа ▪ 210 
хураагдсан эд юмс ▪ 102 
хурааж авах эрхийн журам ▪ 412 
хурааж авахыг хориглох ▪ 415 
хураамж ▪ 550 
хураамж, төлбөр ▪ 200 
хураан авах ▪ 210, ▪ 239 
хураан авах ёстой өмч, хөрөнгө ▪ 
419 
хураан авах, албадан хураах ▪ 
102 
хураан авсан зүйлийн бүртгэл 
▪264 
хураан авсан тухай тэмдэглэл ▪ 
444 
хураан авсан эд зүйл ▪ 498 
хураангуй ▪ 178 
хураангуй, товч дүгнэл, товч 
намтар ▪ 473 
хураангуй, товчлол ▪ 538 
хураангуй, эхний үсгээр товчлох ▪ 
1 
хураангуйлал ▪ 532 
хураангуйлсан шийдвэр ▪ 532 
хураасан эд юмс ▪ 86 
хураасан, битүүмжилсэн тухай 
протокол ▪ 422 
хурал зарлах ▪ 341 
хуралд оролцох бүрэн эрх ▪ 111 
хуралдаан, ассамблей, цугларалт 
▪ 40 
хуралдаан, чуулган, шүүхийн 
хуралдаан ▪ 502 
хуралдааны дэг ▪ 486 
хурдан, түргэн ▪ 438 
хурдны зам ▪ 192 
хурим, гэрлэлт ▪309 
хуримтлагдах, өсөн нэмэгдэх 
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зарчим ▪ 5 
хуримтлагдсан сан ▪ 5 
хуримтлагдсан татвар 
ноогдуулалт ▪ 5 
хуримтлал ▪ 5 
хуримтлал, хувь хандив, бэлэг, 
инж, материаллаг хангамж ▪ 173 
хуримтлалын дансны журам ▪ 407 
хуримтлалын найдвартай байх 
нөхцөл ▪ 101 
хуримтлуулах, хэмнэх, хадгаламж 
▪ 491 
хурлын дэг ▪ 315 
хурлын илтгэл ▪ 315 
хурууны хээ ▪ 203, ▪ 549 
хурууны хээ авах ▪ 203 
хутгагч, нийлүүлэгч ▪ 323 
хуудасны тамга ▪ 493 
хуулбар ▪ 462 
хуулбар, нөхөн үржихүй ▪ 465 
хуулбар, түнш ▪ 118 
хуулбар, хуулга ▪ 555 
хуулбарласан зүйл ▪ 462 
хуулбарлах эрх ▪ 484 
хуулбарлах, нөхөн үйлдвэрлэл 
явуулах эрх ▪ 480 
хуулиар тогтоосон өв 
залгамжлалын хэмжээ ▪ 287 
хуулиар тогтоосон хугацаа ▪ 525 
хуулиар тогтоосон эцсийн хугацаа 
▪ 524 
хуулиас зайлсхийх, хийдэл 
ашиглах үйлдэл ▪ 8 
хуулиас зайлсхийх, хуулийн 
хийдэл ▪ 179 
хуулийг буцаан хэрэглэх 
менежментийг хэрэгжүүлэх 
баталгаа ▪ 497 
хуулийг үндэслэн олгосон эрх 

мэдэл ▪ 524 
хуулийн дагуу өв залгамжлалын 
хувьцаа ▪ 504 
хуулийн дагуу өв залгамжлах хувь 
▪ 397 
хуулийн дагуу татан буулгалт  
▪ 524 
хуулийн заалт, эрх зүйн хэм 
хэмжээ ▪ 287 
хуулийн заалтыг хүчингүй болгох 
▪ 478 
хуулийн зөвлөх ▪ 286 
Хуулийн зүйл, заалт ▪ 40 
хуулийн мөн чанарыг таньж мэдэх 
эрхтэй ▪ 483 
хуулийн практик ▪ 284 
хуулийн практик эхлэх ▪ 89 
хуулийн сургалт ▪ 78 
хуулийн төлөөллийн бүрэн эрх  
▪ 45 
хуулийн төсөл боловсруулах ▪ 9 
хуулийн төсөл, гаалийн мэдүүлэг 
▪ 53 
хуулийн төсөлд тавигдах 
шаардлага ▪ 468 
хуулийн хийдэл ашиглах ▪ 78 
хуулийн этгээд ▪ 113 
хуулийн этгээд байгуулах 
зөвшөөрөл ▪ 380 
хуулийн этгээд байгуулсан тухай 
бүртгэл ▪ 453 
хуулийн этгээд бус байх ▪ 338 
хуулийн этгээд, эрх зүйн субъект ▪ 
286 
хуулийн этгээдийн бүртгэл ▪ 451 
хуулийн этгээдийн нэгдэл ▪ 244,  
▪ 317 
хуулийн байгууллагын төлөөлөгч 
▪ 464 
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хуулийн этгээдийн эрхтэй 
нийгэмлэг ▪ 243 
хууль ба түүнийг хэрэгжүүлэх 
журам ▪ 9 
хууль батлах, хууль тогтоох, 
батламжлах, хуульчилсан, хэм 
хэмжээ тогтоосон акт ▪ 172 
хууль бус ▪ 237, ▪ 588 
хууль бус ашиг ▪ 562, ▪ 565, ▪ 588 
хууль бус ашигийн татвар ▪ 562 
хууль бус гэрлэлт ▪ 131 
хууль бус зорилго, үндэслэл 
биелэлт, гүйцэтгэл ▪ 374 
хууль бус нөхцөл ▪ 564 
хууль бус сан ▪ 236 
хууль бус тооцоо ▪ 588 
хууль бус үйл ажиллагаа ▪ 588 
хууль бус үйлдлээс үүссэн үүрэг  
▪ 345 
хууль бус үйлдэл ▪ 236, ▪ 263,  
▪ 564 
хууль бус үйлдэл хамтран 
гүйцэтгэгчид ▪ 390 
хууль бус үйлдэл хийх чадвар ▪ 67 
хууль бус хуулбар ▪ 237 
хууль бус хяналт шалгалт ▪ 237 
хууль бус цуглаан ▪ 564 
хууль бус чекэд хяналт тавих  
▪ 111 
хууль бус эс үйлдэхүй ▪ 237 
хууль бус эс үйлдэхүйг нотлох 
шүүхийн ажиллагаа ▪ 294 
хууль бус явдал, хууль зөрчсөн 
байдал ▪ 237 
хууль бус, төлбөрийн хугацаа 
болоогүй ▪ 562 
хууль бус, хууль зөрчигч ▪ 236 
хууль бус, эрх зүй зөрчсөн ▪ 565 
хууль бусаар авах, хувьдаа 

завших ▪ 322 
хууль бусаар ашиглах ▪ 588 
хууль бусаар баривчлах ▪ 236, 
▪ 564 
хууль бусаар баяжсаны татвар  
▪ 542 
хууль бусаар мэдээ цуглуулагч  
▪ 236 
хууль бусаар орох ▪ 565 
хууль бусаар орох, нэвтрэх ▪ 558 
хууль бусаар саатуулах ▪ 236 
хууль бусаар утас чагнах ▪ 237 
хууль бусаар хувилах, нөхөн 
үржүүлэх ▪ 236 
хууль бусаар хураасан татвар  
▪ 562 
хууль бусаар хянан шалгах ▪ 236 
хууль бусаар шалгах ▪ 236 
хууль бусаар шоронд хорих ▪ 565 
хууль бусаар эзэмших үйлдэл ▪ 7 
хууль буцаан хэрэглэх 
менежментийн хугацаа ▪ 376 
хууль буюу захиргааны журам 
зөрчих ▪ 571 
хууль дээдлэх зарчим ▪ 407 
хууль ёс, хуулийн шаардлага  
▪ 287 
хууль ёсны асран хамгаалагч  
▪ 286 
хууль ёсны ашиг сонирхол ▪ 286,  
▪ 524 
хууль ёсны байдал ▪ 485 
хууль ёсны байдал, хууль ёсоор 
төрсөн ▪ 288 
хууль ёсны барьцаа ▪ 525  
хууль ёсны баяр ▪ 524 
хууль ёсны гомдлын шаардлага  
▪ 524 
хууль ёсны гэр бүл ▪ 579 
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хууль ёсны гэр бүлийн хэсэг ▪ 524 
хууль ёсны дагуу өөрийгөө 
хамгаалах ▪ 288 
хууль ёсны итгэмжит өмчлөгч  
▪ 550 
хууль ёсны лиценз ▪ 524 
хууль ёсны нэхэмжлэгч ▪ 485 
хууль ёсны нэхэмжлэл ▪ 286 
хууль ёсны өв залгамжлал ▪ 524 
хууль ёсны өв залгамжлал ▪ 525 
хууль ёсны тайлбар ▪ 286 
хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл ▪ 
287 
хууль ёсны төлөөлөгч, хуульд 
заасан итгэмжлэгдэгч ▪ 524 
хууль ёсны төлөөлөл ▪ 287 
хууль ёсны үйлдэл ▪ 276 
хууль ёсны үндэслэл ▪ 524 
хууль ёсны хөнгөлөлт ▪ 525 
хууль ёсны, оновчтой, 
тохиромжтой байх эсэх ▪ 580 
хууль ёсны, үндэслэлтэй ▪ 288 
хууль ёсны, эрх зүйн дагуу ▪ 284 
хууль зөрчсөн үйлдэл гаргасан 
газар ▪ 393 
хууль зүй, эрх зүй судлал, 
шүүхийн практик ▪ 275 
хууль зүйн асуудал ▪ 285 
хууль зүйн болон нотариатын 
хамтарсан товчоо ▪ 270 
хууль зүйн зөвлөгөө ▪ 286 
хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ▪ 286 
хууль зүйн практик ▪ 286 
хууль зүйн пүүс ▪ 283 
хууль зүйн товчоо ▪ 284 
хууль зүйн товчоо, хуулийн үйл 
ажиллагаа нээх ▪ 352 
хууль зүйн туслалцаа ▪ 285 
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 

гишүүн ▪ 286 
хууль зүйн туслалцааны акт ▪ 285 
хууль зүйн туслалцааны сан ▪ 286 
хууль зүйн үйлдэл ▪ 275 
хууль зүйн үйлдэл, арга хэмжээ  
▪ 285 
хууль зүйн үйлчилгээ ▪ 287 
хууль зүйн хувьд төлөөлөх эрх 
мэдэл ▪ 45 
хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр 
байдал ▪ 568 
хууль зүйн хүчин чадлаа алдах, 
хүчингүй болох ▪ 263 
хууль зүйн чадвар ▪ 286 
хууль зүйн чадвараа алдсаны 
дараа барьцаагаар суллах ▪ 459 
Хууль зүйн яамны дэргэдэх 
сахилгын хороо ▪ 43 
Хууль зүйн яамны өмгөөлөгчдийн 
сахилгын хороо ▪ 43 
хууль зүйн, хууль ёсны, шүүхийн 
▪ 285 
хууль мөрдөлтийг хянагч ▪ 284 
хууль нь Үндсэн хуульд нийцэж 
буй эсэхийг хянан шийдвэрлэх  
▪ 13 
хууль сахиулагч ▪ 174 
хууль тогтоомж, хууль тогтоох үйл 
ажиллагаа ▪ 287 
хууль тогтоомжийг урьдчилан 
зарлах ▪ 399, ▪ 407 
хууль тогтоомжийн баримт ▪ 287 
хууль тогтоомжийн зорилго ▪ 287 
хууль тогтоомжийн төсөл ▪ 287 
хууль тогтоох байгууллагаар 
дамжих ▪ 368 
хууль тогтоох үйл ажиллагааны 
зардал ▪ 189 
хууль тогтоох эрх мэдэл ▪ 287 
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хууль, гэрээ, үүрэг, эрх зөрчих ▪ 
57 
хууль, дагалдах журмыг 
тайлбарлах ▪ 262 
хууль, төрөлжсөн хууль, ёс зүй, 
нууц түлхүүр ▪ 85 
хууль, хэм хэмжээ тогтоох ▪ 486 
хууль түүнийг хэрэгжүүлэх журам 
▪ 7 
хууль, эрх зүйн акт ▪ 7 
хууль, эрх зүйн акт батлах ▪ 172 
хуульд заасан дуудлага 
худалдааны журам ▪ 411 
хуульч, хуульч эрдэмтэн ▪ 275 
хуульчийн мэргэжил ▪ 287 
хуульчийн харилцаа ▪ 276 
хуульчийн хувийн зан чанар ▪ 276 
хуурамч арга/төлөвлөгөө ▪ 132 
хуурамч баримт, мэдээлэл ▪ 197 
хуурамч дивиденд, ноогдол ашиг 
▪ 200 
хуурамч нэр ▪ 197, ▪ 200 
хуурамч төлөөлөл, үзүүлэлт, 
заалт, тэмдэглэл, шошго ▪ 197 
хуурамч үйлдэл ▪ 132 
хуурамч үнэ ▪ 406  
хуурамч үнэлгээ, мэдүүлэг ▪ 197 
хуурамч худалдан авалт ▪ 201 
хуурамч худалдан авалтын 
татварын хэмжээ ▪ 201 
хуурамч худалдан авалтын 
татварын хэмжээг бууруулах ▪ 136 
хуурамч этгээд, хүн ▪ 200 
хуурамч, зохиомол ▪ 194 
хуурамч, нүд хуурсан агентлаг, 
байгууллага ▪ 359 
хуурамчаар бүртгэх, тайлагнах ▪ 
197 
хуурамчаар үйлдэгч ▪ 210 

хуурамчаар үйлдэх ▪ 210 
хуурамчаар үйлдэх, дууриалгах  
▪ 118 
хуурамчаар үйлдэх, засварлах  
▪ 197 
хуурамчаар хамтарч орох, 
оролцох ▪ 200 
хууран мэхлэлт ▪ 25 
хууран мэхлэлт, залилан мэхлэлт 
▪ 137 
хууран мэхлэх, талдаа оруулах ▪ 
174 
хууран мэхлэх, төөргөдүүлэлт, 
заль, луйвар ▪ 132 
хуучин үнэт цаас, хувьцаа ▪ 351 
хуучинсаг арга хэмжээ ▪ 103 
хуучны тогтолцоо ▪ 351 
хуучны, эртний хэлхээ холбоо  
▪ 351 
хүйс, бэлгийн харьцаа ▪ 503 
хүйсийн тэгш байдал ▪ 215 
хүйсээр ялгаварлан гадуурхах  
▪ 215, ▪ 503 
хүлцэнгүй үүрэг ▪ 368 
хүлээгдсэнээс учирсан алдагдал  
▪ 300 
хүлээж аваагүйд дургүйцэх ▪ 421 
хүлээлгэн өгөх, эргүүлэн 
шилжүүлэхийг тушаах, шаардах  
▪ 355 
хүлээн авагч ▪ 388, ▪ 443 
хүлээн авах агентлаг ▪ 442 
хүлээн авах болон төлөгдсөн 
хэмжээ ▪ 442 
хүлээн авах тухай нэхэмжлэл ▪ 82 
хүлээн авах, зөвшөөрөх ▪ 3 
хүлээн авах, нутагшуулах ▪ 443 
хүлээн авах, таамаглал, сэжүүр  
▪ 42 



 
949 

 

хүлээн авах, хүлээн авсан баримт, 
ашиг, орлого ▪ 442 
хүлээн авахаас татгалзах ▪ 337,  
▪ 448, ▪ 582 
хүлээн авсан буюу татгалзсан 
тухай мэдэгдэл илгээх үүрэг ▪ 164 
хүлээн авсан буюу татгалзсанаа 
мэдэгдэх үүрэг ▪ 164 
хүлээн авсан этгээд, татвар, 
орлого хураагч ▪ 442 
хүлээн зөвшөөрөгдөх зүйлс ▪ 344 
хүлээн зөвшөөрөх ▪ 443 
хүлээн зөвшөөрөх тухай шийдвэр 
▪ 133 
хүлээн зөвшөөрөх чадвар ▪ 67 
хүлээн зөвшөөрөх, батлах ▪ 443 
хүлээн зөвшөөрөх, гэм буруугаа 
зөвшөөрөх ▪ 101 
хүлээн зөвшөөрөх, талархах ▪ 6 
хүлээн зөвшөөрөх, хүлээн авах 
хугацаa ▪ 376 
хүлээн зөвшөөрөхүйц нотлох 
баримт ▪ 16 
хүлээн зөвшөөрсөн болон хүлээн 
авсан тухай протокол ▪ 422 
хүлээн зөвшөөрсөн хүн, этгээд ▪ 
380 
хүлээн зөвшөөрүүлэх зорилготой 
танилцуулга ▪ 403 
хүмүүжүүлэх эрх ▪ 482 
хүн ам оршин суудаг газар, байр ▪ 
470 
хүн ам оршин суудаг суурин нутаг 
▪ 470 
хүн ам оршин суудаггүй ▪ 563 
хүн ам сийрэг суурьшдаг нутаг 
дэвсгэр ▪ 435 
хүн ам түгээмэл оршин суудаг 
газар ▪ 217 

хүн амын бүлэг, нийгэм, нэгтгэл, 
улс, хамтын нийгэмлэг ▪ 92 
хүн амын орлогын албан татвар  
▪ 243 
хүн амын хэт нягтрал, бөөгнөрөл  
▪ 103 
хүн амын хэт өсөлтийг хянах бүс 
нутаг ▪ 360 
хүн хулгайлах ▪ 278 
хүн хулгайлж барьцаалан мөнгө 
нэхэх ▪ 1 
хүнд хүндэтгэлтэй хандах, 
дэмжих, төрд нэр төртэй зүтгэх 
▪ 233 
хүнд, ноцтой байдал ▪ 222 
хүндрүүлсэн нөхцлөөр хорих ▪ 20 
хүндрүүлсэн ял шийтгэл ▪ 20 
хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх ▪ 20 
хүндрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл 
байдал, чангалах ▪ 20 
хүндэт албан тушаал/алба ▪ 233 
хүндэт цол ▪ 233 
хүндэтгэл, нэр төр ▪ 233 
хүний амь аврах ▪ 469 
хүний амь насыг аврах ▪ 491 
хүний амь насыг тохиолдлоор 
санамсаргүйгээр сүйтгэх ▪ 4 
хүний биед задлан шинжилгээ 
хийх ▪ 183 
хүний нөөц ▪ 235 
хүний нөөцийн захиргааны төв 
байгууллага ▪ 71 
хүний нөөцийн менежмент ▪ 305 
хүний нөөцийн менежментийн төв 
агентлаг ▪ 71 
хүний нөөцийн сан ▪ 306 
хүний нэр төрд хохирол учруулах 
▪ 250 
хүний цогцос, хүүр ▪ 131 
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хүний эрх ▪ 235 
хүний эрхийг хамгаалах ▪ 420 
хүнс бэлтгэх ▪ 402 
хүнсний бүтээгдхүүн ▪ 206 
хүнсний тариалалтын сургалт ▪ 
554 
хүнсээр хангах сан ▪ 206 
хүргэлт, нийлүүлэлт, шилжүүлэлт 
▪ 139 
хүртээх, олгох ▪ 101 
хүрэлцэхгүй байх, дутагдах, 
гачигдах ▪ 137 
хүрээ, бүлэг, айл, худлаа маяглах 
▪ 66 
хүрээ, хэмжээ, эд хөрөнгө хураах, 
эд хөрөнгийн шнэлгээ ▪ 192 
хүрээлэн буй газар ▪ 537 
хүрээлэн буй орчин, байгаль 
орчин ▪ 177 
хүрээлэн буй орчны бохирдлоос 
хамгаалах ▪ 405 
хүрээлэн буй орчны хамгаалалт  
▪ 403 
хүрээлэн буй орчны хамгаалалт, 
хадгалалт ▪ 177 
хүрээлэн буй орчныг ашиглахгүй 
хадгалах ▪ 103 
хүсэл зоригийн илэрхийлэл ▪ 192 
хүсэл зоригоо илэрхийлэх ▪ 135 
хүсэл зоригоо худал илэрхийлэх, 
тунхаглах ▪ 197 
хүсэл, зориг, гэрээслэл ▪ 581 
хүсэл, сонирхол, ашиг, сонирхол, 
хувь оролцоо, сонирхогч этгээд, 
зээлийн хүү ▪ 256 
Хүсэлт гаргагч, мэдүүлэгч ▪ 33 
Хүсэлт гаргах журам ▪ 140 
хүсэлт хүлээн авсан этгээд ▪ 467 
хүсэлт, хүсэлт тавих ▪465 

хүсэлт, хэрэг, хахуульдах буюу 
шүүгчид хууль бусаар 
нөлөөлөхийг оролдох ▪ 511 
хүсэлт, шаардлага, иргэний 
нэхэмжлэл, үе шат, жишээ, жишиг 
▪ 253 
хүү тооцох нэхэмжлэл ▪ 82 
хүүгийн орлого ▪ 242, ▪ 257 
хүүгийн тохиролцсон хэмжээ ▪ 21 
хүүгийн хувь, хэмжээ ▪ 257 
хүүгүй нэхэмжлэл ▪ 82 
хүүр задлан шинжлэх ▪ 399 
хүүр, цогцос ▪ 115 
хүүхдийг асрамжид үлдээх ▪ 78 
хүүхдийн амийг хөнөөх ▪ 248 
хүүхдийн нийгмийн хамгааллын 
байгууламж ▪ 580 
хүүхдийн хадгаламжийн дэвтэр ▪ 
78 
хүүхдийн халамж ▪ 78 
хүүхдийн халамжийн цэцэрлэг, 
ясли ▪ 78 
хүүхдийн хүчирхийлэл, садар 
самуунд уруу татах ▪ 78 
хүүхдийн цэцэрлэг ▪ 343 
хүүхдүүдэд зориулсан сургуулийн 
автобус ▪ 492 
хүүхдээ асрахаар 
чөлөөлөгдсөний тэтгэлэг ▪ 530 
хүүхдээ орхих ▪ 143 
хүүхэд ▪ 78 
хүүхэд асрах ▪ 310 
хүүхэд асрах ажлын байрны 
төхөөрөмж ▪ 584 
хүүхэд асрах байгууламж ▪ 248 
хүүхэд асрах төв ▪ 78 
хүүхэд өргөж авахыг цуцалсан 
шүүхийн шийдвэр ▪ 274 
хүүхэд саатуулах газар ▪ 343 
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хүүхэд саатуулах газрын ажилчин 
▪ 170 
хүүхэд саатуулах газрын ажлын 
байрны төхөөрөмж ▪ 584 
хүүхэд хамгаалах бүс ▪ 78 
хүүхэд харах үүрэг ▪ 163 
хүүхэдтэй харгис хэрцгий харьцах 
▪ 2 
хүүхэдтэй хатуу ширүүн харилцах 
▪ 322 
хүч хэрэглэн хүчирхийлэх үйлдэл 
▪ 245 
хүч хэрэглэх, журам зөрчил ▪ 9 
хүч хэрэглэх, хүчирхийлэх, 
хүчиндэх ▪ 571 
хүч, хүчин ▪ 206 
хүчин зүйл ▪ 195 
хүчин зүйл гэж авч үзэх, 
факторинг ▪ 195 
хүчин төгөлдөр байх хугацаа ▪ 
379 
хүчин төгөлдөр болгох зарлиг ▪ 
174 
хүчин төгөлдөр болгох огноо ▪ 174 
Хүчин төгөлдөр болгох, сахиулах, 
санкц хэрэглэх, хэрэгжүүлэх ▪ 174 
хүчин төгөлдөр бус байдлыг 
баталсан магадлал ▪ 487 
хүчин төгөлдөр бус, хүчингүйгэж 
үзэх үндэслэл ▪ 223 
хүчин төгөлдөр гэрчилгээ бэлтгэх 
▪ 402 
хүчин төгөлдөр зүйл анги ▪ 473 
хүчин чадал, бат бөх, тоо ▪ 527 
хүчингийн гэмт хэрэг, хүчин ▪ 438 
хүчингүй болголт, цуцлалт ▪ 476 
хүчингүй болгосныг шүүх 
ажиллагаа ▪ 559 
хүчингүй болгосон бүртгэл ▪ 66 

хүчингүй болгосон чек ▪ 218 
хүчингүй болгох бүртгэл ▪ 66 
хүчингүй болгох тухай тогтоол ▪ 
487 
хүчингүй болгох тухай шүүхийн 
тогтоол ▪ 273 
хүчингүй болгох тэмдэг, дардас ▪ 
66 
хүчингүй болгох үйлдэл ▪ 8 
хүчингүй болгох хугацаа ▪ 377 
хүчингүй болгох хүсэлт ▪ 34 
хүчингүй болгох шалтгаан ▪ 442 
хүчингүй болгох шийдвэр ▪ 342 
хүчингүй болгох шүүхийн 
ажиллагаа ▪ 294 
хүчингүй болгох эрх ▪ 480, ▪ 481 
хүчингүй болгох, нийтэд мэдэгдэх 
▪ 145 
хүчингүй болгох, үндсэн хуулийн 
бусгэж үзэх ▪ 361 
хүчингүй болгох, цуцлах ▪ 342, ▪ 
461, ▪ 469, ▪ 573 
хүчингүй болгох, цуцлах нөхцөл ▪ 
100 
хүчингүй болгох, цуцлах эрх 
эзэмшигч ▪ 382 
хүчингүй болгох, цуцлах эрхтэй 
этгээд ▪ 381 
хүчингүй болгох, цуцлах, 
дуусгавар болгох, ялагдал хүлээх 
▪ 137 
хүчингүй болгох, цуцлах, нухчин 
дарах ▪ 435 
хүчингүй болгох, цуцлах, 
татгалзах, буцах шалтгаан ▪ 442 
хүчингүй болгуулах эрх ▪ 484 
хүчингүй болохыг батлах, нотлох 
▪19 
хүчингүй болохыг нотлох шүүхийн 
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ажиллагаа ▪ 294 
хүчингүй болсны дараа 
шилжүүлэх ▪ 555 
хүчингүй болсныг баталсан, 
нотолсон тогтоол ▪ 12 
хүчингүй болсныг мэдэгдэх ▪ 263 
хүчингүй болсон эрх эзэмшигч ▪ 
478 
хүчингүй жороор эм олгох ▪ 95 
хүчингүй зэргийг батлах ▪ 102 
хүчингүй тухай мэдэгдэх ▪ 134 
хүчингүй үйлдэл, хууль ▪ 573 
хүчингүй, хэрэгсэхгүй болголт, 
цуцлалт ▪ 66 
хүчингүй, хэрэгсэхгүй болголт, 
цуцлалт, харьяатаас хасах ▪ 477 
хүчинтэй болгох ▪ 435 
хүчинтэй болох хугацаа ▪ 549 
хүчинтэй хугацаа ▪ 546 
хүчинтэй цалин хөлс, орлого ▪ 473 
хүчинтэй, хүчин төгөлдөр ▪ 568 
хүчинтэй, хүчин төгөлдөр цаг, 
хугацаа ▪ 568 
хүчирхийлэл ▪ 245 
хүчээр авах ▪ 539 
хүчээр гаргасан хүмүүс ▪ 152 
хүчээр нэвтрэн орох ▪ 207 
хүчээр нэгтгэх, бүрэлдэхүүндээ 
оруулах, хавсаргах ▪ 30 
хүчээр онц аюултай үйлдэл хийх ▪ 
435 
хэв загвар ▪ 210 
хэв шинж, хэлбэр, үсэг, бичих, 
цохих ▪ 560 
хэвийн бус нэгтгэлийн тухай 
тодорхой мэдээлэл ▪ 366 
хэвийн, ердийн амьдрал ▪ 520 
хэвлэгдсэн материал ▪ 431 
хэвлэгч, хэвлэлийн газар ▪ 431 

хэвлэл ▪ 407 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага ▪ 
309 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ▪ 309 
хэвлэл мэдээлэл ▪ 313 
хэвлэл, мэдээлэл ▪ 404 
хэвлэл, хэвлэн нийтлэх ▪ 431 
хэвлэлд нийтлүүлсэн шүүхийн 
шийдвэр ▪ 501 
хэвлэлийн арбитрын хороо ▪ 404 
хэвлэлийн зардал ▪ 266 
хэвлэн нийтлэгч, вексель олгогч, 
чек олгогч ▪ 266 
хэвлэн нийтлэх журам ▪ 407 
хэвлэн нийтлэх зарчим ▪ 431 
хэвлэн нийтлэх үүрэг ▪ 163, ▪ 345 
хэвлэн нийтлэх эрх ▪ 480 
хэвлэн нийтлэх эрхийг өмчлөгч 
▪ 362 
хэвлэн нийтлэх, зарлах, тунхаглах 
эрх ▪ 481 
хэвлэсэн үнэ ▪ 266 
хэвлэх хугацаа ▪ 130 
хэвлэх эрх ▪ 431 
хэвлэх, найруулах, хянан 
тохиолдуулах ▪ 166 
хэвшмэл үйл ажиллагаа ▪ 464 
хэд хэдэн болон тодорхой 
тогтоосон этгээд ▪ 307 
хэд хэдэн болон тодорхойгүй 
этгээд ▪ 307 
хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд олон үйлдэлтэйгэмт 
хэрэгтэн ▪ 348 
хэд хэдэн зүйлээр ялын тогтоол 
үйлдэх ▪ 271 
хэд хэдэн өмчийн эрх ▪ 503 
хэд хэдэн хүн ▪ 503 
хэлбийлт, гажилт, хазайлт, эргэж 
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үзэх ▪ 157 
хэлбийлт, ухралт, явах, хөдлөх, 
эхлэх цэг, цагаачлал ▪ 140 
хэлбэлзлэлтэй худалдаа ▪ 506 
хэлбэр ▪ 210 
хэлбэр болон чанарыг өөрчлөх 
зөвшөөрөл ▪379 
хэлбэр дүрс ▪ 503 
хэлбэр, чанар өөрчлөгдөх ▪ 75 
хэлмэгдэгч ▪ 570 
хэлмэгдэгч, хохирогч ▪ 532 
хэлмэрч ▪ 262 
хэлснээр нь бичсэн тэмдэглэл ▪ 
158 
хэлцлийг хүчингүй болгох ▪ 538 
хэлцлийн заалтууд ▪ 517 
хэлцлийн нөгөө тал ▪ 359 
хэлцлийн оролцогч нөгөө талаас 
нэхэмжлэх ▪ 87 
хэлцлийн тогтсон практик ▪ 92 
хэлцлийн тухай дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл ▪ 366 
хэлцэл хийх журам ▪ 455 
хэлэлцүүлэг, шүүмжлэл, 
маргалдаан, хэлэлцээ ▪ 150 
хэлэлцүүлэх бичиг ▪ 554 
хэлэлцэлгүйгээр үндсэн хувьцааг 
нэмэгдүүлэх ▪ 244 
хэлэлцэх асуудал, шийдвэрлэх 
хэрэг ▪ 19 
хэлэлцээ хийгч, тохиролцогч тал  
▪ 50 
хэлэлцээ хийх байгууллага ▪ 336 
хэлэлцээ хийх, наймаацалдах, 
худалдаа хийх, үнэ хаялцах ▪ 50 
хэлэлцээ хийх, худалдаа хийх, 
иргэний гүйлгээ ▪ 336 
хэлэлцээний баг, тал ▪ 336 
хэлэлцээр өөрчлөх ▪ 323 

хэлэлцээр, гэрээ байгуулах, үүрэг 
хүлээх ▪ 119 
хэлэлцээр, тохиролцоо ▪ 39 
хэлэлцээрээр хэргийн 
харьяалалыг тогтоох ▪ 275 
хэм хэмжээ тогтоох эрх мэдэл 
 ▪ 486 
хэм хэмжээ, журам гаргах ▪ 487 
хэм хэмжээнд захирагдсан эрх  
▪ 481 
хэмжилтийн сүлжээ бий болгох 
төлөвлөгөө ▪ 394 
хэмжүүр, арга хэмжээ ▪ 312 
хэмжүүрийн сүлжээ байгуулах 
төлөвлөгөө ▪ 179 
хэмжүүрийн сүлжээ угсрах 
хөтөлбөр ▪ 313 
хэмжээ ▪ 573 
хэмжээ багасгах тухай хүсэлт ▪ 
467  
хэмжээ, төвшин, зэрэг, цол, чанар 
▪ 138 
хэмжээнээс илүү ▪ 184 
хэн нэгний дансны гүйлгээ ▪ 554 
хэн нэгний нэрийн өмнөөс ярих  
▪ 512 
хэн нэгний өмнөөс хэлцэл хийх  
▪ 554 
хэн нэгний төрөлх улсын хууль  
▪ 284 
хэн нэгний хувь ▪ 351 
хэн нэгний шүүн таслах 
харьяалал ▪ 561 
хэн нэгний эзэмшлийн байшин  
▪ 351 
хэн нэгний эцгийн талын ах дүүс, 
хамаатан садан ▪ 351 
хэн нэгнийг албан тушаалаас 
халах ▪ 459 
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хэн нэгнийг албан тушаалаас 
чөлөөлөх ▪ 457 
хэн нэгтэй хамтран ажиллах ▪ 241 
хэн нэгэн нь үүргээ биелүүлэх ▪ 
375 
хэн нэгэн этгээдтэй хамтран гэмт 
хэрэг үйлдэх ▪ 96 
хэргийг дахин хэлэлцэх үндэслэл 
▪ 222 
хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэх 
өргөдөлгаргах эрхтэй этгээд ▪ 381 
хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэх 
хүсэлт гаргах эрхтэй этгээд ▪ 381 
хэргийг нэгтгэх тухай бичгээр 
хийсэн контракт, хэлэлцээр ▪ 586 
хэргийг хариуцахаар зөвшөөрсөн 
шүүгч ▪ 272 
хэргийг хойшлуулах ▪ 138 
хэргийн гол учир ▪ 69, ▪ 317 
хэргийн давтан хэлэлцүүлэг, 
давтан мөрдөн байцаалт ▪ 474 
хэргийн ерөнхий харьяалал, 
явагдах газар, тов ▪ 215 
хэргийн зохигчид шүүх хуралд үг 
хэлэх, мэтгэлцэх ▪ 394 
хэргийн мөн чанарыг хэлэлцэх 
хуралдаан ▪ 412 
хэргийн мөн чанарын талаар 
зарга мэдүүлэх ▪ 284 
хэргийн мөн чанарын талаар 
заргалдах ▪ 295 
хэргийн мөн чанарын шүүх 
ажиллагаа ▪ 412 
хэргийн нааштай талыг шүүх 
ажиллагаа ▪ 558 
хэргийн нөхцөл байдал ▪ 196 
хэргийн тайлан ▪ 68 
хэргийн харьяалал ▪ 471 
хэргийн харьяалал зөрчих ▪ 571 

хэргийн харьяалал тогтоох ▪ 144 
хэргийн харьяалал тогтоохыг 
хүссэн өргөдөл ▪ 35 
хэргийн харьяалалд дүүрэг ▪ 157 
хэргийн эрх залгамжлагч ▪ 532 
хэргийн эрхийг залгамжлах ▪ 532 
хэргийн, нэхэмжлэлийн зардал  
▪ 27 
хэрцгий үйлдэл, харьцаа ▪ 124 
хэрцгий харьцаа ▪ 124 
хэрцгий харьцах ▪ 304 
хэрэг давж заалдах ажиллагаа  
▪ 32 
хэрэг дээр, бодит байдал дээр  
▪ 131 
хэрэг зөрчил үйлдэгчийн нэр 
зүүгч ▪ 232 
хэрэг маргаан, байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд оролцох чадваргүй 
хүн ▪ 390 
хэрэг маргаанд холбогдсон этгээд 
▪ 383 
хэрэг маргаанд хяналт тавих ▪ 
111 
хэрэг хэлэлцэх шүүх хуралдаан, 
шүүхийн байцаалт ▪ 230 
хэрэг хянан хэлэлцүүлэх хүсэлт 
гаргагч ▪ 388 
хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх ▪ 12 
хэрэг шүүх ажиллагаа ▪ 411 
хэрэг шүүх ажиллагааны 
протокол ▪ 422 
хэрэг явдал, будлиан, 
мөргөлдөөн ▪ 241 
хэрэг явдал, үйл хэрэг ▪ 19 
хэрэг, бизнес эрхлэх, удирдах ▪ 14 
хэрэг, жишиг судлах ▪ 69 
хэрэг, зөрчил гарсан газар ▪ 392 
хэрэг, шүүхийн жишиг, тохиолдол, 
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шүүхийн шийдвэр ▪ 68 
хэрэгжүүлэх байдал ▪ 186 
хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх эрх ▪ 479 
хэрэгжүүлэх зардал ▪ 190 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө ▪238 
хэрэгжүүлэх хугацаа ▪ 129 
хэрэгжүүлэх хүчин чадал ▪ 186 
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх ажилтан 
▪ 186 
хэрэгжүүлэхийн ач тус ▪ 18 
хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, захиалагч, 
харилцагч ▪ 106 
хэрэглэгчдийг хамгаалах ▪ 420 
хэрэглэгчдийн байгууллага, бүлэг 
▪ 106 
хэрэглэгчдийн маргааныг 
шийдвэрлэх дүрэм ▪ 107 
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах ▪ 106 
хэрэглэгчид хохирол учруулсны 
нөхөн төлбөрийн шалгуур ▪ 93 
хэрэглэгчийн бэлэн мөнгөний 
зээл ▪ 106 
хэрэглэх дадал ▪ 227 
хэрэглэх жишээ ▪ 33 
хэрэглэх заалт ▪ 33 
хэрэглэх хууль ▪ 33 
хэрэглэх хууль, эрх зүйн акт ▪ 33 
хэрэглэх хүрээ ▪ 492 
хэрэглэх, өргөдөл, мэдүүлэг ▪ 33 
хэрэглээ, зардал ▪ 107 
хэрэглээндээ зориулан түрээслэх 
▪ 48 
хэрэглээний бараа, өргөн 
хэрэглээний бараа ▪107 
хэрэглээний дүрэм ▪ 40 
хэрэглээний загварын бүртгэлийн 
өргөдөл ▪ 36 
хэрэглээний зориулалттай зээл  

▪ 296 
хэрэглээний зориулалттай 
идэвхгүй зээл ▪368 
хэрэглээний зориулалттай хүүгүй 
зээл ▪ 296 
хэрэглээний усыг дахин ашиглах 
эмчилгээний нэгдсэн төхөөрөмж  
▪ 271 
хэрэглээний үйлчилгээний бизнес 
▪ 107 
хэрэглээний хэсэгчилсэн зээл 
▪ 435 
хэрэгсэл, аппарат ▪ 31 
хэрэгсэхгүй болголт, татгалзалал  
▪ 151 
хэрэгсэхгүй болгох өргөдөл ▪ 81 
хэрэгсэхгүй болгох тухай тогтоол  
▪ 487 
хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл ▪ 70 
хэрэгсэхгүй болгох, ажлаас 
чөлөөлөх, огцруулах шийдвэр  
▪ 132 
хэрэгсэхгүй бололт, 
түдгэлзүүлэлт ▪ 74 
хэрэгт санаа зовних ▪ 99 
хэрэгт тохирсон шүүхийн 
шийдвэр ▪ 273 
хэрэгт хамаарах хуулийн 
харьяалал ▪ 275 
хэрэгт холбогдсон этгээд ▪ 381 
хэрэгцээгүй, чадваргүй болсон  
▪ 154 
хэрээс хэтэрсэн хэмжээ ▪ 184 
хэсгийг нь хүчингүй болгох ▪ 366 
хэсүүчлэгч, тэнүүчлэгч ▪ 576 
хэсэг газар ▪ 322, ▪ 391 
хэсэг хэсгээр, цувуулж, бараг 
дуусгах ▪ 435 
хэсэг, байрлал, асуудал, зүйл, 
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объект, дансны харилцаа ▪ 266 
хэсэг, бүлэг, зүйл, танхим, хэлтэс, 
тасаг, секц ▪ 494 
хэсэг, бүлэг, нэгдэл ▪ 223 
хэсэгчилсэн бүртгэл ▪ 367 
хэсэгчилсэн даатгал ▪ 366 
хэсэгчилсэн нөхөн төлбөр ▪ 253 
хэсэгчилсэн санхүүжилт ▪ 253 
хэсэгчилсэн төлбөр хариуцсан 
комисс ▪ 91 
хэсэгчилсэн төлбөрийн хувь ▪ 253 
хэсэгчилсэн эзэмшил ▪ 367 
хэсэгчилсэн эзэмшлийн харилцаа 
▪ 367 
хэсэгчлэн өмчлөх ▪ 362 
хэсэгчлэн өмчлөх эрхийн 
харилцаа ▪ 362 
хэсэгчлэн төлөх мөнгө, хэмжээ  
▪ 253 
хэсэгчлэн төлөх төлбөр ▪ 370 
хэсэгчлэн хуваах ▪ 365 
хэсэгчлэн хуваах контракт ▪ 365 
хэсэгчлэн хүлээн авах ▪ 365 
хэсэгчлэн чөлөөлөх ▪ 365 
хэсэгчлэн шилжүүлэх ▪ 366 
хэт олноор хэвлэх ▪ 184 
хэт өндөр орлого ▪ 184 
хэт өндөр үнэ дуудах ▪ 184 
хэт өндөр шимтгэлтэй даатгал  
▪ 184 
хээл хахууль авах явдал өсөх ▪ 17 
хээл хахууль санал болгох, 
хүлээн авах ▪ 348 
хязгаарлагдмал бус нөхөрлөлийн 
бүртгэл ▪ 450 
хязгаарлагдмал бус түншлэлийн 
компаны бүртгэл ▪ 450 
хязгаарлагдмал бус хариуцлага 
▪ 565 

хязгаарлагдмал бус 
хариуцлагатай компани ▪ 565 
хязгаарлагдмал бус 
хариуцлагатай түнш ▪ 367, ▪ 565 
хязгаарлагдмал компани ▪ 291 
хязгаарлагдмал хариуцлага ▪ 291 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
компани ▪ 291 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
компанийн бүртгэл ▪ 291, ▪ 449 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
нийгэмлэг ▪ 42 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
нөхөрлөл ▪ 291 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
нөхөрлөлийн бүртгэл ▪ 449 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
түнш ▪ 367 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
хувь нийлүүлсэн компани ▪ 292 
хязгаарлагдмал хувьцаа ▪ 434 
хязгаарлагдмал хугацаагаар ажил 
хийлгэлгүйгээр шоронд хорих  
▪ 240 
хязгаарлагдмал хугацаагаар 
шоронд хорих ▪ 240 
хязгаарлагдмал хэмжээ ▪ 291 
хязгаарлагдсан бодит эрх ▪ 472 
хязгаарлагдсан хүндрүүлэх 
нөхцөл байдал ▪ 472 
хязгаарлалт, хил ▪ 291 
хязгаарлалт, хориг, албадлага, 
таслан сэргийлэх арга хэмжээ  
▪ 472 
хязгаарлалт, хорих, цагдан хорих 
▪ 101 
хязгаарлалт, эцсийн хугацаа, 
нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэх 
хугацаа ▪ 2 91 
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хязгаарлалтын тухай дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл ▪ 366 
хялбарчилсан татвар ▪ 507 
хялбарчилсан татварын хүснэгт  
▪ 542 
хялбаршуулсан ажиллагаа, 
журам ▪ 533 
хялбаршуулсан журмаар шүүхийн 
шийдвэр гаргах ▪ 532 
хялбаршуулсан шүүх ▪ 401 
хялбаршуулсан шүүх ажиллагаа  
▪ 533 
хялбаршуулсан шүүх 
ажиллагааны журам ▪ 533 
хямд түрээсийн байр ▪ 545 
хямд үнэ ▪ 76 
хямд үнэ ▪ 301 
хямдарсан үнэ ▪490  
хямдралтай үнэ ▪ 406 
хямдралтай худалдааны орлого  
▪ 412 
хямдруулсан үнээр худалдах, 
гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх ▪ 84 
хянагдсан нэмэлт төсвийн хууль  
▪ 477 
хянагдсан нэмэлт төсөв ▪ 477 
хянагдсан тайлан, мэдүүлэг ▪ 477 
хянагч, захирагч, цагдаагийн 
ахлах офицер ▪ 533 
хяналт тавих, хөөцөлдөх 
менежментийн хугацаа ▪ 377 
хяналт тавьдаг компани ▪ 111 
хяналт тогтоож эзэмших хүсэлт  
▪ 35 
хяналт шалгалтын тайлан ▪ 462,  
▪ 463 
хяналт шалгалтын тухай бичгээр 
гаргасан тогтоол ▪ 587 
хяналт шалгалтын үр дүнгийн 

хүчинтэй байх хугацаа ▪ 546 
хяналт, зохицуулалт ▪ 111 
хяналт, шалгалт оруулах хүсэлт  
▪ 466  
хяналтад байвал зохих зүйл ▪ 267 
хяналттай бүс ▪ 111 
хяналтын албан хаагч ▪ 534 
хяналтын арга ▪ 317 
хяналтын ахлах байцаагч ▪ 533 
хяналтын байгууллага, агентлаг  
▪ 534 
хяналтын бүс ▪ 111 
хяналтын объект ▪ 267 
хяналтын стандарт ▪ 111 
хяналтын стандарт ▪ 520 
хяналтын төхөөрөмж ▪ 507 
хяналтын үндсэн байгууллага  
▪ 253 
хяналтын үүрэг ▪ 534 
хяналтын эрх мэдэл ▪ 534 
хянан үзсэн татварын 
үндэслэлийн тухай тайлан ▪ 462 
хянан үзэх эрхтэй байгууллага  
▪ 477 
хянан үзэх, харгалзан үзэх, зугаа, 
цэнгээн, үзвэр, тоглолт ▪ 175 
хянан харгалзах байгууламж ▪ 194 
хянан харгалзах газар ▪ 410 
хянан харгалзах газрын түшмэл 
▪ 410 
хянан харгалзах хугацаа ▪ 378 
хянан хэлэлцүүлэх тухай 
захирамж ▪ 529 
хянан хэлэлцэж байгаа 
нэхэмжлэл ▪ 498 
хянан хэрэгжүүлэх, хянан 
зохицуулах ажилтан ▪ 96 
хянан шалгах үүрэг ▪ 345 
хянан шийдвэрлэx ажиллагаа ▪ 12 
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хянах ▪ 361 
хянах, уншиж үзэх хүсэлт ▪ 36  
хянах үүрэгтэй этгээд ▪ 387 
хянах эрх мэдэл ▪ 45 
хянуулахаар олон нийтэд 
нээлттэй болгох ▪ 304 
хянуур болгоомжтой байх үүрэг  
▪ 163 
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цаазаар авах тухай таслан 
шийдвэрлэх тогтоол ▪ 273 
цаазаар авах ял ▪ 131 
цаазаар авах ял ногдуулах ▪ 67 
цаазаар авах ялыг гүйцэтгэх ▪ 186 
цаазлуулах ялтай хоригдол ▪ 112 
цаасан мөнгөн тэмдэгт ▪ 364 
цаасан мөнгөний үнэ ▪ 266 
цаасан мөнгөөр төлөх ▪ 372 
цаасан мөнгөтэй холбоотой үйл 
ажиллагаа явуулдаг этгээд ▪ 381 
цаг үеийн мэдээ ▪ 125 
цаг үеийн үнэлгээ, ханш ▪ 402 
цаг хугацаа ▪ 549 
цаг хугацаа алдах/дуусах ▪ 283 
цаг хугацааны ач тус ▪ 52 
цаг хугацааны хязгаартай 
нэхэмжлэл ▪ 82 
цагаан цаас ▪ 581 
цагаар тооцсон цалин/тариф  
▪ 234 
цагаар цалинжуулах ▪ 576 
цагаатгаагүй ▪ 564 
цагаатгал, хууль ёсны байх, 
үндэслэл, нотолгоо ▪ 276 
цагаатгал, цагаатгах нөхцөл 
байдал, цагаатгах нөхцөл байдал 
▪ 185 
цагаатгал, чөлөөлөх ▪ 7 
цагаатгасан тухай шүүхийн 
шийдвэр ▪ 569 
цагаатгах тухай тогтоол ▪ 500 
цагаатгах тухай шүүхийн тогтоол, 
шийдвэр ▪ 273 
цагаатгах хугацаа ▪ 130 

цагаатгах, тайлбарлах, хамгаалах, 
өршөөл хүсэх арга ▪ 318 
цагаач ажилчин ▪ 318 
цагаач ажилчин ▪ 319 
цагаачлал ▪ 169 
цагаачлал, цагаачлахаар ирэх, 
явах ▪ 237 
цагаачлал, шилжин суурьшилт  
▪ 319 
цагаачлалын байгууллага ▪ 237 
цагаачлалын гэмт хэрэгтэн, 
зөрчигч ▪ 237 
цагаачлалын хяналт шалгалт  
▪ 237 
цагаачлалын хяналтын ажилтан  
▪ 237 
цагдаа, цагдаагийн ажилтан ▪ 395 
цагдаагийн ажилтан, офицер ▪395 
цагдаагийн ажилтны дэргэд гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээд ▪ 123 
цагдаагийн академи ▪ 395 
цагдаагийн газар, байгууллага  
▪ 395 
цагдаагийн газар, хэв журам 
сахиулах ▪ 395 
цагдаагийн салбар төв ▪ 57 
цагдаагийн салбар, газар ▪ 395 
цагдаагийн сургалтын 
байгууллага ▪ 166 
цагдаагийн хороо ▪ 395 
цагдаагийн хэсэг ▪ 395 
цагдаагийн эмнэлэг ▪ 395 
цагдаагийн эргүүлийн усан онгоц 
▪ 395 
цагдан хоригдох, барьцаагаар 
суллагдах ▪ 459 
цагдан хоригдсон сэжигтэн ▪ 101 
цагдан хорилт, албадан 
саатуулалтыг хүчингүй болгох  
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▪ 478 
цагдан хорих газар ▪ 102 
цагдан хорих хугацааг шинэчлэх  
▪ 460 
цагдан хорих, албадан саатуулах 
арга хэмжээний хууль зүйн 
үндэслэлийг шалгуулах хүсэлт 
гаргах эрх ▪ 484 
цагдан хорих, асрах байгууламж  
▪ 101 
цагдан хорих, баривчлах, албадан 
саатуулах зөвшөөрөл ▪ 577 
цагдан хорихыг түр хойшлуулах  
▪ 537 
цагдан хорьсон, саатуулсны хууль 
зүйн үндэслэлийг дахин хянах  
▪ 477 
цагийн ажилчин ▪ 583 
цалин ▪ 576 
цалин бууралт ▪ 576 
цалин бууруулах арга хэмжээ  
▪ 312 
цалин суутгах шийдвэр ▪ 153 
цалин хоцорч тавих ▪ 138 
цалин хөлс ▪ 490 
цалин хөлс төлөх ▪ 372 
цалин хөлс шаардах ▪ 140 
цалин хөлс, тэтгэлэг, тэтгэмж  
▪ 370 
цалин хөлсний ангилал, зэрэглэл 
▪ 490 
цалин хөлсний сарын хэмжээ  
▪ 325 
цалин хөлсний шаардлага ▪ 576 
цалин, мөрий, бооцоо ▪ 576 
цалин, пүнлүү, тэтгэлэг ▪ 525 
цалин, хөлсийг бууруулах ▪ 446 
цалин, хөлсний хэмжээ, дүн ▪ 29 
цалингийн данс ▪ 576 

цалингийн доод түвшний 
тогтолцоо ▪ 320 
цалингийн доод түвшний хэмжээ  
▪ 28 
цалингийн доод хэмжээ ▪ 320 
цалингийн доод хэмжээний 
талаар зөвлөлдөх зөвлөл ▪ 320 
цалингийн нийт хэмжээ ▪ 551 
цалингийн нэмэгдэл ▪ 576 
цалингийн нэхэмжлэл ▪ 81 
цалингийн өдөр тутмын суурь 
түвшин ▪ 50 
цалингийн суутгал ▪ 490 
цалингийн урьдчилгаа ▪ 576 
цалингийн хэмжээ ▪ 576 
цалингийн цэс ▪ 372 
цалинтай амралт ▪ 364 
цалинтай сарын амралт ▪ 364 
цалинтай сарын чөлөө ▪ 325 
цахилгаан утас ▪ 544 
цахилгаан холбоо ▪ 544 
цахилгаан, байгалийн хийн татвар 
▪ 168 
цахилгаан, тог ▪ 168 
цахилгаанаар мөнгө шилжүүлэх  
▪ 544 
цахилгаанаар тооцох цахим 
систем ▪ 168 
цахилгаанаар эрүүддэг машин  
▪ 168 
цахилгааны бизнес ▪ 168 
цахим ажиглалт ▪ 168 
цахим компьютер ▪ 168 
цахим мэдээ ▪ 168 
цахим мэдээлэл боловсруулах 
систем ▪ 168 
цахим сүлжээ ▪ 98 
цахим сүлжээ ▪ 262 
цахим тоглоомын бизнес ▪ 168 
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цахим тоглоомын таваг ▪ 168 
цахим тооны машин ▪ 168 
цахим холбоо ▪ 98 
цацраг идэвхит бодис ▪ 437 
цацраг идэвхит бодисоор 
бохирдох ▪ 437 
цацраг идэвхит изотоп ▪ 437 
цацраг идэвхит материал ▪ 437 
цацраг идэвхит хаягдал ▪ 437 
цацраг идэвхит чанар ▪ 437 
цацраг туяа ▪ 437 
цацраг туяа үүсгэгч ▪ 437 
цацраг туяа үүсгэгч төхөөрөмж  
▪ 437 
цацраг туяагаар бохирдох ▪ 437 
цогц журам ▪ 97 
цогц, нэгдсэн ▪ 96 
цогц юм, эд зүйлс ▪ 96 
цогцост үзлэг хийх ▪ 183 
цомхотголд орсон хүн ▪ 387 
цоргоны ус нийлүүлэх бизнес  
▪ 539 
цоройх ▪ 441 
цорын ганц өв залгамжлóóëàã÷ 
áîëîí çàëãàìæëàã÷ ▪ 511 
цорын ганц өв залгамжлагч ▪ 511 
цорын ганц өмчлөгч ▪ 511 
цөмийн ▪ 342 
цөмийн материал, түүхий эд ▪ 342 
цөмийн тогоо ▪ 439 
цөмийн түлш боловсруулах төсөл 
▪ 342 
цөмийн түлшний материал, 
түүхий эд ▪ 342 
цөмийн түүхий эд, эх үүсвэрийн 
материал ▪ 342 
цөмийн эрчим хүч, цөмийн 
зэвсэгтэй улс ▪ 342 
цөөнх хувьцаа эзэмшигч ▪ 321 

цөөнх хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 
▪ 321 
цөөнх хувьцаа эзэмшигчид ▪ 321 
цөөнх, сөрөг хүчин ▪ 321 
цөөнхийн байр суурь ▪ 321 
цувруулан гүйцэтгэх гэрээ ▪ 253 
цугларах, хуралдах, бөөгнөрөх  
▪ 103 
цугларахыг мэдэгдэх ▪ 328 
цуглуулалт, хураамж, нэхэмжлэл  
▪ 86 
цуглуулалтын татаас ▪ 87 
цуглуулах ёстой мөнгө ▪ 324 
цуглуулах зардал ▪ 87 
цуглуулах зардлын баталгаа ▪ 87 
цуглуулах, эзэмдэн авах, ойлгох, 
ухамсарлах чадвар, мэдрэмж  
▪ 374 
цуглуулсан мөнгөний хэмжээ  
▪ 28 
цуглуулсан сан, мөнгө ▪ 213 
цус дагасан ойрын төрөл садан  
▪ 86 
цусан төрлийн нөлөөлөл ▪ 292 
цусан төрлийн хамаатан ▪ 292,  
▪ 457 
цусан төрлийн холбоо ▪ 55 
цусан төрлийн холбоо байгаа 
эсэхийг батлах ▪ 102 
цусан төрөл садан ▪ 55 
цусан холбоо ▪ 457 
цуу үг, бусдын үгэнд үндэслэлсэн 
мэдүүлэг ▪ 230 
цуурхал, хов жив ▪ 487 
цуцалсан тухай бүртгэл ▪ 451 
цуцалсан, салгасан тухай бүртгэл 
▪ 453 
цуцлах тухай хүсэлт ▪ 465 
цуцлах, зогсоох, татан буулгах, 
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хүчингүй болгох ▪ 155 
цуцлах, тараахыг шаардах, 
тушаах ▪ 355 
цуцлах, татан буулгах үндэслэл  
▪ 223 
цуцлах, хүчингүй болгох ▪ 2 
цуцлах, хүчингүй болгох эрх ▪ 47 
цэвэр алдагдал ▪ 336 
цэвэр ашиг ▪ 336 
цэвэр нийгмийн халамжийн 
асуудал хариуцсан байгууллага  
▪ 253 
цэвэр урамшил ▪ 336 
цэвэр хөрөнгө ▪ 336 
öýâýðëýõ, àãóóëàõ ÷өëөөëөõ áàéð 
▪ 84 
цэвэршүүлэлт, сайжруулалт ▪ 447 
цэгцтэй, эрэмбэтэй, зохион 
байгуулалттай ▪ 538 
цэнгэлдэх хүрээлэн ▪ 30 
цэнгэлдэх хүрээлэн ▪ 519 
цэнгээний газрын бизнес ▪ 30 
цэнгээнт үзүүлбэрийн талбай ▪ 30 
цэргийн ажиллагааны байдал  
▪ 522 
цэргийн алба ▪ 319 
цэргийн албан хаагч ▪ 315, ▪ 319 
цэргийн албан хаагчийн даатгал  
▪ 319 
цэргийн албанаас зайлсхийх ▪ 181 
цэргийн албанаас халах ▪ 149 
цэргийн албанаас чөлөөлөх ▪ 187 
цэргийн албанд дайчлах тухай 
зарлан дуудах ▪ 341 
цэргийн албанд татах ажиллагаа  
▪ 103 
цэргийн албаны үүрэг ▪ 163 
цэргийн албаны элсэлт, өөрийн 
талд татах ▪ 174 

цэргийн дээд шүүх ▪ 231 
цэргийн ерөнхий шүүх ▪ 217 
цэргийн засаг захиргаа ▪ 319 
цэргийн захиргаа ▪ 319 
цэргийн иргэний албан хаагч ▪ 80 
цэргийн командлал, тушаал ▪ 319 
цэргийн мөрдөн байцаах танхим  
▪ 319 
цэргийн нууц ▪ 319 
цэргийн нууц мэдээлэл ▪ 101 
цэргийн олзлогдогч ▪ 67 
цэргийн прокурор ▪ 319 
цэргийн прокурорын газар ▪ 319 
цэргийн сургуулийн оюутан ▪ 527 
цэргийн сургуулийн сонсогч ▪ 319 
цэргийн сургуулийн сонсогч ▪ 527 
цэргийн үйлдвэр ▪ 137 
цэргийн хангамж ▪ 319 
цэргийн хоригдол, улс төрийн 
хоригдол ▪ 261 
цэргийн хэрэгсэл, төхөөрөмж  
▪ 319 
цэргийн шүүгч ▪ 319 
цэргийн шүүх ▪ 119, ▪ 319, ▪ 320 
цэргийн шүүх ажиллагаа ▪ 320 
цэргийн шүүхийн офицер ▪ 319 
цэргийн шүүхийн өмгөөлөгч ▪ 319 
цэргийн шүүхийн хууль ▪ 119,  
▪ 284 
цэргийн шүүхийн цагдаагийн 
ажилтан ▪ 319 
цэргийн шүүхийн яллагч ▪ 420 
цэргийн эмнэлэгийн мэргэжилтэн 
бэлдэх сургалтын байгууллага  
▪ 319 
цэргийн эрх зүй ▪ 319 
цэрэг татлагаас зугатах ▪ 159 
цэрэг татлагын захиргаа ▪ 103 
цэрэг халагдах ▪ 140 
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цэрэг, байлдагч ▪ 510 
цэрэггүй бүсийн зааг ▪ 319 
цэрэгт дайчлагдах этгээд ▪ 385 
цэцэрлэгт хүрээлэн ▪ 365 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүс, 
талбай ▪ 365 
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чагнах ▪ 165 
чагнуур ▪ 165 
чадавхи ▪ 66 
чадвар, мэргэжил ▪ 94 
чадвар, эрх зүйн чадвар, эрх 
хэмжээ ▪ 66 
чадвар, эрх мэдэл, засаг, гүрэн  
▪ 399 
чадваргүй, тэнцэхгүй, тохирохгүй 
▪ 563 
чадварын насны шалгарсан нөөц, 
сан ▪ 396 
чанар ▪ 434 
чанарын баг ▪ 434 
чанарын гэрчилгээ, баталгааны 
тэмдэг ▪ 434 
чанарын хяналт явуулах 
байгууллага, агентлаг ▪ 434 
чанарын хяналт, удирдлагын 
зэрэглэл ▪ 434 
чандарлах ▪ 122, ▪ 242 
чек гаргах ▪ 266 
чек олгогч ▪ 266 
чек эзэмшигч нь төлбөр хүлээн 
авагч байх ▪ 77 
чек эзэмших ▪ 232 
чек, тасалбар, үзлэг, шалгалт ▪ 76 
чекийн данс ▪ 77 
чиг тогтоогч ▪ 335 
чиг тогтоогч буюу далайн тэмдэг  
▪ 335 
чиг үүрэг ▪ 213 
чиглэл, маршрут, зам ▪ 486 
чиглэл, хаяг ▪ 147 
чирүүлсэн автомашин ▪ 552 

чичиргээ, доргион ▪ 570 
чөлөөлөгдсөн хэмжээ ▪ 187 
чөлөөлөлтийн зүйл ▪ 528 
чөлөөлөлтийн тухай тусгай 
хэлэлцээр ▪ 512 
чөлөөлөх заалт ▪ 187 
чөлөөлөх заалт, нөхцөл ▪ 187 
чөлөөлөх үндэслэл ▪ 70, ▪ 223 
чөлөөлөх шалтгаан ▪ 441 
чөлөөлөх, суллах өргөдөл ▪ 35 
чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх  
▪ 187 
чөлөөлсөн татварын хэмжээ ▪ 187 
чөлөөт гэрээслэл ▪ 212 
чөлөөт мэргэжил ▪ 212 
чөлөөт өрсөлдөөн ▪ 211 
чөлөөтэй байршуулах ▪ 211 
чөлөөтэй газар ▪ 568 
чөлөөтэй газар, хэсэг, бүс ▪ 568 
чөлөөтэй хамтран ажиллах гэрээ 
▪ 211 
чухал ач холбогдол бүхий 
үйлдвэрийн газар ▪ 278 
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шаардах мэдэгдлийн хугацаа  
▪ 377 
шаардах нийтийн мэдэгдэл гаргах 
хугацаа ▪ 130 
шаардах тухай нийтэд мэдэгдэх  
▪ 427 
шаардах эрх эзэмшигч ▪ 290 
шаардах эрх, гомдлын шаардлага, 
баталгаа, өргөдөл ▪ 80 
шаардах эрх, зээлийн баталгаа  
▪ 497 
шаардах эрхийг батлах ▪ 80 
шаардах, зээлдэх эрхийг хураан 
авах ▪ 497 
шаардлага тавих журам ▪ 411 
шаардлага, сорилт, хүсэлт ▪ 34 
шаардлага, хүсэлт, хэрэгцээ, 
нэхэмжлэл, шаардах, хүсэх ▪ 139 
шаардлага, хэрэгцээ, нөхцөл, 
үүрэг гүйцэтгэгчийн эрх бусдад 
шилжих ▪ 467 
шаардлагатай буюу хэрэгцээтэй 
зардал ▪ 335 
шаардлагатай дагалдах зүйл 
худалдах ▪ 432 
шаардлагатай мэтгэлцээн ▪ 335 
шаардлагатай өөрчлөлттэйгээр 
хэрэглэх заалт ▪ 424 
шаардлагатай, хэрэгтэй зүйл  
▪ 468 
шаардлагыг тооцох эрх ▪ 480 
шаардлагыг тооцох, шүүхээс 
тооцох ▪ 502 
шаардлагын мэдүүлэг гаргах эрх  
▪ 479 

шаардлагын тухай мэдэгдэл ▪ 341 
шаардлагын хураамж, 
барагдуулалт ▪ 80 
шавар ▪ 508 
шагнал буюу шийтгэл, эсхүл 
торгууль ▪ 478 
шагнал хүртэх ▪ 581 
шагнал хүссэн нэхэмжлэл ▪ 83 
шагнал, нөхөн төлбөр ▪ 443 
шагнал, урамшил ▪ 25 
шагнал, урамшуулал, даатгалын 
төлбөр ▪ 401 
шагнал, урамшууллын хэмжээ  
▪ 401 
шагнал, үнэт зүйлс ▪ 410 
шагналын мөнгө ▪ 410 
шагналын талаарх мэдээлэл ▪ 18 
шагнах ▪ 478 
шалгагдах ёстой зүйл ▪ 344 
шалгалт өгөх тухай хүсэлт ▪ 466 
шалгалт хийлгэх өргөдөл ▪ 34 
шалгалт хийлгэх хүсэлт, өргөдөл 
гаргах хугацаа ▪ 376 
шалгалт хийх журам ▪ 353 
шалгалт, нотолгоо, гэрчлэлт ▪ 569 
шалгалт, туршилт ▪ 547 
шалгалтад бэлдэх  гишүүн ▪ 315 
шалгалтын агуулга ▪ 182 
шалгалтын бүртгэл тайлан ▪ 183 
шалгалтын журам ▪ 183, ▪ 411 
шалгалтын протокол ▪ 422 
шалгалтын тайлан ▪ 252 
шалгалтын тамга ▪ 252 
шалгалтын хураамж ▪ 200 
шалгах арга ▪ 252 
шалгах байгууллага ▪ 182 
шалгах эрх мэдэл ▪ 45 
шалгах, мөрдөн байцаах ёстой 
асуудал ▪ 311 

Ø
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шалгахад шаардлагатай зүйл  
▪ 468 
шалгуулах зүйл, бараа ▪ 252 
шалгуулах тухай бичгээр гаргасан 
хүсэлт, өргөдөл ▪ 587 
шалгуулах тухай хүсэлт гаргагч  
▪ 33 
шалгуулах үүрэг ▪ 252 
шалгуулах хүсэлт ▪ 252 
шалгуулах хүсэлт гаргагч ▪ 467 
шалгуулах, байцаан хянуулах 
хүсэлт ▪ 34 
шалгуур, хэмжүүр ▪ 124 
шалтгаан ▪ 441 
шалтгаан, үндэс, сэдэлт, шүүхийн 
хэрэг ▪ 69 
шалтгаан, үндэслэлээ илэрхийлэх 
▪ 524 
шалтгаангүй үйлдэл ▪ 221 
шамшигдуулах, хулгай ▪ 283 
шан харамж, авилга, хахууль, 
түлхэц, өдөөлт, сөрж хангуулах  
▪ 246 
шан, гонорар ▪ 233 
шан, мөнгөн тэтгэлэг, туслалцаа, 
цалингийн нэмэгдэл ▪ 25 
шарил чандарлах газар ▪ 122 
шарх ▪ 585 
шаталт ▪ 60, ▪ 88 
шатах ▪ 60 
шахаж шаардах, шалгах ▪ 251 
шахалтаар тэтгэвэрт гаргах ▪ 351 
шахалтаар хандивлах ▪ 97 
шашны байгууллага, бүлэг ▪ 458 
шашны зориулалттай газар ▪ 508 
шашны хуулийн этгээд ▪ 458 
шившигтэй, гутамшигтай явдал  
▪ 151 
шийдвэр ▪ 577 

шийдвэр гаргаж буй шүүх ▪ 119 
шийдвэр гаргах журам ▪ 411 
шийдвэр гаргах эрх бүхий шүүх  
▪ 118 
шийдвэр гаргах, санал хүчинтэй 
болгох ▪ 436 
шийдвэр гаргах, хэрэг хянан 
шийдвэрлэх хугацаа ▪ 376 
шийдвэр гаргуулах эрх ▪ 484 
шийдвэр гүйцэтгэлийг 
хойшлуулах ▪ 465 
шийдвэр, тогтоол, шүүх хянан 
үзэх ▪12 
шийдвэр, шагнал ▪ 47 
шийдвэр, магадлал, дүгнэлт ▪ 132 
шийдвэрлэгдсэн асуудлууд ▪ 471 
шийдвэрлэгдсэн хэрэг ▪ 469 
шийдвэрлэх арга, таамаглал, 
удирдлага ▪ 284 
шийдвэрлэх хугацаа ▪ 130 
шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах эрх 
бүхий байгууллага, агентлаг ▪ 12 
шийдвэрлэх, эрхлэх ▪ 131 
шийдэх түлхүүр ▪ 84 
шийтгэл, торгуулийн хэмжээ ▪ 28 
шийтгэл, торгууль, ял ▪ 373 
шийтгэлийг хүчингүй болгох ▪ 263 
шийтгэлийн нөхцлийг 
тодорхойлох ▪ 65 
шийтгэлийн торгуулийн хэмжээ  
▪ 26 
шийтгэх тогтоол ▪ 272 
шийтгэх тогтоол гаргах, ял 
ногдуулах ▪ 500 
шийтгэх тогтоол, шүүхийн 
шийдвэрийг хүчингүй болгох ▪ 477 
шийтгэх тогтоол, ял шийтгэл ▪ 500 
шийтгэх тогтоолын хүрээ ▪ 492 
шилжигч векселийн шинж чанар  
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▪ 334 
шилжигч вексель ▪ 53 
шилжигч вексель төлөгч ▪ 161 
шилжилт, нүүдэл ▪ 459 
шилжилтийн заалт ▪ 556 
шилжин нүүхтэй холбогдсон 
сургалт ▪ 459 
шилжин суурьших зардал ▪ 327 
шилжин суурьшихад зориулсан 
бүс ▪ 459 
шилжих гадаргуу ▪ 556 
шилжих үнэт цаас ▪ 497 
шилжих үнэт цаасны контракт  
▪ 556 
шилжих хориг ▪ 556 
шилжих, нүүх зардал ▪ 459 
шилжүүлгийг хязгаарлах ▪ 291 
шилжүүлгийн баримт ▪ 54 
шилжүүлгийн бүртгэл ▪ 453 
шилжүүлгийн орлогын татварыг 
хөнгөлөх буюу чөлөөлөх ▪ 447 
шилжүүлгийн цохолт бүхий 
вексель хүлээн авах ▪ 172 
шилжүүлгийн цохолт хийгч ▪ 173 
шилжүүлгээр эзэмшиж авах ▪ 6 
шилжүүлж буй этгээд ▪ 41 
шилжүүлж буй этгээд, эрх 
залгамжлагч ▪ 556 
шилжүүлсний ашиг ▪ 215 
шилжүүлсний орлого ▪ 248 
шилжүүлсэн асуудал ▪ 138, ▪ 310 
шилжүүлсэн гүйцэтгэл, удирдлага 
▪ 570 
шилжүүлсэн захиргааны 
гүйцэтгэл ▪ 570 
шилжүүлсэн хэрэг, бизнес ▪ 138 
шилжүүлэг гүйцэтгэгч ▪ 408 
шилжүүлэг хүлээн авагч ▪ 459 
шилжүүлэг, гуйвуулга ▪ 556 

шилжүүлэлт ▪74, ▪ 555 
шилжүүлэлт, захиран зарцуулалт, 
заалт, үндэслэл, шийдвэрлэлт, 
хяналт, удирдлага, цэрэг 
байрлуулах ▪ 152 
шилжүүлэлт/жинхэнэ эсэхийг 
тогтоох эрх мэдэл ▪ 45 
шилжүүлэн өгөх ▪ 193, ▪ 227 
шилжүүлэх агент ▪ 555 
шилжүүлэх агентлаг ▪ 555 
шилжүүлэх ашиг орлогын татвар  
▪ 555 
шилжүүлэх боломж ▪ 556 
шилжүүлэх боломжтой 
хадгаламжийн дэвтэр ▪ 556 
шилжүүлэх заалт, нөхцөл ▪ 138 
шилжүүлэх замаар аюулгүй 
байдлыг хангах ▪ 180 
шилжүүлэх зөрүү ашиг ▪ 555 
шилжүүлэх контракт ▪ 555 
шилжүүлэх нотолгоо ▪ 447 
шилжүүлэх орлогын татварын 
суурь ▪ 555 
шилжүүлэх тухай акт ▪ 136 
шилжүүлэх тухай мэдэгдэл ▪ 341 
шилжүүлэх тухай тогтоол ▪ 487 
шилжүүлэх тухай тушаал, тогтоол 
▪ 355 
шилжүүлэх хугацаа ▪ 447 
шилжүүлэх цохолт, бататгал ▪ 173 
шилжүүлэх шалтгаан ▪ 442 
шилжүүлэх шийдвэр ▪134, ▪ 577 
шилжүүлэх шүүхийн шийдвэр  
▪ 272 
шилжүүлэхийг тушааах, тогтоох  
▪ 355, ▪ 356 
шилжүүлэхийг хориглох ▪ 415 
шилэлт, сонголт ▪ 151 
шимтгэл, хураамж, шан, 
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томилолтын тушаал, бүрэн эрх, 
итгэмжлэл ▪ 90 
шимтгэлд зориулсан сан ▪ 142 
шимтгэлийн нөөц ▪ 142 
шинж тэмдэг, үзүүлэлт, гэрчлэх 
хүчин зүйл ▪ 245 
шинж, ёс заншил, дур сонирхол  
▪ 152 
шинжилгээний бичиг ▪ 146 
Шинжлэх ухааны шагнал 
эрхэлсэн үндэсний академи ▪ 331 
шинжээчдийн хороо ▪ 190 
шинжээчдийн хорооны гишүүн  
▪ 190 
шинэ байнга оршин суугаа газар  
▪ 358 
шинэ байнга оршин суугаа газар, 
хаяг ▪ 358 
шинэ барилга ▪ 336 
шинэ бүртгэл ▪ 336 
шинэ бүтээгдэхүүн ▪ 336 
шинэ бүтээл, зохиоë бүтээл▪ 263 
шинэ гэр бүл ▪ 358 
шинэ гэр бүл зохиох ▪ 180 
шинэ гэр бүлийн бүртгэл ▪ 358 
шинэ дуудлага худалдаа ▪ 336  
шинэ зээлдэгч ▪ 275 
шинэ компани байгуулахын тулд 
нийлэх ▪ 316 
шинэ санаа бүртгүүлэх тухай 
бичгээр гаргасан өргөдөл ▪ 585 
шинэ санаа, бүтээлийн 
зөвшөөрөл ▪ 380 
шинэ технологи ▪ 337 
шинэ технологийн төслийн 
хөрөнгө оруулалтын хоршоо ▪ 337 
шинэ технологийн төсөл 
санхүүжүүлдэг компани ▪ 337 
шинэ төрсөн хүүхэд ▪ 337 

шинэ хувьцаа ▪ 337 
шинэ хувьцаа байрлуулах ▪ 156 
шинэ хувьцаа гаргасныг хүчин 
төгөлдөр бус гэж үзэх ▪ 342 
шинэ хувьцаа гаргах ▪ 266 
шинэ хувьцаа гаргах зардал ▪ 117 
шинэ хувьцаа захиалах эрх ▪ 481 
шинэ хувьцаа өрсөж эзэмших 
эрхийн гэрчилгээ ▪ 72 
шинэ хувьцаа хуваарилах ▪ 24 
шинэ хувьцаа худалдаж авах 
давуу эрх ▪ 400 
шинэ хувьцааг захиалах эрхээс 
үүссэн баталгаа ▪ 495 
шинэ хувьцааг худалдан авах 
давуу эрхээс үүссэн баталгаа  
▪ 495 
шинэ хувьцааны давуу эрхийн 
гэрчилгээ ▪ 72 
шинэ хувьцааны захиалга ▪ 530 
шинэ хууль ▪ 336 
шинэ цэргийн албан хаагч ▪ 204 
шинэ, сонин загвар/тендер ▪ 358 
шинэ, сонин загварын бүртгэл  
▪ 358 
шинэлэг байдал, сонин хачин  
▪ 342 
шинэчилсэн татварын 
үндэслэлийн тайлан ▪ 475 
шинэчилсэн хязгаарлагдмал бүс  
▪ 292 
шинэчилсэн ял шийтгэл ▪ 447 
Шинэчлэл, хөгжлийн олон улсын 
банк ▪ 259 
шинэчлэлт, сэргэлт ▪ 460 
шинээр гаргасан хувьцаа ▪ 337 
шинээр томъёолох, боловсруулах 
▪ 446 
шинээр хөгжүүлэх ▪ 446 
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ширүүн байдал, хүндрэл, 
бэрхшээл ▪ 228 
ширээний нүд, хананд хадсан 
шуудангийн хайрцаг ▪ 391 
шорон буюу бусад саатуулах 
газрын хоригдол ▪ 251 
шорон, гяндан, саатуулах байр ▪ 
234 
шорон, хорих газар ▪ 408 
шоронгийн дарга ▪ 229 
шоронгийн өрөө, эмнэлгийн тасаг 
▪ 576 
шоронгийн хуяг ▪ 576 
шоронгийн түшмэл ▪ 408 
шоронгийн хоригдол ▪ 251, ▪ 408 
шоронгоос оргох ▪ 57, ▪ 268 
шоронгоос түр суллах хугацаа  
▪ 378 
шоронгоос түр хугацаагаар 
сулласныг дахин хянан үзэх ▪ 477 
шоронгоос түр чөлөөлөх ▪ 424 
шоронгоос түр чөлөөлөх ▪ 545 
шоронгоос түр чөлөөлөх 
байцаалт ▪ 183 
шоронгоос түр чөлөөлөх 
магадлал ▪ 183 
шоронгоос түр чөлөөлөх хугацаа  
▪ 546 
шоронд хоригдох хугацаа дуусч 
суллах ▪ 457 
шоронд хоригдох хугацаа нь 
дуусч суллагдах ▪ 458 
шоронд хорих, баривчлах, цагдан 
хорих тухай шүүхийн шийдвэр ▪ 
585 
шоронд хорих, хорих ял ▪ 240 
шөнийн бохирдол ▪ 337 
шөнийн цагаар ажилласны 
нэмэгдэл ▪ 25 

шөнийн цагаар ажиллахыг 
хориглох ▪ 415 
шөнийн цагаар оршин суугаа 
газарт нэвтрэн орох ▪ 558 
шөнийн цагаар хулгай хийхээр 
орон байранд нэвтрэн орох ▪ 558 
шөнийн цагийн ажил, үүрэг ▪ 337 
шөнийн эрэл ▪ 337 
шугам, зааг, хязгаар, үйл 
ажиллагааны төрөл, гарал үүсэл  
▪ 292 
шударга байх ▪ 197 
шударга бус ▪ 304 
шударга бус нэхэмжлэл ▪ 151 
шударга бус/ худал төлбөрт 
ногдуулах нэмэлт татвар ▪ 11 
шударга бусаар баяжсанаас 
олсон орлогын хэмжээ ▪ 26 
шударга бусаар баяжсаныг нөхөн 
төлүүлэх ▪ 472 
шударга өрсөлдөөн ▪ 196 
шударга өрсөлдөөний гэрээ, 
хэлэлцээр ▪ 196 
Шударга Худалдаа эрхэлсэн 
Хороо ▪ 196 
шударга худалдаа, наймаа ▪ 196 
шударга худалдаа, худалдааны 
дэг журам ▪ 197 
шударгаар олж авах ▪ 55 
шудрага байх ёс суртхууны үүрэг 
▪ 163 
шудрага бус нөхцөл ▪ 562 
шудрага бус өрсөлдөөн ▪ 562 
шудрага бус практик, хууль 
зөрчсөн үйлдэл, эмчийн 
өвчтөнийг эмчлэхдээ гэмт 
байдлаар хайхрамжгүй хандах  
▪ 304 
шудрага бус хөдөлмөр эрхлэх  
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▪ 562 
шудрага бус худалдаа, хэлцэл  
▪ 563 
шудрага бус худалдааны практик 
▪ 562 
шудрага бус, тал тохой татсан  
▪ 562 
шудрага бус, эрх зүйн бус ▪ 564 
шудрага бусаар баяжих ▪ 564 
шудрага бусаар зохицуулсан ▪ 304 
шудрага бусаар олж авах, үйлдэл 
хийх ▪ 563 
шудрага бусаар тайлагнасны 
нэмэлт татвар ▪ 537 
шудрага зарчим, шудрага ёс ▪ 179 
шудрага, бодитой, нэг талыг 
бариагүй ▪ 238 
шунахай сэдэлтээр гэмт хэрэг 
үйлдэх ▪ 97 
шургах, шургаж орох ▪ 246 
шуугиан ▪ 337 
шууд асуулт ▪ 147 
шууд бус зардал ▪ 246 
шууд бус нотлох баримтаар 
зохицуулах ▪ 78 
шууд бус нөхөн төлбөр ▪ 246 
шууд бус татвар ▪ 246 
шууд бусаар заавал биелүүлэх  
▪ 246 
шууд бусаар эзэмших ▪ 246 
шууд бэлтгэн нийлүүлэлт ▪ 532 
шууд давж заалдах ▪ 147 
шууд дэмжлэг ▪ 532 
шууд дээд шатны шүүх ▪ 237 
шууд татвар ▪ 147 
шууд төлбөрийн карт ▪ 147 
шууд төлөөлөх захирал ▪ 31 
шууд үзүүлэлт ▪ 527 
шууд, яаралтай ▪ 237 

шуудан илгээлт ▪ 365 
шуудан хүргүүлэх ▪ 139 
шуудангаар бараа худалдах, 
хүргүүлэх захиалга өгөх ▪ 303 
шуудангаар өгсөн захиалга ▪303 
шуудангаар санал өгөх ▪ 574 
шуудангаар санал хураах ▪ 303 
шуудангаар солилцсон ▪ 531 
шуудангаар явуулсан зүйл ▪ 398 
шуудангаар явуулсан мөнгөний 
ордер ▪ 398 
шуудангийн газар, салбар ▪ 398 
шуудангийн марк ▪ 398 
шуудангийн төлбөр, зардал ▪ 398 
шуудангийн тэмдэг, дардас ▪ 398 
шуудангийн үйл ажиллага, 
үйлчилгээ ▪ 398 
шуудангийн үйлчилгээ ▪ 398 
шуудангийн үйлчилгээ ▪ 303 
шуудангийн үйлчилгээний салбар 
▪ 398 
шуудангийн хөлс ▪ 398 
шуудангийн шилжүүлэг ▪ 398 
шóдарга ёс, шүүн таслах 
ажиллагаа, хууль зүй, шүүгч ▪ 276 
шүдний эмч ▪ 140 
шүүгдэгч, яллагдагч, хариуцагчийг 
асуух, байцаах ▪ 435 
шүүгдэгчийг гэм буруугүй гэж 
үзсэн дүгнэлт ▪ 569 
шүүгч, арбитр, шинжээч ▪ 272 
шүүгчдийн зөвлөл ▪ 273 
шүүгчдийн сахилгын хороо ▪ 273 
шүүгчийн туслах/туслах шүүгч  
▪ 274 
шүүгчээс татгалзах ▪ 448 
шүүн таслах (хэлэлцэх) 
ажиллагаа, хэргийн харьяалал  
▪ 275 
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шүүн таслах ажиллагаанаас 
зайлсхийгч этгээд ▪ 212 
шүүн таслах ажиллагаанд байгаа 
▪ 373 
шүүн таслах ажиллагааны журам 
▪ 274 
шүүн таслах ажиллагааны 
урьдчилсан төлбөр ▪ 272 
шүүн таслах ажиллагааны 
чадамж ▪ 294 
шүүн таслах ажиллаганы 
хэрэгсэл ▪ 275 
шүүн таслах харьяалал 
тогтоолгох хүсэлт ▪ 467 
шүүн таслах харьяаллын 
маргааныг хянан шийдвэрлэх ▪ 13 
шүүн хэлэлцэх ажиллагааны 
маргаан/зөрчилдөөн ▪ 275 
шүүх ажиллагаа дахин эхлүүлэх 
шийдвэр ▪ 133 
шүүх ажиллагаа дахин явуулах 
тухай шийдвэр ▪ 133 
шүүх ажиллагаа дуусгах ▪ 100 
шүүх ажиллагаа зэргийг 
шуурхайлахтай холбогдсон тусгай 
тохиолдлууд ▪ 513 
шүүх ажиллагаа явагдах 
хугацаанд саатуулах хоногийн тоо 
▪ 343 
шүүх ажиллагаа явуулах ▪ 13 
шүүх ажиллагаа явуулах ▪ 375 
шүүх ажиллагаа явуулах хугацаа ▪ 
129 
шүүх ажиллагаа явуулах эрх 
бүхий шүүх ▪ 94 
шүүх ажиллагаа явуулах эрхгүй ▪ 
243 
шүүх ажиллагаа, мөрдөн 
байцаалтын арга ▪ 318 

шүүх ажиллагаа, процесс ▪ 274 
шүүх ажиллагаа, шүүн таслах 
ажиллагаа явуулах, хэргийн 
харьяалал, шүүхийн тогтолцоо, 
шүүхийн тойрог ▪ 274 
шүүх ажиллагаа, шүүхийн 
шийдвэр гарахаас өмнө 
урьдчилан саатуулах өдрийн тоо  
▪ 343 
шүүх ажиллагааг дахин сэргээх  
▪ 460 
шүүх ажиллагааг дахин явуулах 
эрхтэй шүүх ▪ 118 
шүүх ажиллагааг удирдах ▪ 284 
шүүх ажиллагааг хүчингүй болгох 
▪ 478 
шүүх ажиллагаанд байгаа 
хоригдол ▪ 408 
шүүх ажиллагаанд оролцох ▪ 295, 
▪ 366 
шүүх ажиллагаанд хөндлөнгөөс 
оролцох ▪ 295 
шүүх ажиллагааны журам ▪ 411,  
▪ 412 
шүүх ажиллагааны зардал ▪ 189 
шүүх ажиллагааны мөн чанар  
▪ 107 
шүүх ажиллагааны өмнө ▪ 404 
шүүх ажиллагааны протокол, 
тайлангийн шалгалт ▪ 252 
шүүх ажиллагааны тайлан ▪ 462,  
▪ 554 
шүүх ажиллагааны шийдвэр ▪ 134, 
▪ 559 
шүүх ажиллагааã çàñàí 
ñàéæðóóëàõ ▪ 115 
шүүх бүрэлдэхүүн ▪ 96 
Шүүх зөвлөлийн сахилгын хороо  
▪ 149 
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шүүх хурадуулах хүсэлт ▪ 465 
шүүх хурал дахин хийлгэх хүсэлт 
▪ 33 
шүүх хурал хуралдуулах хүсэлт  
▪ 467 
шүүх хурал, магадлан шинжилгээ, 
сорилт, шалгалтын үр дүн ▪ 473 
шүүх хуралд сайн дураар оролцох, 
ирэх ▪ 574 
шүүх хуралдаан хийх өдөр ▪ 558 
шүүх хуралдаан хийх тухай 
хүсэлт гаргах хугацаа ▪ 378 
шүүх хуралдаан, шүүх ажиллагаа 
▪ 558 
шүүх хуралдаанаас өмнө цагдан 
хорих ▪ 399 
шүүх хуралдааны ажиллагаа  
▪ 412 
шүүх хуралдааны тэмдэглэл ▪ 321 
шүүх хуралдааны хугацаа ▪ 129 
шүүх хуралдааны шүүмжлэлийг 
зогсоох ▪ 84 
шүүх хуралдааны явц ▪ 413 
шүүх хурлыг дахин хийх шалтгаан 
▪ 441 
шүүх хурлын бэлтгэл ажил ▪ 402 
шүүх хурлын тэмдэглэл ▪ 444 
шүүх хэрэг үүсгэх ▪ 201 
шүүх эмнэлгийн задлан хийх ▪ 46 
шүүх эмнэлэг ▪ 209 
шүүх эрх мэдэлд хамаарах 
асуудал ▪ 287 
шүүх яамны сахилгын хороо ▪ 149 
шүүх, маргаан, цуглаан, чуулга  
▪ 210 
шүүх, шүүх хуралдаан, танхим  
▪ 118 
шүүхийн ажил ▪ 274 
шүүхийн ажил/үйлчилгээ ▪ 274 

шүүхийн ажилтан ▪ 119 
шүүхийн албан хаагч ▪ 274 
шүүхийн анхан шат, шүүх ▪ 358 
шүүхийн байцаалт ▪ 558 
шүүхийн баталгаат бичээчдийн 
хамтарсан хувь нийлүүлсэн 
байгууллага ▪ 269 
шүүхийн баталгаат нотариат ▪ 74 
шүүхийн баталгаат нотариатын 
шалгалт ▪ 74 
шүүхийн бичгээр гаргасан 
шийдвэр ▪ 586 
шүүхийн бичгээр гаргасан 
шийдвэр, тогтоол ▪ 585 
шүүхийн бичиг баримтыг 
шуудангаар илгээх ▪ 501 
шүүхийн бичиг хэргийн 4 дүгээр 
зэрэгтэй ажилтан ▪ 118 
шүүхийн бичээч ▪ 274 
шүүхийн бүрэн бүрэлдхүүн ▪ 212 
шүүхийн бүрэн эрх ▪ 274 
шүүхийн дадлагжигч ▪ 275 
шүүхийн дуудлага ▪ 265 
шүүхийн жишиг/хэвшүүлэн 
хэрэглэх хэм хэмжээ ▪ 274 
шүүхийн заалт, дүрэм ▪ 92 
шүүхийн завсрын тогтоол ▪ 257 
шүүхийн заргаас татгалзах ▪ 581 
шүүхийн зардал ▪ 116 
шүүхийн зардлын хэмжээ ▪ 28 
шүүхийн зарлан дуудах хуудас  
▪ 533 
шүүхийн зарлан дуудах хуудсан 
дээрх тогтоосон өдөр ▪ 205 
шүүхийн захирамж хэрэгжүүлэгч  
▪ 413 
шүүхийн захиргаа ▪ 274, ▪ 349 
шүүхийн захиргаа, шүүхийн 
тамгын газар ▪ 118 
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шүүхийн захиргааны албаны 
тэргүүн ▪ 230 
шүүхийн захиргааны 
байгууллагын дарга ▪ 77 
шүүхийн захиргааны газрын 
захирал ▪ 147 
шүүхийн захиргааны хэрэг/ажил  
▪ 274 
шүүхийн зөвшөөрөл ▪ 285 
шүүхийн маргаан /зарга хожих  
▪ 581 
шүүхийн маргаанд хамрагдаж буй 
үнийн дүн ▪ 569 
шүүхийн мэргэжлийн шалгалт  
▪ 274 
шүүхийн нарийн бичгийн дарга  
▪ 118 
шүүхийн нээлттэй ажиллагаа  
▪ 430 
шүүхийн онцгой харьяалал ▪ 185 
шүүхийн салбар ▪ 275 
шүүхийн судлаач ▪ 274 
шүүхийн тогтолцоо ▪ 275 
шүүхийн тусгай цагдаа ▪ 514 
шүүхийн тусгай цагдаагийн албан 
хаагч ▪ 514 
шүүхийн харгалзагч ▪ 118 
шүүхийн харьяалалд багтах хэрэг 
▪ 69 
шүүхийн хоригийн эрх ▪ 482 
шүүхийн цагдаа ▪ 119, ▪ 274 
шүүхийн цагдаагийн ажилтан  
▪ 274 
шүүхийн цагдаагийн бүрэн эрх  
▪ 274 
шүүхийн цагдаагийн эрх мэдэл  
▪ 399 
шүүхийн шийдвэр ▪ 558, ▪ 585 
шүүхийн шийдвэр биелүүлэх алба 

▪ 502 
шүүхийн шийдвэр боловсруулах  
▪ 402 
шүүхийн шийдвэр гаргах ▪ 460 
шүүхийн шийдвэр гаргах журам  
▪ 273 
шүүхийн шийдвэр гаргах, хэрэг 
хянан шийдвэрлэх хугацаа ▪ 375 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч ▪ 48 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ▪ 119, 
▪ 273 
шүүхийн шийдвэр эцсийнх бөгөөд 
эцэслэгдсэн тухай гэрчлэх ▪ 72 
шүүхийн шийдвэр хүлээж буй 
хоригдол ▪ 408 
шүүхийн шийдвэр эцсийн болох 
хугацаа ▪ 130 
шүүхийн шийдвэр, шүүхийн 
тогтоол, шүүхийн үзэл бодол, 
санаа ▪ 272 
шүүхийн шийдвэр, шүүхийн 
тогтоол, шүүхийн үзэл бодол, 
санаа ▪ 273 
шүүхийн шийдвэрийг зарлах ▪ 417 
шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл  
▪ 441 
шүүхийн шийдвэрийн хураангуй  
▪ 532 
шүүхийн шийдвэрийн шалгалт  
▪ 548 
шүүхийн шийдвэрийн эх бичвэр  
▪ 548 
шүүхийн шийдвэрийн эх хувь  
▪ 358 
шүүхийн шийдвэрт тусгагдах 
эрүүгийн баримт ▪ 123 
шүүхийн шийдвэрээр гэр бүлийн 
гишүүд тусдаа амьдрах ▪ 287 
шүүхэд гаргасан мэдүүлэг, 
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хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 
үндэслэл, цагаатгах ▪ 394 
шүүхэд дуудах тухай захирамж  
▪ 585 
шүүхэд дуудах хүсэлт гаргагч ▪ 33 
шүүхэд очих, байлцах ▪ 32 
шүүхэд хандах эрхтэй үүрэг 
хүлээгч ▪ 346 
шүүхэд харилцагчаар оролцох 
чадвар ▪ 94 
шүүхэд хариуцагчаар оролцох эрх 
бүхий этгээд ▪ 95 
шүүхээр хэлэлцэх хугацаанд 
саатуулах ▪ 145 
шүүхээр шийдвэрлүүлэх ▪ 502 
шүүхээс буцаан татахыг тушаах, 
тогтоох ▪ 356 
шүүхээс гарахыг тушаах, тогтоох  
▪ 355 
шүүхээс татгалзах ▪ 581 
шүүхээс томилогдсон өмгөөлөгч/ 
хуулийн зөвлөх ▪ 119 
шүүхээс томилогдсон хамгаалах 
өмгөөлөгч, зөвлөхийн тогтолцоо  
▪ 119 
шүүхээс туслалцаа хүсэхэд 
шаардлагатай зүйл ▪ 468 
шүүхээс цагдан хорих ▪ 145 
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эв нэгдэл, хамтын ашиг сонирхол 
▪ 564 
ýâèéí ãýðýý, үүðãèéí ãүéöýòãýëèéã 
өөð÷ëөõ õýëýëöýýð ▪ 4 
эвдрэл, гэмтэл ▪ 57 
эвдрэл, гэмтэл, нуралт ▪ 58 
эвдрэл, нуралт, сэтгэлийн хямрал 
▪ 57 
эвдрэл, сүйрэл, устгал ▪ 144 
эвдрэл, сүйтгэл, устгах, татан 
буулгах ▪ 140 
эвдрэл, ялзрал, гажуудал, 
авилгал, хахууль авах, авилгалд 
автагдах ▪ 116 
эвлэлдэн нэгдэх эрх ▪ 479 
эвлэрлийн журам ▪ 97 
эвлэрлийн протокол ▪ 97 
эвлэрлийн протокол ▪ 99 
эвлэрлийн протокол ▪ 421 
эвлэрүүлэх журам ▪ 99, ▪ 412 
эвлэрүүлэх тусгай хороо ▪ 513 
эвлэрүүлэх хорооны гишүүн ▪ 315 
эвлэрүүлэх хорооны дарга ▪ 74 
эвлэрэл, зохцол, зуучлал ▪ 443 
эвлэрэл, зөвшилцлийн хуулийн 
төсөл, орон байрны төлбөрийн 
хуудас ▪ 4 
эвлэрэл, зөвшилцөл, орон байр 
▪ 4 
эд зүйл, баримтаар хэрэг үүсгэх 
▪ 196 
эд зүйлийн ангилал ▪ 266 
эд зүйлийн байрлал ▪ 267 
эд зүйлс, дагалдах зүйл ▪ 3 
ýä ç¿éë, ºì÷ õºðºíãèéí 

хуваагдсан эрх ▪ 157 
эд мөрийн баримт болох зүйлс  
▪ 115 
эд мөрийн баримт, эд юмс ▪ 115 
эд хөрөнгийг ашиглан 
шамшигдуулах ▪ 169 
эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай 
шүүхийн захирамжийг гурав дахь 
этгээдэд шилжүүлсэний гомдол  
▪ 215 
эд хөрөнгийг түр хугацаагаар 
бусдад шилжүүлэх тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 355 
эд хөрөнгийн байдал ▪ 522 
эд хөрөнгийн байрлал ▪ 508 
эд хөрөнгийн батлан даалт ▪ 536 
эд хөрөнгийн бүртгэл ▪ 263 
эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ ▪ 41 
эд хөрөнгийн менежментийн эрх 
▪ 483 
эд хөрөнгийн орлого ▪ 67 
эд хөрөнгийн статус ▪ 41 
эд хөрөнгийн түрээс ▪ 285 
эд хөрөнгийн үлдэгдэл ▪ 459 
эд хөрөнгийн үнэ ▪ 568 
эд хөрөнгийн үнэ цэн ▪ 41 
эд хөрөнгийн үнэлгээ ▪ 37 
эд хөрөнгийн хангалт, нэмэлт 
хангалт ▪ 86 
эд хөрөнгийн шаардлага, 
нэхэмжлэл ▪ 373 
эд хөрөнгийн эрх ▪ 483 
эд хөрөнгийн эрх зүйн байдал  
▪ 524 
эд хөрөнгийн эрх шилжүүлэх 
эдүүлэг ▪ 53 
эд хөрөнгийн, мөнгөн үүрэг ▪ 373 
эд хөрөнгийн, мөнгөн шийтгэл, ял 
▪ 373 

Ý

Ý 
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эд хөрөнгө /өмч/-ийн татвар төлөх 
ёсгүй орлого ▪ 339 
эд хөрөнгө битүүмжлэх ▪ 43, ▪ 498 
эд хөрөнгө битүүмжлэх захирамж 
▪ 498 
эд хөрөнгө битүүмжлэх, эд 
хөрөнгө хураах ▪ 501 
эд хөрөнгө залгамжлагч ▪ 532 
эд хөрөнгө захиран зарцуулах 
эрхтэй хүн ▪ 382 
эд хөрөнгө захиран зарцуулах 
эрхтэй хүн ▪ 382 
эд хөрөнгө хуваах ▪ 501 
эд хөрөнгө хураагч, эзэмшин 
авагч ▪ 7 
эд хөрөнгө хураах тухай тушаал, 
тогтоол ▪ 355 
эд хөрөнгө хураах, битүүмжлэх, 
албадан саатуулах, үзлэг, нэгжлэг, 
булаан эзлэх ▪ 498 
эд хөрөнгө шилжүүлэхийг 
хориглох шийдвэр ▪ 250 
эд хөрөнгө, мөнгө ▪ 67 
эд хөрөнгө, нутаг дэвсгэрийн 
хэсэг, хуваалт ▪ 366 
эд хөрөнгө, өр төлөгдөх өв 
хөрөнгө, сан хөмрөг ▪ 41 
эд хөрөнгийг хуваах хувиарлах  
▪ 157 
эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ ▪ 41 
эд хөрөнгийн өмчлөлийг хуваах 
харилцаа▪ 157 
эд хэрэглэл, үл хөдлөх хөрөнгө  
▪ 418 
эд юм, зүйл, хэрэг явдал ▪ 548 
эд юмс олгох ▪ 139 
эд юмс, эд хөрөнгө ▪ 51 
эд юмсыг бусдын эзэмшлээс авах, 
эгүүлэн цагдан хорих ▪ 473 

эд юмсын бусад эрх ▪ 359 
эдгэрэх, нөхөн сэргээх ▪ 444 
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллага ▪ 357 
эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сан ▪ 166 
эдийн засгийн хүчин чадал ▪ 166 
эдийн засгийн хүчин чадлыг 
төвлөрүүлэх ▪ 99 
эдийн засгийн хүчин чадлын 
төвлөрөл ▪ 71 
эдийн засгийн чөлөөт бүс ▪ 185 
эдэлбэр газар бүхий орон сууц  
▪ 317 
эдэлбэр газар хуваах ▪ 367 
эдэлбэр газраасаа хөөгдөх ▪ 301 
эелдэг татгалзал, шүүгчийг 
татгалзах ▪ 135 
эзгүй байгаа хүний тайлан ▪ 2 
эзгүй байх ▪ 2 
эзлэгдсэн арал ▪ 266 
эзлэлт, булаан авалт, олзлолт, 
далайн дээрэм ▪ 67 
эзлэн авсныг хүчингүй болгох ▪ 66 
эзлэх хувь, харьцаа ▪ 419 
эзлэхүүн, хэмжээ, овор ▪ 59 
эзэмдэн авах эрх ▪ 361 
эзэмшигчийн бүртгэлд өөрчлөлт 
оруулах агент ▪ 19 
эзэмшигч ▪ 398  
эзэмшигч, өмчлөгч ▪ 232 
эзэмшигчгүй үл хөдлөх эд 
хөрөнгө ▪ 238 
эзэмшигчгүй хөдлөх буюу үл 
хөдлөх хөрөнгө ▪ 327 
эзэмшигчгүй хөдлөх хөрөнгө ▪ 327 
эзэмшигчийн вексель ▪ 51 
эзэмшигчийн үнэт цаас ▪ 51 
эзэмшигчийн үнэт цаас, баталгаа 
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▪ 51 
эзэмшигчээ агент болгон өөрчилж 
буй компани ▪ 93 
эзэмшиж авах ба эрх алдах ▪ 6 
эзэмшиж авах, худалдаж авах ▪ 6 
эзэмшиж буй агентлаг ▪ 19 
эзэмшил /бүртгэл/-д өөрчлөлт 
орох ▪ 176 
эзэмшил ▪ 397 
эзэмшил болгосны татвар ▪ 7 
эзэмшил болгох татварын хувь ▪ 6 
эзэмшил шилжүүлсний бүртгэл  
▪ 452 
эзэмшил, ажил мэргэжил, булаан 
эзлэх ▪ 347 
эзэмшил, хөрөнгө, холдинг, 
шүүхийн шийдвэр ▪ 232 
эзэмшил, эд хөрөнгө, өмч, 
байцаалт ▪ 228 
эзэмшилд байгаа эд зүйл ▪ 40 
эзэмшилдээ оруулах ▪ 539 
эзэмшин авах үнэлгээ, үнэ ▪ 7 
эзэмших хэлэлцээр, гэрээ ▪ 21 
эзэмших эрх ▪ 480 
эзэмших, ашиглах зөвшөөрлийн 
хугацаа ▪ 377 
эзэмших, ашиглах зөвшөөрөл  
▪ 379 
эзэмших, ашиглах хөлс, төлбөр  
▪ 347 
эзэмших, ашиглах хугацаа ▪ 377 
эзэмших эрхтэй субьект ▪ 550 
эзэмшлийг хамгаалалт ▪ 403 
эзэмшлийн бүртгэл ▪ 452 
эзэмшлийн өмч ▪ 418 
эзэмшлийн туслах ажилтан ▪ 397 
эзэмшлийн хамгаалалтын тухай 
бүртгэл ▪ 452 
эзэмшлийн харилцаа ▪ 456 

эзэмшлээ алдах, нүүлгэн гаргах, 
хөөх ▪ 181 
эзэмшлээ сэргээх, дахин олж 
авах эрх ▪ 480 
эзэмшлээ хэрэгжүүлэх ▪ 188 
эзэмшсэн өмч ▪ 418 
эзэн, ахлагч, багш, магистр, 
ахмад ▪ 309 
эзэнгүй газар ▪ 565 
эзэнгүй газар, бүс ▪ 172 
эзэнгүй зүйлс ▪ 362 
эзэнгүй үл хөдлөх эд хөрөнгө  
▪ 362 
эзэнгүй хөдлөх эд хөрөнгө ▪362 
эзэнгүй эд хөрөнгө ▪ 56 
экспорт ▪ 191 
экспорт, импорт ▪ 191 
экспортод чиглэсэн бараа ▪ 191 
экспортыг гүйцэтгэх хугацаа ▪ 191 
экспортыг дэмжих санхүүжилтийн 
хөрөнгө ▪ 203 
экспортын бодит үр дүн ▪ 10 
экспортын гэрээ ▪ 191 
экспортын даатгал ▪ 191 
экспортын даатгалын сан ▪ 191 
экспортын зөвшөөрөл ▪ 191 
экспортын зөвшөөрөл ▪ 191 
экспортын зээлийн баталгаа ▪ 191 
экспортын зээлийн баталгаа ▪ 191 
экспортын татаас ▪ 191 
экспортын үнэ ▪ 191 
экспортын хоршоо/нийгэмлэг/  
▪ 191 
экспортын чөлөөт бүс ▪ 191,▪ 211 
элсэлтийн татвар, хураамж ▪ 16 
элсэрхэг тал ▪ 491 
элсэх, орох зөвшөөрөл ▪ 379 
элч, төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч ▪ 178 

Ý 
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элчийн бүрэн эрх, хариуцлагатай 
даалгавар ▪ 287 
элчин сайдын яам ▪ 169 
эм борлуулагч ▪ 156 
эм зүйч ▪ 391 
эм зүйчдийн холбоо, нийгэмлэг  
▪ 391 
эм, эмчилгээ, засал ▪ 125 
эм, эмчилгээний хэрэгсэл, 
мансууруулах бодис ▪ 162 
эмийн жор ▪ 459 
эмийн итгэмжлэгдсэн борлуулагч 
▪ 314 
эмийн сан байгуулсан хүн ▪ 386 
эмийн санчдын нийгэмлэг ▪ 162 
эмийн худалдаа ▪ 162 
эмнэлгийн тусламж авах ёстой 
хүн ▪ 385 
эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй 
хүн ▪ 381 
эмнэлгийн тусламж үзүүлэх 
үйлдэл ▪ 8 
эмнэлгийн үйлчилгээ, 
эмчилгээний өртөг ▪ 116 
эмнэлгийн эмчилгээний үйлчилгээ 
▪ 502 
эмнэлгээс гаргах ▪ 457 
эмнэлэгийн ажилтан ▪ 314 
эмнэлэгийн ажилтан ▪ 314 
эмнэлэгийн арчилгаа сувилгааны 
сан ▪ 313 
эмнэлэгийн байгууллага ▪ 313 
эмнэлэгийн бизнес, үйлчилгээ  
▪ 313 
эмнэлэгийн тусламж ▪ 313 
эмнэлэгийн тусламж болон 
хамгаалалтын хяналтын хороо  
▪ 314 
эмнэлэгийн тусламж, саатуулах 

байр ▪ 314 
эмнэлэгийн тусламжтай 
холбогдсон маргаан ▪ 313 
эмнэлэгийн тусламжтай 
холбоотой байгууллага ▪ 314 
эмнэлгийн үзлэг хийх тухай 
бичгээр өгсөн заавар ▪ 586 
эмнэлэгийн үйлчилгээ, 
эмчилгээний зардал ▪ 189 
эмхтгэл, зохиол, цуглуулга ▪ 95 
эмхтгэсэн бүтээл ▪ 95 
эмчийн диплом ▪ 313 
эмчилгээ, анагаах ▪ 230 
эмчилгээ, асран хамгаалалтыг 
зохион байгуулах ▪ 153 
эмчилгээ, дэмжлэг, тусламж 
хүсэх ▪ 35 
эмчилгээ, дэмжлэг, тусламжийн 
хүсэлт ▪ 467 
эмчилгээ, тусламж үзүүлэх арга 
хэмжээ ▪ 312 
эмчилгээ, шүүхийн хамгаалалтын 
хэрэгсэл ▪ 459 
эмчилгээнд саад учруулах ▪ 154 
эмчилгээний ач тус ▪ 313 
эмчилгээний бизнес ▪ 62 
эмчилгээний бодлого ▪ 558 
эмчилгээний дэглэм ▪ 538 
эмчилгээний зардал ▪ 116 
эмчилгээний зардал ▪ 189, ▪ 313 
эмчилгээний корпораци ▪ 313 
эмчилгээний лиценз, тусгай 
зөвшөөрөл ▪ 314 
эмчилгээний нөхөн олговор ▪ 94 
эмчилгээний түүх ▪ 84 
эмчлэх, сэргээх арга хэмжээ ▪ 459 
эмэгтэй ажилтан ▪ 200 
эмэгтэй ажилчин ▪ 582 
эмэгтэй өв залгамжлуулагч ▪ 548 
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эмэгтэй хүний ажил ▪ 200 
эмэгтэйчүүдийн ажил ▪ 582 
эмэгтэйчүүдийн асуудал эрхэлсэн 
тусгай хороо ▪ 516 
эмэгтэйчүүдийн бодлого хэлэлцэх 
хороо ▪ 582 
эмэгтэйчүүдийн нийгмийн 
халамжийн зөвлөлгөө өгөх төв  
▪ 583 
эмэгтэйчүүдийн талаарх бодлого 
▪ 582 
эмэгтэйчүүдийн тусгай хороо  
▪ 513 
эмэгтэйчүүдийн халамжийн 
эмнэлэг ▪ 583 
эмэгтэйчүүдийн халамжийн 
эмнэлэгийн зөвлөх ▪ 117 
эмэгтэйчүүдтэй холбоотой 
байгууламж ▪ 583 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
байгууламж ▪ 195 
эн чацуу чанар, адилтгуур ▪ 179 
энгийн пасспорт ▪ 356 
энгийн хүү ▪ 507 
энх тайван болон дэг журам ▪ 373 
энх тайвны гэрээ ▪ 373 
энэхүү хууль хүчин төгөлдөр 
болох үед ▪ 42 
эр, эмийн тэгш байдал ▪ 178 
эргийн бүс ▪ 85 
эргийн бүс/талбай/дүүрэг ▪ 228 
эргийн дагуу зорчигч тээвэрлэх 
үйлчилгээ ▪ 85 
эргийн жолоодлого ▪ 85 
эргийн загас агнуур ▪ 85 
эргүүлж олж авах ▪ 448 
эргүүлж төлөгдөх боломжтой 
орон сууцны бонд ▪ 445 
эргүүлж худалдан авах, 

барьцааны төлбөр төлж авах эрх 
▪ 480 
эргэж утасдах, эгүүлэн дуудах  
▪ 66 
эргэлт буцалтгүй өр ▪ 265 
эргэлтийн хөрөнгө ▪ 125 
эргэн, буцаан төлөх үүрэг ▪ 345 
эргээс алс, бөглүү газар ▪ 231 
эрдмийн цол зэрэг ▪ 2 
эрднэсийн сан, мөнгө, баялаг  
▪ 557 
эрдсийн бүс, талбай ▪ 320 
эрдэм шинжилгээний 
байгууллага/ баг ▪ 2 
эрдэс баялаг ▪ 320 
эрдэс баялагийн орд ▪ 320 
эрдэс баялагийн уурхайгаас 
үүдэлтэй хохиролын нөхөн 
төлбөр ▪ 94 
эрдэс бодис ▪ 320 
эрдэсжсэн булагтай газар ▪ 320 
эрмэлзлэл, хүсэл, тэмүүлэл ▪ 567 
эрс шууд байдал, энгийн байдал  
▪ 147 
эрсдлийг хариуцах ▪ 60 
эрсдэл хүлээх үүрэг ▪ 289 
эрсдэл, аюул, аз турших ▪ 375 
эрсдэл, аюул, даатгалын 
хариуцлага ▪ 485 
эрт ажилгүй болсны тэтгэлэг ▪ 165 
эртний хотын дүүрэг ▪ 30 
эрүү шүүлт, тамлах, тарчлаах  
▪ 550 
эрүүгийн баримт ▪ 123 
эрүүгийн гэмт үйлдлийн баримт  
▪ 195 
эрүүгийн гэмт үйлдэл бүрдүүлэх 
баримт ▪ 195 
эрүүгийн гэмт хэрэгтэн ▪ 124 

Ý 
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эрүүгийн заалт, ял шийтгэл ▪ 123 
эрүүгийн мөрдөн байцаагч ▪ 419 
эрүүгийн мөрдөн мөшгөлт, 
яллагаа ▪ 419 
эрүүгийн мөрдөн мөшгөлтийн 
судалгааны ажилтан ▪ 419 
эрүүгийн процесс, байцаан 
шийтгэх ажиллагаа ▪ 124 
эрүүгийн үүрэг, хариуцлага ▪ 123 
эрүүгийн хэргийн мөрдөн 
байцаалт ▪ 123 
эрүүгийн хэрэг ▪ 123 
эрүүгийн шийтгэх ял хүчингүй 
болох ▪ 283 
эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа 
▪ 123, ▪ 124 
эрүүгийн шүүхийн талаарх олон 
улсын хамтын ажиллагаа ▪ 259 
эрүүгийн ял ▪ 124 
эрүүдэн шүүлт үйлдсэн газар  
▪ 393 
эрүүл ахуй ▪ 235 
эрүүл ахуй, эрүүл ахуйн хяналт  
▪ 491 
эрүүл ахуйн зохион байгуулагч  
▪ 235 
эрүүл ахуйн үйлчилгээний бизнес 
▪ 491 
эрүүл мэнд ▪ 230 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамж  
▪ 230 
эрүүл мэндийн байгууллага ▪ 314 
эрүүл мэндийн даатгал ▪ 230, ▪298, 
▪314 
эрүүл мэндийн даатгалын бизнес 
▪ 314 
эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр 
▪ 314 
эрүүл мэндийн менежер ▪ 230 

эрүүл мэндийн менежмент/ 
халамжийн дэвтэр ▪ 230 
эрүүл мэндийн нийгмийн 
хамгаалал ▪ 314 
эрүүл мэндийн осол ▪ 313 
эрүүл мэндийн өврийн дэвтэр  
▪ 395 
эрүүл мэндийн төв/эмнэлэг ▪ 230 
эрүүл мэндийн төвийн тэргүүн  
▪ 229 
эрүүл мэндийн үзлэг ▪ 314 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ ▪ 230 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний цэг  
▪ 230 
эрүүл мэндийн үндэсний 
хүрээлэн ▪ 332 
эрүүл мэндийн хууль ▪ 314 
эрүүл мэндийн шалгалт ▪ 313 
эрүүл мэндийн шалгалтын 
гэрчилгээ ▪ 313 
эрүүл саруул ухаан ▪ 92 
эрх ашгийн зөрчил ▪ 102 
эрх баригч байгууллага, агентлаг  
▪ 487 
эрх барьцаалуулах ▪ 394 
эрх баталгаажуулах ▪ 495 
эрх бий болгох ▪ 120 
эрх болон үүргийн харилцан 
уялдаа ▪ 457 
эрх бүхий байгууллага ▪ 94 
эрх бүхий бүртгэлийн алба ▪ 95 
эрх бүхий захиргааны агентлаг, 
алба ▪ 94 
эрх бүхий олон улсын 
байгууллага ▪ 259 
эрх бүхий сайд ▪ 95 
эрх бүхий холбогдох байгууллага 
▪ 45, ▪ 458 
эрх бүхий шүүх ▪ 94 
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эрх бүхий шүүх тогтоолгох тухай 
хүсэлт, өргөдөл ▪ 467 
эрх бүхий шүүхийг тогтоох ▪ 144 
эрх бүхий этгээд ▪ 232 
эрх бүхий этгээдийн тайлбар ▪ 45 
эрх дуусгавар болох ▪ 193 
эрх залгамжилсан, баталгаажсан 
▪ 41 
эрх залгамжлагч, бүрэн эрхт 
төлөөлөгч, итгэмжлэгч ▪ 41 
эрх залгамжлал ▪ 532 
эрх залгамжлал, өв залгамжлал, 
өв залгамжлалаар шилжсэн эд 
хөрөнгө, дараалал ▪ 531 
эрх зүй судлах ▪ 527 
эрх зүй, хууль, хууль тогтоомж  
▪ 283 
эрх зүйг дээдлэх ёс эрх зүйт ёс, 
хуулийн өмнө эрх тэгш байх ▪ 486 
эрх зүйн ажиллагааг түргэтгэх  
▪ 188 
эрх зүйн акт ▪ 285 
эрх зүйн асуудал ▪ 310 
эрх зүйн асуудал, бодлого ▪ 287 
эрх зүйн байдал ▪ 524 
эрх зүйн байдлын баталгаа ▪ 224 
эрх зүйн болон хөдөлмөрийн 
чадваргүй ▪ 241 
эрх зүйн дагуу байгаа, албан 
ёсны болгосон, хэвийн, тогтмол  
▪ 454 
эрх зүйн дэг журам ▪ 286 
эрх зүйн зарчим ▪ 287 
эрх зүйн зохигдохуун, гипотез  
▪ 286 
эрх зүйн зөрчил, гэм буруу ▪ 139 
эрх зүйн маргааны үнэ ▪ 568 
эрх зүйн орчин ▪ 286 
эрх зүйн соёл ▪ 286 

эрх зүйн тогтолцоо ▪ 287 
эрх зүйн үйлдэлд төлөөлөх эрх  
▪ 464 
эрх зүйн үндэс ▪ 286 
эрх зүйн харилцаа ▪ 287 
эрх зүйн харилцаа холбоо ▪ 287 
эрх зүйн чадамжгүй гэж 
зарлагдсан этгээд ▪ 387 
эрх зүйн чадамжгүй хүмүүсийн 
бүртгэл ▪ 449 
эрх зүйн чадамжгүй, эрх мэдэлгүй 
байдал ▪ 241 
эрх зүйн чадвар, чадамж ▪ 1 
эрх зүйн чадвараа хэсэгчлэн 
алдах ▪ 365 
эрх зүйн чадваргүй хүн ▪ 243 
эрх зүйн чадвартай этгээд ▪ 384 
эрх зүйн этгээд,  хуулийн этгээд, 
байгууллага, бие махбод ▪ 55 
эрх мэдлээ ашиглах ▪ 188 
эрх мэдлээ урвуулан ашиглах ▪ 2 
эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх ▪ 186 
эрх мэдэл бүхий захирагч, 
захиргааны ажилтан ▪ 46 
эрх мэдэл, бүрэн эрх олгох, 
зөвшөөрөл олгох, тусгай 
зөвшөөрөл ▪ 45 
эрх мэдэл, нэр хүнд, эх сурвалж  
▪ 45 
эрх мэдэл, өвлөгчөө урвуулан 
ашиглах ▪ 571 
эрх мэдэл, төлөөллийг 
шилжүүлэх үйлдэл ▪ 8 
эрх мэдэл, эрх зүйн чадамж ▪ 94 
эрх мэдэлгүй, таарахгүй, 
зохицохгүй ▪ 248 
эрх олж авах, эрхтэй болох ▪ 6 
эрх өөрчлөгдөх ▪ 75 
эрх сэргээх ▪ 444 
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эрх сэргээх үүрэг ▪ 164 
эрх сэргээх хүсэлт ▪ 82 
эрх тэгш байдал ▪ 178 
эрх тэгш боломж ▪ 178 
эрх тэгш хандлага ▪ 178 
эрх тэгш, адил ▪ 365 
эрх тэгш, адил, нэрлэсэн үнэ  
▪ 364 
эрх үүсгэхийн үр дагавар ▪ 166 
эрх хасах, шоронд хорих, 
албадлага ▪ 163 
эрх хасах, эрх зүйн чадамжгүй 
болох, албан тушаал эрхлэх 
чадваргүй болох, дутагдал, 
доголдол, саад тотгор ▪ 154 
эрх хүлээн авагч ▪ 434 
эрх хэмжээ, жинхэнэ эсэхийг 
тогтоох ▪ 43 
эрх хэмжээ/төлөөллөө шилжүүлэх 
▪ 138 
эрх хэмжээг шилжүүлэнгүйцэтгэх 
▪ 570 
эрх хэмжээгүй, чадваргүй, 
чадамжгүй ▪ 243 
эрх хэмжээгээ хэтрүүлсэн ▪ 561 
эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх ▪ 183 
эрх хэмжээгээ шилжүүлэх ▪ 138 
эрх шилжүүлсний бүртгэл ▪ 453 
эрх шилжүүлснийг бүртгэх журам 
▪ 454 
эрх шилжүүлэгчдийн бүртгэл  
▪ 450 
эрх шилжүүлэх ▪ 136, ▪ 152, ▪ 555 
эрх шилжүүлэх журам ▪ 412 
эрх шилжүүлэх өргөдөл ▪ 81 
эрх шилжүүлэх тогтоол ▪ 41 
эрх шилжүүлэх, өр, төлбөр 
шилжүүлэх, томилолт ▪ 41 
эрх эзэмшигч этгээд ▪ 387 

эрх эзэмшигч, нэхэмжлэх эрхтэй 
этгээд ▪ 382 
эрх ямба ▪ 409 
эрх, ашгийн зөрчил ▪ 249 
эрх, ашиг сонирхол ▪ 485 
эрх, ашиг сонирхолыг хамгаалах  
▪ 421 
эрх, нэрийг шилжүүлэх ажил 
эрхэлдэг агент (нэр бичээстэй 
үнэт цаасны) ▪ 19 
эрх, өв хамтран залгамжлагч ▪ 84 
эрх, үүрэг ▪ 485 
эрх, хяналтыг баригч (хяналтын 
багцыг эзэмшигч) ▪ 389 
эрх, шудрага шаардлага, бодит 
байдал ▪ 478 
эрх, эрх ашгийн баталгаа ▪ 224 
эрхий хуруугаар тамгалах ▪ 493 
эрхий хурууны дардас ▪ 549 
эрхийг сэргээх ▪ 455 
эрхийг түр хойшлуулах ▪ 576 
эрхийг шилжүүлсэн этгээд ▪ 556 
эрхийн ашиглалт, эдлэх ▪ 174 
эрхийн бүртгэл ▪ 451 
эрхийн зохицуулалт ▪ 503 
эрхийн зохицуулалт, шудрага 
худалдаа ▪ 325 
эрхийн зөрчил ▪ 249 
эрхийн өөрчлөлт ▪ 25 
эрхийн өөрчлөлтийн бүртгэл ▪ 453 
эрхийн талаар сануулах ▪ 341 
эрхийн тухай тайлан ▪ 462 
эрхийн үндэслэл ▪ 180 
эрхийн хамгаалалт ▪ 403, ▪ 420 
эрхийн хамгаалалтын хэр хэмжээ 
▪ 57 
эрхийн хугацаа дуусах ▪ 546 
эрхийн хүрээ ▪ 192, ▪ 492 
эрхийн хүрээ, хязгаарыг тогтоох  
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▪ 102 
эрхийн хүрээний талаар 
тайлбарласан шийдвэр ▪ 135 
эрхийн хязгаарлалт ▪ 291, ▪ 473 
эрхийн чадварын харьцаа ▪ 67 
эрхийн эх сурвалж ▪ 511 
эрхтэй албан байгууллага, сонин 
сэтгүүл, эрхтэн ▪ 357 
эрхтэй байх, болзол хангах ▪ 168 
эрхээ алдах ▪ 283 
эрхээ урвуулан ашиглах ▪ 2 
эрхээ хэрэгжүүлэх ▪ 186 
эрхээ хэрэгжүүлэх журам ▪ 411 
эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаа ▪ 375 
эрхээ хэрэгжүүлэх, ашиглах ▪ 188 
эрхээ хэрэгжүүлэхэд саад тотгор 
учруулах ▪ 257 
эрхээ хэрэгжүүлэхэд саад 
учруулах ▪ 346 
эрхээ эдлэх чадвар ▪ 67 
эрхээс татгалзах ▪ 1 
эрхээс татгалзах, өмч албадан 
авах, өмчлөх эрхээ алдах, хураан 
авах ▪ 192 
эрчим хүч ▪ 256 
эрчим хүч ашиглах байгууламж  
▪ 174 
эрчим хүч ашиглах машин ▪ 174 
эрчим хүч ашиглах төлөвлөгөө 
▪173, ▪ 174 
эрчим хүч ашиглах хөтөлбөр ▪ 173 
эрчим хүч нөөцлөх байгууламж  
▪ 173 
эрчим хүч хуримтлуулах хэв шинж 
▪ 174 
эрчим хүч хэмнэх ажлаар 
дагнасан аж ахуйн  газар ▪ 175 
эрчим хүч хэмнэх бизнес ▪ 173 
эрчим хүч хэмнэх төрөл, хэв 

шинж ▪ 173 
эрчим хүч хэрэглэгч ▪ 173 
эрчим хүчийг зохистой хэрэглэх 
сан ▪ 213 
эрчим хүчний ашиглалт, оновчтой 
болгох сан ▪ 174 
эрчим хүчний менежер ▪ 173 
эрчим хүчний менежментийн 
заавар, удирдамж ▪ 173 
эрчим хүчний менежментийн 
стандарт ▪ 173 
эрчим хүчний хангамжийн 
төхөөрөмж ▪ 173 
эрчим хүчтэй холбоотой техник  
▪ 174 
эрчим хүчтэй холбоотой 
технологи ▪ 174 
эрчим хүчээр хангагч ▪ 173 
эрчим хүчээр шуурхай хангах 
төлөвлөгөө ▪ 169 
эрэг дагуу, эргийн үйлчилгээ, 
шугам ▪ 85 
эрэг орчны бүс ▪ 251 
эрэгтэй талын цусан төрөл садан 
▪ 55 
эрэгтэйн тал ▪ 304 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн эрх 
тэгш байдал ▪ 178 
эрэн сурвалжлах байцаалт ▪ 251 
эс үйлдэх, эрх мэдлээ урвуулан 
ашиглах ▪ 322 
эс үйлдэхүй, эс үйлдэл ▪ 351 
эс үйлдэхүйн гэмт хэрэг ▪ 122 
эсдэлтэй худалдааны бизнес ▪ 62 
эсрэг ажиллагаа, эсрэг 
шаардлага, сөрөã нэхэмжлэл  
▪ 117 
эсрэг бодол санаа ▪ 353 
эсрэг тайлбарын мэдээлэл ▪ 337 
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эсрэг тэсрэг ▪ 110 
эсрэг үндэслэл ▪ 117 
эсрэг хүчин ▪ 118 
эсэргүйцлийг зогсоох цагийн 
хязгаарлалт ▪ 291 
эсэргүүцлийн ажиллагаанд 
бэлтгэх ▪ 402 
эсэргүүцлийн өргөдөл ▪ 390 
эсэргүүцлийн өргөдөлгаргах 
хугацаа ▪ 390 
эсэргүүцэл илэрхийлэх ▪ 161 
эсэргүүцэл, давж заалдах гомдол 
гаргагч ▪ 388 
эсэргүүцэл, дургүйцэл ▪ 421 
эсэргүүцэл, сөргө хүчин ▪ 353 
эсэргүүцэл, үүрэггүй буцаан 
төлөх ▪ 461 
эсэргүүцэх эрх ▪ 483 
эсэргүүцэх, давж заалдах хугацаа 
▪ 375 
эсэргүүцэх, маргалдах, татгалзах, 
сорилт, чадал сорьсон ажил ▪ 74 
эсэргүүцэх, тэсвэрлэх боломжгүй 
байх ▪ 241 
эх баригч эмэгтэй ▪ 318 
эх барих эмнэлэг ▪ 318 
эх бичвэр, эх ▪ 358 
эх газрын далайн тусгай бүсүүд  
▪ 517 
эх газрын хормой ▪ 107 
эх компани, төв байгууллага ▪ 365 
эх нь нас барсаны дараа үрчилж 
авсан хүүхэд ▪ 398 
эх сурвалж ▪ 444 
эх хувь ▪ 358 
эх, гарал үүсэл ▪ 358 
Эх, нялхсын Эрүүл мэндийн 
Зөвлөл ▪ 117 
эх, үрсийг хамгаалах байгууламж 

▪ 194 
эх, хүүхдийг хамгаалах 
байгууламж ▪ 326 
эх, хүүхдийн өөрийгээ дэмжих 
байгууламж ▪ 326 
эх, хүүхдийн халамжийн 
байгууламж ▪ 326 
эх, хүүхдийн халамжийн 
байгууллага ▪ 326 
эх, хүүхдийн халамжийн 
зөвлөлөгөө өгөх газар, төв ▪ 326 
эх, хүүхдийн халамжийн зөвлөх  
▪ 326 
эх, хүүхдийн халамжийн эмнэлэг  
▪ 326 
эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ ▪ 326 
эх, хүүхдэд зориулсан өөрийгөө 
тэжээх газар ▪ 499 
эхийн талын удам ▪ 310 
эхийн талын цусан төрөл ▪ 310 
эхийн төрсний дараахь цалинтай 
амралт ▪ 364 
эхийн удам ▪ 310 
эхлүүлэх шийдвэр ▪ 133 
эхлэх хугацааг хасаж тооцох ▪ 184 
эхний орсон, эхний гарсан 
(нягтлан бодохын томъёо) ▪ 204 
эхний үнийн хэвлэн нийтлэх ▪ 266 
эхний үнэ ▪ 364 
эхний үнэ, үнэлгээ ▪ 266 
эхний, анхны бүртгэл, тэмдэглэл 
▪ 358 
эхний, анхны шүүхийн шийдвэр  
▪ 358 
эхчүүд, хүүхдийн нийгмийн 
халамжийн байгууламж ▪ 194 
эхэлж захиалга өгсөн этгээд ▪ 388 
эхэлж худалдан авсныг түрүүлж 
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борлуулах ▪ 283 
эцгийг нь хүлээн зөвшөөрөх ▪ 443 
эцгийн тал ▪ 370 
эцгийн талын удам угсаа ▪ 370 
эцгийн талын цусан төрлийн 
хамаатан ▪ 457 
эцгийн талын цусан төрлийн 
харилцаа ▪ 369 
эцгийн талын цусан төрөл ▪ 370 
эцгийн эрхтэй хүн ▪ 382 
эцсийн бөгөөд шийдвэрлэх 
шүүхийн тогтоол, шийдвэр ▪ 201 
эцсийн даатгалын хураамж ▪ 201 
эцсийн дүн, тоо хэмжээ ▪ 202 
эцсийн мэдүүлэг өгөх эрх ▪ 480 
эцсийн мэдүүлэг, ашиг ▪ 202 
эцсийн мэдүүлэг, тайлан ▪ 201 
эцсийн мэдэгдэл, буруутай гэдгээ 
хүлээн зөвшөөрөх ▪ 202 
эцсийн нягтлангийн шийдлийн 
дараах санхүүгийн тайлан ▪ 203 
эцсийн санал өгөлт ▪ 202 
эцсийн тогтоол, шүүгчийн 
шийдвэр ▪ 202 
эцсийн тооцооны үр дүн ▪ 473 
эцсийн хувилбараар гаргасан 
татварын хэмжээ ▪ 202 
эцсийн хугацаа ▪ 549 
эцсийн хугацаа, дэг журам, хэм 
хэмжээ ▪ 549 
эцсийн шийдвэр ▪ 201 
эцсийн, сүүлчийн, давж заалдах 
ёсгүй, татгалзах ёсгүй мэдэгдэл  
▪ 374 
эцэг байх эрхийг хасах ▪ 140 
эцэг, эхийн цусан төрөл ▪ 365 
эцэг, эхийн эрх мэдэл, чадвар  
▪ 365 
эцэг, эхтэйгээ албан ёсоор уулзах 

эрх ▪ 572 
эцэслэн шийдэгдээгүй хэрэг ▪ 293 
эцэслэн шийдэгдээгүй шүүхийн 
ажиллагаа ▪ 295 
эцэслэсэн даатгалын хураамж, 
төлбөр ▪ 202 
эчнээ санал хураалт ▪ 2 
эчнээ шийдвэр ▪ 273 
эчнээгээр санал өгөх хуудас ▪ 2 
ээлжит бус хурал, онцгой 
хуралдаан ▪ 193 
ээлжээр эзэмших газар ▪ 531 
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юунд гол анхаарлаа хандуулж 
байгаа ▪ 580 
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яам бүр ▪ 165 
яаралтай нэхэмжлэл ▪ 53 
яаралтай үйл ажиллагаа, 
байлдаан ▪ 567 
яаралтай шийдсэний хураамж ▪ 
200 
яаралтай шоронд хорих, 
баривчлах, саатуулах ▪ 169 
яаралтай, хойшлуулшгүй ▪ 567 
яаралтай, хойшлуулшгүй байдал ▪ 
567 
яаралтай, шаргуу ▪ 567 
явагдаж буй шүүх ажиллагаа ▪ 
284 
явах газар, явах ▪ 140 
явах, гарах боомт ▪ 397 
явган зорчигчийн хэрэглээнд 
зориулсан зам ▪ 486 
явган хүний зам ▪ 370, ▪ 507 
ядуу гэр бүл ▪ 137 
ял гүйцэтгэх шүүхийн шийдвэр ▪ 
273 
ял ногдуулах эрх ▪ 399 
ял ногдуулах, шүүхийн шийдвэр,  
мэдэгдлийг зарлах хугацаа ▪ 129 
ял тулгах, шүүхэд дуудах ▪ 419 
ял хүндрүүлэх, зэрэглэл, цол, 
анги ▪ 220 
ял шийтгүүлээгүй хоригдол ▪ 561 
ял шийтгэл ▪ 432 
ял шийтгэл, шүүхийн таслан 
шийдвэрлэх тогтоолыã 
түдгэлзүүлэх хугацаа ▪ 379 
ял шийтгэлийг бууруулах ▪ 446 

ял шийтгэлийн тухай заалтууд, 
ялын тогтоол ▪ 373 
ял шийтгэлийн хугацаа ▪ 546 
ял шийтгэлийн хугацаа дуусч 
суллагдах ▪ 458 
ял, засан хүмүүжүүлэх хорих 
газар, анхааруулга, донгодох ▪ 
115 
ялгаа, зааг, зөрөө, онцлог, нэр 
алдар, угсаа, зарчмаас ухрах  
▪ 155 
ялгаа, зөрөлдөөн, санал 
зөрөлдөөн, хэрүүл, маргаан ▪ 146 
ялгаатай, заагтай ▪ 146 
ялгаварласан ▪ 150 
ялгавартай татварын хэмжээ ▪ 
307 
ялгавартай хандах ▪ 150 
ялгавартай, нэмэлт татвар ▪ 537 
ялгадас ▪ 185 
ялгадас боловсруулах 
байгууламж ▪ 182 
ялгадас боловсруулах бизнес  
▪ 185 
ялгадас зайлуулах төхөөрөмж  
▪ 185 
ялгадас, өтгөн ▪ 185 
ялгах ▪ 149 
ялгах дугаарын багана ▪ 88 
ялгах, таних багана ▪ 88 
ялимгүй зөрчил, насанд хүрээгүй 
хүүхдийн гаргасан зөрчил ▪ 321 
ялимгүй нэхэмжлэлийн хэрэг ▪ 
509 
ялимгүй нэхэмжлэлийн 
шийдвэрлэлт ▪ 509 
ялимгүй хэрэг, насанд хүрээгүй 
хүүхдийн үйлдсэн хэрэг ▪ 321 
яллагдагч ▪ 548 

ß
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яллагдагч, шүүгдэгч ▪ 123 
яллагдсан, буруутгагдсан этгээд ▪ 
6 
яллагч, буруутгагч ▪ 6 
яллах дүгнэлт, тогтоол ▪ 471 
яллах дүгнэлт, ял тулгах ▪ 246 
яллах дүгнэлтийг түдгэлзүүлэх  
▪ 525 
яллах хэрэг ▪ 420 
яллах, шийтгэх ажиллагаа 
явуулах эрх мэдэл ▪ 45 
ялтан, хоригдол, гэм буруутай гэж 
үзэх, гэм буруугаа ухамсарлах ▪ 
112 
ялыг биечлэн эдлүүлэх, бодит ял 
шийтгэл ▪ 10 
ялыг түдгэлзүүлэх ▪ 538 
ялыг хөнгөлөх ▪ 322 
ялын дүгнэлтийг хойшлуулах ▪ 
537 
ялын дүгнэлтийн хувь ▪ 113 
ялын зуучлал ▪ 258 
ялын нэмэгдлийг шилжүүлэх ▪ 239 
ялын тогтоол ▪ 145 
ялын төлөвлөгөөг өөрчлөх ▪ 323 
ялын хугацаа дуусах ▪ 95 
ялын, шийтгэлийн хугацаа ▪ 378 
ямар ч хүн орон сууцны 
зориулалтаар ашиглаж болох 
барилга ▪ 59 
яндангийн утаа ▪ 188 
янз бүрийн өмч ▪ 322 
янз бүрийн, олон төрлийн ▪ 42 
янханчлал ▪ 420 
Японы колончлолын үед хуулиар 
Японы эрх баригчдаас урьд өмнө 
тогтоосон эмэгтэйчүүдэд олгосон 
давуу байдал ▪ 210 
ярвигтай, нарийн төвөгтэй байдал, 

хүндрэл ▪ 96 
яригдаж буй асуудал ▪ 310 
ярилцлага авах болон хэлэлцээ 
хийх эрх▪ 479 
ятгалга, улс төрийн үзэл бодол  
▪ 390 
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