ОЛОН ХЭЛНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Тайлбар толь
Сонгуулийн гол нэр томъёоны

Оршил
Англи хэлний мэдлэг хязгаарлагдмал сонгогчдод туслах зорилгоор
холбогдох хэл, сэдвээр зохих мэдлэг, чадвартай мэргэшсэн хэлний
орчуулагч нар дараахь толь бичгийг боловсруулсан болно. Тогтвортой
байдлыг сайжруулахын тулд эдгээр орчуулгуудыг ижил төстэй
чадвартай хоёр дахь орчуулагч нар сайтар хянаж үзсэн.

Процесс
Орчуулахаар сонгосон нэр томъёо нь Лос Анжелес мужид хамгийн их
хэрэглэгддэг сонгуультай холбоотой үгс байв. Энэхүү толь бичигт
сонгууль зохион байгуулахад хэрэглэгддэг нийт 6052 англи хэлний нэр
томъёо, үг хэллэг орсон болно.

Тайлбар
Энэхүү хэлтэс нь энэхүү толь бичиг болон түүний агуулгын талаархи
сэтгэгдлийг хүлээн авч, дэмжиж байна. 1-800-815-2666, 3-р сонголтоор
бидэнтэй холбоо бариарай.

Тэмдэглэл: Нэмж дурдахад, энэ толь бичигт ороогүй бусад нэр
томъёоны бусад эх сурвалжийг ашиглана уу.

Монгол

English (USA)
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a No vote
a vote against
a vote in favor
a yes
a Yes vote
abatement
abolish
abortion rights lawyer
absent
absentee ballot

Түдгэлзэл
эсрэг санал
дэмжсэн санал
тийм
Тийм санал
хөнгөлөлт
хүчингүй болгох
үр хөндөлтийн эрхийн хуульч
эзгүй
эзгүй сонгогчийн саналын хуудас
эзгүйсонгогчийн саналын хуудасны
өргөдөл
эзгүй сонгогч
түдгэлзэх
түтгэлзүүлгүүд
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийн
эрхлэгч
академик
академик болон хамтарсан сургалтын
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл
академын үзүүлэлтийн индекс
академын шагнал
нэвтрэх
Сурталчилгааны Материалд Нэвтрэх
тухай Хууль
компьютеруудад нэвтрэх
Хүртээмжтэй байдал
хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод
хүртээмжтэй байдал
хүртээмжтэй
хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод
хүртээмжтэй байдал
орон байр
зохицол
данс
дансны ажилтан
дансны удирдагч
дансны менежер
хариуцлага
хариуцлагатай
нягтлан бодогч
нягтлан бодох бүртгэл

absentee ballot application
absentee voter
abstain
abstentions
abused children director
academic
academic and co-curricular achievement
academic performance index
academy award
access
Access to Campaign Materials Act
access to computers
accessibility
accessibility to disabled voters
accessible
accessible to voters with disabilities
accommodation
accordance
account
account clerk
account executive
account manager
accountability
accountable
accountant
accounting
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accounting professor

нягтлан бодох бүртгэлийн профессор

accreditation

accreditation process
Accrediting Commissions for Schools
(ACS)
accrued interest

магадлан итгэмжлэл
магадлан итгэмжлэлийн эцэг эхийн
хороо
магадлан итгэмжлэлийн үйл явц
Сургуулиудыг Магадлан Итгэмжлэх
Комисс (СМИК)
хуримтлагдсан хүү

accrued unfunded liabilities

хуримтлагдсан санхүүжилтгүй өр төлбөр

accumulated contributions
accuracy
achievement
acquisition
acquisition of real property
acre
acre feet
acre foot
act
act of Congress
acting

хуримтлагдсан хандив
нарийвчлал
ололт амжилт
эзэмшил
үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшил
акр
акр тохой
акр тохой
баримт бичиг
Конгрессын хууль
үүрэг гүйцэтгэх
тогтворжуулалтын зөвлөлийн гишүүний
үүрэг гүйцэтгэх
албан тушаал гүйцэтгэх
тэргүүлэгч шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэх
төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг
гүйцэтгэх
зөвлөлийн үйл ажиллагаа
идэвхтэй сонгогчийн файл
идэвхтэн
жүжигчин /эрэгтэй/
жүжигчин /эмэгтэй/
даатгалын таамаглалууд
даатгалын тодорхойлолтууд
даатгалын туршлагын орлогууд ба
алдагдалууд
даатгалын хяналт
даатгалын арга
даатгалын үйлчилгээнүүд
даатгалын стандартууд
даатгалын ажилтан
шуурхай комисс

accreditation parent committee

acting equalization board member
acting incumbency
acting presiding judge
acting secretary of state
action by council
active voter file
activist
actor
actress
actuarial assumptions
actuarial determinations
actuarial experience gains and losses
actuarial investigation
actuarial method
actuarial services
actuarial standards
actuary
ad hoc commission
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ad hoc commission on charter reform

дүрмийн шинэчлэлийн шуурхай комисс

ad hoc committee of credential
ad valorem

итгэмжлэлийн шуурхай хороо
зарласан үнэ
үл хөдлөх хөрөнгийн зарласан үнийн
татвар
зарласан үнийн татвар
нэмэгдсэн өртөг
бизнесийн нэмэлт татвар
маргаанд гарын үсэг зурах нэмэлт
хүмүүс
маргааны эсрэг гарын үсэг зурах нэмэлт
хүмүүс
зэргэлдээ
шүүхийн шийдвэр
нэмэлт/ туслах
туслах профессор
хязгаарын зохицуулалт
удирдах
захиргаа
захиргааны барилга
захиргааны лобби
ажил хэргийн удирдах
захиргааны алба
захиргааны
захиргааны дүрэм
захиргааны дүрмийн хэсгүүд
захиргааны зардал
захиргааны шаардлага
захиргааны зардал
захиргааны байцаалтын төлөөлөгч
захиргааны байцаалтууд, тушаалууд,
шийтгэлүүд
захиргааны байгууллага
захиргааны үйлчилгээний менежер
захиргааны үйлчилгээний арга зүйч
удирдагч
элсэлтийн татвар
элсэлтийн ажилтан
элсүүлэлтийн удирдагч
өсвөр насныханд зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээ
батлах

ad valorem property taxes
ad valorem tax
added cost
additional business tax
additional persons signing argument
additional persons signing argument
against
adjacent
adjudication
adjunct
adjunct professor
adjustment of limits
administer
administration
administration building
administration lobby
administration of its affairs
administration office
administrative
administrative code
administrative code sections
administrative cost
administrative enforcement
administrative expenses
administrative hearing representative
administrative hearings, orders and
penalties
administrative organization
administrative services manager
administrative services supervisor
administrator
admission tax
admissions officer
admitting supervisor
adolescent counseling services
adopt
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Adopt Student Program
adopted
adoption date

Оюутны Хөтөлбөр Батлах
батлав
батлагдсан огноо
батлагдсан огноо ба үйл ажиллагааны
огноо
захирамжийг санаачилгаар батлах
Насанд Хүрэгчид ба Олон Нийтийн
Тасралтгүй Боловсролын Зөвлөлийн
Хороо

adoption date and operative date
adoption of ordinances by initiative
Adult and Continuing Education
Community Advisory Board
adult education teacher

насанд хүрэгчдийн боловсролын багш

adult educator

насанд хүрэгчдийн сурган хүмүүжүүлэгч

adult trial
Advanced Placement (AP) Capstone
Program
advertising
advice
advisor
advisory board member
advisory bodies
advisory measure
advisory panel
advisory vote
advisory vote only
advocate
aerial photography technician
aeronautical technician
aerospace
aerospace contracts manager
aerospace engineer
aerospace scientist
affiant
affidavit of circulator
affidavit of registration
affiliated
affiliation
affirmation

насанд хүрэгчдийн шүүх хурал
Дэвшилтэт Хуваарилалт (ДХ)-ын
Capstone Хөтөлбөр
зар сурталчилгаа
зөвлөгөө
зөвлөгч
мэдээллийн хорооны гишүүн
мэдээллийн байгууллагууд
мэдээллийн арга хэмжээ
мэдээллийн самбар
мэдээллийн санал хураалт
зөвхөн мэдээллийн санал
өмгөөлөл
агаарын гэрэл зургийн техникч
нисэхийн техникч
агаар мандал
сансрын гэрээний менежер
сансрын инженер
сансрын эрдэмтэн
гэрч
түгээгчийн мэдүүлэг
бүртгэлийн баталгаа
хамааралтай
харьяалал
баталгаа
Баталгаажуулах Үйл Ажиллагааны
Комисс
боломжтой
Африк-Америкчуудын Гал Сөнөөгчдийн
Холбоо

Affirmative Action Commission
affordable
African-American Firefighters Association
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After School Programs
against
agency
aggregate par value
aging
agreement
agricultural
agricultural commissioner

Хичээлийн Дараах Хөтөлбөрүүд
эсрэг
агентлаг
нийт нэрлэсэн үнэ
насжилт
гэрээ
хөдөө аж ахуйн
хөдөө аж ахуйн төлөөлөгч

Agricultural Council of California

Калифорнийн Хөдөө Аж Ахуйн Зөвлөл

agriculture
air cargo agent
air cavalry

хөдөө аж ахуй
агаарын ачааны агент
агаарын морин цэрэг

air commerce and air navigation

агаарын худалдаа ба агаарын навигаци

air conditioning contractor
air force colonel
air force honorable discharge
air force sergeant
air traffic controller
aircraft
airline
airline crewmember
airline pilot
airport

агааржуулагчийн гэрээт ажилтан
нисэх хүчний хурандаа
нисэх хүчний хүндэт гүйцэтгэл
нисэх хүчний түрүүч
нислэгийн хөдөлгөөний хянагч
нисэх онгоц
агаарын тээврийн компани
агаарын тээврийн багийн гишүүн
агаарын тээврийн нисгэгч
нисэх онгоцны буудал
нисэх онгоцны буудлын орчин тойрны
ажиглалт
нисэх онгоцны буудлын цагдаа
нисэх онгоцны буудлын орлогын сан
нисэх онгоцны буудлын систем
хөгжүүлэгч
нисэх онгоцны буудлын транзит нэвтрэх
төлөвлөгөө
тэтгэлэг
нийтийн эзэмшлийн төмөр замын бүх
байгууламжууд
шуудангаар санал өгөх бүх саналын
хэсэг
мэдэгдэл
холбоо
музейн холбоо
хуваарилалт

airport neighborhood watch
airport police
airport revenue fund
airport systems developer
airport transit access plan
alimony
all public terminal rail facilities
all vote-by-mail precinct
allegation
alliance
alliance of museums
allocation

Mongolian Glossary

5 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

allocation for instructional materials

сургалтын материалуудын хуваарилалт

allowance
alphabetical order
alteration

тэтгэмж
цагаан толгойн дараалал
өөрчлөлт

alterations to heritage properties

өв хөрөнгийн шинж чанарын өөрчлөлт

alternate

солих
оршин суух газар баталгаажуулах
alternate residency confirmation procedure
журмыг солих
alternative
алтернатив
alternative budget committee
алтернатив төсвийн хороо
өндөр эрсдэлтэй хүүхдүүдэд зориулсан
alternative education for high risk children
алтернатив боловсрол
өндөр эрсдэлтэй залуучуудад
alternative education for high risk youth
зориулсан алтернатив боловсрол
alternative language needs
алтернатив хэлний хэрэгцээ
alumni
төгсөгч
amendment
нэмэлт өөрчлөлт
American
Америк
American Association of Business
Америкийн Хөгжлийн Бэрхшээлтэй
Persons with Disabilities
Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо
American Association of Retired Persons Америкийн Тэтгэвэрт Гарсан Хүмүүсийн
(AARP)
Холбоо (АТГХХ)
Америкийн Их Сургуулийн
American Association of University Women
Эмэгтэйчүүдийн Холбоо
American Bar Association (ABA)

Америкийн Хуульчдын Холбоо (АХХ)

American Cancer Society

Америкийн Хорт Хавдрын Нийгэмлэг

American Cancer Society Relay for Life
Committee

Амьдралын Хороо Америкийн Хорт
Хавдрын Нийгэмлэгийн Хөдөлгөөн

American citizenship teacher

American dream

Америкийн иргэний багш
Америкийн Чихрийн Шижингийн
Нийгэмлэг
Америкийн Хөгжлийн Бэрхшээлийн
тухай Хууль
Америкийн мөрөөдөл

American Farm Bureau Federation

Америкийн Фермийн Товчооны Холбоо

American Federation of Government
Employees

Америкийн Засгийн Газрын Ажилчдын
Холбоо

American Diabetes Association
American Disabilities Act
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American Federation of Labor-Congress
of Industrial Organizations, AFL-CIO
American Federation of State, County,
and Municipal Employees
American Federation of Teachers
American Federation of Teachers College
Guild
American government
American Heart Association of California
American Hotel & Lodging Association
American Independent

Америкийн Хөдөлмөрийн Холбоо-Аж
Үйлдвэрийн Байгууллагуудын Конгресс,
AХХ-АҮБК
Америкийн Муж, Тойрог, Хотын
Ажилчдын Холбоо
Америкийн Багш нарын Холбоо
Америкийн Багшийн Коллежийн Холбоо
Америкийн засгийн газар
Калифорнийн Америкийн Зүрхний
Холбоо
Америкийн Зочид Буудал ба Байрны
Холбоо
Америкийн Бие Даасан

American Independent Central Committee Америкийн Бие Даасан Төв Хороо
American Independent Party
American Indian League and the Race
Park
American Legion
American Little League

American Medical Association
American Political Association

Америкийн Бие Даасан Нам
Америкийн Энэтхэгийн Лиг ба
Уралдааны Парк
Америкийн Легион
Америкийн Бяцхан Лиг
Калифорнийн Америкийн Уушгины
Холбоо
Америкийн Анагаах Ухааны Холбоо
Америкийн Улс Төрийн Холбоо

American Public Works Association

Америкийн Нийтийн Ажлын Нийгэмлэг

American Red Cross Association

Америкийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэг

American Sign Language (ASL)
American Water Works Association
(AWWA)
American Youth Soccer Organization
(AYSO)
American Zoo and Aquarium Association
(AZA)
Americana Precise Plan
Americans Elect

Америкийн Дохионы Хэл (AДХ)
Америкийн Усны Ажлын Нийгэмлэг
(AУАН)
Америкийн Залуучуудын Хөлбөмбөгийн
Байгууллага (AЗХБ)
Америкийн Амьтны Хүрээлэн ба
Аквариумын Холбоо (AАХАХ)
Американагийн Нарийн Төлөвлөгөө
Америкчууд Сонгодог
Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Америкчуудын
тухай Хууль (ХБАХ)
хорогдуулалтын хугацаа
хорогдуулах
том танхим
дүн шинжилгээ

American Lung Association of California

Americans with Disabilities Act (ADA)
amortization period
amortize
amphitheater
analysis
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analysis of measure
analyst
anchorwoman
animal control commission
animal license inspector
animation producer
annex
annex lobby
annexation
annual audits
annual charge

хууль тогтоох шинжээчийн дүн
шинжилгээ
арга хэмжээний шинжилгээ
шинжээч
хөтлөгч
амьтны хяналтын комисс
амьтны лицензийн байцаагч
хүүхэлдэйн кино үйлдвэрлэгч
хавсралт
хавсралтын лобби
хавсралт
жилийн аудит
жилийн төлбөр

annual city budget priorities

хотын төсвийн жилийн тэргүүлэх чиглэл

annual cost of living adjustments

амьжиргааны жилийн тохируулга
жил бүрийн гэр бүлийн эрүүл мэндийн
үзэсгэлэн
жилийн хараат бус аудит
жилийн тайлан
жилийн тойм
жил бүрийн төлбөр
нэргүй
нэргүй хувь нэмэр
мэдэгдлийн хариу
автобусны эсрэг шашны хүн
эрүүгийн эсрэг хууль
гүтгэлгийн эсрэг хуулийн туслах
хар тамхины эсрэг хөтөлбөрүүд
Бүлгийн Эсрэг Хөтөлбөр
цөмийн эсрэг тэмцэгч
орон сууц
Их Лос Анжелес Хотын Орон Сууцны
Холбоо
хайхрамжгүй байдал
давж заалдах үйл явц
үзэгдэх
давж заалдах
давж заалдах шатны дүүрэг, хэлтэс
хавсралт
тоног төхөөрөмжийн техникч
хэрэглэх боломжтой байдал
холбогдох дүрэм

analysis by the legislative analyst

annual family health fair
annual independent audits
annual report
annual review
annuity
anonymous
anonymous contributions
answer to the statement
anti-busing clergyman
anti-criminal laws
anti-defamation legal aide
anti-drug programs
Anti-Gang Program
anti-nuclear activist
apartment
Apartment Association of Greater Los
Angeles
apathy
appeals process
appearing
appellate
appellate district, division
appendix
appliance technician
applicability
applicable rule
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application
appointed
appointed at large
appointed incumbent
appointed member
appointed member, county central
committee
appointee
appointing authority
appointive office
appointment
appointment and removal
appointment by council resolution

өргөдөл
томилогдсон
нийтээр томилогдсон
албан тушаалд томилогдсон
томилогдсон гишүүн
тойргийн төв хороонд томилогдсон
гишүүн
томилогдсон хүн
томилох эрх мэдэл
томилох алба
томилгоо
томилгоо, хасалт
зөвлөлийн тогтоолоор томилогдох

appointment by president of the council

зөвлөлийн ерөнхийлөгчөөр томилогдох

appointment notice
appointment of candidates
appointment of special prosecutor
appointment subject to civil service
appraiser
appropriate
appropriation of funds
appropriations

томилгооны мэдэгдэл
нэр дэвшигчдийн томилгоо
тусгай прокурорын томилгоо
төрийн албанд хамаарах томилгоо
үнэлгээчин
тохиромжтой
сангийн төсөвлөлт
санхүүжилт

appropriations from inappropriate balance

зохисгүй үлдэгдлээс олгосон хөрөнгө

appropriations limit
approval

санхүүжилтийн хязгаар
батлах

approval of demands on treasury

төрийн санд тавих шаардлагыг батлах

approval of expenses of controller
approve
approved actuarial methods
appurtenant
aquatics and teen center
arbitration
arbitration truing
arbitrator
arborist
archaeologist
archbishop
architect
architectural designer
architectural review board

хянагчийн зардлыг батлах
зөвшөөрөх
батлагдсан даатгалын арга
хамаарах
усан спорт, өсвөр насны төв
арбитрын шүүх
арбитрын шүүх
арбитрч
мод үржүүлэгч
археологич
хамба
архитектор
архитектор дизайнер
архитектурын хяналтын самбар
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area no.
area office
area or alignment
area planning commissions
argument
argument against
argument against measure
argument for
argument in favor
argument in favor of measure
argument in opposition of
argument in support
argument printed
arguments
armed security officer
army military police
Army National Guard Family Support
Organization
army veteran
around the clock
arson
art consultant
art director
art institute
art teacher
Arthritis Foundation, board of directors
member
article
artifact
artist
arts and athletic programs
as set forth
as set out
asbestos removal
Asian Pacific Congressional Advisory
Council
Asian-American Committee
assembly
assembly bill

талбайн №
бүсийн оффис
талбай эсвэл тохируулга
талбай төлөвлөлтийн комисс
хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлгийн эсрэг
арга хэмжээний эсрэг хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлгийн дэмжлэг
арга хэмжээг дэмжсэн хэлэлцүүлэг
эсэргүүцсэн хэлэлцүүлэг
дэмжсэн хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлгийг хэвлэсэн
хэлэлцүүлгүүд
зэвсэгт аюулгүй байдлын ажилтан
армийн цэргийн цагдаа
Армийн Үндэсний Харгалзагч Гэр
Бүлийг Дэмжих Байгууллага
армийн ахмад дайчин
өдөр шөнөгүй
галдан шатаах
урлагийн зөвлөх
уран сайхны удирдагч
урлагийн хүрээлэн
урлагийн багш
Артритын Сан, захирлуудын зөвлөлийн
гишүүн
нийтлэл
олдвор
уран зураач
урлаг, спортын хөтөлбөрүүд
тогтоосны дагуу
тогтоосны дагуу
асбест зайлуулах
Ази Номхон Далайн Конгрессын Зөвлөх
Зөвлөл
Ази-Америкийн Хороо
чуулган
чуулганы хууль

Assembly Committee on Water, Parks and Ус, Цэцэрлэгт Хүрээлэн, Ан Амьтны
Wildlife
Асуудал Эрхэлсэн Чуулганы Хороо
assembly district
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assembly district director
assembly majority leader
assembly member
assembly policy advisor

чуулганы дүүргийн захирал
чуулганы олонхийн удирдагч
чуулганы гишүүн
чуулганы бодлогын зөвлөх

assembly public safety committee

олон нийтийн аюулгүй байдлын чуулган

assembly republican leader
assembly room
assembly speaker
assembly woman
assemblyman
assessed valuation
assessed value
assessment
Assessment Appeals Board
assessment hearing officer
assessor

чуулганы бүгд найрамдах удирдагч
чуулганы өрөө
чуулганы илтгэгч
чуулганы гишүүн эмэгтэй
чуулганы эрэгтэй гишүүн
үнэлгээ
үнэлэгдсэн үнэ цэнэ
үнэлгээ
Үнэлгээний Давж Заалдах Зөвлөл
үнэлгээний байцаалтын ажилтан
татварын байцаагч

assessor's division chief

татварын байцаагчийн хэлтсийн дарга

asset allocation goals
asset class
assignment pay
assistant
assistant county clerk
assistant registrar of voters
assistant secretary
assistant superintendent
assisted living

татварын байцаагчийн үндсэн
үнэлгээчин
хөрөнгө хуваарилах зорилго
хөрөнгийн анги
томилолтын төлбөр
туслах
тойргийн туслах ажилтан
сонгогчдын туслах бүртгэгч
нарийн бичгийн даргын туслах
туслах ахлагч
амьдрахад туслах

assisted living facility

туслалцаа бүхий амьдрах байгууламж

assistive devices
associate
associate city planner
associate justice

туслах төхөөрөмжүүд
хамтрах
хот төлөвлөгч түнш
хууль зүйн түнш
давж заалдах шатны холбогдох
шударга ёсны шүүх
дээд шүүхийн шударга ёсыг холбох
Урлагийн Тусгай Дунд зэрэг
Шинжлэх Ухааны Тусгай Дунд (Т.Д.)
Зэрэг
бүсчлэлийн удирдагчийн нөхөрлөл

assessor's principal appraiser

associate justice court of appeals
associate justice of the supreme court
Associate of Arts degree
Associate of Science (A.S.) Degree
associate zoning administrator
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association

холбоо

association board member

холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

Association for Los Angeles Deputy
Sheriffs
Association for Senior Day Health

Лос Анжелесийн Орлогч Шерифүүдийн
Холбоо
Ахмадын Эрүүл Мэндийн Холбоо

Association of Bay Area Governments

Бэй Орчмын Засаг Захиргааны Холбоо

Association of California Water Agencies
assumed name contributions
assumption of bonds
astrologist
at large
at large system
athletic commissioner
attention voter:
attest
attorney
attorney general
attorney general of California
attorney-arbitrator
attorney-at-law
attorney-consumer advocate
Audible
Audible dissemination
audio ballot
Audio Ballot Booth (ABB)
audio cassette recordings
audiologist
audit
audit process
auditor
auditor-controller
auditorium
auditorium annex
auditorium stage
Audubon Society
author
authority
authority of officers
authorize
authorize legislation
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Калифорнийн Усны Агентлагуудын
Холбоо
нэр оруулсан хувь нэмэр
бондын таамаглал
зурхайч
нийтээрээ
том систем дээр
спортын комиссар
сонгогчийн анхааралд:
гэрчийн мэдүүлэг
өмгөөлөгч
Ерөнхий прокурор
Калифорнийн ерөнхий прокурор
өмгөөлөгч-арбитрч
хуулийн өмгөөлөгч
өмгөөлөгч-хэрэглэгчийн өмгөөлөгч
Дуут
Дуу түгээлт
аудио санал хураалт
Аудио Санал Авах Байр (AСАБ)
аудио хуурцагны бичлэг
аудиологич
аудит
аудитын үйл явц
аудитор
аудитор-хянагч
танхим
танхимын нэмэлт
танхимын тайз
Аудобон Нийгэмлэг
зохиогч
эрх мэдэл
офицеруудын эрх мэдэл
зөвшөөрөх
хууль тогтоомжийг зөвшөөрөх
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auto appraiser
auto mechanic
automobile claims
automotive supervisor
autoworker
availability
aviation radio man
aviator
avionics research engineer
avionics technician
award of franchise

авто үнэлгээчин
авто механик
автомашины нэхэмжлэл
автомашины хянагч
авто ажилтан
бэлэн байдал
нисэхийн радиочин
нисгэгч
нисэхийн судалгааны инженер
нисэхийн техникч
франчайзын шагнал

B. S. E. E. (Bachelor of Science in
Electrical Engineering)

Ц.И.Ш.У.Б (Цахилгааны Инженерийн
Шинжлэх Ухааны Бакалавр)

bachelor's degree
back cover
Back to School Resource Fair
back to the future
background
background and qualifications
backroom deals
bacteriologist
bail
baker
bakery
balanced approach
balanced budget
balanced statements

бакалаврын зэрэг
арын хавтас
Сургууль Эхлэх Нөөцийн Үзэсгэлэн
ирээдүй рүү буцах
суурь
суурь, мэргэшил
арын өрөөний хэлцээ
бактериологич
барьцаа
талх баригч
талх нарийн боов
тэнцвэртэй хандлага
тэнцвэртэй төсөв
тэнцвэртэй мэдэгдэл

Baldwin Park Adult and Community
Education (BPACE)

Болдуин Паркийн Насанд Хүрэгчид ба
Олон Нийтийн Боловсрол (БПНХОНБ)

ballot

саналын хуудас
Саналын Хуудсыг Идэвхжүүлэх
Механизм (СХИМ)
саналын хуудасны хайрцаг
саналын хуудасны карт
саналын хуудасны тэмдэглэл
саналын хуудасны тэмдэглэлийн ажлын
хуудас
саналын хуудасны түүвэр
Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг /
Байршил

Ballot Activation Mechanism (BAM)
ballot box
ballot card
ballot designation
ballot designation worksheet
ballot digest
Ballot Drop Box/Location
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Ballot Drop Off Location

Саналын Хуудас Авчирч Өгөх Байршил

ballot label

саналын хуудасны марк
саналын хуудасны зохион байгуулалтын
мэдээлэл
Саналын Хуудас Тэмдэглэх Төхөөрөмж
(СХТТ)
саналын хуудасны арга хэмжээ
саналын хуудасны арга хэмжээнүүд,
хэлэлцүүлгүүд, текст
Эрэлттэй Саналын Хуудас (ЭСХ)
саналын хуудасны сонголтууд
саналын хуудасны эмхэтгэл
саналын хуудасны байрлал
саналын хуудсыг хялбарчлах хороо
саналын хуудасны хэсэгчлэл
саналын хуудасны хураангуй
саналын хуудасны гарчиг
саналын хуудасны гарчиг, хураангуй
хамтлаг дэмжигч
хамтлагийн өрөө
цохилоо
банк
банкны хуулга
банкны теллер
банкны ажилтан
банкны тоглоом
банкны мэдээллийн аюулгүй байдал
дампуурлыг сэргээх бонд
цайллагын өрөө
Баптист
хуульчдын холбоо
хориглох
хуулийн хэлэлцүүлгийн зааварлагч
үсчин
үсчний газар
БОТТ ба КМИС-ийн энх тайвны
ажилтнууд
БОТТ ба хөнгөн төмөр зам
баарны үйлчлэгч
бейсболын зөвлөлийн гишүүн
подвал
нас баралтын үндсэн тэтгэмж

ballot layout information
Ballot Marking Device (BMD)
ballot measure
ballot measures, arguments, and text
Ballot On Demand (BOD)
ballot option
ballot pamphlet
ballot position
ballot simplification committee
ballot stub
ballot summary
ballot title
ballot title & summary
band booster
band room
bang for your buck
bank
bank statement
bank teller
banker
banking game
banking information security
bankruptcy recovery bonds
banquet room
Baptist
bar association
bar from
bar review instructor
barber
barber shop
BART and CSU peace officers
BART and light rail
bartender
baseball board member
basement
basic death benefit
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basin water quality authority
bathroom
battalion fire chief
bay
be elected to the office for the term
provided by law?
beach cities health care district

Mongolian

сав газрын усны чанарын асуудал
эрхэлсэн байгууллага
угаалгын өрөө
батальоны галын дарга
булан тохой
хуульд заасан хугацаагаар албан
тушаалд сонгогдох уу?
далайн эргийн хотуудын эрүүл мэндийн
дүүрэг

Beardslee School-Golden Bell recipient

Бирдслийн сургууль-Алтан Хонхны эзэн

beautician
beauty parlor
beauty school owner
beginning
behavioral consultant
beholden
below market rate
beneficiary
benefit
benefits administrator
Beyond The 710
bicycle advisory commission
bid
bid bond
bidder
big box
bikeways
bilingual

гоо сайханч
гоо сайхны газар
гоо сайхны сургуулийн эзэн
эхлэл
харилцааны зөвлөх
үүрэг хүлээсэн
зах зээлийн ханшаас доогуур
тэтгэмж хүртэгч
тэтгэмж
тэтгэмжийн удирдагч
710-аас Гадна
унадаг дугуйн зөвлөх комисс
тендер
тендерийн бонд
тендерт оролцогч
том хайрцаг
дугуйн зам
хоёр хэлээр ярьдаг хүн
хоёр хэлээр санал асуулга явуулдаг
ажилтан
хуулийн төсөл (хууль тогтоомж)
хүний эрхийн хууль
бильярдын өрөө
тооцоо
холбоосын нөлөө
биохимич
биологийн болон химийн терроризм
биологич
биоанагаахын эрдэмтэн
хоёр талт
төрсний гэрчилгээ
төрсөн огноо

bilingual pollworker
bill (legislations)
bill of rights
billiard room
billing
binding effect
biochemist
biological or chemical terrorism
biologist
biomedical scientist
bi-partisan
birth certificates
birth date
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bishop
black business association
blackjack
blank vote
blight
bloated
block captain, neighborhood watch
blogger
blue ribbon task force
BMD Ballot
board
Board California Department of
Transportation
board composition
board equalization, reviewer
board examiners
board member
board member, Studio City neighborhood
council
Board of Administration
Board of Administration of the L.A. City
Employees Retirement System

шатрын тэмээ
хар бизнесийн холбоо
оноот тоглоом
хоосон санал
хөгц
гэдэс дүүрсэн
блокийн ахмад, хөршийн цагдаа
блогчин
цэнхэр тууз бүхий ажлын хэсэг
СТТ-ийн саналын хуудас
зөвлөл

Board of Administration of the Los
Angeles City Employee Retirement Plan
Board of Administration of the Water and
Power Employees Retirement Plan

Калифорнийн Тээврийн Хэлтэс
зөвлөлийн бүтэц
зөвлөлийн тэнцвэржүүлэлт, хянагч
зөвлөлийн хянагч
ТУЗ-ийн гишүүн
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Студио
Сити хөршийн зөвлөл
Захиргааны зөвлөл
Л.А. Хотын Ажилчдын Тэтгэврийн
Тогтолцооны Захиргааны Зөвлөл
Лос Анжелес Хотын Ажилчдын
Тэтгэврийн Төлөвлөгөөний Захиргааны
Зөвлөл
Ус, Эрчим Хүчний Ажилчдын
Тэтгэврийн Төлөвлөгөөний Захиргааны
Зөвлөл

Board of Administration of the Water and
Power Employees Retirement System

Ус, Эрчим Хүчний Ажилчдын
Тэтгэврийн Системийг Удирдах Зөвлөл

Board of Airport Commissioners

Нисэх Онгоцны Буудлын
Комиссаруудын Зөвлөл

Board of Civil Service Commissioners

Төрийн Албаны Комиссаруудын Зөвлөл

Board of Commissioners
Board of Committee
Board of Directors

Комиссын Зөвлөл
Хорооны Зөвлөл
Захирлуудын Зөвлөл
Калифорнийн Хамтарсан Хүчнүүдийн
Board of Directors California Joint Powers
Даатгалын Агентлагийн Захирлуудын
Insurance Agency
Зөвлөл
Board of Each Pension and Retirement
Тэтгэвэр, Тэтгэврийн Систем Бүрийн
System
Зөвлөл
Board of Education
Боловсролын Зөвлөл
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Board of Education Election
Board of Education Member
Board of Equalization
Board of Fire and Police Pension
Commissioner
Board of Fire Commissioners
Board of Harbor Commissioners

Боловсролын Зөвлөлийн Сонгууль
Боловсролын Зөвлөлийн Гишүүн
Тэнцвэржүүлэх Зөвлөл
Гал Түймэр ба Цагдаагийн Тэтгэврийн
Комиссар
Галын Комиссаруудын Зөвлөл
Боомтын Комиссаруудын Зөвлөл

Board of Library Commissioners

Номын Сангийн Комиссаруудын Зөвлөл

Board of Los Angeles Unified School
District

Лос Анжелес Хотын Нэгдсэн Сургуулийн
Дүүргийн Удирдах Зөвлөл

Board of Neighborhood Commissioners

Хөршийн Комиссаруудын Зөвлөл

Board of Pension Commissioners
Board of Police Commissioner
Board of Public Works
Board of Recreation and Park
Commissioners
Board of Referred Powers
Board of Rent Control
Board of Right
Board of Right Manual
Board of Supervisors
Board of Trustees

Тэтгэврийн Комиссаруудын Зөвлөл
Цагдаагийн Комиссарын Зөвлөл
Олон Нийтийн Ажлын Зөвлөл
Амралт, Цэцэрлэгт Хүрээлэнгийн
Комиссаруудын Зөвлөл
Зөвлөлдөх Эрх Мэдлийн Зөвлөл
Түрээсийн Хяналтын Зөвлөл
Эрх Зүйн Зөвлөл
Эрх Зүйн Зөвлөлийн Гарын Авлага
Хянагч нарын Зөвлөл
Итгэмжлэгдчдийн Зөвлөл
Ус, Эрчим Хүчний Комиссаруудын
Board of Water and Power Commissioners
Зөвлөл
Board of Zoning Appeals
Бүсчлэлийн Давж Заалдах Зөвлөл
board president
ТУЗ-ийн ерөнхийлөгч
board room
зөвлөлийн өрөө
board tax representative
зөвлөлийн татварын төлөөлөгч
boardmember
ТУЗ-ийн гишүүн
автомашины засварын газрын ахлах
body shop foreman
ажилчин
boilermaker
уурын зуух
bomb squad
галт бөмбөгийн баг
bona fide sponsors
сайн санааны ивээн тэтгэгчид
bond
бонд
Bond Act
Бондын тухай Хууль
bond anticipation note
бондын урьдчилсан тооцоо
bond authorizations
бондын зөвшөөрөл
bond counsel
бондын зөвлөгөө
bond funds
бондын хөрөнгө

Mongolian Glossary

17 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

bond holder
bond indebtedness
bond indenture
bond issue
bond measure
bond proceeds
bond project list
bond proposition
bond refund
bond statement
bond types
bonded indebtedness
bondholder
book publisher
bookkeeper
booklet
bookseller
bookstore
bookstore owner
booster club
boot camp
borrowing and leverage
botanic garden
bottler
boundaries
boundary lines
boy scout
boy scout house
boys and girls club
Braille Institute

бонд эзэмшигч
бондын өр
бондын амлалт
бонд олгох
бондын арга хэмжээ
бондын орлого
бондын төслийн жагсаалт
бондын санал
бондын буцаан олголт
бондын тайлан
бондын төрөл
өр төлбөр
бонд эзэмшигч
ном хэвлүүлэгч
нягтлан бодогч
товхимол
номын худалдаачин
номын дэлгүүр
номын дэлгүүрийн эзэн
нэмэлт клуб
сургалтын хуаран
зээл ба хөшүүрэг
ботаникийн цэцэрлэг
савлагч
хил хязгаарууд
хилийн шугамууд
скаут хөвгүүн
скаутын байр
охид хөвгүүдийн клуб
Брайл Үсгийн Хүрээлэн

Braille Institute Library

Брайл Үсгийн Хүрээлэнгийн Номын Сан

branch libraries
bricklayer
bridge loan
brief summary of the measures
brigadier general
broadcast journalist
broadcaster
broker
brokerage commissions
Buckboard Days Parade

салбар номын сангууд
тоосго өрөгч
гүүрний зээл (богино зээл)
арга хэмжээний товч хураангуй
бригадын генерал
нэвтрүүлгийн сэтгүүлч
нэвтрүүлэгч
зуучлагч
зуучлалын шимтгэл
Buckboard Өдрүүдийн Парад
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budget act
Budget Advisory Committee
budget analyst
Budget and Finance Committee
budget bill
budget cuts
budget deficit committee
budget estimates to mayor
budget health analyst
budget priorities
budget process
budget supervisor
budget surplus
budgetary appropriation
builder
builder contractor
building line requirements
building number
building regulation
bulletin board
bullying
bungalow number
bureau
Bureau of Consumer
Bureau of Consumer ban
Bureau of Indian Affairs
Bureau of Labor Statistic

төсвийн акт
Төсвийн Зөвлөх Хороо
төсвийн шинжээч
Төсөв, Санхүүгийн Хороо
төсвийн тооцоо
төсвийн таналт
төсвийн алдагдлын хороо
төсвийн тооцоог хотын даргад
төсвийн эрүүл мэндийн шинжээч
төсвийн тэргүүлэх чиглэл
төсвийн үйл явц
төсвийн хянагч
төсвийн илүүдэл
төсвийн хөрөнгө
барилгачин
гэрээт барилгачин
барилгын шугамын шаардлага
барилгын дугаар
барилгын зохицуулалт
зарлалын самбар
дээрэлхэх
зуслангийн байрны дугаар
товчоо
Хэрэглэгчийн Товчоо
Хэрэглэгчийн Товчооны хориг
Энэтхэгийн Хэргийн Товчоо
Хөдөлмөрийн Статистикийн Товчоо
Хөдөлмөрийн Cтатистикийн Товчооны
хориг
хүнд суртал
үйл ажиллагааны хүнд суртал
хүнд сурталтнууд
автобусны жолооч
автобусны оператор
Автобус Хэрэглэгчдийн Холбоо
бизнес
бизнесийн удирдагч
бизнесийн хуульч
бизнесийн зөвлөх
ажлын өдөр
бизнес хөгжүүлэгч
бизнесийг хөгжүүлэх гүйцэтгэх

Bureau of Labor Statistic ban
bureaucracy
bureaucracy in action
bureaucrats
bus driver
bus operator
Bus Riders Union
business
business administrator
business attorney
business consultant
business day
business developer
business development executive
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business educator
business executive
business license
business man
business management consultant
business mathematics
business owner

Business Relations Commission
business roundtable
business surtax
business systems analyst
business woman
businessperson
butler
by appointment
by ordinance
cabinetmaker
cable advisory member

бизнесийн сурган хүмүүжүүлэгч
бизнесийн гүйцэтгэх
бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
бизнес эрхлэгч
бизнесийн менежментийн зөвлөх
бизнесийн математик
бизнес эрхлэгч
Хөхний Хорт Хавдрын эсрэг Бизнесийн
Хүмүүс
Бизнесийн Харилцааны Комисс
бизнесийн дугуй ширээний уулзалт
бизнесийн татвар
бизнесийн системийн шинжээч
ажил хэрэгч эмэгтэй
Бизнесийн хүн
үйлчлэгч
захиалгаар
захирамжаар
засгийн газрын дарга
кабелийн зөвлөх гишүүн

cable maintenance technician

кабелийн засвар үйлчилгээний техникч

cable television
cafeteria
cafetorium stage
Cal. State assemblyman
calendar day
calendar month
calendar of events

кабелийн телевиз
цайны газар
цайны газрын тайз
Кал. Мужийн Чуулганы Төлөөлөл
хуанлийн өдөр
хуанлийн сар
үйл явдлын хуанли

California Academy of Sciences

Калифорнийн Шинжлэх Ухааны Академи

California African-American Museum

Калифорнийн Африк-Америкийн Музей

Business People for Breast Cancer

Калифорнийн Хэрэглэгчийн Эрхийг
Хамгаалах Холбоо
Калифорнийн Армийн Үндэсний
California Army National Guard
Хамгаалалт
California assembly speaker
Калифорнийн чуулганы илтгэгч
Калифорнийн Тактикийн Офицеруудын
California Association For Tactical Officers
Холбоо
California Association of Crime Lab
Калифорнийн Гэмт Хэргийн
Directors
Лабораторийн Захирлуудын Холбоо
California Association of Nonprofits
Калифорнийн Ашгийн Бус Нийгэмлэг
California Alliance for Consumer Protection
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California attorney general
California Bar Exam

Калифорнийн ерөнхий прокурор
Калифорнийн Хуульчийн Шалгалт

California Black Chamber of Commerce

Калифорнийн Худалдааны Хар Танхим

California Board of Accountancy

Калифорнийн Нягтлан Бодох
Бүртгэлийн Зөвлөл

California Broadcasters Association

Калифорнийн Нэвтрүүлэгчдийн Холбоо

California Building Standard Code

Калифорнийн Барилгын Стандарт Дүрэм

California Business for Education
Excellence (CBEE) Honor Roll School

Калифорнийн Бизнесийн Боловсролын
Шилдэг Бизнес (КББШБ) Хүндэт Ролл
Сургууль

California Business for Education
Excellence Honor Roll School

Калифорнийн Бизнесийн Боловсролын
Тэргүүний Хүндэт Ролл Сургууль

Калифорнийн Бизнесийн Үл Хөдлөх
Хөрөнгийн Холбоо
Калифорнийн Бизнесийн Дугуй
California Business Roundtable
Ширээний Уулзалт
California Chamber of Commerce
Калифорнийн Худалдааны Танхим
California Children and Families First
Калифорнийн Хүүхдүүд ба Гэр Бүл Нэгт
Trust Fund
Итгэлцлийн Сан
California Code of Regulations
Калифорнийн Дүрэм Журам
Калифорнийн Олон Нийтийн Коллежийн
California Community College Financial
Санхүүгийн Тусламжийн
Aid Administrators Association
Администраторуудын Холбоо
Калифорнийн Байгаль Хамгаалах
California Conservation Corps
Корпус
California Constitution
Калифорнийн Үндсэн Хууль
California Constitution Revision
Калифорнийн Үндсэн Хуулийг Шинэчлэх
Commission
Комисс
Калифорнийн Гэрээний Хотуудын
California Contract Cities Association
Холбоо
California Correctional Peace Officers
Калифорнийн Засч Залруулах Энх
Association
Тайвны Офицеруудын Холбоо
Калифорнийн Захирал, Мөрийтэй
California Director, National Coalition
Тоглоомын Өргөтгөлийн Эсрэг Үндэсний
Against Gambling Expansion
Эвсэл
California Distinguished School
Калифорнийн Нэрэмжит Сургууль
Калифорнийн Дүүргийн Өмгөөлөгчдийн
California District Attorneys Association
Холбоо
Калифорнийн Үзэсгэлэн, Үзэсгэлэнгийн
California Division of Fairs and Expositions
Хэлтэс
California Business Properties Association
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California driver's license

Калифорнийн Жолооны Үнэмлэх

California Elections Code

Калифорнийн Сонгуулийн тухай Хууль

California Heritage Fund

Калифорнийн Ховордсон Амьтдын
тухай Хууль
Калифорнийн Байгаль Орчны Чанарын
тухай Хууль
Калифорнийн Шударга Улс Төрийн
Практик Комисс
Калифорнийн Цэвэр Агаар
Калифорнийн Гэмт Бүлэглэлийн
Тагнуулын Холбоо
Калифорнийн Засгийн Газрын Удирдах
Албан Тушаалтан
Калифорнийн буцалтгүй тусламж
Калифорнийн Хүнсний Ногоочдын
Холбоо
Калифорнийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Байдлын Дүрэм
Калифорнийн Эрүүл Мэндийн Боловсон
Хүчний Комисс
Калифорнийн Үнэт Өв Сан

California Highway Patrolman

Калифорнийн Хурдны Замын Эргүүл

California Institute for Regenerative
Medicine

California Integrated Waste Management
Board
California Judicial Council
California legislative aide
California legislative assistant

Калифорнийн Сэргээн Засах Анагаах
Ухааны Хүрээлэн
Калифорнийн Хог Хаягдлын Нэгдсэн
Менежмент
Калифорнийн Хог Хаягдлын Нэгдсэн
Менежментийн Зөвлөл
Калифорнийн Шүүхийн Зөвлөл
Калифорнийн хууль тогтоох туслах
Калифорнийн хууль тогтоох услах

California legislative specialist

Калифорнийн хууль тогтоох мэргэжилтэн

California legislator

Калифорнийн хууль тогтоогч

California legislature

Калифорнийн хууль тогтоох байгууллага

California library association
California literacy

Калифорнийн номын сангийн холбоо
Калифорнийн бичиг үсэг

California Manufacturers Association

Калифорнийн Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо

California Medical Association

Калифорнийн Эрүүл Мэндийн Нийгэмлэг

California Endangered Species Act
California Environmental Quality Act
California Fair Political Practices
Commission
California for Clean Air
California Gang Intelligence Association
California Government Executive
California grant
California Grocers Association
California Health and Safety Code
California Health Manpower Commission

California Integrated Waste Management
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California Mexican-American Chamber of
Commerce
California Narcotics Association

California Public Library Construction and
Renovation Board
California Reading and Literacy
Improvement

Калифорнийн Мексик-Америкийн
Худалдааны Танхим
Калифорнийн Хар Тамхины Холбоо
Калифорнийн Шинэ Автомашины
Бүртгэлээр Санал Өгөх Сонгогчийн
тухай Хууль
Калифорнийн Сувилагчдын Холбоо
Калифорнийн Цагдаа, Шерифүүдийн
Байгууллага
Калифорнийн Шерифүүдийн
Байгууллага
Калифорнийн Энхтайвны Офицеруудын
Холбоо
Калифорнийн Цагдаагийн Дарга нарын
Холбоо
Калифорнийн 1996 оны Улс Төрийн
Шинэчлэлийн тухай Хууль
Калифорнийн Мэргэжлийн Гал
Сөнөөгчид
Калифорнийн Нйтийн Номын Сангийн
Барилга, Засварын Зөвлөл
Калифорнийн Унших болон Бичиг
Үсгийн Боловсролын Сайжруулалт

California Register of Historic Resources

Калифорнийн Түүхийн Нөөцийн Бүртгэл

California Reserve Peace Officers
Association

California Science Center
California senator

Калифорнийн Нөөцийн Энхтайвны
Офицеруудын Холбоо
Калифорнийн Сургуулийн
Зөвлөлүүдийн Холбоо
Калифорнийн Сургуулийн Ажилчдын
Холбоо
Калифорнийн Шинжлэх Ухааны Төв
Калифорнийн сенатч

California Small Business Alliance

Калифорнийн Жижиг Бизнесийн Холбоо

California New Motor Voter Act
California Nurses Association
California Organization of Police and
Sheriffs
California Organization of Sheriffs
California Peace Officers Association
California Police Chiefs Association
California Political Reform Act of 1996
California Professional Firefighters

California School Boards Association
California School Employee Association

California Small Business Roundtable
California speaker's assistant
California Special Districts Association
(CSDA)
California state assembly information
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California State Assembly Information
Technology Budget Subcommittee

Калифорнийн Мужийн Чуулганы
Мэдээлэл Технологийн Төсвийн Дэд
Хороо

California state assembly member

Калифорнийн мужийн чуулганы гишүүн

California state assemblyman

Калифорнийн мужийн чуулганы гишүүн

California state assemblymember

Калифорнийн мужийн чуулганы гишүүн

California state assemblyperson
California State Association of Counties
California State Building & Construction
Trades Council
California state controller
California State Council of Laborers
California State Employee Association
(CSEA)
California State Firefighters Association

Калифорнийн мужийн чуулганы
төлөөлөгч
Калифорнийн Мужийн Тойргуудын
Холбоо
Калифорнийн Мужийн Барилга,
Барилгын Худалдааны Зөвлөл
Калифорнийн мужийн хянагч
Калифорни Мужийн Хөдөлмөрийн
Зөвлөл
Калифорни Мужийн Ажилчдын Холбоо
(КМАХ)
Калифорни Мужийн Гал Сөнөөгчдийн
Холбоо

California State ID Card

Калифорни Мужийн Иргэний Үнэмлэх

California state lawmaker
California state legislator
California state lottery

Калифорнийн мужийн хууль тогтоогч
Калифорнийн мужийн хууль тогтоогч
Калифорнийн мужийн сугалаа
Калифорнийн Мужийн Зөвшөөрлийг
Оновчтой Болгох тухай Хууль
Калифорниа Мужийн БЭЭХ (Багш Эцэг
Эхчүүдийн Холбоо)
Калифорнийн мужийн сенатч
Калифорнийн Мужийн Шерифүүдийн
Холбоо
Калифорнийн Мужийн Нярав
Калифорнийн Мужийн Их Сургууль
(КМИС)
Калифорнийн Мужийн Их Сургуулийн
Систем
Калифорнийн Тахо Хадгалалт
Калифорнийн татварын зөвлөх
Калифорнийн Татвар Төлөгчдийн Үйл
Ажиллагааны Сүлжээ

California State Permit Streamlining Act
California State PTA
California state senator
California State Sheriffs Association
California State Treasurer
California State University (CSU)
California State University System
California Tahoe Conservancy
California tax counselor
California Taxpayers Action Network
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Californians Safe Parks
California's Colorado River Rights and
Resources
California's death penalty
calling special elections
CalWORKs
Camp Fire Girls of America

Калифорнийн Татвар Төлөгчдийн
Холбоо
Калифорнийн Багш Нарын Холбоо
Калифорнийн Багшлах Гэрчилгээ
Калифорнийн Хугацааны Хязгаарын
Хороо
Калифорнийн Аюулгүй Байдлын
Ажилтнуудын Холбоо
Калифорнийн Сонгогчдын Эрхийн тухай
Хууль
Калифорнийн Усны Шувуудын Амьдрах
Орчны Хөтөлбөр- II Үе Шат
Энэтхэгийн Өөрийн Хүчинд
Тулгуурласан Калифорнийн Иргэд
Калифорнийн Аюулгүй Паркууд
Калифорнийн Колорадо Голын Эрх ба
Нөөц
Калифорнийн цаазаар авах ял
ээлжит бус сонгууль зарлах
CalWORKs
Америкийн Түүдэг Галын Охид

campaign contribution

кампанит ажилд оруулсан хувь нэмэр

California Taxpayers' Association
California Teachers Association
California Teaching Credential
California Term Limit Committee
California Union of Safety Employees
California Voters Bill of Rights Act
California Waterfowl Habitat ProgramPhase II
Californians for Indian Self-Reliance

campaign coordinator
campaign disclosure
campaign expenditures - uncontrolled by
candidate or committee
campaign field director
campaign finance

камканит ажилд хувь нэмэр оруулалтын
хязгаарлалт
кампанит ажлын зохицуулагч
кампанит ажлыг ил болгох
кампанит ажлын зардал - нэр дэвшигч
эсвэл хорооноос хяналтгүй
кампанит ажлын талбайн захирал
кампанит ажлын санхүүжилт

campaign financial disclosure

кампанит ажлын санхүүгийн тодруулга

Campaign for Tobacco-Free Kids
campaign headquarter
campaign representative
campaign spending
campus
cancer researcher
candidate
candidate filing
candidate for judge of the superior court,
office no.
candidate for member of

Тамхигүй-Хүүхдүүд Аян
кампанит ажлын төв байр
кампанит ажлын төлөөлөгч
кампанит ажлын зардал
оюутны хотхон
хорт хавдар судлаач
нэр дэвшигч
нэр дэвшигчийн мэдүүлэг
дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч,
албан тоот.
гишүүнд нэр дэвшигч

campaign contribution limitations
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candidate nomination procedures
candidate statement
candidate to succeed

нэр дэвшүүлэх журам
нэр дэвшигчийн мэдэгдэл
амжилтанд хүрэх нэр дэвшигч

candidate's filing fee

нэр дэвшигчийн мэдүүлгийн хураамж

candidate's running for
canvass

нэр дэвшигч өрсөлдөж байна
даавуу

capital expenditure bond fund

хөрөнгийн зарцуулалтын бондын сан

card club
card room

капиталын байгууламжийг санхүүжүүлэх
стратеги
капиталын сайжруулалт
капиталыг сайжруулах төлөвлөгөө
хөрөнгийн зардлын сан
Капитолын барилга
ахмад
ахмад командлагч 911
гарчиг, лавлагаа
автомашины төмөр зам
нүүрстөрөгчийн хавцлын тодорхой
төлөвлөгөө
карт клуб
картын өрөө

cardio/respiratory therapist

зүрх судасны / амьсгалын замын эмч

capital facilities financing strategy
capital improvement
capital improvement plan
capital outlays fund
capitol building
captain
captain commanding officer 911
captions and references
car rail
carbon canyon specific plan

cardiovascular surgeon
career
Career Pathway Program

зүрх судасны мэс засалч
ажил мэргэжил
Ажил Мэргэжлийн Зам Хөтөлбөр
Ажил Мэргэжлийн Зам, Техникийн
Career Pathways and Technical Programs
Хөтөлбөрүүд
carefully weigh proposals
саналуудыг сайтар нягтлан үзнэ үү
caregiver
асран хамгаалагч
caretaker
харгалзагч
cargo supervisor
ачааны хянагч
carpenter
мужаан
carpenter's business representative
мужааны бизнесийн төлөөлөгч
carpool
автомашин
2-оос дээш зорчигчтой автомашины
carpool lanes
эгнээ
Carson City commissioner
Карсон Хотын Комиссар
case hearing representative
хэргийн шүүх хуралдааны төлөөлөгч
case management
хэргийн менежмент
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cases of hit & run

ослын газраас зугтаасан тохиолдлууд

cash basic fund
cash contributions
cashier
cashier check
casino
cast (vote)
casting director
casting pattern manufacturer
casting technician
casting vote
casualty claims adjuster
casualty insurance underwriter
categories
caterer
catering director
catholic charities
caucus
caveat
cellphone number
cemetery
censure
census bureau
center branch
center room
Central Christian Church

бэлэн мөнгөний үндсэн сан
мөнгөн шимтгэл
касс
кассын чек
казино
санал өгөх (санал өгөх)
цутгамал найруулагч
цутгамал хэв загвар үйлдвэрлэгч
цутгах техникч
санал өгөх
ослын нэхэмжлэлийг тохируулагч
ослын даатгалын даатгагч
ангилал
ханган нийлүүлэгч
хүнсний ханган нийлүүлэгч захирал
католик буяны байгууллагууд
бүлгийн хуралдаан
анхааруулга
гар утасны дугаар
оршуулгын газар
зэмлэл
тооллогын товчоо
төв салбар
төв өрөө
Төв Христийн Сүм

Central Coastal Natural Community
Conservation Plan

Төв Далайн Эргийн Байгалийн Суурин
Газрыг Хамгаалах Төлөвлөгөө

central committee
central committee member
central library

төв хороо
төв хорооны гишүүн
төв номын сан

Centralized City Purchasing System

Хот Худалдан Авах Төвлөрсөн Систем

centralized terminal facility
CEO (chief executive officer)

төвлөрсөн терминал байгууламж
ГЗ (гүйцэтгэх захирал)

certain agencies of city government

хотын захиргааны зарим агентлагууд

Certificate of Apprenticeship
certificate of circulator
certificate of correctness
certificate of naturalization

Суралцах Гэрчилгээ
эргэлтийн гэрчилгээ
зөв байдлын гэрчилгээ
иргэншлийн гэрчилгээ
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certificate of nomination
certification
certification of neighborhood councils

certification qualifications
certified
certified candidate

нэр дэвшүүлэх гэрчилгээ
гэрчилгээ олгох
хөршийн зөвлөлийн гэрчилгээ
сонгуулийн албан ёсны үр дүнгийн
гэрчилгээ
гэрчилгээ олгох чадвар
гэрчилгээжсэн
гэрчилгээтэй нэр дэвшигч

certified candidate videos and contact
information

баталгаажуулсан нэр дэвшигчийн видео
болон холбоо барих мэдээлэл

certified financial planner

гэрчилгээтэй санхүүгийн төлөвлөгч
баталгаажуулсан нэр дэвшигчийн
жагсаалт

certification of official election results

certified list of candidates
Certified Local Community Conservation
Corps Programs

Орон Нутгийн Иргэдийг Хамгаалах
Корпусын Сертификаттай Хөтөлбөрүүд

certified mail
certified public accountant
certify
certifying
chad
chair
chair of the Los Angeles County Board of
Supervisors
chair, Budget & Finance Committee
chair, Congress of Seniors
chair, Governmental Efficiency
chair, P.R.I.D.E., planning and land use
committee
chair, Party of County
chair, Personnel Committee

chairman
chairman - Navy Restoration Advisory
Board
chairman Citizens Charter Reform Task
Force

баталгаажуулсан шуудан
мэргэшсэн нягтлан бодогч
баталгаажуулах
баталгаажуулж байна
хайрга
сандал
Лос Анжелес Тойргийн Хянагчдын
Зөвлөлийн дарга
Төсөв, Санхүүгийн Хорооны дарга
Ахмадын Хорооны дарга
Засгийн Газрын Үр Ашгийн дарга
П.Р.И.Д.Э., төлөвлөлт, газар
ашиглалтын хорооны дарга
Тойргийн Намын Дарга
Боловсон Хүчний Хорооны дарга
Олон Нийтийн Аюулгүй Байдлын
Хорооны дарга
дарга
дарга - Усан Цэргийн Хүчийг Сэргээх
Зөвлөлийн Хороо
Иргэдийн Дүрмийн Шинэчлэлийн Ажлын
Хэсгийн дарга

chairman Emeritus of Libertarian Party

Либертариан намын Эмеритус дарга

chairman for Elementary Site Facilities
Committee
chairman Planning Commission

Анхан Шатны Суурин Байгууламжийн
Хорооны дарга
Төлөвлөлтийн Комиссын дарга

chair, Public Safety Committee
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chairman, Economic Alliance
chairman, Merit Commission

Эдийн Засгийн Холбооны дарга
Гавъяат Комиссын дарга

chairman, National Water Research
Institute Bottled Water

Үндэсний Усны Судалгааны
Хүрээлэнгийн Савлагаат Усны дарга

chairman, Southeast Area Animal Control
Authority
chairperson
chairperson Empowerment Congress

Зүүн Өмнөд Бүсийн Амьтдын Хяналтын
Газрын дарга
дарга
Эрх Мэдэл Олгох Хурлын дарга

chairperson, assessment appeals

үнэлгээний давж заалдах гомдлын дарга

chairperson, California Public Policy
Committee
Challenge 2000 Steering Committee
challenged ballot
challenging times
chamber executive director
Chamber of Commerce

Chamber of Commerce member
chancellor
change of address
change of name
change of occupation
change of party
change orders
changes in Civil Service Discipline
Provisions

Калифорнийн Олон Нийтийн Бодлогын
Хорооны дарга
Туршилт 2000 Удирдах Хороо
маргаантай саналын хуудас
хүнд хэцүү цаг үе
танхимын гүйцэтгэх захирал
Худалдааны Танхим
Худалдааны Танхимын Гүйцэтгэх
Захирал
Худалдааны Танхимын гишүүн
дээд түшмэл
хаягийн өөрчлөлт
нэрний өөрчлөлт
ажил мэргэжлийн өөрчлөлт
намын өөрчлөлт
захиалга өөрчлөх
Төрийн Албаны Сахилга Хариуцлагын
Заалтын Өөрчлөлт

changes in election procedures

сонгуулийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт

chapel administrator
chaplain
chapter
chapter and section translation

сүм хийдийн администратор
санваартан
бүлэг
бүлэг ба хэсгийн орчуулга
Тэмдэгтийн Тоонууд ба Хүндэтгэх
Хөтөлбөрүүд
төлбөр
цэнэглэгч клубын ивээн тэтгэгч
буяны сугалаа
буяны сайн дурын ажилтан
буяны байгууллага
буяны сангийн хандивлагч

Chamber of Commerce CEO

Character Counts and Respect Programs
charge
charger club sponsor
charitable raffles
charitable volunteer
charity
charity fund raiser
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charter
charter "cleaning up"
charter amendment
charter city
charter commissioner
charter for counties & cities
charter member
charter president
Charter Reform
Charter Reform Commissioner
Charter Review Committee
Charter School
Charter Traffic Commission
charters for counties & cities
chat
checking account
checklist
checks and balances
chemical engineer
chemical engineering student
chemist
chemistry professor
chess instructor
chess journalist
chess promoter
chief
chief arbitrator
chief deputy
chief educational officer
chief executive
Chief executive officer
chief justice
chief justice of the supreme court

дүрэм
дүрэм "цэвэрлэх"
дүрмийн нэмэлт
дүрэмт хот
дүрмийн комиссар
тойрог, хотуудад зориулсан дүрэм
дүрмийн гишүүн
дүрмийн ерөнхийлөгч
Дүрмийн Шинэчлэл
Дүрмийн Шинэчлэлийн Комиссар
Дүрмийн Хяналтын Хороо
Дүрмийн Сургууль
Дүрмийн Хөдөлгөөний Комисс
тойрог, хотуудад зориулсан дүрэм
яриа
данс шалгах
шалгах хуудас
хяналт, тэнцвэр
химийн инженер
химийн инженерийн оюутан
химич
химийн профессор
шатрын багш
шатрын сэтгүүлч
шатар сурталчлагч
дарга
ерөнхий арбитрч
ерөнхий орлогч
боловсролын ахлах ажилтан
гүйцэтгэх захирал
Гүйцэтгэх захирал
ерөнхий шүүгч
дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч

chief legislative analyst (CLA)

хууль тогтоох ерөнхий шинжээч (ХТЕШ)

chief of police
chief of staff

цагдаагийн дарга
ажлын албаны дарга
Хүүхэд Хүчирхийлэлтэй Тэмцэх Ажлын
Хэсэг
хүүхдийн өмгөөлөгч
хүүхдийн ирц хариуцсан албан
тушаалтан
хүүхдийн зан төлвийн зөвлөгч

Child Abuse Task Force
child advocate
child attendance officer official
child behavior counselor
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child care administrator
child care facility
child care provider

child development professional
child molestation prosecutor
child safety advocate
child support

хүүхэд асрамжийн администратор
хүүхэд асрах газар
хүүхэд асрагч
Хүүхэд Харах Үйлчилгээ, Лавлагаа Өгөх
Сүлжээ
хүүхэд хөгжүүлэх мэргэжилтэн
хүүхэд хүчирхийллийн прокурор
хүүхдийн аюулгүй байдлын зүтгэлтэн
хүүхдийн тэтгэлэг

childcare non-profit president

хүүхэд асрах ашгийн бус ерөнхийлөгч

Children and Families First

Хүүхэд, Гэр Бүл Нэгт

Children and Families First Trust Fund

Хүүхэд, Гэр Бүл Нэгт Итгэлцлийн Сан

children center teacher
Children First-Now and Always
children's clinic
Children's Day Parade
Children's Defense Fund
Chinese
Chinese-American Elected Officials
Association
chiropractic doctor
chiropractor
choir
Christian Methodist Episcopal Church
Christmas Food Basket Committee
Member
Christmas tree distributor
Christopher Commission
church
Church of Christ
church room
Cigarette and Tobacco Products Surtax
Fund Revenues
cinematographer
circulate
circulation
circulator
citizen
Citizens' Advisory Committee
Citizen Commission
Citizen Committee

Хүүхдийн төвийн багш
Хүүхдүүд Нэгт - Одоо ба Үргэлж
хүүхдийн эмнэлэг
Хүүхдийн Баярын Парад
Хүүхдийн Батлан Хамгаалах Сан
Хятад
Хятад-Америкийн Сонгогдсон Албан
Тушаалтнуудын Холбоо
Бариач эмч
Бариач
найрал дуу
Христийн Арга Зүйч Эпископын Сүм
Зул Сарын Баярын Хүнсний Сагсны
Хорооны Гишүүн
Гацуур модны түгээгч
Кристоферын Комисс
сүм
Христийн Сүм
сүмийн өрөө
Тамхи, Тамхины Бүтээгдэхүүний
Татварын Сангийн Орлого
зураглаач
эргэлтэд оруулах
эргэлт
эргэлт
иргэн
Иргэдийн зөвлөх хороо
Иргэний Комисс
Иргэний Хороо

Child Care Resource & Referral Network
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citizen of the year
citizen oversight

Citizen's Oversight Committee
Citizens Planning Council
Citizens Police Academy
Citizens Review Committee
Citizens' Task Force
Citizens to Turn L.A. Around
Citizens Watchdog Group
Citizens’ Advisory Committee
citizenship
city
city administrative officer (CAO)
city attorney
city attorney's impartial analysis of
measure
city bonds
city charter
city clerk
city clerk office
city commissioner
city costs
city council
city council member
city council member's aide

оны иргэн
иргэдийн хяналт
Шүүхийн Үйл Ажиллагааны
Хүчирхийллийн Эсрэг Иргэд
Иргэдийн дүрэм
Иргэдийн Дүрмийн Шинэчлэлийн Ажлын
хэсэг
Иргэдийн Хороо
Иргэдийн Санхүүгийн Зөвлөгөө
Иргэд Эрүүл Эдийн Засгийн төлөө
Иргэд Хууль, Хэв Журмын төлөө
Иргэд Олон Нийтийн Аюулгүй Байдлын
төлөө
Иргэний Хяналтын Хороо
Иргэдийн Төлөвлөлтийн Зөвлөл
Иргэдийн Цагдаагийн Академи
Иргэдийн Хянах Хороо
Иргэдийн Ажлын Хэсэг
Л.А-г Эргүүлэх Иргэд
Иргэдийн Манаачдын Бүлэг
Иргэдийн Зөвлөх Хороо
иргэний харьяалал
хот
хотын захиргааны ажилтан (ХЗА)
хотын өмгөөлөгч
хотын өмгөөлөгчийн арга хэмжэний
бодитой дүн шинжилгээ
хотын бонд
хотын дүрэм
хотын бичиг хэргийн ажилтан
хотын бичиг хэргийн газар
хотын комиссар
хотын зардал
хотын зөвлөл
хотын зөвлөлийн гишүүн
хотын зөвлөлийн гишүүний туслах

city council president pro tempore

хугацаат хотын зөвлөлийн ерөнхийлөгч

Citizens Against Lawsuit Abuse
Citizens Charter
Citizens Charter Reform Task Force
Citizens Committee
Citizens Financial Advisory
Citizens for a Sound Economy
Citizens for Law and Order
Citizens for Public Safety

City Council Veto of Board Actions
city council woman
city council, seat
city councilman
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city councilmember
city councilwoman
city elected officials
city election code
city elections
city employee

хотын зөвлөлийн гишүүн
хотын зөвлөлийн гишүүн
хотын сонгуульт албан тушаалтнууд
хотын сонгуулийн код
хотын сонгууль
хотын ажилтан

City Employees Retirement System

Хотын Ажилчдын Тэтгэврийн Тогтолцоо

city engineer
City Ethics Commission
city finance director
city general fund
City General Municipal Election
city government
City Government Reform
city hall

хотын инженер
Хотын Ёс Зүйн Комисс
хотын санхүүгийн захирал
хотын ерөнхий сан
Хотын Нийтийн Сонгууль
хотын захиргаа
Хотын Засаг Захиргааны Шинэчлэл
хотын захиргаа
Хотын Захиргааны Барилгыг Шинэчлэх
City Hall Remodeling Project
Төсөл
City Hall Task Force
Хотын Захиргааны Ажлын Хэсэг
city lines
хотын шугамууд
city manager
хотын менежер
city measure
хотын арга хэмжээ
City of Capital Improvements Commission Нийслэлийг Сайжруулах Комиссын
Member
Гишүүн
City of Carson councilwoman
Карсон Хотын Зөвлөлийн Гишүүн
City of Community Life Commissioner

Олон Нийтийн Амьдралын Комиссар Хот

City of Los Angeles
City of Los Angeles and Board of
Education
city ordinance
city planning
City Planning Commission
City Planning Department
city seal
city servant
city service
city service credit
City Special Municipal Election
city tax
city treasurer
city treasury
city utility bill

Лос Анжелес Хот
Лос Анжелес Хот ба Боловсролын
Зөвлөл
хотын захирамж
хот төлөвлөлт
Хот Төлөвлөлтийн Комисс
Хот Төлөвлөлтийн Газар
хотын тамга
хотын үйлчлэгч
хотын үйлчилгээ
хотын үйлчилгээний зээл
Хотын Тусгай Сонгууль
хотын татвар
хотын нярав
хотын сан
хотын хэрэглээний төлбөр
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city vision
city's business tax
City's Emergency Operation Center
city's fiscal watchdog
City's General Fund

хотын алсын хараа
хотын бизнесийн татвар
Хотын Шуурхай Ажиллагааны Төв
хотын санхүүгийн хяналт
Хотын Ерөнхий Сан
Хотын Цагдаагийн Хэлтсийн Үйл
City's Police Department Operation Center
Ажиллагааны Төв
City's Water Study Session
Хотын Усны Судалгааны Хэсэг
Citywide Security General Obligation
Хотын Хэмжээний Аюулгүй Байдлын
Bonds
Ерөнхий Үүргийн Бонд
Хот Хэмжээний Тойргийн Зөвлөлийн
Citywide System of Neighborhood Councils
Систем
civic
иргэний
civic affairs
иргэний хэрэг
civic auditorium
иргэний танхим
civic center
иргэний төв
Дүрмийн Шинэчлэлийн Төлөөх Иргэний
Civic Coalition for Charter Reform
Эвсэл
civil
иргэний
civil action
иргэний ажиллагаа
civil case
иргэний хэрэг
civil engineer
барилгын инженер
civil environment engineer
иргэний орчны инженер
Калифорнийн Иргэний Шударга Ёсны
Civil Justice Association of California
Холбоо
civil liberties activist
иргэний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч
civil litigation
иргэний шүүх
civil litigation attorney
иргэний шүүхийн өмгөөлөгч
civil matters
иргэний асуудал
civil penalty
иргэний шийтгэл
civil rights
иргэний эрх
civil rights attorney
иргэний эрхийн өмгөөлөгч
civil servant
төрийн албан хаагч
civil service
төрийн үйлчилгээ
civil service classification
төрийн үйлчилгээний ангилал
Civil Service Commission
Төрийн Үйлчилгээний Комисс
civil service provisions
төрийн үйлчилгээний тухай заалт
civil service regulations
төрийн үйлчилгээний журам
civil service rules
төрийн үйлчилгээний дүрэм
Civil Service System
Төрийн Үйлчилгээний Тогтолцоо
civil water engineer
иргэний усны инженер
civilian ambulance employees
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civilian member
claim board
claimant
claims
claims against city
claims board
clarification of existing law
class I gambling
class II gambling
class size
class size reduction
class-group
classical actor
classified
classified position
classroom
classroom instruction
clause
clean water action
clean water analyst
Clean Water and Water Reclamation
Bond Law

энгийн гишүүн
нэхэмжлэлийн самбар
нэхэмжлэгч
нэхэмжлэл
хотын эсрэг нэхэмжлэл
нэхэмжлэлийн зөвлөл
одоо байгаа хуулийг тодруулах
I зэрэглэлийн мөрийтэй тоглоом
II зэрэглэлийн мөрийтэй тоглоом
ангийн хэмжээ
ангийн хэмжээг багасгах
анги бүлэг
сонгодог жүжигчин
ангилсан
ангилсан байр суурь
анги танхим
танхимын заавар
зүйл анги
цэвэр усны үйл ажиллагаа
цэвэр усны шинжээч
Цэвэр Ус ба Усны Нөхөн Сэргээлтийн
Бондын тухай Хууль

Clear Lake Basin 2000 Project

Цэвэр Нуурын Сав Газрын 2000 Төсөл

clergy
clergyman
clerk
clerk typist
climate change
clinic
clinical
clinical microbiologist
clinical nurse specialist
close of registration
closed primary
clothing accessories designer
Clover Creek Flood Protection
Clover Creek Flood Protection and
Environmental Enhancement Project
club
club lounge
co/owner
coach

шүтлэгтэн
санваартан
бичиг хэргийн ажилтан
бичиг хэргийн машинист
цаг агаарын өөрчлөлт
клиник
эмнэлзүйн
клиникийн микробиологич
клиникийн сувилагчийн мэргэжилтэн
бүртгэлийн хаалт
хаалттай анхан шатны
хувцасны хэрэгслийн дизайнер
Клөүвер Крийк Үерийн Хамгаалалт
Клөүвер Крийк Үерийн Хамгаалалт,
Орчныг Сайжруулах Төсөл
клуб
клубын амралтын өрөө
хамтран эзэмшигч
дасгалжуулагч
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coal
coal falsification

нүүрс
нүүрсийг хуурамчаар үйлдэх

coal fired power plants

нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцууд

coalition

эвсэл
Христэд Итгэгчдийн Үнэт Зүйлсийн
төлөөх Эвсэл
Цэвэр Агаарын төлөөх Эвсэл
Боловсролын төлөөх Эвсэл

Coalition for Christian Values
Coalition for Clean Air
Coalition for Education

Coalitions for Clean Air and Water Support Цэвэр Агаар, Усыг Дэмжих Эвсэл
coastal commissioner
Coastal Conservation Act
coastal protection

coastal trail

далайн эргийн комиссар
Эргийг Хамгаалах тухай Хууль
эргийн хамгаалалт
Эргийн Хамгаалалтын Бондын тухай
Хууль
далайн эрэг

Coastal Zone Act Reauthorization
Amendments

Далайн Эргийн Бүсийн тухай Хуульд
Өөрчлөлт Оруулах Нэмэлт Өөрчлөлт

coastline
co-chair

эргийн шугам
хамтран даргалах

Coastal Protection Bond Act

co-chair L.A. City Domestic Violence Task Л.А. Хотын Гэр бүлийн Хүчирхийлэлтэй
Force
Тэмцэх Ажлын Хэсгийн дарга
co-chair, Campaign Finance Reform Task
Force

Кампанит Ажлын Санхүүжилтийг
Шинэчлэх Ажлын Хэсгийн дарга

co-chairman of the International
Baccalaureate (IB) Steering Committee

Олон Улсын Бакалаврын (УБ) Удирдах
Хорооны Хамтран дарга

code
code enforcement division
code enforcement officer
code inspector
Code of Civil Procedures
Code of Conduct

хууль
хууль хэрэгжүүлэх хэлтэс
хууль сахиулах ажилтан
хуулийн байцаагч
Иргэний Журам Дүрмийн Хууль
Ёс Зүйн Дүрэм
Сонгогдсон Албан Тушаалтны Ёс Зүйн
Дүрэм

Code of Conduct of Elected Officials
Code of Fair Campaign Practices

Шударга Сурталчилгааны Дадлын Хууль

coffee store manager
co-founder
co-generation projects
cohesive

кофены дэлгүүрийн менежер
хамтран үүсгэн байгуулагч
хамтран бий болгох төслүүд
уялдаатай
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coin dealer
collect call
collective bargaining
collective bargaining agreements
college

зоос борлуулагч
дуудлага цуглуулах
хамтын хэлэлцээр
хамтын хэлэлцээрийн зөвшөөрөл
коллеж
коллежийн эрдэм шинжилгээний
нийтлэлч

college academic publisher
College Bound Today Program

Коллежид Нэвтрэх Өнөөдөр Хөтөлбөр

college cost
college dean
college educator
college English instructor
college faculty
college financial counselor
college financial representative
college instructor
college professor
college transfer measure
colonel

коллежийн зардал
коллежийн декан
коллежийн сурган хүмүүжүүлэгч
коллежийн Англи хэлний багш
коллежийн барилга
коллежийн санхүүгийн зөвлөх
коллежийн санхүүгийн төлөөлөгч
коллежийн багш
коллежийн профессор
коллежийн шилжүүлгийн арга хэмжээ
хурандаа

Colorado School of Mines

Колорадо Мужийн Уул Уурхайн Сургууль

columnist
comedian
coming soon
commander
commander, Moorpark American Legion
Post 502

commencing with section
commendation
commentator
commercial

тоймч
хошин шогч
тун удахгүй
командлагч
командлагч, Mүүнпарк Америк Легион
Шуудан 502
Нийтийн Албанд Ажилласан
Командлагчийн Шагнал
командлагч
элсүүлэлтийн сургалтын төгсөлтийн
баяр
хэсгээс эхэлнэ
сайшаал
тайлбарлагч
арилжааны

commercial realty consultant

арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх

commission
commission and mayoral
recommendations

комисс

Commander's Award for Public Service
commanding officer
commencement of recruit training
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commission on peace officer standards
Commission on Peace Officer Standards
and Training
commissioner
commissioner - Board of Appeals
commissioner board
commissioner of
commissioner, Los Angeles Municipal
Court
commissioner, Municipal Court
commissioner, Traffic & Safety
committee
Committee for Art
committee member
committee of the states
committee on federal judiciary
committee on justice
committee to prepare the school plan
commodities analyst
commodities trader
common cause
common core
common core standards
common law trust
common phrases used in official matters
common sense
common sense solutions
common use requirement
communicable disease investigator
communication
communication arts
communications director
communications worker
communities of interest
community
community affair consultant
community center
Community Center Corp., board member
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энхтайвны офицеруудын стандартын
комисс
Энхтайвны Албан Хаагчдын Стандарт,
Сургалтын Комисс
комиссар
комиссар - Давж Заалдах Зөвлөл
комиссар зөвлөл
комиссар
Лос Анжелес Хотын Захиргааны
Комиссар
хотын захирагч
Замын Хөдөлгөөн ба Аюулгүй Байдлын
комиссар
хороо
Урлагийн Хороо
хорооны гишүүн
мужуудын хороо
холбооны шүүх эрх мэдлийн хороо
шударга ёсны хороо
сургуулийн төлөвлөгөө боловсруулах
хороо
түүхий эдийн шинжээч
бараа бүтээгдэхүүний наймаачин
нийтлэг шалтгаан
нийтлэг цөм
нийтлэг үндсэн стандартууд
нийтлэг хуулийн итгэлцэл
албан ёсны асуудалд ашигладаг
нийтлэг хэллэгүүд
нийтлэг мэдрэмж
нийтлэг мэдрэмжийн шийдлүүд
нийтлэг хэрэглээний шаардлага
халдварт өвчний судлаач
харилцаа холбоо
харилцааны урлаг
харилцаа холбооны захирал
харилцаа холбооны ажилтан
сонирхлын бүлгүүд
олон нийт
олон нийтийн харилцааны зөвлөх
олон нийтийн төв
Олон Нийтийн Төв Корпораци, удирдах
зөвлөлийн гишүүн
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community college
Community College District
Community College District Special
Election

Community Cornerstone Award
community councilmember
Community Development Block Grant
Commission

олон нийтийн коллеж
Олон Нийтийн Коллежийн Дүүрэг
Олон Нийтийн Коллежийн Дүүргийн
Тусгай Сонгууль
олон нийтийн коллежийн итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч
Олон Нийтийн Корнерстөүн Шагнал
олон нийтийн зөвлөх
Олон Нийтийн Хөгжлийн Саадын
Буцалтгүй Тусламжийн Комисс

community disaster communicator

олон нийтийн гамшгийн тухай мэдээлэгч

community educational liaison
Community Labor Coalition
community organization
community organizer
community outreach
community outreach coordinator
community outreach program
community oversight committee
community relations
community room
community service

олон нийтийн боловсролын холбоо
Олон Нийтийн Хөдөлмөрийн Эвсэл
олон нийтийн байгууллага
олон нийтийн зохион байгуулагч
олон нийтэд хүрэх
олон нийтэд хүргэх зохицуулагч
олон нийтэд хүргэх хөтөлбөр
олон нийтийн хяналтын хороо
олон нийтийн харилцаа
олон нийтийн өрөө
олон нийтийн үйлчилгээ
олон нийтийн үйлчилгээний
администратор
олон нийтийн сайн дурын ажилтан
олон нийтийн харуулын нохой
олон нийтийн ажилтан
олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага
нягт
компаний ерөнхийлөгч
албадан хэрэгцээ
нөхөн төлбөр
нөхөн олговрын туршлага
сонгогдсон албан тушаалтнуудын нөхөн
олговор, гадны үйл ажиллагааны
хязгаарлалт
өрсөлдөх арга хэмжээ
өрсөлдөөнт тендер
өрсөлдөөнт тендер эсвэл хувийн
худалдаа
өрсөлдөөнт тендер
өрсөлдөөнт саналыг илүүд үзэх

community college trustee

community services administrator
community volunteer
community watchdog
community worker
community-based organization
compacts
company president
compelling need
compensation
compensation experience
compensation of elected officers and
limitation on outside activities
competing measure
competitive bidding
competitive bidding or private sale
competitive bids
competitive proposals preferred
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competitive salary
competitive sealed bidding

өрсөлдөх чадвартай цалин
өрсөлдөөнтэй битүүмжилсэн тендер
өрсөлдөх чадвартай битүүмжилсэн
саналууд
эмхэтгэсэн
бонд гаргах бүрэн эрх
арга хэмжээний бүрэн текст
цогцолбор
дагаж мөрдөх
нийцлийн менежер
биелүүлэлтийн ажилтан
биелүүлэлтийн хянагч
хөгжмийн зохиолч
нийлмэл
нийлмэл саналын хуудас
нэгдэл
Цогц Жилийн Санхүүгийн Тайлан
(ЦЖСТ)
цогц төлөвлөгөө
Төлөвлөгөөний Цогц Өөрчлөлт
цогц төлөвлөгөө боловсруулалт
Бүс Нутгийн Түргэн Үйлчилгээний
Автобусны Сүлжээ
цогцолбор сургууль
ерөнхий хянагч
компьютер
компьютерийн зөвлөх
компьютерын программист
компьютерийн шинжлэх ухаан
компьютерийн дэлгүүрийн эзэн
оюутны гүйцэтгэлийг сайжруулах
төвлөрүүлэлт
холбогдох иргэн
холбоотой
зөвшилцлийн гэрээ
бетон хүргэлтийн жолооч
зэрэгцээ хүч
буруушаах
буруушаалт
нөхцөлт хэрэглээ
Болзолт Сонгогчдын Бүртгэл (БСБ)
албан тушаал эрхлэх
бизнес эрхлэх

competitive sealed proposals
compiled by
complete authority to issue bonds
complete text of measure
complex
compliance
compliance manager
compliance officer
compliance supervisor
composer
composite
composite ballot
compound
Comprehensive Annual Financial Report
(CAFR)
comprehensive plan
Comprehensive Plan Amendment
comprehensive plan development
Comprehensive Regional Express Bus
Network
comprehensive schools
comptroller general
computer
computer consultant
computer programmer
computer science
computer store owner
concentration on improved student
performance
concerned citizen
concerning
concession agreement
concrete delivery driver
concurrent power
condemn
condemnation
conditional use
Conditional Voter Registration (CVR)
conduct in office
conduct of business
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conducting elections
conference
conference calls
conference room
confirmation number
conflict resolution consultant
conflict with other charter provisions

congressman
congresswoman
consensus
conservation
Conservation Corp California
conservation corps

сонгууль явуулах
хурал
чуулганы дуудлага
хурлын өрөө
баталгаажуулах дугаар
зөрчил шийдвэрлэх зөвлөх
бусад дүрмийн заалттай зөрчилдөх
Түгжрэлийг Бууруулах Хөтөлбөр тээврийн гудмыг сайжруулах томоохон
ажил
баяр хүргэе
конгресс
Калифорнийн Ахмадын Конгресс
конгрессын
конгрессын орлогч
конгрессын тойрог
конгрессын төлөөлөгч
1998 оны Конгрессын Хугацааны
Хязгаарлалтын Тунхаглалын тухай
Хууль
конгрессын гишүүн
конгрессын гишүүн
зөвшилцөл
хамгаалах
Калифорнийн Хамгаалалах Корпус
хамгаалах корпус

conservation district director

байгаль хамгаалах дүүргийн захирал

conservationist
conservative activist

байгаль хамгаалагч
хуучныг баримтлагч идэвхтэн

conservative news commentator

хуучныг баримтлагч мэдээллийн тоймч

Conservative Women's Leadership
Association

Консерватив Эмэгтэйчүүдийн
Манлайллын Холбоо

Consideration of Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA)

Хүүхэд Ирэхэд Чиглэсэн Хойшлогдсон
Арга Хэмжээг Авч Үзэх (ХИЧХАХ)

consolidated
consolidated election

нэгтгэсэн
нэгдсэн сонгууль

Consolidated Fire Protection District of
Los Angeles County

Лос Анжелес Тойргийн Гал Түймрээс
Хамгаалах Нэгдсэн Хороо

consolidated municipal election

хотын захиргааны нэгдсэн сонгууль

Congestion Relief Program - major
transportation corridor improvements
congratulations
congress
Congress of California Seniors
congressional
congressional deputy
congressional district
congressional representative
Congressional Term Limits Declaration
Act of 1998
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consolidated or annexed territory

нэгтгэсэн буюу хавсаргасан газар нутаг

consolidated primaries
consolidated terminal facility
consolidated water district
consolidation
consolidation of elections
constituency (people)
constituency (place)

Constitution
constitution revision
constitution revision committee
constitutional convention
constitutional law attorney
constitutional offices
construction
construction inspector
consular officer
consultant
consultant on congress
consulting
consumer
consumer affairs
Consumer Federation
Consumer Federation of California
consumer price index
consumer trial attorney
consumerist-financial journalist

нэгтгэсэн анхан шатны
нэгдсэн терминал байгууламж
усны нэгдсэн дүүрэг
нэгдэл
сонгуулийг нэгтгэх
сонгуулийн тойрог (хүмүүс)
сонгуулийн тойрог (газар)
сонгуулийн тойргийн үйлчилгээний
өмгөөлөгч
Үндсэн хууль
үндсэн хуулийн шинэчлэл
үндсэн хуулийг шинэчлэх хороо
Үндсэн хуулийн конвенц
Үндсэн хуулийн өмгөөлөгч
үндсэн хуулийн байгууллагууд
барилга
барилгын байцаагч
консулын ажилтан
зөвлөх
конгрессын зөвлөх
зөвлөгөө өгөх
хэрэглэгч
хэрэглэгчийн асуудал
Хэрэглэгчийн Холбоо
Калифорнийн Хэрэглэгчийн Холбоо
хэрэглээний үнийн индекс
хэрэглэгчийн шүүх өмгөөлөгч
хэрэглэгч-санхүүгийн сэтгүүлч

consumers against fraud and higher
insurance costs

залилан мэхлэлт, даатгалын өртгийн
нэмэгдлийн эсрэг хэрэглэгчид

Consumers Coalition of California
contempt of court
contest
contiguous
continue voting

Калифорнийн Хэрэглэгчдийн Эвсэл
шүүхийг үл хүндэтгэх
уралдаан
халдварт
саналаа үргэлжлүүлнэ үү
дараагийн хуудсанд саналаа
үргэлжлүүлнэ үү
үргэлжлүүлэв
дараагийн хуудсанд үргэлжлүүлэв
дараагийн хуудсыг үргэлжлүүлнэ

constituent service advocate

continue voting on next page
continued
continued on next page
continues next page
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Continuing Education Faculty Association

Тасралтгүй Боловсролын Факультетын
Холбоо

Continuing Honorary Service Awards

Тогтмол Хүндэт Үйлчилгээний Шагнал

contract
Contract Cities Association
contracting authority
contractor

гэрээ
Гэрээт Хотуудын Холбоо
гэрээлэгч байгууллага
гэрээт ажилтан

contributing resource in a historic district

түүхэн дүүрэгт хувь нэмэр оруулах

contribution required
contributions
contributions and spending limits
control of
control of departmental funds
control of litigation
controlled committee
controller
convalescent
convalescent hospital
convenient

шаардлагатай хувь нэмэр
хувь нэмэр
шимтгэл, зарцуулалтын хязгаар
хяналт
хэлтсийн сангийн хяналт
шүүх ажиллагааны хяналт
хяналттай хороо
хянагч
нөхөн сэргээх
сувиллын эмнэлэг
тохиромжтой

convention events coordinator

чуулганы арга хэмжээний зохицуулагч

conversion
convertible
convertible securities
convicted
cook
Coordinated Educational Outreach
Committee
coordinating council

хөрвүүлэлт
хөрвөх чадвартай
хөрвөх үнэт цаас
шийтгэгдсэн
хоол хийх
Боловсролыг Өргөжүүлэх Ажлыг
Зохицуулах Хороо
зохицуулах зөвлөл

coordination of mind & body through
movement to music

хөгжимд хөдөлгөөн хийх замаар оюун
санаа, бие махбодийн зохицуулалт

coordinator
co-owner
copy editor
copy of the measure
Core Deputy Program
core sheriff deputies
cornerstone
coroner
corporate

зохицуулагч
хамтран эзэмшигч
хуулагч редактор
арга хэмжээний хуулбар
Гол Дэд Хөтөлбөр
үндсэн шерифийн орлогч нар
тулгын чулуу
шүүх эмнэлэг
корпорацийн
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corporate debt securities
corporate income tax
corporation
corps
correctional education teacher
correctional officer

коркорацийн өрийн баталгаа
коркорацийн орлогын албан татвар
корпораци
корпус
засч залруулах боловсролын багш
засан хүмүүжүүлэх ажилтан

correspondent assistant

захидал харилцааны ажилтны туслах

corridor
corrupted
corruption
cosmetologist
cost
cost estimator
cost of living
cost of living adjustment
costume house costumer
council
council action
council approval
council committee
council consideration of budget
council deputy
council district
council district aide
Council District Special Election

council field representative
council file
council file no.

коридор
авилгад өртсөн
авлига
гоо сайханч
зардал
зардлын тооцоо
амьжиргааны өртөг
амьжиргааны өртгийн тохируулга
хувцасны дэлгүүрийн үйлчлүүлэгч
зөвлөл
зөвлөлийн үйл ажиллагаа
зөвлөлийн баталгаа
зөвлөлийн хороо
зөвлөлийн төсвийн хэлэлцээ
зөвлөлийн орлогч
зөвлөлийн дүүрэг
зөвлөлийн дүүргийн туслах
Зөвлөл Дүүргийн Онцгой Сонгууль
Зөвлөлийн Дүүргийн Тусгай Хоёрдугаар
Шатны Сонгууль
зөвлөлийн талбайн төлөөлөгч
зөвлөлийн файл
зөвлөлийн файлын дугаар.

council for adult education

насанд хүрэгчдийн боловсролын зөвлөл

council member appointed at large

нийтээр томилогдсон зөвлөлийн гишүүн

council office
council offices
council policy analyst
council room
council seats
council size
council/central committee democratic
councilman

зөвлөлийн алба
зөвлөлийн албанууд
зөвлөлийн бодлогын шинжээч
зөвлөлийн өрөө
зөвлөлийн суудал
зөвлөлийн хэмжээ
зөвлөл / төв хороо ардчилсан
зөвлөлийн гишүүн

Council District Special Runoff Election
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councilmanic district
councilman's chief deputy
councilmember
councilmember, City of Carson
councilperson
councilwoman
counselor
counselor at law
count
counted (as in vote was counted)
counterfeit
counterintelligence
country club
county
county assessor
County Board of Education
County Board of Supervisors
County Central Committee (CCC)
county clerk
County Clerk's Office
County Committee on School District
Organization
county council
county counsel
county counsel's impartial analysis of
measure

зөвлөлийн дүүрэг
зөвлөлийн тэргүүний орлогч
зөвлөх
зөвлөх, Карсон Хот
зөвлөлийн гишүүн
зөвлөлийн гишүүн
зөвлөгч
хуулийн зөвлөх
тоолох
тоолсон (санал тоолсонтой адил)
хуурамч
сөрөг тагнуулын үйл ажиллагаа
улс орны клуб
тойрог
тойргийн үнэлгээчин
Тойргийн Боловсролын Зөвлөл
Тойргийн Хянан Шалгах Зөвлөл
Тойргийн Төв Хороо (ТТХ)
тойргийн бичиг хэргийн ажилтан
Тойргийн Бичиг Хэргийн Газар
Сургуулийн Дүүргийн Зохион
Байгуулалтын тухай Тойргийн Хороо
тойргийн зөвлөл
тойргийн зөвлөгөө
тойргийн зөвлөхийн арга хэмжээний
бодитой дүн шинжилгээ

county elections officials

тойргийн сонгуулийн албан тушаалтнууд

county employee
county measure
County of Los Angeles
County of Los Angeles Department of
Animal Care and Control

тойргийн ажилтан
тойргийн арга хэмжээ
Лос АнжелесТойрог
Лос Анжелес Тойргийн Амьтан
Арчилгаа, Хяналтын Газар
Лос Анжелес Тойргийн Нийтийн Номын
Сан
тойргийн бичигч
тойргийн сургуулийн удирдах зөвлөлийн
гишүүн
тойргийн шериф
тойргийн тусгай дүүрэг
тойргийн шуурганы усны дүүрэг
тойргийн ахлагч
тойргийн шалгагч

County of Los Angeles Public Library
county recorder
county school board member
county sheriff
county special district
county storm water district
county supervisor
county surveyor
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county tax collector
county water commissioner
County Water District
county water districts
county worker
county's civil service rules

courier
court
court arbitrator
court building
court commissioner
court cost
court deposition reporter
court interpreter
court judge
court of appeal
court of record
court process server
court reporter
court room
court trustee
crafts room
craftsperson
creation
creation of fund
credit
credit analyst
credit union
Creek Irrigation District
creek restoration specialist
crescent primary & intermediate
crew leaders
crime
crime analysis unit
crime lab
crime scene investigator
crime task force
crime victim advocate
Crime Victims United

тойргийн татвар хураагч
тойргийн усны комиссар
Тойргийн Усны Дүүрэг
тойргийн усны дүүргүүд
тойргийн ажилчин
тойргийн төрийн албаны дүрэм
Тойргийн Хэмжээнд Үзэн Ядах Гэмт
Хэрэгтэй Тэмцэх Ажлын Хэсэг
шуудан зөөгч
шүүх
шүүхийн арбитрч
шүүхийн барилга
шүүхийн комиссар
шүүхийн зардал
шүүхийн мэдүүлгийн сурвалжлагч
шүүхийн орчуулагч
шүүхийн шүүгч
давж заалдах шүүх
хяналтын шүүх
шүүхийн үйл явцын сервер
шүүхийн сурвалжлагч
шүүхийн өрөө
шүүхийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
гар урлалын өрөө
дархан
бүтээл
сан бий болгох
зээл
зээлийн шинжээч
зээлийн холбоо
Горхины Усжуулалтын Дүүрэг
горхины нөхөн сэргээх мэргэжилтэн
хагас анхдан шатны ба завсрын
багийн ахлагч нар
гэмт хэрэг
гэмт хэргийн шинжилгээний алба
гэмт хэргийн лаборатори
хэргийн газрын мөрдөн байцаагч
гэмт хэргийн ажлын хэсэг
гэмт хэргийн хохирогчийн өмгөөлөгч
Гэмт Хэргийн Хохирогчид Нэгдсэн

Crime Victims United of California

Калифорнийн Гэмт Хэргийн Хохирогчид

Countywide Hate Crime Task Force
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criminal case
criminal court commissioner
criminal defense lawyer
criminal homicide prosecutor
criminal investigator
criminal justice administrator
criminal matter
criminal prosecutor

эрүүгийн хэрэг
эрүүгийн шүүхийн комиссар
эрүүгийн өмгөөлөгч
эрүүгийн аллагын прокурор
эрүүгийн мөрдөн байцаагч
эрүүгийн шүүхийн захиргаа
эрүүгийн хэрэг
эрүүгийн прокурор
эрүүгийн хэргийн анхан шатны
өмгөөлөгч
гэмт хэрэгтэн
хямралын талаарх зөвлөх
хямралын жирэмсний төв
дахин хуваарилах шалгуур
шүүмжлэлт сэтгэлгээ
гарцны хамгаалагч
кроссовер
бага бүлгийн мастер
бага бүлгийн скаутууд
хоолны газрын захирал
хоолны газрын гүйцэтгэх
хоолны сургуулийн администратор
соёл урлагийн хороо
соёлын холбоо
соёлын нөөцийн менежмент
соёлын зөвлөх
Соёлын Комисс

criminal trial attorney
criminalist
crisis intervention counselor
crisis pregnancy center
criteria for redistricting
critical thinking
crossing guard
crossover
cub master
cub scouts
culinary cuisine director
culinary executive
culinary school administrator
cultural arts committee
cultural liaison
cultural resource stewardship
cultural spiritual advisor
Culture Commission
Cupertino Educational Endowment
Foundation
curb
curbside voter
curbside voting

Купертиногийн Боловсролын Хишиг Сан
хашлага
замын хажууд саналаа өгөх сонгогч
замын хажуу дахь санал хураалт

curbside voting assistance form

замын хажууд санал өгөх туслах маягт

curbside voting form
current election information
current law
current residence
current tax rate
curriculum
curriculum enrichment
custodial manager
custodial office

замын хажуу дахь санал өгөх хэлбэр
сонгуулийн одоогийн мэдээлэл
одоогийн хууль
одоогийн оршин суугаа газар
одоогийн татварын хувь хэмжээ
сургалтын хөтөлбөр
сургалтын хөтөлбөрийг баяжуулах
асрамжийн менежер
асрамжийн газар
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custodian
custody and brokerage
custody division

асран хамгаалагч
асран хамгаалах, зуучлах
асран хамгаалах хэлтэс

custody records clerk

асран хамгаалах бүртгэлийн ажилтан

customary contingency
customer charge
customer service
customer service representative
customs broker
cut through the red tape
cutting-edge technology
cybercrime
DA (district attorney)
dairy products businessman
dairyman
dance center
dance instructor
data communication engineer
data entry operator
data manager
data processing
data processing systems
data specialist
database
date
day care operator
day kindergarten program
day school
daytime phone
deacon
deadline
deadline for filing arguments
dealer
dean
dean of student affairs
dean of students

уламжлалт гэнэтийн байдал
хэрэглэгчийн төлбөр
хэрэглэгчийн үйлчилгээ
hарилцагчийн үйлчилгээ төлөөлөгч
гаалийн зуучлагч
улаан туузыг таслав
сүүлийн үеийн технологи
кибер гэмт хэрэг
ДӨ (дүүргийн өмгөөлөгч)
сүүн бүтээгдэхүүний бизнес эрхлэгч
цагаан идээчин
бүжгийн төв
бүжгийн багш
мэдээллийн холбооны инженер
мэдээлэл оруулах оператор
мэдээллийн менежер
мэдээлэл боловсруулах
мэдээлэл боловсруулах систем
мэдээллийн мэргэжилтэн
мэдээллийн сан
огноо
өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэгч
өдрийн цэцэрлэгийн хөтөлбөр
өдрийн сургууль
өдрийн утас
дикон
эцсийн хугацаа
аргумент өгөх эцсийн хугацаа
дилер
декан
оюутны асуудал эрхэлсэн декан
оюутны декан
нэр дэвшигч нас барах эсвэл эрх нь
хасагдах
цаазын ял
зээлийн карт
өр
өрийн хариуцлага

death or disqualification of candidate
death penalty
debit card
debt
debt accountability
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debt impact statements
deceased
decentralization
decision-making official
declaration
declaration of candidacy
declaration of independence
declaration of intent to solicit and receive
contributions
declaration of intention
Declaration of Intention to become a
candidate

өр төлбөрийн нөлөөллийн тайлан
нас барсан
төвлөрлийг сааруулах
шийдвэр гаргах ажилтан
тунхаглал
нэр дэвших тухай мэдэгдэл
тусгаар тогтнолын тунхаглал
шимтгэл авах, хандив авах хүсэлтэй
байгаагаа мэдэгдэх
зорилгын мэдүүлэг
нэр дэвших хүсэлтэй байгаагаа
илэрхийлсэн тунхаглал
сонгуульд нэр дэвших хүсэлтэй
байгаагаа мэдэгдсэн
үнийн хүч буурах
буурах
хар тамхины хэрэглээг гэмт хэрэгт
тооцох, эмчлэх
ялагдал
яллагдагч
батлан хамгаалах
батлан хамгаалахын төлөөлөгч
Хойшлогдсон Нөхөн Олговрын
Төлөвлөгөө

declaration of intention to run for office
decline in price strength
decline to state
decriminalize and treat drug use
defeat
defendant
defense
defense representative
Deferred Compensation Plan
Deferred Compensation System

Хойшлогдсон Нөхөн Олговрын Систем

Deferred Maintenance Assessment
Deferred Retirement Option Plan (DROP)
deficiency
definitions
definitive bonds
delegate
delegates to national convention
delegation
delegation of authority
delegation of legislative authority to area
planning commissions
delivery agent authorization
delivery agent authorization form
delivery driver
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Хойшлогдсон Засвар Үйлчилгээний
Үнэлгээ
Хойшлогдсон Тэтгэврийн Сонголтын
Төлөвлөгөө (ХТСТ)
дутагдал
тодорхойлолт
тодорхой бонд
төлөөлөгч
үндэсний чуулганы төлөөлөгчид
төлөөлөл
эрх мэдлийн төлөөлөл
газар төлөвлөлтийн комисст хууль
тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлэх
хүргэлтийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөл
хүргэлтийн төлөөлөгчийн зөвшөөрлийн
хуудас
хүргэлтийн жолооч
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delivery obligation
delivery of services
delivery technician
Delta Science Center
democracy
democrat
democratic candidate
democratic club
Democratic County Committee

хүргэлтийн үүрэг
үйлчилгээ хүргэх
хүргэлтийн техникч
Дельта Шинжлэх Ухааны Төв
ардчилал
ардчилсан
ардчилсан нэр дэвшигч
ардчилсан клуб
Ардчилсан Тойргийн Хороо

Democratic County Committee, District

Ардчилсан Тойргийн Хороо, Дүүрэг

democratic elections activist
Democratic National Convention
Democratic Party
demographer
demolition
den leader
denominations
density
dental laboratory owner
dentist
department
department chairman
department having control of their own
special funds

ардчилсан сонгуулийн идэвхтэн
Ардчилсан Намын Үндэсний Чуулган
Ардчилсан Нам
хүн ам зүйч
эвдрэл сүйдэл
ден удирдагч
нэрийдэл
нягтрал
шүдний лабораторийн эзэн
шүдний эмч
хэлтэс
хэлтсийн дарга
өөрийн тусгай сангуудад хяналт тавих
хэлтэс

Department of Agricultural Commissioner

Хөдөө Аж Ахуйн Комиссар

Department of Airports
Department of Animal Regulations
Department of Building and Safety
Department of Children and Family
Services (DCFS)
Department of Conservation
Department of Corrections
Department of Cultural Affairs

Нисэх Онгоцны Буудлуудын Хэлтэс
Ан Амьтны Зохицуулалтын Газар
Барилга, Аюулгүй Байдлын Газар
Хүүхэд, Гэр Бүлийн Үйлчилгээний Газар
(ХГБҮГ)
Байгаль Хамгаалах Газар
Засан Хүмүүжүүлэх Газар
Соёлын Асуудал Эрхэлсэн Газар

Department of Curriculum and Instruction

Сургалтын Хөтөлбөр, Заавар

Department of Defense
Department of Finance
Department of Fire
Department of Fire and Police

Батлан Хамгаалах Яам
Санхүүгийн Газар
Гал Түймэртэй Тэмцэх Газар
Гал Түймэр, Цагдаагийн Газар
Гал Түймэр, Цагдаагийн Газрын
Тэтгэвэр

Department of Fire and Police Pension
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Department of Fish and Game
Department of Food and Agriculture

Загас, Ан Агнуурын Газар
Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Газар

Department of Forestry and Fire Protection Ой, Гал Түймрээс Хамгаалах Газар
Department of Harbor
Department of Insurance
Department of Justice
Department of Labor
Department of Library
Department of Los Angeles City
Employees Retirement System
Department of Military
Department of Military Ban
Department of Motor Vehicle
Department of Neighborhood
Empowerment
Department of Ombudsman

боомтын хэлтэс
Даатгалын Газар
Хууль Зүйн Газар
Хөдөлмөрийн Хэлтэс
Номын Сангийн Хэлтэс
Лос Анжелес Хотын Ажилчдын
Тэтгэврийн Тогтолцоо
Цэргийн Газар
Цэргийн Хориглох Газар
Автотээврийн Газар
Орчин Тойрон Газарт Эрх Олгох Газар

Department of Police
Department of Public Social Services
Department of Public Works

Омбудсмены Газар
Цэцэрлэгт Хүрээлэн, Амралтын Газрын
Хэлтэс
Тэтгэврийн Хэлтэс
Хортонтой Тэмцэх Хэрэгсэл
Зохицуулалтын Газар
Цагдаагийн Газар
Нийтийн Үйлчилгээний Хэлтэс
Нийтийн Аж Ахуйн Газар

Department of Recreation and Parks

Амралт, Цэцэрлэгт Хүрээлэнгийн Хэлтэс

Department of Sheriff

Шерифын Хэлтэс

Department of Parks and Recreation
Department of Pensions
Department of Pesticide Regulation

Department of Tax and Fee Administration Татвар, Төлбөрийн Удирдлагын Газар
Department of Transportation

Тээврийн Газар

Department of Veterans Affairs

Ахмад Дайчдын Асуудал Эрхэлсэн Газар

Department of Water and Power (DWP)

Ус, Эрчим Хүчний Газар (УЭХГ)

Department of Water Resources
Department of Youth Authority
department store
departmental purposes

Усны Нөөцийн Газар
Залуучуудын Бүрэн Эрхийн Газар
их дэлгүүр
хэлтсийн зориулалттай
хэлтсийн албадан хэрэгжүүлэх
өмгөөлөгч
хараат хүүхдүүд
хараат эцэг эх

department's enforcement attorney
dependent children
dependent parent
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depository
deputy
deputy assessor
deputy city treasurer
deputy county assessor
deputy district attorney
deputy sheriff
deputy-in-charge
deregulation
desert storm
design
designated

хадгаламж
орлогч
орлогч зөвлөх
хотын нярвын орлогч
тойргийн үнэлгээчний орлогч
тойргийн прокурорын орлогч
орлогч шериф
эрхэлсэн орлогч
төрийн зохицуулалтыг халах
цөлийн шуурга
дизайн
томилогдсон

designated agent-payroll

төлөөлөгчийн томилогдсон цалин хөлс

designation
designation of judicial office
design-build project
designer
detach here
detective bureau
detective supervisor
detention services officer
deteriorating
deteriorating facilities

шуудангаар өгөх саналын томилогдсон
хэсэг
томилолт
шүүхийн албаны томилолт
зохиох-бүтээх төсөл
дизайнер
эндээс салгах
мөрдөгчийн товчоо
мөрдөгчийн ахлагч
саатуулах үйлчилгээний ажилтан
муудах
муудаж буй байгууламжууд

determination of incapacity

хөдөлмөрийн чадваргүй байдлыг тогтоох

deters
developer
developer fees
development
development associate
development of assets
development of the neighborhood council
plan
development of the water and power
assets
development plan review board
Development, Relief, and Education for
Alien Minors

саатуулах
хөгжүүлэгч
хөгжүүлэгчийн төлбөр
хөгжил
хөгжлийн түнш
хөрөнгийн хөгжил
хөршийн зөвлөлийн төлөвлөгөө
боловсруулах

хөгжлийн төлөвлөгөө хянах зөвлөл
Гадаадын Иргэдэд Зориулсан Хөгжил,
Тусламж, Боловсрол

Diamond Bar City councilman

Даймонд Бар Хотын Зөвлөлийн гишүүн

designated vote-by-mail precinct

Mongolian Glossary

ус, эрчим хүчний хөрөнгийг хөгжүүлэх

52 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

diesel mechanic
digital media
digital media supervisor
digital schools
dignity
diplomat
direct democracy
direct mail service
direct primary
director
director at large
director of Congressional Office
director of Consumers' Organization

дизель механик
дижитал медиа
дижитал медиа хянагч
дижитал сургууль
нэр төр
дипломат
шууд ардчилал
шууд шуудангийн үйлчилгээ
шууд анхан шатны
захирал
ерөнхийдөө захирал
Конгрессын Албаны захирал
Хэрэглэгчийн Байгууллагын захирал

director, Orchard Dale Water District

Орчард Дэйл Усны Дүүргийн захирал

directory
disability
disability foundation
disability pension
disability retirement
disabled access
disabled individuals

лавлах
хөгжлийн бэрхшээл
хөгжлийн бэрхшээлийн сан
хөгжлийн бэрхшээлийн тэтгэмж
хөгжлийн бэрхшээлийн тэтгэвэр
идэвхгүй хандалт
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрч
үйлчлэх төлөөлөгч
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн
ажилтан
хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад дайчин
хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчид
гамшгийн бэлэн байдал
санхүүжилт олгох ажилтан
сахилгын зөвлөл
сахилгын чиг үүрэг
сахилгын шүүх хуралдаан
сахилга батыг хангах
татгалзах
тодруулга
Шинжлэх Ухааны Ололтын Төв
ерөнхий санд дур мэдэн шилжүүлэх
ялгаварлан гадуурхах гомдлын мөрдөн
байцаагч
Диснейн төсөөлөгч
диспетчерийн төв
диспетчер

disabled outreach representative
disabled rights worker
disabled veteran
disabled voters
disaster preparedness
disbursing officer
disciplinary board
disciplinary functions
disciplinary hearings
discipline provision
disclaimer
disclosure
Discovery Science Center
discretionary transfer to general fund
discrimination complaint investigator
Disney imaginer
dispatch center
dispatcher
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displacement
display
display room
dispute
disqualification
dissenting
dissertation
distance learning courses
distinguished school
distribution accountant
distribution manager
distribution of contributions
distributor
district
District Advisory Committee
district appellate courts
district assembly
District attorney

нүүлгэн шилжүүлэлт
харуулах
дэлгэцийн өрөө
маргаан
эрх хасах
зөрүүтэй
диссертаци
зайны сургалтын дамжаа
нэр хүндтэй сургууль
түгээлтийн нягтлан бодогч
түгээлтийн менежер
шимтгэлийн хуваарилалт
борлуулагч
дүүрэг
Дүүргийн Зөвлөх Хороо
дүүргийн давж заалдах шүүх
дүүргийн чуулган
Дүүргийн прокурор

district attorney investigator

дүүргийн прокурор мөрдөн байцаагч

district attorney of Los Angeles
district attorney, City and County of San
Francisco
district bonds

Лос Анжелес хотын дүүргийн хуульч
Сан Франциско Хотын болон Тойргийн
дүүргийн өмгөөлөгч
дүүргийн бонд
дүүргийн дарга, Лионс Залуучуудын
Бирж
Дүүргийн Цэвэрлэх Хөтөлбөр
дүүргийн хороо
дүүргийн захирал
дүүргийн үзэсгэлэнгийн захирал
дүүргийн удирдах зөвлөлийн гишүүн
дүүргийн байцаагч
дүүргийн шугамууд
дүүргийн менежер
дүүргийн дугаар
дүүргийн эцэг эхийн зөвлөх хороо
дүүргийн төлөөлөгч
дүүргийн борлуулалтын менежер
дүүргийн сенатч
Дүүргийн Тусгай Бондын Сонгууль
Дүүргийн Тусгай Сонгууль
дүүргийн ахлагч

district chairman, Lions Youth Exchange
District Cleanup Program
district committee
district director
district fair director
district governing board member
district inspector
district lines
district manager
district no.
district parent advisory committee
district representative
district sales manager
district senate
District Special Bond Election
District Special Election
district superintendent
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doctor of optometry

дүүргийн өргөн боловсрол, насанд
хүрэгчдэд зориулсан боловсролын
байгууламжууд
Дүүргийн Оролцооны Гэрчилгээ
Дүүрэг-Хотын Дэд Хороо
олон янз байдал
эрхийг хасах
ногдол ашиг
бурханлаг чанар
хэлтэс
хэлтсийн дарга
хэлтсийн менежер
хэлтсийн чиг үүргийн хуваарилалт
үзэсгэлэн, үзүүлэнгийн хэлтэс
энэ хуудсанд санал өгөхгүй байх
эмч
бариач эмч
Боловсролын Доктор (Б.Др)
Шүүхийн Шинжлэх Ухааны Доктор
(ШШУ.Др)
Нүдний эмч

doctoral degree in school administration

сургуулийн захиргааны докторын зэрэг

document receipt section
documented
dog park
dog run
domestic
domestic engineering
domestic partner
domestic violence council
domestic violence court
double benefits
double tracking
double voting
double-dipping
download
downtown
downtown parking commission
draftsman
draftswoman

баримт бичиг хүлээн авах хэсэг
баримтжуулсан
нохойн парк
нохой гүйх
дотоодын
дотоодын инженер
дотоодын түнш
гэр бүлийн хүчирхийллийн зөвлөл
гэр бүлийн хүчирхийллийн шүүх
давхар ашиг тус
давхар хянах
давхар санал хураалт
дахин дүрэх
татаж авах
хотын төв
хотын төвийн зогсоолын комисс
эх зохиогч
эх зохиогч

district wide early education and adult
education facilities
District’s Certificates of Participation
District-City Subcommittee
diversity
divestiture
dividend
divinity
division
division chief
division manager
division of departmental functions
division of fairs and expositions
do not vote this page
doctor
doctor of chiropractic
Doctor of Education (Ed.D)
Doctor of Judicial Science (S.J.D)

Draper Center for Community Partnerships Олон Нийтийн Түншлэлийн Дрэйпэр Төв

Mongolian Glossary

55 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

drawing of the 26 letters of the alphabet

цагаан толгойн 26 үсгийн зураг

DREAM Act (Development, Relief, and
Education for Alien Minors)

ГНХХЗХТБ-ын Хууль (Гадаадын Насанд
Хүрээгүй Хүмүүст Зориулсан Хөгжил,
Тусламж, Боловсрол)

dreamer
dreamers
dredging
dress designer
drive
drive-by shooting
driver
driver’s license number
driving instructor
drop box
drop-out
drug counselor
drug dealer
Dual Language Immersion (DLI) Program
due process
duplicate vote
duties
duties and responsibilities of the Ethics
Commission
duties of City Ethics Commission
dwelling unit
each class
early childhood development teaching
credential

мөрөөдөгч
мөрөөдөгчид
ухах
даашинзны дизайнер
жолоодох
хууль бус буудлага
жолооч
жолооны үнэмлэхний дугаар
жолооны багш
орхих хайрцаг
сургууль завсардсан
хар тамхины эсрэг зөвлөгч
хар тамхины наймаачин
Давхар Хэлний Эзэмшил (ДХЭ)
Хөтөлбөр
хугацаат үйл явц
давхардсан санал
үүрэг
Ёс зүйн комиссын үүрэг, хариуцлага

хотын ёс зүйн комиссын үүрэг
орон сууц
анги тус бүр
бага насны хүүхдийн хөгжлийн багшлах
эрхийн гэрчилгээ
Бага Насны Хүүхдийн Боловсрол
Early Childhood Education (ECE) Program
(БНХБ) Хөтөлбөр
early retirement
эрт тэтгэвэрт гарах
мэдрэгчтэй дэлгэцээр эрт санал өгөх
early touchscreen voting locations
байршил
Early Voting
Эрт Санал Хураалт
early voting by touchscreen
early voting touch screen sites
early warning system
earnings deceleration
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earthquake

easements
east
east wing
e-business
ecological stewardship
ecological wisdom
economic
economic development
Economic Development Council

газар хөдлөлт
газар хөдлөлтийн технологийн
сайжруулалт
давуу байдлууд
зүүн
зүүн жигүүр
цахим бизнес
экологийн удирдлага
экологийн мэргэн ухаан
эдийн засгийн
эдийн засгийн хөгжил
Эдийн Засгийн Хөгжлийн Зөвлөл

economic forecast conferences

эдийн засгийн таамаглалын бага хурал

economic stimulus initiative

эдийн засгийг идэвхжүүлэх санаачилга

economics professor
economist
economist-educator
ecumenical council
Ecumenical Hunger Program
Ed.D
editor
editorial consultant
education
educational
educational foundation
educational institute

educational technology manager
educational value
educator

эдийн засгийн профессор
эдийн засагч
эдийн засагч-сурган хүмүүжүүлэгч
дэлхийн хэмжээний зөвлөл
Экуменик өлсгөлөн хөтөлбөр
Ed.D
редактор
редакцийн зөвлөх
боловсрол
боловсролын
боловсролын сан
боловсролын хүрээлэн
Боловсролын Үр Дүнгийн Түншлэл
(БҮДТ)
боловсролын технологийн менежер
боловсролын үнэ цэнэ
сурган хүмүүжүүлэгч

effect of enactment on existing law and
offices

хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль
албан байгууллагуудад үзүүлэх нөлөө

earthquake retrofitting

Educational Results Partnership (ERP)

effect of invalidity in part
effect of
effect of
effect of
effect of

хүчин төгөлдөр бус байдлын нөлөө
боловсролын зөвлөл дэх шинэ дүрмийн
new charter on board of education
үр нөлөө
ordinances
тушаалын үр нөлөө
албан тушаалтнуудыг дахин
redistricting on incumbents
хуваарилалтын үр нөлөө
section on issuance of bonds
бонд гаргахад хэсгийн нөлөө
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effect of veto

effective date
egress
elder
elder abuse
elder caretaker
elderly voter
elect

хоригийн нөлөө
зөрчлийн сонгуулийн үр дүнд үзүүлэх
нөлөө
тэтгэвэр ба тэтгэврийн тэтгэмжид
үзүүлэх нөлөө
хүчинтэй хугацаа
гарц
ахлагч
ахмадуудыг зүй бусаар ашиглах
ахмад асран хамгаалагч
өндөр настай сонгогч
сонгох

elect a city charter revision

хотын дүрмийн шинэчилсэн ыг сонгох

elected council-persons

сонгогдсон зөвлөл-хүмүүс

elected Los Angeles Charter Reform
Commission chair vice chair

сонгогдсон Лос Анжелесийн Дүрмийн
Шинэчлэлийн Хорооны Дэд Дарга

elected member
elected officials
election

election division
election division chief
election events
election glossary
election information
election information section
election inspector

сонгогдсон гишүүн
сонгогдсон албан тушаалтнууд
сонгууль
Сонгуулийн Зохион Байгуулалтын
Төлөвлөгөө
сонгуулийн саналын хуудас
сонгуулийн сурталчилгаа
сонгуулийн бичиг хэргийн ажилтан
сонгуулийн код
сонгуулийн хувь нэмэр
сонгуулийн мөчлөг
сонгуулийн өдөр
зөвхөн сонгуулийн өдөр ашиглах
сонгуулийн өдөр шуудангаар өргөдөл
гаргах
сонгуулийн хэлтэс
сонгуулийн хэлтсийн дарга
сонгуулийн үйл явдал
сонгуулийн тайлбар толь
сонгуулийн мэдээлэл
сонгуулийн мэдээллийн хэсэг
сонгуулийн байцаагч

election night volunteer

сонгуулийн шөнийн сайн дурын ажилтан

election observer

сонгуулийн ажиглагч

effect of violation on outcome of election
effect on pension and retirement benefits

Election Administration Plan
election ballot
election campaign
election clerk
election code
election contribution
election cycle
election day
election day use only
election day vote by mail application
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election of board members

удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сонгууль

election of candidate to succeed recalled
officer

эргүүлэн татсан офицерийн халааг авах
нэр дэвшигчийн сонгууль

election of city council members

хотын зөвлөлийн гишүүдийн сонгууль

election of officers at large
election officer
election official
election precinct
election precinct officer
election resolution
election results
election volunteer
electioneer
electioneering
elections
elections code
Elections Code Section
Elections Division
elections official's office
elective office
elector
electoral college
electoral profile
electorate
electrical
electrical engineer
electrician
electronic
Electronic Pollbook
elementary
elementary school
elevated railways
eligibility for office
eligibility to vote
eligibility worker
eligible
eligible candidates
eligible list
eligible to register
eligible to vote
eligible voters

албан тушаалтнуудыг сонгох
сонгуулийн ажилтан
сонгуулийн албан тушаалтан
сонгуулийн хэсэг
сонгуулийн хэсгийн төлөөлөгч
сонгуулийн шийдвэр
сонгуулийн үр дүн
сонгуулийн сайн дурын ажилтан
сонгогч
сонгуулийн сурталчилгаа
сонгууль
сонгуулийн код
Сонгуулийн тухай Хуулийн Хэсэг
Сонгуулийн Хэлтэс
сонгуулийн албан тушаалтан
сонгон шалгаруулах алба
сонгогч
сонгуулийн бүлэг
сонгуулийн танилцуулга
сонгогчид
цахилгаан
цахилгааны инженер
цахилгаанчин
цахим
Цахим Санал Асуулга
анхан шатны
бага сургууль
өндөрлөг төмөр зам
албан тушаалд сонгогдох эрх
санал өгөх эрх
шаардлага хангасан ажилтан
шаардлага хангасан
шаардлага хангасан нэр дэвшигчид
зохих жагсаалт
бүртгүүлэх боломжтой
санал өгөх эрхтэй
сонгуулийн эрх бүхий сонгогчид
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e-mail
emergency

имэйл
онцгой байдал
эмнэлгийн яаралтай тусламжийн
үйлчилгээ
онцгой байдлын төлөвлөгч
яаралтай тусламжийн байгууламж
түргэн тусламжийн эмч
шуудангаар яаралтай санал өгөх
нэр хүндтэй домэйн
ажилтан
ажилчдын харилцааны зөвлөл
ажилчдын харилцааны төлөөлөгч
ажилтны эрхийн өмгөөлөгч

emergency medical services
emergency planner
emergency response facility
emergency room physician
emergency vote by mail
eminent domain
employee
employee relations board
employee relations representative
employee rights attorney

employment and economic incentive areas ажил эрхлэлт ба эдийн засгийн хөшүүрэг
employment counselor

хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөх

employment provisions

хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи заалт

employment recruiter
empower

endorse
endorsed by
endorsement
energetic
Energy Conservation Program
energy coordinator
energy engineer

ажилд зуучлагч
хүчирхэгжүүлэх
сайн дурын байгууллагуудыг
чадавхжуулах
чадваржуулах
батлах
батлах заалт
хавралтын гарчиг
ус хэмнэхийг дэмжих
саналын хуудасны төгсгөл
санал хураалтын төгсгөл
жилийн эцсийн шилжүүлгийн нөхцөл
Ховордсон Ургамал, Амьтны тухай
Хууль
батлах
батлав
баталгаа
эрч хүчтэй
Эрчим Хүч Хэмнэх Хөтөлбөр
эрчим хүчний зохицуулагч
эрчим хүчний инженер

energy management analysis

эрчим хүчний менежментийн шинжилгээ

energy service company
enforceable contract

эрчим хүчний үйлчилгээний компани
албадлагын гэрээ

empower volunteer organizations
empowerment
enact
enacting clause
enclosure titles
encourage water conservation
end of ballot
end of voting
end of year transfer provisions
Endangered Species Act
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enforcement
enforcement officer
engine room
engineer
engineering
English
English as a Second Language (ESL)
English literature
English professor
English teacher
enhance
enhanced sentence provisions
enrichment class
enrichment program
enrollment

enterprise zones
entertainer
entertainment

хэрэгжүүлэлт
шийдвэр гүйцэтгэх ажилтан
хөдөлгүүрийн өрөө
инженер
инженерийн
Англи
Англи Хэл Хоёр дахь Хэл (АХХХ)
Англи хэлний уран зохиол
Англи хэлний профессор
Англи хэлний багш
сайжруулах
өгүүлбэрийн сайжруулсан заалт
баяжуулах анги
баяжуулах хөтөлбөр
элсэлт
анхан шатны бичгийн хэргийн албан
тушаал
аж ахуйн нэгжийн бүс
зугаацуулагч
үзвэр үйлчилгээ

entertainment industry professional

зугаа цэнгэлийн салбарын мэргэжлийн

entities
entitlement to develop
entitlement to service credit
entity
entrepreneur
entry into public utility competition
enumerated powers
envelope
environment
environment defense fund
environmental
Environmental Advisory Committee
environmental advocate
environmental attorney
environmental chemist

аж ахуйн нэгж
хөгжүүлэх эрх
үйлчилгээний зээлийн эрх
аж ахуйн нэгж
бизнес эрхлэгч
нийтийн аж ахуйн өрсөлдөөнд орох
тоологдсон эрх мэдэл
дугтуй
хүрээлэн буй орчин
байгаль орчныг хамгаалах сан
байгаль орчны
Байгаль Орчны Зөвлөх Хороо
байгаль орчныг хамгаалагч
байгаль орчны хуульч
байгаль орчны химич

Environmental Conservation Organization
(ECO) businessman

Байгаль Орчныг Хамгаалах Байгууллага
(БОХБ) -ын бизнес эрхлэгч

environmental education director

байгаль орчны боловсролын захирал

entering-level clerical positions
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environmental political chairperson
environmental scientist
environmental water consultant
ePollbook
e-pollbooks
equal pay
equalization
equalization board member
equalization process
Equestrian and Traffic and Safety
Committees

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
тайлан
байгаль орчны улс төрийн дарга
байгаль орчны эрдэмтэн
орчны усны зөвлөх
цахим Санал асуулга
цахим санал асуулга
тэнцүү цалин
тогтворжуулалт
тогтворжуулалтын зөвлөлийн гишүүн
тогтворжуулах үйл явц
Морины болон Замын Хөдөлгөөний
Аюулгүй Байдлын Хороо

equestrian trails, ridgeline preservation

морьтой хүний зам, мөрний хамгаалалт

equipment
equity management
equivalent dwelling
e-sample ballot
escrow agent
escrow office
establishment
estate
estate or trust
estate planner
estimated cost
et seq
ethical
Ethics Commission
ethnicity
evaluating consultants
event
events education manager
evidence storage
ex officio
exaggerated and exorbitant
examination
examining
exchange
exchange of water
exchangeable

тоног төхөөрөмж
өмчийн менежмент
дүйцэхүйц орон сууц
цахим загвар саналын хуудас
эскроу агент
гурван талын гэрээний оффис
байгуулалт
үл хөдлөх хөрөнгө
үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл итгэлцэл
үл хөдлөх хөрөнгийн төлөвлөгч
тооцоолсон өртөг
гэх мэт
ёс зүй
Ёс Зүйн Комисс
угсаатан
зөвлөхүүдийг үнэлэх
үйл явдал
үйл явдлын боловсролын менежер
нотлох баримт хадгалах
албан тушаал
хэтрүүлсэн, хэт их
шалгалт
шалгаж байна
солилцоо
усны солилцоо
сольж болно

excusing hazardous materials citations

аюултай материалын чөлөөлөх ишлэл

environmental impact report

Mongolian Glossary

62 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

executed by me
execution, delivery and performance
executive
executive administrator
executive assistant
executive assistant city attorney
executive board
executive branch
executive budget
executive budget division
executive committee
executive directives
executive director
executive director of the Board of Police
Commissioners
executive director, Consumer Federation
of California
executive legal liaison
Executive Steering Committee
exempt
exempt actions
exempt interest rates
exemption from civil service
exemptions
exercise
exercise room
exhausted
exhibit
exit polls
expand technology
expedite voting
expenditure plan
expenditure programs
expenditures
expertise

миний гүйцэтгэсэн
хэрэгжилт, хүргэлт, гүйцэтгэл
гүйцэтгэх
гүйцэтгэх администратор
гүйцэтгэх туслах
гүйцэтгэх туслахын хотын өмгөөлөгч
гүйцэтгэх зөвлөл
гүйцэтгэх засаглал
гүйцэтгэх төсөв
гүйцэтгэх төсвийн хэлтэс
гүйцэтгэх хороо
гүйцэтгэх удирдамж
гүйцэтгэх захирал
Цагдаагийн Комиссаруудын Зөвлөлийн
гүйцэтгэх захирал
Калифорнийн Хэрэглэгчийн Холбооны
гүйцэтгэх захирал
гүйцэтгэх эрх зүйн холбоо
Гүйцэтгэх Удирдах Хороо
чөлөөлөгдсөн
чөлөөлөгдсөн үйлдэл
чөлөөлөгдсөн хүү
төрийн албанаас чөлөөлөх
чөлөөлөлт
дасгал
дасгалын өрөө
ядарсан
үзэсгэлэн
санал асуулгаас гарах
технологийг өргөжүүлэх
санал хураалтыг хурдасгах
зарлагын төлөвлөгөө
зарлагын хөтөлбөрүүд
зарлага
мэдлэг
багш нарт зориулсан урамшууллын
талаар судлах
судлаачид
экспоненциаль өсөлт
экспортын бизнес эрхлэгч
экспортыг хөгжүүлэх зөвлөх
экспортын менежер
үзэсгэлэнгийн танхим

explore merit bonuses for teachers
explorers
exponential growth
export businessman
export development consultant
export manager
exposition hall
Mongolian Glossary

63 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

exposition master plan
Exposure Control Plan
extent
eye clinic
fabric store
facilitator
facilities
Facilities Advisory Committee
facilities manager
Facilities Modernization Committee

үзэсгэлэнгийн үндсэн төлөвлөгөө
Өртөлтийг Хянах Төлөвлөгөө
цар хүрээ
нүдний эмнэлэг
бөс барааны дэлгүүр
чиглүүлэгч
байгууламж
Байгууламжийн Зөвлөх Хороо
байгууламжийн менежер
Байгууламжийг Шинэчлэх Хороо

facility repair and replacement program

байгууламжийг засах, солих хөтөлбөр

Facility Special Plan
fact recital
fact sheet
factotum
faculty
fail-safe voter

fair market value

Байгууламжийн Тусгай Төлөвлөгөө
баримт нотлох хэсэг
баримтын хуудас
итгэмжлэгдсэн хүн
тэнхим
аюулгүй байдлыг хангаагүй сонгогч
шударга даатгалын хариуцлагын тухай
акт
зах зээлийн бодит үнэ цэнэ

Fair Political Practices Commission

Шударга Улс Төрийн Дадлагын Комисс

Fair Political Practices Commission
Regulations
fairness doctrine

family code
family counselor
family crisis center
family law
family rights advocate
family therapist

Шударга Улс Төрийн Дадлагын
Комиссын Журам
шударга ёсны сургаал
гэр бүлийн нэвтрүүлгийн гүйцэтгэх
удирдлага
гэр бүлийн код
гэр бүлийн зөвлөгч
гэр бүлийн хямралын төв
гэр бүлийн тухай хууль
гэр бүлийн эрхийг хамгаалагч
гэр бүлийн эмч

family trust administrator

гэр бүлийн итгэлцлэлийн администратор

farm bureau manager
farmer
farmland
father
features
federal
federal administrator

фермийн товчооны менежер
тариаланч
тариалангийн газар
эцэг
онцлог шинж чанарууд
холбооны
холбооны администратор

fair insurance responsibility act

family broadcasting executive
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Federal Bureau of Investigation (FBI)
federal census
federal credit union act
federal criminal prosecutor

federally-mandated languages
fee
feeder district
feeder school
feet
fellow citizens
felony

Холбооны Мөрдөх Товчоо (ХМТ)
холбооны тооллого
холбооны зээлийн холбооны акт
холбооны эрүүгийн прокурор
холбооны хадгаламжийн даатгалын
корпорац
холбооны үзэмжийн сан
холбооны сонгуулийн хороо
холбооны талбайн төлөөлөгч
холбооны засгийн газар
холбооны их шүүх төлөөлөгч
холбооны орлогын албан татварын
тайлангийн хуудас
холбооны хууль
холбооны прокурор
Холбооны Сонгуулийн Эрхийн тухай
Хууль
холбооны хүмүүс
холбоонд хүлээн зөвшөөрөгдсөн овог
аймаг
холбооны мандаттай хэлнүүд
төлбөр
нийлүүлэгч дүүрэг
нийлүүлэгч сургууль
хөл
гишүүн иргэд
хүнд гэмт хэрэг

FEMA

(УОБГ) Улсын Онцгой Байдлын Газар

feminist writer
fiber optic engineer
field deputy
field engineer
field manager
field organizer
field representative
field service technician
field supervisor
field trips
figure
file
filibuster
filing and certification

феминист зохиолч
шилэн кабелийн инженер
салбарын орлогч
талбайн инженер
талбайн менежер
талбайн зохион байгуулагч
талбайн төлөөлөгч
хээрийн үйлчилгээний техникч
талбайн ахлагч
хээрийн аялал
зураг
файл
хаалт
өргөдөл, гэрчилгээ

federal deposit insurance corporation
federal discretionary funds
federal elections commission
federal field representative
federal government
federal grand juror
federal income tax return form
federal law
federal prosecutor
Federal Voting Rights Act
federalists
federally recognized tribes
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Filipino
filling vacancy
film producer
film writer
filmmaker
films production manager
filter manufacturing executive
final average salary

financial administrator
financial advisor
financial analyst
financial broker
financial business planner
financial commissioner
financial consultant
financial impact
Financial Impact Statement
financial institution

Филиппин хэл
сул орон тоог нөхөх
кино найруулагч
кино зохиолч
кино бүтээгч
кино үйлдвэрлэлийн менежер
шүүлтүүр үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх
эцсийн дундаж цалин
хууль тогтоох байгууллагаас өгсөн
эцсийн санал
санхүү
санхүүгийн администратор
санхүүгийн ажилтан
санхүүгийн комиссар
санхүүгийн хороо
санхүүгийн захирал
санхүүгийн менежер оюутан
санхүүгийн
санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийн
ахлах ажилтан
санхүүгийн администратор
санхүүгийн зөвлөх
санхүүгийн шинжээч
санхүүгийн зуучлагч
санхүүгийн бизнес төлөвлөгч
санхүүгийн комиссар
санхүүгийн зөвлөх
санхүүгийн нөлөө
Санхүүгийн Нөлөөллийн Тайлан
санхүүгийн байгууллага

financial investment advisor

санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

financial officer
financial planner
financial services consultant
financial stability
financial statements
financial support
financial systems consultant
financier
findings
findings and declarations of policy
findings and purposes

санхүүгийн ажилтан
санхүүгийн төлөвлөгч
санхүүгийн үйлчилгээний зөвлөх
санхүүгийн тогтвортой байдал
санхүүгийн тайлан
санхүүгийн дэмжлэг
санхүүгийн системийн зөвлөх
санхүүч
олдворууд
бодлогын үр дүн, тунхаглал
ололт, зорилго

final votes cast by the legislature
finance
finance administrator
finance clerk
finance commissioner
finance committee
finance director
finance manager student
financial
financial accounting supervisor
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findings for granting a variance
findings of probable cause
fine art dealer
fire

хэлбэлзлийг олгох дүгнэлт
магадлалтай шалтгаан
дүрслэх урлагийн дилер
гал
Гал Түймэр ба Цагдаагийн Тэтгэврийн
Төлөвлөгөө
галын агаарын ажиллагаа, хотын нисдэг
тэрэгний засвар үйлчилгээ
галын дохиоллын техникч
галын дохиолол
гал түймэр, фельдшер 9/1/1
диспетчерийн төв
Гал Түймэр ба Цагдаагийн Ерөнхий
Тэтгэврийн Сан
гал түймэр ба цагдаагийн тэтгэвэр
Гал Түймэр ба Цагдаагийн Шат
гал түймрийн төсөв
галын ахлагч
галын ахлагч
Лос Анжелес Хотын Гал Түймэртэй
Тэмцэх Газрын дарга
Гал Түймэртэй Тэмцэх Комисс
галын комиссар
галын холбооны диспетчер
галын хяналт
Гал Түймэртэй Тэмцэх Байгууллага
гал унтраах ангийн түргэн тусламж
галын диспетчер
гал түймрийн дүүрэг
гал сөнөөгч
галын аюул
галын хор
галын даатгалын төлөөлөгч
галын маршал
гал тусгаарлах хана
галын газар
галын системийн инженер
гал сөнөөгч
гал сөнөөгчдийн холбоо
гал сөнөөгч
хатуу
Анхны Христийн Сүм
нэгдүгээр зэргийн аллага

Fire & Police Pension Plan
fire air operations and city helicopter
maintenance facility
fire alarm technician
fire alarms
fire and paramedic 9/1/1 dispatch center
Fire and Police General Pension Fund
fire and police pension
Fire and Police Tier
fire budgets
fire captain
fire chief
fire chief, Los Angeles Fire Department
Fire Commission
fire commissioner
fire communications dispatcher
fire control
Fire Department
fire department paramedic
fire dispatch
fire district
fire fighter
fire hazards
fire hydrant
fire insurance agent
fire marshal
fire separation wall
fire station
fire systems engineer
firefighter
firefighters association
fireman
firm
First Christian Church
first degree murder
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first hand experience
first responder

fiscal year
fish and game code
Fish and Game Preservation Fund
flag room
flap
flight attendant
flight crewmember
flight engineer
flight test engineer
flood control
flood control employee
flood management

анхны туршлага
анхны хариулагч
Анхны Удаа Орон Сууц Худалдан Авах
Хөтөлбөрүүд
Анхны Нэгдмэл Методист Сүм
төсвийн
төсвийн консерватив
төсвийн үр нөлөө
төсвийн нөлөөлөл
төсвийн удирдлага
төсвийн хариуцлага
манай сургуулийн санхүүгийн
төлбөрийн чадвар
санхүүгийн жил
загас ба ан амьтны хууль
Загас, ан амьтан хамгаалах сан
тугны өрөө
дэвэлт
онгоцны үйлчлэгч
нислэгийн багийн гишүүн
нислэгийн инженер
нислэгийн туршилтын инженер
үерийн хяналт
үерийн хяналтын ажилтан
үерийн менежмент

flood prevention authority

үерээс урьдчилан сэргийлэх байгууллага

flood protection
flood protection bond

үерээс хамгаалах
үерээс хамгаалах бонд

Flood Protection Corridor Program

Үерээс Хамгаалах Коридор Хөтөлбөр

flood protection corridor sub account

үерээс хамгаалах коридорын дэд данс

floor area restriction
florist
fluctuating pension
food co-operative coordinator

шалны талбайн хязгаарлалт
цэцэгчин
хэлбэлзэлтэй тэтгэвэр
хүнсний хоршооны зохицуулагч

food purchasing assistant

хоол хүнс худалдан авах туслах ажилтан

food service representative
football coach
footnote

хоолны үйлчилгээний төлөөлөгч
хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч
нэмэлт мэдээлэл

First Time Home Buyer Programs
First United Methodist Church
fiscal
fiscal conservative
fiscal effect
fiscal impact
fiscal management
fiscal responsibility
fiscal solvency for our school
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for or against
for sale on competitive bidding
for text of
forced busing
foregoing
foreign exchange department
foreign language teacher
foreign policy researcher
foreman
forensic consultant

барилга байгууламж эсвэл сайжруулах
зорилгоор
төлөө эсвэл эсрэг
өрсөлдөхүйц тендерээр зарна
текстийн хувьд
албадан автобусаар зөөх
дээр дурдсан
гадаад валютын алба
гадаад хэлний багш
гадаад бодлого судлаач
ахмад ажилчин
шүүх эмнэлгийн зөвлөх

forensic crime laboratories

шүүх гэмт хэрэгтэй тэмцэх лабораториуд

for construction or improvement

Forensic Laboratories Capital Expenditure Шүүх Эмнэлгийн Лабораториудын
Bond Fund
Хөрөнгийн Зарлагын Бондын Сан
forensic laboratory
шүүх эмнэлгийн лаборатори
шүүх эмнэлгийн лабораторийн эрх
forensics laboratories authority
бүхий байгууллага
forest program
ойн хөтөлбөр
forest ranger
ой хамгаалагч
forester
ой модчин
forestry camp
ойн бааз
forfeiture
алдагдал
form
маягт
former
хуучин
Fortune 500 Company
Fortune 500 компани
forums
хэлэлцүүлэг
foster care executive

асрамжийн газрын гүйцэтгэх удирдлага

foundation
foundation board member
foundation board of directors
foundation director
foundation trustee
founder & pastor

суурь
сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн
сангийн захирлуудын зөвлөл
сангийн захирал
сангийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
үүсгэн байгуулагч ба пастор
Үүсгэн Байгуулагчийн Өдрийн Хүндэт
Үйлчилгээний Шагнал
үндэслэгч эцгүүд
Фоорскүэр Номлол
үүдний танхим
өрөмдөх
хүрээний гэрээ

Founder’s Day Honorary Service Award
founding fathers
Foursquare Gospel
foyer
fracking
framework agreement
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franchise
franchise business owner
franchise fees
franchise tax
Franchise Tax Board
franchised agency
fraternity house
fraud
fraud investigator
fraud prosecutor
free clinic
free enterprise
freelance

франчайз
франчайзын бизнес эрхлэгч
франчайзын төлбөр
франчайзын татвар
Франчайзын Татварын Зөвлөл
франчайз агентлаг
ахан дүүсийн байшин
залилан
залилангийн мөрдөн байцаагч
залилангийн прокурор
үнэгүй эмнэлэг
чөлөөт аж ахуйн нэгж
чөлөөт

freelance environmental consultant

байгаль орчны орон тооны бус зөвлөх

freelance journalist
freelance reporter
freelance writer
freeway
frequently asked questions
freshman
Friends of the Azusa Library
Friends of the Center for the Performing
Arts
Friends of the Concert Band
frivolous
front cover

чөлөөт сэтгүүлч
орон тооны бус сурвалжлагч
чөлөөт зохиолч
хурдны зам
түгээмэл асуултууд
нэгдүгээр курсын оюутан
Азуса Номын Сангийн Нөхөд

front desk clerk
front office
fuel systems operator
Full Face Ballot
full term
full text of measure
functional currency
functions
fund
fund city services
fund development director
fundable
fundamental deterioration
funded bond
funding earnings
Mongolian Glossary

Тайзны Урлагийн Төвийн Нөхөд
Концертын хамтлагийн найзууд
хөнгөн хийсвэр
хавтасны нүүр
хүлээн авах ширээний бичиг хэргийн
ажилтан
хүлээн авах оффис
түлшний системийн оператор
Нүүрэн талын саналын хуудас
бүрэн хугацаа
арга хэмжээний бүрэн бичвэр
үйл ажиллагааны валют
функцууд
сан
хотын үйлчилгээг санхүүжүүлэх
сангийн хөгжлийн захирал
санхүүжүүлэх боломжтой
үндсэн доройтол
санхүүжүүлсэн бонд
санхүүжилтийн орлого
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fundraiser
fund-raising
fundraising consultant
fundraising director
funds
funeral director
future contracts and options
gambling
gambling on tribal lands
gang
gang appropriations limit

хандив цуглуулагч
хандив цуглуулах
хандив цуглуулах зөвлөх
хандив цуглуулах захирал
сан
оршуулгын захирал
ирээдүйн гэрээ, сонголтууд
мөрийтэй тоглоом
овгийн газар дээр мөрийтэй тоглох
бүлэглэл
бүлэглэлийн мөнгө хязгаарлалт
Бүлгийн үнэлгээ ба Менежментийн
Gang Assessment & Management System
Систем
gang homicide prosecutor
бүлэглэлийн аллагын прокурор
Gang Investigators Association

Бүлгийн Мөрдөн Байцаагчдын Холбоо

gang murder prosecutor
gang prosecutor
gang related
gang violence

garage
gardener
garment worker
gatehouse
general
general budget
general consolidated election
general election
general fund
general fund revenues
general law

бүлэглэн аллагын прокурор
бүлэглэлийн прокурор
бүлэглэлтэй холбоотой
бүлэглэлийн хүчирхийлэл
Бүлгийн Хүчирхийлэл, Насанд Хүрээгүй
Хүүхдийг Гэмт Хэргээс Урьдчилан
Сэргийлэх тухай Хууль
гараж
цэцэрлэгч
оёдлын ажилтан
хаалга
ерөнхий
ерөнхий төсөв
ерөнхий нэгдсэн сонгууль
ерөнхий сонгууль
ерөнхий сан
ерөнхий сангийн орлого
ерөнхий хууль

general minor costs to state and county

муж, тойргийн ерөнхий бага зардал

Gang Violence and Juvenile Crime
Prevention Act

General Municipal and Consolidated
Election
General Municipal and School District
Election
General Municipal Election

Хотын болон Сургуулийн Дүүргийн
Ерөнхий Сонгууль
Хотын Ерөнхий Сонгууль

General Municipal or Special Election

Хотын Ерөнхий буюу Тусгай Сонгууль
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General Obligation (G.O.) Bond
General Obligation Bond Expense
Revolving Fund
general obligation of the city
general plan

Ерөнхий Үүрэг (Е.Ү) -ийн Бонд
Ерөнхий Үүргийн Бондын Зардлын
Эргэлтийн Сан
хотын ерөнхий үүрэг
ерөнхий төлөвлөгөө

general plan - procedures for adoption

ерөнхий төлөвлөгөө - үрчлэлтийн журам

general plan - purpose and contents

ерөнхий төлөвлөгөө - зорилго ба агуулга

general plan areas
general plan compliance

ерөнхий төлөвлөгөөний чиглэлүүд
ерөнхий төлөвлөгөөний нийцэл

general plan update committee

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх хороо

general practice
general practice physician
general provisions
general provisions for proprietary
departments

ерөнхий практик
ерөнхий практик эмч
ерөнхий заалтууд

general provisions related to departments

хэлтэстэй холбоотой ерөнхий заалтууд

өмчийн хэлтсийн ерөнхий заалт

general services fund
general services manager
general tax
geographic information specialist
geologist
geology professor
geometry
geometry tutor
geoscientist
geothermal power
geothermal power development
geriatric registered nurse
gift
gift tax

албан тушаалтнуудтай холбоотой
ерөнхий заалтууд
сонгуультай холбоотой ерөнхий
заалтууд
ерөнхий үйлчилгээний сан
үйлчилгээний ерөнхий менежер
ерөнхий татвар
газарзүйн мэдээллийн мэргэжилтэн
геологич
геологийн профессор
геометр
геометрийн багш
гео судлаач
газрын гүний дулааны хүч
газрын гүний дулааны хөгжил
хөгшчүүлийн сувилагч
бэлэг
бэлэгний татвар

Gifted and Talented Students Program

Авьяастай, Авъяаслаг Оюутны Хөтөлбөр

gifted student
girl scout
girl's gymnasium

авьяаслаг оюутан
скаут охин
охидын гимнази

general provisions related to officers
general provisions relating to elections
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girls softball
glossary
go to next page
Golden Apple Award
Golden Oak Award
golf course manager
good faith
good fiscal management

government administrator

охидын софтбол
тайлбар толь
дараагийн хуудас руу очно уу
Хлтан Алим Шагнал
Алтан Царс Шагнал
гольфын курсийн менежер
сайн итгэл
төсвийн сайн менежмент
тэдний амьдралын зан чанарын сайн
стандартууд
сайн сайхан сэтгэл
Гүүдуил Үйлдвэр
засаглал
удирдах зөвлөл
удирдах зөвлөлийн гишүүн
удирдах зөвлөлийн гишүүн,
итгэмжлэгдсэн газар
удирдах байгууллага
удирдах гишүүн
Боловсролын Зөвлөлийн удирдах
гишүүн
засгийн газар
Засгийн Газрын Үйл Ажиллагааны
Зөвлөл (ЗГҮАЗ)
засгийн газрын администратор

government affairs advisor

засгийн газрын асуудал эрхэлсэн зөвлөх

government aided
government attorney

засгийн газраас тусалсан
засгийн газрын өмгөөлөгч

government benefits representative

засгийн газрын ашиг тусын төлөөлөл

good standards of character for their lives
good-will
Goodwill Industries
governance
governing board
governing board member
governing board member, trustee area
governing body
governing member
governing member, Board of Education
government
Government Action Council (GAC)

government board member
government bond
government code
government committee
government economics teacher
government employee
government ethics provisions
government relations
government schools
governmental entities
governments
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засгийн газрын удирдах зөвлөлийн
гишүүн
төрийн бонд
засгийн газрын журам
засгийн газрын хороо
төрийн эдийн засгийн багш
төрийн албан хаагч
засгийн газрын ёс зүйн заалт
засгийн газрын харилцаа
төрийн сургуулиуд
төрийн байгууллагууд
засгийн газрууд
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governor
grade crossing plan
grade inflation

Засаг дарга
зэрэглэлийн гарцын төлөвлөгөө
зэрэглэлийн инфляци

grade separated railways

зэрэглэлийн тусгаарлагдсан төмөр зам

graduate school secretary

төгсөх сургуулийн нарийн бичгийн дарга

graduate student
graduate summa
graduated with honors
graffiti
graffiti fighter

grand jury
grandchildren
grant

төгсөх оюутан
төгсөгчдийн нийлбэр
онц дүнтэй төгссөн
граффити
граффити сөнөөгч
төрийн шүүхийн төлөөлөгчийн
зохицуулагч
их тангарагтны шүүх
ач зээ нар
буцалтгүй тусламж

grant administrator

буцалтгүй тусламжийн администратор

grant program
grant proposal
grant writer

буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр
буцалтгүй тусламжийн санал
тэтгэлэгт зохиолч
буцалтгүй тусламжаар санхүүждэг
албан тушаал
франчайзинг олгох
график зураач
график дизайнер
график техникч
Өвсний Үндэс Олон Нийтийн Хурал
анхан шатны байгууллага
саарал өнгийн дугтуй

grand juror coordinator

grant-funded positions
granting of franchises
graphic artist
graphic designer
graphic technician
Grassroots Community Meetings
grassroots organization
gray write-in envelope
Greater Los Angeles County Vector
Control District
great-grandchildren
green belt
Green County Committee
Green Energy
Green Party
green peace
green striped envelope
greenhouse worker
gridlock
grocery clerk
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Лос Анжелес Тойргийн Векторын Хяналт
ач зээ нар
ногоон бүс
Ногоон Тойргийн Хороо
Ногоон Эрчим Хүч
Ногоон нам
ногоон энх тайван
ногоон судалтай дугтуй
хүлэмжийн ажилчин
сүлжээ
хүнсний захын ажилтан
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gross floor area
ground water wells
grounds for recall
group
growth control ordinance

нийт талбай
гүний усны худаг
эргүүлэн татах үндэслэл
бүлэг
өсөлтийг хянах захирамж

guardian of estate

үл хөдлөх хөрөнгийн асран хамгаалагч

gubernatorial general election

губернаторын ерөнхий сонгууль

gubernatorial primary election

губернаторын анхан шатны сонгууль

guest teacher
guidance counselor
guidance technician
guidelines
gun dealer
gun safety advocate
gunsmith
gymnasium
gynecology and obstetrics
habitat reserve
hallway
Hand on Science
Handgun Control, Inc.
handrail
handyman
harbor

зочин багш
тайлбарлагч хөтөч
чиглүүлэгч техникч
удирдамж
буу борлуулагч
бууны аюулгүй байдлыг сурталчлагч
зэвсгийн дархан
гимнази
эмэгтэйчүүдийн болон эх барих
амьдрах орчны нөөц
коридор
Шинжлэх Ухааны Гараа
Гарбуу Хяналт Корпораци
хашлага
гар урлалчин
боомт
Боомт ба Нисэх онгоцны Буудлын
Нийтийн Үйлчилгээ, Нийтийн Аж Ахуйн
Үйлчилгээний Зохицуулалт

Harbor and Airport Regulation of Public
Service and Public Utilities
Harbor Association of Industry and
Commerce
harbor commission
harbor department
Harbor Revenue Fund
hardscape
hardware manager
hardware sales manager
hardworking person
hazard pay
head chef
head deputy attorney
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Боомтын Үйлдвэр, Худалдааны Холбоо
боомтын комисс
боомтын хэлтэс
Боомтын Орлогын Сан
хатуу зай
тоног төхөөрөмжийн менежер
тоног төхөөрөмжийн борлуулалтын
менежер
ажилсаг хүн
аюулын төлбөр
ахлах тогооч
ерөнхий орлогч төлөөлөгч
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headquarters
headquarters building
HeadStart
health

дүүргийн орлогч прокурорын орлогч
дарга (ДОД)
төв байр
төв байр
Сайн Эхлэл
эрүүл мэнд

health administration professor

эрүүл мэндийн удирдлагын профессор

health administrator
health and safety code
health and welfare benefits
health benefits
health building
health care

эрүүл мэндийн администратор
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүрэм
эрүүл мэнд, халамжийн тэтгэмж
эрүүл мэндийн ашиг тус
эрүүл мэндийн барилга
эрүүл мэндийн үйлчилгээ
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
үзүүлэгч
эрүүл мэндийн төв
эрүүл мэндийн дүүрэг
эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэх
удирдлага
Эрүүл Мэндийн Салбар-Хороо
эрүүл мэндийн үйлчилгээ
эрүүл мэндийн администратор
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
үзүүлэгч

head deputy district attorney (DA)

health care provider
health center
health district
health insurance executive
Health Sub-Committee
healthcare
healthcare administrator
healthcare provider
Healthy Eating Active Community

Эрүүл Хооллолтын Идэвхтэй Орон Нутаг

Healthy Start Team Leader
hearing
hearing examiners
hearing impaired
hearing officer
hearing representative
hearings and investigations
heating contractor

Эрүүл Гарааны Багийн Ахлагч
сонсгол
сонсголын байцаагчид
сонсголын бэрхшээлтэй
байцаалтын ажилтан
байцаалтын төлөөлөгч
байцаалт, мөрдөн байцаалт
дулааны гэрээлэгч
Америкийн Санал Өгөх тухай Хуульд
Туслах (АСӨХТ)
цаашид
үүгээр
үүгээр баталгаажуулна
үүгээр мэдэгдэнэ
өмнө нь

Help America Vote Act (HAVA)
henceforth
hereby
hereby certify
hereby declare
heretofore
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Hermosa Beach City councilman
Hermosa Educational Renewal Operation
Hermosa Educational Renewal Operation
(HERO)
hi-class
high density dwellings in the coastal zone

Hermosa Beach City-ийн зөвлөлийн
гишүүн
Hermosa Боловсролын Шинэчлэлтийн
Үйл Ажиллагаа
Hermosa Боловсролын Шинэчлэл Үйл
Ажиллагаа (HБШҮА)
сайн уу анги
далайн эргийн бүс дэх өндөр
нягтралтай орон сууц

High Expectations Learning Program

Өндөр Хүлээлттэй Суралцах Хөтөлбөр

high school
high school district
higher education
higher education administrator

ахлах сургууль
ахлах сургуулийн дүүрэг
дээд боловсрол
дээд боловсролын администратор
дээд боловсролын хүрээлэнгийн үүсгэн
байгуулагч
усны хамгийн өндөр чанар
Олон суудалтай тээврийн хэрэгслийн
эгнээ
өндөр технологийн бизнесмэн
өндөр технологийн эдийн засаг
өндөр технологийн бизнес эрхлэгч
хурдны замын эргүүл
хурдны замын эргүүлийн офицер
хурдны замын эргүүлийн түрүүч
хурдны замын эргүүл
өндөр-цалинтай
өндөр-даралт
Улс Төрийн Тэгш Эрхийн төлөө Зохион
Байгуулалттай Испаниасууд
түүхч

higher-education institute's co-founder
highest quality of water
High-occupancy vehicle lane
high-tech businessman
high-tech economy
high-tech entrepreneur
highway patrol
highway patrol officer
highway patrol sergeant
highway patrolman
hi-paying
hi-pressure
Hispanas Organized for Political Equality
historian

historic core business improvement district түүхэн гол бизнесийг сайжруулах дүүрэг

historic home renovator
historic integrity
Historic Resource Board

түүхэн дүүргийн хувь нэмэр оруулаагүй
нөөц
түүхэн байшин тохижуулах онцгой
тохиолдол
түүхэн байшин засварлагч
түүхэн бүрэн бүтэн байдал
Түүхийн Нөөцийн Зөвлөл

Historical and Landmarks Commission

Түүх, Дурсгалт Газруудын Комисс

historical research coordinator

түүхэн судалгааны зохицуулагч

historic district non-contributing resource
historic home improvement exception
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historical resource
history
hi-tech
hold an election
hold office
holder of 4 patents
holiday

home
home decorator

түүхэн нөөц
түүх
өндөр-технологи
сонгууль явуулах
албан тушаал хаших
4 патент эзэмшигч
амралт
Холливудын Цагдаагийн Үйл
Ажиллагааны Лиг
Холливудын Цагдаа Нарыг Дэмжих
Нийгэмлэг
Холливудын Залуучуудын Буяны
Байгууллагууд
гэр
гэр чимэглэгч

Home Improvement Grants

Гэрийн Тохижилтын Буцалтгүй Тусламж

home line telephone
home loan
home Number
home rule charter
home sales
home school teacher
home work club
home-invasion robbery
homeland security
homeless

гэрийн утас
орон сууцны зээл
гэрийн Дугаар
гэрийн дүрэм
орон сууцны борлуулалт
гэрийн сургуулийн багш
гэрийн даалгаврын клуб
гэр рүү дайрч дээрэмдэх
дотоодын аюулгүй байдал
орон гэргүй

homeless rights worker

орон гэргүй иргэдийн эрхийн ажилтан

homeless shelter manager

орон гэргүй хүмүүсийн байрны менежер

homemaker
homeowner
Homeowner Association
homeowners united
homestead
homicide detective
honesty
honorable discharge
honorary service
honorary service award
hope house
horticulturist

гэрийн эзэгтэй
байшингийн эзэн
Сууц Өмчлөгчдийн Холбоо
байшингийн эзэд нэгдсэн
гэрийн хашаа
аллагын мөрдөгч
шударга байдал
хүндэт халах
хүндэт алба
хүндэт үйлчилгээний шагнал
найдвар байшин
цэцэрлэгжүүлэгч

Hollywood Police Activities League
Hollywood Police Support Association
Hollywood Youth Charities
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hospital
host
hostile
hotel
hotel bed tax
hotel visitors' tax
hotline
hourly
House Budget Committee
House Judiciary Committee
House of Representatives
House of Representatives and Senate
household
housewife
housing

эмнэлэг
эзэн
дайсагнасан
зочид буудал
зочид буудлын орны татвар
зочид буудлын зочдын татвар
шууд утас
цаг тутамд
Танхимын Төсвийн Хороо
Танхимын Шүүхийн Хороо
Төлөөлөгчдийн Танхим
Төлөөлөгчдийн Танхим ба Сенат
өрх
гэрийн эзэгтэй
орон байр
Орон Сууц ба Хүний Үйлчилгээний
Комисс
орон сууцны администратор
2002 оны Орон Сууц, Онцгой Байдлын
Байрны Итгэлцлийн Сангийн тухай
Хууль
орон сууцны удирдах газар
Орон Сууц Хөгжүүлэх Хороо
орон сууцны захирал
орон сууцны хяналт
СӨХ
Ховард Жарвисын Татвар Төлөгчдийн
Холбоо
хүмүүсийн харилцаа
Хүний Харилцааны Зөвлөх Хороо
хүний харилцааны комисс
хүний харилцааны комиссар
хүний харилцааны ажилтан
хүний нөөцийн ажилд зуучлагч
хүний нөөцийн администратор
хүний нөөцийн шинжээч
хүний нөөцийн зөвлөх
хүний нөөцийн зохицуулагч
хүний нөөцийн зөвлөл
хүний нөөцийн захирал
хүний нөөцийн удирдлага
хүний эрхийн төлөө тэмцэгч
хүний эрхийн комиссар

Housing & Human Services Commission
housing administrator
Housing and Emergency Shelter Trust
Fund Act of 2002
housing authority
Housing Development Committee
housing director
housing inspection
HOV
Howard Jarvis Taxpayers Association
human relations
Human Relations Advisory Committee
human relations commission
human relations commissioner
human relations worker
human resource recruiter
human resources administrator
human resources analyst
human resources consultant
human resources coordinator
human resources council
human resources director
human resources management
human rights activist
human rights commissioner
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human services administrator
human trafficking
hung jury
hydro engineer
hydro geologist

хүний үйлчилгээний администратор
хүний наймаа
шийдэгдээгүй шүүх
усны инженер
усны геологич

Hydroelectric Pumped Storage Project

Усан Цахилгаан Насос Хадгалах Төсөл

hydrologist

гидрологич

ICE

ЦГХ (Цагаачлал, Гаалийн Хэрэгжилт)

ID card

Иргэний үнэмлэх
хэрэв эргүүлэн татах нь давамгайлж
байвал
бутач хүүхэд
өвчлөл
цагаачлалын зөвлөх
цагаачлалын хуульч
үхэшгүй байдлын үзэл баримтлалыг
судлаач
нөлөөлөл
шударга дүн шинжилгээ
тойргийн зөвлөхөөс шударга дүн
шинжилгээ хийх
арга хэмжээний бодитой дүн шинжилгээ
хийх
шударга дүгнэлт
хэрэгжилт
сайжруулах
сайжруулалт
хэсэгт заасны дагуу
үр дүнд
талд
албан тушаалд
үйлдэл хийх чадваргүй байдал
идэвхгүй
салшгүй эрх
тэтгэврийн хэлбэлзэлд хэрэглэх
боломжгүй байдал
зохисгүй
зохисгүй үлдэгдэл
хүлээн авагч хайрцаг
чадваргүй сонгогч
хөдөлмөрийн чадвар алдалт

if the recall prevails
illegitimate child
illness
immigration counselor
immigration lawyer
immortality concept researcher
impact
impartial analysis
impartial analysis by county counsel
impartial analysis of measure
impartial summary
implementation
improve
improvement
in accordance with section
in effect
in favor of
in office
inability to act
inactive
inalienable right
inapplicability to fluctuating pensions
inappropriate
inappropriate balance
inbox
incapacitated voter
incapacity
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incidental authority

санамсаргүй эрх мэдэл
гэнэт нас барсны тэтгэмжийн тухай
заалт
орлогын албан татварын зөвлөх
орлогын мэдүүлэг
үл нийцэх байдал
нэгдсэн хотууд
нэгтгэх
нэмэгдсэн
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг
нэмэгдүүлсэн
өсөлт
үүрэгтэй
үүрэгтэй ардчилсан
өртөх
бие даасан уран бүтээлч
бие даасан бизнес
бие даасан бизнесмэн
бие даасан бизнес эмэгтэй
бие даан нэр дэвшигч

incidental death benefit provisions
income tax consultant
income tax return
inconsistency
incorporated cities
incorporation
increased
increased property values
increment
incumbent
incumbent democratic
incur
independent artist
independent business
independent businessman
independent businesswoman
independent candidate
Independent Citizens' Oversight
Committee
independent contractor
independent nomination
independent producer
independent sales associate
Independent Taxpayer Oversight
Committee
indeterminate life sentences
index
Indian gaming compacts
Indian Gaming Regulatory Act
Indian land
Indian tribe
indictment
individual account
industrial
industrial engineer
industry manufacturers council
infantry officer
informal probation
information
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Хараат бус Иргэдийн Хяналтын Хороо
бие даасан гэрээт гүйцэтгэгч
бие даасан номинаци
бие даасан үйлдвэрлэгч
бие даасан борлуулалтын түнш
Татвар Төлөгчдийн Бие Даасан
Хяналтын Хороо
тодорхой бус насаар хорих ял
индекс
Энэтхэгийн тоглоомын гэрээнүүд
Энэтхэгийн Тоглоомын Зохицуулалтын
тухай Хууль
Энэтхэгийн газар нутаг
Энэтхэг овог
яллах дүгнэлт
тусгай данс
аж үйлдвэрийн
үйлдвэрлэлийн инженер
салбарын үйлдвэрлэгчдийн зөвлөл
явган цэргийн офицер
албан бус тэнсэн
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information and statistics
information gathering
information guide
information system manager
information systems analyst
information systems technician
information technologist

мэдээлэл, статистик
мэдээлэл цуглуулах
мэдээллийн гарын авлага
мэдээллийн системийн менежер
мэдээллийн системийн шинжээч
мэдээллийн системийн техникч
мэдээллийн технологич

information technology (IT) director

мэдээллийн технологийн (МТ) захирал

information technology (IT) engineer

мэдээллийн технологийн (МТ) инженер

information technology (IT) manager

мэдээллийн технологийн (МТ) менежер

infrastructure
infrastructure fund
Inglewood City councilmember
Inglewood City treasurer
ingress
inheritance examiner
initial determination
initial election
initial hearing and determination
initial petition

дэд бүтэц
дэд бүтцийн сан
Inglewood Хотын Зөвлөх
Inglewood Hотын Нярав
оролт
өв залгамжлал хянагч
анхны шийдвэр
анхан шатны сонгууль
анхны хуулийн байцаалт ба шийдвэр
анхны өргөдөл

initiation of amendments

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санаачилга

initiative

санаачилга
үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг
санаачлах
үндсэн хуулийн өөрчлөлт, дүрмийг
санаачлах
санаачлагын арга хэмжээ
санаачлагын өргөдөл
санаачлагын дүрэм
хорьсон шүүхийн тогтоол
шүүхийн тогтоолын чөлөөлөлт
гэмтсэн ажилчны зөвлөх
гэмтэл
хоригдлууд
галзуу
төлбөрийн чадваргүй байдал
байцаагч
ерөнхий байцаагч
шуурхай урсац

initiative constitutional amendment
initiative constitutional amendment and
statute
initiative measure
initiative petitions
initiative statute
injunction
injunctive relief
injured worker consultant
injury
inmates
insane
insolvency
inspector
inspector general
instant runoff
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institute chartered accountants
instruction technology
instructional aide
instructional materials
instructional teachers aide
instructions
instructions for absent voter

instructor
insufficient nominees
insurance
insurance adjustor
insurance analyst

дээд сургуулийн нягтлан бодогчид
зааварчилгааны технологи
зааварчилгааны туслах
сургалтын материал
зааварчилгааны багш нарын туслах
зааварчилгаа
ирээгүй сонгогчийн заавар
саналаа шуудангаар өгөх сонгогчийн
заавар
санал өгөх заавар
сонгогчдод өгөх заавар
санал хураах үеэр сонгогчдод өгөх
заавар
зааварлагч
хангалтгүй нэр дэвшигчид
даатгал
даатгалын тохируулагч
даатгалын шинжээч

insurance claims adjuster

даатгалын нөхөн төлбөрийг тохируулагч

insurance claims examiner

даатгалын нөхөн төлбөрийг шалгагч

insurance claims management

даатгалын нөхөн төлбөрийн менежмент

insurance commissioner
insurance company
integrate computer technology
Integrated Ballot Box (IBB)

даатгалын комиссар
даатгалын компани
компьютерийн технологийг нэгтгэх
Сонгуулийн Нэгдсэн Хайрцаг (СНХ)
Гол Мөрний Урсацын Менежментийн
Санаачилгыг Хэрэгжүүлэх Нэгдсэн
Төлөвлөгөө
Хог Хаягдлын Менежментийн Нэгдсэн
Зөвлөл
шударга байдал
оюун ухаан
оюун ухаан
зорилго
сонгогчдын зорилго
Интерактив Түүврийн Саналын Хуудас
(ИТСХ)
харилцан солилцоо
соёл хоорондын хороо
сонирхлын бүлэг
засгийн газар хоорондын харилцаа

instructions for vote-by-mail voter
instructions for voting
instructions to voters
instructions to voters at the polls

Integrated Plan for Implementation of the
Watershed Management Initiative
Integrated Waste Management Board
integrity
intellect
intelligence
intent
intent of voters
Interactive Sample Ballot (ISB)
interchange
intercultural committee
interest group
intergovernmental relations
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interim amendment
interim historic ordinance
interim housing
interim receipt
interior design manufacturer
interior designer
interiors cape business owner
intermediate
intermediate school
intermittent appointments
Internal Revenue Code
internal revenue officer
Internal Revenue Services

түр хугацааны нэмэлт
түр хугацааны түүхэн тогтоол
түр хугацааны орон сууц
түр хугацааны баримт
интерьер дизайн үйлдвэрлэгч
интерьер дизайнер
интерьер булангийн бизнес эрхлэгч
завсрын
дунд сургууль
үе үе томилох
Дотоод Орлогын тухай Хууль
дотоод орлогын ажилтан
Дотоод Орлогын Үйлчилгээ
олон улсын нисэх онгоцны буудлын
ерөнхий төлөвлөгөө

international airport master plan
international baccalaureate programs

олон улсын бакалаврын хөтөлбөрүүд

International Brotherhood of Electrical
Workers
international business consultant
international educational consultant

Цахилгааны Ажилчдын Олон Улсын
Ахан Дүүсийн Холбоо
олон улсын бизнесийн зөвлөх
олон улсын боловсролын зөвлөх
Олон Улсын Энхтайвны Найрал Дууны
Найрал Дуу
олон улсын худалдааны төлөөлөгч
Олон улсын гэрээ

International Peace Choir
international trade agent
International Treaty
international youth exchange host family

олон улсын залуучуудын солилцооны
зочид хүлээн авагч гэр бүл

internet
internet homepage
intimidation
intra-departmental transfer
intranet
introduction
introduction and passage
inventor
investigations
investigations and enforcement
proceedings
investigative reporter

интернет
интернетийн нүүр хуудас
айдас
хэлтэс доторх шилжүүлэг
дотоод сүлжээ
танилцуулга
танилцуулга ба хэсэг
зохион бүтээгч
мөрдөн байцаалт
мөрдөн байцаалт, шийдвэр гүйцэтгэх
ажиллагаанууд
эрэн сурвалжлах сурвалжлагч

investigator
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investment advisor

хөрөнгө оруулалт
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

investment advisor fees

хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн төлбөр

investment banker
investment counselor
investment manager
investment objective
investment of proceeds
investment performance
investment program
investment statement
investor
irrelevant
irrigation district
issuance
issuance of housing revenue bonds
issuance of the share
issue
issue bond
item
item veto
Ivy League Association of Southern
California
jail
jail facility
janitor
Jaycees
Jehovah's witnesses
jeopardy
jeweler
jewelry maker

хөрөнгө оруулалтын банкир
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
хөрөнгө оруулалтын менежер
хөрөнгө оруулалтын зорилго
орлогын хөрөнгө оруулалт
хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
хөрөнгө оруулалтын мэдэгдэл
хөрөнгө оруулагч
хамааралгүй
усжуулалтын дүүрэг
гаргалт
орон сууцны орлогын бонд гаргалт
хувьцаа гаргалт
гаргах
бонд гаргах
зүйл
зүйлд хориг тавих
Өмнөд Калифорнийн Айви Лигийн
Холбоо
шорон
шоронгийн байгууламж
цэвэрлэгч
Jaycees
Еховагийн гэрчүүд
аюул
үнэт эдлэлийн худалдагч
үнэт эдлэл үйлдвэрлэгч
Еврейн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх
Jewish community executive
удирдлага
jig-fixture builder
бэхэлгээний барилгачин
job creation
ажлын байр бий болголт
jobs, economy analyst
ажлын байр, эдийн засгийн шинжээч
joint advisory committee
хамтарсан зөвлөх хороо
Шоронгийн барилга угсралт болон
Joint Committee on Prison Construction &
ашиглалтын үйл ажиллагааны
Operations
хамтарсан хороо
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joint stock company
joint venture
journalism teacher
journalist
journeyman
judge

хөдөлмөр-удирдлагын хамтарсан
түншлэл
Хамтарсан Хүчнүүдийн Даатгалын
Газар (ХХДГ)
хамтарсан хувьцааны компани
хамтарсан үйлдвэр
сэтгүүлзүйн багш
сэтгүүлч
өндөр мэргэжлийн ажилтан
шүүгч

judge Los Angeles Superior Court

Лос Анжелесийн Дээд Шүүхийн шүүгч

judge of superior court

Дээд Шүүхийн шүүгч

judge of the Los Angeles Municipal Court

Лос Анжелес Хотын Шүүхийн шүүгч

judge of the municipal court
judge of the superior court
judge of the superior court no. 100

Хотын Шүүхийн шүүгч
Дээд Шүүхийн шүүгч
Дээд Шүүхийн шүүгч № 100
Шүүгч, Лос Анжелес хотын Тойргийн
Шүүх.

joint labor-management partnerships
Joint Powers Insurance Authority (JPIA)

judge, Los Angeles Judicial District
judge, Los Angeles Superior Court

Шүүгч, Лос Анжелес хотын Дээд Шүүх.

judge, superior court
judgment
judicial
judicial administrator
judicial assistant
judicial candidate
judicial district
judicial liaison

шүүгч, Дээд Шүүх
шүүлт
шүүхийн
шүүхийн удирдлага
шүүхийн туслах
шүүхэд нэр дэвшигч
шүүхийн дүүрэг
шүүхийн холбоо
шүүхийн холбоо, Гэр бүлийн
judicial liaison, Domestic Violence Council
хүчирхийллийн зөвлөл
judicial review
шүүхийн хяналт
junior
өсвөр насны
Junior Achievement
өсвөр насны амжилт
junior college

Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв.

junior high school
jurisdiction
jurist doctor
jurist doctorate
juror docent
juror services division

бага дунд сургууль
шүүх эрх мэдэл
хуулийн доктор зэрэг
хууль судлалын доктор
шүүхийн лектор
шүүх үйлчилгээний хэлтэс
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jury
justice of the court of appeal
justice of the municipal court
justice of the supreme court
juvenile

шүүх
давж заалдах шүүхийн шүүгч
хотын шүүхийн шүүгч
дээд шүүхийн шүүгч
насанд хүрээгүй хүмүүс

juvenile advocate attorney

насанд хүрээгүй хүмүүсийн өмгөөлөгч

juvenile court teacher
juvenile crime

насанд хүрээгүй хүмүүсийн танхимын
багш
насанд хүрээгүй хүмүүсийн эрүүгийн
гэмт хэрэг

juvenile delinquency

насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэг

juvenile hall

насанд хүрээгүй хүмүүсийг хорих газар

JWA settlement agreement
KARE Youth League (KYL)
Kensington Assisted Living
kidnapping
Kids at Risk

Насанд хүрээгүй хүмүүсийн шударга
ёсны ажлын хэсэг
насанд хүрээгүй хүмүүсийн тэнсэн
харгалзах зөвлөх
насанд хүрээгүй хүмүүсийн
хөтөлбөрийн зохион байгуулагч
JWA тохиролцооны гэрээ
KARE Залуучуудын Холбоо (KЗХ)
Кенсингтоны асрамжийн газар
хүүхдийн хулгай
Эрсдэлтэй хүүхдүүд

kids care fair

хүүхдүүдийн эрх тэгш анхаарал халамж

Kids on Stage
killing
kindergarten
kiosk
Kiwanis club
Knights of Columbus
knowingly possess
Korean
L.A. County assessor
L.A. County employee
L.A. County sheriff
L.A. County USC Medical Center
LAAC (Language Accessibility Advisory
Committee)
lab technician

Үе шат дээрх хүүхдүүд
аллага
цэцэрлэг
Мэдээлэлийн самбар
Киванис клуб
Колумбын Рыцариуд
албаар эзэмших
Солонгос
Л.А мужийн зөвлөгч
Л.А мужийн ажилтан
Л.А мужийн шериф
L.A. County USC эрүүл мэндийн төв
ХХЗХ ( Хэлний Хүртээмжийн Зөвлөх
Хороо)
лабораторийн техникч

Juvenile Justice Task Force
juvenile probation counselor
juvenile program administrator
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label

шошго
Хөдөлмөрийн Дагаж мөрдөх
Төлөвлөгөө (ХДТ)
хөдөлмөрийн зөвлөх
хөдөлмөрийн эдийн засагч
хөдөлмөрийн харилцаа
хөдөлмөрийн харилцан уялдаа
үйлдвэрчний эвлэл
үйлдвэрчний эвлэлийн ажилтан
лабораторийн судлаач
лабораторийн техникч
ажилчин
LAFCO (Орон нутгийн агентлаг
байгуулах хороо)
газар ашиглалтыг сайжруулагч
газар төлөвлөгч
газар хэмжигч
газар ашиглалтын журам
хогийн цэг
газар эзэмшигч
газрын тэмдэг
газрын төрх байдал
Газрын Тохижилт, гэрэлтүүлгийн тухай
дагаж мөрдөх заавар
Хэлний Хүртэмжийн Мэдээллийн Хороо
(ХХМХ)
хэлний тусламж
хэлний орчуулагч
лазерын инженер
хүсэлт гаргах сүүлийн өдөр
бүртгүүлэх сүүлийн өдөр
санал өгөх сүүлийн өдөр
овог
Латин америкчуудын нийгэмлэг
Латин америкчуудын энхтайвны
офицеруудын нийгэмлэг
хуулийн шинжээч
хуулийн ажилтан
хуулийн зэрэг
хууль сахиулах (засгийн газар)
хууль сахиулах (хүмүүс)
хууль сахиулах эвсэл
хууль сахиулагч

Labor Compliance Program (LCP)
labor consultant
labor economist
labor relations
labor relationship
labor union
labor union worker
laboratory scientist
laboratory technician
laborer
LAFCO (local agency formation
commission)
land developer
land planner
land surveyor
land use regulations
landfill
landlord
landmark
landscape
Landscaping and Lighting Act
Language Accessibility Advisory
Committee (LAAC)
language assistance
language translator
laser engineer
last day to apply
last day to register
last day to vote
last name
Latino Association
Latino Peace Officers Association
law analyst
law clerk
law degree
law enforcement (government)
law enforcement (people)
law enforcement alliance
law enforcement officer
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law firm manager
law governing bonded indebtedness
law maker
law office
law office manager
law professor
law researcher
law school admission
law student
lawful
lawmaker
lawmaking
lawyer

хуулийн фирмийн менежер
барьцаат өрийг зохицуулах хууль
хууль тогтоогч
хуулийн газар
хуулийн газрын менежер
хуулийн профессор
хууль судлаач
хуулийн сургуулийн элсэлт
хуулийн Оюутан
хууль ёсны
хууль тогтоогч
хууль боловсруулах
хуульч

Lawyers Bar Associations

Хуулийн Шалгалтын Хуульчдын Холбоо

layoff
layoffs
leader

leadership
leadership skills
league

халалт
халалтууд
удирдагч
Технологийн Боловсролын Тэргүүлэгч
(ТБТ)
удирдлага
удирдах ур чадвар
холбоо

League of Conservation Voters

Байгаль Хамгаалах Сонгогчдын Холбоо

League of United Latin American Citizens

Нэгдсэн Латин Америк Иргэдийн Холбоо

League of Women Voters (LWV)
lease
lease agreement
lease of facilities
leasing of subsurface space

Эмэгтэй Сонгогчдын Холбоо (ЭСХ)
түрээс
түрээсийн гэрээ
байгууламжийн түрээс
газрын доорхи орон зайг түрээслэх
Хөтөлбөрийн гадуур нэг ч хүүхэд
үлдээхгүй
чөлөө
лекцийн танхим
их сургуулийн багш
зүүн эргэх тэмдэг
хуучин ойн хөтөлбөр
хууль ёсны
хуулийн зөвлөх
хуульчийн туслах
хуулиар товлосон хугацаа

Leader In Technology Education (LITE)

Leave No Child Behind Program
leave of absence
lecture hall
lecturer
left turn sign
legacy forest program
legal
legal advisor
legal assistant
legal deadline
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legal defense fund

хууль ёсны батлан хамгаалах сан

legal holiday

хуулиар баталсан баяр ёслолын өдөр

legal interest rate
legal notice
legal permanent resident
legal services
legalize
legalize marijuana
legally
legally constituted
legally determined
legislation analyst

хуульд заасан хүүний хэмжээ
хууль ёсны мэдэгдэл
хууль ёсны байнгын оршин суугч
хууль эрх зүйн үйлчилгээ
хуульчлах
марихуанааг хууль ёсны болгох
хууль ёсоор
хууль ёсоор байгуулагдсан
хууль ёсоор тогтоогдсон
хууль тогтоомжийн шинжээч

legislation pending before state and
federal government

мужийн болон холбооны засгийн газрын
өмнө хүлээгдэж буй хууль тогтоомж

legislative
legislative aide
legislative branch
legislative constitutional
Legislative Constitutional Amendment
legislative deputy
legislative district director
legislative districts
legislative expenditure
legislative field deputy

хууль тогтоох
хууль тогтоох шадар туслагч
хууль тогтоох салбар
бүтцийн хууль тогтоох
Хууль тогтоох бүтэц сайжруулалт
хууль тогтоох төлөөлөгч
хууль тогтоох хэсгийн удирдагч
хууль тогтоох тойрог
хууль тогтоомжийн зардал
хууль тогтоох салбарын орлогч
Хууль тогтоомжийн санаачилгын нэмэлт
өөрчлөлт
хууль тогтоох арга хэмжээ
хууль тогтоомжийг соёрхон батлах
хууль тогтоогч
хууль тогтоогчийн захиргааны туслах
ажилтан

Legislative Initiative Amendment
legislative measure
legislative ratification
legislator
legislator's administrative assistant
legislator's chief deputy

хууль тогтоогчийн удирдагчийн орлогч

legislator's field representative

хууль тогтоогчийн салбарын төлөөлөгч

legislator's senior deputy
legislature

хууль тогтоогчийн ахлах орлогч
хууль тогтоох байгууллага
үйлчилгээний төлбөрийн үргэлжлэх
хугацаа
өршөөл

length of service pay
leniency
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Let Freedom Ring Committee

Эрх чөлөөний бөгжийн хороог байгуулъя

letter carrier
letters patent
levy
liaison
liberal studies (BA)
libertarian

library property
Library Task Force

шуудан зөөгч
патентын албан бичиг
шимтгэл
холбоо
либерал судлал (BA)
Эрх чөлөөний тэмцэгч
Эрх чөлөөний тэмцэгчийн Тойргийн
Хороо
Эрх чөлөөний тэмцэгч Нам
номын санч
номын сангууд
номын сан
Номын Сангийн Удирдах Зөвлөл
номын сангийн дүүрэг
Номын Сангийн Дүүргийн Тусгай
Сонгууль
номын сангийн сан
Номын Сангийн Шүүх Хуралдааны
Хороо
номын сангийн өмч
Номын Сангийн Ажлын Хэсэг

library trustee

номын сангийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

license tax
licensed
licensed insurance broker
licensed private investigator

лицензийн татвар
лицензтэй
лицензтэй даатгалын зуучлагч
лицензтэй хувийн мөрдөн байцаагч
тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн
сувилагч
лиценз эзэмшигч
лицензүүд
дэслэгч (маршал, цагдаа)
дэслэгч захирагч
дэслэгч шерифийн тасаг
Бүх насаар нь хорих ял
насан туршийн гишүүн
насан туршийн гишүүн, Цагдаагийн
албан хаагчдын холбоо
Үндэсний Менежментийн Холбооны
насан туршийн гишүүн
өршөөлгүй амьдрал

Libertarian County Committee
Libertarian Party
librarian
libraries
library
Library Board Commission
library district
Library District Special Election
library fund
Library Litigation Committee

licensed vocational nurse
licensee
licenses
lieutenant (marshal, police)
lieutenant governor
lieutenant sheriff's department
life imprisonment
life member
life member, Police Officers Association
life time member of the National
Management Association
life without parole
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lifeguard
lifelong education
Lifetime General Secondary Teaching
Credential
Lifetime Service Award

амьдрал, эрх чөлөө ба аз жаргалыг
эрэлхийлэх
аврагч
насан туршийн боловсрол
Насан туршийн ерөнхий боловсролыг
заах гэрчилгээ
Насан туршийн үйлчилгээний шагнал

Lifetime Teaching Credential

Насан туршийн багшлах эрхийн бичиг

light rail
lighting

хөнгөн төмөр зам
гэрэлтүүлэг

limit on marriages, initiative statute

гэрлэлтийн хязгаар, санаачлагын дүрэм

limitations on campaign contributions in
city elections

хотын сонгуульд сурталчилгааны ажилд
оруулсан хувь нэмрийн хязгаарлалт

limitations on franchises, concessions,
permits, licenses and leases

онцгой эрхүүд, зөвшилцлүүд,
зөвшөөрлүүд, лицензүүд, түрээсүүд

life, liberty and the pursuit of happiness

limitations on franchises, permits, licenses онцгой эрхүүдийн хязгаарлалт,
or leases
зөвшөөрлүүд, лицензүүд, түрээсүүд
limitations upon permits and licenses
limited English proficient (LEP)
lines
Lions Breakfast Club
Lions Club
liquidate
liquidation of unfunded liabilities
liquor store
literacy improvement
literacy specialist
lithographer
litigation
litigation expenses
litigation negotiator
litigator
litigator paralegal
little league
living trust
living wage
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зөвшөөрөл, лиценз дэхь хязгаарлалт
Хязгаарлагдмал Англи хэлний Мэдлэг
(ХАМ)
шугамууд
Lions Breakfast Клуб
Lions Клуб
төлөх
санхүүжилтгүй өр төлбөрийн
барагдуулалт
архины дэлгүүр
бичиг үсгийн боловсрол дээшлэлт
бичиг үсгийн мэргэжилтэн
литограф
шүүх ажиллагаа
шүүх ажиллагааны зардал
шүүх хуралдааны төлөөлөгч
хуульч
хуульчийн туслах ажилтан
жижиг эвсэл
амьдрах итгэл
амжиргааны цалин хөлс
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loan
loan consultant
loan officer
lobby
lobbying
lobbyist
local

зээл
зээлийн зөвлөх
зээлийн мэргэжилтэн
лобби
лобби хийх
лоббидогч
орон нутгийн

Local Agency Formation Commission

Орон нутгийн Агентлагийн Бүтэц Хороо

local government

орон нутгийн болон хотын нэгдсэн
сонгууль
орон нутгийн татварийн хэмжээ
орон нутгийн өмгөөлөгч
орон нутгийн бизнес эрхлэгч
орон нутгийн бизнес эрхэлдэг хүн
Орон нутгийн хяналт, хариуцлагын
төлөвлөгөө
Орон нутгийн Хяналт ба Хариуцлагын
Төлөвлөгөө (ОХХТ)
Орон нутгийн Санхүүжилтийн Хяналтын
Бүтэц
орон нутгийн засаг захиргаа

local government employee

орон нутгийн засаг захиргааны ажилтан

local improvement panel

орон нутгийг сайжруулах мэргэжлийн
хүмүүс

local independent businessman

орон нутгийн бие даасан бизнес эрхлэгч

local measure
local merchant

орон нутгийн арга хэмжээ
орон нутгийн арилжаа
орон нутгийн албан газрууд албан
тушаалаа солих, эсвэл "сэлгэх".
Орон нутгийн нийтийн сургуулийн
санхүүжилтийн газар
орон нутгийн татвар
орон нутгийн татварын орлого
орон нутгийн татвар төлөгчид
цагдаагийн сургалтын байгууллагын
байршил
засварчин
зүтгүүрийн инженер
нэвтрэх
логистик

local and municipal consolidated elections
local assessments
local attorney
local business owner
local business person
Local Control and Accountability Plan
Local Control and Accountability Plan
(LCAP)
Local Control Funding Formula

local offices change positions, or "rotate."
Local Public Schools Funding Authority
local tax
local tax revenues
local taxpayers
location of police training facility
locksmith
locomotive engineer
log onto
logistics
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long range
long shot
long term
longevity and merit pay
longevity pay
longshoreman
loophole

урт хугацаанд
урт оролдлого
урт хугацааны
урт наслалт, гавьяаны тэтгэмж
урт хугацааны цалин
боомтын ачигч
цоорхой

Los Angeles Area Chamber of Commerce Лос Анжелес хотын Худалдааны танхим
Los Angeles City and County Engineers
Association
Los Angeles city attorney
Los Angeles City councilman's deputy
Los Angeles city councilmember

Лос Анжелес Хот болон Тойргийн
Инженерүүдийн Холбоо
Лос Анжелес хотын өмгөөлөгч
Лос Анжелес Хотын зөвлөлийн
гишүүний орлогч
Лос Анжелес хотын зөвлөлийн гишүүн

Лос Анжелес хотын зөвлөлийн гишүүн
(эмэгтэй)
Los Angeles City Employees' Retirement
Лос Анжелес Хотын Ажилчдын
Fund
Тэтгэврийн Сан
Los Angeles City Employees' Retirement
Лос Анжелес Хотын Ажилчдын
System (LACERS)
Тэтгэврийн Тогтолцоо (ЛАХАТТ)
Los Angeles city prosecutor
Лос Анжелес хотын прокурор
Los Angeles City Special Municipal
Лос Анжелес Хотын Захиргааны Тусгай
Election
Сонгууль
Los Angeles Community College District
Лос Анжелес хотын Олон Нийтийн
(LACCD)
Коллежийн Дүүрэг (ЛАОНКД)
Лос Анжелесийн зөвлөлийн эмэгтэй
Los Angeles councilwoman
гишүүн
Los Angeles County
Лос Анжелес Тойрог
Los Angeles county assessor
Лос Анжелес Тойргийн зөвлөгч
Лос Анжелес Тойргийн зөвлөгч,
Los Angeles county assessor, appointed
томилогдсон
Los Angeles County Association of Deputy Лос Анжелес Тойргийн орлогч
District Attorneys
прокуроруудын холбоо
Лос Анжелес Тойргийн Хуульчдын
Los Angeles County Bar Association
холбоо
Лос Анжелес тойргийн Удирдагчидын
Los Angeles County Board of Supervisors
хяналтын зөвлөл
Los Angeles County Building &
Лос Анжелес Тойргийн Барилга,
Construction Trades Council
Барилгын Худалдааны Зөвлөл
Лос Анжелес Тойргийн Бизнесийн
Los Angeles County Business Federation
Холбоо
Los Angeles City councilwoman
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Los Angeles County Chicano Employee
Association
Los Angeles County City Selection
Committee
Los Angeles County Delinquency and
Crime Commission

Лос Анжелес Тойргийн Чикано хотын
Ажилчдын Холбоо
Лос Анжелес Тойргийн Хотын Сонгон
шалгаруулах Хороо
Лос Анжелес Тойргийн Гэмт хэрэг, Гэмт
хэрэгтэй тэмцэх хороо

Los Angeles County deputy assessor

Лос Анжелес Тойргийн орлогч үнэлгээч

Los Angeles County employee

Лос Анжелес Тойргийн ажилтан

Los Angeles County Farm Bureau

Лос Анжелес Тойргийн Фермийн товчоо

Los Angeles County School Police
Association

Лос Анжелес Тойргийн Хөдөлмөрийн
Холбоо
Лос Анжелес Тойргийн Хотын Тээврийн
Газар
Лос Анжелес Тойргийн Боловсролын
Газар (ЛАТБГ)
Лос Анжелес Тойргийн Цагдаагийн
Дарга нарын Холбоо
Лос Анжелес тойргийн хувийн шүүгч
Лос Анжелес тойргийн пробацийн
ажилтнууд
Лос Анжелес Тойргийн Мэргэжлийн
Энхтайвны Офицеруудын Холбоо
Лос Анжелес Тойргийн Бүсийн
Цэцэрлэгт Хүрээлэн ба Задгай талбайн
тойрог
Лос Анжелес Тойргийн БүртгэгчТэмдэглэгч / Тойргийн Албан хаагч (ЛА
ТОЙРГИЙН БТ / ТА)
Лос Анжелес Тойргийн Ариун цэврийн
Тойрог
Лос Анжелес Тойргийн Сургуулийн
Цагдаагийн Холбоо

Los Angeles County Sheriff Search &
Rescue EMT Program

Лос Анжелес Тойргийн Шериф Хайх ба
Аврах ажиллагааны ЭТТТ хөтөлбөр

Los Angeles County Federation of Labor
Los Angeles County Metropolitan
Transportation Authority
Los Angeles County Office of Education
(LACOE)
Los Angeles County Police Chiefs
Association
Los Angeles county private judge
Los Angeles county probation officers
Los Angeles County Professional Peace
Officers Association
Los Angeles County Regional Park and
Open Space District
Los Angeles County RegistrarRecorder/County Clerk (LA COUNTY
RR/CC)
Los Angeles County Sanitation Districts

Los Angeles county supervisor

Лос АнжелесТойргийн дээд Шүүхийн
шүүгч
Лос Анжелес Тойргийн хянагч

Los Angeles County Traffic Improvement
Plan

Лос Анжелес Тойргийн Замын
Хөдөлгөөнийг Сайжруулах Төлөвлөгөө

Los Angeles County Superior Court judge
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Los Angeles County Vector Control

Лос Анжелес Тойргийн Векторын хяналт

Los Angeles court commissioner

Лос Анжелес хотын шүүхийн комиссар

Los Angeles Economy & Efficiency
Commission

Лос Анжелесийн Эдийн Засаг ба Үр
Ашгийн Комисс
Лос Анжелесийн Урлагийн Ахлах
Сургууль

Los Angeles High School for the Arts
Los Angeles Judicial District

Лос Анжелес Хотын Шүүхийн Тойрог

Los Angeles League of Conservation
Voters
Los Angeles Municipal Court judge

Лос Анжелесийн Байгаль Хамгаалагч
Сонгогчдын Холбоо
Лос Анжелес хотын Шүүхийн шүүгч

Los Angeles Parks Foundation Board

Лос Анжелес Хотын Цэцэрлэгт
Хүрээлэнгийн Үндсэн Удирдах зөвлөл

Los Angeles Police Commission

Лос Анжелес Хотын Цагдаагийн Комисс

Los Angeles Police Protective League
Los Angeles Unified School District
(LAUSD)
lotteries
lottery revenues
lowest possible cost
Lutheran
Lynwood City councilman

Лос Анжелес Хотын Цагдаагийн
Хамгаалалтын холбоо
Лос Анжелес Хотын Нэгдсэн Сургууль
(ЛАХНС)
сугалаанууд
сугалааны орлого
боломжит хамгийн бага зардал
Лютеран
Линвуд хотын зөвлөлийн гишүүн

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical Ц.И.Ш.У.М ( Цахилгааны Инженерийн
Engineering)
Шинжлэх Ухааны Магистр)
machine operator

машины оператор

machine tools businessman

машин багаж хэрэгслийн бизнес эрхлэгч

machinery analyst
machinery manufacturer
machinist
Magnet Designation
magneto hydrodynamics
mail carrier
mail room

машин механизмын шинжээч
машин үйлдвэрлэгч
машинист
Соронзон тэмдэглэгээ
Соронзон гидродинамик
шуудан зөөгч
шуудангийн өрөө
шуудангаар явуул(сан) саналын
хуудасны хэсэг
шуудангийн хаяг
чухал утасны дугаар

mail(ed) ballot precinct
mailing address
main telephone number
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maintain
maintenance

хэвээр нь хадгалах
засвар үйлчилгээ
Засвар Үйлчилгээ болон Ашиглалтын
Maintenance and Operation Reserve Fund
Нөөцийн Сан
maintenance technician
засварын техникч
major
чухал
major accounts representative
чухал данснуудын төлөөлөгч
majority
олонх
majority leader
олонхийн удирдагч
majority of the votes
олонхийн саналууд
Majority Rule Act
Олонхийн Дүрмийн Заавар
majority vote
олонхийн санал
make a difference
өөрчлөлт хийх
management
удирдлага
management consultant
менежментийн зөвлөх
manager
менежер
managing deputy assessor
удирдах орлогч үнэлгээч
managing partner
удирдах түнш
mandate
бүрэн эрх
mandatory
заавал байх ёстой
mandatory vote
заавал санал өгөх
саналын хуудсын хүснэгтийг гар аргаар
manual tabulation of ballots
гаргах
manufacturer
үйлдвэрлэгч
үйлдвэрлэгч, усны салбарын гүйцэтгэх
manufacturer and water industry executive
удирдлага
manufacturing
үйлдвэрлэлийн
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны
manufacturing operations engineer
инженер
maple counseling center
агч модны зөвлөгөө өгөх төв
marijuana legalization attorney
марихуан хууль ёсны өмгөөлөгч
marine air station
далайн агаарын станц
marine biologist
далайн биологич
Тэнгисийн Цэргийн Корпусын Агаарын
Marine Corp Air Station (MCAS)
Станц (ТЦКАС)
Marine Corps
Тэнгисийн цэргийн корпус
Тэнгисийн Цэргийн Корпусын
Marine Corps League Women's Auxiliary Эмэгтэйчүүдийн Туслах Ажилтны
Холбоо
marine machinist
Тэнгисийн цэргийн машинист
maritime claims adjuster
Далайн нэхэмжлэлийн зохицуулагч
maritime commerce, navigation, and
далайн худалдаа, усан зам, загасны аж
fishery
ахуй
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market tax
marketing

зах зээлийн татвар
маркетинг
Маркетинг ба Олон Нийттэй Харилцах
Marketing and Public Relations Committee
Хороо
marketing assistant
маркетингийн туслах
marketing director
маркетингийн захирал
marking devices
тэмдэглэгээний төхөөрөмжүүд
marriage licenses
гэрлэлтийн үнэмлэх
marriage record
гэрлэлтийн бүртгэл
marriage therapist
гэрлэлтийн баталгаа
marshal
ахлах харгалзагч
masonry contractor
өрлөгийн гэрээлэгч
mass communication
олон нийтийн харилцаа
mass communication consultant
олон нийтийн харилцааны зөвлөх
master calendar
мастер хуанли
master degree
магистрын зэрэг
Master of Boardsmanship Award
Удирдах Зөвлөлийн Мастер Шагнал
Цахилгааны Инженерийн Шинжлэх
Master of Science in Electrical Engineering
Ухааны Магистр
master plan
ерөнхий төлөвлөгөө
master settlement agreement
төлбөр тооцооны ерөнхий гэрээ
master trustee
ерөнхий итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
masters in governance
засаглалын мастерууд
matching funds
тохирох сангууд
matching funds and expenditure
тохирох сан болон зардлын
limitations authorization
хязгаарлалтын зөвшөөрөл
matching state funds
тохирох мужийн сангууд
material
материал
material expediter
материалын экспедитор
material specialist
материалын мэргэжилтэн
materials processing engineer
материал боловсруулах инженер
Materials Recovery Facility
Материалыг Сэргээх Байгууламж
materials shipping manager
материал тээвэрлэлтийн менежер
maternity care
жирэмсний тусламж
math teacher
математикийн багш
mathematician
математикч
mathematics
математик
mathematics teacher
математикийн багш
maturity date (e.g., bond)
Төлбөрийн хугацаа
maximum
дээд
maximum use of water frontage
усны хязгаарын хамгийн их хэрэглээ
mayor
хотын дарга
mayor and councilmember
хотын дарга ба зөвлөх
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mayor of Manhattan Beach
mayor pro tem
mayor protempore

Манхэттэн Бийч хотын захирагч
хотын захирагчийн орлох
хотын захирагчийн орлох
хотын дарга, Сан Франциско Хот ба
Тойрог
Хотын Даргын Өсвөр Үеийн Комисс
хотын даргын туслах
хотын даргын санал болгосон төсөв
хотын даргын хориг
Дугуйтай хоол
хэмжих
саналын хуудсан дээр гарч ирэх арга
хэмжээ
маргааныг хэмжих
мэдээллийг хэмжих
сонгогчдод хүргүүлсэн арга хэмжээ
механикч
механик инженер
механик засварын хянагч
механик техникч
хүндэт медаль
хэвлэл мэдээллийн зохицуулагч
хэвлэл мэдээллийн өдөрлөг
хэвлэл мэдээллийн маркетингийн
эрхлэгч

mayor, City and County of San Francisco
Mayor’s Teen Commission
mayoral aide
mayor's proposed budget
mayor's veto
meal on wheels
measure
measure appearing on ballot
measure argumentation
measure information
measures submitted to the voters
mechanic
mechanical engineer
mechanical maintenance supervisor
mechanical technician
medal of honor
media coordinator
media day
media marketing executive
media relations director
media talking points
mediator
medic
Medicaid
medical
medical affair
medical doctor
medical family advocate
medical marijuana provider
medical office manager
medical researcher
Medicare
meditation instructor
meeting
meeting planner
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хэвлэл мэдээллийн харилцааны захирал
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ярих
цэгүүд
зуучлагч
анагаах ухаан
эмнэлгийн тусламж
эмнэлгийн үзлэг
эмнэлгийн асуудал
эмнэлгийн эмч
эмнэлгийн гэр бүлийн өмгөөлөгч
эмнэлгийн марихуан нийлүүлэгч
эмнэлгийн оффис менежер
анагаах ухааны судлаач
эмнэлгийн тусламж
бясалгалын багш
уулзалт
уулзалт төлөвлөгч
99 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

member
member accounts
member of congress
member of congress, United States House
of Representatives
member of the assembly

гишүүн
гишүүдийн данс
конгрессын гишүүн
конгрессын гишүүн, АНУ-ын
Төлөөлөгчдийн танхим
чуулганы гишүүн

member of the county central committee

тойргийн төв хорооны гишүүн

member of the state assembly
member of the U.S. House of
Representatives

member, board of equalization
member, board of supervisors

мужийн чуулганы гишүүн
АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхимын
гишүүн
тэнцүүлэлтийн мужийн зөвлөлийн
гишүүн
гишүүн, тэнцүүлэлтийн зөвлөл
гишүүн, зааварлагчийн зөвлөл

member, California state assembly

гишүүн, Калифорнийн мужийн чуулган

member, county central committee
member, county council

гишүүн, тойргийн төв хороо
гишүүн, тойргийн зөвлөл

member, West Hollywood City council

гишүүн, Вэст Холливууд Хотын зөвлөл

membership
memo
memorandum
mental health
merchandise buyer
merchandise manager
merchant
merchant seaman

гишүүнчлэл
тэмдэглэл
санамж бичиг
сэтгэцийн эрүүл мэнд
бараа худалдан авагч
барааны менежер
худалдаачин
далайн худалдаачин
багш нарт зориулсан гавьяаны
урамшуулал
урамшуулалын тогтолцоо
металл илрүүлэгч
металлурги
хотын шорон
хотын дамжин өнгөрөх цагдаа
нийслэлийн тээврийн газар
Мексик Америкчуудын Хуульчдын
холбоо
Мексик- Америк Засан хүмүүжүүлэх энх
тайвны офицеруудын холбоо
микробиологич

member state board of equalization

merit bonuses for teachers
merit system
metal detector
metallurgy
metropolitan jail
metropolitan transit policeman
metropolitan transportation authority
Mexican American Bar Association
Mexican American Correctional Peace
Officers Association
microbiologist
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military discharge
military duty
military experience
military identification
military leave
military officer
military prosecutor
military reserve
military reservist
military sergeant
military services
mini-cities
minimize
minimum charge for service
mining engineer
minister
ministerial student
minor child
minority
minority leader
miscellaneous finance
misdemeanor
misleading
misrepresentation
missionary
mistrial
mobile home park

микроэлектроникийн бүтээгдэхүүний
менежер
бичил киноны бичлэг
бичил киноны техникч
бичил удирдлага
дунд сургууль
дунд сургуулийн ажлын алба
дунд сургуулийн багш
цэргийн болон гадаадад байгаа
сонгогчид
Цэргийн болон ахмад дайчдын тухай
дүрэм
цэргийн халлага
цэргийн үүрэг
цэргийн туршлага
цэргийн үнэмлэх
цэргийн чөлөө
цэргийн офицер
цэргийн прокурор
цэргийн нөөц
цэргийн нөөцөд байгаа хүн
цэргийн түрүүч
цэргийн алба
жижиг хотууд
багасгах
үйлчилгээний хамгийн бага төлбөр
уул уурхайн инженер
сайд
туслах оюутан
насанд хүрээгүй хүүхэд
цөөнх
цөөнхийн удирдагч
төрөл бүрийн санхүү
жижиг гэмт хэрэг
төөрөгдөлд оруулах
буруу мэдээлэл
номлогч
буруу шүүх
зөөврийн гэрийн парк

mobile intensive care paramedics

хөдөлгөөнт эрчимт эмчилгээний эмч нар

Mobile Operational Polling Place (MOPP)

Хөдөлгөөнт Үйлчилгээний Санал Авах
Байр (ХҮСАБ)

microelectronics product manager
microfilm record
microfilm technician
micromanagement
middle school
middle school taskforce
middle school teacher
military and overseas voter
Military and Veterans Code
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Mobile Vote Center
mobility
mobilize
mock trial
mode of adoption
model continuation school
model display assembler
modernized
modernizing all schools
modified closed primary
modify
molestation
mom
Mommy & Me Program
money
money damages

Хөдөлгөөнт Санал Авах Төв
хөдөлгөөнт байдал
дайчлах
хуурмаг шүүлт
үрчлэлтийн горим
загвар байнгын сургууль
дэлгэцийн угсрагч загвар
шинэчлэгдсэн
бүх сургуулийг шинэчлэх
өөрчлөгдсөн хаалттай анхан шат
өөрчлөх
дарамт
ээж
Ээж & Би хөтөлбөр
мөнгө
мөнгөний хохирол

money market securities

мөнгөний зах зээлийн аюулгүй байдлууд

money order
monthly charge
More Advocates for Safe Homes (MASH)
Organization
mortgage
mortgage company
mortgage lender
mortgage loan broker
mortgage statement
mortgagee
mortuary manager
mortuary owner
mother

мөнгөний захиалга
сарын төлбөр
Аюулгүй Орон Гэр (MASH)
Байгууллагын Өмгөөлөгчид
Барьцаат зээл
Барьцаат зээлийн компани
Барьцаат зээлийн зээлдүүлэгч
Барьцаат зээлийн зуучлагч
Барьцаат зээлийн хуулга
барьцаалагч
оршуулгын газрын менежер
оршуулгын газрын эзэмшигч
ээж

Mothers Against Drunk Driving (MADD)

Согтуугаар Тээврийн Хэрэгсэл
Жолоодохын Эсрэг Ээжүүд (СТХЖЭЭ)

motion
motion picture editor
motion picture executive

хөдөлгөөн
киноны редактор
киноны гүйцэтгэх удирдлага

motion picture technician or technologist

кино зургийн техникч эсвэл технологич

motor voter

мотор сонгогч
Уулын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн байгаль
хамгаалагчдын холбоо
уулыг хамгаалах зөвлөх

Mountain Park Ranger Association
mountains conservancy advisor
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Mountains Recreation and Conservation
Authority
movie designer
movie theater executive
multi-ethnic society
multi-family dwelling
multilingual
multilingual assistance hotline
multilingual services
multilingual voter assistance
Multilingual Voter Outreach Unit (MVOU)

Уулын амралт, хамгааллын газар
киноны дизайнер
кино театрын гүйцэтгэх захирал
олон-үндэстний нийгэм
олон айлын орон сууц
олон хэлтэй
олон хэлний тусламжийн хөтлөгч
олон хэлний үйлчилгээ
олон хэлтэй сонгогчдын тусламж
Олон Хэлтэй Сонгогчдыг Өргөжүүлэх
Нэгдэл (ОХСӨН)

multi-media producer

олон- хэвлэл мэдээллийн үйлдвэрлэгч

multiparty, proportional
multiple family
multiple family residential

municipal

олон нам, тэнцвэрт харьцаа
олон гэр бүл
олон айлын орон сууц
хязгаарлагдмал хөдөө аж ахуйн бүсийн
олон талт ашиглалт
хотын захиргаа

municipal ballot

хотын захиргааны сонгуулийн мэдээлэл

municipal bond election

хотын захиргааны үнэт цаасны сонголт

municipal building
municipal code
municipal corporation
municipal court
municipal court commissioner
municipal court judge
municipal efficiency, consultant
municipal election
municipal law analyst
municipal newspaper
municipal peace officer
municipal projects coordinator
municipal town
Municipal Treasurers Association
municipal utility supervisor
Municipal Water District
municipality
murder

хотын захиргааны барилга
хотын захиргааны хуулийн эмхэтгэл
хотын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
хотын шүүх
хотын шүүхийн төлөөлөгч
хотын шүүхийн шүүгч
хотын үр ашиг, зөвлөх
хотын сонгууль
хотын хуулийн шинжээч
хотын сонин
хотын энх тайвны ажилтан
хотын төслүүдийн зохицуулагч
хотын захиргаа
Хотын Нярвуудын Холбоо
хотын нийтийн аж ахуйн хянагч
Хотын Усны Дүүрэг
хотын захиргаа
аллага

multiple rural use limited agricultural zone
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Murray Hayden Urban Parks and Youth
Service Program

Мюррей Хайден Хотын Оршин
Суугчдын Цэцэрлэгт Хүрээлэн ба
Залуучуудын Үйлчилгээний Хөтөлбөр

muscular dystrophy fund raiser
music
music teacher
musician
name of candidate
name to appear on the ballot
National Abortion Rights Action League
national assessment of educational
progress

булчингийн дистрофи сангийн хандив
цуглуулагч
хөгжим
хөгжмийн багш
хөгжимчин
нэр дэвшигчийн нэр
саналын хуудсанд гарч ирэх нэр
Үр хөндөлтийн эрхийг хэрэгжүүлэх
үндэсний лиг
боловсролын ахиц дэвшлийн үндэсний
үнэлгээ

National Association for the Advancement Өнгөт Хүмүүсийн Хөгжлийн Үндэсний
of Colored People (NAACP)
Холбоо (ӨХХҮХ)
National Association of Manufactures

National Audubon Society
National Blue Ribbon School

Үйлдвэрлэлийн Үндэсний Холбоо
Үндэсний ассоциацийн аюулгүй
байдлын дилерүүд
Үндэсний Аудубон Нийгэмлэг
Үндэсний Хөх Тууз Сургууль

National Board Certified Teacher

Үндэсний Зөвлөлийн Мэргэшсэн Багш

National Convention

Үндэсний чуулган

National Association Security Dealers

National Council of Senior Citizens (NCSC) Ахмад Настны Үндэсний Зөвлөл (АНҮЗ)
national development coordinator

үндэсний хөгжлийн зохицуулагч

National Education Association (NEA)

Үндэсний Боловсролын Холбоо (ҮБХ)

National Farmers Union (NFU)

Үндэсний Тариаланчдын Холбоо (NFU)

National Federation of Independent
Business

Хараат Бус Бизнесийн Үндэсний Холбоо

National Flood Insurance Program

Үерийн даатгалын үндэсний хөтөлбөр

National Flood Insurance Programs
Community Rating System
national forest
national grange
National Green Ribbon Schools Award
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national guard

үндэсний харуул

National Head Start Conference

Үндэсний Тэргүүлэгчдийн Бага Хурал

National Housing Act

Үндэсний орон сууцны тухай хууль

National Indian Gaming Commission

Үндэсний Энэтхэгийн Тоглоомын Комисс

National League of Women Voters

Эмэгтэй Сонгогчдийн Үндэсний Холбоо

National Little League Association

Үндэсний Жижиг Холбооний Нөхөрлөл

National Marine Sanctuaries
National Nursing Organization

Үндэсний Тэнгисийн Дархан Газрууд
Үндэсний Сувилахуйн Байгууллага

National Organization for Women

Үндэсний Эмэгтэйчүүдийн Байгууллага

National Parks and Conservation
Association

Үндэсний Цэцэрлэгт Хүрээлэн, Байгаль
Хамгаалах Нийгэмлэг

national political organizer

үндэсний улс төрийн зохион байгуулагч

national procedures for voter registration
for elections for federal office

холбооны байгууллагын сонгуульд
сонгогчдыг бүртгэх үндэсний журам

national register
national register of historic places
National Retired Teachers Association
(NRTA)

үндэсний бүртгэл
түүхэн газруудын улсын бүртгэл
Үндэсний Тэтгэвэрт Гарсан Багш Нарын
Холбоо (NRTA)

National Rifle Association (NRA)

Үндэсний Галт Зэвсгийн Холбоо (ҮГЗХ)

National Science Foundation

Үндэсний Шинжлэх Ухааны Сан
Тусгай зэвсэг болон тактикийн улсын
тэмцээн
Тусгай зэвсэг болон тактикийн улсын
шигшээ баг
Татварын Хязгаарлалтын Үндэсний
Хороо
Татвар Төлөгчдийн Үндэсний холбоо
Сонгогчдын Бүртгэлийн Үндэсний
Баримт Бичиг

national swat competition
national swat competition team
National Tax-Limitation Committee
National Taxpayer Alliance
National Voter Registration Act
National Water Research Institute

Усны Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн

National Water Resources Association

Усны Нөөцийн Үндэсний Холбоо

National Wildlife Federation (NWF)
natural law
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Natural Law County Committee
Natural Law Party
natural resource consultant
natural resource stewardship
natural resources manager
natural right
naturalist
naturalization
naturalization swearing-in ceremony
nature conservancy
naturopath

Байгалийн Хуулийн Тойргийн Хороо
Байгалийн Эрх Зүй Нам
байгалийн нөөцийн зөвлөх
байгалийн нөөцийн хамгаалагч
байгалийн нөөцийн менежер
байгалийн эрх
байгаль судлаач
Нутагшуулалт
Иргэншлийн тангараг өргөх ёслол
үндсэн шинж байгаль хамгаалалт
эмийн ургамлаар эмчлэх

naval amphibious base

тэнгисийн цэргийн хоёр нутагтан суурь

naval officer

navy league
navy sonar technician
Nazarene
neglect
negotiate
negotiating
negotiation specialist
negotiation team
neighbor
neighborhood
neighborhood activist
neighborhood advocate

тэнгисийн цэргийн офицер
тэнгисийн цэргийн тулалдааны ахмад
дайчин
тэнгисийн цэргийн лиг
усан цэргийн дуу авианы техникч
Назарин
үл хайхрах
хэлэлцээр хийх
хэлэлцээр хийх
хэлэлцээрийн мэргэжилтэн
хэлэлцээрийн баг
хөрш
орчин тойрны газар
орчин тойрны газрын идэвхтэн
орчин тойрны газрын өмгөөлөгч

Neighborhood Council Boardmember

орчин тойрны газрын зөвлөлийн гишүүн

navy combat veteran

Neighborhood Council Elections
Neighborhood Council(s)
neighborhood watch captain
neighborhood watching
neighborliness
neo-Nazi
net
net state cost
network
networking skills
neurosurgeon
new Delhi
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орчин тойрны газрын зөвлөл
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орчин тойрны газрын байдал
нео-нацист
цэвэр
мужийн цэвэр өртөг
сүлжээ
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new faces

new ideas
news broadcaster
news commentator
news reporter
newspaper
newspaper distributor
newspaper editor
no
No argument against this measure was
submitted
No Bonds Now Committee
no candidate has filed
no candidates

шинэ нүүр царай
Түүхэн дурсгалт зүйлийг хамгаалах
шинэ тогтоол
шинэ санаа
мэдээ нэвтрүүлэгч
мэдээний тоймч
Мэдээний сурвалжлагч
сонин
сонин түгээгч
сонины редактор
үгүй
Энэ арга хэмжээний эсрэг ямар ч
хэлэлцүүлэг оруулаагүй болно
Бондгүй Одоогийн Хороо
Ямарч дэвшигч өргөдөл гаргаагүй
Ямарч дэвшигч байхгүй

No Child Left Behind Program

Нэг ч Хүүхэд Хоцрогдуулахгүй Хөтөлбөр

No rebuttal to the argument against this
measure was submitted

Энэхүү арга хэмжээний эсрэг үндэслэлд
няцаалт ирүүлээгүй болно

noes
nominating petition
nomination extension period

татгалзсан хүний тоо
нэр дэвшүүлэх хүсэлт
нэр дэвшүүлэлт сунгах хугацаа

nomination filing period

нэр дэвшүүлэх хүсэлт гаргах хугацаа

nomination of candidates
nomination papers
nomination period
non-classified position
noncompliance
non-convertible
non-discrimination
none of the above
non-exchangeable
non-negotiable form
Non-partisan
non-partisan canvass board

оролцогчдын нэр дэвшүүлэлт
нэр дэвшүүлэлтийн баримт бичиг
нэр дэвшүүлэлтийн хугацаа
ангилалгүй албан тушаал
үл нийцэх байдал
хөрвөх боломжгүй
ялгаварлан гадуурхалтгүй
Дээрх зүйлсийн аль нь ч биш
сольж болохгүй
тохиролцохгүй хэлбэр
Нам бус
нам бус ухуулгын хороо
нам бус орон нутгийн сонгуулийн албан
тушаалтан
нам бус байгууллагууд
нам бус бүлэг

New Historic Preservation Ordinance

non-partisan local election official
non-partisan offices
non-partisan party
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Non-Point Source Pollution Control
Program
non-profit
non-profit association
non-profit fundraiser

non-profit organization
non-profit organization consultant
non-profit organization director

Цэгийн бус эх үүсвэрийн бохирдлыг
хяналтын хөтөлбөр
ашгийн бус
ашгийн бус холбоо
ашгийн бус хандив цуглуулах
ашгийн бус буцалтгүй тусламжийн
зохиолч
ашгийн бус байгууллага
ашгийн бус байгууллагын зөвлөх
ашгийн бус байгууллагын захирал

non-profit organization president

ашгийн бус байгууллагын ерөнхийлөгч

non-registrable
non-residence
non-residential site

бүртгүүлэх боломжгүй
оршин суудаггүй
орон сууцны бус газар
үйлчилгээнд холбогдоогүй хөгжлийн
бэрхшээл
бодит бус
өмчлөөгүй
хэвийн тэтгэвэр
Хойд Америкийн Нисэх Хүчин
Norwalk охидын Fastpitch лиг
зөрчилдөхгүй
төрийн нотариат
тэмдэглэгээ
тэмдэглэл
өр төлбөрийн тэмдэглэл
мэдэгдэл
мэдэгдэл үүгээр өгөв
мэдэгдэл нийтлэгдсэн
сонгуулийн тухай мэдэгдэл
зорилгын тухай мэдэгдэл
сонгогчдод мэдэгдэх
үл харгалзан
одоо, тиймээс
дугаар ба гудамж
олон тооны
сувилагч
сувилагч эмч
мод, ургамал үржүүлэгч
сувилахуйн газрын эзэн
сувилагч оюутан
хоол тэжээлийн зөвлөх

non-profit grant writer

non-service-connected disability
non-substantive
non-tenured
normal retirement
North America Aviation
Norwalk Girls Fastpitch League
not inconsistent
notary public
notation
note
notes of indebtedness
notice
notice is hereby given
notice is published
notice of election
notice of intention
notice to voters
notwithstanding
now, therefore
number & street
numerous
nurse
nurse practitioner
nurseryman
nursing agency owner
nursing student
nutrition consultant
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nutrition distributor
nutritional supplement distributor
nutritionist
oath
oath of office
objection
obligation bonds
obligations
obligations of contract not impaired

хоол тэжээлийн борлуулагч
тэжээлийн нэмэлт борлуулагч
хоол тэжээлийн мэргэжилтэн
тангараг
удирдлагын тангараг өргөх
эсэргүүцэл
үүргийн үнэт цаас
үүргүүд
гэрээний үүрэг буураагүй
тусгай сонирхлын бүлгүүдийн өмнө
хүлээх үүрэг
ажиглагч
хуучирсан
хуучирсан заалтыг устгасан
эх барих эмэгтэйчүүдийн
эмэгтэйчүүдийн эмч
оршин суугч
ажил мэргэжил
мэргэжлийн зөвлөл
мэргэжлийн эмчилгээний эмч
мэргэжлийн эмчилгээ
далайн дулааны энерги хувиргах
сондгой дугаартай жил
бондоос
албан газар
албан тушаалтан
ажлын цаг
албан газрын байршил
албан газрын дугаар
Тойргийн бичиг хэргийн ажилтны албан
газар
Бүртгэл бүртгэгчийн алба
Хотын бичиг хэргийн газар
Хотын бичиг хэргийн газар - Сонгуулийн
хэлтэс
Сонгогчдын бүртгэлийн алба
зөвхөн албан газарт ашиглах
албан тушаалтан
албан газрын албан тушаалтаны
зардлын сан
Хянан шалгагч
Хянан шалгагчийн хариулт
сонгуулийн ажилтнууд

obligations to special interest groups
observer
obsolete
obsolete provision deleted
obstetrician gynecologist
occupant
occupation
occupational board
occupational therapist
occupational therapy
ocean thermal energy conversion
odd numbered year
off bonds
office
office holder
office hours
office location
office no.
Office of County Clerk
Office of Registrar-Recorder
Office of the City Clerk
Office of the City Clerk - Election Division
Office of the Registrar of Voters
office use only
officeholder
officeholder expense fund
officer
officer's answer
officers of election
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officers of the city
official accounts of the city
official and unofficial
official ballot

хотын Хянан шалгагч
хотын албан ёсны дансууд
албан болон албан бус
албан ёсны саналын хуудас
албан ёсны саналын хуудасны
official ballot card secrecy sleeve
нууцлалын дугтуй
албан ёсны саналын хуудас ардчилсан
official ballot democratic party
нам
шуудангаар санал өгөх албан ёсны
official ballot for voting by mail
саналын хуудас
албан ёсны саналын хуудасны анхан
official ballot primary election
шатны сонгууль
албан ёсны саналын хуудасны
official ballot translation sheet
орчуулгын хуудас
official books of the city
хотын албан ёсны номууд
official canvass
албан ёсны зураг
official information & statistics
албан ёсны мэдээлэл ба статистик
official information and statistics
албан ёсны мэдээлэл, статистик
official information statistics
албан ёсны мэдээллийн статистик
official roster of voters
сонгогчдын албан ёсны жагсаалт
official sample ballot
албан ёсны саналын хуудас
албан ёсны саналын хуудас болон
official sample ballot and voter information
сонгогчийн мэдээлэл
official sample ballot and voter information албан ёсны саналын хуудас болон
pamphlet
сонгогчдын мэдээллийн товхимол
official title and summary prepared by

албан ёсны гарчиг, хураангуйг бэлтгэв

official title and summary prepared by the
attorney general

ерөнхий прокурорын бэлтгэсэн албан
ёсны гарчиг, хураангуй

official voter information guide

сонгогчдын албан ёсны гарын авлага

offset

нөхөн төлбөр
газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
ажилтан
газрын тосны ажилчин
Олимпийн зохион байгуулах хороо
омбудсман
байрлал дээр
шуудангаар нэг удаа санал өгөх
онлайн
Онлайн өргөдөл
онлайн хичээл
онлайн боловсролын ангиуд

oil refinery worker
oil worker
Olympic Organizing Committee
ombudsman
on location
one time vote by mail
online
Online Application
on-line classes
online education classes
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open primary
open primary act
open space
open-door

нээлттэй анхан шат
нээлттэй анхан шатны бичиг баримт
нээлттэй орон зай
Нээлттэй хаалга

opening of instructional technology center

технологийн сургалтын төвийн нээлт

openness

нээлттэй байдал

openness and integrity

нээлттэй байдал, бүрэн бүтэн байдал

operating engineer
operating expenses
operating services
operation and maintenance
operations
operative date
operator
opinion polls
opinion pollster
opinions of the authors
opponents
optical engineer
optical scan voting system
optimism
optimist clubs
optimizing
optional pension
optometrist
ordained minister
order
order for the detention
ordinance
ordinance ordering the holding of an
election
ordinances - enacting clause
organic product creator
organization

үйл ажиллагааны инженер
үйл ажиллагааны зардал
үйл ажиллагааны үйлчилгээ
ашиглалт, засвар үйлчилгээ
үйл ажиллагаа
үйл ажиллагааны огноо
оператор
санал асуулга
санал асуулга
зохиогчдын санал бодол
өрсөлдөгчид
оптик инженер
оптик сканаар санал өгөх систем
өөдрөг үзэл
өөдрөг үзэлтэй клубууд
оновчтой болгох
нэмэлт тэтгэвэр
нүдний эмч
томилогдсон сайд
захиалга
цагдан хорих тушаал
тогтоол
сонгууль зохион байгуулах тухай
захирамж
тогтоолууд - батлах заалт
органик бүтээгдэхүүн бүтээгч
байгууллага

organization of the board

удирдах зөвлөлийн зохион байгуулалт

organizational development consultant
organizational rules
organizer
original petition
ornamental iron worker

байгууллагын хөгжлийн зөвлөх
зохион байгуулалтын дүрэм
зохион байгуулагч
анхны өргөдөл
гоёл чимэглэлийн төмрийн ажилчин
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orthopedic surgeon
orthopedic surgery
outlay
outpatient surgery center
outreach
outreach program
outside agency
outstanding
over vote
overcharge
overlook road maintenance district
overmarked vote
override by council
overtime compensation
overtime work
overview
over-voted ballot

ортопед мэс засалч
ортопед мэс засал
зарлага
амбулаторийн мэс заслын төв
суртал нэвтрүүлэг
суртал нэвтрүүлгийн хөтөлбөр
гадны агентлаг
гайхалтай
илүү санал
илүү төлбөр
зам засварын хорооллыг ажиглах
илүү тэмдэглэгдсэн санал
зөвлөлөөр хүчингүй болгох
илүү цагийн нөхөн олговор
илүү цагийн ажил
тойм
хэт санал өгсөн саналын хуудас
өмчлөгчдийн үл хөдлөх хөрөнгийн
татварын тооцоо

owners' property tax bills
P.T.A. (Parent-Teacher Association)

Э.Э.Б.Х (Эцэг эх, багш нарын холбоо)

package sorter
pageant helper
painter
painting contractor
Palmdale councilman

Номхон Далайн Бүс Нутгийн Балетын
Холбоо
багц ангилагч
миссийн туслах
зураач
зураг зурах гэрээлэгч
Палмдэйлын зөвлөлийн гишүүн

Palmdale Regional Medical Center

Палмдейлын Бүсийн Эрүүл Мэндийн Төв

pamphlet
Pan American Association
Paper Application
paper ballot
paper trail
paperback writer
paperless
parabolic
paraeducator
paragraph

товхимол
Пан Америкийн Нийгэмлэг
Цаасан өргөдөл
цаасан саналын хуудас
цаасан мөр
цаасан хавтастай зохиолч
цаасгүй
ёгт
туслах сурган хүмүүжүүлэгч
догол мөр

paralegal

хууль зүйн шинжлэх ухааны мэргэжилтэн

paralegal student

хууль зүйн шинжлэх ухааны оюутан

Pacific Regional Ballet Association
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paramedics
paraprofessional
paratransit
parcel
parcel maps
parcel tax
parent
Parent Teacher Assocation (PTA)
Reflections
Parent Teacher Student Association
(PTSA)
Parents Booster Club
Parents Committee for Academic
Excellence
Parent-Teacher Association
parish hall
park and ride
park improvements
park superintendent
parking at your polling place
parking meters
parks commissioner
parliamentarian
parole
parole agent
parole board judge

эмнэлгийн ажилтнууд
дунд боловсролтой ажилтан
паратрансит
илгээмж
илгээмжийн газрын зураг
илгээмжийн татвар
эцэг эх
Эцэг Эх, Багшийн Холбоо (ЭЭБХ)-ны
Санал

Эцэг Эхийн Сэргээгч Клуб
Эрдмийн Шилдгүүдийн Эцэг Эхийн
Хороо
Эцэг Эх, Багш нарын Холбоо
сүм хийдийн танхим
зогсоол, аялал
парк сайжруулалтууд
паркийн харгалзагч
санал авах газрын зогсоол
машины зогсоол
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөөлөгч
парламентын гишүүн
тэнсэн суллах
тэнсэн суллах агент
тэнсэн харгалзах зөвлөлийн шүүгч

parole board representative

тэнсэн харгалзах зөвлөлийн төлөөлөгч

parole officer
partial
partisan (person)
partisan (politics)
partisan offices
partisan public office
partners in democracy
partners program
party affiliation
party central committee
party county central committee
party county council
party county council member
party endorsement
party label

тэнсэн суллах офицер
хэсэгчилсэн
партизан (хүн)
партизан (улс төр)
партизаны алба
намын гишүүдийн олон нийтийн алба
ардчиллын түншүүд
түншүүдийн хөтөлбөр
намын харьяалал
намын төв хороо
намын тойргийн төв хороо
намын тойргийн зөвлөл
намын тойргийн зөвлөлийн гишүүн
намын батлах
намын сэтэр
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party nominated
party preference
party regional director

pension

намаас нэр дэвшигдсэн
намын сонголт
намын бүсийн захирал
Өнгөрсөн Ерөнхийлөгч цагдаагийн
комисс
хуврага
патентын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
патент чанарын инженер
өвчин үүсгэгч бичил биетэн
Мэдээллийг Дамжуулах Суваг Сайн
Дурын Буяны Эмнэлэг
өвчтөн бүртгэлийн ажилтан
өвчтөний нөөцийн ажилтан
эргүүлийн хэлтэс
эргүүлийн цагдаагийн түрүүч
харгалзагч
ломбардийн эзэн
төлөх ёстой төлбөр
төлөлт
төлбөр
бондын төлбөр
өрийн төлбөр
орлогын бондын төлбөр
төлбөрийн боловсруулагч
цалингийн тооцоо
цалингийн суутгал
цалингийн хугацаа
энх тайван, эрх чөлөө
Энх тайван ба эрх чөлөөний тойргийн
хороо
Энх тайван, эрх чөлөөний нам
энх тайвны ажилтан
Энхтайвны офицеруудын холбоо
хүүхдийн эмч
эрүүгийн хууль
торгууль
худал мэдүүлэг өгөх шийтгэл
хүлээгдэж буй арга хэмжээ
хүлээгдэж байгаа шүүн таслах
ажиллагаа
тэтгэвэр

pension and retirement system boards

тэтгэвэр, тэтгэврийн системийн самбар

Past President Police Commission
pastor
patent attorney
patent reliability engineer
pathogen
Pathways Volunteer Hospice
patient registration clerk
patient resource worker
patrol division
patrol sergeant
patron
pawnbroker
payable
paying
payment
payment of bonds
payment of debt
payment of revenue bonds
payment processor
payroll
payroll deduction
payroll period
peace and freedom
Peace and Freedom County Committee
Peace and Freedom Party
peace officer
Peace Officer Association
pediatrician
penal code
penalties
penalty of perjury
pending action
pending trial
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Pentecostal of God
per capita
per hour
percentage card game
performance audit
performance bond periodic surveys of
proprietary departments
performing songwriter
periodic review
permanent absentee application
permanent absentee voter
permanent absentee voter status
permanent rank
permanent vote by mail

Бурханы Пентекостал
нэг хүнд ногдох
цаг тутамд
хөзрийн тоглоомын хувь хэмжээ
гүйцэтгэлийн аудит
өмчийн хэлтсийн гүйцэтгэлийн бондын
үечилсэн судалгаа
дууны ая зохиогч
үе үе хянах
хугацаагүй чөлөөний өргөдөл
байнгын эзгүй байгаа сонгогч
байнгын ирцгүй сонгогчийн статус
байнгын зэрэг
тогтмол шуудангаар санал өгөх
тогтмол шуудангаар санал өгөх сонгогч
(ТШСӨС)
тогтмол шуудангаар саналаа өгөх
сонгогчийн өргөдөл
тогтмол шуудангаар санал өгөх
сонгогчдын статус
зогсоолын зөвшөөрөл
зөвшөөрөлүүд
хувийн
хувь хүний орлогын албан татвар
боловсон хүчин
хэлэлцүүлгийн эсрэг хүмүүсийн гарын
үсэг
хэлэлцүүлгийг дэмжигч хүмүүсийн
гарын үсэг
хэлэлцүүлгийн эсрэг хүмүүсийн гарын
үсгийн няцаалт
хэлэлцүүлгийг дэмжигч хүмүүсийн
гарын үсгийн няцаалт
гэрийн тэжээвэр амьтны эмч
өргөдөл
Нэр дэвшүүлэх өргөдөл
өргөдөл зохион байгуулагч
сонгууль явуулах тухай өргөдөл
бага мөнгөний сан
жижиг тангарагтны шүүх
эм зүйн техникч
эм зүйч
эмийн сангийн техникч

permanent vote-by-mail voter (PVBMV)
permanent vote-by-mail voter application
permanent vote-by-mail voter status
permit parking
permits
personal
personal income tax
personnel
persons signing argument against
persons signing argument in favor of
persons signing rebuttal to the argument
against
persons signing rebuttal to the argument
in favor of
pet doctor
petition
Petition for Nomination
petition organizer
petition to hold election
petty cash fund
petty jury
pharmaceutical technician
pharmacist
pharmacy technician
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phasing schedule
phenomenal
philosopher
philosophy
phony drug war
photographer
physical exam
physical plant
physical qualifications
physical therapist
physician
physicist
piano instructor
pick-up & drop-off zone
pilates teacher
Pilgrim Congregational Church
pink provisional envelope
pipe fitter
pipeline engineer
plaintiff
plan
plan member

planner
planner-business
planning
planning agency

үе шаттай хуваарь
гайхалтай
гүн ухаантан
гүн ухаан
хуурамч эмийн тэмцэл
гэрэл зурагчин
эмчийн үзлэг
биет ургамал
биеийн чадвар
Физик эмчилгээний эмч
эмч
физикч
төгөлдөр хуурын багш
хүлээн авах, орхих бүс
Пилатес багш
Мөргөлчдийн сүм хийд
ягаан болзолт дугтуй
дамжуулах хоолойн засварчин
дамжуулах хоолойн инженер
гомдол гаргагч
төлөвлөгөө
төлөвлөлтийн гишүүн
Төлөвлөсөн Эцэг Эхийн Үйл
Ажиллагааны Сан
төлөвлөгч
төлөвлөгч-бизнес
төлөвлөлт
төлөвлөлтийн агентлаг

Planning and Conservation League

Төлөвлөлт ба байгаль хамгаалах лиг

Planned Parenthood Action Fund

Planning and Transportation Commission
(P&TC)
Planning Commission
planning commissioner
plant equipment operator
plant geneticist
plant manager
plant operator
plant security aide
plasterer
platform
play area
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Төлөвлөлт баТээврийн Хороо (Т&ТХ)
Төлөвлөлтийн Хороо
төлөвлөлтийн хорооны гишүүн
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн
оператор
ургамлын гарал зүйн судлаач
үйлдвэрийн менежер
үйлдвэрийн оператор
үйлдвэрийн аюулгүй байдлын туслах
засал чимэглэл
платформ
тоглоомын талбай
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play video

Police Association president
Police Auxiliary Committee
police cadet
police captain
police chief
Police Chiefs' Association

видео тоглуулах
тоглоомын талбайн аюулгүй байдал,
дахин боловсруулах үнэлгээ
тоглоомын талбай
жүжгийн зохиолч
гэм буруугаа хүлээнэ
тэмдэглэнэ үү
хэвлэнэ үү
амлалт
сантехникч
ус түгээгүүрийн ажил
ус түгээгүүрийн ажил, ариутгах
татуургын систем
ус түгээгүүрийн ажил гүйцэтгэгч
хөзрийн хориг
педиатр
яруу найрагч
цагдаа
Цагдаа, Гал Түймэртэй Тэмцэх
Ажилчдын Тэргүүлэгчид
Цагдаагийн холбооны ерөнхийлөгч
Цагдаагийн туслах хороо
цагдаагийн сургуулийн сурагч
цагдаагийн ахмад
цагдаагийн дарга
Цагдаагийн Дарга Нарын Холбоо

police citizens patrol

цагдаагийн иргэдийн эргүүл хамгаалалт

Police Civilian Achievement Award

Цагдаагийн иргэний амжилтын шагнал

Police Commission
police commissioner
police department

Цагдаагийн Хороо
цагдаагийн төлөөлөгч
цагдаагийн хэлтэс
цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны
төв
цагдаагийн хэлтэс аман ярилцлагын
зөвлөл
цагдаагийн мөрдөгч
цагдаагийн холбоо харилцаа
цагдаагийн ерөнхий байцаагч
цагдаагийн мөрдөн байцаагч
цагдаагийн лаборатори
цагдаагийн дэслэгч

playground safety and recycling account
playing field
playwright
pleads guilty
please note
please print
pledge
plumber
plumbing
plumbing and sewer systems
plumbing contractor
pocket veto
podiatrist
poet
police
Police and Fire Labor Leaders

police department operation center
police department oral interview board
police detective
police dispatch
police inspector general
police investigator
police laboratory
police lieutenant
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police officer
Police Officers Association

Цагдаагийн албан хаагч
Цагдаагийн Алба Хаагчдын Холбоо

police officers research

цагдаагийн албан хаагчдын судалгаа

Police Officers Research Association,
state & local

Цагдаагийн Алба Хаагчдын Судалгааны
Холбоо, муж, орон нутгийн

police operations center
police or fire academies
police photographer
police power
police protective league
police satellite center
police sergeant
police service representative
police stations
police volunteer
policeman
policewoman
policy
policy analyst
political
political action committee
political analyst
political appointee

цагдаагийн үйл ажиллагааны төв
цагдаа эсвэл галын академи
цагдаагийн гэрэл зурагчин
цагдаагийн хүч
цагдаагийн хамгаалалтын холбоо
цагдаагийн хиймэл дагуулын төв
цагдаагийн түрүүч
цагдаагийн албаны төлөөлөгч
цагдаагийн газар
цагдаагийн сайн дурын ажилтан
эрэгтэй цагдаа
эмэгтэй цагдаа
бодлого
бодлогын шинжээч
улс төрийн
улс төрийн үйл ажиллагааны хороо
улс төрийн шинжээч
улс төрийн томилгоо

political campaign coordinator

улс төрийн кампанит ажлын зохицуулагч

political campaign organizer
political campaign worker
political consultant
political organizer
political party
political party affiliation
political party statements of purpose
Political Reform Act
political reform educator
political registration director
political science
poll officer
Poll Pass
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улс төрийн кампанит ажлыг зохион
байгуулагч
улс төрийн сурталчилгааны ажилтан
улс төрийн зөвлөх
улс төрийн зохион байгуулагч
Улс төрийн нам
улс төрийн намын харьяалал
улс төрийн намын зорилгын талаархи
мэдэгдэл
Улс төрийн шинэчлэлийн тухай хууль
улс төрийн шинэчлэлийн сурган
хүмүүжүүлэгч
улс төрийн бүртгэлийн захирал
Улс төрийн шинжлэх ухаан
санал асуулгын ажилтан
Санал асуулгын хуудас
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poll section ban
poll star device
poll watcher
poll worker
polling place
polling place location
polls
polls open and close
polls section
pollwatcher
pool service technician
pooled money investment account
Pooled Money Investment Board
popular vote
Pop-Up Vote Center
pornographic material
port police
port warden
portfolio
portfolio turnover rate
position
possession, management and control of
airport assets
possession, management and control of
assets
possession, management and control of
the harbor assets
possession, management and control of
water and power assets
post
Post Baccalaureate Fellow for Educational
Outreach
post offices
post paid
post patriarchal values

санал асуулгын хэсгийн хориг
санал асуулгын гол төхөөрөмж
санал асуулгын ажиглагч
санал асуулгын ажилтан
санал асуулга авах газар
санал асуулга авах байршил
санал асуулгууд
санал асуулга нээлттэй, хаалттай
санал асуулгын хэсэг
санал асуулга ажиглагч
усан сангийн үйлчилгээний техникч
хөрөнгө оруулалтын данс
Хөрөнгө Оруулалтын Зөвлөл
түгээмэл санал
Санал Өгөх Шуурхай Төв
садар самуун материал
боомтын цагдаа
боомтын захирагч
багц
багцын эргэлтийн үзүүлэлт
байрлал
эд хөрөнгө, нисэх онгоцны буудлын
хөрөнгийн удирдага болон хяналт
эд хөрөнгө, хөрөнгийн удирдага болон
хяналт
эд хөрөнгө, боомтын хөрөнгийн
удирдага болон хяналт
эд хөрөнгө, ус, эрчим хүчний хөрөнгийн
удирдага болон хяналт
шуудангийн салбар
Боловсролын Суртал Нэвтрүүлэг
Бакалаврын Дараах Судлаач
шуудангийн газрууд
төлөгдсөн шуудан
эцгийн эрхт ёсны дараах үнэт зүйлс

post production supervisor

үйлдвэрлэлийн дараах үйл явцын ахлагч

postal employee
postal service
post-graduate degree
posting
poverty
power contracts

шуудангийн ажилтан
шуудангийн үйлчилгээ
төгсөлтийн дараахь зэрэг
байршуулах
ядуурал
эрчим хүчний гэрээ
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power of attorney not acceptable
power plant operator
power revenue fund
power to issue debt

итгэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй
цахилгаан станцын оператор
эрчим хүчний орлогын сан
өр төлбөрийг гаргах эрх мэдэл
байгууламжийн өргөтгөлийг захиалах
хүч
эрх мэдэл
эрх мэдэл, үүрэг
усны хагарлын практик
сонгуулийн хэсэг
Сонгуулийн Хэсгийн Саналын Хуудас
Уншигч (СХСХУ)
сонгуулийн хэсгийн хороо
хэсгийн хороонд хориг тавих
хэсгийн хорооны удирдах зөвлөлийн
гишүүн
хэсгийн ахлагч
хэсгийн хороо үгүй.
хэсгийн төлөөлөгч
хэсгийн техникч
хэсгийн ажилчин
өмнөх
урьдчилан тодорхойлсон
зогсоолын хязгаарлалт
давуу эрхтэй тал
Жирэмсний Дэд Хөтөлбөр
өмнөх- к
хуулийн бэлтгэл оюутан
урьдчилсан байцаалт
анагаахын бэлтгэл оюутан
дээд зэргийн
худалдаанд оролцогчдыг урьдчилсан
шалгаруулалт
Пресбитериан
Пресбитериан сүм
сургуулийн өмнөх насны
сургуулийн өмнөх насны зөвлөл
сургуулийн өмнөх насны захирал
сургуулийн өмнөх насны багш
эрх хэмжээ
одоогийн зөвлөх
хотын даргад танилцуулах
байгаль хамгаалагч

power to order extensions of facilities
powers
powers and duties
practice of hydraulic fracking
precinct
Precinct Ballot Reader (PBR)
precinct board
precinct board ban
precinct board member
precinct captain
precinct no.
precinct officer
precinct technician
precinct worker
predecessor
predefined
preferential parking restrictions
preferred party
Pregnancy Minor Program
pre-k
pre-law student
preliminary hearing
pre-med student
premium
prequalification of bidders
Presbyterian
Presbyterian church
pre-school
preschool board
pre-school director
pre-school teacher
prescribe
present council
presentation to mayor
preservationist
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preserved
president

нөөцлөгдсөн
ерөнхийлөгч

president California organization of police
& sheriffs

Ерөнхийлөгч, Цагдаа, Шерифүүдийн
Калифорниагийн байгууллага

president California School Employees
Association
president elect
president of the council
president of the United States
president pro tem of the council
president pro tempore
presidential elector
presidential preference

Ерөнхийлөгч, Калифорниагийн
Сургуулийн Ажилчдын Холбоо
Сонгогдсон Ерөнхийлөгч
зөвлөлийн ерөнхийлөгч
АНУ-ын ерөнхийлөгч
зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн орлогч
ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн орлогч
ерөнхийлөгчийн сонгогч
ерөнхийлөгчийн сонголт

Presidential Primary Election

Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгууль

presiding justice

presiding municipal judge
press release
prestigious award
prevailing party
prevailing wage
prevent
price for purchase
pricing department manager
pricing manager
priest
primary care physician
primary election
primary nominating
primary nominating and consolidated
elections

шударга ёсыг тэргүүлэх
даргалагч шүүх, давж заалдах шатны
шүүх
хотын шүүгчийн тэргүүлэх
Хэвлэлийн мэдээлэл
нэр хүндтэй шагнал
гол нам
гол цалин
урьдчилан сэргийлэх
худалдан авах үнэ
үнийн бодлогын хэлтсийн менежер
үнийн бодлогын менежер
лам хувраг
анхан шатны тусламжийн эмч
анхан шатны сонгууль
анхан шатны нэр дэвшүүлэх
анхан шатны нэр дэвшүүлэх, нэгтгэх
сонгууль

primary nominating elections

анхан шатны нэр дэвшүүлэх сонгууль

Princess and Guides Program
principal
principal and interest

Гүнж ба Хөтөч Хөтөлбөр
захирал
үндсэн болон хүү
иргэний барилгын ерөнхий инженерийн
үндсэн
барилгын үндсэн байцаагч
зарчимч, бодит шийдлүүд

presiding justice, court of appeal

principal civil engineering
principal construction inspector
principled and practical solutions
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print

хэвлэх
дахин боловсруулсан цаасан дээр
хэвлэв
хэвлэгч
хэвлэх зуучлагч
хэвлэх бизнес эрхлэгч
нас гүйцэхээс өмнө
хувийн
хувийн аж үйлдвэрийн зөвлөл
хувийн мөрдөн байцаагч
хувийн байгууллагууд
хувийн борлуулалт
Хувийн сургууль
Хувийн хэвшил
ахмадын нууц
хувийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
хувьчлал
давуу эрх
мэргэжсэн
үнэгүй
харьцаа
түр хугацааны
түр хугацааны
түр хугацааны
идэвхтэй
магадлалтай
магадлан итгэмжлэл
туршлагатай мөрдөн байцаагч
туршлага
туршалтийн хэлтэс
туршалтийн ажилтан
туршилтын хугацаа
асуудал
журамласан тогтоол
үйл ажиллагаа
журмын сонголтын үйл ажиллагаа
үнэт цаасуудыг үргэлжлүүлэх
татвараа үргэлжлүүлэх
үргэлжлүүлж байна
орлого
татварын орлого
борлуулалтын орлого

printed on recycled paper
printer
printing broker
printing business owner
prior to maturity
private
private industry council
private investigator
private organizations
private sale
private school
private sector
private to captain
private trustee
privatization
privilege
pro
pro bono
pro rata
pro tem
pro tempore
pro tempro
pro-active
probable
probate entrust
probate investigator
probation
probation department
probation officer
probationary period
problem
procedural ordinance
procedure
procedure for adoption of ordinances
proceed of the bonds
proceed of the tax
proceeding
proceeds
proceeds of taxes
proceeds of the sale
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process engineering manager

боловсруулалтын инженерийн менежер

process of taxes
procurement administrator
producer
product designer
production company owner
production department
production engineer
production fee
production mechanic
production planner
productivity commission
pro-family
professional
professional practice
professional standards advocate
professionalism
professor
professor emeritus

онцгой эрхүүдийн олголт, зөвшөөрөлүүд
лицензүүд олгох болон, түрээслэлт рүү
орох үйл явц
татварын үйл явц
худалдан авалтын удирдлага
найруулагч
бүтээгдэхүүний зохион бүтээгч
үйлдвэрлэлийн компанийн эзэн
үйлдвэрлэлийн хэлтэс
үйлдвэрлэлийн инженер
үйлдвэрлэлийн төлбөр
үйлдвэрлэлийн механик
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгч
бүтээмжийн хороо
гэр бүлийн мэргэжилтэн
мэргэжилтэн
мэргэжлийн дадлага
мэргэжлийн стандартыг дэмжигч
мэргэжлийн ур чадвар
профессор
профессор гавьяат

professor, American Government

профессор, Америкийн засгийн газар

program analyst
program director
program manager
programmatic environmental impact
statement
programmer
prohibition
prohibition of underwriter gifts and political
contributions
prohibition on council member serving in
other capacity
prohibition on leasing harbor property as
excess
prohibition on reappointment
project
project administrator
Project Angel Tree
project coordinator

хөтөлбөрийн шинжээч
хөтөлбөрийн захирал
хөтөлбөрийн менежер
хөтөлбөртэй байгаль орчинд нөлөөлөх
мэдэгдэл
програмист
хориг
даатгуулагчийн бэлэг болон улс төрийн
хувь нэмрийн хориг
зөвлөлийн гишүүн бусад албан тушаалд
ажиллахыг хориглох
боомтын үл хөдлөх хөрөнгийг хэтрүүлэн
түрээслэхийг хориглох
томилохыг хориглох
төсөл
төслийн удирдагч
Төслийн Элч Мод
төслийн зохицуулагч

process for granting franchises, permits,
licenses and entering into leases
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Property Sales Person
property tax

Төслийн Манлайлал Арга Барил
Хөтөлбөр
төслийн удирдагч
төслийн менежер
төслийн ухаалаг санал хураалт
амьдралыг дэмжсэн
урамшуулал
сурталчлах
тулгуур үйлдвэрлэгч
эд хөрөнгө, ашиг сонирхол
үл хөдлөх хөрөнгийн шугам
үл хөдлөх хөрөнгийн менежер
үл хөдлөх хөрөнгийн эзэн
үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгчдийн
холбоо
Хөрөнгийн Борлуулалтын Ажилтан
үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

property taxpayer counsel

эд хөрөнгийн татвар төлөгчийн зөвлөгөө

proponent
proportional representation
proposal
proposed

дэмжигч
тэнцүү төлөөлөл
санал
санал болгосон
Санал болгосон 2000 оны Олон
Нийтийн Аюулгүй Байдлыг Хангах
Байгууламжуудын Бондын Үүргийн
Ерөнхий Бонд
санал болгож буй нэмэлт өөрчлөлт
санал болгосон төсөв
санал
өмчийн хэлтэсүүд
бизнес эрхлэгч
шүүх
яллах прокурор
яллах иргэний прокурор
мөрдөн байцаагч
шүүхийн мөрдлөг
шүүхийн мөрдлөгийн эсрэг
прокурор
хэтийн төлөв
хамгаалагдсан түүхэн нөөц
гүний усны нөөцийг хамгаалах
батлагдсан манлайлал

Project Lead The Way Program
project leader
project manager
project vote smart
pro-life
promotion
promulgating
prop maker
property and interests
property line
property manager
property owner
property owners association

Proposed 2000 Public Safety Facilities
Bond General Obligation Bond
proposed amendment
proposed budget
proposition
proprietary departments
proprietor of business
prosecute
prosecuting attorney
prosecuting civil attorney
prosecuting investigator
prosecution
prosecutions against
prosecutor
prospect
protected historic resource
protecting groundwater resources
proven leadership
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provide
provide for
provides
provision
provision of quarters
provisional ballot
provisional ballot envelope
provisional voter receipt
provisional voting
provisional voting guide
prudent person standard
psychiatrist
psychological counselor
psychologist
psychotherapist
public
public affairs
public affairs specialist
public agency
public assistance
public body
public citizen
Public Comment Period
Public Consultation Meeting
public contract code
public corruption fighter
public defender
public defense attorney
public education

public employee
public financing
public health
Public Hearing
public housing
public improvements
public information officer

хангах
хангах
хангадаг
заалт
улирлын хангамж
болзолт санал хуудас
болзолт санал хуудасны дугтуй
болзолт санал өгөгчдийн баримт
болзолт санал хураалт
болзолт санал өгөх гарын авлага
хянамгай хүний стандарт
сэтгэцийн эмч
сэтгэлзүйн зөвлөгч
сэтгэл зүйч
сэтгэл засалч
олон нийтийн
олон нийтийн харилцаа
олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
олон нийтийн агентлаг
олон нийтийн туслалцаа
олон нийтийн цогцолбор
нийтийн иргэн
Олон нийтийн сэтгэгдлийн хугацаа
Олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалт
олон нийтийн гэрээний код
олон нийтийн авлигатай тэмцэгч
олон нийтийн хамгаалагч
олон нийтийн өмгөөлөгч
олон нийтийн боловсрол
олон нийтээс сонгогдсон албан
тушаалтнууд
төрийн албан хаагч
нийтийн санхүүжилт
Олон нийтийн эрүүл мэнд
Нийтийн сонсгол
нийтийн орон сууц
олон нийтийн сайжруулалт
олон нийтийн мэдээллийн ажилтан

public inspection period

олон нийтийн хяналт шалгалтын хугацаа

public interest attorney

нийтийн ашиг сонирхлын өмгөөлөгч
олон нийтийн оролцооны
администратор

public elected officials

public involvement administrator
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public law
public librarian
Public Library Construction and
Renovation Bond Act
public matching funds

төрийн хөдөлмөрийн менежментийн
удирдлага
нийтийн хууль
нийтийн номын санч
Нийтийн номын сан барих, шинэчлэх
бондын тухай бичиг баримт
нийтийн тохирох сан

public matching funds and campaign
expenditure limitations

олон нийтэд тохирсон хөрөнгө,
сурталчилгааны зардлын хязгаарлалт

public officer
public opinion
public peace
public policy
public projects
public reference librarian
public relations
public resources code
public rights attorney
public safety

төрийн албан хаагч
олон нийтийн бодол
олон нийтийн энх тайван
төрийн бодлого
олон нийтийн төслүүд
нийтийн лавлах номын санч
олон нийтийн харилцаа
нийтийн нөөцийн код
олон нийтийн эрхийн өмгөөлөгч
олон нийтийн аюулгүй байдал

Public Safety Committee

Олон нийтийн аюулгүй байдлын хороо

public safety facilities

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах
байгууламж

public safety officer

олон нийтийн аюулгүй байдлын ажилтан

public school
public school teacher
public sector manager
public servant
public service announcement
public services
public services director
public speaker
public system consultant
public transit
public utilities
public work
Public Works Department
publication

төрийн сургууль
улсын сургуулийн багш
төрийн секторын менежер
төрийн албан хаагч
нийтийн үйлчилгээний зар
нийтийн үйлчилгээ
нийтийн үйлчилгээний захирал
олон нийтийн илтгэгч
олон нийтийн системийн зөвлөх
нийтийн тээвэр
нийтийн аж ахуй
олон нийтийн ажил
Олон нийтийн ажлын алба
нийтлэл
журмуудыг хэвлэн нийтлэх эсвэл
байршуулах
нийтлэгч

public labor management administration

publication or posting of ordinances
publicist
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publish
publisher
publisher and author
puff ads
pugilist instructor
punch card
punch card voting system
puncher
purchases
purchasing
purple heart medal
purpose
pursuant to
push poll
quadrant
qualifications
qualified
qualified voter
Quality and Productivity Commission
quality assurance
quality control
quality management
quality of life
quarters
quasi-judicial
quasi-municipal corporation
Quick Response (QR) Code
quick steps to voting
quo warranto
quorum
rabbi
radar man and air gunner
radio
radio announcer
radio program director
radio show host
radio talk host
radiological technologist

нийтлэх
хэвлэн нийтлэгч
хэвлэн нийтлэгч, зохиолч
хэтрүүлэг сурталчилгаа
нударган зодооны багш
карт цоолох
карт цоолох санал өгөлтийн систем
цоолтуур
худалдан авалтууд
худалдан авах
ягаан зүрхний одон төрийн шагнал
зорилго
дагуу
санал асуулга түлхэх
квадрат
шаардлага хангалт
шаардлага хангасан
шаардлага хангасан сонгогч
Чанар ба бүтээмжийн комисс
чанарын баталгаа
чанарын шалгалт
Чанарын менежмент
амьдралын чанар
улирал
урьдчилсан шүүх
хагас-хотын корпорац
Түргэн Хариу Өгөх (ТХӨ) Код
санал өгөх хурдан алхамууд
баталгааны байдал
чуулга
еврей шашны лам
радарын хүн ба агаарын буучин
радио
радио зарлагч
радио нэвтрүүлгийн найруулагч
радио нэвтрүүлгийн хөтлөгч
радио ярианы хөтлөгч
радиологийн технологич
төмөр замын дамжин өнгөрөх байдлын
үнэлгээ
төмөр замын сумчин
төмөр замын ажилтан

rail transit assessments
railroad switchman
railroad worker
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Rainy Day Fund
raise test scores
raise the bar
ramp
ranch camp
rancher

range area
rank choice voting
rank-and -file

хямралын сан
шалгалтын оноог нэмэгдүүлэх
үе давхрага нэмэх
налуу зам
фермийн газар
фермер
цагаан толгойн үсгийн тохиолдлын
сугалаа
тохиолдлын цагаан толгойн үсгийн
сугалаа
хэсэг бүс
санал хураалтын сонголтын зэрэг
зэрэглэл болон бичиг данс

ranked choice voting

эрэмбэлсэн сонголтын санал хураалт

random alphabet drawing
randomized alphabet drawing

rapid transit
rate
rate of contribution
rate of taxation
rate setting
rates and charges
rates of withdrawal
rates, rules and regulations
ratification
ratify

түргэн дамжин өнгөрөх
хувь хэмжээ
шимтгэлийн хувь хэмжээ
татварын хувь хэмжээ
хувь хэмжээны тохиргоо
хувь хэмжээ, төлбөр
зардлын хувь хэмжээ
хувь хэмжээ, дүрэм, журам
батламж
батлах
АШСӨБ ( Алсаас Шуудангаар Санал
RAVBM (Remote Accessible Vote by Mail)
Өгөх Боломж )
Read Across America Day
Америк Даяарх Уншлагын Өдөр
reading and literacy improvement
уншлага, бичиг үсэг сайжруулах
reading recovery
уншлага сэргээх
Ready, Set, Read
Бэлэн, тохируул, унш
real estate (RE) broker
үл хөдлөх хөрөнгө (ҮХХ) зуучлагч
Real Estate Korean American Brokers
Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Солонгос Америк
Association
Зуучлагчдын Холбоо
real estate salesperson
үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулагч
real property appraiser
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээчин
realignment
шинэчлэлт
realtor
үл хөдлөх хөрөнгийн агент
realtor consultant
үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх
realtors director
үл хөдлөх хөрөнгийн захирал
үл хөдлөх хөрөнгө / үнэт цаасны
realty/securities broker
зуучлагч
reappointment
дахин томилгоо
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reapportion
reasonable
reassignments
rebate
rebuttal to argument against
rebuttal to argument in favor of

дахин хувиарлалт
боломжит
дахин томилгоо
хөнгөлөлт
үндэслэлийн эсрэг няцаалт
үндэслэлийн дэмжилтийн няцаалт

rebuttal to the argument against measure

арга хэмжээ эсрэг үндэслэлийг няцаах

rebuttal to the argument for measure

арга хэмжээний үндэслэлийн няцаалт

rebuttals
recall
recall answer
recall ballot

recall petition
recall prevails
recall statements
recall to active duty
receiving clerk
reception
receptionist
recital
recite on the face of the bonds
reclaimed water
reclamation board
recognition
recommendations
reconcile
record message
recorder
records
recount
recount process
recreation
Recreation and Park District

няцаалтууд
эргүүлэн татах, хүчингүй болгох
хариултыг хүчингүй болгох
саналын хуудсыг хүчингүй болгох
кампанит ажлын зохион байгуулагчийг
эргүүлэн татах
сонголтыг хүчингүй болгох
эргүүлэн татах үндэслэл
төрийн албан тушаалтны эргүүлэн
таталт
өргөдлийг эргүүлэн татах
татан буулгалт давамгайлдаг
мэдэгдлийг хүчэнгүй болгох
идэвхтэй ажил үүрэгт татах
хүлээн авах ажилтан
хүлээн авалт
хүлээн авагч
өгүүлэх
бондын нүүрэн дээр өгүүлэх
сэргээгдсэн ус
нөхөн сэргээлтийн зөвлөл
хүлээн зөвшөөрөх
зөвлөмж
эвлэрэх
мессеж бичих
бичигч
бүртгэл
дахин тоолох
дахин тоолох үйл явц
амралт
Амралт, цэцэрлэгт хүрээлэн

Recreation and Parks Department

Амралт, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хэсэг

recall campaign organizer
recall election
recall grounds
recall of public officer
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recreation supervisor
recreational
recruit
recruitment and selection
recycling

reform
reform party
refrigeration
refund bonds
refund of contributions
regional
regional board

амралт, сувиллын ахлагч
амралт
ажилд авах
ажилд авах, сонгон шалгаруулах
дахин боловсруулах
дахин боловсруулах хөтөлбөрийн
зохицуулагч
эргүүлэн авах боломжтой
чөлөөлөлт
дахин төлөвлөлт
Дахин Төлөвлөлтийн Газрын Хяналтын
Хороо
Дахин Төлөвлөлтийн Төслийн Бүсийн
Хороо
дахин хуваарилалт
захирамжаар дахин хуваарилах
Дахин Хуваарилах Зөвлөл
дахин хуваарилах үйл явц
төсвийг бууруулах
төрийн сангийн эрэлтийг бууруулах
улаан модны ой
дахин сонгох
дахин сонгууль
хөндлөнгийн шүүгч
ард нийтийн санал асуулга
бүх нийтийн санал асуулга
санал асуулгын арга хэмжээ
ард нийтийн санал асуулгын тогтоол
ард нийтийн санал асуулгын дүрэм
дахин санхүүжилт
газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн
ажилтан
шинэчлэл
шинэчлэлийн нам
хөргөлт
үнэт цаасны буцаан олголт
шимтгэлийг буцаан олгох
бүс нутгийн
бүс нутгийн зөвлөл

regional environmental leader

бүс нутгийн байгаль орчны тэргүүлэгч

Regional Occupation Program Commission

Бүс Нутгийн Ажил Эрхлэлтийн
Хөтөлбөрийн Хороо

recycling programs coordinator
redeemable
redemption
redevelopment
Redevelopment Agency Oversight
Committee
Redevelopment Project Area Committee
redistricting
redistricting by ordinance
Redistricting Commission
redistricting process
reduce budget
reduction of demand on treasury
redwood forests
re-elect
re-election
referee
referenda petition
referendum
referendum measure
referendum ordinance
referendum statute
refinance
refinery worker
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Regional Occupational Program

Бүс Нутгийн Ажил Мэргэжлийн Хөтөлбөр

Regional Vector Control Board
register
register to vote
registered
registered home address
registered voters
registrable
registrar of records
registrar of voters (office)
registrar of voters (title)
registrar of voters
Registrar-Recorder
registrar's office
registration
registration by mail form
registration certificates
registration form
registration request line
registration-by-mail

regular city elections

Бүсийн Чиглэлийн Хяналтын Зөвлөл
бүртгүүлэх
санал өгөхөөр бүртгүүлэх
бүртгэгдсэн
бүртгэлтэй гэрийн хаяг
бүртгэгдсэн сонгогчид
бүртгүүлэх боломжтой
бүртгэлийн бүртгэгч
сонгогчдын бүртгэгч (ажлын алба)
сонгогчдын бүртгэгч (гарчиг)
сонгогчдын бүртгэгч
Бүртгэл бүртгэгч
бүртгэлийн газар
бүртгэл
шуудангаар бүртгүүлэх
бүртгэлийн гэрчилгээ
бүртгэлийн маягт
бүртгэлийн хүсэлтийн мөр
шуудангаар бүртгүүлэх
Сонгуулийн Боловсролын Байнгын
Зөвлөл
хотын ээлжит сонгууль

regular grand jury

Байнгын үндсэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн

Regular Board of Education Elections

regular session
regulation
regulatory functions
rehabilitation and restoration
rehabilitation centers
reimbursements
reinstatement
reject
Relay for Life
released liability
reliable leadership responsive
reliable water supply
remedies for default
remodeling contractor

Байнгын хуралдаан
зохицуулалт
зохицуулалтын чиг үүрэг
нөхөн сэргээх, сэргээн босголт
нөхөн сэргээх төвүүд
нөхөн төлбөр
сэргээн босголт
татгалзах
Амьдралын буухиа
чөлөөлөгдсөн өр төлбөр
найдвартай манлайлал
найдвартай усан хангамж
өр төлбөрийг арилгах арга
засварын ажил гүйцэтгэгч
Шуудангаар Алсаас Санал Авах
Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM)
Боломжтой Санал (ШАСАБС)
removal
зайлуулах
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renovation
Rent Adjustments Commission
rent board member
rent commissioner

шинэчлэл
Түрээсийн Залруулгын Хороо
түрээсийн зөвлөлийн гишүүн
түрээсийн төлөөлөгч
түрээсийн хяналтын зөвлөлийн
төлөөлөгч
түрээсийн хяналтын төлөөлөгч
засвар, шинэчлэлт
эргэн төлөх
эргэн төлөлт
хүчингүй болгох
хүчингүй болгосон
цуцлах, дахин гаргах
няцаах
дүүргэлтийн дүүргийн төлөөлөгч
сурвалжлагч
төлөөллийн систем
төлөөлөгч
бүгд найрамдах
Бүгд найрамдах төв хороо
Бүгд найрамдах нам
бүгд найрамдах эрх мэдэл
хүсэлт
санал хүсэлт гаргах, дүгнэлтүүдийн
нийтлэл

rent control board commissioner
rent control commissioner
repairs and upgrades
repay
repayment
repeal
repealed
repeals and re-enacts
repel
replenishment district representative
reporter
representation system
representative
republican
Republican Central Committee
Republican Party
republican whip
request
requests for and issuances of opinions
required tax rate

шаардлагатай татварын хувь хэмжээ

requirements
re-register
rescue mission
research
researcher
reservation for departmental purposes
reserve
reserve funds
reserve officer
reservoir
resettlement franchises
residence
residence address
residency requirement
residential
residential community

шаардлагууд
дахин бүртгүүлэх
аврах ажиллагаа
судалгаа
судлаач
хэлтсийн зорилгоор захиалга өгөх
нөөц
нөөц сан
нөөц офицер
усан сан
нүүлгэн шилжүүлэх франчайзингууд
оршин суух газар
оршин суух хаяг
оршин суух шаардлага
орон сууц
орон сууцны нийгэмлэг
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residential taxpayer
resident's association
resolution
resource
respectfully submitted
respiratory care practitioner
respite care
respond
responsibilities
restaurant
restaurant manager
restauranteur
restoration
restore
restriction on
restrictions
restrooms
retail
retail grocer
retail manager
retail worker
retain
retired
retired administrator
retired aerospace engineer

retired army colonel
retired business owner

орон сууцны татвар төлөгч
оршин суугчдын холбоо
тогтоол
нөөц
хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдсэн
амьсгалын эмчилгээний эмч
түр асрах
хариу өгөх
үүрэг хариуцлага
ресторан
рестораны менежер
рестораны эзэн
нөхөн сэргээх
сэргээх
хязгаарлалт
хязгаарлалтууд
ариун цэврийн өрөө
жижиглэнгийн худалдаа
хүнсний жижиглэнгийн худалдаа
жижиглэнгийн худалдаа менежер
жижиглэнгийн худалдаа ажилчин
авч үлдэх
тэтгэвэрт гарсан
тэтгэвэрт гарсан удирдлага
тэтгэвэрт гарсан сансрын инженер
тэтгэвэрт гарсан нисэх онгоцны
буудлын менежер
тэтгэвэрт гарсан армийн хурандаа
тэтгэвэрт гарсан бизнес эрхлэгч

retired business woman

тэтгэвэрт гарсан ажил хэрэгч эмэгтэй

retired airport manager

retired businessman
retired businesswoman

тэтгэвэрт гарсан бизнес эрхэлдэг
эрэгтэй
тэтгэвэрт гарсан бизнес эрхэлдэг
эмэгтэй

retired educator

тэтгэвэрт гарсан сурган хүмүүжүүлэгч

retired engineer

тэтгэвэрт гарсан инженер

retired environmental engineer

тэтгэвэрт гарсан байгаль орчны инженер

retired government analyst

тэтгэвэрт гарсан засгийн газрын
шинжээч
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retired government worker

тэтгэвэрт гарсан төрийн албан хаагч

retired legal secretary

тэтгэвэрт гарсан хуулийн нарийн
бичгийн дарга

retired legalization officer

тэтгэвэрт гарсан хууль ёсны ажилтан

retired nurse
retired paralegal
retired police chief
retired political assistant
retired professor
retired school superintendent
retired school teacher
retired sheriff's lieutenant
retired teacher
retired technical writer

тэтгэвэрт гарсан сувилагч
тэтгэвэрт гарсан паралегал
тэтгэвэрт гарсан цагдаагийн дарга
тэтгэвэрт гарсан улс төрийн туслах
тэтгэвэрт гарсан профессор
тэтгэвэрт гарсан сургуулийн ахлагч
тэтгэвэрт гарсан сургуулийн багш
тэтгэвэрт гарсан шерифийн дэслэгч
тэтгэвэрт гарсан багш
тэтгэвэрт гарсан техникийн зохиолч

retired technology manager

тэтгэвэрт гарсан технологийн менежер

revenue

тэтгэвэрт гарсан үйлдвэрчний эвлэлийн
гишүүн
тэтгэвэрт гарах
тэтгэврийн зээл
тэтгэврийн сан
тэтгэврийн тогтолцоо
буцах холбоо
сайжруулах
буцах хаяг
сонгуулийн өгөөж
төлөвлөлтийн эрх мэдлийг дахин
ашиглах
орлого

Revenue and Taxation Code

Орлого ба татварын хуулийн эмхэтгэл

revenue bonds
revenue funds
revenue generated by the tax
revenue limit
revenue sharing
revenue sharing trust fund
reverend
review
review commission
revisions

орлогын бонд
орлогын сан
татвараар бүрдүүлсэн орлого
орлогын хязгаар
орлого хуваах
орлого хуваалцах итгэлцлийн сан
хүндэт хүн
тойм
хянан шалгах хороо
хяналтууд

retired union member
retirement
retirement credit
retirement fund
retirement system
retroactive
retrofit
return address
return of election
reuse planning authority
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revisions to city election procedures

хотын сонгуулийн журамын хяналтууд

revitalization zones
revitalize
revival time
revocation upon notice
revolving fund
re-zoning
ridgeline

сэргээлтийн бүсүүд
сэргээх
сэргэлтийн цаг
мэдэгдэл дээрх өөрчлөлт
эргэлтийн сан
дахин бүсчлэл
уулын оргил шугам
уулын оргил шугам хадгалах тухай
тогтоол
амьдрах эрх
худалдан авах эрх
санал өгөх эрх
эрсдлийн удирдлага
эрсдлийн менежер
зам барилгын худалдаачин
Робери-Зберг-Харрис хотын нээлттэй
орон зай ба амралт зугаалгын
хөтөлбөрийн тухай хууль
пуужингийн эрдэмтэн
дээвэрчин
дээврийн ажил гүйцэтгэгч
Оны шилдэг шинэ тоглогчийн шагнал
сарнай цэцэрлэг
жагсаалт
жагсаалтын индекс
сонгогчдын нэрсийн жагсаалт
эргэлдэгч
эргэлдэгчийн клуб
сэлүүрт завины дасгалжуулагч
резинэн лац
резинэн тамга
дүрмүүд
дүрэм журам
саналын хуудасны арга хэмжээний
үндэслэл болон эсрэг санал дэвшүүлэх
дүрмүүд
төлөө өрсөлдөх
өрсөлдөх сүүлийн шат
хоёр дахь шатны сонгууль
Сакраменто хотын татвар төлөгчдийн
эрхийн холбоо

ridgeline preservation ordinance
right of life
right to purchase
right to vote
risk management
risk manager
road construction salesman
Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space
and Recreational Program Act
rocket scientist
roofer
roofing contractor
Rookie of the Year Award
rose garden
roster
roster index
roster of voters
rotary
rotary club
rowing coach
rubber seal
rubber stamp
rules
rules and regulations
rules for submitting arguments for and
against ballot measures
run for
runoff
runoff election
Sacramento City Taxpayers' Rights
League
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safe drinking water
safe house
safe neighborhoods

аюулгүй ундны ус
аюулгүй байшин
аюулгүй хөршүүд
Аюулгүй, Цэвэр, Найдвартай Ус
Хангамжийн Үнэт Цаасны Тухай Баримт
Бичиг

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond
Act
Safer Sex In The Adult Film Industry Act

Насанд Хүрэгчдийн Кино Үйлдвэрлэл
Дэхь Аюулгүй Сексийн Баримт Бичиг

safety members pension

аюулгүй байдлын гишүүдийн тэтгэвэр

safety net services

аюулгүй байдлын сүлжээний үйлчилгээ

safety project
salaries
salary
salary guidelines
salary setting
sale of city property

аюулгүй байдлын төсөл
цалингууд
цалин
цалингийн удирдамж
цалингийн хэмжээ
хотын үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний
худалдаа
үнэт цаасны худалдаа
ус, цахилгаан эрчим хүчий худалдаа,
солилцоо
борлуулалт
борлуулалтын менежер
борлуулалтын төлөөлөгч
худалдааны татвар
борлуулалт, маркетингийн зөвлөх
худалдагч эрэгтэй
худалдагч
худалдагч эмэгтэй
аврагч арми
саналын хуудасны загвар
саналын хуудасны загвар товхимол
саналын хуудасны загвар бүлэг
саналын хуудасны загвар эмхэтгэл
саналын хуудасны загвар орчуулга
эрүүл ахуйн дүүрэг
эрүүл ахуй
бохир ус зайлуулалт, усны агентлаг
ариун цэврийн байгууламжийн
гүйцэтгэгч

sale of public utilities
sale of the bonds
sale or exchange of water and power
sales
sales manager
sales representative
sales tax
sales, marketing consultant
salesman
salesperson
saleswoman
salvation army
sample ballot
sample ballot booklet
sample ballot group
sample ballot pamphlet
sample ballot translation
sanitary districts
sanitation
sanitation and water agency
sanitation contractor
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satellite communications technician

savings
savings and loan institution
savings clause
SBA (Smarter Balance Assessment)
scenic areas
scheduled elections
scholarship administrator
school
school board

хиймэл дагуулын холбооны техникч
хиймэл дагуулын үйлдвэрлэлийн
хуваарь гаргагч
хиймэл дагуулын төслийн менежер
Манай Эрэг Орчмыг Хамгаалах
Бодлогын Хороо
хадгаламж
хадгаламж зээлийн байгууллага
хадгаламжийн нөхцөл
УТҮ (Ухаалаг Тэнцлийн Үнэлгээ)
үзэсгэлэнт газар
товлосон сонгууль
тэтгэлгийн удирдлага
сургууль
сургуулийн удирдах зөвлөл

school board member

сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

school board trustee

сургуулийн зөвлөлийн итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч

school boardmember

сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

school bonds
school bus driver
school cafeteria worker
School Cite Council-Committee
school district
School District Citizen's Oversight
Committee

сургуулийн үнэт цаас
сургуулийн автобусны жолооч
сургуулийн цайны газрын ажилтан
Сургуулийн Эшлэлийн Зөвлөх-Хороо
сургуулийн дүүрэг
Сургуулийн Дүүргийн Иргэдийн
Хяналтын Хороо
Сургуулийн Дүүргийн Тусгай Бондын
Сонгууль

satellite production scheduler
satellite project manager
Save Our Coastline Policy Committee

School District Special Bond Election
School District Special Election

Сургуулийн дүүргийн онцгой сонгууль

school district superintendent
school dropout

сургуулийн дүүргийн удирдагч
сургууль завсардсан
сургууль завсардахаас урьдчилан
сэргийлэх мэргэжилтэн
Сургуулийн Тэтгэлгийн Хороо
сургуулийн арга хэмжээ
сургуулийн сувилагч
Сургуулийн Нөөц Ажилтнууд
Сургуулийн Ирцийн Хязгаар
Сургуулийн Сайтын Хороо
сургуулийн сайтын зөвлөл

school drop-out prevention specialist
School Grants Committee
school measure
school nurse
School Resource Officers
School Site Attendance Boundary
School Site Committee
school site council
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School Site Leadership Team
school superintendent
school teacher
school trustee

Сургуулийн сайтын Манлайллын Баг
сургуулийн ахлагч
сургуулийн багш
сургуулийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
Сургуулиудын Илүү Хариуцлагын Сан
(СИХС)
шинжлэх ухааны боловсрол
шинжлэх ухааны багш
Шинжлэх Ухааны Уран Зөгнөлийн
Холбоо
Шинжлэх ухааны лаборатори
Шинжлэх ухааны багш
эрдэмтэн
скаутын удирдагч
скаут мастер
дэлгэц хэвлэгч
бичээч
далайн нөхөн сэргээлтийн акт
оёдолчин
амталсан
суудал
суудал №.
салан тусгаарлах зөвлөх
тусгаарлах зөвлөл
хоёрдугаар дэслэгч
хоёрдогч
дунд сургууль
нууцлалын дугтуй
нууц саналын дугтуй
нарийн бичгийн дарга
Төрийн нарийн бичгийн дарга
Калифорнийн Төрийн нарийн бичгийн
дарга
Хэсэг
насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэрийн
аюулгүй байлдал
найдвартай нэр дэвшүүлэх өргөдөл
баталгаатай татварын жагсаалт
үнэт цаасны луйвар
үнэт цаасны сүлжээ бүртгэгч
аюулгүй байдал
хамгаалагч
Хамгаалалтын ажилтан

Schools Excess Liability Fund (SELF)
science education
science educator
Science Fiction Association
science lab
science teacher
scientist
scout leader
scout master
screen printer
scribe
sea reclamation act
seamstress
seasoned
seat
seat no.
secession advisor
secession board
second lieutenant
secondary
secondary school
secrecy sleeve
secret ballot envelope
secretary
secretary of state
Secretary of State of California
section
secure juvenile home
secure nominating petitions
secured tax roll
securities fraud
securities networking registrar
security
security guard
security officer
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see back cover
see page
seismic
SEIU (Service Employees International
Union)

арын хавтасыг харна уу
хуудсыг үзнэ үү
газар хөдлөлт
ҮАОУХ (Үйлчилгээний Ажилтнуудын
Олон Улсын Холбоо)

selected presidential candidate

Ерөнхийлөгчид сонгогдсон нэр дэвшигч

selective service system
Selective Services
self-definition
self-determination
self-employed
self-mailer pamphlet
semi-final official canvass
senate
senate agriculture and water resources
committee
senate aide
senate bill
senate case worker

senate democratic consultant
senate district
senate district director
Senate Education Committee
senate field deputy
Senate Local Government Committee
senate majority leader
senate president
senator
senatorial
senior
Senior Association
senior center
senior citizen
senior citizen organizations and clubs
senior citizen organizer

үйлчилгээний сонголтын систем
Сонгомол үйлчилгээ
өөрийн тодорхойлолт
өөрийн тодотгол
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
цогц товхимол
хагас-шигшмэл албан ёсны санал
сенат
сенатын хөдөө аж ахуй, усны нөөцийн
хороо
сенатын туслах
сенатын хуулийн төсөл
сенатын хэргийн ажилтан
сенатын үндсэн хуулийн нэмэлт
өөрчлөлт
сенатын ардчилсан зөвлөх
сенатын дүүрэг
сенатын дүүргийн захирал
Сенатын Боловсролын хороо
сенатын бүсийн орлогч
Сенатын Нутгийн удирдлагын хороо
сенатын олонхийн удирдагч
сенатын ерөнхийлөгч
сенатор
сенатч
ахлах
Ахмадын холбоо
ахлах төв
ахмад иргэн
ахмад иргэний байгууллага, клубууд
ахмад иргэний зохион байгуулагч

Senior Citizens Legal Advisory Board

Ахмад Иргэний Хууль Эрх Зүйн Зөвлөл

Senior Pathfinders
senior project coordinator
senior servicesprovider

Ахмад Судлаачид
төслийн ахлах зохицуулагч
ахлах үйлчилгээ үзүүлэгч

senate constitutional amendment
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seniority
seniority credit
seniors' coalition
seniors' community worker

ахмад нас
ахмадын итгэл
ахмадын эвсэл
ахмадын нийгмийн ажилтан

Seniors Helping Our Police

Ахмадуудын Туслалцаа Бидний Цагдаа

sentence
Sentry
separation of powers
sergeant
serial bonds
serial number
serial number roster page
serve (in capacity of)
service
service center
Service Pension Fund

өгүүлбэр
Харуул
эрх мэдлийн хуваарилалт
түрүүч
цуврал бонд
цуврал дугаар
цуврал дугаар жагсаалтын хуудас
үйлчлэх (хүчин чадлаар)
үйлчилгээ
үйлчилгээний төв
Үйлчилгээний Тэтгэврийн Сан
үйлчилгээнд холбогдсон хөгжлийн
бэрхшээл
үйлчилгээнүүд
цаашид тавих
ухралт
маргааны тохиролцоо
тусгаар байдал
тусгаарлалтын хохирол
бохирын тойрог
бохирын хэмжээ
Секс гэмт хэрэгтүүд
Секс гэмт хэрэг
хуваарилагдах
шударга ёсыг даргална
хүчин төгөлдөр болно
бөө
хуваалцах
хуваалцсан дүүргүүд
хамтарсан ажлын ашиг тус
металл хуудас
шериф
шериф командлагч
Шериф Explorer хөтөлбөр
шериф дэслэгч
шериф газар
Лос Анжелес мужийн шериф

service-connected disability
services
set forth
setback
settlement of litigation
severability
severance damage
sewer district
sewer rate
sex offenders
sex offenses
shall be allocated
shall presiding justice
shall take effect
shaman
share
shared districts
shared work benefits
sheet metal
sheriff
sheriff commander
Sheriff Explorer Program
sheriff lieutenant
sheriff stations
sheriff, Los Angeles County
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shop steward
short term
short title
show identification
shuttle
sickness
sign and date
sign language interpreter
signature
signature by autograph
silk screen printer
sincerely
singer
single family
single ordinance
single parent
single-family dwelling
sinking fund
siphoning
sister city
site council
sites

Шерифийн залуучуудын үйл
ажиллагааны лиг
шерифийн түрүүч
гутал үйлдвэрлэгч
гутал үйлдвэрлэгч
буудлага спортын жижиглэн
худалдаачин
дэлгүүрийн эзэн
богино хугацааны
богино гарчиг
таних тэмдэг харуулах
онгоц
өвчин
гарын үсэг, огноо
дохионы хэлний орчуулагч
гарын үсэг
гарын үсэг бүхий гарын үсэг
торгон дэлгэц
чин сэтгэлээсээ
дуучин
ганц гэр бүл
дан захирамж
ганц бие эцэг эх
нэг айлын орон сууц
өрийн сан
сифон хийх
дагуул хот
газрын зөвлөл
газрууд

sites sacred to local Indian tribes for
generations

үе үеийн Энэтхэгийн овог аймгуудад
зориулагдсан ариун газрууд

situation
skill center
skilled nursing
slate mailer
sleeve
slot machines
small business
small business executive
small business owner
small businessman
small businessperson

нөхцөл байдал
ур чадварын төв
чадварлаг сувилахуй
шифер захидал
ханцуй
слот машинууд
жижиг бизнес эрхлэгч
жижиг бизнесийн гүйцэтгэх
жижиг бизнес өмчлөгч
жижиг бизнес эрхлэгч эрэгтэй
жижиг бизнес эрхлэгч

Sheriff’s Youth Activities League
sheriff's sergeant
shoe builder
shoe manufacturer
shooting sports retailer
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small businesswoman
small claims court
small independent businessman
Smarter Balance Assessment
Smartmatic USA
smooth transition
snap tallies
soccer governing board
social class
social promotion
social science research
social security
social security number
social services coordinator
social worker
society
Society for Information Technology and
Teacher Education (SITE)
sociology
soda
software
software engineer

жижиг бизнес эрхэлдэг эмэгтэй
жижиг нэхэмжлэлийн шүүх
бие даасан жижиг бизнес эрхлэгч
Ухаалаг Тэнцлийн Үнэлгээ
Smartmatic АНУ
жигд шилжилт
гэнэтийн тооцоо
хөлбөмбөгийн удирдах зөвлөл
нийгмийн анги
нийгмийн сурталчилгаа
нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа
нийгмийн аюулгүй байдал
нийгмийн даатгалын дугаар
нийгмийн үйлчилгээний зохицуулагч
нийгмийн ажилтан
нийгэм
Мэдээллийн Технологи ба Багшийн
Боловсролын Нийгэмлэг (МТББН)
социологи
хийжүүлсэн ус
програм хангамж
Программ хангамжийн инженер

software firm owner

програм хангамжийн фирм эзэмшигч

solar car team
sole
solid waste landfill
solvency
songwriter
Soroptimist Woman of Distinction in
Education
sound engineer
sound financial
Southern California Association of
Governments
Southern California Municipal Athletic
Federation
Southern California Regional Occupational
Center (SCROC)
Southern California Water Committee
Southern California Water Utilities
Association
Southwest Quadrant

нарны машины баг
ганц
хатуу хог хаягдлын цэг
төлбөрийн чадвар
дуу зохиогч
Боловсролын Чиглэлээр Ялгарах
Сороптимист Эмэгтэй
дууны инженер
санхүүгийн хувьд найдвартай
Өмнөд Калифорнийн Засаг Захиргааны
Холбоо
Өмнөд Калифорнийн Хотын Хөнгөн
Атлетикийн Холбоо
Өмнөд Калифорнийн Бүсийн
Мэргэжлийн Төв (ӨКБМТ)
Өмнөд Калифорнийн Усны Хороо
Өмнөд Калифорнийн Усан Хангамжийн
Нийгэмлэг
Баруун Өмнөд Тойрог
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space engineer
space saver project

сансрын инженер
зай хэмнэх төсөл

space vehicle technician

сансрын тээврийн хэрэгслийн техникч

Spanish professor
spanish teacher

speaker
speaker bureau
speaker of the assembly

Испани хэлний профессор
Испани хэлний багш
гэрийн тэжээвэр амьтдыг засах,
хөнгөлөх
чанга яригч
илтгэгч товчоо
чуулганы илтгэгч

speaker of the California State Assembly

Калифорнийн Мужийн Чуулганы Дарга

speaker of the house
special bond election
special circumstances
special district
special education
special education assistant
Special Education Local Advisory
Committee (SELAC)
special education teacher
special election
special events coordinator
special events manager
special interests
special municipal election
special Olympic director
special pay
special primary election
special prosecutor
special recall election
special reorganization
special runoff election
special water taxes
specify
speech language pathologist
speech pathologist
speech therapist
spending limits

Ордны Илтгэгч
бондын тусгай сонгууль
онцгой нөхцөл байдал
тусгай хороолол
тусгай боловсрол
тусгай боловсролын туслах ажилтан
Тусгай Боловсролын Орон Нутгийн
Зөвлөх Хороо (ТБОНЗХ)
тусгай боловсролын багш
тусгай сонгууль
тусгай арга хэмжээний зохицуулагч
тусгай арга хэмжээний менежер
тусгай ашиг сонирхол
хотын тусгай сонгууль
онцгой Олимпийн захирал
тусгай цалин
тусгай анхан шатны сонгууль
тусгай прокурор
эргүүлэн татах тусгай сонгууль
тусгай өөрчлөн байгуулалт
хоёр дахь шатны тусгай сонгууль
усны онцгой татвар
дурьдах
ярианы хэлний эмгэг судлаач
ярианы эмгэг судлаач
ярианы эмч
зарцуулалтын хязгаар
гайхамшигтай үзэсгэлэнт газар зүйн
байрлал
хүчингүй саналын хуудас

spaying & neutering your pets

splendid scenic landscapes
spoiled ballot
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sponsor
sponsor signatures
sporting goods store
Sports Complex Task Force
sports official
sports writer
sprawl
sprucing-up
square
square (keep in English)
square feet

STAR teacher coordinator
stars and stripes
state

ивээн тэтгэгч
гарын үсэг баталгаа гаргагч
спортын барааны дэлгүүр
Спорт цогцолборын ажлын хэсэг
спортын албан тушаалтан
спортын зохиолч
сунах
цэвэрлэх
дөрвөлжин
дөрвөлжин (англиар хадгалах)
хавтгай дөрвөлжин фут
хавтгай дөрвөлжин фут (англиар
хадгалах)
хавтгай дөрвөлжин метр талбай
ажилтан
ажилтны хориг
тайзны техникч
гадас эзэмшигч
Оролцогч Талуудын Зөвлөх Хороо
стандарт анги танхимууд
зогсолт
Нөхцөл байдлын хороо
STAR өргөдлийн маягт
STAR оюутны санал асуулга
STAR Оюутны Санал Асуулгын
Хөтөлбөр
STARОюутны Санал Асуулгын Ажилтны
Сургалт
STAR Багшийн Зохицуулагч
Одууд ба Судлууд
муж

State Academic Standards Commission

Улсын Эрдмийн Стандартын Холбоо

square feet (keep in English)
square feet of floor area
staff
staff ban
stage technician
stake holder
Stakeholders Advisory Committee
standard classrooms
standby
standing committee
STAR Application Form
STAR student pollworker
STAR Student Pollworker Program
STAR Student Pollworker Training

state accounting laws
state air resources board
state assembly
state assembly member
state assemblyman
state assemblymember
state assemblywoman
State Attorney General's Office
state bar
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state board auditor
state bond debt
state bonds
state business advisor
State Central Committee
state certified appraiser
State Coastal Conservancy
state commissioner
state constitution
state consumer director
state controller
state costs
State Council on Developmental
Disabilities
state educational consultant

улсын зөвлөлийн аудитор
улсын бондын өр
төрийн бонд
улсын бизнесийн зөвлөх
Улсын Төв Хороо
улсын гэрчилгээжсэн үнэлгээчин
Мужийн Эргийн Хамгаалалтын Алба
улсын бүрэн эрхт төлөөлөгч
муж улсын үндсэн хууль
улсын хэрэглэгчийн захирал
улсын хянагч
улсын зардал
Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэдийн
Төрийн Зөвлөл
боловсролын улсын зөвлөх
Төрийн Албан Хаагчдын Тэтгэврийн
Тогтолцоо
Улсын Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Хөгжлийн
Газар
Улсын фермийн даатгалын
төлөөлөгчийн муж
улсын сан
улсын тоглоомын хянагч
Улсын Ерөнхий Үүргийн Бондын Тухай
Хууль
муж улсын засгийн газар
улсын түүхэн барилгын код
Калифорнийн Мужийн Хүмүүнлэгийн
Нийгэмлэг
төрийн санаачилга
улсын байцаагч
улсын даатгалын төлөөлөгч
улсын лицензийн төлбөр
төрийн арга хэмжээ
Манай хүүхдүүдийн төлөв байдал
урлагийн орчин
төрийн албан хаагч
улсын санал
төрийн хүлээн зөвшөөрөлт
мужийн сенат
Мужийн Сенатын Дүүргийн Тусгай
Анхан Шатны Сонгууль
мужийн сенатын олонхийн удирдагч

State Employees' Retirement System
State Employment Development
Department
State Farm Insurance agent state
state funds
state game warden
State General Obligation Bond Law
state government
state historical building code
State Humane Association of California
state initiative
state inspector
state insurance commissioner
state license fee
state measure
State of Our Children Town Hall
state of the art
state officer
state proposition
state recognition
state senate
State Senate District Special Primary
Election
state senate majority leader
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state senator

state superintendent
state superintendent of school
state treasurer

мужийн сенатор
Улсын Мужлалтын Газрын Зурийн Бичиг
Баримт
төрийн ахлагч
улсын сургуулийн удирдагч
улсын нярав

State Water Resources Control Board

Усны Нөөцийн Хяналтын Улсын Зөвлөл

statement
statement in compliance

мэдэгдэл
дагаж мөрдөх мэдэгдэл

State Subdivision Map Act

statement in compliance with election code сонгуулийн код дагаж мөрдөх мэдэгдэл
statement in compliance with elections
code sections

statement of contest

сонгуулийн код, хэсгүүдийг дагаж
мөрдөх мэдэгдэл
төсвийн тэргүүлэх чиглэлүүдийн
мэдэгдэл
уралдааны мэдэгдэл

statement of economic interests

эдийн засгийн ашиг сонирхлын мэдэгдэл

statement of election
statement of reason
statement of registration
statement of write-in candidacy
state's immunity
statewide

сонгуулийн мэдэгдэл
учир шалтгааны тайлбар
бүртгэлийн мэдэгдэл
Бичих нэр дэвшигчийн мэдэгдэл
төрийн дархлаа
муж улсын хэмжээнд

statewide direct primary election

муж даяарх анхан шатны шууд сонгууль

statement of budget priorities

statewide procedures
Statewide Special Election
station commander, Industry Sheriff
Station
statues of
status
status of incumbent officers and
employees
statute
statutory limitation

муж улсын хэмжээн дэхь байгууламж,
ажлын хэсэг
улсын хэмжээн дэхь ёс журам
Мужийн хэмжээний тусгай сонгууль
станцын командлагч, Аж Үйлдвэрийн
Шериф Өртөө
хөшөө
байдал
одоогийн албан тушаалтан, ажилтны
статус
дүрэм
хууль ёсны хязгаарлалт

STD (Sexually Transmitted Diseases)

БЗХӨ (Бэлгийн Замаар Дамжих Өвчин)

statewide facilities taskforce

STEAM (Science Technology Engineering STEAM (Шинжлэх Ухаан, Технологийн
Art Math)
Инженер, Мэргэжлийн Математик)
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steam fitter
steelworker
steering committee
STEM (Science Technology Engineering
Math)
stewardship
Stipend
stock broker
store auditor
store manager
storm drain

уурын угсрагч
ган хийцийн ажилтан
удирдах хороо
STEM (Шинжлэх Ухаан, Технологийн
Инженерийн Математик)
хөрөнгийн хариуцлага
тэтгэмж
хөрөнгийн брокер
дэлгүүрийн аудитор
дэлгүүрийн менежер
шуурганы ус зайлуулах хоолой
Шуурганы Ус Зайлуулах Хоолойг
Цэвэрлэх Төсөл
шуурганы ус зайлуулах хоолой
Шуурганы Ус болон Хотын Хаягдал
Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх
Хөтөлбөрүүд
Шуурганы ус хамгаалах дүүрэг
шууд билет
стратегийн дансны менежер
санхүүгийн стратеги төлөвлөгөө
хотын оновчтой үйлчилгээнүүд
засгийн газрыг оновчтой болгох
гудамжны хоккей
гудамжны индекс
гудамжны хууль
гудамжны гэрлийн засварчин
гудамжны үйлчилгээ
Гудамжны Терроризмоос Урьдчилан
Сэргийлэх Тухай Хууль
Гудамжны Мод Хөтөлбөр
Гудамж ба Хурдны Замын Код
гудамжны дүр зураг
бэхжүүлэлт
стресс
стресс менежмент
цохих
цохилтын хэлбэр
хичээх
бүтцийн механик
оюутан
оюутны амжилт
оюутны асуудал эрхэлсэн ажилтан

Storm Drain Clean-Up Project
storm drains
Storm Water and Urban Runoff Pollution
Prevention Programs
Storm Water Protection District
straight ticket
strategic accounts manager
strategic financial plan
streamline city services
streamline government
street hockey
street index
street law
street light repairman
street services
Street Terrorism Enforcement and
Prevention Act
Street Tree Program
Streets and Highway Code
streetscape
strengthen
stress
stress management
strike out
strikeout type
strive
structure mechanic
student
student achievement
student affairs officer
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student assessment administrator

оюутны үнэлгээний зохион байгуулагч

student board member
student body president
Student Internship Program
student sports advocate
student youth advisor
students first

оюутны зөвлөлийн гишүүн
оюутны байгууллагын ерөнхийлөгч
Оюутны Дадлагын Хөтөлбөр
оюутны спортын өмгөөлөгч
оюутан залуучуудын зөвлөх
эхлээд оюутнууд

study the issues carefully

асуудлыг анхааралтай судалж үзээрэй

stylist

стилист

stylus (for marking votes)

бичгийн элемент (санал тэмдэглэхэд)

subdivision
subfund
subject
subject of initiative
subject of recall
subject of referendum
subject to
submitted
subpoena
subregion
subscribe now
subscriber
subscription
subsection
subsidize
subsidy
substantial
substitute teacher

дэд хэсэг
дэд сан
сэдэв
санаачлагын сэдэв
эргэн санах сэдэв
санал асуулгын сэдэв
хамааралтай
ирүүлсэн
зарлан дуудах хуудас
дэд бүс
одоо захиалаарай
захиалагч
захиалга
дэд хэсэг
татаас
татаас
чухал ач холбогдолтой
орлох багш

subsurface parking structures

газар доорхи зогсоолын байгууламжууд

subway
successor
sufficiency
suffrage
sugar sweetened beverages
suit
summary
summer school
Sunday school superintendent
sunset (verb)

метро
залгамжлагч
хүрэлцээ
сонгуулийн эрх
чихрийн амтат ундаа
иж бүрдэл
хураангуй
зуны сургууль
Ням гарагийн сургуулийн ахлагч
нар жаргах (үйл үг)
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superintendent
superintendent of public
superintendent of public instruction

ахлагч
олон нийтийн ахлагч
олон нийтийн зааварлагч
Нэгдсэн Сургуулийн Дүүргийн
Зааварлагч
дээд шүүх
дээд шүүхийн шүүгч
дээд шүүхийн шүүгч
супермаркет худалдааны ажилтан
цуцлах
хяналттай чөлөөлөх
насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэргийн
шүүхэд хяналт тавих шүүгч
хянах станцын ажилтан
хяналт тавих суурин инженер
хянагч
хянагч дэлгүүрийн даамал
ахлагч, хүүхдийн үйлчилгээ
ахлагч, нэгдүгээр хороолол
сонгогдсон удирдагч
хяналтын дүүрэг
ахлагчийн орон нутгийн орлогч
нэмэлт санал өгөх товхимол
нэмэлт өргөдөл
нэмэлт жагсаалт
нэмэлт тэжээл
нэмэлт
гуйх
бараа, үйлчилгээ нийлүүлэгчид
хангамжийн нягтлан бодох бүртгэлийн
мэргэжилтэн
туслах инженерийн менежер
зам, хөдөлгөөн, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
сайжруулалтыг дэмжих
дүгнэлтүүдийг дэмжих ба эсэргүүцэх
дэмжсэн орчин
давамгайллын хэсэг
дээд шүүх
дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч
батлан даалтын бонд
далайн эрэг дээрх колони шуурганаас
хамгаалах дүүрэг
мэс засалч

superintendent of Unified School District
superior court
superior court judge
superior court referee
supermarket retail clerk
supersede
supervised release
supervising judge juvenile delinquency
court
supervising station clerk
supervising stationary engineer
supervisor
supervisor shop steward
supervisor, children services
supervisor, first district
supervisor-elect
supervisorial district
supervisor's field deputy
supplemental ballot pamphlet
supplemental petition
supplemental roster
supplementation
supplementing
supplicate
suppliers of goods and services
supply accounting specialist
support engineering manager
support road, traffic, and park
improvements
supporting and opposing arguments
supportive environment
supremacy clause
supreme court
supreme court's chief justice
surety bonds
surfside colony storm water protection
district
surgeon
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surplus
surplus energy
surplus water
surrender
surtax
survey
surveying
survival spouse
survivor member contributions
survivor pension
survivorship pensions
suspension
suspension pending trial
sustainable homeownership
swamper
swim teacher
swimming pool builder
sworn
sworn declaration of intention
synchronize
syndicate
syntax
system
systems engineer
table
table of contents
tabulation
Tagalog
taking office
talent manager
talk show host

илүүдэл
илүүдэл эрчим хүч
илүүдэл ус
бууж өгөх
татвар
судалгаа
хэмжилт хийх
амьд үлдсэн хань
амьд үлдсэн гишүүдийн хувь нэмэр
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
хүлээгдэл
шүүн таслах хүртэл түдгэлзүүлэх
тогтвортой байшин өмчлөл
туслах ажилчин
сэлэлтийн багш
усан бассейн үйлдвэрлэгч
тангараг өргөв
тангараг өргөснөө мэдэгдсэн
давхцах
нэгдэх
өгүүлбэр зүй
систем
системийн инженер
хүснэгт
агуулгын хүснэгт
хүснэгт хийх
Тагалог хэл
албан тушаалдаа орох
авъяастны менежер
ток шоу хөтлөгч

talk show producer & host

ток шоу найруулагч болон нэвтрүүлэгч

task force
tax
tax account
tax accountant
tax auditor
tax base
tax bond
tax burden
tax collector

ажлын хэсэг
татвар
татварын данс
татварын нягтлан бодогч
татварын хянан шалгагч
татварын суурь
татварын бонд
татварын дарамт
татвар хураагч
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tax deductible
tax distribution
tax evasion
tax exempt

татварын суутгал
татварын хуваарилалт
татвараас зайлсхийх
татвараас чөлөөлөгдсөн

tax investment controller

татварын хөрөнгө оруулалтын хянагч

tax laws
tax levy
tax liability
tax lien
tax management auditor
tax offset
tax preparer
tax rate
tax rate statement
tax reduction
tax refund
tax registration certificates
tax relief bond
tax report of return
tax representative
tax revenues
tax roll
tax service owner
tax statement
tax status
tax value
tax year
taxation
taxing district
taxpayer
taxpayer advocate

Taxpayers Association
TDD (device for people with hearing
impairments)
teacher

татварын хууль
татварын хураамж
татварын өр төлбөр
татварын барьцаа
татварын удирдлагын аудитор
татварын нөхөн төлбөр
татвар бэлтгэгч
Татварын хувь хэмжээ
татварын хувь хэмжээ
татварын бууралт
татварын буцаан олголт
татварын бүртгэлийн гэрчилгээ
татварын хөнгөлөлт
татварын тайлан
татварын төлөөлөгч
татварын орлого
татварын нэрийн жагсаалт
татварын үйлчилгээ эрхлэгч
татварын тайлан
татварын байдал
татварын үнэ цэнэ
татварын жил
татвар
татварын дүүрэг
татвар төлөгч
татвар төлөгчийн өмгөөлөгч
Татвар төлөгчийн зөвшөөрлийн тухай
хууль
Татвар төлөгчдийн холбоо
TDD (Сонсголын Бэрхшээлтэй Хүмүүст
Зориулсан Төхөөрөмж)
багш

Teacher Externship Program

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр

Taxpayer Consent Act

teachers union president
teaching credential
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team mother
teamsters
technical
technician
technologist
technology
Technology Budget Subcommittee
technology consultant
teen counselor
Teen Court Program
telecommunications
telemedicine
telephone
telephone banks
telephone operator
telephone service
telephone splicer
telephone technician
television
telex number
temporary

багийн ээж
тэрэгчин
техникийн
техникч
технологич
технологи
Технологийн Төсвийн Дэд Хороо
технологийн зөвлөх
өсвөр настны зөвлөгч
Өсвөр Насны Шүүхийн Хөтөлбөр
харилцаа холбоо
теле эмнэлэг
утас
утасны банкууд
утасны оператор
утасны үйлчилгээ
утас холбогч
утасны техникч
телевиз
телекс дугаар
түр зуурын

Temporary Absence or Inability to Act

Түр Хугацаагаар Байхгүй Байх, эсвэл
Ажиллах Боломжгүй байх Бичиг Баримт

temporary transfer
tenant
tentative
tenure/track faculty
term
term ending
term gross receipts
term limit
term limitations
term of office
terminal
terminate
termination
terms
terms and conditions
test engineer
test scores
text
text book

түр хугацаагаар шилжүүлэх
түрээслэгч
урьдчилсан
эзэмшлийн / замын факультет
нэр томъёо
хугацаа дуусах
хугацааны нийт орлого
хугацааны хязгаар
хугацааны хязгаарлалт
бүрэн эрхийн хугацаа
төгсгөл
дуусгавар болгох
дуусгавар
нэр томъёо
нөхцлүүдийн нэр томъёонууд
туршилтын инженер
шалгалтын оноо
текст
текст ном
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text of proposed law
textile representative
the 21st century

санал болгож буй хуулийн текст
нэхмэлийн төлөөлөгч
21-р зуун
Американа Төвийн Нарийвчилсан
Төлөвлөгөө

The Americana Center Precise Plan
The Armed Forces of the United States

АНУ-ын зэвсэгт хүчин

The Competitive Sealed Bid Proposal
System
the issue
The Junior Statesmen Foundation
the Los Angeles river
The Palmdale Aerospace Academy
(TPAA)
the people of the city of Los Angeles do
ordain as follows:

Өрсөлдөөнтэй Битүүмжилсэн Үнийн
Саналын Систем
асуудал
Залуу Улсын Төрчдийн Сан
Лос Анжелес гол

The Villaraigosa-Keeley Act
theme park
therapist
therefore
therein after
third party
threat
Three Strike Law
thrive
thwarted
tier
tiered system
tile contractor
timber retraining benefits
time limit
time of recall
time off with pay
timekeeper
Title I Academic Achievement Award
title of property
title officer
title searcher
to be continued
to be voted on
to continue your voting
to crack down on
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Палмдейлын Сансрын Академи (ПСА)
Лос Анжелес хотын хүмүүс дараах
байдлаар томилдог.
Вилларайгоса-Киллийн Тухай Баримт
Бичиг
сэдэвчилсэн парк
эмчилгээний эмч
Тиймээс
энэ хугацааны дараа
гуравдагч этгээд
заналхийлэл
Гурван Цохилтын Тухай Хууль
цэцэглэн хөгжих
саад болсон
түвшин
холбогч систем
хавтанцар гүйцэтгэгч
модны давтан сургалтын ашиг тус
хугацааны хязгаар
эргүүлэн татах хугацаа
цалинтай чөлөө
цаг хэмжигч
Гарчиг I Эрдмийн амжилтын шагнал
эд хөрөнгийн нэр
цол хамгаалагч
гарчиг хайгч
үргэлжлэл бий
дээр санал өгөх
саналаа үргэлжлүүлэх
таслан зогсоох
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to provide
to restrict
to vote for a candidate
to vote for a measure
tobacco litigation settlement
tobacco surtax
toll free

хөдөөгийн хагас шинж чанарыг
хамгаалах
хангах
хязгаарлах
нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх
арга хэмжээнд санал өгөх
тамхины маргааны тохиролцоо
тамхины нэмэлт
үнэгүй

tool design engineer

багаж хэрэгслийн зураг төслийн инженер

tool designer
tool die maker
tool engineer
tool maker fabricant
top two
top two primary
top two vote-getters
tot lot
touch screen
touch screen voting

багаж хэрэгсэл зохион бүтээгч
багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэгч
багаж хэрэгслийн инженер
багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэгч
шилдэг хоёр
шилдэг хоёр анхан шат
шилдэг хоёр санал авагчид
маш их
мэдрэгчтэй дэлгэц
мэдрэгчтэй дэлгэцээр санал өгөх
мэдрэгчтэй дэлгэцийн урьдчилсан
санал хураалт
мэдрэгчтэй дэлгэцээр санал өгөх
програм

to protect the semi rural character

touchscreen early voting
touchscreen voting application
touchscreen voting form

мэдрэгчтэй дэлгэцээр санал өгөх маягт

tour bus driver
tour director
Tournament of Roses
town
Town Center Ad Hoc Committee
town clerk
town council
town councilmember
toy drive
trade
trade school
trademark
traffic

аяллын автобусны жолооч
аялал жуулчлалын захирал
Сарнайн тэмцээн
хотхон
Хотын төвийн түр хороо
хотын бичиг хэргийн ажилтан
хотын зөвлөл
хотын зөвлөлийн гишүүн
тоглоомын хөтөч
худалдаа
худалдааны сургууль
худалдааны тэмдэг
замын хөдөлгөөн

Traffic and Transportation Commission

Замын хөдөлгөөн, Тээвэрлэлтийн Хороо
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transfer rates
transfer station
transferring employee
transfers between funds
transfers from reserve fund
transfers of appropriated funds
transient
transient occupancy tax
transit
transit operations
transition provisions
Transitional-Kindergarten Program
translated election materials

замын хөдөлгөөний үе шаттай
холбоотой захирамж
Замын Хөдөлгөөний Чанарын Хяналтын
Төлөвлөгөө
сургагч багш
гүйлгээ ба ашиглалтын татвар
дамжуулагч
шилжүүлэх
дамжуулах төв
эрх мэдлийг шилжүүлэх
Илүүдэлийн шилжүүлэлт Нөөцийн сан
дахь
шилжүүлгийн хувь хэмжээ
дамжуулах станц
шилжиж буй ажилтан
сан хоорондох шилжүүлэг
нөөцийн сангийн шилжүүлэг
зохих хөрөнгийн шилжүүлэг
түр зуурын
түр оршин суугчдын татвар
дамжин өнгөрөх
дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаа
шилжилтийн заалтууд
Шилжилт-Цэцэрлэгийн Хөтөлбөр
орчуулсан сонгуулийн материал

translated official sample ballot

орчуулсан албан ёсны саналын хуудас

traffic phasing ordinance
Traffic Quality Control Plan
trainer
transactions and use tax
transcriber
transfer
transfer center
transfer of powers
Transfer of Surplus to Reserve Fund

translation
translator
transliteration of names
Transnet Extension Environmental
Mitigation Program Principles
transparent
transportation
transportation administrator
trauma center
travel
travel agent
treasurer

орчуулсан албан ёсны саналын
хуудасны хуудас
орчуулга
орчуулагч
нэрсийн галиглалт
Transnet өргөтгөл Байгаль орчныг
бууруулах хөтөлбөрийн зарчим
тодорхой
тээвэрлэлт
тээврийн удирдлага
гэмтлийн эмнэлэг
аялал
аялалын агентлаг
нярав

Treasurer Taxpayer's Union

Санхүүгийн Татвар Төлөгчдийн Холбоо

translated official sample ballot pages
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treasury bill

төрийн сан
төрийн сангийн хөрөнгө оруулалтын
ажилтан
төрийн тэмдэглэл
бохир усны эргэлт
шүүх хурлын төлөөлөгч
анхан шатны өмгөөлөгч
овгийн газар нутаг
шүүх
хамгийн доод цэг
итгэмжлэгдсэн данс
итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
итгэмжлэгдсэн банкир
итгэмжлэгдсэн хуульч
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
итгэмжлэгдсэн газар
итгэмжлэгдсэн борлуулалтын агент
үнэн мэдэгдэл
эргэлтийн цэг төсөл

treasury investment officer
treasury note
treatment of wastewater
trial attorney
trial lawyer
tribal lands
tribunal
trough
trust account
trust accountant
trust banker
trust lawyer
trustee
trustee areas
trustee sales agent
truthful statement
turning point project
TUSB Bond Oversight Watchdog
Committee
tutor
tutor of handicapped
TV producer
typist
typographical errors

TUSB бондын хяналтын харуулын хороо
багш
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний багш
ТВ найруулагч
бичгийн машинист
бичгийн алдаа

U.S. Army infantry sergeant

АНУ-ын Армийн Явган Цэргийн Түрүүч

U.S. Chamber of Commerce
U.S. congressman
U.S. congressman's assistant
U.S. congressman's deputy
U.S. congresswoman
U.S. Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics
U.S. Embassy
U.S. House of Representative

АНУ-ын Худалдааны танхим
АНУ-ын конгрессын гишүүн
АНУ-ын конгрессмений туслах
АНУ-ын конгрессмений орлогч
АНУ-ын конгрессын эмэгтэй гишүүн
АНУ-ын Хөдөлмөрийн яам,
Хөдөлмөрийн Статистикийн Товчоо
АНУ-ын Элчин Сайдын Яам
АНУ-ын Төлөөлөгчдийн Танхим
АНУ-ын Тэнгисийн Цэргийн
Корпорацийн Ахмад Дайчин
АНУ-ын Маршалл
АНУ-ын Тэнгисийн Цэргийн Хүчин
АНУ-ын Тэнгисийн Цэргийн Хүчиний
Хангамжийн Корпусын Офицер

U.S. Marine Corp. veteran
U.S. Marshall
U.S. Navy
U.S. Navy as a supply corps officer
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U.S. Representative

U.S. Senate
U.S. Senator
U.S. Senator's Counsel
U.S. Treasurer

АНУ-ын төлөөлөгч
АНУ-ын Сонгон шалгаруулах
үйлчилгээний комисс
АНУ-ын Сенат
АНУ-ын сенатор
АНУ-ын сенатын зөвлөх
АНУ-ын нярав

U.S.-Mexico Chamber of Commerce

АНУ-Мексикийн Худалдааны Танхим

UCLA graduate school
unalienable right
unanimously voted
unbalanced budget
unclassified position
unconsolidated
under vote
undersigned
underwrite
underwriter
underwriting firms
unearned income
unemployment
unemployment tax contributions
unexpired
unexpired term
unexpired term ending
unfunded liabilities
unification
unification of school districts
unified
Unified School District
Unified School District Governing Board
Member

UCLA дээд боловсролын сургууль
салшгүй эрх
санал нэгтэй саналаа өгсөн
тэнцвэргүй төсөв
ангилалгүй албан тушаал
нэгтгэгдээгүй
санал хураалтаар
гарын үсэг зурсан
санхүүжүүлэх
санхүүжүүлэгч
санхүүжүүлэгч компаниуд
олоогүй орлого
ажилгүйдэл
ажилгүйдлийн татварын шимтгэл
хугацаа дуусаагүй
дуусаагүй хугацаа
хугацаа дуусаагүй хугацаа дуусах
санхүүжилтгүй өр төлбөр
нэгтгэл
сургуулийн хорооллыг нэгтгэх
нэгдсэн
Сургуулийн Нэгдсэн Дүүрэг
Сургуулийн Нэгдсэн Дүүргийн Удирдах
Зөвлөлийн Гишүүн

Unified School District Special Election

Сургуулийн Дүүргийн Нэгдсэн Сонгууль

U.S. Selective Service Commission

Uniformed and Overseas Citizens
Absentee Voting Act (UOCACA)
unincorporated
unincorporated area
union
union organizer
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Дүрэмт Хувцастай болон Хилийн
Чанадад Байгаа Иргэдийн Саналыг
Авах Тухай Хууль (ДХХЧБИСАТХ)
хувь нийлүүлээгүй
хувь нийлүүлээгүй газар
нэгдэл
үйлдвэрчний эвлэлийн зохион
байгуулагч
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union printer
union worker
Unique Scenic Regions
United Auto Workers
United Firefighters

үйлдвэрчний эвлэлийн хэвлэгч
үйлдвэрчний эвлэлийн ажилтан
Байгалийн Өвөрмөц Бүс Нутаг
Нэгдсэн Авто Ажилчид
Нэгдсэн Гал Сөнөөгчид

United Firefighters of Los Angeles

Лос Анжелесийн Нэгдсэн Гал Сөнөөгчид

United Methodist

Нэгдсэн Арга Зүйч

United Mine Workers of America

Америкийн Нэгдсэн Уурхайн Ажилчид

United Nation

Нэгдсэн Үндэстэн
Нэгдсэн Үндэстний Залуучуудын
Байгууллага

United Nation Youth Organization
United Organization of Taxpayers

Татвар Төлөгчдийн Нэгдсэн Байгууллага

United Paramedics of Los Angeles
United School District
United States congressman
United States congressman's advisor
United States congressman's deputy
United States congresswoman
United States Department of Education
Goals 2000
United States Department of Labor
United States Election Assistance
Commission
United States Embassy, Defense Attaché
Office

Лос Анжелесийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч
нар
Нэгдсэн Сургуулийн Дүүрэг
АНУ-ын конгрессын гишүүн
АНУ-ын конгрессмений зөвлөх
АНУ-ын конгрессмений орлогч
АНУ-ын конгрессын гишүүн
АНУ-ын Боловсролын Яам 2000 оны
Зорилго
АНУ-ын Хөдөлмөрийн Яам
АНУ-ын Сонгуульд Туслах Хороо
АНУ-ын Элчин Сайдын Яам, Батлан
Хамгаалахын Атташе Алба

United States House of Representatives

АНУ-ын Төлөөлөгчдийн Танхим

United States Representative
United States Senator
United Way

АНУ-ын Төлөөлөгч
АНУ-ын Сенатор
United Way
United Way, Бүс Нутгийн Захирлуудын
Зөвлөл
United We Stand America
Бүх Нийтийн Эрүүл Мэндийн Тусламж
Үйлчилгээ
Нийтлэг Нэгж Систем
их сургууль
их сургуулийн оюутан
үл мэдэгдэх

United Way, Regional Board of Directors
United We Stand America
Universal Health Care Coverage
Universal Unit System
university
university student
unknown
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unopposed judges
unrealized profits and losses
update
updating the charter
upgrade deteriorating school classrooms
and grounds
upgrading
upholder
upper
urban
urban limit line
Urban Open-Space and Recreational
Program Act
urban water institute
urge
urgency ordinances
urologist
USAF flight surgeon
use of funds

өрсөлдөгчгүй шүүгчид
бодит бус ашиг, алдагдал
шинэчлэх
дүрмийг шинэчлэх
муудаж буй сургуулийн анги танхим,
талбайг шинэчлэх
сайжруулж байна
дэмжигч
дээд
хотын
хотын хязгаарын шугам
Хотын нээлттэй орон зай ба амралт
зугаалгын хөтөлбөрийн тухай хууль
хотын усны институт
уриалах
яаралтай тогтоолууд
urologist
USAF нислэгийн мэс засалч
санг ашиглах

use of Los Angeles river bed

Лос Анжелесын голын эрэг ашиглалт

use tax
usher captain
USN - seaman first class
utilities representative
utility
utility bill
utility tax

utility worker

татвар ашиглах
ахлагч
USN - далайчин нэгдүгээр анги
хэрэгслүүдийн төлөөлөгч
хэрэгсэл
хэрэглээний төлбөр
нийтийн аж ахуйн албан татвар
Нийтийн Аж Ахуйн Үйлчилгээний Албан
Татвар
нийтийн аж ахуйн ажилтан

V. P. early childhood education

V. P. бага насны хүүхдийн боловсрол

VAAC (Voting Accessibility Advisory
Committee)
vacancy
vacancy in city offices
vacant
valedictorian
validity of revenue bonds

СХХЗХ (Санал Хураалтын Хүртээмжийн
Зөвлөх Хороо)
сул орон тоо
хотын албан газруудын сул орон тоо
сул
сургууль төгсөгч
орлогын бондын хүчинтэй байдал

Utility Users Tax

Valley Industry and Commerce Association Хөндийн Үйлдвэр, Худалдааны Холбоо
valor medal
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valuation
valuation of the property
van driver
vandalism
variances
varnish maker
varsity cheerleader
Vasquez mustang booster
vehicle registration
venture capitalist
verification
verify
vest
vested property rights
vesting
vesting and administration
veteran
veterans administration

үнэлгээ
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
фургон жолооч
зэрлэг зан
хэлбэлзэл
лак үйлдвэрлэгч
олон янзын хөгжөөн дэмжигч
Vasquez mustang өргөгч
тээврийн хэрэгслийн бүртгэл
венчур капиталист
баталгаажуулалт
шалгах
хөрөнгө оруулах
хөрөнгө оруулсан өмчийн эрх
хөрөнгө оруулалт
хөрөнгө оруулалт, захиргаа
ахмад дайчин
ахмадын удирдлага
ахмад дайчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн
төлөөлөгч
ахмад дайчдын гэр
Ахмад Дайчдын Орон Байрны Бондын
Тухай Хууль
ахмадууд эмнэлгийн удирдлага
гадаад дайны ахмад дайчид
малын эмч
дэд дарга
дэд ерөнхийлөгч
ойр орчим
хохирогчийн эрх
видео үйлдвэрлэгч
видео бичлэг
видео зураглаач
видео бичлэгийн оператор
тэмцэх
бичлэгийг үзэх
зөрчих
виртуал сургууль
харагдахуйц
харагдахуйц дэлгэц
алсын хараа
зочдын төв
мэргэжлийн

veterans employment representative
veterans' homes
Veterans' Homes Bond Act
veterans hospital administrator
veterans of foreign wars
veterinarian
vice mayor
vice president
vicinity
victims rights
video producer
video transcript
videographer
videotape operator
vie
view transcript
violate
virtual school
visible
visible display
vision
visitor center
vocational
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vocational education
voice mail

volunteer
vote
vote against measure
vote both sides

Мэргэжлийн боловсрол
дуут шуудан
Дуу хоолойгоор дамжуулсан Интернет
Протокол
дуут хариу өгөх систем
дуу оруулагч жүжигчин
ДДИП (Дуу хоолойгоор дамжуулсан
Интернет Протокол)
сайн дурын ажилтан
санал өгөх
арга хэмжээний эсрэг санал өгөх
аль аль талдаа санал өгөх

vote both sides of ballot

саналын хуудасны хоёр талд санал өгөх

vote by mail (VBM)
vote by mail ballot

шуудангаар санал өгөх (ШСӨ)
шуудангаар санал өгөх

vote by mail ballot application

шуудангаар санал өгөх өргөдөл гаргах

vote by mail ballot drop-off location
Vote by Mail Drop Box
vote by mail section
Vote Center
Vote Center Placement Portal

шуудангаар санал өгөх байршил
Mail Drop Box-оор саналаа өгөх
шуудангаар санал өгөх
Санал өгөх төв
Санал Өгөх Төв Байрлуулах Портал
Санал Өгөх Төв Байрлуулах Төсөл
(СӨТБТ)
эрт санал өгөх
-аас хэтрэхгүй санал өгөх
нэгэнд нь саналаа өгөөрэй
нэг бүлэгт санал өгөх
зөвхөн нэг бүлэгт санал өгөх
зөвхөн нэгэнд нь саналаа өгөөрэй
нэг намд төлөө саналаа өгөх
хүртэл санал өгөх
биечлэн санал өгөх
үгүй гэж санал өгөх
арга хэмжээнд үгүй гэсэн санал өгөх
саналд үгүй гэж санал өгөх
санал өгөх хэсгийн шаардлага
санал бүртгэгч
Тийм гэж саналаа өгөөрэй
арга хэмжээнд тийм гэж санал өгөх
санал дээр тийм гэж санал өгөх

Voice over Internet Protocol
voice response system
voice-over actress
VoIP (Voice over Internet Protocol)

Vote Center Placement Project (VCPP)
vote early
vote for no more than
vote for one
vote for one group
vote for one group only
vote for one only
vote for one party
vote for up to
vote in person
vote no
vote no on measure
vote no on proposition
vote passage requirements
vote recorder
vote yes
vote yes on measure
vote yes on proposition
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vote-by-mail instructions
vote-by-mail pamphlet

албан газар бүрийн хувьд тийм эсвэл
үгүй гэсэн санал өгөх
шуудангаар санал өгөх өргөдөл
саналаа шуудангаар хүргэх агентлагийн
зөвшөөрөл
шуудангаар санал өгөх заавар
шуудангаар санал өгөх товхимол

vote-by-mail precinct

шуудангаар санал өгөх нутаг дэвсгэр

vote-by-mail voter
vote-by-mail voter status

шуудангаар санал өгөх сонгогч
шуудангаар санал сонгогчийн статус

voted ballot enclosed

санал өгсөн саналын хуудсыг хавсаргав

vote-getter
voter
voter assistance hotline

voter information pamphlet
voter initiative
voter instructions
voter nominated
voter notification card
Voter Outreach

санал эзэмшигч
сонгогч
сонгогчдод туслах шууд утас
сонгогчдын саналын хуудасны
мэдээллийн товхимол
сонгогчийн эрхийн баримт
Сонгогчдын санал хүсэлт
сонгогчийн файл
сонгогчдын луйвар
сонгогчдын луйвардах шууд утас
сонгогчдын гарын авлага
сонгогчийн таних тэмдэг
сонгогчдын мэдээлэл
сонгогчийн мэдээлэл - болзолт саналын
хуудас
сонгогчийн мэдээллийн карт
сонгогчдын мэдээллийн гарын авлага
(муж)
сонгогчдын мэдээллийн товхимол
сонгогчдын санаачилга
сонгогчдын заавар
нэр дэвшсэн сонгогч
сонгогчийн мэдэгдэх хуудас
Сонгогчдод Хүрч Үйлчлэх

Voter Outreach Plan

Сонгогчдод Хүрч Үйлчлэх Төлөвлөгөө

voter participation
voter receipt - please remove
voter registration and election fraud hotline

сонгогчдын оролцоо
сонгогчийн баримт - хасна уу
сонгогчдын бүртгэл, сонгуулийн
луйварын шууд утас

vote yes or no for each office
vote-by-mail application
vote-by-mail delivery agent authorization

voter ballot information booklet
voter bill of rights
Voter Feedback
voter file
voter fraud
voter fraud hotline
voter guide
voter identification
voter information
voter information - provisional ballot
voter information card
voter information guide (state)
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voter registration drive
voter registration form

сонгогчдын бүртгэл хөтлөх
сонгогчийн бүртгэлийн маягт

voter registration request line

сонгогчийн бүртгэлийн хүсэлтийн шугам

voter registration rolls
voter revolt
voter rights analyst

voter’s registration card
voter-nominated office

сонгогчдын нэрийн бүртгэл
сонгогчдын бослого
сонгогчдын эрхийн шинжээч
сонгогчдын нэрийн бүртгэл (санал
хураах үед)
сонгогчдын ирц
сонгогчийн бүртгэлийн баталгаа
Сонгогчийн Сонголтын Тухай Баримт
Бичиг
сонгогчийн бүртгэлийн хуудас
сонгогчийн нэр дэвшүүлсэн алба

voters & information guide

сонгогчид ба мэдээллийн гарын авлага

voter's declaration
voter's ID card
voter's master glossary
voter's notes
voter's pamphlet

voter's signature
voter's turnout
voters with disabilities
voters with hearing impairments
voters with special needs
voters with visual impairments
Voting Accessibility Advisory Committee
(VAAC)

сонгогчийн мэдүүлэг
сонгогчийн үнэмлэх
сонгогчийн мастер толь бичиг
сонгогчийн тэмдэглэл
сонгогчийн товхимол
сонгогчийн өөрийгөө хамгаалах гарын
авлага
сонгогчийн гарын үсэг
сонгогчдын ирц
хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчид
сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчид
тусгай хэрэгцээтэй сонгогчид
харааны бэрхшээлтэй сонгогчид
Санал өгөх хүртээмжтэй зөвлөх хороо
(VAAC)

voting accessibility for the elderly and
handicapped act

ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн санал өгөх боломж

voting booth
voting booth shelf
voting device
voting guide
voting information

санал өгөх бүхээг
санал өгөх бүхээгний тавиур
санал өгөх төхөөрөмж
санал өгөх гарын авлага
санал өгөх мэдээлэл

Voting Information Project (VIP)

Санал Өгөх Мэдээллийн Төсөл (СӨМТ)

Voting Information Tool

Санал өгөх мэдээллийн хэрэгсэл

voter rolls (at the polls)
voter turnout
voter’s affidavit of registration
Voter’s Choice Act

voter's self-defense manual

Mongolian Glossary

163 of 169

12/17/2021

English (USA)

Mongolian

voting instructions
voting instrument
voting machine
voting punch
Voting Rights Act
voting rights advocate

votomatic
vulnerable
waiter
waitress
waiver
ward
warehouse expeditor
warehouse worker
warehouseman
warning
warrant
wastewater
wastewater researcher
water act
water agency
water agency district
Water Agency Finance and Planning
Committee

санал өгөх заавар
санал өгөх хэрэгсэл
санал өгөх машин
санал өгөх цоолтуур
Санал өгөх эрхийн тухай хууль
санал өгөх эрхийн өмгөөлөгч
Бүх Хүмүүст Зориулсан Санал Өгөх
Шийдэл (БХЗСӨШ)
хоёр удаа санал өгөх нь хүнд гэмт хэрэг
юм
сонгомол
эмзэг
зөөгч (эрэгтэй)
зөөгч (эмэгтэй)
чөлөөлөх
харуул
агуулахын экспедитор
агуулахын ажилтан
агуулахчин
анхааруулга
баталгаа
бохир ус
бохир ус судлаач
усны баримт бичиг
усны агентлаг
усны агентлаг дүүрэг
Усны Агентлаг Санхүү, Төлөвлөлтийн
Хороо

Water Agency Land Use Committee

Усны Агентлагийн Газар Ашиглах Хороо

Water Agency Public Relations Committee

Усны Агентлагийн Олон Нийттэй
Харилцах Хороо

Voting Solutions for All People (VSAP)
voting twice is a felony

Water Agency Water Resources
Committee
Water and Power Commissioners
Water and Power Department
Water and Power Employees Death
Benefit Fund
Water and Power Employees Retirement
Fund

Ус, Эрчим Хүчний Төлөөлөгчүүд
Ус, Эрчим Хүчний Газар
Ус, Эрчим хүчний Ажилчдын Нас
Баралтын Тэтгэмжийн Сан
Ус, Эрчим Хүчний Ажилчдын
Тэтгэврийн Сан

Water and Power Employees Retirement
Plan (WPERP)

Ус, Эрчим Хүчний Ажилчдын Тэтгэвэрт
Гарах Төлөвлөгөө (УЭХАТГТ)
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water and power revenue funds
water and power rights
water association
water auditor
water awareness fair
water board director
water board member
water boardmember
water chemist
water code
water committee
water conservation specialist
water conservationist
water department
water director
water district
Water District Special Election
water division manager
water energy analyst
water engineer

ус, эрчим хүчний орлогын сан
ус, эрчим хүчний эрх
усны холбоо
усны аудитор
усны мэдлэгийн яармаг
усаны зөвлөлийн захирал
усны зөвлөлийн гишүүн
усны зөвлөлийн гишүүн
усны химич
усны код
усны хороо
ус хамгаалах мэргэжилтэн
ус хамгаалагч
усны газар
усны захирал
усны дүүрэг
Усны Дүүргийн Тусгай Сонгууль
усны хэлтсийн менежер
усны эрчим хүчний шинжээч
усны инженер

water environmental liaison coordinator

усны орчны холбоо зохицуулагч

water experience
water experiment
water facilities planner

water frontage
water institute director

усны туршлага
усны туршилт
усны байгууламж төлөвлөгч
усны урсгалын менежментийн
төлөвлөгөө
усны хил хязгаар
усны хүрээлэнгийн захирал

water legislation representative

усны тухай хууль тогтоомжийн төлөөлөгч

water manager
water master
water plant operator
water policy analyst
water pollution technician
water purification representative
water quality
water reclamation engineer
water replenishment district
Water Replenishment District of Southern
California
water resources

усны менежер
усны мастер
усны станцын оператор
усны бодлогын шинжээч
усны бохирдлын техникч
ус цэвэршүүлэлтийн төлөөлөгч
усны чанар
усны нөхөн сэргээлтийн инженер
ус дүүргэгч дүүрэг
Калифорнийн Өмнөд Хэсгийн Ус
Дүүргэгч Дүүрэг
усны нөөц

water flow management plan
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Water Resources and Conservation
Committee
water reuse program
water revenue fund
water rights
water safety
water scientist
water supply
water supply system
water systems
water testing regular
water treatment
water usage level
water utility
waterfront (coastal)
watershed
watershed protection

Усны Нөөц ба Байгаль Хамгаалах Хороо

watershed science laboratory
waterworks supervisor
ways and means
web site
web site designer
webmaster
wedding coordinator
welder
welding
Welfare and Institutions Code
welfare worker
well-being
West Basin Water District board member
Western Association of Schools and
Colleges (WASC) Committee
Western Urban Consumer Price Index

усыг дахин ашиглах хөтөлбөр
усны орлогын сан
усны эрх
усны аюулгүй байдал
усны эрдэмтэн
усан хангамж
усан хангамжийн систем
усны систем
усны тогтмол судалгаа шинжилгээ
усан эмчилгээ
усны хэрэглээний түвшин
усан хангамж
эрэг (далайн эрэг)
усны хагалбар
усны хагалбараас хамгаалах
усны хагалбарын шинжлэх ухааны
лаборатори
усан байгууламжийн хянагч
арга замууд, утга учир
вэбсайт
вэбсайтын дизайнер
вэбмастер
хуримын зохицуулагч
гагнуурчин
гагнуур
Нийгмийн Хангамж ба Байгууллагуудын
Тухай Хууль
Нийгмийн Хангамжийн ажилтан
сайн сайхан байдал
Баруун Сав Газрын Усны Дүүргийн
Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн
Сургууль, Коллежийн Барууны
Холбооны (СКБХ) Хороо
Барууны Хотын Хэрэглээний Үнийн
Индекс

Western Waters Canoe Club

Барууны Усчдын Сэлүүрт Завьны Клуб

wetland
wheelchair accessible
where feasible
whereas

намгархаг газар
тэргэнцэр орох боломжтой
боломжтой газар
харин
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whole child
whole child approach
wholesale businessman
wholesale grocery manager
wholesaler
widow
widower
wildlife

бүхэл бүтэн хүүхэд
бүхэл бүтэн хүүхдийн хандлага
бөөний худалдааны бизнес эрхлэгч
хүнсний бөөний менежер
бөөний худалдагч
бэлэвсэн
бэлэвсэн хүн
амьд байгаль

Wildlife Conservation Board

Зэрлэг Ан Амьтдыг Хамгаалах Зөвлөл

Wildlife Conservation Law of 1947

1947 Оны Зэрлэг Ан Амьтдыг
Хамгаалах Тухай Хууль

wildlife conservation partnership

зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах түншлэл

ан амьтны хонгилыг хамгаалах
байгууллага
wildlife habitats
зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчин
willing seller
бэлэн худалдагч
winegrower
дарс үйлдвэрлэгч
winery owner
дарсны үйлдвэрийн эзэн
ХХХЭ (Хүчтэй Хөгжих Хэрэгтэй
WINGS (Women In Need Growing Strong)
Эмэгтэйчүүд)
wire
төмөр утас
wiretapping
утас чагнах
withdrawal
эргүүлэн татах
withdrawal of nominating petition
нэр дэвшүүлэх өргөдлийг татан авах
witness intimidation
гэрч айлган сүрдүүлэх
women club
эмэгтэйчүүдийн клуб
wildlife corridor conservation authority

Women for Education Excellence

Боловсролын Тэргүүний Эмэгтэйчүүд

Women Lawyers Association of Los
Angeles

word limit
word processor

Лос Анжелесийн Эмэгтэйчүүдийн
Хуульчдын Холбоо
эмэгтэйчүүдийн эрхийг зохион
байгуулагч
эмэгтэйчүүдийн сургалтын сурган
хүмүүжүүлэгч
үгийн хязгаар
Текст боловсруулагч

work based learning coordinator

ажилд суурилсан сургалтын зохицуулагч

worker
Workers' Compensation
Workers' Compensation benefits

ажилчин
Ажилчдын Нөхөн Олговор
Ажилчдын Нөхөн Олговрын ашиг тус

women's rights organizer
women's studies educator
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workers' rights attorney
WorkSource Center

ажилчдын эрхийн өмгөөлөгч
Ажлын Нөөц Төв
дэлхийн хэмжээнд хүлээн
world-recognized recreational
зөвшөөрөгдсөн амралт
дэлхийн хэмжээнд хүлээн
world-recognized recreational opportunities
зөвшөөрөгдсөн амралт боломж
write-in
бичиж оруулах
write-in ballot
бичиж оруулах саналын хуудас
бичиж оруулах саналын хуудасны
write-in ballot secrecy sleeve
нууцлалын хуудас
write-in ballot stub

бичиж оруулах саналын хуудсыг бичих

write-in campaign
write-in candidate

youth authority chaplain
youth conference
youth instructor
youth master plan
youth partnership
youth program

бичиж оруулах кампанит ажил
бичиж оруулах нэр дэвшигч
бичиж оруулах хэсгийн саарал
нууцлалын дугтуй
бичиж оруулах санал оруулах
зохиолч
бичгээр олгосон зөвшөөрөл
рентген технологич
талбай, ухралт
ажилласан жил
тийм
чи эрхтэй
Залуу Америкчуудын Өрмийн Баг
таны санал авах байр өөрчлөгдсөн
байж магадгүй
залуучуудын зөвлөх
Залуучууд ба Гэр Бүлийн Мастер
Төлөвлөгөө
залуучуудын эрх мэдэлтэн
залуучуудын чуулган
залуучуудын багш
залуучуудын мастер төлөвлөгөө
залуучуудын түншлэл
залуучуудын хөтөлбөр

youth program coordinator

залуучуудын хөтөлбөрийн зохицуулагч

youth services
Youth Summer Activities
youth worker
youthful
YWCA Bright Futures

залуучуудын үйлчилгээ
Залуучуудын зуны үйл ажиллагаа
залуучуудын ажилчин
залуу нас
YWCA Брайт Фиүчэрс

write-in portion of gray secrecy envelope
write-in vote
writer
written authorization
x-ray technologist
yards and setbacks
years of service
yes
you have the right to
Young Americans Drill Team
your polling place may have changed
youth advisor
Youth and Family Master Plan
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zero tolerance approach
zero tolerance policies
zip code
zone
zoning
zoning map
zoning practice
zoning regulations
zoo commission

үл тэвчих хандлага
үл тэвчих бодлого
бүсийн код
бүс
бүсчлэл
бүсчлэлийн газрын зураглал
бүсчлэлийн практик
бүсчлэлийн журам
амьтны хүрээлэнгийн комисс
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