
{}üüÍÛm-zôh-Ám-¢¼-Gbm-ºzïzÅ-zl-Vhüü
Glossary of Standardised Terms

ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü
Department  of  Education  (CTA)

2013

ÍÛm-zôh-Ám-¢¼-Gbm-ºzïzÅ-zl-Vhü 
 

 
 

 
G

lossary of Standardised T
erm

s

hïz-yïP-iâG-qü
Serial 6



༄༅།།ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།།

Glossary of Standardised Terms

	 	

དེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ།

Serial 6

བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལས་འཆར།	དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

Tibetan Terminology Project, Department of Education/CTA

2013





༄༅།།ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།།

དེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ།

(ངེས་ཚིག་མཉམ་སྦྲགས།)

	

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།	 ཨཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།	 ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།

 ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

ཀམ་པུཊར་སྤྱི་སྒྲོམ་ལམ་སྟོན་པ།				པདྨ་འཛོམས་སྐྱིད།

མཉེན་ཆས་སློབ་སྟོན་པ།	 རྒན་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ། དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།





Glossary of Standardised Terms
  

     
Serial 6

(with Tibetan definitions)

Chief editor: Acharya Karma Monlam
Assistant editors:  Ogyen Tenzin, Yeshi Tenzin, 
 Tsering Dhondup
Database consultant:  Pema Zomkyi
Software consultants:  ven. Lobsang Monlam, Gedun Dhonyoe



 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། © DoE/CTA

བརྡ་ཆད་དེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ། TTP Serial 6

པར་གཞི་དང་པོ། ༢༠༡༣ First edition 2013

དེབ་གྲངས། ༥༠༠༠ 5000 copies   

 

 

 པར་སྐྲུན་དང་ཚོང་འགྲེམས། Printing & distribution

 ཤེས་རིག་པར་ཁང༌། Sherig Parkhang Trust 

email : tcrpc@rediffmail.com

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཤེས་རིག་དྲྭ་གནས་ www.sherig.org/tb ཐོག་ཏུའང་ཡོད།

ཌེན་མཱརྐ་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡར་རྒྱས་རོགས་འཆར་ནས་ཀོ་པེན་ཧེ་གན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའ་ིརྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་སྦྲེལ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་བརྒྱུད་རོགས་སྐྱོར་གནང༌།

Supported by: Danish International Development Assistance (DANIDA) 
through Centre for International Cooperation & Education (CICED), 

University College, Copenhagen, Denmark.



ཆེས་མཐོའ་ིགཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས།

དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

སྐུ་ཚབ། དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ། དྷ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སྐུ་ཚབ། ཤེས་

རིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་དྲུག་པའི་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས།

 

 དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས། ཚོགས་གཙོ།

 སྨན་རམས་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས། ཚོགས་མི།

 བློ་བཟང་ནོར་བུ་ཤཱསྟྲི་ལགས། ཚོགས་མི།

 བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས། ཚོགས་མི།

 ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ། ཚོགས་མི་དང་ཚོགས་དྲུང་གཅིག་ལྕོགས།





དཀར་ཆག

དེབ་ཕྲེང་དང་པོའ་ིཆེད་བརྗོད། ........................................................................ i

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས། ...................................................................................... ii

ལས་འཆར་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན། ................................................................. iv

སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང༌དང་མཉམ་ཞུགས་སྡེ་ཁག .................................................v

རིག་གནས་ཚན་པ་སོ་སོའ་ིབསྡུས་ཡིག ...........................................................vii

གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། ..............................................................................1

ཟུར་སྦྱར་ཁག  ......................................................................................566

བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་དཀར་ཆག .....................................................................579





i



ii

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་སླད་རྒྱུན་སྤྱོད་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རིག་ཚན་སྣ་

ཚོགས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་ལ་སོང༌། བཀའ་ཤག་གི་གཙོ་སྐྱོང་

འོག བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང༌། བོད་གཞུང་ཟློས་གར། བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང༌། དྷ་ས་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སྡེ། ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང༌། རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང༌། ཤེས་བྱ་ཀུན་

བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང༌། ཝར་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང༌། སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང༌། 

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང༌། ཕྱི་དྲིལ་ཤེས་བྱ་དང་བོད་མིའི་རང་དབང་རྩོམ་

སྒྲིག་པ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་སྲིད་ཞུ་ཁང་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ནམ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་ཐོག དམིགས་བསལ་གདན་ཞུ་

བྱས་པའི་མཁས་དབང་ Prof. Ramesh Chandra Tiwari, Prof. Krishna Nath, Prof. Suniti Kumar 

Pathak, Shri Jeet Sen Negi སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། རྔ་པ་ཆོས་གྲགས་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

བཀའ་བསྡུར་སྐབས། ༡༽ལས་འཆར་གྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་བཀོད་སྒྲིག ༢༽ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་བརྒྱུད་

ལམ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་ཐབས། ༣༽བརྡ་ཆད་གསར་བཟོ་དང་འདེམས་སེལ་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན། ༤༽

མུ་མཐུད་ཁ་སྐོང་བྱ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཉིན་གཉིས་རིང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའི་

སྙིང་དོན་ལྟར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་གྱི་འཆར་གཞི་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུས་

པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་མགོར་ལག་བསྟར་བྱ་འཐུས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་མ་ཐག་མཉམ་ཞུགས་སྡེ་ཁག་

གི་ལས་བྱེད་བཅོ་ལྔར་ཟབ་སྦྱོང༌། རྒྱུ་ཆ་དང་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྒྲུབ། ཤེས་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པར་

ལས་བྱེད་ཐབས་འཚོལ། མཁས་པའི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་སྒྲིག མཉམ་ཞུགས་སྡེ་ཁག་སོ་སོར་

རིག་ཚན་བགོ་འགྲེམས་དང༌། ལག་བསྟར་ལམ་སྟོན། འགྲོ་གྲོན་མཐུན་སྦྱོར་སོགས་རྨང་གཞིའི་བཀོད་

སྒྲིག་དམ་ནན་དང་བཅས་དངོས་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་འཛིན་སྐྱོང་དང༌། 

དངོས་ཁམས། རྫས་སྦྱོར། གསོ་བ་རིག་པ། སྐར་རྩིས། སྐྱེ་དངོས།  རྩི་ཤིང༌། ས་དཔྱད་རིག་པ། སེམས་ཀྱི་

ཚན་རིག ཨང་རྩིས། ཟློས་གར་དང་རོལ་མོ། ཆ་འཕྲིན་ལས་རིགས་དང་ལག་རྩལ་སོགས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་
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ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཟིན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཁག་བརྒྱུད་བཞིན་པའི་ཁོངས་ནས། མཐའ་མའི་

གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དུམ་བུ་དང་པོར་རིག་ཚན་དྲུག་སྟེ། འཛིན་སྐྱོང་དང༌། དངོས་ཁམས། རྫས་

སྦྱོར། གསོ་རིག སྐར་རྩིས། རྩི་ཤིང་བཅས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཐ་སྙད་གྲངས་ཆིག་སྟོང་

ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའི་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འགྲེམས་སྤེལ་ཟིན་ཞིང༌། དེ་རྗེས་ལོ་ལྟར་

པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དེབ་ཆུང་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་རྣམས་ཀྱང་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་པོར་སྟབས་བདེའི་ཆེད་དེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འདིར་མཉམ་བསྡེབས་དང་འབྲེལ་མ་ཚིག་སོ་སོའ་ི

རྗེས་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཁམས་དང། རྫས་སྦྱོར། འཛིན་སྐྱོང། ཁྲིམས། སྐྱེ་དངོས་སོགས་སྐབས་ཐོག་གི་ཨིན་

ཡིག་བྱ་ར་གསར་འཇུག་དང། བོད་ཚིག་ནས་ཨིན་ཚིག་འཚོལ་ཐབས་ཀྱང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད།

ཐ་སྙད་འདི་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་དགོས་གལ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་ཐོག་མར་བཏུས་པ་ཞིག་

མིན་ལ། ད་དུང་ཚིག་དུ་མ་ཞིག་དེབ་ཕྲེང་འདི་དག་ཏུ་མི་ཐོབ་པར་ངེས། རིག་ཚན་སོ་སོའ་ིཚིག་གང་

ཡོད་པ་རྣམས་བལྟ་འཚོལ་བདེ་བའི་ཕྱིར་སྤྱིར་ཨིན་ཡིག་གི་ཀ་མད་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཤིང༌། སྐབས་

ཐོབ་ཀྱི་བོད་སྐད་བརྡ་ཆད་བཀོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། གོ་དོན་མི་འཆོལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐ་སྙད་སོ་སོའ་ིངེས་

ཚིག་ཞིབ་ནན་འགོད་པའི་རྩོལ་བ་འཕར་མ་ཞིག་བྱས་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། མ་འོངས་

པར་བོད་སྐད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ནང་འཇུག་བདེ་བ་དང། བོད་རང་གི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འཚུད་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན། ཟུར་སྦྱར་གསུམ་པར་ཁམས་རྫས་དུས་འཁོར་རེའུ་མིག་ (Periodic table of elements) 

ཆེད་འཇོག་བྱས་ཡོད་ཀྱང༌། ལག་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ཁམས་རྫས་འདི་དག་གཉིས་སམ། གསུམ་

མམ། བཞི་སོགས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་རྫས་ Carbon dioxide, Zinc chloride, Calcium nitrate ལྟ་བུ་སྦྱོར་

འདོན་བྱེད་ཚུལ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཐབས་འཚོལ་དགོས་པར་ཇི་དགེའི་དགོངས་འཆར་བྱུང་ན་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་ངེས། མཐའ་དོན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདིར་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་བརྡ་

ཆད་རྣམས་སྐབས་མ་འཆོལ་བར་གཅིག་གྱུར་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་བོ་སོར་

གནས་དང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཉམ་རུབ་དང་རམ་འདེགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་བཅས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་

པའི་ཆུ་སྦྲུལ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པས།           
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ལས་འཆར་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན།

༡། ཇི་ལྟར་ཡང་བོད་སྐད་ཀྱི་རང་གཤིས་མ་ཉམས་པ།

༢། བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་དང་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་གཙོ་བཟུང༌།

༣། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག ཉི་ཧོང་སོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཁག་ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུ།

༤། འབྲི་སླ་བ་དང་བརྗོད་བདེ་བ། ཡིད་ལ་བཟུང་སླ་བ།

༥། བཀའ་བསྟན་གཙོས་པའི་སྔ་མོའ་ིཐ་སྙད་བེད་མེད་དུ་མ་ལུས་པ་དང༌། གོ་དོན་གསར་པ་

སྦྱོར་ཐབས།

༦། ལེགས་སྦྱར་དང་ཧིན་དི་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱོར་ཐབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་མི་འཚམས་པ་

རྣམས་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་མི་སྦྱོར་བ།

༧། ཡུལ་གཞན་གྱི་སྒྲ་རང་སོར་བཞག་པའམ་ཟུར་ཆག་པ་རྣམས་ཀྱི་དག་ཆ་གཏན་འབེབ་

སྐབས་བོད་སྐད་རང་གི་གོ་དོན་མི་སྟེར་བ་གཙོ་བཟུང༌།

༨། བོད་ཀྱི་ནང་ད་བར་བཟོས་ཟིན་པའི་བརྡ་ཆད་རྣམས་རྨང་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་ཡང་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིདགོས་གལ་གྱིས་བཏགས་པ་དང་རྩ་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་མཐུན་པ་

རྣམས་ལ་ཞུ་དག་དང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

༩། གསར་གཏོད་དང་གསར་བྱུང་གི་ཚིག་དེའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གོ་དོན་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་གང་ཐུབ།

༡༠། མདོར་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ། རྒྱ་སྐད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་མི་སེར་

སྤེལ་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བ་བྱ་རྒྱུ། 

༡༡། བརྡ་ཆད་དང་སྐད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་ལས་པས་དཔྱད་པ་སོང་བ་དགོས་

རྒྱུ་བཅས།
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ད་ཡོད་མཁས་པའི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང༌།

མཚན། མཚན་གནས། བཞུགས་གནས།

བློ་བཟང་ནོར་བུ་ཤཱསྟྲི། ཝ་ཎ་མཐོ་སློབ་སྒྲ་སྒྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཝ་ར་ཎ་སི།

ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར། དྷ་ས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། དྷ་རམ་ས་ལ།

སྤེན་པ་རྡོ་རྗེ། ཝ་ཎ་མཐོ་སློབ་སྒྲ་སྒྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས། ཝ་ར་ཎ་སི།

སྨན་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ། སྨན་རྩིས་ཁང༌། དྷ་རམ་ས་ལ།

ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། དྷ་ས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཚན་རིག་འགན་འཛིན། དྷ་རམ་ས་ལ།

དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་སྡེ་ཁག

སྒྲིག་འཛུགས། རིག་གནས་ཚན་པ། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། འཛིན་སྐྱོང༌། དངོས་ཁམས།

སྨན་རྩིས་ཁང༌། གསོ་བ་རིག་པ། སྐར་རྩིས། རྩི་ཤིང༌།(༢༠༡༣/༡༡/༢ བར)

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། དངོས་ཁམས།

* ཐོག་མར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོགས་སྡེ་དུ་མ་ཞིག་གིས་དངོས་སུ་ལས་དོན་ལག་བསྟར་

ཐུབ་པ་མ་བྱུང།
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རིག་གནས་ཚན་པ་སོ་སོའ་ིབསྡུས་ཡིག

Abbreviations

acc. Accountancy རྩིས་པའི་ལས་རིགས།

adm. Administration འཛིན་སྐྱོང༌།

aeron. Aeronautical གནམ་གྲུ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིག་གནས།

agric. Agriculture སོ་ནམ་ཞིང་ལས།

alg. Algebra ཚབ་རྩིས།

anat. Anatomy བྱང་ཁོག་ལུས་ཐིག 

anthrop. Anthropology མི་རིགས་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ།

archaeol. Archaeology གནའ་དུས་ཀྱི་ཤུལ་རྫས་དཔྱད་རིག

archit. Architecture ཁང་བཟོ་དང་ཨར་ལས་ཀྱི་བཀོད་པ།

arv Archives ཡིག་མཛོད།

astrol. Astrology སྐར་རྩིས།

astron. Astronomy གནམ་རིག

arith. Arithmetic ཨང་རྩིས།
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1 abetment 

abacterial med ཕྲ་སྲིན་མེད་པའི།	= ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་མི་ནུས་པའམ་

མེད་པའི།

abandonment adm ༡།	 སྤོང་བའི་ལས།	=  བྱ་དངོས་གང་ཞིག་སྤོང་བའི་བྱ་གཞག   

༢།	རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན།	= ལས་འགན་ནམ་མོས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་རོགས་རམ་མམ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

abarticulation med ཚིགས་ཤོར།	ཚིགས་འཆོར།	= ལུས་ཀྱི་རུས་པ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བའི་བར་

མཚམས་ཀྱི་ཚིགས་བུད་པ།

abate adm གཅོག་ཆ་བྱེད་པ།	ཉུང་དུ་གཏོང་བ།	ཕྲི་བ།	=	བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གྲངས་འབོར་

དང༌། ཚད་གཞིའམ་ངར་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བ།

abbreviation adm,ling ༡།	བསྡུས་ཡིག	 	བསྐུངས་ཡིག = ཚིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཐུང་དུ་

བཏང་བའི་རྣམ་པ།  ༢།	ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུངས་པ།	= ཆ་ཤས་རེ་འགའ་དབྱུང་བའམ་ཕྱིས་ཏེ་ཐུང་

དུ་གཏོང་བ།

abdication adm གོ་གནས་འདོར་བ།	= ལུགས་མཐུན་གྱི་དགོངས་ཞུ་དང༌། དབང་ཆ་དོར་

བའམ་བློས་གཏོང༌།

abditory adm	སྦ་ས།	ཉར་ཚགས་བྱེད་ས།	= རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཅ་དངོས་རིགས་སྦ་འཇོག་

གམ་གཅེས་ཉར་བྱེད་ས།

abducens nerve anat མིག་གཞོགས་དབང་རྩ།	མིག་གཞོགས་ཆུ་རྩ། = ཀླད་པའི་ཆུ་རྩའམ་

དབང་རྩ་་དྲུག་པ་སྟེ། མིག་ཟུར་གྱི་ཤ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གཞོགས་ཀྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

abduction adm,law བཙན་ཁྲིད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བཟུང་ཉར་བྱེད་

པ་དང༌། འཁྲིད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་གཞག

abductor adm,law མི་རྐུན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་སླུ་ཐབས་སམ་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་

བྱེད་པོ།

aberration phys  སྣང་བརྙན་རབ་རིབ། = དྭངས་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཕྱིའི་ཡུལ་མཐོང་བྱེད་ལ་སྐྱོན་

ཡོད་པའི་དབང་གིས་སྣང་བརྙན་མི་གསལ་བ།

abetment adm ངག་གི་བརྒྱུད་སྐུལ།		ངན་སྐུལ། = གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་སོྒ་ནས་ངག་གི་སྐུལ་

abacterial



2abettor 

སོླང་བྱེད་ཚུལ།

abettor adm བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་པོ།	 ངན་སྐུལ་བྱེད་པོ། = གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་ལམ་སེམས་

ཤུགས་སྤོར་བའམ་རོགས་བྱེད་མཁན།

abeyance adm,pol གནས་སྐབས་ངང་འཐེན།	= བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་གནས་སྐབས་རིང་

ཕྱིར་འཐེན།

ability adm,edu འཇོན་ཐང༌། = བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་སྤེལ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།

ab initio adm ཐོག་མ་ཉིད་ནས།	འགོ་སྟོད་ནས།	= ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་དུས་ནས།

abnegate adm བློས་གཏོང་བྱེད་པ།	སྤོང་བ།	སྐྱུར་བ།	= གང་ཞིག་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པའམ་བོླས་

གཏོང་བྱེད་པ།

abnormal adm,psycho སྤྱིར་བཏང་མིན་པ། = སྤྱིར་བཏང་ངམ་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པ་

ཐ་དད་པ།

abolition ༡།	adm རྩ་གཏོར།	སྣུབ་པ། = སླད་མར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་མི་དགོས་པ་བཟོ་བའི་

བྱ་གཞག  ༢།	pol ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་རྩ་སྣུབ།	= ཚེ་གང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་བའི་ལམ་སྲོལ་

རྩ་གཏོར།

aboriginal soc,anthrop ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི།	གདོད་མའི། = ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ས་ཁུལ་དེ་རང་

དུ་གནས་པའི།

abortion med མངལ་དབྱུང་།	 མངལ་གནས་དབྱུང་བ། = བྱིས་པ་བཙའ་དུས་མ་རན་གོང་

མངལ་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའམ་སྐྱུར་བ།

abortion habitua med བསྟུད་མར་མངལ་ཤོར།	= ཐེངས་གསུམ་མམ། དེ་ལས་མང་བ་

བསྟུད་མར་མངལ་ཤོར་བ།

above cited adm,lit གོང་སྨོས། = རྩོམ་བྲིས་སམ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྔ་མར་སྨོས་ཟིན་པའི།

above mentioned adm,lit གོང་གསལ།	གོང་འཁོད། = དེ་གའི་ནང་སྔོན་ནས་བརྗོད་

ཟིན་པའི།

above the line acc དབྱེ་ཐིག་སྟེང་གི། = སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཞིག་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་



3 absolute

བགོས་པའི་དབྱེ་ཐིག་སྟེང་གི་སྤྱིར་བཏང་གི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཁྲལ་འབབ་སྟེ།  སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་

དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། དཔྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ལྟ་བུའོ།

abrasion ༡།	phys བརྡར་ཟད། = རྡར་ཤུད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཟད་པར་གྱུར་བའི་རང་བཞིན། 

༢།	med	བཤུད་རྨ།	=	རྡར་ཤུགས་ཀྱིས་པགས་པའི་སྐྱི་མོར་རྨ་བྱུང་བ།

abridge adm,ling ༡།	བསྡུས་པ། = བརོྗད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཡིག་གཞི་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པ།   ༢།	སྙིང་

བསྡུས་བཟོ་བ།	= སྙིང་དོན་མ་བརླག་པར་བསྡུས་སུ་གཏོང་བ།

abridgement adm,ling སྙིང་པོར་བསྡུ་ཚུལ། = མདོར་བསྡུ་བའམ་ཐུང་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

abrogation adm,pol རྩིས་མེད་བཟོ་ཚུལ། = ནུས་པ་དང༌ཆ་འཇོག་ལྟ་བུ་མེད་པ་བཟོ་ཚུལ།

abrubtio placentae med བུ་རོགས་བྲལ་བ། = དུས་ཚོད་མ་རན་གོང་ནས་ཤ་མ་བུ་སྣོད་

ནང་ལྡེབས་ནས་ལོགས་སུ་ཆགས་པ།

abscess med རྣག་འབུར།	རྣག་སྐྲན། = མཚོན་དང་ཚེར་མ་སོགས་ཀྱིས་བསྣད་སར་ལུས་ཀྱི་ཕུང་

གྲུབ་ཤི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་གཅིག་ཏུ་རྣག་གསོག་པ།

abscess perineal med མཚན་བར་རྣག་སྐྲན།	མཚན་བར་རྣག་འབུར། = མཚན་དབྲག་

བར་ལ་རྣག་སྐྲན་ནམ་རྣག་འབུར་ཐོན་པ།

absconder adm, law གབ་བྱོལ་བ།	=	འཛིན་བཟུང་ངམ་ཁྲིམས་གཏུགས་ལས་གཡོལ་ཐབས་

བྱེད་མཁན་གྱི་ནག་ཅན་པ།

absence adm,edu ༡།	མེད་པ། = གནས་དེར་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སམ་རང་བཞིན། ༢།	ཚོགས་

ཆད།	ངོ་ཆད།	=	མི་ངོ་དངོས་སུ་ངོ་བཅར་མ་ཐུབ་པ།

absentee adm,edu ༡།	ཚོགས་ཆད་པ།= རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སར་མ་སླེབས་པའི་གང་ཟག   

༢།	སྡོད་གནས་སུ་མེད་པའི་གང་ཟག = རང་གི་སྡོད་གནས་སུ་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ།

absenteeism adm,edu ལས་བྱོལ།	ལས་གཡོལ། = རྒྱུན་གཏན་ནས་ལས་བཅར་མི་བྱེད་པའི་

རང་གཤིས།

absolute phil,phys ༡།	ལྟོས་མེད།	ཆ་ཚང་བ། = ལྟོས་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སམ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ།   ༢། econ ལྷད་མེད། = བསྲེས་ལྷད་མེད་པ།



4absolute humidity 

absolute humidity phys ལྟོས་མེད་རླན་གཤེར། = མཁའ་རླུང་གི་ཤོང་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་

གི་ནང་ཆུའི་རླངས་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ནི་མཁའ་རླུང་ཤོ་གཟུགས་མི་ཊར་

རེར་ཆུའི་རླངས་ཟེགས་ཀི་ལོ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚད་འཇལ་བ་ཡིན།

absolute monopoly com,econ ལྟོས་མེད་ཆིག་འཛིན། = ཐོན་སྐྱེད་དམ་བགོ་འགྲེམས་

བྱེད་པོ་གཅིག་རང་གིས་དགོས་མཁོའ་ིདངོས་རིགས་སམ། ཞབས་ཞུའི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་

འཛིན་པ།

absolutism pol སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་རིང་ལུགས། = སྲིད་གཞུང་ནང་དུ་འཐུས་སྒོ་ཚང་

ཞིང་དམ་དྲག་མེད་པའི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལྟ་ལུགས།

absolve  ༡།	 law དཀར་འདོན་བྱེད་པ། = ནག་ཉེས་སམ་ཉེས་སོྐྱན་མེད་པའི་བཅད་ཁྲ་སོྒྲག་པ།   

༢།	adm འགན་ལས་གྲོལ་བ། = ལས་འགན་ལས་གུ་ཡངས་གཏོང་བ།

absorption ༡།	adm སིམ་པ།	འཐིམ་པ། = ཆུ་ལྟ་བུ་ནང་དུ་སིམ་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། 

༢།	phil	སྙོམས་འཇུག	= དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས།

abstract ༡།	ling,lib སྙིང་དོན། = གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུས་པའི་བརྗོད་པ།   

༢།	phil སྤྱི་མཚན།	= རང་མཚན་གྱི་ལྡོག་ཟླ་སྟེ། བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའི་རྟོག་བཏགས་ཙམ་

གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས།

abstractor adm,lib སྙིང་དོན་སྡུད་པོ། = གནད་དོན་གཅེས་བཏུས་བྱེད་པོའམ་སྙིང་བསྡུས་

འགོད་མཁན།

absurd phil,adm ༡།	རྒྱུ་མཚན་དང་མི་མཐུན་པའི།	ཁུངས་ལུང་མེད་པའི། = རིགས་པའམ་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་མི་མཐུན་པ།   ༢།	རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དབེན་པ།	ཆོ་མེད། = རྣམ་དཔྱོད་

དམ་བཟང་པོའ་ིཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དབེན་པ།

abulia psycho སེམས་ཞུམ་པ།	= འདུན་པ་མེད་པ་དང། ནུས་པ་བརླགས་པ། ཐག་གཅོད་ཀྱི་

ནུས་ཤུགས་བརླགས་པ་སོགས།

abundance ༡།	adm,econ འབེལ་པོ།	འབེལ་ལྷུག་ལྷུག = དགོས་ངེས་ལས་ལྷག་པའི་གྲངས་

འབོར་རམ་མཁོ་སྤྲོད། ༢།	phys ཀཿ	མོད་ཚད།= སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ཤུན་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གདོས་

ཚད་དང། སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ཤུན་ནང་ཡོད་པའི་ཁམས་རྫས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གདོས་



5 accelerator

ཚད་དབར་གྱི་བསྡུར་ཚད། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་བརྒྱ་ཆར་བགོས་ཏེ་གསལ་སྟོན་བྱེད། དཔེར་ན། ཧ་ཡང་

གི་འབོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།  ཁཿ	མང་ཚད།	= ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་གནས་མཉམ་

ཁམས་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་དང། ཁམས་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་

ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་བར་གྱི་བསྡུར་ཚད། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་བརྒྱ་ཆར་བགོས་ཏེ་གསལ་སྟོན་བྱེད།

abuse ༡།	adm	ཀཿ	ལོག་པར་སྤྱོད་པ། = དབང་ཆ་ལྟ་བུ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའམ་ལོག་པར་

སྤྱོད་པ། ཁཿ	དམའ་འབེབས་པ། = དམའ་འབེབས་སམ་མཐོང་ཆུང་གིས་ཚིག་ངན་བརྗོད་

པ། ༢།	med ལོག་སྤྱོད།	=	དམན་ལྷག་ལོག་གསུམ་གྱི་ལོག་པ།

abuse of power adm དབང་ཆ་ལོག་སྤྱོད། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་གོ་གནས་ཀྱི་དབང་ཆ་

ལོག་པར་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

academic edu,adm ཤེས་ཡོན་གྱི།		གཙུག་ལག་གི། = སློབ་གྲྭ་དང༌། མཐོ་སློབ། གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་སོ་སོའ་ིཤེས་ཡོན་ནམ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི།

academician edu ༡།	གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། = གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཤེས་ལྡན་མི་

སྣ། ༢།	གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་

བྱ་བ་སྤེལ་མཁན།

academics edu གཙུག་ལག་སློབ་ཚན། = མཐ་ོསླབོ་བམ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་ཚན་དང་

སློབ་སྦྱོང༌།

academy edu གཙུག་ལག་སློབ་ཁང༌། = རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གམ་དུ་མ་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་སའི་སློབ་གཉེར་ཁང༌།

accede adm,pol ༡།	འདོད་སྟུན་བྱེད་པ། = གཞན་གྱི་འདོད་པའམ་བསམ་ཚུལ་ལ་ངོ་སྲུང་བྱེད་

པ།  ༢།	འགན་གནས་ལེན་པ། = ལས་ཀའི་འགན་འཁུར་བླངས་པ།  ༣།	མོས་མཐུན་བྱེད་པ། = 

མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱེད་པ།

acceleration phys ༡།	མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་མྱུར་ཚད་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་

རེར་ཇི་ཙམ་མྱུར་དུ་འགོྲ་བའི་ཚད།  ༢།	མྱུར་ཚད་སྣོན་སྟངས།	= མྱུར་ཚད་སོྤར་བའི་བྱ་གཞག

accelerator phys མྱུར་སྣོན། བང་སྣོན་ཡོ་ཆས།= ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྟབས་ནུས་པ་

སྤོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག འདི་ནི་ལྟེ་རྡུལ་དང་ཕྲ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་ཉམས་ཞིབ་
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ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

accept adm ༡།	ཁས་ལེན་པ། = ངོས་ལེན་བྱེད་པ།  ༢།	དང་དུ་ལེན་པ། = སྦྱིན་པའི་དངོས་

པོ་གང་ཞིག་དགའ་པོའ་ིངང་ལེན་པ།  ༣།	མོས་མཐུན་བྱེད་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཐོག་

བསམ་གྲོས་མཐུན་པ།

acceptability adm ཁས་ལེན་འོས་པའི་རང་བཞིན། = འདོད་བློ་ཁེངས་པའམ་ངོས་ལེན་

བྱེད་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས།

acceptable adm ཁས་ལེན་རུང་བའི། = ངོས་ལེན་བྱ་འོས་པའི།

accession ༡།	adm ཀཿ	མོས་མཐུན། = བྱ་བ་གང་ཞིག་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་པ།   ཁཿ	གོ་གསར་

འཁོད་པ། = གོ་གནས་དང་ཐོབ་ཐང་གསར་པ་འཐོབ་ཐབས།  ༢།	 lib དེབ་འགོད། = དཔེ་

མཛོད་ལྟ་བུའི་མ་དེབ་ནང་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ།

accessory adm ༡།	བྱ་ངན་མཐུན་གྲོགས། = ལས་དོན་དེར་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མེད་ཀྱང༌། 

མི་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་རོགས་བྱེད་མཁན།   ༢།	ཟུར་སྣོན་ཆ་ལག 

= འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཞོར་གཏོགས་ཆ་ཤས།

accessory nerve anat གཉའ་བའི་ཆུ་རྩ། = སྐེ་མཇིང་དང་གཉའ་བའི་ཤ་གྲིམ་གྱི་རྒྱུད་དུ་

འབྲེལ་བའི་ཉེ་འདབས་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

accident adm	 ༡།	 རྐྱེན་ཆག	= རྨས་སྐྱོན་ནམ་འཆི་རྐྱེན་འབྱུང་གཞིའི་ཆག་སྒོ།   ༢།	 སྟེས་

དབང༌།	= རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ་མི་ལྡན་ནའང་རང་བཞིན་སྟབས་ལེགས་ཀྱིས་བྱུང་བ།

accidental adm,psycho སྟེས་དབང་གི། = རེ་འདུན་དང་ཀུན་སློང་མེད་པར་བྱུང་བའི།

accommodate adm ༡།	གུ་ཤང་བྱེད་པ། = དགོས་དོན་གསར་པ་ཞིག་ལ་རན་པའི་འགྱུར་བ་

གཏོང་བ།   ༢།	དགོས་མཁོ་སྦྱོར་བ།	=	དགོས་མཁོ་ལྟར་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ།   	༣།	སྡོད་ཁང་

སྤྲོད་པ། = གནས་ཁང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

accommodation adm ༡།	གུ་ཤང༌། = འོས་ཤིང་འཚམས་པར་བཟོ་བ།  ༢།	སྡོད་ཁང༌། = 

མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སླད་དུ་སྦྱར་བའི་གནས་ཁང༌།  ༣།	 འདུམ་པ། = བསམ་ཚུལ་མི་

མཐུན་པ་རྣམས་འགྲིགས་འཇགས་བྱེད་པ།

accompanist mus རམ་འདེགས་པ། = རོལ་མོའ་ིརམ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག
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accomplice law,soc ངན་སྡོང༌། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་རུང་བའི་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་གྲོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

accomplished adm ༡།	བྱང་ཆུབ་པའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་སྦྱངས་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི།     

༢།	དཔྱིས་ཕྱིན་པའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའམ་མཇུག་སྐྱེལ་བྱས་པའི།

accord ༡།	adm བློ་ཁ་མཐུན་པ། = བསམ་ཚུལ་མཐུན་པ།   ༢།	pol ཀཿ	ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

སྟངས། = ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་གྲོས་མཐུན་འཇོག་ཚུལ།  ཁཿ	ཆིངས་ཡིག = རང་དབང་

གཙང་མའི་བདག་པོའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ།

accordance adm ༡།	མཐུན་པ།	= དེ་དང་བསྟུན་ཏེ།   ༢།	གནང་ཚུལ།	= གནང་བ་སྤྲོད་

པའི་བྱ་གཞག ༣།	མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན།	= སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་བསམ་ཚུལ་

གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ།

accordingly adm དེ་དང་བསྟུན་ཏེ།	གཞིར་བཟུང་སྟེ། = ལས་དོན་གང་ཞིག་གཞན་དང་སྒོ་

བསྟུན་བྱས་ཏེ།

account ༡།	adm	རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད། = བྱ་སྤྱོད་དམ་དོན་རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པའི་དགོས་དོན་

འགྲེལ་བརྗོད།    ༢།	acc རྩིས་ཁྲ། = དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་དང༌། བྱུང་སོང་གི་རྩིས་ཐོ།

account book adm,acc རྩིས་དེབ།	= གཏོང་ཡོང་རྩིས་ཁྲའི་དེབ།

account for adm ༡།	 དེའི་རྒྱུ་མཚན།	 དེའི་གསལ་བཤད།	= གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནམ་གསལ་བཤད།    ༢།	རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ། = རྒྱུ་མཚན་འགོད་པ།

account statement acc རྩིས་ཁྲའི་འགྲེལ་བརྗོད།	= དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་ཇི་བྱས་

དང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཁ་གསལ་གྱི་རྩིས་ཤོག

accountability adm ལེ་ཐོགས།	འགན་འཁྲི། = སྐྱེ་བོའམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་བབས་པའི་

འགན་ཁུར།

accountable adm ༡།	འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི། = རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་

པའི།   ༢།	འགྲེལ་རུང་བའི།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་ཆེད་གསལ་བཤད་བྱ་རུང་བའི།

accountancy edu,adm རྩིས་པའི་ལས་རིགས། = རྩིས་པའི་ལས་ཀ་སྟེ། རྩིས་ཁྲ་ཉར་འཇོག་

དང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན།
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accountant adm,acc རྩིས་པ།	= རྩིས་ཁྲ་ཉར་འཇོག་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་ལས་པ།

accouterments mil ཡོ་ཆས་དཀྱུས་མ། = གྱོན་པ་དང་གོ་མཚོན་ལས་གཞན་པའི་དམག་མིའི་

ཡོ་ཆས།

accretion ༡།	 adm འཕེལ་སྐྱེད།	= ཁ་སྣོན་ནམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དངོས་

འཕེལ་སྐྱེད། ༢།	 phys འདུ་རྒྱས། = མཁའ་གཟུགས་ཤིག་གི་མཐར་འཁོར་བཞིན་པའི་བེམ་

གཟུགས་རྣམས་དལ་གྱིས་ནང་དུ་འཐེན་ནས་མཁའ་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདོས་ཚད་སྟེང་སྣོན་

པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

accrual adm,com ༡།	གསོག་ཚུལ།	= གསོག་འཇོག་གི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ༢།	འཕེལ་

སྐྱེད། = རྒྱུ་དངོས་ལྟ་བུ་འཕེལ་སྐྱེད་དམ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ།

accrue adm,com ༡།	རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་བ། = རང་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དམ་འབྲས་བུ་ལྟ་བུར་

འབྱུང་བ།   ༢།	རང་བཞིན་གྱིས་འཕེལ་བ། = རང་བཞིན་འཕེལ་བ་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ།

acculturation ca རིག་གཞུང་འདྲིས་གོམས།	ལེགས་བྱང་འདྲིས་གོམས། = རང་ཉིད་ཀྱི་མ་

ཡིན་པའི་ལེགས་བྱང་ཞིག་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པའམ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

accumulation adm,econ ༡།	གསོག་འཇོག		སྤུང་གསོག = སྤུང་གསོག་བྱེད་ཚུལ། ༢།	འཕེལ་

ཚུལ། = གྲངས་འབོར་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

accuracy adm ༡།	འཁྲུལ་བྲལ། = སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་རང་བཞིན།  ༢།	ཏག་ཏག = 

ཚད་ཏག་ཏག་གམ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པའི་རང་བཞིན།

accurate adm ༡།	ཏག་ཏག = དངོས་གནས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི།  ༢།	འཕྱུགས་མེད།	= 

སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི།

accurately adm མ་འཕྱུག་པར། = ཆེས་འཕྱུག་པ་མེད་པར།

accusation law,adm ༡།	ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས། = གང་ཟག་ཅིག་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པར་

བརྗོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྐྱོན་འཛུགས།  ༢།	སྐྱོན་འཛུགས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་འགལ་

ལམ་ནག་ཅན་ཡིན་པར་བརྗོད་ཚུལ།

accuse law,adm ༡།	ནག་ཉེས་འཛུགས་པ། = ནག་ཉེས་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ།  

༢།	སྐྱོན་འཛུགས་པ།	= གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་པ།
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accused law,adm ནག་ཉེས་འཛུགས་ཡུལ། = ཁྲིམས་འགལ་ནག་འཛུགས་བྱེད་སའི་གང་ཟག་

གཅིག་གམ་དུ་མ།

acedia psycho ཡིད་ཞུམ་པ།	ཡིད་མི་དགའ་བ། = བྱ་བ་གང་ཡང་བྱ་འདོད་མེད་པར་ཉོབ་སྣང་སྐྱེ་

བའི་སེམས་ནད།

acetabulum anat དཔྱི་མིག	དཔྱི་ཡི་འཁོར་མིག	= རྐང་པ་འདེགས་འཇོག་སྐབས་ཁ་འཁོར་

བའི་དཔྱི་རུས་དང། བརླ་རྐང་བར་སྦྲེལ་བའི་དཔྱི་ཚིགས་འབུར་པོ་མིག་རིལ་ལྟ་བུ་དང། དེ་གནས་

སའི་རུས་ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱི་མིང།

acetylene chem ཨེ་སི་ཊི་ལིན།	རྡོ་ཞོའ་ིའབར་རླངས། = ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་

རླུང་གཟུགས་འདུས་རྫས་ཤིག ལྕགས་རིགས་ཚ་ལ་རྒྱག་པ་དང་སྒྲོན་མེ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

achieve adm,edu སོན་པ།	ཐོབ་པ།	= འབད་བརྩོན་གྱིས་ཐོབ་པ།

achievement adm,edu གྲུབ་འབྲས།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ལེགས་པར་སོན་པའི་འབྲས་བུ།

achiever adm,edu བྱས་རྗེས་ཅན།	རྙེད་པ་ཅན།	= གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག

achilles tendon anat  རྟིང་པའི་ཆུ་བ།	 རྟིང་ཆུ།	= རྐང་པའི་ཉྭ་མགོ་ནས་རྟིང་པ་བར་དུ་

གནས་པའི་ལུས་ཀྱི་རྒྱུས་པ་རིང་ཤོས་ཤིག

achloropsia med ལྗང་ལོང།	= མདོག་ལྗང་ཁུའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་པ།

acholia med མཁྲིས་ཟད།	= མཆིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་ཁ་ལ། མདོག་ལྗང་སེར་ཅན་གྱི་མཁྲིས་

ཁུ་དེ་མེད་པའམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

achondroplasia med ཕྲུམ་རུས་ཉམས་པ། = མགོ་དང། རྐང་ལག་གི་རུས་པ་རིང་གྲས་ཀྱི་སྣེ་

ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་སྐྱོན་ཅན།

achondroplastic dwarf med མིའུ་ཐུང།	= འཛམ་གླིང་རང་ལུས་འདོམ་གང་གྲུ་བཞི་སྟེ། 

གཟུགས་ངན་རྣམས་ལ་རང་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཞི། ཞེས་མི་ཚད་མ་ལོངས་པར་བརྩི་བ་དེ་ལའོ།

achromatic vision med མདོག་ལོང། = མིག་ཤེས་ཀྱིས་ཁ་དོག་གི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་

འབྱེད་མི་ནུས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཁ་དོག་གི་སྐྱ་ཤས་དང། ནག་ཤས་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཚོན་མདོག་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་པའི་ནད།
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achromatopsia  = achromatic vision  ལ་ལྟོས།

achromia med	མདོག་གསལ་ཉམས་པ།	= མདོག་འགྱུར་མཁྲིས་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་ནས་

པགས་མདོག་ཉམས་པ།

acicular bot ཁབ་དབྱིབས། = ཁབ་ལྟར་ཕྲ་ལ་རྣོ་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། དཔེར་ན། ཐང་ཤིང་གི་

ལོ་མ་དང་སྐམ་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་ལྟ་བུ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

acid test adm མཐར་ཐུག་གི་དཔྱད་པ།	མཐར་དཔྱོད།	འགངས་ཆེ་བའི་དཔྱད་པ།	= ཅ་དངོས་

ཤིག་གམ་མི་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ནན་གྱིས་འཇལ་བ།

acidity med ཆུ་སྐྱུར། = བད་ཀན་ནད་གཞིས་རྐྱེན་པའི་ཕོ་བའི་ནང་སྐྱུར་རྫས་འཕེལ་བ།

acidosis med སྐྱུར་དུག = ཁྲག་གི་ནང་སྐྱུར་ཚྭ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱོན།

acknowledge adm ༡།	 ཁས་ལེན་པ།	= ཡོད་པའམ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་སམ་བདེན་

པ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ།  ༢།	འབྱོར་ལན་སྤྲོད་པ།	= ཡི་གེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་འབྱོར་ལན་

སྤྲོད་པ།    ༣།	ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བ། = བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་སམ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་

གསོལ་བརྗོད་པ།

acknowledgement adm ༡།	ཁས་ལེན། = ལས་དོན་གང་ཡང་བསྒྲུབས་པར་ཡ་ལན་ནམ་

ལན་འདེབས།  ༢།	འབྱོར་ལན།	ལན་གསལ།	= བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་སམ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

གི་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བའི་རྣམ་པ།  ༣།	 ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ།	= ལས་དོན་ཞིག་

བསྒྲུབས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་མཚོན་པའི་ཡ་ལན།

acne med བད་ཐོར།	 སྲིན་ཐོར། = ལང་ཚོ་དར་སྐབས་གདོང་དང་བྲང་ཁོག་སོགས་ལ་བྱུང་

བའི་ཐོར་པ་རྣག་མགོ་ཅན།

acomia med སྐྲ་བྱི།	= སྐྲ་སྲིན་ཞིག་གིས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་སྐྲ་བྱི་བའི་ནད།

acoustic meatus physiol རྣ་བའི་བུ་ག = རྣ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་སྦུ་གུ།

acquaintance adm ༡།	ངོ་ཤེས།	= རང་གིས་ངོ་ཤེས་པའི་མི།   ༢།	རྒྱུས་མངའ།	= སྐྱེ་བོའམ་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་སྐོར་གྱི་ཤེས་རྟོགས།

acquire adm,edu ༡།	སྒྲུབ་པ། = རང་གིས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་ཐོབ་པ། ༢།	མྱོང་བས་གྲུབ་
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པ།	= ཉམས་མྱོང་གི་ལམ་ནས་བྱུང་བ།

acquisition adm ༡།	ཐོབ་ཚུལ། = འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	ཐོབ་པ།	= ཐོབ་

པའམ་བྱུང་བའི་དངོས་པོ།

acquit ༡།	law ཀཿ སྐྱོན་འཛུགས་ལས་སྒྲོལ་བ། = ཉེས་སྐྱོན་བཙུགས་པ་ལས་སྒྲོལ་བ།  ཁཿ	ཉེས་

མེད་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ། = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་མིན་པའི་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ། ༣།	adm 

ལས་འགན་ལས་སྒྲོལ་བ། = ལས་འགན་ནས་བཤོལ་བ།

acquittal law ༡།	ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ། = ནག་ཉེས་འཛུགས་ཡུལ་དེར་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་

ལྟར་གྱི་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཐག་གཅོད།  ༢།	 ཉེས་གྲོལ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནག་ཅན་མིན་པ་ར་

འཕྲོད་བྱུང་ཚུལ།

acroarthritis med སོར་ཚིགས་གྲུམ་བུ། = རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོའ ་ིཚིགས་གཞིར་

གཉན་ཁ་བརྒྱབ་པའི་ནད།

acrobphobia psycho མཐོ་འཇིགས། = ཧ་ཅང་མཐོ་སར་འགྲོ་མི་ནུས་པའི་དངངས་སྐྲག

acromegaly med ལུས་བོངས་ལྷག་པ། = བད་ཀན་རྨེན་བུས་སྐྱེད་པའི་སྐུལ་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་

མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གཟུགས་པོའ་ིའཚར་ལོངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ།

acropathy med ཡན་ལག་གི་ནད། = རྐང་ལག་སོགས་ཀྱི་ནད།

act law བཅས་ཁྲིམས།	= གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས།

acting adm ལས་ཚབ།	= འཕྲལ་སེལ་རིང་གཞན་གྱི་ལས་ཚབ་བྱེད་པོ།

actinomycosis med ཕྱུགས་ཀྱི་གཉན་ནད། = ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་པའི་ཕྱུགས་ནད་

མི་ལའང་འགོ་སྲིད་པ་ཞིག

action adm,law ཁྲིམས་གཅོད།	ལག་བསྟར།	= སྒྲིག་ཁྲིམས་རྩ་འཛིན་གྱིས་ཉེས་འགེལ་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

actionable adm,law ཁྲིམས་གཅོད་འོས་པའི།	ལག་བསྟར་འོས་པའི།	= ཁྲིམས་གཅོད་བྱ་

རྒྱུའི་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི།

activation energy phys བགྲུང་བྱེད་ནུས་པ། = རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡོང་བར་དགོས་
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ངེས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་ནུས་པ།

active adm,edu,psycho སྒྲིམ་པོ།	ཧུར་པོ། = ལས་ཀར་ཧུར་བརྩོན་དང་གྲུང་ཤ་དོད་པོ།

Active Galactic Nuclei (AGN) phys གྲུང་ལྡན་དགུ་ཚིགས་ལྟེ་ཉིང༌། = དགུ་ཚིགས་

ཀྱི་ལྟེ་དབུས་སུ་སྐར་མ་ཞིག་གསར་དུ་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སམ། ཡང་ན་བུ་ག་ནག་པོ་ཞིག་

ཡོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལྟེ་ཁུལ་ལྡན་པའི་དགུ་ཚིགས།

actively adm ཧུར་པོའ ་ིསྒོ་ནས།	སྒྲིམ་པོའ ་ིསྒོ་ནས། = ཧུར་བརྩོན་དང་གྲུང་ཤ་དོད་པོའ ་ི

སྒོ་ནས།

activism pol ཧུར་བརྩོན་རང་བཞིན།	= ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་པ་སྟེ། ཆབ་སྲིད་

ལས་རིགས་དང༌། ལས་འགུལ་གང་ཡང་རུང་བར་ཞུགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་བྱེད་པ།

activist pol ཧུར་བརྩོན་ཅན།	ལས་འགུལ་པ། = ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་

ཐད་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བཟུང་ཞིང༌། དེ་ལྟའི་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་

བྱེད་མཁན།

activity adm,edu བྱ་གཞག		བྱེད་སྒོ།	= བྱེད་སྒོ་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཡང་རུང་བ།

actual adm,phil དངོས།	 དོན་དངོས། = ནུས་པ་ལྡན་པའམ་སྲིད་པ་ཙམ་མིན་པར་ད་ལྟའི་

སྐབས་དངོས་སུ་ཡོད་པ།

actuary adm,acc འགན་སྲུང་མ་འཇོག་རྩིས་པ།	= ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གི་ཡ་ཉེན་དང་ཟླ་དུས་

སྤྲོད་འབབ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་མཁན།

acuminate bot 	རྩེ་སྙུང། = ལྟོ་བ་ཅུང་ཟད་འབུར་ལ། རྩེ་མོའ ་ིཕྱོགས་སུ་ཇེ་ཕྲར་འགྲོ་བའི་

ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། ) 

acupuncture med སྐམ་ཁབ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།	ཁབ་བཅོས།	= སྐམ་ཁབ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྨན་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཤིག

acute bot རྩེ་རྣོན།	= ལོྟ་བ་ཅུང་ཟད་ཀོང་བའི་རྩེ་མོ་རོྣ་ལ་ཐུང་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་

བཞི་པར་ལྟོས། )

acute disease med རྣོ་ནད།	= ནད་གང་ཞིག་འབྱུང་མཆེད་མྱུར་ལ་ནད་རྟགས་གསལ་བའི་
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ནད་རིགས།

acute myocardial infraction (AMI ) med  སྙིང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་ཉམས་པ། = སྙིང་གི་ཤ་

གནད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་སྐྱོན་གྱིས་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ཛ་དྲག་གི་ནད་ཚབས་ཆེན།

ad hoc adm	ཆེད་འཛུགས།	= གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བའམ་དེའི་སླད་དུ།

ad infinitum adm མཐའ་ཡས་པར། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་མཐའ་མེད་པའམ་མུ་མཐའ་

མེད་པ།

ad interim adm བར་བརྒལ།	= བར་མའི་དུས་ཡུན་ཆེད་དུ།

ad valorem com རིན་ཐང་ལ་བསྐོར་བའི།	= ཁྲལ་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་དངོས་ཟོག་གི་ཚོད་

དཔག་རིན་ཐང་དང་དོ་མཉམ་པ།

adage lang ཁ་དཔེ། = སྤྱི་ཡོངས་ནས་བདེན་པར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པའི་ཤོད་སྲོལ་ཞིག

adaptable adm,psycho འཕྲོད་འདྲིས་ཐུབ་པའི།	= གོམས་འདྲིས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་

ལྡན་པ།

addendum adm ཁ་སྣོན།	ཁ་སྐོང༌།	= པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ཁ་སྣོན་

ཡིག་ཆ།

addressee adm གཏོང་ཡུལ། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གཏོང་སའི་ཡུལ།

addressograph adm ཁ་བྱང་འཕྲུལ་འཁོར། = ཁ་བྱང་རང་འགུལ་པར་འདེབས་བྱེད་པའི་

འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

adenalgia med	 རྨེན་བུའི་ན་ཟུག	= སྣེ་ས་ཁུད་དང་མཆན་ཁུང་རྨེན་བུ་སོགས་ལུས་ཀྱི་རྨེན་

བུར་ན་ཟུག་འབྱུང་བ།

adenitis med རྨེན་བུའི་གཉན་ཚད།	= རྨེན་བུར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

adenofibroma med	 རྩ་སྐྲན།	= མངལ་དང་ནུ་མ་སོགས་ལ་མང་དུ་བྱུང་བའི་རྩ་རྒྱུས་དང༌། 

རྨེན་བུའི་སྐྲན་རྡོག་ཅན་གྱི་གོང་བུ།

adenoma med	རྨེན་སྐྲན།	= རྨེན་བུའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྲན་རྡོག

adenosis med རྨེན་བུའི་ནད། = ལུས་ཀྱི་རྨེན་བུའི་ནད།
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adequate adm འདང་ངེས།	= དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་ངེས་སམ་འདང་ངེས།

adherence adm,pol བཅོས་མིན་རྒྱབ་སྐྱོར།	བཅོས་མིན་རྗེས་འབྲང༌། = སྲིད་དོན་ཚོགས་

པའམ། རྩ་དོན་ནམ། ཆོས་ལུགས་ལྟ་བུར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

adhesive adm འབྱར་ཚི།	= དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་རྫས།

adiabatic expansion phys སོར་གནས་རྒྱ་སྐྱེད། = མ་ལག་གམ། ཡང་ན་དངོས་རྫས་ཤིག་

གི་ཕྱི་རོལ་ནས་དྲོད་འཕར་ཆག་གང་ཡང་མེད་པར་བོངས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ།

adiabatic process phys ཚ་དྲོད་སོར་གནས་བརྒྱུད་རིམ། = ཚ་དྲོད་འཕར་ཆག་གང་ཡང་

མེད་པར་འབྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་རུང་ཞིག

adjacent ༡།	adm ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི། = གཞི་གང་ཞིག་དང་ཉེ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི། ༢།	geom མཐའ་

སྦྲེལ་གྱི།	= ཟུར་རམ་མཐའ་མཚམས་ཐུན་མོང་ཅན།

adjoin adm ༡།	སྦྲེལ་བ།	= གཞི་གང་ཞིག་དང་ཉེ་བར་འབྲེལ་བ།  ༢།	འདབས་འབྲེལ་དུ་གནས་

པ། = གཞི་གཞན་ཞིག་དང་ཉེ་བར་གནས་པ།

adjourn adm	༡།	མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ།	= ཚོགས་ཐེངས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། ༢།	བར་

གསེང་འཇོག་པ།	=	འདུ་འཛོམས་སམ་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་པ།    ༣།	ཕྱིར་བཤོལ་

བྱེད་པ།	= ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པ།

adjournment adm ༡།	 ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག = ཚོགས་འདུ་སོགས་བར་མཚམས་

འཇོག་པ།  ༢།	ཕྱིར་བཤོལ།	= དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕྱིར་འགྱངས།

adjudge law ༡།	ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། 

༢།	ཉེས་ཆད་གཏོང་བ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།

adjudicate law	 ཉན་ཞིབ་བྱེད་པ། = ཁ་མཆུ་གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ངོ་བོར་

བཞུགས་ཏེ་གནད་དོན་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ།

adjudication law ཁྲིམས་ཐག་དཔྱད་རིམ།	= འབྲེལ་ཡོད་ཕོྱགས་ཁག་ལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ་དང་

འབྲེལ། ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཉན་ཞིབ་ཟིན་རྗེས་རོྩད་གླེང་ཞིག་གི་ཐད་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་ཁྲ་གཏོང་སྟངས།

adjudicator law བཅད་ཁྲ་གཏོང་མཁན།	ཞལ་ལྕེ་བ།	= རྩོད་རྙོག་དང་ཁ་མཆུ་ལྟ་བུའི་གནད་
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དོན་ཉན་ཞིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

adjust adm	༡།	སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚད་གཞི་ཏག་ཏག་གམ་རན་པོ་ཡོང་

ཆེད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ། ༢།	འདྲིས་གོམས་བྱེད་པ། = རང་ཉིད་གནས་སྟངས་གསར་པའམ་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ།

adjustment adm ༡།	སྙོམ་སྒྲིག	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་རན་འཚམས་བཟོ་ཚུལ་ལམ་ཆགས་ཚུལ། 

༢།	བཅོས་སྒྲིག	= གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་མི་འདྲ་བ་བཟོ་ཚུལ།

adjustor com སྙོམ་སྒྲིག་པ།	= ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཆའི་ཐག་གཅོད་གནད་

སྨིན་ཡོང་ཆེད་ཞིབ་འཇུག་དང་འཆར་འབུལ་བྱེད་མི།

adjutant adm,mil དམག་དཔོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རོགས།	= དམག་དཔོན་ཞིག་ལ་འཛིན་

སྐྱོང་ལས་དོན་ཐད་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག

administer adm འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པ།	= འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་སྒྲིག་གི་ལས་གནས་སྒྲུབ་པ།

administration adm འཛིན་སྐྱོང༌། = ༡།	འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་སྒྲིག་གི་བྱ་གཞག  ༢།	གཞུང་

གི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་བྱུས་བྱེད་སྟངས།

administrative adm	 འཛིན་སྐྱོང་གི། = འཛིན་སོྐྱང་དང་འབྲེལ་བའམ་འཛིན་སོྐྱང་གི་ལས་

འགན་ཡོད་པའི།

administrator ༡།	adm འཛིན་སྐྱོང་པ།	འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པོ།	= ལས་ཁུངས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་

སོགས་ཀྱི་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པོ། ༢།	 law ཤུལ་འཛིན་ངོ་ཚབ། = ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཤུལ་

བཞག་བདག་དབང་སོྤྲད་ཡུལ།

admissibility adm ངོས་ལེན་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། = ཁས་ལེན་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་ངོས་ལེན་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།

admissible adm ༡།	ཁས་ལེན་འོས་པའི།	= ངོས་ལེན་བྱ་རུང་བའི། ༢།	འཛུལ་ཞུགས་རུང་

བའི།	= འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི།

admission charge adm,edu	ཞུགས་དོད། = སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་

ཆེད་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཡོན།
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admit adm ༡།	ཁས་ལེན་པ།	= དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལམ་བདེན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་པ། 

༢།	ཞུགས་སུ་འཇུག་པ། = ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་བ་སྤྲོད་པ། ༣།	སྡེ་གྲལ་དུ་

འཇུག་པ། = སྡེ་ཚན་ནམ་ཚོགས་གྲལ་གང་རུང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་པ།

admittance adm,edu ཞུགས་འཐུས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ལས་དོན་གང་རུང་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག

admonish adm ༡།	བླང་དོར་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་འཁྱེར་ཚུལ་

ཐད་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་བ། ༢།	ཁ་ཏ་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་པ། = སྒྲིག་འགལ་བྱེད་མི་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

ཅིག་ལ་དྲག་ནན་ཆེ་བའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ།

admonition adm ཁ་ཏ་སྐུལ་ལྕག = འབྱུང་ཉེ་བའི་ཉེན་ཚབས་གང་ཞིག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་

དགོས་པའི་བསླབ་བྱའམ་ཉེན་བརྡའི་སློབ་སྟོན།

adolescent psycho,soc ༡།	དར་ལ་མ་བབ་པའི། = ན་ཚོད་མ་ལོངས་པའི་གནས་སྐབས། 

༢།	གཞོན་ནུ།	= ན་གཞོན་ལོ་ ༡༣ ནས་ ༡༩ བར།  ༣།	ལང་ཚོ་དར་སྐབས་ཀྱི།	= ལང་ཚོ་

དར་བཞིན་པ་ནས་ནར་སོན་བར་གྱི་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས།

adopt adm ༡།	བུ་ཚབ་ཉར་བ།	= ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་མིར་

ཉར་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། ༢།	མོས་འདེམས་བྱེད་པ།	= ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་འོས་འཕེན་པ།

adopter adm བུ་ཚབ་ཉར་མཁན།	= གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་བུ་ཚབ་ཏུ་ཉར་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

adrenal gland anat མཁལ་རྨེན།	= མཁལ་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ན་གནས་པ་དང། 

མཁལ་ཚིལ་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཟགས་ཐོན་གྱི་དབང་པོ་མཁལ་མའི་རྨེན་བུ་གང་རུང་ཞིག་གི་མིང།

adsorption phys གསོག་འབྱར།	 = རླུང་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འདུས་རྫས་གང་ཞིག་སྲ་

གཟུགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡུ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

adult adm,soc ༡།	རྒན་ཚད་ལོངས་པ།	ནར་སོན་པ།	= ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལོ་ཚད་ལོངས་པའམ་

ན་ཚོད་སྨིན་པའི་སྐྱེ་བོ། ༢།	དར་མ། = ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དམ་ཉེར་གཅིག་ལྟ་བུ་ལོ་གྲངས་ངེས་ཅན་

ལས་འདས་པའི་སྐྱེ་ཕོ་མོ།

adulterant adm ལྷད། = སྤུས་ཀ་ཞན་པའམ་དངོས་རྫས་གཞན་ཁ་སྣོན་བགྱིས་ཏེ། སྐྱོན་ཅན་
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བཟོ་བའམ་བསྲེ་སྐྱོན་གཏོང་བྱེད།

adulteration adm སྲེ་ལྷད།	= དངོས་པོ་སྤུས་ཀ་ལེགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སྤུས་ཀ་ཞན་པའམ་

དངོས་རྫས་གཞན་བསྲེ་བ།

adultery soc བྱི་བོ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་དང་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་ཚུལ།

advance adm,com ༡།	སྔ་འདོན་སྤྲོད་པ།	= ཉེར་མཁོའ་ིདངུལ་དངོས་ཅི་རིགས་སྔ་སྣུར་གྱིས་

འདོན་གཏོང་བྱེད་པ། ༢།	སྔ་འདོན།	= དངུལ་དངོས་ཅི་རིགས་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲོད་པའི་བྱ་གཞག

advance estimate com རོབ་རྩིས་སྔ་མ།	= ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་

བསྡོམས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་ཀྱི་འདས་མ་ཐག་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རོབ་རྩིས་ཤིག ཕལ་ཆེ་བ་ཟླ་བ་

གསུམ་གྱི་མཚམས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཚོད་རྩིས་སྙན་ཐོ།

advanced degree edu མཐོ་རིམ་ལག་ཁྱེར། = ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ལས་མཐོ་

བའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལག་ཁྱེར་ཞིག་སྟེ། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའམ་འབུམ་

རམས་པའི་ལག་ཁྱེར་ལྟ་བུ།

advantage adm,com ཁེ་ཕན།	དགེ་མཚན།	= བྱ་དངོས་སམ་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ནས་བྱུང་

བའི་ཕན་འབྲས།

advection phys	ཁྱད་ཆོས་འཕོ་འདྲེན། = རླུང་གི་གོང་བུ་ཞིག་གི་འཕྲེད་གཅོད་འགུལ་སྐྱོད་

དབང་གིས་ཚ་གྲང་དང༌། གཞའ་ཚན་ལྟ་བུ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་འཕོ་རྒྱུ་བྱེད་པའི་

གནས་སྟངས།

adverse adm ༡།	མི་མཐུན་པའི།	= ཁ་གཏད་བྱེད་པའི། ༢།	འགལ་ཟླའི།	ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི།	= 

སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ཕན་བདེའམ་ཁེ་ཕན་དང་འགལ་ཟླར་སོང་བའི།

adverse party pol ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ།	= ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་

གཏད་ཤོག་ཁག

adverse reaction med	གོ་ལྡོག་ནུས་པ།	= བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཟློག་པར་

ཐོན་པ།

advertise com ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། = ཚོང་བྲིན་པོ་ཡོང་བ་དང༌། ཚོང་ཟོག་གི་ཁྱད་རྣམ་

འབུར་འཐོན་སླད་མང་ཚོགས་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།
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advertisement com ཁྱབ་བསྒྲགས། = མི་རྣམས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་བར་ཡིད་འགུག་པའི་ཆེད་ཚོང་

ཟོག་གི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ། ཡང་ན་དེ་འབྲེལ་བརྗོད་ཚིག་

དང༌། གློག་བརྙན། འདྲ་པར་སོགས།

advertiser com ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན། = ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

advice adm,edu བསླབ་བྱ།		ཁ་ཏ།	= ལམ་སྟོན་གྱི་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ།

advise adm,edu བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་བྱེད་པ།

advisory adm སློབ་སྟོན་ཞུ་སའི།	= སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་

ཆེད་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཅན།

advisory board adm སློབ་སྟོན་ལྷན་རྒྱས།	= ལམ་སོྟན་ཡོ་བསྲང་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཅན་གྱི་

འདུས་ཚོགས།

advisory committee adm སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང༌།	= ལམ་སྟོན་གྱི་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་བྱེད་

མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང༌།

advisory council adm སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས།	= ལམ་སྟོན་གྱི་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ལྷན་ཚོགས།

advocacy law	 ཞུ་གཏུག	གཏུག་བཤེར།	= གནས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རོྩད་ལེན་ནམ་ཞུ་

གཏུག་བྱེད་ཚུལ།

advocate law ཞུ་རྩོད་པ།	= ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ།

aegis adm གཟིགས་སྐྱོང༌། = སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་

དང༌། རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས།

aerial telecom གནམ་སྐུད།	= གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་གཟུགས་

བརྙན་དང༌། སྒྲའི་བརྡ་གཏོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མ་ལག་ལྕགས་སྐུད་ལྟ་བུ་སྟེང་དུ་

འགྲེང་རྒྱུ་ཞིག

aerocele med རླུང་སྐྲན།	རླུང་འཁྱིམ།	= རྒྱུ་ལོང་སོགས་རང་བྱུང་སྟོང་ཆའི་ནང་རླུང་གོང་བུར་

དྲིལ་ནས་སྦོས་རྒྱངས་བྱེད་པའི་ནད།
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aerodrome aviat གནམ་ཐང་ཆུང་བ། = གནམ་གྲུ་འབབ་ས་དང་འཕུར་སའི་ལྟེ་གནས་

ཆུང་གྲས།

aerodynamics phys རླུང་འགྲོས་དཔྱད་རིག	= རླངས་གཟུགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་རླུང་གི་

འགུལ་སྐྱོད་ནང་དུ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནམ་གྲུ་སོགས་ཀྱི་འཕུར་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ།

aeronautical aviat གནམ་གྲུ་བཟོ་གཏོང་གི།	= གནམ་གྲུ་གཏོང་ལས་དང༌། བཟོ་ལས་རིག་

པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

aeroplane aviat གནམ་གྲུ།	= ནམ་མཁར་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས།

aerotitis med རྣ་གཉན།	= རླུང་གི་གནོན་ཤུགས་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྣ་བར་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པ།

aetiology med ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རིག་པ།	= ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ལ་དཔྱད་

པའི་སྨན་གྱི་ཡན་ལག

affect adm ཤུགས་རྐྱེན།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ཤུགས་ནུས་ཐེབས་ངེས་ཀྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ།

affidavit law འབའ་ཡིག	= ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ཁས་

ལེན་དམ་བཅའ།

affiliate adm ༡།	འབྲེལ་ཁོངས།	= ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་

བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས། ༢།	འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ། = ཚོགས་པ་གང་ཞིག་ནང་ལུགས་མཐུན་

གྱིས་འབྲེལ་ལམ་མམ་ཚོགས་ཞུགས་བྱེད་ཚུལ།

affiliation adm,edu འབྲེལ་ཁོངས་ངོས་ལེན། = སྲིད་དོན་ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་

ཁག་ཏུ་ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ།

affinity adm,soc ༡།	གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བ། = གཉེན་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་

ལམ། ༢།	མཚུངས་ཆོས།	= དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་ཆོས།

affirmation adm ༡།	ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བྱ་

གཞག་གམ་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ། ༢།	 བདེན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། = གང་ཞིག་བདེན་པ་

ཡིན་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།



20affirmative 

affirmative adm,phil ༡།	ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི།	= གཏན་ལ་འབེབས་པའམ་མོས་མཐུན་བྱེད་

པའི། ༢།	རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི།	མོས་མཐུན་གྱི།	= བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སྟངས་སམ་སྲིད་བྱུས་གང་ཞིག་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི།

affirmative action adm	སྨན་པའི་བྱ་གཞག	= བུད་མེད་དམ་གྲངས་ཉུང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ནན་པོ།

affix adm མཉམ་སྦྱར།	ཤན་སྦྱར། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་སྒྲོག་པའམ་མཐུད་པ། ཡང་ན་

དེའི་སྟེང་ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།

affluent adm,econ འབྱོར་ལྡན།	= འབྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འབེལ་

འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོད་པ།

affluent society econ,soc འབྱོར་ལྡན་སྤྱི་ཚོགས།	= གོ་རིམ་ལྡན་པའི་བཟོ་ལས་འཛུགས་

སྐྲུན་དང༌། ཁེ་བཟང་ཐོབ་ཐབས་གཞན་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་མཐོན་པོར་

སླེབས་ཟིན་པའི་མི་སྡེ།

afford adm ༡།	འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཐུབ་པ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་ཆེད་

དུ་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ། ༢།	བློས་གཏོང་ཐུབ་པ། = བློས་གཏོང་ཕོད་པ།

afforestation environ ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས།	= ས་སྟོང་ངམ་ཞིང་ས་ཤིང་ནགས་

སུ་བསྒྱུར་བ།

affranchise adm,pol	༡།	རང་དབང་སྦྱིན་པ།	= ཚེ་གཡོག་གམ་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ལྟ་

བུ་ནས་རང་དབང་སྦྱིན་པ། ༢།	འོས་འདེམས་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་པ།	= འོས་ཤོག་འཕང་རྒྱུའི་ཐོབ་

ཐང་སྤྲོད་པ།

aforesaid adm,lit སྔར་སྨོས་པའི།	= སྔོན་དུ་བརྗོད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་གང་ཡང་རུང་བ།

afresh adm སླར་ཡང༌། = ཡང་བསྐྱར་རམ་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག

afterbirth med བུ་རོགས།	ཤ་མ།	རོགས་མ།	= བྱིས་པ་བཙས་རྗེས་ཤ་མ་དང་མངལ་སྐྱི། མངལ་

ཆུ། ཁྲག་དང་ཁྲག་རོ་བཅས་བུ་སྣོད་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་དངོས་པོ།

afterglow phys ནུབ་སྐྱ། = ནུས་པའམ་ཡང་ན་འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་མི་གནས་པའི་རྗེས་
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སུའང་མཐོང་ཆོས་སུ་གནས་པའི་འོད་མདངས། དཔེར་ན་ཉི་མ་ནུབ་རྗེས་སུའང་སྐབས་རེ་ནམ་

མཁར་མཐོང་བའི་སྐྱ་མདངས་ལྟ་བུ།

aftermath adm ངན་འབྲས།	རྗེས་འབྲས། = དམིགས་བསལ་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ལྟ་བུའི་དོན་

རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུའམ། ཡང་ན་དེའི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས།

afternoon adm,astrol ཕྱེད་ཡོལ།	ཉིན་རྒྱབ།	= ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཡོལ་བའི་རྗེས་ཀྱི།

afterwards adm ཕྱིས་སུ།	རྗེས་སོར།	= དུས་གང་ཞིག་གི་རྗེས་ལ།

against adm	ལྡོག་ཕྱོགས་སུ།	= ཁ་གཏད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ།

ageism soc ན་ཚོད་དབྱེ་འབྱེད།	= ལོ་ན་རྒན་འཁོགས་དང༌། དར་ཡོལ་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་

ལྟ་ཚུལ།

agency adm,com ༡།	ངོ་ཚབ་ལས་དོན།	= ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྡེ་

ཁག་གཞན་ཞིག་གིས་སྡེ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་འབྲེལ་ལམ་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་བྱེད་ཚུལ། ༢།	 ངོ་

ཚབ་ཁང༌།	= ངོ་ཚབ་ལས་དོན་བྱ་ཡུལ།

agenda adm གྲོས་གཞི།	= ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་གྲོས་བསྡུར་ཆེད་འཁྱེར་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཁག

agent adm ༡།	ངོ་ཚབ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་འཐུས་མིའམ་ངོ་ཚབ་མཚོན་པར་བྱེད་པ། 

༢།	གསང་བའི་ལས་བྱེད། = སྲིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གྱི་མི་འགྲོ།

aggrandizement adm མངའ་ཐང་གོང་འཕེལ།	= ཐོབ་གོ་སའམ་མཚན་སྙན། རྒྱུ་ནོར་

སོགས་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

aggravation adm,pol,psycho ༡།	རྩུབ་སྤྱོད།	= གཞན་ལ་བསུན་སྣང་དང་ཁོྲ་བ་སོླང་བར་

བྱེད་པའི་མི་འཐད་པའི་ཀུན་སོྤྱད། ༢།	ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་ཚུལ།	= དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་རམ་ནད་གཞི་

ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

aggregate adm,econ,edu	༡།	ཕུང་པོར་འདུ་བ།	= དངོས་པོ་མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ཏེ། གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། ༢།	ཁྱོན་བསྡོམས། = གྲངས་འབོར་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་

བསྡེབས་པའི་ཁྱོན་འབོར།

aggregate supply com ཁྱོན་བསྡོམས་མཁོ་སྤྲོད། = དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་
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ཟོག་དང་ལས་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤྱི་འབོར་ཏེ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཆེད་ཕྱིར་བཙོང་

དང་ནང་འདྲེན་བྱེད་པའི་རིགས་སོགས་ཚུད།

aggregation adm ཕུང་གསོག		མཉམ་སྡེབ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་མཉམ་དུ་སྡེབ་པའི་བྱ་གཞག

aggression adm,mil དྲག་རྒོལ།	= སྔོན་བརྡའི་རྐྱེན་སློང་མེད་པར་སྐྱེ་བོའམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ལ་ཐད་ཀར་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་རྒོལ་བ།

aggrieved adm,psycho	༡།	བློ་ཕམ།	ཡིད་ཆད།	= རང་ཉིད་ལ་དྲང་བདེན་བྱས་མ་བྱུང་སྙམ་

པའི་ཚོར་བ། ༢།	 གདུང་བས་ནོན་པའི།	= དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའམ། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་

གཞག་གི་རྐྱེན་པས་དོ་ཕོག་བྱུང་བའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

aging med རྒ་བ།	= ལོ་ན་རྒས་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

agiotage com དངུལ་བརྗེས་ཚོང་ལས།	= རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་དངུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་

པའི་ཚོང་ལས།

agitation ༡།	adm ཟིང་སློང༌།	=	རྙོག་ཟིང་སློང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་རྙོག་ཟིང་གི་གནས་སྟངས། 

༢།	pol སྐུལ་སློང༌།	=	རྩོད་གཞིར་གྱུར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་སམ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་མང་

ཚོགས་ལ་སྐུལ་སློང་བྱེད་ཐབས། ༣།	psycho	ཤེས་པ་འཚུབ་པ། = རླུང་ནད་དམ་སེམས་ཁམས་

མི་བདེ་བའི་དབང་གིས་སེམས་ཞི་དལ་དུ་མི་གནས་པ།

agitator adm,pol	ཟིང་སློང་བྱེད་པོ།	ཟིང་སློང་མཁན།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྲིད་དོན་གྱི་

རྙོག་དྲ་ལྟ་བུ་བཟོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

aglecemia med ཁྲག་ཀར་ཟད་པ།	= ཁྲག་ནང་གི་ཀ་རའི་རྫས་ཟད་པའི་སྐྱོན།

aglutation med མིད་དཀའ་བ།	= ཁ་ཟས་མིད་གྱུར་གཏོང་དཀའ་བའི་ནད།

agnosia med དྲན་ཉམས།	= ཀླད་པའི་དབང་རྩ་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་འདྲིས་ཆེ་

བའི་མི་དང། དངོས་པོ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་པའམ་ཉམས་པར་གྱུར་པ། 

སྨན་གཞུང་དུ། ལྐུགས་པ་སྟོབས་དང་དྲན་ཉམས་སྨྲ་མི་ཤེས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།།

agony med ན་ཟུག་དྲག་པོ།	ཨ་ནའི་ཟུག	= ན་ཟུག་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ།

agoraphobia med འཚང་ཁའི་འཇིགས་པ།	ཁྲོམ་འཇིགས།	= ས་སྟོང་ཆེན་པོ་དང། མི་མང་
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འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ན་ཚ།

agrarian adm,agric སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཀྱི། = སོ་ནམ་ཞིང་ལས་སམ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གནད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

agrarianism adm,pol ས་ཞིང་སྙོམས་བགོ་རིང་ལུགས།	= ས་ཞིང་དང་ཁར་དབང་སོགས་ཆ་

སྙོམས་བགོ་འགྲེམས་དགོས་པའི་ལྟ་བ།

agreement adm,law མཐུན་གྲོས།	གྲོས་མཐུན།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་གནད་

དོན་གང་རུང་ཐོག་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་གན་རྒྱ།

agriculture ca,econ  ཞིང་ལས།	= ས་ཞིང་འདེབས་ལས།

ague med འདར་ཚད།	= འདར་ཚད་སོགས་ཚ་བའི་ནད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང༌།

aguesia med ཁ་མངལ་བ།	= ལྕེའི་སྟེང་དུ་བད་ཀན་ནམ། འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཆུ་ཁམས་འཕེལ་

ནས་རོའ་ིཁྱད་པར་གསལ་པོར་འབྱེད་མི་ནུས་པར་གྱུར་བའི་དོན། སྨན་གཞུང་དུ། ཁ་མངལ་བ་སྟེ། 

ལྕེས་རོ་མི་ཚོར་བ། ཞེས་བཤད་པའོ།

aid adm,econ	༡།	རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ།	= གཞན་ལ་རོགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། ༢།	རོགས་

སྐྱོར།	= རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

aide-de-camp mil དམག་སྤྱིའི་ལས་རོགས།	= མཐོ་རིམ་དམག་དཔོན་ཞིག་ལ་རོགས་སྐྱོར་

རམ་འདེགས་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔོན་རིགས།

AIDS med གཉན་ནད་རེག་དུག	= མིའི་ལུས་ཟུངས་ཟད་པའི་གཉན་ནད་ (HIV) ལས་བྱུང་བའི་

གཉན་རིམས་སྲིན་འབུ་འཁྲུགས་པའི་ནད། དེས་ལུས་ཀྱི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཉམས་

པར་བྱེད་པས་སྲོག་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ།

air base mil,aviat གནམ་དམག་ལྟེ་གནས།	 = གནམ་དམག་གི་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་དང༌། 

དམག་སྒར་ཨ་མ།

airborne ༡།	med རླུང་གིས་འཁྱེར་བའི། = རླུང་གིས་འཁྱེར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། རླུང་ཁམས་

བརྒྱུད་དེ་ཁྱབ་པའི་ནད་རིགས་ལྟ་བུ། ༢།	mil,trans གནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི། = 

གནམ་གྲུའི་ནང་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི། དཔེར་ན། གནམ་གྲུས་སྐྱེལ་པའི་དམག་མི་ལྟ་བུ།



24air-corridor 

air-corridor aviat མཁའ་གྲུའི་དཀྱུ་ལམ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བར་སྣང་ལ་གནམ་གྲུ་འཕུར་

ལྡིང་སྐབས་ངེས་པར་གནས་དགོས་སའི་རྒྱ་ཁྱོན།

aircraft aviat གནམ་གྲུ།	= ནམ་མཁར་འཕུར་སྐྱོད་ཐུབ་པའི་གྲུ།

air force mil གནམ་དམག		མཁའ་དམག = གནམ་གྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་འཐབ་བྱེད་པའི་

དཔུང་སྡེ།

air hostess aviat གནམ་འགྲུལ་ཞལ་ཏ་མ།	= གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲུལ་པར་མགྲོན་བདག་གི་

བསུ་བ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་མཁན་བུད་མེད།

air mail adm,comn གནམ་སྦྲག	= གནམ་ཐོག་གཏང་རྒྱུའི་སྦྲག་ཡིག

air pollution environ མཁའ་རླུང་འབགས་བཙོག = མིའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་ཁམས་

ཆེན་པོའ་ིནང་དུག་རླངས་དང༌། འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་གྱི་རྫས་རླངས། གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་

རྡུལ་ཕྲན་སོགས་ཁྱབ་ཚུལ།

akalamathesia med གླེན་པ།	= གོ་སྟོབས་ཞན་པའི་གླེན་པའི་རིགས།

alarm adm,comn ༡།	འདྲོག་འགོ།	= ཉེན་ཚབས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྐྱེན་གྱིས་གློ་བུར་དུ་

བྱུང་བའི་འཇིགས་སྣང༌། ༢།	ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ། = ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་བརྡ་གཏོང་བ།

alastrim med འབྲུམ་བུ་དཀར་པོ།	ཤ་ར་སྐྱ་ཤར། = བད་རླུང་གྲང་བ་ཤས་ཆེ་བ་ལས་གྱུར་པའི་

འབྲུམ་ནད་ཀྱི་མིང།

albumin ༡།	med ཀཿ	སྤྲི་དཀར།	= སོྲག་ཆགས་དང། རྩི་ཤིང་གི་ཁམས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚེ་སོྲག་གི་རྩ་

བ་དང། གསོན་ཤུགས་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བཅས་འདྲེས་སོྦྱར་དངོས་རྫས་ཤིག ཁཿ	སྒོང་རོང། = ནད་

ཅན་དང། ནད་མེད་གཉིས་ཀའི་དྲི་ཆུའི་ནང་འབྱུང་བའི་སོྣད་མཁྲིས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ཆུའི་ནང་སྐྱ་སིབ་

སིབ་ཏུ་མངོན་པ་དེའི་མིང།   ༢།	ornith སྒོང་སྤྲི་དཀར་པོ།	= འདབ་ཆགས་ཀྱི་སོྒ་ངའི་སྤྲི་སེར་

གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཆགས་པའི་དྭངས་གསལ་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་སོྒང་སྤྲི་དཀར་པོ། 	

alcohol adm,chem ཆང་རག = བཟི་ཁ་ཅན་གྱི་བཏུང་བ་ཆང་དང་ཨ་རག་གི་རིགས།

alcoholic blackout med ར་རོ་ཐ་མ།	= ར་རོ་བའི་སྐབས་སུ་དྲན་པ་ཉམས་ནས་ཅི་ཡང་

མི་ཤེས་པར་རོ་ལྟར་ཉལ་བའི་གནས་སྐབས། སྨན་གཞུང་དུ། ར་རོ་ཐ་མ་སེམས་མེད་རོ་ལྟར་ཉལ། 

གང་ཡང་མི་ཤེས་མུན་པའི་གནས་སུ་ལྷུང། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།



25 alimony 

aldebran astrol སྣར་མ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་

སྐར་ཁྱིམ་བཞི་པ།

alderman adm,soc རྒན་པོ།	= གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་ཞིག

alertness adm,edu	༡།	བག་ཟོན། = དོ་སྣང་གཟབ་ནན་མུ་མཐུད་སྤྲོད་པའི་བྱ་རིམ། ༢།	སྒྲིམ་

པོ།	= གཟབ་ནན་གྱི་སྒོ་ནས་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ།

algae bot ཆུ་བལ།	ཉ་ལྕིབས།	= རྩ་བ་དང་། སོྡང་པོ། ལོ་མ་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་ཆུ་ནང་དུ་སྐྱེ་བའི་

རྩི་ཤིང་རིགས།

algesia med ཟུག་གཟེར་ཆེ་ཆུང༌། = ན་ཟུག་གི་ཚོར་བ་དྲག་ཞན།

algologist med ཟུག་གཅོག་སྨན་པ། = ན་ཟུག་གཅོག་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གང་ཟག

algophobia med གཟེར་འཇིགས་དྲག་པོ།	= ན་ཟུག་ལ་སྐྲག་དངངས་དྲག་པོ།

alias adm,law མིང་གཞན།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་དངོས་མིང་གི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱད་པའི་

མིང་གཞན་ཞིག

alien adm,pol ༡།	ཡུལ་སྡོད་ཕྱི་མི། = རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དེ་གའི་མི་སེར་མ་ཡིན་པའི་

སྐྱེ་བོ། ༢།	ཕྱི་རྒྱལ་གྱི། = ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི།

alienable adm,pol བདག་དབང་འཕོ་ལེན་རུང་བའི། = བདག་དབང་གཞན་ལ་འཕོ་ལེན་

བྱ་འོས་པའི།

alienation adm,psycho ༡།	 རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ།	 འཕྱོ་བ།	= སེམས་འཆོལ་བ་ལྟ་བུའི་

སེམས་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས། ༢།	ཁ་གྱར་བ། = གྲོགས་འདྲིས་མི་བྱེད་པར་ལོགས་སུ་

དབྱེ་བའི་བྱ་གཞག

alignment ༡།	adm ཕྱོགས་སྒྲིལ།	= སྡེ་ཁག་ཤོག་སྒྲིལ་ལམ་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས། ༢།	mech སྙོམ་

སྒྲིག = ལྷུ་ལག་སོགས་ཐད་ཀར་སྒྲིག་སྟངས།

alimony soc,law འཚོ་དོད་གུན་གསབ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་དུ་གྱུར་སྐབས་

ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་གཞིར་བཟུང་ཁོྱ་ཤུག་གཉིས་པོ་གང་རུང་ངམ། རྒྱུན་ལྡན་ཁོྱ་གས་རང་གི་

བཟའ་ཟླ་ཟུར་པར་དུས་མཚམས་སོ་སོར་སོྤྲད་འཇལ་དགོས་པའི་དངུལ་འབོར།



26alkali 

alkali chem ཡ་བ་ཀྵ་ར།	ནས་ཚིག་ཐལ་བ། = ནས་སྔོན་པོ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་ཞག་ཏུ་ལོན་

པའི་ཐལ་བའི་ཁར་ཆགས་པའི་བ་ཚྭ་འདྲ་བ་དེ་ཡིན།

alkalosis med ཡ་བ་ཀྵ་ར་མང་སྐྱོན། = ཁྲག་རྒྱུན་ནང་ནས་ཚིག་ཐལ་བ་མང་དྲགས་པའི་སྐྱོན།

alkane chem ཨལ་ཀེན་རླངས་རྫས། = རྡོ་སྣུམ་དང་རང་བྱུང་གཏེར་རླངས་ནས་བྱུང་བའི་ཡང་

རླུང་དང་ནག་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག

allegation adm,law ༡།	ཉེས་འཛུགས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བཙུགས་པའི་ལུགས་མཐུན་

སྐྱོན་འཛུགས། ༢།	བསྙོན་འཛུགས། = ཡོད་ལ་མེད་དང་། ཡིན་ལ་མིན་པའི་སྐྱོན་འདོགས་

པའམ་ཡ་ལ་དཀྲི་བ།

alleged adm,law ༡།	བསྒྲགས་པའི། = ཡིན་པར་ཁས་འཆེ་ཡང་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་མ་ཐུབ་

པའི། ༢།	དོགས་གཞི་ཅན།	= གནད་དོན་དོགས་གཞི་ཅན།

allegiance pol ཤ་ཞེན།	= འབངས་མེ་སེར་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་

ཞེན་དང་ལ་རྒྱ།

allergy med མི་འཕྲོད་པ། = ཁ་ཟས་དང༌། སྨན། ཐལ་རྡུལ་སོགས་མ་འཕྲོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་པགས་

པར་དམར་སྐྲངས་ཆགས་པ།  ཟ་འཕྲུག་ལང་བ། སྦྲིད་པ་རྒྱག་པ་སོགས་ཚོར་སྐྱེན་པའི་སྐྱོན།

allergic rhinitis med ཡ་ཆམ།	= ལུས་དྲོ་གྲང་མ་སྙོམས་པ་དང། མི་གཙང་བའི་རྡུལ་སྣ་སྒོར་

ཤོར་བ། དྲི་མ་ངན་པ་མནམ་པ་སོགས་ཀྱིས་སྣ་སྦུག་གཡས་གཡོན་གྱི་རོ་རྐྱང་གི་རྩ་གཉིས་ཆམ་ལ་

ཕབ་ནས་བྱེད་ལས་ཉམས་པར་གྱུར་ཏེ། ནད་རྟགས་སུ་སྣ་མིག་ཚ་ཞིང་ཧབ་སྦྲིད་རྒྱག་པ་དང། སྣ་

ཆུ་མང་དུ་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག

alliance adm,pol ༡།	ཕྱོགས་སྒྲིལ།	= ཕན་ཚུན་མཐུན་ཕྱོགས་བསྒྲིལ་པའམ་ཕྱོགས་བསྒྲིལ་བའི་

གནས་སྟངས། ༢།	མནའ་འབྲེལ།	= དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆེད་མི་སྡེའམ། རྒྱལ་

ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཉམ་མཐུན་བྱ་རྒྱུར་བཞག་པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་མཐུན་གྲོས།

allied adm,pol ༡།	མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི།	= མཐུན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའམ་ཕྱོགས་གཏོགས་སུ་སྦྲེལ་

བའི། ༢།	གྲོས་མཐུན་གྱིས་སྦྲེལ་བའི།	= ཆིངས་ཡིག་གམ་མཐུན་གྲོས་ཀྱིས་སྦྲེལ་བའི།

allocation adm ༡།	 ཟུར་བཅད།	 = དགོས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ཟུར་

འཇོག་བྱས་པའི་ཐོབ་ཆ། ༢།	བགོ་བཤའ།	བགོ་འགྲེམས།	= ཆ་བགོས་སམ་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་



27 alternate 

བྱ་གཞག

allotrope phys རྒྱུ་མཐུན་རྣམ་མང༌།	= ཁམས་རྫས་ཀར་བོན་ལས་གྲུབ་པ་མཚུངས་ཀྱང་དངོས་

པོའ་ིཁྱད་རྣམ་ཐ་དད་པ་རྡོ་སོལ་དང་ཕ་ལམ་ལྟ་བུ།

allotropy phys རྫས་གཅིག་རྣམ་མང༌། = ཁམས་རྫས་ཤིག་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་

མར་གནས་པའི་ངང་ཚུལ།

allottee adm བགོ་ཡུལ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པའི་ཆ་ཤས་ཐོབ་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

allow adm ༡།	བྱེད་དུ་འཇུག་པ།	= བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ལ་འགལ་ཟླའམ་འགོག་སྡོམ་མི་བྱེད་པ། 

༢།	གནང་བ་སྤྲོད་པ།	= བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ།

allowable adm ཆོག་པའི།	= ངོས་ལེན་བྱེད་འོས་པའམ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རུང༌།

alloy chem བསྲེས་ལྕགས། = ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་མཉམ་

བསྲེས་བྱས་པའམ། ཡང་ན་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྫས་གཞན་དང་བསྲེས་

ནས་གྲུབ་པའི་རྫས་སམ་དངོས་པོ།

almanac astrol ལོ་ཐོ།	ཟླ་ཐོ།	= ལོ་གཅིག་གི་ནང་གཟའ་སྐར་གྱི་བགྲོད་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ། འཕོ་

འགྱུར་དང་བདེ་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་འབྱུང་གསལ་བའི་དེབ་ཆུང༌།

alopecia = acomia ལ་ལྟོས།

altair astrol,astron གྲོ་བཞིན། = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་

ལྟར་གྱི་སྐར་ཁྱིམ་ཉེར་གཉིས་པ།

alteration adm ༡།	འགྱུར་ལྡོག = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གནས་སྐབས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་

འཕོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱུང་བ། ༢།	བཟོ་བཅོས། = གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

བའི་བྱ་གཞག ༣།	བཅོས་བསྒྱུར།	=  བསྐྱར་བཅོས་སམ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཚུལ།

altercation adm ཁ་འཛིང༌།	ཁ་འཁྲུག	= ཕན་ཚུན་གཏམ་ངན་ཤོད་རེས་ཀྱི་རྩོད་གླེང༌།

alternate adm ༡།	རེས་མོས་བྱེད་པ། = བྱ་བ་གང་ཞིག་བརྗེ་རེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། ༢།	རེས་

མོས་ཀྱིས་བྱུང་བ། = བརྗེ་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་བྱུང་བ། ༣།	བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ། = ལས་དོན་གང་
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ཞིག་དོན་གོ་ཚང་བ་བསྒྲུབ་སླད་གནས་སྐབས་རིང་སྐྱེ་བོ་གཅིག་གི་གོ་སར་གཞན་རེས་མོས་

སུ་འཇོག་པ།

alternately adm རེས་མོས་བྱས་ཏེ།	སྤེལ་མར།	= གཅིག་གི་གོ་སར་གཅིག་འཇོག་པའམ་དེའི་

ཚབ་ཏུ།

alternating current phys སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན།	= རྒྱུན་ལྡན་དུ་རྒྱུ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་བརྗེ་རྒྱུག་

བྱེད་པའི་གློག་རྒྱུན་ཞིག

alternative adm  ༡།	རེས་མོས་ཀྱི། = གདམ་ཀ་དང་རེས་མོས་ཀྱི། ༢།	གདམ་ཀ	= དངོས་པོ་

གཉིས་སམ་དུ་མའི་ཁྲོད་ཀྱི་གདམ་ཀ

alternative energy phys གདམ་ཀའི་ནུས་པ།	ནུས་པ་གཞན། = འགྱུར་རྡོའ་ིའབུད་རྫས་

བེད་སྤྱད་དེ་ཐོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཉི་མ་དང༌། རླུང༌། མཚོ་རླབས། དེ་བཞིན་རང་

བྱུང་བསྐྱར་བཅོས་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་ནུས་པ།

alternatively adm གདམ་ཀ་ཅན་གྱི། = དངོས་པོ་གཉིས་སམ་དུ་མའི་ཁྲོད་ནས་གདམ་ཀར་

རུང་བའི།

altitude sickness med ལ་དུག	= རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་ཕི་ཊི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒལ་བའི་མཐོ་སར་

འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དབུགས་མི་འདང་པ་དང་མགོ་ན་བ་ལྟ་བུའི་རླུང་ནད།

altruism phil གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ།	གཞན་ཕན།	= གཞན་གྱི་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་

ཉིད་བློས་གཏོང་བྱེད་པའི་ལྟ་ལུགས།

aluminium chem,mine ཧ་ཡང། = དངུལ་གྱི་མདོག་འདྲ་ལ་ཡང་བ། ལས་བཅོས་གཏོང་སླ་

བ། བཙའ་དང་གཡའ་དྲེག་འགོག་ནུས་ལྡན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཤིག  རྡུལ་གྲངས། ༡༣  མཚོན་

རྟགས། Al

alzheimer med ཨལ་ཛ་མིར་ནད། = དབང་རྩའི་ནུས་སྟོབས་བྲི་ནས་དྲན་ཤེས་ཉམས་

པའི་སྐྱོན།

amalgamate ༡།	chem	དངུལ་ཆུ་དང་སྲེ་སྦྱོར་བྱེད་པ།	= ལྕགས་རིགས་གཞན་དང་དངུལ་ཆུ་

མཉམ་བསྲེས་བྱེད་པ། ༢།	adm	མཉམ་དུ་སྦྱོར་བ།	= གོང་བུ་ཆ་ཚང་བ་གཅིག་གྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཟླ་སྒྲིལ་བ། ༣།	anthrop མི་རིགས་མཉམ་སྲེ་བྱེད་པ། = རིགས་རུས་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདྲེས་
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བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

amalgamation soc མི་རིགས་མཉམ་འདྲེས།	= རིགས་རུས་ཕན་ཚུན་འདྲེ་ཚུལ།

amaranth bot སྣེའུ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་རྐང་གཅིག་ཕྲ་ལ་ཁ་སྤུ་ཐར་

ཐོར་སྐྱེ་བ། སྡོང་རྐང་སྦོམ་ལ་འདྲོང་ངེར་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་འདོགས་པ། ལོ་མ་མཐུག་ལ་སྣུམ་པ། སྐྱེ་

གནས་ཕལ་ཆེ་བ་ལམ་འགྲམ་དང༌། ལྡུམ་གསེབ། ཚལ་ཞིང༌། ལྷས་ར་སོགས་སུ་སྐྱེ་ཞིང༌། འདེབས་

འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

amastia med ནུ་མ་ཞར་བ། = ནུ་མའམ་ནུ་ཏོག་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཚར་ལོངས་མི་ཡོང་བའི་

ནད་ཅིག

amateur adm,lit དང་ཞེན་པ། = ཀཿ	སྒྱུ་རྩལ་དང༌། ཚན་རྩལ། རྩེད་རིགས་སོགས་ལ་དམིགས་

བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སོགས་མེད་པར་དགའ་ཞེན་ཁོ་ནས་འཇུག་པའི་གང་ཟག ཁཿ དུས་ཚོད་འདའ་

བྱེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་ངམ་རྩེད་རིགས་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་བོ།

amathophobia med	 རྡུལ་འཇིགས།	 = ཐལ་རྡུལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པར་ཤེས་

བཞིན་དུ་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བའི་ནད་ཅིག

amaurosis med ལོང་བའི་ངང་ཚུལ།	= མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་སྐྱོན།

ambassador adm,pol གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་མཐོ་ཤོས་ཀྱིས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་རྒྱལ་སར་གནས་སྡོད་བྱེད་པོར་བསྐོ་གཞག་བྱས་

པའི་རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས།

ambiguous adm,lit ༡།	གོ་དོན་མང་བའི།	= གོ་དོན་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོད་སྲིད་

པའི། ༢།	གསལ་ཁ་མེད་པའི།	= བརོྗད་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པའི།

amebiasis med རྒྱུ་རྒན་གྱི་ནད། = སྦུབ་གཅིག་དུམ་སྐྱེས་ཕྲ་སྲིན་གྱིས་རྐྱེན་པས་རྒྱུ་མར་གཉན་

ཁ་བརྒྱབས་ནས་ཁྲག་དང་བེ་སྣབས་བཤལ་བ།

amebic dysentry med རྒྱུ་གཟེར།	= སྦུབ་གཅིག་དུམ་སྐྱེས་ཀྱི་ནད་འབུ་ཞིག་གི་རྐྱེན་གྱིས་

རྒྱུ་མར་གཉན་ཁ་རྒྱས་ནས་ཁྲག་དང་བེ་སྣབས་བཤལ་བ།

amend adm,law ༡།	ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། = ཡར་རྒྱས་སམ་ཇེ་ལེགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་བ།   

༢།	བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་བཟོའ་ིགནད་དོན་ལྟ་བུར་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་བགྱིས་ཏེ་
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བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བ།

amendment adm,law བསྐྱར་བཅོས།	 = ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལྟ་བུར་ལུགས་མཐུན་གྱི་

བསྒྱུར་བཅོས།

amenia med ཟླ་མཚན་སྡོམ་པ། = ཟླ་མཚན་དུས་ཐོག་མི་འབབ་པའམ་འགག་པའི་མོ་ནད།

amenity ༡།	soc ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་བཞིན། = བོླ་ལ་འཐད་པའམ་སྣང་བ་འགོྲ་བོའ་ིཁྱད་ཆོས། 

༢།	adm མཐུན་རྐྱེན། = ཕྱི་དངོས་པོའ་ིབདེ་བར་གོྲགས་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན།

amenorhea = amenia ལ་ལོྟས།

AMI (heart attack) = acute myocardial infraction ལ་ལོྟས།

amicable adm,pol མཛའ་མཐུན་གྱི།	= མཐུན་འབྲེལ་དང་གྲོགས་འདྲིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

ལྡན་པའི།

amla bot སྐྱུ་རུ་ར། = སྐྱུ་རུ་ར་ཞེས་བྱ་བའི་ཤིང༌། ཚད་པ་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ། སྡོང་པོ་རིང་ལ་ལྡེམ་

ཞིང་ལོ་མ་བྱ་སྒྲོ་ལྟར་སིབ་སིབ་པོ། འདིའི་འབྲས་བུ་ལྗང་སེར་རིལ་མོ་གླིང་དྲུག་ཅན། རོ་སྐྱུར་བ། 

ནང་དུ་ཚི་གུ་ཟུར་བཞི་པའི་ནང་ས་བོན་ལེབ་མོ་ཡོད།

ammunition mil ༡།	རྫས་མདེལ། = མེ་མདའ་དང་མེ་སྒྱོགས་ཀྱིས་འཕེན་རྒྱུའི་མདེའུ། 

༢།	མཚོན་ཆ། = མི་འབོར་ཆེན་པོ་སྡེབ་གསོད་བྱེད་པར་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

རྒྱུའི་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། རྫས་འགྱུར། སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོའ ་ིརྫས་རིགས།

amnesia med དྲན་པ་མི་གསལ་བ། = ཀླད་པའི་དབང་རྩར་སྐྱོན་གང་རུང་གིས་དྲན་ཤེས་ཉམས་

ནས་ཡུན་ལོན་གྱི་གནས་ཚུལ་དྲན་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱོན།

amnesty adm,law ༡།	ཉེས་ཡང་དུས་ཡུན།	= ཁྲིམས་འགལ་བ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་

གཏོང་བའི་དུས་ཚོད། ༢།	ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང༌།	ཉེས་ཡང༌། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལུགས་མཐུན་གྱི་

སྒོ་ནས་ཉེས་པ་གུ་ཡང་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

amnion med མངལ་སྐྱི།	= མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་གཏུམ་བྱེད་ཀྱི་ནང་སྐྱི་སྲབ་མོའ་ིམིང།

amniotic fluid med མགོ་ཆུ།	མངལ་ཆུ།	= མངལ་སྐྱི་དང། མངལ་གནས་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་

སྟེ། མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་ལྡིང་སའི་གཤེར་རྫས།
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amniotis med	མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་གཏུམ་བྱེད་ཀྱི་ནང་སྐྱི་སྲབ་མོའ་ི

གཉན་ཚད།

amorphous phys བཟོ་དབྱིབས་ངེས་མེད།	 = དབྱིབས་གཟུགས་ངེས་ཅན་མེད་པའི་སྲ་

གཟུགས།

amount adm,acc ཁྱོན་འབོར།	འབོར། = གྲངས་མང་ཉུང་ངམ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད།

ampere electr གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད། = གློག་ཤུགས་བཀག་ཆ་གཅིག་ཅན་གྱི་གློག་ཐག་ནང་རྒྱུ་

བའི་གློག་ཤུགས་ཆ་ཚད་གཅིག་ཅན་གྱི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

amplifier phys སྤོར་བྱེད།	= གློག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བརྡ་ལན་གྱི་ནུས་ཤུགས་སྤོར་བྱེད་ཀྱི་

གློག་གི་ཡོ་བྱད།

amplitude ༡།	adm ཀཿ	འབེལ་ལྷུག་ལྷུག	= འབེལ་པོའ་ིགནས་སྟངས་སམ་རང་བཞིན། 	ཁཿ	

འབེལ་པོ། = དགོས་མཁོ་ལས་མང་བའི་འབོར། ༢།	phys	འགུལ་དཔངས།	= སྦིར་འགུལ་བྱེད་

པའི་མ་ལག་གམ། ཡང་ན་དཔྱང་ཁྲུལ་དུ་སྒུལ་བའི་མ་ལག དཔེར་ན་དཔྱང་རོྡ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཐད་

འགོྲང་གི་གནས་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་འགུལ་ཐག་རིང་ཤོས།

amplyopia med མིག་གྲིབ།	 རབ་རིབ། = མིག་གི་དབང་པོར་སྐྱོན་མེད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་

མཐོང་ཤུགས་ཞན་པའི་སྐྱོན།

amputation med ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག	= དམིགས་བསལ་གཤག་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་

ལུས་ཀྱི་རྐང་ལག་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཆ་ཤས་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚུལ།

amulet anthrop,astrol སྲུང་འཁོར།	སྲུང་ང༌།	= ནད་གདོན་སོགས་མི་མཐུན་པའི་འཚེ་བ་ལས་

སྲུང་ཞིང༌།  ཚེ་བསོད་སོགས་མཐུན་པའི་རྐྱེན་འགྲུབ་ཆེད་རྒྱུན་དུ་ལུས་ལ་བཅང་རྒྱུའི་བྱིན་རྫས།

amyotrophic leteral sclerosis med བཤལ་ནད།	འཕྱེས་ནད། = རྒྱུངས་པ་ཉམས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ཅིག

anadipsia med སྐོམ་དད་ཆེ་བ། = སྐོམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ནད།

analogous adm,lit ༡། ཆ་ཙམ་འདྲ་བའི། = གནད་དོན་འགའ་རེ་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པའི། 

༢།	 བྱེད་ལས་ཙམ་འདྲ་བའི།	 = འབྱུང་ཁུངས་དང་སྒྲོམ་གཞི་མི་མཚུངས་ཀྱང་བྱེད་ལས་

མཚུངས་པ།
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analyse adm ༡།	དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པ།	དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ། = ཤེས་རྟོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཡོང་སླད་ཞིབ་

འཇུག་གམ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ། ༢།	ཆ་སོ་སོར་འབྱེད་པ།	= གྲུབ་ཆའི་རྫས་སམ་གལ་ཆེའི་ཆ་

ཤས་སོ་སོར་དབྱེ་བ།

anandria med ཕོ་ཆོས་མི་ལྡན་པ། = ཕོ་ལིང་དང་ཁ་སྤུ་སོགས་ཕོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན་པ།

anaphia med རེག་ཚོར་ཉམས་པ།	= རེག་བྱའི་ཚོར་བ་དང་བྲལ་བ།

anaphrodisia med རོ་ཙ་ཉམས་པ།	= འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཉམས་པའི་སྐྱོན།

anaplasia med སྐྲན་གྱི་ངོ་བོ། = སྐྲན་གྱི་རང་བཞིན།

anarchism pol,soc ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་རིང་ལུགས། = སྒྲིག་འཛུགས་བཟོས་པའི་དབང་

ཆ་རྩ་མེད་བཟོ་བར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པའི་འདོད་ཚུལ་ཞིག

anarchy pol,soc ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད། = ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

anasmia med དྲི་ཚོར་ཉམས་པ། = སྣ་ཡི་དྲི་ཚོར་ཞན་པའམ་ཉམས་པ།

anatomy anat ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས།	བྱང་ཁོག་ལུས་ཐིག	= ལུས་ཀྱི་ཕྱིའི་ཤ་པགས་དང། བར་

གྱི་རྩ་རུས། ནང་གི་དོན་སྣོད་བཅས་ཀྱི་གནས་གསང་རྣམས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་གཞུང་དང། དེ་

དག་གི་དབྱིབས་དང་གནས་ལུགས་བཅས་གསལ་ཞིང་རྗེན་པར་བྲིས་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་མིང།

ancestor anthrop ༡།	མེས་པོ། = ཕ་གཞིས་ལྟ་བུ་གང་ནས་ལེན་སའི་གང་ཟག ༢།	ཕ་མེས། = 

རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ཁུངས་འདེད་བྱེད་སའི་གང་ཟག

anchorage naut ༡།	རྟོད་ས།	= རྒྱ་མཚོའི་མཐར་གྲུ་གཟིངས་འདོགས་སའི་གནས། ༢།	རྟོད་གླ། 

= གྲུ་གཟིངས་རྟོད་གནས་སུ་བཏགས་པའི་གླ་འབབ།

ancillary adm ༡།	ལག་གཡོག = ལས་ཀར་རོགས་བྱེད་མཁན། ༢།	གཤམ་འོག	= གནས་

རིམ་འོག་མ།

andomia med སྣ་ཤེས་ཉམས་པ། = སྣ་ཡིས་དྲི་མི་ཚོར་བའི་སྐྱོན།

androphobia psycho ཕོར་འཇིགས། = སྐྱེས་པ་ཕོའ་ིརིགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་

འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག
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anecdote lit བྱུང་བ་སྙིང་བསྡུས།	མཚར་བསྡུས།	= གང་ཟག་ཅིག་གི་མི་ཚེའི་བྱུང་བ་སྙིང་བསྡུས།

anemia med སྐྱ་རྦབ།	ཁྲག་ཟད།	= མཁྲིས་པ་མདངས་བསྒྱུར་གྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་རྐྱེན་ཟུངས་

ཁྲག་གི་སྦུག་ཕྲན་དམར་པོ་དེ་སྐྱེས་པ་ལ་གྲངས་བཅུ་བཞི་དང༌། བུད་མེད་ལ་བཅུ་གཉིས་ལས་ཆེས་

ཉུང་བའི་སྐྱོན།

anemone clematis bot དབྱི་མོང་དཀར་པོ།	= ཉིན་སྲིབ་གང་དུའང་སྐྱེ་བ་ཡིན། སྡོང་པོ་

གཞན་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སྐྱེ། ལོ་མ་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་རྩུབ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཤར་བ་དེ། སྲབ་ཆུང་དྲིལ་བུ་

ཁ་ཟུམ་འདྲ། རྒས་ན་མི་རྒན་མགོ་བོ་འདྲ། ཞེས་བཤད་དོ།

anepia med ངག་ལྐུགས་པ། = ངག་གིས་སྨྲ་བརྗོད་མི་ཐུབ་པ།

anergia med,psycho ལུས་སྙོམ།	 ཁོང་སྙོམ།	= བྱ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་མི་སྤྲོ་ཞིང། 

ཁམས་མི་གསལ་བའི་དོན།

aneuria med	རླུང་ཟད།	= དབང་རྩའི་ནུས་ཤུགས་མི་འདང་བའི་སྐྱོན།

angelica bot ལྕ་བ། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྤྱིར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་པར་རྩ་བ་

སྦོམ་ལ་ནང་ཤ་དཀར་པོ་མཉེན་སོབ་ཅན་ལ་དྲི་ཞིམ་པ། སྡོང་རྐང་ཁོག་སྟོང་ཞིང་ཕྲ་བ་འདྲོང་ངེར་

སྐྱེ་བའི་སྟོད་ཆར་ཡལ་ག་གྱེས་པ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒྲོ་དབྱིབས་ཅན་སིབ་ལ་ཉག་ག་ཡོད་པ་མང་པོ་ཁ་

སྤྲོད་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྲེང་བསྟར་ཏེ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་ལ་ཞིབ་པ་མང་པོ་འཆར་བ། འབྲས་བུ་

འཇོང་དབྱིབས་མཐའ་སྲབ་ལ་དཀྱིལ་མཐུག་པ་གོ་སྙོད་དང་འདྲ་བ་ཡོད།

anginal pain med སྙིང་གི་རླུང་གཟེར།	= བྲང་གི་ནུ་གཡོན་སྟེང་ནས་ལག་གཡོན་ངོས་སུ་

གནོན་བཙིར་གྱིས་རྒྱུ་བའི་རླུང་གཟེར།

angiopathy med ཁྲག་རྩའི་ནད་གཞི།	= སྙིང་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲག་རྒྱུ་བའི་

རྩའི་རིགས་ཀྱི་ནད་གཞི།

angioplasty surg སྙིང་རྩའི་གཤག་བཅོས། = བརྡབ་འཁྲུགས་བྱུང་བའམ། ན་ཚའི་རྐྱེན་པས་

ཁྲག་རྩར་སྐྱོན་ཤོར་བའམ། སྙིང་རྩ་འགགས་པར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅོས་པའམ་ཁྲག་

ལམ་བསང་བ།

angiosperms bot སོན་སྐོགས་ཅན། = མེ་ཏོག་དང། སོན་སོྐགས་ཅན་གྱི་ས་བོན་ལྡན་པའི་རྩི་

ཤིང་གི་སྤྱི་མིང།
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angitis med རྩ་གཉན།	= ཁྲག་རྩའི་གཉན་ཁ།

angle of incidence phys བརྡབ་འཕྲོའ་ིཟུར་ཁུག = འོད་དང་སྒྲ་ལྟ་བུའི་རླབས་དངོས་པོ་

གང་ཡང་རུང་བའི་ངོས་ཤིག་ལ་བརྡབ་པ་ལས། བརྡབ་གནས་དེ་དང་དྲང་འཕྱང་གི་ཐིག་གཉིས་

ལས་བྱུང་བའི་ཟུར་ཁུག

angle of reflection phys ལྡོག་འཕྲོའ་ིཟུར་ཁུག = འོད་དང་སྒྲ་ལྟ་བུའི་རླབས་ངོས་ཤིག་གི་

སྟེང་ནས་ལྡོག་པ་ལས། ལྡོག་གནས་དེ་དང་དྲང་འཕྱང་གི་ཐིག་གཉིས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཟུར་ཁུག

angstrom (A.U) phys ཨང་སེ་ཏྲོམ།(རྩི་གཞི།)	= བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརླབས་རིང་ཚད་

འཇལ་བའི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། སེན་ཊི་མི་ཊར་གཅིག་ས་ཡ་བརྒྱར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

angular acceleration phys ཟུར་འགྲོས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་

ཟུར་འགྲོས་མྱུར་ཚད་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རེར་ཇི་ཙམ་མྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་ཚད།

angular displacement phys ཟུར་ཁུག་གི་འཕོ་སྐྱོད། = རྒྱུ་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་གི་སྟེང་

དངོས་གཟུགས་ཤིག་སྐྱོད་པའི་རྒྱང་ཐག

angular houses astrol	ཀ་བ་བཞི།	= དུས་སྦྱོར་ས་མལ་དང་པོ། བཞི་པ། བདུན་པ། བཅུ་པ་

སྟེ་གནས་མལ་བཅུ་གཉིས་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས།

angular magnification phys ཟུར་ཁུག་སྐྱེད་ཆ།	= ཆེ་ཤེལ་ལྟ་བུའི་མཐོང་བྱེད་མ་ལག་

ཅིག་བརྒྱུད་དེ་མཐོང་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྣང་བརྙན་གྱིས། བཟུང་བའི་ཁུག་ཟུར་དེ་མིག་

ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་དངོས་པོ་དེས་བཟུང་བའི་ཁུག་ཟུར་གྱིས་བགོས་པའི་བསྡུར་ཚད།

angular momentum phys ཟུར་ཁུག་གི་འགུལ་ཚད། = འཁོར་མདའ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

སྟེང་ཕུང་གཟུགས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུག་འགོག་ཤུགས་དང་། མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ།

angular stomatitis med ཁ་ཤུ།	= ཁའི་གཡས་གཡོན་ཟུར་ཁུག་གཉིས་ལ་རྨ་གཉན་རྒྱས་པ།

angular velocity phys ཟུར་ཁུག་གི་འགྲོས་ཚད། = དངོས་གཟུགས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བའི་

ཟུར་ཁུག་གཅིག་གི་འགྱུར་བའི་མྱུར་ཚད།

anhydrous chem ཆུས་དབེན་པའི།	= རྫས་གང་ཞིག་ལས་ཆུའི་རྡུལ་ལོགས་སུ་དབྱེ་ཟིན་པའི།

animal husbandry adm སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང༌།	= རྟ་ལུག་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་



35 annotation 

ཅན་རྣམས་སྐྱེ་སྤེལ་བྱེད་པ།

animal rights adm དུད་འགྲོའ་ིཐོབ་ཐང༌། = དུད་འགྲོའ་ིགཞི་རྩའི་རང་དབང༌། འགྲོ་བ་མིས་

གནོད་འཚེ་མེད་པར་རང་དགར་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བུ།

animal sign astrol ལོ་རྟགས། = ལོ་སོ་སོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་(བྱི་བ་ནས་ཕག་བར་

བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང༌།)

animosity adm,psycho ༡།	 འཁོན་སེམས།	= སྡང་ཟུག་དྲག་པོ་འབྱུང་གཞིའི་སེམས་

ཚོར། ༢།	སྡང་སེམས། = སྡང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བའམ་བྱ་སྤྱོད།

animus psycho ༡།	འཁོན་འཛིན།	= འཁོན་པའི་སེམས་ཚོར། ༢།	སྡང་འཛིན། = ཞེ་སྡང་

དྲག་པོའ་ིབློ།

anion phys མོ་རྡུལ། = མོ་གློག་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ནམ། གློག་ལྡན་སྡེབ་རྫས་ཀྱི་བྱིངས་རྫས།

anisotropic medium phys ཕྱོགས་ལྟོས་བརྒྱུད་ལམ།	= ཁ་ཕྱོགས་ཐ་དད་པར་ཁྱད་ཆོས་ཐ་

དད་ལྡན་པའི་བརྒྱུད་ལམ།

anisotropy phys ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན། = ཚད་འཇལ་བའི་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཅན།

ankylosing spondylitis med ཤིང་རེངས། = ཚིགས་གཞིར་གཉན་ཁ་བརྒྱབ་ནས་རུས་

ཚིགས་འགུལ་དཀའ་བ།

annals his,lit དེབ་ཐེར།	= སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་བསྟར་ཆགས་སུ་

བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་དེབ་ཁག

annexation adm ཟླ་སྒྲིལ།	= མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའམ། མཉམ་སྡེབ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

annexe adm གཞོགས་ཁང༌།	བུ་ཁང༌། = མ་ཁང་ཞིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་པའི་ཁང་པ།

annihilation adm ༡།	རྩ་གཏོར། = རྩ་མེད་གཏོང་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག ༢།	རྩ་

སྟོངས།	= གང་ཞིག་རྩ་གཏོར་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་བཅོམ་པ།

anniversary adm ལོ་འཁོར་དུས་དྲན། = བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ལོ་རེ་འཁོར་བའི་དུས་མཚམས།

annotation adm,lit མཆན་འགྲེལ། = འགྲེལ་བཤད་དང་ཟུར་མཆན་འགོད་ཚུལ།
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announcement adm གསལ་བསྒྲགས།	= གནད་དོན་ཞིག་ཤེས་རོྟགས་ཆེད་སྤེལ་བའི་བརྡ་ཁྱབ།

announcer adm ༡།	གསལ་བསྒྲགས་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན། 

༢།	ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་པ།	= རླུང་འཕྲིན་དང༌། ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མི།

annoyance adm སུན་གཙེར། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་སུན་པོའམ་རྙོག་དྲ་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

annual ༡།	 adm	 ལོ་རེ།	 ལོ་གཅིག་གི།	 ལོ་འཁོར།	= ལོ་རེ་རེའི་ནང་ཐེངས་མ་རེར་

འབྱུང་བའི་བྱུང་བ། ༢།	bot ལོ་འཁོར་རྩི་ཤིང༌།	ལོ་འཁོར་འཚོ་ཤིང༌།	= སྐྱེ་འཕེལ་དུས་

ཡུན་ལོ་གཅིག་ནང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ཆགས་ནས་སྐམ་པའི་རྩི་ཤིང༌རིགས།

annual account adm,acc ལོ་འཁོར་རྩིས་ཁྲ། = ལོ་གཅིག་གི་བྱུང་སོང་རྩིས་ཁྲ།

annual administrative report adm ལོ་འཁོར་འཛིན་སྐྱོང་སྙན་ཐོ། = འཛིན་སྐྱོང་

ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་གཅིག་གི་སྙན་ཐོ།

annual financial statement adm,acc ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག = ལོ་རེའི་

དངུལ་རྩིས་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག

annual report adm	ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།	= དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་གི་ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་

བའི་སྙན་ཐོ།

annual review adm ལོ་འཁོར་བསྐྱར་ཞིབ། = ལོ་གཅིག་གི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་འབྲེལ་

བའི་བསྐྱར་ཞིབ།

annuity ༡།	adm,acc ལོ་འབབ། = ལོ་གཅིག་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཕོགས་སམ་ཡོང་འབབ། 

༢།	com	ལོ་རེའི་ལོག་འབབ། = མ་འཛུགས་གང་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེད་ཀ་ཐེ་བའི་ལོ་

རེའི་དངུལ་འབབ།

annul adm, law ནུས་མེད་བཟོ་བ། = ཁྲིམས་སོགས་རྩིས་མེད་བཟོ་བ།

annular eclipse astrol,astron གདུབ་འཛིན།	མུ་ཁྱུད་ལྡན་པའི་ཉི་འཛིན།  = ཉི་མའི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་བསྒྲིབས་ཀྱང་མཐའི་མུ་ཁྱུད་སྒོར་མོར་མཐོང་བའི་ཉི་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་བྱེ་

བྲག་ཅིག

anomaly adm	༡།	སྤྱི་དང་མི་སྙོམས་པ། = སྤྱི་སྙོམས་སམ་ཚད་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཆ། 
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༢།	ཀུན་དང་མི་འདྲ་བའི་གང་ཟག	=	སྤྱིར་བཏང་དང་མི་འདྲ་བའི་གང་ཟག

anonymous adm,lit	༡།	མིང་མེད་པའི།	= མིང་མ་བྲིས་པའམ་མིང་མེད་པའི། ༢།	མིང་སྨྲོས་

མེད་པའི།	= སུ་ཡིན་མིང་སྨྲོས་མེད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ནས།

anopsia med མིག་གཡུང༌། = མིག་གིས་གཟུགས་གསལ་པོར་མི་མཐོང་བའི་སྐྱོན།

anorchism med རོ་ཚོར་ཉམས་པ།	ཁ་མངལ། = ལྕེ་ཡིས་བྲོ་བ་མི་ཚོར་བའི་སྐྱོན།

anorexia nervosa med ཡི་ག་འཆུས་པ། = སེམས་ནད་དམ་རླུང་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཁ་ཟས་

ཀྱི་དང་ག་འགག་པ།

anosmia med དྲི་ཚོར་ཉམས་པ།	= སྣ་ཡི་དྲི་མི་ཚོར་བའི་སྐྱོན།

answer book adm,edu ལན་དེབ།	= དྲི་ལན་འབྲི་སའི་དེབ།

answer sheet adm,edu ལན་ཤོག = དྲི་ལན་འབྲི་སའི་ཤོག་བུ།

answerability adm,law ༡།	འགན་ཁུར། = ལས་དོན་གྱི་འགན་དབང་ཡོད་པའི་ངང་

ཚུལ། ༢།	ལན་འགན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས།	= ལན་འདེབས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས།

answering machine telecom ལན་འདེབས་འཕྲུལ་ཆས། = ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྒྲ་ཕབ་

དང་བརྡ་ལན་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས།

antagonism adm རྒྱབ་འགལ།	= ཕ་རོལ་གྱི་མིའམ་དངོས་པོའ་ིཁ་གཏད་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་

ལྡོག་ཟླ་བྱེད་པའམ་བར་ཆད་གཏོང་བ།

antagonist adm ཁ་གཏད་པ། = གཞན་དང་འགྲན་སྡུར་རམ་ཁ་གཏད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

antares astrol སྣྲོན།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྐར་

ཁྱིམ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

antecedent adm,lit སྔ་གནས་ཀྱི།	= བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའི་སོྔན་དུ་བྱུང་བའམ་འགོྲ་བའི།

antedated adm ཟླ་ཚེས་སྔ་འགོད་བྱས་པའི།	= དངོས་སུ་འབྱུང་རྒྱུའི་ཚེས་གྲངས་ལས་སྔ་བར་

བཀོད་པའི།

antedated cheque adm,acc ཟླ་ཚེས་སྔ་འགོད་བྱས་པའི་ཅེག་འཛིན། = ཚེས་གྲངས་སྔ་
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འགོད་བྱས་པའི་ཅེག་འཛིན།

antenna telecom གནམ་སྐུད།	= གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་རྒྱང་སྲིང་དང་བསྡུ་ལེན་བྱེད་

ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

anthology edu,lit རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས།	= རྩོམ་པ་པོ་འདྲ་མིན་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་

དང༌། སྒྲུང་གཏམ། རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་དཔེ་དེབ།

anthracosis med ནག་རྫས་གློ་ནད།	= ནག་རྫས་ཀྱི་ཐལ་རྡུལ་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློ་

བར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

anthrax vet	ཕྱུགས་ནད་གཉན་རིམས།	= རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་རྒྱུན་ནང་ནད་སྲིན་

དབྱུ་གུའི་གཟུགས་ཅན་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་གཉན་རིམས་ཚབས་ཆེན་ཞིག

anthropic principle phys ཚོད་འཛིན་གཏན་སྲོལ།	= འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཤིག་ནང་

གནས་པའི་ཚེ་སྲོག་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་

ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པའི་

འདོད་ཚུལ་ཞིག

anthropology soc མི་རིགས་རིག་པ། = འགྲོ་བ་མིའི་རྒྱུད་རྩ་དང༌། དེའི་སྐྱེད་སྤེལ། སྤྱི་ཚོགས། 

དེ་བཞིན་ལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

anticipated expenditure com,acc སྔོན་དཔག་འགྲོ་གྲོན།	= རོབ་རྩིས་ཚོད་དཔག་གི་

འགྲོ་སོང༌།

anticipated income com,acc སྔོན་དཔག་ཡོང་འབབ།	= རོབ་རྩིས་ཚོད་དཔག་གི་ཡོང་སོྒ།

anticipated profit com,acc སྔོན་དཔག་ཁེ་འབབ།	= རོབ་རྩིས་ཚོད་དཔག་གི་ཁེ་བཟང༌།

anticipated saving com,acc སྔོན་དཔག་གསོག་འཇོག	= རོབ་རྩིས་ཚོད་དཔག་གི་

གསོག་འཇོག

anticipation adm,com,econ ༡།	རེ་འདུན།	= རེ་བ་བརྒྱབ་པའམ་ཚོད་དཔག་བྱས་པའི་ངང་

ཚུལ། ༢།	སྔོན་དཔག = རྒྱུ་མཚན་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྔོན་ཚུད་ཀྱི་ཚོད་དཔག

anti-clericalism pol ཆོས་སྡེའི་ཐེ་བྱུས་ལ་འགོག་རྒོལ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་
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སྒྲིག་འཛུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོང་བར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་རིང་ལུགས།

anti-communism pol དམར་པོའ ་ིརིང་ལུགས་འགོག་རྒོལ། = དམར་པོའ ་ིལྟ་བ་ལ་

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཚུལ།

antidote ༡།	rel	བཟློག་རིམ།	= ངན་འབྲས་བཟློག་ཐབས་ཀྱི་གཉེན་པོའ ་ིཞབས་རིམ་མམ་

བཅོས་ཐབས། ༢།	 med	 གཉེན་པོ།	 = ལུས་ཀྱི་ནང་དུག་སོགས་ཀྱི་གནོད་པའི་ནུས་པ་

བཟློག་ཐུབ་པའི་རྫས་གང་ཡང་རུང་བ།

antigravity phys འཐེན་ཤུགས་ལྡོག་ཟླ།	 = བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་

ཤུགས་ཤིག་སྟེ། དེས་འཐེན་ཤུགས་སམ་མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ་མཐོ་བའི་ནུས་པ་འགོག་པར་བྱེད།

antilogy phil འགལ་འདུ།	= བསམ་ཚུལ་ལམ་བརྡ་ཆད་སྔ་ཕྱི་ཕན་ཚུན་གྱི་འགལ་ཟླ།

antimatter phys ལྡོག་རྫས།	= ཉིང་རྡུལ་མོ་དང་གློག་རྡུལ་ཕོ་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ།

antipyretic med ཚད་སྨན།	ཚད་སེལ། = ལུས་ཀྱི་ཚ་བ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་སྨན།

antique adm,his གནའ་བོའ།ི	གནའ་རབས་ཀྱི། = གནའ་བོའ་ིདུས་ནས་བྱུང་བའམ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི།

antiquity adm,his ༡།	སྔ་རབས།	= གནའ་དུས་ཏེ། དམིགས་བསལ་དུས་རབས་བར་མའི་སྔ་

རོལ་དུ་བྱུང་བ། ༢།	རྙིང་ཉམས།	= གནའ་བོའམ་རྙིང་པའི་ཁྱད་ཆོས།

antiseptic med གཉན་འགོག	= སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་མིང༌།

anti-trust laws com,law ཚོང་གཉེར་གུ་ཡངས་བཅའ་ཁྲིམས། = རང་དབང་གིས་ཚོང་

ལས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་སྒེར་དབང་གཅིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་བ་འགོག་ཆེད་དུ་

བཟོས་པའི་སྤྱི་མཐུན་མངའ་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས།

antonym ling,lit	ལྡོག་ཚིག	= མིང་ཚིག་གཞན་ཞིག་དང་གོ་དོན་ལོྡག་ཕོྱགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚིག

anuria med	གཅིན་འགགས། = གཅིན་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མ་བབས་ནས་འགགས་པར་གྱུར་པའི་

ནད་ཀྱི་མིང།

anus anat གཞང་ཁ། ཨ་ལོང་ཁ། = གཞང་གི་གཉེ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་བཤང་བ་ཕྱིར་འབྱིན་གྱི་

བུ་ག
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anxiety psycho	 སེམས་འཚབ།	 = སེམས་ཁྲལ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སེམས་ནང་འཇིགས་

སྣང༌དང། ཟོལ་མི་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་དངངས་འཚབ་འབྱུང་བའི་རླུང་ནད།

aortitis med སྙིང་གི་འཕར་རྩའི་གཉན་ཚད།	= སྙིང་གི་འཕར་རྩ་གཙོ་བོར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

apartheid pol	མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་(ཀྱི་སྲིད་ཇུས།)	= ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀའི་ནང་ལག་

བསྟར་བྱས་པའི་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས།

apathy adm,psycho སྤྲོ་སྣང་ཞན་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཚོར་མེད་པ།

apendectomy med	རྒྱུ་ལྷག་གཤག་བཅོས།	= རྒྱུ་ལྷག་གཉན་ཁ་རྒྱས་པར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་

ལམ་ནས་བཀོག་པ་ལ་ཟེར།

apendiceal perforation med རྒྱུ་ལྷག་རྡོལ་བ།	= རྒྱུ་མ་དྲང་སྲོང་ལ་བུ་ག་རྡོལ་བ།

apendiceal rupture = apendiceal perforation  ལ་ལྟོས།

apex ༡།	adm ཡང་རྩེ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གནས་མཐོ་ཤོས། ༢།	lit	མཐར་ཐུག	= གཏམ་

བརྗོད་ལྟ་བུའི་མཐོ་རླབས་ཀྱི་རྩེ་མོ།

aphagia med	མིད་དཀའ་བ།	= ཁ་ཟས་མིད་དཀའ་བའི་ནད།

aphelion phys	ཉི་མར་འགྱངས་གནས། = གཟའ་སྐར་དང༌། སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང༌། ཡང་ན་

མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཞན་ཉི་མར་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལམ་སྟེང་གི་ཉི་མ་དང་ཆེས་རྒྱང་

ཐག་རིང་ཤོས་ཀྱི་གནས། དཔེར་ན་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་སའི་གོ་ལ་འདི་ཉིད་

ཉི་མ་དང་ཆེས་རྒྱང་ཐག་རིང་ཤོས་ཀྱི་གནས་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།

aphephobia psycho རེག་འཇིགས།	= གཞན་གྱིས་རེག་པར་དོགས་པའི་འཇིགས་སྣང༌།

aphthous stomatitis med གཅེན།	= ཁའི་ནང་དང༌། མཆུ་ཏོར་ཆུ་ལྒང་འདྲ་བའི་སྐྲང་

འབུར་ཡང་ཡང་ཐོན་པའི་ནད།

apiculate bot རྩེ་མོ་སྙུང་མཉེན།	= རྩེ་མོ་ཕྲ་ཞིང་རྣོ་ལ་མཉེན་པའི་ལོ་མའི་དབྱིབས།

apogee astron ༡།	ཟླ་བའི་རྒྱང་མཐའ། = ཟླ་བ་སའི་གོ་ལ་ནས་རྒྱང་ཐག་རིང་ཤོས་ཀྱི་གནས། 

༢།	རྒྱུ་ལམ་རྒྱང་མཐའ། = འཁོར་སྐར་ཞིག་གིས་སའི་གོ་ལའམ། ཡང་ན་འཁོར་སྐྱོད་བྱ་ཡུལ་

གྱི་མཁའ་དབྱིངས་དངོས་གཟུགས་དེའི་ལྟེ་དབུས་ནས་འཁོར་སྐར་དེ་ཉིད་རྒྱང་ཐག་རིང་ཤོས་སུ་
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འགྱུར་བའི་གནས།

apologist phil དག་སེལ་བྱེད་པོ། = ཆོས་ལུགས་དང༌། དད་ཞེན། ལྟ་གྲུབ་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

གཏམ་བཤད་བྱེད་པའམ་རྩོམ་ཡིག་སོགས་འབྲི་མཁན།

apology adm,phil བཟོད་གསོལ།	དགོངས་སེལ།	= ཕོག་ཐུག་གམ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་རིགས་ལ་

འགྱོད་སེམས་སམ་དགོངས་དག་ཐུགས་བདེན་ཞུ་ཚུལ།

apoplexy med གྲིབ་སྐྱོན།	གཟའ་གྲིབ། = ཀླད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྲག་རྩ་རལ་རྡོལ་བྱུང་རྐྱེན་གློ་བུར་

དུ་དབང་རྩ་གྲིབ་ནས་རིལ་བའམ་བརྒྱལ་བའི་ནད།

apparatus adm ཡོ་བྱད།	མཁོ་ཆས། = བྱེད་སྒོ་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྒྲུབ་སླད་དུ་བཀོལ་རྒྱུའི་ཆེད་

བཟོས་པའི་དངོས་ཆས།

apparent adm ༡།	རྣམ་པར་གསལ་བའི། = ཡིད་དང་དབང་པོར་གསལ་པོ་འཆར་བའི། 

༢།	མངོན་སུམ་གྱི།	= བདེན་པའམ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི།

apparent magnitude phys མངོན་ཚད། = བར་སྣང་སྟེང་གི་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིའོད་མདངས་

ཀྱི་ཚད་གཞི་སྟེ། ཚད་ཐིག་ཐོག་གྲངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆུང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འོད་མདངས་ཆེ་བ་ཡོད།

appeal ༡།	adm ཞུ་འབོད་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཛ་དྲག་འབོད་

སྐུལ་བྱེད་པ། ༢།	law གོང་ཞུ་བྱེད་པ།	= ཁྲིམས་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་

པའི་ཁ་མཆུ་ཞིག་ཁྲིམས་ས་གོང་མར་བསྐྱར་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ།

appearance phil ༡།	ཕྱི་ཚུལ།	= དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ། ༢།	སྣང་

ཚུལ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྣང་ཚུལ་ལམ་འཆར་ཚུལ།

appeasement adm ༡།	ངོ་སྲུང༌། = འདོད་བློ་སྐོང་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག ༢།	ཞི་ཐབས་ངོ་སྲུང༌།	

= ཕན་ཚུན་ཞི་མཐུན་ལྷིང་འཇགས་གནས་ཐབས་སུ། དགྲ་བོའམ་བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་མངོན་

འདོད་སྐོང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས།

append adm ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།		སྣོན་པ།	= གང་ཞིག་ཁ་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྦྱོར་བའམ་མཐུད་པ།

appendicitis med རྒྱུ་ལྷག་གཉན་ཚད། = རྒྱུ་ལྷག་རྔ་མར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་

བའི་ཚབས་ཆེའི་ནད།
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appendix ༡།	 lit ལྷན་ཐབས།	= དེབ་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཁ་སྣོན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་རྒྱུ་ཆ། 

༢།	anat རྒྱུ་ལྷག	= རྒྱུ་མ་དང་ལོང་ག་གཉིས་འབྲེལ་མཚམས་ནས་ལོགས་སུ་ནར་བའི་ཟས་

སྐོམ་མི་རྒྱུ་བའི་རྒྱུ་མ་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་ཞིག

appliance adm ཡོ་བྱད།	= ལས་དོན་བྱེ་བྲག་བསྒྲུབ་ཆེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་སམ་ཡོ་ཆས།

applicability adm སྦྱོར་རུང་བའི་རང་བཞིན།	= སྦྱོར་རུང་བའམ་འཇུག་པོའ་ིརང་བཞིན།

applicable adm སྦྱོར་རུང་བའི།	འཇུག་པའི།	ལག་བསྟར་རུང་བའི། = ལག་བསྟར་ཆེད་

སྤྱོད་ཐུབ་པའི།

applicant adm སྙན་ཞུ་འབུལ་མི།	= ལས་ཀ་དང། གོ་གནས། འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

application adm སྙན་ཞུ།	= གོང་རིམ་དང་ལས་གནས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ།

application form adm སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག	= སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་གནད་དོན་འགོད་

སའི་ཤོག་ལྷེ།

appointee adm བསྐོས་པའི་མི།	= ལས་སྣེའམ་གོ་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག

appointment adm	༡།	བསྐོ་གཞག	= ལས་སྣེ་ལྟ་བུར་བསྐོ་འཛུགས། ༢།	དུས་ར།	= སྐྱེ་བོ་

གང་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གནས་གང་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་བཀག་བཟོ་བ།

appointment letter adm བསྐོ་གཞག་ཡི་གེ།	= ལས་སྣེ་ལྟ་བུར་བསྐོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡི་གེ།

apportionment adm,com བགོ་བཤའ།	= སྐལ་བའམ་དུམ་བུར་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཚུལ།

appraisal ༡།	com	རིན་ཐང་གཏན་འབེབས།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་གོང་ཚད་དམ་རིན་ཐང་

གཏན་འབེབས། ༢།	edu	རྟོག་ཞིབ།	= ལེགས་ཉེས་ལྟ་བུ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཔྱད་པ།

appraise adm,com ༡།	རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ། = རིན་ཐང་ཐག་གཅོད་དམ་གཏན་

འབེབས་བྱེད་པ། ༢།	ཚོད་དཔག་བྱེད་པ།	= རྒྱུ་དངོས་གང་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ངམ། སྤུས་ཀ  ཡང་

ན་ཁྱོན་འབོར་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ།

appraiser adm,com རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན།	 རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་

བྱེད་པོ།	= ས་ཁང་ངམ་ནང་འདྲེན་དངོས་ཟོག ཁར་དབང་ལྟ་བུའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཏན་
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འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

apprehend adm,law	༡།	འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ། 

༢།	གོ་དོན་རྟོགས་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་གོ་དོན་ཤེས་པ།

apprehension adm,law ༡།	འཛིན་བཟུང༌། = ཉེས་ཅན་ལ་སོགས་པ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

ཚུལ། ༢།	གོ་རྟོགས།	= གོ་རྟོགས་ལོན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་བློའ ་ིའཛིན་སྟངས།

approach adm ༡།	ཉེ་བར་བཅར་བ།	= འགྲམ་དུ་ཇེ་ཉེ་ཇེ་ཉེར་སླེབས་ཚུལ། ༢།	ཐབས་ལམ།	

འཇུག་སྒོ།	= གང་ཞིག་དང་ཉེ་སར་འཇུག་པའི་སོྒ་དང༌། ཐབས་ལམ། གོ་སྐབས་བཅས།

appropriate adm ༡།	འོས་པོ།	འོས་ཤིང་འཚམས་པའི།	= དུས་སྐབས་སམ་གནས་སྟངས་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རན་པོའམ་འགྲིག་པོ། ༢།	ཟུར་འཇོག་བྱེད་པ། = ལས་དོན་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་ཟུར་འཇོག་བྱེད་པ།

appropriation adm,acc སྔོན་རྩིས་རྒྱས་བཅད། = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གིས་གཞུང་

གི་འགྲོ་གྲོན་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ།

approval adm	 ༡།	 བཀའ་འཁྲོལ།	= གོང་རིམ་གྱིས་གནང་བ་སྤྲོད་ཚུལ། ༢།	 ཆོག་མཆན།	

འཁྲོལ་ཆ། =གོང་རིམ་གྱི་མོས་མཐུན།

approximate adm ༡།	ཕལ་ཆེར།	= ཧ་ལམ་ཏག་ཏག ༢།	ཉེ་བར་སླེབས་པ།	= གང་ཞིག་

གི་ཉེ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སླེབས་པ། ༣།	ཚོད་དཔོག་པ།	= སྤོམ་ཚོད་དམ་རོབ་རྩིས་ཀྱིས་ཐག་

གཅོད་པ།

approximately acc ཧ་ལམ།	ཕལ་ཆེར།	= ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འདྲ་

བའམ་མཐུན་པ་ལྟ་བུ།

approximation technique mth རོབ་རྩིས་ཐབས་ལམ། = ཨང་རྩིས་ཀྱི་དཀའ་གནད་

ཅིག་སྟེ། དེས་ཆད་ལྷག་མེད་པའི་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ཕྱོགས་ཉེ་བའི་རྩི་ཐབས་ཤིག་འཐོབ་

རྒྱུར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

appurtenance adm ཆ་ལག་འཕར་མ།	= ནུས་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཁ་གསབ་ཀྱི་

ཆ་ལག

apsis phys ཨེབ་སི། ཉེ་འགྱངས་ཀྱི་གནས། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ལྟེ་དབུས་ནས་ཆེས་ཐག་རིང་
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ཤོས་སམ། ཉེ་ཤོས་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་འཁོར་ལམ་ཤིག་སྟེང་དུ་གནས་པའི་གཞི་ཞིག

apsithyria med དངངས་ལྐུགས།	= དངངས་འཚབ་དྲག་པོས་ངག་ལྐུགས་ཏེ་སྨྲ་བརོྗད་མི་ཐུབ་པ།

apsychia med བརྒྱལ་བ།	འབོག་པ།	= རླུང་ནད་དྲག་པོས་དྲན་པ་ཉམས་པ།

aptitude adm,edu,psycho ༡།	སྐྱེས་རྩལ།	= ཤེས་སྟོབས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་རྩལ་

ཡོད་པའི་ནུས་པ། ༢།	འཇུག་པ་མྱུར་པ།	བློ་རྣོ་བ། = རིག་པའི་གནས་གང་ཞིག་ལ་སྦྱོང་བ་

དང༌། གོ་རྟོགས་མྱུར་བའི་རང་བཞིན།	༣།	ནུས་པ།	འཇོན་ཐང༌།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་

པའི་ནུས་ཤུགས་སམ་ཡོན་ཏན།

aptitude test adm,edu,psycho སྐྱེས་རྩལ་ཚོད་ལྟ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལས་ཀ་དང༌། ཤེས་ཡོན། 

ལག་རྩལ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་རན་མིན་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ།

aquaphobia psycho  ཆུར་འཇིགས།	= ཆུའི་རིགས་ལ་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ།

aquari astrol མོན་གྲུ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་

སྐར་ཁྱིམ་ཉེར་བཞི་པ།

aquarius astrol བུམ་པ།	= དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཅིག་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་

ལམ་བཅུ་གཅིག་པ་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་སོན།

arachnoid membrane anat རྒྱ་དར་བར་མ།	= ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་བར་

མ་སྟེ། འབུ་སྡོམ་གྱི་དྲ་བ་ལྟར་ཆགས་པ་དེ་ཡི་མིང༌།

arachnoiditis med རྒྱ་དར་བར་མའི་གཉན་ཚད། = ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པར་འཐུམ་བྱེད་

ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་བར་མ་སྟེ། འབུ་སྡོམ་གྱི་དྲ་བ་ལྟར་ཆགས་པ་དེ་ལ་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པའི་ནད་ཅིག

arachnophobia psycho སྡོམ་འཇིགས།	= འབུ་སྡོམ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་འཇིགས་སྣང་

སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

arbiter adm,law བར་འདུམ་པ། = རོྩད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འགན་དབང་ཡོད་པའི་གང་ཟག

arbitrary adm རང་སྣང་གང་དྲན་གྱི། = ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་བྱས་པ་སྟེ། རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་

དོན་དང་བསམ་ཚུལ་ལམ་འདུན་པ་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་བའི།
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arbitrate adm,law ༡།	བར་འདུམ་བྱེད་པ།	= ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་མི་མཐུན་པ་རྣམས་

འདུམ་པར་བྱེད་པ། ༢།	བར་འདུམ་པར་སྤྲོད་པ། = ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བར་འདུམ་པར་

རྩིས་སྤྲོད་པ།

arbitrator = arbiter ལ་ལྟོས།

arc light phys གཞུ་འོད།	= འཁྲབ་སྟོན་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གློག་བཞུ་ལྟ་བུ་

བེད་སྤྱོད་སྣ་མང་ལྡན་པའི་གློག་འོད་ཤིན་ཏུ་བཀྲག་མདངས་ཅན་ཞིག དེ་ནི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་འགྱེད་

འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྫས་རླངས་བརྒྱུད་དེ་བཏང་བ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན།

arc minute geom གཞུ་ཚད་སྐར་མ།	= ཁུག་ཟུར་ཞིག་ཆ་དྲུག་ཅུར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

arc second geom གཞུ་ཚད་སྐར་ཆ།	= ཚད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་ཟུར་ཁུག་རྣམས་འཇལ་

ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་རྩི་གཞི་ཞིག

archaism lit	བརྡ་རྙིང༌།	= ད་ལྟའི་ཆར་བེད་སྤྱོད་དེ་ཙམ་མ་མཆིས་པའི་སྔ་མོའ་ིསྐབས་ཀྱི་མིང་

ཚིག་དང༌། བརྗོད་པ། ཐབས་ལམ་ཁག

archimedes’ principle phys ཨར་ཁི་མེ་དེའི་གཏན་སྲོལ།	= གཤེར་གཟུགས་ནང་སྟིམ་

པའི་ཕུང་པོའ་ིའཕྱོ་ཤུགས་དེ་དང༌། ཡར་ཇི་ཙམ་ཕུད་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་སྟེང་རྐྱལ་

དང་མཉམ་པར་ངེས་ཚུལ།

architecture adm,archit ༡།	ཁང་བཟོ་རིག་པ།	= ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིག་པའམ་སྒྱུ་

རྩལ། ༢།	ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད། = ཁང་པ་ཇི་ལྟར་བཟོ་བའི་འགྲོས་སམ་བཀོད་པ།

archives adm,lib ཡིག་མཛོད།	= ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང༌། གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་སོགས་

གཅེས་ཉར་བྱེད་ས།

arcturus astrol ས་རི།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྐར་

ཁྱིམ་བཅོ་ལྔ་པ།

area adm,mth ས་ཁུལ།	རྒྱ་ཁྱོན།	= ཁྱད་ཆོས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་ས་ཆ།

area headquarter adm,mil ས་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང༌། = ས་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་

དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ།
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arena adm	དོ་ར།	= འགྲན་རྩོད་བྱེད་སའི་ར་བ།

argentite chem དངུལ་རྡོ་སྐྱ་བོ།	= ཞ་ཉེ་ལྟ་བུ་སྔོ་ནག་འོད་འཚེར་བའི་དངུལ་གྱི་རང་འབྱུང་

གཏེར་རྡོ་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག

argon chem ཨར་གོན།	 གཉུག་རླུང།	= དྲི་དང་མདོག་བྲལ་ཞིང། གྲུང་ཤ་མི་ལྡན་པའི་རླུང་

གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག་སྟེ། རླུང་ཁམས་དང་མེ་རིའི་རླངས་པ་ནས་བྱུང་བ། གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་གི་

ཆེད་འཚག་བྱེད་དུ་བཀོལ་ཆོག རྡུལ་གྲངས། ༡༨  མཚོན་རྟགས། Ar

argument adm,law རྩོད་པ།	= ཡིན་མིན་དང་བདེན་རྫུན་སོགས་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད།

arhythmia med རླུང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་མི་སྙོམས།	= སྙིང་གི་རྒྱུ་བ་དལ་དྲགས་པའམ་མགྱོགས་དྲགས་

པ། ཡང་ན་མི་སྙོམས་པ་བཅས་སྙིང་གི་འཕར་ཚུལ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མེད་པའི་ནད་ཅིག

aries astrol ལུག	= དུས་སྦྱོར་དང་པོ་སྟེ། ཉི་མ་སོགས་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་དང་པོ་ལུག་གི་ཁྱིམ།

arietic astrol ཐ་སྐར།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་

སྐར་ཁྱིམ་དང་པོ།

aristate bot རྩེ་མོ་སྙུང་རིང།	= རྩེ་མོ་ཕག་ཟེ་འདྲ་ལ་རིང་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་

པར་ལྟོས། ) 

armed adm,mil གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི།	གོ་མཚོན་ཅན། = མཚོན་ཆའི་རིགས་ཀྱི་ལག་ཆ་

ལྡན་པའི།

armed forces adm,mil དམག་དཔུང༌།	དཔུང་དམག	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མཁའ་དམག་

དང༌། མཚོ་དམག རྐང་དམག་གི་དྲག་དཔུང་ཡོངས་རྫོགས།

armistice mil དུས་བཀག་དམག་མཚམས། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྡེ་ཁག་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་

དུས་ཚོད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རིང་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན།

arms adm,mil	 གོ་མཚོན།	 གོ་ལག = དྲག་པོའ་ིལས་དོན་ནམ་གཡུལ་ལས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་

རྒྱུའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

arms control adm,mil གོ་མཚོན་སྟངས་འཛིན།	= འཆར་གཞི་དང༌། གྲོས་མཐུན། ཆིངས་
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ཡིག་གང་རུང་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དམག་དཔུང་ངམ། གོ་མཚོན་

འདྲ་མིན་རིགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་འཕྲི་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐབས།

arms race pol གོ་མཚོན་བང་འགྲན།	= རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་དམག་གི་གོ་མཚོན་

གྲངས་འབོར་མང་ཤོས་དང༌། སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོས་གོ་ས་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲན་སྡུར།

arraignment law ཉེས་འཛུགས་རིམ་པ། = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཁྲིམས་རར་འཁྲིད་

དེ། རང་ཉིད་ལ་ནག་འཛུགས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལན་གསལ་བྱེད་དགོས་

པའི་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

arrears adm ༡།	སྤྲོད་བསྡད།	བུན་ལྷག	= དུས་ཚོད་འདས་ཟིན་ཀྱང་སྤྲོད་རྒྱུ་བསྡད་པའི་

དངུལ་འབབ། ༢།	ལས་འཕྲོ། = དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཚར་བའམ་བྱ་རྒྱུ་བསྡད་པའི་ལས་ཀ

arrogance psycho ཁེངས་དྲེགས།	རང་མཐོང༌།	= ཁེངས་སྤོབས་ཆེན་པོས་གཞན་ལ་ཁྱད་

གསོད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ།

arsenal mil གོ་མཛོད།	= དམག་གི་ཡོ་བྱད་དང་གོ་མཚོན་འཇོག་སའི་ཁང་པ།

arsenic chem བ་བླ། = དངུལ་མདོག་ལྟར་དཀར་ལ། ཆག་སླ་བ། དུག་ཤས་ཆེ་བའི་ཁམས་རྫས་

ཤིག འདིའི་སྡེབ་རྫས་རྣམས་འབུ་དུག་དང། ཤེལ། སྨན། ཉེ་བའི་རྒྱུད་རྫས་སོགས་བཟོ་བར་བེད་

སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༣༣ མཚོན་རྟགས། As

arson adm,law མཁར་དངོས་མེར་སྲེག	= ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ལྟ་བུའི་སློག་ཆ་འཐོབ་སླད་དུ་

རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་རམ། ཡང་ན་གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་

ཆེད་མངགས་མེར་བསྲེགས་པའི་ཉེས་སྤྱོད།

artery anat འཕར་རྩ།	= སྙིང་ཁམས་ནས་ལུས་ཡོངས་ལ་འཚོ་རླུང་ཕྱུག་པའི་ཟུངས་ཁྲག་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་པའི་ཁྲག་རྩ།

arthralgia med ཚིགས་གཟེར། = པུས་མོ་སོགས་ཀྱི་གཉན་ཁ་མེད་པའི་ཚིགས་གཞིའི་ན་ཟུག

arthritis med གྲུམ་བུ།	 ཏྲེམ། = ཚིགས་གཞིར་གཉན་ཁ་རྒྱས་ནས་སྐྲངས་པ་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་

དཀའ་བའི་ནད།

arthrocentesis med ཚིགས་ཆུ་འཇིབ་འཐེན། = ཁབ་དང་རྔབས་རྭ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཚིགས་

ཆུ་འཇིབ་པའམ་ཕྱིར་འཐེན་པ།
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arthrosclerosis med ཚིགས་གྱོང༌།	= དམིགས་བསལ་ལོ་ན་རྒས་སྐབས་འབྱུང་བའི་རྩ་རྒྱུས་

དང༌། ཁྲག་རྩ་མཁྲེགས་འགྱུར་གྱིས་འགུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བའི་ནད།

articles of confederation law མཐུན་ཕྱོགས་མཉམ་སྒྲིལ་རྩ་ཁྲིམས། = ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༡ 

ལོར་ཨ་རིའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་བཅུ་གསུམ་ཐུན་མོང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༩ ལོར་ཨ་རི་

རྒྱལ་ཡོངས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཅོས།

artificial insemination med བཅོས་མའི་སྦྲུམ་སྦྱོར།	= ཕོ་མོ་དངོས་སུ་མཉམ་འདུས་མེད་

པར་ཕོའ་ིཁུ་བ་མོའ་ིམངལ་དུ་བཏབ་ནས་སྦྲུམ་མ་བཟོ་ཐབས།

artificial labor med བཅོས་མའི་སྐྱེ་རྩོལ།	= སྨན་རྫས་སམ། ཆ་བྱད་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྲུམ་མའི་

སྐྱེ་ཟུག་སོླང་བ།

artificial satellite phys,astron བཅོས་མའི་འཁོར་སྐར། = སའི་གོ་ལའམ། ཡང་ན་གཟའ་

སྐར་གཞན་ཞིག་ལ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་བཏང་བའི་འཕྲུལ་ཆས།

artillery mil མེ་སྒྱོགས།	= མེ་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་རོྫང་སོགས་ལ་འཕེན་པའི་མཚོན་

ཆའི་རིགས།

artisan adm ལག་རྩལ་མཁས་པ།	ལག་ཤེས་པ།	= ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་དང༌། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་བཟོ་པའམ་ལས་མི།

artrial heammorrhage med རྩ་ཁ་ཤོར་བ།	རྩ་ཐིགས།	= ཁྲག་རྩ་རྡོལ་ནས་ཁྲག་ཤོར་བ།

asafoetida bot ཤིང་ཀུན།	= དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་ལྟར་ན། ཤིང་བཀྐ་ཞེས་པའི་ཚི་བ་བལ་

སྐུད་དཀར་པོ་ལ་བྱུགས་ན་སྔོན་པོར་འགྲོ་ཞེས་པ་དང༌། ལྡུམ་བུའི་སྐབས་རྒྱ་ལ་ཕུག་དང་སྐྱེ་ལུགས་

འདྲ་བར་རྩ་བ་ཕྱེད་ཙམ་ས་ནས་དོན་ཞིང་། འོ་མ་འཛགས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡོངས་གྲགས་ཁ་དོག་

དཀར་སེར་དེའོ།

ascendant astrol འཆར་ཁྱིམ།	= ལུས་སམ་སྐྱེས་པའི་ས།  དུས་སྦྱོར་ས་མལ་དང་པོ།

ascendent bot འདྲོང་སྐྱེ།	= གྱེན་དུ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང།

ascending colon anat ཁྲག་ལོང།	= ལོང་གའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་

དབྱེ་བའི་ཡ་གྱལ་དཔྱི་ཡི་སྟ་ཟུར་གཡས་པའི་ཐད་ནས་གྱེན་དུ་གནས་པའི་ལོང་གའི་མིང། སྨན་

གཞུང་དུ། ཁྲག་ལོང་གཡས་དང། སྲིན་ལོང་གཡོན། རྩམ་ལོང་དབུས་ན་གནས། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།



49 assert

ascending node of moon astrol སྒྲ་གཅན།	= སྒྲ་ཅན་གདོང་ངམ་རཱ་ཧུ།

ascetic phil དཀའ་ཐུབ་ཅན། = འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་ཏེ། ཉམ་ཆུང་བབ་ཆགས་ཀྱིས་

སྒོ་ནས་དཀའ་ཐུབ་སྟེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

ascites med	དམུ་ཆུ།	= ནད་བདག་གི་མིང་ནད་ལ་བཏགས་པའི་བད་ཀན་ཆུ་འགགས་ནད་ཀྱི་མིང་

སྟེ། ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་འོར་རྙིང་ནས་དོན་སོྣད་རང་རང་གི་གནས་སུ་རྒྱས་པ་ཆུ་བསགས་ཀྱི་ནད་ཡིན་པས་

ན་དམུ་ཆུ་ཞེས་བརོྗད་པའོ།

aspermia med ཁུ་བ་ཟད་པ།	= སྐྱེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་དེ་ཟད་པར་

གྱུར་པ།

asphyxia med དབུགས་སུབ་བརྒྱལ་འབོག = ཁྲག་ནང་འཚོ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཆེས་ཉུང་དྲགས་པ་

དང། མཁའ་རླུང་བཙོག་པའམ། སྙིགས་མ་ཆེས་མང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དབུགས་སུབ་ནས་དྲན་

མེད་དུ་བརྒྱལ་བ།

assailant adm,law བཙན་རྒོལ་བྱེད་མཁན།	= འཐབ་རྒོལ་ལམ་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

assassination adm ལྐོག་གསོད།	གློ་བུར་མི་གསོད།	= གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལྟ་བུ་གློ་བུར་རམ་

གསང་བའི་སྒོ་ནས་གསོད་པའི་བྱ་གཞག

assault adm དྲག་རྒོལ་བྱེད་པ།	རྒོལ་རྡུང་བྱེད་པ། = དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པ།

assemble ༡།	mech	 ལྷུ་སྒྲིག་པ།	 ལྷུ་ལག་སྒྲིག་པ།	= འཕྲུལ་འཁོར་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་

མཉམ་སྒྲིག་བྱེད་པ། ༢།	adm འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ།	འདུ་རུབ་བྱེད་པ།	= སྡེ་ཁག་ཅིག་གམ་

གནས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ།

assembly adm འདུ་འཛོམས། = དགོས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་པའི་

སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཞིག

assent adm ༡།	མོས་མཐུན།	= བསམ་ཚུལ་དང་གྲོས་གཞི་ཐད་ལ་བློ་རྩེ་མཐུན་པ། ༢།	མོས་

མཐུན་བྱེད་པ། = གྲོས་གཞི་དང་བསམ་ཚུལ་སོགས་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་པ།

assert adm,law  བདེན་པ་བདར་བ། = བདེན་པ་ཡིན་པར་དག་སྐྱེལ་བྱེད་པ།
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assessment adm,edu ༡།	 དཔྱད་ཞིབ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་

པའི་བྱ་གཞག ༢།	 ཁྲལ་འབབ་རྒྱས་བཅད། = ཁྲལ་འཇལ་དགོས་པར་ཐག་བཅད་

པའི་དངུལ་འབོར།

assessor acc ༡།	ཁྲལ་འབབ་རྩིས་པ།	= ཁྲལ་ཇི་ཙམ་འབབ་མིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག ༢།	adm ཞིབ་དཔྱོད་པ།	= ལས་དོན་བཟང་ངན་གྱི་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཕྲ་འབྱེད་

མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

assignee adm ༡།	མིང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁར་དབང་ངམ་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཞིག་

འཕོ་འགྱུར་བྱེད་སའི་གང་ཟག ༢།	ལས་ཚབ།	= གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

assignor adm མིང་སྒྱུར་བྱེད་པོ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁར་དབང་ངམ་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཞིག་

གཞན་གྱི་མིང་ཐོག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

association adm མཐུན་ཚོགས།	སྐྱིད་སྡུག = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་

འདུས་བྱས་པའི་མིའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

assurance ༡།	adm  འགན་ལེན།	= ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	psycho	གདེང་ཚོད།	

= རང་ཉིད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་སྤོབས་པ།

aster bot ལུག་མིག	= ལུག་མིག་ན་སྤང་ཉིན་སྲིབ་སྐྱེ། ལོ་མ་སྔོ་སྐྱ་ཆུང་ལ་སྒོར། སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་

རིང་བ་ཡིན། མེ་ཏོག་ཨུཏཔལ་འདབ་སྟོང་ལྡན། འདབ་མ་སྔོ་ལ་གེ་སར་སེར།

asteroid astron སྐར་ཕྲན།	= གཟའ་མིག་དམར་དང་ཕུར་བུའི་འཁོར་ལམ་གྱི་བར་དུ་རྒྱུ་བའི་

བྲག་རྡོ་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག དེའི་ཞེང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་ནས་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད།

asthenia med ཉམ་ཆུང།	སྟོབས་ཆུང།	ཟུངས་ཟད། = ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སྟོབས་ཉམས་ནས་ལུས་

ཤེད་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་བྱའོ།

asthma med	དབུགས་མི་བདེ་བ།	= གློ་ནད་དབུགས་མི་བདེ་བའི་སྟོད་དུ་འཚང་བའི་ནད།

astro twin astrol རྩིས་ཀྱི་མཚེ་མ། = ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཆུ་ཚོད་དང༌། ས་གནས་བཅས་པ་གཅིག་

རང་སྟེང་བཙས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།

astrologer astrol སྐར་རྩིས་པ།	= གཟའ་སྐར་ལ་དཔྱད་དེ་སྐྱེ་བོའ་ིབདེ་སྡུག་འབྲས་བུ་ལུང་དུ་

སྟོན་མཁན།
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astrology astrol སྐར་རྩིས།	= གཟའ་སྐར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགྲོ་བའི་བདེ་སྡུག་

བརྟག་པའི་རིག་པ།

astrology of ill-health astrol ནད་རྩིས།	= ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པའི་ནད་དམ། རྣམ་

རྟོག་ལས་བསྐྱེད་པའི་གནོད་པས་མནར་བའི་སྐྱེ་བོའ་ིཆེད་དུ་བསྟན་པའི་རྩིས་འབྲས།

astrology of marital capability astrol བག་རྩིས།	མཐུན་རྩིས།	= ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

སྐྱེས་ལོ་ཟླ་ཚེས་གཞིར་བཟུང་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་བརྟག་པའི་རྩིས།

astrology of natal horoscope astrol ཚེ་རབས་ལས་རྩིས།	= བཙས་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་

ཞག་དུས་དང༌། གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་གཞིགས་པའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་བདེ་སྡུག་སྤང་བླང་བསྟན་

པའི་རྩིས་འབྲས།

astrology of the deceased astrol གཤིན་རྩིས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཚེ་འདི་བོར་ནས་

ཕྱི་མའི་ལྔ་ལམ་དུ་གྱུར་པ། དེའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མིའི་ཆེད་དུ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླང་དོར་བསྟན་

པའི་རྩིས་འབྲས།

astrology of the obstacle year astrol ཀེག་རྩིས།	= ལོ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བོའ་ིབདེ་སྡུག་སོྟན་

པའི་རྩིས་འབྲས།

astronomer astron གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ། = ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་

དམ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན།

astronomical unit astron,phys གཟའ་སྐར་རྩི་གཞི།	= ཉི་མ་དང་སའི་གོ་ལའི་དབར་གྱི་

སྤྱི་སྙོམས་བར་ཐག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རྒྱང་

ཚད་རྩི་གཞི།

astronomy astron གཟའ་སྐར་དཔྱད་རིག		གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད། = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐར་མ་དང༌། གཟའ། སྐར་སྤྲིན་དང་སྐར་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་རོྟག་

ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚན་རིག

atactitia med རེག་ཚོར་ཉམས་པ།	= རེག་པའི་ཚོར་བ་ཉམས་པའི་སྐྱོན།

atheism phil ལྷ་མེད་རིང་ལུགས།	= ལྷ་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་གྲུབ།

atheroma med ཁྲག་རྩའི་ཚིལ་སྐྲན། = ཁྲག་རྩའི་ནང་བད་ཚིལ་འཕེལ་ནས་ཁྲག་གི་རྒྱུ་ལམ་
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འགགས་པར་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་དེའོ།

atherosclerosis med འཕར་རྩ་གྱོང་པོ།	= ཁྲག་རྩ་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་པའི་ནད།

athlete’s foot med རྐང་པའི་ཧམ་ཤུ། = ཆུ་རྙོག་དང། འདམ་རྫབ་ནང་གནས་པའི་སྲིན་ཕྲ་

མོས་རྐང་པ་གཡའ་བ་དང། གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

atlas anat	མཇིང་ཚིགས་དང་པོ།	= མཇིང་ཚིགས་བདུན་ཡོད་པ་ནས་དང་པོའ་ིམིང།

atmolysis phys 	རྡུལ་འབྱེད། = རླངས་རྫས་བསྲེས་མ་རྣམས་ཀྱི་འཐོར་འཕྲོའ་ིཚད་གཞི་ཐ་

དད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོར་འབྱེད་ཚུལ། སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་

ཚུལ་འདི་ནི་བུ་ག་ཅན་གྱི་སྐྱི་མོའམ་བཅད་སྒྲོམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་རྫས་རླངས་རྣམས་གྱེས་འཕྲོ་

བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན།

atmosphere phys རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར།	རླུང་ཁམས།	= འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་རང་སར་བཟུང་

བའི་སའི་གོ་ལ་དང༌། གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་གནས་པའི་རླུང་གི་གོ་ལ།

atmospheric pressure phys རླུང་ཁམས་གནོན་ཤུགས།	= སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་གནས་

གང་རུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་རླུང་གི་ལྗིད་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་གནོན་ཤུགས།

atom phys རྡུལ་ཕྲན།	= རང་གར་གནས་ཐུབ་པའི་ཁམས་རྫས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆ་ཆུང་ཤོས།

atomic absorption spectroscopy phys རྡུལ་ཕྲན་སིམ་འཐེན་འཇའ་རྫས་དཔྱད་རིག	

= དམིགས་བསལ་དུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་བཀོལ་

བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་དངོས་རྫས་དེ་རླངས་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་འོད་ཀྱི་རླབས་ཀྱི་རིང་

ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་སིམ་འཐེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཇའ་མདངས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་དངོས་

རྫས་རྣམས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

atomic age his རྡུལ་ཕྲན་དུས་རབས།	 = མིའི་རིག་རྩལ་གྱིས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དུས་རབས།

atomic mass phys རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད།	རྡུལ་ཕྲན་བོངས་ཚད།	= མཚན་གཞིར་བཟུང་བའི་

རྡུལ་ཕྲན་ནམ་འདུས་རྫས་ཤིག་གི་གཏོས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད།

atomic mass unit phys	རྡུལ་ཕྲན་བོངས་ཚད་རྩི་གཞི།	ཌལ་ཊོན།	= ཀར་བོན་ ༡༢ རྡུལ་

ཕྲན་གྱི་ཆ་གཅིག་དང་མཉམ་པའི་བོངས་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི།
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atomic number phys	 རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས།	 = རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་བར་ཕོ་རྡུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་

གྲངས་ཏེ། བར་གནས་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དེ་གློག་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཚུངས་པ་

ཡིན། མཚོན་རྟགས། z

atomic spectrum phys རྡུལ་གྱི་འཇའ་མདངས།	= རྡུལ་ཕྲན་དེ་རང་གི་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་

འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའཇའ་མདངས།

atomic weight phys	རྡུལ་ཕྲན་ལྗིད་ཚད།	= ཀར་བོན་ ༡༢ ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཁམས་རྫས་

ཤིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཆ་སྙོམས་བོངས་ཚད།

atrium of the heart anat སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན།	= སྙིང་གི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ན་གནས་པའི་ཁོག་

ཆེན་གཡས་གཡོན་གཉིས།

attenuation phys བྲི་རྒུད།	= ཀཿ	སྒྲ་དང་འགྱེད་འཕྲོ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཤུགས་ཚད་ཉམས་ཚུལ། གནས་ཚུལ་འདི་སིམ་འཐེན་དང་འཐོར་གྱེས་གང་རུང་གི་

རྐྱེན་ལས་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན།  ཁཿ གློག་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བའི་གློག་བརྡ་ཞིག་གི་གློག་རྒྱུན་

ནམ། ཡང་ན་གློག་ཤུགས་ཆག་པའི་གནས་སྟངས།

attest adm  དག་མཆན་འགོད་པ། = ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་

སོྤྲད་བྱེད་པ།

attestation adm  དག་མཆན།	= ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོྤྲད།

attorney-general adm,law ཁྲིམས་དོན་སྤྱི་ཁྱབ། = སྲིད་གཞུང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་

འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ།

attrition phys,mil གྲོན་ཟད།	བརྡར་ཟད། = རྡར་ཤུད་དམ་སྐུལ་ཟད་སོགས་ཀྱིས་ཇེ་ཉུང་ངམ་ཇེ་

ཆུང་དུ་འགོྲ་ཚུལ།

auction adm,com རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར།	= རྒྱུ་དངོས་ཤིག་ཉོ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་ཚད་

རིམ་སྤར་བྱས་ཏེ། མཐའ་མར་རིན་འབབ་མཐོ་ཤོས་སྤྲོད་མི་དེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་ལུགས།

auctioneer adm,com རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མི།	 རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གཏོང་མཁན།	= 

རིན་སྤར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

audiogenic seizure med སྒྲ་བརྒྱལ། = རླུང་ནད་ཅན་གྱིས་སྒྲ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོས་པ་ལ་
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བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བརྒྱལ་འབོག

audiology med ཐོས་ཤུགས་ཚད་གཞི།	ཐོས་ཚད།	= རྣ་བས་སྒྲ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་གོ་ཐུབ་མིན་

གྱི་ཚད་གཞི།

audiometer mech ཐོས་ཤུགས་འཇལ་ཆས། = རྣ་བས་སྒྲ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་གོ་ཐུབ་མིན་གྱི་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

audit adm,acc	 རྩིས་ཞིབ།	= ལས་དོན་དང་དངུལ་གྱི་སྤྲོད་ལེན་ཡིག་ཆ་རྣམས་དངོས་བདེན་

ཡིན་མིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག

audit report adm,acc རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ།	= རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་

གནས་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད།

auditorium adm,theatr	 ཚོགས་ཁང༌།	 ཚོམས་ཆེན།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང༌། 

གསུང་བཤད། རོལ་དབྱངས་སྤྲོ་སྟོན། གཞན་ཡང་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཁག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་

བསལ་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་ཁང་ཆེན་ཞིག

auditory vertigo med རྣ་རླུང་མགོ་འཁོར།	= མགོ་འཁོར་རྣ་ནད་དང་བསྡོང་པས་ནད་རྟགས་

སུ་བཟི་ཁྱོམ་ལང་པ་དང། ཚབས་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་བརྒྱལ་འགྲོ་བ་དང་སྐྱུགས་པ་ཤོར་བ་ཞིག

augmentation adm ཁ་སྣོན།	འཕེལ་སྐྱེད།	= ཇེ་མང་ངམ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུའི་སྣོན་མ།

auricle anat ༡།	ཕྱི་རྣ།	= རྣ་རྩེ། རྣ་གཤོག རྣ་ཤལ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མིང། ༢།	སྙིང་ཁོག	= དབྱིབས་

ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན་གཡས་གཡོན་གཉིས།

aurora  phys སྣེ་མདངས།	སྣེ་མོའ་ིསྐྱ་རེངས། = འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་ཁུལ་དུ་མཚན་མོ་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་འབྱུང་བའི་དཀར་མདངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རླངས་རྫས་

དང་ཉི་མའི་ཕྲ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འཐབ་སྦྱོར་བགྱིས་པ་ལས་ཚོན་སྣ་ཅན་གྱི་འོད་ཀྱི་འཁྱུག་རིས་དང་

ལྟེབ་རིས། གཞུ་རིས་བཅས་སྐྲུན་པར་བྱེད།

aurora australis phys	ལྷོ་སྣེའི་འོད།	ལྷོ་འོད།	= ལྷོ་སྣེའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་

སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཅན་གྱི་འོད།

aurora borealis phys བྱང་སྣེའི་འོད།	བྱང་འོད། = བྱང་སྣེའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་

སུ་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཅན་གྱི་འོད།
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auspicious astrol བཀྲ་ཤིས་པའི།	དགེ་བའི། = གཟའ་སྐར་སོགས་དགེ་བའི།  རྟགས་རྟེན་

འབྲེལ་བཟང་པོ།

autarchy pol གཅིག་དབང་རིང་ལུགས།	= གང་ཟག་གཅིག་གིས་སྟངས་འཛིན་དབང་སྒྱུར་

བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས།

autarky econ དཔལ་འབྱོར་རང་འདང༌། = གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ནང་

དཔལ་འབྱོར།

authentic adm,law ཁུངས་ལྡན།	= འདྲ་བཤུས་དང་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་

དང་ཡིད་ཆེས་བྱ་རུང༌།

authoritarianism pol དབང་ཤེད་རིང་ལུགས།	= དབང་སྒྱུར་བྱེད་པོས་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང༌། 

སྲིད་ཇུས་ཁག་བཙན་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོར་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་

འདོད་འདུན་ལ་སྣང་མེད་གཏོང་བའི་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྟངས།

autism psycho རང་གཡེངས།	= སྤྱི་དང་མི་མཐུན་པའི་སེམས་ཆེས་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཤིང༌། ཕྱིའི་

ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པར་ནང་གི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏད་ཚུལ།

autobiography edu,lit རང་རྣམ།	རང་བྲིས་ལོ་རྒྱུས།	= རང་ཉིད་སོ་སོས་བྲིས་པའི་རང་གི་

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

autocracy pol,ca	སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་ལམ་ལུགས།	= རང་སྣང་གང་དྲན་གྱི་བསམ་བློ་

ཅན་གྱི་གང་ཟག་གཅིག་གམ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར། 

autonomous adm,pol རང་སྐྱོང༌།	= རང་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ལ་སྟངས་འཛིན་དབང་སྒྱུར་ཐུབ་

པའི་ཚོགས་པའམ། མངའ་ཁུལ་ལམ། ཡུལ་ལུང༌།

autonomy adm,pol རང་སྐྱོང༌།	= སོ་སོའ་ིའདོད་པའམ་བྱ་གཞག་ལ་རང་དབང་ལྡན་པའམ། 

སོ་སོས་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག

autophagia med ༡།	རླུང་ནད་རང་ཟ།	= རང་གིས་རང་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་དང། རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཟ་

བའི་ནད་རྟགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག ༢།	ཤ་རྫུད་པ།	བེག་པ།	= སྨྱུང་བར་གནས་

པའམ། ཁ་ཟས་བསྡམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཤ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐམ་འགྲོ་བ།

autopsy law,med པུར་ཞིབ། = འཆི་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཕུང་པོ་གཤག་སྟེ་
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བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས།

autumn equinox astrol སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ།	= སྟོན་དུས་ཉིན་མཚན་གཉིས་རིང་

ཐུང་མཉམ་པའི་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣།

avalanche phys རྡུལ་རུད།	= ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་ལམ། གློག་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཀ་འཕེལ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ཡང་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་བཀོལ་སྤྱོད་འོག་ཡོད་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་

ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་དང་གློག་རྡུལ་གང་རུང་

བརྒྱུད་ལམ་དེ་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡིན།

avenue arc རྒྱ་ལམ།	= གཡས་གཡོན་དུ་ཁང་ཆེན་དང་ཤིང་སོྡང་གི་བསིལ་གྲིབ་ལྡན་པའི་ལམ་ཆེན།

aversion psycho ཞེ་ཁྲེལ།	ཞེན་ལོག = བྱ་དངོས་སམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་མི་དགའ་བའི་ཚོར་

སྣང་དྲག་པོ།

avert adm ཟློག་ཐབས་བྱེད་པ། = ཆག་སྒོ་དང་རྐྱེན་ངན་ལྟ་བུ་འགོག་ཐབས་བྱེད་པ།

aviation adm,trans གནམ་གྲུའི་རིག་རྩལ། = གནམ་གྲུ་འཕུར་གཏོང་གི་རིག་པའམ་སྒྱུ་རྩལ།

avitaminosis med སྟོབས་སྐྱེད་ཟད་ནད།	= སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་ཟས་བཅུད་མ་འདང་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ནད།

avogadro’s law phys	 ཨ་ཝོ་གེ་དྲོའ་ིངེས་སྲོལ།	 = གནོན་ཤུགས་དང་དྲོད་ཚད་གཅིག་

མཚུངས་ལ་བོངས་ཚད་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་རླངས་རྫས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་འདུས་

རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས་གཅིག་མཚུངས་སུ་ངེས་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྩ་འཛིན་ཞིག

avogadro’s principle phys ཨ་ལྦོ་གེ་དྲོའ་ིགཏན་སྲོལ།	= དྲོད་ཚད་དང་གནོན་ཤུགས་

ནི་ཚད་གཅིག་པའི་རླུང་གཟུགས་ཤོང་ཚད་མཉམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་གྲངས་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ།

avoid adm གཡོལ་བ།	འཛེམས་པ།	= བྱ་བའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་གཟུར་ཐབས་བྱེད་པ།

axilla anat མཆན་ཁུང།	= བྲང་དང། ལག་ངར་གཉིས་ཀྱི་བར་ཏེ། དཔུང་པའི་འོག་ཏུ་དབྱིབས་

ཟུར་གསུམ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་མཆན་ཁུང། མཆན་འོག་མཆན་ཞབས་ཀྱང་ཟེར། སྨན་གཞུང་

དུ། མཆན་ཁུང་བཞག་ཤ་དཀར་ནག་རྣམ་པ་བསྟན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

axillary node anat མཆན་འོག་རྨེན་བུ། = བྲང་དང་། མཆན་ཁུང། སྐེ། ལག་ངར་བཅས་ཀྱི་
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གཉན་ནད་སྔོན་འགོག་དང། དེ་དག་ལས་རྨེན་གཤེར་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་མཆན་ཁུང་གི་རྨེན་

བུ་ཞིག

axis phys གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག = གཟའ་སྐར་རམ་དངོས་པོ་གང་རུང་གི་འཁོར་སྐྱོད་བྱ་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་བའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱི་ཐིག

azoospermia med ས་བོན་ཉམས་པ།	རོ་ཙ་ཉམས་པ།	= ཕོའ་ིཁུ་བའི་ནང་ས་བོན་མེད་པ།

                                  B  b

babo’s law phys བ་བོའ་ིངེས་སྲོལ།	= གཤེར་གཟུགས་ཤིག་ལ་ཞུན་མ་ཞིག་བསྣན་སྐབས་

གཤེར་གཟུགས་དེའི་རླངས་པའི་གནོན་ཤུགས་འབྲི་བའི་ཆ་དེ་ཞུན་མ་དེའི་ནང་བཞུར་རྫས་ཇི་

ཙམ་བཞུར་ཡོད་པའི་འབོར་དང་ཆ་ཚད་སྙོམས་པའི་ངེས་སྲོལ། ངེས་སྲོལ་འདི་ནི་ཇར་མ་ནིའི་

རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ལེམ་བར་ཌ། བ་བོ་ལ་ ༡༨༤༧ ལོར་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད།

baby blues psycho	སྦྲུམ་མའི་སྐྱོ་སྣང༌།	= སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐབས་རེ་འབྱུང་བའི་

སེམས་ངལ་ལམ་སྐྱོ་སྣང༌།

bacillary bacteriol དབྱུག་གཟུགས་ཕྲ་སྲིན་གྱི།	= ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དབྱུག་གཟུགས་ཕྲ་སྲིན་དང་

འབྲེལ་བའི།

bacillemia bacteriol དབྱུག་གཟུགས་ཁྲག་སྲིན།	 = ཁྲག་གི་ནང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དབྱུག་

གཟུགས་ཕྲ་སྲིན་ཞུགས་པའི་སྐྱོན།

bacilluria bacteriol དབྱུག་གཟུགས་གཅིན་སྲིན། = གཅིན་པའི་ནང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དབྱུག་

གཟུགས་ཕྲ་མོ་ཞུགས་པའི་སྐྱོན།

backache med རོ་རྒྱབ་གཟེར།	= རོ་སྟོད་དང་རྒྱབ་གཞུང་གི་ཟུག་གཟེར།

backbite adm ཁ་གཏོང་བ། རྒྱབ་བཤད་རྒྱག་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་མེད་སར་དེའི་སྐོར་ལ་

ངན་སེམས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་མིང་རྗེས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་ངན་བརྗོད་པ།

backdated adm,acc ༡།	འདས་ཚེས་བཀོད་པའི། = ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་འདས་པའི་ཚེས་གྲངས་ངོ་
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མ་ལས་སྔ་བའི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་པ། ༢།	འདས་ཚེས་ཡར་ལོག་གི།	= དུས་ཚེས་སྔོན་མ་ཞིག་

ནས་རྩ་འཛིན་གྱིས་སྤར་ཆ་བྱ་རྒྱུ། དཔེར་ན། དམིགས་བསལ་གླ་ཕོགས་ལྟ་བུ།

background adm,lit	རྒྱབ་ལྗོངས།	= ཀཿ	པར་དང་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་

སམ་བཀོད་པ།  ཁཿ	གང་ཟག་ཅིག་གི་ལས་ཀའི་སྦྱོང་བརྡར་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཉམས་མྱོང་

སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

background paper adm ༡།	རྒྱབ་ལྗོངས་གསལ་བསྒྲགས།	= གཞུང་ཞབས་པ་ཞིག་གིས་

གསར་འགོད་པར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སམ། ལས་དོན་ཞིག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

བྱེད་སའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སམ་བཅར་འདྲི།  ༢།	རྒྱབ་ལྗོངས་གསར་འཕྲིན།	= གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་སམ་བྱེད་སྒོའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་

འཕྲིན་ནམ་གསར་ཤོག

background radiation phys གནས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ།	= རླུང་ཁམས་དང༌། ས་རྡུལ། 

ཁང་པ། དེ་བཞིན་སྒྲོམ་གཞི་གཞན་གྱི་ནང་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་གནས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་

རིམ་ཚད་དམའ་བའི་འགྱེད་འཕྲོ་རང་བཞིན་དུ་འབྱུང་ཚུལ།

backhander adm རྩིབ་རྡོ།	= ལྐོག་རྔན་གྱི་ཕལ་སྐད།

backlog adm ༡།	 རྒྱབ་ཤིང༌།	 དྲོད་སྲུང༌།	= མེ་དྲོད་མི་ཐོར་བའི་ཆེད་ཐབ་ཀྱི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་

འཇོག་རྒྱུའི་ཤིང་དུམ་ཆེན་པོ་ཞིག ༢།	ལས་འཕྲོ།	= བྱས་མ་ཚར་བར་ཕུང་གསོག་ཐེབས་པའི་

ལས་ཀ ༣།	ཆེད་ཉར།	= བྱེད་སྒོ་དམིགས་བསལ་ཞིག་གམ་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་ཉར་ཚགས་

བྱས་པའི་དངོས་པོ།

back out adm ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ། = ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ལ་མི་གནས་པ།

back payments adm,acc སྤྲོད་བསྡད་འཕར་འབབ།	 = ལས་མི་ཞིག་ལ་སྔ་ས་ནས་གླ་

ཕོགས་འཕར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབབ།

backup adm,comptr.sc རྒྱབ་རྟེན།	= ཀཿ	རོགས་ཚབ་ཏུ་ཉར་བའི་གང་ཟག་གམ་དངོས་པོ། 	

ཁཿ	ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་གང་རུང་ཞིག་གི་འདྲ་བཤུས་ཀམ་པུ་ཊར་དེ་ལས་ལོགས་སུ་ཉར་

ཚགས་བྱས་པའི་འདྲ་བཤུས།

backward class adm,soc རྗེས་ལུས་གྲལ་རིམ།	= སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མ་ཐུབ་
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པའི་མི་སྡེ།

backward tribe adm,soc རྗེས་ལུས་ཚོ་པ།	= རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་ཚོ་པ།

bacteremia bacteriol ཁྲག་སྲིན།	= ཁྲག་ནང་གི་ནད་སྲིན་ཕྲ་མོ།

bacteria bacteriol ཕྲ་སྲིན།	= ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན།

bacterial endocarditis med སྙིང་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= ནད་འབུ་ཕྲ་མོས་རྐྱེན་པའི་སྙིང་གི་

ནང་ཤུན་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

bacteriuria bacteriol གཅིན་སྲིན།	= གཅིན་གྱི་ནད་སྲིན་ཕྲ་མོ།

bad conduct adm	སྤྱོད་ངན།	= སྤྱོད་ལམ་མི་ལེགས་པ།

bad debt com,acc བུན་ནག	= ཕྱིར་སྤྲོད་མི་ཐུབ་པའམ་འདེད་ཁུངས་མེད་པའི་བུ་ལོན།

badge adm,mil ༡།	 དཔུང་རྟགས། = ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཚོགས་མིའམ་གོ་གནས་མཚོན་ཆེད་

ལུས་སྟེང་དུ་གདགས་རྒྱུའི་མཚོན་རྟགས། ༢།	 རྟགས་མ། = གང་ཟག་ཅིག་ལ་གཟེངས་བསྟོད་

དམ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་སླད་དུ་ཕུལ་བའི་མཚོན་རྟགས།

badkan med བད་ཀན།	= ངོ་བོའ་ིསྒོ་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀྱི་ས་ཆུའི་ཁམས་ཀྱི་མིང་སྟེ། བད་

ཅེས་ཆུ་ཡི་མིང་དང༌། ཀན་ཞེས་ས་ཡི་མིང་ངོ༌།

bag of water med མགོ་ཆུ།	= མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་ལྡིང་སའི་གཤེར་རྫས།

bagassosis med གློ་ནད།	= གློ་བའི་ནད།

baggage trans	སྐུ་ཆས།	དོ་ཆས།	= འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐབས་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཅ་ལག

bail adm,law ༡།	གཏའ་དངུལ། = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཏུག་

བཤེར་སྐབས་ངོ་བཅར་མ་བྱས་ཚེ། འགན་ཁག་ལེན་མིས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུར་ཁས་བླངས་

པའི་དངུལ་འབབ། ༢།	ཁག་འཁྱག	= འགན་ལེན་གཏའ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་པོ།  

༣།	གཏའ་དངུལ་གྱིས་བླུ་བ།	= གཏའ་དངུལ་བཞག་སྟེ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་བའམ་གཏའ་དངུལ་

གྱིས་བླུ་བ།

bailiff adm,law ཁྲིམས་རྭའི་དོ་དམ་པ། = ཁྲིམས་ཁང་གི་འགན་སྲུང་ལས་བྱེད།

bailment adm,law ༡། གཏའ་དངུལ་འབུལ་འཇོག = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་
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ཆེད་དུ་གཏའ་དངུལ་འབུལ་ཚུལ། ༢།	བཅོལ་འཇོག	= ཅ་དངོས་སམ་ཁར་དབང་མི་གཞན་ལ་

བཅོལ་འཇོག་བྱ་ཐབས།

balance ༡།	com	སྲང༌།	རྒྱ་མ།	ཉ་ག	= ལྗིད་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཡོ་ཆས།  ༢།	acc	ཀཿ	བྱུང་སོང་

ཁ་འཐབ།	= རྩིས་ཁྲའི་བྱུང་སོང་གཉིས་ཀྱི་དོ་མཉམ་སྡོམ་འབོར། 		ཁཿ	བྱུང་སོང་བར་ཁྱད།	= 

རྩིས་ཁྲའི་བྱུང་སོང་དབར་གྱི་ཧེ་བག  ༣།	adm ལྷག་འཕྲོ།		 =  ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ལྷག་མ།

balance of power pol	སྟོབས་ཤུགས་དོ་མཉམ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཁུལ་དུ་དམག་དཔུང་

བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གྱུར་པས་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་

འདོད་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའམ། གཞན་དག་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་འདང་ངེས་མེད་པ།

balance of terror pol འཇིགས་དངངས་དོ་མཉམ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་

མཚོན་ཆ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་ཡོད་པས་དགྲ་ལན་སློག་པར་འཇིགས་སྣང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་

དྲག་རྒོལ་བྱེད་པའི་འགོ་མི་རྩོམ་པ།

balance sheet acc རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག	 	 མཐའ་སྡོམ་རྩིས་ཤོག	= ཚོང་ལས་སམ་ལས་

ཁུངས་ཤིག་གི་རྩིས་དུས་ངེས་ཅན་གྱི་ཁར་དབང་དང༌། མ་རྩ། བུ་ལོན་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་

པའི་རྩིས་ཁྲ།

balance of trade com,econ ཚོང་འབྲེལ་བར་ཁྱད།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དུས་ཡུན་ངེས་

ཅན་རིང་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱིར་ཚོང་བྱས་པ་དེ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་ཟོག་ནང་འདྲེན་བྱས་པ་

གཉིས་ཀྱི་རིན་ཐང་བར་ཁྱད།

balanced budget econ,acc	དོ་མཉམ་སྔོན་རྩིས།	= དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགྲོ་གྲོན་

དང་ཡོང་འབབ་ཆ་མཉམ་པའི་སྔོན་རྩིས།

balanced diet med མཉམ་ཟས།	འཚོ་བའི་ཟས།	= གཟུགས་པོའ་ིའཚར་ལོངས་ཡག་པོ་དང། 

བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དགོས་མཁོའ་ིབཅུད་འདང་ངེས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཟས།

balanoposthitis med དཀྲེ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= ཕོ་མཚན་གྱི་སྐྱི་པགས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

balantitis med མཚན་ཏོག་གཉན་ཁ།	= ཕོ་མཚན་དང་བྱ་ལེའི་རྩེར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

balbuties med དིག་པ།	= རང་འབབ་ཏུ་སྨྲ་བརྗོད་མི་ཐུབ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ངག་སྐྱོན།

baldness med སྤྱི་ཐེར།	= མགོ་བོ་ལ་སྐྲ་མེད་པའི་རང་བཞིན།
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balkanisation pol དུམ་བུར་བགོ་བ།	དབྱེ་འབྱེད།	= ས་ཁུལ་དང་ཡུལ་ལུང་སོགས་ཕན་ཚུན་

མི་མཐུན་པའི་ཤོག་ཁག་དུ་མར་བགོ་ཐབས།

ballistocardiogram med སྙིང་འགུལ་རི་མོ།	= སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་

ཀྱི་གཡོ་འགུལ་གྱི་རི་མོ།

ballooning med	ལྒང་པ།	དགང་པ། = ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་རྒྱུ་མ་སོགས་སྣོད་ཁོག་སྟོང་རིགས་ལྒང་

ཕུག་ལྟར་བཀང་བ།

ballot adm,pol ༡།	འོས་ཤོག	= བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་སྐབས་ཀྱི་འོས་

བསྡུའི་ཤོག་ལྷེ། ༢།	 (གསང་བའི་)	 འོས་བསྡུ། = བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་བའི་འོས་ཤོག་བསྡུ་

ལེན་བྱེད་སྟངས།

ballot box adm,pol འོས་སྒམ།	= འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་ཤོག་ལྡུག་སའི་སྒམ།

balmer series /line phys བལ་མར་བསྟར་ཕྲེང༌།	= ཡང་རླུང་གི་སྣང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་འཇའ་མདངས་ཀྱི་ཐིག་ཕྲེང་ཞིག

bamboo shoot bot སྨྱུག་རྩ།	= འདི་ནི་ཤིང་ཕྲན་སྨྱུག་མའི་རིགས་ཀྱི་གསར་སྐྱེས་ལྗང་

མྱུག་ཡིན།

ban adm,law	༡།	བཀག་རྒྱ།	= བྱ་གཞག་གང་ཞིག་འགོག་སྡོམ་བྱེད་པའི་བཀའ་རྒྱ། ༢།	བཀག་

སྡོམ།	= ཉེས་ཆད་ལྟ་བུས་རང་གི་གནས་ཡུལ་སོགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ། 

༣།	གནས་དབྱུང༌།	= ཚོགས་པའམ་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་བུ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ།

band ༡།	adm འཆིང་ཐག	སྡེམ་ཐག	= ཅ་དངོས་ལྟ་བུ་མང་པོ་མཉམ་དུ་སྡེམ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲོག་

ཐག་སྲབ་མོ། ༢།	mus	རོལ་ཆའི་རུ་ཁག	= རོལ་ཆ་མཉམ་གཏོང་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཁག

banishment adm,law རྒྱང་འབུད།	 (ཡུལ་)སྤྱུགས། = སོ་སོའ ་ིཡུལ་ནས་ཕྱིར་འབུད་

པའམ་རྒྱང་འབུད་གཏོང་བ།

bank ༡། com དངུལ་ཁང༌། = དངུལ་གྱི་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ་གང་དུ་དངུལ་ལོར་

བཅོལ་འཇོག་དང༌། མ་དངུལ་འཛུགས་པ། བུན་གཡར་གཏོང་བ། དངུལ་ལོར་བརྗེ་ལེན་བྱ་ཡུལ། 

༢། geol ངོགས། ཆུ་འགྲམ། = མཚོ་དང་མཚེའུ་འམ་གཙང་པོའ་ིཁ་འགྲམ་གྱི་ས་རྒྱུད་ངོགས། 

༣། adm བཀར་འཇུག = གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་གམ་མ་འོངས་པའི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་གསོག་
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འཇོག་བྱས་པའི་གན་མཛོད།

bank account com,acc དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ།	= མི་ཞིག་གིས་རང་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་དངུལ་

འདོན་འཇུག་བྱེད་ཆོག་པའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་འགོ།

bank balance acc,com དངུལ་ཁང་ལྷག་བསྡད།	= དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དངུལ་ཁང་རྩིས་

ཁྲའི་ནང་ཡོད་བཞིན་པའི་དངུལ་འབོར།

bank book acc,com དངུལ་ཁང་ལག་དེབ།	= དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་བཅོལ་མཁན་རེ་རེར་

དེབ་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་མི་སོ་སོའ་ིདངུལ་བྱུང་སོང་གི་རྩིས་ཁྲ་འགོད་སའི་དེབ་ཆུང༌།

bank credit acc,com དངུལ་ཁང་བུ་ལོན། = དངུལ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་གཏའ་མ་བཞག་རྗེས་

དངུལ་ཁང་དེ་ནས་གཡོར་ལེན་ཆོག་པའི་དངུལ་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག

bank draft acc,com དངུལ་ཁང་ཌབ་འཛིན།	= དངུལ་ཁང་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་ཐད་

ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་འཛིན་ཞིག

bank guarantee acc,com དངུལ་ཁང་འགན་ལེན།	= བུ་ལོན་བཏང་བ་ཞིག་ཕྱིས་སུ་སྤྲོད་

འཇལ་མ་ཐུབ་ཚེ་དངུལ་ཁང་ལ་འཇལ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ།

bank holiday adm, com དངུལ་ཁང་གུང་སེང༌།	= དངུལ་ཁང་གི་གཞུང་དོན་གུང་སེང་གི་

ཉིན་མོ།

bank rate com,acc དངུལ་ཁང་སྐྱེད་ཐང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དངུལ་ཁང་དབུས་མས་རྒྱལ་

ནང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཁག་ལ་དངུལ་བུན་གཡོར་བའི་སྐྱེད་ཀའི་འབབ་ཚད།

bank statement com,acc དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད།	= དངུལ་ཁང་ཞིག་ནས་དངུལ་ཁང་

དེའི་ནང་དངུལ་བཅོལ་མཁན་མི་རེ་ངོ་རེར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བཟོ་བའི་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་

གྱི་རྩིས་ཁྲ།

banker com,econ དངུལ་ཁང་དོ་དམ་པ།	 དངུལ་ཁང་བདག་པོ། = དངུལ་ཁང་ཞིག་གི་

བདག་པོའམ་འགན་ཡོད་པའི་ལས་སྣེ།

banking com,econ ༡།	 དངུལ་ཁང་ལས་དོན།	= དངུལ་ཁང་གི་ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་རིགས། ༢།	དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཀ	= དངུལ་ཁང་བདག་པོའམ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཀ
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banking company  com དངུལ་ཁང་ཚོང་སྡེ།	= དངུལ་བཅོལ་འཇོག་དང་བུན་གཏོང་བྱེད་

པའི་ཁེ་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

banking facilities com དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན།	= དངུལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

རིགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།

banking service com  དངུལ་ཁང་ཞབས་ཞུ།	= དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ།

bankrupt econ,com མ་རྩ་རྡིབ་པ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཙང་འཇལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་

ངོས་འཛིན།

bankruptcy econ,com མ་རྩ་རྡིབ་པའི་གནས་སྟངས།	= ཁེ་ལས་སམ་མི་སྒེར་པ་གང་ཞིག་

གིས་བུ་ལོན་གཙང་འཇལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས།

banner ༡།	 adm འཕྲེད་དར།	= མཛེས་བཀོད་དམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་རས་གཞི་ནར་མོ། ༢།	jrn 

འགོ་བརྗོད་ཆེན་མོ།	= ཚགས་པར་གྱི་འགོ་བརྗོད་ཆེ་ཞིང་རིང་བ།

banquet adm གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ།	= ཀཿ	གྲ་རྒྱས་ཤིང་ཟས་རིགས་སྣ་འཛོམས་ཅན་གྱི་སྟོན་མོ།  

ཁཿ	གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཆེ་མཐོང་ངམ་དུས་ཚིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དུ་བཤམས་པའི་སྟོན་མོ།

banti’s syndrome med མཆེར་ནད།	=	མཆེར་པ་རྒྱས་པའི་ནད་རྟགས་ཤིག

bar ༡།	adm	ཀཿ	ཆང་ཁང༌།	= ཆང་རག་འཐུང་སའི་ཁང་པ། 	ཁཿ	བཀག་འགོག	= བཀག་

སྡོམ་གྱི་བྱ་གཞག ༢།	law ཀཿ	ཁྲིམས་རྩོད་པ། = ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་མི་སྡེ། 	

ཁཿ	ཁྲིམས་ར།	= ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་དང༌། ཁྲིམས་རྩོད་པ་

བཅས་ཀྱི་སྡོད་སའི་རྭ་བ།

bar code adm,com གསང་ཐིག	= ཚོང་ཟོག་གི་རིན་འབབ་ཁ་གྲངས་གཅིག་ནས་དགུ་བར་

མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཕྲ་སྦོམ་སྣ་ཚོགས་མཉམ་བཤིབས་སུ་བཀོད་པའི་གསང་རྟགས།

barbary boxthorn bot འདྲེ་ཚེར་མ། = འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྡོང་ཐུང་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 

༣ ཙམ་དང༌།  སྡོང་པོ་ཐལ་མདོག ཡལ་ག་མང་ལ་ཚེར་མ་སྙུང་དབྱིབས་རྣོ་བ་དང༌། ལོ་མའི་

ངར་བ་ཐུང་ཞིང་འཇོང་ལ་མཐའ་མཉམ་པ། མེ་ཏོག་རྐྱང་པ་ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་འཆར་ཞིང་

འདབ་མ་ལྔ་ལྡན། འབྲས་བུ་དམར་ལ་བཀྲག་མདངས་ཅན་ནང་དུ་ས་བོན་གྱི་འབྲུ་གུ་ཚ་ལུམ་

མའི་མདོག་ལྟར་སེར་ཤས་ཆེ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ།



64bargain 

bargain com ༡།	ཚོང་སྒྲིག་པ།	= དངོས་རྫས་ཉོ་ཚོང་ངམ་བརྗེ་ཚོང་སྐབས་རིན་གོང་གཏམས་

པའམ་སྒྲིག་པ།   ༢།	ཉོ་མཁན་གྱི་ཁེ་ཕན།	= དངོས་རྫས་ཉོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན།

bargaining com རིན་གོང་གཏམས་པ།	= ཉོ་ཚོང་སྐབས་ཀྱི་རིན་པ་སྤོར་གཅོག་གི་གོ་བསྡུར།

barium chem བེ་རི་ཡམ།	= དུག་ཤས་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། 

༥༦ མཚོན་རྟགས། Ba

barium enema med བེ་རི་ཡམ་འཇམ་རྩི།	= རྒྱུ་མ་འགགས་པ་དང། རྒྱུ་སྐྲན། ལོང་གའི་

གཉན་ཚད་སོགས་རྒྱུ་ལོང་གི་ནད་ལ་བརྟོལ་མཐོང་པར་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་རྫས་འགྱུར་ལས་

བཟོས་པའི་བཤང་ལམ་ནས་མས་གཏོང་བྱེད་པའི་སྐྱོ་མ་ཞིག

barium meal med བེ་རི་ཡམ་ཟས་ཐུན།	= མིད་པ་དང། ཕོ་བ། རྒྱུ་མ་ལ་བརྟོལ་མཐོང་པར་

ལེན་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་སུ། བཏུང་བྱ་རྫས་འགྱུར་ལས་བཟོས་པའི་སྐྱོ་མ་ཞིག

barley bot ནས།	= འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྟོན་ཐོག་གི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་ཕྲ་

ལ་རྩུབ་ཅིང་མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༠༠ ཙམ་བར་དྲང་པོར་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་སྔོ་ཞིང་ལྗང་བའི་རྩེ་

ཅུང་ཟད་འཇོང་ནར་དང་སྨད་ཆ་འཇམ་ཞིང་སྡོང་པོ་བཏུམས་ནས་སྐྱེ། སྙེ་མར་སྐྱེ་བའི་འབྲུ་རྣམས་

སྨིན་ཚེ་མཁྲེགས་ལ་སྒོང་དབྱིབས་ནར་མོ་ཤུར་ཁ་ཅན་རྩེ་རྣོ་བ་ཡོད། བོད་མིའི་རྒྱུན་ཟས་རྩམ་པའི་

རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།

barometer mech རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས།	= རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས།

barrack adm,mil དམག་མིའི་སྡོད་ཁང༌།	= དམག་དཔུང་བཅའ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁང་པ།

barrage ༡།	adm བཅད་རགས།	= གཙང་པོ་ཞིག་ནས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པ་དང༌། གློག་མཁོ་འདོན་

བྱེད་པ། ཀོ་བ་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བསྐྱོད་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཕྲེད་བཅད་དུ་བརྒྱབ་པའི་རགས། 

༢།	mil	མཚོན་རགས།	= དགྲ་ཕྱོགས་སུ་མདུན་མཆོང་བྱེད་སྐབས་ཚུར་རྒོལ་འགོག་ཐབས་སུ་

མེ་སྒྱོགས་ལྟ་བུ་མཚོན་མཚམས་འཇོག་མེད་པར་འཕེན་པའི་རྒོལ་ཐབས་ཤིག

barren  med རབས་ཆད།	= བུ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་རང་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་སྐྱེ་སྤེལ་མི་ཐུབ་པ།

barren land agric. ས་རྒོད།	= ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང་མི་སྐྱེ་བའི་ས་ཆ་ཐ་རྒོད།

barrier adm ༡།	འགག	= རྭ་སྐོར་ལྟ་བུ་མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འོང་འགོག་བྱེད། 

༢།	བཅད་མཚམས།	= ས་ཆ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས།
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barter com བརྗེ་ཚོང༌།	= དངུལ་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་ཚོང་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་

ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཚོང་ལས།

barter system com བརྗེ་ཚོང་ལམ་ལུགས།	= དངོས་ཟོག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བའི་ཉོ་ཚོང་

ལམ་ལུགས།

barycenter phys ལྕི་གནས།	ལྗིད་ལྟེ།	= མ་ལག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་མཁའ་དབྱིངས་དངོས་པོའ་ི

མ་ལག་ཅིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་ལྟེ་བའི་གནས།

barycois med འོན་པ།	= རྣ་བས་སྒྲ་མི་གོ་བའི་སྐྱོན།

baryons phys བྷེ་རི་ཡོན།	= ཀྭག་ཕྲ་རྡུལ་གསུམ་མམ། ཡང་ན་ལྡོག་པའི་ཀྭག་ཕྲ་རྡུལ་གསུམ་

ཅན་གྱི་ཉེ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

basal ganglia anat ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས།	 ཀླད་ཞབས་ཆུ་རྩ། = ཀླད་པའི་སྨད་ཕྱོགས་སུ་

གནས་པའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

base adm,mil མ་སྒར།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། བྱེད་སྒོ། མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས།

base unit adm རྩ་བའི་རྩི་གཞི།	= ཚད་འཇལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་བའི་རྩི་གཞི་ཞིག་སྟེ། རྩི་གཞི་

དེ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རྩི་གཞི་གཞན་རྣམས་འཇོག་པ་ཡིན།

basedow’s disease med མཁྲིས་ལྦ།	= འཕར་རྩ་མགོྱགས་ལ་རྩ་དཀར་དང་བསོྡམས་པའི་ལྦ་

བའི་རིགས་ཤིག

baseless adm,law གཞི་མེད།	= རྒྱུ་མཚན་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་རྩ་མེད་པ།

basement adm,archit འོག་ཁང༌།	= ཁང་པ་ཞིག་གི་ས་ངོས་ལས་ཆ་ཤས་སམ་ཧྲིལ་པོ་དམའ་

བའི་ཁང་པ།

basic adm,edu རྨང་གཞིའི།	གཞི་རྩའི།	= ཀཿ		མེད་དུ་མི་རུང་པའི་རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆའམ་ངོ་

བོ།  ཁཿ	basic training ལ་ལྟོས།

basic health service adm རྨང་གཞིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ།	= ན་ཚ་སྲུང་སྐྱོབ་དང། 

ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་རྨང་གཞིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ།

basic training mil རྨང་གཞིའི་སྦྱོང་བརྡར། = དམག་མི་གསར་ཞུགས་པར་སོྤྲད་རྒྱུའི་གཞི་རིམ་
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གྱི་སོྦྱང་བརྡར།

basis adm གཞི།	གཞི་རྩ། = རྩ་དོན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བྱ་དངོས་ཆེ་གེ་མོ་

གང་ཡང་རྨང་གཞི་གདིང་ས།

batch adm,com ༡།	སྡེབ་བཟོས།	= དུས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་བཟོ་བྱས་པའི་བག་ལེབ་ཀྱི་གྲངས་

འབོར།  ༢།	ཀཿ	མཁོ་འབོར། = ལས་ཐེངས་གཅིག་ལ་དགོས་པའི་འབོར། 	ཁཿ	ཐོན་འབོར། = 

ལས་ཐེངས་གཅིག་གི་ཐོན་འབོར། ༣།	སྡེ།	དུམ་བུ།	= མིའམ་དངོས་པོའ་ིཚོགས་ཁག

batophobia physiol མཐོན་པོར་འཇིགས་སྣང༌། = མཐོ་སར་གནས་པའི་དངོས་པོར་སྐྱེ་བའི་

འཇིགས་དངངས་དྲག་པོ།

batten archit ༡།	 སྲུབས་ཤིང༌།	 = སྒོ་དང་གྱང་རྩིག་སོགས་ཀྱི་པང་ལེབ་དབར་གྱི་སྲུབས་ཁ་

འགེབ་རྒྱུའི་ཤིང་ལེབ་སྲབ་པོ་ནར་མོ་ཞིག ༢།	པང་གཅལ།	= ཁང་པའི་ཞལ་བར་གདིང་རྒྱུའི་

པང་ལེབ་ནར་མོ།

BCG vaccine	med བྷི་སི་ཇི་སྔོན་འགོག་ཁབ།	= ཕ་རན་སིའི་ཕྲ་སྲིན་རིག་པ་བ་ལི་ཨོན་སི་ཨེ་

ཀལ་མེཊ་དང། ཀ་མིལ་གུ་རིན་གཉིས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་བྱས་པས་མིང་ལའང་དེ་ལྟར་བཏགས་

པའི་གཅོང་ནད་ཀྱི་རིགས་ཙམ་མ་ཟད། མཛེ་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ལྒང་པའི་འབྲས་ནད་ལའང་

ཕན་པའི་འགོག་ཁབ་ཅིག

beam phys འོད་མདངས།	འཕྲོ་ཟེར།	= བཀོད་སྒྲིག་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ནང་འགུལ་བཞིན་

པའི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག དཔེར་ན། ཕྲ་རྡུལ་དང༌། གློག་རྡུལ་འོད་མདངས་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་རེ་ཌར་འོད་མདངས་ལྟ་བུ་གང་རུང་ལས་གྲུབ་པའང་ཡོད་སྲིད།

bearing down med སྲོག་བྲལ་འདྲ་བའི་སྐྱེ་ཟུག = སྲོག་དང་བྲལ་སོང་སྙམ་པའི་སྐྱེ་ཟུག་

དྲག་པོ།

beat med སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང༌།	= སྙིང་ཁམས་ཀྱི་འཕར་ཤུགས།

beauty spot adm ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས།	= མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འཛིན་པའི་ས་ཆ།

bedding adm ༡།	མལ་ཆས།	= སྟེང་དུ་གྱོན་རྒྱུའི་ཉལ་ཆས། ༢།	agric དུད་འགྲོའ་ིའོག་སྟན།	

= འཇག་རྩྭ་ལྟ་བུ་དུད་འགྲོ་ཉལ་སར་གདིང་རྒྱུའི་དངོས་རིགས།

bed-sores med མལ་ཤུ།	 = མལ་སར་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་ནད་པར་གདན་དང་འཕྲད་པའི་
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གཟུགས་པོའ་ིལྗིད་འབབ་སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཐོག་འབྱུང་བའི་རྨ།

beekeeping agric སྦྲང་མ་གསོ་སྐྱོང༌།	= སྦྲང་རྩི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྦྲང་མ་གསོ་བ།

beeswax agric བུང་བའི་སྤྲ་ཚིལ།	= སྦྲང་བུའི་ཚང་གི་རྒྱུ་ཆ་སྤྲ་ཚིལ། ཁ་དོག་སེར་པོའམ་སྨུག་

ནག་ཀྱང་ཡོད།

beetroot bot	ཉུང་དམར།	= འདི་ནི་ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། རྩ་བའི་ཕྱི་ཤུན་དང་ནང་

ཤའི་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཁྲག་གཤེར་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། སྐྱེ་ཚུལ་ཉུང་མ་དང་འདྲ་ཞིང་

རིགས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། ཚ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

before hand adm སྔ་ས་ནས།	= དུས་སམ་དགོས་མཁོ་ལས་སྔ་བ།

begma med གློ།	= གློ་དང་ལུད་པ་ལུ་བ།

behaviour adm,psycho སྤྱོད་ལམ།	= འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་གཤིས་ལུགས།

belch med སྒྲེགས་པ།	= ལྟོ་བའི་ནང་གི་རླུང་གྱེན་དུ་འཕྱུར་ནས་ཁ་དང་སྣ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ།

beleaguer ༡།	pol སུན་གཙེར་བཟོ་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བསུན་པོ་བཟོ་བ་དང་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་པའམ། གནོན་ཤུགས་ལྕི་མོའ་ིའོག་འཇོག་པ། ༢།	mil	དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་བ།	= སྐྱེ་

བོའམ་ས་ཆ་གང་ཞིག་དམག་མིས་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ།

belief adm ཡིད་ཆེས།	= ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ།

bellhop/boy adm ལག་དོ།	= མགྲོན་ཁང་ཞིག་ནས་སྐུ་མགྲོན་གྱི་དོ་ཆས་འོར་འདྲེན་ལྟ་བུའི་

ཕྱག་རོགས་ཞུ་མཁན་དུ་གླས་པའི་ལས་མི།

belligerency mil དམག་ཞུགས་གནས་བབས། = དམག་སར་ཞུགས་མཁན་གྱི་གནས་

སྟངས་སམ་གནས་བབས།

bell’s palsy med ཡ་གྲིབ།	= གདོང་པར་འབབ་པའི་རྩ་དཀར་གྱི་ནད།

belonephobia physio གཟེ་འཇིགས།	= ཁབ་དང། ཁབ་འཛེར་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་རྣོ་བའི་རིགས་

ལ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ།

below par adm,econ ཚད་གཞི་ལས་ཞན་པའི། = རྒྱུན་ལྡན་ནམ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་

ལས་དམའ་བའི།
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below-the-line acc དབྱེ་ཐིག་འོག་གི།	= སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཞིག་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་

བགོས་པའི་དབྱེ་ཐིག་འོག་གི་མ་འཛུགས་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་སོང་སྟེ། བུ་ལོན་དང་བུ་

ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་གནས་སྟངས།

bench ༡།	law ཁྲིམས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས།	= ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་འདུས་

ཚོགས། ༢།	adm ཀཿ	ལས་ཁྲི། = ཤིང་བཟོའམ་འཕྲུལ་ལས་པའི་བཟོ་སྟེགས། 		ཁཿ	ཁྲིའུ་ཤིང་

ནར་མོ།	= མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་སྡོད་སའི་རྐུབ་སྟེགས་རིང་མོ།

benchmark adm,econ ཚད་གཞི། = བྱ་དངོས་ཤིག་ལ་ཚད་འཇལ་བའམ་དཔྱད་པ་གཏོང་

སྐབས་བེད་སྤྱོད་པའི་འཇལ་གཞི།

bends med གནོན་ཤུགས་སེལ་ནད། = རླུང་གི་གནོན་ཤུགས་དམའ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་

གི་ནང་ནེ་ཏྲོ་ཇེན་གྱི་དབུགས་ཞུགས་པའི་ནད།

beneficial adm ཁེ་ཕན་ཅན།	= ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི།

beneficiary adm,law ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན།	= ཁ་ཆེམས་དང༌། ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུ་ནས་རྒྱུ་ནོར་

སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན།

benefit adm,econ	༡།	ཁེ་ཕན།	= ཕན་ཐོགས་སམ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་བྱ་དངོས། 

༢།	 དགོས་དངུལ་འདུ་འགོད།	= མི་སྒེར་ཞིག་གམ་ལས་དོན་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་དཔལ་

འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་ལས་འགུལ།

benefit of doubt adm,law སོམ་ཉིའི་ཁེ་ཕན།	= ནག་ཉེས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་མེད་པར་

བརྟེན་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཉེས་མེད་དུ་དམིགས་བསལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ།

benevolence phil ༡།	ཕན་སེམས།	= མི་གཞན་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ། 

༢།	གཞན་ཕན། = གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ།

benevolent fund adm གཞན་ཕན་ཐེབས་རྩ།	= གཞན་ལ་ཕན་གྲོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་

པའི་ཐེབས་རྩ།

bengal quince bot བིལ་བ།	= སྡོང་པོ་ལྗང་ནག་ཆེ་ཞིང་མཁྲེགས་པར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་

ཕྲན་གྱེས་པ་དང༌། ལོ་མ་ལྗང་ལ་མཐུག་ཅིང་འཇམ་པར་རྩ་རིས་གསལ་ལ་མཐའ་མཉམ་ཞིང་

ངར་བ་ཅུང་ཟད་རིང་བ། གཡས་གཡོན་ལ་རེ་རེ་དང་དབུས་སུ་གཅིག་བཅས་གསུམ་གྱེས་མང་
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ལོ་ཡིན་པ་དང༌། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་མདངས་མི་གསལ་བ་འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡལ་ག་དང་

སྡོང་པོའ་ིབར་མཚམས་ནས་འཆར་ཞིང། འབྲས་བུ་ལྗང་སེར་གྲུ་གུའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་འཇམ་

ལ་ཧྲིལ་བ་ཆེ་ཆུང་ཁུ་ཚུར་ཙམ་དང། སྨིན་ཚེ་མདོག་སེར་སྨུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནང་སྙིང་ངམ་ལྷ་བ་

སེར་སོབ་ཀྱིས་གང་བ་ཀ་བེད་ཀྱི་ནང་སྙིང་དང་མཚུངས་སོ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཤིང་

ཏོག་བིལ་བ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ།

benign med མི་འཕེལ་བ།	= སྐྲན་སོགས་བསྐྱར་དུ་ཆེར་མི་འཕེལ་བ།

benignant med སླར་མི་ལྡོག་པ།	= སྐྲན་སོགས་བཅོས་ཟིན་རྗེས་སླར་མི་ན་བ།

bequeath ༡།	law ཤུལ་འཛིན་ཁ་ཆེམས་འཇོག་པ།	= ཤུལ་འཛིན་བདག་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་འཇོག་

པ།  ༢།	adm བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྲོད་པ།

bequest adm,law ཤུལ་རྫས།		ཤུལ་བཞག	= ཤུལ་འཛིན་བདག་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པའི་

རྒྱུ་ནོར།

bereaved adm	མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་པའི།	= རང་གི་དགའ་ཉེ་གྲོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ།

bergenia bot	 ཀོང་ལི།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། 

རྩ་བ་ཅུང་སྦོམ་ལ་ཕྱི་པགས་ནག་ཅིང་ནང་མདོག་དམར་སྐྱ་རིང་ཞིང་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་མང་

བ་ཤུ་དག་གི་རྩ་བ་ལྟར་ས་འོག་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང༌། ལོ་མ་ལྗང་ནག་མཐུག་ལ་འཇམ་ཞིང་སྒོར་བའམ་

སྙིང་དབྱིབས་ལྟ་བུ་རྒྱབ་ཅུང་སྐྱ་བ། མེ་ཏོག་ཟིང་དཀར་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་ཞིང་ཆུང་

བ་དེ་རྣམས་ཡལ་ག་དང་སྡོང་པོའ་ིརྩེར་དྲུག་བདུན་ཙམ་མཉམ་དུ་ཤར་གྱི་ཡོད།

bernoulli effect phys	བྷར་ནོ་ལི་ནུས་པ།	= རླན་ཞིང་གཤེར་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་རྒྱུག་པའི་

མྱུར་ཚད་འཕར་བ་དང་། དུས་མཚུངས་དེའི་ནང་གི་གནོན་ཤུགས་ཆག་པའི་སྣང་ཚུལ།

bernoulli law phys བྷར་ནོ་ལི་ངེས་སྲོལ།	= རླན་ཞིང་གཤེར་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནོན་

ཤུགས་དང༌། སྟུག་ཚད། མྱུར་ཚད་བཅས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་སྟོན་པའི་ངེས་སྲོལ།

beryllosis med བེ་རི་གློ་གཉན།	= བེ་རི་ལི་ཡམ་ཐལ་རྡུལ་གྱིས་རྐྱེན་པས་གློ་བར་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པ།

beta-decay phys	བྷི་ཊ་ཟད་རྒུད། = ཉིང་རྡུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྡུལ་ཕྲན་

གྱི་ནུས་པ་རྒུད་ཆག་འགྲོ་སྐབས་གློག་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་ཕོ་རྡུལ་གྱི་ཟེགས་མ་ཁ་པ་བྷི་ཊ་འཕྲོ་
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སྟོང་བྱེད་ཚུལ།

betal-nut palm bot གོ་ཡུ།	= འདི་ནི་ཤིང་སྡོང་འདྲོང་པོ་རིང་ཞིང་སུལ་བང་རིམ་ཅན་ལ། 

སྡོང་པོའ་ིམཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༠ ཙམ་ལ། ལོ་མ་རིང་ལ་སྒྲོ་དབྱིབས་ཅན། སྡོང་པོའ་ིསྟེང་མེ་ཏོག་

སེར་དཀར་ཚོམ་བུར་འཆར་བ། འབྲས་བུ་སྒོང་དབྱིབས་ཕྱི་སྐོགས་སུ་རྩྭ་མང་བ། ཚི་གུ་མདོག་

དམར་སྨུག་མཁྲེགས་པོ། ནང་དུ་སྐྱ་རིས་མང་པོ་ཅན་ཛ་ཏི་དང་འདྲ་བ་ཞིག

betatron phys བྷི་ཊ་འདུ་ཆས། = འཁོར་རེས་མྱུར་བའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་རའི་ཐབས་ལམ་ལ་

བརྟེན་ནས་འཁོར་ལམ་སྒོར་མོའ་ིནང་གློག་རྡུལ་གྱི་མྱུར་སྣོན་སྤོར་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

betelgeuse astrol ལག	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྐར་

ཁྱིམ་དྲུག་པ།

betray adm ༡།	ནང་གཏམ་ཕྱིར་སྐྱེལ་བྱེད་པ།	= མིའམ་བྱ་དངོས་ཤིག་གི་སྐོར་གྱི་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་དགྲ་བོར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ། ༢།	སླུ་བ།	= རང་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་བྱེད་མིར་དམ་

ཚིག་ལ་རྒྱ་མ་སྲུང་བར་ཞེན་པ་ལོག་ཏུ་འཇུག་པ།

betterment adm ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ།	= ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པའི་འགྱུར་བ།

beverage adm བཏུང་བ།	སྐོམ།	= ཆུ་མ་ཡིན་པའི་བཏུང་བའི་རིགས།

bex med གློ་ལུ་བ།	= གློ་བ་ནས་ལུད་པ་ཕྱིར་ལུ་བ།

bias adm,edu ཕྱོགས་ལྷུང༌།	ཕྱོགས་རིས།	= རྩོད་རྙོག་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ།

bibliography adm,lit དཔེ་ཐོ།	= རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་མིང་སོགས་ཁ་གསལ་

བཀོད་པའི་ཐོའམ། རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་བརྩམས་ཆོས་གང་ཞིག་འབྲི་སྐབས་དེའི་ནང་ལུང་འདྲེན་

བྱས་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང༌།

bicameral ༡།	pol གྲོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན། = གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་

ལྷན་ཚོགས། ༢།	med སྟོང་ཆ་ཟུང་ལྡན། = སྙིང་ཤག་ལྟ་བུ་སྟོང་ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་པ།

bicameral government pol གྲོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྲིད་གཞུང༌། = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་

ཁང་གཉིས་ཡོད་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག

bid com རིན་གོང་རྒྱག་པ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་གཏམས་པའི་རིན་གོང༌།
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biennial	༡།	adm ལོ་གཉིས་རེའི།	= ལོ་གཉིས་རེའི་ནང་ཐེངས་མ་རེ་འབྱུང་བའི་བྱུང་བ། 

༢།	bot ལོ་གཉིས་འཚོ་ཤིང།	= དུས་ཡུན་ལོ་གཉིས་ནང་མེ་ཏོག་དང། འབྲས་བུ་ཆགས་

པའི་རྗེས་སུ་སྐམ་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས།

biennial report adm ལོ་གཉིས་རེའི་སྙན་ཐོ།	= ལོ་གཉིས་རེའི་ནང་ཐེངས་མ་རེ་འབྱུང་བའི་

སྙན་ཐོ།

bifurcate adm གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།	= དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགོ་བའམ་ཡན་ལག་གཉིས་སུ་གྱེས་པ།

big bang phys འབེང་ཆེན།	གས་ཐོར་ཆེན་མོ།	= ཐོག་མའི་གས་ཐོར་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་སྐྱེད་

འགྲོ་བཞིན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་བྱུང་བ་འདོད་ཚུལ།

big crunch phys འདུ་ཆེན།	འདུ་བ་ཆེན་པོ། = བར་སྣང་དང་ནུས་ཤུགས། བེམ་གཟུགས་

ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གནས་རྐྱང་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འདུ་ཚུལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་

པའི་རྣམ་གཞག་འགའ་རེའི་ནང་ཁུམ་བསྡུ་བྱེད་ཚུལ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་བྱུང་

བའི་མཐའ་མཇུག་གི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

big stick pol དབྱུག་པའི་མཐོ་གནོན།	དབྱུག་ཤེད།	= སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་

ཐབས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་དམག་དཔུང་གི་དྲག་ཤུགས།

bigamy law བཟའ་གསུམ་ནག་ཉེས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་འཚོ་གནས་

ཡོད་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁ་མ་གྱེས་པར་ཟླ་བོ་གཞན་ཞིག་བཙལ་ནས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་

པའི་ནག་ཉེས།

bigotry phil འཛིན་པ་ཨ་འཐས།	= རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང༌། དད་མོས་སམ་ཡང་ན་འདོད་

ཚུལ་སོགས་ཞེན་འཛིན་བྱེད་པ།

bilateral adm,pol ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི།	= ཕོྱགས་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པའམ་ཕོྱགས་གཉིས་དང་འབྲེལ་

བའི་བྱ་གཞག

bile med མཁྲིས་ཁུ།	མཁྲིས་པ།	= མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་མཆིན་པར་གསོག་པའི་གཤེར་རྫས་མདོག་

ལྗང་སེར་རོ་ཁ་བ་ཞིག

biliation med མཁྲིས་ཁུ་དོན་པ།	= མཁྲིས་པའི་གཤེར་ཁུ་ཕྱིར་འཐོན་པ།

bilingual adm,edu སྐད་གཉིས་(ཀྱི།)= སྐད་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའམ། ཡང་ན་སྐད་གཉིས་
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ཤན་སྦྱར།

biliousness med མཁྲིས་ཤས།	 = ཟས་སྤྱོད་མ་འཛེམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཁྲིས་པ་འཕེལ་ཏེ། 

མཆིན་པར་འབྱུང་བའི་ནད་ཡང་གྲས་ཤིག

biliuria med མཁྲིས་གཅིན།	= གཅིན་པར་མཁྲིས་ཁུ་འབབ་པ།  གཅིན་པ་སེར་པོ།

bill ༡།	com	ཐོབ་འཛིན། = ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་འབབ་བམ་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་བཀོད་པའི་

འཛིན་ཡིག  ༢།	law ཁྲིམས་འཆར། = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་ཞིག་ལ་གཏན་འབེབས་ཆེད་འཆར་

འབུལ་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཟིན་བྲིས།  ༣།	adm སྦྱར་ཡིག	བརྡ་ཡིག = བྱེད་སོྒ་གང་ཡང་རུང་

བའི་སོྐར་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྦྱར་ཡིག

bill of entry adm,com ཚོང་ཁྲལ་ཐོ་གཞུང༌།	= ཤོ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་ཚོང་ངམ། ཡང་

ན་ནང་འདྲེན་ཆེད་འབྱོར་བའི་དངོས་ཟོག་གི་ཐོ་གཞུང༌།

bill of exchange adm,com སྤྲོད་འཛིན་གན་ཡིག = སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་སྐབས་

ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་དངུལ་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག་སྐྱེད་ཀ་མེད་པར་སྔོན་ཚུད་

ནས་ཐག་བཅད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་སྤྲོད་རྒྱུའི་བཀའ་ཤོག

bill of lading adm,com	དོས་འཛིན།	= དོས་ཟོག་དབོར་འདྲེན་པས་བདག་པོར་སྤྲོད་པའི་

དངོས་ཟོག་གི་རྣམ་གྲངས་དང༌། དབོར་འདྲེན་ཆ་རྐྱེན་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ།

bill of rights law ཐོབ་ཐང་རྩ་ཚིག	= གཞུང་གིས་རྩ་འཛིན་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང༌། 

མི་སྒེར་གྱི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་གསལ་བའི་རྩ་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག

billistophobia physiol སྒྱོགས་འཇིགས།	 = མེ་ཤུགས་འཕུར་མདར་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་

དངངས།

bimonthly report adm ༡།	ཟླ་ཕྱེད་སྙན་ཐོ།	= ཟླ་རེར་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཐོན་པའི་སྙན་ཐོ། 

༢།	ཟླ་གཉིས་སྙན་ཐོ།	= ཟླ་བ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ཀྱི་སྙན་ཐོ།

binary star system phys	ཟུང་སྐར་མ་ལག	= ཕན་ཚུན་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་འོག་ཐུན་མོང་

གདོས་ཚད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་བ་བྱེད་པའི་སྐར་མ་ཆ་གཅིག

binder adm,pub ༡།	དེབ་བཟོ་མཁན།	= དཔེ་དེབ་ལྷུ་སྒྲིག་དང༌། རྒྱབ་ཤ་རྒྱག་མཁན། 

༢།	འཛིན་ཁེབ།	= ཤོག་བུ་ལྷུག་མ་མཉམ་དུ་འཛིན་པའི་ཡོ་ཆས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཤོག
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binding adm,pub ༡།	(དེབ་ཀྱི་)རྒྱབ་ཤ	= དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་མདུན་ཕྱི་ཁེབ།	༢།	གཡོལ་ཐབས་

མེད་པའི། =  གཡོལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཁས་ལེན་ནམ་ལས་འགན།

binding energy phys འཆིང་ནུས།	= རྡུལ་གྱི་མ་ལག་ཅིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཟེགས་མ་རྣམས་མཉམ་

དུ་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ།

bio data adm	 མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།	= གང་ཟག་སྒེར་གྱི་སྐྱེས་ཚེས་དང༌། ཤེས་ཚད་

ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

biochemistry chem སྐྱེ་དངོས་རྫས་སྦྱོར།	= སྐྱེ་ལྡན་ནམ་སྲོག་ལྡན་གྱི་སྟེང་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ནུས་

པ་དང་འགྱུར་བ་སོགས་བརྟག་པའི་རིག་པ།

biological shield phys སྐྱེ་དངོས་སྲུང་ཕུབ།	= ཉིང་རྡུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྤེལ་ཆས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་

བསྐོར་བའི་ཨར་འདམ་དང་དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་གཏོས་ཆེ་བའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་

ལས་མི་རྣམས་འགྱེད་འཕྲོའ་ིདུག་ཟེར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་མི་ཕོག་པའི་ཡོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།

biosphere biol སྐྱེ་དངོས་ཁོར་ཡུག = སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་སོགས་གནས་སའམ། སྐྱེ་འཕེལ་

གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཅན་གྱི་ས་གཞིའམ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས།

bipartite adm ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀྱི།	= ཆ་ཤས་སམ་ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་ཡོད་པའི།

bipartite agreement adm,law ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན།	= ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་

ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན།

birth certificate adm སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར།	= སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་དང༌། སྐྱེ་ཡུལ། ཕ་མའི་

མིང་བཅས་བཀོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ།

birth chart astrol ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། = བཙས་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་དང་གཟའ་སྐར་

སོགས་ལ་བསྐོར་པའི་རྩིས།

birth constellation astrol སྐྱེས་སྐར།	= གང་ཟག་ཅིག་སྐྱེས་ཉིན་གྱི་ཟླ་སྐར་སྟེང་འདས་

དབྱུགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་པའི་སྐར་ཚོགས།

birth control adm,med སྐྱེ་འགོག = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱད་དེ་

རང་འདོད་བཞིན་བུ་ཕྲུག་སྐྱེ་འཕེལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐབས།
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birth date adm,astrol སྐྱེས་ཚེས།	= སྐྱེ་དུས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས།

birthday adm,astrol སྐྱེས་སྐར།	= སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོའམ་དེའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཉིན་མོ།

birth injury med བཙས་རྨས།	= མའི་མངལ་ནས་བཙའ་དུས་ཕྲུ་གུར་འབྱུང་བའི་རྨས་སྐྱོན།

birth mark  med ཤ་མཚན།	ཤ་རྟགས།	= སྐྱེ་དུས་ནས་ཤ་པགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྨེ་བའམ་

སྨུག་ཐིག

birth place adm སྐྱེ་ཡུལ།	= རང་ཉིད་གང་དུ་སྐྱེ་སའི་གནས།

birth rate adm,soc  སྐྱེ་འཕེལ་གྲངས་ཚད།	= ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྲུ་གུ་

ཇི་སྐྱེས་ཀྱི་གྲངས་ཚད།

bismuthosis med བིསྨཐ་དུག་ནད།	= རེག་དུག་གམ། བསེ་མོག་གི་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་བེད་

སྤྱོད་པའི་རྫས་བིསྨཐ་ཟེར་བའི་དུག་ཕོག་པ།

bitter gourd bot ཀ་པེད་ཏིག་མོ། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ། རྩ་བ་མཁྲེགས་ལ། སྡོང་

པོ་དང་ཡལ་ག་སྤུ་ཞིབ་ཅན་དང་ཟླུམ་པོ་ཐོགས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་མདོག་སེར་པོ་དང་སྨིན་རྗེས་

དམར་པོ་འབྱུང་བ། ནང་འབྲུ་སྐྱ་ལེབ་སྒོང་ལྤགས་ལྟ་བུའི་ཕྱི་སྐོགས་དང། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་ནམ་

དུས་བཞི་གར་སྐྱེ་ཞིང༌། གཙོ་ཆེར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཅིང་སྔོ་ཚོད་དུ་སྤྱོད་ཁྱབ་ཆེ།

biweekly adm,lit ༡།	བདུན་གཉིས་རེའི།	= བདུན་ཕྲག་གཉིས་རེར་ཐེངས་རེ་བྱུང་བའི། 

༢།	བདུན་རེར་ཐེངས་གཉིས་རེའི།	= བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ཐེངས་གཉིས་རེ་བྱུང་བའི།

black blood med ངན་ཁྲག	= ཁྲག་ནག་པོའམ་མི་གཙང་བ་སྟེ་ཞག་ཚི་དང་ནག་ཤས་ཅན།

black body phys	ཕུང་ནག	= གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའཁོར་ཐེངས་མཐའ་དག་

འཕྲོ་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་པར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ནག་རྐྱང༌།

black body radiation phys	ཕུང་ནག་འགྱེད་འཕྲོ།	= དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྐབས་

སུ་དངོས་གཟུགས་ནག་རྐྱང་གཅིག་ལས་འཕྲོ་བའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།

black consciousness psycho ནག་ཞེན།	= རང་ཉིད་མི་རིགས་ནག་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་

འཛིན་དང་ཞེན་ཁོག

black cumin bot ཟི་ར་ནག་པོ།	= ཟི་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་སྣུམ། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ལ། མེ་ཏོག་
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སྔོན་པོ་ཆུང་བ་ཡིན། འབྲས་བུ་ནག་པོ་ལྕགས་ཕྱེ་འདྲ། རོ་ནི་མངར་སྣུམ་ཡུད་ཙམ་ཚ། ནུས་པས་ཕོ་

བའི་ནད་རྣམས་སེལ། ཞེས་པ་དེའོ།

black death med གཉན་རིམས་ནག་པོ།	= གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་ཤིན་ཏུ་ཛ་དྲག་ཅན།

black economy adm,econ ལོག་པའི་དཔལ་འབྱོར།	དཔལ་འབྱོར་ནག་པོ།	= གཞུང་

གི་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ལྐོག་ཏུ་སྒེར་ཁག་གི་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་སའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

ཚན་པ།

black hole phys,astron བུ་ག་ནག་པོ།	= རང་གི་འཐེན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཤེད་ཆེ་བས་དེའི་ཉེ་

འཁོར་ནས་འོད་ཀྱང་ཐར་མི་ཐུབ་པའི་སྟུག་ཚད་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ནམ་མཁའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག

black lung disease med གློ་ནག་གི་ནད།	= ལས་ཡུལ་གྱི་དབང་གིས་རྡོ་སོལ་གྱི་ཐལ་བ་གློ་

བར་རྔུབ་དྲགས་པའི་ནད།

black market adm,com ནག་ཚོང་ཁྲོམ་ར།	= ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་དངོས་རིགས་ཉོ་ཚོང་

བྱེད་ས།

black pepper bot ན་ལེ་ཤམ།	 ཕོ་རིས།	 = འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རང་སྐྱ་

མི་འཕེར་བ་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་འཁྲིལ་ཤིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་ཐུང་ཕྱི་སྐོགས་འཇམ་ལ་ཚིགས་

མཚམས་ནས་རྐང་རྩ་ཡལ་ག་མེད་ལ་ལ་ོམ་དང་འབྲས་བུ་ཆུང༌། ལ་ོམ་སོྒར་ལ་རྩེ་རྣ་ོབ་སྙིང་དབྱིབས་

རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ། ལོ་མའི་མཐའ་མཉམ་ལ་དཀྱིལ་གྱི་རྩ་རིས་ཀྱི་དྲྭ་བ་མངོན་གསལ་དོད་པ། མེ་ཏོག་

ཚོམ་བུར་འཆར་བ། ལོ་མའི་མཚམས་སུ་འབྲས་བུ་ཟླུམ་པོ་གཉེར་རིམ་ཅན། འབྲས་བུ་སེར་ལ་རིམ་

བཞིན་སྨིན་ན་དམར་པོར་འགྱུར་ཞིང་སྐམ་ཚེ་ནག་པོར་འགྱུར་རོ།

black water fever med ཆུ་ནག་འདར་ཚད།	= ཚ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་འདར་ཚད་ཀྱི་རིགས་

གཅིན་པ་དམར་སྨུག་གམ་སྔོ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག

blackleg adm	ཁྲམ་པ་རྐང་ནག	ཕོ་རོག་དཀར་པོ།	= ལས་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཚམས་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་མི།

blacklist adm,econ	ཐོ་གཞུང་ནག་པོ།	= དབང་འཛིན་པ་གཅིག་གམ་དུ་མས་ཁས་ལེན་དང༌། 

ཡིད་རྟོན་མི་རུང་བར་བརྩིས་པའི་གང་ཟག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང༌།

blackmail adm མཚང་འདོན་སྡིགས་སྐུལ། = གཞན་གྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ལམ་ནག་
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ཉེས་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་སྡིགས་སྐུལ་བྱས་ཏེ། དངུལ་དངོས་ཧམ་འཕྲོག་བྱེད་པའམ་རང་གི་ལས་

དོན་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ།

blackout adm,mil ནག་དམ།	= དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་སའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་

མཚན་མོ་དགྲ་བོའ་ིས་མཚོ་གནམ་གསུམ་གྱི་ཚུར་རྒོལ་ཉེན་འགོག་ཆེད་དཀར་མདངས་ཆེན་པོ་

སྤོར་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས།

blacksmith ca མགར་བ།	ལྕགས་བཟོ་བ།	= ལྕགས་རིགས་བརྡུངས་ནས་ཡོ་བྱད་བཟོ་མཁན་

གྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་པ།

blame adm ༡།	ཁག་དཀྲི།	སྐྱོན་འཛུགས།	= ཉེས་འགན་གཡོག་པའམ་སྙད་འདོགས་པའི་བྱ་

གཞག ༢།	ཁག་དཀྲི་བ།	སྐྱོན་འཛུགས་པ།	= ཉེས་འགན་གཡོག་པའམ་སྙད་འདོགས་པ།

blank ༡།	 adm སྟོང་པ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ཡི་གེ་དང༌། གཟུགས་བརྙན། རྟགས་ལྟ་

བུ་གང་ཡང་མེད་པ། ༢།	psycho སེམས་སྟོང༌།	ཀླད་སྟོང༌།	= བསམ་བློའམ་འཆར་སྣང་གྱིས་

དབེན་པའི་སེམས།

blank cheque adm,com ཅེག་འཛིན་སྟོང་པ།	= དོ་བདག་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་རུང་དངུལ་

གྱི་གྲངས་འབོར་མ་བཀོད་པའི་ཅེག་འཛིན་ཞིག

blank endorsement adm,com མིང་མེད་ཆོག་མཆན།	= ཅེག་འཛིན་སོགས་དངུལ་ཁང་

གི་དངུལ་འཛིན་སྟེང་སོྤྲད་ཡུལ་མིང་གསལ་མ་འཁོད་པར་སོྤྲད་འཛིན་དེ་མི་སུའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་

ལ་སོྤྲད་འཐུས་ཀྱི་ཆོག་མཆན།

blast adm,mil འབར་གས།	= རྫས་མེའམ་འབར་རྫས་ལྟ་བུའི་ཤུགས་དྲག་ཆེ་བའི་འབར་ཐོར།

blena = mucus  ལ་ལྟོས།

blending adm  བསྲེ་སྦྱོར།	= ཁ་དོག་ལྟ་བུ་མཉམ་དུ་བསྲེ་བའམ་སྡེབ་པ།

blennogenic med བེ་སྣབས་སྐྱེད་བྱེད།	= གང་ལས་བེ་སྣབས་འབྱུང་བའི་གཞི།

blepharitis med མིག་ལྕིབས་གཉན་ཁ།	= གཉན་ཁས་མིག་ལྕིབས་སྐྲངས་པ་དང་དམར་པོ་

ཆགས་པ།

blindness med ལོང་སྐྱོན།	= མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་བའི་སྐྱོན།
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blind school adm,edu ལོང་བའི་སློབ་གྲྭ།	= མིག་གི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ།

blister med	ཆུ་ལྒང༌།	ཆུ་བུར།	= པགས་པའི་འོག་ཏུ་ཆུ་སེར་ཁེངས་ནས་འབུར་དུ་དོན་པ།

bloc adm,pol ཤོག་ཁག		མཐུན་ཤོག	= ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་ཚོགས་པ་གཅིག་

པའི་སྡེ་ཁག་གམ། ཡང་ན་ཚོགས་པ་མི་གཅིག་ཀྱང་འདུན་པ་མཐུན་པའི་ཚོགས་མི་ཚོས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

block adm ༡།	གྲོང་གླིང༌།	= གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་ཁང་པ་དུ་མ་དང༌། ལམ་གཞུང་ཅན་གྱི་ས་ཁྱོན་གྲུ་

བཞི་ནར་མོ་ཞིག ༢།	ཁང་སྡེ།	= ཁང་ཆེན་ཞིག་ཁང་མིག་སོ་སོར་ཆ་བགོས་བྱེད་ཚུལ།

block letter prn ཡིག་ཆེན།	= འཁྱུག་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་གཟུགས།

block voting pol	སྡེ་ཁག་འོས་འཕེན། = ཤོག་ཁག་གཅིག་གིས་ཤོག་ཁག་དེའི་ཚོགས་མི་ཇི་

ཡོད་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཚུལ། 

blockade adm བཀག་འགོག	= རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ས་ཁུལ། གྲོང་ཁྱེར། མཚོ་ཁ་སོགས་གང་ཡང་

རུང་བར་དགྲ་བོས་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོང་ལས་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ།

blocked account acc,com བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཁྲ།	= གཏའ་མ་གསར་འཇོག་མ་བྱས་

པར་མ་རྐང་འཕར་མ་ཉོ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས།

blocked currency com,econ	 བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངུལ།	= རྒྱལ་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུག་ཙམ་

ལས་ཕྱིའི་བརྗེ་ཚོང་ཁྲོམ་རར་འགྲོ་རྒྱུག་ཆུང་བའི་དངུལ། འདི་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་དངུལ་

ཡང་ཟེར།

blood physiol ཁྲག	= ལུས་ཀྱི་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་མ་ལག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཁྲག་རིལ་དཀར་པོ་དང་

ཁྲག་རིལ་དམར་པོ། ཁྲག་གི་བརླན་པའི་ཆ་དང་བཅུད་རྫས། ཁྲག་བག་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་

ཀྱི་བརླན་གཤེར་གྱི་རྫས་ཤིག

blood bank adm,med ཁྲག་མཛོད།	= སྤྱིར་སྨན་ཁང་ཞིག་གི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་ཞིག་

སྟེ། གང་དུ་ཁྲག་སྦྱིན་བྱས་པའི་ཁྲག་རིགས་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་མ་འོངས་པའི་ནད་པ་ཚོའི་དགོས་མཁོའ་ི

ཆེད་དུ་གསོག་འཇོག་དང་བདག་ཉར་བྱེད་ས།

blood clot med ཁྲག་ལིང༌། = ཁྲག་གར་པོ་ཆགས་པ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕུང་པོ།
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blood coagulation med ཁྲག་འཁྱགས།	= ཁྲག་སླ་བའི་རྣམ་པ་དེ་གར་པོར་གྱུར་ནས་རྩ་

ལམ་དུ་འཁར་ཏེ་རྒྱུ་མི་ཐུབ་པར་སྲ་བར་གྱུར་པའི་དོན།

blood count med ཁྲག་གི་གྲངས་ཚད།	= ཁྲག་མི་ལི་མི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་

ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོ་དང་དམར་པོའ་ིཆ་མང་ཉུང་དང༌། ཁྲག་རིགས་འཇལ་ཚུལ།

blood donation adm,med ཁྲག་སྦྱིན།	= ནད་པ་ཚོའི་ཛ་དྲག་གི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་དུ་རང་

གི་ལུས་པོའ་ིཁྲག་སྦྱིན་པ།

blood groups med ཁྲག་སྡེ།	= འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲག་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱི་ཚན་པ།

blood letting med གཏར་ཁ། = ལུས་ཀྱི་ཁྲག་རྩ་ནས་ངན་ཁྲག་དབྱུང་བའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག

blood pressure med ༡།	ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས།	= ཁྱབ་རྒྱུའི་རླུང་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ལུས་ཀྱི་ངན་ཁྲག་སྟོད་དུ་འཕུལ་བ། དེང་སྐབས་ཁྲག་ཤེད་ཅེས་པ་སྤྱོད་ཁྱབ་ཆེ། ༢།	ཁྲག་ཤེད།	= 

སྙིང་ཁམས་ཀྱི་ཤ་གནད་སྡུད་སྐུམ་དང་ལྷོད་འབྱེད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས།

blood relations anthrop,soc ཤ་ཉེ།	= ཁྲག་གི་རྒྱུད་པ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་གཉེན་འབྲེལ།

bloodshot med	 ཁྲག་ཐིག	= མིག་གི་ནང་སོགས་སུ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་རྒྱབ་པ་ལྟ་བུའི་དམར་

ཐིག་ཆགས་པ།

bloodsucker adm ཁྲག་འཇིབ་མཁན།	= སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་ལུས་ནས་ཁྲག་འཐེན་ནས་

འཚོ་བའམ་དེ་དང་འདྲ་བ།

blood vessel anat ཁྲག་རྩ།	= སྙིང་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲག་རྒྱུ་བའི་རྩ་རིགས་ཀུན་

གྱི་སྤྱི་མིང།

bloody flux = dysentry ལ་ལྟོས།

blosted med སྐྲངས་སྦོས།	= ཤ་པགས་སོགས་རྒྱུན་གཏན་ལས་ཆེ་རུ་སོང་བའམ་སྦོས་པ།

blotch med ཤ་རྟགས་དམར་པོ།	= པགས་པའི་སྟེང་གི་མདོག་དམར་པོའམ་ཟིང་སྐྱར་སྣང་

བའི་ཐིག

blotting paper adm སྐྱ་ཤོག	འཇིབ་ཤོག	= སྣག་རྫོབ་འཇིབ་བྱེད་ཀྱི་ཤོག་བུ།



79 bogey/bogie

blue baby med མངལ་སྐྱེས་སྔོན་པོ།	= ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་སོྔན་པོར་

གྱུར་བའི་ཕྲུ་གུ།

blue book adm དེབ་སྔོན།	= གཞུང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྣམས་དང༌། གལ་གནད་ཆེ་བའི་

གནད་དོན་གཞན་ལྟ་བུ་པར་དུ་སྐྲུན་པའི་དེབ་གཟུགས་རྒྱབ་ཤོག་སྔོན་པོ་ཅན་ཞིག

blue collar job adm གོང་བ་སྔོན་པོའ་ིལས་ཀ	= བཟོ་གྲྭའི་ནང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་མ་

ཡིན་པའི་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས།

blueprint adm ༡།	སྔོ་རིས།	= ཁང་པའམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་བཟོ་འཆར་གྱི་བཀོད་པ་རྒྱབ་ལྗོངས་

སྔོན་པོའ་ིསྟེང་ཐིག་རིས་དཀར་པོ་མངོན་པའི་དཔེ་རིས། ༢།	འཆར་རིས།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་སྟོན་པའི་འཆར་གཞི།

blueshift phys སྔོ་སྤོ།	= འཇའ་ཐིག་གི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནང་འཇའ་མདངས་རྣམས་རླབས་

ཀྱི་རིང་ཚད་ཐུང་བའམ། སྣང་འགྱུར་འཇའ་མདངས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྔོན་པོའ་ིཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ་

ཞིག དེས་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའབྱུང་གནས་དང་རྟོག་ཞིབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་བཞིན་

ཡོད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་བྱེད་དོ།

bluff adm ཟོག་བསླུ་བྱེད་པ།	= ལམ་ནོར་བསྟན་པའམ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ།

blushing psycho གདོང་དམར་པོར་གྱུར་པ། = ངོ་ཚ་བའི་རྐྱེན་ལྟ་བུས་ཁྲག་གདོང་པར་རྒྱུག་

སྟེ་དམར་པོར་གྱུར་བ།

board adm ལྷན་རྒྱས།	= སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆུང༌།

board of directors adm,edu ངེས་སྟོན་ལྷན་རྒྱས།	= ཁེ་ལས་སམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཁག་

གི་ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཆེད་བདམས་པའི་མི་ཚོགས་ཤིག

boarder adm,edu ༡།	གནས་གླར་སྡོད་མཁན།	= ཁང་གླ་དང་ལྟོ་རིན་སྤྲད་ནས་སྡོད་མཁན་

ནམ་ལྟོ་རིན་སྤྲད་ནས་ཟ་མ་ཟ་མཁན། ༢།	 གཏན་སྡོད་སློབ་ཕྲུག	= གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་

ནང་སྡོད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག

bodyguard adm	སྐུ་སྲུང་བ།	= དཔོན་རིགས་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཉེན་སྲུང་བྱེད་པོ།

bogey/bogie  trans རི་ལིའི་ཁང་མིག = འཁོར་མདའ་གཅིག་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་སམ། 

འཁོར་མདའ་གཉིས་དང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་སྟེང་གནས་པའི་མེ་འཁོར་གྱི་ཁང་སྒྲོམ།



80bohr theory 

bohr theory phys	བྷོར་རྣམ་གཞག	= རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བཀོད་དབྱིབས་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་པ་སྔ་ཤོས་

ཤིག་སྟེ། གློག་རྡུལ་རྣམས་ཉིང་རྡུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཀོན་ཊམ་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པའི་

ཕྱོགས་ངེས་མེད་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ཐོག་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་འདོད་ཚུལ།

boil med གཉན་འབུར།	= པགས་པར་གཉན་ཁ་རྒྱབ་པའི་རྣག་འབུར།

boiling point phys འཁོལ་གནས།	= གཤེར་གཟུགས་ཤིག་རླངས་པའམ་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་

བོར་འགྱུར་བའི་དྲོད་ཚད།

bold letter prn,pub ཡི་གེ་འབུར་ནག	= སྨྱུག་ཁ་ཆེན་པོ་དང་སྣག་ཚ་གར་པོས་བྲིས་པ་ལྟ་བུའི་

ཡིག་གཟུགས།

bombardment adm,mil འབར་མདེལ་རྒོལ་རྡུང༌།	= འབར་རྫས་གཡུག་ནས་ཕར་རྒོལ་

བྱེད་ཚུལ།

bonafide adm	 ༡།	སེམས་པ་རྣམ་དག་གི།	= སེམས་པ་རྣམ་དག་གམ་གཡོ་ལྷད་མེད་པའི་སྒོ་

ནས་སྒྲུབ་པའི།  ༢།	ངོ་མ།	= ཁུངས་ལྡན་དང་བཅོས་ལྷད་མེད་པ།

bonafides adm བདེན་དཔང་རྒྱབ་གཉེར།	= སེམས་པ་རྣམ་དག་གམ་བཅོས་ལྷད་མེད་པའི་

ཁུངས་སྐྱེལ། ངོ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་རྟགས།

bond ༡།	adm གན་རྒྱ།	= ཕྱོགས་གཉིས་སམ་དུ་མས་རྩ་འགལ་མི་བྱེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་

གྲོས་མཐུན། ༢།	 com གན་འཛིན།	 = གཞུང་ངམ་ཁེ་ལས་ཤིག་གིས་དངུལ་བུན་འཇོག་

མཁན་ལ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ཤིག་ལ་མ་སྐྱེད་གྲངས་ཚང་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཡི་གེ།

bonded labour adm,econ ངལ་རྩོལ་གཏའ་གཡོག	= གླ་བོར་འཇོག་མཁན་ཞིག་གིས་རང་

གི་གླ་བ་ཚོར་སྐྱེད་ཀ་མཐོ་བའི་བུ་ལོན་གཡར་རྗེས། བུ་ལོན་ལེན་མཁན་གྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་

མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ལས་གླ་ཆུང་ངུའི་ངལ་རྩོལ་བྱས་ཏེ་བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལམ་

ལུགས་ཤིག

bone physiol	རུས་པ།	= གཟུགས་པོའ་ིརུས་སྒྲོམ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་མཁྲེགས་པའི་རིགས།

bone marrow physiol རྐང་མར།	= རུས་པའི་སྟོང་ཆའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྫས་མཉེན་མོ་ཁྲག་

གི་ཕྲ་ཕུང་བཟོ་འདོན་ནུས་པ་ཞིག

bonus adm,com འབབ་སྣོན།	= ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ་སྤྲད་རྒྱུའི་
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གླ་ཕོགས་འཕར་མ།

bonus system adm,com འབབ་སྣོན་སྤྲོད་སྲོལ།	 = དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་གླ་

འབབ་འཕར་མ་སྤྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ།

book acc རྩིས་དེབ།	= ཚོང་དོན་ཉོ་ཚོང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དངུལ་འབབ་སྤྲོད་ལེན་འགོད་དེབ།

book of accounts acc རྩིས་ཁྲའི་དེབ།	= ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་འགོད་སའི་མ་དེབ།

book post adm དེབ་སྦྲག	= སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དེབ་ཀྱི་རིགས་གཏོང་སྟངས།

book value com,acc དེབ་བཀོད་མ་གནས། = ཁྲོམ་རའི་ནང་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་དངོས་སུ་རིན་

ཐང་ཅི་ཙམ་ཁུག་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྤྱི་འགྲོས་ཙམ་དུ་བཀོད་པའི་རིན་ཐང༌།

booking adm སྔོན་མངགས།	བུག་ཀིང༌།	= ཟློས་གར་ཁང་དང༌། འགྲུལ་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་

སྔོན་ཚུད་ནས་འཛིན་ཤོག་མངགས་ཉོ་བྱེད་པ།

booking office adm བུག་ཀིང་ལས་ཁུངས།	= ལྟད་མོ་དང༌། འགྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ལག་

འཛིན་ཉོ་ས།

book-keeper acc	དེབ་གཉེར་བ།	= ཉོ་ཚོང་དང༌། སྤྲོད་ལེན་རྩིས་ཁྲ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པོ།

book-keeping acc དེབ་གཉེར་ལས་རིགས།	= ཉོ་ཚོང་དང༌། སྤྲོད་ལེན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཆེད་ཉར་

གྱི་ལས་ཀ

booklet adm,pub	དེབ་ཆུང༌།	= ཤོག་བུའི་རྒྱབ་ཤ་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཆུང་ངུ༌།

booth adm,pol སྤྱིལ་བུ།	(ཟུར་བཅད་)ཁང་བུ།	= དགོས་པ་དམིགས་བསལ་སླད་དུ་ལོགས་སུ་

བཅད་པའི་ཁང་ཆུང༌།

booth capturing adm,pol	སྤྱིལ་བུ་བཙན་བཟུང།	= འོས་ཤོག་འཕེན་སའི་སྤྱིལ་བུ་དཔུང་

ཤུགས་ཀྱིས་ཚུལ་མིན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།

bootleg adm,com ལྐོག་ཚོང༌།	= ཆོག་མཆན་མེད་པར་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཨ་རག་ཡུལ་གཞན་

ནས་ནང་འདྲེན་དང༌། ལྐོག་ཚོང་རྒྱག་པའམ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གམ་

ཐོན་ཟོག་དཀོན་རིགས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ།

borax chem ཚ་ལ་དཀར་པོ། = ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་གཏེར་རྫས་ཤིག་སྟེ། ཆུ་ལས་བྱུང་
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ཞིང་རིགས་གསུམ་ཡོད། བསྲེགས་ཚེ་བཞུ་ཞིང་ཁོལ་ལ་ལྦུ་བ་དཀར་པོ་བྲ་བོའ་ིཡོས་ལྟར་འཕེལ་

བ་བཟང། བཞུ་ཡང་མི་འཕེལ་བ་འབྲིང་། མི་བཞུ་བ་ངན། དེ་ཤེལ་དང། འཁྲུས་རྫས། སྨན་རིགས་

རྫས་སྦྱོར་དུ་མའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།

border line adm མཚམས་ཐིག	= དབྱེ་མཚམས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐིག

boron chem ཚ་ལ་ནག་པོ།	= ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྫས། ཚ་ལ་དང་ཚ་སྐྱུར་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་

ཆ་ཞིག རྡུལ་གྲངས། ༥ མཚོན་རྟགས། B

borrow adm,com སྐྱི་བ།	གཡར་བ།	= གཞན་ཞིག་ནས་དངུལ་དངོས་བུ་ལོན་དུ་ལེན་པ།

borrower adm,com སྐྱི་མཁན།	གཡོར་མཁན།	= དངུལ་དངོས་སོགས་གཞན་ནས་བུ་ལོན་

ལེན་མཁན།

borrowing power adm,com གཡོར་སྐྱིའི་ནུས་པ།	= ཁེ་ལས་ཤིག་གིས་དངུལ་འབོར་ཕོན་

ཆེ་གཡོར་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ།

boss adm	དཔོན།	= སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་འགན་ཁུར་བྱེད་པོ།

bottle gourd bot དམ་བེ་ཀ་པེད། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་འཁྲི་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཤིང་སྡོང་

སོགས་དངོས་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་བའམ། ཡང་ན་ས་ངོས་ནས་ཕན་ཚུན་རིང་པོར་བརྐྱངས་ནས་

སྐྱེ་བ། རྩ་བ་སྙུང་རིལ་ཕྲ་ལ་ཁ་སྤུ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཕྲན་ཐོགས་པ། སྡོང་པོ་ཟུར་ལྔ་ཅན་སྦོམ་ལ་མཁྲེགས་

པའི་ངོས་སུ་སྤུ་སོབ་དཀར་པོས་ཁེངས་པ། ཡལ་ཕྲན་ཕྲ་མོ་འཁྱིལ་བའམ་གཅུས་སྒྲིལ་གྱིས་སྐྱེ་བ།

bottleneck adm,pol ༡།	འགག་དོག་ས།	= གཞུང་ལམ་མམ་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའི་ཕྲ་སའམ་དོག་ས། 

༢།	འགོག་རྐྱེན།	= ཡར་རྒྱས་སམ་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྐྱེན། ༣།	དམ་བེའི་སྐེ། = 

ཤེལ་དམ་སོགས་ཀྱི་སྐེ་ཕྲ་ས། ༤།	འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། = བྱ་དངོས་ཤིག་སྒྲུབ་པར་འགལ་རྐྱེན་

བྱེད་པའམ་བར་ཆད་གཏོང་བ།

bottom line adm ༡།	ཞབས་ཐིག	= དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་ཐོག་ཡོང་འབབ་བམ་གྱོང་གུན་

འགོད་སའི་ཐིག ༢།	གནད་འགག་ཆེ་ཤོས།	= གལ་གནད་གཙོ་བོའམ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས།

botulism med ཟས་དུག	གྱུར་དུག་ཚབས་ཆེན།	= བཙོས་པའི་རླངས་སྲུབ་ཞག་བདུན་ལོན་

པའི་དུག་དང༌། ལྕགས་ཊིན་ནང་གི་ཟས་རྙིང་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག

boundary adm,pol མཚམས།	= དབྱེ་མཚམས་སམ་མཐའ་མཚམས།
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boundary mark adm,pol	མཚམས་རྟགས།	= དབྱེ་མཚམས་མཚོན་པའི་རྟགས།

bounty com,econ	ཕྱིར་བཙོང་རོགས་སྐྱོར།	= དངོས་ཟོག་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་གོང་

ཆུང་ངུར་དངོས་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་ཏེ། ཕྱིའི་ཁོྲམ་རར་

རྐང་གཞི་ཚུགས་ཐབས་ཆེད་གཞུང་ནས་ཐོབ་པའི་རམས་འདེགས་ཤིག

bourgeois pol,econ འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ།	= མི་དྲག་དང་སོ་ནམ་པའི་བར་གྱི་གྲལ་རིམ་སྟེ། 

ཚོང་པ་ཁག་དང༌། ཚོང་ཁང་བདག་པོ། གྲལ་རིམ་བར་མ་བཅས་ཚུད་པའི་མི་སྡེ།

boycott adm,pol འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པ།	ཕྱིར་ལྡོག	= ངོ་རྒོལ་མཚོན་བྱེད་དུ་དངོས་རྫས་ཉོ་

ཚོང་སྤྱོད་གསུམ་དང༌། བྱེད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པ།

bracket lit,pub ཤད་གུག	= གསལ་ཁ་འདོན་རྒྱུའི་ཚིག་བརྗོད་སོགས་འཇུག་སའི་གུག་རྟགས།

bracketing lit,pub	 ཤད་གུག་ནང་འཇུག་པ། = ཚིག་བརྗོད་སོགས་གུག་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་

འཇུག་པ།

bradycardias med རླུང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་བུལ་བ།	= ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ནང་སྙིང་གི་འཕར་

ཚད་གྲངས་དྲུག་ཅུ་ལས་ཉུང་བ་འཕར་བའི་ནད་ཅིག

brain concussion med (ཀླད་པའི་)མཚོ་འཁྱོམས།	= མགོ་བོ་བརྡབས་སོྐྱན་སོགས་ཀྱིས་ཀླད་

པ་འཁྲུགས་ནས་ཡོ་འཁོྱམས་སུ་གྱུར་པའི་དོན། སྨན་གཞུང་དུ། འོག་གི་མཚོ་འཁོྱམས་དྲན་མེད་

ལྐུགས་སམ་འཆི། ཞེས་བཤད།

brain death med ཀླད་ཤི།	ཀླད་ལྐུགས།	= ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་འགགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སླར་

གསོ་མི་ཐུབ་པར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། སྐབས་དེར་སྙིང་གི་རྒྱུ་བ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པས་དོན་

སྣོད་བཀོག་ནས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏང་ཆོག ཡང་ན། ཀླད་པ་ལུག་པ་དང། ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་གྱི་

སྟེང་དུ་རྣག་འཁྱིམས་པ། ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་རལ་བའམ། དེའི་སྟེང་ཆུ་སེར་ལྷུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་

ལས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ་ལ་ཟེར།

brain drain edu,adm ཀླད་པ་ཕྱི་ཤོར།	མཁས་པ་ཕྱི་ཤོར།	= མཁས་པ་དང༌། འཕྲུལ་ལས་

ལག་རྩལ་ཅན་གྱི་མི་སྣ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་གཅིག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་སའི་ས་གནས་

གཞན་དུ་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མིའི་ནུས་ཤུགས་མི་འདང་བའི་གནས་སུ་གྱར་བ།

brain edema med ཀླད་ཆུ་བསགས་པ། = ཀླད་པར་ཆུ་བསགས་ནས་སོྦས་ཤིང་སྐྲངས་པའི་ནད།
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brain fever med	 ཀླད་ཚད།	 = ཚད་པའམ་གཉན་རིམས་ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་ལ་ཕོག་པའི་

འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེའི་ནད།

brain stem anat ཀླད་ཞབས། = ཀླད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་ཟམ། བར་ཀླད་བཅས་ཀྱིས་

གྲུབ་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ལ་ཟེར།

brain tumor med ཀླད་སྐྲན།	= ཀླད་པར་འདྲིལ་བའི་སྐྲན།

brainworm med ཀླད་སྲིན།	= རྒྱུན་དུ་ཤ་བ་ལ་སོགས་པ་རྨིག་པ་ཅན་གྱི་དུད་འགྲོའ་ིཀླད་པའི་

རྒྱ་དར་ཕྱི་མ་ལ་ཞུགས་པའི་དབྱིབས་ཟླུམ་ལ་རིལ་བ་སྤུ་ལྟར་གྱི་འབུ་སྲིན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང༌།

brake mech འགོག	= སྣུམ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཁ་འགོག་པའམ་དལ་དུ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་

མ་ལག 

branch bot ཡལ་ག	= རྩི་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལས་གྱེས་པའི་ཡན་ལག

branch office adm ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།	= ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་གཅིག་གི་ཡ་གྱལ་གྱི་

ལས་ཁུངས།

brand com ཚོང་རྟགས།	ལས་རྟགས།	= ཁྲོམ་རའི་ནང་ཁེ་ལས་ཀམ་པ་ཎི་ལྟ་བུས་སོ་སོའ་ིཐོན་

རྫས་དང༌། གཞན་གྱི་ཐོན་རྫས་དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྟགས་དང་མིང་སོགས།

brass metall རག	= ཟངས་དང་ཏི་ཚ་གཉིས་བསྲེ་སྦྱོར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་སེར་

པོ་ཞིག

breach adm,law གདལ་བཤིག	འགལ་འཛོལ།	= སྒྲིག་ཁྲིམས་སམ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་འགན་ཁུར་

དང༌། ཁས་ལེན་ལྟ་བུ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བ།

breach of contract adm,law ཆོད་གན་འགལ་འཛོལ། = ཆོད་གན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལ་མ་

གནས་པའི་འགལ་འཛོལ།

breach of peace adm ཞི་བདེ་གདལ་བཤིག	= མང་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ལ་

གནོད་གཞིའི་སྒྲིག་འགལ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ།

breach of promise adm ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པ།	= ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་ལ་མ་

གནས་པ་སྟེ། ལྷག་པར་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ།
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breach of trust adm,law ཡིད་ཆེས་འགལ་འཛོལ།	= སོ་སོར་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་སམ་

ལས་འགན་རྩིས་མེད་གཏོང་བ།

break bone fever med མ་སྨིན་ཚ་བ།	= གཉན་ཚད་ཀྱི་རིམས་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག

break down ༡།	adm ཆ་གསེས་གཏོང་བ།	= གྲུབ་ཆའི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་དབྱེ་བ།  ༢།	mech 

ནུས་མེད་དུ་གྱུར་པ།	= འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་འགག་པའམ་ནུས་མེད་དུ་གྱུར་བ།

break point adm ཆད་མཚམས།	འགྱུར་མཚམས།	འགག་མཚམས།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་

བྱེད་མཚམས་ཆད་པ་དང༌། འགྱུར་བའམ་འགག་སའི་མཚམས།

breakage com ཆག་སྐྱོན་ཁ་གསབ།	= ཚོང་ཟོང་ཆག་སྐྱོན་ནམ་བོར་བརླག་ཤོར་བར་གུན་

གསབ་བྱེད་ཚུལ།

break-up adm ༡།	ཁ་འཐོར་བ།	སིལ་བུར་འཐོར་བ། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོགས་སྡེ་ལྟ་བུ་

ཁ་ཐོར་དུ་ཕྱིན་པ།	༢།	འབྲེལ་ཐག་ཆད་པ།	= བཟའ་ཚང་ངམ་གྲོགས་པོའ་ིའབྲེལ་ལམ་ལྟ་བུ་

ཆད་པ།

breast anat ནུ་མ།	ཞོ་དོ།	= མི་དང་སྲོག་ཆགས་མོའ་ིའོ་མ་འབྱུང་སའི་རྨེན་བུའི་ཕུང་པོ།

breath med དབུགས་ཡུན།	= སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་གཅིག་གི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཐེངས་གཅིག་གི་

ཡུན་དང་ཆུ་ཚོད་སྐར་ཆ་བཞི་མཉམ།  འདི་བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་དུས་ཚོད་བརྩི་ཐབས་ཀྱི་

གཞི་ཡང་ཡིན།

breech delivery med ལྡོག་སྐྱེས།	= མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའི་འཕོངས་ཤ་དང་རྐང་པ་སྔོན་

ལ་ཐོན་ནས་སྐྱེ་ཚུལ།

breed adm,gene རྒྱུད་པ།	 = མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རིགས་གཅིག་པའི་དུད་འགྲོའ་ིནང་

གསེས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག

breeder adm,com	 རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པོ།	= སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

breeding com,gene རྒྱུད་སྤེལ། = སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་རིགས་མཐུན་པའམ་མི་མཐུན་པ་

ཕན་ཚུན་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱིས་རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པ།
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brevity lit,ling སྡུད་པའི་རང་བཞིན། = བརྗོད་པ་ཐུང་ངུར་སྤྱོད་ཚུལ།

brewery adm ཆང་རག་བཟོ་གྲྭ།	= ཆང་དང་ཨ་རག་གི་བཟོ་གྲྭ།

bribe adm ལྐོག་རྔན།	= རང་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་ལྐོག་ཏུ་སྤྲོད་པའི་རྒྱུའམ་དངོས་པོ།

bribery adm ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན།	= ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

brief ༡།	lit གནད་བསྡུས།	= དོན་གསལ་ལ་ཚིག་ཉུང་བའི་བརྗོད་པ། ༢།	adm རྒྱུས་སྟོན་བྱེད་པ།	

= བཀོད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ནམ་སྔོན་ཚུད་དུ་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་སྟོན་བྱེད་པ།

briefing adm རྒྱུས་སྟོན།	= མི་ཞིག་ལ་བཀོད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ནམ་སྔོན་ཚུད་དུ་རྒྱུས་སྟོན་

བྱེད་ཚུལ།

brigade mil དམག་སྡེ།	= དཔུང་སྡེ་དང༌། མདའ་ཤོག་གི་གྲངས་ངེས་ཅན་མེད་པའི་དམག་སྡེའི་

ཚན་པ།

brigandage ca,his རི་ཇག	 = རི་ཁྲོད་དང་ནགས་གསེབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཇག་ཚོགས་ཀྱི་

རིགས་ཤིག

bright half of the moon astrol	ཟླ་བའི་ཡར་ངོ༌།	དཀར་ཕྱོགས།	= ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་

འཕེལ་བའི་དུས།  བོད་ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༥ བར།

bright’s disease med མཁལ་གྲུམ།	སྐྱུར་ཚྭ་བསྲི་བའི་མཁལ་ནད།	= མཁལ་མའི་ནུས་

པ་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་ལག་ནས་གཅིན་པའི་སྐྱུར་ཚྭ་ཚུལ་བཞིན་ཕྱིར་འདོར་མི་ཐུབ་

པའི་ནད་ཅིག

brilliant adm,edu རིག་རྩལ་ཅན།	= ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་མངའ་བ།

brinjal bot དོ་ལུམ་མ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་ཞིག་སྟེ། འབྲས་བུ་སྒོང་དབྱིབས་དང་ནར་མོ་བཅས་

རིགས་གཉིས་ཡོད། འབྲས་བུ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཁ་དོག་ཕལ་ཆེ་བ་མུ་མེན་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་སྡོང་

རྐང་ཐུང་ངུ་མང་པོ་ས་ངོས་ནས་གྱེན་དུ་སྐྱེ་ཞིང། ཡལ་ཕྲན་གྱེས་ཏེ་ཚེར་མ་ཐར་ཐོར་འདོགས་པ། 

ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་ཅུང་ཆེ་ལ་ལྷེབ་པ། མེ་ཏོག་ཁེར་རྐྱང་མུ་མེན་ཤར་བ་ཞིག་ཡིན།

broadband compt.sc རླབས་ཡངས།	= ཀཿ	གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་སྣ་

ཚོགས་སྤྱོད་པའི་བརྡ།  ཁཿ དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བརྡ་འཕྲིན་དང༌། འདྲ་པར་སོགས་ཧ་ཅང་མྱུར་པོར་



87 bronchi

ཕར་གཏོང་ཚུར་ལེན་ཆེད་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག་གི་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་ཐབས་ཤིག

broad bean bot རྒྱ་སྲན་ལེབ་མོ།	= འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་

རྐང་ལྗང་སྐྱ་ཅུང་ཟད་སྦོམ་ལ་ཁོང་སྟོང་ཞིང་དངོས་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས། མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡ 

ནས་ ༢ ཙམ་བར་ཡོད། རྒས་ཚེ་ནག་པོར་འགྱུར་བ། ལོ་མ་ལྗང་མདོག་འཇོང་དབྱིབས་ཅུང་ཟད་

ཆེ་བ། མེ་ཏོག་གི་གཞི་མདོག་དཀར་པོ་ལ་དམར་ཐིག་ཡོད་པ། གང་བུ་ལྗང་སྐྱ་ཟླུམ་ནར་ནང་དུ་

འབྲས་བུ་ལེབ་མོ་ཆེ་ཆུང་མི་སྙོམས་པ་ ༢ ནས་ ༤ ཙམ་འདོགས་པ། ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཞིང་ཁར་

འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

broadcast telecom	 རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ། = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་མང་

ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བསྲིངས་པ།

broadsheet adm,pub	བསྒྲགས་ཤོག་ཆེན་མོ།	= ཤོག་ལྷེ་ཆེན་པོའ་ིསྟེང་པར་བཀོད་བྱས་པའི་

ཁྱབ་བསྒྲགས།

broccoli bot མེ་ཏོག་ལྗང་ཚལ།	= སྐྱེ་ཚུལ་མེ་ཏོག་པད་ཚལ་དང་འདྲ་མོད། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ལེབ་མོ་

རིང་དུ་བགྲད་པའི་དཀྱིལ་དུ། སྡོང་རྐང་ལྗང་གུ་མཐུག་ལ་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་གྱེས་པའི་རྩེ་མོར། ལྗང་

པ་ཟེ་ཞིབ་མང་པོ་སྤུངས་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ལྟར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན།

brochure adm,pub ངོ་སྤྲོད་དེབ་ཆུང༌།	= སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཐོན་རྫས་ཤིག་གི་སྐོར་པར་རིས་

ཅན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་བརྙན་དེབ་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཤིག

broker com བར་ཚོང་པ།	བར་ཁེ་བ།	= ཚོང་པ་ཕན་ཚུན་དབར་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཉོ་ཚོང་བྱས་

པའི་ཆང་རིན་ལེན་མི།

brokerage com	༡།	བར་ཁེ་བའི་ཚོང་ལས།	= བར་ཚོང་བྱེད་པོའ་ིལས་དོན། ༢།	བར་ཁེ།	= 

བར་ཚོང་བྱེད་པོར་སྤྲོད་རྒྱུའི་གླ་ཆ།

bromidrosis med རྔུལ་དྲི།	སྲིབ་དྲི།	= ལུས་ཀྱི་རྔུལ་དྲི་ངན་པ།

bromine chem བོ་རོ་མིན།	= ལྕི་ཞིང་ཡལ་ནུས་ཆེ་ལ། གཡའ་རྙིལ་སླ་བའི་ལྕགས་རིགས་མིན་

པའི་ཚྭའི་གཤེར་གཟུགས་ཁམས་རྫས་དམར་མདངས་ཅན་ཞིག ཚོས་དང༌། འདྲ་རྫས། དུག་རླངས་

སོགས་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༣༥ མཚོན་རྟགས། Br

bronchi anat གློ་ཡུའི་ཡལ་འདབ། = ཨོལ་ཀྲོང་ངམ། གློ་ཡུ་ནས་གྱེས་པའི་ཡལ་འདབ་



88bronchiectasis 

གཉིས་ནས་གང་རུང་ཞིག

bronchiectasis med གློ་ཡུའི་རྩ་འདབ་ཀྱི་གཉན་ཁ།	གློ་ཡུའི་མར་སྣེའི་གཉན་ཁ། = ཨོལ་

ཀྲོང་གི་མར་སྣེ་དང་སྦྲེལ་བའི་གློ་བའི་རྩ་སྦུབས་ཀྱི་གཉན་ཁ་རྒྱས་ཏེ་རྣག་ཆུ་གསོག་པའི་ནད།

bronchitis med	གློ་ཡུའི་གཉན་ཚད།	= རླུང་རྒྱུ་སའི་གློ་ཡུར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

bronchorrhgia med གློ་ཁྲག	གློ་རྡོལ།	= གློ་ཡུའི་ཁྲག་རྩ་རལ་རྡོལ་གྱི་ནད།

bronze metall ལི།	= གཙོ་བོ་ཟངས་དང་ཀྲིན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་བསྲེས་ལྕགས་ཤིག

brown cardamom bot ཀ་ཀོ་ལ་སྨུག་པོ།	= ཀོ་ལ་བཟང་པོ་མ་ལ་ཡ།  གླིང་ཕྲན་རྣམས་

ལས་སྐྱེ་བ་སྟེ། ངན་པ་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་དང༌། ལི་ཡུལ་རོང་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། འདི་ཡང་རྩ་ལྡུམ་

འབྲས་བུ་ཡིན། སྨུག་པོ་གང་བུ་འབྲུ་རྣམས་སྣུམ། དྲི་རོ་ག་བུར་ཅུང་ཟད་འདྲ། ཆེ་བ་རྒྱ་སྲན་འབྲས་

བུ་ཙམ། གང་བུ་སྐྱ་ལ་ནང་ཤོག་ཅན།

brownian motion phys བྷ་རོན་འགུལ་སྐྱོད།	= གཤེར་གཟུགས་སམ་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ནང་

དུ་ལྡིང་པའི་རྡུལ་གྱི་ཟེགས་མ་རྣམས་དང༌། ལྡིང་ཡུལ་གྱི་གཤེར་གཟུགས་སམ་རླུང་གཟུགས་གང་

རུང་གི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱོགས་ངེས་མེད་དུ་འགུལ་བ།

bruise med སྨུག་ཐིག	= ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་ལས་མདོག་འགྱུར་རུང་

ཕྱི་པགས་མ་རྡོལ་བ།

bryophyte  bot  གྲོག་ཤིང་གི་རིགས། = རེ་རལ་དང་སྔོ་དྲེག་ལྟ་བུ་ཆུ་འདྲེན་སྦུ་གུ་མེད་པའི་

རྩི་ཤིང།

bubble chamber phys ལྦུ་བའི་ཁང་བུ།	= སྣོད་གང་ཞིག་གི་ནང་གཤེར་རྫས་ཤིག་གམ་བྱེ་

བྲག་ཏུ་ཡང་རླུང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁོལ་གནས་ལས་མཐོ་ཙམ་དུ་གནས་པའི་ཁ་སྟེང་དུ་དངོས་

པོ་གཞན་གྱི་ཕྲ་རྡུལ་གྱི་ལྷག་ཤུལ་ལྦུ་བའི་ཆགས་རིམ་དུ་སྣང་ཚུལ།

bubonic plaque = black death  ལ་ལྟོས།

buckwheat bot བྲ་བོ། = འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཐོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང༌། ལོ་མ་ཟུར་གསུམ་གྱི་དབྱིབས་རེས་མོས་སྐྱེ་ལ་མཐའ་མཉམ་པ་སོྡང་པོ་བཏུམས་ནས་སྐྱེ་བ་

དང༌། མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཟིང་དཀར་སྙེ་དབྱིབས་ཅན་དྲི་ཞིམ་ལ་སོྡང་པོ་དང་ཡལ་གའི་རྩེ་མོར་འཆར་བ། 

འབྲས་བུ་ཟུར་གསུམ་ཅུང་ཟད་འཇོང་བའོ།
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bud bot ཐེའུ། = མེ་ཏོག་དང་ལོ་མ། ཡལ་ག སྡོང་པོ་ལྟ་བུ་གང་ལས་ཐོན་པའི་མ་སྨིན་པའི་མཆེ་བ་

འདབ་སྐོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པའི་ཆ་ཤས།

budget adm,acc	སྔོན་རྩིས།	= ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

budget allocation adm,acc སྔོན་རྩིས་བགོ་འགྲེམས།	= ལས་དོན་ཆེ་གེ་མོའ་ིཆེད་འཆར་

དངུལ་བགོ་འགྲེམས་རྒྱས་བཅད།

buffer adm,pol བར་གནས།	= རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་

པའི་གོང་བུ་ཕུང་གསུམ་པ།

buffer state pol	བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ཏེ། ཕན་

ཚུན་དབར་ཐད་ཀར་འཁྲུག་རྩོད་འགོག་པའི་དགོས་པ་ཅན་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཆུང་ངུ་ཞིག

building adm ཁང་པ།	= མིའི་འདུག་གནས་སམ་དངོས་རྫས་འཇོག་སའི་རྩིག་དངོས་ཀྱི་མིང༌།

building-society adm ཁང་སྡེ།	= ཁང་པ་གསར་ཉོ་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་ལ་

དངུལ་སྔ་གཡར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག

bulk	༡།	adm ཕོན་ཆེན། = བོངས་ཚད་དམ་ཁྱོན་འབོར་ཆེན་པོ། ༢།	 trans	གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་

དོས་ཁང༌།	= གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དོས་ཟོག་འཇོག་སའི་གནས།

bulla med ཆུ་བུར་ཆེན་པོ།	= ཆུ་ལྒང་ཆེན་པོའ་ིརིགས།

bulletin adm,jrn (གཞུང་འབྲེལ་)གསར་འཕྲིན།	= དེ་མ་ཐག་ཏུ་པར་སྐྲུན་ནམ་རྒྱང་སྲིང་བྱ་

རྒྱུའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་གནས་གསལ་བསྒྲགས།

bumper ༡།	mech བརྡབ་ལེན།		བྷམ་པར།	= སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་མདུན་དུ་བསྒར་བའི་

བརྡབ་ཤུགས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་འགྱིག་གམ་ལྕགས་རིགས་ནར་མོ། ༢།	adm	ཆེས་འབེལ་པོ།	= རྒྱུན་

ལྡན་ལས་ལྷག་པའི་འབེལ་པོ།

bumper crop agric,econ ལོ་ལེགས།	= རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་སྟོན་འབྲས་ལེགས་པོ།

bungling adm ༡། ཤེས་འཇོན་མེད་པའི། = རྩལ་ལམ་འཇོན་ཐང་དབེན་པའི། ༢།	རྩལ་ལག་

མེད་པའི། = ལག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལུས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལག་མེད་པ།
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buoyant force phys འཕྱོ་ཤུགས།	= རླན་གཤེར་ནང་ནུབ་པའམ་སྣུབ་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

སྟེང་དུ་འབབ་པའི་གནོན་ཤུགས།

burden ༡།	adm	ཁུར་ལྕི། = ལས་སླ་བོར་འཁུར་མི་ཐུབ་པའི་ལུས་སེམས་གང་རུང་གི་རོྡག་ཁྲེས་ལྕི་མོ།  

༢།	naut	གྲུའི་ཁྱོག་ཚད།	= གྲུ་གཟིངས་ཤིག་གིས་ཁོྱག་ཚོད་ཀྱི་དོས་ཟོག

bureau adm ༡།	གཞུང་ལས་ཁང༌།	དོན་གཅོད་ཁང༌།	= གཞུང་ཞིག་གི་ལས་ཁུངས་སམ་ལས་

ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་གསེས་ཚན་པ། ༢།	གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།	= གནས་ཚུལ་བསྡུ་

ལེན་ནམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁེ་ལས་སམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

bureaucracy adm,pol དཔོན་དབང་སྲིད་གཞུང་རིང་ལུགས།	= གཞུང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་

སྟེ། གཞུང་དེའི་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་དང་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་སྤྱི་མིང༌།

burn med འཚིག་སྐྱོན། = མེ་དང༌།  ཆུ་ཚ་པོ།  ལྕགས་ཚ་པོ་སོགས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ཆེན་པོས་གཟུགས་

པོར་འཚིག་པའི་རྨས་སྐྱོན།

bursitis med ཚིགས་ཆུ།	= རུས་ཚིགས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པར་བརྟེན་ཚིགས་ཆུ་གསོག་པ།

burst adm གློ་བུར་འབར་གས།	= གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་གས་འཐོར་རམ་འབར་གས།

busbar phys གློག་བཞོན།	= གློག་རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུག་གི་མ་ལག་ཅིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་གློག་ལམ་

ཐ་དད་པ་ཕན་ཚུན་དབར་གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད་མཐོ་བ་རྣམས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་གློག་གི་

བརྒྱུད་འཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག

bush cinquefoil bot སྤེན་མ།	= སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་དྲང་བ་ཕྱི་པགས་དམར་པོ་སྲབ་བོས་

བཏུམས་པའི་ནང་དཀར་པོ་ཅན་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐྱེ།  ཡལ་ག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་མ་ཆུང་ཞིང་མཐུག་པར་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོས་ཁྱབ་པའི་མཐར་

ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཉག་ཁ་ཡོད་ཅིང་ངར་བ་ཐུང་བ་རེས་མོས་སྐྱེ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་འདབ་

མ་ལྔ་ལྡན་དྭངས་ཤིང་མཚར་བ་ཆེ་ཆུང་སོགས་གྲོ་ལོའ ི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་འཆར་ཞིང། མེ་

ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བར་སྤེན་མ་དཀར་པོ་དང་མེ་ཏོག་སེར་པོ་འཆར་བ་ལ་སྤེན་མ་ནག་

པོ་ཞེས་གྲགས།

business com ཚོང་ལས།	= ཚོང་ལས་སམ། བཟོ་ལས། ཆེད་ལས་བཅས་ཀྱི་ཉོང་ཚོང་ལས་དོན།

business agent com	 ཚོང་དོན་ངོ་ཚབ་པ།	= མི་གཞན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚོང་དོན་གཉེར་
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མཁན་གྱི་ངོ་ཚབ།

businessman com ཚོང་པ།	= ཚོང་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་བྱེད་པོ།

butane chem བུ་ཊེན་རླངས་རྫས། = ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་རླངས་

ཤིག གྲང་གློག་གི་ཡོ་ཆས་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ལ། རྫས་སྦྱོར་གྱི་འགྱིག་སོགས་བཟོ་བ་ལ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཅིང་འབུད་རྫས་ཀྱང་བྱེད།

butanol chem བུ་ཊེན་ཆང་བཅུད།	= རྡོ་སྣུམ་དང་གཏེར་རླུང་དྲོད་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་

རྫས་གཅིག་ཀྱང་དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་ཆང་བཅུད། ཤིང་རྩི་བཞུར་བྱེད་དང། བཀྲག་རྩི་དག་བྱེད་

སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

butene chem	བུ་ཊིན་རླངས་རྫས།	= རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་བྲལ་བའི་ཡང་རླུང་དང་ནག་

རྫས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་གྲུབ་རྫས་གཅིག་ཀྱང་དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་རླངས་རྫས། དེས་སྐྱེ་དངོས་

འདུས་རྫས་མང་དག་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག

buttocks anat འཕོངས།	= རྐུབ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཤ་འབུར་པོ་གཉིས་ཀྱི་མིང།

butylene = butene ལ་ལྟོས།

buy-back com སླར་ཉོ།	= དེ་སྔར་བཙོང་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་སླར་ཡང་ཉོ་བ།

buyer com ཉོ་མཁན།	= ཅ་དངོས་ལྟ་བུ་རིན་འབབ་སྤྲད་དེ་ཉོ་མཁན།

by hand adm ལག་རྩོལ་ལ་བརྟེན་པའི།	ལག་ཐོག	= ལག་པའི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི།

by post adm སྦྲག་ཐོག = ཡི་གེ་སོགས་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་བ།

by election adm,pol ཁ་སྐོང་འོས་བསྡུ།	 = གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་དུས་མ་

གཙང་གོང་ཚེ་ལས་འདས་པའམ། དགོངས་ཞུ་བྱས་པའི་རྐང་ཚབ་གདམ་རྒྱུའི་འོས་བསྡུ།

by law adm,law ནང་ཁྲིམས།	= སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་

ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།

byproduct com ཞར་བྱུང་ཐོན་རྫས།	ཞོར་ཐོན།= དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཟོ་བའི་ཞོར་དུ་བྱུང་

བའི་ཐོན་སྐྱེད་དམ་དངོས་རྫས།

byssinosis med གློ་ཡུའི་ཟ་འཕྲུག = སྲིན་བལ་གྱི་ཟེགས་རྡུལ་གློ་ཡུར་ཤོར་བའི་ཟ་འཕྲུག
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bystander adm ཟུར་ལྟ་བ།	= འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཉེ་འཁྲིས་ནས་ལྟ་གིན་

སྡོད་པ་ཙམ་ལས། དེའི་ཁོངས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའམ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་མཁན།

                                C  c

cabbage bot ལོ་འཁོར་པད་ཚལ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ། རྩ་བ་དཀར་ཞིང་མཁྲེགས་

པ། མཐའ་འཁོར་གྱི་ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྣུམ་ལ་ཆེ་བ་རྣམས་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་བགྲད་དེ་ཡོད་ཅིང༌། དཀྱིལ་

དབུས་ཀྱི་ལོ་འདབ་རྣམས་གཅིག་སྟེང་གཉིས་བརྩེགས་ཀྱིས་འཁོར་ལོའམ་གོང་བུའི་ཚུལ་དུ་

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲེལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན།

cabin adm, aviat 	ཀེ་བིན།	= ཀཿ		གྲུའམ་གྲུ་གཟིངས་ནང་གི་མི་ཉལ་སའི་ཁང་ཆུང༌།  ཁཿ		ཤིང་

ནགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བཟོས་པའི་ཤིང་ཁང་ཆུང་ཆུང༌། 	གཿ		གནམ་གྲུ་དང་མཁའ་གྲུའི་ནང་འགྲུལ་པ་

སྡོད་ས།

cabinet adm,pol བཀའ་ཤག	 = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་

ཁུངས་སམ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་འགོ་འཁྲིད་དམ། འགན་ཁུར་བྱེད་པོར་བསྐོས་པའི་བཀའ་བློན་

ལྷན་ཚོགས།

cablegram telecom མཚོ་འོག་ཏར་འཕྲིན། = མཚོ་འོག་ལྕགས་སྐུད་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏོང་

བའི་ཏར་འཕྲིན།

cache ca	སྦས་ཁུང༌།	= དམིགས་བསལ་མཚོན་ཆ་དང་རྩ་ཆེའི་དངོས་པོའ་ིརིགས་སོགས་བསྐུང་

སའི་གནས།

cachexia med ཟུངས་ཟད།	= ནད་ཡུན་རིང་བའམ་ཡུན་རིང་ལྟོ་ཆས་མ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ལུས་

ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཧ་ཅང་ཟད་པ།

cacomelia med	ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན།	= ལྷན་སྐྱེས་སུ་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་གི་སྐྱོན།

cadent astrol ཨུ་པ་ཙ།	= དུས་སྦྱོར་གནས་མལ་གསུམ། དྲུག དགུ་དང་བཅུ་གཉིས་ལ་ཟེར།

cadre adm,pol ༡།	 རྐང་ལེན་ལས་བྱེད།	 སྒྲིག་གྲས་ལས་བྱེད།	= སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་
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བཀོད་སྒྲིག་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་སོྦྱང་བརྡར་ཅན་གྱི་མི་ཆ། ༢།	 (གསར་བརྗེའི་)ཧུར་བརྩོན་

དཔུང་སྡེ།	 = གསར་བརྗེའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་སླད་དུ་ལས་ཅི་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཧུར་

བརོྩན་མི་སྣའི་སྡེ་ཁག ༣།	(གསར་བརྗེའི་)ཧུར་བརྩོན་པ།	= དེ་ལྟ་བུའི་ཧུར་བརོྩན་དཔུང་ཁག་

གི་ཚོགས་མི་ཞིག

caesarean birth med གཤགས་སྐྱེས།	= སྦྲུམ་མའི་ལྟོ་བ་གཤགས་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་

ལ་ཟེར།

calamity adm	རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེ།	= གོད་ཆག་ཆེན་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ཡོང་གཞིའི་

དོན་རྐྱེན།

calcaneus anat སྲེ་ལོང།	= རྐང་པའི་རྗེ་ངར་གྱི་རུས་པའི་སྣེར་འབྲེལ་བའི་རྟིང་པའི་རུས་

པའི་མིང།

calcicosis med ཀར་རྡུལ་གྱི་གློ་གཉན། = རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་ཐལ་རྡུལ་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློ་

བར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

calcification med རྡོ་ཞོའ་ིསྐྲན།	= སྙིང་དང༌། མཁྲིས་པ། མཁལ་མ། ལྒང་པ་སོགས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་

ནང་རྡོ་ཞོའ་ིརྡུལ་བསགས་པའི་ནད།

calcinosis med རྡོ་ཞོའ་ིཔགས་སྐྲན།	དཀར་ཤམ་པགས་སྐྲན།	= པགས་པ་དང་དེའི་འོག་གི་

ཕུང་གྲུབ་ནང་རྡོ་ཞོའ་ིརྫས་བསགས་པའི་ནད།

calcium chem དཀར་ཤམ།	= མདོག་དངུལ་ལྟར་དཀར་བ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་སྲུང་དང་སྐྱེས་

དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༢༠ མཚོན་རྟགས། Ca

calculating machine mech	རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར།	= རྩིས་འབྲས་འདོན་པར་བཀོལ་

བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་གྲས་ཤིག

calculation acc རྩིས་རྒྱག	= ཨང་རྩིས་སམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིས་

བསྐོར་བའམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས།

calculator adm,acc ༡།	= calculating machine  ལ་ལྟོས། ༢།	རྩིས་མཁན།	= རྩིས་སམ་

རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་མཁས་པ།

calculus med རྡོ་སྐྲན།	རྡེའུ། = དྭངས་མ་མ་བཞུ་བ་བད་ཀན་གྲང་བའི་རྒྱུ་བྱེད་རླུང་གིས་བསྒོངས་
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ནས་ཡང་ཡང་གཡོག་ཅིང། སྲ་བར་སྨིན་ནས་ནང་གི་དོན་སྣོད་དང་། སྦུ་གུ་བཅས་སུ་སྐྲན་འདྲིལ་

བ་ལ་ཟེར།

calendar astrol ལོ་ཐོ།	ཟླ་ཐོ།	རྩིག་འགེལ་ལོ་ཐོ།	= ལོ་གཅིག་གི་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གྲངས་ཆ་

ཚང་འཁོད་པའི་ལོ་ཐོ་ཤོག་རྐྱང་མའམ་ཤོག་བུ་འགའ་ཡོད་པ། ཤུགས་ཆེར་རྩིག་པར་དགལ་རྒྱུའི་

ལོ་ཐོ་ཧ་ཅང་བསྡུས་པ་ཞིག

calendar month astrol ཕྱི་ཟླ།	ཟླ་བ།	= ལོ་གཅིག་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

calendar year adm,astro  ཕྱི་ལོ།	ལོ།	= ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་

གྱི་དུས་ཡུན།

calibration edu ༡།	ཚད་སྒྲིག	= འཇལ་ཆས་ཤིག་ཚད་ལྡན་གྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་དང་བསྡུར་ནས་

ཧེ་བག་ཇི་ཤོར་ཡོ་སྲང་བྱེད་ཐབས། ༢།	ཚད་རྟགས།	= འཇལ་ཆས་ཤིག་གི་སྟེང་འཇལ་ཚད་ཀྱི་

རྩི་གཞི་མཚོན་བྱེད།

calling adm,soc འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས།	= མི་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་པའི་

ལས་རིགས།

callous med རྐང་ལག་དྲེག་མཚམས། = རྐང་ལག་གི་སྟེང་ཟ་འཕྲུག་འབྱུང་སར་པགས་པ་མཐུག་

པོ་ཆགས་པ།

calorie phys ཁེ་ལོ་རི།	= ནུས་པའི་རྩི་གཞི་སྟེ། ཆུ་གྷ་རམ་གཅིག་གི་དྲོད་ཚད་སེལ་ཤེས་ཌིག་རི་

གཅིག་སྤོར་ཆེད་དགོས་པའི་ཚ་དྲོད།

calorimeter phys དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས།	= ཕྲ་རྡུལ་ལམ་འོད་རྡུལ་ཞིག་གིས་བེམ་གཟུགས་

ཤིག་གི་སྟེང་ཕྱུང་བའི་ཚ་དྲོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་འོད་རྡུལ་དེའི་ནུས་པ་འཇལ་ཆས་ཤིག

camp adm སྒར།	= དམག་མིའམ། འབྲོག་པ། འགྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་འཕྲལ་སེལ་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཆེད་

དུ་གུར་དང༌། སྤྱིལ་བུ་ལྟ་བུ་སོགས་གྲ་བསྒྲིགས་པའི་ས་ཆ།

campaign ༡།	mil	དམག་འགུལ།	= དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་སླད་རིམ་པར་བརྒྱབ་

པའི་དམག་འཐབ། ༢།	adm ལས་འགུལ།	= དམིགས་ཡུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་སླད་དུ་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་དུ་སྤེལ་བའི་ལས་དོན།

camphora bot ག་བུར་ཤིང༌།	= འདི་ནི་རྒྱུན་ལྗང་ཤིང་སྨན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
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ཞིང༌། སྡོང་པོ་རིང་ལ་མི་ཊར་ ༡༥ ཙམ་དྲང་ཞིང་པགས་པ་མཐུག་ལ་མཛེར་པ་མང་བ། ལོ་མ་ལྗང་

སེར་སྒོར་དབྱིབས་རེས་མོས་སུ་གྱེས་ལ་མདུན་འཇམ་ཞིང་འོད་མདངས་ལྡན་པ། མེ་ཏོག་ལྗང་སེར་

ཆུང་ངུ་ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པོ་རྩེ་མོར་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཆུང་ལ་སྨིན་མཚམས་སུ་མདོག་ནག་པོར་

འགྱུར་བ་ཡིན།

campus adm,edu ཁོར་ཡུག	= མཐོ་སོླབ་བམ་སོླབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ཁང་པ་དང༌། དེའི་མཐའ་སོྐར་གྱི་ས་ཆ་

ཡོངས་རོྫགས།

campus life adm,edu	 སློབ་གཉེར་བའི་མི་ཚེ།	= མཐོ་སློབ་ཀྱི་མི་ཚེའམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར།

cancel adm ༡།	མེད་པར་བཟོ་བ། = གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི་བྱ་གཞག་ཅིག་མི་དགོས་པའི་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པ།  ༢།	བཀོལ་རྟགས་རྒྱག་པ།	= སྦྲག་རྟགས་ལྟ་བུར་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཟིན་པའི་རྟགས་

བརྒྱབ་སྟེ་ཡང་བསྐྱར་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་བཟོ་བ།  ༣།	ནུས་མེད་བཟོ་བ།	= ཁྲིམས་ཐོག་གི་འགན་

ཞིག་ནུས་མེད་བཟོ་བའམ་མེད་པར་བཟོ་བ།

cancellation adm ༡།	མེད་པར་བཟོ་བ།	= སྔར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའམ། ཐག་བཅད་པའི་

ལས་དོན་ཞིག་རྗེས་སོར་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད། ༢།	 བཀོལ་རྟགས།	 = སྦྲག་རྟགས་ལྟ་བུ་

བསྐྱར་དུ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་རྟགས། ༣།	ནུས་མེད་བཟོ་བ།	= ཁྲིམས་དོན་གྱི་འགན་འཁྲི་

ལྟ་བུ་ལག་བསྟར་མི་དགོས་པའམ། རྩི་འཇོག་མི་དགོས་པ་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

cancer ༡།	med	 འབྲས་ནད།	 འབྲས། = དོན་སྣོད་དང་ཤ་པགས་སོགས་ཀྱི་འབྲས་སྐྲན་སྤྱིའི་

མིང༌། ༢།	astrol	ཀརྐཊ།	= དུས་སྦྱོར་བཞི་པ་སྟེ། ཉི་མ་སོགས་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་བཞི་

པ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ།

cancrum oris med ཁ་འདྲུལ།	ཁ་རུལ་བ།	= ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་འགག་སྟེ་ཁ་ཡི་ཆ་ཤས་གང་རུང་

རུལ་ནས་ཚོར་བ་ཉམས་པའི་ནད།

candidate adm,pol འོས་གཞི།	འོས་མི།	= ཀཿ	ལས་གནས་སམ་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་གོ་

གནས་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་མི།  ཁཿ གོ་གནས་དང༌། བྱ་དགའ། ཆེ་བསྟོད་

སོགས་ཀྱི་སླད་དུ་འོས་སྦྱོར་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

candidature adm,pol འོས་གཞིའི་གནས་བབས། = འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་
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གནས་སྟངས།

canine tooth anat  མཆེ་བ།	= མདུན་སོ་དང་འགྲམ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩེ་

རྣོ་བའི་སོ་བཞིའི་མིང༌།

canker med ཁའི་རྨ།	= ཁའི་ནང་དུ་ཐོན་པའི་རྨའི་རིགས།

canker sores = aphthous stomatitis ལ་ལྟོས།

cantonment  mil དམག་སྒར།	= དམག་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་སྒར།

canvass adm,pol སྐུལ་སློང་བྱེད་པ།	= འོས་ཤོག་འཐོབ་ཐབས་སམ། རང་ཕྱོགས་སུ་འགུག་

ཐབས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པ།

canvassing adm,pol འོས་ཤོག་སྐུལ་སློང༌།	= འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་རྣམས་ལ་སྐུལ་སློང་

བྱེད་ཐབས།

capability adm འཇོན་ཐང༌།	= ལས་དོན་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རང་བཞིན།

capable adm འཇོན་ཐང་ཅན།	= ལས་དོན་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ།

capacitance phys	 ༡།	 འཛིན་ནུས།	 = འཕྲུལ་ཆས་སམ་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་ལྡན་པའི་གློག་

ཟུངས་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། ༢།	གློག་འཛིན་འགོག་ཚད།	= དངོས་རྫས་ཤིག་གི་

གློག་ཟུངས་གསོག་འཇོག་གི་ནུས་པའི་འཇལ་ཚད། དེ་ནི་ཁ་སྟེང་གློག་ཟུངས་དེ་ཉིད་གློག་གི་ནུས་

ཚད་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཐོབ་གྲངས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།

capacitor phys གློག་འཛིན་ཡོ་ཆས།	= གློག་ནུས་ཁྱབ་རའི་ནང་གློག་ཟུངས་དང་ནུས་པ་གསོག་

འཇོག་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་གློག་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག

capacity adm ༡།	ཤོང་ཚད།	= ཁང་པ་དང༌། སྣོད་ལྟ་བུའི་ནང་ཇི་ཙམ་ཤོང་བའི་ཚད། ༢།	ཀཿ	

འཇོན་ཐང༌།	= ལས་ཀ་བྱེད་པའམ་ཐོན་སྐྱེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།  ཁཿ	མང་མཐའི་ཚད།	= 

ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་མང་མཐའི་ཚད། ༣།	འགན།	= མི་ཞིག་གི་ལས་ཀའི་འགན། ༤།	 law	དབང་ཆ།	

= ཁྲིམས་ཐོག་གི་འོས་བབས་སམ་དབང་ཚད།

capital ༡།	 econ	 མ་རྩ།	མ་འཛུགས། = ཁར་དབང་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་

དམིགས་རྟེན། ༢།	adm ཀཿ	རྒྱལ་ས།	= གཞུང་གི་ལྟེ་གནས།  ཁཿ	ལྟེ་གནས།	= ལས་འགུལ་



97 caput succedaneum

ཆེ་གེ་མོའམ་བཟོ་ལས་ཀྱི་བསྟི་གནས། ༣། com གཙང་བདག་ཁར་དབང༌།	= ཚོང་ལས་

ཤིག་གི་རྒྱུ་དངོས་གཞན་ལ་སྤྲོད་སྒོ་ཇི་ཡོད་འཕྲིས་ཟིན་པའི་ལྷག་མ།

capital account com,econ ༡།	མ་འཛུགས་རྩིས་ཁྲ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

སྒེར་སུ་རུང་གིས་མ་རྩ་བཞག་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་རྩ་བཞག་པ་གཉིས་

ཀྱི་བར་ཁྱད། ༢།	 མ་གནས་རྩིས་ཁྲ།	 = ཚོང་ལས་ཤིག་གི་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་མ་

གནས་རྩིས་ཤོག

capital expenditure com,econ མ་རྩའི་འགྲོ་གྲོན།	མ་འཛུགས་འགྲོ་གྲོན།	= དུས་རིང་

ཁར་དབང་བདག་ཐོབ་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་མ་དངུལ།

capital gain com,econ མ་རྩའི་ཁེ་སྤོགས།	= ཀམ་པ་ཎིའམ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་མ་ཤེར་རམ། 

ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པའི་ཁེ་འབབ།

capital investment com,econ མ་འཛུགས།	= ས་ཁང་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་

མ་རྩ་གཏོང་བ།

capital punishment law སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད།	= ཉེས་ཅན་པ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

པའི་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད།

capitalism pol,econ མ་རྩའི་རིང་ལུགས།	= མ་རྩའི་བདག་པོ་སོ་སོར་ཟོག་ཐོན་གྱི་དགོས་མཁོ་

སྒྲུབ་པའི་རང་དབང་དང༌། མ་རྩ་སྒེར་བདག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

capitulation pol མགོ་བཏགས་རྩིས་འབུལ།	= ཆ་རྐྱེན་ནམ་གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་འོག་ཁས་

ལེན་བྱས་པའི་མགོ་འབུལ།

capricon astrol ཆུ་སྲིན། = དུས་སྦྱོར་བཅུ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

བཅུ་པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁྱིམ།

capture adm,law ༡།	ཀཿ	འཇུ་བཟུང་བྱེད་པ།	= དྲག་ཤུགས་སམ་གཡོ་ཐབས་ལ་བརྟེན་

ནས་བཙན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་པ།  	ཁཿ	ཡིད་འགུག་པ།	= ཡིད་སེམས་ལྟ་བུ་འགུག་པ།  

༢།	ཀཿ	འཇུ་བཟུང༌།	= དྲག་ཤུགས་སམ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པ་དང༌། འཁྱེར་བ། ཐོབ་

པའི་བྱ་སྤྱོད།  ཁཿ	བཟུང་བའི་མིའམ་དངོས་པོ།	= བཟུང་བའམ་ཐོབ་པའི་མིའམ་དངོས་པོ།

caput succedaneum biol མཚོག་དྲེག = བྱིས་པ་མ་འབྱར་གྱི་མཚོག་མར་ཆགས་པའི་གཤེར་
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caraway bot གོ་སྙོད།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཡིན། རྩ་བ་རིལ་རིལ་སྦོམ་ལ་སོབ་པ་མདོག་

དཀར་བ། སྡོང་རྐང་ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་པ་ཡལ་ཕྲན་གྱེས་པ། ལོ་མ་ལྗང་མདོག་སྒྲོ་དབྱིབས་ལྟར་སྔོ་སིབ་

ཅན་ལ་ངར་བ་རིང་བ། མེ་ཏོག་དཀར་ལ་གདུགས་དབྱིབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བང་རིམ་བཞིན་ཤར་ཞིང་

འདབ་མ་ཞིབ་པ། འབྲས་བུ་ཆུང་ངུ་འཇོང་དབྱིབས་རྩ་རིས་དཀར་པོ་དོད་ཅིང་བཙིར་ན་སྣུམ་ཐོན་

པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་སྤང་དང་ཞིང་རྒོད། ཆུ་གྲམ། ལམ་ཟུར་སོགས་གང་སར་སྐྱེའོ།

carbohydrate chem ས་ཆུའི་སྙིང་པོ།	= ཀ་ར་དང་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་མངར་བཅུད་སོགས་

ཐེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་སྡེབ་རྫས་བྱེ་བྲག་པའི་རིགས། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་འཚོ་བའི་ཟས་བཅུད་

གཙོ་བོ་ཞིག

carboncle med གཉན་འབུར་ཆེན་པོ།	གཉན་འབར་འབུར།	= ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྣག་འབུར།

carbon copy adm,jrn ༡།	སྣག་ཤོག་འདྲ་བཤུས།	= སྣག་ཤོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བཟོས་

པའི་ཡི་གེ་ལྟ་བུའི་འདྲ་བཤུས།  ༢།	པར་བཤུས།	= གཞན་ཞིག་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་བའི་མིའམ་

དངོས་པོ།

carbon cycle phys ཀར་བོན་རྒྱུན་འཁོར།	= སྐྱེ་ལྡན་དངོས་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་དབར་ཕན་

ཚུན་ཀར་བོན་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཚུལ། འོད་ཀྱི་སྡེབ་སྦྱོར་བརྒྱུད་དེ་རྩི་ཤིང་གིས་རླུང་ཁམས་ནས་

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་བླངས་པ་དེ་སླར་ཡང་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་དབུགས་

དབྱུང་བ་དང་། འགྱུར་རྡོའ་ིབུད་རྫས་མེར་བསྲེགས་པ་ལས་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་ཕྱིར་

རླུང་ཁམས་སུ་སྦྱིན་ཚུལ།

carbon dating phys ཀར་བོན་ལོ་རྩིས། = གནའ་བོའ་ིདངོས་རྫས་རྣམས་ལ་ཀར་བོན་ ༡༤ ཡི་

འབོར་ཚད་གཞལ་ཏེ། དེ་དག་གི་ལོ་དུས་ཚོད་དཔག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།

carbon dioxide chem ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན།	= དྲི་དང་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང༌། རླུང་

ལས་ལྕི། མེ་མི་འབར་བ། དངོས་པོ་མེར་སྲེག་སྐབས་དང་དབུགས་གཏོང་སྐབས་འབྱུང་བའི་རླུང་

གཟུགས་ཤིག མེ་གསོད་པའི་ཡོ་ཆས་ནང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ།

carbon monoxide chem ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་རྐྱང་ལྡན།	= དྲི་དང་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང། དུག་

ཤས་ཆེ་བའི་རྫས་རླངས། ནག་རྫས་བསྲེགས་པ་ཆ་ཚང་བར་འབར་མ་ཐུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག
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carburation chem ནག་རྫས་རླུང་སྦྱོར།	= མེ་སྤོར་བའི་དོན་དུ་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་

གནས་པའི་བུད་རྫས་དང་རླུང་གཉིས་ཆ་ཚད་རན་པོར་མཉམ་བསྲེ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

carcinogenic med འབྲས་རྒྱུ།	= འབྲས་ནད་སློང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ།

carcinoma med པགས་འབྲས།	པགས་སྐྲན།	= ཤ་པགས་ལ་འབྱར་བའི་འབྲས་སྐྲན།

cardamom bot སུག་སྨེལ།	= རྒྱ་གར་ན་ཡོད་པ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཁབ་ཙམ་རེ་ལ་གང་བུ་དཀར་

པོ་ཟུར་གསུམ་པ་རྩེ་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་གུག་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་རེ་སྐྱེ་བ། ནང་འབྲས་ཟུར་གསུམ་ལེབ་

མོར་སག་བརྡར་རིས་དོད་པ་དྲི་བཟང་བའོ།

cardiac arrest med	སྙིང་ཁྲག་འགག་པ།	= སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ཁྲག་གི་

རྒྱུ་བ་འགག་པ།

cardiac failure med སྙིང་གི་བྱེད་ལས་འགག་པ།	= སྙིང་གི་བྱེད་ལས་འགག་པའི་སྐྱོན།

cardinal signs astrol གཡོ་བའི་ཁྱིམ། = གནས་མལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ལུག་དང༌། 

ཀརྐཊ། སྲང༌། ཆུ་སྲིན་ཏེ་གཡོ་བའི་ཁྱིམ་བཞི།

cardinals astrol ཀ་བ་བཞི།	= ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལུག་དང༌། བཞི་པ་ཀརྐཊ། བདུན་པ་

སྲང༌། བཅུ་པ་ཆུ་སྲིན་བཅས་ཕྱོགས་བཞིའི་ཁྱིམ་བཞི།

card index adm,lib ཤོག་བྱང་དཀར་ཆག	= གོ་རིམ་ཆེ་གེ་མོ་སྟར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་

ཤོག་བྱང་དཀར་ཆག

cardiologist med སྙིང་གི་སྨན་པ།	= སྙིང་ནད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་སྟེ། སྙིང་གི་ནད་

རིགས་དང། གྲུབ་ཆ། བྱེད་ལས་བཅས་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

cardiovascular disease med 	སྙིང་ཁམས་དང་ཁྲག་རྩའི་ནད།	= སྙིང་ཁམས་དང་ཁྲག་

རྩར་གནོད་པའི་ནད།

care adm ༡།	ལྟ་སྐྱོང༌།	= མིའམ་དངོས་པོར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལྟ་སྐྱོང༌།  ༢།	གཟབ་ནན།	= ཞིབ་

ཕྲའི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་གཟབ་ནན་ཆེ་བའི་དོ་སྣང༌།  ༣།	སེམས་ཁུར་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་

ཤིག་གལ་ཆེན་དུ་བརྩིས་ཏེ་དེ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་བློ་ཕམ་པ།

career adm,edu ༡། མི་ཚེའི་འགྲོས། = སྤྱིར་བཏང་མི་ཚེའི་བྱ་གཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ། ༢།	མདུན་
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ལམ།	= མི་ཚེ་བསྐྱེལ་སྟངས་ཏེ། འཚོ་ཐབས་སམ་འཚོ་ལས།

caretaker government adm,pol ལྟ་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌།	= སྲིད་གཞུང་གཅིག་མཇུག་སྒྲིལ་

བ་དང༌། སྲིད་གཞུང་གཞན་ཞིག་མ་སླེབས་བར་གྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལྟ་

རྟོག་བྱེད་པོའ་ིགཞུང༌།

cargo trans དོས་ཟོག	= གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་གྲུ། དོས་སྐྱེལ་སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ནང་དབོར་

འདྲེན་བྱེད་པའི་དངོས་ཟོག

caries med སོ་རུལ།	= སོ་སྲིན་གྱིས་ཟོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བམ་རུལ་སོང་བ།

carnauba wax chem,bot ཏ་ལོའ་ིསྤྲ་ཚིལ།	= བརཱ་ཛིལ་ཡུལ་གྱི་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལས་

བྱུང་བའི་སྤྲ་ཚིལ་སྲ་བོ་སྟེ། རྩི་དང། མཆུ་ཚོས། ནག་ཤོག་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་བཀོལ་ཆོག

carnivore zool ཤ་ཟན།		གཅན་གཟན།	= ཟས་སུ་ཤ་ཁོ་ནར་སྟེན་མཁན་གྱི་དུད་འགྲོ།

carpal anat ལག་མགོའ་ིརུས་པ།	པྲན་རྩེའི་རུས་པ།	= ལག་མགོའ་ིམཁྲིག་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ་ཆུང་

ངུ་བརྒྱད།

carriage trans ༡།	ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ།	= རྟས་འཐེན་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ཅན་གྱི་ཤིང་རྟ། ༢།	མེ་

འཁོར་ཁང་མིག	= མེ་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་པ་སྡོད་སའི་ཁང་སྒྲོམ། ༣།	དོས་གླ། = དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་

འདྲེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན།

carrier trans འོར་འདྲེན་པ།	= དངོས་ཟོག་གམ་འགྲུལ་པ་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཁེ་ལས་ཤིག

carrier wave phys འཁྱེར་རླབས།	= བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་སྐབས་བརྡ་

འཕྲིན་སྐྱེལ་བྱེད་དུ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱས་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་ཤིག

carrot bot གུང་ལ་ཕུག	ལ་སེར།	= འདི་ནི་ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བའི་དབྱིབས་ནི་ལ་ཕུག་

དང་མཚུངས་ཤིང་ཁ་དོག་དམར་སེར་རོ་མངར་བ། ལོ་མ་སིབ་སིབ་སོྔ་ལྗང་ཅན། ཡུལ་མང་ཆེ་བར་

འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

carry forward acc མདུན་འཁྱེར།	= རྩིས་ཁྲ་ལྟ་བུའི་ཤོག་ལྷེ་སོྔན་མའི་སོྡམ་འབོར་རྗེས་མར་

འཁྱེར་བ་ལྟ་བུ།
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carry out adm ༡།	ལག་ལེན་བསྟར་བ།	= གོ་སྒྲིག་དང་འཆར་གཞི་དགོས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་

བྱེད་པ། ༢།	 ཁ་ཆད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ།	 = རང་གིས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པའམ་གཞན་གྱིས་

མངགས་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ།

carry over adm ༡།	ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་འཆར་གཞི་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་

པའམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་འགྱངས་པ། ༢།	 ནུས་པའི་རྒྱུན་གནས་པ།	= གནས་སྟངས་

འགྱུར་ཟིན་ཀྱང་མུ་མཐུད་དེ་གནས་པའམ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་པ།

car sickness med (སྣུམ་འཁོར་)འགྲུལ་ནད།	= སྣུམ་འཁོར་ནང་སྐྱུགས་པ་ཤོར་བ་དང་མགོ་

ན་བ་ལྟ་བུ།

cartage com,trans ༡།	ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན།	= ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ་དབོར་འདྲེན་གྱི་

བྱ་གཞག ༢།	ཤིང་རྟའི་གླ། = ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན།

carte blanche adm,pol ལྟོས་མེད་དབང་སྐུར།	= འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་རང་དབང་

གི་བྱ་གཞག་སྤེལ་རུང་བའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་པ། ཤོག་སྟོང་དབང་སྐུར་ཡང་ཟེར།

cartilage anat ཕྲུམ་རུས།	= རྣ་བ་དང་སྣ་རྩེ་སོག་རྩེ། ལྷ་རུ་རྩེ། ཚིགས་ཀྱི་མགོ་སོགས་ལ་ཡོད་

པའི་རུས་པའི་ཆ་ཤས་ལྡེམ་ཆ་ཅན།

casting vote adm,pol ཐག་གཅོད་འོས་ཤོག = གྲོས་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ནང་གྲོས་འཆར་གྱི་

གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་འོས་གྲངས་ཆ་སྙོམས་བྱུང་སྐབས། ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་པས་ཕྱོགས་

གང་རུང་ལ་རང་གི་འོས་ཤོག་འཕང་སྟེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚུལ།

castor astrol,astron རྒྱལ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་

སྐར་ཁྱིམ་བརྒྱད་པ།

casual leave adm ངེས་མེད་གུང་སེང༌།	 = དགོས་དུས་ནམ་བྱུང་ལ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པའི་

དགོངས་པ།

catalepsy med ཤ་ཞ 	ཤ་བེམ། = ཤ་གནད་འགུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའི་ནད་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

catalogue lib,adm དཀར་ཆག	= དཔེ་དེབ་དང་དངོས་པོ་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོ་གཞུང་

འཁོད་པའི་རེའུ་མིག

catamenia physiol ཐོག་མའི་ཟླ་མཚན། = ཟླ་མཚན་ཐོག་མར་བབས་པའི་དུས་ཀྱི་མིང༌།
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cataract med སྐྱ་འགྲིབ།	= མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིསྟེང་གི་གསལ་ཆ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པའི་སྐྱི་པགས་

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་ཡོད་པ།

catarrh med ཡ་མ། = མགོའ་ིནང་དང་མིད་པའི་རླུང་ལམ་ཁག་གི་བེ་སྣབས་ཅན་གྱི་སྐྱི་མོའ་ི

གཉན་ཁ།

catatonia med བརྒྱལ་བ།		འབོག་པ།	རླུང་འབོག	= རླུང་ནད་ཉི་ཤུའི་སྐབས་རླུང་གིས་བརྒྱལ་

བའམ། འབོག་པ་ཞེས་འགུལ་བསྐྱོད་མི་བྱེད་པར་གཅེར་རེ་སྡོད་པ།

catering adm,com བཟའ་བཏུང་མཁོ་སྤྲོད།	= ཚོགས་འདུ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིམ་ཆེད་དུ་

བཟའ་བཏུང་གི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་ཚུལ།  

cathexis psycho ཆགས་ཞེན་དྲག་པོ།	= ཡུལ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཞེན་ཆགས་དྲག་པོས་འཆིང་བ།

cation phys ཕོ་རྡུལ།	= ཕོ་གློག་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲན།

caudate bot མཇུག་འདྲ་ཆ་ཅན། = རྔ་མ་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཅན།

cauliflower bot	མེ་ཏོག་པད་ཚལ།	= འདི་ནི་རི་སྐྱེས་ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། 

ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆེན་པོ་རིང་དུ་བགྲད་པའི་དཀྱིལ་དུ། སྡོང་རྐང་དཀར་པོ་མཐུག་ལ་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་

གྱེས་པའི་རྩེ་མོར་འོ་ཞོ་ལྟ་བུའི་ཟེ་ཞིབ་མང་པོ་ཐོགས་པ་དཀྱིལ་གཅིག་ཏུ་རུབ་འདུས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ།

causality phys རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག རྒྱུ་འབྲས།	= འབྲས་བུ་རྒྱུའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་མེད་

པར་ལྟ་བའི་རྩ་འཛིན། རྩ་འཛིན་འདི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་འབྱུང་སྲིད་པའི་མགྱོགས་ཚད་

མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྟོང་སངས་ནང་གི་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཡིན་པར་འདོད་པའི་རྩ་འཛིན་དང་མཉམ་

སྡེབ་བྱས་ན་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡོད།

caustic med ཚ་ཁྱུག	= ཟ་རྐོང་སོགས་པགས་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཟ་འཕྲུག་དང་ཚ་ཁྱུག་རྒྱག་པ།

caution adm དོགས་ཟོན།	བག་ཟོན།	= འབྱུང་སྲིད་པའི་སྐྱོན་དང་ཉེན་ཁ་འགོག་ཆེད་བློ་རིག་

གྲིམ་པོ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

cavity med ཁོག་སྟོང༌།	= སོ་སྲིན་གྱིས་བཟས་པའི་ཀོང་སྟོང༌།

cease-fire mil མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག	= དམག་དཔུང་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་ཞི་མོལ་ཡོང་

ཐབས་སུ་དམག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན།
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cecum anat ལོང་སྟོད་ལུ་གུ་མགོ།	= དབྱིབས་ལ་ལོྟས་ནས་བཏགས་པའི་ཁྲག་ལོང་སོྟད་ཀྱི་མིང་སྟེ། 

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། ལོང་སོྟད་ལུ་གུ་མགོ་ནི་ཁྲག་ལོང་སོྟད་ཀྱི་མིང་སྟེ། དབྱིབས་འདྲ་བའི་

སོྒ་ནས་བཏགས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

celebrity adm ༡།	མི་སྣ་གྲགས་ཅན།	= སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་གང་

ཟག ༢།	སྙན་གྲགས།	= སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན།

celery bot ཆིན་ཚལ། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བར་ཁ་སྤུ་ཕྲ་ཞིབ་མང་པོ་ཐོགས་

པ། སྡོང་རྐང་མང་པོ་ས་ངོས་ལ་རིམ་གྱིས་ཐོན་ཏེ་གཅིག་གིས་བཏུམས་ནས་ཡར་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་

ཞིང་རྩ་རིས་ཡོད། རྩེ་མོར་ཡལ་ཕྲན་ཁ་ཤས་གྱེས་ཏེ་ལོ་མ་ཆུང་ལ་སིབ་སིབ་ཅན་ཉག་ག་འདོགས་

ཤིང་དྲི་ངད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། གནམ་གཤིས་སྙོམས་པའི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

celestial bodies astron བར་སྣང་གི་ཕུང་པོ།	= ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ཉི་ཟླ་གཟའ་

སྐར་སོགས།

celestial sphere phys མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལ།	= བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་རྣམས་གང་

དུ་གནས་པར་སྣང་བའི་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱེད་ཚངས་ཐིག་ལྡན་པའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱི་གོ་ལ་

ཞིག གོ་ལ་འདི་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་མཁའ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འགུལ་

སྐྱོད་རྣམས་འགྲེལ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་པས། མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕུང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་

གོ་ལ་འདིའི་ནང་གནས་ཤིང་སའི་གོ་ལ་དང་མཁའ་གཟུགས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་

གཉིས་པོ་ནི་དེའི་དཀྱིལ་དབུས་གནས་ཤིང་གོ་ལ་འདིས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེར་རང་འཁོར་ཐེངས་རེ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད།

cellphone telecom སེལ་ཕོན།	= ས་ཕྱོགས་གང་དུའང་བེད་སྤྱོད་དང་མཉམ་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་

སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་མཐུད་པའི་ཁ་པར།

cellulitis med པགས་གཉན། = ནད་འབུ་ཕྲ་མོས་རྐྱེན་པས་པགས་འོག་གི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གཉན་

ཁ་རྒྱས་ནས་གཏིང་ཟབ་པོར་སྐྲངས་པའི་ནད།

census adm མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར། མི་རྩིས། = དུས་ནས་དུས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མི་

འབོར་གྱི་གྲངས་བཤེར་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས། ལོ་ཚད། ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་བ་སོགས་ཐོ་
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འགོད་བྱེད་ཚུལ།

central government adm,pol དབུས་གཞུང༌།	= ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལས་གཞན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང༌།

centralization adm,pol དབུས་སྡུད།	= དབུས་ཀྱི་དབང་འཛིན་བྱེད་པོ་གཅིག་རང་གི་སྟངས་

འཛིན་འོག་སྡུད་ཚུལ།

centre of gravity phys འཐེན་ཤུགས་ལྟེ་གནས།	 = དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ལྗིད་ཀྱི་ཆ་

སྙོམས་གནས་སྟངས་སམ། ཡང་ན་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འཐེན་ཤུགས་གང་དུ་འབབ་པར་སྣང་

བའི་གནས་བྱེ་བྲག་པ།

centre of mass phys གདོས་ཚད་ལྟེ་གནས།	= དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ཆ་སྙོམས་བོངས་

ཚད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སམ། ཡང་ན་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཆ་ཚང་འདུས་ཏེ་གནས་པར་ཆ་

འཛིན་བྱེད་རུང་བའི་གནས་བྱེ་བྲག་པ།

centrifugal force phys ལྟེ་བར་ཁ་ལྡོག་པའི་ཤུགས།	= འཁོར་བཞིན་པའི་དངོས་གཟུགས་

ཤིག་གི་རང་གཤིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕུང་གཟུགས་དེ་འཁོར་མདའ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་པའི་ལྟེ་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཤུགས་དང་མཉམ་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིག

centrifuge phys ལྟེ་ལྡོག(འཕྲུལ་ཆས།)	 = མྱུར་པོར་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ལྟེ་བ་ལས་ལྡོག་པའི་

ཤུགས་སྤྱད་དེ་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

centripetal force phys ལྟེ་བར་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཤུགས།	= སྒོར་ཐིག་སྟེང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གིས་ལྟེ་བའམ། འཁོར་མདའི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་པའི་ཤུགས།

century his	དུས་རབས།	བརྒྱ་ཕྲག	= ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དུས་ཡུན།

cephalalgia med མགོ་གཟེར།	= ཁྲག་དང༌། མཁྲིས་པ། ཡ་མ་སོགས་གང་རུང་གིས་རྐྱེན་པའི་

མགོ་གཟེར།

cerebellum anat ཀླད་སྙིང།	= མགོ་བོའ་ིཀླད་པ་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཡ་གྱལ་མགོ་

བོའ་ིརྒྱབ་ངོས་བདུད་སྒོའ་ིཐད་དུ་ཆགས་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང།

cerebral = brain edema  ལ་ལྟོས།
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cerebral cortex anat	ཀླད་པའི་རྒྱ་དར།	= ཀླད་པའི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་

ངོས་སུ་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་དང། ཐལ་མདོག་ཅན་གྱི་ཕྱི་རིམ་པགས་ངོས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཡི་མིང། 

སྨན་གཞུང་དུ། རྒྱ་དར་སྨུག་ལ་དྭངས་པ་གླ་ཧེལ་ཙམ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

cerebral death = brain death  ལ་ལྟོས།

cerebral haemorrhage med ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པ།	ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ།	= ཁྲག་རྩ་རེངས་

པར་གྱུར་པ་དང། ཁྲག་ཤེད་གློ་བུར་དུ་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་རྩ་རྡོལ་ནས་ཁྲག་ཕྱིར་

ལུད་དེ་ཀླད་པར་ཤོར་བའི་ནད་ཅིག

cerebral palsy med ཀླད་པའི་གྲིབ་སྐྱོན། = ལྷན་སྐྱེས་སུ་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་རྐྱེན་

པས་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་མགུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བ་དང་སྨྲ་བརྗོད་དཀའ་བའི་གྲིབ་སྐྱོན།

cerebromeningitis med ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= གཉན་ཚད་ཀླད་སྐྱིར་བབས་པའི་ནད་དེ། 

ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་རིམས། ནད་རྟགས་སུ་ཚ་བ་འབར་བ་དང་མགོ་གཟེར་བ། ཞེ་མེར་ལངས་པ། རྩའི་

རྒྱུ་བ་ཞན་པ་དང་ཡ་གྲིབ་ཕོག་པ། མིག་ལྕིབས་ལྷུང་བ་དང་གཟི་ལོག་བལྟ་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད།

cerebrospinal fever med འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ།	= པགས་པའི་སྟེང་ཁྲག་འབུར་འབྱུང་བའི་

གཉན་རིམས་ཀླད་པར་བབས་པའི་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག

cerebrospinal fluid physiol ཀླད་ཆུ།	= ཀླད་པའི་ཟུངས་ཆུའི་མིང་སྟེ། ཀླད་ཤག་བཞི་དང། 

ཀླད་པའི་དྲ་སྐྱི་དང་སྙི་སྐྱི་བར་གྱི་སྟོང་ཆ་དང། རྒྱུངས་པའི་སྦུ་གུ་བཅས་སུ་རྒྱུ་ཞིང། གནས་དེ་

དག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ནུས་པའི་ཀླད་པ་ནས་བྱུང་བའི་ཆུ་བ་གླང་གི་ཁ་ཆུ་ལྟར་ནར་ནར་ཚི་རིང་

བ་ཡོད་པ་དེ་ཡི་མིང།

cerebrum anat ཀླད་ཆེན།	= ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཀླད་པའི་མདུན་ངོས་སུ་

ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ལ་ཀླད་ཆེན་ཟེར།

cerenkov effect phys ཆེ་རེན་ཀོཕ་འབྱུང་འབྲས། = གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཞིག་ཕྱི་ནང་

གསལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རང་གི་ནང་ཡོད་པའི་འོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ལས་

མྱུར་བར་སྐྱོད་སྐབས་རྡུལ་དེས་འོད་འབྱིན་ཚུལ།

cerenkov radiation phys ཆེ་རེན་ཀོཕ་འགྱེད་འཕྲོ། = སེ་རིན་ཀོབ་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བའི་འོད།
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cerumen physiol རྣ་སྐྱག		རྣ་པག	= རྣ་བའི་ནང་བྱུང་བའི་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་དྲི་མའི་སྙིགས་མ།

cervical lymph node  anat སྐེ་རྨེན།	= སྐེའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་རྨེན་བུ་ལ་ཟེར།

cervical vertebra anat མཇིང་རུས།	= ཚིགས་མཁར་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་

ཡར་སྣེ་སྟེ། མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ།

cesium chem སེ་སི་ཡམ།	= སྙི་ལ་དཀོན་པ་དང༌། རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་སྐྱེན་པའི་བུལ་

རྫས་ལྕགས་རིགས་ཤིག ཉི་འོད་གློག་རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༥༥ མཚོན་

རྟགས། Cs

cess econ ས་གནས་སྒོ་ཁྲལ།	= ས་གནས་སོ་སོས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཁྲལ་ཞིག

cessation adm,phil མཚམས་འཇོག འགོག་པ། = གནས་སྐབས་སམ་གཏན་དུ་འགོག་ཚུལ།

chain reaction phys མཐུད་འགྱུར།	= རང་ངོས་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཉིང་རྡུལ་

གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ཞིག་གི་གས་ཐོར་རེ་རེས་བར་རྡུལ་དང་

ནུས་པ་ཕྱིར་འཕྲོ་གཏོང་བྱེད་པ་དེས་བར་རྡུལ་དང་ཉིང་རྡུལ་གཞན་དག་དང་གདོང་ཐུག་འབྱུང་

ཐེངས་རེ་རེར་གས་ཐོར་འཕར་མ་རྒྱུན་བསྲིངས་བར་རྒྱུ་རྐྱེན་བྱེད་པ་ཡིན།

chairman adm ཚོགས་གཙོ།	 ཁྲི་པ།	= ཚོགས་ཆུང་དང༌། ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

chairmanship adm ཚོགས་གཙོའི་གོ་ས།	ཁྲི་པའི་གོ་ས།	= སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཚོགས་པ་

གང་རུང་ཞིག་གི་ཚོགས་གཙོའི་གོ་གནས།

chalazion med མིག་ལྕིབས་ཀྱི་སྐྲན།	= མིག་པགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་སྐྲན།

chancellor edu	རིགས་བདག	= གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།

chancroid med མཚན་མའི་གཉན་ཁ།	 = ནད་འབུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་པས་ཕོ་མོའ་ི

མཚན་མར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད་ཅིག

chandrasekhar limit phys ཙནྡྲ་ཤེ་ཁར་མཐོ་མཚམས།	= སྐར་ཆུང་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་

ཀྱི་ཡས་མཐའི་ཚད་གཞི་སྟེ། དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་སྐར་མ་འདི་འཐོར་ལྷུང་དུ་སོང་ནས་བར་རྡུལ་སྐར་

མ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་བུ་ག་ནག་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན།
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change of life physiol མི་ཚེའི་འགྱུར་མཚམས།	= སྤྱིར་བུད་མེད་ལོ་ཞེ་ལྔ་ནས་ང་ལྔ་

བར་གྱི་ཟླ་མཚན་ཆད་པའི་དུས་་དང༌། སྐྱེས་པ་ལོ་ང་ལྔ་ནས་རེ་ལྔ་བར་གྱི་ས་བོན་ཉམས་པའི་

གནས་སྐབས།

chaos adm ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ༌།	 ཟིང་ཆ།	= མགོ་ཡོངས་སུ་རྙོག་པ་དང་གོ་རིམ་འཆོལ་བའི་

གནས་སྐབས།

chaos theory phys བྱུང་རྒྱལ་རྣམ་གཞག = རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་མ་ལག་རྣམས་ལ་

འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལྡན་ཡང་། དེ་དག་འགྱུར་སྐྱེན་པས་ཐོག་མའི་འགྱུར་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

གིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ངེས་མེད་བྱུང་རྒྱལ་

གྱི་སྣང་ཚུལ་སྐྲུན་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིག

charge phys ཟུངས།	= ཀཿ	དངོས་གཟུགས་ཀྱི་བརྩམ་གཞིར་གྱུར་བའི་ཆེས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཟེགས་ཀྱི་

རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་དང༌། དེའི་དབང་གིས་འཐེན་ཤུགས་དང་ལོྡག་ཤུགས་གཉིས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་

ལ་ཁ་དོག་གི་ཟུངས་དང་གོླག་གི་ཟུངས་གཉིས་ཡོད། 	ཁཿ དངོས་རྫས་སམ་ནམ་མཁའི་ཁོྱན་ཞིག་ནང་

གོླག་ཟུངས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་འབོར།

charge conjugation phys ཟུངས་རྟགས་བརྗེ་སྒྱུར། = མ་ལག་ཅིག་གི་ནང་གློག་ཁབ་ལེན་

གྱི་ཁྱབ་ར་དང་གློག་ཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟགས་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་རྣམ་གཞག་རང་བཞིན་གྱི་

བྱེད་ཐབས།

charge d’affaires adm,pol དོན་གཅོད་ཁང༌།	= གཞུང་ཚབ་པ་གཅིག་གི་ངོ་ཚབ་བམ། 

ཡང་ན་རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་ཇུས་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ངོ་ཚབ།

charge density phys	གློག་ཟུངས་སྟུག་ཚད།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གམ་ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཁྱོན་

གྱི་རྩི་གཞི་རེ་རེའམ། ཤོང་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི་རེ་རེར་གློག་གི་ཟུངས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་འབོར།

charge-sheet law ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་ཤོག = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་འཛུགས་སའི་

སྐྱེ་བོ་དེས་དག་འབུད་ལན་གསལ་བྱེད་དགོས་པའི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཁ་གསལ་

བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ།

charisma psycho བློ་འགུག  ཡིད་འཕྲོག = ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བོ་

གཞན་གྱི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐུབ་པའི་རང་གཤིས།
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charity adm,phil	དགེ་རྩ།	སྦྱིན་གཏོང༌།	= ནད་པ་དང༌། དབུལ་ཕོངས། སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་

རིགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་དབུལ་ཕོངས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

charle’s law phys ཅཱལ་སེ་ངེས་སྲོལ།	= རླུང་རྫས་ཤིག་གི་བོངས་ཚད་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་

ཤོང་ཚད་དེ་གནོན་ཤུགས་རྒྱུན་གཏན་འོག་ཏུ་ལྷོད་མེད་དྲོད་ཚད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཏེ་

འགྱུར་བ་ཡིན།

charley horse med	ཤ་གནད་བསྣད་སྐྱོན།	= ཤ་གནད་དབྲལ་བའམ་བསྣད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

སྨུག་ཐིག་དང་ན་ཟུག་གཏོང་བ།

charter law བཅའ་ཁྲིམས། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། རྩ་འཛིན། འགྲོ་ལུགས་

འགྲོ་སྟངས་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལུགས་མཐུན་ཡིག་ཆ།

chauvinism psycho མཆོག་འཛིན་རིང་ལུགས།	= ཨ་འཐས་དང་ངར་ཤེད་ཆེ་བའི་སྒྲོ་

འདོགས་ཀྱི་ཞེན་འཛིན།

cheilitis med མཆུ་གཉན།	= མཆུ་ཏོར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

cheilosis med མཆུ་ནད།	= ཟས་བཅུད་མ་འདང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མཆུ་ཏོར་འབྱུང་བའི་ནད།

chemical bond chem རྫས་ཀྱི་འཆིང་བ།	= འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་པའི་གློག་རྡུལ་གྱིས་

བཟུང་བའི་ནུས་པ་རྣམས་བསྐྱར་འགྲེམས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤུགས་ཤིག ཤུགས་འདིས་རྡུལ་

ཕྲན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུད་སྦྱོར་བགྱིས་ཏེ་འདུས་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད།

chemical energy phys,chem	རྫས་ཀྱི་ནུས་པ།	= འདུས་རྫས་ཞིག་གྲུབ་གང་རུང་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་བྱུང་བའི་རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གི་ནང་ཕྱིར་གཏོང་ངམ་ཡང་ན་ཚུར་སིམ་འཐེན་བྱས་

པའི་ནུས་པ།

chemical reaction chem རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།	= རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གནས་ས་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་རྫས་གཅིག་གྲུབ་རྫས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཚུལ།

chemical warfare mil རྫས་སྦྱོར་དམག་འཐབ།	= དུག་རླངས་སམ་དབང་རྩ་ཉམས་རྒུད་

གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རྫས་རླངས་ལྟ་བུའི་རྫས་རིགས་ཅན་གྱི་གོ་མཚོན་བཀོལ་བའི་དམག་འཐབ།

cheque acc,com	ཅེག་འཛིན།	= དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་ཆོག་འཐུས་ཀྱི་འཛིན་ཞིག
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chest adm དངུལ་སྒམ། = དངུལ་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་སོགས་བདག་ཉར་བྱེད་སའི་སྒམ་

མཁྲེགས་པོ་ཞིག

chicken pox med རྒྱ་འབྲུམ།	སྡུག་གྱོང་འབུར་རུ།	=  བྱ་ཕྲུག་སྤུ་མེད་ཀྱི་པགས་པའི་མདོག་

ལྟར་བྱུང་བའི་བྱིས་པའི་པགས་པའི་འགོ་ནད་ཆུ་འབུར་ཅན་ཞིག

chief his,adm འགོ་པ།	འགོ་ཁྲིད།	= དབང་ཚད་དང་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ། ཡང་

ན་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་པ།

chilblains med འཁྱགས་སྦོས།	 = གྲང་ངར་ལས་བྱུང་བའི་རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོ་དང༌། རྣ་

མཆོག་ལ་འབྱུང་བའི་དམར་སྐྲངས་ན་ཟུག་ཅན།

child abuse soc བྱིས་པར་བརྙས་བཅོས།	= ཕ་མ་དང་ཉེ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་བྱིས་པར་ཚུལ་

མིན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་པ།

chill med གྲང་ཤུམ།	= ཚ་བ་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གྲང་ཤུམ་མམ་འཁྱགས་ནས་འདར་

སིལ་ལངས་པ།

chilli bot སི་པན།	དམར་ཚ།	= གང་བུ་དམར་སེར་ནང་དུ་འབྲུ་སེར་ལེབ་མང་པོ་ཡོད་པ་སྣར་

སྣོམ་པས་མིད་པ་དང་། མཆི་མ་བཅས་མཚུལ་པ་འགགས་སྙམ་བྱེད་པ་འདི་ལ་རྒྱ་གཡེར་ཡང་ཟེར་

ལ་རོ་ཧ་ཅང་ཚ་བ། སྤྱིར་སི་པན་ཟེར་བ་དེའོ།

chinese cabbage bot པད་ཚལ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྤྱིར་རྩ་བ་ཆུང་ལ་ཕྲ་

བ། ངར་བ་དཀར་པོ་ལེབ་མོ་མང་པོ་གཅིག་ལ་གཅིག་བཏུམས་ཏེ་ཡར་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་ཞིང༌། ལོ་མ་

ལྗང་སྐྱ་མཐའ་ངོས་མི་སྙོམས་ཤིང་རྩ་རིས་དོད་པ། ངར་བའི་བར་དཀྱིལ་ཙམ་ནས་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་

རིམ་པས་ཆེར་རྒྱས་ཏེ་མགོ་ཅུང་ཟད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཏུམས་པའི་རིགས་གཅིག་དང། ཡང་ལོ་

མ་ལྗང་ནག་ཆེ་ལ་སྒོར་མོ་མང་པོ་ས་ངོས་སུ་ཁ་བགྲད་དེ་སྐྱེ་བའི་རིགས་གཞན་བཅས་སྤྱིའི་དབྱེ་

བ་གཉིས་དང་ནང་གསེས་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།

chitaraka bot ཙི་ཏྲ་ཀ = འདི་ནི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་ནམ་ཤིང་ཕྲན་ཅུང་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་ལ་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ། རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འདབ་

མ་ལྔ་ལྡན་ཤར་བ། གང་བུ་རིང་ལ་ཚི་བག་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་མང་པོ་བང་རིམ་ཅན། རྩ་བའི་

རོ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་ཞིག་གོ།
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chive bot ཀེའུ་ཚལ།	= འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་སྒོག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ལོ་རྐང་རིང་པོ་རལ་གྲི་ལྟར་

སྨད་ཅུང་སྦོམ་ལ་སྟོད་རིམ་བཞིན་ཕྲ་བ། མདོག་སྔོ་ལྗང་འཇམ་ལ་ས་ངོས་སུ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བ་

དང༌། རྩ་བ་དཀར་པོ་རྩ་ཕྲན་ཚོམ་བུར་ཡོད། རྒས་དུས་སྡོང་རྐང་ཐུར་མ་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་

རྩེར་མེ་ཏོག་དམར་པོའམ་སེར་པོ་བཞད་པ། འབྲས་བུ་ཞིབ་ཆུང་མདོག་སྔོ་དཀར་ཅན་ཞིག་གོ།

chlamydia med མཚན་མའི་ནད།	གསང་གནས་ཀྱི་ནད།	= མཁྲིག་སྤྱོད་སྐབས་འགོས་ཁྱབ་

འབྱུང་བའི་གསང་གནས་ཀྱི་ནད།

chloasma med	འབམ་ཐིག	= བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་སོགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་རུང་བའི་

པགས་པའི་མདོག་དམར་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བ།

chloremia med སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་ནད།	= ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཁྲག་གི་དམར་ཆ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

chloroplast bot ལྗང་རྫས་ཕྲ་ཕུང།	= རང་འཚོའི་རྩི་ཤིང་ལྗང་ཁུ་རིགས་ཉི་འོད་ལ་བསྟན་པ་

རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་སྐྱི་ཐུམ་གྱི་མ་ལག་འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ་ལ་མཁོ་ཆེ་བའི་ཚོན་རྫས་ལྗང་ཁུ་ཅན་ལ་

ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང།

chlorosis med སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་རིགས།	= ལུས་ཟུངས་ཞན་སྟབས་པགས་པའི་མདོག་ལྗང་སེར་དུ་

འགྱུར་བའི་སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག

choke med བརྣངས།	= དབུགས་སུབ་པའམ་མིད་པ་འགག་པ།

cholecystitis med མཁྲིས་སྣོད་གཉན་ཁ།	= མཁྲིས་རྡོའ་ིརྐྱེན་གྱིས་མཁྲིས་སྣོད་ལ་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པའི་ནད།

cholelithiasis med མཁྲིས་སྐྲན།	= དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་མཆིན་པར་གནས་པ་མཁྲིས་པར་ལྷུང་བ་

དེ་མཁྲིས་པའི་རྩི་ཆགས་ནས་འདྲིལ་བའི་སྐྲན་ནད་ཅིག

cholemia med	ཁྲག་མཁྲིས།	= ཁྲག་གི་ནང་མཁྲིས་ཁུ་འདྲེས་པའི་ནད།

cholera med འཁྲུ་སྐྱུག	= རྒྱུ་མའི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བཤལ་སྐྱུག་དུས་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚ་ཡུལ་

གྱི་ནད།

choleric psycho ཞེ་སུན་གྱི།	= ཞེ་སུན་སྐྱེ་བའི།

chromatic aberration phys	 ཚོན་མདོག་རབ་རིབ།	 = དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཀྱི་ཁ་
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དོག་འདྲ་མིན་རྣམས་མདོ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་སྣང་བརྙན་གྱི་ཁ་དོག་

འཁྲུགས་པའི་སྐྱོན།

chromophore phys མཚོན་རྡུལ།	= འདུས་རྡུལ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྡེ་ཁག་

ཅིག་སྟེ། དེ་དག་གིས་འོད་རྣམས་དབྱེ་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སིམ་འཐེན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཚོས་དང་འདུས་

རྫས་གཞན་ནང་ཁ་དོག་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

chronic med གཅོང་ནད།	= ནད་དང་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་བཅོས་ཐབས་དཀའ་བ།

chronology ༡།	his དུས་ཚིགས་རེའུ་མིག	= བྱུང་བ་སོ་སོའ་ིདུས་ཚེས་གོ་རིམ་ལྟར་སྒྲིག་པའི་

ཐོ་གཞུང་ངམ་རེའུ་མིག ༢།	rel བསྟན་རྩིས།	= ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་རྣམས་དུས་ནམ་ཚོད་ལ་བྱོན་པ་དང༌། དོན་ཆེན་བྱུང་དུས་ཀྱི་ལོ་དུས་སྔ་ཕྱི་གོ་རིམ་བསྟན་

པའི་དུས་རྩིས།

chrysanthemum bot གཟེར་འཇོམས།	 དྲང་སྲོང་མེ་ཏོག = ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩ་རིགས་སྤུ་

འཇམ་ཐར་ཐོར་ཅན། སྨད་ཆའི་ལོ་མ་རྐང་རིང་ལ་ཞེང་ཆུང་བའི་སོྒར་ནར་དབྱིབས། སྐྲ་ཤད་ཀྱི་སོ་

ལྟར་གས་པ། སོྟད་ཆའི་ལོ་མ་ཕལ་ཆེར་རྐང་མེད་པ། སོྡང་པོའ་ིརྩེར་མེ་ཏོག་གདུགས་འཁྱིལ། འདབ་

རིམ་རྐྱང་པ་ཤར་བ། ཕལ་ཆེ་བ་སེར་པོ་ཡིན།

cinnabar chem,mine རྒྱ་མཚལ་ཅོག་ལ།	= ལྕི་ལ་ཁ་དོག་དམར་བའི་དངུལ་ཆུ་མུ་ཟི་རྐྱང་ལྡན་

གྱི་གཏེར་རྫས་ཤིག དངུལ་ཆུའི་གཏེར་རྡོ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།

cinnamon bot ཤིང་ཚ།	= ཤུན་པ་སྲབ་ལ་རོ་ཚ་བ་ཤིང་ཚ་དངོས་དང། མཐུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱ་རོ་

ཚ་ཤས་ཆུང་ཞིང། སྡོང་པོ་སྦོམ་ལ་རྒྱས་ཤིང་མཁྲེགས་པ་ཕྱི་པགས་རྫ་མདོག་ནང་སེར་སྨུག་གིས་

བཏུམས་པར་ཡལ་ག་མཆིས་པའི་སྟོད་སྨད་ཕྲ་ཞིང་། དཀྱིལ་ཞེང་ཆེ་བའི་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྩེ་

རྣོ་ལ་རྩ་རིས་འབུར་དུ་དོན་པ་རེ་མོས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ཞིང། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་བར་འདབ་མ་དྲུག་

དང་ལྡན་པ་བརྩེགས་པའི་མེ་ཏོག་བང་རིམ་འཆར་བའོ།

cipher ༡།	comn	གསང་ཡིག	བརྡ་ཡིག	= ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྡའམ་ཡི་གེར་འབྲི་ཚུལ། 

༢།	math ཀླད་ཀོར།		ཐིག་ལེ།	= ཨང་ཀིའི་གྲངས་སྟོང་པ་མཚོན་པའི་རྟགས།

circinate bot མས་འཁྱིལ།	= ལྡུམ་པོ་རེ་རལ་གྱི་ལོ་མ་ལྟ་བུ་རྩེ་མོ་ནས་ཐུར་དུ་འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས།

circular motion phys སྒོར་སྐྱོད། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གིས་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ལམ་ཞིག་
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བརྒྱུད་ནས་བགྲོད་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

cirrhous bot ཞགས་འཁྱིལ།	= ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཕྲ་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་ལྟར་འཁྱིལ་བ།

citation ༡།	adm,lit ཀཿ	ལུང་འདྲེན།	= ཁུངས་ལུང་འདྲེན་པའི་བྱ་གཞག ཁཿ	ཆེ་བསྟོད།	ཆེ་

བརྗོད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བྱ་དགའ་གཟེངས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་བསྟོད་ཚིག ༢།	 law	

འགུག་བརྡ།	= ཁྲིམས་ཁང་དུ་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ།

citizen pol ཡུལ་མི།	 མི་སེར།	= རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆབ་འབངས་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་

མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དབང་བའི་གང་ཟག

citizenship pol ༡།	ཡུལ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌།	མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང༌།	= མི་སེར་གྱི་ཁེ་དབང་

དང༌། ཐོབ་ཐང༌། ལས་འགན་བཅས། ༢།	 ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན།	 = མི་སེར་ཡིན་པའི་ངོ་

བོའམ་རང་བཞིན།

city adm གྲོང་ཁྱེར།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཁྲིམས་ཁོངས་དང་ས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་འབོར་

དང༌། ས་ཁྱོན་འོས་འཚམ་ཅན་གྱི་ཡུལ་སྡེ་ཞིག

civic right pol,law སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌།	= ཞི་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཆབ་འབངས་སུ་

གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་ཐོབ་

དགོས་པའི་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང༌།

civil engineer engn	 སྤྱི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་པ།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

དོན་ཆུ་མཛོད་དང༌། ཆུ་ཡུར། ཟམ་པ། གཞུང་ལམ་ལྟ་བུ་འཆར་འགོད་དམ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་

ཕྱོགས་ཀྱི་བཀོད་བྱུས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མི།

civil engineering engn སྤྱི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

དོན་གཞན་དང༌། ཆུ་མཛོད། ཆུ་ཡུར། གཞུང་ལམ། ཟམ་པ་སོགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་དང་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།

civil liberty pol,law	སྤྱི་དམངས་འདོད་དབང༌།	= གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་མེད་པར་གང་ཟག་

གཅིག་གམ་དུ་མའི་སྨྲ་བརྗོད་དང༌། རྩོམ་འབྲི། འདུ་ཚོགས། སྒྲིག་འཛུགས། ཆོས་དད་བཅས་ལ་

ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་རང་དབང༌།

civil rights pol,law	སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང༌།	= སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་སྐྱེ་བོ་མི་རེ་ངོ་རེར་ཡོད་པའི་
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ཁེ་དབང་ཁག

civil servant adm	སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ་བ།	ཞི་བའི་སྲི་ཞུ་བ།	= དམག་ཞབས་མིན་པའི་གཞུང་

གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་པ།

civil service adm སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ།	ཞི་བའི་སྲི་ཞུ།	= ཆབ་སྲིད་ཇུས་འགོད་བྱེད་པོའ་ིགོ་

གནས་ལས་དམའ་བའི་དམག་ཞབས་མིན་པའི་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པའི་ལས་དོན།

civil votes adm,acc	 སྤྱི་དམངས་སྔོན་རྩིས།	= ཤེས་ཡོན་དང༌། རྒས་ཕོགས། འཕྲོད་བསྟེན་

ཞབས་ཞུ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་རོབ་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་གཞུང་གི་སྔོན་

རྩིས་ཀྱི་ཆ་ཤས།

civil war pol ནང་འཁྲུག	སྡེ་གཟར།	= རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཁག་ཕན་ཚུན་དབར་བྱུང་བའི་

དམག་འཐབ།

claimant adm,law ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་པ།	ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན།	= ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྩོད་

ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

clan his,soc རུས།	ཚོ་བ།	= ཕལ་ཆེ་བར་གཉེན་ཉེ་དུའི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་མི་སྡེ།

classify adm སྡེ་ཚན་དུ་དབྱེ་བ།	= དངོས་པོ་སོ་སོའ་ིརིགས་གཞིར་བཟུང་གིས་ཚན་པ་དབྱེ་བ།

clause adm,law ཚན་པ།	ནང་གསེས་ལེ་ཚན།	= ཡིག་ཐོག་འཁོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་

ཆ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག

clavicle anat སྒྲོག་རུས།	= སོག་རུས་ཀྱི་མདུན་ངོས་གཡས་གཡོན་དུ་ཕྲག་པ་ནས་སྐེ་སྟེང་བར་

འཕྲེད་དུ་གནས་པའི་རུས་པ་ནར་མོ།

clematis tibetana bot དབྱི་མོང་ནག་པོ། = སྤྱིའི་སྐྱེས་དབྱིབས་སོགས་དབྱི་མོང་དཀར་པོ་

དང་འདྲ་བ་དང་སྡོང་པོ་དཀར་པོ་ཕྲ་ཞིང་ལོ་མའང་དཀར་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་མེད་ཅིང༌། སྤུ་

དཀར་མང་ལ་ལོ་མའི་རྒྱབ་སྐྱ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་མ་བཞད་གོང་སྐྱི་ལྤགས་སེར་པོའམ་སྨུག་པོས་ཟེའུ་

འབྲུ་བཏུམས་ཤིང་། མེ་ཏོག་བཞད་སྐབས་སྐྱི་ལྤགས་ཁ་ལྔར་འགས་ཤིང་འདབ་མ་ལྟར་གྱུར་པ་དང། 

ནང་དུ་ཟེའུ་འབྲུ་དཀར་པོ་སྤུ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཅན་དབྱི་མོང་དཀར་པོ་དང་མཚུངས་པ་ཡོད།

clemency law བྱམས་བརྩེའི་བཟོད་ཡངས། ཉེས་པ་ཆག་ཡང༌། = ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའི་

དབང་ཚད་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ནག་ཅན་བཙོན་པ་ཞིག་གི་ཉེས་ཆད་ཡང་དུ་
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གཏོང་པ།

client ༡།	law (ཁ་མཆུ་སོགས་ཀྱི་)	དོ་བདག	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ་བསུ་བའམ་ལས་ཀར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པོ། ༢།	com	ཚོང་ཤག	= དངོས་

ཟོག་ཉོ་མཁན་ནམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཆེད་གླ་ཆ་སྤྲོད་མཁན།

climber bot	འཁྲི་ཤིང།	= གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

clitoris anat བྱ་ལེ།	= མོ་མཚན་གྱི་ཁའི་ཡས་ངོས་སུ་གནས་ཤིང། ཕོ་མཚན་དང་འདྲ་བར་ཚོར་

བ་ཧ་ཅང་རྣོ་པོ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་ཞིག

clockwise astrol,astron ནང་སྐོར།	= སྐོར་བ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་བའི།

closed universe phys ཚད་ངེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས།	= འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དཔེ་གཞི་ཞིག་

སྟེ། དེའི་ནང་བར་སྣང་གི་གུག་ཆ་འདི་རགས་ཙམ་ཟླུམ་གཟུགས་དབྱིབས་ཅན་ཡིན་པས་དེས་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ལ་ཚད་བཀག་ཅན་གྱི་ཆ་ཚད་ཡོད་པ་སྟོན་བཞིན་ཡོད། འཇིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་འདིའི་ནང་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དྲང་ཐིག་ཅིག་གི་ཐོག་བསྐྱོད་ཚེ། མཐར་འདི་ཉིད་ཐོག་

མར་འགོ་འཛུགས་ཡུལ་གྱི་གཞི་དེར་ཕྱིར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།

closure adm,pol མཇུག་སྡུད་ལས་འཆར།	= ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་ནང་ཡུན་རིང་བགྲོ་གླེང་

བྱས་ཟིན་པའི་གནད་དོན་མཇུག་སྡོམ་ཡོང་ཆེད། འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བགྲོ་གླེང་དེ་ད་ཆ་དོན་ཐོག་

ཐག་གཅོད་དགོས་པར་བཏོན་པའི་ལས་འཆར།

clove bot ལི་ཤི།	= ལི་ཤི་སྨུག་ཅིང་སྲ་ལ་ལྕི། དྲི་བཟང་རོ་ནི་ཚ་ལ་ཁ། འབྲུ་རྣམས་ཉམས་པ་མེད་

ན་བཟང༌། སྣུམ་དང་གང་བུ་མེད་ཅིང་སྐྱ་ལ་སྙི་བ་སད་པོ་འདྲ་བ་ནི་ལི་ཤིའོ། གང་བུ་ཅན་ལ་བུམ་

པ་ཅན་ཡང་ཟེར་རོ། འདྲ་དཔེར། ལི་ཤི་ཟངས་ཀྱི་གཟེར་ཆུང་འདྲ་ཞེས་གསལ་ལོ།

clue law,edu ཁུངས་སྣེ།	= ནག་ཉེས་སམ་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཕུགས་རྩ་རྟོགས་པར་

ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ།

coalition pol མཉམ་མཐུད།	 མཉམ་སྡེབ།	 = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཅིག་རང་གིས་གཞུང་

འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་མཉམ་འབྲེལ་

བྱེད་ཐབས།

coccyx physiol གཞུག་ཆུང༌།	= སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་མ་སྣེའི་རུས་པ་ཝ་གདོང་ཟེར་བ་དེའོ།
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cocoa bot ཀོ་ཁོ། = འདི་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའ་ིམཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༧ ཙམ་ཡོད་

པ་རྒྱུན་ལྗང་དུ་གནས་པ། སྡོང་རྐང་སྐྱ་བོ་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་གྱེས་པ། ལོ་མ་འཇོང་ནར་ཆེ་ལ་

མཁྲེགས་པ་ངོས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་དུས་མདོག་དམར་བ། མེ་ཏོག་སེར་པོ་ཆུང་ངུ་རེ་སྡོང་རྐང་ཡལ་

གའི་སྟེང་ནས་སྟར་ཆགས་སུ་བཞད་པའི་ངར་བ་རིང་བ། འབྲས་བུ་སེར་སྨུག་ཆེ་ལ་སྒོང་དབྱིབས་

ལྟ་བུའི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་དམར་སྨུག་ ༢༠ ནས་ ༤༠ ཙམ་འདོགས་པ་དེའོ།

code adm སྒྲིག་གཞི།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་དང༌། ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་བླང་

དོར་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ལྟ་བུ།

co-education edu ཟུང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན།	= འཛིན་ཁང་ངམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གཅིག་གི་ནང་

ཕོ་མོ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང༌།

coerce adm,law བཙན་སྐུལ་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་ལ་བློ་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་བཙན་

དབང་གིས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།

coercion adm,law བཙན་སྐུལ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་འདོད་བློ་མེད་བཞིན་དུ་བཙན་དབང་

ངམ་སྡིགས་སྐུལ་གྱིས་བྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ།

coffee bean bot ཀོ་ཕི་སྲན་མ།	= འདི་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའ ་ིམཐོ་ཚད་

མི་ཊར་ ༣ ནས་ ༥ ཙམ་བར་སྐྱེ། རྒྱུན་ལྗང་ལོ་མ་ནག་འཇོང་ནར་མོ་སྲབ་ལ་འཇམ་པ། མེ་

ཏོག་སྐར་མའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་སེར་པོ་འཆར་བར་དྲི་ངད་ཞིམ་པ། འབྲས་བུ་དམར་པོ་ཆུང་ངུ་

རེ་ལ་སྲན་རིལ་ལྟ་བུ་དུམ་བུ་གཉིས་རེ་འབྱུང་བ་བསྟར་ཆགས་སུ་མང་པོ་འདོགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེང་སང་ཡུལ་ལུང་གང་སར་ཀོ་ཕི་བཏུང་བ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་དེའི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན།

coherence adm འབྲེལ་ཆགས་པོ།	= བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཕན་ཚུན་

ལེགས་པར་འགྲིག་ཚུལ།

coherent radiation phys རླབས་མཉམ་པའི་འགྱེད་འཕྲོ།	འགྱེད་འཕྲོ་རླབས་མཉམ།	= 

རླབས་ཀྱི་ཚན་པ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བར་བརྟན་ཚུགས་ཅན་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་འབྲེལ་

བའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཞིག དཔེར་ན་རླབས་རྩེ་དང་རླབས་

ཞབས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་རྒྱུན་དུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ།

cohesion phys འདུས་གནས། = སྲ་གཟུགས་སམ། ཡང་ན་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་
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ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སུ་འཇུག་མཁན་གྱི་འཐེན་འགུགས་ཀྱི་ནུས་པའི་ཤུགས།  དངོས་པོ་

གང་ཞིག་གི་རྫས་རྡུལ་རིགས་མཐུན་པ་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་འཛིན་པའི་འཐེན་ཤུགས་ལྟ་བུའི་

ནུས་པ།

coincidence adm,phil	སྐབས་འཁེལ།	སྟེས་དབང༌།	= གནད་དོན་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་གཉིས་

ལས་མང་བ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བའི་སྐབས།

cointophobia psycho གསར་འཇིགས།	= སྔར་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་གསར་པར་ཧ་ཅང་

འཇིགས་སྣང་།

cold war pol གྲང་དམག = རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་དམག་འཁྲུག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་རུང་དངོས་

སུ་དམག་འཐབ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས༌།

collaboration adm མཉམ་རུབ།	མཉམ་ལས།	= དམིགས་ཡུལ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

སྐྱེ་བོ་གཅིག་གམ་དུ་མས་མཉམ་དུ་སྤེལ་བའི་བྱ་གཞག

collective adm མཉམ་རུབ་ཀྱི།	སྤྱི་མཐུན་གྱི། = སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་རེ་

ངོ་རེ་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའི།

college edu མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།	= གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་མཐར་སོན་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་སའི་གོང་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས།

colliery mine རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ། = རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་པ་དང༌། 

འཕྲུལ་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རྫོགས།

collision phys	གདོང་ཐུག	= རྡུལ་ཕྲན་ལྟ་བུའི་རྡུལ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཞིག་ཉེ་བར་འཛོམས་ཏེ་

གློ་བུར་དུ་འགུལ་ཤུགས་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་ནུས་པ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་བྱུང་རིམ་རྒྱུན་ཐུང་ལ་

འགྱུར་སྐྱེན་པ་ཞིག

colonialism pol,his མི་སེར་སྤེལ་བའི་རིང་ལུགས།	= ཡར་ཐོན་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

colonization pol,his	མི་སེར་གསར་སྤེལ།	= མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གསར་དུ་འཛུགས་པ།

colonoscope med ལོང་ནད་ལྟ་ཆས།	ལོང་ཤེལ།	= ལོང་གའི་ནང་གི་ནད་རིགས་མིག་གིས་

མཐོང་བར་བྱེད་པའི་འོད་འདྲེན་རྒྱུས་སྐུད་ཀྱི་ནད་བརྟག་ཡོ་ཆས་ཤིག
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colonoscopy med ལོང་གི་བརྟག་དཔྱད། = ལོང་ཤེལ་གྱིས་ལོང་གའི་ནད་རིགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་

བྱེད་པའི་དོན།

colony pol,his ༡།	མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ།	= ཡུལ་གཞན་གྱི་ས་ཆར་རང་གི་མི་སྡེ་གཞིས་ཆགས་སུ་

འཇུག་པ།  ༢།	གྲོང་སྡེ།	= མི་རིགས་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་མཉམ་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་ས།

colostomy med ལོང་གཤགས།	= ལོྟ་བ་ནས་ཐད་ཀར་བརོྟལ་ཏེ་ལོང་ནས་བཤང་བ་འདོན་པའི་

གཤགས་བཅོས།

colostrum physiol སྤྲི།	= ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་དང་པོའམ་གཉིས་པར་བྱུང་བའི་ནུ་ཞོ་ཐོག་

མའི་མིང༌།

column lit,jrn ཀ་ཐིག	= དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་གི་ངོས་ཤོག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དཀྱུས་སུ་དུམ་བུ་དུ་

མར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

columnist lit,jrn ཀ་ཐིག་འབྲི་རྩོམ་པ། = དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་ནང་འཆར་ཅན་རྩོམ་

ཡིག་འབྲི་མཁན།

comet astron,astrol སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང༌།	 = འདིའི་རྟག་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཉི་མ་དང་

མཚུངས་ཀྱང་འགྲོས་རྩོམ་པ་རིམ་པར་ཉི་མའི་མདུན་དང༌། རིམ་མིན་ལ་ཉི་མའི་རྒྱབ་ཏུ་མཐོང་

བར་འགྱུར།

comity pol ཕྱག་སྲོལ། = ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་བརྩི་

སྲུང་གི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སྟངས།

command adm,mil བཀོད་འདོམས་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཐོག་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་པ་དང་བཀོད་པ་གཏོང་བ།

commemoration adm	དུས་དྲན།	རྗེས་དྲན།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་དྲན་རྟེན་

དུ་སྲུང་བརྩི།

commendable adm བསྔགས་འོས།	= ཆེ་མཐོང་དང་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་འོས་པ།

commendation adm བསྟོད་བསྔགས།	བསྔགས་བརྗོད།	= རྒྱབ་སོྐྱར་ངོས་ལེན་ནམ་ཆེ་བསོྟད།

commerce edu,com ཚོང་ལས། ཚོང་འབྲེལ། = དངོས་པོ་ཉོ་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་ལས།
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commit ༡།	law ཀཿ	ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ།	= ཁྲིམས་འགལ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཞིག་

རྩོམ་པ། ཁཿ བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། ༢།	 adm	

དམ་བཅའ་བ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱེད་པ།

commitment adm ཁས་ལེན།	དམ་བཅའ།	= ཁས་འཆེ་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

committee adm ཚོགས་ཆུང༌།	= ལས་དོན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བདམས་

པའམ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཞིག

commodity com,econ ཚོང་ཟོག	ཟོང༌།	= ཉོ་འཚོང་བྱ་རུང་བའི་དངོས་པོའམ་ཐོན་རྫས།

common employment adm  ཐུན་མོང་ལས་བཀོལ།	= གླ་མི་ཞིག་གིས་ལྷོད་ཡངས་ཤོར་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་གླ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཀྱང༌། ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལ་འགན་འཁྲི་མེད་

པ་འདོད་ཚུལ།

common melilot bot རྒྱ་སྤོས།	= སྔོ་འདི་ལོ་མ་ཤུག་ལོ་ཟ་དང་འདྲ། ལོ་མ་མེ་ལོང་ཁ་ལྟར་

གྱེས། མེ་ཏོག་སེར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། དྲི་ཞིམ་རོ་ཁ་ནུས་པ་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་

གཉན་ཚད་སེལ།

common sundew bot	 རྟག་ངུ༌།	= སྔོ་འདི་ལ་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལྔ་ཡོད། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

དང༌། སེར་པོ། དམར་པོ། ལྗང་གུ། མཐིང་ག་དང་ལྔའོ། ལོ་འདབ་ཀུན་ལ་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཟིལ་

པ་ཆགས་ཤིང༌། དེ་ལ་མང་འབུ་སོགས་འབུ་སྲིན་འཁོར་བ་ལོ་མའི་ནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་ཟ་བར་བྱེད།

common water plantain bot ན་རམ། = ན་རམ་ན་བའི་སྤང་ལས་སྐྱེ། ལོ་མ་ཐ་རམ་འདྲ་

བ་ལ། སྡོང་བུ་སྙེ་འབྲས་ཁམ་སེར་རྩིང༌། སྣུམ་པའི་མདངས་བཅས་གྱེན་ལ་ལྡང༌། རོ་ནི་ཁ་བསྐ། 

འདམ་དྲི་བྲོ། ནུས་པས་ཚ་འཁྲུ་གཅོད་པར་བྱེད། ཅེས་པ་འདིའོ།

communal ༡།	soc	མང་ཚོགས་ཀྱི།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི།	= གང་ཟག་སྒེར་རྐྱང་པས་མ་ཡིན་པར་མིའི་

ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་གིས་ལོངས་སུ་སོྤྱད་པའམ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི། ༢།	rel	ཆོས་ལུགས་ཀྱི།	= ཆོས་

ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི།

communalism soc	༡།	མཉམ་སྤྱོད་རིང་ལུགས།	= རྒྱུ་དངོས་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལ་དབང་ཞིང༌། འཚོ་

གནས་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ། ༢།	 སྡེ་ཞེན། = སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལས་རང་གང་དུ་གཏོགས་

པའི་གྲངས་ཉུང་ཚན་པའམ། མི་རིགས་ཀྱི་ཚན་པ་བྱེ་བྲག་པའི་འདོད་དོན་ལ་ལར་ཞེན་ཆེ་བའི་
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རང་གཤིས།

communique adm གསལ་བསྒྲགས།	= གནད་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

བརྡ་ལན་གསལ་བསྒྲགས།

community soc མང་ཚོགས།	སྤྱི་ཚོགས།	= ཐུན་མོང་གི་དངོས་པོའ་ིཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆགས་པའི་མི་ཚོགས།

commutation law (ཉེས་ཆད་)ཆག་ཡང༌། = ཉེས་པ་ཡང་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

commuter adm,trans རྒྱུན་འགྲུལ་པ།	= རང་གནས་དང་ལས་ཡུལ་དབར་ཉིན་ལྟར་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་མི།

compartment edu བསྐྱར་རྒྱུགས།	= རྒྱུགས་ཚད་མ་ལོངས་པའི་སློབ་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་

ཡང་བསྐྱར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆོག་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག

compassion rel,phil སྙིང་རྗེ།	= ནད་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་སེམས།

compatibility chart astrol བག་རྩིས།		མཐུན་རྩིས། = ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་ལོ་ཟླ་ཚེས་

གཞིར་བཟུང་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་བརྟག་པའི་རྩིས།

compendium adm,lib སྤྱི་སྡོམ།	= བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་ཆ་ཚང་

ཞིང་མདོར་བསྡུས་པ།

compensation adm,law གུན་གསབ།	སྟོང་འཇལ།	= གནོད་སྐྱོན་ལྟ་བུ་གྱོང་གུན་བྱུང་བའི་

ཁ་གསབ།

compere adm མདོ་འཛིན་པ།	ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་པ། = འཁྲབ་སྟོན་དང༌། རླུང་འཕྲིན། གཟུགས་

མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མི།

competence adm འཇོན་ཐང༌།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

competent adm འཇོན་ཐང་ཅན།	འཇོན་པོ།	= ལས་དོན་ཞིག་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་

རྩལ་འདང་ངེས་ཡོད་པའི།

competitive adm འགྲན་སྡུར་གྱི། = འགྲན་ཟླ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།
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compile lib ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་པ།	= ཚན་པ་སོ་སོ་བ་རྣམས་ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་གུང་སྒྲིག་པ། 

དཔེར་ན། ཡིག་ཆ་ཕོྱགས་སྒྲིག་ལྟ་བུ།

complement adm ༡།	ཆ་ཚང༌། = གྲངས་འབོར་ཁ་ཚང་བར་དགོས་ངེས་ཀྱི་མིའམ་དངོས་པོ་

གང་ཞིག ༢།	ཁ་སྐོང༌།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང༌། འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་

གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ།

complicity law	ངན་པ་ཁ་མཐུན།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ནམ། ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱ་བར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

compliment adm ལེགས་སོ་བརྗོད་པ།	བསྔགས་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་

དང༌། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བ།

complimentary copy adm,pub པར་ཕུད།	= དཔེ་ཆ་སོགས་ཀྱི་པར་གཞི་གསར་དུ་བརྐོས་

ནས་ཐོག་མར་པར་དུ་བཏབ་པ་དེའི་གཟིགས་ཕུད།

comply adm,law བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་བ།	= ཁྲིམས་དང་བཀའ་སོགས་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་བ།

component chem གྲུབ་ཆ།	འདུས་རྫས། = རྫས་སྦྱོར་མ་ལག་ཅིག་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེའི་རྣམ་པ་

གསལ་བྱེད་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་རྫས་གང་རུང་ཞིག

compound chem འདུས་རྫས།	= ཁམས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཆ་ཚད་ངེས་ཅན་དུ་བསྡེབས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རྫས་ཕུང་གསུམ་པ།

comprehension edu གོ་བ།	གོ་སྟོབས།	= གང་ཞིག་གི་གོ་དོན་རྟོགས་པའི་ནུས་པ།

comprehensive adm ཁྱབ་ཆེན་པོ།	འདུ་ཆེ་བའི།	= དགོས་ངེས་རིགས་ཆ་ཚང་ཚུད་པའི།

compression therapy med	དུགས།	= དཔྱད་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ནད་སོ་སོར་ཕན་པའི་རྫས་གང་

ཞིག་ལུས་ཀྱི་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བདུག་པའམ། སྦྱར་ནས་ན་ཟུག་སོགས་འཕྲལ་དུ་གཅོག་པར་

བྱེད་པའི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་མིང༌།

compromise adm ནང་འགྲིག	འདུམ་འགྲིག	= ཁ་རྩོད་དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་

པར་འགྲིག་ཐབས་སུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་བསྟུན་མཁས་བྱེད་ཚུལ།

compton effect phys ཁོམ་ཊོན་འབྱུང་འབྲས།	 = བེམ་གཟུགས་ཀྱི་ནང་འོད་རྡུལ་དང༌། 
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སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཨེཀ་སེ་འོད་ཟེར་དང་གློག་རྡུལ་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་རྐྱེན་པས། གློག་རྡུལ་གྱི་

འགུལ་སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཨེཀ་སེ་འོད་ཟེར་གྱི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཚུལ།

compunction psycho,phil ནོངས་སེམས།	= སྔར་བྱས་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བའམ་

གནོང་འགྱོད་ཀྱི་སེམས།

computer comptr.sc ཀམ་པུ་ཊར།	= གཏན་འཁེལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་བྱས་ཚེ། དུས་ཐུང་ནང་རྩིས་

དང༌། དེབ་བཟོ། ཡིག་འཇུག ཇུས་འགོད་སོགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

concave lens phys ཀོང་ཤེལ།	= དྭངས་ཤེལ་གང་ཞིག་གི་ངོས་གཅིག་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་སྦུག་

ངོས་ལྟར་ཀོང་ཀོང་ཅན།

conceit psycho,phil ཁེངས་རློམ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དང༌། རང་ཉིད་ལ་ཧ་ཅང་གི་བརྩི་

མཐོང་ཆེ་བར་འཛིན་ཚུལ།

concept phil,lit ལྟ་ཚུལ།	གོ་བ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་བམ་བསམ་ཚུལ།

concession adm ཆག་ཡང༌།	= སྐྱེད་ཁ་དང༌། ཁྲལ་འབབ་ལྟ་བུའི་འཁྲི་ཆའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་

དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

conciliation adm འདུམ་སྒྲིག	= ཕན་ཚུན་འདུམ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

conclusion lit མཇུག་སྡོམ།	= འབྲི་རོྩམ་མམ་གསུང་བཤད་ལྟ་བུའི་མཐའ་མར་དོན་བསྡུ་བའི་ཆ།

concordat his ཆོས་ཕྱོགས་མཐུན་གྲོས།	= ཡི་ཤུ་བླ་ཆེན་པོབ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་

གཞུང་དབར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་བཞག་པའི་གན་རྒྱ།

concubine soc,ca ཟུར་མོ།	ཉེ་བའི་ཆུང་མ།	= གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པར་བཟའ་ཟླ་དང་འདྲ་

བར་བསྟེན་ཉར་བྱས་པའི་བུད་མེད།

concurrence adm ༡།	བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན།	= བསམ་བློ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པ། ༢།	དུས་

མཉམ།	= གནས་ཚུལ་ལམ་དོན་རྐྱེན་ལྟ་བུ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ།

condemn ༡། adm སྐྱོན་འཛུགས་པ། བཤུང་བ། = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་དྲག་པོ་བྱེད་པ། ༢། law ཞལ་ལྕེ་གཅོད་པ།	ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་

པ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཉེས་ཆད་སྒྲོག་པ།
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condensation phys གཤེར་ཕབ།	 = རླུང་གཟུགས་སམ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་

གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

condensation point phys གཤེར་ཕབ་གནས།	གཤེར་ཕབ་ཚེག	= རླངས་གཟུགས་ཀྱི་

རྫས་སམ་རླངས་པ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་དྲོད་ཚད།

condolence adm སེམས་གསོ།	= མྱ་ངན་ཅན་གྱི་སེམས་སྡུག་གསོ་ཐབས།

condominium pol མཉམ་འཛིན།	= རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སམ་དུ་མས་བདག་དབང་རྩོད་པའི་ས་

ཁྱོན་ཞིག་ལ་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཆ་སྙོམས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང༌།

condone adm དགོངས་པ་དྭངས་པ།	= བཟོད་པ་བཞེས་པའམ་ཐུགས་དགོངས་དྭངས་པ།

conductance phys བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་ཚད།	= དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གིས་གློག་རྒྱུན་འདྲེན་ནུས་

ཀྱི་ཚད།

conduction phys བརྒྱུད་འཁྲིད།	= དངོས་རྫས་གང་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་དྲོད་དང་གློག་ཟུངས་ལྟ་བུ་

གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་ཚུལ།

conductor phys བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས།	= དྲོད་དང༌། གློག་དང༌། འོད་དང་སྒྲ་སོགས་བརྒྱུད་

འཁྲིད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ།

confederation pol (མཐུན་ཕྱོགས་)	 མཉམ་སྒྲིལ།	 རང་སྐྱོང་མཐུན་ཚོགས། = ཐུན་མོང་

ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལག་བསྟར་ཆེད་དུ་འདུས་པའི་རང་སྐྱོང་ཚོགས་ཁག་གི་མཐུན་

ཚོགས་ཤིག

confer adm ༡།	སྩོལ་བ།	(མཚན་སྙན་སོགས་)གསོལ་བ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། 

ཆེ་བསྟོད། མཚན་གནས་ལྟ་བུ་སྤྲོད་པ། ༢།	 གྲོས་བྱེད་པ།	 བཀའ་བསྡུར་གནང་བ།	= ཐག་

གཅོད་གཏན་འབེབས་སམ་བསམ་ཚུལ་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་སླད་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་གཏམ་

གླེང་བྱེད་པ།

confession phil,psycho མཐོལ་བཤགས།	= ཉེས་སྐྱོན་ལྟ་བུ་དྲང་པོར་ཤོད་པའམ་ངོས་ལེན་

བྱེད་ཚུལ།

confidence edu,psycho གདེང་ཚོད།	 སྤོབས་པ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་

སོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་གདེང་སྤོབས།



123 conscription

confidential adm གསང་བ།	= གཞན་ལ་གོ་བསྡུར་དང་ཤོད་མི་རུང་བའམ་གསང་ཉར་

དགོས་པའི་གནད་དོན།

confinement ༡།	 law	བཀག་སྐྱིལ། = བཙོན་འཇུག་གམ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན། 

༢།	med བཙའ་བའི་གནས་སྐབས།	= མའི་མངལ་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་གནས་སྐབས།

confirm adm ༡།	ངེས་བརྟན་བཟོ་བ།	= ངེས་པ་བརྟན་པོའམ་གཏན་འབེབས་བཟོ་བ། ༢།	དངོས་

ར་སྤྲོད་པ།	= དྲང་བདེན་ནམ་དངོས་གནས་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པ།

confirmation adm ༡།	ངེས་བརྟན།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བྱ་གཞག 

༢།	དངོས་དོན་ར་སྤྲོད།	= གནས་ཚུལ་ལམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་བདེན་ཡིན་

པར་ར་སྤྲོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག

confiscation adm,law གཞུང་བཞེས།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གིས་གང་

ཟག་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་བདག་བཟུང་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

conflict of interest pol ཁེ་ཕན་ནང་འཛིངས། = གཞུང་གི་ལས་སྣེ་བ་ཞིག་ལ་མང་ཚོགས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་ཅིང། ཐག་གཅོད་དེས་ཁོ་པ་སྒེར་ལ་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས།

confute adm,law ནོར་འཁྲུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་བ།	 = གང་ཟག་གམ་རྩོད་གླེང་གང་ཞིག་ནོར་

འཁྲུལ་ཡིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ།

congregate adm འཚོག་པ།	འདུ་བ།	འཛོམས་པ། = མཇལ་བཅར་བའམ་ཕྱག་མཆོད་ལྟ་བུའི་

ཆེད་དུ་མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་མཉམ་དུ་འདུ་བ།

conscience phil,psycho	 ཤེས་བཞིན།	 = རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སོྤྱད་ལེགས་ཉེས་ཇི་ཡིན་དཔོྱད་པའི་

སེམས་འབྱུང་ཞིག

conscience money econ བཤགས་ཁྲལ།	= དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཉེས་འཛོལ་བྱས་པའམ། ཡོང་

འབབ་སྦ་སྐུང་བྱེད་མིར་མིང་གསལ་མེད་པར་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

conscript mil དམག་ཁྲལ་པ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དམག་ཞབས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་དགོས་པའི་

བཀའ་རྒྱ་བཏང་བའི་གང་ཟག

conscription mil དམག་ཁྲལ། = གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དམག་ཞབས་སུ་
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ཞུགས་དགོས་པའི་བཀའ་རྩ།

consecutive adm བསྟུད་མར།	= བར་མཚམས་མ་ཆད་པར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་རིམ་པ།

consensus adm,pol	མང་མོས།	བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན།	= དམིགས་བཀར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་

ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུ་མི་དགོས་པར་ཚང་མའི་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསམ་ཚུལ།

consent adm	 ༡།	ཁས་ལེན་པ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱེད་པ། ༢།	ཆོག་མཆན་

གནང་བ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ལུགས་མཐུན་གྱི་གནང་བ་སོྤྲད་པ།

consequence adm མཇུག་འབྲས།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ།

conservancy  environ གཉེར་སྲུང་སྡེ་ཁག = གྲུ་ཁ་དང༌། གཙང་ཆུ། ཡུལ་ལུང་གི་ས་ཁུལ་

སོགས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔོན་རིགས་ལས་བྱེད།

conservation adm བདག་གཅེས།	 	 གཉེར་སྲུང༌། = ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་

རིགས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་གཅེས་སྤྲས།

conservation law phys སོར་གནས་ངེས་སྲོལ།	= མ་ལག་ཅིག་གི་གྲུབ་ཆའི་གཟུགས་ཕུང་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱུང་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང༌། མ་ལག་དེའི་གཟུགས་ཕུང་གི་ཁྱད་ཆོས་

ངེས་ཅན་འགའ་སྟེ། དཔེར་ན་དེའི་གདོས་ཚད་དང༌། ནུས་པ། གློག་ཟུངས་སོགས་དེའི་ཁྱོན་ཡོངས་

ཀྱི་འབོར་ཚད་འགྱུར་མེད་རང་སོར་གནས་པར་བརྗོད་པའི་ངེས་སྲོལ་ཞིག

conservation of charge phys གློག་ཟུངས་ཉར་ཚགས།	= མ་ལག་ཅིག་གི་ནང་ཁྱོན་

བསྡོམས་གློག་ཟུངས་འཕར་ཆག་མེད་པར་གནས་པའི་གཏན་སྲོལ།

conservation of energy phys ནུས་པ་ཉར་ཚགས།	= ནུས་པ་ནི་གསར་དུ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་

ལ་མེད་པར་ཡང་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེའི་རྣམ་པ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བ་

ཙམ་ལས་ནུས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་རང་བཞིན།

conservation of energy for machines phys འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་པ་བདག་སྲུང༌།	

= འཕྲུལ་འཁོར་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེར་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ནུས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ནུས་

ཤུགས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།

conservation of matter phys	བེམ་གཟུགས་ཉར་ཚགས།	= མ་ལག་ཁེར་རྐྱང་བ་ཞིག་

གི་ནང་བེམ་གཟུགས་ཤིག་གསར་སྐྲུན་དང་། རྩ་གཏོར་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་བརྗོད་པའི་སྲོལ་



125 constituency

རྒྱུན་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གཞི་རྩའི་རྩ་འཛིན་ཞིག

conservative pol,phil ༡།	 རྙིང་ཞེན་གྱི།	 རྙིང་ཞེན་ཅན། = གོམས་འདྲིས་ཆེ་བའི་གཤིས་

ལུགས་རྙིང་པའི་རིགས་ལ་གསར་དུ་བཅོས་སྒྱུར་མི་འདོད་པ། ༢།	རྙིང་ཞེན་པ།	= གོམས་སྲོལ་

རྙིང་པའི་རིགས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་མི་འདོད་པའི་གང་ཟག

conservative field phys ཉར་ཚགས་ཁྱབ་ར།	= ཤུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ར་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་དུ་

ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འགུལ་བའི་རྩོལ་བ་དེ་ཕུང་གཟུགས་དེ་ཉིད་

བསྐྱོད་སའི་ལམ་གང་ཡིན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཡིན།

consideration adm བསམ་ཞིབ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་གཏོང་

བའི་བྱ་གཞག

consignee adm,trans གཏོང་ཡུལ།	= དངོས་པོའམ་ཚོང་ཟོག་ལྟ་བུ་གཏོང་སའི་གང་ཟག་

གམ་ཡུལ།

consignor adm,trans གཏོང་མཁན།	= གཞན་ལ་དངོས་པོའམ་ཚོང་ཟོག་གཏོང་མཁན་

གྱི་ཀམ་པ་ཎིའམ་གང་ཟག

consolute temperature phys ཡོངས་འདྲེས་དྲོད་ཚད།	= སྤྱིར་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་བསྲེ་

རུང་བའི་གཤེར་གཟུགས་གཉིས་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྲེ་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་དྲོད་ཚད།

conspicuous adm མངོན་གསལ་དོད་པོ།	= ལས་སླ་བོར་དོ་སྣང་ངམ་མཐོང་ཐུབ་པའི།

conspiracy adm,pol ལྐོག་ཇུས།	ངན་ཇུས།	= ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་བ་

གང་ཞིག་བརྩམ་རྒྱུའི་གསང་བའི་འཆར་གཞི།

constellation astrol,astron	 རྒྱུ་སྐར།	 སྐར་ཁྱིམ།	 = ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གོ་ཡུལ་ཡོངས་

རྫོགས་ཆ་སྙོམས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་དུ་བགོས་པའི་ཆ་རེ་རེ་ནི་རྒྱུ་སྐར་རེ་རེའི་ཡུན་དང༌། རྒྱུ་སྐར་རེར་

རྩིས་ཀྱི་ཚོུད་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཡོད།

constellation feet astrol རྒྱུ་སྐར་རྐང་པ།	 རྐང་པ།	= རྒྱུ་སྐར་རེར་རྐང་པ་བཞི་རེ་དང༌།  

ཁྱིམ་རེར་རྐང་པ་དགུ་ཡོད་པས། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་རྐང་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།  

ཁྱིམ་ཞག ༣༦༠ ཡོད།

constituency adm,pol འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ། = སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་



126constituent 

ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག

constituent pol འོས་འཕེན་པ།	འོས་བླུག་མཁན།	= འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ནང་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན།

constitution pol,law རྩ་ཁྲིམས།	= སྤྱི་ཚོགས་སམ། མངའ་སྡེའམ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཞུང་

གི་འགྲོ་ལུགས་དང་རྩ་འཛིན་རྣམས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག

constructive adm དགེ་མཚན་ལྡན་པའི།	དོན་ཕན་ཅན་གྱི།	= དོན་མེད་དམ་དགེ་མཚན་

མེད་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ་མཁོ་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན།

constructive interference phys མཐུན་ཕྱོགས་ཐེ་ཞུགས།	མཐུན་པའི་ཐེ་ཞུགས།	= 

འཕེལ་འགྲོས་དང་ཟློས་ཕྱོད་མཉམ་པའི་རླབས་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བའི་ཐེ་བྱུས། ཐེ་བྱུས་

དེས་རྐྱེན་པས་རླབས་དེ་དག་གི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་མཐོར་དང་རླབས་དེ་དག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འགུལ་

དཔངས་དང་མཉམ་པའི་འགུལ་དཔངས་རྐྱང་པ་ཞིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

construe adm,lit གོ་དོན་བཀྲལ་བ།	= གོ་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པའམ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པ།

consul pol,com ཚོང་འབྲེལ་དོན་གཅོད།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཚོང་རིགས་ལས་དོན་ཆེད་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ཆོག་པའི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཤིག

consume adm ༡།	བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།	= དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་དང༌། ནུས་པ། བུད་རྫས་སོགས་

བེད་སོྤྱད་བྱེད་པ།  ༢།	ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།	= བཟའ་འཐུང་གི་དངོས་པོ་སོྤྱད་པ། ༣།	(མེས་)བཅོམ་

པ།	= མེ་ལྟ་བུས་ཡོངས་རོྫགས་རྩ་མེད་གཏོང་བ།

consumer com,econ ཉེར་སྤྱོད་མཁན།	= ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་དང་ཞབས་ཞུའི་རིགས་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཎིའམ་གང་ཟག

consumerism com,econ ཉེར་སྤྱོད་རིང་ལུགས།	= ཇི་ཙམ་གྱིས་ཚོང་ཟོག་མང་བ་ལོངས་སུ་

སོྤྱད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་དང། བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེན་

པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བསམ་ཚུལ།

consumption com,econ ཉེར་སྤྱོད།	= གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་པའམ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་

བྱ་གཞག

contagious med འགོས་ཉེན་ཅན།	འགོ་བའི།	= སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་རེག་ཐུག་གི་སྒོ་ནས་ཁྱབ་
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གདལ་དུ་འགྲོ་བའི་ནད་རིགས།

contamination adm འབག་བཙོག	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་མི་གཙང་བར་གྱུར་བའི་རང་བཞིན།

contemporary edu,his,lit ༡།	དུས་མཉམ་པའི།	= དུས་སྐབས་གཅིག་རང་དུ་འབྱུང་བའི། 

༢།	ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི།	= ད་ལྟའི་ཆར་གཏོགས་པའི།

contempt of court law ཁྲིམས་ར་རྩིས་མེད།	= ཁྲིམས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཁས་ལེན་

མི་བྱེད་པར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ།

contents ༡།	lit དཀར་ཆག	= ནང་དོན་དང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ ་ིམིང་གི་གོ་རིམ་འཁོད་པའི་

ཐོ་གཞུང༌། ༢།	adm ནང་རྫས།	= དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྫས།

contingency fund adm,acc ངེས་མེད་དགོས་དངུལ།	 	 གློ་བུར་དགོས་དངུལ།	 = 

གཏོང་ཡུལ་གཏན་འབེབས་མ་བྱུང་བའི་དགོས་མཁོའ་ིའགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུ་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་

དངུལ་འབབ།

contingency plans adm	ངེས་མེད་འཆར་གཞི།	= སྔོན་དཔག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་འབྱུང་ཚེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི།

contingent ༡།	adm ངེས་མེད་ཀྱི།	= སྟེས་དབང་གི་འབྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག ༢།	mil 

ཟུར་བཀོལ་དཔུང་སྡེ།	 = གྲོས་མཐུན་གཞིར་བཟུང་གི་དམག་དཔུང་སོ་སོའ ་ིཐོབ་ཆའི་

དཔུང་སྡེ་ཞིག

contraband adm,law ༡།	ལྐོག་འདྲེན།	= བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་

འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག ༢།	ལྐོག་འདྲེན་དངོས་ཟོག	= རྒྱལ་

ཁབ་ནས་ཕྱིར་འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས། ༣།	 ལྐོག་

འདྲེན་བྱེད་པ།	= བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་

འདྲེན་བྱེད་པ།

contract adm,com གན་རྒྱ།	ཆོད་གན།	= ཕྱོགས་གཉིས་སམ། དེ་ལས་མང་བའི་བར་ལ་ཁྲིམས་

མཐུན་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཞིག

contradict adm,lit ༡། འགལ་ཟླ་བརྗོད་པ། = མི་ཆེ་གེ་མོས་གང་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་པར་

བརྗོད་པ། ༢།	ཁས་མི་ལེན་པ།	ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོའ་ིགཏམ་བཤད་ལ་མོས་
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མཐུན་མི་བྱེད་པ། 

contradiction lit འགལ་བ།	འགལ་ཟླ། = མི་མཐུན་པའམ་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་གཞག

contravene law ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ།	= ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིས་དགག་བྱ་ཡོད་པའི་བྱ་

བ་གང་ཞིག་བྱེད་པ།

control rod phys ཚོད་འཛིན་དབྱུ་གུ།	= བར་རྡུལ་སིམ་འཐེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྡོ་ནག་ལྟ་བུའི་

དངོས་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྕུག་ཐུར་སྟེ། དེ་ནི་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་ཁྲོ་ཐབ་ཀྱི་ནང་གས་ཐོར་གྱི་

ཚད་གཞི་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

controversial adm རྩོད་རྙོག་ཅན།	= མི་མཐུན་པའི་གླེང་སློང་གི་གཞིའམ་གཞིར་གྱུར་པ།

contumacy pol རྩིས་མེད་མཁྲེགས་བཟུང༌།	= རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྩིས་མེད་

དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ལམ།

convection phys	ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ།	= རླན་གཤེར་རང་ཉིད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་རླན་

གཤེར་གྱི་དངོས་པོའ་ིཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཚ་དྲོད་འཕོ་ཚུལ།

convene ༡། adm ཀཿ	འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དོན་ཁག་གཅིག་གི་ཆེད་

དུ་མཉམ་འཛོམས་བྱེད་པ། ཁཿ	འདུ་སྐོང་བྱེད་པ།	= ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་མཉམ་འདུས་དགོས་པའི་

བརྡ་གཏོང་བ། ༢།	law	ཁྲིམས་སར་འགུགས་པ།	= ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ཆེད་འགུགས་བྱེད་པ།

convener adm འདུ་སྐོང་པ། =ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མི།

convention adm ༡།	ལྷན་ཚོགས།	= ས་གནས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ལྟར་རམ་འཆར་ཅན་འོས་

འདེམས་བྱས་པ་མིན་པར། རང་མོས་དང་ལེན་གྱིས་ཚོགས་པའི་ལྷན་འཛོམས་ཤིག ༢།	 གྲོས་

མཐུན།	= དམག་འཐབ་དང༌། ཚོང་འབྲེལ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱལ་

ཁབ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་དབར་འཇོག་པའི་མཐུན་གྲོས།

converging lens phys སྡུད་ཤེལ།	= རང་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་འོད་ཟེར་རྣམས་ཕ་རོལ་གྱི་གནས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུ་པའི་དྭངས་ཤེལ།

conversant adm བྱང་མ།	= ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི།

conversion ༡།	adm འགྱུར་བ།	འགྱུར་ལྡོག	= འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།  
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༢།	phil བརྗེ་སྒྱུར།	= ཆོས་ལུགས་དང༌། སྲིད་དོན་གྱི་ལྟ་གྲུབ། བསམ་ཚུལ་སོགས་གཅིག་ནས་གཞན་

དུ་འགྱུར་ཚུལ།

converter phys ༡།	གློག་སྒྱུར་ཡོ་ཆས།	= སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་རྣམས་ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་ལ་སྒྱུར་

བྱེད་ཀྱི་གློག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྐབས་རེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུའང་བསྒྱུར་བ་ཡོད། ༢།	ཟློས་

ཕྱོད་སྒྱུར་བྱེད།	= ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་ཚད་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་གློག་གི་ལྷུ་ལག་ཅིག

convex lens phys འབུར་ཤེལ།	= དྭངས་ཤེལ་གང་ཞིག་གི་ངོས་གཅིག་ཕྱི་ངོས་སུ་འབུར་བ།

conveyance law མིང་སྒྱུར་ཡིག་ཆ།	= སྐྱེ་བོ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་བྱེད་

པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

convict law	 ༡།	 ནག་ཉེས་སྒྲོག་པ།	 = ཁྲིམས་ཁང་ནང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནག་ཅན་ཡིན་པར་

གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། ༢།	ནག་ཅན།	= ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཙོན་ཁང་

དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ།

convocation edu	བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་སྟོན།	= གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

སོགས་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལེགས་པར་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུའི་དུས་སྟོན་

ཆེན་མོ།

cool compression therapy med བསིལ་དུགས།	 = ཆུ་དང་རྡོ་གྲང་མོ་སོགས་ནད་

དམིགས་སྟེང་དུ་བདུག་པའམ་སྦྱར་ནས་ན་ཟུག་གཅོག་པར་བྱེད་པའི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་མིང༌།

coolant phys གྲང་བསིལ་གཏོང་བྱེད།	= འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་པའམ། 

ཡང་ན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ཏུ་འབབ་སྟེ། ཚ་དྲོད་གཅོག་བྱེད་ཀྱི་གཤེར་རྫས་ཤིག

cooperation adm,econ	 ༡།	མཐུན་འགྱུར།	= ཕན་པའི་རྐྱེན་དང་གྲོགས་དན་དུ་འགྱུར་

བའི་བྱ་གཞག ༢།	མཉམ་སྦྲེལ།	མཉམ་ལས། = ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་

སླད་དུ་ཕན་ཚུན་མཉམ་མཐུན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ།

co-opt adm ཚོགས་འདེམས་བྱེད་པ། = ཚོགས་མི་ངོ་ཡོད་ནས་རྒྱུན་ལས་ལྟ་བུའི་ཚོགས་མིར་

མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱེད་པ།

coordination adm འབྲེལ་མཐུད། = ཁ་ཐོར་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཉམ་བསྡུས་ཀྱིས་གོང་བུ་

གཅིག་ཏུ་བཟོ་བའམ། ཡང་ན་ཆ་ཤས་དེ་དག་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག
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copper metall ཟངས།	= ཁ་མདོག་དམར་ལ་སྨུག་པ་དང། མཉེན་ཞིང་རྡུང་སྣོན་རུང་བའི་ལྕགས་

རིགས་ཤིག་སྟེ། གཡའ་དྲེག་འགོག་ནུས་ལྡན་ལ། དྲོད་དང་གློག་རྒྱུ་སླ་བའི་དངོས་རྫས་བཟང་པོ་

ཞིག་ཡིན། རྡུལ་གྲངས། ༢༩ མཚོན་རྟགས། Cu

copyright pub བསྐྱར་སྐྲུན་བདག་དབང༌།	= རོལ་དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ་དང༌། རི་མོ་བ། དཔེ་

དེབ་རྩོམ་པ་པོའམ་སྒྱུ་རྩལ་བ་སོ་སོས་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་དཔར་འགྲེམས་དང་བསྐྱར་འདོན་གྱི་

ཐོབ་ཐང༌།

coquette soc འཕྲུལ་མོ།	= ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མཛེས་པ་དང༌། ངག་འཇམ་པོས་སྐྱེས་པ་སླུ་བའི་

བུད་མེད།

cordate bot	སྙིང་དབྱིབས།	= ལོ་མའི་རྩ་བ་སྒོར་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་སྙིང་དབྱིབས་འདྲ་བ། ( ཟུར་

སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

cordon adm མཐའ་སྐོར་འགོག་སྲུང༌།	= ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འཛུལ་

ཞུགས་འགོག་ཐབས་ཆེད། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་འཇོག་བཀོད་བྱས་པའི་དམག་མི་དང༌། སྐོར་སྲུང་

བ་སོགས་ཀྱི་གྲལ་སྟར།

coriander bot འཛོམས།	འུ་སུ།	= བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་ལོ་མ་སྡོང་པོ་མེ་ཏོག་རྣམས། གོ་

སྙོད་དག་དང་ཁྱད་པར་མེད། འབྲས་བུ་གའུ་ཁ་སྦྱོར་འདྲ།

coriolis effect phys ཁོ་རིའོ་འབྱུང་འབྲས།	= སའི་གོ་ལའི་རང་འཁོར་གྱི་རྐྱེན་པས་དེ་ཉིད་

ཀྱི་ཁ་ངོས་སུ་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་

ངེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འཁྱོག་འགྲོས། འཁྱོག་འགྲོས་དེ་ཉིད་སའི་གོ་ལའི་ཕྱེད་བྱང་མར་གཡས་

ཕྱོགས་དང་ཕྱེད་ལྷོ་མར་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན།

cormorant pol ཟ་རྔམ་ཅན།	= གོ་གནས་ལ་བརྟེན་པའི་ཁེ་ཕན་ལ་རྔམ་པའི་ཆབ་སྲིད་པ།

cornerstone adm ཟུར་རྡོ།	མེད་དུ་མི་རུང་བ།	= དངོས་པོའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་མེད་

དུ་མི་རུང་བ།

cornflower bot ཞ་ཞུལ་སྔོན་པོ། = ལོ་རེར་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང༌། གཞུང་རྟ་ཁ་གྱེས་པའི་སྡོང་པོ་ཕྲ་

ལ་འདྲོང་པ། སྟེང་དུ་ཤིང་བལ་འདྲ་བའི་བ་སྤུས་ཁྱབ་པ། སྟོད་ཀྱི་ལོ་མ་མདུང་རྩེ་ལྟར་རྣོ་བ། སྡོང་

པོའ་ིརྩེར་མེ་ཏོག་གདུགས་མང་མཐའ་སྔོ་དཀར་དང༌། དཀྱིལ་གྱི་ཆར་དམར་མདངས་ཅན་ཞིག
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coronal suture physiol མཚོག་མའི་འདུས་སོ།	= མགོ་བོའ་ིམཚོག་མའི་རུས་པའི་སྲུབས་སམ་

མཐུད་མཚམས།

coronary failure = heart failure ལ་ལྟོས།

coronation his པྲོག་ཞུ་མངའ་གསོལ།	= ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌། བླ་ཆེན། དཔོན་ཆེན་སོགས་ཁྲི་

ལ་འཁོད་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ།

coroner adm,law འཆི་རྐྱེན་འཚོལ་ཞིབ་པ།	= གློ་བུར་རམ་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་རྐྱེན་འདས་

གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་རྩ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་སྣེ་བ་ཞིག

corporal punishment soc,edu ལུས་ཐོག་ཉེས་ཆད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོར་རྡུང་

རྡེག་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་ཉེས་པ་གཏོང་ཚུལ།

corporation com,econ	 སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི། = ཀམ་པ་ཎི་ཆེན་པོ་ཞིག་གམ་སྤྱི་ཁྱབ་སྟངས་

འཛིན་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་ཀམ་པ་ཎི་མང་པོ་འདུས་པའི་བཀོད་སྒྲིག

corporation tax com,econ ཁེ་ལས་ཚོང་ཁྲལ།	= ཀམ་པ་ཎི་སོ་སོའ་ིཁེ་འབབ་ལ་དཔག་སྟེ་

སྤྲོད་དགོས་པའི་ཁྲལ།

corporative state pol བཟོ་བདག་སྲིད་གཞུང༌།	= ཆབ་སྲིད་ཤོག་ཁག་གཙོ་བོའ་ིའཐུས་

ཚབ་ཡོད་པའི་བཟོ་ལས་པའི་སྲིད་གཞུང༌།

corps ༡།	mil དམག་སྡེ།	= རུ་ཤོག་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་གི་

སྡེ་ཁག་ཆེན་མོ། ༢།	adm རུ་ཁག	= བྱེད་སྒོའམ་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་ཚུད་པའི་སྐྱེ་

བོའ་ིསྡེ་ཁག་ཅིག

corpuscular theory phys	འོད་རྡུལ་རྣམ་གཞག = འོད་ནི་རྡུལ་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ལས་གྲུབ་

པར་འདོད་པའི་རྣམ་གཞག

corrigendum lit ནོར་བཅོས་རེའུ་མིག	= པར་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཁོངས་སུ་ཡིག་ནོར་ཆད་ལྷག་

འབྱུང་རིགས་རྣམས་ལ་ནོར་བཅོས་བགྱིས་པའི་རེའུ་མིག

corrigible lit ནོར་བཅོས་རྒྱག་རུང༌།	= ནོར་བཅོས་སམ་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་རུང་བ།

corruption ༡། adm ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས།	ཕག་གསུག = གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་
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སྐྱེ་བོའ་ིདྲང་བདེན་དང་བཟང་སྤྱོད་མ་ཡིན་པའམ། ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢། ling 

ཟུར་ཆག	 ཟུར་ཆག་གི་བརྡ། = ཐོག་མའི་རྣམ་པ་རང་སོར་མ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཐེབས་

པའི་ཚིག

corvee soc ཁྲལ་འུལ།	འུ་ལག = མི་ཕྱུགས་གང་ཅིས་དངོས་སུ་རྒྱུག་དགོས་པའི་ཁྲལ་རིགས།

cosmic rays phys སྣང་སྲིད་འཕྲོ་ཟེར།	= སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ལ་རྡེག་པར་མངོན་པའི་

ནུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕོ་རྡུལ་དང་གློག་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང༌།

cosmological principle phys སྣང་སྲིད་རིག་པའི་རྩ་འཛིན།	= འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནི་

རྣམ་པ་གཅིག གྲུབ་ཆ་གཅིག ཕྱོགས་གང་ལ་ལྟོས་ཀྱང་འགྱུར་མེད་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པར་བརྟེན་

གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་སྣང་བར་འདོད་པའི་རྣམ་གཞག

cosmopolitism his,pol སྤྱོ་སྙོམས་རིང་ལུགས།	= རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་སུ་ལའང་མ་ཕྱོགས་

པར་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་ཚུལ།

cosmos bot པུནྜ་རི་ཀ = མེ་ཏོག་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལྡན། ཡུལ་གར་ཡང་

ལྡུམ་རར་འདེབས་ཆོག་པ། ལོ་མ་ཕྲ་སིབ་ཉག་ཆེན་ཅན། ངར་བ་ཕྲ་ལྡེམ། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པོ་ཅན།

cost comparison com རིན་གོང་ཞིབ་བསྡུར།	= ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་དང་དངོས་ཟོག་

འདྲ་མིན་ཕན་ཚུན་གྱི་རིན་གོང་བསྡུར་སྟངས།

cost control com རིན་གོང་སྟངས་འཛིན།	= ཀམ་པ་ཎི་དང༌། བཟོ་ལས་བརྒྱུད་རིམ་ལྟ་བུ་

བྱེད་སྒོ་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་གི་འགྲོ་གྲོན་རིན་འབབ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བྱ་གཞག་

གམ་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ།

costal cartilage physiol ལྷ་རུ་རྩེ།	= རྩིབ་མའི་རུས་པ་ལྷ་བ་ཅན་གྱི་རྩེ་མོར་གནས་ཤིང། 

ཡར་སྣེ་བྲང་རུས་དང་འབྲེལ་ནས་གནས་པའི་ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་མིང།

cottage industry com,econ ཁྱིམ་ལས་བཟོ་གྲྭ།	= ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངོས་ཟོག་

རང་ཁྱིམ་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ།

cotton buds med བལ་ཡེ།	ཡེའུ།	= ཤིང་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྣེ་གཅིག་གམ། གཉིས་ཀར་ལ་སྲིན་

བལ་འཇམ་པོས་དཀྲིས་པའི་རྣ་བ་རྔོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

cotton swabs	= cotton buds ལ་ལྟོས།
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cotyledon bot སོན་འདབ།	 = སོན་སྐོགས་ཡོད་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཐོག་མའི་

འདབ་མ།

coulomb phys ཁུ་ལོམ། = ཨེམ་པི་ཡར་གཅིག་ལྡན་གྱི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ནང་

བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་རྒྱུ་བའི་གློག་ཟུངས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

coulomb’s law phys ཁུ་ལོམ་ངེས་སྲོལ། = སོར་གནས་གློག་རྒྱུན་དཔྱད་རིག་གི་གཞི་རྩའི་

ངེས་དོན་ཞིག་སྟེ། གློག་ཟུངས་ཅན་གྱི་རྡུལ་གཉིས་བར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ནི། དེ་གཉིས་ཀྱི་གློག་ཟུངས་

ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་ཐད་ཀར་ཚད་མཉམ་ཡིན་ལ་ཕྲ་རྡུལ་རང་སྒྱུར་དང་ལུགས་ལྡོག་ཚད་

མཉམ་ཡིན་ཚུལ།

council adm ལྷན་ཚོགས།	ལྷན་ཁང༌།	= སློབ་སྟོན་དང༌། འཛིན་སྐྱོང༌། ཁྲིམས་བཟོའ་ིབྱེད་སྒོ་

སོགས་ལག་བསྟར་ཆེད་དམིགས་བསལ་འདེམས་སྒྲུག་གམ། བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིའདུས་

ཚོགས་ཤིག་གམ་དེ་དག་གི་ལས་ཁུངས།

councillor adm ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མི། = ལྷན་ཚོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་ཞིག

counsel adm,edu སློབ་སྟོན།	= ཐག་གཅོད་དམ་ལག་བསྟར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་གནང་རྒྱུའི་བསླབ་བྱ་

དང་ལམ་སོྟན།

counsellor adm,edu སློབ་སྟོན་པ།	= དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སོླབ་སོྟན་གནང་མཁན་གྱི་གང་

ཟག་ཆེ་གེ་མོ།

counter signature adm དོ་མཉམ་མིང་རྟགས།	= ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཉམ་དུ་འགོད་

རྒྱུའི་མིང་རྟགས།

counter-attack adm རྒོལ་ལན།	= དགྲ་བོའམ་ཁ་གཏད་ཀྱིས་ཚུར་འཐབ་རྒོལ་བྱས་པའི་ལན་

དུ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཚུལ།

counterfeit adm ༡།	འདྲ་རྫུན།	འདྲ་བཟོས།	= ངོ་མ་ལྟ་བུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཤིག 

༢།	 འདྲ་རྫུན་བཟོ་བ། = སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་གཏོང་ཆེད་དུ་དངུལ་ལོར་

དང་པར་རིས་སོགས་རྫུན་མ་བཟོ་བ།

counterfoil adm བཅད་ཡ། = སྐྱེ་བོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཅེག་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་སྤྲད་

པའི་ཕྱེད་ཟུར་ཉར་རྒྱུའི་ཆ་ཤས།
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countermand adm ཕྱིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁྱབ།	= སྔོན་དུ་བཏང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་ཕྱིས་སུ་

བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བའམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྱབ།

counterpart adm དོ་ཡ། = གཞན་གྱི་བྱེད་ལས་སམ་གནས་བབས་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་

པོའམ་གང་ཟག

counterplot adm ངན་བྱུས་ཡ་ལན།	= ལྐོག་བྱུས་གཞན་ཞིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་བཤམས་པའི་

ལྐོག་བྱུས་ཤིག

countersign adm དོ་མཉམ་མིང་རྟགས་འགོད་པ།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་

པའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་སླར་མིང་རྟགས་འགོད་པ།

county his,pol རྫོང༌།	= ཨིན་ཡུལ་དང་ཨ་རི་ལྟ་བུ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་སའི་ས་

ཁུལ་ཞིག

coup de’tat pol སྲིད་དབང་བཙན་འཕྲོག	= སྐྱེ་བོ་གཅིག་གམ་དུ་མས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་

ཆའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་གཞག

court martial mil ༡།	དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཁང༌།	= དམག་དཔུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཆེད་སྐོང་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག ༢།	 དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་

གཅོད་བྱེད་པ།	= དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ།

courtesy adm ལུགས་བསྟུན།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་བརྩི་བཀུར་གྱི་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ།

covenant pol དམ་ཡིག	གན་རྒྱ།	= ལུགས་མཐུན་གྱིས་རྟགས་ཐམ་འཁོད་པའི་གྲོས་མཐུན་

ཡིག་ཆ།

coward psycho སྡར་མ།	= སྙིང་སྟོབས་དང༌། བློ་ཁོག་མེད་པའི་གང་ཟག

cranial nerves physiol ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ།	= ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་གཙོ་བོ་ཀླད་པའི་རྒྱ་

དར་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ནས་ཐད་ཀར་གྱེས་པའི་ཀླད་པའི་ཆུ་རྩའམ་དབང་རྩའི་མིང༌།

cranium physiol ཀླད་ཁྱིམ།	= མིའི་མགོའ་ིསྤྱི་གཙུག་གི་ཕོར་པ་སྦུབས་པ་དང་འདྲ་བའི་རུས་

པ། སྨན་གཞུང་དུ། ཀླད་ཁྱིམ་རུས་པའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ན། ཞེས་པའི་ཀླད་པའི་ཁྱིམ་མོ།

creche adm	 བུ་བཅོལ་ཁང༌།	 = ཕ་མ་ལས་ཀ་སོགས་སུ་བསྐྱོད་རིང་དུ་བྱིས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་མ་
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འབྱར་རྣམས་བལྟ་ཉར་བྱེད་སའི་གནས།

credit card com བུན་བྱང༌།	= དངུལ་ཁང་ངམ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་

འཕྲལ་མཁོའ་ིཅ་དངོས་དང༌། ཞབས་ཞུའི་རིན་འབབ་རྗེས་སོར་སྤྲོད་འཇལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བེད་

སྤྱོད་ཆེད་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག

creeper bot ས་འཛིན་སྡོང་པོ།	= སར་ཉལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང།

cremation ca,soc པུར་སྦྱོང༌།	= མི་འདས་པོའ་ིཕུང་པོ་སྲེག་སྦྱང་ངམ་སྦ་འཇོག་བྱེད་ཚུལ།

cress bot	 ཁྲག་ཁྲོག = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ། རྩ་བ་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་ཁ་སྤུ་ལྟ་བུའི་སྤུ་ཕྲན་

ཐར་ཐོར་ཡོད་པ། སྡོང་རྐང་ལྗང་ཁུ་ཕྲ་མོ་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་ཞིང་ཡལ་ག་གྱེས་པ། མེ་ཏོག་འདབ་བཞི་

དཀར་ཞིབ་འཆར་བ། གང་བུ་གོར་ལེབ་ཆུང་ངུ་ཉག་ག་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་རེ་འདོགས་པ་ཞིག་

ཡིན། ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་གྲོང་འདབས་དང༌། རྩིག་ཟུར། ལམ་འགྲམ། ཞིང་རྒོད། ཁང་ཐོག་སོགས་

གང་སར་སྐྱེ།

crew adm,trans	ཁི་རུ་ལས་བྱེད།	= གནམ་གྲུ་དང་གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས།

crime law ནག་ཉེས།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་རུང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག་

གམ་བྱེད་སོྒ་ཞིག

criminal law ༡།	ནག་ཅན།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའམ་ཉེས་ཆད་འཕོག་

པའི་གང་ཟག  ༢།	ནག་ཅན་གྱི།	= ཁྲིམས་འགལ་ལམ་དེའི་ཉེས་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི།

criminal court law	 ནག་ཅན་ཁྲིམས་ར།	 = ཉེས་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞུ་

གཏུག་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་སའི་ཁྲིམས་རྭ།

criminology law ནག་དཔྱད་རིག་པ། = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌། ནག་ཅན་གྱི་

རང་གཤིས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རིག་པ།

cripple med ཞ་བོ།	= རྐང་ལག་གང་རུང་ལ་སོྐྱན་ཞུགས་ཏེ། རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དུ་བེད་སོྤྱད་མི་ཐུབ་པའི་

གང་ཟག

crisis adm གཉན་འཕྲང༌། = བཟང་ཕྱོགས་དང་ངན་ཕྱོགས་གང་དུ་འགྲོ་བ་ཆ་མ་རྟོགས་པའི་

འགག་མཚམས།



136criteria 

criteria adm ཚད་གཞི།	ཚད་འཛིན་ཆ་རྐྱེན།	= གང་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་

པའམ། ལག་བསྟར་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཚད་འཛིན་བྱེད་ས།

critical angle phys	ཁུག་མཚམས།	ཉེར་མཁོའ་ིཟུར་ཁུག	= འོད་ཟེར་ཞིག་དང་དེ་ཕོག་སའི་

དངོས་པོའ་ིངོས་དབར་གྱི་ཁུག་ཟུར་ཞིག་སྟེ། ངོས་དེ་ནས་འོད་ཟེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྡོག་འཕྲོ་

བྱེད་པའི་གནས།

critical mass phys ཉེར་མཁོའ་ིབོངས་ཚད།	ཉེར་མཁོའ་ིགདོས་ཚད།	= རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལུ་གུ་

བརྒྱུད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཅིག་རྒྱུན་བསྲིང་པར་མཁོ་བའི་འབར་གས་རུང་བའི་ཉུང་མཐའི་རྒྱུ་ཆ།

critical temperature phys ཉེར་མཁོའ་ིདྲོད་ཚད།	= དྲོད་ཚད་དེ་དང་བརྒལ་ན་གནོན་

ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྤྲད་ཀྱང་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པའི་དྲོད་ཚད།

criticism adm སྐྱོན་བརྗོད།	= ནོར་འཁྲུལ་ལམ་ཆ་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་བཏོན་བྱས་ཏེ། མོས་

མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཚུལ།

crocus bot ཁ་ཆེ་གུར་གུམ།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེས་པའི་སྡོང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རྩི་སྨན་རིགས་ཀྱི་

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་རྩ་བ་དཀར་པོ་རྡོག་གཅིག་དབྱིབས་ཧྲིལ་པོ་སྒོག་གཅིག་མ་དང་

འདྲ་བ། ཆེ་ཅུང་ལོ་ཇི་སོང་གི་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ། སྐྱི་པགས་སྲབ་པོས་བཏུམས་པ། ལོ་མ་ཐོག་

མར་ཁ་བུས་དུས་སུ་སྐྱི་པགས་སྔོ་སྐྱ་སྲབ་མོས་བཏུམས་ཏེ་སྙུང་རིལ་དབྱིབས་ལྟར་སྐྱེ།

crossing the floor pol ཚོགས་པ་བརྗེ་སྒྱུར།	= ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིས་རང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་ཁག་དོར་ནས་ཤོག་ཁག་གཞན་ལ་སྤོ་བ།

cucumber bot ཁི་ར།	= ཤིང་སྡོང་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བ། འབྲས་བུ་

ནར་མོ་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་ཁ་དོག་ལྗང་ནག  ནང་ཤ་དཀར་པོ་ཆུ་ཅན་ལ་འབྲུ་གུ་ཡང་དཀར་པོ་

ཕྲ་ལ་ཆུང་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། གནམ་གཤིས་དྲོ་བའི་ཡུལ་གྱི་སྐམ་ས་དང་ཞིང་སར་འདེབས་

འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

culprit law	ཉེས་ཅན།	= ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

culture his,soc རིག་གཞུང༌།	ལེགས་སྦྱངས།	= འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་འཕེལ་རིམ་དང༌། རྣམ་

དཔྱོད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་དང༌། སྤྱོད་ཚུལ་རྣམས་གོམས་གཤིས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ངོ་བོར་

རྒྱུན་འཇགས་སུ་གནས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག
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cumin bot ཟི་ར་དཀར་པོ།	= ལོ་མ་སྒྲོ་དབྱིབས་ཞིབ་བུ་ཉག་ག་ཅན་གསུམ་ཚུགས་སུ་རེས་མོས་

ཚུལ་དུ་འཆར་བ། འབྲས་བུའི་མདོག་ཁམ་སྐྱ་དང་དབྱིབས་འཇོང་ནར་སུལ་རིས་ཡོད་པ་གོ་སྙོད་

དང་ལ་ལ་ཕུད་འདྲ་བ་གདུགས་དབྱིབས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན།

curfew adm,law ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ།	= དམག་འཁྲུག་དང་སྤྱི་མང་ཟིང་ཆའི་སྐབས་སུ་དམག་

མིའམ། ཡང་ན་སྐོར་སྲུང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་

དགོས་པའི་དུས་ཚོད།

curie phys ཀྱུ་རཱི།	= འགྱེད་འཕྲོའ་ིཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཅན་གྱི་རྫས་ཤིག་སྐར་

ཆ་རེར་གས་ཐོར་འགྲོ་ཐེངས་ ༣་༧ x ༡༠-༡༠ གི་གྲངས་འབོར་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།

currency com,econ དངུལ། = ཅེག་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཁང་ནས་འདོན་ལེན་ཆོག་པའི་

དོང་ཙེ་དང་ཤོག་དངུལ་སོགས།

current phys གློག་རྒྱུན།	= བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུ་བའི་གློག་ཟུངས།

curriculum edu བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན།	= སློབ་གྲྭ་དང༌། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། གཞན་ཡང་ཤེས་

ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁག་ཏུ་སློབ་ཁྲིད་དམ་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་བརྒྱུ  དུ་རིམ་ཁོངས་སུ་འཇོག་པའི་ནང་

དོན་ཁག

curriculum vitae(cv) adm མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཤེས་

ཡོན་སོླབ་སོྦྱང་དང༌། ལས་ཀའི་ཉམས་མོྱང༌། གྲུབ་འབྲས་ཇི་འཐོབ། མ་འོངས་བྱེད་འཆར་སོགས་འཁོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

curtail adm ཉུང་དུ་གཏོང་བ།	ཐུང་དུ་གཏོང་བ། = གྲངས་འབོར་དང་དུས་ཡུན་སོགས་ཇེ་ཉུང་

ངམ་ཇེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ།

curvilinear motion phys	འཁྱོག་འགུལ།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གིས་རྒྱུ་ལམ་འཁྱོག་པོ་ཞིག་

བརྒྱུད་དེ་བགྲོད་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

cusp astrol ས་མལ་དབྱེ་མཚམས།	= ལས་སམ་བྱ་གཞག་འདྲ་མིན་བཅུ་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་

པའི་ཐིག་གམ་བཅད་མཚམས།

custodian adm བདག་སྲུང་བ།	ལྟ་སྲུང་བ། = སྲུང་སོྐྱབ་དང་བལྟ་སོྐྱང་གི་འགན་ཁུར་ལེན་མཁན་

གྱི་གང་ཟག
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custody law བཀག་ཉར།	= དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་བཤེར་ཆེད་ཁྲིམས་ཁང་དུ་མ་གཏུག་བར་དུ་

བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་འོག་གནས་པ།

cuticles physiol སེན་སྐྱི།	སེན་ཤ	= ལག་པ་དང་རྐང་པའི་སེན་མོའ་ིརྩ་བའི་པགས་པའི་མིང༌།

cycle of the planet astrol གཟའི་འཁོར་དུས།	= གཟའ་སོ་སོའ་ིའཁོར་ལམ་ཐོག་སྐོར་བ་

ཆ་ཚང་གཅིག་འཁོར་བའི་དུས་ཡུན།

cycloalkane chem ཨལ་ཀེན་ཁོར་མོ་གསུམ་སྦྲེལ།	 = ཉུང་མཐར་ནག་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་

གསུམ་སྒོར་དབྱིབས་སུ་སྦྲེལ་བ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཡང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་དང་འཕྲད་པའི་

འདུས་རྫས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བ།

cyclohexane chem ཁོར་མོ་དྲུག་སྦྲེལ།	= འབར་ནུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་བའི་གཤེར་

རྫས། རྡོ་སྣུམ་དང་བེན་ཛེན་ལས་བྱུང་ཞིང༌། ནེ་ལོན་དང༌། བཀྲག་རྩི། བཞུར་རྫས་སོགས་བཟོ་རྒྱུར་

བེད་སྤྱོད་བྱེད།

cyclopentane chem ཁོར་མོ་ལྔ་སྦྲེལ།	= ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་པའི་གཏེར་རྫས་རྡོ་

སྣུམ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག  དེ་བཞུར་བྱེད་དང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་བུད་རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

cyclopropane chem པོར་པེན་ཁོར་མོ་གསུམ་སྦྲེལ།	= འབར་འགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཞིང་ཁ་

དོག་བྲལ་བའི་རྫས་རླངས་ཤིག དེ་སྦིར་སྨན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

cyclotron phys རྡུལ་ཕྲན་སྐོར་བྱེད།	= གཏན་དུ་གནས་པའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་སྤྱད་དེ། ཕྲ་རྡུལ་

རྣམས་དུང་འཁྱིལ་དུ་འཕུལ་འདེད་ཀྱིས་མྱུར་ཚད་སྤོར་བའི་ཡོ་ཆས།

cynic psycho དོགས་འཛིན་ཅན། = མི་རྣམས་རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་གཉེར་བ་མ་གཏོགས་

གཞན་གྱི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་མེད་པར་འདོད་པའི་སྐྱེ་བོ།

cyst med ཆུ་སྐྲན།	= ཕྱི་ཡི་ཤ་པགས་དང་ནང་གི་དོན་སོྣད་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཆུ་ལྒང་ལྟར་

སྐྱེས་པའི་སྐྲན།

cystitis med ལྒང་པའི་གཉན་ཚད།	= ལྒང་པར་ཚ་བ་ཞུགས་ནས་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

cystolith med ལྒང་པའི་རྡོ་སྐྲན།	= དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ལྒང་པའི་རྩ་མིག་ཏུ་གྲམ་ནས་དྲི་ཆུའི་དྲོད་

ཀྱིས་ཡུན་དུ་བཙོས་ཤིང་རླུང་གིས་གོང་བུར་བསྒྲིལ་བའི་མིང་སྟེ། རྟགས་སུ་དྲི་ཆུ་འགག་ཅིང༌། རྒྱུ་

ཞབས་དང་ཆུ་སོའ་ིགནས་སུ་ཟུག་གཟེར་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ཞིག་གོ།
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dais theatr སྟེགས་བུ།	སྡིངས་ཆ།	= ཁང་ཆེན་ནམ་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་

སྡིངས་ཆ།

dak comn 	 སྦྲག	ཌཱཀ	= ཡིག་འཕྲིན་སྐྱེལ་གཏོང་གི་ལས་དོན་ཏེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཌཱཀ་གི་ཟུར་

ཆག་གོ།

dak bungalow adm ཡིག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌།	སྦྲག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌།	= གནའ་དུས་རྒྱ་གར་

ནང་ཨ་དྲུང་དང༌། གཞུང་གི་ལས་སྣེ་བ་དག་གིས་འཕྲལ་སེལ་ཚུགས་སར་བེད་སྤྱོད་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་

པའི་གཞུང་ཁང་གང་ཞིག་སྟོང་པ་ཡོད་ཚེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག

dalton = atomic mass unit ལ་ལྟོས།

damages law སྐྱོན་གསབ།	= ཁྲིམས་འགལ་ནག་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་གིས་བྱས་ཉེས་

ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་སྦྱོར་བྱེད་པོར་གྱོང་གུན་ཕོག་པ་ཕྱིར་གསབ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད།

dandelion bot ཁུར་མང༌།	= མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཁུར་དཀར་ཏེ། སེར་པོ་ཤར་བ་ཁུར་ནག་ཡིན། 

གང་ཡང་མེ་ཏོག་འདབ་སྟོང་ལྡན། སྡོང་སྦུབས་ཁོང་སྟོང་གདུགས་ཡུ་འདྲ། གང་ནས་བཅད་ཀྱང་

འོ་མ་འབབ། ལོ་མ་ཕྲ་སྣུམ་ཉག་ག་ཅན།

danger money adm ཉེན་དོད།	= ལས་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ལུས་སྲོག་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་

ལས་ཀ་བྱེད་པའི་ལས་གླ་འཕར་མ་ཞིག

dark energy phys མི་མངོན་ནུས་པ།	ནུས་ནག	= འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འཐེན་

ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པར་འགོག་རྒོལ་གྱིས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བར་

འདོད་པའི་ཚོད་དཔག་རང་བཞིན་གྱི་ཤུགས་ཤིག

dark half of the moon astrol ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས།	 	མར་ངོ༌།	= ཟླ་བའི་དམར་ཆ་

འཕེལ་བའི་དུས།  བོད་ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༣༠ བར།

dark matter phys མི་མངོན་པའི་བེམ་རྫས།	ནག་གཟུགས།	= འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ལ་

བརྟེན་ནས་འཐེན་ཤུགས་དེ་ཡོང་ས་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཡོད་དགོས་པར་འདོད་ཀྱང༌། ད་
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བར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བ་ཞིག

day astrol ༡།	ཉིན་ཞག	= ཆུ་ཚོད་ ༢༤ བདག་ཉིད་ཀྱི་དུས་ཡུན།  ༢།	ཉིན་མོ།	= ནམ་ལངས་

ནས་ཉི་མ་མ་ནུབ་བར་གྱི་དུས་ཚོད།

day book adm	ཉིན་དེབ།	= ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ཐོ་འགོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་དེབ།

deadline adm	 དུས་བཀག	 = ལས་དོན་གང་ཞིག་དུས་ཚོད་དེ་གའི་ནང་ཚར་དགོས་པའི་

བཅད་མཚམས།

deadlock adm རང་འགགས།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་མུ་མཐུད་མདུན་སོྐྱད་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

deaf-mute edu,psycho འོན་ལྐུག	= རྣ་བ་འོན་ཞིང་ངག་ལྐུགས་པའི་མི།

dearth adm དཀོན་པོ།	= གྲངས་འབོར་རམ། ཡང་ན་མཁོ་སྤྲོད་འདང་ངེས་མེད་པ།

death camp adm	གསོད་གནས། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་བཙོན་པ་རྣམས་འཆར་

གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་སའི་གནས་ཤིག

death rate adm,soc འཆི་འདས་གྲངས་ཚད།	= དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་མི་གྲངས་

བརྒྱ་རེའམ། སྟོང་རེའི་ནང་འཆི་འདས་ཇི་བྱུང་གི་གྲངས་ཚད།

death toll adm ཤི་གྲངས།	= དམག་འཁྲུག་དང༌། རང་བྱུང་གོད་ཆག་ལྟ་བུའི་དོན་རྐྱེན་གྱིས་

འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་མིའི་གྲངས་འབོར།

death warrant law སྲོག་ཐོག་བཀའ་རྒྱ།	= སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་

ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱའམ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཡིག

deathtrap adm	སྲོག་རྙི།	སྲོག་ཉེན་ཡོད་ས།	= སྲོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཉེན་ཚབས་འབྱུང་སྲིད་པའི་

གནས་སྟངས་སམ། ཡང་ན་ཕྱིའི་བཀོད་པ་ཞིག

debacle adm ཆག་སྒོ།	= གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་གི་འགྱུར་བ་ཞིག

debar adm བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ།	བཀག་འགོག་བྱེད་པ།	= གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་གིས་ལས་དོན་ལྟ་བུ་བརྩམ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ།

debenture econ,com བུན་སྐྱེད་གན་འཛིན། = བཟོ་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་མ་རྩ་བུན་འཇོག་



141 deceased

བྱས་པར་སྐྱེད་འབབ་ཕྱིར་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་སོགས་གསལ་བའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ།

debit acc སོང་ཁྲ།	= རྩིས་ཤོག་ནང་བུན་ཐོ་དང་སོང་ཐོ་འགོད་སའི་ཀ་ཐིག

debris archit ས་རོ་རྡོ་རོ།	ཞིག་རོ།	= གཏོར་བཤིག་གམ་ཆག་གྲུམ་གོག་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་པའི་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ལྷག་རོ།

debt econ	བུ་ལོན།	= གཞན་གྱི་ལག་ནས་བསྐྱིས་པའི་རྒྱུ་ནོར།

debtor econ བུན་ཅན།	 བུ་ལོན་ཅན།	= དངུལ་དང་འབྲུ་རིགས་སོགས་གཡར་བའི་སྐྱིན་པ་

འཇལ་དགོས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྒྲིག་འཛུགས་སམ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག

debtor nation econ བུན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ།	 བུན་ལེན་རྒྱལ་ཁབ།	= སྐྱེད་ཀ་དང་ཁེ་

འབབ་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་ཚུར་ཡོང་འབབ་ལས་མང་བ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ལ་ཕར་སྤྲོད་དགོས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ།

debunk adm ཐེར་འདོན་བྱེད་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་ནོར་བའམ་རྫུན་པ་ཡིན་པར་གསལ་

སྟོན་བྱེད་པ།

debut theatr,sport ཐེངས་དང་པོར་ཐོན་པ།	དང་ཐོན།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་མདུན་

སར་འཁྲབ་སྟོན་ནམ་བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་ཐོག་མར་སྤེལ་བའི་གནས་སྐབས།

decadence psycho,ling ཉམས་ཚུལ།	= དམིགས་བསལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་དང༌། 

རྩོམ་རིག སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

decamp adm སྒར་བྱོལ་བྱེད་པ།	གློ་བུར་བྲོས་བྱོལ་བྱེད་པ།	= སུ་ལའང་མ་བཤད་པར་གློ་བུར་

རམ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ།

decanate astrol གསུམ་ཆ།	= ཁྱིམ་གཅིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ནམ་དུས་ཡུན་གྱི་གསུམ་ཆ་གཅིག

decane chem	ཌེ་ཀེན།	= རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཐད་ཀར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་བའི་ཡང་རླུང་དང་ནག་

རྫས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་གཤེར་རྫས་ཤིག

decapitation pol དབུ་ཉེས།	 = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཁུར་ནས་ཕྱིར་

འབུད་གཏོང་བ།

deceased adm ཚེ་འདས།	འདས་པོ། = ཉེ་ཆར་འདས་གྲོངས་ཟིན་པའི་མི།
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decentralization adm,pol དབུས་སྡུད་མ་ཡིན་པ།	= དབུས་ཀྱི་དབང་ཆ་སོགས་ས་གནས་

སམ་སྡེ་ཁག་འོག་མར་ཆ་བགོས་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

decimal coinage numis,adm བཅུ་ཟུར་ཊམ་རྩིས། = གཏན་འབེབས་རྩི་གཞི་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཉིད་དུམ་བུ་ཆུང་བ་བཅུའམ་བརྒྱར་བགོ་ཐུབ་པའི་ཊམ་རྩིས་ལམ་ལུགས་ཤིག

decolonization his,pol	མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་ལས་གྲོལ་བ།	= སྔར་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་སྤྲོད་ཚུལ།

decorum soc མཐུན་སྤྱོད།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའི་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ།

decree adm བཀའ་ཤོག	= གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ཐག་བཅད་

པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ།

decree nisi adm དུས་བཀག་བཀག་རྒྱ།	= བཟའ་མི་ཁ་བྲལ་གྱི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་

བར་གྱི་ཚོད་ལྟའི་དུས་བཀག

deductible adm,com གཅོག་འོས།	འཕྲི་རུང་བའི།	= རིན་གོང་ལྟ་བུ་གཅོག་ཆ་བྱ་རུང་བ།

deduction adm,com གཅོག་འཕྲི།	གཅོག་ཆ།	= རིན་གོང་ལྟ་བུ་གཅོག་ཆ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

deface adm བཟོ་ཉེས་གཏོང་བ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཆེད་མངགས་འཕྲོ་བརླག་

གཏོང་བ། 

de facto adm,pol དོན་དངོས་ཀྱི།	= དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཏེ། གང་སྣང་བ་ལྟར་མ་ཡིན་

པའམ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཡིན་དགོས་པ་དེ་མིན་པ། 

defalcation adm,law ༡།	ཧམ་ཟོས།	= གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་དངུལ་དང༌། རྒྱུ་ནོར་

སོགས་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་གཏོང་བ། ༢།		བར་ཟོས།	= གཞན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞག་

པའི་དངུལ་དང༌། རྒྱུ་ནོར་དག་ཤེས་རྟོགས་སམ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་གང་ཟག་སྒེར་གྱིས་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་པ།

defamation law མཚན་ཤས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཚིག་ངན་དང་། བདེན་པ་མིན་པའི་

སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་མིང་ཤས་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

default law ༡།	ཁྲིམས་རྭར་ཕྱིས་སྐྱོན།	= ཁྲིམས་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་ངོ་བཅར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ། ༢།	ཉེས་
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སྒྲོག	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་འཛོལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

defence adm,mil སྲུང་སྐྱོབ།	འགོག་སྲུང༌།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཙན་རྒོལ་དང་

སྐྱོན་འཛུགས་སོགས་ལས་སྐྱོབ་པའི་བྱ་གཞག

defendant law དག་འབུད་བྱེད་པོ།	 ཉེས་འཛུགས་བྱ་ཡུལ།	= ཁྲིམས་རར་ནག་ཉེས་སྐྱོན་

འཛུགས་བྱས་པའི་གང་ཟག

defer adm ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ།	= དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ།

defiance adm རྩིས་མེད།	བཀའ་རྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ།	= དབང་འཛིན་པའི་བཀའ་ལ་བརྩི་

བཀུར་དང་ལེན་མི་ཞུ་བར་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་བྱ་གཞག

deficiency adm,med ཉུང་སྐྱོན།	= དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འདང་ངེས་མེད་པའམ། 

ཡང་ན་མེད་པའི་གནས་སྐབས།

deficit adm,eco བྱུང་སོང་ག་འཛོལ།	འཕར་སོང༌།	= འགྲོ་གྲོན་དང་སྔོན་རྩིས་ལྟ་བུར་ཚུར་

ཡོང་སྒོ་ལས་ཕར་གཏོང་སྒོ་ཆེ་བའི་དངུལ་འབབ།

deflation com,econ གཅོག་ཐབས།	= དངུལ་ལོར་ཁྱབ་འཕེལ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དངུལ་གྱི་

རིན་ཐང་ཆག་གཞིའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཐབས་སུ། དངུལ་དཀོན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག

deforestation environ ཤིང་ནགས་རྩ་གཏོར།	ནགས་ཚལ་འབྲེག་གཅོད།	= ཤིང་ནགས་ས་

ཁུལ་གྱི་ཤིང་སྡོང་ཕལ་མོ་ཆེའམ། ཡོངས་རྫོགས་བསལ་འདོན་དང་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚུལ།

defraud law བསླུས་པ།	= གང་ཟག་སྒེར་རམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་བྱས་ཏེ། 

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་ནས་དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་ལེན་པ།

defray adm གྲོན་དངུལ་སྤྲོད་པ།	= གང་ཞིག་གི་རིན་གོང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་ཤིག་འཇལ་སྤྲོད་

བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

defy adm བརྩི་འཇོག་མི་བྱེད་པ།	དང་ལེན་མི་བྱེད་པ།	= གང་ཟག་གམ་བསམ་ཚུལ། ཁྲིམས་

ལུགས། ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་སོགས་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་པའམ་བརྩི་སྲུང་མི་བྱེད་པ།

degradation adm གནས་ཕབ། ཞན་དུ་གཏོང་བ། = གོ་གནས་འོག་མར་འབེབས་པའམ་

དངོས་པོའ་ིསྤུས་ཚད་ལྟ་བུ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བ།
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de jure adm,pol ཁྲིམས་མཐུན་གྱི།	 ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི།	= དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་པ།

delay adm དུས་འགྱངས་གཏོང་བ།	འགྱངས་པ།	= དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ནར་འགྱངས་བྱེད་པ།

dele jrn,pub གསུབ་རྟགས།	 (སུ	x)	= ཞུ་དག་སྐབས་ཡི་གེ་འམ་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཕྱིར་འདོན་

དགོས་པའི་མཚོན་རྟགས། 

delegate adm,pol ༡།	ཀཿ	སྐུ་ཚབ་གཏོང་བ།	འཐུས་མི་གཏོང་བ། = སྐུ་ཚབ་བམ་འཐུས་མིར་

གཏོང་བ། ཁཿ		དབང་ཆ་སྤྲོད་པ།	= དབང་ཆའམ་དབང་ཚད་སྤྲོད་པ། ༢།	སྐུ་ཚབ།	འཐུས་མི།	

= གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་གཏོང་བའི་གང་ཟག

delegation adm,pol སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ།	འཐུས་མིའི་ཚོགས་པ།	= འཐུས་མིའམ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་

སྡེ་ཁག་ཅིག

delete jrn,pub སུབ་པ།	= ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ནས་ཡིག་ནོར་དང༌། ཚིག་ལྷག་སོགས་ཕྱིར་

དབྱུང་བའམ་འབྲི་སུབ་གཏོང་བ།

deleterious adm གནོད་པ་ཅན། = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ནམ་ཕོག་

ཐུག་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཅན།

deletion jrn,pub འབྲི་སུབ།	ཕྱིད་སུབ།	= ཡིག་འབྲུ་ལྟ་བུ་སུབ་པའི་བྱ་གཞག

deliberation adm,edu ཞིབ་བསྡུར།	= བསམ་གཞིགས་དང་གོྲས་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

delimitation adm,pol ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད།	= དབྱེ་མཚམས་སམ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་

དབྱེ་འབྱེད།

delinquency adm ༡།	འཐུས་ཤོར།	= ལས་འགན་དང༌། དམ་བཅའ། འགན་ཁུར་སོགས་

བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། ༢།	ཁས་ལེན་མི་འོས་པ།	ཁྲིམས་འགལ། = ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བའམ་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

delirium tremens med འཆོལ་འདར།	ཆང་འདར།	= ཆང་རག་ཡུན་རིང་སྤྱོད་ཐལ་ཆེ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་འདར་བ་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས།
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delphinus astrol,astron དབོ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་

ལྟར་གྱི་སྐར་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

deltoid bot སོག་དབྱིབས།	= ཟུར་གསུམ་འདྲ་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལོྟས། ) 

deltoid muscle physiol ལུག་གཞུག = དཔུང་པའི་ལུག་གཞུག་སྟེ། དབྱིབས་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་

བཏགས་པའི་དཔུང་ཚིགས་ནས་དཔུང་པའི་གདོང་ལ་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་མཆིས་པའི་

ཤ་གནད་ལུག་གི་མཇུག་མ་དང་འདྲ་བའི་མིང༌།

deltoidpectoral lymph node anat རྨེན་བུ་སྨུག་པོ།	= ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱས་ན་ཁྱི་ཁོྲས་

པ་ལྟར་མཆན་ཁུང་དུ་ཉེར་ཉེར་བྱེད་པ་དེའི་སྣ་ནས་གྱེན་དུ་སོར་ལྔ་བཅལ་བའི་སར་གནས་པའི་དཔུང་

པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

demagogue pol ༡།	མགུ་གཏམ་ཤོད་པ།	= སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་འདེམས་ས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་

ཚོའི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐབས་ཆེད་ཀུན་སོླང་གཙོ་བཟུང་གི་གཏམ་བཤད། ༢།	མགུ་གཏམ་པ།	= 

སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་འདེམས་ས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་ཚོའི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐབས་ཆེད་ཀུན་སོླང་

གཙོ་བཟུང་གི་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན།

demarcation adm,pol དབྱེ་མཚམས།	= བཅད་མཚམས་སམ། ཡང་ན་ས་མཚམས་ཀྱི་རྟགས།

dementia med དྲན་ཤེས་འཕྱོ་བ།	 སེམས་འཆོལ།	= གློ་བུར་འཇིགས་སྐྲག་དང། མྱ་ངན་

སེམས་སྡུག་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དོན་སྙིང་དང། དེར་བརྟེན་ཡིད་ལ་ཕོག་ཐུག་ཚབས་ཆེ་ཤོར་ནས་

དྲན་པ་ཉམས་ཤིང། བརྗེད་ངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་རྒྱུད་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

demilitarize mil དམག་ཤུགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པ།	= དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་

གྲོས་མཐུན་བཞག་རྗེས་སུ་ས་ཁུལ་དེ་གའི་ནང་གནས་མུས་ཡིན་པའི་དམག་མི་དང༌། གོ་མཚོན། 

དམག་དཔུང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བཀག་འགོག་གམ་མེད་པར་བཟོ་བ།

demobilization mil དམག་སྐུལ་ཕྱིར་བསྡུ།	= དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་བྱུང་བའི་རྗེས་

སུ་དམག་སྐུལ་བརྒྱབ་པའི་མི་འགྲོ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་གཏོང་ཚུལ།

demobilize mil དམག་ཁོངས་ནས་སློག་པ།	 = དམིགས་བསལ་དམག་འཁྲུག་མཇུག་སྒྲིལ་

མཚམས་སུ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དམག་ཞབས་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་སློག་གཏོང་བ།

democracy pol མང་གཙོ། = འོས་བསྡུའི་ན་ཚོད་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་རང་དབང་དང་འདྲ་
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མཉམ་གྱི་མཉམ་ཞུགས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཆབ་འབངས་མང་མོས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར།

democratic pol མང་གཙོའི།	= དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སམ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

demography adm,soc མི་འབོར་གྲངས་རྩིས།	= གསར་སྐྱེས་དང་རྐྱེན་འདས་ཀྱི་གྲངས་

འབོར་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང༌། དེ་དག་གིས་མི་འབོར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

demolish adm	རྩ་གཏོར་གཏོང་བ།	བཤིག་པ།	= དམིགས་བསལ་ཁང་པ་དང༌། འཛུགས་སྐྲུན་

སྒྲོམ་གཞི་སོགས་ཆེད་མངགས་ཉམས་ཉེས་གཏོང་བ།

demonophobia psycho གདོན་འཇིགས།	འདྲེར་འཇིགས།	= གདོན་འདྲེ་ལ་འཇིགས་པའི་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ནད་ཅིག

demoralize ༡།	 psycho བློ་སྟོབས་འཇོམས་པ།	 = གང་ཟག་སྒེར་རམ་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་རེ་

བ་དང༌། གདེང་སྤོབས། བློ་སྟོབས་སོགས་འཇོམས་པའམ་ཟད་དུ་འཇུག་པ། ༢།	phil སྤྱོད་ཚུལ་

ཉམས་སུ་འཇུག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བ།

demote adm གནས་རིམ་གཅོག་པ།	གནས་རིམ་ཕབ་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་གོ་གནས་རིམ་

པ་འོག་མར་གཅོག་པའམ་དམའ་རུ་གཏོང་བ།

demotion adm གནས་རིམ་གཅོག་འབེབས།	 = གོ་གནས་སམ་གནས་རིམ་ལྟ་བུ་དམའ་རུ་

གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

demur adm འགོག་འགྱང་བྱེད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དགག་བྱ་བྱེད་པའམ་མོས་མཐུན་

མེད་ཚུལ་བརོྗད་པ།

demurrage trans འགྱངས་ཆད།	= གྲུ་གཟིངས་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་དོས་

ཟོག་ལེན་རྒྱུའི་དུས་བཀག་ལས་འགྱངས་པའི་གུན་གསབ་དངུལ་འབབ།

denebola astrol,astron མོན་གྲེ།	 = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་

ལུགས་ལྟར་གྱི་སྐར་ཁྱིམ་ཉེར་གསུམ་པ།

denizen adm,pol ༡།	 གསར་ཞུགས་ཡུལ་མི། = རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་པའི་ཕྱི་མི། ༢།	གནས་སྡོད་པ།	= ས་གནས་ཆེ་གེ་མོར་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན།

denotation ling,lit མཚོན་བྱེད།	= དོན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བརྡའམ་
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མཚོན་རྟགས།

denture med སོ་ཚབ། = སོ་རྫུན་མའམ་སོ་འདྲ་བ་ལ་ཟེར།

denunciation pol	 མཚང་འདོན།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མོས་

མཐུན་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཚུལ།

deny adm ༡།	ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།	= གང་ཞིག་ཁས་ལེན་ནམ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ། ༢།	ཁས་མི་

ལེན་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་བདེན་པ་མ་རེད་ཟེར་བ།

department adm ༡།	སྡེ་ཚན།	= གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང༌། ཚོང་ལས། སྲིད་གཞུང་ལྟ་བུའི་

ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གི་སྡེ་ཁག ༢།	 ལས་ཁུངས།	 = གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་

གསེས་ཆེ་ཁག

departmental adm སྡེ་ཚན་གྱི།	སྡེ་ཁག་གི།	ལས་ཁུངས་ཀྱི།	= སྡེ་ཚན་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

deponent law མངོན་དཔང༌།	= དམིགས་བསལ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་དམ་བཅས་པའི་བདེན་དཔང་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

depopulate eco,soc མི་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།	= ནད་མཚོན་མུ་གེའམ་ཕྱིར་འབུད་ལྟ་བུའི་

སྒོ་ནས་མི་མང་གི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

deport adm,pol ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ།	= ཕྱི་མི་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འབུད་པ།

deportation adm,pol ཕྱིར་འབུད།	 = ཕྱི་མི་ཞིག་རང་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིར་སློག་

གཏོང་བ།

depose ༡།	adm གནས་དབྱུང་གཏོང་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་སྣེའམ་དབང་འཛིན་པའི་གོ་

གནས་ནས་དབྱུང་བ། ༢།	law	མངོན་དཔང་བྱེད་པ།	= དམ་བཅས་ཏེ་ཡིག་ངག་གང་རུང་ཐོག་

ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ལམ་བདེན་དཔང་བྱེད་པ།

deposit adm,econ བཅོལ་འཇོག	= དངུལ་ཁང་ངམ་དངུལ་རྩིས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནང་རིན་ཐང་

ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དང་དངུལ་སོགས་བཅོལ་ཚུལ།

depositor adm,com བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པོ། = དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་གཞན་ལ་
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བཅོལ་མཁན།

depository adm,com བཅོལ་མཛོད།	བཅོལ་ས།	= དངུལ་དངོས་སོགས་བཙན་སརབཅོལ་འཇོག་

བྱེད་སའི་གནས།

depot mil,trans ༡།	 མཁོ་མཛོད།	= དམག་མིའི་མཁོ་ཆས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ས། ༢།	 འབབ་

ཚུགས།	= མེ་འཁོར་རམ་རླངས་འཁོར་འདུ་ས། ༣།	 དོས་ཁང༌།	= ཚོང་ཟོང་དོས་ཁང་ངམ་

གཉེར་ཚང༌།

depreciation ༡།	com འཛའ་ཆག	= དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ཆག་པ། ༢།	acc སྐུལ་ཟད།	= 

དུས་ཚོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་དངོས་པོའ་ིརིན་ཐང་ངམ་རིན་གོང་ཆག་པ།

deputation adm	 ༡།	 སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ།	 འཐུས་མིའི་ཚོགས་པ།	 = གཞན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཏུ་

བདམས་ཐོན་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཁག ༢།	ཞབས་གཡར།	= ངོ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

deputy ༡།	adm ཀཿ	ལས་ཚབ།	= གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་

སྤྲད་པའི་སྐྱེ་བོ། ཁཿ	གཞོན་པ།	= གོ་གནས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་འོག་མའམ་ལས་རོགས་ལྟ་བུ།  

༢།	pol	སྤྱི་འཐུས།	= ཡུལ་ལུང་ཁ་ཅིག་ནང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཞིག 	

derived unit phys རྗེས་གྲུབ་རྩི་གཞི། = མ་ལག་ཅིག་གི་རྩ་བའི་རྩི་གཞི་རྣམས་མཉམ་སྡེབ་

བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་འཇལ་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

dermatitis med པགས་ནད།	 = ལུས་ཀྱི་སྲིན་དང་ཆུ་སེར་འཕེལ་བ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་

པགས་པའི་ནད་དེ། ཤ་བཀྲ་དང༌། གླང་ཤུ། མཛེར་པ། ཟ་རྐོང༌། ཤུ་བ་སོགས་སོ།

dermatologist med པགས་ནད་སྨན་པ།	 = པགས་པའི་ནད་རིགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་

མཁས་པའི་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

dermatology med པགས་ནད་རིག་པ།	པགས་ནད་གསོ་རིག	= པགས་ནད་དཔྱད་ཞིབ་

དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་གཞུང་གི་ཡན་ལག

descendant ༡།	adm,soc	རིགས་རྒྱུད།	རྒྱུད་པ།	= ཕ་མེས་སམ་རིགས་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་

བའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག ༢།	astrol ས་མལ་བདུན་པ།	= ཀཱལ་དང་ཐད་བལྟས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདུན་པ། 

descending colon physiol སྲིན་ལོང།	 = ལོང་གའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་དུམ་བུ་
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གསུམ་དུ་དབྱེ་བའི་ཡ་གྱལ་ཕོ་བའི་གཡོན་ངོས་ནས་ཐུར་དུ་རྒྱུ་བའི་ལོང་གའི་མིང། སྨན་གཞུང་

དུ། ལོང་ག་གསུམ་ཁྱོག་གསེར་སྦྲུལ་ལྕག་བྲབས་འདྲ། ཡང་ཁྲག་ལོང་གཡས། རྩམ་ལོང་དབུས། 

སྲིན་ལོང་གཡོན། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

descending node of moon astrol ཀེ་ཏུ།	= སྒྲ་གཅན་གྱི་མཇུག་མ་ལ་གོ།

designate ༡།	adm བསྐོ་བ།	བསྐོ་གཞག་བྱེད་པ།	= ལས་སྣེ་དང༌། གོ་གནས། དགོས་དམིགས་

བྱེ་བྲག་པའི་ཆེད་བསྐོ་གཞག་གམ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ།  ༢།	pol	གོ་མིང་བྱིན་པ།	= མིང་དང་

གོ་གནས་སྤྲོད་པ།

designation ༡།	adm  བསྐོ་གཞག = བསོྐ་གཞག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག  ༢།	pol མིང་གནས།	གོ་

མིང༌།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མིང་ངམ་གོ་གནས།

destitute soc དབུལ་ཕོངས།	ཉམ་ཐག	= ཟས་གོས་དང་གནས་ཁང་ལྟ་བུ་མཁོ་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ་

མེད་པའི།

destructive distillation phys བཙོ་བྱང༌། = མཁྲེགས་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་རླུང་

མེད་སར་ཚ་དྲོད་བཏང་སྟེ། གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་འཕྲལ་ནས་དེ་དག་གི་རླངས་པ་དང་སྙིགས་རོ་ནས་

བེད་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཐོན་རྫས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

destructive interference phys མི་མཐུན་པའི་ཐེ་ཞུགས།	དགག་ཕྱོགས་ཐེ་ཞུགས།	= 

རླབས་གཅིག་གི་རླབས་རྩེ་དང་རླབས་གཞན་ཞིག་གི་རླབས་ཞབས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྣོལ་བའི་

སྐབས་སུ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྣན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་དག་སོ་སོ་རང་ག་བའི་ཤུགས་

བཅག་སྟེ་འགུལ་དཔངས་དམའ་བའི་རླབས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ།

detective adm མྱུལ་མ།	= ཁྲིམས་འགལ་དང་ནག་ཉེས་སོྐར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔང་རྟགས་བསྡུ་

རུབ་བྱེད་མི།

detention adm,law ༡།	དོ་དམ།	= བཙོན་འཇུག་གམ་དོ་དམ་འོག་འཇོག་པའི་བྱ་གཞག ༢།	བཀག་

ཉར། = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་གནས་སྐབས།

detenu adm,law བཀག་ཉར་གང་ཟག	= དོ་དམ་འོག་གནས་པའི་མི།

deterrent mil འགོག་མཚོན། = དགྲ་བོའ་ིབཙན་འཛུལ་ལམ་ཚུར་རྒོལ་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་

ཤུགས་ཅན་གྱི་དྲག་པོའ་ིམཚོན་ཆ།
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detonator mil རྣ་རྫས། = འབར་མདེལ་དང་མདེའུ་སོགས་ཐོག་མར་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་འབར་རྫས་

སམ་ཡོ་བྱད།

detoxify med  དུག་སེལ།	དུག་འདོན།	= དུག་ལྡན་སྨན་རིགས་སོགས་ཀྱི་དུག་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་

ཐབས་ཀྱིས་མེད་པར་བཟོ་བའི་དོན།

detriment astrol གནོད་སྐྱོན། = གཟའ་རང་ཉིད་ཡོད་སའི་ཁྱིམ་ནས་བགྲང་པའི་ཁྱིམ་

བདུན་པ།

deuterium phys,chem	ཌིའུ་ཊེ་རི་ཡམ།	ཉིས་གྱུར་ཡང་རྡུལ།	= ཡང་རླུང་གི་གནས་མཉམ་

ཁམས་རྫས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ལྟེ་ཉིང་ནང་བར་རྡུལ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡང་རླུང་དཀྱུས་མ་ཞིག་

གི་གདོས་ཚད་ལས་ཉིས་ལྡབ་ཡོད།

devaluation com,econ འཛའ་ཆག = དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་དང༌། དངོས་པོའ་ིརིན་ཐང་ལྟ་བུ་

གཅོག་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

devastation adm ཚབས་ཆེའི་གནོད་སྐྱོན།	= ཁྱབ་ཆེ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ནམ་གཏོར་སྐྱོན་

དྲག་པོ།

device adm མཁོ་བྱད།	= དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་

སམ་དངོས་པོ།

devolution adm,pol རྡོ་ལག་བརྒྱུད།	འགན་དབང་བརྒྱུད་སྤྲོད།	= སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་

གང་ཞིག་ལ་དབང་ཚད་དང༌། འགན་ཁུར། ཐོབ་ཐང་སོགས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

devolve adm,pol	རྡོ་ལག་བརྒྱུད་གཏོང་བ།	འགན་དབང་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོའམ་

སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་ལ་དབང་ཚད་དང༌། འགན་ཁུར། ཐོབ་ཐང་སོགས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ། 

དཔེར་ན། དབུས་གཞུང་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་

པ་ལྟ་བུ།

dew point phys,meteor ཟིལ་གནས།	 ཟིལ་ཚད།	= མཁའ་རླུང་གིས་རླན་གཤེར་རྣམས་

འཛིན་མི་ཐུབ་པར་ཟིལ་པར་འགྱུར་འགོ་ཚུགས་སྐབས་ཀྱི་ཚ་དྲོད།

diabesity med བད་ཚིལ་ཟ་ཁུ།	= ལུས་འཚོ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙི་ནད་ཕོག་པ་

ལ་ཟེར།
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diabetes med གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ།	= གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད་ཟེར་བ་དེ་ནི། བད་ཀན་ས་ཆུའི་རང་

བཞིན་གྱི་ཁམས་འཕེལ་བས། དྭངས་མ་ཟུངས་སུ་མ་སྨིན་པར་སྙིགས་མ་དང་འདྲེས་ཏེ། ལྒང་པར་

ཟགས་ནས་ཟ་ཁུར་གྱུར་པའི་གཅིན་འཕེལ་བའི་ནད་ཅིག

diagnose med ནད་གཞི་བརྟག་པ།	 = ནད་པར་ལུས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་དང༌། འདྲི་རྩད། 

གཞན་ཡང་བརྟག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང༌། འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ངོས་

བཟུང་བ།

diagnosis med ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས། = ནད་པར་གཟུགས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་དང༌། སྨན་

དཔྱད། གཞན་ཡང་བརྒྱུད་རིམ་འདྲ་མིན་སྒོ་ནས་ནད་ངོས་བཟུང་ཚུལ།

dialect ling ཡུལ་སྐད།	= ཡུལ་ལུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མིང་ཚིག་དང༌། བརྡ་སྤྲོད་

ཀྱི་འགྲོས་སོགས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག

dialogue adm,pol གྲོས་མོལ།	གཉིས་མོལ།	= རྒྱལ་ཁབ་དང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སོགས་ཕན་

ཚུན་དབར་གྱི་ལུགས་མཐུན་གྲོས་སྡུར།

diamagnetic phys ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྡོག་པའི། = ཁབ་ལེན་གྱིས་འཕུལ་བའི་དངོས་རིགས་

སམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་རྫས།

diamond chem,mine	རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།	= ནག་རྫས་ལྷད་མེད་ཀྱི་ལྷང་གཟུགས། སྤྱིར་ཁ་དོག་མེད་

ལ་རང་བྱུང་གི་གཏེར་རྫས་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན།

diaphragm physiol མཆིན་དྲི།	= བྱང་ཁོག་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོལ་བ་བྱས་པ་ལྟར། 

མཚམས་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་སྐྱི་མོའ་ིམིང། སྨན་གཞུང་དུ། མཆིན་དྲི་དཀར་པོ་དར་དཀར་ཡོལ་བ་

འདྲ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

diarchy pol ཟུང་འཛིན་སྲིད་གཞུང༌།	= དབང་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱོང་

པའི་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག

diary adm ཉིན་ཐོ།	ཉིན་དེབ།	= རང་གི་ཉིན་རེའི་ཉམས་མོྱང་དང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་སོགས་འགོད་

སའི་འབྲི་དེབ།

dicotyledon bot སོན་འདབ་གཉིས་ལྡན། = མེ་ཏོག་དང། སོན་སོྐགས་ཅན་གྱི་ས་བོན་ལྡན་པའི་རྩི་

ཤིང་གི་ནང་གསེས་སོན་འདབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྩི་ཤིང་སྡེ་ཚན།
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dictation edu,ling དཔོད་བྲིས།	= མི་ཞིག་གིས་ངག་ནས་བརྗོད་པའམ་བཀླགས་པའི་ཚིག་

དག་གཞན་ཞིག་གིས་ཡི་གེར་འགོད་ཚུལ།

dictator pol སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་པ།	= མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་མིན་པར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད།

dictatorship pol	སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན།	དབང་ཆ་ཆིག་འཛིན།	= ཡུལ་ལུང་ངེས་ཅན་ཞིག་

གི་ནང་ལ་སྐྱེ་བོ་གཅིག་གམ། མི་སྡེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་བཅད་མཚམས་མེད་པའི་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་

ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག

diction ling,lit ཚིག་སྦྱོར། = བརོྗད་དོན་གང་ཡང་རུང་བར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པར་ཚིག་གི་བེད་

སོྤྱད་བྱེད་སྟངས།

diehards pol ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་བཟུང་པ།	མཁྲེགས་འཛིན་པ།	= བོླ་རྒྱ་འབྱེད་ནུས་པའི་བསམ་

བོླ་གསར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་འོང་སྲིད་ཀྱང༌། ཡུན་རིང་རང་ཉིད་གང་ལ་འདྲིས་པའི་འཛིན་

སྟངས་བོླས་མི་གཏོང་མཁན།

dielectric phys གློག་རྒྱུ་ཞན་རྫས།	= གློག་གམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་

དངོས་རྫས་ཏེ། ཤེལ་དང་དཀར་ཡོལ་ལྟ་བུ།

dielectric constant phys གློག་རྒྱུ་ཞན་རྫས་སོར་གནས།	= དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་དུ་གློག་

གི་ཁྱབ་ར་འགོག་ནུས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

dielectric heating phys ཆ་གློག་དྲོད་སྐྱེད།	= གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་

ཤིག་འགྱུར་བ་མྱུར་བའི་གློག་གི་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་བཞག་སྟེ་ཚ་པོ་བཟོ་ཚུལ།

dielectric lens phys ཆ་གློག་དྭངས་ཤེལ།	= གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་

ལས་གྲུབ་པའི་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཤེལ་གྱི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཟེར་གྱི་རྒྱུ་ལམ་འཁྱོག་ཏུ་

འཇུག་པ་ལྟར་འཕྲིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་འཁྱོག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན།

diffidence psycho གདེང་ཚོད་མེད་པ། = རང་ཉིད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ཐད་བོླ་སོྤབས་སམ་ཡིད་ཆེས་

ཀྱིས་ཕོངས་པ།

diffraction phys འཁྱོག་འཕྲོ།	= འགོག་རྐྱེན་ཞིག་དང་ཐུག་པའམ། ཡང་ན་རླབས་དེའི་རླབས་

ཐག་དང་མཉམ་པའི་བུ་གུ་བརྒྱུད་ནས་ཐོན་པའི་རྗེས་ཀྱི་རླབས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་
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འགྱུར་ལྡོག

diffusion phys འཐོར་འཕྲོ།	= ངོས་རྩུབ་མོ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་འཇུག་འཕྲོའ་ིའོད་

ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

digestive system physiol འཇུ་བྱེད་མ་ལག	= གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་ཟས་འཇུ་བར་བྱེད་མཁན་

གྱི་དབང་པོ།

digital camera mech	 ཌི་ཇི་ཊལ་པར་ཆས།	 གྲངས་འཛིན་པར་ཆས།	= མི་དང་ཡུལ་

ལྗོངས་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཨང་ཀིའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་པར་

ཆས་ཤིག

dignified adm བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི།	= ཞི་ཞིང་དུལ་ལ། གཟི་བརྗིད་ལྡན་ཞིང་བཀུར་བར་

འོས་པ།

dignitary adm,pol གནད་ཡོད་མི་སྣ།	= སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་མིང་

གནས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།

dignity psycho བརྗིད་ཉམས།	= གཞན་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང་བརྩི་བཀུར་འཐོབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པའམ་

རང་གཤིས།

digression lit འཕྲོས་བཤད།	= རྩ་བའི་བརྗོད་བྱ་ལས་གཞན་དུ་འཕྲོས་པའམ་འཁྱར་བའི་ཚན་

པ་ཞིག

diktat adm བཙན་བཀའ།	= བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ།

dilatory adm འགོར་འགྱངས།	ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕུལ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་ཕར་འགྱངས་

གཏོང་བའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་བའི།

dilemma adm ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད།	བློ་རྩེ་གཉིས།	= གནད་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ནས་ག་རེ་བྱེད་

དགོས་མིན་གྱི་གདམ་ཀ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག

diligent adm བརྩོན་འགྲུས་ཅན།	= རང་སོ་སོའ་ིལས་ཀའམ་འགན་འཁྲི་ལ་འབད་བརྩོན་དང་

སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ།

dimension phys ཆ་ཚད།	 ཕྱོགས། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རིང་ཚད་དང༌། ཁ་ཞེང༌། སྲབ་
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མཐུག་བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

diode phys གློག་སྣེ་ཟུང་ལྡན།	= གློག་སྣེ་གཉིས་ཅན་གྱི་གློག་ཆས་ཤིག་སྟེ། སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་

རྣམས་ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཅིག

diphtheria med གག་པ། = ནད་ཀྱི་རྟགས་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་ནད་གྲེ་བ་དང། 

ལྕེ་ཆུང་ལ་བབས་པའི་མིང་སྟེ། གནས་དེ་གཉིས་སུ་གཉན་རིམས་བབས་ན་གྲེ་བའམ། མིད་པ་

འགགས་པ་ལྟར་བྱེད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་བཏགས་སོ།

diploma edu ཌིབ་ལོ་མ།	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ངམ་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་ཐོན་པའི་

མཚོན་དོན་དུ་མཐོ་སློབ་དང༌། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང། ཆེད་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ནས་སྤྲད་

པའི་ལག་ཁྱེར་ཞིག

diplomacy adm,pol	 རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།	= རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག

diplomat adm,pol རྒྱལ་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ།	= ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་མཚོན་པར་བྱེད་མི།

diplomatic adm,pol	རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི།	= རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་ལམ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི།

diplomatic corps adm,pol རྒྱལ་འབྲེལ་མི་སྣ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནས་

སྡོད་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག

diplomatic immunity adm,pol,law	 རྒྱལ་འབྲེལ་མི་སྣའི་ཆག་ཡང༌།	= རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་འབྲུ་དོན། གཞུང་གིས་ལུགས་མཐུན་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་པའི་རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་

བྱུས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་པོར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ཐོབ་པའི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཆག་ཡང༌།

dipole phys སྣེ་ཟུང༌།	= བར་ཐག་ཕྲ་མོས་ཆོད་པའི་ཤུགས་ཚད་མཉམ་རུང་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་

པའི་གློག་ནུས་སམ་ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་གཉིས།

dipsomania psycho སྐྱུར་དད་ཆེན་པོ།	= ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་རྒྱུའི་འདོད་པ་དྲག་པོ།

dipsophobia psycho ཆང་འཇིགས།	= ཆང་རག་རིགས་འཐུང་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག
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dipsosis psycho སྐོམ་དད་ཆེ་བ།	= འཐུང་འདོད་ཆེ་བའམ་ཇི་ཙམ་བཏུངས་ཀྱང་ངོམ་རྒྱུ་

མེད་པ།

dire adm ཚབས་ཆེ་བའི།	ཉམ་ང་བའི།	= ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ལ་བག་ཚ་བའམ་འཇིགས་པ།

direct motion astrol དཀྱུས་འགྲོས།	= གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་སྐར་རྐང་པའི་སྟེང་དཀྱུས་བཞིན་

བསྐྱོད་པར་གོ་དགོས་ཀྱང༌། གདོང་མཇུག་གཉིས་ལ་མིན།

direction adm,phys ཕྱོགས།		ཁ་ཕྱོགས།	= གནས་པའམ་རྒྱུ་བའི་ཕྱོགས།

directional strength astrol	ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོབས།	= ཕོྱགས་ངེས་ཅན་གྱི་སོྟབས་ཏེ། ཉི་སངས་དམར་

པོ་རཱ་ཧུ་སྤེན།  ཟླ་ལྷག་ཕུར་བུ་རིམ་པ་བཞིན།  ཤར་ནས་དབང་ལྡན་མཐར་ཐུག་པར།  བཀོད་པ་རང་

ཕོྱགས་སོྟབས་ལྡན་འགྱུར།

directive adm མཛུབ་སྟོན།	ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ།	= བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱ་ལུགས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་བཀོད་ཅིག

disagree adm མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ།	= བསམ་ཚུལ་སོགས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ།

disallow adm གནང་བ་མི་སྟེར་བ།	ཆོག་མཆན་མི་སྤྲོད་པ།	= གནང་བ་དང་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་

རྒྱུར་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

disarmament pol ༡།	 གོ་མཚོན་བཀག་སྡོམ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་

ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པ། ༢།	 དམག་དཔུང་ཁུ་བསྡུ། = དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་

བའི་བརྒྱུད་རིམ།

disarray adm རིམ་པ་འཆོལ་དུ་འཇུག་པ། = གང་ཞིག་གི་གོ་རིམ་དཀྲུག་པ་དང༌། མགོ་རྨོངས་

སུ་འཇུག་པ།

disarticulate adm ལྷུ་ཚིགས་ཕྲལ་བ།	= གང་ཞིག་གི་ལྷུ་ཚིགས་སམ་ཚིགས་མཚམས་ནས་

ཕྲལ་བ།

disaster adm རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག = གནོད་སྐྱོན་དང༌། སྐྱོན་ཆག འཆི་སྐྱོན། ཡང་ན་དཀའ་ངལ་

ཚབས་ཆེ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན།

disaster management adm རྐྱེན་ངན་གྲོལ་འདོམས། = ལུང་པའི་ནང་དུ་གློ་བུར་རྐྱེན་
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ངན་འབྱུང་སྐབས་ཐབས་ལམ་ཇི་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀོད་བྱུས།

disaster relief adm རྐྱེན་ངན་རོགས་སྐྱོར།	 རྐྱེན་ངན་རྒུད་སྐྱོབ།	= འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་

གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་འཕྲལ་གྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་པའི་རོགས་སྐྱོར།

disband ༡། pol	ཁ་གཏོར་བ།	= ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་གོང་བུར་གནས་མི་ཐུབ་

པ་བཟོ་བ།  ༢།	mil དམག་ཞབས་ནས་ཕྱིར་འབུད་པ།	= དམག་མིའི་ཁོངས་ནས་གནས་

དབྱུང་གཏོང་བ།

disbursement adm,econ འགྲོ་གྲོན།	 དངུལ་འགྲེམས།	= འགྲོ་གྲོན་ནམ་དངུལ་འབབ་

མཁོ་སྤྲོད།

discharge tube phys འགྱེད་སྦུབས།	= གནོན་ཤུགས་དམའ་བའི་རླངས་རྫས་ཀྱིས་བཀང་

པའི་སྦུབས་ལམ་ཞིག་སྟེ། འདིས་གློག་ཤུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་

འོད་འབྱིན་གྱི་ཡོད།

disclaim law བདག་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་ཐོག་གི་རྩོད་ལེན་ནམ་ཐོབ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་

བློས་གཏོང་བ།

disclose adm གསང་བ་སྒྲོག་པ།	= གསང་ཉར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་

བྱེད་པ།

disclosure adm གསང་སྒྲོག	= གསང་ཉར་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་ཚུལ།

discontent adm མ་ཚིམས་པ།	ཆོག་མི་ཤེས་པ།	= ཕྲན་བུའི་འདོད་བོླ་མ་ཁེངས་པ་དང་མི་དགའ་

བའི་ཚོར་སྣང༌།

discord adm བློ་མི་མཐུན་པ།	མི་མཐུན་པ།	= གཅིག་གྱུར་རམ་མོས་མཐུན་མེད་པ།

discount adm,com ཆག་ཡང༌།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྒྱུན་གཏན་རིན་གོང་ལས་གཅོག་

འཕྲི་བྱེད་ཚུལ།

discourtesy adm	མ་རབས།	མི་གུས་པ།	= མ་རབས་སམ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་སྤྱོད་ལམ།

discover adm,edu གསར་རྙེད།	གསར་རྟོགས།	= གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཐོག་མར་ཤེས་པའམ། 

མཐོང་བ། རྙེད་པ་སོགས།



157 dishonesty

discrepancy adm,edu ཁྱད་པར།	ཧེ་བག	= གཅིག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་སམ་

གཉིས་ལས་མང་བ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཆ།

discretion adm,pol ཐག་གཅོད་རང་དབང༌།	ཐག་གཅོད་དབང་ཆ།	= གནས་སྟངས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་གྱི་དབང་ཆའམ་རང་དབང༌།

discrimination adm,soc དབྱེ་འབྱེད།	= ཁྱད་པར་འབྱེད་པའམ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

disembowel surg ནང་ཁྲོལ་འདོན་པ།	= མིའམ་དུད་འགྲོའ་ིལྟོ་བ་གཤགས་ཏེ་ནང་ཆ་རྣམས་

ཕྱིར་འདོན་པ།

disfranchise pol ཐོབ་དབང་འཕྲོག་པ།	འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ།	= གང་ཟག་

སྒེར་རམ་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་དམིགས་བསལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ཐང་དང༌། གོ་སྐབས། དབང་ཆ་སོགས་

འཕྲོག་པ།

disharmony adm མི་མཐུན་པ།	 འཆམ་མཐུན་མེད་པ།	= ཕན་ཚུན་དབར་འཆམ་མཐུན་

མེད་པ།

dishcloth gourd bot གསེར་གྱི་ཕུད་བུ།	= འདི་ནི་འཁྲི་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དངོས་པོ་

གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སམ་ས་ངོས་སུ་རིང་པོར་གྲམ་ནས་སྐྱེ་བ། རྩ་བ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་སྤུ་རྩུབ་པ། ལོ་

མ་སྔོ་ལྗང་སྒོར་མོ་ཉག་ཟུར་ཅན་ཞེང་ཆེ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་པར་ངོས་འཇམ་ཞིང་སྤུ་ཆུང་ལྡན་པ། 

མེ་ཏོག་སེར་པོའམ་དཀར་སེར་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ལྗང་ནག་གམ་ལྗང་སེར་

དབྱིབས་ནར་མོ་ཅན་ལྟོ་བ་ཅུང་སྦོམ་ལ་མཐའ་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཕྲ་ལ་གུག་པ་དང་རྩ་རིས་དོད་

པ། ནང་ཤ་དཀར་པོ་རྩ་སྐུད་ཀྱི་དྲ་བ་རྒྱུས་པ་ལྟར་ཡོད་པའི་གསེབ་ཏུ། འབྲུ་གུ་སྒོང་དབྱིབས་ལེབ་

ལ་མདོག་ནག་པོ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་རྩ་རྒྱུས་སྐུད་ཕུང་ལྟར་ཆགས་

པ་དེ་སྐམ་སྟེ་སྣོད་ཆས་དང་ལུས་པོ་འཁྲུ་བར་སྤྱོད།

dishearten adm སེམས་ཤུགས་གཅོག་པ།	 ཞུམ་དུ་འཇུག་པ།	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ནུས་

ཤུགས་དང༌། རེ་བ། གདེང་སྤོབས་སོགས་བརླག་ཏུ་འཇུག་པ།

dishonest adm གཞུང་མི་དྲང་བའི།	གྱ་གྱུ་ཅན།	= གཞན་ལ་གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་བར་འདོད་པ།

dishonesty adm མི་དྲང་བའི་རང་བཞིན།	གྱ་གྱུའི་སྤྱོད་ཚུལ། = མི་དྲང་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལམ་
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རང་བཞིན།

disintegration adm ཁ་འཐོར།	 ཞིག་པ།	 = ཆ་ཤས་ཆུང་ངུར་གྱེས་པའམ་དུམ་བུར་

འཐོར་ཚུལ།

disloyal adm,psycho ལ་ཞེན་དོར་བ།	ཤ་ཞེན་མེད་པའི།	= རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ནང་མི། 

གྲོགས་པོ་སོགས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཤ་ཞེན་མེད་པ།

dismiss adm ༡།	གནས་དབྱུང་གཏོང་བ།	= གོ་གནས་དང༌། ལས་ཁུངས། ལས་ཁུར་ལྟ་བུ་ནས་

དབྱུང་བའམ་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ།  ༢།	ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།	ཁས་མི་ལེན་པ།	= གནད་དོན་

གང་ཞིག་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

dismissal adm གནས་དབྱུང༌།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་གནས་དང༌། ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ནས་

ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

disobedience adm ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་ཉིད།	= བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་མེད་པའི་

རང་བཞིན།

disobey adm ཁ་ལ་མི་ཉན་པ།	བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བ།	= བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ།

disorganisation adm རིམ་པ་འཁྲུགས་པ།	བཀོད་སྒྲིག་འཆོལ་བ།	= སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

རྣམ་པ་དང་གོ་རིམ་མི་ལྡན་པ།

disorganise adm སྒྲིག་འཛུགས་བཤིག་པ།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ལམ་ལུགས། ཆིག་སྒྲིལ་ལྟ་

བུ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ།

disparity adm ཆ་མི་སྙོམས་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་དོ་མི་མཉམ་པ།

dispassionate psycho སེམས་ཚོར་གྱིས་མ་བསླད་པ།	ཆགས་སྡང་མེད་པ།	= གང་ཟག་

སྒེར་གྱི་ཚོར་བའམ་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་མ་ཡིན་པ།

dispatch register adm,trn	 ཕྱིར་གཏོང་མ་དེབ།	= འཕྲིན་ཡིག་སོགས་ཕྱིར་གཏང་རྒྱུའི་

རིགས་དེབ་འགོད་བྱེད་ས།

dispensable adm མེད་ཀྱང་རུང་བ།	མེད་ཀྱང་ཆོག་པའི།	= མཁོ་གལ་ཆེན་པོ་མིན་པའམ་

མེད་ནའང་འགྲིག་པའི།
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dispersion phys གྲམ་པ།	= མཐོང་ཐུབ་པའི་འོད་ཅིག་འཁྱོག་འཕྲོའམ་གུག་འཕྲོའ་ིདབང་གིས་

ཁ་དོག་སོ་སོར་འབྱེད་ཚུལ།

displace adm ༡།	 ལས་སྣེ་ནས་འབུད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་ཁུངས་དང༌། ལས་སྣེ། གོ་

གནས་སོགས་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་པ།  ༢།	གནས་ནས་འབུད་པ།	= མི་རྣམས་རང་ཁྱིམ་བཞག་

སྟེ་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྤོ་རུ་འཇུག་པ།

displaced person adm,pol ཡུལ་གྱར་བ།	= ཡུལ་ལུང་དུམ་བུར་གྱེས་པའམ། དམག་འཁྲུག་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཡུལ་ནས་གྱར་བའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག

displacement phys གནས་སྤོ།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གནས་གཅིག་ནས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སྤོས་པའི་བར་ཐག་གི་ཆ་ཚད།

disposition ༡། ཀཿ		psycho མིའི་རང་གཤིས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་

གཤིས་ཀའི་རིགས་བྱེ་བྲག་པ། 	ཁཿ	འདུན་པ།	མོས་པ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའམ་ཡར་རྒྱས་

གཏང་རྒྱུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མོས་པ། ༢།	astrol བདག་ཁྱིམ།	= ཁྱིམ་སོ་སོའ་ིབདག་གཟར་ཤར་བ།

dispossess adm,law བདག་དབང་འཕྲོག་པ།	 = ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་སོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་

འཕྲོག་པ།

disprove adm བདེན་པ་མིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ།	= གང་ཞིག་བདེན་པ་མིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་

ར་སོྤྲད་བྱེད་པ།

dispute adm,law རྩོད་རྙོག	= རྒྱལ་ཁབ་བམ། ཚོགས་པའམ། སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་མི་མཐུན་

པའི་རྩོད་པ།

disqualification adm,edu འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའི་རང་བཞིན། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ཐད་

ལ་འོས་འབབ་མེད་པའི་རང་བཞིན།

disqualify adm,edu འོས་ཆོས་མ་ཚང་བར་རྩི་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་མི་འོས་པའམ་གོ་མི་

འཕེར་བ་བཟོ་བའམ། ཐོབ་ཐང་སོགས་འཕྲོག་པ།

disquiet psycho བཟོད་མ་བདེ།	བག་ཚ།	= བློ་འཚབ་དང༌། བག་མི་ཕེབས་པའི་ཚོར་སྣང༌།

disregard adm ༡།	སྣང་ཆུང༌། = དོ་སྣང་མེད་པའམ་རྩི་མཐོང་མེད་པ། ༢།	སྣང་ཆུང་གཏོང་བ།	

= མཐོང་ཆུང་གིས་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པ།
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disrespect adm ༡།	གུས་བརྩི་མེད་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་གུས་བཀུར་མེད་པ། 

༢།	མ་གུས་པ། = གུས་བརྩི་མི་ཞུ་བ།

dissatisfaction  psycho འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ།	= མི་དགའ་བ་དང་བློ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་

ཚོར་སྣང༌།

dissemble adm ཟོག་རྫུ་འཁྲབ་པ།	རྫུ་བ།	= གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་ཁུལ་ཟོག་རྫུ་བྱེད་

པའམ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་བསམ་འདུན་ངོ་མ་རྣམས་སྦེད་ཐབས་བྱེད་པ།

dissent adm བློ་ཁ་མི་མཐུན་པ།	མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ།	= གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་

དང་འདོད་བློ་མི་མཐུན་པར་བྱེད་པ།

dissentient pol མོས་མཐུན་མི་བྱེད་མཁན།	 ཕྱོགས་འགལ་པ།	གཞུང་གི་འགལ་ཟླ་བ།	= 

མང་ཚོགས་སམ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ་ཁག་ལ་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་མཁན།

dissertation edu,lit དཔྱད་རྩོམ།	ཆེད་རྩོམ།	= དམིགས་བསལ་མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་སུ། སློབ་ཚན་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་

ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པར་བགྱིས་ཏེ་འབྲི་དགོས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་རིང་བ་ཞིག

disservice adm ཞབས་ཞུ་གོ་ལོག	གནོད་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་གནོད་པའི་

བྱ་སྤྱོད།

dissident pol ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན།	 གཞུང་ལ་རྒོལ་མཁན།	 = རང་གི་སྲིད་གཞུང་དང༌། 

ཚོགས་པའམ། སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེའི་སྒོ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

dissuasion adm བཤོལ་འདེབས།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ལང་ཕྱོགས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འགོག་

ཐབས་བྱེད་པ།

distance learning edu རྒྱང་སྦྱོང༌།	= འཛིན་གྲྭའི་ནང་དངོས་སུ་ངོ་ཞུགས་མི་དགོས་པར་

བརྙན་འཕྲིན་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར། དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་བེད་སྤྱད་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཚུལ།

distilled water adm,com རླངས་ཆུ།	= རླངས་འཚག་བྱས་ཤིང༌། སྙིགས་རོ་མེད་པའི་དྭངས་

ཤིང་གཙང་བའི་ཆུ།
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distillery com ཨ་རག་བཟོ་གྲྭ།	= རླངས་ཐིགས་བཙགས་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་རག་འབེབས་

སའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག

distortion adm ༡། འཁྱོག་བཤད།	= གནད་དོན་འཁྱོག་པོར་བརྗོད་པ།  ༢། ཡོ་འཁྱོག = དངོས་

པོ་ཞིག་ལ་ཀྱོག་པའི་སྐྱོན་ཞུགས་པ། 

distrain com བུན་རྟེན་བདག་ཉར་བྱེད་པ།	= བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་མ་ཐུབ་པའི་དམིགས་རྟེན་དུ་

ས་ཁང་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སོགས་བདག་བཟུང་བྱེད་པ།

distribution adm,com བགོ་འགྲེམས།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཚུལ།

distributor adm,com བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པོ།	= ཚོང་ཁང་དང་ཀམ་པ་ཎི་སོགས་ལ་ཚོང་

ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག

district court law རྫོང་ཁོངས་ཁྲིམས་ས།	 = རྫོང་གི་རིམ་པར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་སའི་

ཁྲིམས་ཁང༌།

district nurse med	སྐོར་སྐྱོད་སྨན་ཞབས།	= ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ནད་པ་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་

དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་ཞབས།

ditto mark adm,ling ཟློས་རྟགས།	= གོང་དུ་སྨྲས་ཟིན་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་བསྐྱར་ཟློས་ཡིན་

པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྟགས།

diurnal motion astrol,astron ཉིན་རེའི་འགྲོས།	= གཟའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འགྲོས།

diversification adm སྣ་ཚོགས།	སྤྲོ་འགྱེད།	= ཚོས་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུ་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ི

རང་བཞིན།

diversity adm སྣ་མང་རང་བཞིན།	= སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན།

divide and rule pol དུམ་བུར་བགོས་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པ།	= དབང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་བཟོས་ཏེ། རང་གི་དབང་ཆ་བརྟན་པོར་གནས་ཐབས།

divine right his,ca གནམ་བསྐོས་དབང་ལུང༌། = ལྷན་སྐྱེས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཞག་

ཐོག་ནས་བརྙེས་པའི་དབང་འཛིན་སྒེར་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སམ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

སྐྱེ་བོས་གནང་བའི་མིའི་གཤིས་སྤྱོད་དང་ཐོབ་ཐང༌།
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division of labour econ ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས།	= རྒྱུན་མཁོའ་ིཐོན་ཟོག་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་

པ་རྣམས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་བགོས་པ་དང༌། རིམ་པ་དེ་དག་སོ་སོར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་མི་སྣ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས།

division of time astrol དུས་ཚོད།	= ཉིན་གཅིག་ལ་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་དང༌།  དུས་ཚོད་

རེ་ལ་ཚོུད་གཉིས་རེ་བྱས་པས་བསྡོམས་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཚོུད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བགོ་ཚུལ།

divorce soc བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉེན་སྒྲིག་གི་འབྲེལ་ལམ་ཁ་

འཐོར་འགོྲ་ཚུལ།

divulge adm སྔར་གསང་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ།	= དམིགས་བསལ་དེ་སྔའི་གསང་བའི་གནས་

ཚུལ་གང་ཞིག་ད་ཆ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

dock naut ཟུར་བཀོལ་གྲུ་ཁ།	= གྲུ་གཟིངས་བཟོ་བཅོས་དང༌། དོ་པོ་འཇོག་འབེབས་བྱེད་སའི་གྲུ་ཁ་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག

doctor ༡།	med	 སྨན་པ།	= ནད་གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་པའི་མི་

སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཨེམ་ཆི་དང༌། མངོན་བརྗོད་དུ་ལྷ་རྗེ་ཟེར། ༢།	edu	རིག་པའི་ཆུ་གཏེར།	རིག་

བདག	 འབུམ་རམས་པ།	 = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིརིགས་གཅིག་རྐང་

འཛིན་ཐོན་པའི་མཁས་པ།

document adm ཡིག་ཆ།	= རྩ་འཛིན་བྱེད་སའི་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་སམ། ཡང་ན་གྲོས་ཚོགས་

དང་གོང་རིམ་ནས་ཐག་བཅད་པའི་དོན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཞིག

documentary adm ཡིག་ཆའི།	 ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་གི།	 = ཡིག་ཆའི་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་

བཞག་ཐོག་ནས་སམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

documentary evidence pol,law ཡིག་ཆའི་ར་སྤྲོད།	ཡིག་ཆའི་དཔང་རྟགས།	= བདེན་

རྫུན་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཀྱི་དཔང་པོར་འོས་པའི་ཡིག་ཆ།

documentary film jrn,cine དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།	= དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་

བཅོལ་ཏེ་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན།

dodder bot གུ་གུ་ས་འཛིན།	སྦྲུལ་ཞགས།	= འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་གཞན་བརྟེན་སྔོ་སྨན་

རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། ཡལ་ཕྲན་སོགས་མདོག་སེར་ཞིང་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་གཞན་ལ་
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འཁྲིལ་བའམ་བཏུམས་ནས་སྐྱེ་བ་དང༌།  ཡལ་ཕྲན་ཐུར་དུ་འཆང་བས་ཤིང་ཕྲན་གཞན་དག་ལ་

འཁྲིལ་པ། མེ་ཏོག་རྐྱང་པའམ་ཚོམ་བུར་འཆར་བ། འབྲས་བུའི་ནང་འབྲུ་གུ་ཆུང་ཞིང་བང་རིམ་

གྱིས་བཙིར་ནས་ཡོད།

dole adm (ལས་མེད་)	འཚོ་དོད།	= དམིགས་བསལ་ལས་མེད་རིགས་ལ་འཚོ་རྟེན་ཆེད་གཞུང་

འབྲེལ་གྱིས་སྤྲོད་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

domestic affairs pol རྒྱལ་ནང་ལས་དོན།	ནང་སྲིད་ལས་དོན།	= རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་ལས་

ལྡོག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ཁོངས་ཀྱི་གནས་དོན།

domicile adm,pol གཏན་སྡོད་བྱེད་ས།	གཏན་གནས།	= རྒྱུན་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་སའི་གནས།

domicilliary visit adm,law སྡོད་གནས་ཞིབ་བཤེར།	= ཉེན་རྟོག་པས་ནག་ཉེས་འཛུགས་

རྒྱུར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བའི་ཆེད་དུ། གང་ཟག་སྒེར་པ་ཞིག་གི་སྡོད་གནས་སུ་སྐྱོད་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་རྟོག་ཞིབ།

dominions pol མངའ་རིས་རྒྱལ་ཕྲན།	= ཨིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག

doppler effect phys ཌོབ་ལར་ནུས་པ།	= འོད་དང་སྒྲ་ལྟ་བུའི་རླབས་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་དེ་འབྱུང་

གནས་དང་ལྟ་མཁན་ནམ། ཉན་མཁན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཡོད་ཚེ། རྒྱང་ཐག་ཇེ་

རིང་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཆག་པ་དང༌། ཡང་ཇེ་ཉེར་སོང་སྐབས་འཕར་བའི་སྣང་ཚུལ།

doppler radar phys ཌོབ་ལར་རེ་ཌར། = མྱུར་ཚད་འཇལ་ཐབས་ཆེད་ཌོབ་ལར་ནུས་པ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་རེ་ཌར།

dosage med ཐུན་ཚད།	ཐུན།	= སྨན་གཏོང་ཐེངས་གཅིག་གི་འབོར་ཚད།

dossier arv	 ཕྱོགས་བསྡུས་ཡིག་ཆ།	 = སྐྱེ་བོའམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་

ཕྱོགས་བསྡུས།

dotage med ན་རྒས་རྫི་རྡིབ།	= དམིགས་བསལ་ལོ་ན་རྒས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤེས་པ་མི་གསལ་

བའི་སྐྱོན།

dowager his ཤུལ་འཛིན་བུད་མེད། = ཁྱོ་བོ་ཤི་བའི་རྒྱུ་ནོར་དང་མིང་གནས་སོགས་ཐོབ་མཁན་

གྱི་བུད་མེད།
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dowry ca ཌོ་རི།	བག་རྫོངས།	= སྤྱི་ཚོགས་འགའ་ཞིག་ནང། བུ་མོའ་ིཕ་མ་ནས་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་

སའི་མག་པའམ་དེའི་ནང་མིར་ནོར་སྐལ་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་དངོས་སམ་དངུལ་འབབ།

dri-ma-gsum med དྲི་མ་གསུམ།	= དྲི་མ་གསུམ་ནི། ཁ་ཟས་བསྐ་བའི་སྙིགས་མ་དྲི་མ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བ་ལ་དྲི་ཆེན་དང༌།  སླ་བ་སྐོམ་གྱི་སྙིགས་མ་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ་ལ་དྲི་ཆུ།  ལུས་ཀྱི་

དྲོད་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་མ་རྔུལ་ནག་བཅས་རང་ལ་མི་ཕན་ཞིང་འདོར་དགོས་པའི་དངོས་པོ་གསུམ་

གྱི་མིང༌།

drought  agric ཐན་པ།	= ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ལོ་ཏོག་ལ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན།

drumstick bot རྔ་དབྱུག(ཚལ།) = འདི་ནི་ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་

འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་ཞིང༌། ཡལ་ག་གུག་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པ། ལོ་མ་ཆུང་ལ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པ། མེ་

ཏོག་ཆུང་ཞིང་དཀར་བ། འབྲས་བུ་རྔ་དབྱུག་ལྟར་ཕྲ་ལ་ཅུང་རིང་ཞིང་ཕྱི་ངོས་མི་སྙོམས་པར་སྒང་

གཤོང་ཡོད་པ་གང་བུའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང༌། རྒྱ་གར་དང་འབར་མ། པ་ཀི་སི་ཐན་དུ་འདེབས་འཛུགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ductile phys	གཉོད་སྣ་བཟང་བ།	= སྣ་རིང་ལ་མཉེན་པ་དང། འཐེན་ནུས་ཆེ་བ། ལྕགས་རིགས་

ཀྱི་འཐེན་རྐྱོང་དང་བརྡུང་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས།

duly adm སྐབས་དུས་འཚམས་པོར།	= བྱེད་སྟངས་དང་དུས་ཚོད་རན་ཞིང་འཚམས་པའི་

སྒོ་ནས།

dummy adm,prn འདྲ་གཟུགས།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ངོ་མ་དེ་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས།

duodenum anat རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉིས་མ།	ཟངས་ཚགས་ལུ་གུའི་མགོ།	= ཕོ་བའི་གཞུག་དང་

རྒྱུ་མའི་སྟོད་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་ལ་ཟེར་ཏེ། དེས་ཟས་སྐོམ་མྱགས་བཞུ་བྱས་པ་རྣམས་

ཕྱིར་གཏོང་ཞིང་དེ་མིན་སྲུང་བར་བྱེད་དོ།

duplicate adm	འདྲ་བཤུས།	ངོ་བཤུས།	= མ་དཔེར་བརྟེན་ནས་བཤུས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་རི་

མོ་སོགས།

duplicator adm,prn འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་འཁོར།	= རི་མོ་དང༌། པར་མ། ལག་བྲིས་སོགས་གང་

རུང་གི་ངོ་བཤུས་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར།

dura mater anat རྒྱ་དར་ཕྱི་མ།	= ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་ངོས་ཏེ་སྲ་བའི་རྣམ་པ་
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དེ་ཡི་མིང༌།

duress adm,pol བཙན་ཤེད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་གང་ཞིག་ལ་ཞུགས་པར་བཀོལ་བའི་དབང་

ཤེད་དང་སྡིགས་སྐུལ།

dutch auction com རིན་གཅོག་ཚོང་སྒྱུར།	གཅོག་བསྡུར།	= ཐོག་མར་རིན་གོང་ཆེ་ཙམ་

བརྒྱབ་སྟེ་རིམ་བཞིན་རིན་ཚད་གཅོག་ཆ་བྱས་ཏེ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་ཐབས།

dynamics phys འགུལ་ཤུགས་རིག་པ། = འགུལ་སྐྱོད་དང་ཤུགས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་སྐྲུན་ཚུལ་

གྱི་རྣམ་པ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའི་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

dynamo phys ཌའི་ནེ་མོ།	= དམིགས་བསལ་ཐད་རྒྱུགས་གོླག་རྒྱུན་སྐྲུན་མཁན་གྱི་གོླག་འདོན་

འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

dyarchy = diarchy ལ་ལོྟས།

dynasty his,pol ༡།	རྒྱལ་རྒྱུད།	= མི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་མཆེད་པའི་དབང་འཛིན་

པའི་རིམ་པ། ༢།	དཔོན་རྒྱུད།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གམ། མི་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་མི་ཐོག་མང་པོའ་ིརིང་དབང་ཆ་དང༌། 

ཤུགས་རྐྱེན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ།

dysentery med རྒྱུ་ཚད།	= ཁྲག་དང་བེ་སྣབས་བཤལ་བའི་ཚད་འཁྲུ།

dyspepsia med མ་ཞུ་བ།	 = ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་ནས་ཁ་ཟས་མྱག་ཞུ་

དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་མི་ནུས་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།

dysphagia med ཟས་མིད་དཀའ་བ། = ཟས་སྐོམ་མིད་པར་གཏོང་དཀའ་བ།

dysphasia med ལྕེ་ལྡིབ།	ལྡིབ་སྒྲ།	= སྐད་བརྡ་འཕྲོད་པའི་ཚིག་ཐོན་མི་ཐུབ་པའི་དོན། སྨན་

གཞུང་དུ། ལྕེ་ལྡིབ་བཟའ་བཏུང་སྨྲ་དཀའ་ལྐུགས་ལྡིབ་ཐོན། ཞེས་བཤད།

                               E  e

earmark adm ༡།	 དམིགས་སུ་བཀར་བ། = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཟུར་



166earnest money 

འཇོག་གམ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ།  ༢།	རྣ་རྟགས་རྒྱག་པ།	རྣ་རྟགས།	= ངོ་རྟགས་ཆོད་པའི་ཆེད་དུ་

སོྒ་ཕྱུགས་ཀྱི་རྣ་བར་རྟགས་རྒྱག་པ།

earnest money com འགྱུར་རྟེན།	= ཚོང་ཤག་ཕན་ཚུན་དབར་ཚོང་སྒྱུར་གན་རྒྱ་ལྟ་བུ་ཁ་དན་

ཚིག་ལ་གནས་རྒྱུའི་ཆེད་སྤྲོད་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

earth astrol,geol ས་གཞི།	འབྱུང་བ་ས།	= རང་ཅག་གནས་པའི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་དང༌། འབྱུང་

བ་བཞིའམ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ས།

eclectism edu,pol ཀུན་བཏུས།	ཕྱོགས་བཏུས། = ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་ལེགས་ཆ་ཕྱོགས་བསྡུས་

བྱས་པའི་ལྟ་བའམ་གྲུབ་མཐའ།

eclipse astrol,astron གཟའ་འཛིན།	= ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་ཏེ།  ཉི་འཛིན་དང་ཟླ་འཛིན།

ecliptic astrol,astron ཉི་མའི་བགྲོད་ལམ།	= ལོ་ཧྲིལ་པོའ་ིནང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཁོངས་སུ་ཉི་མའི་

འགྲོ་ལམ་སྒོར་མོ་ལྟར་སྣང་བ།

ecology eco སྣོད་བཅུད་རིག་པ།	= རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང༌། 

དེ་དག་དང་ཁོར་ཡུག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།

economic adm,econ དཔལ་འབྱོར་(གྱི་)	= དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་གནད་དོན་ནམ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི།

economic development adm,econ དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས།	= མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་

ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཚུལ།

economic imperialism econ,pol དཔལ་འབྱོར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས།	 རྒྱལ་སྐྱེད་

རིང་ལུགས།	= ཆག་ཡང་དང༌། ཁྲོམ་ར་སྟངས་འཛིན། དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆའི་བདག་

དབང་སྒེར་འཛིན། ལས་གླ་ཁེ་པོ། རང་ཉིད་སྲུང་ཐབས་ཀྱི་གོང་ཚད། རྒྱལ་ནང་གི་བཟོ་གྲྭར་རམ་

འདེགས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་རིང་ལུགས།

economical adm,econ བསྲི་ཚགས་ཀྱི།	གྲོན་ཆུང་གི།	= དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པ་བེད་སྤྱོད་

མི་བྱེད་པ།

economics edu དཔལ་འབྱོར་རིག་པ། = དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང། གཞུང་ལུགས་ཁག་

སོགས་གཙོ་བོར་བསྟན་པའི་རིག་པའི་གནས།
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economy adm,econ དཔལ་འབྱོར། = མི་རེ་རེའི་རྒྱུ་ནོར་རམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱལ་འབངས་

ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་དངོས།

ectopic pregnancy med གོ་ལྡོག་སྦྲུམ་གནས།	 སྦྲུམ་གནས་ལོག་པ།	= བུ་སྣོད་ཀྱི་ཕྱིར་

མངལ་སྦྲུམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཙམ་ནི་ཁམས་དམར་རྒྱུ་བའི་སྦུ་གུ་ནང་དང༌། བསམ་སེ། 

མངལ་ཁ། ལྟོ་བའི་ནང་དུ་བུ་ཆགས་པ།

eczema med	གཡན་པ།	= པགས་པ་གས་ནས་ཆུ་སེར་མང་དུ་ཟགས་པ་དང། ཟ་འཕྲུག་ཆེ་བ། ཆུ་

སེར་གནས་གཞན་དུ་འགོས་ན་མཆེད་འགྲོ་བའི་པགས་ནད་ཅིག

eddy current phys འཁོར་འཁྱིལ་གློག་རྒྱུན།	 འཁྱིལ་བའི་གློག་རྒྱུན།	= འགྱུར་བ་འགྲོ་

བཞིན་པའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་གནས་པའི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་བརྒྱུད་

སྤེལ་བྱས་པའི་གློག་རྒྱུན་ཞིག

edelweiss bot སྤྲ་ཐོག་པ།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། 

རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཤིང་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཕྲ་ལ་རིང་བར་རྩ་ཕྲན་མང་ཞིང༌། ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡང་ཐར་

ཐོར་ཡོད། ལོ་མ་སྔོ་སྐྱ་ཅུང་ཟད་མཐུག་པ་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ལ་སྤུ་དཀར་པོ་འཇམ་པོས་ཁྱབ་པ་

མཐའ་མཉམ་དུ་སྐྱེས་ཡོད། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་འདྲོང་བ་བཞི་ལྔ་ཙམ་སྐྱེ་བ། ཡལ་ག་མེད་པ་གཞི་རྩའི་

ལོ་མའི་དབུས་ནས་སྐྱེ་ཞིང། མེ་ཏོག་དཀར་ལ་སེར་མདངས་ཡོད་པ་འདབ་མའི་སྐྱི་ལྤགས་རྒྱུ་འདྲ་

བ་མང་ལ། སྡོང་པོའ་ིརྩེར་གདུགས་མང་མེ་ཏོག་བང་རིམ་དུ་ཤར་གྱི་ཡོད། སྤྲ་བ་ལ་རྒོད་དང་གཡུང་

སོགས་རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད།

edition jrn,pub ༡།	པར་གཞི།	པར་མ།	= དེབ་དང༌། དུས་དེབ། ཚགས་ཤོག་སོགས་པར་སྐྲུན་

བྱས་པའི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་པ། ༢།	པར་གྲངས།	= དེབ་དང༌། ཚགས་ཤོག དུས་དེབ་སོགས་པར་

ཐེངས་གཅིག་གི་བསྡོམས་འབོར།

editorial jrn,pub ༡།	རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།	= ཚགས་ཤོག་དང་དུས་དེབ་སྟེང་པར་འགྲེམས་

བྱེད་པོའམ་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག ༢།	རྩོམ་སྒྲིག་པའི།	= རྩོམ་སྒྲིག་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

education adm,edu ཤེས་ཡོན།	སློབ་གསོ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཕྱིའི་ཡུལ་ལ་གོ་རྟོགས་འཕེལ་

བ་དང༌། ནང་གི་ཤེས་པའི་ནུས་པ་སད་སྨིན་རྫོགས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་ལ་མི་
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རྨོངས་པའི་ཆེད་དུ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག

effect adm,phys འབྲས་བུ།	= ཤུགས་རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གྲུབ་འབྲས།

effective adm གནད་སྨིན་པོ།	 = རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་སོན་པའམ་ལམ་ལྷོང་

འབྱུང་བའི།

efficiency ༡།	adm	འཇོན་ཐང༌།	= དུས་ཚོད་དམ་ནུས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས་

བྱེད་ཐུབ་པའི་འཇོན་ཐང༌། ༢།	phys ལས་ཆོད།	= འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་ལས་རྩོལ་བྱས་

པ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལས་རྩོལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱ་ཆ།

effigy ca,fa གསོབ།	 འདྲ་གཟུགས།	= དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་

དམའ་འབེབ་སླད་བཟོས་པའི་གསོབ་བརྒྱངས་པའི་འདྲ་གཟུགས།

ejectment adm,law ཕྱིར་འབུད།	 ཕྱིར་ལེན།	= ཚུལ་མིན་དབང་འཛིན་བྱས་པའི་ས་ཁང་

སོགས་གུན་གསབ་དང་བཅས་ཏེ་བདག་པོར་ཕྱིར་སྤྲོད་ཡོང་ཐབས་ཤིག

elaborate adm ༡།	རྒྱས་བཤད་བྱེད་པ། = ཞིབ་ཕྲའི་སྒོ་ནས་འགོད་པའམ་འགྲེལ་བརྗོད་

ཞིབ་ཕྲ་བྱེད་པ། ༢།	རྒྱས་སྤྲོས་ཆེན་པོ།	= ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཤམས་པའི་བཀོད་པ།

elastic collision phys	སོར་ཆུད་གདོང་ཐུག	= གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་

དབྱིབས་མ་ཉམས་པའམ་ཚ་དྲོད་མ་བསྐྱེད་པར་བསྐྱར་ལྡོག་བྱེད་ཚུལ།

elasticity phys ནར་ལྡེམ།	= དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྟེང་བཟོ་དབྱིབས་ཉམས་བྱེད་ཀྱི་ཤུགས་ཤིག་

གིས་གནོན་ཚེ། དེའི་དབྱིབས་གཟུགས་འགྱུར་བ་དང༌། ནམ་ཞིག་ཤུགས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚེ་

སྔར་གྱི་དབྱིབས་གཟུགས་རང་སོར་ཆུད་པའི་ཁྱད་ཆོས།

election pol འོས་བསྡུ།	= འཐུས་མི་ལྟ་བུའི་ས་དམིགས་སྐོང་ཆེད་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་སྐྱེ་བོ་

མང་པོས་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་འདེམས་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

electric circuit phys གློག་ལམ།	 = ཀཿ གློག་རྒྱུན་རྒྱུག་པའམ་རྒྱུག་སྲིད་པའི་མཐུད་

མཚམས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ལམ་ཞིག   ཁཿ གློག་ལམ་གྱིས་སྦྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་མ་ལག

electric field phys གློག་ནུས་ཁྱབ་ར།	= གློག་ཟུངས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ།
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electric field line phys གློག་གི་ཁྱབ་རའི་བརྡ་ཐིག	= གལ་ཏེ་ཚོད་ལྟའི་ཕོ་རྡུལ་ཞིག་གློག་

ཤུགས་ཁྱབ་རའི་ནང་བཞག་ན། དེའི་ཁ་ཕྱོགས་གང་དུ་འགྲོ་བ་སྟོན་པར་བྱེད།

electric motor phys གློག་འཕྲུལ།	= གློག་འཕྲུལ་ཡོ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེས་གློག་གི་ནུས་པ་གང་

ཞིག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་པར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་གློག་གིས་དྲངས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

electric potential phys	གློག་གི་ནུས་ཚད།	= གློག་ནུས་ཁྱབ་ར་གང་ཞིག་གིས་གློག་ཟུངས་

གཡོ་འགུལ་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་ལས་རྩོལ་གྱི་ཚད།

electrical energy phys གློག་ནུས།	= བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་གློག་ཟུངས་རྒྱུག་

པ་ལས་ཐོབ་པའི་ནུས་པ།

electricity phys གློག	= གཏན་ཚུགས་སམ་གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་གློག་ཟུངས་ཡོད་པའི་ནུས་པ།

electrode phys གློག་སྣེ།	= གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་དངོས་རྫས་ཤིག་སྟེ། འདི་ཉིད་བརྒྱུད་དེ་གློག་

གི་ཡོ་ཆས་ཤིག་གི་ནང་གློག་འགྲོ་འོང་བྱེད་ས་དེ་ཡིན།

electroluminescence phys གློག་མདངས།	= དངོས་རྫས་ཤིག་དང་གློག་ནུས་ཁྱབ་ར་འཕྲད་

པ་ལས་འོད་འཕྲོ་ཚུལ།

electrolysis phys	༡།	གློག་ཁབ་ཀྱིས་སེལ་ཐབས།	= མཛེས་ཆོས་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་

འདུན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གློག་རྒྱུན་བེད་སྤྱད་དེ་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་དང་། སྨེ་བ། མཛེར་པ། སྐྲན་སོགས་

མེད་པ་བཟོ་ཐབས། ༢།	གློག་འབྱེད།	= ཞུན་མའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་གློག་བརྒྱུད་

འཁྲིད་བྱས་ཏེ། རྫས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུན་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་མའི་གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་

ཁ་བཀྲལ་ཚུལ།

electrolyte phys གློག་འཁྲིད་གཤེར་རྫས།	= གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་རླན་གཤེར་ཞིག་

སྟེ། རླན་གཤེར་དེའི་ནང་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་མོ་གང་རུང་གནས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

electrolytic refining  phys གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང༌།	= གློག་འབྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་

ལྕགས་རིགས་ལྷད་མེད་པ་བཟོ་ཐབས།

electromagnetic field phys གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར། = འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་གློག་ཟུངས་

དང་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པའི་གློག་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པའི་ཁྱབ་རའི་གནས་ཤིག་སྟེ། ཁྱབ་ར་དེ་
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གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟོས་པའི་ཁུག་ཟུར་ ༩༠ ཅན་ལ་ཐོན་སྤེལ་བྱེད་དོ།

electromagnetic force phys གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། = གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་གྱི་

འཐབ་སྦྱོར་དང་། དེ་དག་གི་གློག་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རས་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤུགས།

electromagnetic induction phys	 གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་འགྱེད།	= གློག་ལམ་ཕན་

ཚུན་སྦྲེལ་བྱེད་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་རའི་ནང་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་གློག་ལམ་གཅིག་ནས་

གཞན་དུ་གློག་ཤུགས་འཕོ་ཚུལ།

electromagnetic interaction/force phys གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཐབ་སྦྱོར། = གོླག་ནུས་

དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཟུངས་ལྡན་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་སོྦྱར་

ཞིག  དེའི་ནུས་སོྟབས་ནི་དྲག་པའི་འཐབ་སོྦྱར་ལས་ལྡབ་བརྒྱ་ཡིས་ཞན་པ་ཡོད།

electromagnetic radiation phys གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།	= གློག་ཤུགས་ཁབ་

ལེན་གྱི་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་འགྱེད་འཕྲོ། འགྱེད་འཕྲོ་དེ་ལ་ཁབ་ལེན་དང་གློག་གི་ཁྱབ་

ར་ཡོད་ཅིང་། འདི་གཉིས་རྒྱུད་གཏོང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་ཕན་ཚུན་དྲང་ཟུར་དབྱིབས་ཅན། 

(ཟུར་གུག་ ༩༠) ཡིན་ཞིང་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གང་ཡང་མེད་པར་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད།

electromagnetic wave phys གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས།	= གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་

པའི་རླབས།

electromagnetism phys གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས།	= གློག་དང༌། ཁབ་ལེན་

གྱི་རང་བཞིན་དང༌། རྫས་སྦྱོར་གྱི་འཆིང་རྒྱ་དང༌། དེ་བཞིན་འོད་ཐེ་བའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྣམ་པ་མཐའ་དག་གི་གློག་ཟུངས་དང་གློག་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རའི་སྤྱོད་ཚུལ་

དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ།

electromotive force phys གློག་རྒྱུན་སྒུལ་ཤུགས།	= གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་གློག་སྐྱོད་

དུ་འཇུག་མཁན་གྱི་ཤུགས་ཤིག

electron phys གློག་རྡུལ།	མོ་རྡུལ།	= ལེབ་ཊོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་གཡོ་མེད་ཀྱི་གདོས་

ཚད་གྷ་རམ་ ༩་༡༠༧ x ༡༠-༢༨ དང་རོབ་རྩིས་ལྟར་ན་གློག་ཟུངས་ཁུ་ལོམ་ -༡་༦༠༢ x ༡༠-༡༩ ཅན་

གྱི་བརྟན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཕྲ་རྡུལ།

electron cloud phys གློག་རྡུལ་སྤྲིན་ཕུང༌།	= གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་
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འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གློག་རྡུལ་གྱི་སྡེ་ཁག་ཅིག

electron tube phys གློག་རྡུལ་སྦུབས་སྣོད།	 = ཁ་བཀག་པའི་ཤེལ་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་རླངས་

གཟུགས་སམ་ཡང་ན་སྟོང་སངས་གང་རུང་འདུས་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ནང་གློག་རྡུལ་རྣམས་

གློག་སྣེ་ཕན་ཚུན་དབར་རྒྱུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

electroplating phys	 གློག་རྩི།	 = གློག་རྡུལ་གསོག་འཇོག་གི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་

རིགས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ལྕགས་རིགས་གཞན་ཞིག་གི་རྩི་གཏོང་ཐབས།

electroscope phys གློག་ཟུངས་དཔྱད་ཆས།	= ཤེལ་དམ་སྟོང་པའི་ནང་བཅུག་པའི་གསེར་

ཤོག་ལྷེབ་མ་གཉིས་ཀྱི་དབར་སོར་གནས་གློག་རྒྱུན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་དང་། འཕུལ་ཤུགས་ལ་བརྟེན་

ནས་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་གློག་ཟུངས་ཡོད་མེད་དཔྱད་ཐབས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

electrostatic induction phys གནས་གློག་ཁྱབ་འགྱེད།	= གློག་ནུས་ཁྱབ་རས་རྒྱུ་རྐྱེན་

བྱས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་གློག་ཟུངས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱ་ཚུལ།

electrostatics phys སོར་གནས་གློག་རྒྱུན་རིག་པ།	= འགུལ་རྒྱུག་མེད་པའི་གློག་གི་ཟུངས་

ལ་དཔྱད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ།

electroweak unification phys གློག་ཞན་གཅིག་གྱུར།	= གཞི་རྩའི་ཤུགས་བཞིའི་ནང་

ནས་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས་དང་ཞན་པའི་ཤུགས་གཉིས་ནུས་པ་མཐོ་བའི་ཤུགས་རྐྱང་པ་ཞིག་

གི་ཚུལ་དུ་འགྲེལ་བའི་རྣམ་གཞག

element ༡།	astrol འབྱུང་བ།		ཁམས།	= སྤྱིར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང༌།  འབྱུང་

རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་དང༌།  སྐར་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ལྔ། 

༢།	chem ཁམས་རྫས།	= རྫས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་ཐབས་དཀྱུས་མས་ཁ་བྲལ་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རྫས་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་ཆུང་ཤོས།

elemental astrology astrol འབྱུང་རྩིས།	 	ནག་རྩིས། = འབྱུང་བ་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་

ལྔའི་ཁམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་དང༌།  སྲོག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་རྟ་སོགས་བརྩི་བའི་

རྩིས་ཀྱི་ལུགས།

elementary particle phys རྩ་རྡུལ།	རྩོམ་རྡུལ། = འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་བེམ་གཟུགས་ཡོད་

དོ་ཅོག་གི་རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆ།
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eligibility adm,edu འོས་ཆོས།	= འོས་བབ་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

eligible adm,edu	འོས་ཆོས་ལྡན་པའི།	= དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐོང་ཐུབ་པའམ་དགོས་ངེས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི།

elimination adm ཕྱིར་འདོན།	= ཁོངས་གཏོགས་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ནས་ཟུར་དུ་འདོན་པའི་

བྱ་གཞག

elite soc དྲག་རིམ།	དྲག་གྲས།	= སྤྱི་ཚོགས་དང༌། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གནས་བབས་

འཕར་མ་ཞིག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་སྡེ།

elliptic bot འཇོང་དབྱིབས།	= ལོ་མའི་རྩ་བ་དང། རྩེ་མོ་གཉིས་ཕྲ་ལ་དཀྱིལ་སྦོམ་པ་སྒོ་ང་

འདྲ་བའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

elocution lit ངག་རྩལ།	= སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་ནུས་རྩལ།

elope ca མཛའ་བྱོལ་བྱེད་པ།	= ཕ་མའི་ཤེས་རྟོགས་སམ་གནང་བ་མེད་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་

སླད་གསང་བའི་སྒོ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བ།

elucidate adm གསེད་བཀྲོལ་བྱེད་པ།	= སྐབས་དོན་གང་ཞིག་ཁ་གསལ་བཟོ་བའམ། ཡང་ན་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

emancipation proclamation law ཚེ་གཡོག་བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ། = ༡༩༦༣ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་ཨེབ་རཱ་ཧམ། ལིང་ཀཱན་གྱིས་ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་མཚམས་

འཇོག་བྱས་པའི་ཁྲིམས་གཞི།

emarginate bot	ལོ་མ་མགོ་ཉག	= རྩེ་མོར་ཉག་ཅུང་ཟད་ཅན་གྱི་ལོ་མ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལོྟས། )

emasculate med བྱ་གཅོད་པ།	= སྐྱེ་བ་ཕོའམ། རྟ་གླང་གཡག་ལུག་སོགས་ཀྱི་རླིག་འབྲས་

ཕྱུང་བ།

embalm ca ཕུང་པོ་འཚག་སྦྱོར་བྱེད་པ།	= ཕུང་པོ་མི་རུལ་བའི་ཆེད་བྱུག་སྨན་དང་རྫས་རིགས་

ཀྱི་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ།

embargo com,law (ཚོང་ལས་)བཀག་སྡོམ།	 	 (ནང་འདྲེན་)བཀག་འགོག	= གཞུང་ངམ་

ཚོང་འབྲེལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་མི་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་
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བྲག་པ་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་དངོས་ཟོག་ནང་འདྲེན་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ།

embarrass adm ༡།	ཁ་སྐྱེངས་པོ་བཟོ་བ།	= ངོ་ཚ་པོ་དང་མཚེར་པོ་བཟོ་བ། ༢།	བཟོད་མ་

བདེ་བཟོ་བ།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་གང་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་རྙོག་དྲ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ།

embarrassment psycho ཁ་སྐྱེངས་པོ།	= ངོ་ཚ་བའམ་ཁ་སྐྱེངས་པའི་ཚོར་སྣང༌།

embassy pol ༡།	གཞུང་ཚབ་མི་སྣ། = ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཚོན་པར་

བྱེད་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ། ༢།	གཞུང་ཚབ་ཁང༌། = ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་

སའི་ལས་ཁུངས།

embattle mil དམག་གྲ་སྒྲིག་པ།	= དམག་འཁྲུག་ཆེད་དཔུང་ཚོགས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་

བྱེད་པ།

embattlement mil འཛིང་རགས།	= དམག་འཐབ་སྐབས་དགྲ་ཕྱོགས་འགོག་སྲུང་ཆེད་དུ་ས་

རྡོ་ལས་བཟོས་པའི་གྱང་རྩིག་གི་ར་བ།

embelia bot སྲིན་དུག་པ།	 བྱི་ཏང་ག	 = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྡོང་པོ་ཆུང་བའི་ཤིང་སྨན་

རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་ཕྲ་བ་སེར་གས་ཁྱབ་ཅིང་སྡོང་སྙིང་ཁ་དོག་

དམར་ལ་ལྡེམ་མཉམ་གྱི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་ཡོད། ལོ་མ་ལྗང་ནག་མཐུག་ཅིང་སྒོར་

དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་ལ་རྩ་རིས་དྲ་བ་བཞིན་གྱེས་ཏེ་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་དཀར་

པོའམ་སེར་པོ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ཡལ་གའི་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་ཤར་བ། འབྲས་བུ་འཇམ་

ཞིང་དབྱིབས་རིལ་མོ་སྲན་མ་ཙམ་སྨིན་ཚེ་མདོག་དམར་པོར་འགྱུར་ཞིང་སྐམ་ན་ནག་པོ་འགྱུར།

embezzlement adm	 བར་ཟོས།	= སྤྱི་བའམ་མི་གཞན་གྱི་དངུལ་ལམ་རྒྱུ་ནོར་རང་ཉིད་ཀྱི་

དོན་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།

emblem adm,pol རྟགས།	མཚོན་རྟགས།	= གང་ཟག་སྒེར་དང༌། ཚོགས་པ། བསམ་ཚུལ་བྱེ་

བྲག་པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག

embroider ca ཚེམ་དྲུབ་རྒྱག་པ།	= རས་ཆ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དར་སྐུད་ཚེམ་དྲུབ་ཀྱིས་མཛེས་

བཀོད་བཟོ་བ།

embryo bot,zool སྦྲུམ་སྲིང།	 མངལ་ཆགས། = ཐོག་མར་མངལ་ཆགས་དུས་ཀྱི་སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་མིང་སྟེ། ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང། རྣམ་ཤེས་ཁམས་དང་བཅས་པ་འདུས་པ་
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ལས་གྲུབ་པའོ།

emeritus adm,edu བགྲེས་མཐོང༌།	= རྒས་ཡོལ་ཟིན་ཡང་ཆེ་མཐོང་གི་ཆེད་དུ་མཚན་གནས་

རང་སོར་གནས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

emetic med སྐྱུག་སྨན།	= སྐྱུག་པ་དང་ཞེ་མེར་སློང་བྱེད་ཀྱི་སྨན།

emigrant adm,pol རང་མི་ཕྱིར་ཐོན་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་གནས་སྡོད་ཆེད་རང་སོ་སོའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་བཞག་ནས་འགྲོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

emigration adm,pol ཡུལ་སྤོས།	= གང་ཟག་སྒེར་རམ། ཁྱིམ་ཚང་ངམ། ཡང་ན་མི་མང་ཞིག་

རང་ཡུལ་བཞག་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་ས་གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་བར་འགྲོ་སྐྱོད།

eminent domain law མཆོག་གི་དབང་ཚད།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དོན་ཆེད་དུ་གུན་

གསབ་སྤྲད་དེ་སྒེར་གྱི་ཁར་དབང་གཞུང་བཞེས་གཏང་རྒྱུར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་

དབང་ཆ།

emissary adm,pol ༡།	ངོ་ཚབ།	= དགོས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་འཐུས་

མིའམ་ངོ་ཚབ། ༢།	སོ་བ།	= སྲིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གྱི་མི་འགྲོ།

emission nebula phys འཕྲོ་གཏོང་སྐར་སྤྲིན།	= སྐར་མ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རླངས་གཟུགས་

དང་ཐལ་རྡུལ་ནང་གི་གློག་རྡུལ་དང་། ཕོ་རྡུལ་བསྐྱར་དུ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་འོད་ཕྱིར་འགྱེད་པ་ལས་

ཡང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་སྤྲིན།

emissivity phys འཕྲོ་ཤུགས།	= དྲོད་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ངོས་ཤིག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་ནུས་

པ་དང་ཕུང་གཟུགས་ནག་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་ནུས་པའི་དབར་གྱི་བསྡུར་ཚད།

emoluments adm,econ ཁེ་ཕོགས།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

པར་ཐོབ་རྒྱུའི་གླ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་སོགས།

empathy psycho གཞན་ཚོར་ཤེས་ནུས།	= གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་དང་མྱོང་ཚོར་སོགས་

རྟོགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

empire pol,his རྒྱལ་ཁམས།	= དཔུང་སོྟབས་ཀྱིས་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མ་ཅན་

གྱི་མངའ་རིས།
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employ adm,econ ལས་ཀ་སྤྲོད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་གླ་ཕོགས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་པ།

employee adm,econ ལས་མི།	ལས་ཀ་སྤྲོད་ཡུལ།	= ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གླས་པའི་

གང་ཟག

employer adm,econ ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།	 = ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་པའམ་

ཚོགས་པ་ཞིག

employer identification number (EIN) econ ལས་བདག་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས། 

= ཚོང་ལས་དང་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་སོགས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་བེད་སྤྱད་པའི་

ཐུན་མིན་གྱི་ཨང་གྲངས་ཤིག དེ་ནི་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་གནད་དོན་མང་པོའ་ིཆེད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲལ་བསྡུའི་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བེད་སྤྱད་པའི་ཨང་རྟགས་ཤིག

employment econ ལས་ཀ = གླ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་བྱ་གཞག

employment exchange econ མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཁང༌།	= གོྲང་ཁྱེར་ཚང་མའི་ནང་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སོྤྲད་མཁན་ཚོ་དང༌། ལས་མེད་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སོྦྱར་བྱེད་

པོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

empower adm,pol ནུས་པ་སྤེལ་བ།	དབང་ཆ་སྤྲོད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བྱ་བ་གང་ཞིག་

བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་སྤྲོད་པའམ་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ།

empyema med བྲང་སྐྱིའི་རྣག	= བྲང་ཁོག་གི་ནང་ལྡེབས་དང་གློ་བའི་མཐའ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་

བར་ཏེ། བྲང་གི་སྐྱི་ཁོག་ནང་རྣག་བསགས་པའི་ནད་ཅིག

enact law ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ།	= ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ།

enactment law ༡།	བཅས་ཁྲིམས།	= ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་

རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པ། ༢།	 ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས།	= ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་བྱ་གཞག

encash adm,com དངུལ་སྒྱུར་བྱེད་པ།	= ཅེག་འཛིན་སོགས་དངུལ་རྐྱང་གི་ངོ་བོར་བརྗེ་ལེན་

བྱེད་པ།

enclave his,pol ཕྱི་སྐོར་ས་ཁུལ། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་མངའ་སྡེ་གང་ཞིག་གི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་

སམ་ཆ་ཤས་ཤིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་བསྐོར་བ།
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enclose adm ༡།	ར་བས་བསྐོར་བ།	= མཐའ་སྐོར་དུ་རྭ་བ་དང་རྩིག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ༢།	

མཉམ་འཇུག་བྱེད་པ། = དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཡི་གེ་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་སྐོགས་དང་

ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་གའི་ནང་དུ་འཇུག་པ།

enclosure adm ཞོར་འཇུག	མཉམ་འཇུག	= ཡི་གེའམ་ཐུམ་སྒྲིལ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཕར་མ་

འཇུག་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག

encouragement psycho སེམས་ཤུགས་གོང་སྤེལ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་བོླ་

སོྟབས་སྤེལ་ཚུལ།

encroach adm,law ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ།	= གཞན་གྱི་ས་ཁུལ་སོགས་ནང་ཆོག་མཆན་མེད་

པར་རིམ་པས་འཇབ་འཛུལ་བྱེད་པ།

encumbrance adm གེགས།	= འགོག་རྐྱེན་བྱེད་པའམ་བར་དུ་གཅོད་མཁན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་

གང་ཡང་རུང་བ།

endangered environ སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི།	= སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་རྩ་སྟོངས་སུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི།

endangered species environ སྟོངས་ཉེའི་རིགས།	= མིའི་བྱ་སྤྱོད་དང་གནམ་གཤིས་

འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་སྟོངས་སུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བའི་རིགས། དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་དང་

སྲོག་ཆགས་ལྟ་བུ།

endothermic process phys དྲོད་ལེན་བརྒྱུད་རིམ།	= དངོས་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚ་དྲོད་

ཚུར་སིམ་འཐེན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

endowment econ སྦྱོར་འཇགས།	མ་འཇོག་ཞལ་འདེབས།	= ཚོགས་སྡེའམ། སྒེར་པ་གང་

ཡང་རུང་བར་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་ལམ་རྒྱུ་ནོར་ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཚུལ།

energy phys ནུས་ཤུགས།	= རྩོལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་ཤུགས་ཏེ། དཔེར་ན། ནུས་ཤུགས་སྤྱད་དེ་

བོངས་ཚད་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་པ་ལྟ་བུའོ།

enjoin	༡།	adm	བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་པ་གཏོང་བའམ་ལམ་

སྟོན་བྱེད་པ། ༢།	 law	ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འགོག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བྱ་

བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་འགོག་པ།
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enlist adm,mil ༡།	མིང་ཐོ་འགོད་པ།	ཐོ་འགོད་བྱེད་པ།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང་དམག་ཞབས་

ལྟ་བུའི་ཁོངས་སུ་མིང་འགོད་བྱེད་པ། ༢།	ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ།	= ཁེ་ལས་སམ་བྱ་གཞག་འགའ་

རེའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ།

enlistment adm,mil ཐོ་འགོད།	= ལས་རིགས་དམག་ཞབས་ལྟ་བུའི་ཁོངས་སུ་མིང་ཐོ་འགོད་

པའི་བྱ་གཞག

enquiry adm འདྲི་རྩད།	= འདྲི་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

enquiry office adm འདྲི་རྩད་ཁང༌།	འདྲི་རྩད་ལས་ཁུངས།	= གནས་ཚུལ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་སའི་

ལས་ཁུངས།

enrol adm,edu མིང་འགོད་བྱེད་པ། = ཚོགས་མིའམ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པོ་ལྟ་བུར་ལུགས་

མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་དེབ་འགོད་བྱེད་པ།

enrolment adm,edu མིང་འགོད།	= ཐོ་འགོད་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

ensuing adm འབྱུང་འགྱུར།	རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི།	= རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་རྗེས་

སུ་འབྱུང་བའི།

ensure adm ངེས་བརྟན་བཟོ་བ།	= གང་ཞིག་འབྱུང་ངེས་པར་བཟོ་བ།

enterprise com,lit ཁེ་ལས།	= ཚོང་གི་ཁེ་སྤོགས་ལ་དམིགས་པའི་ལས་རིགས།

entitle ༡།	lit	མིང་བྱང་འགོད་པ།	= དེབ་དང་གློག་བརྙན་སོགས་ལ་མིང་འདོགས་པ། ༢།	adm	

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་བདག་དབང་སྤྲོད་པའམ་བྱ་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་སྤྲོད་པ།

entomology zool འབུ་དཔྱད་རིག་པ། = འབུ་སྲིན་དཔྱད་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲོག་

ཆགས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ།

entourage adm	ཆིབས་ཞབས།	= སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའམ། སྣེ་ཡོད་དཔོན་རིགས་རྣམས་

ཀྱིས་མཚམས་གཟིགས་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ལྷན་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་

སྡེ་ཁག

entrails physiol ནང་ཁྲོལ།	ནང་ཆ། = མིའམ་དུད་འགྲོའ་ིཁོག་པའི་ནང་གི་རྒྱུ་མ་དང༌། གློ་བ། 
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མཆིན་པ། གྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

entrant adm གསར་ཞུགས་པ།	 = སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ནང་གསར་དུ་

ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ།

entrepreneur com,econ ཁེ་ལས་པ།	= བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དང༌། ཉོ་ཚོང་ལྟ་བུ་དཔལ་འབྱོར་

འདུ་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིགས་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་མི།

environment environ ཁོར་ཡུག	= མི་དང༌། སོྲག་ཆགས། རྩི་ཤིང་གནས་སའི་རང་འབྱུང་སོྣད་ཀྱི་

འཇིག་རྟེན།

envoy adm,pol སྐུ་ཚབ།	= སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་ཏུ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། 

སྲིད་གཞུང་གཞན་ཞིག་ལ་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བརྫངས་པའི་གང་ཟག

envy phil,psycho ཕྲག་དོག	 = གཞན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟོད་པར་སེམས་ཁོང་ནས་

འཁྲུག་ཚུལ།

enzyme bio	སྨིན་རྫས།	འཇུ་བྱེད།	= ཟས་རིགས་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ནང་གཙོ་བོ་རྫས་འགྱུར་རང་

བཞིན་གྱིས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་ཕོ་ཁུ་དང༌། རྒྱུ་ཁུ། རྨེན་ཁུ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

epicentre geol ས་འགུལ་ལྟེ་གནས།	འགུལ་ལྟེ།	= ས་འགུལ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ས་དེའི་ཐད་

ཀའི་སྟེང་དུ་འཁེལ་བའི་ས་ངོས།

epicycle geog མྱུ་ཁྱུད་སྟེང་སྒོར།	= སྒོར་ཐིག་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལྟེ་གནས་བཅས་

པའི་སྒོར་ཐིག་ཆུང་བ་ཞིག

epididymis anat བསམ་སེའུ་རྩ།	= སྒོང་རིལ་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་འབྱར་ནས་གནས་ཤིང། སྒོང་

རིལ་དང་སྦྲེལ་བའི་སྦུ་གུ་གུག་ཀྱོག་ཅན་ཞིག སྒོང་ཟུར་གྱིས་ཁམས་དཀར་གསོག་ཉར་བྱེད་ལ་

ཁམས་འདྲེན་སྦུ་གུའི་ནང་དུ་ཡང་གཏོང་ངོ་།

ephemeral bot ལན་མང་སྐྱེ་བའི།	= འཚོ་གནས་རྒྱུན་འཁོར་ཐུང་བས་ནམ་ཟླ་གཅིག་གི་ནང་

སྐྱེ་ཐེངས་མང་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས།

epidemic med ནད་ཡམས།	རིམས་ནད།	= སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དུས་མཉམ་དུ་

རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་གདལ་འབྱུང་ཚུལ།
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epiglottis anat ཨོལ་ཁེབ།	ཨོལ་སྒོའ་ིཁེབ།	= ཟ་སྐོམ་སོགས་མིད་སྐབས་གློ་ཡུའི་ཁ་འགེབས་

པར་བྱེད་པའི་ལྕེ་ཡི་ཕུགས་སུ་ཆགས་པའི་ཕྲུམ་རུས་ལྷེབ་ལྷེབ་དེ་ཡི་མིང༌།

epilogue lit	༡།	མཇུག་རྩོམ།	= དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་མཇུག་གམ་རྫོགས་མཚམས་སུ་བསྣན་

པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག ༢།	མཇུག་བསྡུའི་གཏམ།	= ཟློས་གར་འཁྲབ་མཁན་གྱིས་རང་གི་

འཁྲབ་སྟོན་གྱི་མཇུག་ཏུ་བརྗོད་པའི་གཏམ་དང་ཚིགས་བཅད་སོགས།

epiphyte bot རླུང་ཤིང།	= ས་འོག་ཏུ་རྩ་བ་མེད་པར་རྩི་ཤིང་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ས་སྟེང་དུ་

འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང།

episiotomy med མཚན་འབྱེད་གཤག་བཅོས།	= མཚན་དབྲག་དབྲལ་ནས་བྱིས་པ་མྱུར་དུ་

བཙའ་བའི་ཐབས་ཤིག

epithalamium fok བག་གླུ།	= བག་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་སྐབས་སུ་ལེན་པའི་གླུ།

epitome edu,lit བསྡུས་དོན།	སྙིང་བསྡུས། = དཔེ་དེབ་བམ་འབྲི་རྩོམ་ལྟ་བུའི་སྙིང་དོན་བསྡུས་

པ་ཞིག

eponychium = cuticles  ལ་ལྟོས།

equalitarian pol,phil འདྲ་མཉམ་རིང་ལུགས་པ།	 = འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ལས་ཀ་དང༌། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན། ངལ་རྩོལ་ཐོབ་སྐལ་སོགས་མཐོ་དམན་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་འདྲ་

མཉམ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་པོའམ་བསམ་ཚུལ་ཅན།

equator geol སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག		སའི་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག = སའི་གོ་ལ་ལྷོ་བྱང་གི་ཆ་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དབུས་ཀྱི་རྟོག་བརྟགས་ཀྱི་ཐིག

equilibrium adm,phys,chem	དོ་མཉམ།	སྙོམས་པ།	= ལྗིད་དང་ཆ་ཤས་སོགས་ཆ་

སྙོམས་པའི་གནས་སྐབས།

equinoctial sign astrol མཉམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ།	= ལུག་སྲང་གཉིས་ཏེ། དཔྱིད་དང་སྟོན་ཉིན་

མཚན་མཉམ་སའི་ཁྱིམ།

equinox astrol,astron ཉིན་མཚན་མཉམ་དུས། = དཔྱིད་དང་སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་

པའི་དུས།
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equipment adm,edu ཡོ་བྱད།	= བྱེད་སྒོའམ་དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཁོ་

བའི་དངོས་པོ།

equity ༡།	adm	འདྲ་མཉམ། = སྐྱེ་བོ་ཡོངས་རྫོགས་དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་དུ་འཛིན་པའི་

གནས་སྟངས། ༢།	com	མ་སྐལ།	= ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་མ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཚོང་ལས་དེ་

ཡི་འགྲོ་སོང་ཕུད་རྗེས་མ་འཛུགས་བྱེད་པོར་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ་ཆུང་གྲས་ཤིག

equivocal adm,lit གོ་དོན་མ་ངེས་པའི།	གོ་དོན་གཉིས་ལྡན།	= གོ་དོན་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ནམ་གོ་

དོན་གཉིས་ལྡན་གྱི།

eradicate adm རྩ་མེད་བཟོ་བ། = དམིགས་བསལ་སྡུག་ཅག་གམ་ངན་པའི་རིགས་གང་ཞིག་རྩ་

མེད་གཏོང་བའམ་མེད་པར་བཟོ་བ།

eradication adm རྩ་མེད།	= གང་ཞིག་གི་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཟོ་ཚུལ།

errata pub,jrn དག་བཅོས་རེའུ་མིག	= དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཆེད་མངགས་བཅུག་པའི་

ཡིག་ནོར་དང་ནོར་བཅོས་ཀྱི་རེའུ་མིག

eructation = belching  ལ་ལྟོས།

error adm ནོར་འཁྲུལ།	= འཛོལ་བའམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ།

escape speed phys བྲོས་ཚད།	= མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་བར་སྣང་ཕྱི་མར་གཏང་

རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལ་ལྟ་བུའི་གོང་བུ་ཞིག་གི་འཐེན་ཤུགས་ལས་གྲོལ་བར་དགོས་ངེས་

ཀྱི་མྱུར་ཚད།

escape velocity phys གྲོལ་བའི་མྱུར་ཚད།	= གོ་ལ་གང་ཡང་རུང་བའི་འཐེན་ཤུགས་ལས་གྲལོ་

ཐུབ་པའི་མ་མཐའི་མྱུར་ཚད། (སའི་གོ་ལ་དང་ཉེ་སར་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བཞི་ཁྲི་ཡིན། )

escheat law ཁར་དབང་གཞུང་ཐིམ།	= ཁྲིམས་མཐུན་ཁ་ཆེམས་མེད་པར་འདས་གོྲངས་སུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། འདས་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་སྤུན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཁར་དབང་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་ཕྱིར་ལོག་འགོྲ་སྟངས།

escort adm སྐྱེལ་མ།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། ལམ་སྟོན། མཐུན་འགྱུར་གྲོགས་དན་

ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་མཉམ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅིག་གམ་དུ་མ།



181 ethene

esophagus anat མིད་པ།	= མིད་པ་ནས་ཕོ་བར་མཐུད་པའི་ཟས་སྐོམ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་ལམ།

espionage pol སོ་ཉུལ།	 = ཞི་བདེ་དང་དམག་གི་དུས་སྐབས་གང་ཡང་རུང་བར་ཕྱིའི་སྲིད་

གཞུང་གི་གསང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅིག

essential adm དགོས་ངེས་ཀྱི།	= དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་སམ་བྱེད་སྒོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ཆེད་དུ་དགོས་གལ་དང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི།

establishment adm,pol	 ༡།	 གསར་འཛུགས།	 = གང་ཞིག་གསར་དུ་འཛུགས་པའམ་རྩ་

འཛུགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	སྒྲིག་འཛུགས།	= སྒྲིག་ལམ་དང་ལྡན་པའི་མཉམ་སྡེབ་ཚོགས་པ།

estate adm གཞིས་ཀ = ས་བདག་ཚོས་བདག་བཟུང་བྱས་པའི་ཞིང་ལས་གཡོག་པོ་དང༌། ས་ཞིང་

སྡོད་ཁང་བཅས་པའི་རྟེན་གཞི།

estate agent com ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་ངོ་ཚབ།	= ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་ཆེད་ངོ་ཚབ་བྱ་རྒྱུའི་དབང་

ཚད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།

estimate adm,acc ཚོད་དཔག་བྱེད་པ། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རིན་ཐང་དང༌། ཆ་ཚད། 

གྲངས་འབོར། གོང་ཚད་སོགས་འོལ་ཚོད་བྱེད་པ།

estimate committee adm ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང༌།	= བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ལ་

གཟིགས་ཞིབ་དང༌། དཔལ་འབྱོར་ཚགས་ཚུད་གོང་འཕེལ་ཆེད་སློབ་གསོ་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་

གྱི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

ethane chem ཨི་ཐེན།	= ཁ་དོག་དང་དྲི་ངད་བྲལ་ཞིང་རང་བྱུང་རླུང་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་སྟེ། འབུད་

རྫས་དང། འཁྱགས་རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

ethanol chem འབྲུ་ཆང༌།	དྭངས་རག	= རང་བྱུང་གཏེར་རླངས་དང་རྡོ་སྣུམ་ལས་ཕྱུང་བའི་

ཁ་དོག་བྲལ་ལ་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་རླངས་རྫས་ཤིག སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་དང་ལྕགས་

རིགས་གཅོད་ཆས་དང༌། ཤིང་ཏོག་ཚ་ལུ་མའི་རིགས་ལ་ཚོན་གཏང་རྒྱུ་དང་སྦིར་སྨན་སོགས་ལ་

བེད་སྤྱོད་བྱེད།

ethene chem ཨི་ཐིན། = ཡལ་སླ་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་བག་

ཚི་དང་ཀ་ར་སོགས་ལ་ཕབ་སྦྱོར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆང་བཅུད། དེ་འཁྲུས་རྫས་དང། བཞུ་ཁུ། 

མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།
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ether phys ཨི་ཐར།	བར་སྣང༌། = རླུང་ཁམས་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་བར་སྣང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་གློག་

ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་འཁུར་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཡིན་པར་དེ་སྔ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པའི་བརྒྱུད་

ལམ་ཞིག

ethics edu,psycho བླང་དོར་རིག་པ།	ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།	= བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས།

ethnography ca,soc མི་རིགས་རྣམ་བཤད།	= མི་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་བཤད་པ་དང་

འབྲེལ་བའི་མི་རིགས་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པའི་ཡན་ལག

ethology zool,ca རང་གཤིས་རིག་པ།	= ཀཿ དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་

གནས་ཡུལ་ཁོར་ཡུག་ནང་སྤྱོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཛིན་མིན་དཔྱད་པའི་རིག་པ།  ཁཿ མི་རིགས་སོ་

སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་ཚུལ་བརྟག་པའི་རིག་པ།

etiology = aetiology  ལ་ལྟོས།

etiquette soc,edu	འགྲོ་ལུགས།	གུས་སྲོལ།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སམ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

སྡེ་ཁག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་

ལམ་ལུགས།

etymology ling ཚིག་དཔྱོད་རིག་པ།	= མིང་ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་

སོགས་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

euphoria psycho ཡུད་ཙམ་གྱི་བདེ་ཉམས། = དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་བྱུང་བའི་བློ་ངར་དང་

བདེ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག

eutectic mixture phys འཁྱག་ཚད་དམའ་བའི་བསྲེས་མ།	 = དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་

གཉིས་ལས་མང་བ་ཡིས་གྲུབ་པའི་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཞུན་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་གྲུབ་རྫས་བསྲེས་མ་དེ་དག་

གི་འཁྱགས་གནས་ཆེས་དམའ་ཤོས་ལྡན་པ་དེའོ།

evacuation adm ཉེན་གཡོལ་ཕྱིར་འདོན།	སྐྱོབ་འདོན།	ཕྱིར་འདོན།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ནས་འདོན་པའམ་འདོན་པའི་བྱ་གཞག

evacuee adm ཕྱིར་འདོན་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།	= ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ནས་ཉེན་གཡོལ་

ཆེད་གནས་སྤོས་བྱས་པའི་གང་ཟག
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evade adm གཡོལ་བ།	= བྱ་བའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་བྲོས་ཐབས་སམ་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པ།

evaluation com ༡།	 རིན་ཐང་གཏན་འབེབས།	 = རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་སམ་ངེས་

གཏན་བཟོ་ཚུལ། ༢།	རིན་ཐང་དཔྱད་ཞིབ།	= གང་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཚུལ།

evaporation phys	རླངས་འགྱུར།	= གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁོལ་གནས་འོག་གི་དྲོད་ཚད་ཞིག་

ལ་གཤེར་གཟུགས་དེ་ཉིད་རླངས་པར་འགྱུར་ཚུལ།

even signs astrol མཉམ་ཁྱིམ།	= ཆ་གྲངས་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟེ། མོ་ཁྱིམ། གླང༌། ཀརྐཊ། བོུ། སྡིག ཆུ་

སྲིན། ཉ།

evening primrose bot དཔྱིད་བསུ་མེ་ཏོག	= ལོ་གཉིས་རེར་སྐྱེས་པའི་སྔོ། རིང་ཚད་ཕི་ཊི་ 

༢ ནས་ ༤ ཙམ་ལ་མེ་ཏོག་སེར་པོ་དུང་ཆེན་ཁ་འདྲ་བ། མེ་ཏོག་ཉིན་པར་ཁ་ཟུམ་ཞིང་དགོང་མོ་

བཞད་ལ་དྲི་ངད་བཟང༌།

event horizon phys	ཐར་མེད་རྒྱ་མཚམས།	= བུ་ག་ནག་པོའ་ིམཐའ་སྐོར་དུ་ཡོད་པར་འདོད་

པའི་ས་མཚམས་ཤིག དེའི་ནང་རོལ་དུ་འཐེན་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དངོས་པོ་གཞན་ལྟ་ཞོག ཐ་

ན་འོད་ཀྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཙམ་ཡང་དེ་ནས་ཕྱིར་ཐར་མི་ཐུབ་པར་འདོད།

eventual adm མཐའ་འཇུག་གི།	 = དུས་ཚོད་དམ་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་རྫོགས་མཚམས་སུ་

འབྱུང་བའི།

evergreen bot རྒྱུན་ལྗང།	= ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོར་ལོ་མ་མ་སྐམ་པར་རང་སོར་གནས་པའི་རྩི་ཤིང།

eviction law ཕྱིར་དབྱུང༌།	= ༡།  ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ས་གཞི་བདག་དབང་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཚུལ། ༢། དཔྱ་ཁྲལ་མ་སྤྲད་པའི་དབང་གིས་ས་ཁང་ཕ་གཞིས་ཀྱི་བདག་དབང་

འཕྲོག་པ།

evidence law དཔང་རྟགས།	= ཚད་མར་འཛིན་རུང་བའི་རྟགས་མཚན།

evolution pol,bio འཕེལ་རིམ།	བྱུང་རིམ།	= བྱ་དངོས་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིཐོག་མའི་ངོ་བོའམ་རྣམ་

པར་དོ་ཕོག་མེད་པ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལམ་ནས་གསར་པ་གང་ཞིག་ཐོན་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

excavation archaeol སྔོག་འདོན། = དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ས་འོག་ཏུ་གནས་པའི་དངོས་

པོ་དང་། ཁང་རྙིང་སོགས་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད་སྔོག་འདོན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག
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excerpt lit ཟུར་འདོན་བྱེད་པ།	ལུང་འདྲེན་བྱེད་པ།	= དཔེ་དེབ་དང་གཏམ་བཤད་སོགས་ནས་

བརྗོད་བྱའམ་ལུང་འདྲེན་ཟུར་འདོན་བྱེད་པ།

excess adm འཐོལ་པ།	 ལྷག་འཐོལ།	= རྒྱུན་ལྡན་ནམ་འདང་ངེས་ཀྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་འབོར།

exchange force phys བརྗེས་ཤུགས།	= ཕྲ་རྡུལ་གཞན་ཞིག་འཕོ་ལེན་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྲ་

རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གནས་པའི་ཤུགས་ཤིག

exchange particle phys བརྗེ་རྡུལ།	= དྲག་པའི་འཐབ་སྦྱོར་དང༌། ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར། 

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཐབ་སྦྱོར། འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་འཐབ་སྦྱོར་ཏེ་རྩ་བའི་འཐབ་སྦྱོར་བཞི་པོ་གང་

རུང་གཅིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་འགྲིམ་ཞིང་རྩ་རྡུལ་གྱི་དབར་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པར་བསམས་པའི་

རྡུལ་ཞིག

exchequer adm,econ སྤྱི་མཛོད།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུའི་དཀོར་མཛོད།

excise econ,com ཐོན་ཟོག་ཁྲལ་འབབ།	ནང་ཁྲལ།	= རྒྱལ་ནང་དུ་བཟོ་འདོན་དང་བེད་སྤྱོད་

པའི་དངོས་ཟོག་འགའ་རེའི་ཐོག་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲལ་འབབ།

excitation phys སྐུལ་སྤེལ།	= གློག་རྡུལ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན། རྡུལ་ཕྲན་ལྟེ་ཉིང༌། འདུས་རྡུལ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ནུས་པ་འཕར་མ་འདང་ངེས་བསྣན་ཏེ། ནུས་པའི་རིམ་པ་ཆེས་དམའ་ས་སྟེ་

གཞི་གདན་གྱི་གནས་བབས་ནས་ནུས་པའི་རིམ་པ་མཐོ་ས་ཞིག་ཏུ་སྤོར་ཐབས།

excited atom phys འཁྲུག་རྡུལ།	= རང་དང་རིགས་སྡེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་ལས་

རྒྱུན་ལྡན་ནུས་པ་མཐོ་བ་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག

excited state phys འཁྲུག་གནས།	= ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་དུ་

རྡུལ་ཕྲན་དང་རྡུལ་ཕྲན་ལྟེ་ཉིང་ལ་ནུས་པའི་རིམ་པ་ཆེས་དམའ་ཤོས་སམ་གཞི་གདན་གྱི་རིམ་པ་

ལས་མཐོ་བའི་གནས་སྟངས།

exclude adm ༡།	ཁོངས་ནས་འདོན་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཁོངས་གཏོགས་ནས་

ཕྱིར་དབྱུང་བའམ་འཇོག་པ།  ༢།	ཁོངས་སུ་མི་འཇུག་པ། = ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་བཀག་འགོག་

བྱེད་པ།

exclusion adm ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད།	ཟུར་འདོན།	= ནང་ངམ་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་



185 exempt

རང་བཞིན།

exclusion principle phys གཞན་སེལ་གཏན་སྲོལ།	= མོ་རྡུལ་དང་ཕོ་རྡུལ། བར་རྡུལ་གང་

ཡང་རུང་བ་གཅིག་གི་ཟེགས་རྡུལ་གཉིས་ཀོན་ཊམ་གནས་ལུགས་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་མཉམ་དུ་

གནས་མི་ཐུབ་པའི་ངང་ཚུལ།

exclusive adm,jrn གཞན་ལ་མེད་པ།	གཅིག་རང༌།	= གཞན་དང་ཐུན་མོང་དུ་མཉམ་སྤྱོད་

དམ་ཆ་བགོས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ།

excreta physiol འདོར་རྫས།	བཤང་གཅི།	= ལུས་ཀྱི་བུ་ག་དང་བཤང་ལམ་སོགས་ནས་ཕྱིར་

འབྱིན་པའི་མི་གཙང་བའི་རྫས་ཏེ། བཤང་གཅི་དང༌། སྣབས་ལུད། དངུལ་ཆུ་སོགས།

excruciate adm	 སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བ།	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་

མནར་དུ་འཇུག་པ།

exculpate law དཀར་འདོན་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ནག་ཅན་མིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་

སྤྲོད་བྱེད་པ།

execute ༡།	law སྲོག་ཐོག་གཏོང་བ། = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལྟ་བུར་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་གི་སྲོག་གཅོད་པ།  ༢།	adm	ལག་ལེན་བསྟར་བ།	= དགོས་མཁོ་ཇི་ཡོད་སྒྲུབ་པའམ་ལག་

བསྟར་བྱེད་པ།

execution ༡།	law སྲོག་ཐོག	= དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལྟ་བུར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་

སྲོག་གཅོད་ཚུལ།  ༢།	 adm ལག་ལེན།	ལག་བསྟར།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་པ་དང༌། ལས་

འགན་སྒྲུབ་པ། འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

executive adm,pol ༡།	འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན། = གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སམ་ལྷན་ཁང་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག  ༢།	 ལག་བསྟར་འགན་འཛིན།	 = ཁྲིམས་དང་ཐག་

གཅོད་གལ་ཆེའི་རིགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི།

executor adm,pol ལག་བསྟར་བྱེད་པོ།	 = ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པའམ་ལག་བསྟར་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

exempt adm,com ཆག་ཡང་གཏོང་བ། = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལས་ཁུར་དང་སྤྲོད་

འཇལ་སོགས་ནས་དགོངས་ཡངས་གནང་བ།
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exemption adm,com ཆག་ཡང༌།	= ཆག་ཡང་གཏོང་བའི་གནས་སྐབས་སམ་བྱ་གཞག

exercise ༡།	adm (དབང་ཆ་སོགས་)སྤྱོད་པ། = གང་ཞིག་འཐོབ་ཐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་

ཚད་དང༌། ཐོབ་ཐང་ངམ་སྒེར་གྱི་ཡོན་ཏན་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། ༢།	edu ལུས་སྦྱོང་བྱེད་པ།	

= ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་བའམ་བདེ་ཐང་གནས་ཐབས་སུ་རྩེད་མོ་དང་ལུས་རྩལ་གཞན་

རྩེད་སྦྱོང་བྱེད་པ།

exhaust adm ༡།	ངལ་དུ་འཇུག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་དུ་འཇུག་པ། ༢།	འཛད་

དུ་འཇུག་པ། =  དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷག་ལུས་མེད་པར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།

exhibit adm	༡།	འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་པ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་སྟོན་

པ། ༢།	འགྲེམས་སྟོན་དངོས་པོ། = མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་སྟོན་རྒྱུའི་དངོས་པོ།

exhibition adm,edu འགྲེམས་སྟོན།	= སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་

དུ་སོྟན་ཚུལ། 

exigency adm ཛ་དྲག་དགོས་མཁོ།	ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས།	= དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་

ཤིག་གི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ།

exodus pol སྡེབ་བྱོལ།	 = སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་རང་གནས་བཞག་སྟེ་ཐོན་པའི་

གནས་སྟངས། 

ex officio adm མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི།	གོ་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི།	= ལས་སྣེའམ་གོ་

གནས་བཟུང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས།

exogamy soc,ca ཕྱི་མིར་གཉེན་སྒྲིག	= སྤྱི་ཚོགས་འགའ་རེའི་ནང་རང་སོ་སོའ་ིརིགས་རྒྱུད་

དམ། ཡུལ་སྡེ་ནང་ཁུལ་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་སྲོལ།

exonerate law ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ།	= ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་མིན་པའི་བཅད་

ཁྲ་སྒྲོག་པ།

exosphere phys ཕྱི་མཐའི་གོ་ལ།	= གཟའ་སྐར་རམ་གོ་ལ་གང་ཡང་རུང་བའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་

རིམ་པ་ཆེས་ཕྱི་མ།

exothermic process phys དྲོད་འགྱེད་བརྒྱུད་རིམ།	= དངོས་པོ་ཞིག་ནས་ཚ་དོྲད་ཕྱིར་གཏོང་

བའི་བརྒྱུད་རིམ།
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expansion adm	 རྒྱ་སྐྱེད།	= གང་ཞིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང༌། བོངས་ཚད། གྲངས་སམ། ཤོང་ཚད་

སོགས་ཇེ་ཆེར་རམ་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

ex-parte adm,pol ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི།	= ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

expatriate law,soc ཡུལ་སྤྱུག་པ།	= ཁྲིམས་སམ་སྟོབས་ཤུགས་བེད་སྤྱད་དེ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ།

expatriation law,soc ཡུལ་སྤྱུག	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འབུད་

གཏོང་ཚུལ།

expediency adm འོས་བབས།	= དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་དང་རན་ཞིང་འཚམས་པའི་ཁྱད་ཆོས་

སམ་རང་བཞིན།

expedite adm མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ།	 = བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་མྱུར་དུ་

གཏོང་བ།

expedition adm རྟོག་ཞིབ་སྐོར་སྐྱོད།	= དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས་

པའི་འགྲུལ་བཞུད།

expel adm,law སྐྲོད་པ།	སྤྱུག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བཙན་སྐུལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འགོྲ་

རུ་འཇུག་པ།

expenditure adm,acc འགྲོ་གྲོན།	= དངོས་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་གཏང་རྒྱུའི་འགྲོ་སོང༌།

expert adm,edu མཁས་པ།	ཁྱད་མཁས།	= དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ཆེད་ལས་ཀྱི་སྦྱོང་

བརྡར་བརྒྱུད་ནས་རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ནུས་རྩལ་ལམ་ཤེས་

ཡོན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག

expertise adm,edu མཁས་པའི་ངང་ཚུལ།	མཁས་རྩལ།	= རིག་གནས་བྱེ་བྲག་གམ། བྱེད་སྒོ། 

ལས་ཀའི་ཐོག་ནུས་རྩལ་ལམ་ཁྱད་མཁས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

expiry adm རྫོགས་དུས།	ཐིམ་དུས།	= ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀོལ་སོྤྱད་དམ་རྩིས་འགོྲའ་ིདུས་ཡུན་

རོྫགས་མཚམས།

expiry date adm ཐིམ་ཚེས། = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང༌། གྲོས་མཐུན་སོགས་ཟླ་ཚེས་གང་
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ཞིག་གི་རྗེས་སུ་རྩིས་འགྲོ་མི་གཏོང་པའམ་བཀོལ་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ།

explanation adm,edu གསལ་བཤད།	= དོན་གང་ཞིག་ཞིབ་ཏུ་བཀྲལ་བའམ་གསལ་བར་བརོྗད་པའི་

འགྲེལ་བཤད།

explicit lit དངོས་བསྟན།	ཁ་གསལ་པོ།	= ཁ་གསལ་ཞིབ་ཕྲར་བརྗོད་པའམ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི།

exploit adm,econ བཤུ་གཞོག་གཏོང་བ།	= རང་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་ཚུལ་མིན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

exploitation pol,econ བཤུ་གཞོག = གཞན་གྱི་ངལ་རྩོལ་དང་ཐོན་རྫས་སོགས་རིན་དང་གླ་

མེད་པར་བེད་སྤྱད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

explore adm འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་རྩད་ཞིབ་དང་གསར་དུ་རྟོགས་

ཐབས་བྱེད་པ།

explosion phys འབར་གས།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གས་ཐོར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

exponent adm འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པོ།	= གོ་དོན་བཀྲལ་མཁན་ནམ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

export com ༡།	ཕྱིར་ཚོང༌།	ཕྱིར་འདྲེན།	= ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་བཏང་བའམ་བཙོང་པའི་

དངོས་ཟོག  ༢།	ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་པ།	ཕྱིར་འདྲེན་བྱེད་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་བཙོང་

བའམ་གཏོང་བ།

exporter com ཕྱིར་ཚོང་པ།	ཕྱིར་འདྲེན་པ།	= ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཙོང་རྒྱུའི་ཆེད་དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་པ།

expulsion adm	 ཕྱིར་འབུད།	=སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འདོན་

བྱེད་ཚུལ།

expunge adm ཕྱིད་སུབ་གཏོང་བ།	= ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཕྱིར་འདོན་

པའམ་སུབ་པ།

extempore lit ཐོལ་བྱུང་གི།	ཐོལ་གྱིས།	= སྔོན་ཚུད་ནས་བསམ་བློ་དང་གྲ་སྒྲིག་གང་ཡང་མེད་

པའི་སྒོ་ནས་བཤད་པའི།
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extend adm ༡།	རྒྱ་སྐྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང་རིང་དུ་གཏོང་བ། 

༢།	བསྣར་བ།	= གནས་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བ།

external acoustic meatus anat རྣ་ལམ་ཕྱི་མའི་སྒོ།	= ཕྱི་ངོས་ནས་སྒྲ་འཇུག་སའི་རྣ་བ་

ཕྱི་མའི་བུ་ག

external occipital protuberance anat ལྟག་མདུད།	= འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

བཏགས་པའི་ལྟག་པའི་མདུད་སོྒའ་ིརུས་པ་འབུར་པོའ་ིམིང།

extinction adm རྩ་སྟོངས།	= རྩི་ཤིང་དང་སོྲག་ཆགས་སོགས་རྩ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་གནས་སྟངས་

སམ་རང་བཞིན།

extortion adm,law བཙན་འཕྲོག	= དམིགས་བསལ་དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་

པའི་ལག་ལེན་ནམ་བྱ་གཞག

extradite pol,law ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་པ།	= གང་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་དེ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་གཏུག་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པ།

extradition pol,law ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད།	= ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་

ཞིབ་བམ་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གཞན་ཞིག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་

རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

extraordinary adm སྤྱིར་བཏང་མིན་པ།	ཁྱད་འཕགས། = སྤྱིར་བཏང་ངམ་རྒྱུན་ལྡན་མ་

ཡིན་པ།

extravagant econ,acc དགོས་མེད་འགྲོ་གྲོན།	བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད།	= ཚོད་འཛིན་མེད་

པར་དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བ་དང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།

extremism phil,pol མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས།	= མཐའ་རུ་ལྷུང་བའི་རང་བཞིན་ནམ་

ཁྱད་ཆོས།

extremist phil,pol མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ།	= ཐལ་ཆེའི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་གྱི་

སྐྱེ་བོ།

extrovert psycho ཁ་ཕྱིར་ལྟས།	མཐོང་ཆོས་ལ་ཞེན་པའི་སྐྱེ་བོ། = ནང་གི་བསམ་པ་དང་

ཚོར་བ་ལས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་རང་གཤིས་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པའི་སྐྱེ་བོ།
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eye anat མིག	= གཟུགས་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྟེན།

eyeball anat མིག་འབྲས།	མིག་རིལ།	= སྒལ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མིག་འབོར་ནང་དུ་གནས་

ཤིང༌། མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པའི་དབྱིབས་ཟླུམ་རིལ་འབྲས་བུ་ལྟར་ཆགས་པའི་མིང༌།

eyebrow anat སྨིན་མ།	= མིག་གི་གོང་ན་སྐྱེས་པའི་སྤུའི་མིང༌།

eyelash anat རྫི་མ།	= མིག་ལྤགས་སྟེང་འོག་གི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་སྤུ།

eyelid anat	མིག་ལྕིབས།	= མིག་དབང་སྲུང་ཆེད་འགེབས་པའི་པགས་པ། 

eye witness law མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་དཔང་པོ།	དངོས་དཔང༌།	དངོས་སུ་མཐོང་མཁན།	

= ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་རྐྱེན་ཆག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང༌། 

རྗེས་སོར་དེ་དག་དཔང་པོའ་ིངོ་བོར་འགྲེལ་བཤད་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

                                F  f

fabricate ༡།	com	བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ།	= བཟོ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གསར་དུ་བཟོ་

བའི་བྱ་གཞག ༢།	law	མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ།	རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ།	= སླུ་བྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་

ཡིག་ཆ་སོགས་གསར་དུ་བཟོ་བའམ། ཡང་ན་རྫུན་མ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ།

fabrication law མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག	 རྫུན་སྒྲིག	= དགོས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ་

གནད་དོན་དང༌། ཡིག་ཆ་སོགས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

face value com ངོ་གནས།	 ངོ་ཐང༌།	= དངུལ་འཛིན་དང༌། ཤོག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ཁ་

གསལ་འཁོད་པའི་རིན་ཐང་ངམ། ཡང་ན་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དང༌། ཚེ་སྲོག་ཉེན་

སྲུང་ལག་ཁྱེར་སོགས་ཀྱི་སྟེང་འཁོད་པའི་མ་སྐྱེད་བསྡོམས་འབོར།

facial nerve anat གདོང་གི་ཆུ་རྩ། = ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་བདུན་པ་སྟེ། ཀླད་གཞིའི་ཀླད་

ཟམ་དང་རྗེ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་བར་ནས་ཐོན་པ་དང༌། གདོང་གི་ཤ་གྲིམ་ཁག་དང་ལྕེ་རྩེ་(ལྕེའི་སུམ་

ཆ་གཉིས་) སོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་འགུལ་ཚོར་གྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས།

facilitate adm མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ།	སྟབས་བདེར་གཏོང་བ། = ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་
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ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའམ་དཀའ་ཚེགས་ཆུང་དུ་གཏོང་བ།

facility adm མཐུན་རྐྱེན།	= ལས་དོན་དང་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་ཕན་ངེས་ཀྱི་གོྲགས་སུ་གྱུར་

པའི་ཆ་རྐྱེན།

facsimile prn ངོ་བཤུས།	= དཔར་སློག་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་བེད་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཆ་སོགས་ངོ་མ་

དང་ཁྱད་མེད་དུ་བསྐྲུན་པའི་འདྲ་བཤུས།

fact adm དངོས་ཡོད།	དངོས་བདེན། = གང་ཞིག་སྔར་བྱུང་ཟིན་པའམ་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ། 

ཡང་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་དང་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བགྲང་རྒྱུ་ཡོད་པ།

fact-finding adm དངོས་བདེན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི།	དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་གི།	= གཞུང་

དང༌། ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་པའི་ལས་དོན།

fact-finding delegation adm དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ།	= གཞུང་དང༌། 

ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགན་སྤྲད་

པའི་མི་སྣ།

factionalism pol ཤོག་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར།	ཤོག་སྒྲིལ།	ཕྱོགས་སྒྲིལ།	= ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་གི་ཕན་ཚུན་འགལ་འདུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་སྒྲིལ།

factual adm,jrn དངོས་ཡོད་ཀྱི།	 དངོས་བདེན་གྱི།	= མཐོང་ཐོས་དང༌། ཉམས་མྱོང་བརྒྱུད་

བདེན་པ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ཆ།

faculty ༡།	edu ཀཿ	རིག་སྡེ།	= གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་

གམ། དེ་ལས་མང་བའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་ཚན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་སློབ་སྡེ། 

ཁཿ མཐོ་སློབ་དགེ་རྒན། = མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་ནང་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་

ཟག ༢།	physiol	དབང་པོའ་ིནུས་པ།	དབང་པོ།	= རང་བཞིན་གྱི་མཐོང་ཐོས་དང་བསམ་བློ་

གཏོང་ཐུབ་པར་བདག་རྐྱེན་བྱེད་པའི་དབང་པོའམ་དབང་པོའ་ིནུས་པ།

fair market price com ཁྲོམ་རའི་འོས་འཚམས་རིན་གོང༌། = ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་དབར་ཁར་

དངོས་སོགས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་སྐབས་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་གཉིས་མོས་ཚོང་

སྒྲིག་བྱས་པའི་གོང་ཚད།  དེ་ལ་ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་ངམ་ཁྲོམ་རའི་གོང་ཚད་ཀྱང་ཟེར།
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fair price com ༡།	འོས་འཚམས་རིན་གོང༌།	= མ་འོངས་པར་ཚོང་གི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་སྲིང་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་རིན་གོང༌། ༢།	གོང་རན་པོ།	= སྤྱི་ཚོགས་

ནང་གི་དམའ་རིམ་དཔལ་འབྱོར་གྲལ་རིམ་ཁོངས་ནས་ཀྱང་ཉོ་སྤྱོད་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཞུང་ནས་

ཚོང་ཁྲལ་ཆག་ཡང་དང༌། འཚོ་སྣོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་སྦྱར་ཏེ་ཁྲོམ་ར་སྤྱིའི་གོང་ཚད་ལས་

ཀྱང་ཁེ་བར་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་རིན་གོང།

fair rate of return com འོས་འཚམས་ཡོང་སྒོ།	= མི་མང་ཚང་མས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་

ཆུ་དང་གློག་སོགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཁོ་གཏོང་ལྟ་བུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་གང་ཞིག་དང་

འཚམས་པར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ།

fake adm རྫུས་མ།	ངོ་འདྲ།	= མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་གཏོང་ཆེད་དུ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ། 

ཡང་ན་ངོ་མ་དང་འདྲ་བོ་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག

fallopian tubes anat བསམ་བསེའུའི་རྩ་ཆེན།	= བསམ་བསེའུ་ནས་བུ་སོྣད་ཀྱི་གཞོགས་གཡས་

གཡོན་གཉིས་སུ་སྦྲེལ་བའི་རྩ་ཆེན། ཟླ་རེར་ཁམས་དམར་རྒྱུ་བའི་སྦུ་གུ། སྨན་གཞུང་དུ། དྭངས་མ་

ལས་བྱུང་ཟླ་རེར་བསགས་པའི་ཁྲག །རྩ་ཆེན་གཉིས་ནས་ནག་ཅིང་དྲི་བྲལ་བ། །རླུང་གིས་མངལ་གྱི་

སོྒ་འབྱིན་ཞག་གསུམ་འཛག །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

falsification of accounts acc རྩིས་ཁྲ་རྫུན་བཟོ།	= རྩིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་བ།

falsification of documents adm ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ།	= ཡིག་ཆའི་རིགས་རྫུན་མ་

བཟོ་བ།

family pension adm,acc ནང་མིའི་རྒས་ཕོགས།	= རྒྱུན་གཏན་གླ་ཕོགས་འོག་ལས་ཀ་བྱས་

ཏེ་མཐར་བགྲེས་ཡོལ་བའི་དོ་བདག་གི་ནང་མིར་འཐོབ་རྒྱུའི་རྒས་ཕོགས་ཤིག

family planning econ,soc ནང་མི་འཆར་འགོད། = མི་འབོར་འཕེལ་རིམ་དང༌། འཚོ་

བའི་རྒྱུན་གྲོན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མངལ་དུ་ཕྲུ་

གུ་འཁོར་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།

family tree soc མི་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས།	མི་རྒྱུད་སྡོང་པོ།	= དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནང་རང་

ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཚང་འདྲ་མིན་གཞན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཇི་བྱུང་གིས་མཚོན། གཉེན་སྒྲིག་གི་ཟླ་

དུས་ཚེས་གྲངས་དང༌། སྐྱེས་ཚེས། འཆི་ཚེས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་རེའུ་མིག
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famine agric མུ་གེ།	= ཐན་པ་དང༌། སྟོན་ཉེས་ལྟ་བུས་རྐྱེན་པས་ཟས་ཀྱི་འཚོ་བས་ཕོངས་ཤིང༌། 

བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཆེས་ཆེར་མནར་བའི་གནས་སྐབས།

famine relief adm མུ་གེའི་སྐྱོབ་གསོ།	= ཐན་པ་དང༌། སྟོན་ཉེས་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འཚོ་

བས་ཕོངས་ཤིང༌། བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་རིགས་ལ་རོགས་སྐྱོར།

fare trans	འཁོར་གླ།	འགྲུལ་གླ།	= མེ་འཁོར་དང༌། སྣུམ་འཁོར་སོགས་སུ་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་སྐྱོད་

བྱེད་སྐབས་སྤྲད་རྒྱུའི་གླ་ཆ།

farewell adm ག་ལེར་ཕེབས།	བདེ་མོ་གྱིས།	ཕེབས་སྐྱེལ།	= གང་ཟག་ཅིག་ཕྱིར་བཞུད་པའི་

སྐབས་སུ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་བྱ་གཞག

farming agric སོ་ནམ།	 = ལོ་ཏོག་འདེབས་འཛུགས་དང༌། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་སོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་པའི་བྱ་གཞག

fat physiol,chem ཚིལ།	= སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོའ་ིཆགས་རིམ་ནང་དུ་སྣུམ་ཚི་མང་བའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། དེས་ལུས་ཀྱི་དྲོད་བསྐྱེད་པས་གྲང་རེག་འགོག་པར་བྱེད། 

fate astrol,soc བསྐོས་ཐང༌།	= ལས་ཀྱི་བསྐོས་ཐང༌།

fathom astrol ཕེ་འདོམ།	= ཕུ་ཁྲུ་དྲུག་གི་ཚད།

favouritism adm,pol ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན།	= དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་

གང་ཞིག་གིས་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྒོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་

རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བྱ་གཞག

feasibility adm ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན།	སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བའི་ཆ།	= ལག་ལེན་འགེལ་རུང་བའི་

རང་བཞིན།

federation adm,pol མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ།	= གཞུང་ངམ་ཚོགས་སྡེ་ཆེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་

ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བམ། མངའ་སྡེའམ། ཡང་ན་ཚོགས་པ་དུ་མ་མཉམ་འདུས་བྱས་པའི་གོང་བུ་ཞིག

fee adm,edu ཡོན།	དོད། = ཁྱད་ལས་པའི་དྲུང་ནས་ཕྱག་རོགས་དང་སློབ་སྟོན་ཞུས་པའི་ལན་དུ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཞབས་གླའམ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དེའི་བྱེད་སྒོར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་སླད་དུ་

ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ།
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feedback adm,edu ཡ་ལན།	= རང་གཞན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་སླད་དུ་བྱ་གཞག་གམ་ཅ་

དངོས་གང་ཞིག་ལ་བཟང་ངན་གྱི་འགྱུར་བ་ཇི་དགོས་ཐད་སློབ་གསོ་རྒྱག་པའམ། སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་

པ། ཡང་ན་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

felicitate adm ལེགས་སོ་ཞུ་བ།	འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།	བསྔགས་པ།	= དགའ་མགུ་རངས་པའི་

གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་གྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།

fellowship edu ༡།	མཆེད་གྲོགས།	= དམིགས་ཡུལ་གཅིག་གི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་མཉམ་རུབ་

ངང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག ༢།	གཙུག་ལག་སློབ་ཡོན།	=  སློབ་ཚན་གང་ཞིག་གི་ཐད་

ཆེས་མཐོའ་ིསློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་འཐུས་ཚང་ཡོང་བར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་གནང་

རྒྱུའི་སློབ་ཡོན།

feminism ca,pol མོ་རྩོད་རིང་ལུགས།	 མོ་ཆོས་རིང་ལུགས།	= སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བར་བུད་

མེད་ལའང་ཐོབ་ཐང་དང༌། དབང་ཆ། གོ་སྐབས་དང་ཆེ་མཐོང་སོགས་གཅིག་མཚུངས་སྤྲོད་དགོས་

ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ།

feminist ca,pol མོ་རྩོད་པ།	མོ་ཆོས་རིང་ལུགས་པ།	= སྐྱེས་པ་དང་འདྲ་བར་བུད་མེད་ལའང་

གོ་སྐབས་དང་ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན།

femoral lymph node anat	 རྨེན་བུ་སྦྲུལ་མགོ།	 = པུས་མོའ་ིཕྱི་ཟུར་གྱི་ཚིགས་ཀྱི་

མཚམས་ནས་ཡར་བརླའི་ཕྱི་ཟུར་དུ་མཐོ་གང་དང་སོར་གསུམ་གཞལ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་

རྨེན་བུའི་མིང༌།

femur anat བརླ་རྐང་རུས་པ།	= དཔྱི་མགོ་ནས་པུས་ཚིགས་བར་གྱི་རྐང་རུས།

femur head anat ཨོ་ཐོ་རིལ་བུ།་	སེ་བ་རུས།	= བརླ་རྐང་གི་ཡར་སྣེ་དཔྱིའི་འཁོར་མིག་དང་

འཕྲད་པའི་རུས་པ་སེ་བའི་འབྲས་བུ་ལྟར་རིལ་པོར་ཡོད་པ་དེའི་མིང༌།

fennel bot	སོམ།	= སྔོ་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་དང་རྩ་བ་གཅིག་ནས་སྡོང་པོ་ཁ་ཤས་

སྐྱེས་ཤིང་ལོ་མ་སིབ་པ་མང༌། རྐང་ཡུ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་གདུགས་དབྱིབས་ལྟར་འཆར་བ། 

འབྲས་བུ་ཆུང་ངུ་དྲི་བཟང་བ། རྒྱ་གར་དུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཁ་ཡི་དྲི་ངན་དག་པའི་ཆེད་སྤྱོད་དོ།

fenugreek bot	ཤུ་མོ་ཟ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་སྲན་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཁ་སྤུ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཕྲན་ཡིན་

པ། སྡོང་རྐང་ལྗང་སྐྱ་ཕྲ་ལ་འདྲོང་ངེར་ཡོད་པར་ཡལ་ཕྲན་གྱེས་པའི་རྫོབ་མཐུག་པ། ལོ་མ་ལྗང་སྐྱ་
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ཆུང་ལ་སྒོར་ནར་ཡལ་ཕྲན་གཅིག་གི་རྩེར་གསུམ་སྦྲེལ་དུ་ཐོགས་པ། མེ་ཏོག་སེར་པོ་ལེབ་ནར་

ཅན་ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་འཆར་བ། གང་བུ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཟོར་བའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ནང་དུ་

སྲན་འབྲུ་སྨུག་སེར་ལ་ཕུག་གི་སོན་འདྲ་བ་ཆུང་ལ་ལེབ་པ་དྲི་ངད་བྲོ་བ་མང་པོ་འདོགས་ཀྱི་ཡོད།

ferromagnetism phys ལྕགས་ལྡན་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས།	= ལྕགས་དང་བསྲེས་ལྕགས་

ཐེ་བའི་དངོས་རྫས་འགའ་ཞིག་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་ཤུགས་ནུས་ཞན་པའི་

ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྟབས་ཀྱིས། ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་མཐོན་པོ་སྤེལ་སྐྲུན་

བྱེད་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག

fertility ༡།	agric	སྐྱེ་ནུས།	གཤིན་སའི་རང་བཞིན།	= ཞིང་སོགས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་

བའི་ནུས་པའམ་རང་བཞིན། ༢།	eco,soc	གསར་སྐྱེས་གྲངས་ཚད།	 = མི་འབོར་གྲངས་ཚད་

འཇལ་སྐབས་སུ་སྐྱེ་འཆི་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྩི་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྔ་མའི་བརྩི་ཚུལ་དེའི་

གཞི་འཇོག

feud ༡།	ca ཤ་འཁོན།	= གང་ཟག་གམ། ཁྱིམ་ཚང༌། ཡང་ན་མི་སྡེ་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པར་

འཁོན་འཛིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཤ་ལེན་རེས། ༢།	 agric བོགས་གཞིས།	= ཞིང་བྲན་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ས་བདག་གམ། ཞིང་བདག་གྲལ་རིམ་པས་ས་ཞིང་མེད་པའི་ཞིང་པ་ཚོར་

བོགས་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཞིང་སོགས།

feudalism his,pol ཞིང་བྲན་རིང་ལུགས།	= ས་བདག་གམ། ཞིང་བདག་གྲལ་རིམ་པས་ཞིང་

ལས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཞིང་པ་ཚོར་ཞིང་ཁའི་ཐོན་སྐྱེད་དང༌། དམག་འཐབ་ཀྱི་ལས་དོན་

ཐད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། ས་ཞིང་བོགས་མར་གཏོང་བའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཤིག

fibrillation med སྙིང་རྒྱུ་མི་སྙོམས་པ།	= སྙིང་གི་འཕར་ཤུགས་མི་སྙོམས་པ་ལ་ཟེར།

fibula anat རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ།	= རྐང་པའི་ངར་གདོང་གི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རུས་པ།

fidelity psycho དམ་ཚིག	= གང་ཟག་དང༌། གནད་དོན། ཚོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ལ་

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་བློ་གཏད་བཅོལ་བའི་རང་བཞིན།

field duty adm ས་གནས་ལས་འགན།	ཕྱིའི་ལས་འགན། = དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང༌། བརྟག་

དཔྱད་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མིན་པར་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་དོན།
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field pansy bot རིགས་གསུམ་མགོན་པོ།(ཞིང་སྐྱེས།)	= མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་རེ་རེར་ཚོན་

མདོག་མི་གཅིག་པ་གསུམ་ཅན་གྱི་རིགས། འདབ་མ་དང་འདབ་གདན་རིང་ཐུང་སྙོམས་ལ་འདབ་

མའི་མདོག་དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་ཤས་ཆེ་བ་འདི་དག་ལ་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང༌། འདི་དང་

ཕྱོགས་མཚུངས་མུ་མེན་གྱི་མདོག་ཤས་ཆེ་བ་ལ་རི་སྐྱེས་ཞེས་ཟེར་རོ།

figure math ༡།	ཨང་ཀི།	= ཨང་གྲངས་སོགས་གྲངས་ཀ་མཚོན་བྱེད། ༢།	ཨང་ཀིར་འགོད་པ། = 

གྲངས་འབོར་སོགས་རང་ཉིད་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེའི་ནང་བཀོད་པའི་བྱ་གཞག

filament electr	 སྡོང་སྐུད།	= ཤེལ་ཏོག་ཅིག་གི་ནང་འོད་སྤེལ་མཁན་གྱི་གློག་སྐུད་ཕྲ་མོ་ཞིག་

གམ། ཡང་ན་སྟོང་སང་ཤེལ་སྦུབས་ཤིག་གི་ནང་གློག་བརྒྱུད་གཏོང་གིས་གློག་རྡུལ་སྤྲོ་བར་བྱེད་

མཁན་གྱི་གློག་སྐུད་ཕྲ་མོ་ཞིག

file	༡།	adm,comptr.sc 	ཡིག་སྣོད།	= ཀཿ	བརྗོད་གཞི་དང༌། དུས། གང་ཟག་སོགས་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་སྣོད། 

ཁཿ ཀམ་པུ་ཊར་ནང་མིང་གཅིག་རང་འོག་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ། ༢།	 law	དེབ་

འགོད་བྱེད་པ།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

file cabinet adm ཡིག་སྣོད་སྒྲོམ།	= ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་རྣམས་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པར་ཉར་

ཚགས་བྱེད་སའི་འཆའ་སྒམ།

filing status soc ཐོ་འགོད་གནས་བབས།	= ལོ་འཁོར་དཔྱ་ཁྲལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཉིན་མཐའ་མར། 

དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་མི་གང་ཞིག་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས།

finance adm,econ	༡།	དངུལ་རྩིས།	= དངུལ་མཁོ་སོྤྲད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢།	དངུལ་

གྲོན་སྦྱོར་བ། =  ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་མཁོ་སོྤྲད་བྱེད་པ།

financial adm,econ དངུལ་རྩིས་ཀྱི།	= དངུལ་དང་འབྲེལ་བའམ་དངུལ་འབབ་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི།

financial year acc,econ རྩིས་ལོ།	དངུལ་རྩིས་ལོ་དུས།	= གཞུང་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་

རྩིས་ལོ་ཧྲིལ་པོ་སྟེ། དངུལ་འབབ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཡུན་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་གོ།

financier com,econ མ་དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ།	= ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་སོགས་ལ་དངུལ་འབོར་

ཕོན་ཆེན་སྔ་གཡར་རམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ནམ། དེ་འབྲེལ་ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་
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གྱི་གང་ཟག

fine arts fa རོལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ།	ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ།	= བཟོ་བཀོད་མཛེས་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

དངོས་པོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རིག་པ།

finger print print,psycho མཛུབ་རིས།	མཛུབ་ཐེལ།	= མིའི་མཐེ་བོང་ངམ་མཛུབ་མོའ་ི

རྩེའི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གུག་ཐིག་དུ་མ་ཅན་གྱི་བཀོད་དབྱིབས་དང་ཐིག་རིས་དེས་བཞག་

པའི་རྗེས།

first aid med མྱུར་བཅོས།	ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ = རྒྱུན་གཏན་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོར་མ་ཐོབ་

པའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱ་རྒྱུའི་ཛ་དྲག་གི་བཅོས་ཐབས་དང༌། ནད་པ་བལྟ་སྐྱོང་གི་བྱ་གཞག

first in first out (FIFO) com སྔ་འབྱོར་སྔ་འདོན།	= ཅ་དངོས་དང༌། ཚོང་ཟོག་རྩིས་བཤེར་

སྐབས་འབྱོར་བའི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་གཞིར་བཟུང་གི་མཁོ་སྤྲོད་དང་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་

པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་སྲོལ།

fiscal adm,econ གཞུང་འབབ་ཀྱི། = དཔྱ་ཁྲལ་ལམ༌། ཡང་ན་མང་ཚོགས་བུན་གཏོང་གི་སྲིད་

བྱུས་དང་སྟངས་འཛིན་སོགས་གང་རུང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན།

fiscal policy adm,econ གཞུང་འབབ་སྲིད་ཇུས།	= གཞུང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་

འབྱོར་གནས་སྟངས་སྲ་བརྟན་ཡོང་སླད་དངུལ་སྔ་གཡར་དང༌། དཔྱ་ཁྲལ་འདུ་འགོད། གཞུང་གྲོན་

མཁོ་གཏོང་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས།

fiscal year adm,acc	གཞུང་འབབ་རྩིས་ལོ།	= ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་གཅིག་གི་ནང་གཞུང་གི་ཁྲལ་

འབབ་དང་ཡོང་སྒོ་སོགས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན།

fissile material phys གས་རུང་རྒྱུ་རྫས།	= རང་འགུལ་ལམ། ཡང་ན་བར་རྡུལ་གྱིས་འོད་སྤྲོ་བ་

ལས་ཉིང་རྡུལ་འབར་གས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འགྲིམས་པའི་ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་ཉིང་རྡུལ།

fission phys གས་ཐོར། = རྡུལ་རྫས་ཁ་གས་ཏེ་ཐོར་ཚུལ།

fission-track dating phys གས་ཤུལ་ལོ་རྩིས། = ཤེལ་དང་གཏེར་དངོས་གཞན་གྱི་ནང་

གནས་པའི་ཡུ་རི་ནི་ཡམ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གྱི་གས་ཐོར་གྱི་ཆག་གྲུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤུལ་རྗེས་རྣམས་

ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས། ཅ་དངོས་དེ་སྲ་གཟུགས་སུ་གྱུར་བའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་ཚོད་རྩིས་བྱེད་པའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག
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fitness certificate adm,med ལས་འཕེར་ལག་ཁྱེར།	 བདེ་ཐང་ལག་ཁྱེར།	= ཨེམ་ཆི་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་ནད་པར་བལྟ་དཔྱོད་འདྲི་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་པར་

ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚུལ་འཁོད་པའི་ལག་ཁྱེར།

five-year plan adm,econ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྲིད་གཞུང༌། ཚོགས་

པ་སོགས་ཀྱིས་ལོ་ལྔ་རེའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་དང༌། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་

སོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི།

fixed assets acc འགྱུར་དཀའི་ཁར་དབང༌།	= གང་ཟག་སྒེར་རམ། ཡང་ན་ཚོང་ལས་སམ་

སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་མ་རྩའི་ཚུལ་དུ་དབང་བའི་ས་ཁང་དང་དངོས་ཆས་སོགས།

fixed date adm གཏན་འཁེལ་ཚེས་གྲངས།	 གཏན་འབེབས་ཚེས་གྲངས།	= ཚོགས་འདུ་

སོགས་ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དུས་ཚེས།

fixed deposit acc དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག	= དུས་ཡུན་རྒྱས་བཅད་ལྟར་གཏན་འཁེལ་གྱི་

སྐྱེད་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་སོགས་སུ་དངུལ་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་སྟངས།

fixed price adm,com གཏན་འབེབས་གོང་ཚད།	= སྤོར་གཅོག་བྱེད་དུ་མེད་པར་ཚང་མར་

གཅིག་མཚུངས་སུ་འཚོང་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིན་འབབ།

fixed signs astrol བརྟན་ཁྱིམ།	= གླང༌། སེང༌། སྡིག བུམ་བཅས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་

ཁྱིམ་བཞི།

fixed star phys བརྟན་སྐར།	= བར་སྣང་དངོས་གཟུགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

སའི་གོ་ལར་བལྟོས་ཏེ། རང་གི་གནས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟན་པོར་གནས་པ་ལྟ་

བུར་སྣང་བའི་སྐར་མ་ཞིག

flat bean bot མོན་སྲན་ལེབ་མོ།	= འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུ་ཡི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་

རྐང་ལྗང་སྐྱ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་དངོས་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་གསུམ་རེ་ལྷན་དུ་སྐྱེ་ཞིང༌། 

དབྱིབས་སྒོར་མོ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་ཞིག་གོ།

flat rate com ༡།	སྤྱི་མཚུངས་རིན་གོང།	= ཉོ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་

སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་འགེལ་རྒྱུའི་གོང་ཚད། ༢།	ལྟོས་མེད་རིན་གོང༌།	སྤྱི་སྙོམས་རིན་གོང༌།	= 

ཟས་དང་ཅ་དངོས་སོགས་གང་ཞིག་ཇི་ཙམ་སོྤྱད་མིན་དང༌། ཡང་ན་ལྗིད་ཚད་ལྕི་ཡང་ལ་མ་ལོྟས་པར་
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གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རིན་འབབ།

flavor phys ཁྱད་ཆོས།	= གཞི་རྡུལ་དང་ལེབ་ཊོན་གྱི་རིགས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་

ཁྱད་རྣམ།

flax bot ཟར་མའི་སྡོང་པོ།	= ལོ་མ་ལྗང་སྐྱ་ཆུང་ལ་སིབ་པ་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་རེས་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ། མེ་

ཏོག་སྔོན་པོ། འབྲས་བུ་ལས་སྣུམ་དང་སྡོང་པོ་ལས་རས་ཆའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡིན།

floating capital econ,com རྒྱུན་སྤྱོད་མ་རྩ།	= ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཡོད་

པའི་མ་རྩ།

floating debt econ,com རྒྱུན་སྤྱོད་བུ་ལོན།	= སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་

ཡོང་བར་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་རིང་སྔ་གཡར་བྱེད་པ་གང་ཞིག གཡར་པོའ་ིངོས་ནས་ལན་གྲངས་

བསྟུད་མར་ལེན་པའམ། དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུའི་གདམ་ཀ་ཡོད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་འོག་

བླངས་པའི་བུ་ལོན།

flood relief adm ཆུ་རུད་སྐྱོབ་གསོ།	= ཆུ་ལོག་གིས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་

འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཆེད་དུ་གནང་བའི་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་དགོས་མཁོའ་ི

རོགས་སྐྱོར།

flotation phys འཕྱོ་ལྡིང་(དབྱེ་སེལ།)	= གཏེར་རྡོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་མཉམ་དུ་འདྲེས་

པའི་གཏེར་རྫས་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་འཕྱོ་ལྡིང་བྱེད་པའི་སོ་སོའ་ིཁྱད་

ནུས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

flow chart adm,edu རྒྱུན་རིམ་ཐིག་རིས།	= བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་གི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་གནས་

སྐབས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་དཔེ་རིས།

fluctuation adm,econ 	འཕར་ཆག	= བསམ་ཚུལ་དང༌། རིན་གོང་སོགས་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་འགྱུར་

བའི་རང་བཞིན།

fluid phys རྒྱུ་གཟུགས། = རང་གི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་འགག་ཐོགས་མེད་པར་རང་དབང་ངང་རྒྱུ་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་རང་ཉིད་ལ་ངེས་བརྟན་ཅན་གྱི་དབྱིབས་གཟུགས་ཤིག་མེད་ཅིང༌། ཕྱིའི་

ལྗིད་གནོན་ལ་འགོག་ཤུགས་ཆེས་ཆུང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག དཔེར་ན། གཤེར་གཟུགས་དང་

རླངས་གཟུགས་ལྟ་བུ།
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fluid dynamics phys གཡོ་དཔྱད་རིག་པ། = གཤེར་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས། དེ་

བཞིན་དེ་གཉིས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཤུགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་ཚུལ།

fluid mechanics phys	རྒྱུག་རྫས་ཤུགས་རིག	རྒྱུག་རྫས་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ།	= རླངས་

གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་འཆར་འགོད་ནང་

བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ།

fluidity soc ཁྱབ་གདལ།	= སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དར་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་རང་བཞིན།

fluorescence phys ཕྱེ་རྡུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་ལུགས།	= གོླག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕོྲར་

གཅེར་གཏད་བྱས་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག དཔེར་ན། མཐོང་ཐུབ་པའི་འོད་དམ། ཡང་ན་ x- འཕོྲ་འོད་

ལྟ་བུ་འོད་ཕྱུང་བའི་གཤིས་སོྤྱད།

focal length phys འདུ་གནས་རིང་ཚད།	= མེ་ལོང་ངམ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ངོས་ནས་དེའི་འོད་

ཟེར་འདུ་མཚམས་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག

focus phys འདུ་གནས།	= དྭངས་ཤེལ་མ་ལག་གི་འོད་ཟེར་རམ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་གནས་གཅིག་

ཏུ་འདུ་བའམ། ལྡོག་འཕྲོའ་ིའོད་ཟེར་ཁ་གྱེས་པར་སྣང་བའི་གནས་ཤིག

foe astrol དགྲ།	དགྲ་ཟླ།	= ཞིང་བདག་གཟའ་ཡི་དགྲ།

foetus anat མངལ་གནས།	= བྱིས་པ་མ་བཙས་སྔོན་ཏེ་མངལ་ནང་གནས་པའི་སྐབས།

foolscap pub,lib ཁྲུ་ཚད་མ།	ཞྭ་ཤོག	= ཨིན་ཅི་ ༡༦ x ༡༣ བྱས་པའི་བྲིས་་ཤོག་དང༌། ཨིན་ཅི་ 

༡༧ x ༡༣ བྱས་པའི་དཔར་ཤོག ཡང་ཨིན་ཅི་ ༡༨ x ༡༤ ཅན་གྱི་ལག་རྟགས་སྒྲིལ་ཤོག་བཅས་ཆ་

ཚད་གང་རུང་ཞིག་ལ་གོ་ཆོག་པ་ཡིན།

foramen magnum anat ལྟག་རུས་ཁུང་བུ།	= རྒྱུངས་པའི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་བུ་གུ།

force phys ཤུགས།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་མགྱོགས་ཚད་དམ། ཁ་ཕྱོགས་སམ། ཡང་ན་བཟོ་

དབྱིབས་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གང་ཡང་རུང་བ།

forced leave adm བཀས་བཀོད་གུང་སེང༌།	= ལས་ཁུངས་དང༌། བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟློག་ཐབས་སུ་ལས་བྱེད་གཙང་འབུད་མ་བྱས་པར་གནས་སྐབས་རིང་ཞུ་རུ་

བཅུག་པའི་དགོངས་སེང༌།
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forecasts meteor སྔོན་བརྡ། = རྒྱུན་གཏན་བརྙན་འཕྲིན་དང༌། རླུང་འཕྲིན། ཚགས་ཤོག་སོགས་

བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ཇི་འགྱུར་གྱི་སྔོན་དཔག

foreclosure com བུན་སེལ་སྔོན་བསྡུ།	= བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

གང་གི་ཆེད་དུ་བུན་གཡར་བྱས་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཕྱིར་ལེན་གྱིས་བུ་ལོན་གཙང་སེལ་ཡོང་

ཐབས་ཤིག

forehead anat དཔྲལ་བ།	= མིག་ཡན་ཆད་དང་སྐྲ་མཚམས་མན་ཆད་ཀྱི་གནས།

foreign allowance adm,acc	ཕྱི་སྡོད་ཟུར་ཕོགས།	= ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་

སྲིད་གཞུང་དང༌། ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཡུལ་ཐང་དང་མཐུན་པར་གུན་

གསབ་ཀྱི་དོད་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

foreign direct investment com,econ ཕྱིའི་མ་རྩ་ཐད་འཛུགས།	= ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་

མིའམ་ཚོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ནང་བཟོ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་མ་རྩ་ཐད་ཀར་

སོྦྱར་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན།

foreign exchange com,econ ༡།	ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་ལེན།	= རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་རམ། 

ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་སྒེར་ཕན་ཚུན་དབར་དངུལ་

ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ། = ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཤོག་དངུལ་

དང༌། དངུལ་ཊམ་སོགས།

foreman ༡།	 adm ལས་དཔོན།	 = བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་རུ་ཁག་གི་ལྟ་རྟོག་འགན་ཁུར་བྱེད་མི། 

༢།	 law	 བཤེར་དཔོན།	= དམིགས་བསལ་བཤེར་དཔང་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འགོ་བྱེད་དུ་

བདམས་པའི་སྐྱེ་བོ།

forensic medicine law ཁྲིམས་དོན་སྨན་དཔྱད།	= གློ་བུར་རྐྱེན་འདས་གྱུར་པའི་འཆི་རྐྱེན་

དང༌། ལག་དམར་བརྩད་གཅོད་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཤིན་པོའ་ིཁྲག་དང་དྲི་མས་འབགས་པའི་ཤུལ་

ལུས་ཡོ་ཆས་སོགས་ལ་སྨན་སྦྱོར་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་ནག་ཅན་འཚོལ་ཐབས་ཤིག

forfeiture law བདག་དབང་བསྡུ་ལེན།	 = ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་རྐྱེན་པས་རང་གི་བདག་ཏུ་

བཟུང་བའི་ཁར་དབང་དང་ཅ་དངོས་སོགས་ལ་གུན་གསབ་མེད་པར་བདག་དབང་ཤོར་ཚུལ།

forgery com,lit,law རྫུན་བཟོ། = གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆེད་དུ་ཤོག་དངུལ་དང་ཡིག་ཆ་
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སོགས་ངོ་མ་ལྟར་བཅོས་པའམ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད།

formaldehyde chem མི་ཐིལ་ཡང་འགྱུར།	= དྲི་ངད་རྫས་རླུང༌།  རྫས་འདི་རུས་སྲུངས་

འགོག་ཐབས་དང༌། གཉན་འཇོམས། སྦྱར་སྤེལ་དང་ཚོས་སོགས་བཟོ་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

formality adm འཆར་སྲོལ།	= དགོས་པ་ཆེ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་བྱ་དགོས་ངེས་སུ་བརྩིས་པ།

format pub,jrn,comptr.sc བཀོད་སྒྲིག	བཟོ་བཀོད།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྤྱི་ཡོངས་སུ་

ངོས་ལེན་བྱེད་འོས་པའི་བཀོད་སྒྲིག་གམ། འཆར་གཞི། ཇུས་འགོད་སོགས།

formula math,chem སྦྱོར་ཐབས།	ཆོ་ག	= རྩིས་དང་རྫས་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དོན་མང་པོ་

གནད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པའི་ཡི་གེའམ། དེའི་མཚོན་བྱེད་དུ་བཀོད་པའི་ཨང་གྲངས་དང༌། 

བརྡ་ཡིག་སོགས།

fortitude phil,psycho བསྲན་ཚུགས།	བསྲན་སྟོབས།	= དཀའ་ངལ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་བའི་

གནས་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

fortnight astrol	ཚེས་ཟླ་ཕྱེད་ཀ 	ཟླ་ཕྱེད།	= ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔ་སྟེ། ཚེས་ཟླ་གཅིག་གི་དུས་

ཡུན་ཕྱེད་ཀ

fortune teller ca	ལྟས་མཁན།	མཚན་མཁན།	= སྔ་དུས་སུ་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་དང༌། སྐར་མ། 

རྨི་ལྟས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡོང་ལུང་སྟོན་མཁན།

fossil fuel phys འགྱུར་རྡོའ་ིབུད་རྫས།	= སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཆེད་བུད་རྫས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྫས། དཔེར་ན་རྡོ་སོལ་དང་རྡོ་སྣུམ། དེ་བཞིན་རང་བྱུང་རླངས་རྫས་

ལྟ་བུ་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཤུལ་རྫས་ས་རྡོར་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྫས།

foundation adm	གཞི་འཛུགས།	བདེ་རྩ།	= དགོས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་

སྦྱོར་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས།

foxglove bot	ཟིང་དུག	= འདི་ནི་ལོ་གཉིས་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ཞིག་ཡིན། ལོ་མ་འཇོང་ནར་འབར་འབུར་

ཅན་ལ་དབུས་ཀྱི་རྩ་རིས་དམར་ཙམ་དང་སྡོང་པོ་ཨ་མར་ཁ་ཐུར་དུ་འཆང་བའི་མེ་ཏོག་མཛེས་ལ་

ཟིང་དམར་མདོག ནང་ངོས་སུ་ཕྲ་ཐིག་ཡོད། འདི་ལ་དུག་ཤེད་ཡོད་པས་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་དང་། 

བཟི་ཐོམ་དང་སྐབས་རེ་འཆི་རྐྱེན་ཡང་ཡོང་སྲིད་པས་གཟབ་ནན་དགོས།

fractional distillation phys ཆ་འབྱེད་རླངས་འགྱུར།	ཆ་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང༌།	= རླངས་
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པར་འགྱུར་སླ་བའི་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་འཁོལ་གནས་ཐ་དད་ཅན་གྱི་གྲུབ་རྫས་

རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ། དེ་ཡང་དང་ཐོག་གཤེར་གཟུགས་དེར་ཚ་དྲོད་བཏང་སྟེ་

གྲུབ་རྫས་དེ་དག་རླངས་པར་འགྱུར་སྐབས་རེ་རེ་བཞིན་རླངས་གཟུགས་གཤེར་བསྒྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་

སོ་སོར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཐབས།

framework adm སྒྲོམ་གཞི།	= གནས་ཁང་ངམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་དེ་ཉིད་

ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཆ། ཡང་ན་ཐག་ཆོད་དང༌། བགྲོ་གླེང་བྱེད་སྐབས་གཞི་འཇོག་

སའི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། ལྟ་བ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སོགས།

franchise  ༡།	law		ཐོབ་ཐང༌།	= ཡུལ་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ། སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་

སྲིད་གཞུང་ནས་གནང་བའི་དབང་ཆ། ༢།	com	དབང་ལྡན་ཚོང་སྡེ།	= བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ནས་བཏོན་

པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་འགན་དབང་ཅན།

freckle med ངོ་ཤིག	ངོ་ཁབས་གྲོ་ཐིག	= ངོ་གདོང་ལ་ཤིག་དང་འདྲ་བའི་སྨེ་བ་ནག་པོ་སྲབ་

མོས་ཁྱབ་པའི་པགས་ནད་ཅིག ངོ་ཁབས་གྲོ་ཐིག་ཀྱང་ཟེར།

free charge phys རང་དབང་གློག་ཟུངས།	= བར་སྣང་དུ་རང་གར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་

པའམ། ཡང་ན་གློག་ཟུངས་ཐད་ཀར་བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ནང་ངམ་ཕྱི་གང་

རུང་ངམ། ཡང་ན་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་འཇོག་ཐུབ་པའི་གློག་ཟུངས་གང་ཡང་

རུང་བ།

free electron phys རང་དབང་གློག་རྡུལ།	= རྡུལ་ཕྲན་ལམ་ཆ་རྡུལ་ཞིག་གི་ཁོར་ཡུག་ནང་

མ་བཅིངས་པའི་གློག་རྡུལ་ཞིག དེར་བརྟེན་གློག་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་

རའི་ནུས་ཤུགས་འོག་ཏུ་རང་དབང་ངང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་དོ།

free fall phys རང་ལྷུང༌།	= གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཁོ་ནས་རྐྱེན་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

free rider adm ཟ་དགའ་ལས་གཡོལ།	= རང་ཉིད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་ཞིག་

བསྐྲུན་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་ཞབས་འདེགས་གང་ཡང་སྦྱར་མེད་ནའང༌། དེའི་ཁེ་ཕན་ཇི་ཡོད་ལེན་རྒྱུའི་

ཀུན་སོླང་ཅན་གྱི་གང་ཟག

free space phys སྟོང་སངས། = འཐེན་ཤུགས་དང་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་དང་བེམ་

གཟུགས་གང་ཡང་མེད་པའི་གོ་ས་ཞིག
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free trade com རང་དབང་གི་ཉོ་ཚོང༌།	= ཕྱི་ཚོང་ནང་འདྲེན་ལ་ཚོང་ཁྲལ་དང༌། བཀག་

འགོག་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས།

freewheeling ༡།	mech	རང་འཁོར་གྱི།	= འགྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་གློག་དང་སྣུམ་སོགས་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་མི་དགོས་པར་རང་འཁོར་གྱིས་བསྟུད་མར་འགྲོ་ཚུལ། ༢།	adm དམ་བསྒྲགས་མེད་

པའི།	= གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འགྲོ་ལུགས་སམ། རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་བཅས་ཀྱི་

དགག་བྱ་མེད་པ།

freeze law བཀག་རྒྱ།	= དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་དངུལ་དང༌། མ་རྩ། སྐྱེད་བཅོལ་སོགས་ཇི་

ཡོད་འཕོ་ལེན་མི་ཆོག་པ་དང༌། རིན་འབབ་དང་གླ་ཕོགས་སོགས་སྤོར་གཅོག་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་

ཁང་གི་བཅད་རྒྱ།

french bean bot མ་ཤ  = འདི་ནི་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་ཕྲ་ལ་རིང་བ་

སྤུ་ཞིབ་ཅན་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་སྒོང་གཟུགས་ལྗང་ལ་འཇམ་པ་གསུམ་རེ་སྦྲེལ་ཏེ་

ཡོད། མེ་ཏོག་ཐོག་མར་དཀར་པོའམ་སེར་པོ་དང༌། རིམ་བཞིན་སྐྱ་བོར་གྱུར་བའི་རྗེས་སུ་སྲན་མའི་

ལྒང་བུ་ལྗང་ཁུ་གུག་མོ་སྐྱེའོ།

frequency phys ཟློས་ཕྱོད།	= དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ནང་དངོས་པོ་ཞིག་ཕར་

ཕྲུལ་ཚུར་ཕྲུལ་ལམ། འཁོར་སྐྱོད་དམ་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱེད་པའི་ཁ་གྲངས།

friction phys བརྡར་ཤུགས།	= དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ཕན་ཚུན་འཕྲད་པའི་དབང་གིས་དངོས་

པོ་གཅིག་གིས་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་འགོག་པའི་ནུས་ཤུགས།

friday astrol རེས་གཟའ་པ་སངས།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་དྲུག་པ།

friend astrol གྲོགས།	= ཞིང་བདག་གཟའ་ཡི་གྲོགས།

fringes phys འཛར།	= འོད་ཕན་ཚུན་འཐབ་པའམ་འཁྱོག་འཕྲོའ་ིདབང་ལས་བྱུང་བའི་དཀར་

ཆ་ནག་ཆའི་ཤད་རིས།

frond bot རེ་རལ་ལོ་མ།	= རེ་རལ་ལོ་མ་དང་། ཏ་ལའི་ལོ་མའམ་དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས།

frontal bone anat དཔྲལ་རུས།	= མིག་ཡན་ཆད་དང་སྐྲ་མཚམས་མན་ཆད་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་

རུས་པ།

fructose chem ཤིང་འབྲས་མངར་ཆ། = ཤིང་འབྲས་མངར་མོ་དང་སྦྲང་རྩིའི་ནང་ཡོད་པའི་
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མངར་ཆ།

full moon astrol,astron ཟླ་བ་ཉ་གང༌།	 	ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ།	= ཟླ་བ་ཆ་ཡོངས་སུ་ཁ་གང་བ་སྟེ་

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།

full-scale adm ༡།	ངོ་མཉམ།	= དངོས་པོ་ངོ་མ་དང་ཆེ་ཆུང་དོ་མཉམ་པའི། ༢།	མཐུན་རྐྱེན་

ཡོངས་སུ་སྦྱོར་བའི། = ཐབས་ལམ་དང༌། ཡོ་ཆས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་ཡོད་

སྦྱར་བའི།

full-time adm དུས་ཚོད་གང་པོ།	དུས་ཚོད་ཆ་ཚང༌།	= དུས་ཚོད་གང་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་

མིན་པར་ལས་ཀ་དང༌། སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་བ།

functionary adm,pol ལས་སྣེ།	 = གཞུང་དང༌། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་ནང་དེ་

འབྲེལ་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག

fund com,econ ༡།	མ་དངུལ།	ཐེབས་རྩ།	= དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གམ་མ་འོངས་པའི་ལས་

དོན་གྱི་དམིགས་རྟེན་དུ་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར། ༢།	མ་ཤེར་ཚོང་གཉེར་ཁང༌།	= 

མི་སྒེར་པ་ལ་མ་ཤེར་ཚོང་འགྲེམས་དང༌། ཁེ་ལས་སྡེ་ཚན་གཞན་གྱི་ནང་མ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་

གྱི་ཚོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།

fundamental   interactions   phys གཞི་རྩའི་འཐབ་སྦྱོར།	  = འཐེན་ཤུགས་དང༌། 

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། དྲག་པའི་ཤུགས། ཞན་པའི་ཤུགས་ཏེ་གཞི་རྩའི་ཤུགས་བཞི་པོ་དེ་དག་

གང་རུང་ཞིག་གིས་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ།

fundamental principles phil གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ།	= བདེན་པའི་གནས་ལུགས་གཞན་

རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཞི་རྩ་བཟུང་སའི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་སོགས།

fundamentalism phil མཁྲེགས་འཛིན་རིང་ལུགས།	= ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྩ་གཞུང་ནང་གི་

ཚིག་ཟིན་གང་ཡོད་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་མཐར་ཐུག་པར་ཁས་ལེན་པའི་རིང་ལུགས།

fundraiser econ	༡།	མ་དངུལ་འདུ་འགོད་པ།	= ཐེབས་རྩའམ་མ་རྩའི་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་འདུ་

འགོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད།	= དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་

ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བྱེད་སྒོ།

fungi bot ཧམ་སྤུ། = གཙོ་བོ་དྲོད་གཤེར་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་གཞན་གྱི་སྟེང་ཆགས་པའི་སྔོ་ཧམ་
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ལྗང་ཁུ།

fungus = fungi  ལ་ལྟོས།

fusiform root bot ཕང་དབྱིབས།	 = རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་མགོ་མཇུག་ཕྲ་ལ་དཀྱིལ་སྦོམ་པའི་

དབྱིབས།

fusion chem,phys བཞུར་སྡེབ།	= རྫས་འདྲ་མིན་རྣམས་ཞུར་བའམ་བཞུར་བ་ལྟར་མཉམ་དུ་

སྡུད་པ།

                                 G  g

galactic halo phys དགུ་ཚིགས་འོད་ཀོར།	= དགུ་ཚིགས་ཤིག་གི་ལྟེ་དབུས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་གྱི་

ཟླུམ་གཟུགས་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མངའ་ཁུལ་ཞིག

galaxy astron,phys དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ།	 = སྐར་ཚོགས་ས་ཡ་མང་པོ་འདུས་པ་ནམ་མཁའི་

འཕྲེད་ལམ་དུ་སྐྱ་ལྷམ་མེར་སྣང་བའི་མ་ལག

gall bladder anat མཁྲིས་སྣོད།	= མཁྲིས་ཁུ་གསོག་པའི་སྣོད་ལིའི་དབྱིབས་འདྲ་ལ་མཆིན་

འདབས་གཡས་པའི་འོག་ཏུ་འབྱར་བ།

gallantry award adm,mil དཔའ་རྟུལ་གཟེངས་རྟགས།	= དཔའ་ངར་དང༌། སྙིང་སྟོབས་

ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དམག་འཐབ་སོགས་སུ་དཔའ་རྟུལ་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་

གནང་རྒྱུའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བྱ་དགའ།

gallium chem གྷེ་ལི་ཡམ།	= འཁོལ་ཚད་མཐོ་ལ་བཞུར་ཚད་དམའ་བའི་དཀོན་པའི་ལྕགས་

རིགས་ཁམས་རྫས་ཐལ་མདོག་ཅན་ཞིག རྡུལ་གྲངས། ༣༡ མཚོན་རྟགས། Ga

galvanometer phys	གློག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས།	= ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་གློག་

སྐུད་དཀྲི་སྐོར་མ་ཞིག་གིས་འོད་དམ། ཡང་ན་མདའ་རྟགས་ཤིག་འགུལ་སྐྱོད་བཏང་བ་བརྒྱུད་གློག་

རྒྱུན་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་ནུས་སྟོབས་འཇལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

gamma-ray burst phys	གཱ་མའི་འོད་ཟེར་འབར་གས།	= ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་བར་སྣང་
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གི་དངོས་གཟུགས་ནས་བྱུང་བའི་གཱ་མའི་འགྱེད་འཕྲོ་ཤིན་ཏུ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་ཡུན་ཚད་ཐུང་

བའི་འབར་གས་ཤིག

garlic bot སྒོག་པ།	 སྒོག་སྐྱ།	= སྒོག་སྐྱ་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་ཙོང་སྒོག་

རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་དཀར་པོ་ཤ་རྒྱུ་ཅན་སྐྱི་ལྤགས་དམར་སྐྱ་སྲབ་པོས་

བཏུམས་པ། ལྷུའམ་སྒོག་སོ་ ༦ ནས་ ༣༥ ཙམ་འཁོར་སྐྱེས་འབྱར་བ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང། རེས་འགའ་

ལྷུ་མེད་ཅིང་རྡོག་པོ་གཅིག་རང་ཅན་ཆིག་སྒོག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ལ། སྡོང་པོ་རྐང་ཕྲ་ལ་འདྲོང་བའི་

རྩེར་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཙོང་གི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་ཡོད།

gastric rugae anat ཕོ་སུལ།	= ཕོ་བའི་ནང་ངོས་སུ་གཉེར་མ་ཅན་གྱི་ནང་ཤ་སྲབ་མོ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེར་ཕོ་བའི་རྩི་པགས་སམ་ཕོ་སུལ་ཡང་ཟེར། སྨན་གཞུང་དུ། ཕོ་སུལ་ལྕགས་ཀྱི་དྲེག་པ་ཆགས། 

ཞེས་བཤད།

gastric ulcer med ཕོ་བའི་རྨ།	ཕོ་སྨུག	= ཕོ་བའི་རྩི་པགས་ལ་རྨ་བྱུང་བའི་ནད་ཅིག

gastritis med ཕོ་བའི་གཉན་ཚད།	= ཕོ་བའི་རྩི་པགས་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་ཞེ་མེར་ལངས་

པ་དང༌། ཡིད་ག་འཆུས་པ། ཟོས་རྗེས་ཕོ་བ་སྦོས་ཤིང་ན་ཟུག་ལངས་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཡོད་

པའི་ཕོ་ནད་ཅིག

gauge theory phys ཚད་འཇལ་རྣམ་གཞག	= རྩོམ་གཞི་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག་

སྟེ། དྲག་པ་དང་ཞན་པ། དེ་བཞིན་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་བཏགས་ཕྲ་

རྡུལ་བརྗེ་ལེན་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་སྟངས་ཤིག

gazette adm གཞུང་ཡིག་དུས་དེབ།	= གཞུང་གི་མཛད་རིམ་ཁག་དང༌། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 

ལས་བྱེད་པའི་གནས་རིམ་སྤོར་གཅོག གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་བརྡ་ཐོ་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་

གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་དུས་མཚམས་སོ་སོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཚགས་ཤོག

gemini astrol འཁྲིག་པ།	= དུས་སྦྱོར་གསུམ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

གསུམ་པ།

genealogy anthrop མི་རྒྱུད་རིག་པ། = ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་དང༌། ཁྱིམ་གཞིས་ཀྱི་

བྱུང་རིམ་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

general mil དམག་སྤྱི། = དམག་གི་ལས་སྣེའི་ཁོངས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་
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པའི་དམག་དཔོན་གྱི་མཚན་གནས།

general anti avoidance rule (GAAR) law གཡོལ་འགོག་སྤྱི་ཁྲིམས།	= དཔྱ་ཁྲལ་

གཡོལ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ནམ་བཀོད་སྒྲིག

general assembly pol རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན།	= མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེ་

ཤོས་ཏེ། ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོྫགས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་དང༌། དཔལ་འབོྱར། 

སྤྱི་ཚོགས། དམག་འཐབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདྲ་མིན་ཐོག་གོྲས་མོལ་ཐག་གཅོད་

གནང་སའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་འདུ།

general denial law སྤྱི་ཡོངས་ཁས་མི་ལེན་པ།	= སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་

ལ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

general edema med འོར།	= ནད་ཀྱི་རྟགས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་གཅོང་སྡེ་དྲུག་གི་ཡ་

གྱལ་ཤ་པགས་གཡོ་བ་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆུ་ནད་ཀྱི་རིགས་ཤིག

general election pol འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་དུས་མཚམས་སོ་སོར་

ཡོངས་ཁྱབ་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འཐུས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ལས་རིམ།

general fund com,econ ༡།	རྒྱུན་གྲོན་མ་དངུལ།	= རྩ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་རུང་ནས་

དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་དགོས་པའི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་རྣམས་ཕུད་པའི་གཞུང་དང་། སྒྲིག་

འཛུགས་ཁག་གི་ཉིན་རེའི་རྒྱུན་གྲོན་དང་ཁྲལ་འབབ་ཡོང་སྒོ་ཁག་འདུས་པའི་དངུལ་འབབ། 

༢།	 མ་ཤེར་ཐེབས་རྩ།	= ཚོང་གི་མ་ཤེར་རྣམས་ཚོང་པ་སྒེར་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོར་བཙོང་སྟེ། 

དེའི་ཡོང་འབབ་རྣམས་ཚོང་ལས་ཀམ་པ་ཎི་གཞན་ནང་ཁེ་གཉེར་མ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་

ཚོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།

general headquarter mil དམག་སྤྱི་ལས་ཁུངས།	= དམག་གི་བཀོད་བྱུས་བྱེད་མཁན་གྱི་

དམག་སྤྱིའི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོའམ་ལྟེ་བ།

general instructions adm སྤྱི་ཁྱབ་ལམ་སྟོན།	= ཅ་དངོས་སོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན།

general meetings adm རྒྱས་འཛོམས།	= བརྗོད་བྱ་གང་ཞིག་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་

དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་བསལ་རྒྱུའི་སླད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་གང་ཟག་སུ་རུང་ནས་ཚོགས་བཅར་དགོས་
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པའི་འདུ་འཛོམས།

general proposal adm སྤྱིར་བཏང་གྲོས་གཞི།	= གནད་དོན་བྱེ་བྲག་རེ་གཉིས་སམ། གང་

ཟག་སྒེར་རེ་གཉིས་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཏེ་

གདོན་རྒྱུའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྲོས་འཆར།

general reserve fund com,adm	སྤྱིར་བཏང་བཀར་འཇུག་མ་དངུལ།	= ལས་དོན་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་བཀར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་དང་དགོས་

དམིགས་གང་ཡང་རུང་བའི་དམིགས་རྟེན་དུ་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར།

general store com རྒྱུན་སྤྱོད་ཚོང་ཁང༌། = རྒྱུན་མཁོའ་ིབཟའ་བཅའི་རིགས་དང༌། གྱོན་

ཆས། མཁོ་ཆས་སོགས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་འབྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་མཉམ་དུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པའི་

ཚོང་ཁང༌།

general theory of relativity phys	སྤྱི་ཁྱབ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག	= བེམ་གཟུགས་དང༌། 

དུས། བར་སྣང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་འགྲེལ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་ཕྱི་མ་དེའོ། དེའི་ནང་རྣམ་གཞག་དང་པོའ་ིརྩ་འཛིན་ནི་འཐེན་ཤུགས་དང༌། མྱུར་སྣོན་དང་

འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

general ward adm སྡོད་ཁང་དཀྱུས་མ།	= སྨན་ཁང་ནང་ནད་པ་མང་པོ་མཉམ་དུ་ཉལ་སའི་

སྤྱི་ཁང༌།

genocide ca,pol མི་རིགས་སྡེབ་གསོད། = དམིགས་བསལ་མི་རིགས་དང་ཆོས་སྡེ་གང་ཞིག་གི་

སྐྱེ་བོ་ཡོངས་རྫོགས་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་ཚུལ།

gentiana sino-ornata bot སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ།	= ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མང་ཞིང་རྒྱུས་པ་ཤད་པ་འདྲ་བ་དང༌། ལོ་སྡོང་སོགས་

སྤང་རྒྱན་སྔོ་ནག་དང་འདྲ་བར་ཡལ་ག་མེད་ཅིང༌། མེ་ཏོག་སྔོ་ཁྲ་རྒྱ་གླིང་ཁ་ལ་ཟུར་མང་པོ་ཡོད་པ་

དེ་སྡོང་པོའ་ིརྩེར་ཁེར་རྐྱང་དུ་འཆར་བ། སྤང་རྒྱན་དཀར་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མེ་ཏོག་གི་

ཁ་དོག་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་ཆེར་མེད།

genuine signature adm མཚན་རྟགས་ངོ་མ། = གཞན་གྱིས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་

དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱབས་པའི་མིང་རྟགས།
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geocentric geol,phys ས་གཞི་དབུས་བཟུང་གི།	= སའི་གོ་ལ་དབུས་སམ་ལྟེ་བར་བཟུང་བའི། 

geocentric universe phys ས་གཞི་དབུས་བཞག་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས།	= འཇིག་

རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་སའི་གོ་ལ་ཡིན་པར་ལྟ་ཚུལ།

geodesic (line) phys མདའ་ཐིག	 ཉེ་ཐིག	= གུག་ཆ་ཅན་གྱི་ངོས་ཤིག་གི་སྟེང་གི་གནས་

གཉིས་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ཤོས།

geographic risk geol ས་བབས་ཉེན་ཁ།	= ཚོང་འབྲེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་གཞིའི་

ནང་མ་རྩ་འཛུགས་པ་དང༌། ཁར་དངོས་སོགས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་སྐབས་ཡུལ་ལུང་དེར་ས་ཡོམ་

དང༌། ཆུ་ལོག་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་ཆ།

geomagnetism phys ༡།	སའི་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས།	= སའི་གོ་ལར་ལྡན་པའི་ཁབ་ལེན་

གྱི་ཁྱད་ཆོས།  ༢།	 སའི་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས་དཔྱད་རིག = སའི་གོ་ལར་ལྡན་པའི་ཁབ་

ལེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ། 

geopolitics pol ཡུལ་བབས་སྲིད་བྱུས།	 = ས་བབས་ཆགས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་པའི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་སྟངས།

geothermal energy phys	ས་འོག་དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ།	ས་འོག་ཆུ་དྲོད།	= ས་འོག་ཏུ་འཁོར་

རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆུ་ཚ་པོ་ལས་ཐོབ་པའི་དྲོད་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ནུས་པ།

geriatrics	med རྒས་པ་གསོ་ཐབས།	རྒས་བཅོས།	= རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཅོས་

ཐབས་དང༌། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་གཞུང་གི་ཡན་ལག

gestation  physiol མངལ་གྱི་གནས་སྐབས།	= ཐོག་མར་མངལ་ཆགས་པ་ནས་ཕྱིར་མ་

སྐྱེས་བར་གྱི་དུས་ཡུན།

giant molecular cloud (GMC) phys	འདུས་རྡུལ་སྤྲིན་ཆེན། = འདུས་རྡུལ་ལས་གྲུབ་

པའི་ཡང་རླུང་གི་སྤྲིན་ཕུང་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་འཁོར་འཁྱིལ་དགུ་ཚིགས་ཤིག་གི་ལག་ངར་ནང་གནས་

པའི་སྐར་མའི་ཆགས་རིམ་གྱི་བྱེད་ལས་མང་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།

gibbous moon type astrol,astron ཟླ་བ་ཉ་གང་ལ་ཁད་ཀྱི་དབྱིབས།	= ཚེས་ ༡༢། ༡༣ 

ཙམ་གྱི་ཟླ་བའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ།

gift tax econ སྐྱེས་ཁྲལ།	= གཞན་ལ་ཅ་དངོས་དང༌། ས་ཞིང༌། རྒྱུ་ནོར་སོགས་ལེགས་སྐྱེས་སམ་
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ལག་རྟགས་སུ་སྤྲོད་སྐབས་དེ་དག་གི་རིན་གོང་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགེལ་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

gift voucher com སྐྱེས་འཛིན། = ལེགས་སྐྱེས་དང་ལག་རྟགས་སོགས་ཚོང་ཁང་ནས་དངོས་

སུ་ཉོས་ཏེ་སྤྲད་པ་མ་ཡིན་པར། དངུལ་འབོར་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིན་ཐང་མཉམ་པའི་ཅ་

དངོས་ཉོ་སྒྲུབ་ཆོག་རྒྱུའི་རྔན་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲད་པའི་ཤོག་འཛིན།

ginger bot སྒ་སྨུག	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་སྒ་ཡི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་རྡོག་པོ་ལ་ཡལ་ག་གྱེས་ཤིང་

གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་ཏེ་ས་འོག་ཏུ་བགྲད་དེ་ཡོད་པ། ཕྱི་ངོས་སེར་སྐྱ་གཉེར་རིས་དང་ཉག་

མཚམས་ཡོད་ཅིང༌། ཁ་སྤུ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཕྲན་ཐོགས་པ། ནང་ཤ་དཀར་སྐྱ་སྣུམ་གཤེར་ཅན་ལ་ཁོང་

སྤུ་ཡོད་པ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་མདོག་ལྕེ་ཡི་དབྱིབས་ཅན་ཕྲ་ལ་རིང་བ་དང། སྨད་ཆ་ཇར་པས་བཏུམས་

ནས་རེས་མོས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་བྱེད།

gingivae anat སི་རྙིལ།	= སོའ་ིརྒྱབ་མདུན་གྱི་ཤ

glabella anat སྨིན་དབྲག	= སྨིན་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་བར་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང༌།

glans penis anat དཀྲེ།	= ཕོ་མཚན་གྱི་མགོའམ་ཏོག་གི་མིང།

global warming environ གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བ།	= མཁའ་དབྱིངས་ལྗང་ཁང་གི་

རྐྱེན་ལས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའ ི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་སྤྱི་སྙོམས་ཚ་དྲོད་འཕར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་རྒྱུའི་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་དང༌། ས་ངོས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དེ་ཉིད་གོ་ལའི་

ཤེལ་ལྗང་གི་མཁའ་དབྱིངས་ནང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དྲོད་ཇེ་

ཆེར་འགྲོ་ཚུལ།

globalisation pol	 གོ་ལ་གཅིག་གྱུར།	= དམིགས་ཡུལ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་གོ་ལའམ་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ།

glossary ling,lit	 བརྡ་ཆད་དཀའ་འགྲེལ།	= རིག་གནས་སམ། ཡང་ན་བརྗོད་བྱ་བྱེ་བྲག་པ་

གཅིག་ལ་མཁོ་བའི་བརྡ་ཆད་དང་དེ་དག་གི་ངེས་ཚིག་སོགས་གོ་རིམ་བསྟར་ཆགས་སུ་བཀོད་

པའི་རེའུ་མིག

glossopharyngeal nerve anat གྲེ་ལྕེའི་དབང་རྩ།	= ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་

དགུ་པ་སྟེ། ལྕེ་རྩ་དང་གྲེ་བར་འབྲེལ་བའི་ལྕེ་གྲེའི་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

glucose chem མངར་རྫས། = ཤིང་འབྲས་དང་སྦྲང་རྩི། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་བཅས་ཀྱི་ནང་རང་
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བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་མངར་ཆ།

gluon phys སྦྱར་རྡུལ།	= རྣམ་གཞག་ཙམ་དུ་བཤད་པའི་གདོས་ཚད་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅིག་

སྟེ། འདིས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་གཞི་རྡུལ་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སེམས།

gold metall གསེར། = ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཁམས་རྫས་སེར་པོ་ལྗིད་ཆེ་ལ། འགྱུར་མི་སྐྱེན་པ། མཉེན་

གྱོང་སྙོམས་ཤིང་རྡུང་སྣོན་རུང་བ་ཞིག རྡུལ་གྲངས། ༧༩  མཚོན་རྟགས།  Au

gold exchange standard com,econ གསེར་སྒྱུར་འཛའ་ཐང༌།	= བྷི་རེ་ཊོན་ཝུཌས་

གྲོས་མཐུན་ལྟར་གསེར་གྱི་འཛའ་ཐང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཨ་རིའི་ཌོ་ལར་གྱི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་

དང༌། དེ་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་དེ་ཨ་རིའི་ཌོ་ལར་གཞིགས་ཏེ་གཏན་

འབེབས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

gold standard com,econ གསེར་ཐང༌། = རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིདཀོར་མཛོད་ནང་གསེར་མང་

ཉུང་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་བརྩི་ཚུལ།

golden handshake adm བཟང་འགྲིག	= ལས་བདག་གི་རེ་འདུན་ལྟར་ལས་མི་ཞིག་ལ་

དངུལ་དངོས་གུན་གསབ་སྤྲད་དེ་རྒས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་མོས་འགྲིག་འཇགས།

golden parachute com གསེར་གདུགས།	= བཟོ་ལས་དང༌། ཚོང་ལས་ཆེ་བ་རྣམས་སྦྱིན་

བདག་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་སུ་བཟོ་གྲྭ་དང༌། ཚོང་ཁང་དེའི་ལས་བྱེད་མཐོ་

གྲས་ལ་སྤྲད་རྒྱུའི་གུན་གསབ།

good conduct psycho སྤྱོད་བཟང༌།	= སོྤྱད་ལམ་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱངས་པའམ། སོྤྱད་ལམ་ལེགས་

པའི་རང་བཞིན།

good faith adm བཟང་པོ་བློས་འགེལ།	= དམིགས་ཡུལ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དྲང་བའི་ངང་

རྒྱུད་ལྡན་ཞིང༌། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་གནས་དང༌། ལས་འགན། ཐོབ་ཐང་ཐད་

ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་བློ་སྤོབས།

goodwill ༡།	psycho	སེམས་བཟང༌།	= མཛའ་མཐུན་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ། ༢།	com	

མིང་མཐོང་གནས་བབས། = མང་ཚོགས་ནང་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁེ་ལས་ལྟ་བུ་ཉོ་ཚོང་སྐབས། 

ཚད་སྙོམས་ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་གི་སྟེང་དུ་མིང་གྲགས་ཀྱི་དོད་འབབ་འཕར་མ།

governance adm,pol སྲིད་དབང་སྐྱོང་ཚུལ། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་
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དབང་ཆ་འཛིན་པ་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལུགས་སམ་བརྒྱུད་རིམ།

governing body adm འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།	= སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་

དང་ལས་དོན་སོགས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་རྟོག་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་མི་

དུ་མ་ལས་འདུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག

government adm,pol གཞུང༌།	སྲིད་གཞུང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཆབ་སྲིད་དང༌། དཔལ་

འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་གནས་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་

ལྡན་ཞིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཡན་ལག

government accounting acc གཞུང་རྩིས།	= གཞུང་གི་མ་རྩ་དང༌། བུ་ལོན། རྒྱུན་གྲོན། 

དམིགས་བསལ་འགྲོ་གྲོན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་དངོས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་ལས་དོན་

མཐའ་དག་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡིག་ཆའི་སྟེང་མཁོ་འདོན་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་ལས་དོན།

government affairs adm  གཞུང་གི་ལས་དོན།	= གཞུང་ངམ་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་

ནང་བསྐྱངས་པའི་ལས་དོན་ཁག

government agency adm གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཁང༌། = གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནམ། 

དེའི་ཚན་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁུངས།

government agent adm གཞུང་གི་ངོ་ཚབ།	= གཞུང་ངམ། ཡང་ན་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་

སྡེ་ཚན་དང་ཚན་པ་སོགས་གང་རུང་གི་འཐུས་ཚབ་བམ་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་ལས་བྱེད།

government business com གཞུང་ཚོང༌།	གཞུང་གི་ཚོང་ལས།	= གཞུང་གི་ཚོང་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཐད་འགན་ཁུར་བཞེས་རྒྱུར་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།

government employee adm གཞུང་ཞབས་པ།	སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད། = སྲིད་གཞུང་གང་

ཞིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་ཆེད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་མི།

government estate adm གཞུང་བདག་ས་ཁང༌།	= གཞུང་གིས་དངོས་སུ་བདག་གཅེས་

བྱེད་པའི་ས་ཞིང་དང༌། སྡོད་ཁང་སོགས།

government press prn,pub ༡།	གཞུང་གི་པར་ཁང༌། = དཔེ་དེབ་སོགས་པར་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་

གཞུང་ནས་འཛུགས་སོྐྱང་བྱེད་པའི་པར་ཁང༌། ༢།	གཞུང་གི་གསར་འཕྲིན། = གསལ་བསྒྲགས་

དང་གསར་འགྱུར་སོགས་མི་མང་ལ་དུས་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་
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གསར་ཤོག་དང༌། གསར་འགྱུར་རྒྱུ་ལམ་གཞན།

government regulations law གཞུང་གི་བཅད་ཁྲིམས།	= རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་རྩ་

ཁྲིམས་སམ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཤིང༌། ཁྲིམས་དངོས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཁྲིམས་སམ་བཀའ་ཁྱབ།

government service adm གཞུང་གི་སྲི་ཞུ།	= རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་ལས་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་

དང་། འདེམས་བསྐོའ་ིསྒྲིག་གཞི་འོག་གནས་རིམ་དང་གླ་ཕོགས་གང་འོས་སྦྱིན་ཏེ། གཞུང་འབྲེལ་

སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་བསྐོ་གཞག་གིས་ཞབས་ཞུའི་གོ་སྐབས།

government undertaking adm,com གཞུང་གཉེར། = ཚོང་ལས་དང༌། ལས་གཞི། ལས་

འཆར་སོགས་གཞུང་ནས་དངོས་སུ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

government-in-exile pol བཙན་བྱོལ་གཞུང༌།	= བཙན་འཛུལ་དང་ནང་འཁྲུག་སོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཡུལ་བཞག་སྟེ། བྱེས་སུ་གྱར་བའི་མི་མང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་རུང་ནང་

བཙུགས་པའི་སྲིད་གཞུང༌།

governor ༡།	pol མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

མངའ་སྡེའམ། ས་ཁུལ་སོ་སོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་སྤྲོད་པའི་དཔོན་རིགས། ༢།	adm ཀཿ		

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།	 = གཞུང་འབྲེལ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པོ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཚོགས་མི། 	ཁཿ	སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན། = གཞུང་སྲིད་དངུལ་ཁང་

སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་གཙོ་བོ།

grace ༡།	adm	གཟིགས་ཡངས།	= དབང་ཚད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ནས་གནང་བའི་དམིགས་

བསལ་གྱི་གཟིགས་པ། ༢།	 law	 (ཁྲིམས་མཐུན་)གཟིགས་ཡངས། = ཁྲིམས་ཁང་དང་ཁྲིམས་

དཔོན་སོགས་ནས་ཁྲིམས་དང་། ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ནས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཆ་ཙམ་

འཇལ་འཐུས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དགོངས་ཡངས།

grace period adm,econ གཟིགས་ཡངས་དུས་ཚིགས།	= སྤྲོད་བསྡད་དངུལ་དངོས་དང༌། 

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་དོན་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཟིན་པ་ཁག་ཉིན་གྲངས་ཟླ་དུས་ཚེས་བཀག་གིས་ཉེས་

ཆད་མེད་པར་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད།

grade	adm ༡།	གནས་རིམ།	= དབང་ཆ་དང༌། གོ་ས། གནས་རིམ་སོགས་མཐོ་དམན་གྱི་གོ་རིམ། 
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༢།	com	རིམ་པ།	= ཅ་དངོས་དང་ཟ་བཅའི་རིགས་སོ་སོར་སྤུས་ཀ་དང་རིན་གོང་ལྟར་གྱི་དྲག་

ཞན་འབྱེད་པའི་རིམ་པ།

grade pay adm གནས་རིམ་ཕོགས་ཐོབ།	= གོ་གནས་དང་གནས་རིམ་མཐོ་དམན་ལ་གཞིགས་

པའི་གླ་ཕོགས་མང་ཉུང་ཚོད་འཛོན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

graded tax econ འཕར་རིམ་ཁྲལ་འབབ།	རིམ་ཁྲལ།	= ཡོང་འབབ་དངུལ་འབོར་ཇི་ཙམ་

འཕར་བ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་འཕར་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

grading scale adm,com	རིམ་པ་འཇལ་གཞི།	= ལས་ཀ་དང༌སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་

དང་། གྲུབ་འབྲས་ཚད་འཛིན་ལེགས་པར་ཐུབ་ཆེད་དྲག་ཞན་གོང་རིམ་བཞིན་སྡེ་ཚན་དུ་སྒྲིག་

པའི་ལམ་ལུགས།

graduated wage econ གོང་ཕོགས།	= གནད་དོན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

ཉིད་གང་དུ་ཡོད་པའི་ལས་ཀའི་གནས་རིམ་དེ་ལས་མཐོ་བའི་གནས་རིམ་གོང་མའི་ཕོགས་འབབ།

graft ༡།	law ལོག་ཁེ།	= ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་དངུལ་དངོས་སོགས་

འཇབ་བུས་རྐུ་བའམ་གཅེར་གྱིས་འཕྲོག་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད། ༢།	bot མཐུད་སྦྱོར།	= 

རྩི་ཤིང་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཕན་ཚུན་མཐུད་དེ་སྔར་ཡོད་ཉམས་པའི་ཆ་

རྣམས་ཕྱིར་གསོ་བའམ། ཡང་ན་སྔར་མེད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་གསར་དུ་བསྐྱེད་པའི་བྱ་གཞག

granary com འབྲུ་མཛོད།	= འབྲུ་རིགས་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཚོང་འགྲེམས་དང༌། བེད་སྤྱད་ཀྱི་

ཆེད་གསོག་ཉར་བྱེད་སའི་ཁང་ཆེན།

grand total acc,math ཁྱོན་བསྡོམས།	= ཨང་གྲངས་དུ་མ་བསྡོམས་པའི་བསྡོམས་ཐོབ་གཞན་

རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཐའ་མའི་བསྡོམས་ཆེན།

grant adm གནང་སྦྱིན།	རོགས་སྐྱོར། = དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གནང་བའི་དངུལ་དང༌། ཅ་དངོས། ས་ཞིང་སོགས།

grantee adm རོགས་སྦྱིན་སྤྲོད་ཡུལ།	= རོགས་དངུལ་དང༌། སློབ་ཡོན། ཐོབ་སྐལ་སོགས་སྤྲོད་

སྐབས་དེ་དག་སྤྲོད་སའི་གང་ཟག་དང༌ཚོགས་པ་སོགས།

grant-in-aid econ ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ། = ལས་འཆར་གང་ཞིག་གི་འགྲོ་སོང་གི་ལྗིད་

གནོན་ཡང་དུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་གཞུང་ནས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བའི་དངུལ་འབབ།
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grantor adm,pol རོགས་སྦྱིན་བྱེད་པོ།	རོགས་སྦྱིན་པ། = རོགས་དངུལ་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ།

graph fa མཚོན་དོན་ཐིག་རིས། = དཔྱད་གཞི་དང་མཚུངས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་གྲངས་འབོར་དང༌། 

གནས་ཚུལ་སོགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་མའི་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་རྣམས་དྲང་ཐིག་དང་སྒོར་

ཐིག་གི་ལམ་ནས་བསྟན་པའི་ཐིག་རིས།

graphite mine རྡོ་སྣག	ཞ་ཉེ་ནག་པོ།	= གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀར་བོན་ནག་སོབ་

སོབ་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་མ་ཟད་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་

པའང་ཡོད།

graphology ling,lit བྲིས་དཔྱད་བརྟག་པ།	= ཡི་གེ་འབྲི་སྟངས་དང༌། ཚིག་སྦྱོར་བཀོད་སྟངས་

སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཏེ་འབྲི་བ་པོའ་ིགཤིས་སྤྱོད་བརྟག་ཐབས་ཤིག

grassroots pol གཞི་རིམ་མང་ཚོགས།	= སྲིད་དོན་ནང་དངོས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་མི་སྣ་ཕུད་

པའི་མི་མང་ངམ་སྤྱི་ཚོགས་བྱིངས།

gratification psycho ཚིམས་སྣང༌།	= རང་གི་རེ་བ་དང༌། འདོད་པ། བསམ་དོན་སོགས་གྲུབ་

པའི་ངོར་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཚོར་བདེ་བ།

gratis adm ཡོན་མེད།	= ཅ་དངོས་དང༌། ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་རིན་པ་འཇལ་མི་དགོས་པའི་

གནས་སྟངས།

gratuity adm གཟིགས་བཟོས།	= འདས་པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ལེགས་གསོའ་ི

ཚུལ་ལམ། ཡང་ན་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་ཐོབ་

གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་གཞུང་ནས་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་གནང་རྒྱུའི་དངུལ་དོད།

gravitational collapse phys འཐེན་ཤུགས་རང་རྡིབ།	= ནང་དྲོད་ཡལ་བའི་སྐབས་སུ་

རང་ཉིད་ཀྱི་འཐེན་ཤུགས་དབང་གིས་སྐར་མའི་ཁོག་པ་མྱུར་པོར་གས་འཐོར་འགྲོ་ཚུལ།

gravitational field phys འཐེན་ཤུགས་ཁྱབ་ར།	= བོངས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ཕུང་གཟུགས་

ཤིག་གིས་རང་གི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོངས་ཚད་ཆེ་བའི་ཕུང་གཟུགས་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འཕོ་བའི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཁྱབ་ཡུལ། འདིའི་འཇལ་ཚད་ནི། ཀི་ལོ་རེ་རེར་ཉིའུ་ཊོན་ཇི་ཡོད་བརྩི་དགོས།

gravitational interaction/force phys འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར།	= རང་རང་གི་
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གདོས་ཚད་ཀྱི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ནམ་ཕུང་གཟུགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་

སྦྱོར་ཞིག

gravitational redshift phys འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དམར་སྤོ།	= རྟོག་ཞིབ་མཁན་ཡོད་ས་དང་

ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སུ་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་ཚད་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་གིས། མཁའ་

དབྱིངས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་འཇའ་མདངས་དེ་རླབས་ཐག་

རིང་བ་དམར་མདོག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ།

graviton phys འཐེན་ཤུགས་ཀོན་ཊམ།	= འགུལ་མེད་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཟུངས་མེད་པའི་

བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་རྡུལ་ཞིག འདི་ནི་འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་ཀོ་

ཊམ་རྡུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

gravity phys འཐེན་ཤུགས།	= བོངས་ཚད་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་འཐེན་རེས་

བྱེད་པའི་རྨང་གཞིའི་ནུས་ཤུགས།

great attractor phys འཐེན་བྱེད་ཆེན་པོ། = འོད་ལོ་ས་ཡ་ ༡༥༠ ནས་ ༣༥༠ ཙམ་གྱི་ཕ་

རོལ་དུ་གནས་པའི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག དེའི་འཐེན་ཤུགས་ནི་ང་ཚོའི་དགུ་

ཚིགས་ཐེ་བའི་དགུ་ཚིགས་མང་དག་ཅིག་གི་བློས་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྐྱེན་

ཡིན་སྲིད་པར་བརྗོད་ཆོག

greenhouse bot དྲོད་ཁང༌།	 ལྗང་ཁང༌།	= རྩི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་འདེབས་འཛུགས་དང༌། 

མྱུག་གསར་གསོ་སྐྱོང་གིས་དེ་དག་རྩ་སྤོས་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་མ་ཟིན་གྱི་བར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་

སའི་ཚ་དྲོད་དང༌། རླན་གཤེར་སྙོམས་པའི་ཁང་པ་ལྗང་ཁུ།

greenhouse effect environ	ལྗང་ཁང་ཤུགས་རྐྱེན།	= གོ་ལའི་ས་ངོས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཕྱིར་འཁྱར་

ཏེ་མཁའ་དབྱིངས་ལྗང་ཁུའི་རླུང་གི་ནང་སིམས་ཏེ། དྲོད་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱིར་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་

ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་ལའི་ས་དྲོད་འཕར་ཚུལ།

gregorian calender astrol ཡི་ཤུའི་ལོ་ཐོ།	= ཕྱི་ལོ་ ༡༥༨༢ ལོ་ནས་བཟུང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

ལོ་ཐོ་རྩི་སྲོལ།

gross ༡། adm ཚབས་ཆེན། = མངོན་གསལ་དོད་ལ་བོླ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་སྡུག་པའམ་ཉེས་པའི་ཆ། 

༢། com ཕྱོགས་བསྡོམས།	= ཁྲལ་དང་རྒྱུན་གོྲན་སོགས་མ་འཐེན་པའི་ཡོང་འབབ་ཇི་བྱུང་རྣམས་
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ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་བསོྡམས་པའི་ཁོྱན་འབོར།

gross amount acc,com	ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་འབོར།	= ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་

སོང་གི་ཆ་རྣམས་གཅོག་འཕྲི་མ་བྱས་པར་ཡོང་འབབ་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་དངུལ་འབབ།

gross assets acc,com	ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁར་དབང༌།	= བུ་ལོན་སྤྲོད་བསྡད་སོགས་ཕུད་པའི་

གང་ཟག་ཅིག་ལ་དབང་བའི་ཕ་གཞིས་་དང༌། ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ངོ་ཐང་སོགས་རྒྱུ་ནོར་ཇི་

ཡོད་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་རིན་ཐང༌།

gross domestic income (GDI) = gross domestic product ལ་ལྟོས།

gross domestic product (GDP) com,econ རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས།	= 

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་རང་གི་གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དམ། ཡང་ན་ཡོང་འབབ་གནས་

སྟངས་ཤེས་ཐབས་སུ། ལོ་ངོ་རེ་རེར་རང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཅ་དངོས་དང་། ལས་དོན་སོགས་ཇི་ཙམ་

ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་དེ་སྐབས་དེ་གའི་ཁྲོམ་རའི་འཛའ་ཐང་ལ་གཞིགས་

པའི་རིན་ཐང་རྩི་ཚུལ།

gross national product (GNP) com,econ རྒྱལ་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས།	= 

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་རང་གི་གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཐབས་སུ། ལོ་

ངོ་རེ་རེར་རང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཅ་དངོས་དང་། ལས་དོན་སོགས་ཇི་ཙམ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་

ཟིན་པའི་གཙང་བསྡོམས་དེ་སྐབས་དེ་གའི་ཁྲོམ་རྭའི་འཛའ་ཐང་ལ་གཞིགས་པའི་རིན་ཐང་རྩི་

ཚུལ། སྐབས་འདིའི་གཙང་བསྡོམས་ནི། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཡུལ་མིའི་རྩ་འབོར་གྱི་འགྲོ་སོང་དང། དེ་

བཞིན་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཁག་ནས་མ་འཛུགས་བྱས་པའི་དངུལ་དངོས། ཕྱིར་སྡོད་ཡུལ་

མིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་རྩ་འབོར་སོགས་བསྡོམས་པའི་ཁོངས་ནས། རང་ཡུལ་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་པའི་

ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོའི་ཡོང་འབབ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་མཐའ་མའི་བསྡོམས་ལ་གོ་དགོས།

gross profit econ,com ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས།	=		ཚོང་གི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ནང་བཟོ་

ལས་དང༌། རྒྱུ་ཆ། ངལ་རྩོལ། ཁང་གླ། ཚོང་འགྲེམས་སོགས་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཆགས་པའི་འགྲོ་

གྲོན་རྣམས་མ་འཕྲི་བར་སྔོན་ཅ་དངོས་ཉོ་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་། ཅ་དངོས་ཕྱིར་ཚོང་རྗེས་ཀྱི་

ཡོང་འབབ་གཉིས་དབར་གྱི་དངུལ་ཁྱད།

gross profit margin econ,com	 ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བར་ཁྱད།	= རྒྱུན་གཏན་
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འགྲོ་གྲོན་ཕུད་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཞན་རྣམས་རྩིས་ཁོངས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚོང་ལས་ཤིག་ནས་ཁེ་

སྤོགས་ཇི་ཙམ་ཐོབ་མིན་གསལ་པོར་ཤེས་རྒྱུའི་དཔལ་འབྱོར་ཆ་རྩིས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྟེ། དེ་

ནི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཚོང་ཁེ་དེ་ནས་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་ཕྱིར་འཕྲི་བའི་རྗེས་ཀྱི་ཨང་འབྲས་དེ་ཉིད་ཕྱིར་

ཁྱོན་བསྡོམས་ཚོང་ཁེ་དེས་བགོད་རྩིས་བྱས་ཏེ། ཐོབ་པའི་ཨང་གྲངས་མཐོ་དམན་ལ་གཞིགས་ཏེ་

ཁེ་བཟང་ཚོད་དཔག་བྱེད་པའི་རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག

gross profit ratio econ,com ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བསྡུར་ཚད།	= ཚོང་ཁེ་རྩ་འབོར་

རམ། ཁྱོན་བསྡོམས་དེ་ཚོང་ཁེ་གཙང་འབོར་དང་མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་རྩི་ཚུལ།

gross regional domestic product (GRDP) econ,com རྒྱལ་ནང་ས་ཁུལ་ཐོན་སྐྱེད་

ཕྱོགས་བསྡོམས། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་རང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་

གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཐབས་སུ། ལོ་ངོ་རེ་རེར་རང་གི་ས་ཁོངས་

ནང་ཅ་དངོས་དང༌། ལས་དོན་སོགས་ཇི་ཙམ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་དེ་

སྐབས་དེ་གའི་ཁྲོམ་རའི་འཛའ་ཐང་ལ་གཞིགས་པའི་རིན་ཐང་རྩི་ཚུལ།

gross sales com ཚོང་འབབ་ཕྱོགས་བསྡོམས།	= དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་བཙོང་པའི་

ཅ་དངོས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཁྱོན་བསྡོམས།

gross value added (GVA) econ,com	 ཕྱོགས་བསྡོམས་རིན་ཐང༌།	= དཔལ་འབྱོར་

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལམ་སྡེ་ཁག་ནང་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་དང་། ལས་གཞི་གསར་གཏོད་ཇི་བྱུང་

གི་རིན་ཐང་བརྩི་ཚུལ།

ground crew trans གནམ་ཐང་ལས་བྱེད་པ།	= གནམ་གྲུ་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་སྐབས་ལྟ་རྟོག་

ལས་བྱེད།

ground lease agric ས་ཆ་བོགས་མ།	= ས་ཞིང་བདག་པོས་རང་གི་ས་ཆ་དང༌། ཞིང་སོགས་

སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ལོ་མང་རིང་གཡར་ཏེ། དེའི་སྟེང་ཁང་པ་སོགས་བརྒྱབ་པར་དགག་བྱ་མི་བྱེད་པར་

མཐར་གན་རྒྱའི་ལོ་དུས་ཟིན་མཚམས་སུ། སྐྱེ་བོ་དེས་ཞིང་བདག་ལ་ས་ཞིང་དང༌། དེའི་སྟེང་གི་

ཁང་པ་སོགས་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུའི་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག

groundnut bot ས་སྟར། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའ་ིམཐོ་ཚད་ཁྲུ་ ༡ 

ནས་ ༢ ཙམ་བར་ཡོད། ས་འོག་གི་རིམ་པར་གང་བུ་ནར་མོ་མདོག་སྐྱ་བོ་རྩ་རིས་དོད་པའི་ནང་དུ་
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འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ ༡ ནས་༤ ཙམ་རེ་འདོགས་པ་ཞིག་ཡོད།

ground state phys གཞི་གདན་གནས་བབས།	= རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན། ཆ་རྡུལ། ཡང་ན་མ་

ལག་ཅིག་གི་ཆེས་དམའ་མཐའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གནས་བབས།

group of eight (G8) econ རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཚོགས།	= ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཨིན་ཇི། ནུབ་

ཇར་མ་ནི། ཕ་རན་སི། ཉི་ཧོང༌། ཁེ་ཎ་ཌ། ཨི་ཊ་ལི། ར་ཤི་ཡ་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་

སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག

group of five (G5) econ རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཚོགས།	= ཀཿ	ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཨིན་ཇི། ནུབ་ཇར་མ་

ནི། ཕ་རན་སི། ཉི་ཧོང་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་དཔལ་འབོྱར་སོྟབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབོྱར་ལ་དམིགས་པའི་མཐུན་སྒྲིལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག  

ཁཿ རྒྱ་གར་དང༌། རྒྱ་ནག བྷི་ར་ཛིལ། མེཀ་སི་ཀོ། ལོྷ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔས་འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་རྒྱུ་དང། ཡར་ཐོན་ཅན་དང་ཡར་རྒྱས་འགོྲ་བཞིན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབར་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

group of seven (G7) econ རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཚོགས། = དེ་སྔ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཨིན་ཇི། 

ནུབ་ཇར་མ་ནི། ཕ་རན་སི། ཉི་ཧོང་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་

མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྔའི་ཐོག་ཁེ་ཎ་ཌ་དང༌། ཨི་ཊ་ལི་གཉིས་བསྣན་པས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་

ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

growth bot འཚར་ལོངས།	སྐྱེ་འཕེལ།	= སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོའ་ིརིགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སྟངས།

growth phase econ དར་རྒྱས་ཀྱི་དུས། = བཟོ་གྲྭ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཅ་དངོས་

དང༌། བསམ་ཚུལ། ལས་གཞི་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བཟོ་ལས་ཁང་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་དེར་

སྔར་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་སྐབས།

growth rate econ འཕེལ་ཚད།	 = རྩིས་ལོ་སོ་སོའ་ིརྩ་འབོར་ཡོང་འབབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

མཚུངས་བསྡུར་ཀྱིས་ལོ་གྲངས་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་འབབ་ཇི་ཙམ་འཕར་བའི་ཚད་གཞི།

guarantee ༡།	 adm ཁག་ཐེག	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ལ་ཅ་དངོས་སོགས་
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བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང༌། ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་སྦྱིན་པའི་ཁས་ལེན། ༢། com འགན་

ལེན།	= ཚོང་ལས་ནང་ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་བར་ལོངས་སུ་

སྤྱོད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དང༌། དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་ཚེ་བཟོ་བཅོས་དང༌། གུན་གསབ། ཅ་

དངོས་ཕྱིར་སློག་གིས་རིན་པ་གསབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན།

guarantor adm,com ཁག་ཐེག་པ།	 འགན་ལེན་པ།	 = ཁག་ཐེག་གམ་འགན་ལེན་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས།

guest house com མགྲོན་ཁང༌།	= ཕྱི་ནས་ཕེབས་པའི་མགྲོན་པོ་དང༌། འགྲུལ་པ་ཚོར་དམིགས་

ཏེ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་པའི་ཁང་མིག་དུ་མ་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁང༌།

guggul bot གུ་གུལ་ཤིང༌།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྡོང་ཆུང་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། ཡལ་

ག་མང་བ་དང་སྡོང་པོའ་ིཔགས་པ་ཐལ་མདོག་རྩུབ་པ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒོང་དབྱིབས་ཉ་ག་ཅན་རྒྱབ་

སྐྱ་ཞིང་རྩ་རིས་གསལ། ངར་བ་རིང་བ་གསུམ་རེ་རེས་མོས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་ཆུང་ལ་དམར་སྨུག་

འདབ་མ་ལྔ་ཅན། འབྲས་བུ་སྒོང་དབྱིབས་སྨིན་མཚམས་སུ་ཁ་དོག་དམར་པོར་འགྱུར་བའོ།

guide  ༡།	adm གནས་བཤད་པ།	སྣེ་ཤེན་པ།	= རྒྱུས་མངའ་མེད་སའི་ས་ཆར་སྣེ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་

བྱེད་པ་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	 lit ལམ་

ཡིག	 = ཡུལ་ལུང་གི་ཆགས་ཚུལ་དང་བགྲོད་ལམ་སོགས་དང༌། ཡང་ན་རིག་གནས་གང་ཡང་

རུང་བའི་གནད་རྣམས་གོ་སླ་བའི་སྒོ་ནས་མཛུབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ།

guild pol མཐུན་ཚོགས།	= ལས་ཀ་དང༌། དམིགས་ཡུལ། ཁེ་ཕན་སོགས་གཅིག་གྱུར་ལྡན་མཁན་

གྱི་སྐྱེ་བོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

gun metal  metall སྒྱོགས་ལྕགས། = ཟངས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ནས་ ༩༠ བར་དང་ཀྲིན་བརྒྱ་ཆ་ ༨ 

ནས་ ༡༠ བར། ཏིག་ཚ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ནས་ ༤ བར་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ལིའི་རིགས་ཀྱི་བསྲེས་

ལྕགས་ཤིག སྔ་དུས་མེ་སྒྱོགས་བཟོ་བར་བཀོལ་བ་དང༌། དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཁོར་རྟེན་

དང་རྙིང་ཟད་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་མཐོན་པོར་མཁོ་བའི་ལྷུ་ལག་གཞན་བཟོ་བར་ཡང་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་པ་ཡིན།

gunshot wound med ཕུག་པའི་རྨ།	ཟུག་རྔུའི་རྨ། = མེ་མདའམ་མཚོན་གྱི་རྩེ་མོས་ཐད་ཀར་

སྐར་ཁུང་ལྟར་ཕུག་པའི་རྨ་ལ་ཟེར།
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gynephobia psycho	མོར་འཇིགས།	= བུད་མེད་རིགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་འཇིགས་

སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

gymnosperms bot	སོན་སྐོགས་མེད་པའི་རྩི་ཤིང།	= ཤུན་སོྐགས་མེད་པའི་ས་བོན་ཅན་གྱི་རྩི་

ཤིང་གི་སྤྱི་མིང།

                                H  h

habeas corpus law ངོ་འབོད་བཀའ་ཤོག	= ཁྲིམས་ཁང་གི་ཕྱིར་རམ། ཡང་ན་གུང་སེང་ཐོག་

ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག་ནས་ཀྱང་གནང་ཆོག་པའི་རྒྱུན་ལྡན་བཀའ་ཡིག་གང་ཞིག་གྱོད་ཡ་ཞུ་

སྦྱོར་བ་དང༌། རྩོད་ལེན་པ་སོགས་ལ་དོ་བདག་ཁྲིམས་ཁང་ངམ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་སར་ངོ་བཅར་

དགོས་ལུགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ།

habeas corpus ad prosequendum law ཁྲིམས་ཁོངས་ངོ་འབོད་བཀའ་ཤོག	= 

ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་ནང་བཙོན་པ་གང་ཞིག་ཐོག་མར་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་སའི་

ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྤོ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ།

habeas corpus ad subjiciendum law ངོ་འབོད་ཞིབ་དཔྱོད་བཀའ་ཤོག	= བཙོན་

འཇུག་གམ། བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་དེ་ལྟར་བཙོན་འཇུག་དང༌། བཀག་ཉར་བྱེད་པ་

ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཁྲིམས་ཁང་ནས་སྐྱེ་བོ་དེ་དང༌། དེ་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་

མཉམ་ཁྱེར་གྱིས་ཁྲིམས་ཁང་ངམ་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ངོ་བཅར་དགོས་སྐོར་གསལ་བའི་

བཀའ་རྒྱ།

habitual-offender law,psycho ལང་ཤོར་ཉེས་ཅན།	=ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་

ཉེས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡང་ཡང་མུ་མཐུད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་ཅན་པ།

hacking comn དྲྭ་གནས་འཇབ་འཛུལ།	= གནོད་སེམས་གྱིས་སམ། ཡང་ན་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་

གཞན་གྱི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་འཇབ་བུས་ཞུགས་ཏེ་གནས་ཚུལ་བརྐུ་བ་དང༌། དྲྭ་རྒྱའི་བཀོད་པ་སོགས་

འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

haemoglobin physiol ཁྲག་རིལ་དམར་པོ།	= ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའ་ིནང་གི་ཁྲག་དམར་མདོག་
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ཅན་གྱི་ལྕགས་རྫས་འདུས་པའི་སྤྲི་དཀར། ཁྲག་རིལ་དམར་པོའང་ཟེར།

haemoptysis med གློ་རྡོལ།	= གློ་བར་གཉན་ཁ་རྒྱས་ནས་གློ་རྩ་རྡོལ་བས་ལུད་པ་ཁྲག་ཅན་

ལུ་བ།

haemorrhage med ཁྲག་ཤོར་བ།	རྩ་ཁ་ཤོར་བ།	=	རྨས་སྐྱོན་རིགས་ཀྱིས་འཕར་རྩ་ཆད་དེ་

ཁྲག་འཛགས་པ།

hair physiol	སྐྲ།	སྤུ།	= མགོ་བོའ་ིསྐྲ་དང་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་སོགས་ལ་གོ།

hairy agrimony bot ལ		ུམ་བུ་ཁྲག་གཅོད།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ལྡུམ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་

དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌།  སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར ༣༠ ནས་ ༩༠ ཅན། ལོ་མ་

སྔོ་ཞིང་ཅུང་སྒོར་བ་སྤུ་རྩུབ་པོས་ཁྱབ་ལ་སྒྲོ་དབྱིབས་མང་ལོ་ལྔ་ནས་བདུན་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སེར་

སྐྱ་ཅན་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་ཆུང་ལ་སྙེ་དབྱིབས་ལྟར་མེ་ཏོག་བར་རིམ་འཆར་ཞིང༌། གང་བུ་སྤུ་

དཀར་འཇམ་པོས་ཁྱབ་ཡོད།

halitosis med ཁའི་དྲི་ངན། = སོ་རྙིལ་དང། རྐན་ནད། ཁོང་ནད་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁ་ནས་

བྱུང་བའི་དབུགས་དྲི་ངན་པ།

half pay adm ཕྱེད་ཕོགས།	= གུང་སེང་དང༌། རྒས་ཡོལ་སོགས་གནས་སྐབས་ཁག་ཅིག་ལ་

གནང་རྒྱུའི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཆ་ཕྱེད་ཀ

half-life phys ཚེ་ཕྱེད།	= ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གྲངས་ཕྱེད་ཀ་གྱེས་ཐོར་འགྲོ་བའི་

དུས་ཡུན།

half-pay leave adm ཕྱེད་ཕོགས་གུང་སེང༌།	= ཞབས་ཞུའི་ལོ་གྲངས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཉིན་མ་

རེ་ལ་ཉིན་ཕྱེད་རེའི་གླ་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་འོག་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པའི་གུང་སེང༌།

hall effect phys ཧོལ་འབྲས།	ཧོལ་ལུགས་འབྱུང་འབྲས།	= ནང་དུ་གློག་རྒྱུན་རྒྱུག་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་སམ། ཕྱེད་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་

བའི་འཕྲེད་བཅད་ཁབ་ལེན་གནས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་དེའི་ནང་དུ་གློག་རྒྱུན་

འགུལ་ཤུགས་སྐྲུན་ཚུལ།

halophyte bot ཚྭ་ཐུབ་རྩི་ཤིང། = བ་ཚྭའི་འདུས་ཚད་མཐོ་བའི་ས་ཆར་འདྲིས་དབང་གིས་སྐྱེ་

འཕེལ་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས།
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halting allowance adm,acc ཚུགས་དོད། =གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཆེད་ལས་བྱེད་གང་

ཞིག་ཕྱོགས་སྐྱོད་སྐབས། ས་གནས་དེར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལས་ཉུང་བ་འགོར་མཁན་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་

ཟུར་ཕོགས་ཤིག

handbill jrn འགྲེམས་ཤོག = ཁྱབ་བསྒྲགས་ལ་དམིགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཡིག་ཚོགས་

ཉུང་ལ། ཀློག་བདེ་པོར་བཀོད་དེ་ལམ་ཟུར་དང༌། བཞི་མདོ་སོགས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཤོག་ལྷེ་

གཅིག་ཅན།

handcuff law ༡།	ལག་ལྕགས།	= ཉེས་ཅན་པ་འཆིང་བྱེད་དུ་སྣེ་མོ་གཉིས་ལ་ལག་པའི་མཁྲིག་

མ་བསྡམས་ཏེ་ལྡེ་མིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཐག ༢།	ལག་ལྕགས་རྒྱག་པ།	= སྣེ་མོ་གཉིས་ལ་

ལག་པའི་མཁྲིག་མ་བསྡམས་ཏེ། ལྡེ་མིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཐག་བེད་སྤྱད་ཀྱིས་གང་ཟག་

ཅིག་བསྡམས་པའི་བྱ་གཞག

handicap med དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། = དབང་པོའ་ིསྒོ་གང་རུང་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་གང་ཞིག 

ལས་དོན་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས།

handicraft ca,econ ལག་ཤེས།	= གང་ཟག་ཅིག་གི་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ནུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་

ལག་རྩལ་དང༌། སྒྱུ་རྩལ་སོགས།

handloom econ ཐགས་ཁྲི།	= གཙོ་བོ་མིའི་ནུས་པ་ལས་རས་དང༌། སྣམ་བུ་སོགས་འཐག་སའི་

ཡོ་ཆས་སམ་འཕྲུལ་འཁོར།

handout jrn འགྲེམས་ཡིག	= ཚོགས་འདུ་དང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་

སུ་ཚོགས་སྐོང་བས་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ།

handover adm རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན།	= ས་ཁང་དང༌། ཅ་དངོས། དབང་ཆ་སོགས་གང་ཟག་གམ་

ཚོགས་པ་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་ལས་དོན།

hand-pick adm རྡོག་སྒྲུག་རྒྱག་པ།	= དམིགས་བསལ་དགོས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ། 

དོན་གཉེར་དང་དོ་ནན་ཆེན་པོས་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་དྲག་འདེམས་བྱེད་པ།

hanging paragraph typo འཕྱང་འབེབས།	= ཡིག་ཕྲེང་དང་པོ་དེའི་ཡིག་འབྲུ་འགའ་ཤས་

གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་དུམ་ཚན་འཇོག་སྟངས་ཤིག

harassment psycho སུན་གཙེར།	= ཡང་ཡང་མཐོང་ཆུང་དམའ་འབེབས་དང༌། བརྙས་བཅོས་
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སོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་སུན་སྣང་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའི་བྱ་སྤྱོད།

hard and fast rules law ཁྲིམས་བཙན།	= ལས་སླ་པོར་གཡོལ་ཐབས་སམ། རྩིས་མེད་

གཏོང་མི་རུང་བའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།

hard asset econ རྒྱུ་ནོར་རགས་པ།	དངོས་རྫས།	= ཁར་དངོས་དང༌། འཕྲུལ་འཁོར། ས་ཞིང་

ལྟ་བུ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ནོར།

hard cash acc དངུལ་རྐྱང༌།	དངུལ་སྨར་རྐྱང༌། = དངུལ་འཛིན་དང༌། བུན་འཛིན་སོགས་མ་

ཡིན་པར་ཉོ་ཚོང་སྐབས་སྤྲོད་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་རྐྱང༌།

hard currency com,econ རྒྱུག་ཆེ་བའི་དངུལ།	= འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་

སྟངས་བཟང་ངན་འགྲོ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་གང་སར་འགྲོ་རྒྱུག་ཆེ་བ་དང༌། མ་འོངས་པར་འཛའ་

ཐང་གློ་བུར་དུ་འཕར་ཆག་གི་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་དངུལ་ལོར།

hard disk compt.sc སྲ་སྡེར།	= ཀམ་པུ་ཊར་ནང་མཉེན་ཆས་དང༌། ཡིག་ཆ་གསོག་ཉར་བྱེད་

སའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་སྦྱར་བའི་རྩི་ཤུན་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལག་ཅིག

hard labour law བཙོན་པའི་ངལ་རྩོལ།	= བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་ཚོས་ལས་མི་

སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་པའི་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་སོགས་ཀྱི་ཤུགས་ལས།

hardship allowance adm དཀའ་ཚེགས་གུན་གསབ།	= འཚོ་གནས་དཀའ་བའི་ས་

ཁུལ་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པར་འཐོབ་རྒྱུའི་ཕོགས་འབབ་

འཕར་མ།

hardware ༡།	metall ལྕགས་ཆས།	= ལྕགས་སོགས་མཁྲེགས་པའི་དངོས་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་

རྒྱུན་མཁོའ་ིཡོ་ཆས། ༢།	mech	སྲ་ཆས།	= འཕྲུལ་ཆས་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་ཆ་ཆས།

hastate bot མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན།	= དབྱིབས་མདུང་རྩེ་འདྲ་ཞིང་ལོ་མའི་སྨད་ཅུང་ཕྲ་ལ་

འཕྲེད་ཐད་དུ་སྐྱེ་བའི་ལོ་མ།

haulage trans འོར་འདྲེན།	= སྣུམ་འཁོར་དང༌། མེ་འཁོར་སོགས་བརྒྱུད་ཅ་ལག་འདྲུད་འཐེན་

གྱིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

hawker com སྐོར་ཚོང་བ། = ཁྲོམ་རྭ་དང༌། རླངས་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སོགས་སུ་ཚོང་ཟོག་
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ལག་ཏུ་ཁྱེར་ཏེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ཅ་དངོས་དང་ཟས་རིགས་ཚོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

hazard pay adm ཉེན་དོད།	= ལུས་སྲོག་ཤོར་ཉེན་དང༌། མཚན་ཤས་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བའི་ལས་

དོན་ཁག་ལ་འཇུག་སྐབས་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

hazardous waste environ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྙིགས་རོ།	= མིས་བཟོས་པའི་དངོས་ཆས་

ཁག་ལས་བྱུང་ཞིང༌། ཁོར་ཡུག་ནང་གནས་ཏེ་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་གད་སྙིགས།

head anat མགོ་བོ།	= མིག་དང་རྣ་བ།  སྣ།  ལྕེ་བཅས་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌།  ཀླད་པ་སོགས་གནས་

སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

head office adm སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང།	= གཞུང་ངམ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་

དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས།

heading lit,typo འགོ་བརྗོད།	= རྩོམ་ཡིག་དང༌། ལེའུ། ཚན་པ་སོ་སོའ་ིབརྗོད་བྱའམ་གླེང་གཞི་

ཇི་ཡིན་དེ་གའི་འགོར་བཀོད་པའི་ཡིག་ཕྲེང༌།

headnote law འགོ་མཆན།	= ཁྲིམས་ཀྱི་བཅད་ཁྲ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཐབས་སུ་ཤོག་བུའི་སྟེང་ངོས་སུ་འགོད་རྒྱུའི་ཡིག་མཆན།

headquarters adm,mil སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།	= ཆབ་སྲིད་དང༌། དམག་དོན་ཐད་ཀྱི་ལས་

ཁུངས་གཙོ་བོ།

health certificate adm འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར།	= སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་ནད་པར་

ལྟ་རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་མིན་སོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་

ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ།

health insurance ins འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང༌།	= ལུས་ལ་གློ་བུར་ན་ཚ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་

སྔ་དུས་ནས་ཚོད་དཔག་མ་བྱས་པའི་སྨན་གྲོན་རྣམས་སྤྲོད་ལེན་གཙང་སེལ་ཐུབ་ཆེད་དུ་འཛུགས་

རྒྱུའི་མ་རྩ།

health resort adm འཕྲོད་བསྟེན་སྐྱིད་ལྗོངས།	= སྐྱེ་བོ་འབྱོར་ལྡན་ཕལ་མོ་ཆེས་སྤྲོ་སེང་ངམ། 

ངལ་དུབ་གསོ་བྱེད་དུ་འགྲོ་སའི་ཟ་ཁང་དང༌། མགྲོན་ཁང༌། རྐྱལ་ཁང༌། བསྐུ་མཉེ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་

རྐྱེན་ལྡན་པའི་ས་ཁུལ།

hearing law ཉན་ཞིབ།	= ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་གི་ནང་དཔང་རྟགས་འདྲི་རྩད་
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བརྒྱུད་དྲང་བདེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་རིམ།

hearsay soc ཟེར་སྒྲོས།	བཤད་སྒྲོས།	= བདེན་མི་བདེན་གྱི་གནས་ཚུལ་གཉིས་པོ་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་

བར་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་བཤད་པའི་གཏམ།

heart anat སྙིང༌།	= དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བྱང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་ཆར་སྲོག་རྩ་ནག་པོ་ལས་འབྲས་བུ་སྨིན་

པ་ལྟར་ཁ་ཐུར་དུ་བལྟས་ཤིང༌། རྩེ་མོ་ལུས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་སུ་ཕྱོགས་པ་དེའི་མིང༌།

heart failure med སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ།	= དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་སྙིང་གིས་ལུས་པོ་འཚོ་

བརྟེན་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ིཟུངས་ཁྲག་ཚུལ་བཞིན་འཁོར་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་ནད་ཅིག

heartburn med བྲང་ཚ།	= ཕོ་བ་དང་མིད་སྦྲེལ་མཚམས་སུ་ཕོ་བའི་ཆུ་སྐྱུར་ལངས་པས་བྲང་

ཁོག་ལ་ཚ་ཤར་རྒྱག་པ།

heat stroke med ཚ་འབོག	= ཉི་མ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བའི་དོྲད་བསྟེན་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲན་

མེད་བརྒྱལ་བ།

heavy equipment mech ལྕི་བའི་འཕྲུལ་འཁོར། = ཁང་ཆེན་དང༌། ཟམ་པ། ལམ་ཆེན་

སོགས་གསར་རྒྱག་གི་སྐབས་ས་རྡོ་ཕོན་ཆེན་པོ་དྲུད་བརྐོ་ཐུབ་པ་དང༌། རླངས་འཁོར་དཀྱུས་མས་

མི་ཐེག་པའི་ཅ་དངོས་འོར་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཆེ་བའི་རིགས།

heavy industry com ལྕི་བའི་བཟོ་གྲྭ།	= རྒྱུ་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་བེད་སྤྱད་ཀྱིས་ཚོང་ཟོག་ཅ་དངོས་

མང་པོ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང༌། ལྷུ་ལག་འབོར་ཆེན་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྷུ་སྒྲིག་བྱེད་

སའི་བཟོ་གྲྭའམ་བཟོ་ལས་ཁང༌།

heavy vehicle mech ལྕི་བའི་རླངས་འཁོར།	= རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ནང་

རླངས་འཁོར་དཀྱུས་མས་མི་ཐུབ་པའི་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་དང༌། མི་ཐེག་པའི་ཅ་དངོས་འོར་འདྲེན་

ཆེད་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུའི་ལྗིད་ཚད་ཁྱོན་བསྡོམས་ཊོན་ ༣་༥ ལས་མི་ཉུང་བའི་རླངས་འཁོར།

hecatomb rel དམར་མཆོད་བརྒྱ་རྩ། = སྔར་གྷིརིསི་ཆོས་ལུགས་སུ་བ་གླང་བརྒྱ་རྩ་དམར་མཆོད་

བྱེད་པའི་ཆོ་ག

hedge com	མ་འཛུགས་ཉེན་སྐྱོབ། = ཚོང་ལས་སོགས་སུ་མ་འཇོག་བྱེད་པའི་དངུལ་དངོས་ལ་

ཕམ་ཉེས་ཇེ་ཉུང་གཏོང་བའི་བཀོད་སྒྲིག

heir ca ཤུལ་འཛིན་པ། = ཕ་གཞིས་དང༌། ཐོབ་གོ་ས། ལས་ཀ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་འཛིན་མཁན།
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heir apparent ca ཤུལ་འཛིན་དུ་ངེས་པའི།	= ཕ་མེས་སོགས་འདས་གྲོངས་ཀྱི་རྗེས་ཕ་གཞིས་

ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་བར་ངེས་པའི་ཤུལ་འཛིན་པ།

heir at law law ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཤུལ་འཛིན།	= ཁ་ཆེམས་བརྒྱུད་ནས་སམ། ཡང་ན་ཁྱོ་ཤུག་

གང་རུང་ཤི་བའི་བཟའ་མི་ཕོ་མོའ་ིཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཙམ་གྱིས་མ་ཡིན་པར། ཁྲིམས་ཁང་

ནས་ཐད་ཀར་ཤུལ་འཛིན་དུ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའི་གང་ཟག

heirloom ca ༡།	ཞར་ཐོབ་ཤུལ་རྫས།	= ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། ཁ་ཆེམས་སོགས་ལས་ཕ་མེས་ནས་

མར་བརྒྱུད་པའི་ནོར་སྐལ་གཞན་དང་དབྲལ་དུ་མེད་པའི་ས་ཞིང་དངུལ་དངོས་སོགས། ༢།	གཡང་

རྟེན།	= ཕ་མེས་སོགས་ནས་མར་བརྒྱུད་པ་གང་ཞིག ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ནང་ནས་གཅེས་

ཤོས་སམ། གཡང་ཆགས་སའི་གཞིར་བརྩི་བའི་དངུལ་དངོས།

heliocentric universe phys ཉི་མ་དབུས་གྱུར་གྱི་འཇིག་རྟེན།	= ཉི་མ་དབུས་མར་འདོད་

པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག

helium	= heart ལ་ལྟོས།

helping interview psycho ཕན་པའི་དྲི་རྩད། = སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་སམ། སྤྱི་ཚོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་སྨན་པའམ་ལམ་སྟོན་ཁྱད་ལས་པས་འབྲེལ་ཡོད་གང་

ཟག་དེར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ།

hematoma med	ཁྲག་སྐྲན།	= ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་དོན་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྲག་ངན་རྒྱས་

ཤིང་འདྲིལ་བའི་དོན།

hemiplegia med གཞོགས་བཤལ།	 གཞོགས་འཕྱེས།	 = རླུང་ནད་ལུས་ཀྱི་གཞོགས་ཕྱེད་

ལ་ཞུགས་ནས་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་དང་རྒྱུས་པ་སྐམ་པར་བྱས་ཏེ། ན་ཟུག་དང་ཚོར་བ་མེད་པར་

གཡོ་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་ཉམས་ཏེ་ལས་གང་ལའང་སྦྱོར་མི་ནུས་པ་ཞ་བའི་ནད་ཅིག སྨན་གཞུང་དུ། 

གཞོགས་ཕྱེད་སྐམ་པ་ཚོར་མེད་བྱ་བ་ཉམས། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

hemisphere astron,geog	 ཕྱེད་གོ་ལ།	= སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་ནས་ལྷོ་བྱང་གི་དུམ་བུ་

གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཆའམ་ཁྱོན།

heptane chem	ཧེབ་ཊེན།	= འབར་ནུས་ཆེ་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་བའི་ནག་རྫས་དང་ཡང་རླུང་གཉིས་

ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་སྣུམ་རླངས་འགྱུར་རགས་ཙམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཤེར་རྫས་ཤིག
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herbicide chem རྩྭ་ཡན་སེལ་དུག		ཞིང་སྨན།	= རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་སྤྱི་དང༌། ཡང་སྒོས་རྩྭ་ཡན་

མེད་པར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་དུག་རྫས་ཤིག

hereafter ling འདི་མན་ཆད།	ད་ཕྱིན་ཆད།	= ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུས་སམ། གནས་སྐབས་

འདི་ནས་བཟུང་ཞེས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

hereby adm དེ་ཙ་ན།	དེ་ལྟ་ན།	= རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་བཀོད་དེ། བསྒྲུབ་བྱའི་གནད་དོན་འདྲེན་

པར་བྱེད་པའི་ཐ་ཚིག

hereditary	 ca རིགས་རྒྱུད་ཀྱི།	 ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི།	= ལུས་ཀྱི་ནད་དང༌། སེམས་ཀྱི་

གཤིས་ཀ  ཐོབ་གོ་གནས་སོགས་ཕ་མེས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ།

hereinafter adm ད་ཕན་འདིར།	འདི་ཕན་ཆད།	= འདི་ཕན་ཆད་ཀྱི་ཡིག་ཆའམ་བརྗོད་པ་

ལྷག་མའི་ནང་ཞེས་སྟོན་པའི་ཚིག

hereinbefore adm འདི་སྔོན་ཆད།	= ཡིག་ཆའམ། བརྗོད་པ་གང་ཞིག་གི་ཆ་སྔོན་མའི་ནང་

ཡོད་ཅེས་སྟོན་པའི་ཚིག

hereunder adm འདིའི་གཤམ་དུ།	འདིའི་འོག་ཏུ།	= ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་གི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཞེས་ 

སོྟན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

herewith adm འདི་མཉམ།	= གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་གི་མཉམ་ཟུར་སྦྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་

ཞེས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

heritage ca,his ཤུལ་དངོས།	= གནའ་དུས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རིག་གཞུང་ངམ་

ལེགས་བྱང་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཞིང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གལ་གནད་ལྡན་པའི་སྐད་ཡིག་དང༌། སྲོལ་

རྒྱུན། ཁར་དངོས་སོགས།

hexane chem ཧེག་ཛེན།	= ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་གཤེར་རྫས་རྡོ་སྣུམ་རླངས་

འགྱུར་རག་ཙམ་བྱས་པ་ཞིག

hiccups med སྐྱིགས་བུ།	= ཟས་སྤྱོད་སོགས་ལོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བ་རླུང་འཁྲུགས་ཏེ། བྲང་

ལ་གནས་པའི་གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་འགགས་ཏེ། གྲེ་བའི་ལམ་ནས་ཨིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་དེ་

ལ་ཟེར།

hierarchy adm,soc མཚན་གནས་གོ་རིམ། = སྐྱེ་བོ་རྒན་གཞོན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་རྫོགས་སོ་སོའ་ི
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མཚན་གནས་དང་། གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ལྟར་དུ་གོ་རིམ་མཐོ་དམན་སྒྲིག་པའི་ལམ་ལུགས།

higgs boson(particle) phys ཧིག་སེ་བོ་སོན།	= གཏོས་ཆེ་ཞིང་གློག་ཟུངས་མེད་པའི་ཚོད་

དཔག་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཕྲ་རྡུལ་ཞིག ཕྲ་རྡུལ་དེ་དང་རྡུལ་གཞན་འཐབ་སྦྱོར་བྱེད་སྐབས་

ཕྲ་རྡུལ་དེས་རྡུལ་གཞན་རྣམས་ལ་གདོས་ཚད་སྦྱིན་གྱི་ཡོད་པར་འདོད་དོ།

high income group econ ཡོང་འབབ་མཐོ་གྲས།	= ལོ་རེར་ལས་ཀའི་གླ་ཕོགས་དང༌། ཚོང་

གི་ཁེ་ཕན་སོགས་ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་གི་མི་དམངས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འཐོབ་རྒྱུའི་གླ་ཕོགས་ལས་

ལྡབ་འགྱུར་སུམ་འགྱུར་གྱི་མང་བ་འཐོབ་མཁན་གྱི་ཚད་མཐོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གྲལ་རིམ།

high level adm	མཐོ་རིམ།	= གོ་གནས་དང༌། དབང་ཚད། བྱས་རྗེས་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚད་མཐོན་

པོར་སླེབས་པ།

high officials  adm མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ། =ལས་ཁུངས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་གི་ནང་

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་མཐོ་གྲས།

high priority adm གལ་གནད་ཆེ་གྲས། = དུས་དང༌། གནས་སྐབས། རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་

སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩི་རྒྱུའི་ཆ།

high school edu སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ།	སློབ་གྲྭ་མཐོ་བ།	= གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་མ་འགྲིམ་པའི་

སྔ་རོལ་དུ་འགྲིམ་དགོས་པའི་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར།

higher authority adm,pol ༡།	གོང་མའི་དབང་ཚད།	= ལམ་སྟོན་དང༌། སྟངས་འཛིན། 

ཐག་གཅོད། ཁྲིམས་གཅོད་སོགས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་མཐོ་པོ། ༢། གོང་རིམ།	=	དབང་ཚད་དེ་

ལྡན་པའི་གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས།

higher duties adm གོང་མའི་ལས་འགན།	= རང་ཉིད་གང་དུ་ཡོད་པའི་ལས་ཀའི་གནས་

རིམ་དེ་ལས་མཐོ་བའི་གནས་རིམ་ཐོག དངུལ་དངོས་གུན་གསབ་ཕྲན་བུ་འཐོབ་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་

འོག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་དོན།

higher education edu མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང༌།	= དམའ་རིམ་དང༌། འབྲིང་རིམ། མཐོ་རིམ་

སློབ་གྲྭ་བཅས་རིམ་གྱིས་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ཁག་དང༌། ཁྱད་

ལས་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཁང༌། ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་སོགས་སུ་སྤྲད་རྒྱུའི་སློབ་སྦྱོང༌།

highest bid com རིན་སྡུར་མཐོ་ཤོས།	 བདམས་མཐོ་ཤོས།	= རིན་སྤར་ཚོང་སྒྱུར་སྐབས་
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མཐའ་མ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སའི་རིན་གོང་མཐོ་ཤོས།

high-grade com སྤུས་ཚད་བཟང་བ།	= ཅ་དངོས་དང་ཟ་ཆས་ཁོངས་ནས་སྤུས་ཀ་ཡག་གྲས།

high-tech crime law	ཚད་མཐོའ་ིའཕྲུལ་རིག་ནག་ཉེས།	=  གློག་རྡུལ་དང༌། གྲངས་རྫས་

དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་རིག་བེད་སྤྱོད་ལས་བརྩམས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི་ལས།

highway trans	གཞུང་ལམ།	= རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། གྲོང་རྡལ་ཕན་ཚུན་དབར་སྐྱེ་

བོ་མང་པོ་འགྲུལ་བསྐྱོད་བྱ་སའི་རྒྱ་ལམ་ཆེ་བ།

hill allowance adm,acc ས་མཐོའ་ིཟུར་ཕོགས།	= རི་དང༌། ས་འབབ་མཐོ་སར་ལས་ཞབས་

ཞུས་ཡུན་རིང་འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་ཇི་སོང་ལ་ཁ་གསབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་པའི་གླ་ཕོགས་འཕར་མ།

hill station adm རི་གྲོང༌།	ལ་གྲོང༌།	= རི་འགོའམ། ལ་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་སྔོ་ལྗང་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་ཞིང། དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་མི་ཚོས་སྤྲོ་སེང་དུ་བསྐྱོད་སའི་གྲོང་རྡལ་ལམ་གཞུང་གི་

སྡོད་གནས།

himalayan cinquefoil bot རྒྱུ་མཁྲིས། = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་

དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཅུང་ཟད་སྦོམ་པ་སྙུང་རིལ་དབྱིབས་ཀྱི་ཕྱི་པགས་རྫ་མདོག་

གི་རྟིང་པ་རིང་བར་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒྲོ་དབྱིབས་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱ་ཞིང་མཐར་ཉག་ག་ཞིབ་ཅིང་མང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། སྡོང་པོའ་ིལོ་མ་གཞི་རྩེའི་ལོ་

མ་ལས་ཆུང་བ་ཡང་རེ་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ། མེ་ཏོག་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་སྡེར་མའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་

ཟིང་སྐྱ་དང་སེར་པོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

himalayan rhubarb bot	ཆུ་ལོ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བའི་ནང་ཤ་སེར་

པོ་སྦོམ་ལ་ཕྱི་ཤུན་ཁམ་ནག་གཉེར་དྲེག་མང་པོ་ཡོད་པས་ལྕུམ་རྩ་དང་འདྲ་བ། སྡོང་རྐང་སྦུབ་སྟོང་

ཚིགས་མཚམས་ཡོད་པར་སྟོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་གྱེས་པ། ལོ་མ་སྒོར་མོ་ཆེ་ལ་ལེབ་ཅིང་མདུན་ལྗང་

ལ་རྒྱབ་དམར་བ་ཅུང་རྩུབ་ཉམས་ཅན་ཕུང་པོར་སྐྱེ་བ། ལོ་རྐང་ངམ་ངར་བ་མཐུག་ལ་ཅུང་རིང་བ་

ཁ་དོག་ལྗང་དམར་ཅན། འབྲས་བུ་ཟུར་གསུམ་པོ་ཆུན་པོར་སྐྱེ་བ་ཞིག

hire and fire adm ནམ་གླ་ནམ་ཕུད།	གླ་ཆོག་འབུད་ཆོག	= རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་ལས་བྱེད་

གསར་པ་གླས་པ་དང༌། ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག

hire purchase com གཡར་ཉོ། = ཅ་དངོས་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཆེད་
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གཡར་པོ་བྱས་ཏེ། བེད་སོྤྱད་མི་དགོས་པའི་མཚམས་ཕྱིར་སོླག་ཆོག་པའམ། ཡང་ན་མུ་མཐུད་དེ་

གཡར་གླ་སྤྲད་པའི་ངོར་གཡར་གླའི་བསོྡམས་འབོར་དེ་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་དང་མཉམ་ཚེ། གཡར་

པོ་ཞུ་མིས་ཅ་དངོས་བདག་ཉར་ཆོག་པའི་གན་རྒྱ།

hire purchase account acc གཡར་ཉོའ་ིརྩིས་ཁྲ།	= ཚོང་ཟོག་ཅིག་ཉོ་རྒྱུར་འདང་ངེས་ཀྱི་

དངུལ་མེད་ནའང༌། དང་ཐོག་ཅ་དངོས་དེའི་གོང་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་གང་ཞིག་ཟླ་རེར་གཡར་

གླའི་ཚུལ་དུ་སྤྲད་དེ། མཐར་གཡར་གླ་དེ་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང༌། དེའི་སྐྱེད་འབབ་དང་མཉམ་

ཚེ་ཅ་དངོས་དེ་ཉིད་སྣེ་སེལ་རིན་འབབ་སྤྲད་དེ་ཉོ་བའམ། ཡང་ན་དངོས་པོ་དེ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པའི་

གདམ་ཀ་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བཀོད་སྒྲིག

history sheet adm བྱུང་རབས་ཤོག་ལྷེ།	 = འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་རྣམས་སྔ་ཕྱི་

མཚུངས་སྡུར་དང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བདེའི་སླད། གནད་དོན་རྣམས་རགས་བསྡུས་སུ་བཀོད་པའི་

ཤོག་ལྷེ།

hoarding adm,econ ༡།	ལྐོག་གསོག་བྱེད་ས།	= དངུལ་དངོས་སོགས་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ་

གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བའི་གནས་སུ་སྦ་བ། ༢།	དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་པང༌།	= ཁང་པའི་སྟེང་དང༌། 

ཡང་ན་རྒྱ་ལམ་གཡས་གཡོན་སོགས་སུ་འཛུགས་པའི་སྦྱར་པང་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྦྱོར་སའི་

སྒྲོམ་གཞི།

hobby edu,psycho དབྱིངས་ལས། = འཚོ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པར་རང་མོས་དགའ་

དད་ཀྱི་ཞོར་ལས།

holding ༡།	soc	བདག་པའི་ཁར་དབང༌།	བདག་བཟུང༌།	= གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་

ཞིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའམ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་དབང་བའི་ས་ཁང་དང༌། རྒྱུ་དངོས་སོགས། ༢། 

law	ཁྲིམས་ཁང་གི་འཛིན་མཚམས།	= ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པའི་གྱོད་གཞི་གང་ཞིག་གི་ཐད་ལ་

ཁྲིམས་ཁང་ནས་འཛིན་པའི་ལང་ཕྱོགས་སམ་ཐག་གཅོད།

holding company com དབང་འཛིན་ཀམ་པ་ནི།	= ཚོང་སྡེ་གཞན་གྱི་ནང་མ་རྩ་ཕོན་ཆེན་

འཛུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚོང་སྡེ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཚོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།

holding period ins བདག་ཉར་དུས་ཡུན།	= དོ་བདག་ནས་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ལྟ་བུ་དུས་
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ཚོད་ཇི་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་བདག་གཅེས་ཆོག་མིན་གྱི་དུས་ཡུན།

holiday entitlement adm ཐོབ་སེང༌།	= ལོ་དུས་དང་ཟླ་དུས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་

ལས་མི་སོ་སོར་དབང་བའི་གུང་སེང་གི་ཐོབ་སྐལ།

holiday pay adm ཐོབ་སེང་ཕོགས་ཐོབ།	= ལས་བྱེད་སོ་སོའ་ིལོ་རེའི་ཐོབ་སེང་གི་ཉིན་གྲངས་

གཞིར་བཟུང་གིས་འཐོབ་རྒྱུའི་གླ་ཕོགས།

holiday resort adm སྤྲོ་སེང་སྐྱིད་ལྗོངས།	= སྐྱེ་བོ་དུ་མ་སྤྲོ་སེང་གི་ཆེད་དང༌། ཡང་ན་ངལ་

དུབ་གསོ་བྱེད་དུ་འགྲོ་སའི་ཟ་ཁང་དང༌། མགྲོན་ཁང༌། རྐྱལ་རྫིང༌། བསྐུ་མཉེ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

ལྡན་པའི་གནས།

holistic ༡།	 adm	 སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི།	 ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི།	= ཆ་ཤས་ཙམ་མིན་པར་གོང་བུ་ཧྲིལ་པོའ་ི

གནས་ཚུལ་དམིགས་འོག་ཏུ་ཆུད་པ། ༢།	med	ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།	= སྐབས་བབ་

ཀྱི་ན་ཚ་ཕོག་ས་ཙམ་མིན་པར་ལུས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་བཅོས་པའི།

hollyhock bot ཧ་ལོ་དམར་པོ།	= མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། དཀར་སྨུག་ལོ་མ་ཉི་དགའ་འདྲ། 

བཻ་སྔོན་ལས། རྐང་རིང་ལ་ལོ་མ་སྔོན་པོ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བ་ཞིག་དང་རྒྱ་ཁ་འཆར་བ་

ཞིག་གོ། ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར། འདི་ནི་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ནས་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་ནམ་

མེ་ཏོག་ཅིག་ཡིན།

hologram com ཧོ་ལོ་གསང་རིས།	ཧོ་རིས།	= པར་རིས་འདྲ་མིན་གསུམ་མཉམ་བརྩེགས་ཀྱིས་

བསྐྲུན་པའི་ཚོང་ཟོག་ལྟ་བུའི་སྟེང་སྦྱར་རྒྱུའི་གསང་བའི་པར་རིས།

holograph lit བྲིས་མ།	= ཀམ་པུ་ཊར་དང་ལྕགས་པར་སོགས་བརྒྱུད་བྲིས་པ་མ་ཡིན་པར་ལག་

པས་བྲིས་པའི་ཡིག་རིགས།

holographic universe phys (ཕྱོགས་བརྡ་)	གསུམ་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན།	= ཆུ་ཞེང་སྲིད་

གསུམ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་སུ་བཤད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན། དེའི་ངེས་སྲོལ་ལ་འོད་

བརྙན་ངོས་གསུམ་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཞེས་ཟེར།

home industry com ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ།	= དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཡོང་འབབ་ལ་དམིགས་

ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་བཙུགས་པའི་བཟོ་ལས།

homeopathy med མཐུན་བཅོས་གསོ་རིག = ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་མཐུན་
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པའི་ཐབས་བསྟེན་པའི་གསོ་རིག

hometown adm	སྐྱེ་ཡུལ།	ཁྱིམ་གྲོང༌།	= རང་ཉིད་སྐྱེ་སའམ་གཏན་སོྡད་བྱེད་སའི་གོྲང་ཁྱེར་རམ་

གོྲང་བརྡལ།

homicide law,soc ༡།	 མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་སྲོག་

གཅོད་པའི་བྱ་བ། ༢།	མི་གསོད་ལག་དམར།	མི་གསོད་པ།	= མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་

རྩོམ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

homosexuality psycho མཐུན་འཁྲིག	= རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་དང་རིགས་མཐུན་པར་འཁྲིག་པ་སོྤྱད་

པའི་བྱ་གཞག

honorarium adm མཚན་དོད།	= གླ་དང་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པར་སྐབས་སོ་སོར་ལས་དོན་

གང་མངགས་པ་དེར་ཆེ་མཐོང་གི་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

honorary adm ཆེ་བསྟོད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་མཚན་སྙན་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཉམས་མྱོང་སོགས་

ལ་བརྟེན་པའི་ཆེ་མཐོང་ངམ། དེ་དང་འབྲེལ་བ།

honorary degree edu	ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར།	= གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་ནས་ལུགས་

མཐུན་གྱི་སློབ་ཐོན་མིན་ཡང་མཁྱེན་པ་དང༌། མཚན་སྙན། མཛད་རྗེས་སོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཕྱག་ཁྱེར།

honorary member adm	 ཆེ་བསྟོད་ཚོགས་མི།	 = ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་

ཀྱི་ནང་གླ་ཕོགས་མེད་པའི་ཐོག་ཆེ་བསྟོད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པའི་གོ་གནས་འཛིན་མཁན་གྱི་ཆེས་

མཐོའ་ིམི་སྣ།

honorific prefix lit ཆེ་ཚིག = སྐྱེ་བོ་དང༌། ཁང་ཁྱིམ། གནས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་མིང་གི་སྔོན་དུ་

འབྲི་རྒྱུའི་གུས་ཞབས་མཚོན་པའི་ཚིག

honoris causa adm ཆེ་བསྟོད་རྗེས་འབྲེལ། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་དངོས་སུ་ལས་དོན་

བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་མཛད་རྗེས་དང་། མཚན་སྙན་ལ་གུས་བརྩིའི་ཚུལ་དུ་

ཞེས་གོ་བའི་ཨིན་ཡིག་ནང་རང་སོར་བཞག་པའི་ལེ་ཊིན་གྱི་ཐ་སྙད་ཅིག

hooke’s law phys ཧུག་གི་ངེས་སྲོལ།	= ནར་ལྡེམ་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་འཐེན་པའམ་བཙིར་

བའི་ཚད་དང། དེའི་སྟེང་བབ་པའི་ཤུགས་དང་ཐད་ཀར་ཚད་མཉམ་པར་འདོད་ཚུལ།
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horizontal communication adm རང་མཉམ་གྲོས་སྡུར།	= གནས་རིམ་དང་དབང་

ཚད་མཉམ་པའི་གང་ཟག་དང༌། སྡེ་ཚན་ཕན་ཚུན་དབར་ཐད་ཀར་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་

པའི་འབྲེལ་ལམ།

horizontal filing system adm ཡིག་སྣོད་འཕྲེད་འཇོག་ལམ་ལུགས།	= ལས་ཁུངས་དང་

དཔེ་མཛོད་སོགས་ཀྱི་ནང་དཔེ་དེབ་དང༌། ཡིག་སྣོད། ཡིག་ཆ་སོགས་ཐད་སྒྲིག་མ་བྱེད་པར་མདུན་

ཤོག་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་ཏེ། ལེབ་མོར་འཕྲེད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།

horoscope astrol ཚེ་རབས་ལས་རྩིས།	= ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང༌། ད་ལྟའི་སྐྱིད་སྡུག བཙས་དུས་ཀྱི་ལོ་

ཟླ་ཞག་དུས་དང་གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་བསྐོར་པའི་རྩིས་འབྲས།

horticulture hort སྐྱེད་ཚལ་རིག་པ།	= ཤིང་ཏོག་དང༌། སྔོ་ཚལ། མེ་ཏོག་སོགས་འདེབས་

འཛུགས་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རིག་པ།

hospital leave adm སྨན་ཁང་གུང་སེང༌།	= ས་སྲུང་དམག་མི་དང༌། གྲོང་ཁྱེར་སྐོར་སྲུང་པ། 

བཙོན་ཁང་ཉེན་སྲུང་པ་སོགས་ལུས་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་ནང་ལུས་པོར་རྨས་སྐྱོན་

སོགས་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནང་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གུང་སེང༌།

hospitalise adm སྨན་ཁང་དུ་སྙལ་བ།	= ནད་པ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་དང་ནད་ངོ་བརྟག་དཔྱད་

སླད་སྨན་ཁང་དུ་འཇོག་པ།

hospitality adm སྣེ་ལེན་ཞབས་ཏོག	= མགྲོན་པོ་དང༌། འགྲུལ་པ་སོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁ་ལེན་ངོ་

ལེན་དང༌། བཟའ་བཏུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བའི་ཞབས་ཏོག

hospitality allowance adm,acc ཞབས་ཏོག་ཟུར་ཕོགས།	= རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་

བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་སོགས་མ་ཐོབ་པའི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཟུར་ཕོགས།

hostage pol མི་གཏེ།	 གཏའ་མི། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་གཏའ་མར་

འཛིན་ཉར་བྱས་པའི་མི།

hot cathode phys	 མོ་གློག་ཚ་སྣེ།	= ཚ་ངབ་གློག་རྡུལ་འཕྲོ་གཏོང་ལ་བརྟེན་ནས་དྲོད་ཚད་

མཐོ་བོར་གློག་རྡུལ་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པའི་གློག་རྡུལ་སྦུབས་ཤེལ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་མོ་གློག་གི་

སྣེ་ཞིག

hot money	 econ ཚ་དངུལ། = དངུལ་སྐྱེད་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེད་
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བཅོལ་མ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང༌། དངུལ་སྐྱེད་ཆག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་དངུལ།

hour astrol ཆུ་ཚོད།	= རྩིས་ཀྱི་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་སྟེ། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ 

༦༠ དང་ལག་འཁོར་སྐར་ཆ་ ༦༠ ལ་ཚོུད་ ༡ སྟེ་ཉིན་ཞག ༡ ལ་ཚོུད་ ༢༤ བརྩི་སྟངས།

house of debilitation astrol མི་དགེ་ཤིན་ཏུ་ནུབ་པའི་ཁྱིམ།	= གཟའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་

ནུས་སྟོབས་ཞན་པའི་དུས་ཏེ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུར་དཔེ་མཚོན་ན། རང་གི་སྟོབས་ལྡན་ཁྱིམ་ཀརྐཊའི་ཐད་

བལྟས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཆུ་སྲིན་ནང་གནས་པ་ལའོ།

house of exaltation astrol དགེ་ཞིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ།	= གཟའི་བཟང་ཕྱོགས་

ཀྱི་ནུས་པ་ཆེར་རྒྱས་པའི་དུས་ཏེ། དཔེར་ན། ཕུར་བུ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་ནང་གནས་པ་ལྟ་བུའོ།

household soc ཁྱིམ་ཚང༌།	དུད་ཚང༌།	= ནང་མིའི་ངོ་བོ་ལྡན་པ་གང་ཞིག དཔལ་འབྱོར་ཐུན་

མོང་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། ཁང་ཁྱིམ་གཅིག་གི་ནང་གནས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་པ།

housing development archit ཁང་ཁྱིམ་འཛུགས་སྐྲུན།	= མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་ས་

ཕྱིའི་ཆེ་ཆུང་དང་བཟོ་དབྱིབས་སོགས་གཅིག་པའི་ཁང་པ་དུ་མ་མཉམ་དུ་གསར་རྒྱག་བྱེད་པའི་

ལས་གཞི།

hubble constant phys ཧབ་བལ་བརྟན་སྲོལ། = འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཚུལ་གྱི་ཚད་

གཞི་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་བསྡུར་ཚད། འདི་ནི་དགུ་ཚིགས་རྣམས་སའི་གོ་ལ་ནས་ཁ་གྱེས་ཏེ་སྐྱོད་

པར་སྣང་བའི་མགྱོགས་ཚད་དེ་དག་གི་རྒྱང་ཐག་གིས་བགོས་པའི་ཆ་དང་མཉམ་པ་ཡིན།

human development index (HDI) soc མིའི་དར་རྒྱས་ཚད་གཞི། = ཤེས་ཡོན་གྱི་

གནས་ཚད་དང༌། ཚེ་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་

སྤྱི་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང༌། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པ། ཡར་རྒྱས་མ་

ཕྱིན་པ་བཅས་སྡེ་ཚན་གསུམ་པོ་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མིན་གྱི་བརྟག་ཐབས་ཤིག

human resource development (HRD) soc མི་ཆ་དར་འཕེལ།	= ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་

ཡར་རྒྱས་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། ལས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

human resource management soc མི་ཆ་བདག་གཉེར།	= ལས་མི་གསར་འཚོལ་

དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། ལས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་དང་འབྲེལ་
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བའི་དོ་དམ་དང་སྟངས་འཛིན་གྱི་བྱ་གཞག

human resources soc མིའི་ནུས་ཤུགས།	མི་ཆ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ལས་མི་

འདེམས་སྒྲུག་དང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྐབས་དེ་དག་གི་ཡོང་ཁུངས་དང༌ནུས་པ།

human rights pol,law འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌།	= སྲིད་གཞུང་ངམ་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་

གང་གིས་ཀྱང་ཐེ་བྱུས་དང་། རྩིས་མེད་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་

གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང༌།

human trafficking law མི་ཚོང༌། = ཉམ་ཐག་པའི་བུད་མེད་དང༌། ཕྲུ་གུ་སོགས་ཚུལ་མིན་

འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སམ༌། ཡང་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་ལ་བཀོལ་ཕྱིར་དཔུང་ཤུགས་དང༌། སྡིགས་

ར། བསླུ་བྲིད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉོ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

humane rel	 མི་ཆོས་ཀྱི།	= སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་བྱམས་དང་སྙིང་

རྗེའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཆ།

humanitarian pol མི་ཆོས་རིང་ལུགས་པ།	= སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་དང༌། འགྲོ་བ་མིའི་

བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་ལྡན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

humanitarian grounds pol མི་ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནས། = སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་དང༌། འགྲོ་བ་

མིའི་བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་གྱི་ཚོར་བ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས།

humanitarianism pol མི་ཆོས་རིང་ལུགས།	= སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་མེད་

པར་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་ལྡན་དགོས་པའི་

བསམ་ཚུལ།

humanities edu མི་ཆོས་རིག་པ།	= ཚན་རིག་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་རབས་དང། རྩོམ་རིག 

སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས།

humerus anat དཔུང་རྐང༌།	= སོག་པ་དང་དཔུང་རུས་འབྲེལ་མཚམས་ནས་གྲུ་ཚིགས་བར་གྱི་

དཔུང་ངར་གྱི་རུས་པ།

humidity phys བཞའ་ཚན། = མཁའ་རླུང་ནང་དུ་ཆུའི་རླངས་པ་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་

འབོར་ཚད། དེ་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་ལྟོས་མེད་ཀྱི་བཞའ་ཚན་གཉིས་ཡོད།
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humiliation psycho  ཁྱད་གསོད།	མཐོང་ཆུང༌།	= གཞན་གྱིས་འཕྱ་སྨོད་དང༌། སྣང་ཆུང་ཁྱད་

གསོད་བྱས་ཏེ་ཉམས་དམའ་རུ་འཇུག་པ།

hustings pol འོས་འགུགས་ལས་རིམ།	= འོས་བསྡུ་མ་བྱས་གོང་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་

གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཁག

hutment adm སྤྱིལ་སྒར།	= སྤྱིལ་བུ་དང༌། སྐབས་འགར་གུར་ལས་གྲུབ་པའི་སྡོད་སྒར།

hybrid accounting system acc མཉམ་བསྲེས་རྩིས་སྲོལ། = རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མི་

འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་རྩིས་རྒྱག་སྟངས།

hydracid chem འཚོ་རླུང་བྲལ་བའི་སྐྱུར།	= འཚོ་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་མེད་པའི་སྐྱུར་རྫས།

hydrae	astrol སྐག = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་ནང་གི་སྐར་ཁྱིམ་དགུ་པ།

hydraulic system phys,mech	ཆུ་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར། = ནུས་པ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པར་

གཤེར་གཟུགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས།

hydrocarbon chem ཡང་རླུང་ནག་རྫས། = ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་

པའི་སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས། དཔེར་ན། བེན་ཛེན་དང། མི་ཐེན་ལྟ་བུ།

hydrogen chem ཡང་རླུང།	= ཁ་དོག་དང་དྲི་ངད་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་ལ། ད་བར་

ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའི་དངོས་རྫས་མཐའ་དག་ལས་ཡང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་

གྲངས། ༡  མཚོན་རྟགས། H

hydrogen bomb phys ཡང་རླུང་འབོམ་མདེལ།	= ཡང་རླུང་གི་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་བྱས་པ་

ལས་གས་འཐོར་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཞིག

hydrogen bond chem ཡང་རླུང་མཐུད་ཁ།	= ཡང་རླུང་གི་ཕྲ་རྡུལ་གྱིས་སྦྲེལ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་

འདྲེས་སྐབས་ཀྱི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་མཐུད་ཁ་མི་བརྟན་པ་ཞིག

hydrogen ion phys ཡང་རླུང་གི་ཉིང་རྡུལ་ཕོ། = ཡང་རླུང་གི་གློག་རྡུལ་དབེན་པའི་ཉིང་རྡུལ་

ཕོ། མཚོན་རྟགས། H+

hydronephrosis med མཁལ་མར་ཆུ་ཤོར།	= གཅིན་འདྲེན་སྦུ་གུ་འགགས་པས་གཅིན་ཚུལ་

བཞིན་རྒྱུ་མི་ཐུབ་པར་མཁལ་མར་ཆུ་བསགས་པའི་ནད་ཅིག
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hydrophyte bot རླན་སྐྱེ་རྩི་ཤིང།	= ཆུའི་ནང་དང་འདམ་སོགས་རླན་གཤེར་ཆེ་སའི་གནས་

སུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང།

hydrosphere phys ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར།	ཆུའི་ཁམས།	= སའི་གོ་ལའི་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་

དུ་ཡོད་པའི་ཆུའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར་ཏེ། དེའི་ནང་ས་སྟེང་གི་ཆུ་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ། 

མཚོའི་ཆུ། རྒྱུག་ཆུ། ས་འོག་གི་ཆུ་དང༌། དེ་བཞིན་གངས་དང༌། འཁྱག་པ་དང་རླུང་ཁམས་ནང་གི་

ཆུ་བཅས་འདུས་ཡོད།

hygiene adm  གཙང་སྦྲ།	= ཁྲུས་དང༌། གཙང་སྦྲ། བྱི་དོར་སོགས་ལུས་པོའ་ིའཕོྲད་བསྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་

བགྱིད་པའི་ལས།

hyoid bone anat ལྕེ་རྩའི་རུས་པ། = ལྕེ་ཡི་རྩ་བར་གནས་ཤིང་ལྕེའི་ཤ་གྲིམ་ལ་རམ་འདེགས་

བྱེད་པའི་དབྱིབས་རྨིག་ལྕགས་དང་འདྲ་བའི་རུས་པའི་མིང༌།

hypernova phys སྐར་ཆེན་གས་སྟོང༌། = སྐར་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་གས་འཐོར་འགྲོ་བ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་བུ་ག་ནག་པོ་གྲུབ་ཚུལ།

hyperthyrodism med	 གྲེ་རྨེན་འཕེལ་ནད།	 = གྲེ་རྨེན་གྱི་བྱེད་ལས་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་

དྲགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག

hypoglossal physiol ༡།	ལྕེ་འོག་གི་ཆུ་རྩ།	= བྱ་དང༌། ལྟོ་འགྲོ། ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལྕེ་

འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དབང་རྩ་ཞིག ༢།	ལྕེའི་འོག་གི། = ལྕེའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི།

hypothecation law ༡།	ཁས་ལེན་གཏའ་མ། = ཁར་དབང་སོགས་དངོས་སུ་མིང་སྒྱུར་དང༌། 

བདག་དབང་བློས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གཏའ་མར་བཞག་པའི་མོས་མཐུན་གན་རྒྱ། 

༢།	འོལ་ཚོད།	བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང༌། = བརྟག་བྱ་མ་ངེས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལས། ཕྱོགས་

གཅིག་དག་པར་འཛིན་པའི་ཐག་གཅོད།

hypothyroidism med གྲ་རྨེན་ཟད་སྐྱོན། = གྲེ་རྨེན་བྱེད་ལས་ཞན་པའམ་ཉུང་དྲགས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག
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I  i

ibidem	lit	དེ་ཉིད་དུ།	= དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལུང་འདྲེན་བྱེད་སྐབས་སུ། སྔ་མའི་ལུང་ཁུངས་

དེ་ཉིད་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་མ་དགོས་པར་ཁུངས་དེ་ཉིད་ལས་ཞེས་གོ་བའི་ཆེད་དུ་འབྲི་རྒྱུའི་ལེ་

ཊིན་གྱི་ཚིག བསྡུས་ན་(ibid.) འབྲི་ཆོག

ice age geog,geol འཁྱགས་རོམ་གྱི་དུས་རབས།	འཁྱགས་པའི་དུས་རབས། = ནུབ་ཕྱོགས་

ཚན་རིག་པས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་རབས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དང་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་ས་གཞི་

ཡོངས་རྫོགས་མི་ལོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་འཁྱགས་པས་ཁེངས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་དུས་རབས།

i-ching astrol སྤར་ཁ།	= རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་རྩིས་སྤོར་ཐང་ལས་བཤད་པའི་སྤར་ཁ་ལ་བརྒྱད་དེ།  ལི། 

ཁོན། དྭ། ཁེན། ཁམ། གིན། ཟིན། ཟོན་བཅས་སོ།

idealist phil སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ།	= དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་དབང་གིས་

གྲུབ་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག

identification adm ངོས་འཛིན།	= ཆོས་གང་ཞིག་གཞན་དང་མ་འཁྲུལ་བར་བྱེ་བྲག་ཏུ་ངོས་

བཟུང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་མཚན་མ།

identification mark adm ངོ་རྟགས། = མི་དང༌། སེམས་ཅན། ཅ་དངོས་སོགས་རང་འདྲ་

གཞན་དང་མི་ནོར་བའི་ཆེད། ངོ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་རྒྱུའི་གདོང་དང་ལུས་པོའ་ིཡན་ལག་

སྟེང་གི་ཤ་རྨེ་སོགས་སམ། ཡང་ན་ལུས་པོའ་ིངོས་སུ་བཏབ་པའི་ངོ་རྟགས་སོགས།

identification number adm,lib ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས།	= ཆོས་གང་ཞིག་གཞན་དང་མི་

འཁྲུལ་བར་དངོས་ར་འཕྲོད་པའི་ཆེད་དུ། ཆོས་དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་སྦྱར་བའི་ཨང་གྲངས།

identity adm ངོ་བོ།	= ཆོས་གང་ཞིག་གཞན་དང་མ་འཁྲུལ་བར་འཛིན་དུ་ཡོད་པའི་ཆ།

identity card adm,edu ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང༌།	= རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་དཔང་རྟགས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ལས་ཁུངས་སོགས་ནས་སྤྲོད་པའི་དོ་བདག་གི་

མིང་དང༌། འདྲ་པར། ཁ་བྱང༌། སྐྱེས་ཚེས། མཚན་རྟགས་སོགས་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང༌།

identity certificate	adm,edu	ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར།	= རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མིང་དང༌། 
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འདྲ་པར་སོགས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་འཁོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཁྲིམས་

མཐུན་ཡི་གེ།

identity crisis adm རང་ངོ་མ་ངེས་པའི་དཀའ་ངལ།	= རང་གི་རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་

སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བརླག་པའམ། སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་རང་ལ་འཁྲི་བའི་ལས་འགན་གང་ཡིན་ར་

མ་འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ།

idiosyncratic risk com སྒེར་གྱི་ཆག་སྒོ། = ཁྲོམ་ར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་རྒུད་ཇི་བྱུང་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་འབྱུང་བའི་གྱོང་གུན།

idle capacity econ མ་སྤྱད་ནུས་པ།	= ཚོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ས་ཁང་དང༌། བཟོ་གྲྭ། འཕྲུལ་

ཆས་སོགས་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བའི་ཆའམ། དེའི་ནུས་ཤུགས།

idle resources	econ མ་སྤྱད་ཐོན་ཁུངས།	= དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ལུས་པའི་མི་དང༌། རྒྱུ་ཆ་སོགས།

ignition point phys འབར་གནས།	= དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་མེ་འབར་འགོ་ཚུགས་པའི་

དྲོད་ཚད།

ignorance of law law ཁྲིམས་རྨོངས། = ཁྲིམས་གཏུག་སྐབས་ཉེས་པ་ཆག་ཡང་དང༌། ཉེས་

སྐྱོན་དག་སེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཉེས་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡང་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་ཚུལ་བརྗོད་པ།

illegal law ཁྲིམས་འགལ།	ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་སམ། ཡང་ན་ལས་

ཁུངས་དང༌། དབང་ལྡན་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་

བའི་ཆ།

illegal immigration law ཁྲིམས་འགལ་གཞིས་སྤོས།	= ཕྱི་མི་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་དང༌། གཏན་སྡོད། དེ་བཞིན་མི་སེར་ཞུ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་

བའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེར་འཛུལ་བ།

illegal trade law  ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་ལས།	= ནག་ཚོང་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་ནས་དགག་བྱ་བྱེད་པའི་

དངུལ་དངོས་ཕན་ཚུན་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

illegal trafficking law ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་འདྲེན། = སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཁ་མཐུན་གྱིས་ཉམ་ཐག་
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པའི་བུད་མེད་དང༌། ཕྲུ་གུ་སོགས་ཚུལ་མིན་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སམ། ཡང་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་ལ་

བཀོལ་ཕྱིར་དཔུང་ཤུགས་དང༌། སྡིགས་ར། བསླུ་བྲིད་སོགས་བྱེད་པའི་ངོར་ཁེ་བཟང་འཚོལ་བའི་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

illicit law ཚུལ་མིན། = ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་གང་ནས་ཀྱང་ཉེས་པར་བལྟ་

བའི་ཆ།

illicit crops law ཚུལ་མིན་ལོ་ཏོག	= སོ་མ་ར་ཙ་སོགས་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་རྫས་བཟོ་བྱེད་དུ་འདེབས་

འཛུགས་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང་ལོ་ཏོག

illicit goods law ཚུལ་མིན་ཚོང་ཟོག = ཁྲིམས་མཐུན་ཆོག་མཆན་མེད་པའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་

མཐུན་བཅད་རྒྱ་ལས་བརྒལ་བའི་གྲངས་འབོར་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུའི་ཚོང་ཟོག

illiteracy edu ༡།	ཡིག་རྨོངས།	= ཡིག་གེ་འབྲི་ཀློག་གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས། 

༢།	 རྨོངས་པ།	= རིག་གནས་སམ། སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་སྦྱངས་པ་མ་ཐོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས།

illiterate edu ༡།	ཡིག་རྨོངས་པ།	= ཡི་གེ་འབྲི་ཀོླག་གང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན། ༢།	མི་ཤེས་མཁན།	

= རིག་གནས་སམ། སོླབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་སྦྱངས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་འབྲེལ་

གནས་ཚུལ་ལ་རོྨངས་པའི་གང་ཟག

illogical phil ༡།	རིགས་པ་དང་འགལ་བ།	= རྒྱུ་མཚན་དང་། རྟགས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་

ཚང་བའམ་འགལ་བའི་ཆ། ༢།	རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་འགལ་བ། = རྒྱུ་མཚན་དང་། 

ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཐད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དམན་པའམ། དེར་བརྩི་སྲུང་མི་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།

illustrate ༡།	 adm	 གསལ་བཀྲོལ་བྱེད་པ། = གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་

གཞན་གྱི་མ་རྟོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཆ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་

རྙིང༌། ༢།	edu,lit	དཔེ་རིས་འགོད་པ།	དཔེ་རིས་མཉམ་སྦྲགས་བྱེད་པ། = ཀློག་པ་པོར་

དོན་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌། དོན་གསལ་པོར་འཆར་བ། དོན་མི་བརྗེད་པའི་སླད་དུ་རྩོམ་

ཡིག་ནང་འདྲ་པར་དང༌། རི་མོ་འདྲ་མིན་བཀོད་པའི་བྱ་གཞག

illustrated edu,lit དཔེ་རིས་མཉམ་སྦྲགས།	དཔེ་རིས་ཅན།	= རྩོམ་ཡིག་ནང་དཔེ་རིས་

དང་། བརྙན་པར་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་སོགས།
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illustration edu,lit ༡།	 དཔེ་རིས།	 = བཤད་བྱའི་དོན་གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའམ། 

མཛེས་པའི་སླད་དུ་སྦྱར་བའི་པར་རིས། ༢།	མཚན་གཞི།	དཔེ།	= མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་གིས་

རང་གི་མཚོན་བྱ་མཚོན་པའི་གཞིའམ་དཔེར་གྱུར་པ།

image	phys	སྣང་བརྙན། = དྭངས་ཤེལ་དང་མེ་ལོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དངོས་

གཟུགས་ཤིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ནམ་དེའི་ངོ་བཤུས་ཀྱི་གཟུགས།

imbalance ༡།	adm མི་སྙོམས་པ།	ཆ་མི་སྙོམས་པ།	= ནུས་པ་དང༌། རང་བཞིན། བྱེད་ལས་

སོགས་ཆ་སྙོམས་པོ་མེད་པའི་གནས་སྐབས། ༢།	med འདུ་བ་མི་སྙོམས་པ།	= ལུས་ཀྱི་འབྱུང་

བཞི་ཆ་མི་སྙོམས་པའམ་མི་བདེ་བ།

immaterial ༡།	adm གལ་གནད་མེད་པའི།	= གང་ཞིག་དངོས་སུ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་དམིགས་

བསལ་ཕན་གནོད་མེད་པའམ། གལ་གནད་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། ༢།	phil	གཟུགས་མེད།	

= ལུས་དང༌། གཟུགས་རགས་པས་དབེན་པའི་རང་བཞིན།

immature ༡།	adm	ལང་ཚོ་མ་སྨིན་པ།	= འཚར་ལོངས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པའམ། དུས་ཀྱིས་

མ་སྨིན་པའི་གནས་སྐབས། ༢།	 psycho	 མ་སྨིན་པ།	= བསམ་བློའ་ིསྨིན་ཚད་མ་ཟིན་པའི་

གནས་སྐབས།

immediate adm ༡།	དེ་འཕྲལ།	= དུས་ཀྱི་ཕྱི་བཤོལ་མེད་པར་རྗེས་ཐོག་དེ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི། 

༢།	དེ་མ་ཐག་པའི། = གོ་ས་སོགས་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་གཅོད་པ་ཉེ་བར་གནས་པའི།

immigrant pol གཞིས་སྤོས་བྱེད་མི།	= རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་གཏན་

སྡོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག

immigration pol གཞིས་སྤོས།	= རང་ཉིད་ཡུལ་མིའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

གང་རུང་ནང་གཏན་སྡོད་བྱེད་པའམ། མི་སེར་འཐོབ་ཆེད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

immoral psycho བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བའི།	ཚུལ་མིན་གྱི།	= བཟང་ངན་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་བློ་

ཡལ་བར་དོར་ཞིང༌། ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་བཟང་པོ་ལས་ལྡོག་པའི་རང་བཞིན།

immovable adm གཡོ་འགུལ་མི་ཐུབ་པའི། = གནས་སམ་གོ་ས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྤོ་

བཞུད་དཀའ་བའི་རང་བཞིན།

immune ༡།	pol	རྩ་ཆག་ཡོད་པའི། = དཔྱ་ཁྲལ་དང༌། ཁྲིམས་གཅོད་སོགས་འགེལ་མི་ཆོག་པའི་
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དམིགས་བསལ་ཆག་ཡང༌། ༢། biol མི་ཚུགས་པའི།	= ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་ལས་

སླ་པོར་གནོད་དུ་མི་གཏུབ་པའི་ཆ།

immune system biol ལུས་ཟུངས་མ་ལག	= ཕྱི་ནང་གི་གནས་གང་དུའང་ནད་གཉན་འགོ་

བའི་འབུ་སྲིན་རྣམས་ངོ་འཕྲོད་ནས། ཕྱིར་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ལུས་པོའ་ིམ་ལག

immunisation biol ནད་སྲུང༌།	ལུས་ཟུངས་གསོ་ཐབས། = མི་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་པོའ་ི

ནང་ནད་འགོག་པའི་ནུས་པ་རྣམས་སྔར་བས་ཀྱང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག

immunity biol ལུས་ཟུངས་ནུས་པ།	= ལུས་ཀྱི་གཤིས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིའི་ནད་དང༌། གཉན་ཁ་

སོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་འགོག་པའི་ནུས་པ།

immunology bio,med ལུས་ཟུངས་རིག་པ།	ནད་འགོག་རིག་པ། = མི་དང༌། སེམས་ཅན་

གྱི་ལུས་པོའ་ིནང་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་འགོག་པའི་ནུས་པའི་ཐད་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་གསོ་བ་རིག་

པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

impact ༡།	phys	བརྡབ་ཤུགས།	= དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་རྒྱག་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་

སྣོན་ཤུགས། ༢།	psycho	ཤན།	= ལྟ་བ་དང༌། བསམ་ཚུལ། གནས་སྟངས་སོགས་ལ་བརྟེན་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན།

impaired med སྐྱོན་ཅན།	= ལུས་སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་རུང་ངམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་སྐྱོན་

ཆ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་འཇུག་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས།

impasse pol བྱ་དཀའ་བྱེད་གཏད།	= གང་ཞིག་མདུན་སོྐྱད་དམ་གོང་འཕེལ་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

impeachment adm,pol དབུ་དབྱུང་སྐྱོན་འཛུགས།	གནས་དབྱུང་བསྙོན་འཛུགས།	= གཞུང་

འཛིན་པ་དང༌། ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སོྤྱད་བརྩམས་པའི་ཉེས་

འཛུགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

impedimenta mil དམག་མིའི་དོ་ཆས།	= དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཁྱེར་རྒྱུའི་དོ་ཆས་དང་

ཡོ་བྱད།

imperative ༡།	lang	སྐུལ་ཚིག	སྐུལ་འདེད།	= ལས་དོན་སོགས་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་སྐུལ་མའི་ཚིག 

༢།	adm	སྐུལ་རྐྱེན།	= ལས་གང་ཞིག་སྐུལ་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང༌། ཡང་ན་ཕྱི་ནང་
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གི་རྒྱུ་རྐྱེན།

imperial his,pol གོང་མའི།	རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི།	= རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་མཁན་

གྱི་རྒྱལ་པོའམ་གོང་མ་དང་འབྲེལ་བའི།

imperialism his,pol ༡།	གོང་མའི་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་རྒྱལ་པོའམ། གོང་མ་

གཅིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་པའི་སྲིད་ལུགས། ༢།	 བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁབ་

བམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ནས་རང་གི་དབང་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བར་རང་དབང་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ས་ཁུལ་ཁག་བཙན་ཤེད་སོགས་ཐབས་ཇུས་འདྲ་མིན་གྱིས་རང་གི་མངའ་

འོག་ཏུ་འཇུག་པའི་ལམ་ལུགས།

imperialist his,pol ༡།	གོང་མའི་རིང་ལུགས་པ། = རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་

པོའམ་གོང་མ་གཅིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་པའི། ༢།	 བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ།	= རྒྱལ་

ཁབ་བམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ས་ཁུལ་ཁག་བཙན་ཤེད་

སོགས་ཐབས་ཇུས་འདྲ་མིན་གྱིས་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་འཇུག་པའི།

impersonation ༡།	adm ངོ་རྫུན།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་རང་

ཉིད་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་པ། ༢།	theatr	ཟློས་པ།	= ཟློས་གར་དང༌། གཏམ་བརྗོད་སོགས་

ཀྱི་ནང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ལད་ཟློས་བྱེད་པ།

implement adm ལག་བསྟར་བྱེད་པ།	ལག་ལེན་བསྟར་བ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་རང་གི་

དམིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞི་སྒྲུབ་པར་རྩོལ་བ་དངོས་སུ་བཏང་བའམ། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་

དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།

implementation adm ལག་བསྟར།	= དམིགས་ཡུལ་རྣམས་འཆར་གཞི་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པར་

རྩོལ་བ་དངོས་སུ་བཏང་བའམ། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་ལས་རིམ།

implication	༡།	adm	ཡ་ལ།	= རྙོག་དྲ་སོགས་འབྱུང་སྐབས་དེའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་

གྲལ་དུ་ཚུད་པ། ༢།	lit ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ།	དོན་གྱིས་འཕངས་པ།	= གང་ཞིག་དངོས་སུ་མ་

བསྟན་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་གོ་བར་བྱེད་པ།

implicit lit སྦས་པའི་དོན།	ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི། = གང་ཞིག་དངོས་སུ་བསྟན་པའམ་བརྗོད་
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པ་མ་ཡིན་པར་སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ།

import com ནང་འདྲེན།	= ༡། གཙོ་བོར་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་ཕྱི་ནས་

ཅ་དངོས་སོགས་འོར་འདྲེན་བྱེད་པ། ༢། ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ལས་གཞི་གཅིག་གི་ནང་ཕྱི་ནས་ལས་གཞི་

གཞན་བླངས་ཏེ་འཇུག་ཚུལ།

importer com ནང་འདྲེན་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ཅ་དངོས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཚོང་

འདྲེན་བྱེད་མཁན།

impose adm འགེལ་བ།	དཀྲི་བ།	བཙན་འགེལ་བྱེད་པ།	= ཁྲལ་དང༌། ལས་འགན་སོགས་

འདོད་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ།

imposition adm བཙན་འགེལ།	= ཁྲལ་དང༌། ལས་འགན་སོགས་འདོད་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག

impost adm ཁྲལ།	འཇལ་སྒོ།	= སྐྱེ་བོ་སྒེར་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལ་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ་འུ་

ལག་གི་སྤྱི་མིང༌།

impound ༡།	law བཀག་ཉར་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཅ་དངོས་དང་། སེམས་ཅན་

སོགས་གཞུང་ནས་འཇུ་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	 adm	 ར་སྐོར་བཀག་

ཉར།	 = ཁྱི་འཁྱམ་སོགས་གནས་སྐབས་འཇུ་བཟུང་གིས་ར་སྐོར་བཙན་པོའ་ིནང་བཀག་པའི་

ཁྲིམས་དོན་བྱ་གཞག

impound account acc བཀག་ཉར་རྩིས་ཁྲ།	= གང་ཟག་གམ་ཚོང་སྡེ་ཞིག་ནས་གཞན་ལ་ས་

ཁང་ཉོ་རྒྱུར་བུ་ལོན་བཏང་རྗེས་ས་ཁང་དེར་ཕོག་པའི་ཁྲལ་དང༌། ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་སོགས་དུས་

མཚམས་སོ་སོར་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་འབོར་གྱི་རྩིས་ཁྲ།

impression prn པར་རྗེས།	རྗེས།	= ཐེལ་ཙེ་དང༌། རྨིག་པ་སོགས་ཤོག་བུ་དང་ས་གཞིའི་སྟེང་

མནན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྗེས།

imprest acc སྔ་འདོན། = དགོས་ངེས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཁག་གི་ཆེད་

སྔ་ས་ནས་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

imprisonment law བཙོན་འཇུག	བཙོན་ཉར།	= ཉེས་ཅན་སོགས་བཙོན་ཁང་ནང་འཇུག་

པའི་བྱ་གཞག་གམ། ཡང་ན་བཙོན་ཁང་ནང་ཚུད་པའི་གནས་སྐབས།
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improvident adm ཕུགས་བསམ་མེད་པའི། = ཕུགས་དམིགས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འཆར་གཞི་དོ་

ཁུར་མེད་པ།

improvisation adm  སྐབས་འཕྲལ་བཅོས་པ།	འཕྲལ་མར་བཅོས་པ།	= གང་ཞིག་འཆར་

གཞི་དང༌། གྲ་སྒྲིག་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་གློ་བུར་དུ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་གཞན་གྱི་མིག་ལམ་དུ་

མཛེས་པོ་སྣང་ཆེད་དུ་རྣམ་པར་བཅོས་པ།

impulse phys ངར་ཤུགས། = དངོས་པོ་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་ནུས་ཤུགས་ཤིག་འབབ་པའི་ཤུགས་དེ་

དང༌། དེའི་དུས་ཡུན་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་བའི་བསྒྱུར་ཐོབ།

imputation ༡།	 law	 སྐྱོན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག	 = གཞན་ལ་ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱིས་

ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པ། ༢།	adm ཁག་འདོགས།	སྙོན་འཛུགས།	= གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཉེས་པར་

བཏགས་ཏེ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ། ༣།	psycho	སྒྲོ་འདོགས།	= གང་ཟག་དང་། དངོས་པོ་སོགས་

ཀྱི་སྟེང་སྔར་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་གསར་དུ་སྦྱར་བ།

in abeyance	 adm	 བར་ལྡིང༌།	= ས་ཁང་དང་དངུལ་དངོས་སོགས་ལ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་བདག་

པོ་མེད་པའམ། མཚན་གནས་དང་གོ་ས་སོགས་འཛིན་མཁན་མེད་པར་ལུགས་སྲོལ་དང་། ཁྲིམས་

སྒྲིག་སོགས་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པར་དུས་མཚམས་ཤིག་གི་བར་ལུས་པའི་གནས་སྐབས།

in advance adm སྔ་ས་ནས།	སྔོན་ནས།	= གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་མ་ཟིན་པའི་སྔོན་དུ།

in camera adm,law ༡།	ལྐོག་ཏུ།	གསང་བའི་སྒོ་ནས།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་མིན་

པར་ལྐོག་ཏུ་གསང་བའི་སྒོ་ནས། ༢།	སྦུག་མར།	ཁང་བུའི་ནང་དུ།	= ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཟུར་ཉན་

སོགས་མེད་སར་རམ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང༌།

in lieu of adm ཚབ་ཏུ།	དོད་དུ།	= ལེ་ཊིན་དང་དུས་རབས་བར་མའི་ཕ་རན་སི་སྐད་ཡིག་གཉིས་

ནས་བྱུང་ཞིང༌། སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་ཞེས་པའི་ཨིན་ཡིག་ནང་གི་གཞུང་ཡིག་

ཐ་སྙད།

inaccessible	adm	 ༡།	འཇུག་པ་མི་བདེ་བའི།	བགྲོད་དཀའ་བའི།	= དེར་སླེབས་མ་ཐུབ་

པའམ། བསླེབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས། ༢།	ཐོབ་དཀའ་བའི།	= རང་གི་བདག་ཏུ་

བཟུང་བའམ། བསྙེན་པར་དཀའ་བའི་ཆ།

inadmissible adm,pol ངོས་ལེན་མི་རུང་བའི། = ངོས་ལེན་ནམ་དང་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་
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པའི་ཆ།

inadvertance psycho སྣང་མེད།	ལྷོད་གཡེང༌། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་བསམ་བློ་གཟབ་

ནན་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ།

inalienable pol ཁ་བྲལ་དུ་མི་རུང་བའི།	= གཞན་དུ་ཁ་སྒྱུར་བྱེད་པའམ་འབྲེལ་ཐག་གཅོད་

ཐབས་མེད་པའི།

inaugurate adm དབུ་འཛུགས་པ།	སྒོ་འབྱེད་བྱེད་པ།	དབུ་འབྱེད་བྱེད་པ།	= གལ་འགངས་

ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཁག་ཐེངས་དང་པོར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

inauguration adm སྒོ་འབྱེད།	དབུ་འབྱེད།	དབུ་འཛུགས། = མཛད་སྒོ་སོགས་བྱེད་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཁང་ཁྱིམ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། ལས་འཆར་སོགས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་

གྱི་ཆ།

incapacitate adm མི་འཕེར་བ་བཟོ་བ།	ནུས་སྟོབས་འཕྲོག་པ།	= གང་ཟག་དང༌། དངོས་

པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ནུས་པ་འཕྲོག་པ།

incisor anat མདུན་སོ།	= ཡ་མགལ་དང་མ་མགལ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཟ་མ་སོགས་

འཆའ་བ་དང༌། གཅོད་པ། གཏམ་སྨྲ་བར་བྱེད་པའི་མདུན་སོའ་ིམིང༌།

incitement pol,psycho སྐུལ་སློང༌།	= སེམས་ནང་ཚོར་བ་དྲག་པོ་སྐྱེ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་

གནས་སྐབས།

inclination psycho བསམ་པའི་འཁྱེར་བཟོ།	= སྐྱེ་བོའ་ིསེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དེ་ཁ་ཕྱོགས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ།

incognito adm,pol སྦས་རྫུ་བྱས་ཏེ།	ངོ་མ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ།	= གཞན་ལ་རང་ཉིད་སུ་ཞིག་ཡིན་

མིན་ཤེས་སུ་མ་བཅུག་པར་གནས་ཚུལ་སྦ་བའི་གནས་སྐབས།

incoherent adm འབྲེལ་མི་ཆགས་པའི།	= མི་མཐུན་པའམ། འགལ་ཟླའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་

ཆ་ལྡན་པའི་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་ཆ་སྙོམས་སུ་མི་གནས་པའི་གནས་སྐབས།

income com,econ ཡོང་འབབ།	ཡོང་སྒོ།	= རང་ཉིད་ནས་ཚོང་གི་ལས་དོན་ཆེད་མ་འཛུགས་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུར་དུས་མཚམས་སོ་སོར་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།
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income & expenditure acc བྱུང་སོང༌།	འབབ་གྲོན།	= ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་

ནས་ཕྱིར་གཏང་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་དང༌། གཞན་གྱི་ས་ནས་ཚུར་ཐོབ་པའི་ཡོང་འབབ།

income tax com,econ འབབ་ཁྲལ། = གླ་ཆ་དང༌། ཁེ་སྤོགས་སོགས་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་གྱི་རྩ་

འབོར་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་སྟེ་འགེལ་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

income tax return com,econ  འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག	= གཞུང་ལ་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་དཔྱ་

ཁྲལ་འབུལ་མི་ཚོས་རང་གི་ཡོང་འབབ་དང༌། གཅོག་འཕྲི། ཞལ་འདེབས་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབོར་

སོགས་གསལ་ཁ་འཁོད་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ།

income tax withholding econ འབབ་ཁྲལ་ཟུར་བཅད།	 = ལས་བྱེད་ཅིག་གི་ཁྱོན་

བསྡོམས་ཕོགས་ཐོབ་ནས་འབུལ་བསྡད་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཆ་ཞིག་ལས་ཁུངས་སམ། སྦྱིན་བདག་གི་ངོས་

ནས་ཟུར་འཇོག་གིས་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྔོན་ཚུད་ནས་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པའི་རྩིས་འགྲོའ་ི

བྱ་གཞག

incommunicado pol འབྲེལ་ལམ་རྩ་བཅད། = གཞན་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང༌། 

བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ཚང་བཀག་པའི་བཙོན་འཇུག

incompatible adm མཐུན་ཐབས་བྲལ་བའི།	མི་འཕྲོད་པའི།	= ལམ་ལུགས་སམ། ལྟ་གྲུབ། 

ཡང་ན་ལག་ལེན་སོགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་གནས་མི་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།

incompetency ༡།	adm འཇོན་ཐང་མེད་པའི་རང་བཞིན།	མི་འཇོན་པའི་རང་བཞིན། = 

ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་སྒོ་གསུམ་གང་རུང་གི་ནུས་པ་ལྡེང་ངེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས། 

༢།	law	ཁྲིམས་གཅོད་དབང་ཚད་མི་ལྡན་པ།	= སྤྱི་མང་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྩོད་གླེང་སོགས་

ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཁྲིམས་ཁང་ངམ། ཁྲིམས་དཔོན་ལ་དབང་ཚད་མེད་པའི་གནས་སྟངས།

inconclusive adm ཐག་མ་ཆོད་པའི།	 མཇུག་སྡོམ་མེད་པའི།	= མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་

དང༌། དམིགས་ཡུལ་སོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་མེད་པའི་གནས་སྟངས།

incongruous psycho,adm ཡ་མ་ཟུང།	མ་ིམཐུན་པ།	= ཕན་ཚུན་མཐུན་པོ་དང། ཆ་སོྙམས་པོ་མེད་པའི་

གནས་སྟངས།

inconsistency adm སྔ་ཕྱི་མི་མཐུན་པ།	སྔ་ཕྱི་མི་མཚུངས་པ། = རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དོན་སོགས་སྔ་

ཕྱི་མི་མཐུན་པའམ་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན།
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incorporated adm,com ཁུངས་སྒྲིལ་ཅན།	ཁུངས་སྡེབས་ཀྱི།	= ཚོང་གི་ལས་གཞི་སོགས་

ལ་དམིགས་ཏེ་གང་ཟག་གམ། སྡེ་ཁག་དུ་མ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་ཚོང་གི་

སྒྲིག་འཛུགས།

incorporation com ཁུངས་སྒྲིལ།	= ཚོང་ལས་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། རྩེད་

མོའ་ིརུ་ཁག འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་སོགས་དེབ་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་

ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས།

increment adm,econ སྤར་ཆ།	འཕར་ཆ།	= ལས་བྱེད་གང་ཞིག་གི་ལས་ཡུན་ནང་དུས་ཚོད་

ངེས་ཅན་རེའི་མཚམས་སོ་སོར་ལས་བྱེད་སྤྱི་ཡོངས་ལྟར་རམ། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གྲུབ་འབྲས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་འཐོབ་རྒྱུའི་འཕར་འབབ།

incremental funding adm,econ མ་དངུལ་རིམ་སྤྲོད།	= ཚོང་འབྲེལ་དང༌། ལས་དོན་

སོགས་གཞན་ལ་བོགས་གཏོང་སྐབས་ཚོང་དང་ལས་ཀའི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ། བོགས་དངུལ་དེ་

དུས་ཚོད་རིམ་ཅན་དུ་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་པའི་ཚུལ།

incriminate adm ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པ།	སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ།	= གང་ཟག་ཅིག་ལ་བྱ་ངན་

བརྩམས་པའི་ཉེས་པ་འཛུགས་པ།

incursion pol གློ་བུར་བཙན་འཛུལ།	= དགྲའི་འདུ་ཤེས་བཅངས་ཏེ་གཞན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་གློ་

བུར་དུ་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་ཀྱིས་འཛུལ་བའི་བྱ་གཞག

indecorum adm ཚུལ་མིན།	= ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོད།

indefinite period	adm	དུས་ཡུན་ངེས་མེད།	= ཡུན་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཐག་ཆོད་ཁ་

གསལ་མེད་པའི་དུས་ཚོད།

indelible ink	 adm	 གསུབ་དཀའི་སྣག་ཚ། = གཞུང་ཡིག་ཁག་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུའི་

བསུབ་དཀའ་བའི་སྣག་ཚའི་རིགས་ཤིག

indemnification adm གུན་ཚབ་སྤྲོད་ལེན།	= རྒྱལ་ཁབ་དང༌། གང་ཟག ཁར་དངོས་སོགས་

ལ་གནོད་སྐྱོན་ཇི་བྱུང་གྱོང་གུན་ཁ་གསབ་པའི་བྱ་གཞག

indemnity adm,pol གུན་ཚབ།	= བོར་བརླག་དང༌། འཕྲོག་བཅོམ། བརྡབ་སྐྱོན་སོགས་ཀྱིས་

གྱོང་གུན་ཇི་བྱུང་གི་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཆ་ཞིག་ཁ་གསབ་བྱ་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག
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indent ༡།	 jrn,lib	ནང་འབེབས།	= ཤོག་བུའི་གཡས་གཡོན་གྱི་སྣེ་མོ་གང་རུང་ནས་ཅུང་ཟད་

ནང་དུ་བསྐུམ་ཏེ་འབྲི་སྟངས། ༢།	 com མངགས་ཁྲ། = ནང་འདྲེན་དང་ཕྱི་ཚོང་ལྟ་བུའི་ཆེད་

མངགས་ཉོ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་ཡིག

indenture law ལས་ཀའི་གན་རྒྱ།	= སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན་འོག་གང་ཟག་ཅིག་དུས་མཚམས་

ངེས་ཅན་བར་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ཆེད། ལས་ཀ་བྱ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་དོན་གན་རྒྱ།

independence pol རང་བཙན།	= གཞན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ནས་ཐར་ཏེ་

རང་ཉིད་ལ་ཆབ་སྲིད་དང༌། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་

གནས་བབས།

independent agent com རང་དབང་ཅན་གྱི་ངོ་ཚབ། = བཟོ་གྲྭ་དང༌། ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་

གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏེ། ཚོང་སྒྱུར་གང་བྲིན་པོ་ཡོད་པའི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་

ཕྱིར་བཙོང་དང་བརྗེ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་གང་ཟག

index lit,lib བརྡ་སྟོན་རེའུ་མིག	= དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཚིག་གམ། ཚིགས་རྐང་གི་སྒོ་ནས་ལས་

སླ་པོར་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་ཆེད། དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འགོད་རྒྱུའི་ཀ་མད་བསྟར་ཆགས་ཀྱི་

རེའུ་མིག

index card lib དཀར་ཆག་ཤོག་བྱང༌། = གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་དང༌། ཁུངས་གཏུག་སླ་བའི་

ཆེད་དུ་གོ་རིམ་ག་གེ་མོའ་ིནང་བསྒྲིགས་པའི་ཤོག་བྱང༌།

indication adm མཚོན་དོན།	= གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའམ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

indicator adm མཚོན་རྟགས།	མཚོན་བྱེད།	= གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའམ་མཚོན་པར་

བྱེད་པའི་བརྡའམ་རྟགས་མཚན།

indict law ནག་ཉེས་ཁྲིམས་གཅོད།	= ཞིབ་འཇུག་དང༌། དཔྱད་ཞིབ་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་

སྒོ་ནས་གཞན་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ཚུལ་སྒྲོག་པ།

indigenous ca ཡུལ་དེ་རང་གི། = ས་གནས་སམ་ཁོར་ཡུག་དེ་ག་ནས་ཐོན་ཞིང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཁུངས་དང་ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་སོགས་གང་གིས་ཀྱང་ཡུལ་ལུང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་

མཆེད་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ།
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indirect adm ཐད་ཀར་མིན་པ།	བརྒྱུད་དེ།	= རང་གི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཐད་ཀར་འཇུག་པ་

མ་ཡིན་པར་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་པའི་ཚུལ།

indirect compensation adm བརྒྱུད་སྤྲོད་གུན་གསབ། = བཟོ་གྲྭ་དང༌། ཚོང་ལས་སོགས་

ཀྱི་ལས་བྱེད་པར་ཟླ་རེའི་གླ་ཕོགས་ལས་གཞན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལེགས་གསོའ་ིསྨན་དོད་དང༌། 

གུང་སེང༌། ཉེན་སྲུང་སོགས་དངུལ་རྐྱང་མིན་པའི་མཐུན་རྐྱེན།

indirect cost com,acc ཐད་ཀར་མིན་པའི་འགྲོ་གྲོན།	= ལས་འཆར་བྱེ་བྲག་པ་ལ་དངོས་

སུ་མིན་ཡང༌། ལས་འཆར་དེ་བསྒྲུབ་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་མཁོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་དང༌། དཔེ་མཛོད། 

ཉམས་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་ཁག

indirect tax	com,econ	བརྒྱུད་ཁྲལ།	= བཟོ་གྲྭ་དང༌། ཚོང་པ་སོགས་ནས་ཐད་ཀར་བླངས་པ་

མ་ཡིན་པར་དེ་དག་གིས་བསྐྲུན་པའི་ཅ་དངོས་དང༌། བཟའ་བཅའ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་བཀལ་ཏེ་མཐར་

ཚོང་ཤག་གམ་ཉོ་མཁན་གྱི་ས་ནས་བླང་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

indiscretion adm རང་འཚམས།	= ལས་དོན་གང་ཡང་སྔོན་ཚུད་ནས་འཆར་གཞི་དང༌། གྲ་

སྒྲིག རྟོག་ཞིབ་སོགས་མེད་པར་རང་མོས་ལྟར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།

indispensable adm མེད་དུ་མི་རུང་བ།	མེད་ཐབས་མེད་པ། = གང་ཞིག་དགོས་མཁོ་ཆེ་ལ་

ཕྱིར་དབྱུང་དུ་མེད་པའི་ཆ།

indisputable	adm རྩོད་མེད།	= རྩོད་པའམ་བསྙོན་འཛུགས་བྱེད་སའི་གཞི་མེད་པའི་

རང་བཞིན།

indium chem མཐིང་ལྕགས།	= ཁ་དོག་དཀར་ལ་སྙི་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་དཀོན་གྲས་

བཞུར་སླ་བ་འོད་ཤལ་དུ་མཐིང་གའི་མདངས་འཚེར་བ་ཞིག རྡུལ་གྲངས། ༤༩ མཚོན་རྟགས། In

individual adm ༡།	བྱེ་བྲག = རང་གི་རིགས་མཐུན་གྱི་རྫས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ལོགས་

སུ་གནས་པའི་རྫས་གཅིག་པུ་བ། ༢།	སྒེར།	= འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་

པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཐ་སྙད།

individualism	 psycho	 སྒེར་གཙོ་རིང་ལུགས། = སྐྱེ་བོ་སྒེར་གྱི་རང་དབང་དང༌། ཐོབ་

ཐང༌། འཕེལ་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་བཟང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ཚོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

བའི་བསམ་ཚུལ།
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indoctrinate pol,psycho ལྟ་བ་སྒྱུར་བ། = དམིགས་བསལ་གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ངོས་ལེན་

བྱ་རྒྱུའམ་བསམ་བློའ་ིརང་དབང་ཉམས་དམས་གཏང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རང་

ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའ། བསམ་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཆ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་

སྟོན་བྱེད་པ།

indoctrination pol,psycho ལྟ་བ་སྒྱུར་ཐབས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་སྣང་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྟ་

གྲུབ་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

indorsement adm ༡།	རྒྱབ་སྐྱོར།	མོས་མཐུན། = ལས་དོན་དང༌། འཆར་གཞི་སོགས་ལ་མོས་

མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	ཞིབ་མཆན།	= ཡིག་ཆའི་སྟེང་འཁོད་པའི་གནད་དོན་

གང་ཞིག་རང་གིས་རྟོག་ཞིབ་བྱས་མཚམས། འོས་ངེས་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་པའི་དག་མཆན།

induced abortion med མངལ་དབྱུང་བ།	= མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་ཟླ་དུས་མ་ཚང་བར་ཐབས་

ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་མངལ་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བ།

induction ༡།	adm	གསར་བསྐོ།	གསར་ཞུགས།	= ཚོགས་པ་ཞིག་གམ། དེར་གཏོགས་པའི་

ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན་གོ་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་གསར་དུ་བསྐོ་འདོན་བྱེད་པའི་ལས་

རིམ། ༢།	phys ཁྱབ་འགྱེད།	= གློག་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པའམ། ཡང་ན་འཕར་ཆག་ཅན་གྱི་

གློག་རྒྱུན་གང་ལ་ལྡན་པའི་གཟུགས་རགས་པ་དང་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་མ་འཕྲད་ཀྱང་ཁྱབ་ར་དང་

ཉེ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་གློག་གམ། ཡང་ན་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

industrial engineering com བཟོ་ལས་འཆར་འགོད་རིག་པ།	= བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་

དང༌། དངོས་རྫས་རྒྱུ་ཆ། ནུས་ཤུགས་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་

ནུས་ཤུགས་གསར་སྐྲུན་དང༌། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་དམིགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་ཡ་

གྱལ་ཞིག

industrial estate com བཟོ་ལས་ས་ཁུལ།	= བཟོ་གྲྭའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞིའི་ནང་

བཟོ་གྲྭའམ། ཡང་ན་བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་དང༌། ཚོང་འབྲེལ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་མཛེས་སྡུག་ལྡན་

པའི་ཁང་ཆེན་དུ་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་སའི་ས་ཁྱོན།

industrial monopoly com,econ བཟོ་ལས་ཚོང་དབང་གཅིག་སྡུད། = བཟོ་གྲྭའམ། བཟོ་

ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་བཏོན་པའི་དངོས་རྫས་ལ་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ཁ་གཏད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། 
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བཟོ་གྲྭ་དེས་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་དང༌། རིན་གོང་གཏན་འབེབས་རང་མོས་ལྟར་བཞག་ཆོག་པའི་

ཚོང་གི་གནས་སྟངས།

industrialisation com,econ བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། = དེ་སྔ་བཟོ་གྲྭ་མེད་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་དང༌། ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྐྲུན་སོགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྤྱི་

ཚོགས་དེ་ཉིད་བཟོ་ལས་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན།

industrialist com,econ བཟོ་ལས་བདག་པོ། = བཟོ་གྲྭ་གཅིག་གམ། དུ་མ་མཉམ་བསྡེབས་

ཀྱིས་ཚོང་གི་གོ་ས་མཐོན་པོར་སླེབས་ཤིང༌། རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕལ་མོ་ཆེ་བཟོ་ལས་ཀྱི་

ལམ་ནས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག

industry com,econ བཟོ་ལས།	བཟོ་གྲྭ།	= བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་དོན་གཙོ་བོ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཚིག

inelastic collision phys སོར་མི་ཆུད་པའི་གདོང་ཐུག = གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པའི་དངོས་

པོ་དེ་དག་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཉམས་པ་དང་དྲོད་སྐྱེ་བ། ད་དུང་ཕན་ཚུན་འབྱར་སྲིད་པའི་གདོང་

ཐུག་ཅིག

ineligibility adm འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི་རང་བཞིན།	= དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐོང་མི་ཐུབ་

པའམ། གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་སམ་རང་བཞིན།

ineligible adm འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི།	= དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐོང་མི་ཐུབ་པའམ། གཞི་

རྩའི་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན་པའི།

inequity pol འདྲ་མཉམ་མིན་པ།	= སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་གཅིག་མཚུངས་སུ་དབང་བའི་གཞི་

རྩའི་རང་དབང་དང༌། ཐོབ་ཐང༌། ཁྲིམས་སར་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་མེད་པའི་

གནས་སྐབས།

inertia phys འགོག་ཤུགས་རང་གཤིས།	= དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་

རང་བཞིན་ལ་འཕོ་འགྱུར་འོང་བར་འགོག་ཐབས་བྱེད་པའི་སྣང་ཚུལ།

inertial confinement fusion phys འགོག་ཤུགས་ཟུར་བཀག	= བྱེ་བྲག་ཏུ་ཌིའུ་ཊེ་རི་

ཡམ་དང་ཡང་སྐབས་རེ་ཊེ་རི་ཊི་ཡམ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་རྡེའུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་ནུས་པ་མཐོ་

བའི་ལེ་ཟེར་རམ། ཡང་ན་ཕྲ་རྡུལ་ཟེར་མདའ་འཕེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ།
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inertial force phys འགོག་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས། = མྱུར་བགྲོད་བྱེད་བཞིན་པའམ། ཡང་ན་འཁོར་

སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་རྟོག་ཞིབ་པ་ཞིག་ལ་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་ཤུགས་ཤིག 

དེས་ནིའུ་ཊོན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ངེས་སྲོལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

inertial reference frame phys འགོག་ཤུགས་ལྟོས་སྒྲོམ།	= དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་

ཤིག་གིས་རྐྱེན་མ་བྱས་ཚེ་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་བརྟན་ཚུགས་སུ་ངེས་པའི་ཚབ་རྟགས་ཀྱི་མ་

ལག་ཞིག

inevitable adm བཟློག་ཏུ་མེད་པ།	= གནས་སྟངས་གང་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་བཟློག་མི་ཐུབ་པའམ་

གཡོལ་མི་ཐུབ་པ།

inexpedient	adm	འོས་བབ་མེད་པའི།	= དམིགས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་

རང་བཞིན།

infant soc ༡།	མ་འབྱར།	= མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་མ་ལོན་པའམ། ཡང་ན་

གོམ་པ་རྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ།  ༢།	ཕྲུ་གུ།	ནར་མ་སོན་པ།	= ཡུལ་ལུང་སོ་

སོའ་ིཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་དར་མའི་ན་ཚོད་མ་ལོན་པའི་གང་ཟག

infant mortality rate (IMR) soc ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་འཆི་ཚད། = སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་

གནས་སྐབས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་མ་ལོན་པའི་བར་གྱི་ཕྲུ་གུ་གསར་སྐྱེས་ཆིག་སོྟང་རེའི་གྲངས་

ཁོངས་ནས། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཇི་ཙམ་འདས་གོྲངས་སུ་སོང་མིན་གྱི་གྲངས་ཚད་རྩི་ཚུལ།

infanticide soc,law ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གསོད་པ།	= ཕྲུ་གུ་མ་ཡི་མངལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་

རྗེས་སུ་གསོད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

infantry  mil རྐང་དམག	དཔུང་བུ་ཆུང༌།	= སྐམ་སའི་ཐོག་རྐང་ཐང་དུ་དམག་འཐབ་བྱེད་པའི་

དཔུང་སྡེ།

infection med གཉན་ཁ།	= ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་འབུ་སྲིན་དང༌། རྫས་རིགས་ལུས་ཀྱི་པགས་

པའི་ནང་ཚུད་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་གཉན་སོགས།

inference phil རྗེས་དཔག = རྟགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ཞིང༌། འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་རྗེས་སུ་

བསྒྲུབ་བྱའམ་གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་འཇལ་བའི་ཚད་མ།

inferiority complex psycho དམན་སེམས། = རང་ཉིད་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་དམའ་བའམ་
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ཞན་པར་འཛིན་པའི་བསམ་པ།

infertile ༡།	geog མི་གཤིན་པ།	= ཞིང་སོགས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ། ༢།	med	

རབས་ཆད།	 = བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ིཆགས་ཚུལ་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་སྐྱོན་དང་ནད་སོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན།

infertility ༡།	geog	མི་གཤིན་པའི་རང་བཞིན། = ཞིང་སོགས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་རང་བཞིན། ༢།	med	 རབས་ཆད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།	= ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་ནུས་པ་མེད་

པའི་རང་བཞིན།

infiltrate pol སིམ་འཛུལ་བྱེད་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཡུལ་ལུང༌། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་སུ་ཕམ་

ཉེས་དང་གཏོར་བཅོམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་བཅངས་ཏེ། དམག་མི་དང༌། སོ་པ་སོགས་འཇབ་

ཀྱིས་འཛུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

infiltrator pol སིམ་འཛུལ་བ།	= རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཡུལ་ལུང༌། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ནང་

ཕམ་ཉེས་དང༌། གཏོར་བཅོམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པའི་སྒོ་ནས་འཇབ་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

infirm	med	གཅོང་པོ།	= ལུས་ཟུངས་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཟུགས་གཞི་ལས་འཕེར་མིན་པ།

infirmity	med	གཅོང་པོའ་ིརང་བཞིན།	= ལུས་ཟུངས་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཟུགས་གཞི་

ལས་འཕེར་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྐབས།

inflammable ༡།	phys,chem	མེ་འབར་སླ་བའི།	= རྡོ་སྣུམ་དང༌། འབར་རྫས་ལྟ་བུ་མེ་འབར་

སླ་བའི་རང་བཞིན། ༢།	psycho གཉན་པོ།	= ཚོར་བ་དགའ་སྡུག་འགྱུར་སླ་བའི་རང་གཤིས།

inflated billing com གོང་ཚད་འཕར་རྒྱག	= ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་སྐབས་ཐོབ་འཛིན་ཐོག་སྤྱི་

འགྲོས་ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་ལས་བརྒལ་ཏེ། གོང་ཚད་འཕར་མ་ལེན་ཐབས་ཀྱིས་ཐོབ་ཁྲ་རྫུན་མ་

བཟོ་བ།

inflated salary econ རྒྱངས་ཕོགས།	= གཞན་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་ཆེད་དངོས་སུ་འཐོབ་

རྒྱུའི་གླ་ཆ་ལས། ཆེས་མང་བ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་ཧམ་བཤད་བྱེད་པའི་གླ་ཆའི་གྲངས་འབོར།

inflation econ ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ།	= ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་དང༌། ལས་ཀའི་གླ་ཕོགས་སོགས་

འཕར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དངུལ་གྱི་ཐང་གཞི་ཆག་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས།
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inflation rate econ ཡུལ་ཐང་འཕར་ཚད།	= དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ནང་རིན་གོང་དང༌། 

གླ་ཕོགས་སོགས་འཕར་ཏེ་དངུལ་གྱི་ཐང་གཞི་ཆག་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རིན་གོང་འཕར་བའི་

ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ།

inflationary universe phys འཕེལ་སྐྱེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན།	 = ཆེས་གནའ་བོའ་ིདུས་སུ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཧ་ཅང་མྱུར་པོར་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་དཔེ་གཟུགས།

influx	 adm,pol མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ།	 སྡེབ་འབྱོར།	= གནས་གཞན་ཞིག་ནས་

དངོས་པོའམ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་གློ་བུར་དུས་མཉམ་དུ་འབྱོར་བ།

informal education edu སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་སློབ་སྦྱོང༌།	= སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང༌། 

སྒྲིག་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ལས་ལྡོག་སྟེ་རང་གི་དགོས་འདུན་དང་བསྟུན་ཏེ། སྒྲོམ་གཞི་གཞན་

ཞིག་གི་འོག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་གཞི།

informal sector com སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་སྡེ་ཁག	= གཞུང་གི་རྟོག་ཞིབ་དང༌། དཔྱ་ཁྲལ་

བསྡུ་ལེན། དེ་བཞིན་ལོ་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཟུར་

སྐྱོང་བཟོ་ལས་ཁག

informatics com  གནས་ཚུལ་རིག་པ།	= གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་དང༌། བཀོད་སྒྲིག ཉར་

ཚགས། འགྲེམས་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་དུ་བརྩི་

བའི་རིག་རྩལ་ཞིག

information ༡།	adm	གནས་ཚུལ། = ཡུལ་དང༌། བྱ་བ། དངོས་པོ་སོགས་དང་འབྲེལ་

བའི་ཤེས་བྱ། ༢།	comn བརྡ་འཕྲིན། = གཅིག་ནས་གཞན་ལ་ཡིག་ངག་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་དང༌། ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

information technology comn བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལས།	= གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང༌། 

བཀོད་སྒྲིག ཉར་ཚགས། འགྲེམས་སྤེལ་སོགས་བྱ་རྒྱུར་ཀམ་པུ་ཊར་དང༌། གནས་འཕྲིན་འཕྲུལ་

ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་པ།

infrared rays phys དམར་ཕྱིའི་འོད་ཟེར། = མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པའི་འོད་ཀྱི་ཚད་ལོངས་

ལ་ཁད་ཀྱི་འབྱུང་ཐེངས་ཅན་གྱི་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་རྒྱུན་དེ་ནི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིདྲོད་

དང་མཉམ་པ་ཡིན།
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infrared sound phys དམར་ཕྱིའི་སྒྲ། = ཟློས་ཕྱོད་ཧརྫ་ ༢༠ འོག་ཏུ་གནས་པའི་སྒྲ་སྟེ། དེའི་

སྦིར་ཤུགས་ཚོར་ཐུབ་པ་ཙམ་མམ་མིའི་རྣ་བས་ཐོས་མི་ཐུབ་པའི་སྒྲ་ཞིག

infrared spectroscopy phys དམར་ཕྱིའི་འཇའ་རིས་དཔྱད་རིག	= དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་

དམར་ཕྱི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་སིམ་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་འཇའ་མདངས་

ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཏེ། དངོས་རྫས་རྣམས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག

infrastructure econ རྨང་གཞིའི་མཐུན་རྐྱེན།	= བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་ཅ་དངོས་བཟོ་

སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་མཁོ་བའི་མ་རྩ་དང༌། མིའི་ནུས་ཤུགས། ཅ་དངོས་རྒྱུ་ཆ་སོགས།

infringe adm འགལ་བ།	མི་བརྩི་བ།	= ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ལྟ་བུར་བརྩི་སྲུང་དང་འཛེམས་

ཟོན་མེད་པར་འཇུག་པ།

inguinal lymph node anat སྣེ་ཁུད་རྨེན་བུ།	སྣེ་སའི་རྨེན་བུ། = སྣེ་ས་ཁུད་དེ་ལྟོ་བ་དང་

བརླའི་བར་དུ་ཡོད་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

inherent phil ལྷན་སྐྱེས།	རང་བཞིན་གྱི།	= ཕྱིར་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མེད་ནའང༌། ཆོས་གང་

ཞིག་གི་རང་གཤིས་སུ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན།

inherit ca,soc ༡།	 ཤུལ་སྐལ་ཐོབ་པ།	= རང་གི་སྔ་རོལ་དེ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་ས་ནས་

དབང་ཆ་སོགས་ཐོབ་པ། ༢།		སྔ་ཤུལ་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ།	= ཕ་མེས་སོགས་འདས་གྲོངས་སུ་

ཕྱིན་པའི་ཤུལ་ལྷག་གམ་ནོར་སྐལ་ཐོབ་པ།

inheritance ca,soc ༡།	 ཤུལ་བཞག	= རང་གི་སྔ་རོལ་དེ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་ས་ནས་

ལེན་པའི་དབང་ཆ་སོགས། ༢།	ཕ་ཤུལ།	= ཕ་མེས་སོགས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་ཤུལ་

འཛིན་པར་འཐོབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་ནོར།

inheritance tax econ ཤུལ་ཁྲལ།	= འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཁར་དངོས་

སོགས་ཁ་ཆེམས་སམ་ཁྲིམས་ཡིག་བརྒྱུད། སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཞིག་ལ་མིང་སྒྱུར་བྱེད་

སྐབས་ཤུལ་འཛིན་པར་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ།

initial pay adm འགོ་ཕོགས།	 = ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་གི་ལས་རིམ་ནང་ལས་བྱེད་གསར་

འདེམས་བྱུང་མཚམས་ནས། ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་བར་སྤྲད་རྒྱུའི་གླ་ཕོགས།

initial recruitment adm སྔོན་འགྲོའ་ིའདེམས་འཇུག	= དམག་དང་གསང་བའི་ལས་བྱེད་
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ཁོངས་སུ་འཚུད་རྒྱུར། དངོས་གཞིའི་དཔྱད་ཞིབ་དང༌། རྒྱུགས་སྤྲོད་སོགས་མ་བྱས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་

བསྐྱང་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའདེམས་སྒྲུག

initial(s) ༡།	adm མིང་ཡིག་དང་པོ།	= གང་ཟག་ཅིག་གི་མིང་གི་ཡི་གེ་ཐོག་མའམ་མིང་གཞི་

དང་པོ་རྣམས། ༢།	 jrn	 འགོ་ཡིག	= དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་མཛེས་བྱ་གཙོ་འདོན་བྱས་ཏེ། 

ཡིག་འབྲུ་དང་པོ་དེ་ཡི་གེའི་གཟུགས་གཞན་གྱི་ནང་ཅུང་ཆེ་བར་བཀོད་པའི་ཚུལ།

initiate adm འགོ་ཁྲིད་པ།	སྣེ་ཁྲིད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་

ལེན་པ།

initiative ༡།	adm	སྣ་འདྲེན།	སྔུན་བསུ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ལེན་

པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢།	pol སྣེ་འདྲེན་སྙན་ཞུ།	= མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་མང་མོས་

འོས་བསྡུ་བསྐྱང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཚུལ་དུ། མི་གྲངས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནས་མཚན་རྟགས་བཀོད་

པའི་སྙན་ཞུ།

injunction ༡།	adm	ནན་སྐུལ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་ཚུལ་གྱི་བསྐུལ་

མ་ནན་པོ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	 law	 ཁྲིམས་དོན་བཀོད་ཁྱབ།	= ཁྲིམས་ཁང་ནས་གྱོད་ཡ་

ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དུ་བལྟ་བའི་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌། དགག་བྱའི་ཆོས་རྣམས་ཁ་གསལ་འཁོད་

པའི་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ།

injury benefit adm རྨས་སྐྱོན་གུན་གསབ།	= ལས་བྱེད་ཅིག་ནས་ལས་དོན་དང་འགྲུལ་བཞུད་

སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ལས་ཀའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྐབས་

སུ་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

inkpad adm སྣག་གདན། = ཐེལ་ཙེ་དང༌། དམ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་དང༌། 

ཡི་གེ་རྣམས་ཤོག་བུའི་སྟེང་འབེབས་ཆེད་སྣག་ཚ་སྤོག་སའི་སྣོད་དམ་སྟེགས་བུ།

inland adm ༡།	ཡུལ་ནང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིས་མཚམས་ནང་གི་ས་ཁུལ། ༢།	ལུང་ཁུག = མི་

འབོར་ཆེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། གྲོང་རྡལ་སོགས་རྒྱང་ཐག་རིང་ལ་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྦུག་མར་ཆགས་

པའི་ས་ཁུལ།

inner planets phys,astron ནང་གཟའ། = ཉི་མ་དང་སའི་གོ་ལའི་བར་ན་གནས་པའི་གཟའ་

སྟེ།  ལྷག་པ་དང་པ་སངས།  ཞི་གཟའ་འམ་འགྲོས་མྱུར་བའི་གཟའ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད།
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innovation adm གསར་གཏོད། = དངོས་ཟོག་དང༌། བརྒྱུད་རིམ། ལས་ཀ་སོགས་སྔར་མེད་

གསར་དུ་གཏོད་པའི་བྱ་གཞག

inoculation ༡།	psycho	བློ་སྒོ་འབྱེད་པ། = གཞན་གྱི་བསམ་བློའ་ིནང་སྔར་མེད་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་ཞིག་གསར་དུ་འཇུག་པའམ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ། ༢།	med ནད་སོན་འདེབས་པ།	= ལུས་པོའ་ི

ནང་སྨན་རྫས་སོགས་བརྒྱབ་ཏེ། སྔར་ཡོད་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་པའམ། ཡང་ན་ནད་འབུ་སོགས་

བརྒྱབ་སྟེ་སྔར་མེད་ཀྱི་ན་ཚ་གསར་དུ་འགོ་བཅུག་པའི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན།

inordinate adm ཚོད་མེད་ཀྱི།	ཚད་ལས་འདས་པའི། = ཚོད་དཔག་གམ་རྒྱུན་ལྡན་གིྱ་ཚད་གཞི་ལས་

ཧ་ཅང་མང་བའི།

inorganic compound chem	སྐྱེ་མིན་འདུས་རྫས།	= སྔོ་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་མ་

ཡིན་པ་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ།

input acc,compt.sc ནང་འཇུག	= རྩིས་དེབ་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་པའི་

ཡིག་ཆ་དང༌། རྩིས་ཁྲ། ཐོ་གཞུང༌། འདྲ་རིས་སོགས།

input-output tables acc ནང་འཇུག་དང་ཕྱིར་འདོན་རེའུ་མིག	= རྩིས་དེབ་དང༌། ཀམ་པུ་

ཊར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ཕྱིར་འདོན་པའི་རྩི་གཞི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་མིག

insane psycho སྨྱོན་པ།	= སེམས་འཆོལ་བའམ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ།

insecticide chem འབུ་དུག	= འབུ་སྲིན་ཕྲ་མོ་གསོད་བྱེད་དུ་སྦྱར་བའི་དུག་རྫས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

inseminate med སྦྲུམ་སྦྱོར།	= མོ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོའ་ིམ་ལག་ནང་ཕོའ་ིཁུ་བའམ་

ཐིག་ལེ་ལྡུག་པ།

in-service training edu ལས་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར།	= ལས་དོན་ནང་དངོས་སུ་འཇུག་བཞིན་

པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང༌། རིག་རྩལ། འཇོན་ཐང༌། སེམས་ཤུགས་སོགས་གོང་མཐོར་

གཏོང་ཐབས་སུ་སྦྱར་བའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས།

insignia adm རྟགས་མ།	= གོ་གནས་དང༌། དབང་ཆ། ཆེ་མཐོང་སོགས་མཚོན་པའི་ངོ་རྟགས།

insoluble chem མི་བཞུར་བའི།	= གཤེར་རྫས་ཀྱི་ནང་མི་བཞུར་བའི་རྫས།

insolvent com,econ ༡།	སྤྲོད་དམིགས་བྲལ་བའི། = ཚོང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་སྐྱེ་བོ་སྒེར་རམ། 
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སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ནས་མ་རྩ་བརྡིབས་རྐྱེན་གྱིས་བུ་ལོན་སོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་འཇལ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་

པ། ༢།	བུན་འཇལ་མི་ཐུབ་མཁན། = དངུལ་བུན་སྤྲོད་འཇལ་མི་ཐུབ་པའི་གང་ཟག

insomnia psycho གཉིད་ཡེར། = མཚན་མོ་གཉིད་མི་ཁུག་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཏེ། གཉིད་ཡེར་

གཉིད་ཆག་གཉིད་མེད་མིང། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

instalment	com རིམ་འཇལ།	= དངུལ་བུན་དང༌། རིན་འབབ་སོགས་སྤྲོད་ཐེངས་སྔ་ཕྱི་དུམ་

བུར་བགོས་ཏེ་རིམ་གྱིས་སྤྲོད་ཚུལ།

instanteneous speed phys སྐབས་ཐོག་མགྱོགས་ཚད། = གནས་སྐབས་གང་རུང་ཞིག་

གི་མགྱོགས་ཚད།

instigation pol ༡།	སྐུལ་འདེབས།	= གཞན་ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་དེད་

བྱེད་པའི་ངག ༢།	 ངན་བསླབ།	 རྒྱུད་སྐུལ།	= རྙོག་དྲ་དང། དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

བརྩམས་པའི་རྩོལ་བ།

instruction ༡།	edu	སློབ་ཁྲིད།	= ཤེས་བྱའི་གནས་གང་ཞིག་སློབ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས། 

༢།	 adm	བཀོད་བྱུས།	བཀའ་ཁྱབ།	= ཅ་དངོས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་དང༌། ཡང་ན་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན།

instructor edu,adm སློབ་སྟོན་བྱེད་མཁན།	སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན།	= ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཐད་བསླབ་བྱ་དང༌། བཀོད་བྱུས། ལམ་སྟོན་སོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

instrumentalism phil འཆར་སྣང་རིང་ལུགས།	= དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་

སྟེ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་བསམ་བློ་ཡིན་པར་འདོད་ཚུལ།

instrumentalist ༡།	mus	རོལ་མོ་མཁན། = རོལ་ཆ་གཏང་རྒྱུའི་རྩལ་མི་དམན་པ་ལྡན་མཁན་

གྱི་གང་ཟག ༢།	phil	འཆར་སྣང་རིང་ལུགས་པ།	= འཆར་སྣང་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག

insubordinate psycho གོང་རིམ་ལ་མི་བརྩི་བ།	= གཞན་ལས་ཀྱང་དབང་ཆ་དང༌། གོ་ས། 

གནས་རིམ་སོགས་དམའ་བར་འདུག་སྡོད་མེད་པའི་གནས་སྟངས།

insulator phys བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་རྫས།	= དྲོད་དང༌། གློག་དང༌། འོད་དང་སྒྲ་བཅས་དེ་

མུར་བརྒྱུད་གཏོང་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག

insurance ins འགན་བཅོལ། = མི་དང་ཁར་དབང་སོགས་གློ་བུར་བྱུས་ཉེས་གོད་ཆག་ཚབས་
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ཆེ་བྱུང་སྐབས། དེ་ཐད་འགྲོ་གྲོན་ཇི་བྱུང་ཁ་གསབ་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་མ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཚོང་གི་

ལས་གཞི།

insurance examiner ins འགན་བཅོལ་རྟོག་ཞིབ་པ།	འགན་བཅོལ་ཞིབ་དཔྱོད་པ། = 

ཚེ་སྲོག་དང༌། སྨན་དོད་ཉེན་སྲུང་ཚོང་ལས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དང༌། རྩིས་ཁྲ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་མཁན།

insurance premium ins འགན་བཅོལ་དངུལ་འབབ། = ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཆེད་དེབ་

སྐྱེལ་ཟིན་རྗེས་དུས་མཚམས་སོ་སོར་འབུལ་རྒྱུའི་ཆ་བགོས་དངུལ་འབབ།

insure ins ཉེན་སྲུང་འགན་བཅོལ་བྱེད་པ།	འགན་བཅོལ་བྱེད་པ།	= མི་དང༌། ཁར་དབང་

སོགས་གློ་བུར་གོད་ཆག་ཉེན་སྐྱོན་འབྱུང་སྐབས་གུན་གསབ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཆེད་མ་འཇོག་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

insured ins འགན་བཅོལ་ཅན། = གློ་བུར་གོད་ཆག་ཉེན་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས་གུན་གསབ་འཐོབ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ། དངུལ་དངོས་མ་འཇོག་བྱེད་སའི་དམིགས་རྟེན་ས་ཁང་དང༌། རྒྱུ་ནོར་ལྟ་བུ།

insurer ins འགན་བཅོལ་ལེན་མཁན། = གཞན་ལ་ཉེན་སྲུང་ཚོང་སྒྱུར་དང༌། དེ་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཁག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད། ཉེན་སྲུང་ཚོང་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཆེད་མངགས་

བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་ལས་མི།

intangible asset com,econ མངོན་མེད་ཁར་དབང༌།	= མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང༌། 

ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ། ཕྱིའི་ཁྲོམ་རར་རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་དངུལ་དངོས་དང༌། ས་

ཁང་སོགས་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་མི་མངོན་པའི་རྒྱུ་ནོར།

integral adm ཁ་བྲལ་དུ་མི་རུང་བ།	ཆར་གཏོགས་པ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གྲུབ་པ་ལ་མེད་དུ་

མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་རང་བཞིན།

integrated adm གོང་བུ་གཅིག་གྱུར།	མཉམ་བསྡུས།	= སོ་སོ་ཡན་གར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་

གོང་བུ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའམ། ཡང་ན་གོང་བུ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་པ།

integrated finance econ མཉམ་བསྡུས་དཔལ་འབྱོར།	 མཉམ་བསྡུས་དངུལ་རྩིས། = 

ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་གི་ནང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དཔལ་འབྱོར་དང༌། ཚོང་འབྲེལ། དཔྱ་ཁྲལ་སོགས་
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དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཡུལ་

ལུང་ནང་ཁུལ་མ་རྩ་ལས་སླ་པོས་འཕོ་འགྱུར་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས།

integrity ༡།	adm གཅིག་གྱུར།	= ཆ་ཤས་སུ་དབྱེར་དུ་མེད་པའི་གཅིག་འགྱུར་གྱི་གོང་བུ། 

༢། psycho སེམས་རྒྱུད་དྲང་པོ།	དྲང་ཚུགས། = ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་ཆ་རྣམས་གསལ་

པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་དམིགས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ། ཐབས་ལམ། ལས་དོན་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་

ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན།

intellectual edu,psycho ༡།	བློ་རིག་གི།	ཤེས་སྟོབས་ཀྱི། = ཀླད་པ་དང༌། བསམ་བློ། རིག་

རྩལ་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེར་གཏང་རྒྱུའི་བྱ་གཞག་དང་འབྲེལ་བ། ༢།	ཤེས་ལྡན་པ།	བློ་རྩལ་

ཅན།	= བསམ་བློའ་ིགནས་ཚད་དང༌། ནུས་པ། རིག་རྩལ་སོགས་གོང་མཐོར་སོན་པའི་གང་ཟག

intellectual property (IP)	com	བསམ་བློའ་ིརྒྱུ་ནོར།	རིག་ནོར།	= མིའི་བསམ་བློའ་ི

ནུས་པ་དང་རིག་རྩལ་སོགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་དང༌། ཅ་དངོས། བཟོ་བཀོད་སོགས་སྔར་མེད་གསར་

དུ་སྐྲུན་པ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བདག་དབང་ཐོབ་སའི་དངོས་རྫས།

intelligence	༡།	psycho,edu	བློ་རིག	བློ་གྲོས།	རིག་རྩལ།	= ཕྱི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་

རང་རྒྱུད་ལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོའ་ིནུས་པ། ༢།	 pol	 གསང་མྱུལ་ལས་

དོན།	= གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང༌། དཔྱད་ཞིབ། འགྲེལ་བརྗོད། ཁྱབ་སྤེལ་

སོགས་བྱེད་ཅིང༌། རང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱིར་མ་ཤོར་བའི་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་གསང་བའི་

བྱ་གཞག

intelligence quotient (IQ) edu,psycho རིག་རྩལ་འཇལ་གཞི།	= རང་གི་བློའ་ིནུས་

པ་དང༌། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ལེགས་ཉེས་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་མིན་

འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ།

intelligence test psycho རིག་རྩལ་ཚོད་ལྟ།	= སྐྱེས་བུའི་གོ་རྟོགས་དང༌། བློའ་ིནུས་པ་བཟང་

ངན་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་མིན་འཇལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་

ཡིག་རྒྱུགས་ཁག

intelligible edu ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི། = ཡིག་ངག་གི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་རྣམས་

གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་ནུས་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ནུས་པ།
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intemperance phil,adm ཐལ་དྲགས་པ།	ཐལ་སྐྱོན། = ཚད་གཞི་རན་པོ་མེད་པའི་གནས་

སྟངས་སམ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

intensity phys དྲག་ཤུགས། = དུས་ཚོད་དམ། གདོས་ཚད། ཡང་ན་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་རྩི་གཞི་རེར་སྒྲའམ། 

ཡང་ན་གློག་གམ། འོད་ཀྱི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་གི་ནུས་སྟོབས་ཇི་ཡིན་གྱི་ཚད་གཞི།

intensive edu,psycho རུ་ང་ཞིབ་ཚགས།	གཟབ་ནན་གྱི།	= ཚོར་བའམ་ཀུན་སོླང་དྲག་པོ་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས།

inter alia adm དེ་དང་ཆབས་ཅིག	དེ་ལ་སོགས་པའི། = ཚིག་གི་བརོྗད་པ་བསྡུ་བའི་ཆེད་དུ་

ཆོས་དུ་མའི་ཁོངས་ནས་རེ་གཉིས་ཙམ་ཐད་འདོན་བྱས་ཏེ། འདི་ནི་མང་པོའ་ིཁོངས་ནས་འདོན་པའོ། 

ཞེས་པའི་འབྲི་སོྲལ་ཞིག

inter se adm ནང་ཕན་ཚུན།	 ནང་ཁུལ།	= སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བ།

interaction ༡།	adm ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ།	= ཆོས་གཉིས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་མམ་བྱ་གཞག ༢།	phys	རྡུལ་ཕྲན་འཐབ་ཚུལ།	= དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་

ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཕན་གནོད་འབྲེལ་སྟངས།

intercompany loan com ཀམ་པ་ཎི་ནང་ཁུལ་བུ་ལོན།	= བཟོ་གྲྭ་དང༌། བཟོ་ལས་སོགས་ཀྱི་

སྡེ་ཚན་ནང་ཁུལ་བུ་ལོན་གཡར་ལེན་བྱེད་པའི་རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས།

interest components	com	སྐྱེད་ཀའི་གྲུབ་ཆ།	= བུ་ལོན་གཏོང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་རང་

གི་གཡར་བའི་དངུལ་ལ་སྐྱེད་ཀ་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས་དངུལ་དེ་ཉིད་ཕྱིར་ལེན་ཐུབ་དཀའ་

སླའི་ཁྱད་པར་དང༌། དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག རང་ཉིད་གཡར་པོ་དང་བློ་ཐག་ཉེ་རིང་

སོགས་ཀྱིས་དངུལ་འབོར་མང་ཉུང་ཚད་གཞི་འཇོག་སའི་ཆ།

interference phys ཐེ་ཞུགས།	ཐེ་བྱུས།	= འབྱུང་ཐེངས་མཚུངས་པའམ། ཡང་ན་མི་མཚུངས་

པའི་རླབས་འགའ་ཞིག་ལྷན་དུ་འདུས་སྐབས་འབྱུང་བའི་རླབས་ཀྱི་ལྡེམ་ཁོད་ཀྱི་འགྱུར་བ།

intermediate vector boson phys བར་གྱི་ཕྱོགས་ལྡན་བོ་སོན།	= རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་

གཞན་ཕན་ཚུན་དབར་ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག

internal energy phys ནང་ནུས།	= མ་ལག་ཅིག་གི་འདུས་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འགུལ་
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སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་སྦྱོར་གྱིས་གནས་སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་བཅས་

པའི་མ་ལག་དེའི་ནང་དུ་གནས་པའི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས། མཚོན་རྟགས། U

internal resistance phys ནང་གི་འགོག་ཤུགས།	 = གློག་སྨན་དང་གློག་འདོན་འཕྲུལ་

འཁོར་ལྟ་བུ་གློག་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་འགོག་ཤུགས།

internal revenue service (IRS) econ ནང་ཁྲལ་ལས་ཁུངས།	= ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལྟ་

བུ་གཞུང་གི་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག

international date line phys རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་ཐིག	= སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་ཡོད་པར་

ཆ་འཛིན་བྱས་པའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱི་ཐིག་ཅིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཐད་ཀྱི་ཁུག་ཟུར་ 

༡༨༠ སྟེང་གི་སའི་གོ་ལའི་གཞུང་ཐིག་གི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ་ལྷོ་སྣེ་དང་བྱང་སྣེ་གཉིས་ལ་སྦྲེལ་

བར་འདོད་ཅིང༌། ཐིག་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་སྔ་ཕྱི་བརྩི་བའི་གཞི་

རྩར་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༤ ལོར་གོ་ལའི་གཞུང་ཐིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།

international market com རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་ར།	= འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཐོན་རྫས་

དང༌། ཚོང་ཟོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་སའི་གནས།

international monetary fund (IMF) pol རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ།	= རྒྱལ་

སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས། རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་དངུལ་བརྗེས་འཛའ་

ཐང་སོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་

ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

international organization for standardization (ISO) pol རྒྱལ་སྤྱིའི་གཏན་

འབེབས་སྒྲིག་འཛུགས།	= ཟས་རིགས་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ཆ་ཚད་སོགས་ཚད་

གཞི་ལོངས་མིན་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

international security identification number (ISIN)  econ རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་ཤེར་

གྲངས་རྟགས།	= བརྗེ་སྒྱུར་སླ་བའི་མ་ཤེར་དང༌། དུས་བཀག་སྐྱེད་འཇོག་བྱེད་པའི་མ་དངུལ་སོགས་

ཚོང་ལས་དང༌། བཟོ་ལས་གསར་འཛུགས་སྐབས་མ་རྩའི་ཚུལ་དུ་འཛུགས་པའི་མ་སྐལ་དེབ་སྐྱེལ་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་གྲངས།

international standard pol རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛིན། = རྒྱལ་ཁབ་རེ་གཉིས་ཙམ་མིན་པར་
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རྒྱལ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཆེད་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཚད་གཞི།

interrogate adm འདྲི་རྩད་བྱེད་པ།	= གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་རྟོགས་ཐབས་སུ་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཡུན་རིང་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་པ།

interstellar medium  phys སྐར་མའི་བར་དངོས། = དགུ་ཚིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་

འཁོར་འཁྱིལ་དགུ་ཚིགས་ནང་གི་སྐར་མ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སྟོང་ཆའི་ནང་གནས་པའི་རིགས་

སྣ་ཚོགས་པའི་དངོས་རྫས།

interstitial fluid physiol ཕུང་གཤེར། = ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་བར་ན་གནས་པའི་ཆུ་གཤེར་

གྱི་མིང༌།

interviewee	adm,jrn བཅར་འདྲི་ཞུ་ས།	དྲི་བ་ཞུ་ཡུལ།	= དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞུ་སའི་གང་ཟག་

གམ་ཞུ་ཡུལ།

interviewer adm,jrn བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན།	 = གཞན་ལས་གསལ་བཤད་ཐོབ་པའི་ཆེད། 

གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་གྱི་གང་ཟག

intestinal hemia med རྒྱུ་རླུགས།	= རྒྱུ་མ་གོྲད་སྐྱིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ལུག་ནས་སོྦས་སྐྲངས་ཆགས་

པའི་ནད།

intestinal obstruction med རྒྱུ་འགགས།	= རླུང་གིས་རྒྱུ་མ་གཅུས་པའམ། གཉན་ཚད་ཀྱིས་

རྒྱུ་མ་ཕན་ཚུན་འབྱར་བ། ཡང་ན་སྲིན་འབུ་བསོྒངས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་མ་འགགས་ནས་བཤང་བ་

དང། འོག་རླུང་འབྱིན་མི་ཐུབ་པར་ན་ཟུག་དྲག་པོ་གཏོང་བའི་ནད།

intoxicating beverages adm མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ།	= འབྲུ་སོགས་སྙལ་ནས་བཙགས་

པའམ། དབབ་པའི་བཟི་ཁ་ཅན་གྱི་གཤེར་ཁུ་སྤྱིའི་མིང༌།

intoxication adm ར་བཟི་བ།	བཟི་བ།	མྱོས་པ། = རྫས་དང༌། མྱོས་བྱེད་སོགས་སྤྱད་པ་ལས་

ལུས་སེམས་མི་བརྟན་པའི་གནས་སྐབས།

intravenous injection med རྩ་ཁབ།	= སྡོད་རྩར་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་དོན།

intravertebral disc anat ཚིགས་པའི་མཁར་མཚམས།	= སྒར་ཚིགས་ཀྱི་བར་ན་གནས་

པའི་རུས་པ་ལེབ་མོ་དབྱིབས་དོང་རྩེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མིང། དེའི་བྱེད་ལས་ནི་ལུས་དགྱེ་སྒུག་

སོགས་བྱེད་སྐབས་མཉེན་པའི་ཆ་རྣམས་བྱེད་པར་བཤད། སྨན་གཞུང་དུ། ཚིགས་ལ་མཁར་དང་
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མཁར་མཚམས་བྱ་འདབ། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

invalidity pension adm གཅོང་ཕོགས། = སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་འོག་ཚུད་

པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། ནད་མནར་སོགས་ཀྱིས་ལས་འཕེར་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་རོགས་རམ་གྱི་ཚུལ་དུ་

འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

inventory	com	ཟོང་ཐོ།	དངོས་ཟོག་ཐོ་གཞུང༌།	= དཀོར་མཛོད་སོགས་ཀྱི་ནང་ཅ་དངོས་དང༌། 

ཚོང་ཟོག་སོགས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་འཁོད་པའི་རྩིས་དེབ།

investment com,econ མ་འཛུགས། = ཁེ་སྤོགས་ཆེན་པོར་དམིགས་ཏེ། ཚོང་ལས་ཁག་གི་

ནང་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུ་དང༌། དངུལ་འབོར་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ཚོང་གི་ལས་གཞི།

investment income com,econ མ་འཛུགས་ཡོང་འབབ།	= ཚོང་ལས་ནང་མ་རྩ་བཙུགས་

པའི་རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཁེ་བཟང་དང༌། སྐྱེད་ཀ བོགས་དངུལ་སོགས།

invigilation edu,adm རྒྱུགས་ཞིབ།	རྒྱུགས་སྤྲོད་ལྟ་རྟོག	= སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱུགས་སྤྲོད་

གཏོང་སྐབས། མ་དྲང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཐད་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

invitation for bid (IFB)  com རིན་སྡུར་མགྲོན་བརྡ།	= ས་ཁང་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་

རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ཆེད་ཉོ་ཚོང་གི་གནས་དོན་གསལ་པོར་འཁོད་པའི་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་

བརྡ་ཁྱབ།

invoice trans,com ཐོབ་ཁྲ།	བརྫངས་ཐོ།	= དངོས་ཟོག་གི་རྣམ་གྲངས་དང་གོང་ཚད་ཀྱི་

ཐོ་ཡིག

involuntary adm,psycho ཀུན་སློང་མེད་པའི།	འདུན་པས་མ་བཟུང་བའི།	= རང་གི་མོས་

པའམ། འདུན་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་འོག་ཚུད་པའི་སེམས་ཀྱི་

གནས་སྐབས།

inward register com དངོས་ཟོག་འབྱོར་ཐོ།	ཉོས་ཐོ།	= གསར་དུ་ཉོས་པའི་ཅ་དངོས་དང༌། 

ཡོ་ཆས་རྣམས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་སའི་མ་དེབ།

iodine chem ལྦ་ཚྭ། = ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་ཚྭ་རྫས་ཁ་དོག་ནག་སྐྱ་ལྷང་ཚེར་གཟུགས། ཚ་

དྲོད་ཀྱིས་རླངས་པ་སྨུག་པོར་ཡལ་བ། རྨ་སྨན་རིགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༥༣ མཚོན་

རྟགས། I
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ion phys གྱེས་རྡུལ།	= གློག་རྡུལ་གཅིག་གམ་གཅིག་ལས་མང་བ་འཐོབ་པའམ། བོར་བའི་སྒོ་ནས་

གློག་ཟུངས་ཤིག་འཐོབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གམ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག

ion exchange phys གྱེས་རྡུལ་བརྗེ་བསྒྱུར།	= ཕན་ཚུན་འཕྲད་དེ་གནས་པའི་ཞུན་ཞིག་དང་

སྲ་གཟུགས་ཤིག་དབར་གློག་ཟུངས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

ionization phys འཁྱམ་གྱེས།	= རྡུལ་ཕྲན་ནམ་འདུས་རྡུལ་ཞིག་ལ་གློག་རྡུལ་འཐོབ་པའམ། 

ཡང་ན་དེ་ཉིད་ལས་གློག་རྡུལ་བོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གློག་ཟུངས་ཤིག་ལྡན་པར་འགྱུར་བའམ། ཡང་

ན་ད་ཡོད་ཀྱི་གློག་ཟུངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

IOU com གཡར་འཛིན།	 = སྤྲོད་བསྡད་བུ་ལོན་གྱི་དངུལ་འབོར་རམ། ཡང་ན་མ་འོངས་པར་

དངུལ་སྤྲད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་གན་རྒྱ།

ipso facto adm དངོས་དོན་དེ་རང་གི། = ལས་གང་ཞིག་རང་འབྲས་བུ་བཟང་ངན་ཅི་ཞིག་འབྱིན་

མིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་སོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མ་ལོྟས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོས་གསལ་

བར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།

ipso jure	 law	 ཁྲིམས་རང་གི་ཆ་ནས།	= ལས་གང་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་བཟང་ངན་ཅི་ཞིག་

འབྱིན་མིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་སོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པའི་གནས་

སྟངས།

iridium chem ཨི་རི་ཌི་ཡམ། = ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས་ཤིང༌། ཆག་གྲུམ་སླ་བ། གཡའ་དྲེག་འགོག་ནུས་

ཆེ་བའི་ཁ་དོག་སྐྱ་སེར་གྱི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག གསེར་དཀར་པོའ་ིགཏེར་རྡོ་ལས་འདོན་

ཐུབ། རྡུལ་གྲངས། ༧༧ མཚོན་རྟགས། Ir

iris bot གྲེས་མ།	= སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་ཕོ་མོ་མ་ནིང་རིགས་གསུམ་མཆིས། ལོ་

མ་རལ་གྲིའི་དབྱིབས། འབྲས་ནར་མོའམ་རིལ་མོ་སྐམ་པ་ཁ་གས་པའི་ནང་འབྲུ་གུ་མང་པོ་ཅན། 

ནུས་པ་འབྲས་བུས་སྲིན་གསོད། མེ་ཏོག་གིས་མིག་གསལ། གླང་ཐབས་འཇོམས།

iron chem ལྕགས།	= ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་སྣ་རིང་ལ་མཉེན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡོ་

བཞུས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་བརླན་དང་ཚྭ་རླུང་ཕྲད་ན་བཙའ་ཆགས་སླ། རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་འཇུག་སླ། རྡུལ་གྲངས། ༢༦  མཚོན་རྟགས། Fe 

irrigation ༡།	agric ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང༌།	= འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སོྒ་ནས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་སྟངས་
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ཀྱི་སོ་ནམ་པའི་ལམ་ལུགས། ༢།	med འཁྲུད་བཤལ། = སྨན་སོྦྱར་བྱེད་པའི་སོྒ་ནས་རྨ་དང༌། དབང་

པོའ་ིབུ་ག་སོགས་འཁྲུད་པའི་བྱ་གཞག

isobar ༡།	phys གདོས་ཚད་གྲངས་མཉམ།	= ཁམས་རྫས་སམ། ཡང་ན་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་

དེ་ལས་མང་བའི་ཁྲོད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས་ཐ་དད་ཡོད་ཀྱང་གདོས་ཚད་ཨང་གྲངས་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པ། ༢།	meteor	མཉམ་ཐིག	= གནམ་གཤིས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་སྟེང་རླུང་

ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་མཚོན་པའི་ཐིག་རིས།

isomer chem རྫས་མཚུངས་འདུས་རྫས།	= རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཆོ་ག་གཅིག་ལ་དབྱིབས་མི་གཅིག་པའི་

འདུས་རྫས་ཏེ། དེའི་ནང་གྲུབ་ཆའི་ཁམས་རྫས་དང། དེ་དག་གི་ལྗིད་ཚད་མཉམ་ཡང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་

ཆགས་སྒྲོམ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་དངོས་གཤིས་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཡིན།

isotach geog རླུང་འགྲོས་མཉམ་ཐིག	 = གནམ་གཤིས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་སྟེང་རླུང་གི་

མགྱོགས་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བའི་ཐིག་རིས།

isothere meteor དབྱར་དྲོད་མཉམ་གནས།	= གནམ་གཤིས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཞིག་གི་སྟེང་

དབྱར་དུས་སུ་སྤྱི་སྙོམས་དྲོད་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་ས་ཆ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུད་སྦྱོར་

བྱེད་པའི་ཐིག་རིས།

isotherm phys,geog ཚ་དྲོད་མཉམ་ཐིག	= གནམ་གཤིས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཞིག་གི་སྟེང་

དྲོད་ཚད་གཅིག་པའི་ས་གནས་རྣམས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ཐིག་རིས།

isotope ༡།	 phys གནས་མཐུན་ཁམས་རྫས།	 = རྡུལ་གྲངས་གཅིག་གམ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

མཚུངས་ཀྱང། རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྗིད་ཚད་མི་གཅིག་པའི་ཁམས་རྫས་ཀྱི་རིགས། ༢།	chem	གནས་

མཉམ་ཁམས་རྫས།	= ལྟེ་བར་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མཚུངས་རུང་བར་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མི་མཚུངས་

པའི་ཁམས་རྫས་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་དུ་མ་ལས་གཅིག

issue register	adm	༡།	དོན་གནད་མ་དེབ།	= ལས་འཆར་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་དཀའ་རྙོག་སོགས་དཔྱད་ཞིབ་བདེ་བླག་ཐུབ་རྒྱུར་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢།	སོང་དེབ། = 

ཅ་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་དང༌། བགོ་འགྲེམས་སོགས་བྱས་པའི་ཐོ་གཞུང་འགོད་དེབ།

issued capital com,econ ཕྱིར་སྤྲོད་མ་རྩ། = མ་རྩའི་དངུལ་འབོར་དེ་མ་ཤེར་ཆེ་ཆུང་འདྲ་

མིན་ནང་ཆ་བགོས་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་ཁྱོན་བསྡོམས་མ་ཤེར་གྱི་ཁོངས་ནས་དངོས་སུ་ཕྱིར་བཙོང་
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བྱས་པའི་མ་ཤེར་ཁག

itemize econ གཅོག་ཐོར་འགོད་པ། = ཁྲལ་འབབ་འགེངས་ཤོག་ནང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་

འབབ་ནས་ཇི་ཙམ་གཅོག་འཐེན་དགོས་པ་རྣམས་ཐོ་གཞུང་དུ་འགོད་པ།

itinerant worker econ སྐོར་སྐྱོད་ལས་བྱེད།	= ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བསྡད་པ་མ་ཡིན་པར། 

ས་གནས་འདྲ་མིན་དུ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན།

itinerary adm ༡།	 ལམ་ཡིག	= ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱོད་སྐབས་ས་ཁུལ་དེའི་ནང་དཀའ་

ཚེགས་མེད་པར་འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུབ་སླད། གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ། 

༢།	འགྲུལ་ཡིག	འགྲུལ་འཆར།	= ས་ཆ་གཅིག་ནས་ས་ཆ་གཞན་བར་འགྲོ་རྒྱུའི་རྣམ་ཀུན་རྒྱུ་

ལམ་དང༌། འཐོན་ཚེས། འབྱོར་ཚེས། ས་ཚིགས་སོགས་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ།

                                               J  j

jasmine bot བ་སྤྲུའི་མེ་ཏོག	མ་ལི་ཀ 	= རྒྱ་གར་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དཀར་

པོ་མཚན་མོ་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ་ཞིག

jeopardy adm ཉེན་ཚབས།	= གནོད་འཚེ་དང༌། གྱོང་གུན། འཆི་སྐྱོན་སོགས་འབྱུང་སྲིད་པའི་

ཉེན་ཁ།

job adm ལས་ཀ	= རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་དོན་ནམ་ལས་ཀའི་ཆ་

ཤས་ཤིག

job analysis  adm ལས་ཀའི་དཔྱད་ཞིབ།	= ལས་དོན་ཞིག་ཆ་ཚང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགོས་ངེས་

ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཇི་དགོས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་རྟོག་ཞིབ།

job analyst adm ལས་ཀའི་དཔྱད་ཞིབ་པ། = ལས་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགོས་

ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ།

job card adm ལས་ཀའི་ཤོག་བྱང༌།	= མ་གནས་རྩི་གཞིའི་ལམ་ལུགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཚོང་

ཟོག་མངགས་ཉོ་དགོས་རིགས་ཀྱི་རིན་འབབ་ཞིབ་ཕྲ་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང༌།
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job classification adm ལས་ཀའི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད།	= ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང༌། གླ་ཕོགས། 

གནས་རིམ་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་སྡེ་ཚན་དུ་ཕྱེ་ཚུལ།

job description adm ལས་དོན་འགྲེལ་བཤད།	 = ལས་ཀའི་མཚན་གནས་དང༌། ངོ་བོ། 

འགན་ཁུར་སོགས་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ།

job enrichment adm,edu ལས་རྩལ་གོང་སྤེལ།	= ལས་མི་སོ་སོའ་ིཤེས་འཇོན་མྱོང་གསུམ་

བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་བགོ་སྐལ་སྦྱིན་ཏེ་སེམས་ཤུགས་སྤོར་ཐབས།

job evaluation adm ལས་ཀའི་རིན་ཐང་དཔྱད་སྡུར།	= ལས་ཀའི་ས་མིག་གང་ཞིག་ཐད་

སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱིས་གླ་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། གནས་རིམ། ཐོབ་ཐང་སོགས་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་

མིན་མཚུངས་སྡུར་གྱིས། ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་གླ་ཕོགས་སོགས་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་

ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

job grading adm ལས་ཀའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་ལས་ཀ་ཕན་

ཚུན་དབར་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང༌། འབབ། གྲུབ་འབྲས་སོགས་མཚུངས་སྡུར་གྱིས། ལས་ཀ་རྣམས་གལ་

ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་གོང་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

job hunting econ ལས་ཀ་འཚོལ་བ།	= ད་ལྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་འདོད་བློ་མ་ཚིམས་པའམ། ལས་

མེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལས་ཀ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

job order adm ལས་བཀོད།	= ལས་མི་ལྟ་བུ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ཆེ་གེ་མོ་བྱ་འཐུས་ཆོག་

པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆ།

job satisfaction psycho ལས་ཀར་ཚིམས་སྣང༌།	= རང་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ལ་ངོས་ལེན་དང༌། 

རིན་ཐང་བརྩི་བའི་འབྲས་བུ་ལས་བྱུང་བའི་བློ་ཁ་ཚིམས་པའི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས།

job seeker adm ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན།	= རང་ཉིད་ལས་མེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ལས་

ཀ་གསར་པ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གང་ཟག

job specification adm ལས་ཀའི་ཞིབ་བརྗོད།	= ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང༌། ལས་འགན་སོགས་

གང་ཚུད་མིན་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བརྗོད།

jobless	adm	ལས་མེད།	= ལས་ཀ་མེད་པའི་སྐྱེ་བོའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

joining date adm ལས་ཞུགས་དུས་ཚེས། = ཀམ་པ་ཎི་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་ལས་བཅར་
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འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཟླ་ཚེས།

joint anat ཚིགས།	= ལུས་ཀྱི་རུས་པ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་བར་མཚམས་ཀྱི་མིང༌།

joint account acc མཉམ་སྤྱོད་རྩིས་ཁྲ།	= སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ། དུ་མའི་མིང་

འཁོད་ཅིང་དོ་བདག་རེ་རེ་ནས་དངུལ་དངོས་འདོན་འཇུག་ཆོག་པའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཐོ།

joint annuity ins ཟུང་འབྲེལ་ལོ་འབབ།	= གང་ཟག་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དབང་ཞིང༌། 

གཉིས་ཀ་མེད་པར་མ་གྱུར་པའི་བར་དུ་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཆ་ཤས་ཤིག་མུ་

མཐུད་འཐོབ་རྒྱུའི་ལོ་རེའི་དངུལ་འབབ།

joint beneficiary law ཁེ་ཕན་མཉམ་སྤྱོད་པ།	= རང་ཉིད་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཁེ་ཕན་རྣམས་རང་

ཉིད་དང་ལྷན་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་རང་གི་སྙིང་ཉེའི་ཕ་མ་དང༌། གཅེས་

ཕྲུག བཟའ་ཟླ་ལྟ་བུ།

joint committee adm ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང༌།	= གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐད་བགྲོ་

གླེང་དང༌། ནང་འགྲིག་སོགས་ཡོང་བར་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ། དུ་མའི་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་ཆུང༌།

joint family	 ca མཉམ་འདུས་ཁྱིམ་ཚང༌།	= ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང༌། དེ་དག་གི་བཟའ་ཟླ་རྒྱུད་

འཛར་ཡོངས་རྫོགས་ཁང་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་མིའི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཅིག

joint parliament committee pol གྲོས་ཚོགས་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང༌།	= གྲོས་ཚོགས་

ཟུང་ལྡན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ནང་འགྲིགས་ཡོང་

ཐབས་སུ། གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་ཆུང༌།

joint resolution pol ཟུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།	= ཚོགས་སྡེ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གྲོས་ཚོགས་

གོང་འོག་ཟུང་ལྡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲོས་ཆོད།

joint venture com ཟུང་འབྲེལ་ཁེ་ལས།	= ཀམ་པ་ཎི་གཉིས་སམ། དུ་མ་མཉམ་བསྡེབས་ཀྱིས་

བསྐྱངས་པའི་ཚོང་དོན་ལས་འཆར་ཆེ་གྲས།

journal ༡།	prn	དུས་དེབ།	= བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་ནང་

འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་དཔེ་དེབ།	 ༢།	 adm	 ཉིན་དེབ། = ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ཐོ་འགོད་ཉར་

ཚགས་བྱེད་སའི་དེབ།
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journalism jrn གསར་འགོད་ལས་རིགས།	རྒྱུད་ལམ་ལས་རིགས།	= རླུང་འཕྲིན་དང༌། བརྙན་

འཕྲིན། ཚགས་ཤོག དུས་དེབ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་དང༌། ཕོྱགས་སྒྲིག འདོན་

སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིགས།

journalist jrn གསར་འགོད་ལས་རིགས་པ། = བརྙན་འཕྲིན་དང༌། རླུང་འཕྲིན། དུས་དེབ། 

ཚགས་ཤོག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་དང༌། འབྲི་རྩོམ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

jubilee his ༡།	ལྔ་བཅུའི་དུས་སྟོན།	= འཇིའུ་མི་རིགས་ཀྱིས་ལོ་ལྔ་བཅུ་རེར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་

དགའ་སྟོན་གྱི་ལོ་ཚིགས། ༢།	ལོ་ཚིགས་དུས་སྟོན།	= ལོ་༢༥ དང༌། ༥༠ ཡང་ན་ ༧༥ འཁོར་བའི་

དུས་མཚམས་སྲུང་བརྩི་འམ་རྗེས་དྲན་ལྟ་བུ།

judicial law ཁྲིམས་ཀྱི།	ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི།	= ཁྲིམས་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི།

judicial custody law ཁྲིམས་ཀྱི་དོ་དམ། = ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་བར་བཙོན་ཉར་བྱེད་ཚུལ།

judicial notice	law ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་འཛིན།	= དཔང་རྟགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པའི་རྩོད་གླེང་བྱ་འོས་མིན་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཆ་འཛིན་བྱས་པའི་བཅད་ཁྲ།

judicial power	law	ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ། = སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལ་སྩལ་བའི་

དབང་ཚད།

judiciary law ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན།	 = རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་

ཡོངས་རྫོགས་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། ཁྲིམས་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མངའ་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་

ཆ་ཤས།

judicious adm རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི།	 = བསམ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་དང༌། བཟང་ངན་གྱི་ཐག་

གཅོད་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རང་གཤིས།

jugular notch = suprasternal notch ལ་ལྟོས།

jugular vein anat རྩེ་ཆུང། = ཨོལ་གོང་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་ཚོན་གང་རེ་དང། སོར་གང་རེ་

གཞལ་བའི་སར་གནས་པའི་གློ་སྙིང་གཉིས་འདོམ་པའི་སྡོད་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང།

julian calendar astrol ཇུ་ལིའི་ལོ་ཐོ། = ཇུ་ལི་སི་སར་གྱིས་ལོ་འཁོར་གཅིག་ལ་ཞག་གྲངས་ 

༣༦༥ དང༌། ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་སུ་ཞག་གཅིག་འཕར་མ་བསྣན་ཏེ་བརྩི་སྲོལ་ཅན་གྱི་གསར་
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གཏོད་ལོ་ཐོ།

juncture adm གཉན་མཚམས།	= དམིགས་བསལ་གལ་ཆེ་བ་དང་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་

དུས་སྐབས།

jupiter astrol གཟའ་ཕུར་བུ།	= ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་ཆེ་ཤོས། རྩིས་ལུགས་གཟའ་

དགུའི་ནང་གི་ལྔ་པ།  གཟའ་ལྔའི་དྲག་གཟའ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅིག

jurisdiction ༡།	law ཁྲིམས་ལུགས་འགན་དབང༌།	= ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་དང༌། འགྲེལ་

བརྗོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་དང་ཐོབ་ཐང༌། ༢།	 adm	 དབང་ཆའི་ཁྱབ་ཁོངས།	= དབང་ཚད་

ལག་བསྟར་བྱ་འཐུས་ཆོག་པའི་ས་ཁུལ་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

jurisprudence law ༡།	ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་རིག་པ། 

༢།	 ཡུལ་ཁྲིམས།	= རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ ་ིནང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའམ་ལམ་ལུགས།

jurist law ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ།	ཁྲིམས་པ།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པར་མཁས་པའི་

གང་ཟག

just adm དྲང་པོ།	དྲང་བདེན།	= སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་

ནས་དྲང་བདེན་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

justice ༡། pol བདེན་པ་བདེན་ཐུབ།	= དྲང་བདེན་ནམ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ༢།	 law	

ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འཛིན་སྐྱོང༌།

justiciable law ཁྲིམས་གཅོད་ཐུབ་པའི། = ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་བམ། ཁྲིམས་ཁང་གི་

ལས་རིམ་བརྒྱུད་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི།

justifiable law དག་ཐེར་ཐུབ་པའི།	= བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པའི།

justify law ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ།	དག་འབུད་བྱེད་པ། = ཁུངས་སྐྱེལ་ལམ། དག་སྐྱེལ་

བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་དྲང་བདེན་ཡིན་པར་སྟོན་པ།

juvenile soc ནར་མ་སོན་པ།	བྱིས་པ། = ཁྲིམས་ཡིག་ནང་འཁོད་གཞིར་བཟུང་གི་དར་མའི་ན་

ཚོད་མ་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ།
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juvenile court	law བྱིས་པའི་ཁྲིམས་ཁང༌།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། ལྟ་སྐྱོང་དགོས་

མཁོ་ཅན་ནམ། ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱས་པའི་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཐོག་ལ་

ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་དང༌། གནས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་དམིགས་

བསལ་ཁྲིམས་ཁང༌།

juvenile offender law བྱིས་པ་ཉེས་ཅན།	= ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་

ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མན་ཆད།

                                K  k

kalachakra astrol དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།	= དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།  དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་

བསྡུས་རྒྱུད།

kaus-australis astron,astrol ཆུ་སྟོད།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་

པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྐར་ཁྱིམ་ཉི་ཤུ་པ།

kepler’s first law of planetary motion phys	 ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་དང་པོ།	= 

གཟའ་སྐར་རྣམས་ཉི་མ་ལྟེ་བར་བཟུང་བའི་རང་རང་གི་འཇོང་དབྱིབས་འཁོར་ལམ་དུ་འཁོར་

བར་འདོད་ཚུལ།

kepler’s second law of planetary motion phys ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གཉིས་པ།	

= ཉི་མ་དང་གཟའ་སྐར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་བར་ཐིག་གིས་དུས་མཚམས་གཅིག་མཚུངས་

ནང་ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཁྱོན་གཅིག་མཚུངས་བསྐྱོད་པར་འདོད་ཚུལ།

kepler’s third law of planetary motion phys ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གསུམ་པ། = 

ལོའམ། ཟླ་བའམ། ཉིན་གྲངས་སུ་བརྩིས་པའི་གཟའ་སྐར་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་གྱི་རང་སྒྱུར་དེ་

དང༌། གཟའ་སྐར་དེ་དང་ཉི་མའི་དབར་གྱི་ཆ་སྙོམས་རྒྱང་ཐག་དེ་ལྡབ་གསུམ་སྒྱུར་བྱས་པ་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་འདོད་ཚུལ།

keyboard comptr.sc མཐེབ་གཞོང༌། = ཀམ་པུ་ཊར་དང༌། མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར། པི་ཡ་

ནོ་སོགས་ཀྱི་མཐེབ་རྒྱག
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key map adm མཚོན་རྟགས་ལྡེ་མིག = ས་ཁྲའམ། གྱང་སྦྱར་སྟེང་བེད་སྤྱད་པའི་མཚོན་རྟགས་

ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རེའུ་མིག

keynote adm སྙིང་དོན།	= གསུང་བཤད་དང༌། དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ།

keynote address adm སྙིང་དོན་གཏམ་བཤད།	= དཔལ་འབྱོར་དང༌། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་

འཛོམས་ལྟ་བུའི་སར་བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་འཆད་པའི་གསུང་བཤད།

kickback soc བར་ཟོས།	= ཚོང་འབྲེལ་ཐོག་རོགས་པ་གནང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྤྲད་པའི་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཆང་རིན་ནམ་བར་ཁེ།

kidnap law,soc བཟུང་ཁྲིད་བྱེད་པ།	= བཙན་ཤེད་དང༌། བསླུ་བྲིད་ཀྱི་ལམ་ནས་མི་བཟུང་སྟེ་འཁྲིད་

པའི་བྱ་སོྤྱད།

kidney failure = renal failure ལ་ལྟོས།

kidneys anat མཁལ་མ།	= དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་སྒལ་ཚིགས་བཅུ་བཞི་པའི་གཡས་གཡོན་ཐད་ན་

གནས་ཤིང༌། ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཁམས་འབྱིན་སྡོམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག

kilovolt phys ཀི་ལོ་ཝོལཊ། ཝོལཊ་སྟོང་ཚར།	= གློག་ཤུགས་ཝོལཊ་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པའམ། ཡང་

ན་དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ནུས་པའི་རྩི་གཞི།

kin ca,soc གཉེན་འབྲེལ།	ཤ་ཉེ།	གཉེན་ཚན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གམ། ཡང་ན་གཉེན་སྒྲིག་དང་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་

བོའ་ིསྡེ་ཁག

kinematics phys འགུལ་སྐྱོད་རིག་པ།	= གདོས་ཚད་དང་ཤུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་ལག་གམ། 

ཡང་ན་ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་དཔྱད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

kinetic energy phys འགུལ་སྟབས་ནུས་པ།	= འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་དངོས་གཟུགས་

སམ། མ་ལག་ཅིག་ལ་ཡོད་པའི་ནུས་པ།

kingcup = marsh marigold  ལ་ལྟོས།

kith and kin ca,soc དགའ་ཉེ་སྤུན་གྲོགས།	 = ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་སྤུན་ཉེ་དང་

མཛའ་གྲོགས།
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knee anat པུས་མོ།	= སྒྱིད་ཁུག་གི་མདུན་ཆའམ་རྗེ་ངར་དང་བརླ་རུས་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་ཀྱི་

མདུན་ཆ།

knock off adm ལས་མཚམས་གཅོད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་

འཇུག་པ།

knotgrass bot	བྱི་ན་ས།	= འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་ཞིག་ཡིན། རྩ་བ་དམར་

ཤུག་རྩ་ཕྲན་མང་བ། སྡོང་པོ་ཡལ་ཕྲན་ཉུང་ངུ་ཅན་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༣༠ ནས་ ༦༠ ཡོད་པ་ས་ལ་

ཉལ་ནས་སྐྱེ་བ། སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གར་སྨྱུག་མ་འདྲ་བའི་ཚིགས་ཡོད། ལོ་མ་སྙུང་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་

ཅན་ཚིགས་ཁ་ནས་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ། མེ་ཏོག་ཆུང་ཞིང་ལྗང་མདོག རྩེ་མོར་དཀར་མདངས་སམ་

དམར་མདངས་ཅན། འབྲས་བུ་སྒོང་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་གཉེར་རིས་ཅན་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་

པ་ཞིག་གོ།

know-how	adm རྒྱུས་མངའ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁོ་བའི་རིག་

རྩལ་དང་ཐབས་བྱུས་ཡོན་ཏན།

knowingly adm ༡།	ཤེས་བཞིན་དུ།	= ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས། ༢།	ཆེད་མངགས་

ཀྱིས།	= བསམ་བཞིན་དུའམ་ཤེས་བཞིན་པའི་སྒོ་ནས།

knowledgeable edu ཆ་རྒྱུས་ཅན།	ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པོ།	= དམིགས་བསལ་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྒྱ་དང༌། ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན།

kohlrabi bot ཉུང་རྩྭ་པད་ཚལ།	= འདི་ནི་ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ལྗང་སྐྱ་

ཉུང་མའི་དབྱིབས་ལྟར་སྒོར་མོ་སྦོམ་ལ་རྒྱས་ཤིང༌། མཐའ་འཁོར་དང་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་སྡོང་རྐང་ལྟ་

བུའི་རྩྭ་རྐང་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མང་པོ་འདྲོང་ངེར་གྱེས་ཏེ། སྟོད་ཆ་ནས་ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆེ་ལ་ལེབ་པ་ལོ་

འཁོར་པད་ཚལ་གྱི་ལོ་མའི་དབྱིབས་ཅན་མཐའ་ངོས་མི་སྙོམས་པ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ཡིན།

kowtow soc དཔུས་བཙུགས་ཕྱག་འབུལ། = གོ་གནས་དང་དབང་ཐང་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་

དགའ་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཧ་ཅང་གུས་ཚུལ་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་འབུལ།

krypton chem སྦས་རླུང༌། = རླུང་ཁམས་ནང་གི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཞན་པའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༣༦ མཚོན་རྟགས། kr

kyphosis med ད་རྒན་ནང་གུག = རླུང་ནད་ཀྱི་རིགས་ཉི་ཤུའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རླུང་ནད་སྒལ་
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ཚིགས་ལ་ཞུགས་ནས་ལུས་པོ་གཞུ་ལྟར་ནང་དུ་གུག་པར་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག

L  l

label adm མིང་བྱང༌།	= བཟོ་གྲྭའི་ལས་རྟགས་དང༌། བེད་སྤྱོད་ལམ་སྟོན། རིན་གོང་སོགས་འཁོད་

པའི་ལྕགས་རིགས་དང༌། ཀོ་ལྷེབ། རས་གཞི་སོགས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་སྟེང་མིང་འགོད་བྱེད་ཆེད་

དུ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཤོག་འཛར།

laboratory adm,edu བརྟག་དཔྱད་ཁང༌།	= ཚན་རིག་གི་ཉམས་ཞིབ་དང༌། ཚོད་ལྟ་སོགས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ལྡན་པའི་ཁང་པ།

labour econ,soc ༡།	ངལ་རྩོལ།	= མིའི་རིགས་ཀྱིས་དངོས་རྫས་དང༌། བསམ་པའི་རྒྱུ་ནོར་སྐྲུན་

པའི་རྩོལ་བ། ༢།	ལས་མི།	 ངལ་རྩོལ་བ།	= མིའི་ལུས་པོའ་ིནུས་ཤུགས་བེད་སྤྱད་ཀྱིས་ཚོང་

དང༌། བཟོ་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཐོན་སྐྱེད་བསྐྲུན་པའི་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

labour charges econ ལས་གླ།	= ཐོན་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་དུ་ལས་ཀར་བཀོལ་བའི་ལས་མིའི་

གླ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན།

labour contract econ ངལ་རྩོལ་ཆོད་གན།	= ཐུན་མོང་ཚོང་འགྲིག་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་དང༌། ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག་ཕན་ཚུན་དབར་འཇོག་པའི་གྲོས་དན།

labour court law ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ཁང༌།	= འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ངལ་རྩོལ་བ་དབར་གྱི་རྩོད་

གླེང་ཁྲིམས་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང༌།

labour dispute adm,econ ངལ་རྩོལ་རྩོད་རྙོག	= འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ལས་རྩོལ་བའི་དབར་

ལས་ཀའི་འབབ་དང༌། གླ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་རྩོད་གླེང༌།

labour laws law ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས། = ལས་རྩོལ་པའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྲིམས་ལུགས།

labour party pol ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པ།	= ངལ་རྩོལ་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་གཟིགས་

སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ།
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labour relations adm ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་ལམ།	= འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་རྩོལ་བའི་དབར་གྱི་

འབྲེལ་ལམ།

labour union econ,pol ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག = གླ་ཕོགས་དང༌། ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོགས་མིའི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བཙུགས་པའི་ངལ་རྩོལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

labourer adm ངལ་རྩོལ་བ།	= ལག་རྩལ་དང༌། སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་

ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ལ་འཇུག་མཁན་གྱི་གང་ཟག

lady’s finger bot	མཛུབ་ཚལ།	= འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་ལྗང་གུ་

མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་ཙམ་སྐྱེ་ཞིང༌། ལོ་མ་ཆེ་ལ་འཇོང་ནར་ཅན། མེ་ཏོག་སེར་པོ་བཞད་པ། 

འབྲས་བུའམ་གང་བུ་ལྗང་མདོག་ཟུར་ལྔ་ཅན་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ། ནང་འབྲུ་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་དང་

གཤེར་བག་ཅན་འབྱར་ཚི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཞིང༌། འདེབས་འཛུགས་ཀྱང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

lamdoid suture anat ལྟག་པའི་རྒྱ་སྲུབས།	= མགོ་བོའ་ིསྤྱི་བོའ་ིརུས་པ་དང་ལྟག་པའི་རུས་

པའི་དབར་གྱི་སྲུབས་སམ་མཐུད་མཚམས།

lanceolate bot མདུང་དབྱིབས།	= རྩེ་མོ་ཕྲ་ལ་ལྟོ་བའི་ཞེང་ཅུང་ཟད་ཆེ་བ། རྩ་བའི་ཕྱོགས་སུ་

ཞུར་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

landlord econ,his ས་བདག	ཁང་བདག = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་གླ་ཆར་གཏོང་བའམ། བོགས་

གཏོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་ཞིང་ངམ་ཁང་པའི་བདག་པོ།

landmark adm ༡།	ས་རྟགས།	= ས་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་ཐིག་གསལ་པོར་མཚོན་བྱེད་དུ་བཙུགས་

པའི་རྟགས། ༢།	his	ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཚམས་རྟགས།	ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཀྱོག་མཚམས།	= ལོ་རྒྱུས་ནང་

གི་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མཚམས་སམ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེན་འཁོད་པའི་བྱུང་བ།

land owner adm,econ ས་བདག	= ས་ཞིང་སོགས་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་

གང་ཟག

land reform adm,econ ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར།	ས་ཞིང་ལེགས་བཅོས། = སྔར་ཡོད་ས་

ཞིང་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྲིད་བྱུས་སོགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་

ལས་འགུལ།
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land tenure econ,soc མོ་ཡན། = ཞིང་བདག་ཅིག་ནས་རང་ལ་དབང་བའི་ས་ཁང་དང༌། ཞིང་

ཁ་སོགས་གཞན་ལ་དུས་ཚེས་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་བོགས་གཏོང་དང༌། གཡར་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།

lanolin chem བལ་གྱི་ཚི།	= ལུག་གི་བལ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ་ཚིལ། རྨ་སྨན་དང་མཛེས་སྦྱོར་

བྱུག་རྫས་རིགས་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་ཆེ།

large intestine anat ལོང༌།	ལོང་ག = སྣོད་དྲུག་གྱི་ཡ་གྱལ་རྒྱུ་མ་དང་གཉེ་མའི་བར་གྱི་ཆ་

ཤས་ཀྱི་མིང༌།

large-scale adm གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི།	= གལ་ཆེའི་བྱུང་བའམ་བྱེད་སོྒ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བའི་རང་བཞིན།

laser phys	ལེ་ཟེར། = ལྡེམ་ཁོད་ཧ་ཅང་མཐོ་ལ་ཟློས་ཕྱོད་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པའི་གཅིག་འདུས་ཀྱི་

འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་འཕྲོ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་གང་རུང་ཞིག

lastly	 adm	 མཐའ་མཇུག་ཏུ།	 མཐའ་མར།	= དོན་ཚན་གྱི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཞེས་བརྗོད་

པའི་ཚིག

latent heat phys གབ་དྲོད།	= དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་སྐབས་སུ་

ཚུར་འཐིམ་པའམ། ཡང་ན་ཕྱིར་འཕྲོ་བའི་དྲོད། འོན་ཀྱང་དངོས་རྫས་དེའི་ཚ་དྲོད་ལ་འཕོ་འགྱུར་

མི་གཏོང་བ་ཡིན།

latent heat of fusion phys སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་གབ་དྲོད།	= དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་

རྩི་གཞི་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་བཞུ་གནས་སུ་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྲ་གཟུགས་

ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

latent heat of sublimation phys རླངས་བསྒྱུར་གྱི་གབ་དྲོད། = དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་

བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི་གཅིག་ཉིད་སྲ་གཟུགས་ནས་རླངས་

གཟུགས་སུ་འགྱུར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

latitude geog འཕྲེད་ཐིག = ཐིག་དམར་ནས་ལྷོ་བྱང་གང་རུང་གི་འཕྲེད་ཀྱི་རྒྱང་ཐག

laudable adm བསྟོད་འོས།	བསྔགས་འོས། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཐོབ་པས་ཀྱང་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དམ། བསྟོད་བསྔགས་བྱར་འོས་པའི་གནས་སྟངས།

launch adm ༡།	(མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་)	གཏོང་བ།	= བར་སྣང་དུ་མེ་ཤུགས་འཕུར་
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མདའ་དང༌། ཆུའི་ནང་དུ་གྲུ་གཟིངས་གསར་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པ། ༢།	དབུ་འབྱེད་

བྱེད་པ།	འགོ་འཛུགས་པ། = བྱེད་སྒོའམ་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

law law ཁྲིམས།	= དབང་སྒྱུར་མཁན་གྲལ་རིམ་གྱི་འདོད་པ་མཚོན་ཞིང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆས་

མི་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྡོམ་པར་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

law and order adm ཁྲིམས་སྒྲིག	= དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་དོ་དམ་

སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ནན་པོ།

law breaker	 law	ཁྲིམས་བཤིག་མཁན།	= ཁྲིམས་ལུགས་གདལ་བཤིག་གཏོང་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

law court law ཁྲིམས་ཁང༌། = ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི་དྲང་བདེན་ལག་བསྟར་བྱེད་སའི་

ཁང་པ།

law of universal gravitation phys ཡོངས་ཁྱབ་འཐེན་ཤུགས་ངེས་སྲོལ།	= འཇིག་

རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཕུང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་འཐེན་རེས་བྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་དང༌། འཐེན་ཤུགས་དེ་ཕུང་གཟུགས་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་སྒྱུར་ཐོབ་དང་ཐད་

ཀར་ཆ་མཉམ་ཡིན་ལ་ཕུང་གཟུགས་གཉིས་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག་གི་རང་སྒྱུར་དང་ལུགས་ལྡོག་ཚད་

མཉམ་ཡིན་ཚུལ།

lawful	 law ཁྲིམས་མཐུན་གྱི། = ཁྲིམས་ཡིག་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་བའམ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

མཐུན་པའི་ཆ།

lawgiver	law ཁྲིམས་སྦྱིན་མཁན། = ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་ལ་འབེབས་མཁན་གྱི་གང་ཟག

lawsuit law ཁ་མཆུ།	= ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་

ཐང་རྩོད་ལེན་དང༌། ཞུ་གཏུག་སོགས་འཁོད་པའི་གྱོད་གཞི།

lawyer	law	ཁྲིམས་རྩོད་པ།	= སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཁྲིམས་ཁང་

དུ་རང་གི་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་ཡིག་ཆ་འབྲི་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

ཐད་སྦྱངས་པ་ཕུལ་བྱུང་ཐོན་པའི་གང་ཟག

laxative drug med བཤལ་སྨན།	འཁྲུ་སྨན། = བཤང་བ་འགགས་པར་ཕྱིར་སྦྱོང་ཞིང་འཁྲུ་

བར་བྱེད་པའི་སྨན་ལ་ཟེར།
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laxity psycho ལྷོད་ཡངས།	བྱིང་བ།	 = སེམས་གྲུང་ཤ་དོད་པོ་མེད་པར་ལྷོད་ཅིང༌། བྱིང་བའི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པའི་སྐབས།

lay before	adm	སྤྱན་བསྟར་ཞུ་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་བསམ་གཞིགས་ཡོང་ཆེད་དུ། བྱ་

དངོས་གང་ཞིག་སྙན་སེང་དང་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་བ།

lay off adm,econ ལས་བཀག་གཏོང་བ། = ཚོང་གི་འཁྲུག་ཆ་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་

བྱེད་གསར་པ་བསྐོ་རྒྱུར་མཚམས་འཇོག་དང༌། ད་ཡོད་ཀྱི་ལས་མི་གནས་སྐབས་རིང་ཕྱིར་འབུད་

བྱེད་ཚུལ།

layout adm བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི།	 བཀོད་པ།	 = གང་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་འཆར་

གཞིའམ་བཟོ་བཀོད།

lead chem ཞ་ཉེ། = ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ལྗིད་ཆེ་ཞིང་མཉེན་པ་དང༌། རྡུང་སྣོན་རུང་ལ་ཁ་

དོག་སྔོ་སྐྱ། འདི་གློག་རྫས་དང་བསྲེས་ལྕགས་སྣ་ཚོགས་དང༌། འདུས་རྫས་འདྲ་མིན་བཟོ་རྒྱུར་སྤྱོད་

སྒོ་མང༌། རྡུལ་གྲངས། ༨༢ མཚོན་རྟགས། Pb   

leadership pol,soc དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན།	འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་བབས། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཚོགས་པའམ་མི་མང་གི་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་སམ་གནས་བབས།

leading article jrn སྣེ་འདྲེན་རྩོམ་ཡིག	རྩོམ་ཡིག་གཙོ་བོ།	= ཚགས་ཤོག་དང༌། དུས་དེབ་

སོགས་སུ་འགྲེམས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས།

leaf bot ལོ་མ།	= རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་དབྱིབས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟེ། ཕལ་ཆེ་བ་ཡལ་ག་

དང་ཉིང་ལག་གི་སྟེང་དུ་སྐྱེ་ལ། དེའི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་རྩི་ཤིང་ལ་མཁོ་བའི་འོད་ཀྱི་སྡེབ་སྦྱོར་དང་

རླན་གཤེར་ཕྱིར་འབུད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

leaf base bot ལོ་མའི་ཞབས་ར།	= རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མའི་རྐང་རྩ་ཡོད་སའི་གནས་ཏེ། དེ་ལ་བཟོ་དབྱིབས་

སྣ་ཚོགས་ཡོད།

leaflet jrn འགྲེམས་ཤོག = དྲིལ་བསྒྲགས་སམ། གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཆ་ཤས་ལྟ་

བུ་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་པར་དུ་འཁོད་པའི་ལྟེབ་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཤོག་ལྷེ།

leaf shape bot ལོ་མའི་དབྱིབས།	= རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མའི་བཟོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མདའ་དང། མདུང། 

སྙིང་སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་ལྟ་བུ།
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leap year	astrol ལོ་བཤོལ།	= ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་བཤོལ་ལོ་སྟེ། ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་

པའི་ནང་ཉིན་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཚབ་ཏུ་ཉེར་དགུ་འོང་བའི་ལོ།

lease adm བོགས་མ།	= གང་ཟག་ཅིག་ནས་རང་གི་ས་ཞིང་དང༌། གནས་ཁང་སོགས་བདག་དབང་

ཡོངས་སུ་མ་ཤོར་བའི་ཐོག དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་རིང་གཞན་ལ་གཡར་པོའམ་བུ་ལོན་དུ་གཏོང་བའི་

བྱ་གཞག

leasehold adm བོགས་མར་བླངས་པའི།	= བདག་པོ་ལ་ས་གླ་དང༌། ཁང་གླ་སོགས་སྤྲད་དེ་རང་

གི་བེད་སྤྱོད་ཆེད་བླངས་པའི་ས་ཞིང་དང༌། ཁང་པ་སོགས།

leaseholder adm བོགས་མ་ལེན་མཁན།	= ས་ཞིང་དང༌། གནས་ཁང་ལྟ་བུ་བོགས་མར་ལེན་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

ledger acc བྱུང་སོང་མ་དེབ།	= རྒྱུན་གཏན་ནས་ཚོང་ལས་ཀྱི་བྱ་གཞག་དང༌། དངུལ་ཕར་སྤྲོད་

ཚུར་ལེན་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་སའི་ཐོ་དེབ།

leek bot	སྒོག་མ་བཙོང༌།	= འདི་ནི་བཙོང་སྒོག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་དབྱེ་བ་མང་། རྩ་བ་དཀར་པོ་

སོབ་ལ་མཉེན་པ་རྟིང་པར་ཁ་སྤུ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ། སྡོང་རྐང་ལྗང་སྐྱ་དང༌། ལོ་མ་ལྗང་འཇམ་ཅུང་

མཐུག་ལ་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་ཅན་རྩེ་མོ་རྣོ་ཞིང༌། སྡོང་པོའ་ིསྨད་ཆ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་

བཏུམས་ཏེ་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན།

left channel physiol རྐྱང་མ།	= གཡོན་རྐྱང་མ་སྟེ་ཟླ་བའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ།

legacy ca ཤུལ་ནོར།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་ལམ་

རྒྱུ་ནོར།

legal law ༡།	ཁྲིམས་ཀྱི།	= ཁྲིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི། ༢།	ཁྲིམས་མཐུན། = ལས་དོན་གང་

ཞིག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་འགལ་བ།

legal action law ཁྲིམས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ།	= བློ་ཁ་དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སོགས་ཞི་འགྲིག་

ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

legal advisor	law	ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ།	= ཁྲིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་

འདི་བྱེད་འདི་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན།

legal aid law ཁྲིམས་དོན་རོགས་སྐྱོར། = དམིགས་བསལ་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་
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གང་རུང་ཞིག་གིས། ཁྲིམས་རྩོད་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མི་ཐུབ་མཁན་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རོགས་

སྐྱོར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།

legality law ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན།	= ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་རང་བཞིན།

legalization law ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་བྱ་སྤྱོད།	= ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

legalize law	ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ།	= གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ།

legally law ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས།	ཁྲིམས་ཐོག་ནས།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་

པའི་སོྒ་ནས།

legate his,pol ༡།	བླ་ཚབ།	= རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བླ་ཆེན་མཚན་གནས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ནང་སྐྱོད་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ། ༢།	གཞུང་ཚབ།	= དམིགས་བསལ་རྒྱལ་འབྲེལ་མི་སྣ་ལྟ་བུ་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་ཚབ།

legible adm ཀློག་བདེ་བའི། = ཀློག་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང༌། གཟུགས་བརྙན་གསལ་

བའི་པར་རིས་ལ་སོགས་པ།

legion mil དཔུང་སྡེ།	 དཔུང་ཚོགས།	= རྐང་དམག་གི་དཔུང་ཁག་ཏུ་གཏོགས་པའི་དམག་གི་

དཔུང་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། ཁྱད་པར་དུ་གནའ་བོའ་ིརྐང་དམག་ལ་གོ།

legislation pol ཁྲིམས།	 བཅའ་ཁྲིམས།	= སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ཏེ། 

གྲོས་ཚོགས་ཤིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གམ་ཁྲིམས་ལུགས་ཕྱོགས་བསྡུས་

ཤིག་ལ་ཟེར།

legislative pol ཁྲིམས་བཟོའ།ི	= ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང༌། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་

ཚད་ལྡན་པའི།

legislative assembly pol ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། = ཞིང་ཆེན་ནམ་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ི

ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།

legislative council pol ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་

བའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ། རྩ་ཁྲིམས་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་གི་གཅིག

legislature	pol	ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།	= ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང༌། བསྐྱར་བཅོས་



285 leucorrhea 

བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཚོགས་མི་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་མངའ་སྡེའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོགས་

པ་ཞིག

legitimacy law,pol ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན།	= ཁྲིམས་མཐུན་ནམ། ལུགས་མཐུན་གྱི་

གནས་སྟངས་སམ་བདེན་པའི་རང་བཞིན།

legitimate law,pol ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་ནམ་ལུགས་

མཐུན་བཟོ་བ།

lemon grass bot  རྩྭ་བ་ལ།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། འདེབས་

འཛུགས་ཀྱང་བྱེད། སྐྱེ་བཟང་བ་ཕུང་པོ་ཆེ་ལ་དྲི་མ་ཞིམ། སྡོང་པོ་ཐུང་ངུ་ལྗང་སྐྱ་ས་འོག་ཏུ་སྐྱེ་

བ། ལོ་མ་སྐུད་ལེབ་དང་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་འདྲ་ལ་མང་པོ་ཕོན་པོར་སྐྱེ་བ། མཐའ་མཉམ་པ་རྒྱབ་

མདུན་གཉིས་ཀ་ལྗང་མདོག སྨད་ཆ་སས་བཏུམས་པས་ངར་བ་སོགས་མེད་པ་མེ་ཏོག་སྡོང་པོའ་ིརྩེ་

ལ་འཆར་བ་ཡིན། ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གམ་བུ་རའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ནོ།

length astrol རིང་ཚད།	= ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་གི་ཚད། ཉིན་ཚད། མཚན་ཚད།

leniency edu,psycho,adm གུ་ཡངས།	= ལྷོད་ཡངས་ཀྱི་རང་གཤིས་སམ་ལག་ལེན།

lens phys	 དྭངས་ཤེལ།	 = ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཡོ་ཆས་དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འོད་དེ་གནས་

གཅིག་ཏུ་འདུ་བའམ། ཁ་གྱེས་པའི་སྒོ་ནས་སྣང་བརྙན་འཆར་ནུས་པ་ཞིག

leo astrol སེང་གེ།	= དུས་སྦྱོར་ལྔ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ་པ་སེང་

གེའི་ཁྱིམ།

lessee adm མོ་ཡན།	 = ཁང་པ་དང༌། ས་ཞིང་སོགས་བོགས་མར་བླངས་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

lettuce bot པད་སིབ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་པད་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ལོ་མ་སྒོར་སྒོར་ཉག་ག་

ཅན་ནམ་རྭ་དབྱིབས་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བ། གཙོ་བོ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པར། གཅིག་ནི་ལོ་མ་ས་ངོས་

སུ་བགྲད་དེ་སྐྱེ་ཞིང༌། གཞན་ཞིག་ནི་ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་ལྟར་རིལ་རིལ་འདྲིལ་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན། 

འདི་གཉིས་ཀ་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་མི་ཚོས་སྐབས་

འགར་འདི་ལ་ཡང་རྒྱ་ནག་པད་ཚལ་ཞེས་འབོད།

leucorrhea med གསུ་བེལ། = བུད་མེད་ཀྱི་ཁམས་དཀར་པོའ་ིསྙིགས་མ་གསང་ལམ་ནས་དུས་



286leukemia 

མིན་དུ་འཛགས་པའི་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་གཤེར་ཁུ་དཀར་པོའ་ིམིང༌།

leukemia med ཁྲག་འབྲས།	= ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ་མ་རུང་བ་འཕེལ་དྲགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཁྲག་གི་འབྲས་ནད་ཅིག

levy econ གཞུང་འབུལ་འཕར་མ།	= དམིགས་བསལ་གཞུང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལྟ་བུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་

དངུལ་འབབ་འཕར་མ།

lexicography edu,ling ཚིག་མཛོད་སྒྲིག་སྟངས།	= ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང༌། རྩོམ་སྒྲིག 

འབྲི་རྩོམ་བྱེད་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ལམ་ལུགས།

lexicon edu,ling ཚིག་མཛོད།	= དམིགས་བསལ་གནའ་བོའ་ིསྐད་ཡིག་ཅིག་སྟེ། གྷི་རིག་དང༌། 

ལེ་ཊིན་ནམ་ཧི་བིརུ་ལྟ་བུའི་ཚིག་མཛོད།

liability adm འགན་འཁྲི།	འགན་ཁུར།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འགྲོ་

གྲོན་ནམ། གུན་གསབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་རང་བཞིན།

liable adm འགན་ཕོག་པའི།	འཁྲི་བའི།	= དམིགས་བསལ་འགྲོ་གྲོན་ནམ། གུན་གསབ་ཆེད་

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི།

liaison	༡།	adm	མཚམས་སྦྱོར།	= སྒྲིག་འཛུགས་གཉིས་སམ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་

མི་འདྲ་བའི་དབར་བསམ་ཚུལ་དང༌། གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ལམ། ༢།	soc	ལོག་

གཡེམ་གྱི་འབྲེལ་བ།	= དམིགས་བསལ་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར། 

གསང་བའི་སྒོ་ནས་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཚུལ།

liana bot འཁྲིལ་ཤིང། = སྡོང་གཟུགས་མེད་པའི་འཁྲི་ཤིང་གི་བྱེ་བྲག ཤིང་སྡོང་གཞན་ལ་འཁྱུད་

ནས་ས་སྟེང་ནས་ཤིང་སྡོང་གི་རྩེ་མོ་བར་འགྲོ་བའི་རིགས།

liane = liana  ལ་ལྟོས།

libra astrol སྲང༌།	= དུས་སྦྱོར་བདུན་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་བདུན་

པ་སྲང་གི་ཁྱིམ།

licence adm,com ཆོག་ཐམ།	= གང་ཞིག་རང་ཉིད་ནས་ཉོ་ཚོང་དང༌། བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག་པར་

མཚོན་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ།
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licensed adm,com ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆོག་

མཆན་ལྡན་པའི།

licensee adm,com ཆོག་ཐམ་ཡོད་མཁན།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་དང༌། བཟོ་

སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་སའི་ཀམ་པ་ཎིའམ་གང་ཟག་སྒེར་ཞིག

lien law གཏའ་མ་ཉར་འཇོག་ཐོབ་ཐང༌།	= བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་མ་བྱུང་བར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་

དངོས་ཟོག་བདག་བཟུང་བྱེད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོབ་ཐང༌།

life annuity adm ཚེ་གང་ལོ་འབབ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་སྤྲད་རྒྱུའི་

ལོ་རེའི་དངུལ་འབབ།

life imprisonment law ཚེ་བཙོན།	= ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དུས་ཡུན་

ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་དུའམ། ཡང་ན་མི་ཚེ་ལྷག་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པའི་

ཉེས་ཆད།

life insurance ins ཚེ་སྲོག་འགན་བཅོལ།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ལོ་དུས་ཚེས་བཀག་ནང་

དངུལ་འབོར་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་འཇོག་རྒྱུར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག ལོ་དུས་མ་ཟིན་པའི་སྔོན་

རང་ཉིད་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ན་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་མ་སྐྱེད་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་

དང༌། རང་ཉིད་འཚོ་གནས་ཡིན་ཚེ་མ་རྩ་དང་འཕར་ཆ་བཅས་པ་རང་ཉིད་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཉེན་

སྲུང་དངུལ་འབབ།

lifetime phys ཚེ་ཡུན། = འཁྲུག་གནས་སུ་གནས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་ནུས་པའི་རིམ་པ་དམའ་

བ་ཞིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་ངམ། ཡང་ན་རྒུད་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག་

གམ། ཡང་ན་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཉིང་རྡུལ་ཞིག་གནས་བབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་

ནང་གནས་ཡུན་གྱི་ཆ་སྙོམས་དུས་ཡུན།

light planets phys,astron ཡང་གཟའ། = འཐེན་ཤུགས་དམའ་བའི་གཟའ་སྟེ། ཟླ་བ་དང༌། 

ལྷག་པ། པ་སངས་གསུམ་དེ་དག་འགྲོས་མྱུར་བས་མྱུར་བའི་གཟའ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད།

light year phys,astron འོད་ལོ།	= གཟའ་སྐར་དཔྱད་རིག་གི་ནང་བེད་སྤྱོད་པའི་རྒྱང་ཐག་གི་

རྩི་གཞི་སྟེ། འོད་ཀྱིས་སྟོང་སང་ཞིག་གི་ནང་ལོ་གཅིག་རིང་བགྲོད་པའི་རྒྱང་ཐག

lightning conductor phys ཁྱུག་འཁྲིད། = བར་སྣང་གི་གློག་གི་ཉེན་ཁ་ལྡོག་ཐབས་སུ། ཐོག་
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བརྩེགས་ཁང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་རྩེ་ཐོག་ནས་ས་འོག་ཏུ་འཐེན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ལྕུག་མ།

ligulate bot	 ལྕེ་དབྱིབས།	= རྩྭའི་ལོ་མའི་རྩ་བ་སོགས་སུ་འབྱུང་བའི་ལྕེ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་མ་

ལག ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

limited liability com,econ ཚད་བཀག་འཇལ་སྒོ།	= རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཀམ་

པ་ཎིའི་བུ་ལོན་གྱི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་སྤྲོད་འཇལ་མི་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་

བབས་ཤིག

limiting friction phys ཚོད་འགོག་བརྡར་ཤུགས།	 = སྲ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་སྲ་

གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ། འགུལ་མེད་དུ་གནས་པ་དེ་སྒུལ་བར་བྱེད་པའི་ནུས་

ཤུགས་དེའི་དོ་མཉམ་ཁ་གཏད་ཀྱི་བརྡར་འགོག་གི་ནུས་པ།

linea nigra physiol སྦྲུམ་ཐིག = བུད་མེད་ལ་མངལ་སྦྲུམ་པའི་སྐབས་སུ་ལྟོ་བར་གཞུང་ཐིག་

ནག་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ཡི་མིང༌།

linear bot སྒྲོ་དབྱིབས།	= དཀྱུས་རིང་ལ་ཁ་ཞེང་ཆུང་བའི་ལོ་མ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

linear energy transfer phys ནུས་ཤུགས་ཐད་གཏོང༌།	= རྣམ་པ་ངེས་ཅན་གྱི་ནུས་ཤུགས་

ཤིག་གིས་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ངུ་ཞིག་བརྟོལ་རྗེས་བརྒྱུད་ལམ་

ཞིག་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་འགྱེད་འཕྲོ་བྱེད་སྟངས།

linseed bot ཟར་མ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ། རྩ་བ་དཀར་པོ་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་ཨ་ར་ལྟ་བུའི་ཁ་

སྤུ་ཡོད་པ། སྡོང་རྐང་ཕྲ་ལ་དམའ་བ་མང་པོ་ཚོམ་བུར་སྐྱེ་ཞིང་སྟོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་གྱེས་པ། ལོ་མ་

ལྗང་སྐྱ་ཆུང་ལ་སིབ་པ་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་རེས་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་འདབ་མ་ལྔ་རེ་འཆར་

བ། གང་བུ་ཆུང་ངུ་ཟླུམ་རིལ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་དམར་སྨུག་ཆུང་ངུ་ལེབ་མོ་སྣུམ་ཚི་ཅན་ཞིག་

འདོགས་ཀྱི་ཡོད། རི་གཤམ་དང། གྲམ་པ། ས་རྒོད་བཅས་སུ་སྐྱེ་ཞིང། གཙོ་ཆེར་ཞིང་ཁར་འདེབས་

འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

lipemia med ཁྲག་ཞག་འཕེལ་བ།	= ཁྲག་ནང་ཞག་གི་རྣམ་པ་འཕེལ་བའི་ནད་ཅིག

lipoma med ཚིལ་སྐྲན།	= ལུས་ཀྱི་ཚིལ་འཕེལ་ནས་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བའི་ནད་ཅིག

liquidation com ཧ་ལོག་བུན་འཇལ། = ཚོང་ལས་མཚམས་འཇོག་གམ། མ་རྩ་རྡིབ་ཚེ་དེ་དག་

གི་ཁར་དངོས་རྣམས་ཚོང་སྒྱུར་གྱིས་བུན་བདག་ལ་འཇལ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།
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liquidator	com	ཧ་ལོག་བུན་པ།	= དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁར་དངོས་ཚོང་སྒྱུར་གྱིས་

བུ་ལོན་གཙང་དག་བཟོ་རྒྱུར་དབང་ཚད་སྤྲོད་སའི་གང་ཟག

liquorice bot ཤིང་མངར།	= ཤིང་མངར་ལོ་མ་སྔོ་ལ་ཆུང༌། རྩ་བ་སེར་ལ་རོ་ནི་མངར། ཞེས་པ་

ལྟར་ལོ་མ་ལྗང་སེར་ནར་སྟབས་ཅན་ཡལ་ག་ནས་དྲང་ཐད་དུ་ཐོན་པ་དེ་སྐྱེ་སའི་ཁྱད་པར་གྱིས་

ལྡུམ་རར་སྐྱེས་པ་ཕོ་མཆོག་དང༌། ཆུ་འགྲམ་དུ་སྐྱེས་པ་མོ་དང༌། མ་ནིང་ནགས་ཀྱི་ཆུ་འགྲམ་དུ་

སྐྱེས་པ་དམན་པ་བཅས་ཀྱི་རྩ་བ་གཉེར་གསུལ་ཅན་ཕྱི་སྨུག་ལ་ནང་སེར་པོ་མངར་ཤད་ཆེ་བ་ཡིན།

literacy edu འབྲི་ཀློག་ཤེས་ཡོན། = དམིགས་བསལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་ནམ་

ཁྱད་ཆོས།

literary lit རྩོམ་རིག་གི།	= སྙན་རོྩམ་དང༌། སྒྲུང་དཔེ། ཟོླས་གར་སོགས་འབྲི་རོྩམ་གྱི་རིག་གནས་

དང་འབྲེལ་བའི།

literate	edu	༡།	འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན།	འབྲི་ཀློག་འཕེར་མཁན།	= ཡི་གེ་འབྲི་ཀོླག་འཕེར་མཁན་

གྱི་སྐྱེ་བོ། ༢།	འབྲི་ཀློག་ཤེས་པའི།	= ཡི་གེ་འབྲི་ཀོླག་འཕེར་བའི་རང་བཞིན། ༣།	ཤེས་མཁན།	= 

རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་སོྤྱད་ལྟ་བུའི་ཐོག་ལ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ནམ། 

རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

literature lit རྩོམ་རིག = ཟློས་གར་དང༌། སྙན་ངག སྒྲུང་དཔེ། ཚིག་ལྷུག་སོགས་བརྩམ་བྱ་གང་

ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཡིག་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་པའི་གནས།

lithium chem ལི་ཐི་ཡམ།	= མཉེན་ལ་ཡང་ཞིང་དངུལ་མདོག་ལྟར་དཀར་བ། གློག་རྫས་དང་

རྫས་གཞན་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས། རྡུལ་གྲངས། ༣  མཚོན་

རྟགས།  Li   

litigant law ཁ་མཆུ་རྩོད་མཁན།	= ཁ་མཆུ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

litigate law ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པ།	= ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུ གུ་དང༌། བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད། རྩོད་

པའི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་གྱོད་འཛུགས་པའམ། གཞན་གྱིས་གྱོད་འཛུགས་རྣམས་ལ་རང་ངོས་ནས་

འགོག་སྲུང་བྱེད་པ།

litigation law ཁྲིམས་གཏུག	ཁ་མཆུ།	= ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག

livelihood soc འཚོ་ཐབས། = ཟས་གོས་གནས་མལ་ལམ། འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
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དང་ཐབས་ལམ།

liver anat མཆིན་པ།	= དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བྲང་རུས་གཡས་ངོས་ཀྱི་རྩིབ་མའི་འོག་ན་མཆིན་དྲི་

དང་འབྲེལ་ནས་གནས་པའི་དྭངས་མ་དང༌། ཁྲག་གི་རྟེན་བྱེད་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག

living trust law གསོན་གནས་འཚོ་འཛིན། = ཁར་དབང་གི་བདག་པོ་རང་ཉིད་གསོན་པའི་

དུས་སུ་འཚོ་འཛིན་ཆེད་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ཏུ་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་བྱེད་ཚུལ།

living wage econ འཚོ་གནས་གླ་ཕོགས། = ཟས་གོས་གནས་མལ་ལྟ་བུ་འཚོ་གནས་ཆེད་དུ་

དགོས་ངེས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆེད་འདང་ངེས་ཀྱི་གླ་འབབ།

living will law གསོན་ཆེམས།	= གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ནད་གཞི་དྲག་པོའ་ིརྐྱེན་པས་སོ་སོའ་ི

འདོད་དོན་ནམ་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་བྱུང་ཚེ། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཇི་

འདྲ་བསྟེན་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འགན་དབང་སྤྲོད་ཕྱིར་རང་ཉིད་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡོད་

མུས་སྐབས་སྔོན་ཚུད་ནས་ལུགས་མཐུན་ས་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

local authority pol ས་གནས་དཔོན་རིགས།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆུང་ཁག་རིགས་འཛིན་

སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་སྣེ།

local government pol ས་གནས་སྲིད་གཞུང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་འཛུགས།

local time adm ས་གནས་ཀྱི་ཚོུད། = རང་ཉིད་གནས་སའམ་གཏན་གཞིས་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

ཀྱི་དུས་འཛིན་ཆུ་ཚོད།

lockout adm,econ སྒོ་བཀག	= སྦྱིན་བདག་གིས་བཏོན་པའི་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལ་

ངོས་ལེན་མ་ཞུས་བར་དུ། ལས་མི་རྣམས་ཕྱི་བཀག་གིས་ལས་ངོར་ཞུགས་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱེད་པ།

log book adm འགྲུལ་དེབ།	= གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་ཇི་བྱས་སྐོར་

ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་སའི་མ་དེབ།

logic phil གཏན་ཚིགས་རིག་པ། = རྟགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཤེས་པའི་དོན་ཤེས་

བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཤིག་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་ལྟ་བུ།

logo adm ལས་རྟགས།	= གཞུང་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ངོས་འཛིན་

བདེ་བླག་ཏུ་ཐུབ་པར་ལས་ཤོག་དང༌། ཚོང་ཟོག་སྟེང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མཚོན་རྟགས་སམ་



291 lotus root 

དཔེ་རིས།

long pepper bot པི་པི་ལིང༌།	དྲོད་སྨན།	= འདི་ནི་ཤིང་ཕྲན་ཆུང་ངུ་སྡོང་པོ་འཕྲེད་ལ་རྒྱས་

ནས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཡལ་ཕྲན་སྐྱེ་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ། འགའ་རེ་འདྲོང་པོ་དང་ཡང་

རེ་འགའ་འཁྲིལ་ཏེ་ཚིགས་པ་སྐྲངས་པ་ལྟར་སྐྱེ། ཡལ་ཕྲན་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིགས་

པ་ནི་སྨད་ནས་སྐྱེ། ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་རྩེ་རྣོ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། མཐའ་སྙོམས་ཤིང་ངར་

བ་རིང་པོ་སྡོང་པོའ་ིམཚམས་ནས་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང། མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོའ་ིམདོག་

ལྗང་སེར་ལ་མཉེན་པ། ཟེའུ་འབྲུ་མོ་རིང་ལ་སེར་བ། འབྲས་བུ་མདོང་དབྱིབས་ལྕགས་ཟེ་འདྲ་བ་

མང། འབྲུ་གུ་རིལ་ལ་བརྩེགས་ནས་བང་རིམ་འཆར་བ། མདོག་དམར་ཞིང་སྨིན་མཚམས་སུ་

ནག་པོར་འགྱུར་རོ།

longitude geog གཞུང་ཐིག	= སའི་གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག་ནས་ཤར་དང་ནུབ་ཏུ་བརྩི་བའི་

རྒྱང་ཐག

longitudinal wave phys གཞུང་རླབས།	= སྒྲ་རླབས་ལྟ་བུའི་རླབས་ཤིག་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་

ཡུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྲ་རྡུལ་སྦིར་སྒུལ་བྱེད་སའི་ཁ་ཕྱོགས་དེར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་ཚུལ།

lord astrol བདག་གཟའ།	= ཁྱིམ་མམ་གཟའ་སྐར་སོ་སོའ་ིབདག་པོ་སྟེ། ལུག་དང་སྡིག་པའི་

བདག་པོ་མིག་དམར་ཡིན་པ་ལྟ་བུ།

lordosis med ད་རྒན་ཕྱིར་དགྱེ།	= རླུང་ནད་ཀྱི་རིགས་ཉི་ཤུའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རླུང་ནད་རྒྱུངས་

པའི་གནས་སུ་གཙོ་བོར་ཞུགས་ནས་བྲང་གི་རུས་པ་འབུར་ཞིང་ལྟག་པའི་ཞབས་ཀྱི་གཉའ་བའི་

རུས་པ་ཐུང་ཐུང་དུ་གྱུར་ནས་ལྟག་པ་དགྱེ་བར་གྱུར་པ་ཞིག་གོ། སྨན་གཞུང་དུ། ད་རྒན་ཕྱིར་དགྱེ་

བྲང་འབུར་གཉའ་བ་ཐུང༌། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

lotus bot པད་མ།	= འདམ་སྐྱེས་མེ་ཏོག ལོ་མ་ཆེ་ལ་སྒོར་མོ། རྐང་རྩ་ཆུ་ནང་དུ་ཕིཊ་ ༣ ནས་ ༦ 

བར་ཟུག་པ། མེ་ཏོག་དཀར་དམར་ཟིང་སྐྱ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ། མེ་ཏོག་ཆེ་བ། ཁ་ཞེང་ཨིན་ཅི་བཅུ་

གཉིས་ཙམ་ལ་དྲི་ཞིམ་པ། ཉི་མ་ཤར་དུས་ཁ་ཕྱེ་བ་བཅས་སོ།

lotus root bot པད་རྩ། = མེ་ཏོག་པད་མའི་རྩ་བ་སྟེ། ས་བབ་དམའ་ཞིང་གནམ་གཤིས་དྲོ་བའི་

ཡུལ་གྱི་ཆུ་རྫིང་དུ་སྐྱེ་ཞིང༌། བཙོ་བའམ་བརྔོ་གཡོ་བྱེད་ཆོག་ལ། ཁུ་ཐང་བཟོ་བ་དང་རྗེན་པར་ཡང་

ཟ་རུང༌།
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lounge	adm	ལྷོད་ཁང༌།	= མགྲོན་ཁང་དང༌། གནམ་ཐང༌། གློག་བརྙན་ཁང་སོགས་སུ་མི་རྣམས་

ལྷོད་དལ་ལམ་སྒུག་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁང་པ།

love-lies bleeding bot རྒྱ་ཤོ།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བའི་ཕྱི་ཁམ་ནག ནང་སེར་པོ་ཆུ་རྩའི་མདོག་འདྲ་བ། ཕྲ་སྦོམ་མདའ་སྨུག་ཙམ་

འདྲོང་ལ་རིང་ཞིང་ཁོང་སོབ་པར་སྤྱིར་བཏང་ཡལ་ག་མེད། ལྕུམ་དང་ཆུ་ལོ་ཤོ་མང་སོགས་ཀྱི་མེ་

ཏོག་དང་འདྲེས་པའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་ཡོད།

lower chamber pol གྲོས་ཚོགས་འོག་མ།	= གྲོས་ཚོགས་ཁ་ཤས་ནང་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་

ཡོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་སྟེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན།

lower class soc གྲལ་རིམ་འོག་མ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གོ་གནས་སམ་རིམ་པ་དམའ་བ་དང༌། 

དཔལ་འབྱོར་ཉུང་ཤོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ།

lower house = lower chamber ལ་ལྟོས།

loyal pol ལ་ཞེན་ཅན།	དམ་ཚིག་ལྡན་པ།	= སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་བམ། སྲིད་གཞུང༌། དབང་སྒྱུར་བ་

ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དམ་ཚིག་དང་དགའ་ཞེན་ལྡན་པ།

loyalty pol ལར་ཞེན།	 དམ་ཚིག	 ལ་རྒྱ།	= ཤ་ཚ་དང༌། ཞེན་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་

ཁྱད་ཆོས།

lubricant mech འཇམ་རྫས།	= འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་

བརྡར་ཤུགས་གཅོག་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་སྣུམ་དང་ཞག་ཚི་ལྟ་བུའི་དངོས་རྫས་ཤིག

lumber vertebra anat སྐེད་ཚིགས།	= རྒྱབ་ངོས་སྒལ་གཞུང་མན་དང༌། མཚང་རུས་ཡན་གྱི་

མཁར་ཚིགས་ལྔ་ཡོད་པའི་སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས།

luminaries astrol,astron འོད་ལྡན།	= འོད་འབྱིན་པའི་གཟའ་སྐར་ཏེ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ།

luminous intensity phys གསལ་ཚད།	འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད།	= ཁ་ཕྱོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་

འོད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཤིག་ནས་སྤྲོ་བའི་འོད་ཀྱི་གསལ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང༌།

lump sum adm སྤོམ་དངུལ།	= གླ་ཕོགས་ལྟ་བུ་སྐབས་མཚམས་དུམ་བུར་བགོས་པ་མ་ཡིན་པར་

དུས་གཅིག་རང་ངམ། སྡེབ་གཅིག་ཏུ་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབབ།
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lunar day astrol ཚེས་ཞག	= བོད་རྩིས་རིག་པའི་ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བསྟན་པའི་

ཚེས་ཞག་སྟེ། ཟླ་བའི་དཀར་ནག་གི་ཆའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཡོངས་རོྫགས་སོྐར་བར་ཚེས་ཟླ་གཅིག་

འགོར་བ་ལས་ཞག་གཅིག་གི་ཚད།

lunar eclipse astrol ཟླ་འཛིན།	 = མཚན་མོར་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་གྱི་གྲིབ་མས་

བསྒྲིབས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ཤིག

lunar month astrol ཚེས་ཟླ། = ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་

གནམ་གང་བར་གྱི་དུས་ཡུན། རགས་པར་ཞག་ཉེར་དགུ་དང་ཕྱེད།

lung anat གློ་བ།	= དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བྱང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་ཆར་སྙིང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་ཏེ། 

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག

lupin bot ལུ་པིན།	 = མེ་ཏོག་འདི་བྱང་པེ་སི་ཕིག་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང༌། སྔོ་འདི་ལ་དམིགས་

བསལ་ས་བཅུད་བཟང་པོ་བཟོ་བར་ཁྱད་ནུས་ལྡན་ལ། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་

ཟུར་དུ་ས་གཞི་བརྟན་པོ་བཟོ་བ་ལའང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྔོ་འདི་རིང་ཚད་ཕལ་ཆེར་མི་

ཊར་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་ལ། མེ་ཏོག་རྣམས་ཧ་ཅང་མཛེས་ལ་མདོག་ཟིང་སྐྱ་དང་སྔོན་པོ། 

མུ་མེན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

lus-zungs-bdun physiol ལུས་ཟུངས་བདུན། = ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་སོགས་ལུས་འཛིན་པར་

བྱེད་པའི་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་བདུན་གྱི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ལུས་ཟུངས་དྭངས་མ་དང༌། ཁྲག ཤ ཚིལ།  

རུས་པ། རྐང་མར། ཁུ་བ་བཅས་བདུན་ནོ།

lymph physiol རྨེན་གཤེར། = རྨེན་སྦུག་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་མདོག་མེད་དྭངས་གསལ་གྱི་གཤེར་ཁུ་

ཞིག་སྟེ། དེ་ནང་ཕྲ་ཕུང་དག (ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ་དང། དྭངས་མ། ཁྲག་ཕུང་དམར་པོའ་ིཆ་ཤས་) 

ཡོད་ཅིང༌། དེས་ན་ཚ་དང་གཉན་ཁར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

lymph node anat རྨེན་བུ།	= དབྱིབས་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀྱི་སྐེ་མཇིང་དང༌། 

མཆན་འོག སྣེ་ས། མིག་ཟུར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་ཆུ་གཤེར་གྱི་ལས་བྱེད་མཁན་ཚིལ་གྱི་

རིགས་མདོག་སྔོ་ནག་ཅན་གྱི་མིང༌། དེ་ནི་རྨེན་བུའི་གཤེར་ཁུ་དང་ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོའ་ིའབྱུང་

ཁུངས་ཡིན།

lymphadenitis med རྨེན་བུའི་གཉན་ཚད། = རྨེན་བུར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།
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lymphadenopathy med རྨེན་བུ་སྐྲངས་པ། = རྨེན་བུ་རྣམས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་ཡུན་

རིང་སྐྲངས་ཤིང་ཆེར་རྒྱས་པའི་དོན།

lymphedema med རྨེན་གཤེར་འགགས་པ།	= རྨེན་བུའི་མ་ལག་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་ལུས་ཀྱི་གནས་ངེས་ཅན་ལ་ཆུ་བསགས་པ་དང་ཕུང་གྲུབ་སྐྲངས་པའི་ནད་ཅིག དེ་ལ་རྨེན་

སྦུག་འགགས་པའང་ཟེར།

lymphoma med རྨེན་འབྲས།	རྨེན་བུའི་འབྲས།	= མགོ་ནད་ཕལ་པ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། 

རྨེན་བུའི་ཕུང་གྲུབ་རྣམས་མ་རུལ་བར་འཕེལ་ནས་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བའི་ངོ་བོ་སྐྲངས་པ་སྲ་ཞིང་

འདྲིལ་བ་གཏིང་ལ་ཟུག་ཡོད་ཅིང་འཕེལ་འགྲིབ་ཆུང་བའི་འབྲས་ནད་ཅིག

lyrate bot ལི་ཡར་དབྱིབས།	= ལོ་མའི་དབྱིབས་རྩེ་མོ་ཅུང་ཆེ་ཞིང་སྨད་ཕྲ་བ་ལི་ཡར་རོལ་ཆ་

འདྲ་བ་ཞིག

                                   
                               M  m

machine mech འཕྲུལ་འཁོར།	འཕྲུལ་ཆས།	= ལྷུ་ལག་མང་པོ་བསྒྲིགས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། 

དངོས་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའམ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་པའི་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། ཡོ་བྱད་

རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

machinist mech ༡།	འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་པ།	= འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག 

༢།	འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་མཁན། = འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་མཁན་ནམ། བཟོ་བཅོས་རྒྱག་མཁན་གྱི་

སྐྱེ་བོ།

macroclimate meteor རྒྱ་ཁྱབ་གནམ་གཤིས། = ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོར་གཅིག་གྱུར་དུ་ཁྱབ་

པའི་སྤྱིར་བཏང་གནམ་གཤིས།

mactation ca དམར་མཆོད།	= སེམས་ཅན་བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་མཆོད་པར་འབུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

madder bot མདོག་བསྒྱུར།	 བཙོད།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
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ཞིང༌། རྩ་བའི་མདོག་དམར་ཞིང་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཚིགས་པ་མང་བ་ཁོག་སྟོང༌། ཕྱིར་སྐྱི་ལྤགས་དཀར་

པོས་བཏུམས་པ། སྡོང་པོ་གྲུ་བཞི་ལྗང་ལ་ཅུང་རིང་བར་སྤུ་དཀར་རྩུབ་པོས་ཁྱབ་པ་ས་ལ་ཉལ་ཏེ་སྐྱེ་

བ་དང༌། ཤིང་ཕྲན་སོགས་ལ་འཁྲིལ་སྟེ་སྐྱེ་བ་མང༌། མེ་ཏོག་སེར་སྐྱ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་སྡོང་

པོའ་ིརྩེ་ནས་འཆར། ཁུ་བ་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་རིལ་མོ་སྲན་མ་ཙམ་ཡོད།

magazine jrn, prn བརྙན་དེབ།	= ཟླ་བའམ་བདུན་ཕྲག་ནམ་ཡིན་ལ་འབྲི་རྩོམ་དང༌། སྒྲུང༌། 

འདྲ་པར། ཁྱབ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོགས་པའི་དཔེ་དེབ་སྲབ་མོ་ཆེ་གྲས་རིགས་ཤིག

magnet phys ཁབ་ལེན།	= ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་བསྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག

magnetar phys ཁབ་ལེན་སྐར་མ།	= ནུས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ལྡན་པའི་

བར་རྡུལ་སྐར་མ་ཞིག་སྟེ། དེས་གྭ་མ་དང་ཨེཀ་སེ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་གཏོང་བྱེད་པ་ཡིན།

magnetic compass phys ཁབ་ལེན་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ།	= ཁབ་ལེན་གྱི་མདའ་འགུལ་

སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁབ་ལེན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་བརྡ་སྟོན་བྱེད་པར་

བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

magnetic declination phys ཁབ་ལེན་བར་ཁྱད།	= སའི་གོ་ལའི་སྟེང་གི་གནས་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་ཏུ་ཁབ་ལེན་བྱང་ཕྱོགས་དང་དོན་དངོས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་དབར་གྱི་བར་ཁྱད།

magnetic field phys	ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར།	= གློག་ཟུངས་གཡོ་འགུལ་གྱི་དབང་གིས་འགྱུར་ལྡོག་

འགྲོ་བཞིན་པའི་གློག་ནུས་ཁྱབ་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ནུས་ཤུགས་ཁྱབ་སའི་ཁྱོན།

magnetic flux phys ཁབ་ལེན་ནུས་རླབས།	= ཤུགས་ཀྱི་ཐིག་རིམ་གྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་

སྟོན་བྱས་པའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནུས་ཤུགས།

magnetic force phys ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས།	= ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་འགུལ་བཞིན་

པའི་གློག་ཟུངས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་ཁབ་ལེན་སྣེ་ཞིག་ཕར་འབུད་པའམ་ཚུར་འཐེན་པའི་ནུས་པ།

magnetic head phys,mech སྡུད་མགོ།	= ཁབ་ལེན་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་

དན་གྲངས་རྣམས་སུབ་པ་དང་། ཀློག་པ། གསར་དུ་འབྲི་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་

ཡོ་ཆས་ཤིག

magnetic meridian phys ཁབ་ལེན་གཞུང་ཐིག = འདི་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་

གཉིས་ཀར་རྒྱུ་བའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱི་ཐིག་ཅིག
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magnetic needle phys,mech ཁབ་མདའ།	ཁབ་ལེན་གྱི་མདའ།	= ཕྱོགས་སྟོན་ཡོ་ཆས་

ནང་བཀོལ་བའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཐུར་མདའ་ཞིག འདིའི་འགུལ་

སྐྱོད་ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་སྣེ་ལྷོ་བྱང་གི་ཁ་ཕྱོགས་བརྡ་སྟོན་བྱེད།

magnetic north phys ཁབ་ལེན་བྱང་ཕྱོགས།	= ཁབ་ལེན་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་ཞིག་གིས་

བརྡ་སྟོན་བྱས་པའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་བྱང་སྣེའི་ཕྱོགས།

magnetic pole phys ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ།	= ལྷོ་དང་བྱང་གི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བའི་ལྕགས་ཁབ་ལེན་གྱི་

ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་སའི་སྣེ་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག

magnetic resonance imaging (MRI) phys ཁབ་ལེན་གློག་པར།	ཨེམ་ཨར་ཨཱའི།	

= གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་

ལྟ་བུའི་ཤ་གནད་གཉེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བརྙན་པར་ལེན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག དེ་ཡང་གཟུགས་པོ་

དེ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་དུ་བཅུག་སྟེ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནས་

བྱུང་བའི་བརྡ་སྦྱོར་ཕྲ་མོ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ། ཀམ་པུ་ཊར་གྱིས་ལས་སྣོན་བགྱིས་ཏེ་བརྙན་པར་དུ་

ཕབ་ལེན་བྱེད་དོ།

magnetic reversal phys ཁབ་ལེན་གོ་ལྡོག	= སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རའི་འགྱུར་

ལྡོག་ཅིག་སྟེ། སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་སྣེར་ཁབ་ལེན་གྱི་བྱང་སྣེ་དང༌། སའི་གོ་ལའི་བྱང་སྣེ་དང་ཁབ་

ལེན་གྱི་ལྷོ་སྣེ་དང་ཁ་ཕྱོགས་འགྲིག་ཚུལ།

magnetism phys ༡།	ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས།	= ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཤུགས་

རྐྱེན།  ༢།	ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ།	= ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རས་བསྐྲུན་པའི་ནུས་ཤུགས།

magnetohydrodynamics phys ཁབ་ལེན་གཤེར་སྒུལ་རིག་པ། = གློག་ནུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པའི་གཤེར་རྒྱུན་མྱག་མ་དང་། ལྕགས་ཞུན་སོགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་

བའི་གློག་ནུས་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རའི་འགྱུར་ལྡོག་དཔྱད་རིག

magnetometer phys ཁབ་ལེན་འཇལ་ཆས།	= ཁྱབ་རའི་ཤུགས་ཚད་དང་ཁ་ཕྱོགས་འཇལ་

བའི་ཡོ་ཆས།

magnetoreceptor phys ཁབ་ལེན་ཚོར་བྱེད། = ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་

པོའམ་ཡོ་ཆས་ཤིག བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་ཐག་རིང་པོར་ཁ་ཕྱོགས་འཚོལ་སྐབས་དུད་འགྲོ་འགའ་རེར་ལྡན་
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པའི་སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ་ལྟ་བུ།

magnetoresistance phys ཁབ་ལེན་འགོག་ཤུགས། = ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་ཡོད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ལྕགས་ཤིག་གི་འགོག་ཤུགས་འཕེལ་ཚུལ། ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་དེས་གློག་རྡུལ་གྱི་རྒྱུ་ལམ་

འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ་ཡིན།

magnetosphere phys ཁབ་ལེན་གོ་ལ།	= སའི་གོ་ལ་དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་ལྡན་པའི་

གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མངའ་

ཁུལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་ཉི་མའི་རླུང་ནང་གི་གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་རྣམས་ཉི་མའི་ཁབ་ལེན་

ཁྱབ་རས་མ་ཡིན་པར་གཟའ་སྐར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་རས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

magnetron phys ཁབ་ལེན་སྟོང་སྦུབས།	= ཕྲ་རླབས་སྤེལ་སྐྲུན་བྱ་ཕྱིར་གློག་དང་ཁབ་ལེན་

ཁྱབ་རས་གློག་རྡུལ་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སའི་སྟོང་སང་ཤེལ་སྦུབས་ཤིག

magnification phys སྐྱེད་ཚད།	= དངོས་པོའ་ིཆ་ཚད་དང་དེའི་སྣང་བརྙན་གྱི་ཆ་ཚད་དབར་

གྱི་བསྡུར་ཚད།

maiden name soc བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མིང༌། = གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་གོང་གི་བུད་མེད་རང་

གི་གྲོང་མིང་ངམ་རུས་མིང༌།

maidenhair fern bot རྩྭ་རྨ་མདོངས།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རིགས་ཤིག་

ཡིན། སྔོ་ལྡུམ་རིང་ཐུང་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༣༠ ཙམ་ཡོད་ཅིང༌། ལོ་མ་ལྗང་ལ་སེར་མདངས་ཅན་རེས་

མོས་སུ་སྐྱེ་བ་ཉག་ག་སོག་ལའི་ཁ་འདྲ་བ་ཡལ་ཕྲན་ཕྲ་ལ་མཉེན་པ་ཞིག

mailing list adm ཡིག་འབྲེལ་ཐོ་གཞུང༌།	= དམིགས་བསལ་ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལ་སོགས་

པ་སྦྲག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་གཏང་སའི་ཁ་བྱང་གི་ཐོ་གཞུང༌།

main office adm ལས་ཁུངས་ཨ་མ།	= ཚོང་དོན་གྱི་ལས་དོན་ལྟ་བུ་སྟངས་འཛིན་དང༌། ལྟ་སྐྱོང་

བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ།

maintenance adm བདག་གཅེས།	= རྒྱུན་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་དང༌། བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་བཟང་པོར་ཉར་ཐབས་བྱེད་ཚུལ།

maize bot ཨ་ཤོམ།	མ་རྨོས་ལོ་ཏོག = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་ལོ་ཏོག་གི་རིགས་ཏེ་བཟའ་འབྲུའི་གྲས་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་མཐོ་ལ་དྲང་བ་ཚིགས་མཚམས་དུ་མ་ཅན། ལོ་མ་རལ་གྲིའི་
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དབྱིབས་ཅན་ཞེང་ཆེ་ཞིང་དཀྱུས་རིང་བ་ཡོད། དེའི་འབྲས་བུ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ཟེར་བ་དེའོ།

major combination astrol འཕྲོད་ཆེན།	= གཟའ་དང་ཟླ་སྐར་འཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་

འཕྲོད་སྦྱོར་ཉེར་བརྒྱད།

majority ༡།	 pol མང་མོས།	= འོས་ཤོག་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་གྲངས་མང་

བའི་ཁྱོན་འབོར། ༢། soc	ན་ཚོད་ལོན་པ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དར་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་

པའི་ལོ་ཚད་ཟིན་ཞིང༌། དེ་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་ན་ཚོད།

majority decision pol མང་མོས་ཐག་གཅོད།	= སྡེ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་

པའི་ཐག་གཅོད།

maladministration adm འཛིན་སྐྱོང་གོ་ལོག	= དྲང་བདེན་དང༌། ཁྲིམས་དཔྱད། དོ་ཁུར་

སོགས་ཀྱིས་ཕོངས་ཤིང༌། དོན་གོ་མ་ཆོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང༌།

malbehaviour psycho སྤྱོད་ལོག	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱ་མི་རུང་བར་བརྩི་བའི་ཚུལ་

མིན་གྱི་སོྤྱད་པ།

malice phil,psycho ངན་སེམས།	གནོད་སེམས།	= གཞན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་འདོད་

པའམ། ཡང་ན་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་འདོད་པའི་སེམས།

malicious psycho ངན་སེམས་ཅན།	ངན་པ་ཁོག་བཅུག = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་མི་སྐྱིད་པའམ། 

འཚེ་བ་བྱེད་འདོད་པའི་བསམ་པ།

malignant tumor med འབྲས་སྐྲངས།	= དྭངས་མ་མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ཟུངས་དོན་

སྣོད་ཀྱི་གནས་ངེས་མེད་དུ་གོང་བུར་འདྲིལ་ནས། ལུས་ཟུངས་ཀྱི་དྭངས་མའི་བཅུད་རྫས་རྣམས་

འཇིབ་འཐེན་བྱེད་པ་དང་ད་དུང་ཁྲག་རྩ་དང་རྨེན་བུའི་བརྒྱུད་ནས་གནས་གཞན་དུ་མཆེད་འགྲོ་

བའི་ནད་ངན་ཞིག

malleability phys,metall	རྡུང་སྙོད་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས།	= ལེབ་བརྡུངས་ཀྱིས་བཟོ་དབྱིབས་

འདྲ་མིན་དུ་བཅོས་ཐུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་རྣམས་ལ་ལྡན་པའི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས།

mallow bot རྒྱ་ལྕམ།	= འདི་ལྡུམ་རར་སྐྱེ་ལ་དབྱིབས་ཕོ་ལྕམ་ལྟར་ལས་ལོ་སྡོང་སོགས་ཆུང་བ་

ཡིན། འདི་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱ་དཀར་ཅན་དང༌། རྒྱ་སྨུག་སྐམ་ནས་སྔོན་པོར་འགྲོ་བ་གཉིས་ཡོད།

malnutrition med བཅུད་ཟད།	= ལུས་པོར་གནོད་གཞིར་གྱུར་པའི་བཅུད་རྫས་མི་ལྡན་པའི་
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ཟས་ཤུགས་ཆེར་བསྟེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན།

malpractice adm བྱེད་སྟངས་གོ་ལོག	ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད།	= ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཚུལ།

maltreat adm སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བ། = གདུག་རྩུབ་བམ། དྲག་པོའ་ིལམ་ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་བ།

maltreatment	adm	སྡུག་སྦྱོང༌།	= སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་མ་རུངས་པའམ། དྲག་རྩུབ་ཀྱིས་ལམ་

ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་ཚུལ།

mammal zool ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས།	འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས། = ཆེས་མཐོ་རིམ་གྱི་སྒལ་ལྡན་

ཁྲག་དྲོན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཏེ་མའི་འོ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བར་བྱེད་པ་དང༌། ལུས་ལ་བ་

སྤུས་ཁྱབ་པ། ཆེས་དམའ་རིམ་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཁག་ཅིག་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་

ཐམས་ཅད་མངལ་ལས་སྐྱེས་པའོ།

mammogram med ནུ་མའི་གློག་པར།	 = ནུ་མའི་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་དུ་གོླག་པར་དམིགས་

བསལ་ཞིག་གི་མིང༌།

management adm ༡།	འཛིན་སྐྱོང༌།	བཀོད་འདོམས།	= སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ཚོང་ལས་ལྟ་

བུ་གང་ཞིག་གི་འཆར་འགོད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢།	འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས།	འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས།	= ཀམ་པ་ཎི་བཀོད་སྒྲིག་དང༌། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་

མིའི་སྡེ་ཁག

manager adm དོ་དམ་པ།	 བཀོད་འདོམས་པ།	= སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་

འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་གང་ཟག

mandate adm,pol བཀའ་ཁྱབ།	= གཞུང་འབྲེལ་ལམ་དབང་འཛིན་པའི་བཀའ་ཁྱབ་

ལམ་སྟོན།

mandatory adm,pol མ་བྱས་ཀ་མེད།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག ངེས་པར་དུ་བྱ་

དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་པའི།

mandible anat	མ་མགལ་རུས་པ། = འགྲམ་པའི་རུས་པ་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀྱི་འོག་མ།

mango bot ཨཱམ།	ཨམྲ། = ཨ་འབྲས་ཤིང་སྡོང་ཆུང་བ་ལ། ལོ་མ་ལྕུམ་གྱི་ལོ་མ་འདྲ། མེ་ཏོག་སྔོན་

པོ་གདུགས་ལྟར་ཕུབ། འབྲས་བུ་ཤ་བའི་རླིག་པ་འདྲ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། མངར་བའི་འབྲས་བུའི་ནང་
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ཚི་གུ་ནར་མོ་ཕྱིར་རི་དྭགས་ཀྱི་སྤུ་འདྲ་བ་རྩ་རིས་ཅན་གྱི་ནང་དུ་ས་བོན་འདབ་མ་གཉིས་ཁ་སྦྱོར་

ཅན་ཞིག

manifesto adm,pol བསྒྲགས་གཏམ། = དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲིག་

འཛུགས་གང་ཞིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ། སྲིད་བྱུས་སོགས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་

གསལ་བསྒྲགས།

manning levels econ ལས་མིའི་མཁོ་ཚད། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་

དུས་ཚོད་དམ། ནུས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པར་མཁོ་

བའི་ལས་མིའི་གྲངས་འབོར།

manpower econ མི་ཤུགས།	= ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མཐིལ་ཕྱིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁོ་

བའི་ལས་མིའི་ནུས་པ།

manpower planning econ མི་ཆ་འཆར་འགོད།	= ལས་འཆར་ཞིག་གི་ཆེད་དུའམ། 

ཡང་ན་དུས་ནམ་ཞིག་རིང་སྒྱུ་རྩལ་འདྲ་མིན་ལྡན་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣའི་གྲངས་ཇི་ཙམ་མཁོ་

མིན་དང༌། ཆེད་ལས་པ་དེ་དག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གྱི་སྒོ་ནས་འཐོབ་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་འཆར་

གཞིའམ་ཚོད་དཔག

manpower requirements econ མི་ཆའི་དགོས་མཁོ།	= སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཁ་གསལ་

མིང་སྨྲོས་བྱས་པའི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་མཁོ་བའི་མིའི་ནུས་པའི་དགོས་མཁོ།

manslaughter soc ལག་ཐལ་གསོད་ཉེས།	ཐལ་བསད། = སྔོན་ཚུད་ནས་འཆར་གཞི་མེད་

པར་མི་གསོད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག

manual adm ༡།	ལག་པའི། = གློག་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་མ་ཡིན་པར་ལག་པ་དང་འབྲེལ་

བའི། ༢།	ལག་དེབ། =  དམིགས་བསལ་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་བྱ་ཐབས་འཁོད་པའི་

དེབ་ཆུང༌།

manual labour com ལུས་རྩོལ།	= དམིགས་བསལ་ལག་རྩལ་མེད་པའི་ལས་ཀ་སྟེ། འཕྲུལ་

ཆས་སོགས་མ་ཡིན་པར་ལག་པ་ཁོ་ནས་བྱས་པའི་ཤུགས་ལས།

manual skill adm ལག་རྩལ།	= ལས་ཀའམ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ལག་ལེན་ནང་རང་

གི་ལག་པས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ།
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manufacture com,econ བཟོ་སྐྲུན། = དངོས་རིགས་གསར་བཟོའམ། ཉེར་མཁོའ་ིཡོ་བྱད་སྣ་

ཚོགས་བཟོ་འདོན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

manuscript arv,lit ༡།	མ་ཟིན།	= ཡིག་རིགས་སོགས་ཀྱི་རྩ་བའམ་ཕྱི་མོ། ༢།	བྲིས་མ། = 

དཔར་སྐྲུན་གསར་གཏོད་མ་བྱས་གོང་དུ་ལག་པས་བྲིས་པའི་དེབ་དང༌། ཡིག་ཆ་རྙིང་རིགས།

map geog,edu ས་བཀྲ།	ས་ཁྲ།	= ཡུལ་གྲུའི་ས་ཆུ་རི་ཀླུང་སོགས་ཆགས་ཚུལ་བཀོད་པའི་རི་མོ།

map projection geog,edu འབུར་རིས་ས་ཁྲ།	= ཕྱོགས་ཆ་གསུམ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་

ཞིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་གྱིས་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་རི་ཀླུང་སོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕྱོགས་ཆ་གཉིས་

ལྡན་ཀྱི་རྣམ་པར་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

margin ༡།	 prn ཟུར་མཐའི་སྟོང་ཆ།	= བྲིས་བཀོད་དམ། དཔར་འཁོད་ཟིན་པའི་ཤོག་

བུའི་ཟུར་གྱི་སྟོང་ཆ།	༢།	com	བར་ཁྱད།	= མ་གནད་དང༌། ཚོང་སྒྱུར་རིན་འབབ་དབར་

གྱི་ཁྱད་པར།

marigold bot མེ་ཏོག་སེར་ཆེན།	= འཁྲུངས་དཔེར། མཁའ་འགྲོ་གསང་སྨན་སེར་ཆེན་པ།  ལོ་

མ་སྔོ་ལྗང་ཕྱི་རྒྱབ་སྐྱ། རྒྱ་ཁུར་ལོ་མའི་ཕྱོགས་དང་ཉེ། རྩ་བ་སེར་པོ་འོ་མ་ཅན། སྡོང་པོ་དཔལ་གང་

པ་དང་འདྲ། མེ་ཏོག་སེར་དབྱིབས་རྒྱ་མེན་འདྲ། འབྲས་བུ་བདུད་རྩིའི་གའུ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ།

marital status soc གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་མིན།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཆང་ས་རྒྱག་ཟིན་པའམ་མ་ཟིན་པའི་

གནས་སྟངས།

market price econ,com ཡུལ་ཐང༌།	ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང༌། = ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཁྲོམ་རའི་

ནང་གི་དངོས་ཟོག་གི་རིན་ཐང༌།

marksheet edu ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ།	= སོླབ་ཚན་དང༌། རིག་ཚན་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འབྲས་ཨང་ཀི་

ཇི་ཐོབ་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ།

marriage certificate law གཉེན་སྒྲིག་ལག་ཁྱེར།	= སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་ཆང་ས་བརྒྱབ་

པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ།

marrow bot ཛུ་ཀི་ཀ་པེད། = འདི་ནི་འཁྲི་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དངོས་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་

ནས་སམ་ས་ངོས་ལ་རིང་པོར་བརྐྱངས་ནས་སྐྱེ་བ། རྩ་བར་ཟུར་དོད་ཅིང་ཚིགས་ཁ་སྦོམ་ལ་ཁོང་
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སྟོང་ཅན་ཨ་ར་ལྟ་བུའི་རྩ་ཕྲན་ཐོགས་པ། ལོ་མ་འཇོང་དབྱིབས་ཆེ་ལ་ལེབ་པ་ཉག་ག་ཅན་ལོ་རྐང་

རིང་པོ་ཡོད་ཅིང་རེས་མོས་ཚུལ་དུ་ཁ་དབྲག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང༌། ལོ་ཕུང་མཐུག་ཅིང་ལོ་སྡོང་ཡོངས་

རྫོགས་ལ་སྤུ་རྩུབ་ཕྲ་མོས་ཁེངས་པ། ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་མེ་ཏོག་སེར་པོ་རྩ་རིས་ཅན་འདབ་

མ་ལྔ་རེ་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་དང་ཆུང་བ་ནར་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཅན་

རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པར། ཕྱི་ཤུན་ཁ་དོག་སྔོ་ལྗང་ཁྲ་རིས་དོད་པའམ་ལྗང་ཁྲ་རིས་དོད་པའམ་ལྗང་

ནག་དང་སེར་པོ་ཅི་རིགས་འབྱུང་ཞིང། ནང་ཤའི་ཁ་དོག་དཀར་པོའམ་སེར་ལྗང་ཡིན།

mars astron,astrol མིག་དམར།	= ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་གསུམ་པ་དང༌། རྩིས་ལུགས་

གཟའ་ལྔའི་སྐབས་དྲག་གཟའ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅིག

marsh marigold bot	རྟ་མིག	སེར་ཆེན།	= རྟ་རྨིག་རྨ་གསོ་རུས་སྦྱོར་རྩ་སྒོ་འགེགས། རྟ་མིག་

བྲག་གི་རྩ་བར་སྐྱེ། ལོ་མ་ཉི་དགའི་ལོ་མ་འདྲ། མེ་ཏོག་རྟ་ཡི་རྨིག་པ་འདྲ། ཞེས་པ་ལྟར་དབྱིབས་ལ་

ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་མེ་ཏོག་སེར་པོ་ཞིག་གོ།

martagon lily bot སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག	= ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང། རྩ་བ་དཀར་པོ་ཤའི་རྒྱུས་པའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་མང་ཞིང་ཉ་ཁྲབ་ཀྱི་འདབ་ལྷེ་གཅིག་

གིས་གཅིག་བཏུམས་ནས་གོང་བུ་ལྟར་ཆགས་པ་དང། སྡོང་པོ་རྐྱང་པ་འདྲོང་ལ་མདོག་སྨུག་ཅིང་

རྩུབ་པར་སྤུ་དཀར་ཐར་ཐོར་ཡོད་ལ་ཡལ་ག་མེད། ལོ་མ་ལྗང་ནག་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཀྱི་མཐའ་

མཉམ་ཞིང་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀའི་རྩ་རིས་རྩུབ་ཅིང་ངར་བ་མེད་ལ་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་ཞིང། མེ་

ཏོག་ལི་དམར་འདབ་མ་ལྔའམ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་ཕྱིར་ལྟེབ་ཅིང་ནག་ཐིག་ཡོད་པ་དང། དྲི་མི་ཞིམ་

པ་ཞིག་གོ།

martyr	pol	ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་གི་དཔའ་བོ།	དཔའ་བོ་དམ་པ།	= རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 

མི་རིགས། བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་བྱས་རྗེས་སམ། སྙིང་སྟོབས་

ཅན་གྱི་མི་སྣ།

martyrdom pol ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང༌།	རང་སྲོག་བློས་གཏོང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་དང༌། དམངས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

mascular distrophy med ཤ་གནད་ཉམས་པ།	= ལུས་ཀྱི་ཤ་གྲིམ་རྣམས་རིམ་བཞིན་རྒུད་

འགྲོ་བའི་གཅོང་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རྟགས་སུ་ཤ་གྲིམ་གྱི་ནུས་པ་སྐྱོ་བའམ་ཉམས་པར་གྱུར་པ།
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mason archit རྩིག་མཁན།	རྡོ་བཟོ་བ། = རྡོ་དང༌། སོ་ཕག ཨར་འདམ་སོགས་ཀྱི་རྩིག་པ་རྩིག་

མཁན་གྱི་ལག་རྩལ་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་པ།

mass phys བོངས་ཚད།	གདོས་ཚད།	= དངོས་གཟུགས་རགས་པ་ཞིག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་རྫས་སམ། 

ཡང་ན་དངོས་གཟུགས་དེའི་ནང་གི་རྫས་ཀྱི་འབོར་ཚད།

mass communication	 jrn	རྒྱ་ཁྱབ་འཕྲིན་སྤེལ།	= ཚགས་ཤོག་དང༌། རླུང་འཕྲིན་བརྙན་

འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཐབས།

mass defect phys གདོས་ཚད་བར་ཁྱད།	= གནས་མཐུན་ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་དང་

ཁམས་རྫས་དེའི་གདོས་ཚད་ཨང་གྲངས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར།

mass media	 jrn	 རྒྱ་ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ།	 = དམིགས་བསལ་ཚགས་ཤོག་དང༌། རླུང་འཕྲིན། 

གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས།

mass production econ ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེན།	= དམིགས་བསལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཁྱོན་

འབོར་ཆེན་པོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གི་ཐོན་སྐྱེད།

mass spectrum phys གདོས་ཚད་འཇའ་མདངས། = དངོས་རྫས་ཤིག་གི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་གྲུབ་

ཆ་རྣམས་རང་རང་གི་གདོས་ཚད་གཞིར་བཟུང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་འཇའ་མདངས་ཀྱི་ངོ་བོར་གསལ་

སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

massacre soc,his སྡེབ་གསོད།	= དམིགས་བསལ་གདུག་རྩུབ་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་སྐྱེ་བོའ་ིགྲངས་

མང་པོ་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་གསོད་ཚུལ།

massage soc བསྐུ་མཉེ། = བསྐུ་བ་ཞེས་བྱུགས་པའི་དོན་དང། མཉེ་བ་ཞེས་འཕུར་བའི་དོན་

ཏེ། འབྲུ་མར་སོགས་སྣུམ་གྱི་རིགས་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་དང། འཕུར་བའི་སྒོ་ནས་རླུང་ནད་རེངས་

འཁུམ་སོགས་བཅོས་པའི་ཐབས་ཤིག

master key adm ལྡེ་མིག་ཨ་མ།	= སྒོ་ལྕགས་མང་པོ་འབྱེད་ཐུབ་པའི་ལྡེ་མིག

master of ceremonies adm ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་པ། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་

རྒྱང་སྲིང་དང༌། ཚོགས་འདུ། སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་དང༌། ངོ་སྤྲོད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།
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master plan adm འཆར་གཞི་ཨ་མ།	= མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གང་

ཟག་སྒེར་རམ། སྐྱེ་བོའ ་ིཚོགས་ཕན་ཚུན་གྲོས་སྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་

འཆར་གཞི།

mastitis med ནུ་མའི་གཉན་ཚད།	= ནུ་མར་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་གཟེར་ཆེ་

བའི་ནད་ཅིག

mastoid process anat རྣ་ལྟག་རུས་འབུར། = རྣ་བའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རུས་པ་ནུ་རྩེའི་

དབྱིབས་ལྟ་བུ།

maternity soc སྐྱེ་བསུའི་གནས་སྐབས།	= རང་ཉིད་ཨ་མར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས།

maternity leave adm སྐྱེད་མའི་ཐོབ་སེང༌།	སྐྱེ་བསུའི་གུང་སེང༌། = བུད་མེད་གང་ཞིག་ལ་

ཕྲུ་གུ་བཙས་པའམ། བཙའ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རིང་ལས་བཅར་

ཞུ་མི་དགོས་པར་འཐོབ་པའི་གུང་སེང༌།

matricide soc,law ༡།	མ་བསད་པའི་ནག་ཉེས།	  = སོ་སོའ་ིམ་བསད་པའི་ཉེས་པ། ༢།	མ་

བསད་པའི་ཉེས་ཅན།	=	དེ་ལྟ་བུའི་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

matriculate edu མཐོ་རིམ་སློབ་ཞུགས།	= མཐོ་སློབ་བམ། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་

སློབ་ཕྲུག་གི་ངོ་བོར་ཚུད་པའི་སྐྱེ་བོ།

matrimonial ca,soc གཉེན་སྒྲིག་གི།	= ཆང་སའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

matrimony ca,soc གཉེན་སྒྲིག = ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒྲིག་མཐུན་སོྦྱར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་

སམ་རང་བཞིན།

matter phys	བེམ་རྫས།	བེམ་གཟུགས།	= གདོས་ཚད་ལྡན་པའི་དངོས་པོའ་ིརིགས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག

maturity soc ༡།	ལང་ཚོ་དར་བ།	= ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའམ་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བའི་རང་བཞིན། ༢།	 ལང་ཚོ་དར་དུས།	 = ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའམ་སྨིན་པའི་

གནས་སྐབས།

maturity date	com	སྨིན་ཚེས། = ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ལྟ་བུ་སྔ་དུས་ནས་དུས་བཀག་བྱས་པའི་

དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་རྫོགས་མཚམས་སུ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་མ་སྐྱེད་རྣམས་ཕྱིར་ལེན་ཆོག་རྒྱུའི་
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དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས།

maxilla anat ཡ་མགལ་རུས་པ།	= འགྲམ་པའི་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་མ།

meagre adm ༡།	དཀོན་པོ།	ཞན་པོ།	= སྤུས་ཀ་ཞན་ཞིང་གྲངས་ཚད་ཉུང་བ། ༢།	སྐམ་ཞིང་

རིད་པ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ནད་མནར་རམ་ཟས་བཅུད་མ་འདང་བ་ལས་རིད་པོར་གྱུར་བའི་

གཟུགས་བབས།

mean life phys ཆ་སྙོམས་ཚེ་སྲོག	= རྡུལ་ཕྲན་དང་ཉིང་རྡུལ་ལྟ་བུའི་མ་ལག་ཅིག་རྣམ་པ་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་སྙོམས་དུས་ཡུན།

measles med སེ་བུ།	སིབ་བི་རྩེ་གེ། = བྱིས་པ་མང་ཆེ་བར་ཡོང་བའི་གཉན་རིམས་ཚབས་ཆེན་

ཏེ། གཟུགས་པོ་ཡོངས་ལ་ཐོར་པ་དམར་པོ་སིབ་སིབ་དོན་པའི་ནད་ཅིག

mechanic mech འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་པ། = མོ་ཊ་དང༌། འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལྷུ་ལག་སོགས་བཟོ་

བཅོས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

mechanical energy phys འཕྲུལ་ནུས།	འགུལ་གནས་ནུས་པ།	= དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་

བབས་དང་འགུལ་སྐྱོད་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་གནས་སྟབས་ནུས་པ་དང་འགུལ་སྟབས་ནུས་པའི་

ཕྱོགས་བསྡོམས།

mechanics phys འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། = དངོས་གཟུགས་དང་དེའི་སྟེང་འབབ་བཞིན་པའི་

ནུས་ཤུགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཐབ་ལེན་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

media jrn བརྒྱུད་ལམ།	= མང་ཚོགས་ལ་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་

ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལམ་གཙོ་བོ་སྟེ། གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་དང༌། ཚགས་ཤོག བརྙན་འཕྲིན། 

དྲ་རྒྱ་སོགས།

mediate pol,adm བར་འདུམ་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོ་དང་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ། དུ་མའི་དབར་བློ་ཁ་

མི་མཐུན་པ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱིས་ལམ་ནས་ནང་འགྲིག་ཐུབ་ཐབས་དང༌། ཚང་མས་མོས་མཐུན་

ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ།

mediator pol,adm བར་འདུམ་བྱེད་པོ།	= སྐྱེ་བོའམ། ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་བློ་ཁ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་མཐུན་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

medical med གསོ་བ་རིག་པའི།	 གསོ་དཔྱད་ཀྱི། = སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ནམ་རིག་པ་དང་
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འབྲེལ་བའི།

medical aid med སྨན་བཅོས།	= སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་ཀྱི་ས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ན་ཚ་དང༌། 

རྨས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།

medical bill adm སྨན་བཅོས་ཐོབ་འཛིན།	= སྨན་དང་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་རིན་འབབ་

ཀྱི་ཐོབ་ཁྲ།

medical certificate adm སྨན་པའི་ངོས་འབྱོར།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གཟུགས་ཐང་ལས་

འཕེར་ཡིན་མིན་སོགས་སྨན་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྒོ་ནས། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་

ཁ་གསལ་འགོད་པའི་སྨན་པའི་ཡིག་ཆ།

medical examination adm གཟུགས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད།	= ལུས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་

མཐིལ་ཕྱིན་པ་སྟེ། སྐྱེ་བོའ་ིན་ཚོད་དང༌། ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་བ། འཕོྲད་བསྟེན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བརྟག་

དཔྱད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཚུལ།

medical examiner adm འཆི་རྐྱེན་ཞིབ་འཇུག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་འཆི་རྐྱེན་ཇི་

ལྟར་འབྱུང་མིན་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་མངའ་སྡེའམ། ས་གནས་གཞུང་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་

པའི་སྨན་པ།

medical insurance ins སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ།	= ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་འབྱུང་སྐབས་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཁ་གསབ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་མ་རྩ།

medical leave adm སྨན་བཅོས་དགོངས་སེང༌།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནད་མནར་བྱུང་རྐྱེན་གྱིས་

ཨེམ་ཆིའི་ངོས་འབྱོར་ལྟར་སྨན་བཅོས་དང༌། ངལ་གསོ་རྒྱུའི་དགོངས་སེང༌།

medical officer adm སྨན་བཅོས་འགན་འཛིན། = སྤྱིར་སྨན་པ་གང་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་

ཤིག་གི་སྨན་བཅོས་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་

དུ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག

medical science	med	གསོ་བ་རིག་པ།	= རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ། ལུས་སྲོག་གསོ་

བར་བྱེད་པའི་རིག་པ་སྟེ། གསོ་བྱ་དང༌། གསོ་བྱེད། གསོ་ཚུལ། གསོ་མཁན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

སྟོན་པའི་རིག་གནས།

medicine med སྨན།	= ལུས་ལ་ཕན་ཞིང་ནད་ཅི་རིགས་འཇོམས་པའམ། གསོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་
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པའི་དངོས་རྫས་སྤྱིའི་མིང༌།

medulla oblongata physiol (ཀླད་པའི་)	རྗེ་ཞབས།	= ཀླད་པའི་ཞབས་སམ་གཤམ་དུ་

ཆགས་ཏེ་ཡས་སྣེ་ཀླད་ཟམ་དང། མས་སྣེ་རྒྱུངས་པ་དང་འབྲེལ་བ་དེས་རླུང་སྲོག་འཛིན་གྱི་བྱེད་

ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་འཕར་རྒྱུ་དང། ཁྲག་རྒྱུན་གནོན་ཤུགས། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་སོགས་

ཚང་མར་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞིག

medium phys བརྒྱུད་ལམ།	= ཤུགས་དང་ནུས་པ་ལྟ་བུ་འཕོ་བརྒྱུད་བྱེད་སའི་དངོས་རྫས།

melting point phys,chem བཞུ་གནས།	= ཚ་དྲོད་འདང་ངེས་སྦྱར་བ་ལས་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་

དངོས་རྫས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་དྲོད་ཚད།

member adm,pol ཚོགས་མི།	= ཚོགས་ཁག་སོ་སོའ་ིསྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི།

membership adm,pol ཚོགས་མིའི་གནས་བབས།	ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང༌།	= སྐྱིད་སྡུག་

གམ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་མིའི་རང་བཞིན།

memorandum adm ཞུ་སྐུལ་སྙན་ཐོ།	དྲན་ཐོ།	= བརྗོད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་གང་ཟག་

དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་སྙན་ཐོའམ་གྲོས་འཆར།

memorial adm,his དྲན་རྟེན།	= འདས་ཟིན་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའམ། བྱུང་བ་གལ་

ཆེན་རིགས་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་དྲན་གསོའ་ིཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་རྡོ་རིང་དང་འདྲ་སྐུ་སོགས།

meninges anat ཀླད་པའི་རྒྱ་དར།	= ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ལ་ཕྱི་ནས་གཏུམ་བྱེད་ཀྱི་

པགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

menorrhagia med ཟླ་མཚན་འབྱམས་པ། = ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མ་ཡིན་པར་འབབ་

ཡུན་རིང་བ་དང་འབབ་ཆེ་བ།

mental ability psycho བློའ་ིནུས་པ།	= ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་ཐུབ་པའམ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཐུབ་

པའི་ནུས་པ།

mental foramen anat མ་མགལ་ཁུང་བུ།	= མ་ལེའི་རུས་པའི་སྟེང་གི་བུ་ག

mentor ca སློབ་སྟོན་མཁས་པ།	བཤེས་གཉེན། = རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་ཞིང༌། ཡིད་རྟོན་འཕེར་བའི་

ལམ་སྟོན་པའམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།
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menu ༡།	adm ཟས་ཐོ།	= ཟས་སྣེ་དང་དེ་དག་གི་རིན་གོང་གསལ་བའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢།	compt.sc 

འདེམས་ཐོ།	= ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་ཀྱི་ནང་བཀོད་འཆར་འདྲ་མིན་གདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཐོ།

merchandise com ཚོང་ཟོག	= ཚོང་ལས་གང་རུང་ནང་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུར་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་

དངོས་ཟོག

mercury	༡།	chem	དངུལ་ཆུ།	=	ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ལྗིད་ཆེ་ལ་ཁ་དོག་དངུལ་ལྟར་དཀར་

བའི་གཤེར་གཟུགས་ལྕགས་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྐབས་རེ་རང་རྐྱ་བར་འབྱུང་བ་ཡོད་ཀྱང། ཕལ་ཆེ་

བ་མུ་ཟི་དང་མཉམ་འདྲེས་སུ་འབྱུང་། རྡུལ་གྲངས། ༨༠ མཚོན་རྟགས། Hg ༢།	astron ལྷག་པ།	

= ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་དགུའི་བདུན་པ་དང༌། རྩིས་ལུགས་གཟའ་ལྔའི་སྐབས་ཞི་གཟའ་

གཉིས་ནས་གཅིག

mercy petition adm ཚེ་ཐར་ཞུ་འབོད། = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་རྗེས་སུ་ཉེས་ཅན་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱམས་

གཟིགས་དགོངས་ཡངས་ཀྱིས་ཚེ་བཙོན་དུ་ཁ་སྒྱུར་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན།

merger	com,pol	ཟླ་སྒྲིལ།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ཀམ་པ་ཎི་ལྟ་བུ་གཉིས་སམ། གཉིས་ལས་མང་

བ་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་ཚུལ།

meridian geog སའི་གོ་ལའི་གཞུང་ཐིག = སའི་གོ་ལའི་བྱང་སྣེ་ནས་ལོྷ་སྣེ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་བར་

འདོད་པའི་ཐིག

mesophyron = meridian  ལ་ལྟོས།

mesophyte bot སྙོམས་གནས་རྩི་ཤིང།	 = ས་བཅུད་ཚ་གྲང་ལྟ་བུ་ཁོར་ཡུག་མི་སྙོམས་པའི་

རིགས་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང།

messenger comn བང་ཆེན།	ཕོ་ཉ།	= མི་ཕན་ཚུན་དབར་བརྡ་ལན་ནམ། འཕྲིན་ཡིག་སོགས་

སྐྱེལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

metacarpal bones anat	ལག་མཐིལ་རུས་པ།	= ལག་པའི་མཁྲིག་ཚིགས་དང༌། སོར་མོའ་ི

རུས་པའི་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་རུས་པ་ནར་མོ་ལྔ།

metallurgy metall ལྕགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ལག་ལེན།	ལྕགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ཚན་རིག	= 

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཏེར་རྡོ་ནས་ལྕགས་རིགས་ཐོན་སྤེལ་དང༌། བཙོ་སྦྱང༌། བསྲེས་ལྕགས་བཟོ་སྐྲུན། 
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དེ་བཞིན་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་དེ་དག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་

སྐྲུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཡ་གྱལ།

metasomatism geol བྲག་རྡོའ་ིརང་འགྱུར།	= རླན་གཤེར་རམ། ཡང་ན་རླངས་གཟུགས་དང་

འཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་རང་བཞིན་གྱིས་འཕོ་ལེན་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་བྲག་རྡོའ་ི

ཆགས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཚུལ།

metatarsal bones anat རྐང་མཐིལ་རུས་པ།	= རྐང་པའི་བོལ་ཚིགས་དང༌། སོར་མོའ་ིརུས་

པའི་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་རུས་པ་ལྔ།

meteor astron སྐར་མདའ། = བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་ཆུང་ངུ་འགའ་ཤས་སའི་གོ་ལའི་རླུང་

ཁམས་ནང་ལྷུང་སྐབས་མེ་འབར་བཞིན་པ་མདའ་འཕང་བ་ལྟར་གྱི་སྣང་ཚུལ།

methane chem ན་རླུང།	མི་ཐེན།	= དྲོད་དང་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་ལ་རང་བྱུང་

རླུང་གི་གྲུབ་ཆ་མང་གྲས་ཤིག་ཡིན། འབུད་རྫས་སུ་བེད་སྤྱོད་པ་དང། ཡང་རླུང་དང་སྐྱེ་ལྡན་འདུས་

རྫས་འདྲ་མིན་མང་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།

methanol chem ཤིང་རག	= ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང༌། འབར་ནུས་ལྡན་ལ་དུག་ཤས་ཆེ་བའི་ཤིང་ལས་

བྱུང་བའི་ཆང་བཅུད་ཅིག  དེ་འབུད་རྫས་དང༌། བཞུ་བྱེད། འཁྱག་འགོག་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

methodology	edu,phil རིག་པའི་གཞུང་ལུགས།	ཐབས་ཚུལ།	= སློབ་སྦྱོང་དང༌། སློབ་ཁྲིད། 

ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བྱེད་སྟངས་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་རིག་པ།

metritis med མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= བུ་སྣོད་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ།

metropolitan	 pol	 གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ།ི	 = གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ་ིཁྱད་ཆོས་སམ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི།

micromanage adm ཞིབ་ཕྲའི་སྟངས་འཛིན།	= སྐྱེ་བོའམ་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་དང་བཅས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།

microscope mech ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ། = དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གམ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མ་ལག་ཅིག་

བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྣང་བརྙན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

microwave phys ཕྲ་རླབས། = ཟློས་ཕྱོད་ཧཱརྫ་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ནས་ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ་གསུམ་

བར་ལྡན་པའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་ཤིག
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mid brain anat བར་ཀླད།	= ཀླད་པའི་བར་གྱི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་ཟེར།

middle school edu འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ།	= སློབ་ཕྲུག་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་

རམ། ཡང་ན་ལོ་ཚད་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག

midrib bot ལོ་མའི་རྩ་ཆེན། = ལོ་མའི་ཞབས་ར་ནས་རྩེ་མོའ་ིབར་རྒྱུག་པའི་རྩ་རིས་དབུས་མ།

midwife med སྐྱེ་གཡོག	= ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའི་སྐབས་མའི་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་

པའི་སྨན་ཞབས་པ།

migrant soc གནས་སྤོ་མཁན།	= དམིགས་བསལ་ལས་ཀ་འཚོལ་སྒྲུབ་ཆེད་ས་ཆ་གཅིག་ནས་

གཞན་དུ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

migrate soc གནས་སྤོ་བ།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ། ས་ཁུལ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བསྐྱོད་དེ་གནས་

འཆའ་བ།

militancy mil དྲག་ལས།	དམག་འཐབ།	= དམག་འཐབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

militant mil དམག་འཐབ་ཀྱི།	དྲག་སྤྱོད་པ།	= རྩོད་རྙོག་གམ་དམག་འཁྲུག་ནང་འཇུག་པའི།

militia mil ཡུལ་དམག = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དམག་ཞབས་ཁོངས་སུ་འབོད་འགུགས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་པའི་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་གྱི་ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཡོངས་རྫོགས།

milk teeth anat སེའུ།	ནུ་སོ།	འོ་སོ། = མི་སོགས་འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་བྱིས་པའི་

སྐབས་སུ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་སྐྱེ་ཞིང། སྔ་མ་ལ་ནུ་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ཕྱི་མ་ལ་ཟ་བྱེད་དམ་བརྟན་སོ་

ཞེས་ཟེར་བས་སྔ་མའི་མིང་ངོ༌།

millennium his ལོ་སྟོང་གི་དུས་ཡུན།	སྟོང་ལོ།	= ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་དུས་ཡུན།

mine ༡།	mine	གཏེར་ཁ།	= སའི་ཆགས་རིམ་ནང་དུ་བཀབ་པའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་རྫས་དང༌། 

གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་ལྟ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང༌། ༢།	chem	ས་འོག་འབར་རྫས།	

= སྐྱེ་བོ་དང༌། རླངས་འཁོར། གྲུ་གཟིངས་སོགས་དང་འཕྲད་པ་ལས་འབར་གས་བྱུང་བའི་ས་འོག་

ཏུ་སྦས་པའི་འབར་རྫས་ཀྱི་ཡོ་བྱད།

miniature rhododendron bot སུ་ལུ།	= ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྨན་རིགས་ཀྱི་

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། ལོ་སྡོང་སོགས་སྤྱིའི་སྐྱེ་དབྱིབས་དྭ་ལིས་སམ་བ་ལུ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་
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ཤིང༌། སྡོང་པོ་བ་ལུ་ལས་སྐྱ་བ། ལོ་མ་བ་ལུ་ལས་ནག་ཅིང་ཆུང་ལ་དྲི་ཞིམ་པ་དང་མེ་ཏོག་ཟིང་

དམར་འཆར་ཞིང་ཕལ་སྐད་དུ་སུ་རུ་ཞེས་མང་ཚོགས་ཚོས་མེ་ཁ་གསོ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་ཡིན།

minimum math ཉུང་མཐའ།	= གྲངས་དང་འབོར་གྱི་ཆ་ཉུང་ཤོས།

mining mine གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན།	= ས་འོག་ནས་རྡོ་སོལ་དང༌། གཏེར་རྡོ། ལྕགས་རིགས་ལྟ་

བུའི་དངོས་རྫས་རིགས་བསྔོག་འདོན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

ministerial adm བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི།	བློན་ཆེན་གྱི།	= སྲིད་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་ནམ། 

བློན་ཆེན་གྱི་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི།

ministry	adm	བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས།	= བློན་ཆེན་ཞིག་གིས་སྣེ་འཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་གཞུང་གི་

མཐོ་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།

minor ༡།	adm	ཆུང་ཙག	= དམིགས་བསལ་རང་དང་རིགས་གཅིག་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དང་

ལྷན་དུ་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་སྐབས་ཕན་འབྲས་སམ། ཤུགས་རྐྱེན། གལ་འགངས་སོགས་ཆུང་བ། 

༢།	soc ན་ཚོད་མ་ལོན་པ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྒན་ཚད་མ་ལོངས་པའི་སྐྱེ་བོ།

minor combination astrol འཕྲོད་ཆུང༌། = གཟའ་དང་ཟླ་སྐར་གྱི་འབྱུང་ཁམས་འཕྲད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་བཅུ།

minority ༡།	 adm	 གྲངས་ཉུང༌།	= གང་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་གྲངས་འབོར་ཆུང་བ། ༢།	 pol 

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས།	 = མི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་གྲངས་མང་ཤོས་ཀྱི་

མི་རིགས་ཕུད་པའི་མི་རིགས་གཞན་རྣམས།

mint ༡།	com	གཞུང་དངུལ་བཟོ་གྲྭ།	= གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འོག་ཊམ་ཀ་དང༌། ཤོག་དངུལ། 

དམིགས་བསལ་རྟགས་མ་སོགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་སའི་གནས། ༢།	bot ཕོ་བ་རིས།	= སྤྱིར་རྩ་

བ་ཕྲ་ལ་ཁ་སྤུ་མང་བ། སྡོང་རྐང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་ཅན་ལ་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་ཞིང་ཚིགས་

མཚམས་ནས་ཡལ་ཕྲན་གྱེས་པ། ལོ་མ་ལྗང་ནག་འཇོང་དབྱིབས་ཀྱི་རྩེ་རྣོ་བ་མཐའ་སྐོར་དུ་སོག་

ལེའི་ཉག་ག་ཡོད་པ། མེ་ཏོག་ནི་ལོ་ཏོག་གི་སྙེ་མ་ལྟར་ནང་རིམ་ཅན་ཁ་དོག་སྔོ་སྨུག་དང་སེར་སྐྱ་

འཆར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལོ་སྡོང་ཚང་མར་དྲི་ངད་ཧ་ཅང་ཆེ། འདི་ལས་སྣུམ་ཡང་འདོན་གྱི་ཡོད།

minutes adm ཚིག་ཐོ། = ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་དང༌། ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་

བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ།
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miscellaneous adm ཙག་ཙིག	= དངོས་པོའ་ིརིགས་ཆུང་ཙག་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི།

mischief psycho འཚུབ་སྤྱོད།	= དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཡང་སེ་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་

དང༌། གནོད་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པ།

mislead	adm	ལོག་པར་འཁྲིད་པ།	= ལོག་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའམ་དེར་འཁྲིད་པ།

misrepresent	 adm ༡།	 ལོག་པར་མཚོན་པ།	= ཚུལ་མཐུན་དང༌། དྲང་པོ་མ་ཡིན་པ་ལོག་

པར་མཚོན་པ། ༢།	ལོག་པར་འགྲེལ་བ།	= རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཆེད་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་

བསམ་ཚུལ་དང༌། གནས་སྟངས། འཆར་སྒོ་སོགས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

missing mass phys མི་མངོན་པའི་གདོས་ཚད། = འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་

བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གདོས་ཚད། གདོས་ཚད་དེ་ནི་བེམ་གཟུགས་དེ་དག་ལས་ཕྱིར་འཕྲོ་བའམ་ནང་

དུ་སིམ་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ལ་ཐད་ཀར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མི་

ཐུབ་པའི་གདོས་ཚད་དེ་ཡིན།

missionary rel ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མཁན།	= ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་འཆད་སྤེལ་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་གང་ཟག

misunderstanding psycho གོ་ནོར།	= གང་ཞིག་གི་གོ་དོན་ཡང་དག་པར་རྟོགས་མ་

ཐུབ་པ།

mixture phys འདྲེས་མ། = དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་ཞིག་ཕན་ཚུན་རྫས་འགྱུར་གྱི་

སྡེབ་སྦྱོར་མ་ཡིན་པར་བསྲེས་པ་སླར་སོ་སོར་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག

mkhrispa med མཁྲིས་པ།	= ངོ་བོ་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཁམས་ཀྱི་མིང་སྟེ། 

ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཁམས་སྣུམ་མཁྲིས་ནས། མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་དྲོད་སྐྱེད་པ་ལ་ཟེར་རོ།

mob	adm,soc,pol གཏུམ་ཚོགས།	ཟིང་ཚོགས། = གང་ཞིག་རྙོག་དྲའི་རྒྱུའམ། དྲག་པོའ་ིངོ་བོར་

འགྱུར་སྲིད་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་ཚོགས།

mobile adm སྤོ་བཞུད་ཐུབ་པའི།	= ལས་སླ་པོར་གང་སར་འགྲུལ་བཞུད་དམ་འགུལ་སྐྱོད་

ཐུབ་པ།

mobile library edu,lib སྐོར་སྐྱོད་དཔེ་མཛོད། = ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་གི་མི་མང་ཚོར་

དཔེ་དེབ་གཡར་རྒྱུའི་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཁག་འཁྱེར་ཏེ། གང་སར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དམིགས་
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བསལ་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག

mobile phone telecom འགྲུལ་འཁྱེར་ཁ་པར།	ལག་ཐོགས་ཁ་པར།	= ས་ཕྱོགས་གང་

དུའང་བེད་སྤྱོད་དང༌། མཉམ་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་མཐུད་པའི་

ཁ་པར།

mobility soc,econ སྤོ་བཞུད་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། = འགུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་

ནམ་ཁྱད་ཆོས།

model +*	 དཔེ་གཟུགས།	དཔེ་གཞི།	= གོ་བདེར་བཀྲལ་བའི་དངོས་ཁམས་མ་ལག་ཅིག་གི་

འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་མ་ལག་དེའི་རྣམ་པ་གཙོ་ཆེ་ཁག་ཅུང་གོ་བདེ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གི་

ནང་གསལ་སྟོན་གྱིས་རྩིས་འབྲས་འདོན་ཐུབ་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།

modification adm ལེགས་བཅོས། = གང་ཞིག་ད་ལྟ་ལས་ཡག་ཏུ་གཏང་བའི་ཆེད་དུ་འགྱུར་

བ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག

modulation telecom,phys སྒྲིག་སྦྱོར།	= རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་ནང་ཁྱེར་རླབས་ཤིག་གི་སྟེང་

དུ་དུས་མཚམས་ཀྱི་བརྡ་ཞིག་གི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་བསྣན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་སྟེ། དེའི་སྟབས་

ཀྱིས་བརྡ་དེའི་ནང་འདུས་པའི་གནས་འཕྲིན་དེ་རླབས་དེས་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

molecules chem,phys གྲུབ་རྫས།	འདུས་རྡུལ།	= རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་

ཞིག་གློག་རྡུལ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་རྫས་སྦྱོར་གྱི་འཆིང་རྒྱ་ཞིག་གི་ནང་མཉམ་དུ་

སྦྲེལ་བ་ཟེར།

momentum phys འགུལ་ཚད།	= ཆ་ཚད་དང་ཁ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལྡན་པའི་ཚད་གཞི་སྟེ། ཕུང་

གཟུགས་དང༌། རླབས་དང༌། ཁྱབ་ར་སོགས་ཕྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག་མྱུར་ཚད་དང་དེའི་ནུས་པའི་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟོན་བྱེད།

monday astrol གཟའ་ཟླ་བ།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་ནང་གི་གཉིས་པ།

monetary com,econ དངུལ་གྱི། = དམིགས་བསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི།

monkshood bot བོང་ང་ནག་པོ།	བོང་ནག = བོང་ནག་ནི་ལོ་སྡོང་བོང་བ་གཞན་ལས་བཟང་

བ་ཉིན་མོ་རྙིད་ཅིང་དུད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དམར་མདངས་ལྡན་པ་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་སྦྲང་བུ་ལ་

སོགས་པའི་འབུ་སྲིན་ཤི་བའི་རོ་མང་དུ་འབྱུང་བ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཀ་ལ་ཀ་ཌ་སྟེ་ནག་པོ་བརྩེགས་
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པ་ཞེས་སོ།

monochromatic radiation phys ཚོན་གཅིག་འགྱེད་འཕྲོ།	= རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་དམ། 

ཡང་ན་ཟློས་ཕྱོད་གཅིག་ཁོ་ན་ཅན་གྱི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་སྟེ་དམིགས་བསལ་མིག་ལ་

སྣང་ཐུབ་པའི་འགྱེད་འཕྲོ།

monogamy ca,soc ཁྱོ་ཤུག་གཅིག་བསྟེན།	= དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་ཁྱོ་གའམ། སྐྱེ་

དམན་གཅིག་ཁོ་ན་དང༌། ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

monograph lit དམིགས་བཀར་འབྲི་རྩོམ།	= བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་དམིགས་

བསལ་མཁས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བྲིས་པའི་དཔེ་དེབ་བམ་རྩོམ་ཡིག

monopole phys 	 ༡།	རྐྱང་སྣེ། = རང་ཉིད་ཀྱི་ལྡོག་ཟླར་འགྱུར་བའི་གློག་ཟུངས་སམ། ཡང་ན་

ཁབ་ལེན་སྣེ་ནས་ཁ་འཕྲལ་བའི་གློག་ཟུངས་ཤིག་གམ་ཚོད་དཔག་གཞིར་བཞག་གི་ཁབ་ལེན་གྱི་

སྣེ་ཞིག ༢།	རྐྱང་སྣེའི་ཕྲ་རྡུལ།	= རྣམ་གཞག་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་ཆེས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་གཉིས་རེ་

ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མེད།

month astrol	ཟླ་བ།	= ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག དེར་ཉིན་

ཞག་གི་ཟླ་བ་དང༌། ཚེས་ཟླ། ཁྱིམ་ཟླ་བཅས་གསུམ་དུ་ཡོད།

monument archit དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས།	= སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའམ། གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་

ཁག་མི་མང་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་ཆེད་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དང༌། རྡོ་རིང༌། སྐུ་བརྙན་སོགས།

moon sign astrol ཟླ་ཁྱིམ། = བཙའ་དུས་སུ་ཟླ་བ་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་

གང་རུང༌།

moral tooth anat འགྲམ་སོ།	= ཁ་སྦུག་ནང་གི་རྒྱབ་འགྲམ་གཉིས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོ་རྐང་ཅུང་

རགས་པའི་ཟས་སོགས་ལྡད་བྱེད་དེ། མི་ལ་འགྲམ་སོ་སྟེང་འོག་དྲུག་རེ་བཅས་ཁོྱན་བཅུ་གཉིས་ཡོད།

morale psycho སྙིང་སྟོབས།	སེམས་ཤུགས། = དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་འོག་ཚུད་པའི་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བའི་བློ་སྟོབས།

morgue soc	པུར་ཁང༌།	རོ་ཁང༌།	= གཤིན་པོའ་ིཕུང་པོ་ངོ་རྟགས་མ་ཆོད་བར་རམ། འཆི་རྐྱེན་

ཅི་ཡིན་བརྟག་དཔྱད་མ་ཟིན་བར་དུ་ཕུང་པོ་འཇོག་སའི་ཁང་པ།
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morning sickness med འཁྲི་ནད།	སྦྲུམ་རྟགས། = བུད་མེད་ལ་མངལ་འཁོར་ནས་མངལ་

གནས་ལ་མཚན་མ་དོད་པའི་ཐོག་མའི་སྐབས་སུ་ཞེ་མེར་ལངས་པའི་ནད་ཅིག

morning star astrol,astron ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན།	= ཤར་ཕྱོགས་ན་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་དུ་

འཆར་བའམ་མཐོང་བའི་སྐར་ཆེན།

mortality ༡།	phil	འཆི་ངེས་པའི་རང་བཞིན། = མཐའ་མར་འཆི་རྒྱུ་ངེས་པའི་མི་རྟག་པའི་རང་

བཞིན། ༢། soc ཤི་ཚད།	= གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པའམ། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་མི་གྲངས་

འཆི་སོྐྱན་ཇི་བྱུང་གི་གྲངས་ཚད།

mortgage com གཏའ་མ།	= བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་དངོས་པོ།

mortgagee com གཏའ་མ་ཉར་མཁན།	= བུ་ལོན་གྱི་ཁག་འཁྱག་ལྟ་བུའི་ཆེད་གཞན་གྱི་རྒྱུ་

ནོར་གཏའ་མར་ལེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

mortgagor com གཏའ་མ་འཇོག་མཁན།	= བུ་ལོན་གྱི་ཁག་འཁྱག་ལྟ་བུའི་ཆེད་རང་གི་རྒྱུ་

ནོར་གཏའ་མར་འཇོག་མཁན་གྱི་གང་ཟག

mother tongue ling,edu ཕ་སྐད།	 མ་སྐད།	= རང་ཉིད་ཕྲུ་གུའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་

སྟངས་ཐོག་མར་སྦྱངས་པའི་སྐད།

motion astrol གཟའི་བགྲོད་པ།	= གཟའི་བགྲོད་པའི་མྱུར་ཚད། དེར་དལ་མྱུར་གཉིས་དང་རང་

འགྲོས་བཅས་གསུམ་ཡོད།

motivation psycho ཀུན་སློང༌།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཀྱི་དམིགས་པའམ་

བསམ་ཚུལ།

motive psycho འཕེན་པ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་སྨོན་པའི་སེམས།

motto adm རྩ་ཚིག	= གང་ཟག་སྒེར་དང༌། ཚོགས་པ། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་

དང༌། ཡིད་ཆེས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བརྗོད་པ་ཐུང་ངུ་ཞིག

mount meru astrol,myth རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ།	རི་རབ། = མངོན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

ན། གླིང་བཞི་དང༌། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི། ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་དང་བཅས་པའི་

འཇིག་རྟེན་གྱི་དབུས་སུ་གནས་པའི་རིའི་རྒྱལ་པོ།
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mourn soc,adm མྱ་ངན་བྱེད་པ།	= དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྐྱེན་

གྱིས། སེམས་སྡུག་དྲག་པོ་བསྟན་པའམ་ཚོར་བར་བྱེད་པ།

mourning soc,psycho མྱ་ངན།	= གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚོར་

བའི་སེམས་སྡུག་དྲག་པོ།

mourning band	soc མྱ་ངན་དཔུང་རྟགས།	= མྱ་ངན་གྱི་མཚོན་དོན་དུ་དཔུང་པའི་སྟེང་དཀྲི་

བའི་གོས་ནག་པོའ་ིའཆིང་ཐག

mouth piece ༡། mus པི་པི། = འབུད་པའི་རོལ་མོའ་ིཡོ་བྱད་འགའ་ཤས་གཏོང་སྐབས་ཁ་དང༌། 

མཆུ་གཏད་སའམ་སྦྱར་སའི་ཆ་ཤས། ༢།	pol	ཁ་ཚབ། = སྐྱེ་བོ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་

གི་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ན་རྗོད་མཁན་གྱི་ཚགས་ཤོག་གམ་གང་ཟག

moveable adm འགུལ་སྐྱོད་ཐུབ་པ།	= གནས་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པར་སྤོ་བཞུད་བྱ་

རུང་བ།

moveable signs astrol གཡོ་ཁྱིམ།	= ལུག་དང༌། ཀརྐཊ། སྲང༌། ཆུ་སྲིན་བཅས་གཡོ་བའི་

ཁྱིམ་བཞི།

mucro bot གཙུག་རྣོན།	= གློ་བུར་དུ་འབུར་བའི་ལོ་མའི་རྩེ་མོ་རྣོ་པོ།

mucronate bot གཙུག་རྣོན་ཅན།	= གློ་བུར་དུ་རྣོ་ལ་ཐུང་བའི་ཁབ་ལྟ་བུའི་ལོ་མའི་རྩེ།

mucronulate bot གཙུག་རྣོན་ཕྲ་མོ།	= གློ་བུར་དུ་རྣོ་ལ་རྩེ་མོ་ཕྲ་བའི་རིགས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་

པར་ལྟོས། )

mucus physiol	 བེ་སྣབས།	= བད་ཀན་ལས་བྱུང་བའི་བེའུའི་ངར་སྣབས་ལྟ་བུའི་གཤེར་རྫས་

འབྱར་བག་ཅན།

mullein bot གཡུག་པའི་སེར་བྱེ།	= འདི་ནི་ལོ་གཉིས་རེར་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་དཀར་པོ་སྙུང་རིལ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་རྟིང་པ་རིང་ལ་རྩ་ཕྲན་མེད་ཅིང༌། ཨ་

ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་མ་ལྗང་སེར་མཐུག་ལ་ཅུང་ཆེ་བར་སྤུ་དཀར་འཇམ་

ཞིང་མཐུག་པས་ཁྱབ་པ། མེ་ཏོག་སེར་སྐྱ་ཆུང་བ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན། སྙེ་དབྱིབས་བང་རིམ་དུ་འཆར་

བ་དང། འབྲས་བུ་ཅུང་ལ་རིལ་བའི་ནང་ས་བོན་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།

multifarious adm	སྣ་རིས་སྤུ་ཚོགས།	སྣ་ཚོགས།	= རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་དང་ལྡན་པའམ་དེ་
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དང་འབྲེལ་བའི།

multiform	adm	རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས།	= གཟུགས་དང༌། བཟོ་དབྱིབས་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་

པོ་དང་ལྡན་པ།

multilateral pol ཕྱོགས་དུ་མའི།	= ༡། ཤོག་ཁག་གམ། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ལས་མང་བ་ལྡན་

པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།  ༢། ཕྱོགས་མང་པོའམ་གང་འཚམ་ལྡན་པ།

multimillionaire econ ས་ཡ་དུ་མའི་བདག་པོ།	= སྒོར་མོ་ས་ཡ་མང་པོ་གནས་པའི་རྒྱུ་ནོར་

དང༌། དངུལ་སོགས་ཡོད་པའི་འབྱོར་ལྡན་གང་ཟག

multipurpose  adm སྤྱོད་སྒོ་མང་བའི།	= དགོས་དོན་མང་པོའ་ིཆེད་དུ་བེད་སོྤྱད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན་པའི།

mumps med རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབས།	= འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་རིམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ།  ངོ་བོ་གཉན་རིམས་རྣ་བའི་རྩ་དང་དེའི་ཉེ་སྐོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་རྣ་བའི་ཐད་ཀྱི་རྩ་

རྣམས་ཕུ་འདེབས་པ་ལྟར་སྐྲངས་པ་དང་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་ནད་ཅིག

municipal	adm,pol གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི།	= གྲོང་སྡེ་དང༌། གྲོང་ཁྱེར། ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ིས་

གནས་སྲིད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི།

municipality adm,pol གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས། = གྲོང་ཁྱེར་དང༌། གྲོང་སྡེ། ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་

སོ་སོའ་ིས་གནས་སྲིད་གཞུང༌།

muscle anat ཤ་གནད།	= ལུས་ཀྱི་རྩོལ་ནུས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ།

museum +* འགྲེམས་སྟོན་ཁང༌།	= གནའ་རབས་ཀྱི་དངོས་ཟོག་དང༌། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་རིགས། 

ཚན་རིག་གི་དཔེ་གསར་དངོས་པོ་གཞན་ཁག་ཉར་ཚགས་དང༌། འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་སའི་གནས་

སམ་ཁང་པ།

mushroom bot ཤ་མོ།	རྒྱ་མེན།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ལོ་མ་དང༌། མེ་ཏོག་

འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྡོང་གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཤ་པུང་གི་རང་བཞིན་མཉེན་ལ་སོབ་

པ། རྩ་བ་སའི་ནང་གཏིང་རིང་པོར་མི་ཟུག ཕལ་མོ་ཆེ་ཉི་གདུགས་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཡོད།

mustard bot པད་ཁ།	པད་ཁང༌། = འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཐོག་རིགས་

ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་སྐྱེ་ལུགས་སོགས་ཡུངས་དཀར་དང་ཧ་ལམ་
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མཚུངས་པ་དང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལ་ལྗང་ཞིང་འཇམ་ལ་མཐུག་པ་ཅུང་ཟད་ཆེ་ལ་ཉག་ཆེན་ཡོད་པ་རིམ་

པར་འཆར་ཞིང༌། ལྒང་བུ་ཕྲ་ལ་ཅུང་ཟད་རིང་བའི་ནང་འབྲུ་གུ་ནག་པོའམ་དམར་སྨུག་ཆུང་ལ་

རིལ་བ་མང་པོ་ཡོད། འདི་ནི་སྣུམ་ནག་གི་རྒྱུ་པད་ཁ་དེ་ཡིན་ནོ།

mutation ༡།	adm འགྱུར་ལྡོག = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་འགྱུར་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། 

༢།	law མིང་སྒྱུར།	= ས་ཁང་སོགས་ཀྱི་བདག་པོ་གསར་རྙིང་གི་མིང་བརྗེ་བ།

mutual psycho ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི།	= ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་རོགས་ཕན་དང། 

བསམ་ཚུལ།་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཚུལ།

mutual fund com,econ གཉིས་ཕན་ཐེབས་རྩ།	= ཀ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་

རྣམས་ཚོང་ལས་ཀྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་འཇོག་གི་གྲོགས་དན་བྱེད་པའི་སྲི་ཞུའི་

ལས་དོན།

mutual understanding psycho གཉིས་མོས་བསམ་ཤེས། = ཕན་ཚུན་ཐུན་མོང་གི་

གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་པའི་སེམས་ཁུར།

myalgia med ཤ་གནད་ན་ཟུག	= ཤ་གནད་ལ་མི་བདེ་བའི་ན་ཟུག་གིས་ཁྱབ་པ།

myocardial infarction med སྙིང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་མི་སྙོམས་པ།	= སྙིང་གི་ཁྲག་རྩ་འགགས་

ནས་སྙིང་གི་ཤ་གནད་ཁག་གཅིག་ལ་ཟུངས་ཁྲག་ཉུང་དྲགས་པས་སྙིང་གི་ཕྲ་ཕུང་དག་ཉམས་པར་

གྱུར་པའི་ནད།

mysophobia psycho བཙོག་འཇིགས།	= ཐལ་རྡུལ་ལམ་སྦགས་བཙོག་གི་རིགས་ལ་ཞེད་

སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

myth ca,his ལྷ་སྒྲུང༌།	བཅོས་སྒྲུང༌།	= ལྷ་འདྲེ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡོད་པའི་གནའ་སྒྲུང༌།

                                               N  n

nab law ཧོབ་འཛིན།	དམར་འཇུ།	= ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འཇུ་བཟུང་

བྱེད་པ།



319 nation building

name card adm མིང་ཤོག	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་མིང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་

བདེ་བའི་སླད་ཡིག་ཐོག་ནང་བྲིས་ཏེ་སྐེ་དང༌། བྲང་ཁོག་སྟེང་གདགས་རྒྱུའམ། ཡང་ན་མིང་དང༌། 

ཁ་བྱང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་སྟབས་བདེའི་ཆེད་གཞན་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཞིག

name plate adm,jrn  མིང་བྱང་གླེགས་བུ།	= ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཅོག་རྩེའི་སྟེང་དུ་

འཇོག་པའམ། ཡང་ན་ཁང་པའི་ཕྱིར་འདོགས་པའི་དོ་བདག་གི་མིང་ཁ་གསལ་འགོད་སའི་ཤིང་དང་

ཤེལ་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་བུ།

namesake	adm མིང་རོགས།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་དང་མིང་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་

གང་ཟག

narcotic psycho,chem མྱོས་བྱེད།	མྱོས་རྫས།	བཟི་སྨན། = མང་ཉུང་རན་པོ་སྤྱད་ཚེ་ལུས་

སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཉམས་པ་དང༌། ན་ཟུག་ཆག་པ། གཉིད་ཤོར་བ་སོགས་དང༌། ཡང་ཕོན་ཆེན་པོ་

སྤྱད་ཚེ་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཡོངས་སུ་འགགསཔ་དང༌། དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། ལུས་པོའ་ིརྩ་རྣམས་

འཁུམ་པར་བྱེད་པའི་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་རིགས།

nasal bone anat སྣ་རུས།	= སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞི་རྟེན་རུས་པ།

nasal cleansing med སྣ་སྦྱོང།	སྣ་བཤལ། = སྣའི་ནང་དུ་སྨན་བླུགས་ནས་སྣ་དང་མཚུལ་པ་

འགགས་པ་སོགས་བྲང་མགོ་ཡན་གྱི་ནད་བསལ་བར་བྱེད་པའི་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མིང༌།

nasal polyposis med ཤ་ལུ།	སྣའི་ཤ་ལྷག	= སྣའི་ནང་དུ་ཤ་རྡོག་སྐྱེས་ནས་སྐྲངས་ཏེ་སྣ་བུག་

འགགས་པར་བྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཤིག

nasopharynx anat མཚུལ་པ།	= སྣ་ནས་མར་ལྕེ་ཆུང་ཐད་དུ་ཟུག་པའི་བུ་གའི་མིང།

nation	༡།	pol	ཀཿ	རྒྱལ་ཁབ། = གཞུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འོག་མཉམ་གནས་བྱེད་པའི་མིའི་

འདུས་སྡེ། ཁཿ	ཡུལ་མི། = རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ནང་གནས་པའི་མི་སྡེ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་བརྡ་

ཆད། ༢།	 ca མི་རིགས། = ལོ་རྒྱུས་རིམ་བྱུང་དུ་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་གྲུབ་པའི་མི་ཁག་

ཅིག་སྟེ། སྐད་ཡིག་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ས་ཁོངས་ཐུན་མོང་བ། དཔལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་བ། རིག་

གནས་ཐུན་མོང་བས་མཚོན་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ཐུན་མོང་བ་བཅས་ཡིན།

nation building	econ རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན། = དམག་འཁྲུག་སོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་གི་ཆབ་སྲིད་དང༌། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་བསྐྱར་གསོའམ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པ།
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national anthem pol རྒྱལ་གླུ། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཡུལ་ལུང་གི་བཀོད་པ། མི་

མང་གི་ལ་ཞེན་སོགས་ཚིག་གི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་སྦྱར་ཞིང༌། རྒྱུན་སྲོལ་ཕྱག་ལེན་ནམ་ཁྲིམས་

མཐུན་གཏན་འབེབས་བརྒྱུད། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མི་

ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་གཏང་རྒྱུའི་གླུ་གཞས།

national calendar adm རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ཐོ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དུས་

སྟོན་དང༌། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དུས་ཆེན། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་སོགས་

ཀྱི་དུས་ཚེས་རྩ་འཛིན་བྱེད་སའི་ལོ་ཐོ།

national debt econ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུ་ལོན།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དབུས་སྲིད་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་

ནམ། ཡང་ན་མངའ་སྡེ་དང༌། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་སོགས་ནས་གཡར་

ཏེ་སྤྲད་རྒྱུ་བསྡད་པའི་དངུལ་འབོར།

national emblem pol རྒྱལ་རྟགས།	= རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རི་དྭགས་

དང༌། བྱ་རིགས། མེ་ཏོག་སོགས་རི་མོའ་ིགཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་རྟགས།

national flag	 pol	 རྒྱལ་དར།	= རང་ཉིད་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཚུལ་གྱི་

གནས་བབས་མཚོན་བྱེད་དུ་བསྒྲེང་རྒྱུའི་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དར་ཆ།

national fund econ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐེབས་རྩ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་

འཆར་ཁག་དང༌། ཛ་དྲག་གི་དོན་རྐྱེན་ཁག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱེད་པའི་དངུལ་གྱི་

ཐེབས་རྩ།

national highway trans རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཆེན།	རྒྱ་ལམ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱ་

ལམ་གྱི་རིམ་པ་འདྲ་མིན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཆེན་དུ་བརྡར་བཏགས་

པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དབར་གྱི་རྒྱ་ལམ།

national income econ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོང་སྒོ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཡུལ་མི་ཚོས་ལོ་དུས་ཚད་

བཀག་ངེས་ཅན་ནང་གླ་ཕོགས་དང༌། སྐྱེད་ཀ གཟིགས་བཟོས་སོགས་ཡོང་འབབ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཁྱོན་

བསྡོམས་དངུལ་འབབ།

national interest pol	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན། = རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དངོས།
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national language pol རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་

སྒོ་ཁག་དང༌། ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་སྐད་

རིགས་གཙོ་གྲས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་སྐད་ཀྱི་རིགས།

national liberation pol བཅིངས་བཀྲོལ་རྒྱལ་ཁབ།	= མི་སེར་སྤེལ་བའི་རིང་ལུགས་

སམ། བཙན་གནོན་གྱི་རིང་ལུགས་གང་རུང་ཞིག་གི་མངའ་འོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རང་

དབང་ཐོབ་པ།

national song his,pol རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་དབྱངས།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་གླུ་

གཞས་ཀྱི་ལམ་ནས་མཚོན་པའི་རྒྱལ་གླུ་ཕུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གླུ་དབྱངས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག

nationalism ༡།	pol ཀཿ	རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། = རང་ཉིད་གང་དུ་གཏོགས་སའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་གཞན་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ། ཁཿ	རྒྱལ་ཁབ་

རིང་ལུགས།	 = རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིདམིགས་ཡུལ་རྣམས་གཞན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དུ་མ་སོང་བར། 

རང་དབང་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ། ༢།	ca མི་རིགས་

རིང་ལུགས།	 = རང་ཉིད་གང་དུ་གཏོགས་པའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་

འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ།

nationality ༡།	ca	མི་རིགས། = རིག་གཞུང་དང༌། ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་གཅིག་པའི་སྐྱེ་

བོ་མང་པོ་འདུས་པ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོར་མཚོན་པའི་རང་བཞིན། ༢།	pol	རྒྱལ་ཁོངས།	= 

རང་ཉིད་ཡུལ་ལུང་དེར་སྐྱེས་པའི་ཆ་ནས་སམ། ཡང་ན་ལུགས་མཐུན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སེར་ལེན་

པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གེ་མོའ་ིཡུལ་མིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་གནས་བབས།

nationalization econ,pol གཞུང་བཞེས། = ས་ཆ་དང་བཟོ་གྲྭའི་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་

སྲིད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལེན་པ།

native ༡།	ca,bot,zool ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས།	= ཁོར་ཡུག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དང་པོ་ནས་སྐྱེས་

པའམ། གནས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རང་བཞིན། ༢། pol ཡུལ་མི།	ཡུལ་པ།	= ཡུལ་ལུང་གང་

ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་འདོགས་པའི་བརྡ་ཆད།

native language ling,edu རང་སྐད།	ཡུལ་སྐད། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་

སྨྲ་བའི་སྐད་ཡིག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག
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native speaker ling རང་སྐད་སྨྲ་མཁན།	 ཡུལ་སྐད་སྨྲ་མཁན།	= བྱིས་པ་དང་དར་མའི་

གནས་སྐབས་སུ་སྦྱངས་པ་མིན་པར། ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་སྐབས་ནས་སྐད་ཡིག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྨྲ་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

natural death adm རང་བཞིན་གྱི་འཆི་བ།	= དྲག་སྤྱོད་དམ་གློ་བུར་རྐྱེན་ངན་སོགས་ལས་

འབྱུང་བ་མིན་པར། རྒ་བ་དང་ན་བ་ལྟ་བུ་རང་བྱུང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འབྱུང་བའི་འཆི་བ།

natural disaster environ རང་བྱུང་གོད་ཆག = འགྲོ་བ་མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མ་ཡིན་

པར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟབས་ཀྱིས་བྱུང་བའི་གོད་ཆག དཔེར་ན། ས་ཡོམ་ལྟ་བུ།

natural environment environ རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག = རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་

དང་རྩི་ཤིང་སོགས་འཚོ་གནས་བྱ་ཡུལ།

natural resources econ རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས།	= སྐྱེ་བོའ་ིབཀོལ་སྤྱོད་སྲིད་པའི་རང་བྱུང་

གི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་ཏེ། དཔེར་ན། ས་ཞིང་དང༌། ནགས་ཚལ། རྡོ་སོལ། གཏེར་རྫས་

སོགས་ལྟ་བུ།

natural rights pol རང་བཞིན་གྱི་ཐོབ་ཐང༌། = རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལས་

གྲུབ་པའི་ཐོབ་ཐང་གང་རུང༌།

natural science edu རང་བྱུང་ཚན་རིག	= རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་དངོས་རྫས་དང་སྣང་ཚུལ་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་སྟེ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང༌། རྫས་འགྱུར་རིག་པ། སྐྱེ་ལྡན་རིག་

པ་སོགས་སོ།

naturalization pol ཡུལ་མིར་ཞུགས་པ།	ཡུལ་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས།	= རང་ཉིད་སྐྱེ་ཡུལ་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་ཞུ་ལེན་

གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

nausia gravidarum = morning sickness  ལ་ལྟོས།

naval anat ལྟེ་བ། = མའི་མངལ་གྱི་ཕྲུ་གུའི་ལྟོ་བའི་དཀྱིལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་ཐག་དེ་མངལ་ནས་

བཙས་རྗེས་ལྷུང་བའི་ཤུལ་དེ་ལ་ཟེར་རོ།

naval force nav ༡།	 མཚོ་དམག་དཔུང་སྡེ། = རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཆུ་ཆེན་ནང་དྲག་པོ་དམག་

འཐབ་ཀྱི་ལས་གཞིར་གཉེར་བའི་གྲུ་གཟིངས་དང༌། གྲུ་ཁ། དམག་སྒར། དམག་མི། གོ་ལག་
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བཅས་ཐུན་མོང་ལ་འཇུག་པའི་མིང་ཚིག ༢།	དམག་སྡེ།	= དྲག་པོ་གཡུལ་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་

པའི་སྐབས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གྲུ་ཆེ་ཆུང་གི་དཔུང་སྡེ།

navigation aviat,naut ༡།	ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆའི་བྱ་བ།	= གནམ་གྲུ་དང༌། གྲུ་གཟིངས་གང་རུང་

ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་རིག་པ། ༢།	ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཐབས།	= ས་ཁྲ་དང༌། རླུང་

གི་འགྱུར་འགྲོས་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་གནམ་གྲུ་དང༌། གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་

བྱ་གཞག

nazi his,pol ནཱ་ཛི།	= ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ ལོར་ཨེ་ཌོལ་ཕ་ ཧིཊ་ལར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ཇར་མ་ནིའི་

སྲིད་དབང་བཟུང་མཁན་གྱི་ཇར་མ་ནིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གསར་སྤེལ་ཤོག་ཁག་

གི་ཚོགས་མི།

neap tide phys,geol ཚེས་རླབས་དམའ་ཤོས། = ཟླ་བ་ཡར་ངོའ་ིཕྱེད་དང༌། མར་ངོའ་ིཕྱེད་

དུ་འབྱུང་བའི་རྦ་རླབས།

nebula phys སྐར་སྤྲིན། = སྐར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པའི་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་འོད་

མདངས་སམ། ཡང་ན་ནག་ནོག་གི་ལྷན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཐལ་རྡུལ་དང་རླངས་རྫས་ཀྱི་སྤྲིན་

པའམ་དེས་ཁྱབ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཞིག

necropsy = autopsy  ལ་ལྟོས།

necrosis med ཕུང་འདྲུལ།	= གཉན་ཁ་བརྒྱབ་པའམ་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཞན་པས་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་

ཕུང་རྣམས་ཤི་བར་གྱུར་པའི་དོན།

neem bot	ནིམ་པ།	= ལོ་རྐང་ཚིགས་སོགས་ཟ་ཤིང་ལྟ་བུ་ལ་གྲུ་བཞིའི་ཉམས་ཅན། སྡོང་པོ་མི་ཊར་ 

༡༢ ཙམ་སྐྱེ་བ། སྦོམ་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་ཤུན་པ་མཐུག་པ་གས་ཤུར་ཅན་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་པ། རོ་ཁ་ལ་ནུས་པ་སླ་བསིལ་རྟུལ་མཉེན་དང་ལྡན་པའོ། རྒྱ་གར་བས་སོ་ཤིང་བྱེད་དུ་བཀོལ་

ཁྱབ་ཆེ།

negligence adm,psycho	ལྷོད་གཡེང༌།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་དང༌། ལྟ་

སྐྱོང་འདང་ངེས་སྤྲོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱོན།

negligible adm སྣང་མེད་གཏོང་རུང༌། = ཧ་ཅང་གི་བོངས་ཚད་ཆུང་བ་དང༌། རིན་ཐང་མེད་པ། 

གལ་འགངས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྣང་ཆུང་དང་རྩིས་མེད་བྱ་རུང་བ།
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negotiation adm,pol གྲོས་མོལ།	= འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཕྱིར་བྱེད་པའི་གྲོས་སྡུར།

neighbouring state	adm,pol	ཁྱིམ་མཚེས་མངའ་སྡེ།	= སོ་སོའ་ིཡུལ་གྱི་ཉེ་འཁོར་རམ་ས་

འབྲེལ་དུ་གནས་པའི་མངའ་སྡེ་གཞན།

neo-liberalism econ,pol གུ་ཡངས་གསར་མའི་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་

ཚོང་རའི་སྒོ་མོ་ཡངས་མོར་འབྱེད་པ་དང༌། རྒྱལ་ནང་གི་ཁྲོམ་རའི་ཚད་བཀག་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་

དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་ཏེ། གཞི་རྩའི་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པའི་

བསམ་ཚུལ།

neon chem གསར་རླུང༌།	= ཤིན་ཏུ་དཀོན་ལ། ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་གྲུ  ུང་ཤ་མི་ལྡན་པའི་རླུང་

གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༡༠ མཚོན་རྟགས། Ne

nephritis med མཁལ་ཚད།	མཁལ་མའི་གཉན་ཚད།	 	= མཁལ་མར་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་

ནད་ཅིག

nephrolithiasis physiol མཁལ་རྡོ།	ཕུག་རྡེ།	= དྭངས་མ་མ་ཞུ་བའི་སྙིགས་མ་དེ་ཉིད་མཁལ་

མའི་གནས་སུ་དྲི་ཆུའི་དྲོད་ཀྱིས་བཙོས་ཏེ་རྡེའུར་གྱུར་པའི་དོན།

nepotism psycho,pol ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང༌།	= ཁྱིམ་ཚང་གི་འབྲེལ་བའི་ཆ་ནས་ཚོང་དང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་ཕྱོགས་ཞེན་བྱེད་པའི་ལུགས་ཤིག

nerve anat	རྩ་དཀར།	ཆུ་རྩ། = མདོག་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྲོག་རྩ་དཀར་པོ་ལས་གྱེས་པའི་

རླུང་རྒྱུ  ་ུབའི་ལུས་ཀྱི་དབང་རྩ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

nervous system anat དབང་རྩའི་མ་ལག = ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་

སྙོམ་སྒྲིག་དང༌། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལ་འཕྲོད་པར་བྱེད་པའི་མི་དང་སྲོག་ཆགས་དག་གི་ལུས་ན་དབང་

རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པའི་མ་ལག་མཆིས་སོ་ཅོག་གི་མིང༌།

net assets acc གཙང་བདག(ཁར་དབང༌།)= ཚོང་ལས་ཁང་ཞིག་གི་སྤྱོད་སྒོའ་ིརིགས་ཆ་ཚང་

ཕུད་པའི་ཁར་དབང་ཡོངས་རྫོགས།

net income acc གཙང་འབབ།	= གཅོག་འཕྲི་དང་ཆག་ཡང་ཆོག་ངེས་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་

བཏོན་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཡོང་སྒོ།

net profit acc གཙང་ཁེ། = ཚོང་ལས་ཐོག་བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་ཕུད་པའི་
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ཁེ་བཟང༌།

net worth = net assets ལ་ལྟོས།

netizen 	compt.sc	དྲྭ་འབངས།	= དྲྭ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེས་མང་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

neurasthenia med རླུང་ཟད། = དབང་རྩའི་འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་པ་དོ་མ་མཉམ་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ཐང་ཆད་ཅིང་ཟུངས་ཞན་པ། བརྗེད་ངས་ཆེ་བ། ལུས་ཀྱི་གནས་ངེས་མེད་དུ་ན་

གཟུག་ཡོད་པ། མགོ་ན་ཞིང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་མངོན་པ་ཞིག་གོ།

neuropathy med རྩ་དཀར་གྱི་ནད།	དབང་རྩའི་ནད།	= དབང་རྩའི་ཁོངས་སུ་ཀླད་རྩ་དང༌། 

སྒལ་གཞུང༌། དོན་སྣོད་སོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རྩ་དཀར་རྣམས་ལ་ནད་ཕོག་པའམ་ནུས་པ་ལ་གེགས་

ཐེབས་པའི་ནད་ཅིག

neuroscience sci དབང་རྩའི་ཚན་རིག	= དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཚན་རིག

neutral state pol གཟུར་གནས་རྒྱལ་ཁབ།	= རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་དབར་གཡུལ་འགྱེད་སྐབས་ཕྱོགས་གང་དུའང་མི་ལྷུང་བར་བར་གནས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ།

neutrality pol,adm གཟུར་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན། = དམིགས་བསལ་རྩོད་རྙོག་དང༌། འགྲན་

སྡུར་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཤོག་ཁག་གང་ལའང་ཕྱོགས་མི་བཟུང་བར་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའི་

རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

neutrino phys མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ།	བར་རྡུལ་ཕྲ་མོ། = གློག་ཟུངས་དང་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་

ཅི་ཡང་མི་ལྡན་ཞིང་། ལེབ་ཊོན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་བརྟན་ཚུགས་ཅན་གྱི་རྩོམ་གཞིའི་

རྡུལ་ཞིག

neutron phys མ་ནིང་རྡུལ།	བར་རྡུལ།	= ཕོ་གློག་དང་མོ་གློག་གི་ཆོས་ཉིད་ཅི་ཡང་མི་ལྡན་

ཞིང་བྷ་རི་ཡོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཟེགས་མ། དེའི་གདོས་ཚད་ལ་

གྷ་རམ་ ༡.༦༧༤ x ༡༠-༢༤ ཡིན་པས་གློག་རྡུལ་ལས་ལྡབ་ ༡༨༣༨ མང་བ་དང་ཕོ་རྡུལ་ལས་ཅུང་

ཟད་ཆེ་བ་ཡོད།

neutron star phys,astron བར་རྡུལ་སྐར་མ། = རང་ཉིད་ཀྱི་འཐེན་ཤུགས་འོག་ཏུ་འཐོར་

ལྷུང་བྱུང་བའི་སྐར་མ་ཞིག་གི་ལྷག་རོ་སྟེ། ཧ་ཅང་སྟུག་ཅིང༌། ཚགས་དམ་པའི་གདོས་ཚད་ལྡན་
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པའི་བར་རྡུལ་ཁེ་གཙང་ལས་གྲུབ་པའི་བར་སྣང་གི་དངོས་པོ།

news jrn གསར་འགྱུར། = བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའམ། ཚགས་ཤོག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱི་

དང་རྒྱལ་ནང་གི་ཉེ་དུས་ཀྱི་འབྱུང་བའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ།

news agency jrn གསར་འགྱུར་ངོ་ཚབ་ཁང༌།	= རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པོ་དང༌། དུས་

དེབ། ཚགས་ཤོག་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་སུ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་འབྱུང་མཁོ་

སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

newsletter jrn གསར་འཕྲིན།	= ཚོགས་པ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། བཟོ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་

རང་གི་བྱེད་སྒོའམ། ལས་དོན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེད་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱ་རྒྱུའི་དུས་དེབ།

newspaper jrn ཚགས་པར།	གསར་ཤོག	= རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར་དང༌། གནས་

ཚུལ། ཚོང་བསྒྲགས་སོགས་འཁོད་པའི་དུས་མཚམས་སོ་སོར་ཤོག་ལྷེ་ཆེན་པོའ་ིངོས་པར་འདེབས་

ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གསར་ཤོག

newton phys ནིའུ་ཊོན།	 	= ཀི་ལོ་གཅིག་ཅན་གྱི་གདོས་ཚད་ཅིག་གི་སྟེང་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་

གཅིག་རེའི་མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ་ཞིག་ཐོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཤུགས་ཤིག་དང་དོ་མཉམ་ཡིན་པའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཏན་འབེབས་རང་བཞིན་གྱི་ཤུགས་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག མཚོན་རྟགས། N

newton’s law of cooling phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་གྲང་ལུགས་ངེས་སྲོལ། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་

གི་ཚ་དྲོད་ཉམས་ཚུལ་དེ། ཕུང་གཟུགས་དེ་དང་དེའི་ཁོར་ཡུག་བར་གྱི་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་

ཆ་མཉམ་པ་ཡིན།

newton’s first law phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་དང་པོ།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་ལ་ཇི་སྲིད་

ནུས་ཤུགས་ཤིག་མ་འཕྲད་པ་དེ་སྲིད་དུ་གཡོ་འགུལ་མེད་ན་རང་སོར་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་དང༌། 

གལ་ཏེ་གཡོ་འགུལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། མྱུར་ཚད་འཕར་ཆག་མེད་པར་མུ་མཐུད་འགུལ་བཞིན་

དུ་གནས་དགོས།

newton’s second law phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་གཉིས་པ། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་

སྟེང་དུ་འབབ་པའི་ཤུགས་ནི་ཕུང་གཟུགས་དེའི་མྱུར་ཚད་འཕར་ཚད་དང་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་

ཐོབ་དེ་ཡིན།
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newton’s third law phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་གསུམ་པ།	= བྱེད་ལས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང༌། དེར་དོ་མཉམ་ལྡོག་ཟླའི་བྱེད་ལས་ཡོད་དགོས།

next of kin ca,law གཉེན་ཉེ་ཤོས། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་དང་ཤ་ཁྲག་གི་གཉེན་འབྲེལ་ཉེ་ཤོས་

ཀྱི་གང་ཟག

night blindness med སྲོད་ལོང།	= སྲོད་ཅེས་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་སྲོད་འཁོར་

ཕག་གི་དུས་ཏེ། ས་གཞིའི་སྟེང་ཉི་མདངས་ཡོངས་རྫོགས་ཡལ་ནས་ནག་པོ་གྱུར་པའི་སྐབས་ཀྱི་

མིང་ཡིན་པས། དེའི་སྐབས་ནས་ནམ་མ་གསལ་བར་མཚན་མོ་མིག་ལོང་བ་ལྟར་མི་མཐོང་བར་

གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།

nihilism phil ༡།	 མེད་སྨྲ་བ།	 ཆད་ལྟ།	= ཆོས་གང་ཞིག་གི་ཐད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་

གཉིས་ལས་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཤས་ཆེར་སྨྲ་བའི་ལུགས། ༢།	གཞི་མེད་རིང་ལུགས། = སྲོལ་རྒྱུན་

ལས་མཆེད་པའི་རིན་ཐང་དང༌། བཟང་སྤྱོད། ཡིད་ཆེས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་མི་ལྡན་ཞིང༌། བླང་དོར་

གྱི་ཆ་རྣམས་བདེན་པ་མེད་པར་བལྟ་ཚུལ།

nipple anat ནུ་ཏོག	= འོ་མ་ཐོན་སའི་ནུ་མའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྩེ་རྡོག་ནག་ཤས་ཅན།

nobility soc,his	སྐུ་དྲག	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་སྐུ་དྲག་གི་རིགས་སམ་མི་དྲག་གི་སྡེ།

nocturia med མཚན་གཅིན། = དམིགས་བསལ་ལོ་ན་རྒས་སྐབས་མཚན་མོར་གཅིན་ཡང་སེ་

གཏོང་དགོས་པ།

nocturnal enuresis med ཉལ་གཅིན།	= མཚན་མོ་གཉིད་ཁུག་སྐབས་མལ་ནང་གཅིན་པ་

ཤོར་འགྲོ་བའི་ནད་རྟགས་ཤིག

nomenclator ling ཐ་སྙད་མཁན་པོ། = དངོས་རིགས་སྔོན་མེད་གསར་བཟོས་དང༌། 

གསར་རྙེད་ཁག་ལ་ཚན་རིག་རྗེས་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་འདོགས་མཁན།

nomenclature ling མིང་བརྡ་སྦྱོར་ཚུལ།	ཐ་སྙད་འདོགས་ཐབས།	= ཚན་རིག་དང༌། སྒྱུ་

རྩལ་གྱི་ནང་གསེས་དངོས་པོ་ཁག་ལ་མིང་ངམ་ཐ་སྙད་འདོགས་ཚུལ་གྱི་རིག་པའམ་ལམ་ལུགས།

non-aligned movement pol ཕྱོགས་སྒྲིལ་སྤངས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། = ཚོགས་མི་རྒྱལ་

ཁབ་རྣམས་དམག་དོན་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཁོངས་གང་ལའང་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་

གིས་གྲུབ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག
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non-governmental organization (NGO) pol གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས།	= གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་དང༌། བཀོད་བྱུས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའི་རང་དབང་

ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

non-intervention pol ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་ནམ། རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ལ་བདག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྲུང་སྡོམ།

nonpartisan pol ཕྱོགས་མེད།	= སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ།

non-proliferation pol རྡུལ་མཚོན་ཁྱབ་གདལ་ཚོད་འཛིན། = རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཁྱབ་

གདལ་འགྲོ་བར་ཚོད་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན།

nonviolence phil,pol འཚེ་མེད་ཞི་བ།	འཚེ་བ་མེད་པ།	= འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དྲག་པོའ་ིབྱ་སྤྱོད་

དང་བྲལ་བ།

north pole geog བྱང་སྣེ།		བྱང་མཐའ།	= སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རིང་མཐའ།

north star astron,astrol བྱང་སྐར།	= རྒྱུན་དུ་ས་གཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན་པའི་བརྟན་

སྐར་ཞིག

northern signs astrol བྱང་ཁྱིམ་དྲུག	= བྱང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་སྟེ།  ལུག་ནས་བུ་མོ་བར་

གྱི་ཁྱིམ་དྲུག

nose anat སྣ།	= དྲི་ཚོར་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྟེན་ཡིན་པ་མ་ཟད།  རླུང་རྒྱུའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རླུང་ཉིད་གློ་བར་འགྲོ་སྐབས་དྲོ་བ་དང་རླན་གཤེར་ལྡན་པ།  དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་པའི་ལས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

nosology med ནད་རིགས་དབྱེ་ཞིབ།	= ནད་རིགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་དང༌། དབྱེ་

འབྱེད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་གཞུང་གི་ཡན་ལག

nostrils anat སྣའི་བུ་ག	སྣ་ཁུང༌།	= སྣའི་ཕྱིར་མངོན་པའི་བུ་ག

notation mus དབྱངས་རྟའི་འགྲོ་ལུགས། = དམིགས་བསལ་རྩིས་རིག་གམ། རོལ་མོའ་ིདབྱངས་

རྟགས་མཚོན་དོན་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་མཚོན་རྟགས་འབྲི་སྲོལ་ཞིག
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noteworthy adm དོ་སྣང་འོས་པའི།	= སྤྱིར་བཏང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་དང༌། འགྲན་ཟླ་མེད་པ། 

དགའ་མོས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་འོས་པ།

notice board adm བརྡ་ཐོ་སྦྱར་པང༌།	= གསལ་བསྒྲགས་དང༌། བརྡ་ཐོ། གསར་གནས་སོགས་

འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་ས།

notorious adm ངན་གྲགས་ཅན།	= ངན་པའི་ཆ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི།

nova phys སྐར་མ་ནོ་ཝ།	= གློ་བུར་དུ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་གྱེས་འཐོར་བྱུང་སྟེ། གནས་སྐབས་

རིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་འོད་མདངས་ལྡབ་བརྒྱ་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་བར་འཕེལ་ཞིང་། སླར་ཡང་རང་གི་

ཐོག་མའི་འོད་མདངས་དེར་རང་སོར་གནས་པའི་སྐར་མ་ཞིག

nuclear energy phys ཉིང་རྡུལ་ནུས་པ།	= ཉིང་རྡུལ་འབར་གས་དང་སྦྱོར་སྡེབ་གང་རུང་

ལས་ཕྱིར་འདོན་པའི་ནུས་པ།

nuclear family soc རྡུལ་མཚོན་ཁྱིམ་ཚང༌། = རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གཉེར་

མཁན་ཨ་རི་དང༌། ཨུ་རུ་སུ། ཨིན་ཡུལ། ཕ་རན་སི། རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་གོ།

nuclear fission phys ཉིང་རྡུལ་འབར་གས།	= རྡུལ་ཕྲན་གང་ཞིག་གི་ལྟེ་བའི་ཆ་དེ་ད་དུང་

དུམ་བུ་གཉིས་སམ་དུ་མར་གྱེས་ཚུལ།

nuclear fusion phys ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ།	= རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཉིང་རྡུལ་སྡེབ་པའི་ཚུལ་ཏེ། བྱེ་

བྲག་ཏུ་ཡང་རླུང་གི་ཉིང་རྡུལ་ལམ། ཡང་བའི་ཉིང་རྡུལ་གཞན་བསྡེབ་པ་ལས་ཧེ་ལི་ཡམ་གྱི་ཉིང་

རྡུལ་ལྟ་བུ་ལྕི་བའི་ཉིང་རྡུལ་ཞིག་སྒྲུབ་ཚུལ།

nuclear magnetic resonance phys	ཉིང་རྡུལ་ཁབ་ལེན་གྱི་འཕར་ལྡིང༌།	= ཁབ་ལེན་

ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་གནས་པའི་ཟློས་ཕྱོད་མཐོ་བའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིཕྱོགས་སུ་ཁ་གཏད་པའི་རྡུལ་

ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ཞིག་གིས་གློད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཕར་འགུལ།

nuclear reaction phys ཉིང་རྡུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར།	= དུམ་བུར་གྱེས་པ་དང༌། ཉིང་རྡུལ་སྡེབ་

པའམ། ཡང་ན་འགྱེད་འཕོྲའ་ིདབང་གིས་ཟད་རྒུད་འགོྲ་བ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་རྐྱེན་པས་ནུས་

པའམ། ཡང་ན་བོངས་ཚད་ཕྱུང་བ། ཡང་ན་ཁ་ཐོར་བའི་དབང་གིས་ནུས་པ་ཕྱུང་སྟེ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་

ཉིང་རྡུལ་གྱི་སོྒྲམ་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་འགོྲ་ཚུལ།

nuclear reactor phys རྡུལ་ཕྲན་ཁྲོ་ཐབ།	ལྟེ་ནུས་སྐྲུན་ཆས། = དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་སྤེལ་བྱེད་དུ་
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སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་པའི་ཉིང་རྡུལ་འབར་གས་བྱེད་སའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

nucleosynthesis phys ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ།	= སྐར་མའི་ནང་དུ་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་གྱིས་རྐྱེན་པས་ཡང་བའི་ཁམས་རྫས་ནས་ལྕི་བའི་ཁམས་རྫས་གྲུབ་ཚུལ།

nucleus phys ལྟེ་ཉིང༌།	ལྟེ་དབུས།	= རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཕོ་རྡུལ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་དང། ཡང་

རླུང་ལས་གཞན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཚང་མ། མ་ནིང་རྡུལ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་གང་དུ་འདུ་སའི་

རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གདོས་ཚད་ཕལ་མོ་ཆེ་ཚོགས་པའི་དབུས་ཀྱི་ཆ།

nuclide phys ཆ་ཉིང༌།	= བར་རྡུལ་དང་ཕོ་རྡུལ་གྱི་ཨང་གྲངས་དང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་

གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་ཁམས་རྫས་གཅིག་མཚུངས་སུ་འགྱུར་སྟབས། ངོས་བཟུང་སླ་

བར་འགྱུར་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གཅིག་གམ་དུ་མ།

nuisance adm	སུན་གཙེར།	= སུན་སྣང་སྐྱེ་དགོས་པའི་མིའམ་དངོས་པོ་དང་བྱ་སྤྱོད་སོགས།

null and void adm,law རྩིས་མེད་ནུས་སྟོང༌།	= ཁྲིམས་དོན་གྱི་ནུས་པ་མི་ལྡན་པའམ་རྩ་འཛིན་

མི་འཕེར་བའི།

nullify law,adm ནུས་མེད་བཟོ་བ།	= མཐུན་གྲོས་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནུས་མེད་

དམ་རྩ་འཛིན་མི་འཕེར་བ་བཟོ་བ།

numeric square astrol སྨེ་བ།	= འབྱུང་རྩིས་ལས་བསྟན་པའི་སྨེ་བ་དགུ།

nunki astrol ཆུ་སྨད།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག

nut grass bot ལང་གུ་ར།	གྲལ་སྒང༌།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། རྩ་བ་གྲོ་མ་འདྲ་བ་སྨ་ར་མང་བ་ཁ་དོག་སྨུག་ཅིང་ནག་ལ་སྨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཅན། ལོ་མ་

འཇོང་ནར་རྩེ་ཕྲ་ལ་སྡོང་པོ་བཏུམས་ནས་གྱེས་པ། རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་ཟིང་སྐྱ་འཆར་ཞིང་འབྲུ་གུ་ཆུང་

ལ་ཐལ་མདོག་ཅན་གྱི་ལྡུམ་བུ་ཞིག

nutmeg bot ཛཱ་ཏི།	= ཛཱ་ཏི་ཆེ་ཆུང་གོ་ཡུ་ཙམ། བཅག་ན་དཀར་སྨུག་འདྲེས་པ་འོང༌། བསྲེགས་

དང་བསྣབས་ན་དྲི་མ་ཞིམ། ཕྱི་སྐོགས་འདུག་ན་ཕྲལ་ནས་བརྟགས། ལང་ཀ་མ་ནི་མེས་ཚིག་འདྲ། 

ཡང་ན་སྣུམ་ཞིང་ལྕི་བ་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟར་ཤིང་ཕྲན་ཞིག་གི་འབྲས་བུའོ།

nutrition chem,biol ཟས་བཅུད།	= ཟས་རིགས་ལྟ་བུ་ལས་དྭངས་བཅུད་རྣམས་ཚགས་ལེན་

གྱིས་ལུས་ཟུངས་སྐྱེ་གནས་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་སྐྱེས་ལྡན་གྱི་ནུས་པ།
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nyes-pa med ཉེས་པ།	= འབྱུང་འགྱུར་ངོ་བོ་ལོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་

པའི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་མིང་སྟེ། རླུང་དང་མཁྲིས་པ་བད་ཀན་གསུམ་པོའ་ིརྣམ་པར་

གྱུར་ན་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་ཅིང༌། སུན་འབྱིན་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་

ཉེས་པ་ཞེས་བཏགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཤིང་ལ། མེ་ཤིང་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་རོ།

                                 o o

oath adm དམ་བཅའ།	མནའ།	= སྒྲིག་ཁྲིམས་དང༌། དཀོན་མཆོག་སོགས་དཔང་དུ་བཞག་ནས་

དྲང་པོར་བརྗོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞིག

oath of allegiance adm,pol ཤ་ཞེན་གྱི་མནའ་དམ།	= མངའ་འབངས་སམ། མི་སེར་རྣམས་

ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་དྭང་ལེན་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

ཤ་ཞེན་བྱ་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ་དམ་བཅའ།

oath of office adm,pol ལས་ཁུར་དམ་བཅའ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ལས་སྣེའི་འགན་ཁུར་

ལེན་མ་ཞུས་གོང་དུ་དྲང་བདེན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

obcordate bot སྙིང་གཟུགས་ལྡོག་མ།	= སྙིང་དབྱིབས་གོ་ལོྡག་པའི་དབྱིབས་ཅན། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་

པར་ལྟོས། )

obedience adm,psycho ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། = ལམ་སྟོན་དང༌། སྒྲིག་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་

བརྩི་བཀུར་ལག་བསྟར་ཞུ་བའི་བྱ་གཞག

obesity med ཚོ་ཆེས།	ཚོ་ནད།	= ལུས་ཚོ་ཆེས་པའི་ནད་ཀྱི་མིང༌།

obituary	jrn	འདས་བརྡ།	= དམིགས་བསལ་ཚགས་ཤོག་ནང་གཤིན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་

འཁོད་པའི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག

objective adm དམིགས་ཡུལ།	བསྒྲུབ་བྱ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོལ་བ་དང༌། བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་

གང་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་འབེན་དུ་བཅངས་པའི་ཡུལ།

oblanceolate bot མདུང་གཟུགས་ལྡོག་མ། = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཅུང་ཕྲ་ལ་དཀྱིལ་ཞེང་ཆེ་བ། རྩ་
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བའི་ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཕྲར་འགྲོ་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obligation adm འགན་འཁྲི།	= ཁྲིམས་ཐོག་གམ། རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་སེམས་ཁུར།

obligatory adm བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི།	= ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ངེས་

པར་དུ་གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་པར་བརྗོད་པའི་ཆ།

oblong bot འཇོང་ནར། = ཁ་ཞེང་ལས་དཀྱུས་ཅུང་རིང་བ་གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིདབྱིབས་འདྲ་བ། 

( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obovate bot	སྒོང་གཟུགས་ལྡོག་མ། = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཞེང་ཆེ་ཞིང་རྩ་བའི་ཕྱོགས་ཕྲ་བ། ( ཟུར་

སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obscenity psycho,soc ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་པ།	འཛེམས་མེད་འཆལ་སྤྱོད། = ཚུལ་མིན་བག་མེད་

ཀྱི་སོྤྱད་ཚུལ།

obsecrate adm གདུང་འབོད།	ཞུ་བ་འཐེན་པ།	= སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བའམ་

ཞུ་འབོད་བྱེད་པ།

obsequies ca བྱང་ཆོག	 དུར་ཆོག	= གཤིན་པོའ ་ིཕུང་པོ་འདོན་སྐབས་སུ་བྱ་རྒྱུའི་རིམ་

གྲོའམ་ཆོ་ག

obsequious soc ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཚ་པོ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་དང༌། 

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྐྱང་བྱེད་མཁན།

observance adm (ཆོས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ལ་)སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད། = སྐྱེ་བོ་

གང་ཞིག་གིས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྗེས་སུ་འབྲང་བའམ། ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་དྭང་

ལེན་ཞུ་ཚུལ།

observation adm,edu རྟོག་ཞིབ།	 དོ་སྣང༌།	= དམིགས་བསལ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཤེས་

ཆེད། དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཐོག་གཟབ་ནན་སྒོ་ནས་ལྟ་ཞིབ་

བྱེད་ཚུལ།

observer adm ༡།	རྟོག་ཞིབ་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་

ཟག ༢།	ཟུར་ཉན་པ།	= ཚོགས་འདུ་དང༌། སློབ་ཚན་སོགས་སུ་ཆ་ཤས་དངོས་སུ་མི་བླངས་པར་
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ཉན་རྒྱུ་དང༌། ལྟ་ཞིབ་ཙམ་གྱི་ཆེད་ངོ་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

obsolescence eco,soc དུས་ཡོལ་ཟིན་པ།	= བེད་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཆ་ལུགས་རྙིང་པ་ཆགས་པའི་

གནས་སྐབས།

obsolete eco དུས་ཡོལ་ཟིན་པའི།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་བེད་མེད་དུ་གྱུར་པ།

obtuse bot རྩེ་རྡུམ།	= ལོ་མའི་རྩེ་མོ་རྡུམ་རྡུམ་མམ་སྒོར་སྒོར་ཅན། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obvious adm གསལ་པོ།	གསལ་ཁ་དོད་པོ།	= ལས་སླ་པོའ་ིསྒོ་ནས་མཐོང་བའམ་རྟོགས་ཐུབ་

པའི་རང་བཞིན།

occasional adm འགའ་ཙམ་གྱི།	སྐབས་རེའི།	= རྒྱུན་དུའམ་ཡང་སེ་བྱས་པའམ་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་པ།

occidental system adm ནུབ་ལུགས།	= ཕྱི་གླིང་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་

པའི་ལམ་ལུགས།

occipital bone anat ལྟག་རུས། = མགོ་བོའ་ིལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་རུས་པ་འབུར་པོ།

occipital vein anat ལྟག་རྩ།	= ལྟག་པའི་སྡུད་སྒོའ་ིརུས་པ་འབུར་པོའ་ིསྟེང་ནས་གཡས་སུ་

སོར་གསུམ་དང། གཡོན་དུ་སོར་གསུམ་གཞལ། དེ་ནས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ནས་གྱེན་དུ་

སོར་གསུམ་རེ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་པས་ཁྲག་གཏར་དུ་རུང་བའི་ལྟག་རྩ་ནག་པོ་

གཉིས་ཀྱི་མིང།

occultation astrol གཟའ་འཛིན།	= སྐར་མ་དང༌། གཟའ་སྐར། ཡང་ན་བར་སྣང་གི་ཕུང་

པོ་ཞིག་ཟླ་བའམ། ཡང་ན་གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་སྐྱོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མི་སྣང་བར་

འགྱུར་ཚུལ་ཏེ། དཔེར་ན་ཉི་འཛིན་ལྟ་བུ།

occupancy certificate adm གནས་འཛིན་ལག་ཁྱེར།	= སྒེར་གྱི་གནས་ཁང་ངམ། མང་

ཚོགས་ཀྱི་ཁང་ཆེན་ལྟ་བུ་ཁང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་བཀའ་ཁྲོལ་

གནང་བའི་ཡིག་ཆ།

occupation soc འཚོ་ཐབས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཀའམ་རང་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་

ལས་རིགས།
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occupational soc འཚོ་ཐབས་ཀྱི།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ལས་ཀའམ་འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས་དང་

འབྲེལ་བའི།

occupy ༡།	pol བཙན་བཟུང་བྱེད་པ། = ཁང་པའམ་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་སོགས་དབང་སྒྱུར་

དང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པ། ༢།	 adm	 ཀཿ	 གོ་གནས་འཛིན་པ། = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་

ཀའམ་གོ་གནས་ལྡན་པར་བྱེད་པ། ཁཿ	(བྱ་བས་)དུས་འདའ་བ། = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་

པའམ། དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་སྒོ་ནས་དུས་ཚོད་བཏང་བ།

octane chem ཨོག་ཊེན། = རྡོ་སྣུམ་ལས་འབྱུང་བའི་ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་ལས་གྲུབ་

པའི་གཤེར་རྫས། འབར་ནུས་ཆེ་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་བ་ཞིག

oculomotor nerve anat མིག་འགུལ་དབང་རྩ།	= ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་

གསུམ་པ་སྟེ། མིག་འགུལ་བ་དང་རྒྱལ་མོའ་ིབཙིར་གནོན་དེ་བཞིན་མིག་ལྕིབས་ཁ་འབྱེད་པ་

སོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མིག་རིལ་དང་འབྲེལ་བའི་མིག་འགུལ་ཆུ་རྩ་གཉིས་

ཀྱི་མིང༌།

odd-even nucleus phys ལྟེ་ཉིང་ཆ་ཡ་ཟུང་ལྡན།	 = བར་རྡུལ་ཆ་གྲངས་དང་ཕོ་རྡུལ་ཡ་

གྲངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ཞིག

odd-odd nucleus phys ཡ་ཟུང་ལྟེ་ཉིང༌། = བར་རྡུལ་ཡ་གྲངས་དང་ཕོ་རྡུལ་ཡ་གྲངས་ལྡན་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ཞིག

odour chem དྲི་ངན།	= དྲི་མ་ངན་པ།

offence law འགལ་འཛོལ།	= ཁྲིམས་དང༌། ལམ་ལུགས། སྒྲིག་གཞི་སོགས་རྩིས་མེད་གདལ་

བཤིག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།

offender law འགལ་འཛོལ་བྱེད་པོ། = ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི། བྱེད་སྒོ་ཁག་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་

གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་རྩོམ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

official adm ༡།	ལས་སྣེ།	ལས་བྱེད་པ། = གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་དང༌། སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི། སྒྲིག་

འཛུགས་སོགས་ཀྱི་འགན་དབང་འཛིན་མཁན། ༢།	གཞུང་འབྲེལ།	= འཛིན་སྐྱོང་དང༌། མི་མང་

གི་ལྷན་ཚོགས། སྲིད་གཞུང་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི།

officialdom adm ལས་སྣེའི་སྡེ།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ནམ་སྒྲོམ་གཞི་ཡོངས་རྫོགས།
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officialese adm གཞུང་ཡིག	གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་སྲོལ།	= གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་འགྲོ་ལུགས་དང་

མཐུན་ཞིང༌། ཧ་ཅང་གོ་དཀའ་ལ་རྒྱུན་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་སྐད་ཡིག

officiate adm གཞུང་འགན་ལེན་པ།	གཞུང་དོན་གཅོད་པ། = མང་ཚོགས་སམ། ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ལེན་པ།

ohm’s law	phys	ཨོམ་ངེས་སྲོལ།	= གློག་རྒྱུན་ནི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་སྦྱིན་པའི་གློག་

ཤུགས་དང་ཐད་ཀར་ཆ་སྙོམས་ཤིང་། བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་དེའི་འགོག་ཤུགས་དང་གོ་ལྡོག་པའི་

ཆ་སྙོམས་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ངེས་སྲོལ།

olfactory nerve anat སྣོམ་བྱེད་དབང་རྩ།	= ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་དང་པོའ་ི

མིང་སྟེ། སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་མ་སྣོམ་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

oligarchy pol ཉུང་འཛིན་སྲིད་གཞུང༌།	 = དབང་ཆ་ཆ་ཚང་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གམ། དབང་

ཤུགས་ལྡན་པའི་གྲལ་རིམ་ཞིག་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག

oligopoly econ ཁེ་དབང་ཉུང་འཛིན་ཁྲོམ་ར།	= ཁེ་ལས་མཉམ་འདུས་སམ། ཀམ་པ་ཎི་ཁ་ཤས་

ཤིག་གིས་བཟོ་གྲྭ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་འགྲན་སྡུར་དང་དབང་འཛིན་བྱེད་པའི་ཁྲོམ་རའི་གནས་

སྟངས་ཤིག

oliguria med གཅིན་སྲི།	= གཅིན་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མི་འབབ་པ་བཏང་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་

དོན་ཏེ། དྲི་ཆུ་འབབ་དཀའ་ཞིང་ཅུང་ཟད་སྐྱིལ་བ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། 

olive branch his ཨོ་ལིབ་ཡལ་ག	ཞི་བདེ་མཚོན་རྟགས།	= ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་མི་བྱེད་

པར་མཚོན་པའི་ཨོ་ལིབ་སྡོང་པོའ་ིཡལ་ག

ombudsman adm ཉན་དཔོན།	= མི་སེར་སྒེར་གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་གཞན་དག་གམ། 

སྲིད་གཞུང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པར་ཉན་འཇོག་དང་དཔྱད་ཞིབ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞབས།

omission adm ཕྱིར་འདོན།	= གང་ཞིག་སྣང་མེད་དམ། ཆེད་མངགས་ཀྱིས་མ་བྱས་པའམ་ཕྱིར་

བཏོན་ཚུལ།

one world order com འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་འགྲོ་ལུགས། = འཛམ་གླིང་གི་ཁྲོམ་ར་དང་

ཚོང་ལས་ཐད་ཕན་ཚུན་བརྟེན་རེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། ཁྱབ་ཚད་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཆ་
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ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་པ།

onerous adm འགན་ལྕི་པོ།	 = འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་དང་དཀའ་རྙོག་ཁྱོན་ཆེ་མཚོན་པར་

བྱེད་པའི།

onion bot བཙོང༌།	= ལོ་གཉིས་གསུམ་སྐྱེ་བའི་ཚལ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བའི་

ནང་དཀར་པོ་རིམ་པ་མང་པོས་བཏུམས་པའི་རྟིང་པར་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་རྫ་མདོག་ཡོད་པ་

དང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྦུབ་སྟོང་ཅན་གྱིས་རྩེ་རྣོ་བ་མང་པོ་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་སྤང་རྩི་

དོ་བོའ་ིམེ་ཏོག་འདྲ་བ། འབྲུ་གུ་ནག་ཞིབ་ཆུང་བ་ཏིལ་ནག་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང། འདི་ལ་དབྱེ་

ན་དཀར་ནག་གཉིས་ཡོད།

onus adm འགན།	= གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་རམ་ལས་འགན།

opacity phys འོད་སྒྲིབ་ཁྱད་ཆོས། = བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་སྤྱིར་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་དང་

བྱེ་བྲག་ཏུ་འོད་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་དུ་འབིགས་མི་ཐུབ་པའི་ཚད་གཞི།

open society soc གུ་ཡངས་སྤྱི་ཚོགས།	= རང་དབང་དང་ཆོས་ལུགས་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་

ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག

open universe phys ཚད་བྲལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པས་རྒྱ་སྐྱེད་

འགོག་པར་བྱེད་པ་ལ་གདོས་ཚད་འདང་ངེས་མེད་པས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་དུས་གཏན་དུ་

རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔེ་གཞི་ཞིག

opinion poll jrn བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན།	= བརྗོད་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཇི་འདྲ་

ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་མི་མང་ལ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

opium poppy bot བཙུན་པ།	= མེ་ཏོག་འདི་ཡང་ལྡུམ་རར་འཛུགས་པའི་མེ་ཏོག་གཏན་ཟུག་

རྩ་བ་གཞོན་ཚེ་མེ་ཏོག་ངུར་དམར་དང༌། རྒས་ནས་ངུར་སེར་འཆར་བའི་རྩ་གཞོན་ངུར་དམར་ལི་

ཁྲི་ཁ་དོག་ཅན་དེའོ། མེ་ཏོག་གི་འདབ་མའི་རྩ་བའི་གནས་སུ་ནག་ཐིག་དུ་མ་ཡོད། འབྲས་བུ་རྫ་

ཁོག་འདྲ་བ་སྨིན་སྐབས་ཟི་ཁ་ཆེ་བའི་ཚི་ཆུ་འདོན་པ་དང༌། སྐམ་ན་ས་བོན་ནག་ལ་ཞིབ་པ་མང་

པོ་ཅན་ནོ།

opportunism pol,com སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས།	 གོ་སྐབས་རིང་ལུགས།	= ཆབ་སྲིད་

དང་ཚོང་དོན། མི་སྒེར་གྱི་བྱ་གཞག་སོགས་བསྒྲུབ་པར་ལག་ལེན་དང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཏེ། 
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སྐབས་བབ་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ལས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་མིན་ལ་མི་བལྟ་བ།

opportunity adm གོ་སྐབས།	= གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་

དུས་སྐབས།

opposition astrol བདུན་ཟུར།	 ཐད་བལྟས།	= ཁྱིམ་གྱི་ལོྡག་ཟླར་བབས་པའམ་ཁ་གཏད་དུ་

གནས་པ་ལ་གོའ།ོ

oppression pol དྲག་གནོན། = གཉའ་གནོན་དང༌། སྡུག་རྩུབ། དྲང་བདེན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་

ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་འཛིན་ནམ་སྟོབས་ཤུགས།

optic nerve anat མཐོང་བྱེད་དབང་རྩ།	= ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་གཉིས་པ་སྟེ། མིག་གི་དྲྭ་སྐྱི་དང་

འབྲེལ་བའི་མཐོང་བྱེད་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

optical fiber phys འོད་ཀྱི་ཐག་རན།	= འགྱིག་ཚིའམ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་ལྡེམ་ཞིང་ཕྱི་ནང་

གསལ་བའི་ཉག་མ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་དེ། དེའི་ནང་གི་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོས་

ཀྱིས་འོད་འཕོ་བརྒྱུད་ཐུབ་པ།

optics phys འོད་སྣང་རིག་པ།	= འོད་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་གཤིས་ལ་བརྟག་པའི་དངོས་

ཁམས་ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག

optimism phil,psycho རེ་བཟང་ཕུགས་བཅོལ།	 བཟང་རེ།	= མ་འོངས་པའམ། མཐའ་

མཇུག་ཏུ་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་བློ།

option adm གདམ་ཀ	= གང་ཞིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་ཐོབ་ཐང༌།

optional adm གདམ་ཀ་ཅན་གྱི།	= གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཞིག་སྟེ། གང་ཞིག་གདམ་ཀ་ཆོག་པའི།

orbicular bot ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན། = ལོ་མའི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོའམ་སྒོར་བ། དཔེར་ན། 

པདྨའི་ལོ་མ་ལྟ་བུ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

orbiculate = orbicular   ལ་ལྟོས།

orbit ༡། astron འཁོར་ལམ། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་དང༌། 

བཅོས་མའི་རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕུང་གཟུགས་གཞན་ཞིག་ལ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ལམ། ༢།	 phys 

འཁོར་ལམ། = ཉིང་རྡུལ་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པའི་གློག་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་རྡུལ་ཟེགས་
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གཞན་གྱི་བརྟན་པའི་ཀོན་ཊམ་གནས་བབ་ཅིག ༣། anat མིག་འབོར་རུས་པ།	 = མིག་

འབྲས་གནས་ཡུལ་གྱི་རུས་སྒྲོམ་ཀོང་ཀོང༌། ༤། astrol གོ་ལ།	འཁོར་ལམ།	= ལུག་ཁྱིམ་གྱི་

གནས་དང་པོ་ནས་བརྩིས་པའི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་བགྲོད་ལམ་གྱི་གནས་བཅུ་གཉིས།

orchitis med རླིག་འབྲས་གཉན་ཚད།	= རླིག་འབྲས་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་ཆེར་སྐྲངས་པ་

དང་ན་ཟུག་རྒྱག་པའི་ནད།

ordinance adm,law ༡།	བཀའ་རྩ། = གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་རྒྱ། 

༢།	བཀའ་ཁྲིམས།	= གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་

དང༌། སྒྲིག་གཞི། མང་ཚོགས་ཀྱི་བཅས་ཁྲིམས་སོགས།

organic chem སྐྱེ་ལྡན།	= འཚར་ལོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྫས་སྦྱོར་གྱི་དངོས་རིགས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་

པའི་རྩི་ཤིང་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས།

organic compound chem སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས།	= ནག་རྫས་སམ་ཀར་བོན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཅན་

གྱི་འདུས་རྫས།

organization adm སྒྲིག་འཛུགས། = ཚོང་ལས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ།

organize adm ༡།	གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆེད་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བ། ༢།	

སྒྲིག་འཛུགས་བཟོ་བ།	 = ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཉམ་སྡེབ་སྒོ་ནས་འཛུགས་

པའམ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ།

organizer adm གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན།	བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པོ། = ལས་གཞི་ཁག་རྩ་འཛུགས་སམ། 

གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་གཞན་རྣམས་ལས་དོན་དེར་འཇུག་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

organizing committee adm,pol གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང༌། = ཚོགས་འདུ་དང༌། ལས་གཞི་

སོགས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང༌།

oriental ca ༡།	ཤར་ཕྱོགས་པ། = རྒྱ་ནག་དང༌། ཉི་ཧོང་སོགས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

གནས་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི། = རྒྱ་ནག་དང༌། ཉི་ཧོང་སོགས་འཛམ་གླིང་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི།

oriental system ca ཤར་ལུགས།	= ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་
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ལམ་ལུགས།

orientalist ca ཤར་ཕྱོགས་རིག་པའི་ཆེད་སྦྱོང་བ། = ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་ཤར་དང༌། ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྦྱོང་མཁན་གྱི་མཁས་ཅན་མི་སྣ།

orientation	adm ༡།	རྒྱུས་མངའ་ལམ་སྟོན།	= སློབ་ཚན་དང༌། ལས་ཀ་གསར་པ་སོགས་འགོ་

འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་དུ་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་དམ་སྦྱོང་བརྡར། ༢།	གོམས་འདྲིས།	= 

ཁོར་ཡུག་གམ། གནས་སྟངས་གསར་པ་འདྲིས་གོམས་ཆགས་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

orion astrol མགོ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་ལྔ་པ།

orphan soc དྭ་ཕྲུག	= ཕ་མ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྲུ་གུ།

orphanage soc དྭ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་ཁང༌།	= ཁྱིམ་མེད་ཕྲུ་གུའམ། དྭ་ཕྲུག་རྣམས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་

ལྟེ་གནས་སམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང༌།

orthodoxy ca,psycho རྙིང་ཞེན།	= སྔར་ཡོད་ལམ་ལུགས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་

སམ་ལག་ལེན།

osmium chem ཨོ་སི་མི་ཡམ།	= ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱ་ཅན་ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་

རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༧༦  མཚོན་རྟགས། Os

osteoarthritis med རུས་གྲུམ།	རུས་ཏྲེམ།	= གྲུམ་བུའི་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། ངོ་

བོ་གྲུམ་ནད་རུས་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་རླུང་ཤས་ཆེ་ལ། རྟགས་སུ་སྐོམ་དད་ཆེ་བ་དང། རུས་པར་ཚ་བ་

སྐྱེ་ཞིང་ཤ་ཚིལ་རིམ་གྱིས་འཇུ་ལ་སྐམ་དུ་འགྲོ་བ་དང། རྐང་ལག་གི་ཚིགས་རྣམས་འགྲམས་ནས་

གཡས་གཡོན་དུ་ཀྱོག་པ། ཟུག་ཆེ་བས་འགུལ་སྐྱོད་ཤུགས་ཆེར་མི་ཐུབ་པ། ཚིགས་འགུལ་བ་དང་

སྒྲ་ཆེན་པོའ་ིརིགས་མི་བཟོད་པར་གཡང་དུ་བསྐྱུར་སྙམ་སེམས་པའོ།

outbreak adm གློ་བུར་ཁྱབ་གདལ། = ནད་དང༌། འཁྲུག་འཛིང༌། དམག་འཁྲུག་སོགས་ཉེན་

ཚབས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ།

outlay econ གྲོན་དངུལ། = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་དངུལ་འབབ།

output com,econ ཐོན་འབབ། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། བཟོ་གྲྭ། འཕྲུལ་འཁོར། གང་ཟག་སོགས་ཀྱིས་

གང་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་ནམ་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་འབབ།
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outstanding edu,com ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། = རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཆོས་གཞན་ལས་

སྤུས་ཀ་དང༌། ཁྱད་ཆོས་སོགས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་རང་བཞིན།

outvote pol འོས་ཤོག་མང་བས་ཕམ་ཁ་སྤྲོད་པ། = འོས་ཤོག་གྲངས་འབོར་ཕོན་ཆེ་ཐོབ་པའི་སྒོ་

ནས་གཞན་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕམ་པར་བྱེད་པ།

ovarian cyst med བསམ་སེའི་ཆུ་སྐྲན། = བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་སེའུ་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཆུ་འབུར་

གྱི་སྐྲན།

ovate bot སྒོང་དབྱིབས།	= ལོ་མའི་དབྱིབས་སྒོ་ང་འདྲ་ཞིང་དཀྱིལ་དང་སྨད་ཕྱོགས་ཞེང་ཁ་ཆེ་བ། 

( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

ovation adm དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒྲ།	= མང་ཚོགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ངོས་ལེན་ལྟ་བུ་མཚོན་

དོན་དུ་སྤྲོ་སེམས་ཆེན་པོའ་ིཐལ་སྒྲ་ཤུགས་ཆེ་སྒྲོག་ཚུལ།

overestimate acc,adm ཚོད་དཔག་མཐོ་ཐལ། = གང་ཞིག་གི་ཆ་ཚད་དང༌། རིན་གོང་

སོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་ཚོད་དཔག

overhaul adm,mech ཆ་ཚང་ཞིབ་བཅོས་བྱེད་པ།	= འགྱུར་བ་དང༌། བཟོ་བཅོས་དགོས་ངེས་

རིགས་གང་རུང་གཏོང་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་བཟོ་བཅོས་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་པ།

overleaf adm ཤོག་ངོས་གཞན་དུ།	= དེབ་དང༌། འགེངས་ཤོག་སོགས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་གཞན་

སྟེང་དུ།

overpopulation	soc མི་འབོར་མང་སྐྱོན།	= རང་བྱུང་གནས་ཡུལ་གྱི་ཤོང་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་མིའི་གྲངས་འབོར་གནས་སྟངས།

oversight adm སྣང་མེད་ཤོར་བའི་ནོར་འཁྲུལ། = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་

གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་སྤྲད་དེ་རང་གི་ཉེ་ས་དང༌། ཕུགས་རྒྱང་ཐུང་བའི་གནས་ལ་དོ་

སྣང་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བཟོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ།

ownership law བདག་དབང༌། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌།

oxidation chem འཚོ་རླུང་སྡེབ་སྦྱོར།	 = སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་སྡེབ་སྦྱོར་གྱིས་རྐྱེན་པས། 

ཁམས་རྫས་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གློག་རྡུལ་ཤོར་བ་དང་མཚུངས་པར་སྡེབ་ནུས་འཕར་བའི་
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རྣམ་འགྱུར།

oxyacid chem	འཚོ་རླུང་ལྡན་པའི་སྐྱུར།	= སྲོག་འཛིན་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདྲེས་ནས་གྲུབ་

པའི་སྐྱུར།

oxygen chem སྲོག་འཛིན་རླུང།	འཚོ་རླུང། = ཁ་དོག་དྲི་རོ་བྲལ་ཞིང་སྲོག་འཚོ་བ་དང། མེ་

འབར་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག འདི་ནི་རླུང་ཁམས་ནང་རང་རྐྱར་

འབྱུང་ལ་དེའི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ཟིན་གྱི་ཡོད། རྡུལ་གྲངས། ༨  མཚོན་རྟགས། O

                                P p

pacifism  phil,pol ཞི་སྨྲ་རིང་ལུགས། = འཐབ་འཁྲུག་གམ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་མི་ཡོང་བར་

འབད་པའི་བསམ་བློ།

pact adm,pol མཐུན་གྲོས།	= སྡེ་ཁག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་

གྲོགས་བྱ་རྒྱུར་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ལུགས་མཐུན་གན་རྒྱ།

pagination prn ཤོག་གྲངས་འགོད་སྟངས།	= དེབ་དང༌། ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཤོག་བུའི་ཨང་གྲངས་

འགོད་ཚུལ།

pair production phys ཆ་སྤེལ།	= ཕྲ་རྡུལ་དང་དེའི་ལྡོག་ཟླའི་རྡུལ་གཉིས་པོ་ཕྲ་རྡུལ་གཞན་

ཞིག་གིས་སམ། ཡང་ན་ཁྱབ་རའི་འཕེལ་གྲིབ་ཅིག་གིས་དུས་མཉམ་དུ་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་ཚུལ། དཔེར་

ན། ནུས་ཤུགས་མཐོ་བའི་གྷ་མཱ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་རྡུལ་ཞིག་གིས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་གློག་ནུས་

ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་ཕོ་རྡུལ་དང་མོ་རྡུལ་ཆ་གཅིག་ཅིག་ཅར་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ།

palatine bone anat རྐན་རུས།	= ཁ་ཡི་ནང་ངོས་ཡ་རྐན་གྱི་རུས་པ།

palmate bot སྦར་དབྱིབས།	= ལོ་མ་སོྒར་ལ་ཆེ་ཞིང་ལག་མགོའ་ིདབྱིབས་འདྲ་བ། ( ཟུར་སྦྱར་

བཞི་པར་ལྟོས། )

palpitation med སྙིང་གཡུག	སྙིང་བརྡུངས། = སྙིང་དྲག་ཏུ་འཕར་བའམ་སྙིང་གི་འཕར་ཚུལ་

རྒྱུན་ལྡན་ལས་འདས་པ།
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pamphlet lib,lit འགྲེམ་ཡིག = བརྗོད་དོན་སྙིང་པོར་བཀོད་པའི་དཔེ་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་

ཤོག་ལྷེ་རེ་ཟུང་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས།

panacea  ༡།	med	སྤྱི་འཇོམས། = རིམས་ནད་དམ་ན་ཚ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག 

༢།	adm ཀུན་སེལ་ཐབས་ལམ།	ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག = དཀའ་གནད་དམ་དཀའ་རྙོག་

ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས།

pancreas anat གཤེར་མ།	མེ་གནས།	= ཕོ་བའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་གནས་པའི་འཇམ་མཉེན་སྦུབས་

དབྱིབས་ཅན་གྱི་དབང་རྟེན་ཨིན་ཅི་དྲུག་ཙམ་ལྡན་པ་ཞིག

pandemic med རྒྱ་ཁྱབ་ནད་ཡམས།	 = འཛམ་གླིང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་

རིམས་ནད།

pandiculation med,physiol གཡལ་རྨྱང༌།	གྲལ་རྨྱང༌།	= གཡལ་སྟོང་བརྒྱབ་པ་དང་བྱ་རྨྱང་

སྟེ་རྐྱོང་ཤད་བྱེད་པའི་དོན། 

panel +* ཆེད་དོན་མི་སྣ།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་སར་རང་རང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བགྲོ་གླེང་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་དང༌། བཀོད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དུ་འདེམས་

བསྐོ་བྱས་པའི་མི་སྣ།

panel discussion +* ཆེད་དོན་མི་སྣའི་བགྲོ་གླེང༌།	 = མི་མང་འདུ་ཚོགས་སར་ཆེད་

ལས་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང༌།

parabola phys པེ་ར་བོ་ལམ།	གུག་ལམ།	= གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཁོ་ནའི་འོག་འཕེན་གཟུགས་

ཤིག་གི་འགྲོ་ལམ་གུག་མོ།

paradox phil སྔ་ཕྱི་འགལ་བར་སྣང་ཚུལ།	འགལ་སྣང༌།	= གཏམ་བཤད་དང༌། གྲོས་འཆར། 

གནས་ཚུལ་སོགས་ཁུངས་ལུང་མེད་པའམ་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་དམ་པར་བདེན་པ་

ཡིན་པའམ་ཡིན་སྲིད་པ།

paraffin wax chem རྡོ་སྣུམ་སྤྲ་ཚིལ།	= མདོག་དཀར་པོའམ་མདོག་བྲལ་བ། རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་

བའི་ཡང་རླུང་དང། ནག་རྫས་གཉིས་འདྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྲ་ཚིལ་འདྲ་བའི་རྫས་ཤིག དེ་ལཱ་

ཤོག འཇམ་སྣུམ། ཡང་ལཱ། ལ་ཆ་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད།
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parallax phys ཕྱོགས་ཁྱད།	= ༡། དངོས་པོ་དེར་ལྟ་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དེའི་གནས་སྟབས་བརྗེ་སྒྱུར་

བྱས་ན། བལྟ་ཡུལ་དངོས་པོ་དེའི་གནས་སྟབས་ཀྱང་འགྱུར་བར་སྣང་ཚུལ། ༢། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་

གི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ནས་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་གཅིག་རང་ལ་

ལྟ་སྐབས། རྟོག་བཏགས་ཀྱི་ཐིག་གཉིས་འཕྲད་སའི་ཟུར་ཁུག་གཞི་རྩར་བྱས་ཏེ་སའི་གོ་ལ་ནས་

དངོས་གཟུགས་དེའི་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་འཇལ་ཐབས་ཤིག

parallelodromous bot ཐད་གཤིབ་རྩ་རིས།	= ལོ་མའི་རྩ་བ་ནས་རྩེ་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་མཉམ་

གཤིབ་ཏུ་རྒྱུག་པའི་རྩ་རིས།

parallel venation =  parallelodromous  ལ་ལྟོས།

paralyse med སླེ་བ།	ཞ་བ།	= ཤ་གནད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའམ། དབང་རྩར་སྐྱོན་བྱུང་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོའ་ིཆ་ཤས་འགའ་རེར་འགུལ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པའམ་ཚོར་བའི་

ནུས་པ་བརླག་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ།

paramilitary mil དཔུང་དམག	གྲབས་དམག	= དམག་དཔུང་ལྟར་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཀྱང་

གཞུང་འབྲེལ་དམག་དཔུང་གི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་དཔུང་སྡེ་ཞིག

paramount adm གཙོ་གནད་ཆེ་ཤོས།	 = གལ་གནད་དམ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དང་

འབྲེལ་བའི།

parasite bot གཞན་བརྟེན་རྩི་ཤིང།	= འཚོ་གནས་གཞན་བརྟེན་གྱི་རྩི་ཤིང་སྤྱིའི་རིགས།

parcel comn ཐུམ་སྦྲག = དམིགས་བསལ་སྦྲག་ཐོག་གཏང་རྒྱུར་རས་དང་ཤོག་སྒམ་སོགས་ཀྱི་

ནང་ཐུམ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་དངོས་པོ།

parentage	ca	སྐྱེ་ས་སྐྱེ་ཁུངས།	ཕ་མའི་རྒྱུད་པ།	= རིགས་རྒྱུད་གང་ནས་མཆེད་སའི་ཕ་མའམ་

ཕ་མེས་ལྟ་བུ།

parietal bone anat ཐོད་རུས།	= མགོ་བོའ་ིསྤྱི་གཙུག་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་རུས་པ།

parity adm,pol དོ་མཉམ།	འདྲ་མཚུངས། = དམིགས་བསལ་གླ་ཕོགས་དང༌། གནས་བབས་

སོགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་རང་བཞིན།

parity price econ ལྟོས་པའི་གོང་ཚད།	ལྟོས་རིན། = རིན་གོང་གཞན་ཞིག་དང་ཐད་ཀར་

འབྲེལ་བའི་ཚོང་ཟོག་ཅིག་གི་རིན་འབབ།
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parliament pol སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།	གྲོས་ཚོགས།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་མང་གི་ཆབ་སྲིད་

དང་འབྲེལ་བའི་དོན་དུ་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། དུས་རྒྱུན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་

ཁང་ལ་གོ།

parliamentarian pol ༡།	 གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། = རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་

འཐུས་མི་ཞིག ༢།	གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་མཁས་པ།	= གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང༌། 

སྒྲིག་གཞི། ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ།

parole law ཆོད་དན་བཙོན་བཀྲོལ། = བཙོན་པ་ཞིག་ནས་ཕྱིས་འབྱུང་ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་བྱ་

རྒྱུའི་གན་ཡིག་འོག ཐོག་མའི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དུས་ཡུན་མ་གཙང་གོང་དུ་གློད་བཀྲོལ་

གཏོང་ཚུལ།

parricide soc,law ༡།	ཕ་མ་སྤུན་ཉེ་བསད་པའི་ལག་དམར།	= སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང་སྤུན་ཉེ་

གསོད་མཁན་ལག་དམར། ༢།	ཕ་མ་སྤུན་ཉེ་བསད་པའི་ནག་ཅན།	= དེ་ལྟ་བུའི་ནག་ཉེས་ཅན་

གྱི་སྐྱེ་བོ།

partial eclipse astron,astrol ཆ་འཛིན།	ཆ་ཤས་གཟའ་འཛིན།	= ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཧྲིལ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཆ་ཤས་འགར་བྱུང་བའི་གཟའ་འཛིན།

partial pressure phys ཆ་ཤས་གནོན་ཤུགས།	= གལ་ཏེ་དྲོད་ཚད་གཅིག་པའི་འོག་སྲེ་སྦྱོར་

བྱས་པའི་རླུང་གཟུགས་རྣམས་ལས་རླུང་གཟུགས་ཅིག་རང་གིས་འདྲེས་མ་དེ་རང་དང་མཉམ་པའི་

ཤོང་ཚད་ཀྱི་གོ་ས་བཟུང་ན། དེས་འབྱིན་སྲིད་པའི་གནོན་ཤུགས།

partiality adm ཕྱོགས་རིས།	ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང༌།	= ཉེ་དགའ་ཕོྱགས་ཞེན་གྱི་གནས་སྟངས་

སམ་རང་བཞིན།

participant +* མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པོ།	 = ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བླང་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

participate +* མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ། = ལས་དོན་ནམ་བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་ནང་ཆ་ཤས་

ལེན་པ།

particle beam phys རྡུལ་ཟེར།	རྡུལ་གྱི་འཕྲོ་ཟེར།	= ཧ་ཅང་ཚགས་དམ་པོར་འདུས་པའི་

ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ཞིག དཔེར་ན། ཕྲ་རྡུལ་མྱུར་ཚད་སྤོར་ཆས་ཀྱིས་འཐོན་སྤེལ་བྱས་
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པའི་ཕོ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་མོ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་ཟེར་མདའི་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ།

particulars	adm	ཞིབ་ཕྲ། = ལས་དོན་དང༌། ཚོང་ལས། རྒྱུ་ནོར་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་

ཞིབ་ཕྲ།

partisan +*  ཕྱོགས་གཏོགས་པ།	= གནད་དོན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དཔྱིས་ཕྱིན་མི་བྱེད་པར་གང་

ཟག་སྒེར་དང༌། ལྟ་གྲུབ། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་

གང་ཞིག

parton phys	ཆ་ཤས་རྡུལ།	= ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གྲུབ་བྱེད་ཀྭརྒ་དང༌། སྦྱར་རྡུལ་དང༌། ཀྭརྒ་གི་

ལྡོག་རྡུལ་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་སྤྱི་མིང་ངོ༌།

party line pol ཚོགས་པའི་ལངས་ཕྱོགས།	= ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་གི་ལངས་

ཕྱོགས་སམ་སྲིད་ཇུས།

pascal’s law phys པ་སེ་ཀལ་ངེས་སྲོལ།	= སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུར་བའི་གཤེར་གཟུགས་

ཀྱི་སྟེང་དུ་བཀོལ་བའི་གནོན་ཤུགས་དེ་ཆ་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འདོད་

པའི་རྩ་འཛིན།

paschen series phys པ་ཤེན་ཐིག་ཕྲེང༌།	= ཡང་རླུང་གི་དམར་ཕྱིའི་འཇའ་མདངས་ནང་

གནས་པའི་ཐིག་གི་བསྟར་ཕྲེང་ཞིག

passbook = bank book  ལ་ལྟོས།

passive resistance pol འཇམ་རྒོལ།	 = མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པ་སོགས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས། སྲིད་གཞུང་ཞིག་གམ་དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་ཁ་

གཏད་གཅོག་པ། དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་ཕྱིར་ལྡོག་བྱེད་པ་དང་ངོ་རྒོལ་གོམ་བགྲོད་ལྟ་བུ།

passport adm ཕྱིར་སྐྱོད་ལམ་ཡིག	ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར།	= རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

གི་མི་སེར་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཆོག་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་ལག་ཁྱེར།

password comn གསང་ཚིག = གནས་ཤིག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུའམ། ཀམ་པུ་ཊར་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་ཐབས་ཆེད་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པའི་གསང་བའི་ཚིག

patella anat ལྷ་ང༌། = པུས་ཚིགས་སྟེང་ཁེབས་གཅོད་ལྟར་གནས་པའི་རུས་པ་སྒོར་ལེབ།
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paternity soc ཕ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།	 = རང་ཉིད་ཕྲུ་གུའི་ཕར་གྱུར་པའི་ངང་ཚུལ།

paternity leave adm ཕའི་ཐོབ་སེང༌། = ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱོ་བོར་དུས་

ཚེས་ངེས་ཅན་རིང་འཐོབ་རྒྱུའི་དགོངས་སེང༌།

patrician soc མི་དྲག	སྐུ་དྲག	= མི་དབང་ངམ་གོ་གནས་མཐོ་བའི་མི་སྟེ་སྐུ་དྲག་གི་རིགས།

patricide soc,law ༡།	 ཕ་གསོད་པའི་ནག་ཉེས།	= སོ་སོའ་ིཕ་གསོད་པའི་ཉེས་པ། ༢།	 ཕ་

བསད་པའི་ཉེས་ཅན།	= དེ་ལྟ་བུའི་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

patrimony ca,soc ཕ་གཞིས།	= རང་གི་ཕའམ་མེས་པོ་ཚོས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་པའི་གཞིས་ཀ

patriot pol རྒྱལ་གཅེས་པ། = རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བརྩེ་དུང་དང་ཤ་ཞེན་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་དུ་རང་ནུས་གང་ཡོད་འདོན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

patriotism pol རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས།	རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། = རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འདུ་ཤེས།

patrol adm ས་སྐོར་རྒྱག་པ། = ཁང་པ་དང་ས་ཁུལ་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཆར་ཅན་ལྟ་

རྟོག་དང་སྐོར་གཡེང་བྱེད་པ།

patron adm གཙོ་མགོན།	གཙོ་བཞུགས།	= སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དམིགས་བསལ་མགོ་

འདོན་འཚོ་སྐྱོང་དང༌། མགོན་སྐྱབས། རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་དུ་མཚན་གསོལ་དང་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བའི་གང་ཟག

patronage adm མགོ་འདོན།	= ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ཚོགས་པ་ཞིག་གམ། སྲིད་དོན་

གྱི་ལས་དོན་གང་རུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོར་ལས་གནས་སྤྲོད་པ་དང་དགོས་འདུན་སོགས་

སྐོང་ཐབས་བྱེད་པ།

pauper econ,soc	དབུལ་ཕོངས།	ཉམ་ཐག	= དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་གང་ཟག

pawn com གཏའ་མ།	= བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་བཞག་པའི་དངོས་རིགས།

payee com སྤྲད་ཡུལ།	= དངུལ་དང་ཅེག་འཛིན་སོགས་སྤྲད་སའི་གང་ཟག

payoff acc རྩིས་གཙང་བཟོ་བ།	 རྩིས་དག་རྒྱག་པ།	= བུ་ལོན་ལྟ་བུ་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་

དངུལ་འབབ་སྤྲད་དེ་གཙང་མ་བཟོ་བ།
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payroll adm,acc ༡།	 ཕོགས་གཞུང༌།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མི་རེ་ངོ་རེར་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་

འབབ་སྟོན་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢།	གླ་ཕོགས་སྡོམ་གྲོན། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སྤྲད་

པའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྡོམ་འབོར།

pea bot སྲན་མ། = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་ལྗང་དཀར་

ཁོང་སྟོང་ལ་ཡལ་ག་ཅན་སྐྱེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་ཞིང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་བ་གཉིས་

རེ་སྦྲེལ་ཏེ་ཁ་སྤྲོད་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་མུ་མེན་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་འཆར་

བ། གང་བུ་ལྗང་མདོག་ནར་མོའ་ིནང་དུ་འབྲས་བུའམ་འབྲུ་གུ་ལྗང་ནག་རིལ་མོ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་

འདོགས་པ་ཞིག་ཡིན།

peaceful co-existence pol ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས།	ཞི་བདེ་མཉམ་གནས། = ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འཛིན་པའི་

ཞི་བའི་སྲིད་ཇུས་སམ། དམག་འཁྲུག་མེད་པའི་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས། དམིགས་བསལ་

དམར་ཤོག་དང་དམར་ཤོག་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་དབར་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས།

pectoralis muscle anat བྲང་གི་ནུ་ཤ	= བྲང་གི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ནུ་ཤ་གཡས་གཡོན་

གཉིས་ཀྱི་མིང།

pedagogy edu སློབ་ཁྲིད་རིག་པ།	= སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་རིག་པ།

pedophobia psycho བྱིས་འཇིགས།	= ཕྲུ་གུ་དང་བྱིས་པའི་རིགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་

བའི་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

peer soc རང་མཉམ།	སྐལ་མཉམ།	= འཇོན་ཐང་དང༌། ཤེས་ཚད། ལོ་ན། རྒྱབ་ལྗོངས། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་གནས་བབས་སོགས་ཀུན་གྱི་ཐད་ནས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག

pegas astrol ཁྲུམས་སྨད།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ།

pegasus astrol ཁྲུམས་སྟོད། = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ།

peltate bot ཕུབ་དབྱིབས།	= ལོ་མའི་དབྱིབས་སྒོར་ཞིང་གདུགས་འདྲ་བ། ངར་བ་ལོ་མའི་

དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

peltier effect phys པེལ་ཊིའར་འབྱུང་འབྲས། = གཅིག་པ་མིན་པའི་ཕྱེད་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་

རྫས་སམ། ཡང་ན་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཚམས་སུ་གོླག་རྒྱུན་ཞིག་བརྒྱུད་
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གཏོང་བྱེད་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཚ་དོྲད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། གོླག་རྒྱུན་དེའི་ཁ་ཕོྱགས་ཀྱིས་ཚ་དོྲད་ཀྱི་

འཕེལ་འགྲིབ་ཇི་ཡིན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ཡིན།

pelvis anat དཔྱི་རུས།	མཚང་ར།	= དཔྱི་མགོའ་ིརུས་པ་དང་མཚང་རུས། གཞུག་ཆུང་སོགས་ཀྱི་

སྤྱི་མིང༌།

pen name	 jrn,lib,lit	སྨྱུག་མིང༌།	= རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་དངོས་མིང་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱད་པའི་

མིང་རྫུས།

penal code law ཉེས་ཁྲིམས།	 = ནག་ཉེས་དང་དེའི་ཉེས་ཆད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁྲིམས་ལུགས།

penalize adm,law ཆད་པ་གཅོད་པ།	ཉེས་ཆད་གཏོང་བ།	= ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལྟ་བུར་

རྩིས་མེད་གདལ་བཤིག་གཏོང་མཁན་གང་ཞིག་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།

penalty adm,law ཉེས་ཆད།	= ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི། གན་རྒྱ་སོགས་རྩིས་མེད་གདལ་བཤིག་

གཏོང་བའི་ཉེས་ཆད།

pending adm ཐག་གཅོད་བྱ་བསྡད་ཀྱི།	 ནར་ལུས།	= ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ་

ལམ་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་ལྷག་པའི།

pendulum mech དཔྱང་རྡོ།	 = བརྟན་ཚུགས་ཀྱི་གནས་ཤིག་ནས་དཔྱང་བའི་ལྗིད་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཞིག་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་ནི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཕར་ཚུར་འཕྱང་འཕྲུལ་དུ་

རང་འགུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

penile suspensory ligament anat རྒྱུང་པ།	= ཕོ་མཚན་གྱི་རྒྱུས་པའི་གབ་མིང་སྟེ། དེས་

ཉལ་པོ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕོ་མཚན་འགྲེངས་པའི་ལས་བྱེད་པའོ།

penis anat ཕོ་མཚན།	= ཕྱིར་མངོན་པའི་ཕོའ་ིམཚན་མའི་ཆ་དེ་ནི་གཅིན་ལམ་དང་འཁྲིག་སྤྱོད་

ཀྱི་དབང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

pension adm རྒས་ཕོགས།	= གཞུང་ངམ་སྒེར་གྱི་ཀམ་པ་ཎི་ངོས་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཟིན་པའི་ལས་

མི་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤྲད་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཕོགས་དངུལ།

pensioner adm རྒས་ཕོགས་ཐོབ་མི།	རྒས་ཕོགས་པ།	= དམིགས་བསལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

རྒས་ཕོགས་འཐོབ་བཞིན་པའི་གང་ཟག
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pentane chem པེན་ཊེན།	 = ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་

གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་གཤེར་རྫས་ཤིག སྦིར་སྨན་དང༌། བཞུར་བྱེད། བཅོས་མའི་འཁྱག་པ་བཟོ་བ་

བཅས་སུ་བཀོལ་ཆོག

pentene chem པེན་ཊིན། = ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་གཤེར་རྫས། དེའི་རྫས་

མཚུངས་འདུས་རྫས་ཀྱི་གཟུགས་འདྲ་མིན་དུ་མ་ཡོད།

pepper bot ཕོ་མ་རིས།	= ཤིང་ཕྲན་ནམ་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་ཕྲ་

ཞིང་རིང་བ་ཤིང་སྣ་གཞན་ལ་འཁྱུད་དེ་སྐྱེ་ཞིང། ཡལ་ག་མེད་པར་རྐྱང་པ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བ་དང༌། 

ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་རྩེ་ཅུང་ཟད་རྣོ་བ།  མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྩ་རིས་དྲ་བ་ལྟར་གྱེས་པ་

གསལ་པོར་མངོན་ཞིང༌། ངར་བ་ཐུང་བའི་ལོ་མ་རྐྱང་པ་རེ་མོས་སྐྱེ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་གི་ཚོན་མདོག་

དཀར་པོ་བརྩེགས་པའི་མེ་ཏོག་བང་རིམ་ཡིན་ལ། དེ་སྡོང་པོའ་ིསྟོད་ཀྱི་ལོ་མའི་མཚམས་དང་སྡོང་

པོའ་ིརྩེར་ཤར་ཞིང་འབྲས་བུ་ཁམ་ནག་རིལ་ལ་ཆུང་བར་གཉེར་མའི་རི་མོ་ལྟར་དོད་པ་རིམ་པ་

བཞིན་བཏགས་པ་དང་། དྲི་བཟང་པོ་ཡོད། འདི་ལ་རིགས་དཀར་ནག་གཉིས་ཡོད་དེ། ནག་པོ་ཕོ་

རིགས་ཀྱི་ཁར་རི་མོ་ཡོད་པ་རོ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་བཟང། དཀར་པོ་དེ་ལས་རོ་འཇམ་ལ་རི་མོ་མེད་པ་

ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབྱིབས་ཅན་མོ་རིགས་དམན་པར་འཛིན་པ་ཡིན། ཚ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་གོ།

percentage +* བརྒྱ་ཆ།	= གྲངས་འབོར་གང་ཞིག་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པར་བསིལ་བའི་ཆ་ཤས་

ཀྱི་ཚད།

percussion	med	བེམ་ཏོལ། = སོར་མོས་ལུས་སྟེང་དུ་ཤེད་ཆེ་ཆུང་སྙོམས་པར་རྡེག་པའི་ན་ཚ་

བརྟག་ཐབས་ཤིག

perennial bot	 ལོ་མང་འཚོ་ཤིང།	= ལོ་མང་སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རྩི་

ཤིང་རིགས།

pericardial effusion med སྙིང་ཆུ།	= སྙིང་ནད་དབྱེ་བ་བདུན་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། ངོ་བོ་

སྙིང་ལ་ཆུ་སེར་འབབ་ཅིང་གསོག་པས་སྙིང་ཉིད་ཆེར་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

pericarditis med སྙིང་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= སྙིང་ཤུན་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་ནད།

pericardium anat སྙིང་སྐྱི།	སྙིང་ལྤགས། = སྙིང་གི་ཕྱི་རུ་གཡོགས་པའི་རླན་གཤེར་འབྱར་

བག་ཅན་གྱི་ཤུན་སྐྱི་སྲབ་མོ་རིམ་པ་གཉིས་ཅན་དེ་ཡི་མིང༌།
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perigee phys རྒྱུ་ལམ་ཉེ་མཐའ།	= འཁོར་སྐར་དང༌། ཟླ་བ། ཡང་ན་གཟའ་སྐར་སོགས་ཀྱིས་

འཁོར་སྐྱོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་དངོས་གཟུགས་དང་རྒྱང་ཐག་ཉེ་ཤོས་སུ་འགྱུར་བའི་འཁོར་ལམ་གྱི་གནས།

perihelion phys ཉི་མར་ཉེ་གནས།	 = གཟའ་སྐར་རམ་མཁའ་དབྱིངས་ཕུང་པོ་གཞན་གྱི་

འཁོར་ལམ་སྟེང་གི་ཉི་མ་དང་ཆེས་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ཤོས་ཀྱི་གནས། ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༣ ཙམ་ལ་

སའི་གོ་ལ་ཉི་མ་དང་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་གནས་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།

perineal anat མཚན་དབྲག	= བཤང་ལམ་གྱི་ཁ་དང་མཚན་མའི་བར་གྱི་གནས།

periodic law phys དུས་འཁོར་ངེས་སྲོལ། = རྫས་འགྱུར་ཁམས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་

ཨང་གྲངས་གཞིར་བཟུང་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྐབས། ཁྱད་ཆོས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟུང་བའི་

སྡེ་ཁག་སོ་སོར་གཏོགས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ངེས་སྲོལ།

periodic motion phys དུས་མཚམས་འགུལ་སྐྱོད།	= དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་གྱི་མཚམས་སུ་

བསྐྱར་སྐོར་ཡང་སྐོར་དུ་བྱུང་བའི་འགུལ་སྐྱོད།

periodic system phys དུས་འཁོར་སྒྲིག་སྲོལ། = རྫས་འགྱུར་ཁམས་རྫས་རྣམས་དུས་འཁོར་

གྱི་ངེས་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རེའུ་མིག་ཏུ་སྒྲིག་ཚུལ།

periodic table phys,chem དུས་འཁོར་རེའུ་མིག = ཁམས་རྫས་རྣམས་རང་གི་རྡུལ་ཕྲན་

ཨང་གྲངས་དང༌། དེ་དག་གི་གློག་རྡུལ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་བསྒྲིགས་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་

ཁམས་རྫས་རྣམས་ཀ་ཐིག་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་རེའུ་མིག

periodical jrn དུས་དེབ།	= དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟླ་

རེ་དང༌། བདུན་རེ་འཆར་ཅན་དུ་པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དུས་དེབ།

perishables com རུལ་སུངས་སླ་བའི།	= རྙིང་ཧྲུལ་ལམ་འཕྲོ་བརླག་མྱུར་པོ་འགྲོ་སླ་བའི་

ཟས་རིགས།

peritoneum anat གྲོད་སྐྱི།	= གྲོད་ཤའི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཚུར་འབྱར་བའི་སྐྱི་པགས་དང༌། ཕོ་ལོང་

རྒྱུ་མ་སོགས་ཀྱི་སྒང་ལྡེབས་སུ་ཕར་གཡོགས་པའི་སྐྱི་པགས་བཅས་ཀྱི་མིང༌།

peritonitis med གྲོད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།	= གྲོད་སྐྱི་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་ནད་ཅིག

perjury law མནའ་འགལ།	= ཁྲིམས་རར་བདེན་པ་བརྗོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱས་ཀྱང་

རྫུན་སྨྲ་བ།
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permanent gas phys གཏན་འཇགས་རླངས་རྫས།	= དེ་སྔ་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་མི་སྲིད་

པར་བསམས་པའི་འཚོ་རླུང་དང་ཟེ་རླུང་ལྟ་བུའི་རླུང་གཟུགས་ཤིག

permanent teeth anat བརྟན་སོ།	= མི་ལ་བྱིས་པ་ནས་དར་མའི་བར་སྔ་རྗེས་སུ་སོ་ཐེངས་

གཉིས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས། ལོ་ན་དྲུག་ནས་བརྒྱད་ལ་སོན་ཚེ་ནུ་སོ་རྣམས་བུད་ནས་ཤུལ་དུ་སྨྲ་བྱེད་

ཀྱི་མདུན་སོ་བརྒྱད་དང༌། མཛེས་བྱེད་ཀྱི་མཆེ་བ་བཞི། མྱག་བྱེད་ཀྱི་འགྲམ་སོ་བཅུ་དྲུག མཐའི་སོ་

ཆུང་བཞི་བཅས་བསྡོམས་བརྟན་སོ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པོ་དེ་ལའོ།།

permissible adm ཆོག་པའི།	= སྒྲིག་གཞི་སོགས་གཞིར་བཟུང་གིས་གནང་བ་སྤྲོད་རུང་བ།

permission adm གནང་བ།	= གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ལུགས་མཐུན་གྱི་གནང་བ་སོྤྲད་པའི་བྱ་གཞག

permittivity phys ཉར་བཟུང་ནུས་ཚད། = བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གློག་

ནུས་ཁྱབ་རའི་ནང་འཇོག་སྐབས། དངོས་རྫས་དེར་གློག་གི་ནུས་ཤུགས་སོར་ཉར་གྱི་ནུས་པ་ཇི་ཡོད་

ཀྱི་འཇལ་ཚད།

perpetual adm ༡།	ཡུན་དུ་གནས་པའི།	= དུས་ཡུན་ངེས་མེད་བར་ཡུན་རིང་གནས་པའི། 

༢།	ཡང་སེ་འབྱུང་བའི། = ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་བའི།

perpetuity adm	རྒྱུན་གཏན།	= ཡུན་རིང་མུ་མཐུད་གནས་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་རང་བཞིན།

perquisite adm ཟུར་འབབ།	= རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཡོང་འབབ་དང༌། གླ་ཕོགས། ཉིན་གླ་སོགས་ཀྱི་

སྟེང་དུ་ཐོབ་པའི་སྤྱི་སྲོལ་གྱི་ཁེ་ཕན།

personal allowance com སྒེར་གྱི་ཁྲལ་ཆག	= འབབ་ཁྲལ་སྤྲོད་འཇལ་མི་དགོས་པར་སྒེར་

སོ་སོའ་ིགསོག་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་དངུལ་འབོར།

personal assets econ སྒེར་གྱི་ཁར་དབང༌།	= གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད།

personality psycho མི་བབས།	རང་གཤིས།	= རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་བཟང་ངན་

གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་ཆ།

personnel adm མི་འགྲོ། = དམག་དཔུང་དང༌། ཚོང་ལས། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐོ་

འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།
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pertinent adm ༡།	འབྲེལ་ཆགས། = སྐབས་ཐོབ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་བཞིན་པའི་བརོྗད་གཞིའམ་

གནད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི།  ༢།	རན་པོ།	འཚམས་པོ།	= གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི།

pessimism phil,psycho ཡིད་ཆད་རིང་ལུགས།	ངན་དྭོགས།	= ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་

གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་མི་ཡོང་བ་དང༌། ལམ་དུ་མི་ལྷོང་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང༌།

pesticide chem གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད།	= དམིགས་བསལ་གྱི་འབུ་སྲིན་དང༌། གནོད་འབུ་

གསོད་བྱེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྫས།

petiolate bot ཞབས་ར་ངར་སྦྲེལ།	= ལོ་མའི་ཞབས་ར་ངར་བ་དང་སྦྲེལ་བའི་རྩི་ཤིང།

petiole bot ངར་བ།	= ལོ་མའི་སྨད་ཆ་གང་ལ་འབྱར་སའི་རྐང་རྩ།

petition adm,law ༡།	མིང་འཁོད་སྙན་ཞུ། = མང་ཚོགས་ནས་འདོན་པའི་དགོས་འདུན་དང་

འབོད་སྐུལ་ཁག་ལ་སྲིད་གཞུང་ངམ་དབང་འཛིན་པ་གཞན་གྱིས་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་མིང་

རྟགས་འདུ་འགོད་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ། ༢།	ཞུ་ཡིག	= ཁྲིམས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་

གཅོད་ལག་བསྟར་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའི་སྙན་ཞུ།

petitioner adm,law ༡།	མིང་འཁོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན།	= སྙན་ཞུའི་སྟེང་མཚན་རྟགས་

འགོད་མཁན་ནམ། ཡང་ན་གོང་མར་བདེ་སྡུག་སྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	 ཞུ་ཡིག་

འབུལ་མཁན། = ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

petrolatum chem	རྡོ་སྣུམ་ཕིག་ཕིག	= རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཞག་རྫས་ཕིག་ཕིག་འདྲ་བ་སྐམ་

མིན་རློན་མིན་གྱི་ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་འདྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག འདི་བྱུག་སྨན་དང་

ཀོ་བར་སྣུམ་ཞག་འདོན་པ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

phalanges anat སྤུན་མང༌།	= རྐང་ལག་གི་མཐེབ་བོང་དང་མཛུབ་སོར་གྱི་རུས་པ་རྣམས་

ཀྱི་མིང༌།

pharmacist med སྨན་སྦྱོར་བ། = སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་དང་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུར་ཚད་ལྡན་གྱི་

སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་གང་ཟག

pharmacy ༡།	med	སྨན་སྦྱོར།	= སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་ཆེད་ལས་སམ་རིག་པ། ༢།	com	སྨན་
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གྱི་ཚོང་ཁང༌།	= སྨན་རྫས་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སའི་གནས། ༣།	སྨན་སྦྱོར་ཁང༌།	= སྨན་རྫས་

སྦྱོར་སྡེབ་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་གི་ཆ་ཤས།

pharynx anat མཚུལ་པ།	= སྣ་ནས་མར་ལྕེ་ཆུང་ཐད་དུ་ཟུག་པའི་བུ་ག

phase ༡།	adm	རིམ་པ།	= འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་སྟར་ཆགས་ཀྱི་རིམ་

པ་གང་རུང་གི་གནས་སྐབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག ༢། astron	འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རིམ་པ།	= ཟླ་རེར་

ཟླ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རིམ་པ།

phases of the moon astron,astrol ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ།	= ཚེས་ཟླ་རེར་ཟླ་བའི་དཀར་

ཆ་འཕེལ་བ་བཅོ་ལྔ་དང༌། ནག་ཆ་འགྲིབ་པ་བཅོ་ལྔ་རེ་ཡོད་པའི་ཆ་རེ་ལ་ཟེར།

philtrum anat ཡ་མཆུའི་གཤོང།	= ཡ་མཆུའི་དཀྱིལ་གྱི་ཀོང་ཀོང་ངམ་མཆུ་གཤོང་གི་མིང།

phlebitis med སྡོད་རྩའི་གཉན་ཚད།	= ལྷག་ཏུ་རྐང་ངར་ལ་བྱུང་བའི་སོྡད་རྩར་གཉན་ཚད་རྒྱས་

པའི་ནད་ཅིག

phloem bot	སྐྱེལ་འདྲེན་ཕུང་གྲུབ། = ཀ་ར་དང་བཅུད་རྫས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སོྤ་བའི་

བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ།

phonology lang སྒྲ་གདངས་རིག་པ།	= སྐད་ཡིག་བྱིངས་སམ། ཡང་ན་སྐད་ཡིག་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གི་སྒྲ་གདངས་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ།

photochromism phys མདོག་སྒྱུར་རང་གཤིས།	= དངོས་རྫས་འགའ་རེར་འོད་ཕོག་སྐབས་

ཁ་མདོག་འགྱུར་ཚུལ། མིག་ཤེལ་ལ་མདོག་འགྱུར་དངོས་རྫས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཉི་འོད་ནང་དེ་ཉིད་

ཀྱི་ཁ་དོག་ནག་ཤས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའོ།

photoconductivity phys འོད་འཐབ་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ།	= གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་

འཕྲོའམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་དུ་རུང་བའི་འོད་ཕོག་པའི་སྟབས་ཀྱིས། དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་ལྡན་པའི་

གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་འགྲོ་ཚུལ།

photocurrent phys འོད་སྐྱེད་གློག་རྒྱུན།	= འོད་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་

འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་འཕར་ཆག་འགྲོ་བ་ཡིན།

photoelectric cell phys འོད་གློག་མེ་རྫས།	འོད་འཐབ་གློག་སྨན། = གློག་རྒྱུན་སྟངས་

འཛིན་དང་། འདོན་སྤེལ་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་འོད་ཀྱི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་ཚོར་སྐྱེན་རྣོ་བའི་
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སྲ་གཟུགས་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཡོ་ཆས་ཤིག དཔེར་ན་རྐུན་མ་དང་དུ་བ་སོགས་ཀྱི་དཀྲོག་བརྡ་

གཏོང་བྱེད་ཀྱི་གློག་ཆས་ལྟ་བུ།

photoelectric effect phys འོད་གློག་འབྱུང་འབྲས། = གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཕོག་

པའི་དབང་གིས་དངོས་རྫས་ཤིག་ལས་གློག་རྡུལ་ཕྱིར་འཕྲོ་ཚུལ། 

photofission phys ཟེར་གས།	 = གྭ་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱུད་སྤེལ་བྱས་པའི་ཉིང་རྡུལ་

འབར་འགས།

photographic plate prn པར་རྩའི་ལྕགས་ལེབ།	= བརྙན་པར་ལེན་བྱེད་དུ་འོད་ལ་ཚོར་

སྐྱེན་ཟབ་པའི་རྩི་བྱུག་པའི་ཤེལ་ལམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལེབ་མོའ་ིརིགས།

photolysis phys འོད་འབྱེད།	= གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་རུང་

བའི་འོད་སིམ་འཐེན་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྫས་ཀྱི་འདུས་བསགས་ཤིག་བསྐྱར་ལྡོག་མི་ཐུབ་པའི་

གྲུབ་ཆ་སོ་སོར་གྱེས་ཚུལ།

photometry phys ༡།	 འོད་ཚད།	 = སྣང་རུང་བའི་འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འོད་མདངས་ཀྱི་

ཤུགས་ཚད་ཇི་ཡིན་འཇལ་ཚད།	 ༢།	 འོད་ཚད་རིག་པ། = འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་འཇལ་ཐབས་

དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ།

photomultiplier phys འོད་སྤེལ་ཡོ་ཆས། = རླངས་རྫས་སོགས་ཕྱིར་བཏོན་ཟིན་པའི་སྟོང་

སངས་ཅན་གྱི་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྟེ། འདི་ནི་ཁྱབ་ཤུགས་དམའ་བའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་

འགྱེད་འཕྲོ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མིག་ལ་སྣང་བའི་འོད་གློག་རྒྱུན་དུ་ནུས་ཤུགས་སྤོར་བྱེད་དུ་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

photon phys འོད་རྡུལ།	= ཕྲ་རྡུལ་དང་རླབས་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་རྣམ་སྟོན་མཁན་གྱི་སྣང་འགྱུར་

འོད་ཀྱི་ཀོན་ཊམ་མམ། ཡང་ན་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྣམ་པ་གཞན་གྱི་ཀོན་ཊམ་ཞིག དེ་

ལ་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཟུངས་གང་ཡང་མེད་ནའང་ནུས་ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ་ལྡན་ཡོད།

photonuclear reaction	phys	འོད་ཉིང་རྣམ་འགྱུར།	= འོད་རྡུལ་ཞིག་དང་ལྟེ་རྡུལ་ཞིག་

གདོང་ཐུག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤེལ་བའི་ཉིང་རྡུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར།

photosphere phys འོད་ཀྱི་གོ་ལ།	འོད་ཁྱིམ།	= སྤྱིར་སྐར་མ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཉི་མའི་ཕྱི་རིམ་

གྱི་རླངས་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིན་ཏུ་བཀྲག་ཆེ་བའི་རིམ་པ།
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photostat machine mech པར་སློག་འཕྲུལ་འཁོར། = དམིགས་བསལ་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་

འདྲ་བཤུས་པར་སློག་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར།

photosynthesis bot འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ། = རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མའི་ལྗང་རྒྱུས་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཆུ་དང་། ནག་རྫས་རླུང་བཅས་ལས་འཚོ་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར།

physique physiol སྐྱེ་གཟུགས།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཚད་དང་བཟོ་དབྱིབས།

pia mater anat ཀླད་པའི་ནང་སྐྱི།	རྒྱ་དར་ནང་མཐའ།	= ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་

ནང་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་ཀླད་སྐྱི་དེ་ཡི་མིང༌། ཡང་ན་ཀླད་པ་ལ་པགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་

ལས་ཞོ་དང་འོ་མའི་ཁ་ལ་སྤྲིས་མས་གཡོགས་པ་ལྟར་ཀྱི་ཀླད་པ་གཏུམས་བྱེད་ཀྱི་པགས་པ་རིམ་པ་

དང་པོའ་ིམིང༌།

piece rate com གྲངས་གླ།	= ལས་མི་ཞིག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གི་རྣམ་གྲངས་

རེ་རེར་སྤྲད་རྒྱུའི་གླ་ཆའི་ཚད།

piece work com ལས་འབོར་གླ་འབབ།	= དངོས་པོའ ་ིཁ་གྲངས་ལ་བརྩིས་ནས་ལས་གླ་

སྤྲོད་སྲོལ།

piecemeal	 adm དུམ་བུ་རེ་རེ་བཞིན། = ཆ་ཚང་མ་ཡིན་པར་དུམ་བུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབས་

པའམ་བཟོས་པ།

piles med གཞང་འབྲུམ།	= ནད་ཀྱི་གནས་དང། མཚན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་བཤང་

ལམ་དུ་འབྲུམ་པའམ། ཐོར་པ་མང་པོ་སྐྱེས་ནས་དེས་བཤང་བ་རྒྱུ་བའི་ལམ་བཀག་སྟེ། སྲོག་གཅོད་

ཀྱི་དགྲ་བོ་ལྟར་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ།

pilfer soc ཞོར་རྐུན་རྒྱག་པ།	= ངན་གོམས་དབང་གིས་རིན་ཐང་ཆུང་བའི་དངོས་པོ་ཆུང་ཙག་

རིགས་རྐུ་བ།

pilferer soc ཞོར་རྐུན་པ། = གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་ཆུང་ཙག་རིགས་རྐུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

pilgrim ca,rel གནས་སྐོར་བ། = ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་སྐོར་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

pilgrimage ca གནས་མཇལ།	གནས་སྐོར། = གནས་རྟེན་རིམ་བཞིན་མཇལ་གྱིན་འགྲོ་བ།
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pink slip adm ཤོག་ལྷེ་ཟིང་སྐྱ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རང་གི་ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའི་གནད་དོན་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག

pioneer	phil	ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ལམ་སོྲལ་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་

བྱེད་མཁན།

piracy law ལྐོག་བཤུ། = མི་གཞན་ལ་བདག་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཊེབ་ཐག་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་

ལས་འཆར། དཔེ་དེབ་སོགས་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་འདྲ་བཤུས་བཟོ་བའི་

བྱ་གཞག

pisces astrol ཉའི་ཁྱིམ།	= དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་

ལམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉའི་ཁྱིམ།

pisciculture zool ཉ་གསོ།	ཉ་རིགས་གསོ་སྐྱོང༌།	= སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐྱོང་ངེས་ཅན་གྱི་

འོག་ཏུ་ཉ་རིགས་གསོ་སྐྱོང་ངམ་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།

piscium astrol,astron ནམ་གྲུ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་ཉེར་བདུན་པ།

pituitary gland anat ཀླད་ནུ།	རྨེན་བུའི་རྗེ་བོ།	= ཀླད་གཞུང་གི་མས་ཞབས་སུ་ནུ་མ་བཞིན་

འཕྱངས་ནས་གནས་པའི་ཟགས་ཐོན་མ་ལག་གི་རྨེན་བུ་གཙོ་བོ་དེ་ལ་ཟེར།

pixel phys	པིག་ཚེག	= འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐིག་ཕྲ་མོ་ཞིག་སྟེ། འདི་ནི་ཀམ་པུ་ཊར་རམ་བརྙན་འཕྲིན་

གྱི་ཡོལ་བའི་སྟེང་གི་སྣང་བརྙན་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩི་གཞི་ཡིན།

placenta	anat ཤ་མ། = མངལ་དུ་གནས་པའི་ཕྲུ་གུ་བཏུམས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱི་ཁུག་སྲབ་མོ་སྟེ། ཕྲུ་

མའི་མིང༌།

plaintiff law ཞུ་སྦྱོར་བ།	= ཁྲིམས་ཁང་དུ་སྐྱེ་བོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

plan adm འཆར་གཞི། = འབྱུང་འགྱུར་ལས་ཀའི་གྲ་སྒྲིག་གམ་བྱ་རིམ་གྱི་རྣམ་གཞག

planet astrol,astron གཟའ།	 གཟའ་སྐར།	= བར་སྣང་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཆེ་གྲས་ཏེ། 

གཟའ་ལྔ་དང་བདུན།  དགུ། བཅུ་གང་རིགས་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་བརྩི་དགོས། དེ་ནི་སྐར་ཕྲན་

ལས་ཆེ་ཞིང་སྐར་མ་ལས་ཆུང་བའི་བར་སྣང་གི་ཕུང་གཟུགས་ཆེ་གྲས་ཤིག་སྟེ། དེ་དག་སོ་སོས་འོད་

བསྐྲུན་མི་ཐུབ་ཀྱང། རང་ཉིད་གང་ལ་འཁོར་བའི་སྐར་མའི་འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱེད་དོ།
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planet exterior	astron,astrol	ཕྱི་གཟའ།	= གཟའ་མིག་དམར་དང༌། ཕུར་བུ།  སྤེན་པ་

བཅས་སོ།

planetarium astron རྒྱུ་སྐར་འགྲེམས་ཁང༌། = གཞུ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ཐོག་པང་ཅན་གྱི་ཁང་

པའི་ནང་གཟའ་སྐར་སོགས་ཀྱི་བགྲོད་ཚུལ་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་ས།

planetary strength astrol གཟའི་སྟོབས།	= གཟའ་སོ་སོའ་ིསྟོབས་ཏེ། དེ་དག་གིས་མི་ལ་

ཕན་གནོད་འབྲེལ་བའི་ནུས་པ་བྱེ་བྲག་པ།

planetesimal phys གཟེའུ།	= བྲག་རྡོ་ཆུང་ངུའི་ངོ་བོར་གནས་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དངོས་

གཟུགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དངོས་གཟུགས་གཞན་དང་ཟླ་སྒྲིལ་ཏེ། གཟའ་སྐར་གྱི་ངོ་བོར་མ་

གྱུར་གོང་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འཕེལ་རིམ་ནང་ཉི་མར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་

བསམས་ཡོད།

planned economy econ འཆར་ལྡན་དཔལ་འབྱོར། = ཐོན་སྐྱེད་དང་བགོ་འགྲེམས། 

རིན་གོང་སོགས་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་དང་དོ་དམ་བྱེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་

ལུགས་ཤིག

plant bot རྩི་ཤིང༌།	= ལོ་ཏོག་དང༌། སྔོ་ཚོད། རྩྭ་ལྡུམ། ལྗོན་ཤིང་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

plantain bot ཐ་རམ། = སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་རྐང་གཅིག་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་ཁ་སྤུ་ཐར་

ཐོར་ཡོད་པ། ལོ་མ་ལྗང་འཇམ་སྒོང་ངའི་དབྱིབས་ལ་ཅུང་ནར་ཞིང། རྩེ་མོ་རྣོ་ལ་ཤུར་རིས་ཅན་

མཐའ་ངོས་ཅུང་སྙོམས་པོ་མེད་པ། ལོ་རྐང་མང་པོ་ས་ངོས་སུ་གྲམ་པའི་གསེབ་ནས་ངར་པ་ལྗང་ཁུ་

ཁ་ཤས་སྐྱེ་ཞིང༌། མེ་ཏོག་དཀར་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཤར་པ། འབྲུ་གུ་ཞིབ་བུ་ཁམ་ནག་མང་པོ་ཐོགས་པ་

ཞིག་ཡིན།

plasma phys པ་ལཛ་མ།	མྱག་མ།	= དངོས་རྫས་ཀྱི་གནས་སྐབས་བཞི་པ་སྟེ། སྲ་གཟུགས་དང༌། 

རླུང་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་གློག་རྡུལ་མ་ཚང་བའམ། 

རང་གར་གནས་པའི་གློག་རྡུལ་ཅན་གྱི་དངོས་གཟུགས།

platinum chem གསེར་དཀར། = ཁ་དོག་དངུལ་ལྟར་དཀར་ལ་སྙི་བ། རིན་ཆེན་གྱི་གཏེར་རྫས་

གཞན་གསེར་དང༌། ཨི་རི་ཌི་ཡམ། ཨོ་སི་མི་ཡམ་སོགས་དང་འདྲེས་ནས་བྱུང་བའི་ལྕགས་རིགས་

ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༧༨  མཚོན་རྟགས།  Pt
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platinum jubilee his དོན་ལྔའི་དུས་དྲན།	= ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི།

plea ༡།	adm ཞུ་སྐུལ། = སེམས་གཏིང་གི་རེ་འདུན་ནམ་ཞུ་འབོད། ༢།	law ཞུ་ལན།	= ཁྲིམས་

འགལ་ནག་འཛུགས་བྱེད་སའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་འབུལ་བའི་ལན་འདེབས།

plead ༡།	 adm ཞུ་སྐུལ་བྱེད་པ། = ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ལམ་ཞུ་འབུལ་

བྱེད་པ། ༢།	law རྩོད་ཟླ་བྱེད་པ། = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་སར་སྐྱེ་བོའམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་

གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ།

pleader law རྩོད་ཟླ་བྱེད་པོ།	= དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

plebiscite pol མང་མོས་བསམ་ཤོག = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དོན་ངེས་ཅན་ཐོག་ཆབ་འབངས་

ཡོངས་རྫོགས་ནས་རང་མོས་བསམ་ཤོག་འཕངས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱ་ཚུལ།

pledge	 ༡།	adm དམ་བཅའ་བྱེད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་

བྱེད་པ། ༢།	 com	 གཏའ་མ་འཇོག་པ། = བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པ།

pleides astron,astrol སྨིན་དྲུག	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་གསུམ་པ།

plenary adm,pol ཚང་འཛོམས་ཀྱི།	= དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྡེ་ཁག་གམ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོངས་རྫོགས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི།

plenipotentiary	 pol ༡།	 དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ།	= དམིགས་བསལ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་གང་

ཟག ༢།	དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ལྡན་པའི།	= རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་

ཆ་ཚང་ལྡན་པའི།

pleochroism phys མདོག་མང་འཕྲོ་གཤིས། = ཚངས་ཐིག་ཐ་དད་པ་སོ་སོ་ནས་བལྟ་སྐབས་

ཁ་དོག་མི་འདྲ་བ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་ལྷང་འཚེར་རེ་འགར་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས།

pleura anat བྲང་སྐྱི། = བྲང་ཁོག་གི་ནང་ལྡེབས་དང་གློ་བའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་རླན་

གཤེར་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་སྐྱི་པགས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།
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pleural cavity physiol	བྲང་སྐྱིའི་གསང༌།	= བྲང་ཁོག་གི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཚུར་འབྱར་བའི་

སྐྱི་པགས་རིམ་པ་དང༌། གློ་བའི་ལྡེབས་ངོས་སུ་ཕར་འབྱར་བའི་སྐྱི་པགས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་

མཚམས་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཆུ་གཤེར་ཟགས་དོན་བྱེད་པའི་གནས་དེ་ལའོ།།

pleural effussion med བྲང་སྐྱིའི་དམུ་ཆུ།	བྲང་ཆུ།	= བྲང་གི་སྐྱི་ཁོག་ནང་ཆུ་གཤེར་མང་དུ་

འཕེལ་ནས་བྲང་ཁོག་ནང་ཆུ་བསགས་པའི་ནད་ཅིག

plunder	adm ༡།	འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པ།	= དམག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་ཅ་དངོས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པ། ༢།	འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པའི་རྒྱུ་

ནོར།	= དམིགས་བསལ་དམག་འཐབ་བམ་ཞི་བའི་དུས་ཟིང་སྐབས་བཙན་དབང་གིས་རྐུ་འཕྲོག་

བྱས་པའི་དངོས་པོ།

plutocracy pol ཕྱུག་པོའ ་ིདབང་སྒྱུར།	 ཕྱུག་གཞུང༌།	= ཕྱུག་པོས་དབང་བསྒྱུར་པའི་

སྲིད་གཞུང་ཞིག་གམ། འབྱོར་ཕྱུག་ལྡན་པའི་མི་སྐོར་ཅིག་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

སྲིད་གཞུང་ཞིག 

p.m. =  post meridian  ལ་ལྟོས། 

pneumonia med གློ་ཚད།	གློ་བའི་གཉན་ཚད། = ནད་སྲིན་ཕྲ་མོའ་ིརྐྱེན་གྱིས་གློ་བར་གཉན་

ཚད་ཕོག་ནས་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང༌། བྲང་བསྡམ་པ། དབུགས་འབྱིན་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་

ཡོད་པའི་ནད་ཅིག

point of equinoxes astron,astrol	མཉམ་གཉིས་ཀྱི་གནས།	= ཐ་སྐར་གྱི་ཐོག་མ་དང༌།  

ནག་པའི་ཕྱེད་དེ་དཔྱིད་མཉམ་དང་སྟོན་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ས།

point of order pol ལས་རིམ་རྣམ་གཞག = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་འདྲི་རྩད་བྱེད་པ།

polarization pol ལྡོག་ཟླར་གྱེས་པ། = མི་འབོར་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོར་འགལ་ཟླ་ཆེ་བའི་དབྱེ་

བགོ་བྱེད་པ།

polarization charge phys སྣེ་སྒྱུར་གློག་ཟུངས།	= འདུས་རྡུལ་ལམ་ཡང་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་

ལ་འཆིང་བའི་གློག་ཟུངས་གང་ཡང་རུང་བ།

police state pol ཉེན་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་མངའ་སྡེ་གང་ཞིག་གི་ནང་ཉེན་རྟོག་
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པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དྲག་ཤུལ་ཆེ་བའི་གཞུང་ཞིག

policy	༡།	adm སྲིད་བྱུས།	= གང་ཟག་སྒེར་དང༌། སྡེ་ཁག་གམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་རམ། ཡང་ན་གཞི་འཛིན་སའི་རྩ་འཛིན་ཁག  ༢།	ins འགན་

བཅོལ་ཡིག་ཆ། = ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གི་ཀམ་པ་ཎི་དང་མཉམ་དུ་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་

པའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ།

policy holder ins འགན་བཅོལ་བྱེད་མཁན།	གན་བདག = ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག་བདག་ཏུ་

འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

polio = poliomyelitis  ལ་ལྟོས།

poliomyelitis med	བྱིས་པའི་རྩ་གྲིབ། = བྱིས་པའི་རྩ་གྲིབ་ཀྱང་ཟེར་བའི་གཉན་སྲིན་ཀླད་པ་

དང་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་ནས་གཟུགས་པོ་ཕྱེད་དམ་བྱིངས་ཞ་རེངས་ཆགས་པའི་གཉན་རིམས་ཀྱི་

ནད་ཅིག

political asylum pol སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ།	 ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ།	= ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཞག་པའི་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་སྤྲོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ།

political prisoner pol  སྲིད་དོན་བཙོན་པ།	ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ།	= ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་

བརྩམས་པའམ། དེ་འབྲེལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ། ལངས་ཕྱོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འཛིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དོ་དམ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་གང་ཟག

political science pol,edu སྲིད་དོན་ཚན་རིག	ཆབ་སྲིད་རིག་པ།	= དམིགས་བསལ་སྲིད་

གཞུང་དང༌། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་པ།

political theory pol ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག = རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གམ་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གི་

བསམ་བློར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞིག

politicization pol	 ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བ། = སྲིད་དོན་གྱི་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་

པའམ་སྲིད་དོན་ལས་རིགས་ཐད་གྲོས་སྡུར་བྱེད་པ།

politics pol སྲིད་དོན།	ཆབ་སྲིད་རིག་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གམ། ས་ཁུལ་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་
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བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་དང་ལས་རིགས་ཁག

poll pol ༡།	འོས་བསྡུ།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་གནད་

དོན་གང་ཞིག་འོས་འཚམས་ཡིན་མིན་རྟོག་ཞིབ་དང༌། གྲངས་འབོར་འཇལ་བྱེད་དུ་གང་ཟག་སོ་

སོ་ནས་འོས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ། ༢།	འོས་འཕེན་པ།	= འོས་ཤོག་འཕེན་པ།

polling booth pol འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ།	= འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་འཕེན་རྣམས་ཀྱིས་འོས་

ཤོག་འཕེན་སའི་ཟུར་བཅད་ཁང་ཆུང༌།

polling station pol འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས། = འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་འཕེན་རྣམས་ཀྱིས་

འོས་ཤོག་འཕེན་སའི་ཁང་པའམ་ས་ཁུལ།

pollution environ སྦགས་བཙོག = དམིགས་བསལ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་རྫས་

ངན་དང༌། སྙིགས་རོ་སོགས་ཀྱིས་བཙོག་པ་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

polyandry ca,soc ཁྱོ་བོ་མང་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྲོལ།	= བུད་མེད་ཅིག་གིས་དུས་གཅིག་ལ་ཁྱོ་ག་

གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ།

polychromatic radiation phys ཚོན་མདོག་རྣམ་མང་འགྱེད་འཕྲོ།	= རླབས་ཀྱི་རིང་

ཚད་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།

polygamy	ca,soc ༡།	ཁྱོ་ཤུག་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ།	= དུས་གཅིག་ཏུ་ཁྱོ་གའམ། སྐྱེ་དམན་

གཅིག་ལས་མང་བར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས། ༢།	ཆུང་མ་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། = 

དུས་གཅིག་ལ་སྐྱེ་དམན་གཅིག་ལས་མང་བར་བསྟེན་པའི་ལམ་ལུགས།

polyspermia med ཁུ་འཕེལ།	= སྐྱེས་པའི་ཁམས་དཀར་པོ་འཕེལ་ཆེས་པ།

polyuria med གཅིན་སྙི།	= དུས་མིན་དུ་གཅིན་པ་ཐེངས་མང་འབྱུང་བའི་ནད་ཀྱི་མིང།

pomegranate bot སེ་འབྲུ། = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང༌། སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་མཁྲེགས་པ་སྟག་པ་ཤིང་དང་འདྲ་ལ། དེ་ཙམ་འདྲོང་པོ་མེད་ཅིང་ཆེ་ཆུང་

ངེས་གཏན་མེད་པ་དང༌། ཡལ་ག་ནས་ཡལ་ག་གྱེས་པར་ཚེར་མ་ཁབ་ལྟར་རྣོ་བ་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མ་

ལྗང་སེར་འཇམ་ལ་འོད་མདངས་ཡོད་པ་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན། རྒྱབ་སྐྱ་བར་སྤུ་དཀར་འཇམ་

པོ་ཐུང་ཐུང་ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་ཁ་སྤྲོད་བྱས་ནས་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཆུན་བུར་སྐྱེ་བ་དང། མེ་ཏོག་

དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ། འབྲས་བུ་ཀུ་བའི་དབྱིབས་ཅན་མདོག་དམར་བའི་



362ponderous planets 

ནང་དུ་འབྲུ་གུ་དམར་པོ་ཁུ་བ་ཅན་གྱི་ཤ་རྒྱུ་དམར་པོས་བཏུམས་ཡོད།

ponderous planets astrol རྩོལ་བ་ཅན་གྱི་གཟའ།	= གཟའ་གཞན་རྣམས་ལས་འགྲོས་དལ་

བར་རྒྱུ་བའི་གཟའ་སྟེ། མིག་དམར། ཕུར་བུ། སྤེན་པ་བཅས་སོ།

pons anat ཀླད་ཟམ།	= བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་ཀླད་སྙིང་དང། རྗེ་ཞབས་གཉིས་བར་

ཀླད་དང་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བར་བྱེད་པའི་ཟམ་པ་ལྟ་བུའི་སྲོག་རྩ་དཀར་པོའ་ིཆ་ཤས་ཀྱི་མིང།

popliteal fossa	anat	 སྒྱིད་ཁུག	= པུས་མོའ་ིརྒྱབ་ཕྱོགས་ཀོང་ཀོང་གི་རྣམ་པར་གནས་པའི་

སྒྱིད་ཁུག་གམ་བྱིན་ཁུག་ཀྱང་ཟེར་བ་དེའི་མིང༌།

popliteal lymph node anat སྒྱིད་ཁུག་རྨེན་བུ། = སྒབ་ཁུང་གི་ཚིལ་གསེབ་ཏུ་གནས་པའི་

ཆ་ཚད་ཆུང་ཞིང་གྲངས་དྲུག་གམ་བདུན་ཡོད་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

popliteal vein anat སྒབ་རྩ་ནག་པོ།	= སྒྱིད་ཁུག་ནས་ཐུར་དུ་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་མཚམས་

སུ་གནས་པའི་གཏར་རྩ་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཆིན་པ་ཆེར་རྒྱས་པ་དང༌། སྒལ་གཞུང་རེངས་ནས་

ལྟག་དགྱེ་ཆགས་པ། དཔྱི་རྐེད་གཟེར་བ། མངལ་ཁྲག་འབྱམས་པ་བཅས་ལ་ཕན།

populism pol མང་ཞེན་རིང་ལུགས།	= མི་སེར་དཀྱུས་མའི་ཁེ་ཕན་དང་མཐུན་པའི་འཆར་

ལྡན་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་སྲིད་དོན་གྱི་ཐབས་ཇུས་ཤིག

portfolio adm,pol ཁྱབ་ཁོངས་འགན་དབང༌།	= གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བློན་

ཆེན། བཀའ་བློན་སོགས་ཀྱི་གོ་གནས་སམ་ལས་འགན།

possession pol བདག་དབང༌།	བདག་བཟུང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཁོྱན་

གྱི་མངའ་ཐང༌།

post mortem law,med པུར་ཞིབ།	རོ་དཔྱད།	= འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཐབས་སུ་གཤིན་པོའ་ིལུས་པོར་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

post meridian astron,astrol ཕྱི་དྲོ།	= ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རྗེས་ཀྱི།

postage comn ༡།	སྦྲག	ཌཱཀ	= སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་སྐྱེལ་ལེན་བྱེད་

པའི་ལས་དོན།  ༢།	སྦྲག་གླ། = ཡི་གེ་དང་ཅ་དངོས་སོགས་སྦྲག་ཐོག་གཏོང་སྐབས། ཡིག་དངོས་

སོ་སོའ་ིལྗིད་ཚད་དང་བོངས་ཚད་གཞི་བཟུང་གནས་རྒྱུའི་གླ་ཆ།
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postal ballot adm ཡིག་ཟམ་འོས་ཤོག	= སྐྱེ་བོ་སོ་སོའ་ིའོས་ཤོག་སྦྲག་ཟམ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་

བའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས།

postdate adm,acc ཚེས་གྲངས་ཕྱི་འགོད་བྱེད་པ། = ཅེག་འཛིན་དང་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ད་

ལྟའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཕྱི་བའི་ཟླ་ཚེས་འགོད་པ།

posthumous adm འདས་རྗེས་ཀྱི།	 འདས་རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འདས་

གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི།

postpone adm ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ།	ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ།	= ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་དུས་

ཚོད་དམ་ཟླ་ཚེས་རྗེས་མའི་བར་ཕྱི་འགྱངས་བྱེད་པ།

postponement adm ཕྱིར་འགྱངས།	ཕྱིར་བཤོལ།	= དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ནར་འགྱངས་བྱེད་

པའི་བྱ་གཞག

potato bot ཞོག་ཁོག	 = འདི་ནི་ས་འོག་ནས་རྩ་ཕྲན་གྱེས་ཏེ། རྩ་བ་རྡོག་པོ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་

དབྱིབས་ངེས་མེད་འབྱུང་བའི་རིགས་ཤིག

potential difference phys ཤུགས་ཁྱད།	= དམིགས་བསལ་དུ་གློག་ལམ་ཞིག་གི་གནས་

གཉིས་དབར་གྱི་གློག་གི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར། དེ་ཉིད་ཝོལཊ་ནང་འཇལ་བ་ཡིན།

potential energy phys གནས་སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ།	 = ཕུང་གཟུགས་གང་ཞིག་ལ་རང་གི་

གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོད་པའི་ནུས་པ།

power phys རྩོལ་ཆོད།	ནུས་ཚད།	ནུས་ཆོད།	= དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག་གི་ནང་ལས་ཀ་ཞིག་

བྱེད་པར་མཁོ་བའམ་བེད་སྤྱད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབོར་ཚད།

pragmatic +* དོན་དངོས་ཀྱི།	ཁ་ཐོག་ལག་བཞག	= འཆར་སྣང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་

ཡོད་དང་ལག་ལེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་བྱ་གཞག་རིགས་སྒྲུབ་པ།

preamble lit སྔོན་གླེང༌།	= ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གམ། རྩ་ཁྲིམས་ཤིག་གི་དགོས་དམིགས་འགྲེལ་

བཤད་བྱེད་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག

precedence	adm བྱུང་དཔེ།	སྔོན་བྱུང༌།	མིག་ལྟོས།	= མི་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་

ལས་དོན་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པར་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོལ་བའི་ཐག་གཅོད་དམ་བྱ་

སྤྱོད་ཅིག
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precondition adm སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན།	= གནད་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མ་བརྩམ་མ་འབྱུང་

གོང་དུ་ཁས་ལེན་མོས་མཐུན་ནམ། ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཆ།

pre-emption adm སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང༌།	 = སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱི་གོང་དུ་ཁར་དབང་ལྟ་བུ་གདམ་

ཀའམ་ཉོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང༌།

pre-emptive adm སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང་གི། = གཞན་གྱི་སྔ་རོལ་དུ་གདམ་ཀ་དང༌། ཉོ་སྒྲུབ་བྱ་

རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

preface lit གླེང་བརྗོད།	= དཔེ་དེབ་དང༌། རྩོམ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་འགོ་སྟོད་དུ་དེ་དག་རྩོམ་དགོས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། ནང་དོན་སོགས་བཀོད་པའི་གསལ་བཤད་ངོ་སྤྲོད།

preference adm,econ གདམ་ཀ	= རང་གི་འདོད་མོས་སམ་ཡིད་སྨོན་ཆེ་བའི་གང་ཟག་དང༌། 

དངོས་པོ། ལག་བསྟར་སོགས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སམ་ཐོབ་ཐང༌།

pregnancy sickness = morning sickness  ལ་ལྟོས།

prejudice psycho འཁོན་སེམས།	ཕྱོགས་ལྷུང༌།	= རིགས་རྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་

མི་ལ་སྡང་སེམས་འཛིན་པའམ་མི་དགའ་བར་བྱེད་པ།

preliminary adm སྔོན་འགྲོ།	= ལས་དོན་དངོས་གཞིའི་གོང་དུ་གྲ་སྒྲིག་གི་ཚུལ་དུ་བྱེད་དགོས་

པའི་བྱ་བ།

preliminary estimate	༡།	econ	རོབ་རྩིས་ཕྱི་མ། = ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་

ཕྱོགས་བསྡོམས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་འདས་མ་ཐག་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རོབ་རྩིས་གཉིས་པ། དེ་ནི་ཕལ་

ཆེར་ཟླ་གསུམ་རེ་རྫོགས་རྗེས་སུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་གྱི་མཚམས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་དོ། ༢།	adm	

སྔོན་འགྲོའ་ིཚོད་དཔག	= ལས་འཆར་ཞིག་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་དོ་བདག་ལ་སྤྲད་རྒྱུའི་

ཆེད་བཟོས་པའི་རོབ་རྩིས་ཤིག དེ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་དང་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འགྱུར་བ་འགྲོ་ངེས་ཡིན།

premises adm ས་ཁང་ཁོར་ཡུག = དམིགས་བསལ་ཀམ་པ་ཎིའམ། སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་

གིས་དབང་བའི་ཁང་པ་ས་ཞིང་སོགས།

prepone	adm	སྔ་སྣུར་བྱེད་པ།	= ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལས་དུས་ཚོད་

དམ་ཟླ་ཚེས་སྔ་རུ་གཏོང་བ།
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prerogative adm རང་ཆས་ཀྱི་ཁེ་དབང༌།	= རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱ་གཞག་

གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།

press communique	 adm,jrn	 གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།	= གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག་གིས་གསར་འགོད་ཀྱི་ལམ་ནས་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཐོག་འཛིན་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། 

ལངས་ཕྱོགས། ལག་བསྟར་བྱེད་ལུགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་ལན་གསལ་བསྒྲགས།

press conference adm,jrn གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས། = གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་

གིས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཆེད་མངགས་གཏམ་བཤད་ཉན་ཞིབ་བྱ་རྒྱར་གདན་ཞུས་ཀྱིས། གཏམ་

བཤད་དེ་གའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་དང༌། དྭོགས་འདྲི་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་རིམ་པ་ཞིག

pressure phys གནོན་ཤུགས།	 = རྩི་གཞིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གཅིག་གི་སྟེང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབབ་པའི་

ཤུགས་སམ། ཡང་ན་ཤུགས་དང་ས་ཁྱོན་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་ཐང་དེ་ཡིན།

pressure gauge mech,phys གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས།	= གཤེར་གཟུགས་སམ་ཡང་ན་

རླངས་གཟུགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག དཔེར་ན། སྒྲོམ་འཁོར་

གྱི་འཁོར་ལོའ་ིནང་གི་རླུང་གི་གནོན་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་ལྟ་བུ།

prestige soc སྙན་གྲགས།	ཆེ་མཐོང།	= བྱ་གཞག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བས་མི་རྣམས་ཀྱིས་གུས་

བརྩི་དང་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་པ།

price controls com,econ གོང་ཚད་སྟངས་འཛིན།	= རིན་ཐང་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་

ཟོག་དང་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞི།

pricing com,econ རིན་གོང་གཏན་འབེབས།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རིན་འབབ་ཇི་

ཙམ་སྤྲོད་དགོས་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚུལ།

primary  election pol སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ། = ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིས་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང༌། འཐུས་མི་ལྟ་བུའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་གཞིའི་

གོང་གི་འོས་འདེམས།

prime minister pol སྲིད་བློན། = རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་མི་མང་ཚོས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་

སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད།
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prism phys འཇའ་ཤེལ་དབྱིབས།	= རྡོག་གཟུགས་ཤིག་གི་རྨང་གཞིའམ། ཡང་ན་དེའི་མཐའ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་བཟོ་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེའི་ངོས་གླིང་རྣམས་རེ་

རེ་བཞིན་ཐད་གཤིབ་གྲུ་བཞི་མའི་དབྱིབས་སུ་ངེས་པའི་བཟོ་དབྱིབས།

prison adm,law བཙོན་ར།	བཙོན་ཁང༌།	= ཁྲིམས་སའི་ཞིབ་དཔྱོད་མ་འབྱུང་བར་དུ་སྒུག་སྡོད་

བྱེད་སའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དོ་

དམ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་སའི་གནས་བཙན་པོ་ཞིག

prison camp adm,law བཙོན་སྒར།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའམ། དམག་གི་

བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བྱེད་སའི་སྡོད་སྒར།

prisoner adm,law  བཙོན་པ། = བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱེད་

པའི་གང་ཟག

prisoner of conscience adm,pol ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པའི་བཙོན་པ།	= སོ་སོའ་ིཆབ་སྲིད་

ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སམ། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ་སོགས་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

prisoner of war law,pol དམག་དོན་བཙོན་པ། = དམག་འཁྲུག་སྐབས་དགྲ་བོའ་ིདཔུང་

ཚོགས་ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་ངམ་དོ་དམ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་གང་ཟག

privilege adm ཁེ་དབང༌། = སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མི་ཆོག་པའམ། འཐོབ་ཏུ་མི་རུང་

བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང༌། ཐོབ་ཐང༌། ཆག་ཡང་སོགས།

pro rata adm ཐོབ་ཆ་གཞིར་བཟུང༌། = གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་གྱི།

proceeds com ཡོང་འབབ། = ཚོང་ལས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་དང༌། ཚོང་སྒྱུར། མ་འཛུགས་

སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་འབབ།

procumbent bot སར་ཉལ། = སོྡང་པོ་དངོས་གསལ་མེད་པར་ཡལ་ག་སར་ཉལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་

པའི་རྩི་ཤིང།

programmer ༡།	compt.sc མཉེན་ཆས་འཆར་འགོད་པ།	= དམིགས་བསལ་ཀམ་པུ་ཊར་

གྱི་ཡོ་བྱད་བཀོད་འཆར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག  ༢།	telecom	ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་པ།	= རླུང་

འཕྲིན་དང༌། བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་བུའི་ལས་རིམ་རེའུ་མིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག
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progress chart adm,edu ཡར་རྒྱས་རེའུ་མིག	= སྔོན་ཚུད་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ལས་

འཆར་དང༌། ཚོད་དཔག་བགྱིས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གྱིས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཇི་བྱུང་སྟོན་པའི་དཔེ་རིས།

project ༡།	 com	ལས་གཞི།	= དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ངེས་

ཅན་ཞིག་ནང་མཇུག་སྒྲིལ་དགོས་པའི་བྱེད་སྒོའམ་ལས་དོན། ༢།	edu ལས་འཆར།	= སློབ་ཕྲུག་

ངོས་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་

པའི་ལས་དོན།

projectile ༡།	 phys སྒྱོགས་དངོས། = གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་རླུང་ཁམས་

སམ་བར་སྣང་དུ་རྒྱུ་བའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག ༢།	rockt འཕང་མདེལ།	འཕུར་མདེལ།	= མེ་

མདའ་དང༌། མཚོན་ཆ་གཞན་ཁག་གིས་འཕེན་རྒྱུའི་དངོས་པོ་རྫས་མདེལ་ལྟ་བུ།

projectionist theatr གློག་བརྙན་སྟོན་མཁན།	= ལྟད་མོ་ཁང་དུ་གློག་བརྙན་སྟོན་བྱེད་འཕྲུལ་

འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་སྣང་བརྙན་དང་། སྒྲ་གདངས་ཀྱི་སྤུས་ཀའི་ཐད་ལྟ་རྟོག་འགན་ཁུར་ཡོད་

པའི་གང་ཟག

proletarianize econ,pol འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ་དུ་སྒྱུར་བ།	= དཔལ་འབྱོར་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་ཐབས་བྱེད་པ།

prolong adm ཡུན་སྲིང་བ།	= གང་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བའམ་སྣོར་བ།

promissory note com ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ། = དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུའམ། ཡང་

ན་དགོས་པ་ནམ་བྱུང་ལ་མ་དངུལ་སྤྲོད་འཇལ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གྱིས་ས་རྟགས་བཀོད་པའི་གན་རྒྱ།

promontory geol འབུར་སྣེ། = རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་མཚམས་ནས་མདུན་ངོས་སུ་འབུར་དུ་ཐོན་

པའི་སའི་ཆ་ཤས་ཤིག

prompt	adm	འཕྲལ་འཕྲལ།	= ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཕྱིར་འགྱངས་སུ་མ་སོང་བར་འཕྲལ་

མར་བྱས་པའི།

proof reader jrn,prn པར་རྩ་ཞུ་དག་པ།	= པར་གཞིར་འཁོད་པའི་ཡི་གེའི་ཚིག་དོན་རྣམས་

ལེགས་པར་བཀླགས་ཏེ། པར་རྩར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་ཞུ་དག་བྱེད་མཁན།

propaganda ༡།	pol,adm ཁྱབ་བསྒྲགས། = གཞུང་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་རང་སོ་
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སོའ་ིསྲིད་བྱུས་དང༌། ལྟ་གྲུབ། གནད་དོན་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

གནས་ཚུལ། ༢། jrn	དྲིལ་བསྒྲགས།	= འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གནས་ཚུལ་རྫུན་པ་

ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།

propagate ༡།	pol,adm	ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བ།	= མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་གྲུབ། 

གནས་ཚུལ་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ། ༢།	bot	སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ།	= རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་

སོགས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་གཅིག་ནས་གཞན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་བྱེད་པ།

propagation phys ཁྱབ་གདལ།	= དམིགས་བསལ་དུ་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་

བསྐྱོད་པའམ་སྐྱོད་དུ་བཅུག་པ། ཡང་ན་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པ།

propane chem པོར་པེན།	= རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་ལྗིད་ཆེ་བའི་རྫས་ཤིག དེ་

རླུང་གཟུགས་དང། འབུད་རྫས། འཁྱགས་རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

propanol chem པོར་པེན་ནལ།	= ཁ་དོག་བྲལ་བའི་ཆང་བཅུད་གཤེར་གཟུགས་ཤིག དེ་ལ་

རྫས་མཚུངས་འདུལ་རྫས་གཟུགས་འདྲ་མིན་གཉིས་ཡོད། བཞུར་རྫས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

propene chem པོར་པིན།	= རྡོ་སྣུམ་ལ་དྲོད་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་བྲལ་ལ་འབར་ནུས་

ལྡན་པའི་གཏེར་རླངས། སྐྱེ་དངོས་རྫས་རིགས་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

property adm	ཁར་དབང༌།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཞིང་སྡོད་ཁང་དང་

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སོགས།

property ownership adm ཁར་དབང་གི་བདག་དབང༌།	= ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་རང་ཉིད་

ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་སུ་བེད་སྤྱོད་དང༌། བདག་བཟུང༌། ཁེ་ཕན་ཐོབ་ལེན། བཀོད་སྒྲིག་བཅས་བྱེད་

པའི་དབང་ཆ།

property tax econ ཁར་དབང་དཔྱ་ཁྲལ།	= ས་ཁང་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གཞན་ཁག་གི་

རིན་ཐང་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགེལ་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

prophecy +* མ་འོངས་ལུང་བསྟན།	 ལུང་བསྟན།	= མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དོན་རྣམས་

སྔོན་ཚུད་ནས་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་གཏམ།

prophesy phil མ་འོངས་ལུང་བསྟན་རྒྱག་པ།	 ལུང་བསྟན་རྒྱག་པ།	 = མ་འོངས་པའི་དོན་

རྣམས་ཇི་འདྲ་ཡོང་མིན་སྔོན་ཚུད་ནས་གསལ་སྟོན་བྱེད་པ།
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proposal adm གྲོས་འཆར། = དམིགས་བསལ་ལུགས་མཐུན་ནམ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་

གྲོས་སྡུར་ཡོང་ཆེད་དུ་སྙན་འབུལ་ཞུས་པའི་བསམ་འཆར་རམ་བསམ་འདུན།

prose lit ཚིག་ལྷུག	= རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པར་མ་བཅད་པའི་ལྷུག་མ།

prostate gland anat ལྒང་རྨེན།	= ལྒང་པའི་འོག་དང། གཅིན་ལམ་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཆགས་པའི་ཆེ་

ཆུང་ནི་སྟར་ཁའི་ཚི་གུ་དང་འདྲ་བའི་ཤ་རྨེན་དེས་ཁུ་བའི་ནང་གཤེར་ཁམས་ཁ་སྣོན་བྱས་ཏེ་སླ་རུ་

གཏོང་ཐུབ་པའི་ཕོ་ཡི་རྨེན་བུ་ཞིག

protectorate pol སྲུང་སྐྱོབ་མངའ་ཁོངས།	= དམིགས་བསལ་སྲུང་སྐྱོབ་བདེ་འཇགས་དང༌། 

ཕྱི་སྲིད་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆབ་སྲིད་

སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་པའི་མངའ་ཁོངས་ཤིག

protest +* ངོ་རྒོལ། = མང་ཚོགས་ཀྱི་རྔམ་སྟོན་ནམ་བྱ་སྤྱོད་གཞན་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་

ནས་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆེའམ། ཡང་ན་ངོས་ལེན་མེད་པའི་རྣམ་པ་

མཚོན་ཚུལ།

proton phys ཕོ་རྡུལ། = བྷེ་རི་ཡོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་བརྟན་གནས་ཕྲ་རྡུལ་ཞིག དེའི་

གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ ༡.༦༧༢ x ༡༠-༢༡  ཡིན། དེ་ལ་གློག་ཟུངས་ཕོ་ཁུ་ལོམ་  ༡.༦༠༢ x ༡༠-༡༩       

ཙམ་ཡོད།

proton number = atomic number  ལ་ལྟོས།

protostar phys སྐར་གཞི།	= སྐར་མའི་བར་ན་གནས་པའི་རླངས་གཟུགས་དང་ཐལ་རྡུལ་གྱི་

སྤྲིན་ཕུང་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འཐོར་ལྷུང་དུ་སོང་བ་ལས་ཉིང་རྡུལ་རྣམ་འགྱུར་

འགོ་འཛུགས་བྱུང་སྟེ་སྐར་མ་ཞིག་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་གནས་སྐབས།

provident fund adm,econ གསོག་དངུལ།	= ལས་མིའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་བཅག་

སྟེ་གཞུང་གི་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅོལ་འཇོག་བྱས་པ་དང༌། བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་སྐབས་

ལས་མི་དོ་བདག་སོ་སོས་བཅོལ་འཇོག་བགྱིས་པ་རྣམས་སྤོམ་དངུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཚུལ།

proximo adm ཟླ་བ་རྗེས་མའི།	འཆར་ཟླའི།	= ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ནང་དུ་འབྱུང་བའམ། ཡང་ན་

ཟླ་བ་རྗེས་མ་དང་འབྲེལ་བའི།

proxy adm ངོ་ཚབ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་བྱ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་པའི་གང་ཟག
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pruritus med གཡའ་བ།	ཟ་འཕྲུག	= ལུས་ལ་མི་བཟོད་པའི་ཟ་འཕྲུག་ལྡང་བའི་དོན།

pseudonym lit མིང་ཚབ།	= དམིགས་བསལ་རྩོམ་པ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་རང་གི་དངོས་མིང་

ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱད་པའི་མིང༌།

psoriasis med 	 པགས་ནད་གཅིག་པུ་ཉིད།	 པགས་མཛེ་གཅིག་པུ་ཉིད།	 =	ལུས་ཀྱི་རུས་

ཚིགས་འབུར་བའི་གནས་དང། མགོའ་ིསྟེང། རྣ་བ། སྐབས་འགར་མཚན་མར་ཡང་འབྱུང་ལ། 

པགས་པའི་སྟེང་སྨུག་ཐིག་ཡོང་བའི་ནད་ཅིག

psychosis	med,psycho སེམས་འཆོལ།	=	རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་བའི་ལམ་དུ་ནད་སོགས་

ཞུགས་ནས་ཤེས་པ་གཡེང་ཞིང། དྲན་པ་ཉམས་ནས་སྨྱོ་བར་བྱེད་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།

pubic hair	physiol	རྨོང་སྤུ།	=	མཚན་མའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྤུའི་མིང་སྟེ། རྨོང་ཞེས་མཚན་མའི་

མིང་ཡིན་པས། དེར་སྐྱེས་པའི་སྤུ་ལ་རྨོང་སྤུ་ཞེས་སོ།

public utility adm མི་མང་མཁོ་ཆས།	སྤྱི་སྨན་སྤྱོད་སྒོ།	 དམངས་སྤྱོད།= གློག་དང་རླངས་

རྫས། ཆུ་སོགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་

གཞུང་བཙུགས་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག

pulmonary edema	med གློ་ཆུ།	གློ་བའི་ཆུ་ཟགས།	= གློ་བར་ཆུ་བསགས་པའི་ནད།

pulsar (pulsating star) phys འཕར་སྐར།	= ཡུན་ཐུང་ལ་བཀྲག་ཆེ་བའི་སྣང་རུང་གི་

འགྱེད་འཕྲོ་དང༌། ཁྱབ་འགྱེད་འོད། དེ་བཞིན་ཨེཀ་སེ་འོད་ཟེར་སོགས་ཕྱིར་སྤྲོ་བཞིན་མྱུར་པོར་

འཁོར་བའི་བར་རྡུལ་སྐར་མ་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་སོ།

pumpkin bot བོང་ཤ = འདི་ནི་འཁྲི་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཤིང་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་ལ་

འཁྲིལ་བའམ་ཡང་ན་ས་ངོས་ནས་ཕན་ཚུན་རིང་པོར་བརྐྱངས་ནས་སྐྱེ་བ། འབྲས་བུ་ཆེ་ཞིང་ནར་

ལ་ཟླུམ་པ་ཕྱི་ངོས་སུ་འབུར་ཀོང་གུག་ཐད་དུ་དོད་པ། མདོག་དཀར་བ་སྨིན་དུས་སེར་པོར་འགྱུར་

བ། འབྲུ་གུ་དཀར་པོ་ཆུང་ལ་ལེབ་མོ་འབྲས་བུའི་ནང་ཤའི་ཁུད་དུ་བསྟར་ཏེ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཚ་

བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཞིང། འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

pupil anat མིག་གི་རྒྱལ་མོ།	= མིག་འབྲས་ཀྱི་དབུས་སུ་དབྱིབས་སྒོར་ཞིང་མདོག་སྔོ་ནག་སྲན་

ཆུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

pyrargyrite chem པད་རག་དངུལ་རྡོ། = ཁ་དོག་དམར་ནག་དང་ནག་པོ་ཅན་གྱི་དངུལ་གྱི་
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གཏེར་རྡོ་ཞིག

pyrosis =  heartburn ལ་ལྟོས།

Q q

Q-value phys ཁིའུ་རིན་ཐང༌།	= ཕྲ་རྡུལ་ལམ་ཉིང་རྡུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་གཏོང་ལེན་

གང་རུང་བྱས་པའི་ནུས་པ།

quadrant = angular houses 	ལ་ལྟོས།

quadrature phys བཞི་ཟུར་གནས་སྟབས།	= ཟླ་བའམ། ཡང་ན་སྐར་ཕྲན་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ཕྱིའི་

གཟའ་སྐར་ཞིག་ལ་སའི་གོ་ལ་ནས་ཐད་དྲངས་པའི་ཐིག་དང་། སའི་གོ་ལ་ནས་ཉི་མར་ཐད་དྲངས་

པའི་ཐིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་དྲང་ཟུར་གྲུབ་མཚམས་སུ་བྱུང་བའི་ཟླ་བའམ་སྐར་ཕྲན་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་

ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་དེའི་གནས་སྟབས།

quadruplicate	adm	༡།	བཞི་སྒྱུར་གཏོང་བའི།	བཞི་ལྡབ་བཟོ་བའི།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་

གི་ལྡབ་བཞིར་བསྒྱུར་བའམ་སྤེལ་བའི། ༢།	ཡིག་ཆ་སོགས་འདྲ་བཞི།	= ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གང་ཞིག་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ངོ་འདྲ་བཞི་ཆ། ༣།	བཞི་ཆག	= གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དངོས་པོ་ངོ་འདྲ་

བཞིའི་ཚན་པ།

qualification ༡།	edu ཤེས་ཚད།	= སློབ་གཉེར་རམ་ཡིག་རྒྱུགས་སོགས་མཐར་ཕྱིན་པར་སྟོན་

པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག	༢།	adm	འོས་ཆོས། = ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་ལ་

འོས་བབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཤེས་འཇོན་དང་ཉམས་མྱོང་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས།

qualifying widow law འོས་ཆོས་ཚང་བའི་ཡུག་མོ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་འདས་གྲོངས་

སུ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུའི་འོག ལོ་དེའི་ཁྲལ་འབབ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་

ཆག་ཡང་ཐོབ་པའི་འོས་བབ་ཡོད་པའི་བུད་མེད།

qualitative adm སྤུས་ཀའི།	སྤུས་ཚད་ཀྱི། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་གྲངས་འབོར་རམ། བོངས་

ཚད་སོགས་ལས་གཞན་དུ་ནང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་སྤུས་ཚད་སོགས་ལེགས་པའི་ཆ་

དང་འབྲེལ་བའི།
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qualitative research com སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞིབ། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་ཐད་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཁུར་དང༌། བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ། གཤིས་

སྤྱོད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲོམ་རའི་ཞིབ་འཇུག

quantum phys ཀོན་ཊམ།	= ནུས་ཤུགས་དང༌། ཟུར་ཁུག འགུལ་ཚད་ལྟ་བུ་ཆ་ཤས་བགོ་མི་ཐུབ་

པའི་མངོན་པར་གསལ་ལ་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོའ་ིཁྱད་ཆོས།

quantum chromodynamics phys ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པ།	= རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཀོན་

ཊམ་ཁྱབ་རའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་སྟེ། དེས་ཀྭག་གི་ཁ་དོག་གི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་སྦྱར་རྡུལ་གྱིས་མཉམ་དུ་

མཐུད་སོྦྱར་བྱེད་པར་བརོྗད།

quantum computer phys ཀོན་ཊམ་ཀམ་པུ་ཊར། = བརྡ་འཕྲིན་གསོག་འཇོག་དང་ལས་

སྣོན། དེ་བཞིན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོད་རྡུལ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་ཀོན་ཊམ་

འཐབ་ཤུགས་ཁྱད་ཆོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག

quantum electronics phys ཀོན་ཊམ་གློག་རིག	= གློག་འཕྲུལ་ཡོ་ཆས་ཞིབ་འཇུག་དང་

འཆར་འགོད་ཐད་ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ་དང་ཀོན་ཊམ་འོད་རིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།

quantum foam phys ཀོན་ཊམ་ལྦུ་བ།	= བར་སྣང་དུས་ཀྱི་ནང་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་

སྒོ་ནས་བཞག་པའི་མངའ་ཁུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་ཕྲ་རྡུལ་དུ་མ་ཞིག་གྲུབ་པ་དང་རྩ་

འཐོར་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད།

quantum jump phys ཀོན་ཊམ་འཕར་མཆོང༌། = མ་ལག་ཅིག་སྟེ་དཔེར་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་

གམ། ཡང་ན་འདུས་རྡུལ་ཞིག་གི་ནང་བྱུང་བའི་ཀོན་ཊམ་གནས་བབས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་

འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་སྟངས་ཤིག

quantum mechanics phys ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ།	 = ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག་

གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྡུལ་ཕྲན་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་འཐབ་སྦྱོར་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་སློབ་གཉེར་བྱེད་

ཚུལ། སློབ་གཉེར་འདི་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་ནིའུ་ཊོན་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ངེས་སྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་མི་

འཇུག་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དང་། རྡུལ་ཕྲན་ལས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་རྣམས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་ལ་འགྲེལ་བ་རྒྱག་

རྒྱུའི་རྩོལ་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོད།

quantum number phys ཀོན་ཊམ་ཨང་གྲངས།	ཚད་རྡུལ་གྲངས།	= ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་
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རིག་པའི་མ་ལག་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ལག་དེ་ཉིད་

ཀྱི་གནས་བབས་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཨང་གྲངས་བཞི་ཅན་གྱི་ཚན་པ་གང་རུང་ཞིག

quantum optics phys ཀོན་ཊམ་འོད་རིག		ཚད་རྡུལ་འོད་རིག	= ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་

རིག་པར་བརྟེན་དགོས་པའི་འོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ། དེས་འགྱེད་འཕྲོའ་ིཀོན་

ཊམ་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱད་དེ་འོད་རྡུལ་དང་རླབས་ཐག་གཅིག་འགྱུར་ཅན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ། དེ་

བཞིན་འོད་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

quantum statistics phys ཀོན་ཊམ་མཐའ་རྩིས།	= ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ངེས་

སྲོལ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཕྲ་རྡུལ་མ་ལག་གི་མཐའ་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད།

quantum theory phys ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག	= ཀོན་ཊམ་ཤུགས་དཔྱད་རིག་པའི་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་པོའ་ིགཤིས་ལུགས་འགའ་རེར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་རྣམ་གཞག

quantum theory of radiation phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག	= ཀོན་

ཊམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་སྤྱད་དེ། རྡུལ་ཕྲན་མ་ལག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་

འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་རྡུལ་རྣམས་འཕྲོ་གཏོང་དང་། འཇིབ་འཐེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

quantum wave packet	phys	ཀོན་ཊམ་རླབས་ཐུམ། = ཀོན་ཊམ་གྱི་རླབས་ཆད་པའམ་

བཏུམས་པའི་དོན་ཏེ། ཚད་གཞི་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་རླབས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང༌། 

དེས་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག་ནང་རླབས་ཀྱི་སྲིད་རུང་རང་བཞིན་ནས་རྡུལ་གཅིག་གམ། གཅིག་

ལས་མང་བ་དག་གི་འབྱུང་ངེས་པའི་གོ་བབས་དང་མྱུར་སྣོན་ཚད་འཇལ་བ་དང༌། དེ་འདྲའི་ཐོག་

ནས་དེ་ནི་རླབས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད།

quantum well phys ཀོན་ཊམ་ཁྲོན་པ། = སྟུག་ཚད་མཐོ་བའི་གློག་རྡུལ་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་

ཞིག་གི་ཁ་རིམ་སྲབ་མོ་ཞིག་སྟེ། དེའི་གནས་སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ཁ་རིམ་ལས་ཆུང་

ཞིང་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་རང་དུ་ངེས་དགོས་པ་ཞིག དེ་ནི་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་ལེ་

ཟེར་དང་ཕྱེད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།

quarantine adm,med འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག = ནད་ཡམས་ཁྱབ་འགོག་ཆེད་དུ་མིའམ་དུད་

འགྲོ་ནད་པ། ཡང་ན་ནད་ཡོད་པར་དྭོགས་པ་གང་ཞིག་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཏུ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་

པའི་དུས་ཡུན།
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quark phys ཀྭརྒ།	ཉེ་རྡུལ།	= གློག་རྡུལ་གྱི་གློག་ཟུངས་གསུམ་ཆ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གསུམ་ཆ་

གཅིག་དང་ཆ་མཉམ་པའི་གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲན།

quasar phys སྐར་འདྲ། = བར་སྣང་དུ་ཚགས་དམ་པོར་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

རྒྱུན་དུ་དམར་སྤོས་ཤས་ཆེ་བས་རྒྱང་ཐག་གི་ཆ་ནས་ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་གནས་ཡོད་པ་བརྡ་སྟོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྐབས་རེ་དེས་ཕྱུང་བའི་ནུས་པ་དེ་དགུ་ཚིགས་མ་ལག་ཧྲིལ་པོ་ཞིག་གི་ནུས་པ་

ལས་ལྷག་པ་ཡོང་སྲིད།

quash adm ༡།	རྩིས་མེད་གཏོང་བ།	= ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གང་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གཞུང་

འབྲེལ་གྱིས་རྩིས་འགྲོ་མེད་པའམ་ནོར་བར་བརྗོད་པ། ༢།	 རྒྱུན་གཅོད་པ།	 = མུ་མཐུད་དུ་མི་

འབྱུང་ཆེད་བཀག་འགོག་བྱེད་པ།

quasi-judicial	 law	 ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་དང་འདྲ་བའི།	 = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་

ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ནུས་པའམ། དབང་ཆ་དེ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་

ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཚད།

quasi-public corporation com གཞུང་འབྲེལ་དང་འདྲ་བའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི།	= 

གཞུང་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་བམ། དེའི་རོགས་སྐྱོར་ཐོག་ནས་མི་མང་སྒེར་པས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག

quaterly pub ཟླ་བ་གསུམ་རེའི། = ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་ཐོག་འཆར་ཅན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའམ་དུས་དེབ་ལྟ་བུ་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་པར་འགྲེམས་བྱེད་ཚུལ།

quatrain lit	ཚིགས་བཅད་རྐང་བཞི། = རྐང་པ་བཞི་ཅན་གྱི་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་

ཀ་ལྟ་བུ་ཞིག

quayage naut གྲུ་ཁའི་འབབ་སྟེགས་ཀྱི་གླ།	= གྲུ་ཁར་གྲུ་གཟིངས་རྣམས་དོ་པོ་འཇུག་འདོན་

ཆེད་གྲུ་ཁའི་འབབ་སྟེགས་བེད་སྤྱད་པར་གྲུ་བདག་སོ་སོས་འཇལ་དགོས་པའི་གླ་ཞིག

quell ༡།	pol	བཙན་ཐབས་ཀྱིས་འགོག་པ།	= དམིགས་བསལ་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་

ཟིང་འཁྲུག་དང་ངོ་རྒོལ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ། ༢།	 psycho	 གདུལ་བ།	 ཞི་བར་

བྱེད་པ།	= རང་ཉིད་ལ་སེམས་འཚབ་བློ་དོགས་ལྟ་བུ་མ་སྐྱིད་པའི་ཚོར་བ་ཡང་དུ་གཏོང་བའམ་

ཞི་བར་བྱེད་པ།
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quest	adm རྗེས་འཚོལ།	= མཐར་ཐུག་གི་ཤེས་བྱའམ་བདེན་པ་ལྟ་བུ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཁྱད་

ཆོས་བཟང་པོ་རྣམས་ཡུན་རིང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

question time pol དྲི་བའི་དུས་ཚོད།	= གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་

གི་བློན་ཆེན་ཁག་ལ་དྲི་བ་གཏོང་བའི་ཉིན་རེའི་དུས་ཚོད་བྱེ་བྲག་ཅིག

questionnaire adm འདྲི་རྩད་རེའུ་མིག	= གནད་དོན་བྱེ་བྲག་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་མང་ཚོགས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག

quick assets econ སྒྱུར་སླའི་ཁར་དབང༌།	= དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་སྨར་ཐོག་ཁ་སྒྱུར་བྱེད་སླ་

བའི་ཁར་དབང་གཞན་ཁག

quiz edu,psycho འདྲི་རྩད། = དྲི་བའི་ལམ་ནས་ཕ་རོལ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་ཇི་ཙམ་ལྡན་མིན་

བརྟག་ཐབས་ཤིག

quiz contest	 edu,psycho	འདྲི་རྩད་འགྲན་སྡུར།	= ཕ་རོལ་པོའ ་ིརྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་ཇི་

ཙམ་ལྡན་མིན་ཚོད་འཛིན་དཔོག་ཐབས་སུ་འདྲི་རྩད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་

འགྲན་སྡུར་ཞིག

quo warranto law དབང་ཚད་དག་སྐྱེལ།	= ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་འཐུས་ཆོག་

པའི་དབང་ཚད་དག་སྐྱེལ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག

quorate adm གྲངས་ཚད་ལོངས་པའི།	= ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་པའམ། གནད་དོན་གང་ཞིག་

ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་དབང་ཚད་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་ཉུང་མཐའི་གྲངས་ཚད་ལོངས་བའི།

quorum adm,pol དགོས་ངེས་གྲངས་ཚད།	= ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོག་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་

གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པར་ཉུང་མཐར་དགོས་ངེས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲངས་འབོར།

quota adm ༡།	ཐོབ་ཆ།	གྲངས་བཅད།	= སྐྱེ་བོའ་ིགྲངས་འབོར་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་གཞུང་ཞིག་

གི་ཆོག་མཆན་འོག་འཐོབ་རྒྱུའི་དངོས་པོའ་ིགྲངས་ཚད་ཅིག ༢།	ཚད་བཀག་འོས་གྲངས། = འོས་

གཞི་གང་ཞིག་འདེམས་ཐོན་ཆེད་འོས་མི་རང་ཉིད་ལ་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་པའི་འོས་ཀྱི་གྲངས་ཀ

quotation ༡། lit ལུང་འདྲེན། = དཔེ་དེབ་བམ་རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ལྟ་བུར་ཁུངས་ལུང་དང་རྒྱབ་

རྟེན་ཆེད་གཏམ་བཤད་དང་རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཀྱི་དུམ་བུ། ༢།	 com གོང་ཚད། = ལས་ཀའམ་

དངོས་པོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་གྲོན་ནམ་རིན་གོང་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ།
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quote adm,lit ལུང་འདྲེན་བྱེད་པ།	ལུང་དྲངས་པ། = གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་

མམ་གཏམ་བཤད་སོགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་པ།

quotient math བགོས་ཐོབ། = རྩི་གཞིའི་ཐོག་ཨང་གྲངས་གཅིག་ཨང་གྲངས་གཞན་ཞིག་གིས་

བགོས་ནས་ཐོབ་པའི་ཐོབ་གྲངས་ཤིག

R r

rabbi	rel ༡།	ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་དཔོན།	རབ་བཱ་ཡི། = འཇིའུ་ཚོགས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་དམ། ཡ་

ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་པ། ༢།	 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་

པ།	= ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བའམ་སློབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ལོངས་པའི་

མཁས་པ་ཞིག

rabies	 med ཁྱི་དུག	 མཆེ་དུག	 = ཁྱི་སྨྱོན་གྱིས་དངོས་སུ་སོ་བཏབ་པའམ་དེའི་ཁ་རླངས་ཕོག་

པའི་དུད་འགྲོ་ནས་མི་ལ་འགོས་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ། མགོ་ན་བ་དང༌། གྲང་ཤུམ་རྒྱག་པ། ཚིག་པ་ཟ་

བ། དཀར་ཆའི་འོད་མདངས་མི་འཁྱོག་པ། ཆུ་མཐོང་དུས་དངངས་པ། ཁྱི་སྐད་འདོན་པ་སོགས་ཁྱི་

སྤྱོད་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག

rabjung his,astrol རབ་བྱུང།	= ཤིང་བྱི་ནས་ཆུ་ཕག་བར་གྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་སྟེ། ལོ་རྟགས་

བཅུ་གཉིས་ཁམས་ལྔས་བསྒྱུར་བའི་ལོ་གྲངས།

race horse	com	རྒྱུག་མ།	རྒྱུག་རྟ།	= རྟ་རྒྱུག་འགྲན་སྡུར་ལ་དམིགས་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་རྟ།

rachitis med རུས་སོབ་ནད།	= འོད་ཀྱི་མ་མ་དང་དཀར་ཤམ་གྱི་བཅུད་རྫས་བསྡུ་ལེན་ཞན་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་མཉམ་དུ། ཉི་འོད་དང་སྟོབས་སྐྱེད་འཚོ་བཅུད་ཌི་ཉུང་སྐྱོན་ལས་བྱིས་པའི་དུས་སུ་

རུས་པ་སོབ་པོར་གྱུར་ཏེ་རྐང་ལག་སོགས་གུག་འགྲོ་བའི་ནད་རིགས།

racism ca,soc མི་རིགས་འཐེན་ཁྱེར།	= རིགས་རྒྱུད་གཞན་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ལས་

དམན་པར་ལྟ་བའམ། རིགས་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་ཚོར་བརྙས་

བཅོས་བྱེད་པ།

radar mech,phys རེ་ཌཱར།	= ༡། རྒྱང་རིང་སར་ཡོད་པའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་དང༌། 
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གནས་སྟངས། མྱུར་ཚད་བཅས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པར་ལྡོག་འཕྲོའ་ིརླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས་སྤྱོད་

པའི་མ་ལག་ཅིག མ་ལག་འདི་ནི་དམག་འཐབ་དང༌། ཡུལ་ཁྲིམས་ལྟ་སྲུང༌། གནམ་གྲུ་སོགས་ཁ་

ལོ་སྒྱུར་ཐབས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེ། ༢། རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་རྗེས་འདེད་དང༌། འཚོལ་རྙེད། 

མྱུལ་ཞིབ་བཅས་བྱ་ཕྱིར་ཟློས་ཕྱོད་མཐོ་བའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་གློག་གི་

ཡོ་ཆས།

radiant energy phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ། = བར་སྣང་ངམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་

བརྒྱུད་དེ་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་ནུས་པ། མཚོན་

རྟགས། Qe

radiation phys འགྱེད་འཕྲོ།	= འབྱུང་གནས་ཤིག་ནས་འོད་ཟེར་རམ་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱེད་

པའི་ནུས་པ། དཔེར་ན། ཚ་དྲོད་དང༌། འོད། སྒྲ་ལྟ་བུའོ།

radiative collision phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིགདོང་ཐུག	= ཟུངས་ལྡན་གྱི་ཕྲ་རྡུལ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ལས་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་སྐྲུན་སྟངས།

radiative forcing phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིའགྱུར་ཤུགས།	= མེ་རི་ལས་དྲག་ཏུ་ཕྱུར་བཞིན་པའི་

རྡོ་ཞུན་དང་ལྗང་ཁང་གི་རླངས་རྫས་ཐེ་བའི་སའི་གོ་ལ་ནས་ཕྱིར་འཐོན་པའི་དམར་ཕྱིའི་འགྱེད་

འཕྲོ་དང་། ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཉི་མའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིདབར་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དོ་མཉམ་ལ་འཕོ་

འགྱུར་གཏོང་མཁན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

radical pol རྩ་གཏོར་སྨྲ་བ།	རྨང་བཅོས་པ།	= སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐད་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་

པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན།

radio frequency	phys རླུང་འཕྲིན་ཟློས་ཕྱོད།	= རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་

ལ་བཀོལ་བའི་བར་ཐག་ཀི་ལོ་ཧརྫ་ ༡༠ ནས་མེ་གྷ་ཧརྫ་ ༣༠༠ བར་ལ་གནས་པའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་

ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།

radio source phys ཁྱབ་འགྱེད་འབྱུང་གནས། = རླུང་འཕྲིན་འགྱེད་འཕྲོ་རང་བྱུང་དུ་སྤེལ་

སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་གཟའ་སྐར།

radio spectrum phys རླུང་འཕྲིན་འོད་ཚད།	རླུང་འཕྲིན་འཇའ་མདངས། = རླུང་འཕྲིན་

དང་བརྙན་འཕྲིན་དེ་བཞིན་གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ལ་བཀོལ་
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སྤྱོད་བྱས་པའི་ཀི་ལོ་ཧརཛ་༡༠ ནས་མེ་གྷ་ཧརཛ་ ༣༠༠ བར་གྱི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཤུགས་ཚད།

radio telescope mech,phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱང་ཤེལ། = བར་སྣང་གི་གཟའ་སྐར་གྱི་དངོས་

པོ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གཟའ་སྐར་

དཔྱད་རིག་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག

radio wave phys རླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས།	= གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་ཤིག་སྟེ། འདི་ཉིད་

ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་ནི་རླུང་འཕྲིན་འཇའ་མདངས་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག

radioactivity phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན།	འཕྲོ་གཤིས། = རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་འགའ་

རང་འགུལ་གྱིས་གྱེས་འཐོར་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཨལ་ཕ་ཕྲ་རྡུལ་དང་སྦེ་ཊ་ཕྲ་རྡུལ། ཡང་ན་གྭ་

མ་འགྱེད་འཕྲོ་འགྱེད་གཏོང་བྱེད།

radiolysis phys འགྱེད་འཕྲོས་འཕྲལ་ཐབས།	འགྱེད་འཕྲོའ་ིདབྱེ་ཐབས།	= ཨེཀ་སེ་འོད་

ཟེར་རམ། ཡང་ན་འགྱེད་འཕྲོ་གཞན་སྤྱད་དེ་དངོས་རྫས་ག་གེ་མོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་

ཆ་སོ་སོར་ཁ་འཐོར་གཏོང་ཚུལ།

radionuclide	phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིཆ་ཉིང༌།	= འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཆ་ཉིང༌།

radiophotograph phys རླབས་བརྙན་འཕྲོ་འགྱེད་འདྲ་པར།	 = རླུང་འཕྲིན་འོད་

རླབས་བརྒྱུད་དེ་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའི་འདྲ་པར་རམ་སྣང་

བརྙན་གྱི་རིགས།

radioprotective phys འགྱེད་འཕྲོ་འགོག་སྲུང་གི།	 = ཨེཀ་སེ་འོད་ཟེར་དང་འགྱེད་འཕྲོ་

གཞན་གྱི་གནོད་ཚབས་ཅན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་སྐྱོབ་པའམ་སྐྱོབ་པར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའི།

radiosonde	mech,phys སྟེང་ཁམས་འཇལ་ཆས།	= རླུང་ཁམས་གོང་མའི་རླུང་དང༌། བཞའ་

ཚན། གནོན་ཤུགས། ཚ་དྲོད་བཅས་གཞལ་བའི་གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

radiotherapy	 med	 འཕྲོ་འགྱེད་བཅོས་ཐབས།	 = འགྱེད་འཕྲོའ་ིདངོས་པོའམ་རྫས་ལས་

ཐོན་པའི་ཁྱབ་འགྱེད་འོད་ཟེར་གྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་པའམ། དེ་ལུས་ལ་ཕོག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་དམིགས་

བསལ་གྱི་སྐྲན་ནད་ལྟ་བུའི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཤིག

radium	chem	རེ་ཌི་ཡམ།	འོད་རྫས།	= ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་གྱི་གཏེར་རྡོའ་ིནང་འབོར་ཚད་ཆུང་ངུར་

ཐོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ལྡན་གྱི་འོད་རླབས་འགྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་དཀར་པོ་ཞིག 



379 rape 

རྡུལ་གྲངས། ༨༨ མཚོན་རྟགས། Ra

radius anat ལག་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ།	= ལག་ངར་གྱི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རུས་པ་ཐུང་བ་དེའི་མིང༌།

rain gauge mech,meteor  ཆར་འཇལ།	= ཡུལ་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཆར་པའི་འབབ་

ཚད་འཇལ་ཆས་ཤིག

raisin bot རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ།	= དོྲད་ཀྱིས་ལས་སོྣན་བྱས་པའམ། ཉི་མར་བསྐམས་པའི་རྒུན་འབྲུམ།

rake agric གཡག་པ།	རྒྱ་གཟེབ།	= སྐྱེད་ཚལ་གྱི་ས་ཁོད་སྙོམ་ཞིང་ཞིབ་མོར་བཟོ་བའམ། གཅོད་

འབྲེག་བྱས་པའི་རྩྭ་དང་ལོ་མ་སོགས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཆེད། ཡུ་བ་རིང་ལ་མདུན་ལ་སོ་ཕྲེང་རིང་པོ་

ཡོད་པའི་ལག་ཆ་ཞིག

rally ༡།	pol སྡུད་འཛོམས།	= ཐུན་མོང་གི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགུལ་ལམ་སྲིད་དོན་

ཚོགས་པ་ལྟ་བུས། ཚོགས་བཅར་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སེམས་ཤུགས་དང་བློ་སྤོབས་སྤེལ་བར་ཆེད་

མངགས་དམིགས་ཏེ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཤིག ༢།	+* སོར་ཆུད་པ།	གསོ་
བ།	= འཐུས་ཤོར་དང་ཉམས་རྒུད། བག་ལ་ཉལ་བའམ་ལུས་ཁམས་མི་བདེ་བ། གཉན་འཕྲང་ཅན་

གྱི་དུས་སྐབས་སོགས་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བ་དང་། སོར་ཆུད་པ། གཞན་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།	

༣།	sport མོ་ཊའི་རྒྱུག་འགྲན།	= མགྱོགས་ཚད་དང་དུས་ཡུན་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཐད་སྒྲིག་གཞི་

དམིགས་བསལ་ཡོད་ཅིང། དེ་སྔོན་ཁ་ལོ་བས་རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་རྒྱུག་ལམ་ཐོག་རླངས་འཁོར་

གྱི་རྒྱུག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཞིག

ramose bot ཡལ་ག་མང་ལྡན།	= ཡལ་ག་མང་པོ་ཅན་ནམ་ཡན་ལག་མང་པོར་གྱེས་པའི།

ramrod weapn རྫོང་ཐུར།	= གནའ་དུས་ཀྱི་མེ་མདའི་ནང་མདེའུ་དང་འབར་རྫས་སོགས་རྒྱོང་

བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་ཐུར་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཞིག

ransom law ༡།	བླུ་རིན། = འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་

པར་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་དངུལ་འབོར་ཞིག ༢།	རིན་གྱིས་བླུ་བ།	= འཇིགས་སྐུལ་གྱི་འོག་

མིའམ་དངོས་པོ་གང་དངུལ་རིན་གྱིས་སླར་ཉོ་བའམ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ།

rap sheet law ཉེས་འཛུགས་ཐོ་ཡིག	= ཉེན་རྟོག་པས་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་

བྱས་པའི་ནག་ཉེས་ཐོ་འགོད་བྱེད་སའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག

rape ༡།	bot པད་ཁ། = སྔོ་ལྡུམ་མམ་རྩི་ཤིང་གི་རིགས། སྡོང་བུ་ཕྲ་རིང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ། གང་བུ་རྭ་



380rapid process  

དབྱིབས། འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ཞིབ་མོ་མང་དུ་ཐོགས་པ། འབྲུ་སྣུམ་གྱི་རྒྱུར་བྱ་བ་ཞིག་གོ། ༢།	 law 

བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་པ།

rapid process  phys མྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ། ཨར་བརྒྱུད་རིམ།	= ལྟེ་ཉིང་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་

མྱུར་པོར་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་བར་རྡུལ་འབོར་ཆེན་ཞིག་སྡེབ་ལེན་བྱེད་པའི་ཉིང་རྡུལ་

སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

rapporteur adm ༡།	སྙན་སྒྲོན་པ། = ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་གྲོས་བསྡུར་རྣམས་

ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་གོང་རིམ་ཞིག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན། ༢།	ཞིབ་

སྙན་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཏེ་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དུ་བསྐོ་

གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

rapprochement adm སླར་འདུམ་པ།	 འདུམ་འགྲིག = དེ་སྔ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའམ་

དགྲ་ཟླར་འཛིན་རེས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་གམ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་བསྐྱར་གསོའམ་གསར་

འཛུགས་བྱུང་བའི་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ།

rarefaction phys ལྷུག་འགྱུར།	= གཤེར་གཟུགས་ཤིག་གི་གནོན་ཤུགས་འཕྲི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་སླ་རུ་གཏོང་ཚུལ།

rat race com བྱི་བའི་བང་འགྲན།	= དཔལ་འབྱོར་དང་གོ་དབང་གི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མི་

ཆོས་ལས་འདས་པའི་རང་ཤེད་ཧམ་བཟུང་གིས། འགྲན་རྩོད་དང་འགྲན་ཟླ་བྱེད་པར་མཚོན་པའི་

དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་མི་ཚེའི་འགྲོ་སྟངས་སམ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤིག

ratification pol རྒྱབ་སྣོན་ཆོག་མཆན།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གང་

ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གི་འཐུས་མིའི་ལུགས་མཐུན་མོས་མཐུན།

ratio math བསྡུར་ཚད།	= དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་བོངས་ཚད་ཆེ་ཆུང་ངམ་གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་

སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འཇོག་གིས་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་པའི་བར་ཁྱད་ཀྱི་ཚད།

ratiocinate phil འཐད་སྒྲུབ།	= རིགས་པ་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་བའམ་སྒྲུབ་པ།

ration adm ༡།	རས་སན།	རྒྱས་བཅད་བཟའ་བཅའ།	= ཟས་རིགས་དཀོན་པའམ་དམག་འཁྲུག་

བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་མི་སྒེར་རམ། ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་ལ་བགོ་སྐལ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཟའ་བཅའ་ལྟ་བུ་

དངོས་རིགས། ༢།	ཐོབ་ཆ།	= འོས་ཤིང་འཚམས་པའམ་འདང་ངེས་ཙམ་དུ་སྣང་བའི་འབོར།
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ration card adm བཟའ་འབྲུའི་ལག་དེབ།	མཁོ་སྤྲོད་ལག་དེབ།	= བཟའ་འབྲུའི་རིགས་ཉོ་

ཆོག་པའི་དཔང་ཡིག་ལག་དེབ་ཅིག

rationing adm,econ མཁོ་སྤྲོད་ཚོད་འཛིན།	= ཉེར་མཁོའ་ིདངོས་ཟོག་རིགས་དཀོན་པའི་

སྐབས་སུ་ཉོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།

raven ༡།	adm རྔམ་ཟ་བྱེད་པ།	= བརྣབ་སེམས་སམ་འདོད་རྔམ་གྱིས་ཟས་སོགས་ཟ་བ། ༢།	law	

འཕྲོག་པ།	 = དམིགས་བསལ་གྱི་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་པོ་གང་བཙན་སྐུལ་

གྱིས་ལེན་པ། ༣།	ornith	ཕོ་རོག	= མཆུ་ཏོ་ཆེ་ལ། སོག་པའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་མཇུག་སྒྲོ་

ཅན། འཚེར་མདངས་ཅན་གྱི་སྒྲོ་གཤོག་ནག་པོ། ཁྭ་ཏའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་འདབ་ཆགས་ཆེ་

བ་ཞིག ༤།	ནག་སྣུམ།	= ནག་ཤས་ཆེ་ལ་འཚེར་མདངས་ལྡན་པའི་ཁ་དོག

raw adm  ༡།	  རྗེན་པ།	= ཟས་སོགས་མ་ཚོས་པ།  ༢།	གསར་འཐོམ་པ།	= སྦྱོང་བརྡར་རམ་

ཉམས་མྱོང་མེད་པ།

rawhide xx དམར་ཀོ།	= མཉེད་མ་བཏང་བའི་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཀོ་བ།

rayleigh scattering	phys རཻ་ལེག་འཐོར་གྱེས།	= བེམ་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ་

རྣམས་ཀྱིས་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་དག་རླབས་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱེས་འཐོར་གཏོང་

ཚུལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉི་མ་འཆར་ནུབ་སྐབས་ཀྱི་དམར་མདངས་དང་ཉིན་མོའ་ིདུས་སུ་ནམ་

མཁའ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཡིན།

razor mech སྐྲ་གྲི།	སྤུ་གྲི།	= དམིགས་བསལ་གདོང་དང་རྐང་ལག་གི་བ་སྤུ་གཞར་བྱེད་ངོས་སྲབ་ཅིང་

ཁ་རོྣ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

reactance	phys	ལྡོག་རྒོལ།	= གློག་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཛིན་ནུས་དང་གློག་རྒྱུན་ཁྱབ་འགྱེད་

ཀྱིས་རྒྱུ་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་རྒྱུ་བར་འཕྲད་པའི་འགོག་རྐྱེན། མཚོན་

རྟགས།  x

reactionary pol ལོག་སྤྱོད་པ།	= ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

reader ༡།	edu ཀཿ	ཀློག་དེབ། = ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐད་དཔེ་ཀློག་བྱེད་པར་ཆེད་མངགས་པར་སྐྲུན་

བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་བམ་དེབ་ཕྲེང༌། ཁཿ	ཉེ་བའི་སློབ་དཔོན། = ཨིན་ཡུལ་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་
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ཁང་ནང་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའ་ིགོ་གནས་ལས་དམའ་ཞིང༌། མཐོ་སློབ་དགེ་རྒན་

བགྲེས་པ་ཞིག་ལས་མཐོ་བའི་དགེ་རྒན་ཞིག ༢། lit རྩོམ་བཏུས།	= རྩོམ་ཡིག་སྣ་ཚོགས་བཏུས་

པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག ༣།	pub	ཞུ་དག་པ། = དཔེ་དེབ་གང་ཞིག་པར་སྐྲུན་དང། རྒྱ་ཁྱབ་འགྲེམས་

སྤེལ་བྱ་འོས་མིན་དཔྱད་ཞིབ་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མ་ཕྱི་ཀློག་མཁན།

reading desk edu,lib ཀློག་སྟེགས།	= གཏམ་བཤད་བྱེད་པོའ་ིཆེད་དུ་མཐོ་དམན་འཚམས་

ཤིང་ཐོག་སྟེགས་གསེག་ཀྱོག་ཏུ་བཟོས་པའི་དཔེ་དེབ་འཇོག་སའི་ཁྲིའམ་སྟེགས་བུ།

read-only memory (ROM) compt.sc	ཀློག་རྐྱང་གསོག་ཆས།		རོམ།	= ནང་འཇུག་

བྱས་པའི་ཡིག་རིས་ལ་སོགས་པའི་དན་གྲངས་གང་ཞིག་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་གམ་བཅོས་མི་

ཆོག་པར། སྔར་ཡོད་གཏན་འཇགས་སུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་གསོག་ཆས་ཤིག

ready reckoner math རྩིས་བདེའི་རེའུ་མིག = སྟབས་བདེ་པོས་རྩིས་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

བེད་སྤྱད་པའི་རེའུ་མིག་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ།

reagan doctrine phil རི་གྷན་ལྟ་གྲུབ།	= ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་རི་གྷན་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ལྟ་ལུགས་ཏེ། དམར་ཕྱོགས་རིང་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་པའི་གསར་བརྗེ་རིགས་ལ་ཨ་རིའི་ངོས་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཞིག

real estate adm,econ ས་ཁང་ཕ་གཞིས།	= བདག་དབང་ལྡན་པའི་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ས་

གཏན་ཚུགས་པའི་ཁར་དངོས།

real focus phys འཕྲོ་འདུའི་གནས།	= འོད་ཅིག་ཕྱོགས་གང་སར་ཁ་གྱེས་སའམ། ཡང་ན་

གནས་གཅིག་ཏུ་ཚུར་འདུ་ས་ཞིག

real image	phys	སྣང་བརྙན་ངོ་མ།	= འོད་ཀྱི་འདུ་གནས་ངོ་མ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་བརྙན།

realism phil དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས།	 དངོས་བདེན་རིང་ལུགས།	= གནས་བབས་ཤིག་གི་

དོན་དངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དང་ལེན་བྱེད་པ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་སུ་མངོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་

པའི་དོན་གནད་ལ་རེ་བ་མི་བྱེད་པ།

rear admiral nav མཚོ་དམག་སྡེ་དཔོན།	= ཁེ་ན་ཌའམ་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་མཚོ་དམག་རུ་

དཔོན་ནམ། དེད་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ལས་མཐོ་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཨ་རི་ཡུལ་གྱི་མཚོ་དམག་གམ་

མཚོ་ཁའི་སྐོར་སྲུང་པའི་ལས་འཛིན་འགོ་བྱེད་པ་ཞིག
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rearguard ༡།	mil རྒྱབ་སྲུང༌།	= དགྲ་དམག་གི་ཁ་གཏད་དུ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་འགོག་སྲུང་བྱ་

རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི་འཐབ་རྒོལ་སྐབས་ཀྱི་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་གི་ཚན་པ་ཞིག ༢། pol 

རྙིང་སྲུང་པ།	= དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་དང་བཅོས་སྒྱུར་གྱི་ཐད་ལ་འགལ་ཟླར་ལངས་ཤིང་། སྲོལ་

ལུགས་རྙིང་པའི་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའམ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་མིའི་རིགས།

rearview mirror mech རྒྱབ་མཐོང་མེ་ལོང༌།	= རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་པས་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཐོང་

ཐུབ་པའི་ཆེད་རླུང་འགོག་ཤེལ་སྒོའ་ིནང་རོལ་དུ་སྦྲགས་པའི་མེ་ལོང་ཞིག

rebellion pol གྱེན་ལོག	 གྱེན་ལངས།	 = གསར་བརྗེ་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་སྲིད་གཞུང་ངམ་

དབང་འཛིན་ལ་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་གྱེན་ལོག་བྱེད་པ།

rebus lit ༡།	 ཚིག་གི་གབ་ཚིག	 = ཚིག་གམ་ཚེག་ཁྱིམ་གང་ཞིག་དངོས་པོའ་ིཔར་རིས་ཡིས་

མཚོན་པའམ། ཡང་ན། བརྗོད་འདོད་ཀྱི་ཚིག་གམ་ཚེག་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲ་གདངས་སོགས་དེ་དང་འདྲ་

བའི་རྟགས་ཀྱི་མིང་གིས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག ༢།	རི་མོའ་ིགབ་ཚིག = མཚོན་བྱེད་

པར་རིས་སམ་མཚོན་རྟགས་རིགས་བེད་སྤྱད་པའི་ཐོག་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཕྱོགས་ཙམ་མི་མངོན་

པར་བྱེད་པའི་གབ་ཚིག

recession econ,com དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལྷོང་

མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག

recreation room adm སོས་དལ་ཁང༌། = ལས་དུས་ཀྱི་རྗེས་སམ་ལས་སེང་སྐབས་ལུས་

སེམས་ཀྱི་ངལ་དུབ་སེལ་བའམ། གློག་བརྙན་དང་རྩེད་རིགས་ལྟ་བུར་རོལ་རྒྱུས་མཚོན་བག་ཡངས་

སྤྲོ་སྐྱིད་བྱེད་སའི་ཁང་པ་ཞིག

recriminate law ཉེས་པ་རང་སློག་བྱེད་པ།	= སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཡུལ་དེས་ཐོག་མར་ཉེས་

སྐྱོན་འཛུགས་མཁན་དེ་རང་ལ་ཕར་ནག་ཉེས་འཛུགས་པའམ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ།

recruit adm	 ༡།	 བཙུད་པ།	= ཚོགས་མིའམ་ལས་བྱེད་གསར་ཞུགས་ཀྱི་མིང་འགོད་བྱེད་

པའམ་གླ་པ་གླ་བ།	༢།	གསར་ཞུགས་པ།	= གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་རྩེད་འགྲན་པ་

དང་ལས་བྱེད་པ། ཚོགས་མིའམ་རོགས་ཟླ་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས།

rectal prolapse med གཞང་ལུག = གཞང་དཀར་ནག་གི་ནང་ལྡེབས་ཨ་ལོང་ཁ་ནས་
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ཕྱིར་ལུག་པའི་ནད་ཅིག

recto lib ༡།	མདུན་ཤོག	= པར་དུ་སྐྲུན་པའི་ཤོག་ལྷེའི་མདུན་ཕྱོགས། ༢།	གཡས་ལྡེབ།	= དེབ་ཁ་

ཕྱེ་བའི་ལག་པ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ།

rectrix ornith མཇུག་སྒྲོ།	= བྱའི་རིགས་ཀྱི་མཇུག་མའི་སྒྲོ་སྤུ།

rectum anat གཞང།	= ཨ་ལོང་ཁ་སྟེ། བཤང་ལམ་གྱི་ཁ་ནས་གྱེན་དུ་རང་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་

ས་ནི་གཞང་དཀར་པོ་དང། དེ་ནས་སླར་གྱེན་དུ་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་མཚམས་ནི་གཞང་ནག་

པོའ་ིཡུལ་དུ་འདོད།

recycle adm བསྐྱར་སྤྱོད་བྱེད་པ། = བསྐྱར་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་རུང་བའི་སྙིགས་རོའམ་བེད་མེད་

དུ་གྱུར་པའི་དངོས་རྫས་རིགས་འདུ་གསོག་གིས་ལས་སྣོན་བྱེད་པ།

red card sport ཤོག་བྱང་དམར་པོ།	= རྩེད་འགྲན་སྐབས་སྒྲིག་སོྲལ་ཚབས་ཆེར་འགལ་བའི་

རྩེད་འགྲན་པའི་རིགས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བར་རྩེད་དཔང་ངམ། ཤན་འབྱེད་པས་བསྟན་པར་བྱ་བའི་

མདོག་དམར་པོ་ཅན་གྱི་ཤོག་བྱང་ཞིག

red light trans བརྡ་དམར་པོ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ལོ་པར་རླངས་འཁོར་འགོག་པར་བྱ་

རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཉེན་བརྡའི་གློག་འོད་དམར་པོ་ཞིག

red poppy bot རྒྱ་མེ།	བཙུན་པ་མེ་ཏོག	= འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་ཨུཏཱཔལ་གྱི་ནང་ལྟར་སྤུས་ཁྱབ་པ། ལོ་མ་སྨྱུག་ལེབ་ཅན་ལ་ཉ་ག་ཟབ། 

མེ་ཏོག་རྐྱང་པ་ཆེ་ཞིང་དམར་པོ་འཆར་ལ་ཟེ་འབྲུ་ནག་པོ། འབྲུ་གུ་རིལ་ལ་འཇམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ།

red sandal wood bot ཙན་དན་དམར་པོ།	= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་གྱི་སྡོང་པོའ་ི

རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། མཐོ་ཚད་མི་ཊར ༡༢ ཙམ་དང༌། སྡོང་པོ་སྦོམ་ལ་འདྲོང་པའི་ཕྱི་ལྤགས་

མདོག་ནག་སྨུག་མཐུག་པ་གཞུང་དཀྱུས་གཉིས་ཀར་སེར་ག་ཟབ་མོ་ཅན། ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་

ཐུར་ལ་འཕྱང་བ། ལོ་མ་གསུམ་ལོ་ཅན་ལ་སྨད་ཆ་སྦོམ་ཞིང་མཐུག་ལ་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་དང༌། མེ་

ཏོག་སེར་པོ་ངར་བ་གྱེས་མཚམས་ནས་འཆར་ཞིང་དྲི་མ་བཟང། གང་བུ་ལེབ་ལ་རྩ་རིས་འདྲ་བ་

ལྟར་རྩེ་རྣོ་བའི་ནང་འབྲུ་སེར་སྨུག་འཇམ་ཞིང་མཁལ་དབྱིབས་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོད།

redistribution adm,econ བསྐྱར་བགོ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱུ་ནོར་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྐྱར་

དུ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ།
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redound phil ཕྱིར་འཁོར་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་གིས་བྱ་བ་བཟང་ངན་གང་བྱས་པ་ལྟར་གྱི་རྣམ་སྨིན་

ནམ་རྗེས་འབྲས་སུ་རང་ཉིད་ལ་ཚུར་ཕན་གནོད་བྱུང་བ།

redshift phys དམར་སྤོ།	= བར་སྣང་གི་ཕུང་པོ་ཞིག་གི་འཇའ་མདངས་ཀྱི་རླབས་ཀྱི་ཚད་རིང་

བའི་ཕྱོགས་སུའམ་འཇའ་མདངས་ཀྱི་དམར་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ་ཞིག འདི་ནི་ཕུང་པོ་

དེ་སའི་གོ་ལ་ནས་ཐག་རིང་དུ་སོང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ཡིན།

reel	 ༡།	 cine	 ཀཿ	 སྒ་སྒྲིལ།	= གློག་བརྙན་གྱི་སྤྱིན་ཤོག་དང་། སྐུད་པའམ་ཏར་སྐུད་སོགས་ཉར་

འཇོག་ཆེད་དཀྲི་ས་འཁོར་ལོའ་ིདབྱིབས་འདྲ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག 	ཁཿ	སྒྲིལ་ཁ། = གློག་བརྙན་གྱི་

སྤྱིན་ཤོག་བསྐུམ་ཁྲུ་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་སྒྲིལ། ༢།	adm	ཀཿ	འཁྱོར་བ།	= ཕར་ཚུར་ཡོམ་ཡོམ་

བྱེད་པའམ་བརྟན་པོར་མི་ཚུགས་ཤིང་ཁྱར་ཁྱོར་བྱེད་པ། 	ཁཿ	འཁྱིལ་བ། = དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་

འཁོར་བའམ་འཁྱིལ་བ།

refer adm,lit ༡།	མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་པ།	= དོགས་གནད་དཔྱད་ཞིབ་བམ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་

དང་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ། གཞན་ཡང་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་འགྱུར་སྒྲུབ་ཆེད་བྱ་དངོས་སམ་

སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱུས་བབས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ། ༢།	འདྲི་བསྟུན་

བྱེད་པ།	= མཐུན་འགྱུར་རམ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ཆའི་ཁུངས་བསྟུན་འདྲི་བྱེད་

པ།  ༣།	འབྲེལ་སྦྱོར་བྱེད་པ།	= གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཆགས་པའམ་སྦྲེལ་བ།  ༤།	ཁུངས་

གཏུག་པ།	= དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ཡིད་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པར་དམིགས་པའམ། 

ཡང་ན་དེ་དག་དངོས་སུ་གསལ་འདོན་བྱེད་པའི་འབྲི་རྩོམ་མམ་གཏམ་བཤད་གང་ཡང་རུང་བའི་

ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

referee sport རྩེད་དཔང༌།	རེབ་རཱི།	= རྩེད་མོའ་ིསྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་མིན་ལྟ་རྟོག་

བྱེད་ཅིང་། མ་རུངས་པའམ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་བར་མཚོན་པས་རྩེད་སྣ་

འགྲན་སྡུར་སྐབས་སུ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་ལས་སྣེ་ཞིག

reference lib དཔྱད་གཞིའི་དཔེ་དེབ།	 = བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ངེས་བཤད་འགྲེལ་

བརྗོད། གཞན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་འཚོལ་ཞིབ་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས།

referendum pol མང་མོས་འོས་བསྡུ། = མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

ཐག་གཅོད་ཆེད་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་ཤོག་འཕེན་དུ་འཇུག་པ།
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referred pain med ཁྲིད་ཟུག	= རྨས་སྐྱོན་འཕོག་སའི་རྨ་ཁ་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་རང་མ་ཡིན་

པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་ཡོང་བའི་ན་ཟུག 

reflection phys ལྡོག་འཕྲོ། = འོད་དང་སྒྲ་ལྟ་བུའི་རླབས་ཤིག་དངོས་པོ་གཞན་དང་འཕྲད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་འཕྲད་མཚམས་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཚུལ།

reforest environ ཤིང་ནགས་བསྐྱར་འཛུགས་བྱེད་པ།	= ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་གདོད་མའི་ཤིང་

སྡོང་འབྲེག་གཅོད་བྱས་རྗེས་སླར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ།

reform adm,pol ལེགས་བཅོས།	= ཡོད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

བའམ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ།

reformatory psycho,soc བྱིས་པ་ལེགས་བཅོས་ཁང༌།	= ལོ་ན་ཆུང་བའི་ཉེས་ཅན་ལ་སློབ་

གསོའ་ིལམ་ནས་གཅུན་ཐབས་བྱེད་ས།

refraction phys འཁྱོག་འཕྲོ།	= འོད་དང་སྒྲའི་རླབས་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བའི་བརྒྱུད་

ལམ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐྱོད་སྐབས་རླབས་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་འཁྱོག་ཚུལ།

refrain ༡།	adm འཛེམ་པ།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་

པའམ་དོར་བ། ༢།	lit	བསྐྱར་ཚིག	= སྤྱིར་སྙན་རྩོམ་ཞིག་གི་ནང་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་

སོ་སོའ་ིརྫོགས་མཚམས་སུ་བསྐྱར་ལྡབ་བྱེད་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་གམ་དུ་མ།

refresher course edu ཁ་གསོའ་ིསློབ་སྦྱོང༌།	= ཤེས་ཡོན་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་དུས་

བསྟུན་སྦྱོང་བརྡར་མེད་པའི་རིགས་ལ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁ་སྐོང་དང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་

ཁྲིད་ཅིག

refreshment adm ལྟོགས་གསོས།	ཁ་ཏོག	= རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་དུས་ངེས་མེད་དུ་རོལ་རྒྱུའི་

འཇུ་བདེ་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས།

refugee pol སྐྱབས་བཅོལ་བ།	= དམག་འཁྲུག་གམ། རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་སོགས་ཀྱིས་རང་

ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཡུལ་གཞན་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་ཐུག་པའི་མི།

regale adm ༡།	 སྤྲོ་བ་སྤེལ་བ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲུང་དང་དགོད་བྲོའ་ིགཏམ་བཤད་པས་

གཞན་ལ་སྤྲོ་སྣང་སྟེར་བའམ་སྐྱིད་པོ་བཟོ་བ། ༢།	 སྟོན་མོ་དྲངས་པ།	 = གང་འདོད་ཀྱི་བཟའ་

བཏུང་རིགས་འབོལ་འབོལ་ལྷུག་ལྷུག་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།
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regent his,pol རྒྱལ་ཚབ།	= རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་མོ་ཞིག་ལོ་ན་ཕྲ་བའམ་ནད་མནར་རམ། གནས་

སྐབས་ཡུལ་གྱི་ནང་མ་བཞུགས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ངོ་ཚབ་ཏུ་

གཞུང་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

regimen med འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན།	 = སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་བབས་རྒྱུན་ཚུགས་ཆགས་

པའམ། གཟུགས་གཞི་ལས་འཕེར་རམ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་བར་ཆེད་མངགས་དམིགས་

པའི་སྨན་བཅོས་དང་ལུས་སྦྱོང༌། ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ། གཞན་ཡང་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ལྟ་

བུའི་རྒྱུས་སྟོན་ལས་འཆར་ཞིག

regiment mil རྐང་དམག་མདའ་ཤོག	= མདའ་དཔོན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་ཤོག་གམ། སྡེ་ཁག་

ཆུང་ངུར་ཕྱེ་བའི་རྐང་དམག་དཔུང་སྡེ་ཆེན་པོ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་གཏན་འཇགས་

དྲག་པོའ་ིདམག་སྡེ་ཞིག

regionalism	soc ༡།	ས་ཁུལ་དབྱེ་འབྱེད་ལྟ་ལུགས།	= གྲོང་ཁྱེར་དང་མངའ་སྡེ་སོགས་རྣམ་པ་

མི་འདྲ་བའི་ས་གནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོ་བོར་དབྱེ་བགོ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས། ༢།	ལུང་ཞེན། = 

རང་ཉིད་ས་ཁུལ་གང་དུ་གཏོགས་པའི་ས་གནས་ལ་བཅངས་པའི་ལ་ཞེན།

registrar ༡།	edu	རིགས་དྲུང༌།	= ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིནང་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་

འཛིན་དང༌། ངེས་སྟོན་པར་འཛིན་སྐྱོང་ཐད་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་སྣེ་ཁོངས་ནས་

གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་འཛིན་པའི་ལས་བྱེད། ༢། +*	 དེབ་འགོད་པ།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

ཡིག་ཆ་ཁག་ཐོ་འགོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

regmaker adm སེལ་ཆང༌། = ཆང་རག་འཐུང་དྲགས་པ་ལས་མགོ་ན་བ་དང་། སྐྱུག་མེར་ལང་

པ་སོགས་ཀྱི་ཆང་ནད་སེལ་བར་ཧུབ་འཐུང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆང་རག་གི་བཏུང་བ་ཞིག

regress +* ཕྱིར་ཤིག་རྒྱག་པ།	 = ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཕྱོགས་དང་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན། 

གཞན་ཡང་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་བཟློག་སྟེ་ཡར་རྒྱས་

མེད་ས་དང་མི་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་རྒྱག་པ།

regulas astrol,astron མཆུ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་བཅུ་པ།

regulator ༡།	mech ཚད་འཛིན་ཡོ་ཆས། = གནོན་ཤུགས་དང༌། ཚ་ཚད། མྱུར་ཚད། ཡང་ན་

གློག་རྒྱུན་གྱི་ཤེད་ཤུགས་ལྟ་བུ་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས། 
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༢།	adm སྟངས་འཛིན་པ།	= བྱ་གཞག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྒྲིག་སྲོལ་དང་མཐུན་པར་སྟངས་

འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་སྣེ་ཞིག

rehabilitate adm,pol སླར་གསོ་བྱེད་པ།	= སྔོན་གྱི་གོ་གནས་སམ་གོ་བབས་བསྐྱར་གསོ་

བྱེད་པ།

rehearsal adm སྐམ་སྦྱོང༌།	= མང་ཚོགས་འཁྲབ་སྟོན་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་རིགས་ཀྱི་སྔོན་ཚུད་དུ་

བསྐྱར་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཚོགས་ཐུན་ཞིག

reimburse adm,acc སློག་ཆ་བྱེད་པ།	 = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་ཆག་གམ་དངུལ་དངོས་བོར་

བརླག་བྱུང་བའི་གུན་གསབ་སྤྲོད་པའམ། ཡང་ན་དངུལ་བུན་ནམ་གཞུང་འབྲེལ་ཆེད་བཏང་བའི་

དངུལ་འབབ་ཕྱིར་སློག་སྤྲོད་པ།

rein xx སྲབ་སྐྱོགས།	སྲབ་ཐག	= ཤིང་རྟ་ཁ་ལོ་པའམ་རྟ་བཞོན་མཁན་གྱིས་རྟའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་

བྱེད་པའི་རྟ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་བསྒྲོགས་པའི་ཐག་པ་ལེབ་མོ།

reindeer zool བྱང་མཐའི་ཤ་བ།	= ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་རྭ་ལག་ཆེན་པོ་ལྡན་ཞིང༌། གྲང་ངར་ཆེ་

བའི་བྱང་སྣེའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་ཤ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག

relative ༡།	ca གཉེན་ཚན།	= ཤ་ཁྲག་གམ་གཉེན་སྒྲིག་གི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་གང་ཟག ༢།	+* 
ལྟོས་བཅས་ཀྱི།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི།

relative atomic mass phys ལྟོས་བཅས་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད།	= ཀར་བོན་ ༡༢ ཀྱི་རྡུལ་

ཕྲན་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་གཅིག་དང་། ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེའི་

ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གདོས་ཚད་དབར་གྱི་བསྡུར་ཆ།

relative impediment soc གང་ཟག་ལ་ལྟོས་པའི་གེགས།	= གེགས་བར་ཆད་དམ། ཉེས་

སྐྱོན་གང་རུང་ཞིག་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཚུལ།

relative performance compensation econ ལས་ཆོད་གླ་འབབ།	= བཟོ་གྲྭ་སོགས་

སུ་ལས་འགན་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ལས་མི་ཕན་ཚུན་གྱི་འཇོན་ནུས་བསྡུར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་

པའི་གླ་ཕོགས།

relativistic quantum theory phys ལྟོས་གྲུབ་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག = དམིགས་བསལ་

གྱི་ལྟོས་གྲུབ་རང་བཞིན་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་ཀོ་ཊམ་རྣམ་གཞག་གྲུབ་ཚུལ། འདི་ཉིད་འོད་
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ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་ཉེ་བའི་མྱུར་ཚད་དུ་བསྐྱོད་བཞིན་པའི་རྡུལ་རྣམས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ།

relaxation	 law	གུ་ཡངས།	= ཁྲིམས་ཐོག་གི་བཀག་སྡོམ་མམ་ཉེས་ཆད་ནས་གློད་པའམ་ཕྱིར་

འཐེན་བྱེད་པ།

relay race sport མཐུད་རྒྱུག གསོ་ལེན་བང་འགྲན།	= རྩེད་འགྲན་པའི་རུ་ཁག་ཕན་ཚུན་

བར་གྱི་མི་འགྲོ་རེ་རེས་ལམ་ཐག་ཕྱོགས་ཙམ་ཞིག་གི་བར་རྒྱུག་པའམ་རྐྱལ་རྩེད་བྱེད་དགོས་པའི་

མགྱོགས་ཚད་འགྲན་སྡུར། ཁྱད་པར་དུ་བང་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ནང་རྩལ་འགྲན་པ་གཅིག་གིས་བར་

མཚམས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་རྒྱུག་ཐེངས་རྗེས་མར་རྒྱུག་མཁན་ལ་དབྱུག་པ་ལག་སྤྲོད་ཀྱིས་བང་

རྩེད་བྱེད་པའི་རྩེད་འགྲན་ཞིག

release time adm སྒེར་སྤྱོད་དུས་ཚོད།	= མཐོ་རིམ་དབང་འཛིན་ནམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་སོགས་

ཀྱིས་གང་ཟག་ཅིག་ལ་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཙག་ཙིག་གི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའི་དུས་ཚོད།

reliable adm	༡།	བློ་ཐུབ།	ཡིད་རྟོན་འཕེར་བ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་སོགས་ལ་ཡིད་

ཆེས་འཕེར་བའི། ༢།	ཡིད་རྟོན་འཕེར་ངེས།	ཁུངས་ཐུབ། = ཀམ་པུར་ཊར་སོགས་ཀྱིས་གནས་

ཚུལ་གང་མཁོ་དག་ནོར་འཛོལ་མེད་པར་མཇུག་འབྲས་ཡང་དག་པར་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་པར་གདེང་

འཇོག་བྱེད་རུང་བའི།

relics ca རིང་བསྲེལ།	= གུས་བརྩི་དང་དད་རྟེན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་

ཡང་རུང་བ།

relief ༡།	psycho ཀཿ	དབུགས་དབྱུང༌། = ཡིད་མ་དགའ་བའི་དོན་རྐྱེན་ག་གེ་མོ་ཞིག་མཚམས་

ཆད་པའམ་མ་འབྱུང་བའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་དགའ་བདེའི་ཚོར་སྣང༌།		ཁཿ	གདུང་སེལ།	

= ན་ཟུག་དང་སེམས་སྡུག་ལ་སོགས་པ་སེལ་བའམ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།	༢།	adm	རྒུད་

སྐྱོབ།	 = འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེའམ་དམག་འཁྲུག་གི་གནོད་འཚེ་འཕོག་སའི་མི་མང་ལ་སྤྲོད་

པའི་ཟས་དངུལ༌དང་སྨན་སོགས། ༣།	sculpt	འབུར་མ།	འབུར་རྐོས།	= རྡོ་དང་ཤིང་སོགས་

ཀྱི་ངོས་སུ་བཟོ་དབྱིབས་བརྐོས་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་གཞན་ལས་འབུར་དུ་འཐོན་པའི་མཛེས་རྒྱན་

སྤྲོས་ལུགས་ཤིག

relief and rehabilitation adm རྒྱུད་སྐྱོབ་དང་སྔར་གནས་བསྐྱར་གསོ། = འབྱུང་བའི་
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གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའམ། དཀའ་ཚེགས་དང་འཇིགས་ཉེན་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་ཟས་གོས་སོགས་

ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་སྔ་དུས་ལྟར་ཉམས་གསོ་ཡོང་ཐབས།

relief  fund adm རྒྱུད་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ།	= དམག་འཁྲུག་གམ་རང་བྱུང་གོང་ཆག་གི་གནོད་སྐྱོན་

ཐེབས་པའི་རིགས་ལ་རོགས་སྐྱོར་སླད་དུ་བསྡུ་རུབ་བམ་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པའི་མ་དངུལ།

relief map geog,edu ས་ཁྲ་འབུར་མ།	= རྒྱུན་ལྡན་ཚོན་སྣ་འདྲ་མིན་ནམ་འབུར་ཆ་མཚོན་

པའི་ཐིག་རིས་བཀོད་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག

reliquary ca,archeol རིང་བསྲེལ་གྱི་སྣོད།	གདུང་རྟེན།	= སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་རུས་དང་

སྐུ་སྒེར་གྱི་དངོས་རྫས་ལྟ་བུའི་ཤུལ་རྫས་འཇོག་སའི་གནས་སམ་འཇུག་སྣོད་ཀྱི་རིགས།

relocation pol གནས་ཡུལ་བསྐྱར་སྤོ། = ས་གནས་སུ་ཟིང་འཁྲུག་བྱུང་བའི་མི་མང་ལྟ་བུ་གཞིས་

ཆགས་སའི་གནས་གསར་པར་དབོར་འདྲེན།

remains ༡།	archeol གནའ་ཤུལ།	= དེང་གི་ཆར་འཚོལ་རྙེད་བྱུང་བའི་གནའ་བོའ་ིདངོས་པོ་

དང་ཁང་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྒྱུན་གནས་བྱུང་བ་རྣམས༌། ༢།	xx ཕུང་པོ།	= མིའམ་དུད་འགྲོ་

གཤིན་པོའ་ིབམ་རོ།

remand law དོ་དམ་བསྐྱར་འཇོག = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཁྲིམས་ཞིབ་ཡོང་

བར་སྒུག་སྡོད་བྱེད་རིང་བསྐྱར་དུ་བཀག་ཉར་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

remand centre law དོ་དམ་བསྐྱར་འཇོག་ཁང༌།	= ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཤེར་ལ་སྒུག་

བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱེད་སའི་གནས།

remedial action ༡།	 adm ལེགས་བཅོས་བྱེད་སྒོ།	= འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་གང་ཞིག་

ལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའམ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད། 

༢།	 environ	 གནོད་པ་འགོག་ཐབས།	 = མི་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་

དངོས་རྫས་རྣམས་བཟོ་གྲྭ་སོགས་ལས་ཕྱིར་གཡུགས་པའམ། གཡུག་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་སོགས་

ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

remedial education edu ཁ་གསོ་སློབ་ཁྲིད། = སྦྱངས་འབྲས་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དག་གི་

ཤེས་ཚད་སློབ་གྲོགས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་སུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་ཁྲིད།

remedial measure adm ལེགས་བཅོས་ཐབས་ལམ།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་སྐྱོན་ནམ་མ་



391 remitter

འདང་བའི་ཆ་ལ་བཅོས་སྒྱུར་རམ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའམ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

remedial transfer adm ལེགས་བཅོས་གནས་སྤོས། = ལས་མི་སོ་སོའ་ིསྐབས་བབས་གོ་

གནས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཞིག་འཐུས་ཚང་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱས་པའི་རྗེས་སོར་ལས་མི་དེ་ཉིད་ལ་

འོས་འཚམས་ཆེ་བའི་ལས་གནས་གཞན་དུ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

remedy ༡།	adm ལེགས་བཅོས།	ཡོ་བསྲང༌།	= བྱ་ངན་ནམ་སྐྱོན་ཆ། ཡང་ན་ནོར་བ་ཞིག་བཅོས་

པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢།	med བཅོས་ཐབས།	གཉེན་པོ། = ན་ཟུག་སེལ་བའམ་ནད་གཞི་བཅོས་པའི་

གསོ་དཔྱད་དམ་སྨན་ཞིག

remission ༡།	 psycho	 བཅོས་སྐྱེད་ལྟར་སྣང༌།	= དུས་ཡུན་ཞིག་གི་རིང་ཚབས་ཆེའི་ན་ཚ་

ཡང་དུ་སོང་བས་ནད་པ་དེ་བདེ་ཐང་དུ་འགྱུར་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག ༢།	 law	 ཉེས་

དུས་ཆག་ཡང༌།	= བཙོན་ཁང་དུ་གནས་ཡུན་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་པ་ཞིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་དུ་

རང་ཉིད་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་པོ་བསྟན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སོ། ༣།	adm	ཆག་ཡང༌། = གཞན་ལ་སྤྲོད་

དགོས་པའི་དངུལ་འབོར་འཇལ་མི་དགོས་པ་བཟོ་བའམ་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག

remit ༡།	adm དབང་ཐང་ཁྱབ་ས།	= གང་ཟག་གམ་སྡེ་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་དབང་ཆ་དང་སྟངས་

འཛིན། ཡང་ན་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་སའི་བྱེད་སྒོའ་ིཁྱབ་ཁོངས།	༢།	com ཆག་ཡང་གཏོང་བ།	= བུ་

ལོན་དང་ལས་འགན། ཉེས་ཆད་སོགས་མེད་པ་བཟོ་བ། ༣།	adm ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འབུལ་བ།	

= ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་དོན་དུ་གནད་དོན་ཞིག་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་ཕུལ་བ།

remittance ༡། com	 ཆེད་གཏོང་དངུལ་འབོར། = བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་རིན་པ་སྤྲོད་

ཆེད་དུ་བསྐུར་བའི་དངུལ། ༢།	adm དངུལ་གཏོང་བ། = བྱ་དངོས་ཤིག་གི་རིན་པ་སྤྲོད་ཆེད་དུ་

དངུལ་བསྐུར་བའི་བྱ་སྤྱོད།

remittance man soc ཁྱིམ་བརྟེན་ཕྱི་སྡོད་པ།	= རང་ཁྱིམ་ནས་བཏང་བའི་དངུལ་ལ་བརྟེན་

ཏེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་གང་ཟག

remitter	༡།	adm,law ཀཿ	བསྐྱར་བདག་རྩ་འཛིན། = ས་ཆ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དབང་ཆོག་

པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད་ནའང། ས་ཆ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་གི་

ཕྱི་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་ས་ཆ་དེའི་བདག་དབང་དུ་ཞུགས་སྐབས་ས་ཆ་དེ་སླར་

གསོ་ཡོང་བར་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་ཞིག  ཁཿ	བསྐྱར་གསོ།	



392remote 

= སྔར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ་གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། ༢།	com ཆེད་གཏོང་

བྱེད་པོ། = བྱ་དངོས་གང་རུང་གི་རིན་པ་འཇལ་བྱེད་དུ་དངུལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཎིའམ་

སྐྱེ་བོ་ཞིག

remote adm ༡།	རྒྱང་ཐག་རིང་བའི།	= གནས་སམ་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་རྒྱང་རིང་བའམ་

བར་ཁྱད་ཆེ་བ། ༢།	ལུང་ཁུག	= བགྲོད་དཀའ་ཞིང་མི་འབོར་ཐར་ཐོར་ལས་མེད་པའི་དབེན་

པའི་ལུང་པ།

remote control mech རྒྱལ་བཀོལ།	རྒྱང་བཀོལ་ཡོ་ཆས།	= གློག་གམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་

སྦྱོར་སྤྱད་དེ་ཐག་རིང་ས་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག་གམ་དེའི་

མ་ལག

removal van trans སྐྱས་འདེགས་རླངས་འཁོར།	= གནས་ཁང་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སྤོ་སྐབས་

ནང་ཆས་དང་རྒྱུ་ནོར་གཞན་དབོར་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག

remuneration	econ གླ་ཆ།	= སྐྱེ་བོ་གང་རུང་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀའི་དོད་དུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་

འབོར་ཞིག

renaissance	his,lit	བསྐྱར་དར། = བརྗེད་སྟོར་ཕྱིན་པའམ་དེ་སྔ་སྣང་མེད་དུ་སྐྱུར་བའི་རིག་

གནས་དང༌། ཆོས། སྒྱུ་རྩལ། ལེགས་སྦྱངས་ལྟ་བུ་བསྐྱར་དུ་གསོ་བའམ་སླར་ཡང་དར་ཚུལ།

renal failure med མཁལ་མའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ།	= ལུས་པོར་བརྡབ་འགྲམས་ཤོར་བ་དང༌། 

རློན་པའི་སྟེང་དུ་ཉལ་བའམ་འདུག་དྲགས་པ། ཆུ་ཡི་ལས་མང་དུ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་

མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་ཁྲག་གི་དྭངས་སྙིགས་ཚུལ་བཞིན་འབྱེད་མི་ནུས་པའི་ནད།

rendezvous adm ༡།	དུས་ར།	= ཡུལ་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འཛོམས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སྔོན་

ཚུད་ནས་བཏིང་བའི་ཐུག་འཕྲད་ཅིག ༢།	དུས་ར་རྒྱག་ས།	དུས་འདེབས་ས།	= སྔོན་ཚུད་གྲ་

སྒྲིག་བྱས་པའི་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་སའི་ས་གནས་ཤིག

renew adm ༡།	བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་གང་རུང་འགོག་རྐྱེན་ཞིག་གམ་བར་མཚམས་

ཤིག་གི་རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ།	༢།	བསྐྱར་གསོ།	གསར་གསོ།	= བྱ་དངོས་གང་

རུང་བསྐྱར་དུ་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ།

renewable adm ༡།	བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རུང༌།	= ནུས་ཤུགས་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་སོགས་
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རང་བཞིན་གྱིས་གསབ་ཡོང་བའམ། ཡང་ན་གཟབ་ནན་གྱི་སྒོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་སྟབས་

ཀྱིས་དེ་དག་རྫོགས་མཐའ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས། ༢།	 བསྐྱར་གསོ་རུང་

བའི།	= གན་རྒྱ་དང་འཛིན་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་བཅད་རྫོགས་ཟིན་ནའང་རྩིས་

འགྲོའ་ིདུས་ཚོད་འཕར་འགྱངས་བྱ་འཐུས་ཆོག་པ།

renewable energy phys བསྐྱར་སྤྱོད་རུང་བའི་ནུས་ཤུགས།	= ས་རྡོའ་ིསྣུམ་ལྟ་བུ་ས་འོག་

གི་བུད་རྫས་ནས་ཐོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ལས་ཟློག་སྟེ་ཉི་མ་དང་རླུང༌། རླབས་རྒྱུན། གཞན་ཡང་རང་

བྱུང་བསྐྱར་གསོའ་ིཐོན་ཁུངས་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་ཤུགས་ཅི་རིགས་པ།

renewal adm ༡།	བསྐྱར་གསོ།	= བྱ་དངོས་གང་རུང་འགོག་རྐྱེན་ནམ་བར་མཚམས་ལྟ་བུ་ཞིག་

གི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་འགོ་འཛུགས་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག ༢།	གསར་གསོ།	= གན་རྒྱ་ལྟ་བུ་

ཞིག་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་རྗེས་སླར་ཡང་དུས་ཡུན་འཕར་

མ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་རྩིས་འགྲོ་ཡོད་པ་བཟོ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

reniform bot མཁལ་གཟུགས།	= ལོ་མའི་དབྱིབས་མཁལ་མ་འདྲ་བ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་

ལྟོས། )

renounce	adm	བློས་གཏོང་བ།	དོར་བ།	= རང་ཉིད་ཀྱིས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་

ཞིག་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཡིད་ཆེས་ཡང་ན་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་གནས་བྱ་འདོད་

མེད་ཚུལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་སམ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཤོད་པ།

renovate archit ཉམས་གསོ་བྱེད་པ།	= ཁང་པ་རྙིང་པ་དང་འཛིན་ཆས་སོགས་ལ་ཚོན་

རྩི་བཏང་བ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ནས་སླར་ཡང་སྲ་བརྟན་ཕུགས་འཕེར་

བཟོ་བ།

repent bot གཞུང་རྟ་སར་ཉལ།	= གཞུང་རྟ་ས་ལ་ཉལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

rented space adm གླས་ས།	= གླ་ཆ་སྤྲད་ནས་བདག་པོ་གཞན་ལས་གཡར་བའི་ས་ཆ།

reorientation psycho ༡།	བསམ་ཕྱོགས་གསར་པ།	= བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ་གསར་པ་ཞིག་

སྟེ། དེ་ཡང་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག ༢།	ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བ།	= 

བྱ་དངོས་གང་རུང་ཞིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བའི་བྱ་སྤྱོད།

reparations adm བཅོས་སྒོ།	གསོ་བཅོས། = ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བར་ཡོ་བསྲང་དང༌། རྨས་སྐྱོན་
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ཤོར་བར་བཅོས་ཐབས་སོགས་བྱེད་པ།

repatriate pol རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིར་སློག་

གཏོང་བ།

repatriation pol རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག	 = མི་སེར་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ལམ་སྐྱེ་

ཁུངས་གང་དུ་གཏོགས་པར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་བཅུག་པའམ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

repayment of advance  acc  སྔ་འདོན་ཕྱིར་སློག = དགོས་མཁོ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཆེད་

དུ་སྔ་འདོན་བླངས་པ་གང་ཞིག་ཕྱིར་གསབ་པ།

repayment of loan acc བུ་ལོན་འཇལ་སྤྲོད།	བུན་འཇལ།	= རང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་

ཀྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཕྱིར་དངུལ་ཁང་སོགས་ནས་དངུལ་བུན་གང་གཡར་བ་དེ་ཉིད་རྗེས་སོར་དུས་

བཀག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྤྲད་རྒྱུར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་འཇལ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

repeal adm,law	རྩིས་མེད་བཟོ་བ།	= གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་མཐུན་གྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་

སོགས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

repeat prescription med བསྐྱར་ཟློས་སྨན་ཡིག	= རང་ཉིད་ལ་རྒྱུན་དུ་མཁོ་བའི་སྨན་

གང་ཟ་དགོས་མིན་ཐད་སྔར་གྱི་སྨན་ཐོ་ཁྲོད་དུ་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་བཞིན། སྨན་ཡིག་དེ་ནད་པས་

སྨན་པར་བསྐྱར་སྟོན་ཡང་སྟོན་མི་དགོས་པར་ནད་པ་དེར་རྒྱུན་དུ་མཁོ་བའི་སྨན་དེ་རང་ཡང་

ཡང་ལེན་ཆོག་པའི་སྨན་ཡིག

repetitive work com བསྐྱར་ལྡབ་དགོས་པའི་ལས་ཀ	= སྔར་བྱས་ཟིན་པའི་བྱ་བ་གང་ཞིག་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྡབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་ཀ

replacement phys (གཏེར་རྫས་ཀྱི་)ཚབ་འགྱུར།	= ༷རླན་གཤེར་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

འགྱུར་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་གཏེར་རྫས་ཤིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་རྣམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཏེར་རྫས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ།

replacement fund econ ཚབ་དངུལ།	= བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཟད་འགྲོ་

བའི་ཅ་དངོས་དག་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པའི་ཞིང་

པའི་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

replenishment adm ༡།	ཁ་གསོ།	= བཟའ་ཆས་དང༌། ཆུ་སོགས་དངོས་རྫས་རྫོགས་ཟིན་པ་
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དག་བསྐྱར་དུ་འགེང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག ༢།	བུད་རྫས་སྣོན་པ།	བུད་རྫས་

གསོ་བ།	= བུད་རྫས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་མེ་གསོ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

report ༡།	adm	ཀཿ	སྙན་འབུལ་ཞུ་བ།	= བྱ་དངོས་སམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་བྱས་ཉེས་གང་བྱུང་

མིན་སྐོར་ལ་གོང་རིམ་དབང་འཛིན་མི་སྣར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ།  ཁཿ	སྙན་ཐོ།	= གནད་དོན་ག་

གེ་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་ཞི། ༢།	jrn	གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་ཤིག་

གི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་འཚོལ་ཞིབ་བམ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ནས་རླུང་འཕྲིན་

ནམ་ཚགས་ཤོག་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་ལ་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

report card edu སྙན་ཤོག	= དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུའི་སོླབ་

སོྦྱང་དང་འབྲེལ་བའི་སོྒ་གསུམ་བྱ་སོྤྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཡིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཕྲུ་གུའི་ཕ་

མར་སྤྲད་རྒྱུའི་ཤོག་ལྷེ་ཞིག

reported speech ling བརྒྱུད་གཏམ། = ཐོག་མར་ཤོད་མཁན་གྱི་བརྗོད་ཚིག་ཇི་བཞིན་མ་

ཡིན་པར་གང་ཟག་གཉིས་པ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་གང་བྲིས་པའམ་བཤད་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག

repository arv ཅ་དངོས་འཇོག་གནས།	= ཅ་དངོས་དག་གསོག་འཇོག་གམ་ཉར་ཚགས་བྱེད་

སའི་གནས་སམ་སྣོད།

representation adm ངོ་ཚབ་ཀྱི་བྱ་གཞག = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མི་གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་

མོལ་གནང་བའམ་ལས་དོན་སོགས་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་སྒོ།

representative	༡།	adm སྐུ་ཚབ།	འཐུས་མི།	= གཞན་གྱི་ལས་ཀའམ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་

ཆེད་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འཐུས་མི། ༢།	com	ངོ་ཚབ།	= བཟོ་ཚོང་ཁང་

གི་ཆེད་དུ་དངོས་ཟོག་བཙོང་བར་འགྲོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

repression pol དྲག་གནོན།	= བཙན་གནོན་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་བརྒྱུད་རིམ། ཡང་ན་དྲག་

གནོན་བྱས་པའི་གནས་སྟངས།

reprieve law སྲོག་ཆད་ཕྱིར་བཤོལ།	སྲོག་ཉེས་གུ་ཡངས།	= སོྲག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་

པའི་བཙོན་པ་གང་ཞིག་སོྲག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལས་འགོྲལ་བའམ། དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་གཏོང་

བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག

reprimand adm ༡།	 གཤེ་བ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བྱས་ཉེས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོང་རིམ་མི་
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སྣས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ། ༢།	གཤེ་གཤེ	= བྱ་ངན་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཁ་རྡུང་གཏོང་བའི་

བྱ་གཞག

reprint pub,lib བསྐྱར་སྐྲུན།	= དེ་སྔ་པར་འདེབས་བྱས་ཟིན་པའི་དཔེ་དེབ་ལྟ་བུའི་ངོ་བཤུས་

པར་མ།

reprisal adm དགྲ་ལན།	འཁོན་ལན།	= རང་ལ་གཞན་གྱིས་བྱ་བ་སྡུག་པོ་ཞིག་བརྩམས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་གཞན་ལ་སྤེལ་བའི་འཚེ་བའམ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག

reproduction ༡།	bio,bot	སྐྱེད་འཕེལ།	= རྩི་ཤིང་ངམ། ཡང་ན་མི་དང་དུད་འགྲོའ་ིརྒྱུན་ཕྱི་མ་

སྐྱེད་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་སྤྱོད།		༢།	prn པར་སློག	བསྐྱར་སྐྲུན།	= འདྲ་པར་དང་དཔེ་

དེབ། ཡིག་ཆ། གཟུགས་བརྙན། སྒྲ་སོགས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་སྐྲུན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་སྤྱོད།

reptile zool ལྟོ་འགྲོ།	= སུག་ལག་ཐུང་བའི་རྩངས་པ་ཁ་རལ་ལམ། ལྟོ་བ་ས་ལ་སྦྱར་ནས་འགྲོ་བའི་

སྦྲུལ་སོགས་གོག་བགྲོད་བྱེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

republic day pol མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉིན་མོ། = མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་རྗེས་དྲན་

དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ།

repugnant ༡།	psycho	སྐྱུག་བྲོ་པོ།	ཞེ་སུན་པའི།	= ཡིད་ངོར་མི་འཐད་ཅིང་སུན་སྣང་སྐྱེ་བའི། 

༢།	adm	རྒྱབ་འགལ་གྱི།	= གཤིས་སྤྱོད་དམ་རང་གཤིས་ལྟ་བུ་འགལ་ཟླར་འགྱུར་བའི།

repulsion phys འཕུལ་ཤུགས།	= ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་ཁུལ་ལམ། གློག་ཟུངས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕུང་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་འཕྲད་པར་གནས་སུ་འཇུག་མཁན་གྱི་ཤུགས་ཤིག

reputation psycho སྙན་གྲགས།	 གྲགས་པ།	 = འདས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལམ་གཤིས་སྤྱོད་ལ་

གཞིགས་ཏེ། གང་ཟག་གམ་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་མི་མང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གུས་བཀུར་རམ་ཡི་

རང་ཇི་ཙམ་ཐོབ་མིན།

requiem ༡།	mus	མྱ་ངན་རོལ་དབྱངས།	= གཤིན་པོར་མྱ་ངན་མཚོན་བྱེད་དུ་འབྲི་རྩོམ་བྱས་

པའི་བསྟོད་དབྱངས་སམ་གླུ་གཞས་་ཤིག	 ༢། rel འདས་མཆོད་སྨོན་ལམ།	 = (ཡི་ཤུའི་ཆོས་

ལུགས་ནང་) གཤིན་པོའ་ིཆེད་དུ་བསྔོ་སྨོན་དང་མཆོད་འབུལ་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཤིག

requirement adm ༡།	དགོས་མཁོ།	= རང་ཉིད་ལ་མཁོ་བའམ་དགོས་པའི་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་

ཞིག ༢།	ཉེར་མཁོ།	= བྱ་བ་གཞན་གང་རུང་རྩོམ་པ་ལ་རང་ཉིད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པའི་
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བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག

requisite adm མེད་དུ་མི་རུང་བ།	= མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགོས་པའམ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བ།

requisite information adm དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། = འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་མཁོ་གལ་གྱི་ཤེས་བྱའམ། ཡང་ན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

requisition ༡།	 adm དགོས་འདུན།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་

མཁོ་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན། ༢།	pol རྩིས་སྤྲོད་རེ་འདུན།	= སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་གཞུང་

གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་ཡུལ་བྱོལ་བ་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་གམ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞིག

requisition form adm དགོས་ཁྲ།	= དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གྲངས་ཁ་གསལ་འགོད་

སའི་འགེངས་ཤོག

resale price maintenance	com	སིལ་ཚོང་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས།	= བཟོ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་

དངོས་ཟོག་རྣམས་སིལ་ཚོང་དུ་བྲིན་རྒྱུག་ཡོང་ཆེད། བཟོ་སྐྲུན་པས་ཚོང་ཟོག་གི་ཉུང་མཐའི་གོང་ཚད་

གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས།

rescind adm རྩིས་འགྲོ་མེད་ལུགས་བརྗོད་པ།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་དང༌། གན་རྒྱ། 

ཐག་གཅོད་སོགས་ད་ནས་བཟུང་ཁྲིམས་མཐུན་བརྩི་རྒྱུ་མིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

rescue	adm	ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པ།	འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ། = གང་ཟག་གམ་བྱ་དངོས་གང་

ཞིག་འཇིགས་ཉེན་ནམ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལས་སྐྱོབ་པ།

resentment psycho ཁོང་འཚིག	ཁོང་འཁྲུག = རང་ཉིད་ལ་དྲང་སྙོམས་མ་བྱུང་སྙམ་པའི་བྱ་

དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཐད་ལ་འཛིན་པའི་མི་དགའ་བའམ། ཡང་ན་ཁོང་ཁྲོའ་ིཚོར་སྣང་ཞིག

reservation ༡།	 adm ཟུར་བཅད།	= མགྲོན་ཁང་དང་མེ་འཁོར། ཡང་ན་གནམ་གྲུའི་རྐུབ་

སྟེགས་སོགས་ཆེད་མངགས་ཉར་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་ཅིག ༢།	psycho	བློ་དོགས། = ལྟ་ཚུལ་

ལམ་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག

reserve	༡།	adm ཟུར་བཅད་བྱེད་པ། = རྐུབ་སྟེགས་དང་ཅོག་ཙེ། ཁང་པ་ལ་སོགས་རང་ཉིད་

དམ་གང་ཟག་གཞན་ལ་འཐོབ་རྒྱུའི་དོན་དུ་མངགས་བཅོལ་བྱེད་པ། ༢།	 psycho	 སྒམ་པོ། = 

རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཚོར་སྣང་ལ་སོགས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ལས་སླ་པོར་མ་གླེང་བའི་གནས་

སྐབས་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས། ༣།	 sport	 རྗེ་ཚབ། = རུ་ཁག་ཅིག་གི་
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ནང་རྩེད་མོ་བ་གཞན་གང་རུང་གཅིག་ནད་པ་ཆགས་པའམ། མ་འདང་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་ཚབ་

ཏུ་རྩེད་མཁན་ཞིག

reserve bank econ བཀར་འཇུག་དངུལ་ཁང༌།	= དངུལ་ཁང་བྱིངས་ལ་ལྟ་རྟོག་དང། དེ་དག་

གི་ཟུར་འཇོག་མ་དངུལ་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་མཁན་གྱི་དངུལ་ཁང་དབུས་མ།

reserve currency econ ཕྱི་དངུལ་བཀར་འཇུག = དབུས་དངུལ་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉོ་ཚོང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་ངོས་ལེན་བྱ་འོས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ།

reserve price com མ་མཐའི་རིན་འབབ།	= རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་སྐབས། བཙོང་བྱའི་དངོས་

ཟོག་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཆེད་ཐོག་མར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས།

reshuffle adm བསྐྱར་སྒྲིག	བསྐྱར་དཀྲུག	= སྡེ་ཁག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་

ཅ་དངོས་སམ། ཡང་ན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བབས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཚུལ།

residential school edu གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ།	= ཁེ་ན་ཌའི་ཡུལ་དུ་སེམས་ཁམས་མི་བདེ་

བའམ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་སྡོད་ཁང་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་སའི་

གཞུང་འཛིན་སློབ་གྲྭ།

residual	+*	སྙིགས།	= བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་མཐའ་མཇུག་གི་ལྷག་འཕྲོ།

residual oil biochem སྙིགས་སྣུམ།	= རྡོ་སྣུམ་དྭངས་སིངས་ལས་བསྣོན་བྱས་ཟིན་པའི་ཤུལ་དུ་

ལྷག་པའི་རྡོ་ཞུན་ལྟ་བུའི་སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་ཡང་རླུང་ནག་རྫས་ཤིག

residual power pol དབང་ཆའི་འཕྲོས་ལྷག	དབང་ལྷག = དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཞན་

ཁག་ལ་དབང་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སྲིད་གཞུང་གིས་བཟུང་བའི་

དབང་ཚད།

residual unemployment econ འཕྲོས་ལྷག་ལས་མེད།	= སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་ཀ་

ལྡན་པའི་དུས་སྐབས་སུ། ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐྱེན་པས་ལས་ཀ་མི་ཐུབ་པར་ལྷག་

པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

residuary ca ཤུལ་ནོར།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་དང་སྐྱེད་ཀ་སོགས་སྤྲོད་དགོས་ཐམས་ཅད་

སྤྲད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་རང་ཉིད་ཤི་རྗེས་སུ་ལྷག་པའི་རྒྱུ་ནོར།

resignation	༡།	adm རྩ་དགོངས།	= ལས་ཀའམ་ཡང་ན་གོ་ས་བློས་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད། 
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༢།	 phil	 དཀའ་ཚེགས་དང་ལེན།	 = རང་ཉིད་ཀྱིས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་

ཚེགས་ཅན་ནམ། སྤྲོ་སྣང་མི་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་བཟོད་བསྲན་ལྡན་

པའི་འདོད་མོས།

resin	bot ཤིང་གི་ཚི་བ། ཐང་ཆུ།	= རྡུལ་རྫས་རང་རྐྱ་བ་མང་པོ་བསྡེབས་ནས་བཟོས་པའམ། ཐང་

ཤིང་ལྟ་བུ་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་འགའ་ཞིག་ལས་འཛག་པའམ། འཚག་འདོན་བྱེད་པ་གང་

རུང་ལས་བྱུང་བའི་བག་ཚི་ཅན་གྱི་སྲ་གཟུགས་སམ་ཕྱེད་རགས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རྫས་ཤིག

resistance phys འགོག་ཤུགས།	= ༡། བརྡར་ཤུགས་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་གིས་དངོས་པོའ་ི

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་མནན་ཏེ་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་འགོག་པའམ་དལ་དུ་གཏོང་

སྟངས། ༢། དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་གློག་རྒྱུན་འཕོ་བ་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཇི་སྙེད་བཟོ་བའི་ཚད། དེའི་

ཚད་གཞི་ཨཽམ་གྱིས་འཇལ་བ་ཡིན།

resistance thermometer phys འགོག་ཤུགས་དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས།	= དྲོད་ཚད་གཞལ་

གཞི་དེར་བསྒར་པའི་ཕྱེད་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་སམ། ཡང་ན་གློག་སྐུད་དཀྲི་སྐོར་མ་ཞིག་གི་གློག་

གི་འགོག་ཤུགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ཚ་དྲོད་འཇལ་ཆས་ཤིག

resolution	༡།	adm	ཀཿ	གྲོས་ཆོད།	= ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གིས་མོས་མཐུན་བྱས་

པའི་བསམ་ཆར་ཞིག་གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་གྱིས་འོས་བསྡུའི་

ལམ་ནས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཞིག་གོ། ཁཿ	སེལ་ཐབས།	= དཀའ་ངལ་དང་འགལ་འདུ་སོགས་

འགྲིག་འཇགས་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢།	phys	ཚགས་ཆ།	= སྣང་

བརྙན་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚེག་གི་ཆ་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ། རྣམ་གསལ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་སྦྱིན་པའི་

ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཡོལ་བ་དང་པར་འདེབས་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གི་ནུས་ཚད།

resolving power phys རྣམ་འབྱེད་ནུས་པ།	= བར་ཐག་ཉེ་པོར་གནས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་

ཐ་དད་དུ་དབྱེ་ཐུབ་པའི་ཕྲ་ཤེལ་དང་རྒྱང་ཤེལ་ལྟ་བུའི་མཐོང་བྱེད་མ་ལག་གི་ནུས་པ།

resort adm སྤྲོ་གནས།	= སྡོད་ཁང་དང་སྣེ་ལེན་ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་གུ་ཡངས་སྤྲོ་

སེང་དང་། ལོ་འཁོར་གུང་སེང་གཏོང་ཡུལ་གྲགས་ཆེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག

resource ༡།	econ ཐོན་ཁུངས། = འཐོབ་རུང་དུ་ཡོད་པའི་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ། དགོས་གལ་

སྐབས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཟུར་འཇོག་ཐོན་འབབ་བམ་ཐོན་འབབ་གསར་པ་ཞིག ༢།	adm ཀཿ	ལྟོས་
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ས།	བརྟེན་ས།	= དགོས་གལ་སྐབས་སྤྱོད་རུང་དུ་ཡོད་པའི་རོགས་རམ་མམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འབྱུང་

ཁུངས་ཤིག ཁཿ	ཐབས་ཤེས་ཟབ་པ། = རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་རིགས་ལ་ཐབས་

མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ།

resource person edu ཁྱད་སྟོན་མི་སྣ།	= འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་

ཆེད་དམིགས་བཀར་གྱི་ལམ་སྟོན་མཁོ་སྤྲོད་དང། དཀའ་ངལ་བྱེ་བྲག་པ་སེལ་རྒྱུ་སོགས་ལ་རོགས་

ཕན་བགྱི་བར་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་དང་ཉམས་མྱོང་མངའ་བའི་གང་ཟག

resourful adm ཐབས་ཤེས་ཟབ་པོ།	= དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་བྱ་གཞག་གཉེར་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ་ལ་མཁས་པ།

respiratory system anat འབྱིན་རྔུབ་མ་ལག	= སྲོག་འཛིན་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་འཐེན་དང་

རླུང་རོ་ཕྱིར་འབྱིན་བྱེད་གློ་བ་དང་ཨོལ་ཀྲོང་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའ་ིམ་ལག

respondent	adm,law	༡།	ཡ་ལན་སྤྲོད་མཁན།	ལན་འདེབས་བྱེད་མཁན། = དམིགས་བསལ་

དུ་འདྲི་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལྟ་བུར་དྲི་བར་ལན་འདེབས་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།	 ༢།	རྩོད་ལན་པ།	ཡ་ལན་

པ།	= བྱས་དོན་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་གྱོད་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

response ༡།	adm	ཡ་ལན།	ལན་འདེབས།	= ངག་གམ་ཡིག་ཐོག་གི་ལན་འདེབས་ཤིག 

༢། psycho	རྣམ་འགྱུར།	= བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བའམ་སྨྲས་པའི་ཐད་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིག

responsibility adm འགན་འཁུར།	འགན་འཁྲི།	འགན།	= གོ་གནས་དང་ལས་ཀ་སོགས་

ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་སམ། བྱ་བ་གང་རུང་ཐད་འགལ་འཛོལ་བྱུང་སྐབས་ཁག་དཀྲི་འབྱུང་ངེས་པའི་

སྟབས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་དོ་ཁུར་རོགས་རམ། ཡང་ན་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་

ལས་འགན་ཞིག་གམ་རྐྱེན་ངན་ག་གེ་མོ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཁག་དཀྲི་གདགས་ཡུལ།

rest house adm འགྲུལ་ཁང༌།	ཞག་ས། = མགྲོན་ཁང་མེད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་པ་

ཚོས་ཉེན་གཡོལ་དང་ངལ་གསོའ་ིདོན་དུ་སྤྱོད་པའི་ཁང་པ་ཞིག

rest mass phys འགུལ་མེད་གདོས་ཚད།	= སྤྱི་ཁྱབ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་བའི་

ཕུང་པོ་ཞིག་འགུལ་སྐྱོད་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་དེ་རང་ལ་ཡོད་པའི་གདོས་ཚད།

restitution ༡།	 law བདག་པོར་ཕྱིར་སློག = རྐུ་ཤོར་བའི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
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བདག་པོར་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པ། ༢། adm སླར་གསོ།	ཉམས་པ་སོར་ཆུད།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་

འགྱུར་ལྡོག་མ་འགྲོ་གོང་གི་སྔ་མའི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱིར་ལོག

restoration adm ༡།	ཞིག་གསོ།	 ཉམས་གསོ།	= ཁང་རྙིང་དང་རི་མོ་རྙིང་པ་སོགས་གཙང་

སེལ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅིག་སྟེ། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་མ་ཇི་

བཞིན་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐབས། ༢།	བསྐྱར་གསོ།	བསྐྱར་སློག = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཐོག་མར་

ཡོད་སའམ། དེ་སྔའི་གནས་བབས་སམ་ཡང་ན་བདག་པོ་ངོ་མར་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

restore adm ༡།	བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ།	སླར་གསོ་བྱེད་པ།	= ཁང་པ་དང་རི་མོ། འཛིན་ཆས། 

ཚོར་སྣང་དང་གནས་སྟངས། ཁྲིམས་སོགས་དེ་སྔ་ལྟར་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། ༢།	ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་པ།	

= བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའམ་རྐུ་ཤོར་བའི་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཕྱིར་གང་ཟག་དེར་སྤྲོད་པ། 

restraint ༡།	adm ཀཿ	བཀག་སྡོམ།	= མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་ནམ་ཚད་བཀག་བྱེད་

མཁན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་དོན་དངོས། ཁྲིམས་སོྲལ་སོགས། 	ཁཿ	ཚོད་འཛིན།	དམ་བསྒྲགས། = དགོས་

གལ་ལམ་ཡང་ན་གནས་ལུགས་ལྡན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཚད་བཀག་གམ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་བྱ་སོྤྱད། ༢།	psycho ཞི་ཞིང་དུལ་བ།	= ཞི་འཇམ་དང་སྟངས་འཛིན་ལྡན་

པའི་སོྒ་ནས་སོྤྱད་པ་འཁྱེར་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

restricted	adm	༡།	ཚད་བཀག་ཅན།	= འབོར་ཚད་དམ་ཆ་ཚད་ཆུང་ངུའམ་ཚད་ངེས་ཅན། ༢།	

དགག་བྱ་ཅན། = ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གི་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ། ༣།	བཀག་སྡོམ་ཅན།	= དམིགས་

བསལ་གྱི་ཆོག་མཆན་ལྡན་པའི་མི་ཁོ་ན་འཛུལ་སྐྱོད་ཆོག་སའི་གསང་བའམ་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་

ཁུལ། ༤།	གསང་རྒྱ་ཅན།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་གསང་བ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དམིགས་བསལ་

གྱི་ཆོག་མཆན་ལྡན་པའི་མི་ཚོགས་ལ་འཐོབ་རུང་ཁོ་ན།

resultant force phys སྨིན་ཤུགས། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུགས་གཞན་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་ཏུ་སྤེལ་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་མཚུངས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་སྤེལ་ཐུབ་པའི་

ཤུགས་རྐྱང་པ་ཞིག

resumption adm བསྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས།	= བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཐེངས་གཅིག་མཚམས་

ཆད་པའི་རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས་པའི་བྱ་སྤྱོད།

resurrect his,phil ཤི་ལོག་རྒྱག་པ།	འདས་ལོག་བྱེད་པ།	= ཐུན་མོང་གི་སྣང་ཚུལ་དུ་ཤི་བའི་
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རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་གསོན་པོར་འགྱུར་བའམ་སྒྱུར་བ།

retail price com སིལ་ཚོང་གོང་ཚད། = དངོས་རྫས་སིལ་མ་བྱས་ཏེ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་སུ། 

ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་དངོས་རྫས་སོ་སོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གོང་ཚད།

retail price index com ཡུལ་ཐང་དཀར་ཆག = རྒྱུན་ལྡན་ཉེར་མཁོའ་ིདངོས་རྫས་རིགས་ཀྱི་

གོང་ཚད་འཕར་ཆག་ཇི་ལྟར་འགྲོ་མིན་སྟོན་ཆེད་གཞུང་ནས་ཟླ་རེར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་གོང་

ཚད་ཐོ་དེབ་ཅིག

retailer com སིལ་ཚོང་བྱེད་པོ།	= ཅ་དངོས་རྣམས་སྡེབ་ཚོང་མ་ཡིན་པར་འབོར་ཚད་ཆུང་ངུའི་

སྒོ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཚོང་མཁན་གྱི་ཚོང་ལས་སམ་ཚོང་ཁང་དང་སྐྱེ་བོ་གང་རུང༌།

retain adm ༡།	མུ་མཐུད་ཉར་པ།	ཉར་སྲུང་བྱེད་པ།	= བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཉར་འཇོག་བྱེད་

པའམ་ཡང་ན་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ལྡན་པར་བྱེད་པ། ༢།	གཟུང་བ། = དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་དྲོད་དང་

ཆུ་ལྟ་བུའི་བྱ་དངོས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འཛིན་པའམ་ནང་དུ་འཛུད་པར་བྱེད་པ། ༣།	 གླས་ཉར་བྱེད་

པ།	= སྔོན་ཚུད་ནས་རིན་དངུལ་སྤྲད་པའི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ཞབས་འདེགས་འཐོབ་

པར་བྱེད་པ།

reticulodromous bot དྲ་བ་རྩ་རིས། = ལོ་མའི་རྩ་རིས་དྲ་བ་ལྟར་སྦྲེལ་བ།

reticulate venation = reticulodromous  ལ་ལྟོས།

retinue adm སྐུ་འཁོར།	ཆིབས་ཞབས།	= གནད་ཡོད་མི་སྣར་གམ་བཅར་ཞུ་མཁན་ཏེ་ལྷན་དུ་

ཆིབས་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མི་ཁག་ཅིག

retiring age adm རྒས་ཡོལ་ལོ་ཚད། = ལས་གནས་སོགས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་

ལ་འབབ་པའི་ལོ་ཚད།

retouch	༡།	adm གཙང་བཤེར།	ཞིབ་ཚགས།	= གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་དུ་བསྐྱར་དུ་བཅོས་

པའམ་བསྐྱར་དུ་རེག་པ། ༢།	 fa	གསལ་མདངས་འདོན་པ།	= མཐོང་སྣང་སྔར་ལས་ཡིད་དབང་

འཕོྲག་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཆེད་དུ་འདྲ་པར་དང་པར་བཤུས། པར་ཤིང་སོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ།

retraining edu བསྐྱར་སྦྱོང༌།	= དེ་སྔ་སྦྱོང་བརྡར་ཟིན་པའི་ལག་རྩལ་ལ་དུས་བསྟུན་ཁ་གསབ་

བྱེད་པའམ། ནུས་རྩལ་གསར་པ་སློབ་པའི་བྱེད་སྒོའམ་བརྒྱུད་རིམ།

retrial	 law	ཞུ་བ་བསྐྱར་ལེན།	བསྐྱར་བཤེར།	= ཁྲིམས་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་



403 review board 

སྔོན་ཚུད་ནས་གྱོད་དོན་ཁྲིམས་གཏུག་དང་ཐག་གཅོད་ཟིན་ཀྱང་ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཞིབ་དེ་འགྲོ་

ལུགས་ནོར་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ཚུལ་ལྡན་ནམ། དྲང་བདེན་མ་བྱུང་བའི་གསལ་ཁ་བྱུང་

བ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཁང་དེ་རང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པའི་འགྲོ་ལུགས།

retrograde motion phys,astron བཟློག་འགྲོས།	= གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་སྐར་རྐང་པའི་སྟེང་

དཀྱུས་བཞིན་མ་སོང་བར་ཕྱིར་ལྡོག་ཏུ་བསྐྱོད་པར་གོ་དགོས་ཀྱང༌།  གདོང་མཇུག་གཉིས་ལ་མིན།

retrospective adm ༡།	ཕྱིར་ལྟ།	= འདས་པའི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་དང་

འབྲེལ་བའམ། ཡང་ན་དེའི་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་བ། ༢།	 དུས་ཚེས་ཡར་ལོག་གི། = ཁྲིམས་

གཞིའམ་ཐག་གཅོད་ཅིག་ད་ལྟའི་དུས་ཚེས་ལས་གཞན་པའི་འདས་པའི་དུས་ཚེས་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་པ།

return inward com ཅེག་འཛིན་ཕྱིར་སློག = རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་དངུལ་ཁང་

ཞིག་ནས་དངུལ་མ་སྤྲད་པར་དོ་བདག་ལ་ཚུར་སློག་པའི་ཅེག་འཛིན།

return ticket trans ཕྱིར་ལོག་ལག་འཁྱེར།	= ཚུར་ལོག་རྒྱུའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་ཉོས་པའི་གླ་འཛིན།

returning officer adm,pol ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན།	= འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་

དང་འོས་ཐོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་

ལས་སྣེ་ཞིག

retuse bot རྩེ་ཉག = རྩེ་མོ་རྟུལ་ལ་ཉག་ཁ་ཅུང་ཟད་ཅན། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

revenue stamp	 adm	 ཁྲལ་ཐམ།	= ཉོ་ཚོང་དང་སྤྲོད་ལེན་སྐབས་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་དོད་དུ་བྱུང་

འཛིན་ནམ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྦྱར་རྒྱུའི་ཀྲི་ཀ་སིའམ་སྦྱར་ཐམ།

reverie psycho ཉིན་མོའ་ིརྨི་ལམ།	= གཉིད་སད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་

བའི་ཉམས་དགའི་འཆར་སྣང་ཞིག

reverse mortgage	law	སློག་འབབ་ཡིག་ཆ།	= ཁང་ཁྱིམ་གཏའ་མར་བཞག་པའི་གན་རྒྱའི་

བདག་དབང་དངུལ་ཁང་ལ་མིང་སྒྱུར་བྱས་པ་ལས། དངུལ་ཁང་ནས་ཁང་བདག་ལ་ལོ་ལྟར་དངུལ་

འབབ་ངེས་ཅན་ཞིག་སྤྲོད་པའི་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞིག

review board adm བསྐྱར་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས། = གནས་སྟངས་སམ་ཡང་ན་ལམ་ལུགས་ཤིག་གོང་



404revoke 

འཕེལ་དང༌། ནོར་བཅོས། ཡང་ན་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཞིག

revoke ༡།	law ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པ།	= ཕྱིར་འཐེན་སོགས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཁྲིམས་

ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ། ༢།	adm ཕྱིར་འགུག་བྱེད་པ།	= སྐྱབས་བཅོལ་ལམ་ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་

དུ་གནས་སྡོད་ཀྱི་ལས་གནས་ནས་གང་ཟག་ག་གེ་མོ་ཞིག་རང་ཡུལ་དུ་ཚུར་བསྐོང་བ།

revolution phys,astron འཁོར་སྐྱོད།	= གནས་ཤིག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་སྒོར་མོར་འཁོར་

བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཆ་ཚང་གཅིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་གཟའ་སྐར་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་

འཁོར་ཚུལ།

revolver weapn རང་འཁོར་ཐུང་མདའ།	= བསྐྱར་དུ་མདེལ་རྫོང་རྒྱག་མི་དགོས་པར་མདའ་

འཕེན་ཐེངས་འགའ་རྒྱག་ཆོག་ཅིང༌། མདེལ་ཁུང་རང་འཁོར་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་མེ་མདའ་ཞིག

revolving door archit འཁོར་སྒོ།	= རྒྱུན་ལྡན་ཁང་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནང༌། སྒོ་པང་བཞི་ཕན་

ཚུན་ཟུར་ཁུག་འདྲོང་པོར་ལྟག་སྤྲོད་དུ་སྣོལ་སྦྱོར་གྱིས་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་ཕུར་གཅིག་གི་སྟེང་འཁོར་

བའི་སྒོ་ཞིག

revue theatr ཟུར་ཟའི་ཟློས་གར།	= མི་སྣ་འདྲ་མིན་གྱི་གཤིས་སྤྱོད་དང་སྐབས་བབ་ཁྱབ་གདལ་

དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་ཟུར་ཟ་བྱེད་པའི་གླུ་གཞས་་དང་། ཆེད་བསྒྲིགས་ཞབས་བྲོ། 

ཁྲེལ་དགོད་ཀྱི་ཟློས་གར་སོགས་ཡོད་པའི་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་འཁྲབ་སྟོན་ཞིག

rewind +* དཀྲི་ལོག་བྱེད་པ། རྒྱབ་སྒྲིལ་རྒྱག་པ།	= བརྙན་འཕྲིན་ནམ་སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག་ལྟ་

བུ་ཐོག་མའི་སྒྲིལ་གནས་སམ། མཚམས་ངེས་ཅན་བར་ལྟག་ལོག་ཏུ་དཀྲི་བསྐོར་བྱེད་པ།

rhea ornith བྱ་ཆེན་རི་ཧ། = ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་འཚོ་ཞིང༌། བྱ་རྔ་མོང་ལས་ཅུང་ཆུང་བའི་

འཕུར་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པའི་བྱ་ཆེན་ཞིག

rheometer mech རིའོ་འཇལ་ཆས།	= ཟུངས་ཁྲག་ལྟ་བུའི་གཤེར་རྫས་གར་པོའ་ིརིགས་ཀྱི་

རྒྱུག་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

rheostat mech གློག་རྒྱུན་བརྟན་ཆས།	= གློག་སྒྲོན་ལྟ་བུའི་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་གློག་རྒྱུན་གྱི་

རྒྱུག་ཕྱོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

rhetorical question lit ཁ་མཁས་ཀྱི་དྲི་བ།	= ལན་འདེབས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་དགོས་མཁོ་
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ལྷག་པར་མ་མཆིས་པར་ཕན་གནོད་དམ་ནན་སྐུལ་བྱ་ཆེད་དུ་ཞུ་འབོད་བྱས་པའི་དྲི་ཚིག་ཅིག

rheum physiol བེ་སྣབས།	 = སྣའམ་མིག་ལྟ་བུའི་བེ་སྣབས་ཅན་གྱི་སྐྱི་མོ་ནས་འཛག་པའི་

གཤེར་ཁུའི་རིགས།

rheumatism med གྲུམ་བུ།	= རླན་ཅན་གྱི་གནས་སུ་ཡུན་རིང་སྡོད་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་

པས་སྦྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་བམ་ཤ་གནད། རུས་ཚིགས་རྣམས་ཆག་གྲུམ་ཤོར་བ་ལྟར་ཟུག་རྔུ་དྲག་པོ་

བྱུང་བའི་ནད་རིགས།

rhinoceros  zool བསེ་རུ།	= པགས་པ་མཐུག་ཅིང་སྣ་འབུར་སྟེང་རྭ་ཅོ་གཅིག་གམ་གཉིས་

ཡོད་པ། ཤར་གླིང་དང་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རྩྭ་གཟན་དུད་འགྲོ་ལུས་སྟོབས་

ཆེན་པོ་ཞིག

rhinophyma med ཡ་མ་སྣ་སྐྲང༌། = སྣ་བུག་སྐྲང་ཞིང་འབུར་པོ་ཆགས་ཏེ། པགས་པའི་སྦུག་

ཕྲན་ཆེན་པོ་འགྱུར་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ལོ་ན་རྒན་གྲས་ཀྱི་གདོང་པར་གཉན་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་

རིགས་ཤིག་སྟེ། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅོས་ཐུབ།

rhizocarpous bot ས་འོག་ལྦ་རྩ་ཅན།	= འབྲས་བུ་ས་འོག་ཏུ་སྐྱེད་པའི་རྩི་ཤིང༌།

rhizofiltration agric ལྦ་རྩའི་འཚག་འབྱེད།	= ས་འོག་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་སྦག་བཙོག་རྣམས་ཤིང་

རྩས་དབྱེ་བསལ་ལམ་རྔུབ་འཐེན་བྱེད་ཐབས་ཤིག

rhododendron bot སྟག་མ།	= རྒྱུན་དུ་སྔོ་བའི་ཤིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན། ཤིང་ཤུན་ནག་སྐྱ་འཕྲེད་

ལ་གས་ཡོད། ལྕུག་མ་ལྗང་སྐྱ་གཉེར་མ་ཅན། ལོ་མ་ལྗང་ཞིང་མཐུག མེ་ཏོག་དམར་སྐྱ་སེ་འབྲུ་ལྗང་

ཁུ་ཡིན།

rhombate geom	གྲུ་བཞི་ཁ་འཁྱོག་དབྱིབས་ཅན། = ཟུར་ཁུག་འདྲོང་པོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

མཉམ་བརྒྱུགས་མཐའ་བཞི་མའི་དབྱིབས་འདྲ་བ།

rhomboidal = rhombate  ལ་ལྟོས།

rhubarb	bot ལྕུམ།	= སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་སེར་པོ་སྦོམ་ལ་རྒྱས་པར་གཉེར་དྲེག་མང་

པ། སྡོང་རྐང་ལྗང་གུ་སྨུག་མདངས་ཅན། ཁོང་སྟོང་ཞིང་སྦོམ་ལ་ཚིགས་མཚམས་ཡོད་པར་སྟོད་ཆ་

ནས་ཡལ་ག་གྱེས་པ། ལོ་མ་ལྗང་ནག་ཆེ་ལ་ལེབ་པར་རྩ་རིས་དོད་ཅིང་མཐའ་སྐོར་དུ་ཉག་ཆེན་

ཡོད་པ། ལོ་རྐང་ངམ་ངར་བའི་ཁ་དོག་ལྗང་དམར་ཅན་རིང་ཞིང་དྲང་པོར་ཡོད་པ། མེ་ཏོག་དམར་
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པོ་སྙེ་དབྱིབས་ཅན་རིལ་མོ་སིབ་སིབ་མང་པོ་སྤུངས་ཏེ་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཟུར་གསུམ་མང་པོ་

ཐོགས་པ་ཞིག་ཡིན།

rhythmic gymnastic	 sport དབྱངས་འགྲོས་ལུས་རྩལ།	= རྩལ་འགྲན་པས་དར་ཆིངས་

དང་མུ་ཁྱུད་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་རིགས་དང་ལྷན་དུ་ལུས་ཤེད་རྩལ་སྦྱོང་གི་གར་འཆམ་འཁྲབ་པའི་

རྩེད་མོ་ཞིག

rib anat རྩིབ་མ།	རྩིབ་རུས།	= སྒལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་རྩར་གྱུར་བའི་

དབང་པོའ་ིཁོག་རྟེན་བྱེད་ཅིང༌། སྒལ་ཚིགས་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་གུག་ཅིང་འགའ་ཞིག་བྲང་

རུས་ལ་ཐུག་པའི་འཁྱོག་རས་ཁག

richter scale mech རིཀ་ཊར་ཚད་གཞི།	ས་འགུལ་འཇལ་ཆས།	= ས་འགུལ་ཚབས་ཆེན་

མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མཐོའ་ིཨང་གྲངས་དང་བཅས་ཏེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཕྱིར་

འདོན་པ་དང་བསྟུན། ས་ཡོམ་གྱི་ཤུགས་ཚད་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ཨང་རིམ་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་གྱི་

ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་འཇལ་ཆས་ཤིག

rickshaw trans རིག་ཤཱ།	= རྒྱབ་ཏུ་འགྲུལ་མི་སྡོད་ས་ཡོད་ཅིང་མདུན་དུ་ཁ་ལོ་པ་གཅིག་གིས་

རྐང་ཀྲབ་བཀོལ་ཏེ། རྩོལ་བས་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་རྐང་འཁོར་གསུམ་ཅན་གྱི་བཞོན་འཁོར་ཆུང་

གྲས་ཤིག

rig ༡།	 adm	 རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ།	= རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་འདོད་པའི་མཇུག་འབྲས་དེའི་ཆེད་དུ་དྲང་

བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་གོ་སྒྲིག་

བྱེད་པ། ༢།	mech འདྲུད་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས།	=  མཚོ་གཏིང་ངམ་ཡང་ན་ས་འོག་ནས་རྡོ་སྣུམ་

དང་སོལ་རླངས་འདོན་པར་བཀོལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཆེན་པོ་ཞིག ༣།	 naut གཟིངས་གཡོར་

བཀོད་སྒྲིག = གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གྲུ་གཡོར་དང་དར་ཤིང་སོགས་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་ཚུལ།

right channel anat རྩ་ལམ་གཡས་པ།	རོལ་མ།	= གཡས་རྒྱུའི་ལམ། གཡས་རོ་མ་སྟེ་ཉི་མའི་

རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ།

rightful claimant law  ཐོབ་ཐང་ཅན་གྱི་རྩོད་ལེན་པ།	= བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་

མཐུན་གྱི་ཐོབ་དབང་ལྡན་པའི་གང་ཟག

rights issue com ཐོབ་ཆ་ཁེ་ཚོང༌།	= ཚོགས་མི་ངོ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཐོབ་སྐལ་གཞིར་བཟུང་
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གིས་འབབ་འཕར་མ་འདུ་འགོད་བྱེད་ཚུལ།

rigid adm ༡།	བཙན་པོ།	དམ་པོ།	= སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཐབས་ལམ་སོགས་ཧ་ཅང་གི་དམ་ནན་

དང་བསྒྱུར་བཅོས་དཀའ་བ། ༢།	རེངས་པོ།	 གྱོང་པོ།	= བེམ་དངོས་ལྟ་བུ་རེངས་པོ་དང་སྒུལ་

བའམ་འགུགས་དཀའ་བ།

rigor mortis med རེངས་པ།	= འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ཏེ་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཤགནད་

ནང་གི་སྤྲི་རྫས་གར་པོ་ཆགས་པ་ལས་རིམ་པས་ལུས་ཕུང་མཁྲེགས་པོར་འགྱུར་ཚུལ།

rigorous imprisonment law ངལ་བཙོན།	= བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུ་དང་རྡོ་

གཅག་རྒྱུ། ས་བསྔོག་རྒྱུ། འབྲུ་འཐག་རྒྱུ། སྔར་སྲོལ་གྱི་ལག་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་

སྐྲུན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་གཉེར་རྒྱུ་བཅས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ངལ་རྩོལ་དྲག་པོ་སྐུལ་བའི་

བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད།

rime meteor བ་མོ།	བད།	= འཁྱགས་ཟིལ་དང་ཅུང་འདྲ་ཡང་གྲང་ངད་ཆུང་བའི་སྨུག་པའམ། 

ཆར་ཟིལ་ཁོ་ན་ལས་ཆགས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་གྲང་རླུང་དང་ཁ་སྤྲོད་དུ་ཆགས་པ་སྟེ། རླུང་རྒྱག་སའི་

ཕྱོགས་སུ་ཁ་ཐོན་པའི་དངོས་པོའ་ིསྟེང་ཆུན་པོར་ཆགས་པའི་འཁྱགས་ཟེགས་ཀྱི་ཕུང་གསོག

rinderpest vet གོར་ནད།	ཕྱུགས་རིམས།	= བེ་སྣབས་སྐྱི་མོ་ལ་ཚ་ངད་འབར་ཞིང༌། ལྟོ་ཆས་

མ་འཇུས་པ་རྙང་བཤལ་དང་ཁྲག་བཤལ། ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་རྟགས་ཅན་གྱི་གཉན་སྲིན་

ཞུགས་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་འགོས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག

ring finger anat སྲིན་མཛུབ།	= ལག་པའི་མཐེ་བོ་ནས་མར་བརྩིས་པའི་མཛུབ་མོ་བཞི་པ་

སྟེ་མིང་མེད་ཀྱང་ཟེར།

ring road trans གླིང་སྐོར་གཞུང་ལམ། = སྣུམ་འཁོར་རིགས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ་འགྲོ་མི་

དགོས་པར་མཐའ་ཟུར་ནས་སྐོར་ཏེ་འགྲོ་འོང་བྱེད་འཇུག་སའི་གཞུང་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག

ringlet སྐྲ་སུ་ལུ།	སྐྲ་འཁྱིལ།	= གུག་ཅིང་གཅུས་རིས་ཐེབས་པའི་སྐྲ་ལོ།

ringtoss sport གདུབ་བུ་ཕུར་བཀོན།	= མུ་ཁྱུད་ཅན་གྱི་ཐག་པའམ་ལྕགས་ཤན་གང་ཞིག་ཕུར་

པ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོའ་ིསྟེང་འཕངས་ཏེ། བཀོན་པར་བྱེད་པའི་དགྱེས་སྟོན་སྐབས་སུ་དར་སྲོལ་ཆེ་

བའི་རྩེད་མོ་ཞིག

ringworm med ཕོལ་མིག = འཁོར་ལོའ་ིབརྡ་རྙིང་ཡིན་པས་དེ་དང་དབྱིབས་འདྲ་བའི་པགས་
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ནད་འབྲུམ་པ་ཕྲ་མོ་འབྱུང་བ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། རྒྱུད་བཞི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། ཕོལ་མིག་ནི་བརྡ་

རྙིང་པ་སྟེ། འཁོར་ལོའ་ིམིང་ཡིན་པས་དེ་དང་དབྱིབས་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་པགས་ནད་ཀྱི་རིགས། 

གནས་གང་དུ་ཕོག་ན་དེར་འཁོར་ལོ་ལྟར་སྒོར་མོའ་ིནང་དུ་འབྲུམ་པ་ཕྲ་མོ་མང་དུ་འབྱུང་ཞིང། 

ཟ་འཕྲུག་ལྡང་བ་ཞིག་གི་མིང། ཞེས་སོ།

rink	 sport ཤུར་ཐང༌། = ཧོག་ཀི་དང་འཁྱགས་ཤུད་རྩེད་མོ། ཡང་ན་རྡོ་འཁྱགས་ཤུར་རྩེད་མོའ་ི

རིགས་རྩེད་སའི་བཅོས་མའི་འཁྱགས་ཐང་ཞིག་སྟེ། ས་སྟེང་དུ་འཁྱགས་རོམ་བཏིང་བའི་ངོས་

འཇམ་ཤིང་ར་སྐོར་རྒྱབ་པའི་རྩེད་ཐང་ཞིག

riot shield adm	ཟིང་ཕུབ།	= མི་ཚོགས་ཟིང་འཁྲུག་ཞི་ཐབས་བྱེད་མཁན་ཉེན་རྟོག་པའི་ལུས་

ཀྱི་སྟོད་ཆ་དང་གདོང་པ་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་འགོག་སྲུང་ཡོ་ཆས་གྲུ་བཞི་

ནར་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག

rip cord mil,sport  འགྲོལ་ཐག = གནམ་མཆོང་ཉི་གདུགས་དབུབ་པར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཐ་

གུ་ཞིག

ripple mark geol བྱེ་མའི་གཉེར་རིས།	བྱེ་རིས།	= ཆུ་རྒྱུན་ནམ་རླུང་རྒྱག་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱེ་མའི་སྟེང་དུ་འབུར་དབྱིབས་ནར་མོ་བསྟར་ཆགས་ཀྱི་གཉེར་རིས།

risk adm	༡།	ཉེན་ཚབས།	ཉེན་ཁ།	= མ་འོངས་པར་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་དང་མཇུག་འབྲས་ངན་

པའམ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་གཞི། 	༢།	ཡ་ཡུད་བྱེད་པ།	= དོན་དངོས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞིག་

མ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་ལེགས་གྲུབ་འབྱུང་མི་སྲིད་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་

ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྩོམ་པར་བྱེད་པ། ༣།	ཉེན་ཁར་འཛུད་པ།	= རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་པོའམ་

གལ་འགངས་ཆེ་བའི་བྱ་གཞག་ལྟ་བུ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད་སར་སྦྱོར་བ།

risk arbitrage econ,com ཉེན་ཚོང༌།	= དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་དམིགས་འདོན་བྱས་པའི་ཚོང་

སྡེ་ཞིག་ནས་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ཚོང་སྡེ་གཞན་ནམ། དེ་གའི་ནང་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་རྫས་ཉོ་ཚོང་

བྱེད་པ་དང་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་འཛུགས་པའམ། ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་ལེན་སོགས་བྱེད་ཀྱང༌། འཛའ་

ཚོང་མཁོ་སྒྲུབ་པས་དོན་གོ་མ་བསྒྲུབ་ཚེ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་གྱོང་གུད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་

ཁེ་གཉེར་ཚོང་འབྲེལ་ཞིག

rite of passage	ca འཕོ་ཆོག = རིག་གཞུང་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ན་ཚོད་ལོངས་
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ཏེ། རྒན་གྲས་སུ་འཕོ་བའི་གནས་བབས་འགྱུར་མཚམས་སོགས་སུ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ཞིག

ritornello	mus	འཇོག	= མགྲིན་དབྱངས་གླུ་གཞས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱར་གཏོང་རོལ་དབྱངས་ཐུང་

ངུ་ཞིག

riverscape geol ༡།	ཆུ་ཀླུང་མཛེས་བཀོད།	= ཆུ་བོའ ་ིའགྲམ་ལོགས་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས། ༢།	

ཆུ་ཀླུང་གི་པར་རིས།	= ཆུ་བོ་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་རི་དང་རྩི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་

ཡོད་པའི་འདྲ་པར་རམ་མཚོན་རིས་ཤིག

rlung med རླུང༌།	= བྱེད་ལས་སམ་མཚན་ཉིད་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྙིང་དང༌། ཀླད་པ་

སོགས་སྲོག་རྩ་དཀར་ནག་ལ་གཙོ་ཆེར་གནས་ཤིང༌། ཡུལ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་

བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་མིང༌།

road book trans ལམ་དེབ།	= དམིགས་བསལ་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་དང་། ལམ་ཕྱོགས་ཤེས་

རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུས་སྟོན་དེབ་ཅིག

road sign trans ལམ་རྟགས། = རྒྱུས་སྟོན་ནམ་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་བྱེད་དུ་བཙུགས་པའི་འགྲུལ་ལམ་

ཟུར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག

roadie adm ལམ་གཉེར།	= སྒྲ་གཏུམ་གླུ་གར་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲབ་སྟོན་ནམ། རོལ་དབྱངས་

ཚོགས་པའི་རིགས་ཡུལ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བྱེད་པོ།

roadman ༡།	com ཚོང་བསྐོར་བ། = ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་ཚོང་ཤག་གམ་ཅ་ལག་ཉོ་མི་རྣམས་

འབོད་འགུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་པ་ཞིག ༢།	trans	ལམ་བཟོ་བ།	ལམ་བཅོས་བ།	= རྒྱ་ལམ་

ལྟ་བུ་ཉམས་གསོའ་ིལས་ཀའི་ཆེད་དུ་གླས་པའི་ལས་མི།

roadroller mech ལམ་འཆག་འཕྲུལ་འཁོར།	= བསྐྱར་གསོའམ་གསར་དུ་བཟོ་རྒྱུའི་ལམ་ཁའི་

རིགས་སྙོམས་གནོན་བྱེད་པའི་ཞེང་ཚད་དང་། ལྗིད་ཆེ་བའི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

roadway trans འཁོར་ལམ།	= སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ལམ་གཞུང་ཞིག་

གི་ཆ།

roaming comn བསྐོར་གཏོང༌།	= འགྲུལ་འཁྱེར་ཁ་པར་ནས་རང་གི་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གཏོང་

ལེན་བྱེད་ཚུལ།

robot mech ལྕགས་ཀྱི་མི་ཧྲེང༌།	འཕྲུལ་མི། = རྒྱུན་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པའི་རྙོག་འཛིངས་
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ཅན་གྱི་ལས་རིགས་བྱ་རྒྱུར་འཆར་བཀོད་བྱེད་ཆོག་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

rock climbing	 sport བྲག་འཛེགས། = ཐག་པ་དང་དམིགས་བསལ་མཁོ་བྱད་རིགས་བེད་

སྤྱོད་ཀྱིས་བྲག་རྡོར་འཛེག་པའི་རྩེད་མོའམ་བག་ཡངས་རྩེད་རིགས་ཤིག

rock garden hort བྲག་རྡོའ་ིལམ་རྭ།	= ཞིབ་ཚགས་པོས་སྒྲིག་འཇོག་བྱས་པའི་རྡོ་ཆེན་པོའ་ི

དབྲག་ཏུ་ཚོན་སྣ་བཀྲ་བའི་རྩི་ཤིང་གྱོང་པོ་ཆུང་ངུའི་རིགས་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་སའི་གླིང་གའམ་

ལྡུམ་ར་ཞིག

rocking chair adm འགུལ་ཁྲིའུ།	= རྐང་པའི་ཚབ་ཏུ་གཞུ་ལྟར་འཁྱིལ་བའི་ཤིང་དུམ་ཆ་ཞིག་

གི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་ཁྲིའུ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་གཡོ་འགུལ་སླ་བ་ཞིག

role adm ༡།	བྱེད་སྒོ།	ལས་འགན།	= སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཚོགས་སྡེ། ཡང་ན་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་

ནང་བྱ་དངོས་སམ་གང་ཟག་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་དོན་ནམ་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས། 

༢།	theatr	འཁྲབ་ཆ།	དོན་ཆ།	= གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་སོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཞིག་གི་

འཁྲབ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས།

role model edu,soc མིག་དཔེ།	= མི་གཞན་ལ་བཟང་པོའ ་ིདམིགས་དཔེར་འོས་པའི་

གང་ཟག

roll of honour soc ༡།	ཕུལ་བྱུང་མི་སྣའི་ཐོ་གཞུང༌།	= གནད་དོན་གང་ཡང་རུང་བར་ཁྱད་

དུ་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིམིང་གཞུང༌། ༢།	དཔའ་བོའ་ིདྲན་ཐོ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ས་ཁུལ་

གཅིག་ནས་ཡིན་པའི་མི་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་དམག་འཁྲུག་སྐབས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་དམག་

ཞབས་པའི་མིང་གི་ཐོ་གཞུང༌།

roll-call adm མིང་བཤེར།	= ཐོ་གཞུང་དུ་འཁོད་པའི་མིང་རྣམས་ཚང་མིན་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་

རེ་རེ་ནས་འབོད་ཚུལ།

roller skate sport རྐང་ཤུད་འཁོར་ལྷམ།	= མཐིལ་དུ་འཁོར་ལོ་བསྒར་བའི་ལྷམ་ཞིག

rolling pin xx རྒྱུག་རིལ། སྒྲིལ་ཤིང༌།	= བག་ཟན་ལེབ་མོར་སྒྲིལ་བྱེད་ཤིང་གི་རྒྱུག་རིལ་ཏེ། 

ཟུར་གཉིས་ལ་ཡུ་བ་ཡོད་པའི་མདོང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཉེར་མཁོའ་ིཐབ་ཆས་ཤིག

rolling plan adm འཁོར་སྐྱོད་འཆར་གཞི། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ལག་བསྟར་

བགྱིས་པའི་རྗེས་སུ་འཆར་ཅན་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་དུས་བསྟུན་ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་འཆར་གཞི།
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roman figures lib རོམ་གྱི་ཨང་ཀི།	= གནའ་བོའ་ིརོམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གཟུགས།

roman-fleuve lit མུ་སྦྲེལ་གཏམ་རྒྱུད།	= གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་དུ་མའི་ལོ་མང་པོའ་ི

རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྦྲེལ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་རིང་པོ་ཞིག

roo bar mech མདུན་རུ།	= དུད་འགྲོའ་ིརིགས་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའི་སྐབས་ཆག་སྐྱོན་ལས་

སྐྱོབ་བྱེད་རླངས་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་སྦྲགས་པའི་ལྕགས་ཧྲེང་གི་འགོག་ཆས་ཤིག

roof garden hort ཡང་སྟེང་ལམ་ར།	ཁང་ཐོག་ལམ་ར།	= ཁང་ཆེན་གྱི་ཡང་སྟེང་དུ་སྤྲོ་གསེང་

ངམ། མཛེས་ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ལྡུམ་ར་ཞིག

roof rack trans ཐོག་བང༌།	= དོས་ཆས་ལྟ་བུའི་དངོས་ཟོག་རིགས་འཁྱེར་བྱེད་རླངས་འཁོར་གྱི་

ཐོག་ལ་སྦྲགས་པའི་སྟེགས་སྒྲོམ་ཞིག

rooster ornith ཁྱིམ་བྱ་དེ་ཕོ། དེ་ཕོ།	= རྒྱུན་ལྡན་སྐྱེ་སྤེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཉར་བའི་ནར་སོན་

པའི་ཁྱིམ་བྱ་ཕོའ ་ིརིགས།

root bot རྩ་བ།	= རྩ་དང་ཤིང་སོགས་ཀྱི་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། རྩི་ཤིང་དེ་མི་འགྱེལ་བར་ས་

སྟེང་དུ་བརྟན་པོར་གནས་པ་དང་། ས་འོག་ནས་རླན་གཤེར་དང་སྐྱེ་མེད་ཚྭའམ་བཅུད་རྫས་རིགས་

འདྲེན་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་ནོ།

root crop agric རྩ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་ཏོག	= ས་འོག་ཏུ་ཟ་རུང་བའི་རྩ་བའི་ཕྱིར་དུ་བཏབ་པའི་

སྟོན་ཐོག་གི་རིགས་ཏེ། ཞོག་གོག་དང་ཉུང་མ། ཀ་རའི་ཉུང་མ་ལྟ་བུ།

rose bot རྒྱ་སེ། = སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་གང་སར་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་སྡོང་ཐུང། ལོ་མའི་མཐའ་སོག་

ལེའི་སོ་འདྲ་བ། མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་ཟིང་དམར། ཟིང་དཀར། སེར་པོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ། 

འབྲས་བུ་སེ་བ་དང་འདྲ་བ་རིལ་མོ་ཅན། མེ་ཏོག་ལས་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ་ཞིག

roster adm ༡།	 ལས་བགོས་ཐོ་གཞུང༌།	= ལས་བགོས་འཁོར་རེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཞིག ༢།	 མི་

འགྲོའ་ིཐོ་གཞུང༌།	= ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་མི་

འགྲོའ་ིཐོ་གཞུང༌།

rotation ༡། phys ཀཿ འཁོར་འགྲོས། = བརྟན་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ལ་

སྒོར་མོར་འཁོར་ཚུལ།  ཁཿ	སྐོར་བ་ཆ་ཚང༌།	= བརྟན་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་

ཤིག་ལ་འཁོར་སྐྱོད་ཆ་ཚང་ཞིག ༢། adm རེས་མོས། འཁོར་རེས། = གནས་བབས་ཁྱད་པར་
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བ་ཞིག་གི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོའམ། གང་ཟག་གང་ཞིག་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་

ཞིག་ལ་དེའི་ཚབ་ཏུ་གཞན་ཞིག་བཀོལ་སྟངས།

rotational speed phys འཁོར་ཚད།	= དུས་ཀྱི་རྩི་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྐོར་བ་ཇི་

ཙམ་འཁོར་བའི་ཁ་གྲངས། སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་སྐར་ཆའམ་སྐར་མ་རེ་རེར་འཁོར་ཐེངས་ཇི་ཡིན་

གྱིས་འཇལ་བ་ཡིན།

rototiller mech སླང་གཤོལ། = གློག་བཀོལ་འཁོར་མདའི་སྟེང་ལྕགས་སླང་ཁ་རྣོ་པོ་ཅན་བསྟར་

རིམ་དུ་བསྒར་བ་ཞིག་སྟེ། ས་ཞིང་རྨོ་རྐོ་དང་གསིལ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

rough copy edu རགས་ཟིན།	= གཙང་བྲིས་ཞུ་དག་མ་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་ཟིན་བྲིས།

rough-and-tumble	 adm,pol ར་ལང་ཆ་ལང༌།	 ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད།	 = ལམ་

ལུགས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་འཇོག་མི་བྱེད་ཅིང༌། དྲག་རྒོལ་གྱི་བྱ་ཐབས་མཚོན་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

roughcast archit ༡།	 རྩིང་ཞལ།	= ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གྱང་ལྡེབས་སུ་རྡོ་ཧྲུག་གིས་ཀླུབ་

པའི་འདམ་ཞལ་ཧྲོབ་པོར་བྱུགས་པའི་རྩིག་ངོས། ༢།	རྩིང་ཞལ་བྱུག་པ། = ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་

ཀྱི་གྱང་ལྡེབས་སུ་རྡོ་ཧྲུག་དང་འདམ་ཞལ་ཧྲོབ་པོར་བྱུགས་པ།

roughrider ca རྟ་རྒོད་འདུལ་མཁན།	= འདུལ་སྦྱོང་མ་བྱས་པའི་རྟའམ། རྟ་རྒོད་འདུལ་སྦྱོང་

བྱེད་མཁན།

route ༡།	trans	ཀཿ	ལམ།	= ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སླེབས་པའི་ཆེད་འགྲོ་ས། 	ཁཿ	རྒྱུ་ལམ།	

= སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཡུལ་ལམ། ཡང་ན་

དངོས་ཟོག་རྣམས་འཆར་ཅན་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ལམ་ཞིག ༢།	+*	ཐབས་ལམ།	= བྱ་དངོས་ག་གེ་

མོ་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་བྱ་ཐབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག

route indicator panel trans ལམ་བྱང༌།		ལམ་བརྡའི་བྱང་བུ། = སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་

དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་མདུན་ངོས་སུ་བཀལ་བའི་སྒོ་པང་ཞིག་སྟེ། དེས་འགྲོ་ཡུལ་དང་ལམ་བར་

གྱི་ས་ཚུགས་གཙོ་ཆེ་ཁག་གསལ་སྟོན་བྱེད་དོ།

route march mil ལམ་གཞུང་གོམ་བགྲོད། = ལམ་གཞུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཐག་རིང་

དུ་གོམ་བགྲོད་བྱ་ཕྱིར་དམག་མིའི་ལུས་སྦྱོང་ཞིག
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rowlock naut སྐྱ་རྟེན།	 = གྲུའི་ཟུར་གཉིས་ལ་སྦྲགས་པའི་གཞུ་དབྱིབས་གྱེན་འགྲེང་ཅན་གྱི་

འཁོར་ལྕགས་ཏེ། སྐྱ་བ་རྒྱག་སའི་རྟེན་ཞིག

royalty ༡།	his	རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཐང༌།	= རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཁྱིམ་

མིའི་དབང་ཚད་དམ་གོ་བབས། ༢།	adm	རྩོམ་ཡོན།	བདག་ཡོན། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གསར་

བཟོ་བྱེད་པའམ། རོལ་གདངས་རྩོམ་པ་དང་དེབ་འབྲི་རྩོམ་བྱེད་མཁན་སོགས་ལ་ཐོབ་པའི་བརྒྱ་

ཆའི་དངུལ་འབབ་ཅིག

RSVP   (re’pondez s’il vous plait) adm ལན་གསལ་གནང་རོགས།	= མགྲོན་

འབོད་ལ་ཡ་ལན་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བའི་བསྡུས་ཚིག་ཅིག

rubber stamp adm འགྱིག་ཐམ།	= ཀཿ	གནད་དོན་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་མ་བཏང་བར་

རྒྱུན་ལྡན་ངང་ཆོག་མཆན་གནང་བ།  ཁཿ	ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་མིང་དང། ཚེས་

གྲངས་སོགས་འཁོད་པའི་འགྱིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཆུང་ངུ་ཞིག

rubidium chem རུ་བི་ཌི་ཡམ།	 = དངུལ་མདོག་ལྟར་དཀར་ལ་སྙི་བའི་བུལ་རྫས་ལྕགས་

རིགས་ཤིག རླུང་དང་འཕྲད་ན་འབར་སླ་ལ་ཆུ་དང་འཕྲད་ན་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་སྟོན་པ་ཞིག 

རྡུལ་གྲངས། ༣༧ མཚོན་རྟགས། Rb

rubric law མཚལ་བྲིས་དབུ་ཡིག	= དམིགས་བསལ་འོག་ཐིག་དམར་པོ་བརྒྱབ་པའི་ཁྲིམས་དོན་

ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག་གི་མིང་བྱང་ངམ་འགོ་བརྗོད་ཅིག

rudiment ༡།	adm གཞི་མ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གཞི་རྩའི་

གནད་དོན། ༢།	bio ཞ་ལྷག = སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་ལྟ་བུའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཐོག་མའི་

གནས་སྐབས།

rugby sport རག་བི།	ཨོར་འཐོམ་པོ་ལོ།	= མི་བཅོ་ལྔ་རེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་

སྒོང་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ཕོ་ལོང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་རྡོག་རྡེག་རྒྱག་པ་དང་། འཕུལ་འདེད་བྱེད་པ། 

གཞོགས་གཡས་གཡོན་དུ་ལག་སྤྲོད་བྱེད་པ། ཧབ་ཐོབ་ཀྱིས་འཕྲོག་པའམ་ཕན་ཚུན་འགོག་ཐབས་

བྱེད་པའི་དང་ཞེན་གྱི་རྐང་པོལ་རྩེད་མོ་ཞིག

ruling pol ཐག་གཅོད། = དབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གམ། དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་

དཔོན་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད།
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ruling party pol གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ།	= སྡེ་ཁག་དང་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་

གི་འགན་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག

run riot pol ཟིང་རྒྱུ		གུ	= སྟངས་འཛིན་མེད་པར་སྐད་ཅོར་དང་གཏུམ་སྤྱོད་སྤེལ་བ།

runner-up +* དང་ཉེ།	ཨང་གཉིས་པ།	= འོས་འདེམས་སམ་རྩེད་འགྲན་གྱི་རིགས་ལྟ་

བུའི་ནང་ཨང་ཐོབ་ཀྱི་གནས་རིམ་གཉིས་པར་སླེབས་པའི་འགྲན་རྩོད་པའམ་རྩེད་འགྲན་

པ་ཞིག

running commentary	 jrn བསྟུད་འགྲེལ།	= དམིགས་བསལ་རྩེད་རིགས་འགྲན་སྡུར་

བྱེད་སྒོ་དེ་ཉིད་འགྲོ་མུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐད་ཀར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

ཚུལ་ཞིག

running hand edu རྒྱུག་བྲིས།	འཁྱུག་བྲིས།	= བྲིས་དེབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྣག་སྨྱུག་གམ། ཞ་སྨྱུག་

ཡར་མ་འདེགས་པར་ཡིག་གཟུགས་ཤར་མར་འབྲི་ཚུལ་ཞིག

running head edu,lit མུ་མཐུད་འགོ་བྱང༌།	= ཤོག་ལྷེ་གང་པོའམ་ཤོག་ལྷེ་རེའི་རྒྱབ་མདུན་

གང་རུང་གི་འགོ་ཀླད་དུ་ཤོག་གྲངས་སམ་ཚེས་གྲངས་དང༌། པར་སྐྲུན་མིང་བྱང་ལ་སོགས་པའི་

གནད་དོན་རིགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གི་འགོ་བརྗོད་ཅིག

runway	avia རྒྱུག་ཐང༌། = གནམ་གྲུ་འཕུར་བ་དང་འབབ་པར་བྱེད་སའི་ངོས་སྲ་ཞིང་འཇམ་པ་

དང༌། ས་ཁོད་སྙོམས་པ། ཞེང་དཀྱུས་རིང་བའི་ས་ཁྱོན་གྱི་ཐང་ཞིག

rural soc གྲོང་གསེབ་ཀྱི།	= གྲོང་མཐའི་ས་ཁུལ་དང་འདྲ་བའམ་འབྲེལ་བ།

rush hour trans ཚང་ག་ཆེ་སྒང༌།	 བྲེལ་དུས།	= སྔ་དགོང་གཉིས་ལ་མི་རྣམས་ལས་

ཀར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འཚང་ག་ཆེ་བའི་

དུས་ཟིང༌།

rustication ༡།	 soc གྲོང་གསེབ་ལ་དགའ་ཞེན། = གྲོང་གསེབ་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བ་ལ་རང་

བཞིན་གྱིས་སེམས་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས། ༢།	edu	འཕྲལ་སེལ་ཕྱིར་འབུད།	= གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གནས་སྐབས་རིང་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བའི་

གནས་སྟངས། ༣།	adm མཐར་སྐྲོད།	= གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱང་འབུད་གཏོང་ཚུལ།
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sabbatical leave adm ལས་སེང༌།	ཐོབ་སེང༌།	= དམིགས་བསལ་མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཁུར་མཚམས་འཇོག་གིས། ས་ཁུལ་

གཞན་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་དང་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་ཆེད་གླ་ཡོད་ཐོག་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་དུས་ཡུན་ཞིག

saber-rattling adm དྲག་པོའ་ིསྡིགས་བསྐུལ། = དམག་དཔུང་སོགས་གཏང་རྒྱུའི་སྡིགས་

ར་བསྐུལ་བའི་བྱ་གཞག

sabotage pol ཆེད་མངགས་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་པ།	= རང་གི་ཁ་གཏད་དམ་དགྲ་བོའ་ིལས་དོན་

ལམ་ལྷོང་འགོག་ཐབས་སུ། དེའི་ཁར་དབང་དང་གོ་མཚོན་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཆེད་མངགས་

གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ།

sac biol སྐྱི་ཁུག = དམིགས་བསལ་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སྐྱི་མོའ་ིརྫས་ལས་གྲུབ་པའི་

རྐྱལ་པའམ་ཁུག་མ་ཆུང་ངུ༌།

sack ༡།	agric	སྒྱེ་མོ།	= འབྲས་དང་གྲོ་ཕྱེ། རྡོ་སོལ་ལྟ་བུ་དངོས་རྫས་ཕོན་ཆེན་ལྡུག་པ་དང་སྐྱེལ་

འདྲེན་ཆེད་འགྱིག་དང་ཤོག་བུའམ། ཡང་ན་དངོས་རྫས་སྲ་བོའ་ིརིགས་ལས་གྲུབ་པའི་འཇུ་ལུང་

མེད་པའི་སྒྱེ་མོ།  ༢།	 adm	 ཕྱིར་འབུད།	 གནས་དབྱུང༌།	= ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་རམ་ཁྲིམས་

འགལ་བྱ་སྤྱོད་སོགས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལས་མི་གང་ཞིག་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ནས་ཕྱིར་འབུད་

གཏོང་ཚུལ།  ༣།	his གཏོར་བཅོམ།	= བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ཀྱི་ནོར་རྫས་

རིགས་གཏོར་སྐྱོན་དང་འཕྲོག་བཅོམ་བརྐུས་ཁྱེར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

sacrum anat ཚང་རུས།	མཚང་རུས།	= རྨེད་ཚིགས་དང་གཞུག་ཆུང་བར་དུ་གནས་པའི་ཚིགས་

མཁར་ལྔ་ཅན་གྱི་སྒལ་ཚིགས།

safe conduct adm ཉེན་སྲུང་ལམ་ཡིག	 = ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གནས་

སྐབས་འཇུ་བཟུང་ངམ་ཚུར་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བམ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་

ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

safe seat pol གཏན་ཐུབ་རྐུབ་སྟེགས། = འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མི་མང་གིས་བསྐྱར་དུ་འདེམས་

ཐོན་གྱིས་ས་མིག་དེའི་ཐོག་ཡོད་བཞིན་པའི་ཚོགས་པ་དེས་མུ་མཐུད་འཛིན་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་རྐུབ་
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སྟེགས་ཤིག

safe deposit com བཙན་སར་བཅོལ་འཇོག	= རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བརླག་སྟོར་དང་མེ་

སྐྱོན་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་མེད་སར་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་སའི་དངུལ་ཁང་ངམ་བཅོལ་གནས།

safe deposit box com བཙན་སྒམ།	= དངུལ་ཁང་ནང་རྒྱུན་གཏན་དུ་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་

ཁག་དང་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཟུར་དུ་འཇོག་སའི་ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་

སྒམ་བཙན་པོ་ཞིག

safflower	bot ལམ་གུར་གུམ།	གུར་གུམ།	= འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་རྩི་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། སྡོང་པོའ་ིརིང་ཚད་མི་ཊར་ ༡ ཙམ་འདྲོང་པོར་གྱེས་ཤིང་མདོག་སྐྱ་བོ། ལོ་མ་ལྗང་སེར་སྨད་

ཆས་སྡོང་པོ་བཏུམས་པ། རྩེ་མོ་རྣོ་བ། ཡལ་གའི་རྩེ་མོར་གདུགས་སྐྱེས་ཟིང་དམར་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོ་མོ་

གཉིས་ལྡན། འབྲས་བུ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན་དཀར་ཞིང་མང་བ་ཞིག

saffron bot ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ།	= ལོ་མང་སྐྱེ་པའི་རྩི་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་

དཀར་པོ་རྡོག་གཅིག་དབྱིབས་ཧྲིལ་པོ་སྒོག་གཅིག་མ་དང་འདྲ་བ་ཆེ་ཆུང་ལོ་ཇི་སོང་གི་སྣ་ཚོགས་

པ་སྐྱི་པགས་སྲབ་པོས་བཏུམས་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་མ་ལྗང་ཁུ་ཕྲ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། ཟུར་

གསུམ་དབྱིབས་ཅན། མེ་ཏོག་མུ་དཀར་མདོག འདབ་མ་ཤིན་ཏུ་སྲབ་པ་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ཟེའུ་

འབྲུ་ཕོ་མོ་མཉམ་དུ་གནས་ཤིང། ཕོ་བཞི་རེ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་མདོག་སེར་སྨུག་དྲི་བཟང་འཐུལ་བ་

དེ་ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཟེའུ་འབྲུ་མོ་ཡང་མདོག་སེར་སྐྱ་ཐུང་བ་གསུམ་རེ་ཡོད། དེ་

བཟང་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་གོ།

sagittarius astrol གཞུའི་ཁྱིམ།	= དུས་སྦྱོར་དགུ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་

ལམ་དགུ་པ།

sagittal suture anat སྤྱི་བོའ ་ིརྒྱ་སྲུབས། = མགོ་བོའ ་ིསྤྱི་བོའ ་ིརུས་པའི་སྲུབས་སམ་

མཐུད་མཚམས།

sagittate bot མདའ་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན།	= རྩེ་མོ་མདའ་རྩེ་དང་འདྲ་ཞིང་སྨད་ཆ་མདའ་ཤོག་

འདྲ་བའི་ལོ་མ།

salaried econ ཕོགས་ཐོབ་ཅན།	= ལས་ཀ་ཞིག་གི་གླ་ཕོགས་ལེན་མཁན་ནམ། ཡང་ན་གླ་ཕོགས་

སོྤྲད་དགོས་པའི།



417 sanatorium 

sale com ༡།	 ཚོང་སྒྱུར།	= དངུལ་དངོས་སོགས་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། 

༢།	སྤུས་སྒྱུར།	= དེ་སྔོན་ཐོན་རྫས་རྙིང་པ་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་ཆེད་ཚོང་ཁང་ངམ། 

བཟོ་གྲྭ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་གཏན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་རིན་གོང་ལས་དམའ་བའམ་ཆག་ཡང་དུ་གཏོང་

བའི་དུས་སྐབས་ཤིག

sales clerk	 com ཚོང་རོགས།	 ཚོང་གཡོག	= ཚོང་ཁང་ནང་ཚོང་ཟོག་ཉོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་

རོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གླ་པ།

sales department com ཚོང་སྒྱུར་སྡེ་ཚན།	 = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཐོན་ཟོག་རྣམས་ཚོང་

འགྲེམས་ཀྱི་འགན་ཁུར་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོང་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན།

sales representative com ཚོང་སྒྱུར་སྐུ་ཚབ། = ཀམ་པ་ཎི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོན་ཟོག་རྣམས་

ཚོང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གྱིས། འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་པ་གལ་ཆེ་རྣམས་དང་ཆེད་མངགས་

འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ནས་བསྐོས་པའི་གང་ཟག

sales slip com ཚོང་འཛིན། = ཚོང་ཤག་ཉོ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་དངོས་

པོའ་ིབྱུང་འཛིན་ལྟར་ཚོང་ཁང་ཁྲོད་ཚོང་ཤག་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ཉོས་པའམ། དེར་བཙོངས་པའི་

དངོས་པོ་དང་དེའི་རིན་གོང་རྣམས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོ་འགོད།

sales tax com,econ ཚོང་ཁྲལ། = དངོས་རྫས་ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་རིན་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཅན་

ཞིག་གཞུང་ལ་འཇལ་དགོས་པའི་ཆ།

saliva physiol ཁ་ཆུ།	མཆིལ་མ།	= མཆིལ་མའི་གཤེར་རྨེན་ལས་བྱུང་བའི་ཁའི་ནང་གི་རླན་

གཤེར།

sample com སྤུས་ཚད།	དཔེ་ཚད། = དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གི་སྤུས་ཀ་དང༌། ཁྱད་ཆོས། བཟོ་

དབྱིབས་སོགས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད།

sampler ༡།	embr.	ཚེམ་དྲུབས་སྤུས་ཚད།	= ཚེམ་དྲུབས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དཔེ་མཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

བརྒྱན་པའི་རས་ཆའི་དུམ་བུ། ༢།	adm སྤུས་ཚད་ལྟ་མཁན།	= དམིགས་བསལ་དངོས་པོ་ཞིག་

གི་སྤུས་ཚད་དང་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན།

sanatorium med ནད་གསོ་ཁང༌། = ཡུན་རིང་ནད་ཀྱིས་མནར་ཞིང་བཅོས་ཐབས་དཀའ་བའི་

ནད་པ་རྣམས་གསོ་ཐབས་ཆེད་དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ།



418sanction 

sanction ༡།	adm	བཀའ་འཁྲོལ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྱུར་བཅོས་སམ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་

གཞུང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ལམ་མོས་མཐུན་ཆོག་མཆན། ༢།	 law དམ་བསྒྲགས་བཀའ་ཆད།	= 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཆེད་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་དང་འགལ་

བའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་གཞག་སོགས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་གཞུང་གི་བཀའ་ཆད།

sanctioned budget adm བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས།	= ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གཏང་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ་ཅིག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ཚུལ།

sanctioned budget estimate adm ཚོད་དཔག་བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས། = ལས་དོན་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཟིན་པའི་འགྲོ་གྲོན་རོབ་རྩིས།

sanctity adm ༡།	 རྩ་ཆེན།	 རིན་ཐང་ཅན།	= མིའི་མི་ཚེའམ་འཇིན་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་

གཉེན་སྒྲིག་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་ཞིང་བརྩི་བཀུར་འོས་པའི་རང་བཞིན། ༢།	གཙིགས།	

= གང་ཞིག་རྩ་ཆེན་པོའ་ིརང་བཞིན།

sanctuary adm ༡།	སྐྱབས་ཡུལ།	= གཞན་གྱི་གནོད་འཚེའམ་རྗེས་སུ་བསྙེགས་པའི་དགྲ་བོའ་ི

འཇིགས་ཉེན་ལྟ་བུ་ལས་བྲོས་ཡིབ་བྱ་སའི་གནས་ཡུལ་ལམ་སྐྱབས་བཅོལ་སའི་གནས། ༢།	 རི་

དྭགས་ཚལ།	= ཁྱི་ར་བ་སོགས་ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་ངམ་གནོད་འཚེ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་དང་བྲལ་བའི་

རི་དྭགས་དང་བྱ་བྱིའུ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ།

sandwich course edu སློབ་ཚན་སྤེལ་མ།	= སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྤྱིར་བཏང་སློབ་གཉེར་དང་

མཉམ་དུ་ལག་ལེན་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག

sane psycho རིག་འཚོ་ཟིན་པ། = སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་མཁན།

sanitary adm གཙང་སྦྲའི།	= རང་གི་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་གཙང་མར་ཉར་

ཚགས་ཆེད་མི་ལས་བྱུང་བའི་མི་གཙང་བ་ལྟ་བུ་བྱི་དོར་བྱེད་ཚུལ།

saprophyte bot བམ་འཚོ་རྩི་ཤིང། = ཕྱིའི་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རུལ་

རྩིའི་ནང་འཚོ་བའམ་གནས་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས།

satellite phys,astron འཁོར་སྐར།	= ཕུང་པོ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་འཁོར་ལམ་ངེས་

ཅན་ཐོག་རྒྱུ་བའི་ཕུང་པོ་ཆུང་བ་ཞིག



419 scheduled caste 

saturated air phys ཁེང་རླུང༌། = རླངས་གཟུགས་གཤེར་འགྱུར་དང་གཤེར་གཟུགས་རླངས་

འགྱུར་གྱི་རིམ་པ་གཉིས་དོ་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རླུང༌།

saturday astrol རེས་གཟའ་སྤེན་པ།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་མཐའ་མ།

saturn astron,astrol གཟའ་སྤེན་པ། = གཟའ་དགུའི་དྲུག་པ་དང༌། གཟའ་ལྔའི་སྐབས་དྲག་

གཟའ་གསུམ་ནས་གཅིག

saving econ གསོག་འཇོག	 = དགོས་མེད་དུ་བེད་མ་སྤྱད་པར་བསྲི་ཚགས་བྱས་པའི་དངུལ་

དངོས་དང་དུས་ཚོད་སོགས།

saving account com གསོག་བཅོལ་རྩིས་ཁྲ། = དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངུལ་ཁང་ནས་

དངུལ་སོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ལ་ཕྱིར་འདོན་ནང་འཇུག་ཆོག་པར་མ་ཟད། དངུལ་འབབ་

བཅོལ་འཇོག་ཀྱི་སྐྱེད་ཀའང་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་ཁང་བཅུག་ཁྲ་ཞིག

savings bank com གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང༌། = བཅོལ་འཇོག་བྱུང་བའི་དངུལ་འབབ་མ་

འཛུགས་བྱེད་པ་དང་གསོག་བཅོལ་བྱེད་པོ་དོ་བདག་སོ་སོར་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

དངུལ་ཁང༌།

scalar quantity phys གཞལ་རུང་འབོར་ཚད།	= ཆ་ཚད་གཞལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཕྱོགས་

བཟུང་དུ་མེད་པའི་འབོར་ཆ་ཞིག དཔེར་ན་གདོས་ཚད་དང༌། ཤོང་ཚད་དང༌། མགྱོགས་ཚད་

ལྟ་བུའོ།

scapula anat སོག་རུས།	སོག་པ།	= དཔུང་འགོའ་ིལུས་ཀྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་དབྱིབས་

ཟུར་གསུམ་ཅན་གྱི་རུས་པ།

scattering layer phys གྱེས་འཐོར་རིམ་པ།	= སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོའ་ིའདུས་ཚོགས་ཆེ་བའི་མཚོ་

འོག་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་སྟེ། དེར་སྒྲ་རླབས་རྣམས་གང་སར་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།

scenario ༡།	 adm	 བྱུང་རིམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད།	= རྒྱུ་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་

འཕྲད་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་ལྟ་བུ། 	 ༢།	 lit	 གློག་

བརྙན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི།	= གློག་བརྙན་གྱི་འཁྲབ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཞིབ་ཆ་མིན་པར་སྙིང་

བསྡུས་ཤིག་བྲིས་པ།

scheduled caste ca ཟུར་བསལ་རིགས་སྡེ། = རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཤེས་
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ཡོན་སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སའི་རིགས་ཀྱི་ཚན་པ།

scheduled tribes ca ཟུར་བསལ་ཚོ་སྡེ།	 = རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཤེས་ཡོན་

སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སའི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་པ་ལྟ་བུ།

scheme adm ༡།	འཆར་གཞི།	= ལས་དོན་ནམ་ལམ་ལུགས་སོགས་ལག་བསྟར་དང་བཀོད་སྒྲིག་

གི་རིམ་པ། ༢།	 གཡོ་བྱུས།	= རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཆེད་དུ་གཞན་རྣམས་མགོ་སྐོར་བསླུ་

བྲིད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུའི་འཆར་གཞི།

scholarship edu སློབ་ཡོན།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ཚོགས་པའམ་

སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

school board edu སློབ་གྲྭའི་ལྷན་རྒྱས།	= སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་

ཀྱི་གཟིགས་སྐྱོང་དང་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ས་གནས་འཛིན་སྐྱོང་

ལྷན་ཚོགས།

school inspector edu སློབ་གྲྭའི་རྟོག་ཞིབ་པ། = གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

ཆུ་ཚད་ལེགས་ཉེས་གཟིགས་ཞིབ་ཆེད་གཞུང་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད།

schoolie edu	ཐོན་ཀའི་སློབ་ཕྲུག	ལོ་མཐའི་སློབ་ཕྲུག	= སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭའི་

ཁྲོད་སློབ་གཉེར་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་མ་ཞིག

schwarzschild radius phys ཤཝརྫ་འཁོར་རྒྱ།	 = བུ་ག་ནག་པོའ་ིམཐའ་འཁོར་གྱི་

ཕྱེད་ཚངས་ཐིག་གནས་ཏེ། དེའི་ནང་རོལ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འཐེན་ཤུགས་འོག་འཐོར་ལྷུང་འགྲོ་

བཞིན་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འཐེན་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། བེམ་

གཟུགས་དང་ནུས་ཤུགས་གང་ཡང་ཕྱིར་བགྲོད་མི་ཐུབ་པ་སྟེ་བུ་ག་ནག་པོ་ཞིག་སྐྲུན་ངེས་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་ས།

scorpio	astrol	སྡིག་པའི་ཁྱིམ།	= དུས་སྦྱོར་བརྒྱད་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་

ལམ་བརྒྱད་པ།

scorpius astrol,astron ལྷ་མཚམས།	 = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་བཅུ་

བདུན་པ།

scout adm གདོང་ལེན་རུ་ཁག	= དགྲའི་འགྲོ་འོང་དང་གནས་བབས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་
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རུབ་ཆེད་བཏང་པའི་དམག་མི་ལྟ་བུ།

scrap value adm དོར་རིན།	= བེད་སྤྱོད་ཟད་ནས་དོར་བྱའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཚོད་

དཔག་བྱས་པའི་རིན་ཐང༌།

scrapbook	edu སྦྱར་དེབ།	(གསར་ཤོག་གི་ཚལ་པ་སོགས།) = བྲེག་གཏུབ་བྱས་པའི་གསར་

ཤོག་གི་རྩོམ་ཡིག་དང་པར་རིས་སྦྱར་སའི་ཤོག་ལྷེ་སྟོང་པའི་དེབ་ཅིག

scratch card com འབྲད་བྱང༌།	= ཕྱི་ནས་མི་མངོན་པའི་ཡི་གེའམ་ཨང་གྲངས་ལྟ་བུ་ཡོད་ས་

འབྲད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཤོག་བྱང་ཞིག

scratch file	compt.sc	འཕྲལ་བཟོས་ཡིག་སྣོད།	= ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་ཤིག་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འགའ་རེ་ཉར་འཇོག་ཆེད་བཟོས་པའི་འཕྲལ་སེལ་

ཡིག་སྣོད་ཅིག

scratch line sport འགོ་ཐིག	འགོ་འཛུགས་སའི་ཐིག	= རྒྱུག་རྩལ་ལམ་རྩེད་འགྲན་རིགས་

ཀྱི་ཐོག་མའི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སའི་ཐིག་རིས་ཤིག

screen company com ཁྲལ་ཡང་ཀམ་པ་ཎི།	ཁྲལ་ཆག་ཀམ་པ་ཎི།	= ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གི་

ཁྲལ་དམའ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་བཙུགས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག

screen saver compt. sc ཡོལ་སྲུང༌།	= ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བརྙན་ཡོལ་གྱི་འོད་འགྱེད་རྫས་ལ་

གནོད་སྐྱོན་མི་ཡོང་ཆེད། དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་གློག་སྤར་ནས་བཞག་པའི་དུས་ཡུན་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་རང་འགུལ་གྱིས་བརྙན་ཡོལ་སྟོང་པར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་སྔོན་ཚུད་

ནས་ཆེད་འདེམས་བྱས་པའི་པར་རིས་ཤིག་འཆར་བར་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཆ་

རྐྱེན་ཞིག

screen test theatr བརྙན་ཡོལ་ཚོད་རྒྱུགས།	= ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན་ནམ། 

ཡང་ན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་གི་འཁྲབ་རྩལ་རྒྱུས་ལོན་པའི་ཆེད་དུ་ཚོད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

screenager adm འཕྲུལ་བྱང་ན་གཞོན།	= ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་གཏོང་དང་བརྙན་འཕྲིན་བལྟ་

རྒྱུའི་བརྙན་ཡོལ་དང་མ་བྲལ་བར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་གཞོན་སྐྱེས་གློག་འཕྲུལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་

རིགས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་གོ་རྟོགས་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཞིག

screwdriver mech གཅུས་སྐོར། གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བྱེད། = རྩེ་མོའ་ིཁ་ལེབ་མོའམ་རྒྱ་གྲམ་



422script 

ཅན་གང་རུང་གི་དབྱིབས་བཏོད་པའི་གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག

script lit ༡།	མ་ཕྱི།	= དཔེ་དེབ་བམ་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་ཡིག་གཞི། ༢།	འཁྲབ་

གཞུང༌།	= གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་དང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང༌། ཟློས་གར། གཏམ་བརྗོད་སོགས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བྲིས་པའི་མ་དཔེ་ཞིག

scrotal hernia med རླིག་རླུགས།	= གསང་སྒྲོའ་ིཡན་ལག་གི་རྩ་རྒྱུས་རྣམས་རླིག་ཁུག་ནང་དུ་

རླུགས་པའམ། འབྲས་བུ་སྐྲངས་ནས་རླིག་པའི་ནང་དུ་རླུགས་པ་ལྟར་གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།

scrotum physiol གསང་སྒྲོ། = ཕོ་མཚན་གྱི་གཤམ་དུ་འཕྱང་བའི་རླིག་འབྲས་བཏུམ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱལ་

པ་ལྟ་བུའི་མིང།

scrub nurse med གཤག་བཅོས་སྨན་ཞབས།	= གཤག་བཅོས་ཁང་དུ་སྨན་པར་རོགས་བྱེད་

མཁན་སྨན་ཞབས་པ།

scrutiny adm ཞིབ་བཤེར།	 = གནད་དོན་བྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་པ་དེའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་

རྟོགས་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་དོ་ནན་ཞིག

scuba mech རླུང་སྒམ།	དབུགས་རྐྱལ།	= ཆུ་འོག་ཏུ་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་

པའི་འཁྱེར་བདེའི་རླུང་གི་སྒམ་ཆུང་དང་ཁ་ནས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་ས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

scuba diving sport རླུང་སྒམ་རྐྱལ་རྩལ།	= དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་

འོག་ཏུ་རྐྱལ་བའི་བྱ་གཞག་གམ་རྩེད་རིགས།

sealed bid price com དམ་འབྱར་རིན་སྡུར།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་རིན་གོང་བསྡུར་ཚད་

སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་འགྲན་སྡུར་ཞུགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རིན་གོང་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་མིན་གྱི་དངུལ་འབབ་

གྲངས་འབོར་བཀོད་དེ་འགོད་འབུལ་ཞུ་ཚུལ།

sealed tender com དམ་འབྱར་དང་ལེན།	= དངོས་པོ་དང་ལས་ཀ་གང་ཞིག་གི་རིན་གོང་

བསྡུར་ཚད་ནང་ཞུགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའ ་ིའཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ཐམ་ཀའི་རྒྱས་

བཏབ་པའི་ཡིག་སྐོགས། གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ཉིན་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཚང་འཛོམས་སར་

ཁ་སྔོག་པ་ཡིན།

sealwort bot ར་མཉེ།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་སྦོམ་ལ་རྒྱས་པ་རྡོག་པོ་མང་

པོ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཏེ་ཡོད་པ། སྡོང་པོ་ལྗང་སྐྱ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་བ། 



423 secondary emission 

ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་ལྟར་ཕྲ་ལ་རྩེ་རྣོ་བ་བང་རིམ་བརྩེགས་པ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ལྗང་

ཤས་ཅན་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུར་འཕྱངས་ཏེ་བཞད་པ། འབྲས་བུ་སྲན་མའི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་སྨིན་དུས་ཟིང་

དམར་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།

search for extraterrestrial intelligence (SETI) phys ས་གཞིའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་

ཤེས་ལྡན་འཚོལ་ཞིབ།	= དམིགས་བསལ་གྱི་རླུང་འཕྲིན་སྒྲ་བརྡ་སྤྱད་དེ་འཛམ་གླིང་གི་ཕ་རོལ་

ན་ཡོད་པའི་རིག་སྟོབས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དང་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་པའམ། དེ་དག་རྩད་གཅོད་བྱ་

རྒྱུའི་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག

season-ticket	adm ནམ་དུས་རྒྱས་བཅད་ལག་ཁྱེར།	= མེ་འཁོར་དང་རྩེད་མོའ་ིའགྲན་སྡུར་

ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཐེངས་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་འཛིན་ཤོག

seaweed	bot རྒྱ་མཚོའི་རྩྭ་ཡན།	= འདི་ནི་རྒྱ་མཚོར་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རྩྭ་རིགས་ཤིག་སྟེ། མདོག་

སྔོ་ལྗང་དང་སྨུག་སེར་སོགས་འགའ་ཡོད་པར་ཡལ་ཕྲན་མང་པོའམ་ཉུང་ཤས་གྱེས་པ། གཙོ་བོ་

མཚོ་ཞབས་དང་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་བྲག་རྡོའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེ།

secession	pol	ཕྱིར་འཐེན།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཕྱོགས་སྒྲིལ་མཐུན་ཚོགས། སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་

ཞིག་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཚུལ།

second childhood psycho རྒན་པོ་བྱིས་སྣང༌།	 = ལོ་ན་རྒས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐྱེ་བོ་

འགའ་རེས་སླར་ཡང་ཕྲུ་གུའི་སྣང་བའམ་སྤྱོད་ཚུལ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས།

second class	trans	རིམ་པ་གཉིས་པ།	= མེ་འཁོར་རམ་གྲུ་གཟིངས་སོགས་སུ་སྡོད་གནས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་འབྲིང་བའམ་རིམ་པ་དང་པོའ་ིཐོབ་སྐལ་ལས་དམའ་བའི་མཐུན་རྐྱེན།

secondary colour phys ཡན་ལག་ཁ་དོག	= རགས་ཚོད་ཀྱིས་འབོར་ཚད་གཅིག་མཚུངས་

སུ་རྩ་བའི་ཁ་དོག་གཉིས་བསྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་དོག་ཅིག དཔེར་ན། ལི་ཁྲི་དང་ལྗང་ཁུ། ཡང་

ན་དམར་སྨུག་ལྟ་བུའོ།

secondary education edu འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན།	= ལོ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅོ་བརྒྱད་བར་

གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཞིག

secondary emission phys ཞར་བྱུང་འཕྲོ་འགྱེད། = ཟུངས་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་གློག་

རྡུལ་གྱིས་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་གདོང་ཐུག་རྒྱག་པ་ལས་དངོས་རྫས་དེའི་ཁ་ངོས་ནས་གློག་རྡུལ་
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ཕྱིར་སྤྲོ་ཚུལ།

secondary industry econ རིམ་པ་གཉིས་པའི་བཟོ་ལས།	= ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་རྡོ་

སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཐོན་རྫས་གསར་པ་སྐྲུན་མཁན་གྱི་བཟོ་གྲྭའི་སྡེ་ཚན་ཞིག

secrecy adm,pol སྦ་གསང༌།	གསང་ཐབས།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་གཞན་ལ་མི་མངོན་པར་

སྦ་གསང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

secret agent pol གསང་ཉུལ་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་གཞུང་གཞན་གྱི་གསང་བའི་ལས་དོན་གང་

ཞིག་གི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སོ་ཉུལ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་སྐྱེ་བོ།

secret ballot	adm,pol གསང་བའི་འོས་ཤོག	= འོས་འདེམས་ཀྱི་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཐག་

གཅོད་ཡོང་ཐབས་སུ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་འཕེན་པའི་འོས་ཤོག

secret inquiry adm,pol གསང་བའི་འདྲི་རྩད། = གནད་དོན་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

སླད་གསང་བའི་སྒོ་ནས་དྲི་རྩད་བྱེད་ཚུལ།

secret service pol གསང་བའི་ལས་དོན།	 གསང་ལས།	= གཞུང་ཞིག་རང་གི་སྐོར་སྲུང་

དམག་མི་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གསང་བ་རྣམས་དམ་བསྒྲགས་དང༌། གཞན་གྱི་གསང་བ་རྟོགས་ཐབས་

ཆེད་བཀོད་པའི་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་ཅིག

section	༡།	adm སྡེ་ཚན།	དུམ་བུ།	= ཅ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཆ་ཤས་དུ་མར་དབྱེ་བའམ་

བགོས་པའི་ཆ་ཞིག ༢།	lit	ལེ་ཚན།	= དཔེ་དེབ་བམ་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུམ་བུ་ཞིག

section eight law ༡།	དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།	= གཟུགས་བབས་སམ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནད་

དོན་གྱིས་རྐྱེན་པས་དམག་མི་ཞིག་རྩ་དགོངས་གཏོང་བ། ༢།	 དམག་དབྱུང་ཟིན་མི།	= དམག་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་དོན་འོག་དམག་མིའི་སྒྲིག་ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་བཏང་བའི་

དམག་མི།

section gang adm ལྕགས་ལམ་རུ་ཁག	= མེ་འཁོར་བགྲོད་ལམ་དུམ་ཚན་གཅིག་གི་ལྟ་རྟོག་

དང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པའི་ལས་མིའི་དཔུང་སྡེ།

sectionalism pol ཤོག་ཁག་རིང་ལུགས།	= ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་ཁུར་མེད་

པར་ས་ཁུལ་ལམ། ཤོག་ཁག་གཅིག་རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་དོ་ཁུར་བྱེད་པ།

section-mark lit མཆན་རྟགས།	བམ་ཀྱོག	= མཚོན་རྟགས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་ལེ་ཚན་



425 security council 

གྱི་ཐོག་མར་རམ་ཞབས་མཆན་གྱི་མགོར་འགོད་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག མཚོན་རྟགས། (§)

sector ༡།	econ སྡེ་ཚན།	ཚན་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱེད་སྒོའ ་ིནང་གསེས་ཀྱི་

བྱེ་བྲག་ཅིག ༢།	adm ས་ཁོངས།	= རྒྱ་མཚོའམ་སྐམ་ས་སྤྱི་ཡོངས་ལས་ལོགས་སུ་བཀར་

བའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཞིག

sector fund	econ,com	སྡེ་ཚན་མ་འཛུགས།	= རང་གི་མ་དངུལ་རྣམས་ཚོང་འབྲེལ་ཐ་དད་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་ནང་མ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། མི་མང་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོ་སྐྲུན་མཁན་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་

གིས་ཚོང་ལས་ཀྱི་ནང་གསེས་བྱེ་བྲག་པའམ་བཟོ་ལས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་མ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐུན་

མོང་གི་མ་དངུལ།

secular	soc	ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི།	= ༡། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་མ་འབྲེལ་བའི། 

༢། དགོན་པའམ་ཆོས་སྡེའི་ནང་མིན་པར་དམངས་ཁྲོད་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན།

secular clergy soc སྐྱ་བོའ་ིཆོས་པ།	ཁྱིམ་པའི་ཆོས་པ།	= དགོན་སྡེའི་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་མེད་

པའི་ཆོས་པ།

secular humanism soc ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས།	= ལྷ་ལ་ཡིད་རྟོན་

མི་དགོས་པར་འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་ལ་ལེགས་ཉེས་བཟང་སྤྱོད་དང༌། རང་གི་དགོས་དོན་སྒྲུབ་ནུས་

པར་འདོད་ཚུལ།

secularism soc ༡།	ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་རིང་ལུགས།	= ཆོས་ལུགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་

སམ་ཤེས་ཡོན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མ་འབྲེལ་བ་དགོས་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ། ༢།	 འཇིག་རྟེན་རྐྱང་

པའི་རིང་ལུགས།	= ཆོས་ལུགས་ཁས་མི་ལེན་པའམ། ཡང་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གམ་བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཆོས་དང་མི་སྲེ་བ།

security ༡།	adm	བདེ་སྲུང༌། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྐྱེ་བོ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་གནོད་འཚེ་སོགས་

ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྲུང་སོྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག ༢།	com	བདེ་འཇགས།	= ཀམ་པ་ཎིའམ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཆེ་ཁག་གི་ལས་མི་དང༌། ས་ཁང༌། དངོས་ཟོག་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་མཁན། ༣།	econ 

འགན་སྲུང༌།	= དངུལ་བུན་བླངས་པ་གང་ཞིག་འཇལ་གསབ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྤྲད་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་

བཞག་པའི་ཁང་གཞིས་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་རིན་ཐང་ཅན།

security council pol མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁང༌། = འཛམ་གླིང་
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ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཞི་མཐུན་བདེ་འཇགས་དང༌། དམག་འཁྲུག་བཀག་སྡོམ་གྱི་འགན་ཁུར་ཆེད་

བཙུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

security deposit adm,com འགན་སྲུང་ཟུར་འཇོག	= དངུལ་བུན་གཏོང་ལེན་དང༌། 

ཚོང་འབྲེལ་ཀྱི་བྱ་གཞག ཁང་པ་གཡར་ལེན་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁ་ཆད་དང་གན་རྒྱ་

གཞིར་བཟུང་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་དངོས།

security measure adm,pol བདེ་སྲུང་ཐབས་བྱུས། = གཏོར་རྒོལ་ངན་བྱུས་དང་འཇབ་

རྐུན་སོགས་སྔོན་འགོག་ཚུལ་དུ་སྤྱད་པའི་བྱེད་ཐབས།

security risk pol བདེ་སྲུང་ལ་གནོད་ཉེན་ཅན།	བདེ་སྲུང་ཉེན་ཁ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བདེ་

འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གནོད་གཞི་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ།-

sedition pol སྡེ་དཀྲུག	གཞུང་རྒོལ།	= མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་སྐུལ་

སློང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་བརྗོད་ཚིག་བཀོལ་སྤྱོད།

seduce ༡།	 soc	གཡེམ་བྲིད་བྱེད་པ།	འཁྲིག་སླུ་བྱེད་པ། = དམིགས་བསལ་རང་ཉིད་ལས་ལོ་

གཞོན་པའམ་ཉམས་མྱོང་ཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་གང་ཞིག རང་དང་ལུས་འབྲེལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་

ངན་སྐུལ་བྱེད་པ། ༢།	psycho བསླུ་ཁྲིད་བྱེད་པ།	= སྤྱིར་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་

མེད་པའི་གང་ཟག་དེའི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐབས་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་དེ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ།

see off xx སྐྱེལ་མ།	 ཕེབས་སྐྱེལ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་སའི་ས་གནས་བར་དུ་བསོྐྱད་དེ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།

seed bot ས་བོན།	སོན།	= རྩི་ཤིང་གི་མྱུ་གུའམ་གཟུགས་གསར་པ་གང་ནས་འབུས་པའི་སོན།

segregate pol ལོགས་དབྱེ་བྱེད་པ།	དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་དང༌། ཆོས་ལུགས། མི་

རིགས་སོགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བཟུང་སྟེ་སོ་སོར་དབྱེ་བ།

seismograph mech ས་འགུལ་འཇལ་ཆས།	= ས་ཡོམ་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཟིན་ཐོར་འགོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

seismometer mech ས་འགུལ་སྦིར་ཤུགས་འཇལ་ཆས།	= ས་ཡོམ་རྒྱག་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་

སྦིར་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་ཆས།

seizure	 ༡།	 law བཙན་འཕྲོག = དམིགས་བསལ་གཞན་གྱི་ས་ཁང་རྒྱུ་ནོར་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་
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གང་ཞིག་བཙན་དབང་གིས་འཕྲོག་པའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བདག་དབང་ལེན་པ། ༢།	

med	བརྒྱལ་གཟེར།	= ཀླད་པའི་དབང་རྩར་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློ་བུར་དྲན་མེད་

དུ་བརྒྱལ་བ།

select committee +* འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང༌།	= ལས་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གི་ཐོག་ཞིབ་ཕྲའི་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་དོན་པའམ་

ཆེད་མཁས་མི་སྣའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

selection board adm འདེམས་སྒྲུག་ལྷན་ཚོགས།	= ལས་གནས་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མི་འགྲོ་

འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

selective attention psycho ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་པ།	རྣམ་པར་འདུ་ཤེས་པ།	= གནད་དོན་

གང་ཞིག་ལ་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

self-absorbed psycho རང་ཐིམ།	རང་དོན་སྦུག་འཚང༌།	= རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་དོན་རྩ་ཆེར་

འཛིན་པའམ་སེམས་འཁུར་བྱེད་མཁན།

self-addressed envelope comn རང་གི་ཁ་བྱང་ཁོད་པའི་ཡིག་སྐོགས། = ཡིག་ལན་

གཏོང་སའི་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་བྱང་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཤིག

self-assertion psycho ༡།	རང་འདོད་ཨུ་ཚུགས།	= སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ་ཁས་ལེན་

སོགས་བདེན་པ་དག་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།  ༢།	རང་ཤེད།	= མི་གཞན་ལ་སྣང་མེད་མཐོང་ཆུང་

དང༌། མཐོ་ཤེད་ཀྱི་རང་མཐོང་ཆེ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ།

self-centered phil,psycho རང་དོན་གཉེར་མཁན།	= གཞན་དོན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པར། 

རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་དོན་དུ་གཉེར་མཁན།

self-confidence psycho རང་སྤོབས།	= རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་

དང་གདེང་སྤོབས་ཡོད་པ།

self-conscious psycho རང་ཚོར་སྐྱེན་པོ།	= གཞན་གྱིས་རང་ལ་ཅི་ཞིག་བསམ་མིན་དང་

རང་གིས་ཕྱི་ཚུལ་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཟོད་མ་བདེ་བའམ་ངོ་གནོང་པའི་ཚོར་སྣང༌།

self-contained adm རང་ཚང༌།	རང་མཁོ་རང་འདང༌། = བསྒྲུབ་བྱའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་

དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་རྣམས་གཞན་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པ།
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self-defence +*  རང་སྲུང༌།	= གཞན་གྱི་ཚིག་ངན་སྐྱོན་བརྗོད་དམ་གནོད་འཚེའི་ཉེན་ཁ་

གང་ཞིག་ལས་རང་ཉིད་སྲུང་བའི་བྱ་གཞག

self-determination	+*	རང་ཐག་རང་གཅོད། = གཞན་གྱི་ཐེ་བྱུས་མེད་པར་སོ་སོ་རང་

ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ངམ་ནུས་པ།

self-discovery psycho རང་རྙེད།	རང་ངོ་འཕྲོད་པ།	= གང་ཟག་བྱེ་བྲག་རང་སོ་སོའ་ིརང་

བཞིན་གྱི་གཤིས་སྤྱོད་ངོ་མ་དང༌། སྐུལ་སློང་དངོས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

self-employed econ རང་ལས་རང་གཉེར།	= གཞན་གྱི་ཀམ་པ་ཎི་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལྟ་བུ་

གཞན་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སོ་སོའ་ིརང་ལས་བྱེད་མཁན།

self-esteem psycho རང་མཐོང༌།	= རང་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་དང་འཇོན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་

དང་ཆེ་མཐོང༌།

self-evident	phil རང་གསལ།	= དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་དམ་ཞིབ་ཕྲའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་

སྤྲོད་མི་དགོས་པར་མངོན་གསལ་ཅན།

self-explanatory adm,edu ཁ་རང་དྲགས།	 བཤད་པ་རང་གསལ། = དོན་གང་ཞིག་

གསལ་བཤད་མི་དགོས་པར་གོ་རྟོགས་སླ་པོ།

self-government	 pol རང་སྲིད་རང་སྐྱོང༌།	 ཁྲིམས་འགོ་རང་འཛིན། = གཞན་གྱིས་

བཙན་འགེལ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་གདམ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང༌། ཐོབ་ཐང་མི་མང་རང་

ཉིད་ལ་ཡོད་པ།

self-image psycho རང་སྣང༌། = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིའཇོན་ཐང་དང་

གཟུགས་བྱད་སོགས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་སྣང་མཐོང་ཕྱོགས།

self-reliant adm རང་མགོ་རང་ཐོན་གྱི།	= གཞན་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་ལས་དོན་གྱི་ཐག་

གཅོད་དམ་ལས་ཀ་རང་ངོས་ནས་བྱེད་ཐུབ་མཁན།

self-starter ༡།	mech	 རང་འགུལ་མེ་ལྕགས།	 རང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར།	= ནང་འབར་

འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་འབུད་རྫས་ལ་མེ་སྤོར་བྱེད། ༢།	adm	རང་མགོ་ཐོན་པའི།	རང་

དོན་འཕེར་བའི།	 = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱི་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་

སོགས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་དང་ལས་དོན་



429 seniority 

བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

selling agent com བར་ཁེ་ཚོང་པ།	= བར་ཚོང་ཁེ་འབབ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་ཐོབ་ཆེད་དུ་ཀམ་པ་

ཎི་ཞིག་གི་དངོས་པོ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་སྐྱེ་བོ།

semester edu དུས་ཚིགས།	རྒྱུགས་དུས།	= ལོ་ཕྱེད་སློབ་དུས་ཏེ། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའམ་

མཐོ་སློབ་ཁག་གི་ལོ་གཅིག་གི་སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་ཆ་བགོས་བྱས་པའི་དུས་ཚིགས་ཤིག

semi-autonomous pol ཕྱེད་རང་སྐྱོང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་

སོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འགའ་ཤས་ཡུལ་མི་རང་ཉིད་དང༌། འགའ་ཤས་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་ཁུལ་

གཞན་གྱིས་བྱེད་ཚུལ།

semifinished adm ཕྱེད་ཙམ་ཟིན་པའི།	= ཆ་ཤས་ཙམ་ཚར་ཡང་ཆ་ཚང་མ་ཚར་བ།

seminar ༡།	edu (སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི)ཆེད་དམིགས་འཛིན་གྲྭ། = མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའམ་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་གི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག ཁྱད་ལས་པ་རེ་འགའ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས། 

བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྟེང་ཕན་ཚུན་གྲོས་སྡུར་དང་ཞིབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་

འཛིན་གྲྭ། ༢།	adm བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།	= བརྗོད་གཞིའམ་གནད་དོན་གཅིག་གམ་དུ་མའི་

ཐོག་གང་ཟག་མང་པོ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་གླེང་མོལ།

semirural soc ཕྱེད་གྲོང་གསེབ།	= གང་ཞིག་ཐུན་མོང་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་ཁྱེར་བའི་རང་

སོའ་ིཁྱད་ཆོས་གཉིས་ཀ་ལྡན་པའི།

senate ༡།	pol	གྲོས་ཚོགས་གོང་མ།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་མངའ་སྡེ་དུ་མ་སོགས་སུ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་

གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའམ་རྐྱང་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང༌། ༢། edu (གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་)

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་

གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག

senior	adm ༡།	མཐོ་རིམ།	= གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པའམ་གནས་བབས་མཐོ་བ། ༢།	རྒན་གྲས།	= 

ལོ་ན་རྒན་པའམ་གཞན་ལས་འཛིན་རིམ་མམ་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་བ།

senior citizen soc རྒན་རབས།	མེ་སེར་རྒན་གྲས།	= ལོ་ན་བགྲེས་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་དང་

གོ་གནས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཟིན་པའི་གང་ཟག

seniority adm རྒན་གཞོན་གོ་རིམ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་ལས་ཀའི་གནས་རིམ་མཐོ་བའམ་ལོ་



430sensation 

ན་རྒན་པའི་གནས་བབས་ཤིག

sensation psycho ༡།	ཚོར་བ།	= རང་གི་བདག་རྐྱེན་ལུས་དབང་ལ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རེག་

པ་ལས་བྱུང་བའི་མྱོང་བ།  ༢།	རེག་ཚོར།	= རེག་ནས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་

སོགས་གང་རུང་སྐྱེ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

serial number com ༡།	ཐོན་གྲངས། = ཀམ་པུ་ཊར་དང་པར་ཆས་ལྟ་བུ་བཟོ་གྲྭ་གང་ཞིག་ནས་

ཐོན་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་རིགས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་ཆེད་དུ་དེའི་ཟུར་དུ་བཀོད་པའི་གོ་རིམ་ཨང་

གྲངས་ཤིག ༢།	adm	ཨང་གྲངས།	= ཐོ་གཞུང་ལྟ་བུའི་ནང་གི་བང་རིམ་གྱི་གྲངས་ཀ

serialize lit མུ་སྦྲེལ་བཟོ་བ།	རྒྱུན་སྦྲེལ་བ།	= གློག་བརྙན་དང༌། སྒྲུང་ལྟ་བུ་དུམ་བུར་ཆ་བགོས་

ཀྱིས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་རྒྱང་སྲིང་ངམ་པར་འགྲེམས་བྱེད་པ།

series ༡། adm རིམ་པ་བསྟར་ཆགས།	= གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་མཚུངས་ཀྱི་

བྱ་དངོས་སམ་བྱུང་བ་ཁག ༢།	telecom	མུ་སྦྲེལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ།	= སྔ་རྗེས་སུ་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་བྱས་ཏེ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་རླུང་འཕྲིན་དང༌། གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ནས་རྒྱང་སྲིང་

བྱས་པའི་ལས་རིམ། ༣།	prn	དེབ་ཕྲེང༌། = དེབ་ཁང་ཀམ་པ་ཎི་གཅིག་ནས་བརོྗད་གཞི་གཅིག་

པའི་དཔེ་དེབ་དུ་མ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཚན་པ།

serum	med	ཆུ་སེར།	= ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དང༌། ཚིགས་མིག ཤ་རུས་དོན་སྣོད། ཁྲག་སོགས་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་ཅིང༌། མདོག་དམར་སེར་ཆུ་ལྟར་སླ་ལ་འབྱར་བག་རྩི་ཅན་གྱི་གཤེར་རྫས། མཁྲིས་པའི་

དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག

service centre mech མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་ཁང༌།	= སྣུམ་འཁོར་གྱི་རིགས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ས་

དང་ཆ་ལག་བཙོང་ས།

service charge com ལས་གླ།	ཞབས་ཞུའི་གླ་ཆ།	= ཟ་ཁང་ངམ་མགྲོན་ཁང་ནང་གི་དངུལ་

འཛིན་ཐོག་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲོན་པོའ་ིསྣེ་ལེན་ལྟ་བུ་ལས་ཀའི་ཞབས་ཞུ་གང་ཞིག་གི་རིན་

འབབ་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་དངུལ་འཕར་མ། ཡང་ན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་

དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྲད་རྒྱུའི་

དངུལ་འབབ།

service contract adm ཞབས་ཞུའི་ཆོད་གན། = ཀམ་པ་ཎི་གང་ཞིག་གིས་བཟོ་བཅོས་དང་



431 settlement 

བརྗེ་གསབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁག་གི་དུས་ཚེས་ཡོལ་བའི་རྗེས་སུ་ཅ་དངོས་དེར་བདག་གཅེས་དང་

བཟོ་བཅོས་ཆེད་བཞག་པའི་ཆོད་གན།

service industry com ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁང༌།	= ཐོན་སྐྱེད་མཁོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་མིན་པར་ཞབས་

ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་མཁན་གྱི་ཁེ་ལས་པ།

service mark com ཞབས་ཞུའི་ལས་རྟགས།	= མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་

མཁན་ཀམ་པ་ཎིའམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་བེད་སྤྱད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག

service road trans ཟུར་ལམ།	= གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་

དང༌། ཚོང་ཁང༌། ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆུང་ཞིག

serviceman	༡།	mil དམག་ཞབས།	= དམག་ཞབས་ཁོངས་ཡོད་བཞིན་པའི་གང་ཟག ༢།	adm	

ཞབས་ཞུ་བ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་བཟོ་བཅོས་དང་དེའི་ཡོ་ཆས་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་

སྐྱེ་བོ།

sesame	bot	ཏིལ།	= འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་ལོ་ཏོག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་ལྗང་ནག་ཅུང་སྦོམ་

ལ་བ་སྤུས་ཁེངས་ཤིང་འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་བ། མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡ ཙམ་ཡོད་པ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒོང་

དབྱིབས་ནར་མོ་རྩེ་ཕྲ་བ་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སྡོང་པོའ་ིསྟོད་ཕྱོགས་ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་

དཀར་པོའམ་སྔོ་སྨུག་འཆར་བ། གང་བུ་འཇོང་ནར་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འབྲས་བུའམ་འབྲུ་གུ་འཇམ་

ལེབ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན་ཆུང་ངུ་མང་པོ་འདོགས་ཤིང། འདི་ལ་ཏིལ་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་རིགས་

གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན།

session ༡།	adm	ལས་དུས།	= ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བྱེད་པའི་སྐབས་བཏང་བའི་དུས་ཡུན། 

༢།	pol ཚོགས་དུས།	= གྲོས་ཚོགས་དང་ཁྲིམས་ཁང་ལྟ་བུའི་གཞུང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་སམ། 

ཡང་ན་ཚོགས་འདུ་དེ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན།	༣།	edu སློབ་དུས།	= གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའམ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ཉིན་གཅིག་གམ་ལོ་གཅིག་ནང་འཛིན་གྲྭ་འཚོག་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད།

setback adm གེགས་བྱེད་པ།	དོ་ཕོག་གཏོང་བ།	= དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་སྔོན་ཐོན་ཡར་

རྒྱས་ལ་འཐུས་ཤོར་གཏོང་བའམ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ།

settlement ༡།	adm འགྲིག་འཇགས།	 	ཞི་འགྲིག = སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་དབར་



432settlement date 

གྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་གི་མཐའ་མའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་མཐུན་ཞིག ༢།	soc གཞིས་ཆགས།	

= དམིགས་བསལ་དེ་སྔ་མི་ཉུང་ཤས་ཙམ་གནས་པའམ། ཡང་ན་མི་མེད་སར་མི་སྡེ་གསར་དུ་

འབྱོར་ཏེ་འཚོ་གནས་ཆེད་གནས་བཅའ་ས། ༣།	 com བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། = བུ་ལོན་སྤྲོད་

འཇལ་གཙང་དག་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

settlement date com སྤྲོད་ལེན་དུས་ཚེས།	= ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་

བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་དངོས་དང༌། གཏའ་མ་སོགས་སྤྲོད་ལེན་གཙང་སེལ་དགོས་པའི་ཟླ་ཚེས།

severance adm ༡།	འབྲེལ་བ་མཚམས་འཇོག	= སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་མམ་འབྲེལ་

གཏུག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢།	ལྷུ་ལག་ཁ་བྲལ།	= མཉམ་དུ་འབྱར་བའི་ཆ་ལག་

ལྟ་བུ་དུམ་བུར་གཅོད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

severance pay adm  ཞབས་ལོའ ་ིགུན་གསབ།	= ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ནས་ལས་

མེད་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་དེ་སྔའི་ལས་རྒྱུན་ལ་གཞིགས་ཏེ། གུན་གསབ་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་པའི་

དངུལ་འབབ།

severance tax econ བཏོན་ཁྲལ།	= མངའ་སྡེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་ཆེད་བཏོན་པའི་རྡོ་

སྣུམ་དང༌། རླངས་རྫས་ལྟ་བུ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ལ་འགེལ་བའི་ཁྲལ།

sewage environ ༡།	བཙོག་ཆུ།	= ཆུ་བཙོག་པ་དང་མིའི་གཅིན་པ་ལྟ་བུ། ༢།	བཙོག་ཆུའི་ཡུར་བུ། 

= ཁང་པའི་ནང་ནས་གསང་སོྤྱད་ཀྱི་མི་གཙང་བའི་རྫས་ལྕགས་མདོང་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཐག་རིང་

དུ་འདྲེན་ལམ་གྱི་མ་ལག

sewage works environ བཙོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་བྱེད་ས། = རྫས་སྦྱོར་བྱས་པའི་བཙོག་ཆུ་

རྣམས་ལུད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའམ་གཙང་སེལ་བྱེད་སའི་ལས་གྲྭ།

sexism soc ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད།	= ཕོ་མོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་ལ་སྐུར་འདེབས་སམ་དབྱེ་

འབྱེད་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

share holder com ཤེར་བདག = བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་མ་རྩའི་

ནང་མ་ཤེར་འཛུགས་མཁན།

share index com མ་ཤེར་རེའུ་མིག = མ་ཤེར་གྱི་རིན་གོང་འཕར་ཆག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་

ཕྲ་གསལ་བའི་རེའུ་མིག



433 short-circuit 

share issue com མ་ཤེར་གསར་འགྲེམས།	 = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་མ་ཤེར་

གསར་པ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སྐབས།

shaula astrol སྣྲུབས།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་བཅུ་བདུན་པ།

shipping naut གྲུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན།	= དངོས་ཟོག་དང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་གྲུའི་ནང་ས་གནས་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་འོར་འདྲེན་གྱི་བྱ་གཞག

shipyard	naut གྲུ་གཟིངས་བཟོ་ས།	= གྲུ་གཟིངས་བཟོ་བཅོས་དང་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ས།

shock wave phys སྦིར་རླབས།	= སྒྲའི་མྱུར་ཚད་ལས་མགྱོགས་པའི་གཟུགས་ཕུང་ཞིག་གི་

འགུལ་སྐྱོད་དམ། ཡང་ན་འབར་གས་དང་ས་ཡོམ་ལྟ་བུ་གང་རུང་ཞིག་གིས་རྐྱེན་པས་རླུང་ཁམས་

ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སམ་ཚ་དྲོད་འཕར་སྣོན་བྱུང་བའི་རླབས་ཤིག

shoot bot མཆེ་བ།	སེའུ།	= ས་བོན་དང་རྩི་ཤིང་གི་ལོགས་ནས་མྱུ་གུ་དང། ལོ་མ། ཡལ་ག་སོགས་

གསར་དུ་འབུས་པའི་ཆ།

shopping center com ཚོང་གནས།	ཁྲོམ་འདུས་ཁང།	= ཚོང་ཁང་འདྲ་མིན་ཁག་མང་པོ་

དང༌། ཟ་ཁང༌། དངུལ་ཁང་སོགས་ཉོ་ཆ་དང་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་པའི་སྒོ་ར།

short list adm ༡།		འདེམས་ཐོ།	= ལས་ཀའི་ས་མིག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་

ཁོངས་ནས་ལེགས་གྲས་ཉུང་ཤས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢།	 འདེམས་ཐོའ་ིནང་

འཇུག་པ།	 = ལས་ཀའི་ས་མིག་དང་བྱ་དགའ་སོགས་ཀྱི་འོས་གཞིའི་མཐའ་མའི་མིང་གཞུང་

ནང་དུ་འཇུག་པ།

short term	+*	ཡུན་ཐུང༌།	དུས་ཐུང་གི།	= དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་རིང་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པའི་

དུས་ཡུན།

short time com དུས་ཐུང༌།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ནས་ལས་ཀའམ་ལས་མི་རྣམས་ལ་སྤྲད་རྒྱུའི་ལས་

གླ་སོགས་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་ཡུན་

ལས་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས།

shortage adm དཀོན་པོ།	ཉུང་སྐྱོན།	= དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འདང་ངེས་

མེད་པ།

short-circuit electr གློག་ཡན། = གློག་རྒྱུན་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ནང་གློག་སྐུད་ཕན་ཚུན་དབར་
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སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་སྟངས་ནོར་བའམ་གློག་སྐུད་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་གློག་

ལམ་ནོར་བའི་སྐྱོན།

shortfall adm,econ ཉུང་སྐྱོན།	= རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིདངུལ་འབོར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མ་

འདང་བའི་སོྐྱན།

shorthand ling མགྱོགས་བྲིས།	བསྐུངས་ཡིག	= མཚོན་རྟགས་དང་བསྡུས་ཚིག་སོགས་སྤྱད་

དེ་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཐོག་འབྲི་ཐབས།

short-handed adm མི་ལག་ཉུང་བའི།	མི་ཆ་ཉུང་བའི།	= ལས་བྱེད་དང་རོགས་པ། ཡང་ན་

རྩེད་མོ་བའི་གྲངས་འབོར་དགོས་མཁོའམ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་ཉུང་བའི།

short-term loan econ དུས་ཐུང་བུ་ལོན།	= དངུལ་ཁང་སོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་དུས་

ཡུན་ལོ་གཅིག་གམ་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་ཐུང་བའི་བུ་ལོན།

show cause order law རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད་བཀོད་ཁྱབ། = ཁྲིམས་དཔོན་ནས་ཐག་

གཅོད་དམ་བཀོད་ཁྱབ་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་འདོན་བྱེད་པའི་

ཆེད་དུ། གྱོད་ཡའི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་

བཀོད་བྱུས་སྟོན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག

show of hands adm,pol ལག་རྐྱོང་འོས་བསྡུ།	= གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་

ཐག་གཅོད་ཆེད་ལག་པ་བརྐྱངས་པའི་གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་བརྩིས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་

པའི་འོས་བསྡུའི་རྣམ་པ་ཞིག

show-case com ༡།	གཤོམ་སྒྲོམ།	= དམིགས་བསལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་

སུ་དངོས་པོ་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་སའི་ཤེལ་ཁྲ་ཅན་གྱི་སྒྲོམ། ༢།	སྒྲིག་གཤོམ།	= སྐྱེ་བོའ་ིནུས་རྩལ་

ལམ་དངོས་པོའ་ིསྤུས་ཚད་རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་གཤོམ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

show-off soc ངོམ་གསོ་བྱེད་པ།	ངོམ་པ།	= རང་གི་སྤུན་ཉེ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྐྱེ་བོའམ་

དངོས་པོའ་ིརིགས་ལ་གཞན་གྱིས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤོབས་ཉམས་ཆེན་པོས་ངོམ་སྟོན་བྱེད་པ།

showpiece com རྩེད་ཕུད་གཤོམ་སྟོན།	དཔེ་ཕུད།	= འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་

དངོས་པོའ་ིདཔེ་མཚོན་ལེགས་ཤོས་སམ་དྲག་ཤོས་ཤིག

show-room com སྒྲིག་གཤོམ་ཁང༌།	= དམིགས་བསལ་མོ་ཊ་དང་གློག་ཆས་ལྟ་བུ་ཚོང་ཟོག་
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རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སར་གཤོམ་སྟོན་བྱེད་སའི་ཚོང་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག

show-stopper ༡།	 theatr	 ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ལྟད་མོ།	= ལྟད་མོ་བས་དགའ་བསུའི་

བསྔགས་བརྗོད་ཐོབ་ཅིང་ཧ་ཅང་ཡིད་དབང་འགུགས་ནུས་ཀྱི་ཁྲབ་སྟོན་ཞིག ༢།	psycho	མཚར་

སྡུག་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།	= ཚང་མའི་དོ་སྣང་སླེབས་ཤིང་ཡིད་མགུ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་མཚར་སྡུག་

ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་གང་ཟག

showy psycho ༡།	ཧར་པོ།	= གཞན་གྱི་དོ་སྣང་སླེབས་ཕྱིར་ཁ་དོག་གི་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ་དང་

གཟུགས་དབྱིབས་ཆེ་བ། ཡང་ན་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཞན་གྱི་དོ་སྣང་འགུག་པ། ༢།	མཆོར་

དགའ། = སྙིང་པོ་མེད་པར་ངོམ་འདོད་ཆེ་བའི་སྣང་ཚུལ།

shut in adm ༡།	 ནང་དུ་བཀག་པ།	= རྒྱུན་ལྡན་ཁང་པའི་སྒོའམ་རྒྱལ་སྒོ་སོགས་དམ་པོར་

བརྒྱབ་སྟེ། སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གནས་དེ་ནས་ཕྱིར་འཐོན་དུ་མི་འཇུག་པ། ༢།	ནང་དུ་

འཁར་བ།	= ཡོ་བྱད་དམ་སྣོད་རིགས་ཀྱི་ཁ་རྒྱག་སྐབས་ལུས་པོའམ་དངོས་པོའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་

དེའི་ནང་འཚུད་པ།

shut out adm ཕྱི་རུ་བཀག་པ།	 = ཁང་པ་ལྟ་བུ་ས་ཁུལ་གང་ཞིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བཀག་

འགོག་བྱེད་པ།

shuttle diplomacy adm,pol འཁོར་སྐྱོད་རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས། = སྲིད་གཞུང་ཕན་

ཚུན་དབར་གྱི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དབར་གྲོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སམ་

དུ་མའི་དབར་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གིས་གོ་བསྡུར་ཡོང་ཐབས།

shuttle service trans ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར།	= མཚོ་ལམ་དང་ས་ལམ། མཁའ་

ལམ། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཅས་བརྒྱུད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་གྱི་མིའམ་དོས་ཆས་སོགས་

གཏན་འཁེལ་བཟོས་པའི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་བར་ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག

shylock econ ༡།	ཧམ་ཅན་བུན་བདག = ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་ལ་ཧམ་ཤེད་ཆེ་བའི་བུན་བདག ༢།	

ཤ་ལོག་ལེན་པ།	བུན་སྐྱེད་ཚད་བརྒལ་ལེན་པ།	= དངུལ་སྔ་གཡར་བྱས་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་སྐྱེད་འབབ་ལེན་པ།

siameasa ginger bot སྒ་དམར། = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། རྩ་བ་སེར་ཞིང་དྲི་ཞིམ་ལ་དབྱིབས་སོགས་སྒ་སྐྱ་དང་མཚུངས། སྨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་གྱོང་
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ལ་མང་བ། ཕྱི་པགས་བར་རིམ་དུ་མ་ལྡན་པ། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་འདྲོང་ཤིང་ཡལ་ག་མེད་པ། ལོ་མ་རེས་

མོས་སྨྱུག་ལེབ་ཅན་སྡོང་པོའ་ིམཚམས་ནས་སྨད་ཆས་སྡོང་པོ་བཏུམས་ཏེ་གྱེས། མེ་ཏོག་སྙེ་དབྱིབས་

དཀར་ཤས་ཆེ་ལ་དམར་མདངས་ཅན་ཞིག

sick pay adm ནད་ཕོགས།	=   ནད་མནར་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བཅར་མི་ཐུབ་པའི་ལས་མི་ལ་སྤྲད་

རྒྱུའི་གླ་ཕོགས།

sickbay naut གྲུའི་སྨན་ཁང༌།	གྲུའི་ནད་གསོ་ཁང༌།	= དམིགས་བསལ་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་ནད་

པའི་ཆེད་དུ་ཉལ་ཁྲི་ཡོད་པའི་ཁང་མིག

sickness benefits adm ནད་པའི་གུན་གསབ།	= ཉིན་གསུམ་ལས་མང་བའམ་ཟླ་བ་དྲུག་

ལས་ཉུང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་ནད་དགོངས་ཞུ་མཁན་ལས་མི་ཞིག་ལ་གཞུང་ནས་སྤྲད་རྒྱུའི་བདུན་

ཕྲག་རེ་རེའི་གླ་འབབ།

side deal adm,law ཟུར་རྒྱན་མཐུན་གྲོས།	ཟུར་འཇོག་གྲོས་མཐུན།	= ཕྱོགས་གཉིས་དབར་

གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བཞག་པའི་སྤྱིར་བཏང་མཐུན་གྲོས་ཤིག་ལས་ལོགས་སུ་བཞག་པའི་གཉིས་

ཕན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

side dress	agric	ཟུར་ལུད་རྒྱག་པ།	= སྐྱེ་བཞིན་པའི་སྟོན་འབྲས་སྡོང་པོའ་ིརྩ་བའི་ཉེ་འགྲམ་

གྱི་སའི་ནང་ངམ་སྟེང་དུ་ལུད་རྒྱག་པ། 

side effect med ཞོར་གནོད།	ཞོར་ཕོག	= ནད་གང་ཞིག་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་བཏང་བ་ལས་

ནད་ལ་ཕན་པའི་ཞར་ལ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན། 

side impact adm གཞོགས་ལེན་ནུས་པ། = འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་ནས་

བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ་དེའི་ནང་སྡོད་མཁན་ལ་གནོད་སྐྱོན་འགོག་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས།

side mirror mech (མོ་ཊའི་)	གཞོགས་ཀྱི་མེ་ལོང༌།	= ཁ་ལོ་པས་མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་

པོ་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་མོ་ཊའི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤེལ་སྒོ།

sideband telecom གཞོགས་རླབས།	= རྒྱང་འཕྲིན་ལས་རིགས་ནང་ཁྱེར་རླབས་ཤིག་གི་གློག་

བརྡའི་འགྱུར་ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་རུང་དུ་གནས་པའི་ཟློས་

ཕྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཞིག

side-line sport གཞོགས་ཐིག	= རྩེད་ཐང་གང་ཞིག་གི་དཀྱུས་ཟུར་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་
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ཀྱི་ཐིག

sight drafts com མིག་མཐོང་ཌབ་འཛིན།	= འཛིན་དེ་ཉིད་མིག་སྟོན་བྱུང་མ་ཐག་དངུལ་

འབབ་སྤྲད་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡི་གེ་ཞིག

sight gag theatr མིག་མཐོང་དགོད་བྲོ།	= ལྟད་མོའ་ིནང་འཁྲབ་སྟོན་པས་ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་

ལས་མིན་པར་ཕྱིའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བཞད་གད་སློང་ཚུལ།

sigmoid colon physiol གཉེ་མ། = ལོང་གའི་གཞུག་དང་གཞང་གི་མགོ་གཉིས་བར་གྱི་ཆ་

ཤས་ཀྱི་མིང་སྟེ། རྒྱུད་བཞི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། གཉེ་མ་ནི་སྲིན་ལོང་གི་གཞུག་ནས་གཞང་ནག་

པོའ་ིབར་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་ཟེར། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

sign away law རྩིས་སྤྲོད་མིང་རྟགས་འགོད་པ། = ཡིག་ཆར་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཁར་དངོས་

སམ་དབང་ཆ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པ།

sign board ༡།	 com	 སྒོ་བྱང༌། = ཚོང་སྡེའམ་ཐོན་སྐྱེད་དངོས་པོའ་ིརིགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་

སམ་མིང་སྟོན་སའི་གླེགས་བུ་ཞིག ༢།	 trans	 བརྡ་བྱང༌། = འགྲུལ་ལམ་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་རྒྱུའི་

བརྡ་རྟགས་འཁོད་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག

sign in adm འབྱོར་ཐོ་འགོད་པ།	= རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀ་སོགས་སུ་ངོ་འབྱོར་གྱི་ཐོ་འགོད་བྱ་ཆེད་

ཐོ་གཞུང་ནང་མིང་རྟགས་འགོད་པ།

sign off adm ༡།	ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བ།	= གློག་འཕྲིན་དང་ཡི་གེ བརྙན་འཕྲིན། རླུང་འཕྲིན་

སོགས་མཇུག་མཚམས་བསྡུ་བ། ༢།	ཡིག་ཐོག་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ། = ཡིག་ཐོག་ནས་ལས་

དོན་གང་ཞིག་བྱ་འཐུས་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆའམ། མོས་མཐུན་ཆོག་མཆན་གནང་

བའམ་སྤྲོད་པ།

sign on adm ༡།	མོས་མཐུན་གྱི་མིང་རྟགས་འགོད་པ།	= དམིགས་བསལ་གན་རྒྱའི་ཐོག་མཚན་

རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་བྱེད་པ། ༢།	ལས་ཀར་འཇུག་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་

རང་གི་ལས་མི་ལྟ་བུར་འཇོག་པའམ་ལས་ཀ་ངེས་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ།

sign up adm མིང་རྟགས་འགོད་པ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་

པའམ་ལེན་དུ་འཇུག་པ།

signal-box trans བརྡ་ཁང༌། = མེ་འཁོར་ལ་བརྡ་ལན་གཏོང་སའི་ལྕགས་ལམ་ཟུར་གྱི་ཁང་པ།



438signalment

signalment	comn	ངོ་རྟགས་འགྲེལ་བཤད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་བྱེད་པའི་

གཟུགས་བྱད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ། 

signatory pol མིང་རྟགས་འགོད་པོ།	ས་རྟགས་འགོད་མཁན།	= ཆིངས་ཡིག་གམ་གན་རྒྱར་

མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་འབྲུ་དོན་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ། གཞུང་ངམ་གང་

ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

signature file	compt.sc མིང་རྟགས་ཡིག་སྣོད། = གློག་འཕྲིན་གྱི་མཐར་སྐྱེ་བོ་སོ་སོའ་ིམིང་

དང་ཁ་བྱང་འགོད་ས།

signature loan com,econ མིང་རྟགས་བུ་ལོན། = བུ་ལོན་ལེན་མཁན་གྱི་མིང་རྟགས་མ་

གཏོགས་གཏའ་མའི་རིགས་གང་ཡང་འཇོག་མི་དགོས་པར་གཡར་སྤྲོད་བྱས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག

silent auction com མངོན་མེད་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར།	 = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་རྒྱུར་རིན་

འབབ་ཇི་སྤྲོད་ཡིག་སྐོགས་ཁ་སྦྱར་ཏེ་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ཞིག

silk-screen prn དར་གསང་པར་མ།	= དར་རས་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་པའི་

པར་མ།

silver ceiling soc ལོ་ན་དབྱེ་འབྱེད།	= ལས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་

རྒན་གྲས་དང་ལས་ཀར་གསར་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་རྒན་གྲས་ལ་ཉེ་རིང་གི་ལྟ་ཚུལ།

silver metall དངུལ།	= ཁ་དོག་དཀར་ལ་ཧ་ཅང་གཉོད་སྣ་བཟང་བ། རྡུང་སྣོན་རུང་བ། དྲོད་དང་

གློག་གི་རྒྱུ་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༤༧  མཚོན་

རྟགས།  Ag  

silver jubilee	his	ཉེར་ལྔའི་དུས་དྲན།	= དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།

silver lining psycho རེ་བའི་སྐྱ་མདངས།	དངུལ་མདངས།	= དཀའ་ངལ་དང་འགལ་རྐྱེན་

མང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་རེ་བ་འབྱིན་པའི་རྐྱེན།

silver medal +* དངུལ་གྱི་རྟགས་མ།	= རྒྱུན་ལྡན་འགྲན་སྡུར་ནང་གནས་རིམ་གཉིས་པ་ལོན་

པར་བྱ་དགའ་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་མདོག་དང་འདྲ་བའམ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མ་ཞིག

silver service soc དངུལ་སྤྱད་ཞབས་ཞུ།	= དམིགས་བསལ་གསོལ་སྟོན་སྐབས་དངུལ་གྱི་ཐུར་



439 sine die 

མ་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱད་དེ་མགྲོན་པོར་བཟའ་བཏུང་འདྲེན་སྟངས་ཤིག

silver-smith ca དངུལ་མགར།	དངུལ་བཟོ།	= དངུལ་ཆས་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་དང༌། བཟོ་བཅོས། 

ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

silverweed bot གྲོ་མ།	= གྲོ་མ་ཞེས་བྱ་ཁ་ལུང་སྐྱེ། ལོ་མ་སྔོ་སྐྱ་འོག་དཀར་ཅན། ལོ་སྡོང་ས་སྟེང་

ཁྱབ་པར་བདལ། ངར་བ་དམར་པོ་དྲ་བ་བརྐྱང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ་མདངས་དང་ལྡན། རྩ་བ་རྡོག་པོ་

རིལ་མ་འདྲར། སྟོན་གྲོ་བཟང་ལ་དཔྱིད་གྲོ་ངན། ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ལོ་མང་ངམ་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་

སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་མེ་ཏོག་འདབ་མ་བཞི་ཅན་ཡིན་པར་སྣང།

SIM card comn སིམ་བྱང༌།	= འཁྱེར་བདེའི་ཁ་པར་དེའི་བདག་པོ་ངོ་འཕྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་བྱང་བུ།

simple interest com མ་སྐྱེད་རྐྱང་པ།	= མ་འཛུགས་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་མ་རྩའི་དངུལ་འབོར་

ལ་སྐྱེད་ཀ་དགོས་པ་ལས་སྐྱེད་འབབ་ལ་སྐྱེད་ཀ་འཇལ་མི་དགོས་པའི་འགྲོ་སྟངས།

simple-hearted soc སེམས་ཆུང༌།	ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ།	= རྒྱུད་དྲང་ཞིང་ཁ་གསལ་ལ་

གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ།

simplify	+*	ལས་སླ་རུ་གཏོང་བ།	སྟབས་བདེ་བཟོ་བ།	= ཤེས་རོྟགས་སླ་བའམ་བྱེད་སྟབས་བདེ་

རུ་གཏོང་བ།

simplism xx སླ་བཅོས། = ལས་དོན་མགོ་རྙོག་པོ་གང་ཞིག་ལས་གཡོལ་ཐབས་སམ་ལྡོག་འདོད་

ཀྱི་ངང་ཚུལ།

simulcast telecom ཅིག་ཅར་རྒྱང་སྲིང༌།	= འཕྲིན་ལམ་དུ་མའམ་སྐད་རིགས་སྣ་མང་ཐོག་

དུས་གཅིག་ཏུ་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་གཉིས་ཀའི་ནང་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག

simultaneous +* དུས་མཉམ་པའི།	ཅིག་ཅར་དུ། = བྱ་བའམ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ་

དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བའམ་སྒྲུབ་པའི།

sin tax econ སྡིག་ཁྲལ།	= སྤྱི་ཚོགས་དང་གང་ཟག་སྒེར་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་གཞིའི་རྒྱན་རྩེད་

དང༌། ཆང་རག ཐ་མག་སོགས་ལ་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ་ཞིག

sine die pol དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར། = གྲོས་ཚོགས་ལྟ་བུ་སླར་ཡང་འཚོག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

གཏན་འབེབས་མེད་པ།



440sine prole

sine prole	ca བུ་རྒྱུད་མེད་པ།	བུ་ཕྲུག་མེད་པ།	= རང་ཉིད་ལ་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མེད་པ།

sine quo non adm དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན།	དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་

པར་སྔོན་འགྲོའ་ིདགོས་མཁོ་འམ་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན།

sinecure adm ལས་མེད་ཀྱི་གནས་བབས།	འགན་མེད་ཁེ་ཕན།	= འཆར་ཅན་གྱི་ཡོང་འབབ་

ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱང༌། ལས་ཀ་ཅི་ཡང་མེད་པའམ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་པའི་གོ་གནས་སམ་ལས་

འགན་ཞིག

single end adm མདོ་སྦུག་མེད་པ། = ཤག་མིག་གཅིག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད་པའི་སྡོད་

ཁང་ཞིག

single entry acc རྐྱང་འགོད་རྩིས་ཁྲ། = རྩིས་ཁྲ་གཅིག་གི་ནང་བཅུག་པའི་དངུལ་བུན་ལེན་

འཇལ་གྱི་འབོར་གྲངས་རྩི་གཞི་འཁོད་པའི་དེབ་ཉར་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

single fare trans རྐྱང་གྲོན།	འགྲོ་གླ་རྐྱང་པ།	= ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཕར་འགྲོ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་ཚུར་ལོག་

རྒྱུ་མ་ཐེ་བའི་འགྲུལ་གླ་ཞིག

single file adm རུ་གཅིག་མ།	 རྐྱང་བསྟར།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་

འཇུག་གིས་སྟར་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་གྲལ་ཞིག

single payment loan econ སྡེབ་འཇལ་བུ་ལོན།	= ཟླ་རེར་རིམ་སྤྲོད་མ་ཡིན་པར་བུན་

གཡར་གྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་མཚམས་སུ་ཡོངས་རྫོགས་སྟབས་ཅིག་ཏུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག

single tax	econ རྐྱང་ཁྲལ།	= རྒྱུན་ལྡན་ས་ཆའི་མ་གནས་ལྟ་བུ་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བཀལ་

བའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཁྲལ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

single-hearted xx ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། = ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང༌། ཡིད་ཆེས་ལྡན་ལ་ཁ་

གཏིང་མེད་པ།

single-minded	 psycho བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག = ལས་དོན་གཅིག་རང་སྒྲུབ་པའམ། 

དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་གཅིག་ཁོ་ན་འཐོབ་ཐབས་ལ་དམིགས་གཏད་བྱེད་པའི་བློ།

single-payment bond	com	སྡེབ་སྤྲོད་གན་རྒྱ།	= དངུལ་གྱི་མ་འབོར་དང་སྐྱེད་ཀ་གཉིས་

དུས་གཅིག་ཏུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག



441 skin 

sinister psycho ལྟས་ངན་ལྟར་སྣང༌།	= གནས་ཚུལ་སྡུག་ཅག་ཅིག་གམ་ཉེན་ཁ་ཞིག་འབྱུང་བའི་

དོགས་གཞི་ཅན།

sinker bond com འཇལ་ཐེབས་གན་རྒྱ།	= དུས་རིང་པོའ་ིབུ་ལོན་འཇལ་དམིགས་ཟུར་བཅད་

དངུལ་ནས་མ་སྐྱེད་གཉིས་ཀ་འཇལ་དགོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག

sinking fund com,econ བུན་འཇལ་ཐེབས་རྩ།	= འབྱུང་འགྱུར་བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཆེད་

དུ་གཞུང་ངམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ནས་ཆེད་མངགས་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ།

sitting member pol འཐུས་མི་ལས་ཐོག = ད་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་སྐུ་ཚབ་

ཡིན་མུས་འཐུས་མི།

sitting tenant	adm	རྒྱུན་གནས་མོ་ཡན།	= ས་ཁང་གི་བདག་པོ་བརྗེ་སྒྱུར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་

སུའང༌། མུ་མཐུད་གནས་སྡོད་ཆོག་པར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་མོ་ཡན།

situation vacant jrn ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།	= ལས་ཀ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་སའི་

གསར་ཤོག་ནང་གི་ཚན་པའི་འགོ་བརྗོད།

sixth sense phil དབང་པོ་དྲུག་པ།	= མིག་གི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཤེས་ལྔ་པོ་གང་

རུང་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཡུལ་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག

sixty-year cycle astrol རབ་བྱུང༌།	ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུ། = ཤིང་བྱི་ནས་ཆུ་ཕག་བར་གྱི་ལོ་དྲུག་

ཅུ་ཐམ་པ་སྟེ། ལོ་རྟགས་བཅུ་གཉིས་ཁམས་ལྔས་བསྒྱུར་བའི་ལོ་གྲངས།

skeleton letter lit ཡིག་རུས།	= ཡི་གེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོར་སྟོན་

པའི་ཡི་གེའི་རྨང་གཞིའི་བཟོ་དབྱིབས།

skeleton staff adm ཉུང་མཐའི་ལས་བྱེད།	= དམིགས་བསལ་གུང་སེང་དང་བདུན་རེའི་ལས་

མཚམས་ལྟ་བུ། ལས་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་རིང༌། ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་

པར་མཁོ་བའི་ལས་མིའི་ཉུང་མཐའི་གྲངས་འབོར།

skin anat པགས་པ། = པགས་པའི་རྩ་བའི་ཆགས་ཚུལ་ནི་པགས་པ་ཕྱི་མ་དང་པགས་པ་ནང་མ་

བཅས་རིམ་པ་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཡོད།  རེག་པའི་དབང་པོ་དེ་ལུས་ཁམས་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་དེས་ཚ་གྲང་འཇམ་རྩུབ་དང་ན་ཟུག་ལ་སོགས་ཚོར་ཐུབ་པ་ཡིན།  པགས་པས་

ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ལུས་ཁམས་སུ་འཛུལ་པར་སྔོན་འགོག་བྱེད་པ་དང༌། ལུས་པོའ་ིམཁོ་མེད་དངོས་
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རྫས་རྣམས་རྔུལ་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་ཕྱིར་གཏོང་བ་མ་ཟད་ལུས་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་

དང། དྭངས་མ་སྡུད་ལེན་བཅས་ཀྱི་ནུས་པའང་ཐོན་གྱི་ཡོད།

skintight soc ཤ་འབྱར།	= ལུས་ལ་པགས་པ་ལྟར་དམ་པོར་འབྱར་བའི་གོས།

skull session adm ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་སྲིད་ཇུས་དང་

ལག་བསྟར་བྱེད་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་བསམ་ཞིབ་གྲོས་སྡུར་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

sky-door astrol གནམ་སྒོ།	= གནམ་སྒོ་ལ་བཅུ།  ཟླ་རེའི་ནང་གནམ་སྒོ་རེ་རེ་ལན་གསུམ་རེ་

འཁོར་བ་ཡིན།

slack season com ལྷོད་དལ་ནམ་དུས།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ལ་ལས་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་མེད་

པའི་དུས་སྐབས་ཤིག

sleeper class trans ཉལ་སའི་རིམ་པ།	= གཉིད་ཉལ་སའི་ཟུར་བཅད་ཤག་མིག་དང་བང་ཁྲི། 

ཉལ་སའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་མེ་འཁོར་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག

sleeping bag adm ཉལ་ཁུག	ཉལ་ཕད།	= ཕྱོགས་ཐོན་སྒར་རྒྱག་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས། དགོང་

མོར་གྱོན་རྒྱུའི་དྲོ་ཞིང་མཐུག་ལ། ཚེར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁུག་མ་ལྟ་བུའི་མལ་ཆས་ཤིག

sleeping car trans ཉལ་སའི་ཁང་ཚན།	= འགྲུལ་པ་ཉལ་སའི་ཟུར་བཅད་ཤག་མིག་གམ་རྩེག་

རིམ་ཅན་གྱི་ཉལ་ཁྲི་ཡོད་པའི་མེ་འཁོར་གྱི་ཁང་མིག

sleeping partner com གཉིད་རོགས།	= ཀམ་པ་ཎིའི་ཚོང་ལས་ནང་མ་དངུལ་འཇོག་པ་

ཙམ་ཞིག་ལས། ལས་དོན་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

sliding scale econ སྲང་མདའི་མཐོ་དམན། = གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་བསྟུན་ནས་

དངུལ་འབབ་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཚད་གཞི་འཕར་ཆག་འགྲོ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག

slipknot xx ཤུད་མདུད།	= སྣེ་གཅིག་འཐེན་པ་དང་ལྷོད་དུའམ་དམ་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་མདུད་

པ་ཞིག

slipshod adm སྣང་མེད་ཚ་པོ། ཧ་རི་ཧུ་རི།	= ལས་ཀ་ལྟ་བུ་དོ་ཁུར་གཟབ་ནན་ངང་མི་བྱེད་པ།

slow neutron phys དལ་བའི་བར་རྡུལ།	= ལོྟས་འཇོག་གི་ཆ་ནས་དལ་བུར་སོྐྱད་པའི་བར་རྡུལ་

ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་འགུལ་སྟབས་ནུས་པའི་གོླག་རྡུལ་ཝོལཊ་ ༡༠༠ ལས་ཉུང་བ་ལྡན་ཞིང་ཉིང་རྡུལ་འབར་
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གས་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད།

slow process (s-process) phys དལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།	ཨེ་སེ་བརྒྱུད་རིམ།	= ལྟེ་ཉིང་

ཞིག་གིས་བར་རྡུལ་ཞིག་བཟུང་བའི་རྗེས་སུ་བར་རྡུལ་གཞན་ཞིག་མ་བཟུང་གོང་བྷི་ཊཱ་རྒུད་འགྱུར་

གྱི་བརྒྱུད་རིམ་འགྲིམས་སྲིད་པའི་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

slowdown econ དལ་རྒོལ།	= ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་པར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་

ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་ལས་ཀ་དལ་དུ་བཏང་སྟེ་ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཤིག

slow-footed adm དལ་བགྲོད།	= ལས་དོན་ཐག་གཅོད་སོགས་ཧ་ཅང་དལ་བ།

slow-motion theatr དལ་འགུལ། = བརྙན་འཕྲིན་ནས་བརྙན་པར་སོགས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འགུལ་

ཚད་ལས་དལ་བར་སྟོན་སྟངས་ཤིག

slum soc དབུལ་གྲོང༌།	 = འབྱོར་མེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་གནས་བཅས་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པའི་གྲོང་སྡེ།

slumpflation econ ཉམས་ཐོག་འཕར་བརྩེགས།	ཉམས་འཕར།	= དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་

དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཡུལ་ཐང་འཕར་བའི་གནས་སྟངས།

slush fund pol ༡།	 ལྐོག་དངུལ།	 = དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་ལྐོག་རྔན་

སྤྲོད་ལེན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་དགོས་དོན་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་

འབོར། ༢།	 adm	 སྤྲོ་སྐྱིད་མ་དངུལ།	= སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོའ་ིའགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱས་

པའི་དངུལ།

small hours	adm ནམ་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་གྱི་དུས་ཚོད།	= མཚན་གུང་ཡོལ་ཙམ་རྗེས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་

སྔ་པོའ་ིདུས་སྐབས།

small intestine anat རྒྱུ་མ།	= སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཕོ་བ་དང་ལོང་གའི་བར་གྱི་ཆ་ཤས་

ཀྱི་མིང༌།

small pox med	འབྲུམ་པ། = ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ལ་ཐོར་པའམ། 

འབྲུམ་པ་འབྱུང་བའི་གཉན་སྤྱི་དང་འདྲ་ལ། ངོ་བོ་ཚ་བ་ཆུ་སེར་ལ་བབས་ནས་ལུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་

ཅིང། ཁྱད་པར་འབྲུམ་པ་རྣམས་རུས་རྐང་ལྷ་བའི་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་གོ།

small talk xx ཅོལ་མོལ།	ཅོལ་གྲོས་མོལ་གྲོས།	= དམིགས་བསལ་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་
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སྐབས་སུ་གལ་གནད་ཆུང་བའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་གནད་སྐོར་གླེང་བའི་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་

གྱི་གླེང་མོལ།

small-minded psycho བློ་དོག་པོ།	བློ་ཆུང༌།	 = གཞན་གྱི་ལྟ་ཕྱོགས་དང་བསམ་ཚུལ་ལ་མི་

བཟོད་པ་དང་གུ་དོག་པའི་བློ་ཅན།

small-scale econ,com ༡།	གཞི་རྒྱ་ཆུང་ངུ༌།	= རྒྱ་ཁྱོན་ནམ་ཚད་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པ། ༢།	ཆ་

ཚད་ཆུང་ངུ༌།	= ཞིབ་ཕྲ་མང་པོ་སྟོན་མི་དགོས་པར་རགས་བསྡུས་སམ་ཆུང་ངུར་བཀོད་པའམ་

བྲིས་པ་ཞིག

smart card com རྒྱུག་བྱང༌།	སྤྱོད་བདེའི་བྱང་བུ།	= དེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་

འཇོག་བྱས་པ་རྣམས་ཀམ་པུ་ཊར་ལ་སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ་ཅིང༌། ཉོ་ཆའི་རིན་འབབ་

སྟབས་བདེའི་ངང་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་སྤོས་དཀར་གྱི་བྱང་བུ་ཆུང་ངུ་ཞིག

smart money law འཕར་གསབ།	 = ནག་ཉེས་འཛུགས་སའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་བསམ་

བཞིན་འཆལ་སྤྱོད་བྱེད་པའམ་སྣང་ཆུང་ཚབས་ཆེས་ཆེར་གཏོང་ཚེ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ། ཁྲིམས་

ཁང་ནས་བཅད་ཁྲ་ཆེད་གཏོང་གིས་གྱོད་ཡར་རྒྱུན་ལྡན་འཐོབ་རྒྱུའི་གུན་གསབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལས་

ལྷག་པ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གསབ་ཆའི་དངུལ་འབོར།

sme ba	astrol སྨེ་བ།	= འབྱུང་རྩིས་ནང་གཅིག་དཀར་ནས་དགུ་སྨུག་བར་སྨེ་བ་དགུ་བརྩིས་

སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

smith ca མགར་བ།	= ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་བཟོ་བཅོས་དང་གསར་བཟོ་བྱེད་མཁན།

smithy ca མགར་ཁང༌།	= ལྕགས་བཟོ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་ས།

smoke alarm mech དུ་བའི་ཉེན་བརྡ།	= མེ་སྐྱོན་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་དུ་བ་འཚུབ་སྐབས་

ཉེན་བརྡའི་སྒྲ་ཆེན་པོར་སྒྲོག་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

smoke-free environ དུ་བཀག	དུ་བ་མེད་ས།	= ཐ་མག་གི་དུ་བ་གཏོང་མི་ཆོག་ས།

sms comn ༡།	འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུ།	= འཕྲིན་ཡིག་ཐུང་ངུའི་རིགས་འཁྱེར་བདེའི་ཁ་པར་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་གཏང་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན། ༢།	 འཕྲིན་ཐུང༌།	= འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུའི་ལམ་ནས་

བཏང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིག

smuggle com ནག་ཚོང་རྒྱག་པ།	= སྒོ་ཁྲལ་གཡོལ་བའི་ཆེད་དུའམ། ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པའི་
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དངོས་ཟོག་རིགས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཁྱེར་བ།

smuggling com ནག་ཚོང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གནས་གཞན་དུ་འཁྱེར་མི་ཆོག་པའི་དངོས་

རྫས་རིགས་གསང་སྟབས་སམ་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཕྱི་གཏོང་ངམ་ནང་འདྲེན་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས།

snap up com ཧོབ་ཉོ་བྱེད་པ།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའམ་རིན་

གོང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཕྲལ་དུ་འཐོབ་ཐབས་བྱེད་པ།

snappy ༡།	xx	མཆོར་དད་ཅན།	= དེང་དུས་ཀྱི་དར་སྲོལ་དང་མཐུན་པའམ་བྱེད་བཟོ་དོད་པོའ།ི 

༢།	 lit	 སྐབས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།	= དོན་ཐོག་འཁེལ་ཞིང་ཡིད་ལ་འཐད་པའི་རྩོམ་ཡིག་

འབྲི་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་གནད་ལ་སྨིན་པའམ་དགའ་མོས་ཅན་གྱི། ༣།	 psycho	 སྣ་ཐུང༌།	= 

བསུན་བཙེར་རམ་མི་བཟོད་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི།

snatch squad mil ཟིང་འཕྲོག་དཔུང་སྡེ།	= མི་ཚོགས་ཟིང་འཁྲུག་གི་ཉེན་ཁ་སྲུང་མཁན་གྱི་

སྐོར་སྲུང་པའམ་དམག་མིའི་དཔུང་སྡེ།

sneeze med སྦྲིད་པ།	= སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གྱི་རོ་རྐྱང་གི་རྩ་སྣེ་གཉིས་ལ་ཐལ་རྡུལ་ཕོག་པ་

སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཧབ་སྦྲིད་རྒྱག་པ།

sniff at adm སྣ་ཁུག་བརྫེ་བ།	སྣ་གཉེར་བ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་

མི་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ།

sniffer dog	zool རྫི་ཁྱི། = དྲི་སྣོམ་སྟེ་བཟི་སྨན་དང་འབར་རྫས་རིགས་རྩད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་ཁྱི་ཞིག

soboliferous bot ས་འོག་མཆེ་འབུས།	= ས་འོག་ནས་མཆེ་བ་ཡར་འབུས་ཏེ། སྡོང་པོ་སྟུག་པོ་

འཛིང་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

social accounting ca སྤྱི་ཚོགས་དཔྱད་ཞིབ། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་

ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་དབང་གིས་འབྲེལ་ཆགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་གནོད་ཇི་ཙམ་བྱུང་མིན་

གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་དཔལ་འབྱོར་དཔྱད་ཞིབ།

social capital econ སྤྱི་ཚོགས་མ་འཛུགས།	= མཐོ་འབྲིང་གྲལ་རིམ་གྱི་མི་སྣས་བདག་ཏུ་

བཟུང་བའི་ཤེས་ཡོན་དང༌། ལེགས་བྱང༌། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ཁེ་དབང༌།

social climber soc མཐོ་འབྱར། = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་ཏེ་
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རང་ཉིད་གནས་བབས་མཐོ་སར་སླེབས་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

social club soc སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྡེ། = སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་འདྲིས་དང༌། རིག་རྩལ། ལུས་རྩལ། 

རྩེ་མོ་ལྟ་བུ་བྱེད་སྒོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་དགའ་མོས་དང་དབྱིངས་ཡོད་མཁན་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཤིག

social conscience pol.soc སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁུར།	 = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམ་མེད་དབུལ་

ཕོངས་ལྟ་བུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་ལ་དོ་སྣང་དང་ཤེས་རྟོགས།

social contract pol,soc སྤྱི་ཚོགས་གན་རྒྱ།	= མི་མང་དང་དེའི་གཞུང་གི་དབར་རམ། སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་མི་སྒེར་ནང་ཁུལ་གྱི་སོ་སོའ་ིལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་གསལ་བའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

social democracy	pol སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མང་གཙོ།	= མི་སྒེར་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིམང་

གཙོའི་རང་དབང་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ཤིག

social fund econ སྤྱི་ཚོགས་ཐེབས་རྩ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ནང་མི་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་མ་དངུལ་ཞིག

social insurance ins སྤྱི་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་འགན་བཅོལ། = རྒས་ཡོལ་ཟིན་པ་དང་ལས་ཀ་

མེད་རིགས་ལ་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་འགན་ལེན།

social mobility soc སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་འགྲོས། = མི་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཚོ་ཡུན་རིང་རང་

ཉིད་ཀྱི་གནས་བབས་དང་གྲལ་རིམ་མཐོ་དམན་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་སྲིད་པའི་རང་བཞིན།

social science soc སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག	= སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སྒེར་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བ་དང༌། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་

རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག

social security	adm,econ སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང༌།	= ལས་ཀ་མེད་མཁན་དང་རྒས་ཡོལ་ཟིན་

པའི་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ཞིག

social security number adm སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་ཨང་གྲངས།	= དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་

ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་གནད་དོན་ཆེད། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རང་གི་

མི་སེར་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བགྱིས་པའི་ཨང་རྟགས་ཤིག འཕྲལ་སེལ་ལས་ཀ་བྱ་འདོད་ཡོད་པའི་ཕྱི་མིའི་
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རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཆོག

social security system pol སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་ལམ་ལུགས།	= དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ནམ་

ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་མ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའམ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པ། 

ཡང་ན་ལས་ཡོལ་ཞུས་པའི་ཡུལ་མི་གང་ཞིག་གི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་རྣམས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་གཞུང་

གི་ལས་འཆར་ཞིག

social services soc སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།	= འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང༌། རིན་མེད་སློབ་གྲྭའི་

ཉིན་ཟས། བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ། ཁང་ཁྱིམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཚོགས་སྒེར་

གང་ཡང་རུང་བའི་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག་ནས་ཁུར་ལེན་པའི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས།

social work soc སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཀ = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པའི་མི་ལ་ལམ་སྟོན་སློབ་གསོ་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་གླ་ཡོད་ལས་ཀ་ཞིག

socialism pol སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས།	 = བཟོ་ལས་གཙོ་ཆེའི་རིགས་ལ་གཞུང་གིས་སྟངས་

འཛིན་དང་བདག་བཟུང་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་མི་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་

དབང་ཡོད་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཞིར་བཟུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཅིག

socialite soc སྤྱི་གྲགས་ཅན།	= སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཚོགས་འཛོམས་མང་པོར་མཉམ་ཞུགས་

བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐོན་མཁན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་

བའི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཞིག

social-minded soc སྤྱི་སེམས་ཅན།	= མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེའི་བདེ་དོན་ལ་

དམིགས་པའི་སེམས་ཁུར་ཅན།

sociology soc སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚོགས་སྒེར་སོ་སོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ་དང༌། མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་འཕེལ་རིམ། ཐོག་མའི་རྒྱུད་པ་བཅས་ཀྱི་རིག་གནས།

soft market econ མཉེན་ཁྲོམ།	= དགོས་མཁོ་ལས་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་མང་དྲགས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་དངོས་པོའ་ིརིན་གོང་མར་ཆག་འགྲོ་བའི་ཁྲོམ་རའི་གནས་སྟངས་ཤིག

software compt.sc མཉེན་ཆས། = ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གི་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོ་མཛོད་གཞི་
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མའམ་ཡིག་ཆ་བཀོད་སྒྲིག་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལས་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན།

sojong astrol,rel གསོ་སྦྱོང༌།	= ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དགེ་ཚུལ་སློང་གིས་ལྟུང་

བ་བཤགས་སྡོམ་བྱེད་པའམ། དགེ་གསོ་སྡིག་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཆོ་ག

sojourn adm བཅག་མ། = ས་གནས་ཤིག་ཏུ་གནས་སྐབས་རིང་སྡོད་པ།

solar astron,astrol ཉི་མའི།	= ཉིན་མའམ་ཉི་མ་དང་འབྲེལ་བའི།

solar cell phys ཉི་འོད་གློག་སྨན།	= གློག་སྨན་ཞིག་སྟེ། ཉི་མའི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་

རུང་བའི་གློག་རྒྱུན་སྐྲུན་ཐུབ་པའི་གློག་སྨན།

solar constant phys ཉི་མའི་བརྟན་གྲངས།	= སའི་གོ་ལ་དང་ཉི་མ་གཉིས་རྒྱང་ཐག་ཉེ་ཤོས་

ཀྱི་སྐབས་སུ་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་རྩི་གཞི་རེར་འཕྲོ་བའི་ཉི་མའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ི

སྤྱིའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་འབོར་ཚད། དེ་ནི་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་རེར་ཝཊ་ ༡༣༧༠ དང་མཉམ་པ་ཡིན།

solar day astrol ཉིན་ཞག	= བོད་རྩིས་རིག་པའི་ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བསྟན་པའི་

ཉིན་ཞག་སྟེ། ནམ་ལངས་ནས་ཐོ་རེངས་བར་གྱི་ཉིན་གཅིག་གི་ཚད།

solar eclipse astrol ཉི་འཛིན།	= ཉིན་མོར་ནམ་མཁའི་ཉི་མ་སྒྲ་གཅན་གྱི་གྲིབ་མས་བསྒྲིབས་

པར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ཤིག

solar flare phys ཉི་འཚེར།	= ཉི་མའི་ནག་ཐིག་དང་འགྲོགས་པའི་ཉི་མའི་སྟེང་ངོས་ནས་ནུས་

པ་མཐོ་བའི་ཡང་རླུང་གི་རྫས་རླངས་གློ་བུར་དུ་ཡུད་ཙམ་རིང་འཕྱུར་བའི་སྣང་ཚུལ།

solar wind	phys	ཉི་རླུང༌། = ཉི་མའི་སྟེང་ནས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་རྒྱུག་པའི་མྱུར་ཚད་མཐོ་བའི་

གློག་གྱེས་རྡུལ་གྱི་འབབ་རྒྱུན།

solarium	archit ཉི་སྲོ་ཁང༌།	= ཉི་འོད་ཀྱི་དྲོད་འཕོག་པར་ཆེད་མངགས་བཟོས་པའི་དམིགས་

བསལ་སྨན་ཁང་ངམ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་ཤེལ་ཁྲ་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་ཁང་

པ་ཞིག

solatium xx སྐྱོ་རོགས། = ལུས་པོར་རྨས་སྐྱོན་ནམ་ངལ་དུབ། ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་

སོགས་ལས་ལྡོག་སྟེ་སེམས་ཚོར་གྱི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བའི་རིགས་ལ་སྤྲད་པའི་གུན་གསབ།

sole proprietor com ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས་པ།	ཁེར་བདག	= ཚོང་རོགས་དང་ཚོང་སྡེ་
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གང་གི་ཡང་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་ཚོང་ལས་གང་ཞིག་ཁེར་རྐྱང་གིས་དབང་བའི་གང་ཟག་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག

sole proprietorship com ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས།	 ཁེར་བདག་ཚོང་ལས།	= མི་སྒེར་

གཅིག་གིས་བདག་གཉེར་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཤིག

solecism ༡། lit	འབྲི་ཀློག་ནོར་བ།	= འབྲི་རྩོམ་མམ་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་

སྦྱོར་ཚུལ་ནོར་སྐྱོན་ཞིག ༢།	 adm	 ལུགས་དང་འགལ་བ། = ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དམ་དམ་

པའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་རྣམས་གདལ་བཤིག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།

solemn xx	༡།	ངམ་གནག = དགའ་སྣང་དང་འཛུམ་མདངས་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག ༢།	དོ་

ནན་པོ།	 = དོ་གལ་ཆེན་པོའམ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལམ་

བརྗོད་ཚུལ། ༣།	བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ།	བརྗིད་ཆགས་པོ།	= ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའམ་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིལས་རིམ་སོགས་དོ་ནན་པོར་སྒྲུབ་ཚུལ།

solid angle phys སྲ་གཟུགས་ཟུར་ཁུག	= སྙུང་གཟུགས་ཤིག་གི་རྩེ་མོའམ་ངོས་གསུམ་གྱི་སྣོལ་

མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཕྱོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཟུར་ཁུག་ཞིག

solidarity psycho གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། = ཚོགས་པའམ་སྒེར་གང་རུང་ཞིག་གིས་

གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་དང༌། དམིགས་ཡུལ། བསམ་ཚུལ། མྱོང་ཚོར་སོགས་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་

རྒྱབ་སྐྱོར།

solid-state mech སྲ་གཟུགས་བརྒྱུད་ཆས།	 = རླུང་མེད་སྟོང་སང་བརྒྱུད་དེ་མིན་པར་

དངོས་པོ་རགས་པའམ། སྲ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་བརྒྱུད་དེ་གློག་རྒྱུན་འགྲོ་རྒྱུག་བྱེད་པའི་

འཁྲུལ་ཆས་ཤིག

solitary confinement law ཁེར་བཙོན།	= བཙོན་པ་གང་ཞིག་གཅིག་པུར་བཀག་ཉར་

བྱ་རྒྱུའི་ཉེས་ཆད་ཅིག

soliton phys ཁེར་རླབས།	= རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་རྒུད་མེད་པར་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་ཐུབ་པའི་

རླབས་རྐྱང་པ་ཞིག

soloist mus རྐྱང་གཞས་གཏོང་མཁན། = དམིགས་བསལ་དུ་རྐྱང་གཏོང་རོལ་དབྱངས་ལྟ་བུ་

གཟིགས་འབུལ་ཞུ་མཁན།
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solstice astron,astrol ཉི་ལྡོག	= དབྱར་དུས་ཉི་མ་རིང་ཤོས་དང༌། དགུན་དུས་ཉི་མ་ཐུང་ཤོས་

ཀྱི་དུས།

soluble	chem,phys བཞུར་རུང༌།	བཞུ་བའི།	= བཞུ་བྱེད་ཀྱི་གཤེར་རྫས་གང་ཡང་རུང་བའི་ནང་

བཞུར་རུང་བ།

solute chem,phys བཞུར་རྫས།	= བཞུ་བྱེད་ཀྱི་གཤེར་རྫས་ནང་བཞུར་བའི་རྫས།

solution chem,phys ཞུན།	= རྫས་གཅིག་གམ། ཡང་ན་དུ་མ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བཞུར་

ནས་རྫས་དེའི་རྡུལ་སོ་སོར་ཞིག་ཐོར་དུ་འགྱུར་ཚུལ།

solvay process chem སོལ་ཝེ་ལས་སྣོན། = ཚྭ་དཀྱུས་མ་བཞུར་བ་ལས་ཁྲུད་རྫས་བུལ་ཏོག་

དང་ནག་སྦྱར་བུལ་རྫས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་བཟོ་གྲྭའི་ལས་སྣོན་བྱེད་སྟངས་ཤིག

solvent ༡།	 com	 བུན་འཇལ་ཐུབ་པའི།	 = བུ་ལོན་དང་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་གསབ་རྒྱུར་དངུལ་

འདང་ངེས་ཡོད་པའི། ༢།	chem,phys	བཞུ་བྱེད།	= རང་གི་ནང་དུ་རྫས་གཞན་བཞུ་བར་བྱེད་

པའི་དངོས་པོ།

somnambule psycho གཉིད་ལང་རྒྱག་མཁན།	= གཉིད་མ་སད་པར་ལངས་ནས་འགྲོ་འོང་

བྱེད་མཁན།

somnambulism psycho གཉིད་ལང༌།	= གཉིད་མ་སད་པར་ལངས་ནས་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ།

somnifacient med གཉིད་སྨན།	= གཉིད་ཁུག་ཐབས་ཆེད་བཟོས་པའི་སྨན་ཞིག

song-fest mus གླུ་སྟོན།	གླུ་དབྱངས་དགའ་སྟོན།	= གླུ་གཞས་མཉམ་དུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་མི་མང་

འདུ་འཛོམས་སྟབས་བདེ་ཞིག

son-in-law soc མག་པ། བུ་མོའ་ིམག་པ། = སྐྱེ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་མོའ་ིབཟའ་ཟླ།

soothsayer his,psycho ལུང་མཁན།	= མ་འོངས་བྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་སྔོན་དཔག་

བྱེད་མཁན།

sort code comn དབྱེ་རྟགས།	= དངུལ་ཁང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཆེད་བེད་སྤྱད་པའི་ཨང་

གྲངས་ཤིག

sorting office comn དབྱེ་སེལ་ཁང༌།	= སྦྲག་ཁང་ནས་ཡིག་སྐྱེལ་འགྲེམས་གཏོང་མ་བྱས་གོང་
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དུ་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁ་བྱང་ལྟར་དབྱེ་བསལ་བྱེད་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག

sought after adm དོན་དུ་གཉེར་བའི།	 རྗེས་སུ་སྙེགས་པའི།	= སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་ལེགས་

པའམ་ཐོབ་རྙེད་དཀའ་བས། མི་མང་པོས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དངོས་པོ།

soul-destroying psycho སུན་ཆད།	སྙིང་འཇོམས། = བསྐྱར་ཟློས་མང་བ་ཙམ་ལས་ཡར་

རྒྱས་གང་ཡང་འབྱུང་རྒྱུ་མེད་པས། ཡིད་བསུན་པའམ་ཉོབ་སྣང་ཇེ་ཆེར་སྐྱེ་བའི།

soul-mate soc སྙིང་གྲོགས། = སོ་སོའ་ིའདོད་འདུན་དང་མྱོང་ཚོར་སོགས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་

ཐུབ་པར་གྲོགས་འདྲིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

soul-searching phil རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན།	བདག་འཚོལ།	= དམིགས་བསལ་ཛ་དྲག་པའི་

དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སྐབས། རང་གི་མོྱང་ཚོར་དང་བསམ་བོླའ་ིའཆར་སོྒ་ལ་ཞུ་དག་གཏོང་བའི་

ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཅིག

sound off adm སྡུག་སྐད་ཤོར་བ།	= གང་ཞིག་གི་སྐོར་སྐྱོན་བརྗོད་མངོན་གསལ་དོད་པོར་བྱེད་

པའམ། གཏམ་བཤད་བརྒྱུད་ནས་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པོ་སྟོན་པ།

source code	compt.sc	ཁུངས་བརྡ། = ཐོག་མར་ཡིག་གཞིའི་ངོ་བོར་བཀོད་པ་དེ་ཀམ་པུ་ཊར་

གྱི་སྟེང་བཀོད་སྒྲིག་མ་བྱས་གོང༌། འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་སྐད་བརྡའི་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཀམ་

པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག

southern signs	 astrol	 ལྷོ་ཁྱིམ་དྲུག = ལྷོ་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་སྟེ།  སྲང་ནས་ཉའི་བར་གྱི་

ཁྱིམ་དྲུག

souvenir his,lit དྲན་རྟེན།	= ས་ཆའམ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་ཡང་ཡང་དྲན་གསོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་

ཉོས་པའམ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་དངོས་རིགས།

sovereign ༡།	his མངའ་བདག	= དམིགས་བསལ་རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་མོ་ལྟ་བུ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་

གཏན་འཇགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་སྲིད་སྐྱོང༌། ༢།	pol རང་དབང་གཙང་མ།	= རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་དབང་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་རང་སྲིད་རང་གིས་སྐྱོང་བ། ༣།	adm	བླ་ན་མེད་པ། = གོང་ན་མེད་

པའི་ནུས་པའམ་དབང་ཚད་ལྡན་པའི།

soya bean bot སོ་ཡ།	སྲན་དཀར། = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་

བ་གཏིང་དུ་ཟུག་པ། སྡོང་རྐང་སྦོམ་ལ་བ་སྤུ་ཅན་དྲང་པོར་སྐྱེ་ཞིང་ཡལ་ག་གྱེས་པ་དང༌། མཐོ་ཚད་
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ཁྲུ་ ༡ ནས་ ༦ བར་ཡོད། ལོ་མ་སྒོང་གཟུགས་རྩེ་རྣོ་ཞིང་སྲབ་ལ་མཇམ་པ་གསུམ་རེ་སྦྲེལ་ཏེ་སྐྱེ་བ། 

མེ་ཏོག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་ཁ་དོག་དཀར་པོའམ་སྨུག་པོ་འདབ་མ་སྤུ་སོབ་ཅན་མང་པོ་

སྤུངས་ཏེ་འཆར་བ། གང་བུ་གྲུ་བཞི་ནར་རིང་ཁ་དོག་ལྗང་སེར་སྤུ་སེར་པོས་ཁེངས་པ། འབྲས་བུ་

སྒོང་དབྱིབས་རིལ་མོ་ཁ་དོག་ལྗང་སེར་རམ་དཀར་སེར། ཡང་ན་རྒྱ་སྨུག་གམ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་གཅིག་

ལ་ཁ་དོག་གཉིས་ཅན་ཟུར་ངོས་གཅིག་གི་ལྟེ་དཀྱིལ་དུ་ཤུར་རིས་ནག་ཐིག་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

space station	aviat མཁའ་ཚིགས།	བར་སྣང་ས་ཚིགས།	= དུས་ཡུན་རིང་པོར་མི་རྣམས་

འདུག་སྡོད་ཀྱིས་མཁའ་དབྱིངས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་། མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་སའི་ཚུགས་ས་ལྟ་བུ་བེད་སྤྱོད་

ཆོག་པའི་བར་སྣང་དུ་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་མཁའ་སྐྱོད་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

space-bar compt.sc,mech སྟོང་མཐེབ། = ཚིག་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སུ་བར་སྟོང་གི་ཆེད་དུ་

གནོན་རྒྱུའི་ལྕགས་པར་རམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་གི་མཐེབ་གནས་ནར་མོ་ཞིག

spacecraft	 aviat	 མཁའ་གྲུ།	= བར་སྣང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་དམ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་

བྱས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

spaceport aviat མཁའ་ཚུགས།	 = བཅོས་མའི་རྒྱུ་སྐར་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་

མཁའ་སྤྱོད་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་བར་སྣང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཚོད་ལྟ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་བཟོས་པའི་

འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག

spadework adm ༡།	སྔོན་བཤད།	སྔོན་འགྲོའ་ིབྱེད་སྒོ། = ལས་དོན་དངོས་གཞིའི་སྔོན་དུ་བྱེད་

དགོས་པའི་དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་ལས་ཀ ༢།	ས་བརྐོ་རྡོ་ལས།	= ས་རྐོ་བྱེད་ཀྱི་སྦྱག་མ་བེད་སྤྱད་

པའི་ལས་ཀ

span of control adm སྟངས་འཛིན་ཁྱབ་ཚད།	= གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འོག་ལས་

མིའི་གྲངས་འབོར་ཇི་ཙམ་ཞིག་ལ་འགན་འཛིན་གཅིག་གིས་སྟངས་འཛིན་དོན་འཁེལ་ཐུབ་པའི་

བསྡུར་ཚད།

spare parts mech རྐང་གསབ་ཆ་ལག = འཕྲུལ་ཆས་སམ་འགྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུའི་ལྷུ་ལག་སྐྱོན་

ཅན་རིགས་བརྗེ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་གསར་པ་ཞིག

spatulate bot ཁྱེམ་བུའི་དབྱིབས་ཅན།	= ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཞེང་ཆེ་ཞིང་ཞབས་ར་ཕྲ་ལ་རིང་བ།

spathulate = spatulate ལ་ལྟོས།
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speaker	 ༡།	 adm	 གཏམ་བཤད་བྱེད་པོ།	= མང་ཚོགས་ཁྲོད་གཏམ་གླེང་བྱེད་མཁན་སྐྱེ་

བོ། ༢།	pol	གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ། = གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་གོ་བསྡུར་གཏམ་

བཤད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་བྱེད་པོའ ་ིམིང་གནས། ༣།	mech སྒྲོག་མཁན།	

སྒྲ་གནས།	= རླུང་འཕྲིན་དང༌། གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན། སྒྲ་སྡུད་ཡོ་ཆས་སོགས་སྒྲ་ཕྱིར་

ཐོན་སའི་ཆ་ལག

speakerphone	mech	སྐད་སྒྲོག་ཁ་པར།	= ལག་པར་ལེན་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་

ཤོད་པ་དང་ཉན་ཐུབ་པའི་ཁ་པར་ཞིག

special act law ཁྱད་བཅས་ཁྲིམས་ཡིག	དམིགས་བསལ་བཅས་ཁྲིམས།	= གནས་སྟངས་

སམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་ཁོ་ན་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག

special allowance adm ཁྱད་གསབ།	དམིགས་བསལ་གསབ་དོད།	= ཁྲིམས་སུ་བཅས་

པའི་སྐྱེད་ཀ་དང་ད་ལྟའི་ཁྲོམ་རའི་སྐྱེད་ཀ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་དེའི་གུན་གསབ་ཏུ་དབུས་གཞུང་

ནས་སློབ་མའི་ཆེད་བུ་ལོན་མཁན་ལ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་ཞིག

special branch pol དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན། = རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནག་

ཉེས་དང་། དྲག་སྤྱོད་རིང་ལུགས་སོགས་འགོག་སྲུང་གི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི་ཨིན་ཇིའི་ཉེན་རྟོག་

པའི་དཔུང་སྡེ་ཞིག

special clearing com ཁྱད་བསལ།	 དམིགས་བསལ་དག་བཤེར།	= རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཉིན་

གསུམ་ལས་ཉུང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུད་ལ་དངུལ་ཁང་ཞིག་གིས་ཅེག་འཛིན་བརྒྱུད་སྤྲོད་ལེན་

གཙང་སེལ་བྱེད་ཐབས།

special constable adm དམིགས་བསལ་སྐོར་སྲུང་བ། = དམིགས་བསལ་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་

རམ། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་ཉེན་རྟོག་པའི་ཁ་གྲངས་ཕར་སྣོན་དང་ལས་ཀར་རམ་

འདེགས་ཆེད་དང་བླང་བྱེད་པོ།

special drawing rights	econ དམིགས་བསལ་འདོན་ལེན་ཐོབ་ཐང༌། = དངུལ་བརྗེས་

ཀྱི་འཛའ་ཐང་བརྟན་པོ་བཟོ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུ་

ལོན་གཙང་སེལ་བཟོ་ཐབས་ཤིག
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special jury law དམིགས་བསལ་བཤེར་དཔང༌།	= ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་རྩོད་གཞི་ཅན་

གྱི་གནད་དོན་གྱི་གྱོད་གཞི་ཞིག་གི་ཆེད་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཆེད་མངགས་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་

ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ཞལ་ལྕེ་བའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

special license adm དམིགས་བསལ་འཁྲོལ་ཆ། = རྒྱུན་ལྡན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་

ལའང་བསྟུན་མི་དགོས་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག

special pleading law དམིགས་བསལ་ཞུ་གཏུག = ཕ་རོལ་པོས་ཞུ་རྩོད་བྱས་པའི་ཉེས་

འཛུགས་ཀྱི་གནད་དོན་རིགས་བཟློག་ཕྱིར། ཐད་ཀར་དགག་ལན་མི་བྱེད་པར་གནད་དོན་ཁྱད་

པར་བའམ་གསར་པ་ཞིག་ཁྲིམས་སའི་ཞིབ་དཔྱོད་ནང་འཇུག་རྒྱུར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཚུལ།

special protection group adm དམིགས་བསལ་སྲུང་སྐྱོབ་དཔུང་སྡེ།	= རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

བློན་ཨིན་དི་ར་གཱན་དྷི་བཀྲོངས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དང་ཆེས་མཐོའ་ིདཔོན་རིགས། 

དེ་དག་གི་ནང་མི་བཅས་པར་ཉེན་སྲུང་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལ་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་ཞིག

special purpose bond com ཆེད་དམིགས་གན་རྒྱ།	ཆེད་དོན་གན་རྒྱ།	= ལས་གཞི་གང་

ཞིག་གི་འགྲོ་གྲོན་གྲོང་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བཏང་བའི་དངུལ་འབབ་རྐང་གསབ་ཆེད་ལས་འཆར་

དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན་ཚོས་དེའི་ཆེད་ཁྲལ་འཇལ་དགོས་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག

special session +* ཚོགས་དུས་འཕར་མ།	དམིགས་བསལ་ཚོགས་དུས།	= འཆར་ཅན་

གྱི་ཚོགས་འདུའི་དུས་རིམ་ལས་ལོགས་སུའམ་འཕར་སྣོན་དུ་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་དང་གྲོས་

ཚོགས། ཡང་ན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཚོགས་འདུ།

special theory of relativity phys དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག	= བེམ་

གཟུགས་དང༌། དུས། བར་སྣང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་རྣམ་

གཞག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་གདོས་ཚད་དང་ནུས་ཤུགས་གཉིས་

དོ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་གདོས་ཚད་དང་རིང་ཚད། དུས་བཅས་མྱུར་ཚད་དང་ལྷན་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་

བ་གསལ་སྟོན་བྱེད།

specialist edu,adm དམིགས་བསལ་མཁས་པ།	ཆེད་མཁས།	= རིག་གནས་སམ་ལས་ཀ 

ཡང་ན་ནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་བཅོས་ཐབས་ལ་དམིགས་བསལ་མཁས་པ་ཡིན་པའི་གང་ཟག



455 spectral type

specific charge	phys	ངེས་པའི་ཟུངས།	= ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱིས་ཁམས་རྫས་

དེའི་གློག་ཟུངས་ལ་བགོས་པའི་བསྡུར་ཚད།

specific denial law ཆ་ཤས་དགག་བྱ།	= སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་སྐབས་བདེན་པ་དག་

སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

specific gravity phys ངེས་པའི་འཐེན་ཤུགས།	= དངོས་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྟུག་ཚད་

དང་ཚད་འཛིན་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྟུག་ཚད་གཉིས་གནོན་ཤུགས་དང་དྲོད་ཚད་གཅིག་མཚུངས་

འོག་བསྡུར་བའི་ཚད།

specific heat phys མཁོ་བའི་དྲོད།	= དངོས་རྫས་གྷ་རམ་གཅིག་གི་ཚ་དྲོད་དེར་ཚ་ཚད་གཅིག་

གིས་སྤོར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་འབོར་ཚད།

specific heat capacity phys དྲོད་གཟུང་ནུས་པ།	= དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གི་བོངས་ཚད་

ཀྱི་རྩི་གཞི་རེ་རེར་དྲོད་ཚད་ཇི་ཙམ་འཕར་བ་དང༌། དངོས་པོ་དེར་དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་སིམ་པ་

གཉིས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བའི་ཆ།

specific performance law ཆེད་དམིགས་བཀོད་ཁྱབ།	= གན་རྒྱའི་ནང་གསལ་བའི་

གནད་དོན་རིགས་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་

བཀའ་ཁྱབ་ཅིག

specimen ༡།	+* མཚོན་དཔེ།	= སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་སམ་རིགས་

མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག ༢།	med བརྟག་དཔེ།	= ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་

དུ་བེད་སྤྱད་རྒྱུའི་གཅིན་པའམ་ཁྲག ཡང་ན་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞིག

spectral line phys འཇའ་ཐིག	 = འཇའ་མཚོན་ཞིག་གི་ནང་འོད་ཀྱི་རླབས་རིང་ཐུང་ལ་

བརྟེན་ནས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མངོན་པའི་འོད་མདངས་ཤིག འདི་ནི་དངོས་རྫས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་

ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཡིན།

spectral type phys འཇའ་རིགས།	འཇའ་མདངས་རྣམ་དབྱེ། = ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་འོད་ཀྱི་དབྱེ་

ཞིབ་ཅིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་སྐར་མ་རྣམས་ཚན་པ་སོ་སོར་དབྱེ་བའི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག དབྱེ་ཞིབ་

དེས་ད་དུང་སྐར་མ་ཞིག་གི་ཚ་དྲོད་དང་གྲུབ་ཆའི་རྫས་ཇི་ཡིན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།



456spectrometer 

spectrometer mech འཇའ་མདངས་འཇལ་ཆས། = རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕྲ་རྡུལ་

ལམ་ནུས་པ་རྣམས་འཇའ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཏེ་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་དང༌། གདོས་ཚད། 

ནུས་པ། དེ་བཞིན་འཁྱོག་འཕྲོའ་ིཁྱད་ཆོས་འཇལ་བར་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

spectrophotometer mech འཇའ་འོད་འཇལ་ཆས། = འཇའ་མདངས་ཤིག་གི་རླབས་ཀྱི་

རིང་ཚད་ཀྱི་ལྟོས་བཅས་ཁྱབ་ཚད་འཇལ་བར་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

spectroscope mech འཇའ་མདངས་དཔྱད་ཤེལ།	= ཕལ་ཆེར་མིག་ལ་སྣང་རུང་བའི་འོད་

རྣམས་ཚད་འཇལ་ཆེད་དུ་འཇའ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱེས་འཐོར་གཏོང་ཆས་ཤིག

spectroscopic analysis phys འཇའ་མདངས་དཔྱད་རིག་དབྱེ་ཞིབ། = འཇའ་མདངས་

དཔྱད་རིག་སྤྱད་དེ་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གྲུབ་ཆ་དང་ནུས་པའི་རིམ་པ། དེ་བཞིན་འདུས་རྡུལ་གྱི་

བཀོད་དབྱིབས་བཅས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཚུལ།

spectroscopy phys འཇའ་རྫས་དཔྱད་རིག	= འཇའ་མདངས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ཚུལ་ཏེ། ལྷག་

པར་དུ་དངོས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང༌། འདུས་རྡུལ་དང་གློག་ལྡན་རྡུལ། དེ་

བཞིན་རྡུལ་ཕྲན་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཚུལ།

speech day edu གཏམ་བཤད་ཉིན་མོ། = ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་སོན་པའམ་སློབ་སྦྱོང་

ལེགས་གྲས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཅིང༌། སྐུ་མགྲོན་མི་སྣ་དང་གཙུག་ལག་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་

དཔོན་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སློབ་གྲྭའི་ལོ་རེའི་དུས་ཆེན་ཞིག

speech therapy ling ངག་བཅོས།	ངག་སྐྱོན་བཅོས་ཐབས།	= སྒྲ་གདངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

འདོན་ཚུལ་ལྟ་བུས་མཚོན་སྐད་ཆ་དག་གསལ་བཤད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་ཕན་

གྲོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཅོས་ཐབས་ཤིག

speechless ༡།	psycho	ཁ་གྲག་རྒྱུ་མེད་པར།	སྐད་ཆ་མི་ཐོན་པའི།	= གློ་བུར་གྱི་འཇིགས་

སྣང་དང་ཡ་མཚན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་རེ་ཞིག་གནད་དོན་གང་ཡང་བརྗོད་རྒྱུར་བསམ་མི་

ཐུབ་པའམ་སྐད་ཆ་འཆད་ཐབས་བྲལ་བའི། ༢།	ling ངག་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི།	= གཏམ་

བཤད་ཀྱི་ནུས་པ་ཞན་པའི།

speed ༡།	phys	མགྱོགས་ཚད།	= དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག་གི་ནང་ཇི་ཙམ་སྐྱོད་པའི་རྒྱང་ཐག 

༢།	adm མགྱོགས་པོ།	= ལས་འགུལ་ལམ་འཕེལ་རྒྱས། གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀྱི་ཚད་མྱུར་པོ།
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speed brake aviat མགྱོགས་འགོག	གནམ་གྲུའི་བང་འགོག	= གནམ་གྲུ་སར་མ་བབ་གོང་

འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་གཅོག་པར་བྱེད་པའི་གནམ་གྲུའི་གཤོག་པར་ཡོད་པའི་ལྷེབ་མ་ཞིག

speed bump trans འགོག་འབུར། = འགྲིམ་འགྲུལ་མགྱོགས་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་ཆེད་རྒྱ་ལམ་

ཐོག་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་འཕྲེད་བཏོད་འབུར་ཆ།

speed camera trans མགྱོགས་ཐལ་པར་ཆས།	 མྱུར་ཚད་པར་ཆས།	= ཚུལ་མཐུན་གྱི་

མགྱོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་གཏོང་བའི་སྣུམ་འཁོར་རིགས་ཀྱི་འདྲ་པར་ལེན་ཆེད་ལམ་ཟུར་དུ་

འཛུགས་འཇོག་བྱས་པའི་རང་འགུལ་པར་ཆས་ཤིག

speed dial telecom མགྱོགས་མཐེབ།	= ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་སྣོན་མི་

དགོས་པར་མཛུབ་མཐེབ་སྣོན་ཐེངས་གཅིག་རང་གིས་འཐུས་པའི་བཀོལ་ཐབས་ཤིག

speed limit trans མགྱོགས་མཐའ།	= ལམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའི་

མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས།

speed zone trans མགྱོགས་ཚད་ས་ཁུལ། = རྒྱུན་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཚད་

ནས་གཅོག་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱེད་སའི་ཁུལ་ཞིག

speedometer mech མགྱོགས་ཚད་འཇལ་ཆས།	= སྣུམ་འཁོར་ཇི་ཙམ་མགྱོགས་པོ་འགྲོ་བའི་

ཚད་གཞི་སྟོན་པའི་སྣུམ་འཁོར་ནང་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག

spellbinding adm,psycho ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་དོ་སྣང་དང་ཡིད་

དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འཕྲོག་བྱེད།

spelling bee	edu དག་ཆ་འགྲན་སྡུར།	= སུས་མིང་ཚིག་མང་ཤོས་ཀྱི་དག་ཆ་མ་ནོར་བར་བློ་

ཐོག་སྦྱོར་འདོན་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟ་བའི་འགྲན་སྡུར་ཞིག

spendthrift +* ལག་ཡངས།	འབེལ་སྤྱོད་བྱེད་པོ།	= བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་དམ་གང་བྱུང་

དགོས་མེད་དུ་དངུལ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མཁན།

sperm biol ཁུ་བ།	ཁམས་དཀར་པོ།	ས་བོན།	ཐིག་ལེ།	= སྐྱེས་པའི་ས་བོན་ཏེ་ཁམས་དཀར་

པོའམ། ཁུ་བའི་གྲུབ་ཆའི་མཇུག་མ་ལྟ་བུས་ས་བོན་མངལ་ནང་སླེབས་པར་བྱེད་པ་དང་སྨིན་པར་

བྱེད་པར་ནུས་པ་འདོན་གྱི་ཡོད།

spermaceti chem,biol  ཉ་ཆེན་སྤྲ་ཚིལ། = སྤྲ་ཚིལ་ཅན་གྱི་ཉ་ཆེན་ལྦེལ་དང། ཉ་ཀླུ་མོ་སྣ་
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རིང་གི་མགོ་བོའ་ིསྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་རྫས་དཀར་པོ་སྤྲ་ཚིལ་འདྲ་བ་ཞིག འདི་བྱུག་རྫས་དང། རྨ་

སྨན། ཡང་ལཱ་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

spermatophyte bot སོན་ལྡན་རྩི་ཤིང།	= འདྲེན་སྦུག་དང་ས་བོན་ལྡན་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩི་

ཤིང་སྟེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་ན། ས་བོན་ཤུན་སྐོགས་ཅན་དང། ས་བོན་ཤུན་སྐོགས་མེད་པ་

གཉིས་ཡོད།

sphenoid bone anat མུར་གོང་རུས་པ།	= སྨིན་མའི་ཕྱི་ཟུར་དང། རྣ་བའི་བུ་གའི་བར་གྱི་

རུས་པ་ཀོང་ཀོང་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་དེའི་མིང།

sphere	astrol,astron གོ་ལ།	འཁོར་རྒྱ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་བགྲོད་པའི་གནམ་སའི་གོ་ལ།

spin angular momentum phys འཁོར་ཁུག་འགུལ་ཚད།	= རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག་གམ་

དེ་དང་འདྲ་བའི་རྡུལ་གྱི་མ་ལག་ཅིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པའི་ཟུར་

ཁུག་གི་འགུལ་ཚད།

spinach	bot	སྤོ་ཚལ།	པ་ལག	= སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་མདོག་ལྗང་ཐུང་ངུ་ཅན་

དང་མདོག་དཀར་རིང་པོ་ཆེ་བ་འཇམ་ཤས་ཅན། ལོ་མ་ཆུང་ལ་སྲབ་པ་དང་ཆེ་ལ་མཐུག་པ་སྡོང་

ལྗང་ཅན་བཅས་པ་རིགས་གཉིས་དང༌། བོད་དུ་སྡོང་རྐང་སྨད་ཞབས་ཀྱི་ཁ་དོག་དམར་ཟིང་དང་

ལོ་མར་ཉག་ཆེན་ཁ་ཤས་ཡོད། ཡུལ་གང་སར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད།

spinal cord anat རྒྱུངས་པ།	སྲོག་རྩ་དཀར་པོ།	= ཀླད་པ་ནས་གཞུག་ཆུང་བར་གྱི་སྒལ་ཚིགས་

ཀྱི་སྦུབས་སུ་ཆགས་པའི་སྒལ་རྣག

spinous process anat ཟེ་རུས།	 = སྒལ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་རུས་

འབུར་ཞིག་དེ་ཚོ་སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་ནས་རྒྱབ་ངོས་སུ་བསྒྲིགས་ནས་བརྐྱངས་པ་ལྟར་

ཡོད།

spintronics phys གློག་འཁོར་རིག་པ།	= གློག་རྡུལ་འཁོར་རྒྱུག་ལ་བརྟེན་ནས་སྤེལ་བའི་ཁབ་

ལེན་དང་གློག་ནུས་ཁྱབ་རའི་སྐོར་གྱི་ཚན་རིག

spiral binding lib,bind གཅུས་འཁྱིལ་དེབ་བཟོ།	= ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཨི་ཁུང་ཅན་གྱི་ཤོག་

ལྷེ་སིལ་བུ་རྣམས་གཅུས་དཀྲིས་ཅན་གྱི་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་དེབ་གཟུགས་བཟོ་ཐབས་ཤིག

spiral staircase archit གཅུས་འཁྱིལ་སྐས་འཛེགས།	= དབུས་ཀྱི་ཀ་བ་ཅིག་ལ་འཁོར་བའི་
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དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཐེམ་སྐས།

spleen anat མཆེར་པ། = དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བྲང་རུས་གཡོན་ངོས་སུ་མཆིན་དྲི་དང་འབྲེལ་ནས་

རྩིབ་མའི་འོག་ན་གནས་པའི་ལུས་ཀྱི་དྭངས་མའི་རྟེན་བྱེད་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག

spokesman adm,pol མགྲིན་ཚབ་པ།	= དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་གཏམ་

བཤད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ།

sponger soc གྲོད་འཚོང༌།	 འཇིབ་ཟན།	= སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱིས་སྤྲད་པའི་དངུལ་དང་ཟས་གོས་

སོགས་ལ་བརྟེན་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོའ་ིའདོད་དོན་གང་ཡང་མི་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

sponsor soc སྦྱིན་བདག	རྒྱུ་སྦྱོར་བ།	= དམིགས་བསལ་གྱིས་སྒེར་རམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱིས་

བསྐྱངས་པའི་ལས་དོན་ལྟ་བུའི་བྱེད་སྒོར་འགྲོ་གྲོན་རོགས་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་མཁན།

spontaneous abortion med མངལ་ཤོར་བ། = མངལ་གནས་བཙའ་དུས་མ་རན་གོང་

ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཤོར་བ།

spot check adm གློ་བུར་རྟོག་ཞིབ།	= ཕལ་ཆེ་བར་སྔོན་ཚུན་ནས་བརྡ་གསལ་མེད་པར་གློ་བུར་

བྱུང་རྒྱལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག

spot interest rates com སྐབས་དེའི་སྐྱེད་འབབ།	= བུ་ལོན་གཏོང་བའི་སྐབས་དེ་རང་དུ་

གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐྱེད་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི།

spot market	com,econ	སྐབས་ཐོག་ཁྲོམ་ར།	= དེ་མ་ཐག་ཏུ་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་སའི་

ཁོྲམ་ར་ཞིག

spot price com,econ སྐབས་ཐོག་རིན་གོང་།	= གནས་སྐབས་དེ་རང་གི་ཉོ་ཚོང་གི་

རིན་གོང༌།

spot quotation com སྐབས་ཐོག་གོང་ཚད།	= ཉོ་ཚོང་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་གི་དངོས་ཟོག་སྤུས་ཁ་

འདྲ་མིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིན་ཐོ།

spousal equivalent soc བཟའ་ཟླའི་དོ་མཉམ།	བཟའ་ཟླའི་ངོ་ཚབ། = དམིགས་བསལ་

ཁྲལ་འབབ་ཆག་ཡང་དང༌། རྒས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ། གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་འཐོབ་ཐབས་སུ་ཁྱོ་

བོའམ་ཆུང་མའི་རྐང་ཚབ་བྱེད་པ།
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spray gun mech ཟེགས་མདའ།	གཏོར་མདའ།	= ཕུ་མདའི་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིག་པའི་

གྱང་ལྟ་བུར་ཚོན་རྩི་གཏོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས།

spread-eagle adm ཐང་དཀར་གཤོག་རྐྱོང༌།	= ལུས་བཤེར་གཏོང་སྐབས་སམ་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་སྐབས་ལྟ་བུར་ལག་པ་རྐྱོང་བ་དང་རྐང་པ་བྲད་དེ་ལང་དུ་འཇུག་པའམ་ས་སྟེང་དུ་ཉལ་དུ་

འཇུག་པ།

spreader mech འགྲེམས་བྱེད།	= ཞིང་པའམ་མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་

ས་སྟེང་དུ་བ་ལུད་དང༌། རྫས་ལུད། ས་བོན་སོགས་འགྲེམས་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

spreadsheet acc འགྲེམས་ཤོག་རིའུ་མིག	= ༡། དམིགས་བསལ་དངུལ་རྩིས་སམ་ལས་གཞི་

འཆར་འགོད་རིགས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་རྣམས་ཀ་ཐིག་དང་། བསྟར་པའི་ནང་རིམ་འཇུག་བྱས་པ་དེ་གའི་

མ་གནས་དང་དངོས་འབོར་གྱི་བྱུང་སོང་ཧེ་ཕག་སོགས་རང་འགུལ་གྱིས་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གྱི་

ཀམ་པུ་ཊར་མཉེན་ཆས་ཤིག ༢། རྩིས་ཁྲའི་མ་དེབ་ཀྱི་ཀ་ཐིག་དང་བསྟར་པ་ཇི་བཞིན་བསྒྲིགས་

པའི་ཤོག་ལྷེ།

spring balance	mech ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱ་མ།	= དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ལྡེམ་རྩིབ་ཀྱི་གཉོད་ཤུགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཆས་ཤིག

spring break edu དཔྱིད་དུས་གུང་སེང༌།	= དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གྱི་སློབ་གྲྭའམ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་དཔྱིད་དུས་གུང་སེང༌།

spring line naut གྲུའི་རྟོད་ཐག	= གྲུ་ཞིག་རྟོད་ཕུར་ལ་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ།

spring lock mech ལྡེམ་རྩིབ་སྒོ་ལྕགས།	= ལྡེམ་ཤུགས་ཅན་གྱི་ལྕགས་སྐུད་འཕར་ཁུམ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་རང་འགུལ་དུ་ཐེབས་ཐུབ་པའི་སྒོ་ལྕགས་ཤིག

spring tide geog,phys དཔྱིད་རླབས།	 = ཉི་མ་དང༌། ས་གཞི་དང་ཟླ་བ་རྣམས་དྲང་ཐིག་

གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་དབང་གིས་དུས་རླབས་མཐོ་བ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་ལས་མཐོ་བ་དང༌། དུས་

རླབས་དམའ་བ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་ལས་དམའ་བའི་སྣང་ཚུལ།

sprinkling trust adm དབང་ལྡན་འཚོ་འཛིན།	 = གསོན་གནས་འཚོ་འཛིན་པས་འཚོ་

འཛིན་ཁར་དངོས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྣམས་ཁེ་དབང་ཐོབ་མཁན་ལ་ཇི་ལྟར་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུའི་

ཐག་གཅོད།
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sprout bot མྱུ་གུ་འབུས་པ།	= ས་བོན་ནས་མྱུ་གུ་གསར་དུ་ཐོན་པ།

sputum physiol ལུད་པ།	= གློ་བའི་རྩ་སྦུབས་ནས་ཐོན་པའི་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་མ་གཤེར་ཁུ་

འབྱར་བག་ཅན་ཁ་སྣའི་ལམ་ནས་ཕྱིར་ལུད་པ་དེའི་མིང་ངོ།

spyware mech ཉུལ་ཆས།	= དོ་བདག་གི་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་

གསང་འཛུལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག

squad ༡།	adm	དམིགས་བསལ་རུ་ཁག		དམིགས་བསལ་དཔུང་སྡེ།	= ནག་ཉེས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བྱེ་

བྲག་པའི་རིགས་ཤིག་ལ་ལྟ་རོྟག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རོྟག་པའི་ཚན་པ་ཞིག ༢།	sport མི་འགྲོའ་ིརུ་

ཁག	= རྩེད་མོའམ་རྩེད་འགྲན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རྩེད་མོ་བ་དང་རྒྱུག་རྩལ་པ་སོགས་དྲག་

འདེམས་བྱེད་སའི་རྩེད་མོ་བའི་རུ་ཁག

staff association adm ལས་བྱེད་མཐུན་ཚོགས།	= ལས་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་བྱེད་སྒོ་རྣམས་སྤེལ་

སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། དཔེར་ན་སྤྱི་པའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་

རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱེད་སྤྱིའི་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ངོ་ཐུག་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པོ་ཞིག

staff college mil དམག་ཞབས་མཐོ་སློབ།	= དམག་དཔོན་ནམ་དྲག་དཔུང་ལས་ཁུངས་དབུས་

མའི་དཔོན་རིགས་ལྟ་བུའི་མཐོ་རིམ་མི་འགྲོའ་ིདམིགས་སྒོར་འགོ་ཁྲིད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་སའི་

དམག་དོན་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག

staff nurse med སྨན་ཞབས་ཚད་ལྡན།	= སྨན་ཁང་གི་སྡེ་ཁག་འགན་འཛིན་འོག་གི་གནས་

རིམ་གྱི་ཤེས་མྱོང་ཆ་ཚང་ལྡན་པའི་སྨན་ཞབས་པ།

staff officers mil ལས་བྱའི་དཔོན་རིགས།	= དམག་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་རྒྱུས་སྟོན་ནམ། 

ཡང་ན་དམག་དཔོན་ལས་ཐོག་པར་ལས་རོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་དྲག་དམག་དཔོན་རིགས་ཤིག

staff sergeants	mil དམག་ཞབས་སར་ཇེན།	= ས་དམག་གམ་གནམ་དམག་ནང་སར་ཇེན་

གྱི་གོ་གནས་གོང་གི་གཞུང་བསྐོས་མིན་པའི་འགོ་བྱེད་ཅིག

staff welfare fund adm ལས་བྱེད་བདེ་དོན་ཐེབས་རྩ།	= སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ་བའི་སེམས་

ཤུགས་དང་ལས་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་གོང་སྤེལ་ཆེད་རྩེད་རིགས་དང་སྤྲོ་སྐྱིད་མཐུན་རྐྱེན་ཉོ་སྒྲུབ་

སོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཞིག

stage effect theatr གར་སྟེགས་ཀྱི་ཁྱད་ནུས། = འཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྡིངས་ཆའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་
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ལྗོངས་བཀོད། གློག་འོད། སྒྲ་དང་རོལ་མོ་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་གར་སྟེགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་

འཆར་སྣང༌།

stage manager theatr སྡིངས་ཆ་དོ་དམ་པ།	= སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ་ཀྱི་བྱེད་སྒོའ་ིརིགས་ལ་

སྟངས་འཛིན་དང་རམ་འདེགས་ཀྱིས་འཁྲབ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད་པར་རོགས་བྱེད་མཁན་ཞིག

stage name theatr འཁྲབ་མིང༌།		= སྒྱུ་རྩལ་པའི་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བཀོད་པའི་

ཟུར་མིང༌།

stagehand theatr སྡིངས་ཆའི་ལག་གཡོག = སྡིངས་ཆ་བཟོ་བཀོད་དང་བཤིག་བསྡུ་བྱེད་

མཁན་ལྟ་བུ་འཁྲབ་སྟོན་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་ལས་མི་ཞིག

staggering psycho ཧང་སངས་བའི།		= ཡིད་ཆེས་བར་དཀའ་བའི་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་རམ་ཁྱད་

དུ་འཕགས་པ།

staging ༡།	theatr	ཟློས་གར་གྱི་འཁྲབ་སྟོན།	= སྡིངས་ཆའི་སྟེང་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་བཀོད་

སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས། ༢།	adm ལས་ཁྲི།	= ཁང་བཟོའ་ིལས་ཀ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་

པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྟེགས་བུའམ་སྒྲོམ་སྐྱོར་ཞིག

staging post aviat བར་ཚུགས། = དམིགས་བསལ་མཁའ་ལམ་ཐོག་ཡུན་རིང་འགྲུལ་བཞུད་

བྱེད་དགོས་སར་ངལ་གསོའ་ིཆེད་འགྲུལ་མཚམས་འཇོག་ས།

stagnation adm,econ སོར་འགག = སྤྱིར་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་ཚད་ལོ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་

ལས་ཞན་པ་ལྟ་བུ་ཡར་རྒྱས་དང་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་བྱ་གཞག་འགག་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག

stagy theatr འཁྲབ་པ་ལྟར་གྱི།	= ཟོླས་གར་ནང་གི་འཁྲབ་སོྟན་ལྟར་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བཅོས་མའི་

རྣམ་འགྱུར་གྱི།

stalemate ༡།	adm,pol ཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པ།	= འགྲན་སྡུར་ཞིག་གི་ནང་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་མ་

མཐུན་པའམ་གཉིས་ཀས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་པའམ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག	

༢།	sport	མིག་མང་རང་འགགས།	= མིག་མང་རྩེད་སྐབས་རྒྱལ་པོའ་ིརྡེའུ་ཕམ་ཁར་མི་འཇོག་

པར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་རྡེའུ་གཞན་སྤོ་ས་མ་རག་པས། མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཕམ་འབྱེད་དཀའ་བར་

གྱུར་བའི་གནས་སྟངས།

stamp mill mech རྡོ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར།	= ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནུས་ཤུགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་
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ལས་རྡོ་དང་གཏེར་རྡོའ་ིརིགས་ཞིབ་ཧྲུག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

stamp pad adm ཐམ་གདན།	= ཐམ་ཀར་སྣག་ཚ་བསྐུ་བའི་ཆེད་དུ་སྣག་ཚ་སིམ་ཉར་བྱེད་པའི་

འཇིབ་སྟན་ལྷེབ་མ་ཞིག

stamp paper	comn ཐམ་ཤོག	ཐམ་ཁྲལ་ཤོག་བུ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་

དང། འབའ་ཡིག་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་ཐམ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ཆེད་སྔོན་ཚུད་ནས་པར་འདེབས་ཟིན་

པའི་ཁྲལ་ཐམ་འཁོད་པའི་ཤོག་བུ།

stamp tax law ཐམ་ཁྲལ།	= གན་རྒྱ་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཀྲི་སི་མཁོ་

སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ཁྲལ་ཞིག

standard agreement law,adm གཏན་འབེབས་གན་རྒྱ།	= གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

ལ་འཚམས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་འཁོད་པའི་གན་རྒྱའི་འགེངས་ཤོག་ཅིག

standard cost com ༡།	འགྲོ་གྲོན་ཚད་གཞི།	= གང་ཞིག་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་མ་གནས་ངོ་

མ་རྩིས་བསྐོར་སའི་འཆར་རྩིས་བཀོད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་རྒྱུན་གྲོན། ༢།	སྔོན་གྲོན་ཚོད་

རྩིས།	= སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་སྟངས་འོག་བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གི་ཐོན་སྐྱེད་མཁོ་

སྐྲུན་ནམ་ཞབས་ཞུ། ཡང་ན་བྱ་གཞག་གི་ལས་རིམ་མཐའ་དག་གི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་སྔོན་ཚུད་ནས་

ཐག་བཅད་པའི་རིན་འབབ་བམ་འགྲོ་གྲོན།

standard deduction law གཏན་འབེབས་གཅོག་ཆ།	= ཨ་རིའི་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམ་ལུགས་

ལྟར་ཁྲལ་འབབ་འགེངས་ཤོག་ནང་གཅོག་འཐེན་ཐོ་གཞུང་མི་འབུལ་མཁན་གྱི་ཡོང་འབབ་ནས་

འཐེན་ཆོག་པའི་གཏན་འབེབས།

standard hour econ ལས་ཆོད་ཆུ་ཚོད།	= ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་གཏན་འབེབས་ལས་ཆོད་

ཀྱི་ཚད་གཞི་ལྟར་ལས་ཀ་ཇི་ཙམ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་འབོར་ཚད།

standard rate	adm གཏན་འབེབས་གླ་ཕོགས།	= འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད། གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གཞི་རྩའམ་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

standing committee adm རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང༌། = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་གི་

ཆེད་དུ་གཏན་འཇགས་གནས་དགོས་པའི་ཚོགས་ཆུང༌།

standing order adm སོར་གནས་བཀོད་ཁྱབ།	ད་ཡོད་བཀའ་ཁྱབ། = བཀའ་བཀོད་དམ་
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ཁྲིམས་སྲོལ་དེ་ཉིད་ཇི་སྲིད་ཕྱིར་བསྡུ་མ་བྱས་བར་དེ་སྲིད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་དུས་སྐབས་ཁག་ཐམས་

ཅད་དུ་མུ་མཐུད་རྩ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག

standing wave phys ལྡང་རླབས།	= སྦིར་ཤུགས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གནས་དང་སྦིར་ཤུགས་ཀླད་

ཀོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བརྟན་ཚུགས་ཅན་གྱི་རླབས་ཤིག་སྟེ། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྡོག་ཕྱོགས་

ནང་བསྐྱོད་བཞིན་པའི་འབྱུང་ཐེངས་དང་ཁྱབ་ཤུགས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་རླབས་གཉིས་མཉམ་དུ་

སྡེབ་སྐབས་འབྱུང་བ་ཡིན།

standstill agreement adm སོར་གནས་གྲོས་མཐུན།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་མུ་མཐུད་རང་

གར་གནས་དགོས་པའི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་སྟེ། དམིགས་བསལ་བུ་ལོན་འཇལ་གསབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་

དུས་ཚོད་འཕར་མ་དགོས་པའི་སྐབས་ད་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་སོར་གནས་བྱ་

རྒྱུར་བུན་བདག་དང་བུན་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

stapling machine mech ཤོག་གཟེར་ཡོ་ཆས།	སྡེབ་འཛེར་ཡོ་བྱད།	= ཤོག་བུ་འགའ་ཤས་

མཉམ་དུ་བསྡམས་སྒྲིག་བྱེད་པར་འཛིན་གཟེར་རྒྱག་བྱེད།

star anise bot ལི་ཤི་ཚོན་འཁོར།	= ཤིང་སྡོང་ཆེ་ཆུང་འབྲིང་ཙམ་ལ་ལྤགས་མདོག་སྐྱ་བ། ཡལ་

ཕྲན་མང་ཙམ་གྱེས་ཤིང་ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་འོད་ལྡན་ལ་ཉག་ཁ་མེད། འབྲས་བུ་སྐར་མའི་དབྱིབས་ཅན་

རིམ་བཞིན་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ནང་དུ་ས་བོན་དཀར་པོ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དེའོ།

starred question	pol,parl སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ།	= ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ངག་ཐོག་ནས་ལན་

འདེབས་དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་ཐོག་བཏང་བའི་དྲི་བ།

starting salary adm འགོ་འཛུགས་ཀྱི་གླ་ཕོགས།	= ལས་མི་གསར་པ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་འགོ་

འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་གླ་འབབ།

state banquet	pol རྒྱལ་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན།	= རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་

གསོའམ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཆེད། མགྲོན་འབོད་ཞུས་པའི་དཔོན་ལ་དམིགས་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་སྟོན་མོ།

state of matter phys བེམ་གཟུགས་གནས་བབས།	= སྲ་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། རླངས་

གཟུགས་ཏེ། བེམ་གཟུགས་ཤིག་གནས་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་གསུམ་པོ་དེ་དག་གང་རུང་གཅིག

statement of case law གནད་དོན་གཏན་འབེབས།	= ཁྲིམས་ཀྱི་གྱོད་གཞིར་འཚུད་པའི་
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གྱོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཚང་མའི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གསལ་བའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་བསྒྲགས་

གཏམ་ཞིག

statement of facts pol གནས་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད།	= གྲོས་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ནང་ཚོགས་

ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྒྱུས་

མངའ་དང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ཆེད། དེ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད།

stateroom ༡།	trans (གྲུ་དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་)	སྒེར་ཁང༌།	= གྲུ་དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་

ནང་མི་སྒེར་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཉལ་སྡོད་བྱེད་སའི་དམིགས་བསལ་གྱི་མཁོ་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་དང་

བག་ཡངས་ལྡན་པའི་ཁང་མིག ༢།	adm མཛད་སྒོ་ཁང༌།	= རྒྱུན་གཏན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་

སྒོའ་ིསྐབས། རྒྱལ་པོའ་ིནང་མི་དང་གལ་ཆེའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་བཞུགས་སའི་ཁང་མིག

state’s attorney law གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ།	= གཞུང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱས་

ཏེ་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་བྱེད་པོ།

statesman pol སྲིད་ཀྱི་རྣམ་འདྲེན།	ཆབ་སྲིད་རྒན་པོ།	= རྒྱལ་སྤྱིའམ་གཞུང་གི་གལ་ཆེའི་

ལས་དོན་ནང་གལ་ཆེའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་མཁན་སྲིད་དོན་པ་རྒན་གྲས་ཤིག

static phys ༡།	གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའི།	སོར་གནས།	= མི་འགུལ་བའམ་མི་སྒུལ་བའི་གནས་

སྟངས་དང་ནུས་ཤུགས་སོགས། ༢།	སོར་གནས་གནོད་ཆ།	= རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རླུང་འཕྲིན་དང་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་རླབས་ལ་བྱུང་བའི་

གནོད་སྐྱོན།

static expectation	econ སོར་གནས་རེ་བ།	= འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ད་ཡོད་ཀྱི་རིན་གོང་དང་

གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འཕར་ཆག་མེད་པར་རྒྱུན་མཐུད་གནས་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས།

stationary orbit phys གཏན་ཚུགས་འཁོར་ལམ།	= མཁའ་དབྱིངས་དངོས་གཟུགས་ཤིག་

ལ་འཁོར་བའི་གོང་བུ་དེའི་འགྲོས་དང་། འཁོར་ཡུལ་གྱི་གོང་བུ་དེའི་རང་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་ཕན་

ཚུན་མཉམ་པའི་སྣང་ཚུལ།

steady-state theory	phys བརྟན་གནས་རྣམ་གཞག = འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་

བཞིན་པ་དང་ལྷན་དུ་བེམ་གཟུགས་གསར་པ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྟབས་ཀྱིས། 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་རྟག་ཏུ་སྟུག་ཚད་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་འདོད་པའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་
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ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག

stellar evolution phys སྐར་མའི་འཕེལ་རིམ།	= སྐར་མ་ཞིག་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་མཐར་

མ་སྟོངས་བར་གྱི་གནས་ཡུན་རིང་བྱུང་བའི་འགྱུར་ལྡོག

stellar wind phys སྐར་མའི་ལྷགས་རླུང༌།	= ཉི་མ་ལྟ་བུའི་སྐར་མ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བར་སྣང་

དུ་ཕྱུང་བའི་པ་ལཛ་མ་སྟེ་མྱག་མའི་འབབ་རྒྱུན།

stem bot སྡོང་པོ།	གཞུང་རྟ།	= རྩི་ཤིང་གི་རྐང་ཡུ་གཙོ་བོ་སྟེ། གང་ལས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ། མེ་

ཏོག་སོགས་བརྟེན་པའི་གཞིའོ།

sternocleidomastoid physiol རྒྱང་ཤ་ལས་བྱེད།	 = གྲེ་བའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་

གནས་པའི་མགོ་ཕན་ཚུན་འགུལ་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་སྐེའི་ཤ་གནད་ཀྱི་མིང༌།

sternum anat བྲང་རུས།	= སྐེ་མཇིང་མཚམས་ནས་མཆིན་དྲིའམ། དར་དཀར་ཡོལ་བའི་འོག་

ཙམ་བར་གནས་པའི་བྲང་ཁོག་གི་མདུན་ངོས་ཀྱི་རུས་པ་ནར་ལེབ།

stimulated emission phys སྐུལ་སད་འཕྲོ་གཏོང༌།	= འོད་རྡུལ་གྱིས་རྡུལ་ཕྲན་ལ་བརྡེགས་

པས་ཟློས་ཕྱོད་མཉམ་ཞིང་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེད་པའི་འོད་རྡུལ་གཉིས་སྐྲུན་པའི་བརྒྱུད་རིམ། དེ་

ནི་ལེ་ཟེར་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལ་གྲོགས་དན་བྱེད་མཁན་དེ་ཡིན།

stipule bot ལོ་ཕྲུག	= ལོ་མའི་རྩ་བ་དང་གཞུང་རྟ་འབྲེལ་མཚམས་སུ་སྐྱེ་བའི་སྐོགས་ཤུན་ནམ་

ཚེར་མ་ལྟ་བུའི་ཆ་ཤས།

stock certificate com མ་ཤེར་ལག་ཁྱེར།	མ་ཤེར་བདག་འཛིན། = སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའི་

ཚོང་ཟོག་སྡེ་ཚན་ནང་སྐྱེ་བོའམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ལ་མ་ཤེར་ཇི་ཙམ་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་པ་གསལ་

འདོན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ཞིག

stoloniferous bot སོན་འགྱུར་མཆེ་བ།	= རྩི་ཤིང་གི་མཆེ་བ་རིམ་བཞིན་ས་འོག་ཏུ་འཛུལ་ཏེ། 

རྩ་བ་ཟུག་ནས་སླར་རྩི་ཤིང་རང་རྐྱ་བ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རིགས།

stomach	anat	ཕོ་བ།	= སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་མིད་པ་དང་འབྲེལ་མཚམས་ནས་ཕོ་བའི་ཟངས་

ཚགས་བར་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང༌།

stratosphere phys དྲོད་སྙོམས་གོ་ལ།	= རིམ་འགྱུར་རླུང་ཁམས་དང་བར་གནས་རླུང་ཁམས་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གནས་པའི་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞིག་སྟེ། སའི་གོ་ལའི་ངོས་ནས་



467 sugar cane 

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ནས་ ༥༠ བར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད།

stress phys ལྗིད་གནོན།	= གཟུགས་ཕུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཀོལ་བའི་ཤུགས་ཀྱི་མ་ལག་གམ། ལྗིད་

ཤུགས་ཤིག ཤུགས་དེས་གཟུགས་ཕུང་དེའི་བཟོ་དབྱིབས་འགྱུར་བའི་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

string theory phys ཕྲ་སྐུད་རྣམ་གཞག = རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་གཞི་རྩའི་ཤུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་

དང་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པར་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྒྲོམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྩིས་

རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཅིག

strong interaction (force) phys དྲག་པའི་འཐབ་སྦྱོར།	= རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་

ནང་དུ་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་ལྷན་དུ་འཛིན་པ་དང་། རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་གཞན་ཧེ་ཌོན་ཕན་ཚུན་

དབར་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་གཞི་རྩའི་

ཤུགས་ཤིག

strontium chem སྟྲོན་ཤམ།	= སྙི་ལ་དངུལ་མདོག་འདྲ་བ། སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་ཧ་ཅང་སྡེབ་

མྱུར་བ་དང། རླུང་དང་འཕྲད་ན་འབར་སླ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག ཤོག་སྦག་དང་

བསྲེས་ལྕགས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༣༨ མཚོན་རྟགས། Sr

sub mandibular lymph node anat མ་མགལ་འོག་གི་རྨེན་བུ། = ནད་འགོག་མ་ལག་

གི་ཆ་ཤས་དང༌། མ་མགལ་འོག་ཏུ་གནས་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

sub mental lymph node anat མ་ལེའི་འོག་གི་རྨེན་བུ། = མས་མཆུ་དང་མ་ལེ་ལྕེ་རྩེ་

བཅས་ནས་རྨེན་གཤེར་ནང་དུ་འདྲེན་པ་དང༌། གཙང་སེལ་བྱས་རྗེས་སྐེའི་གཞོགས་ལ་ཆགས་

པའི་རྨེན་བུའི་ནང་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པའི་མ་མགལ་དང༌། ལྕེ་རྩེའི་རུས་པའི་བར་གྱི་ཤ་གྲིམ་གྱི་ཕྱི་

ངོས་ན་གནས་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

suffrutescent bot ལམ་བུ།	= གཞུང་ཤིང་ཅུང་ཟད་སྲ་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་དགུན་མི་སྐམ་པའི་

རྩི་ཤིང།

sugar cane bot བུར་ཤིང༌། = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རྭའམ་ཞིང་ཁར་འདེབས་འཛུགས་

ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་ཁུ་བ་མངར་ཞིང་སྦོམ་ལ་ཚིགས་མང་བ། ལོ་མ་སྔོ་ལ་

ལྗང་ཞིང་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་འདྲ་ལ་སྨད་ཆ་སྡོང་པོ་བཏུམས་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན། ཡོངས་སུ་སྨིན་

པའི་སྡོང་པོའ་ིརྩེར་མེ་ཏོག་ཕོན་པོ་དབྱར་དགུན་མེད་པར་འཆར་བ་ཡིན།



468sulphur 

sulphur chem མུ་ཟི། = ས་འོག་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་རྫས། ཁ་དོག་སེར་སྐྱ་ཅན་གྱི་ལྕགས་

རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཁམས་རྫས་ཤིག དེ་ལ་རིགས་དཀར་སེར་ལྗང་ནག་བཞི་ཡོད། རྡུལ་གྲངས། 

༡༦ མཚོན་རྟགས། S

sulphur dioxide chem མུ་ཟི་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན།	= ལྕི་ཞིང་ཁ་དོག་བྲལ་བ། དབུགས་སུབ་

པའི་རླུང། གཤེར་དུ་འགྱུར་སླ་བ། དཀར་མདངས་འདོན་པ་དང། དུག་སེལ། རུལ་སུངས་འགོག་

རྫས་སོགས་ལ་བེད་སོྤྱད་བྱེད།

sulphuric acid chem མུ་ཟིའི་སྐྱུར། = སྣུམ་ཞག་འཚེར་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་གཡའ་རྫས་ཀྱི་

ནུས་པ་ཆེ་བའི་གཤེར་རྫས་ཤིག  འདི་ཚོས་དང། ཚོན་རྩི། ལུད། འབར་རྫས་སོགས་བཟོ་རྒྱུར་

བེད་སྤྱོད་ཆེ།

sulphurous acid chem མུ་ཟིའི་སྐྱུར་ཚྭ།	= མུ་ཟི་དང་ཡང་རླུང་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱུར་

རྫས་ཤིག

sumeru = mount meru  ལ་ལོྟས།

summer solstice astrol,astron  དབྱར་ཉི་ལྡོག	= དབྱར་དུས་ཉི་མ་རིང་ཤོས་ཀྱི་དུས། ཉི་

མ་ལྷོ་འགྲོད་ཀྱི་འགོ་ཟིན་མཚམས།

summer time astrol,astron དབྱར་ཁའི་ཚོུད། = འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་འགར་དབྱར་

དུས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་ཚོུད་ལས་ཚོུད་གཅིག་སྔ་སྣུར་གྱིས་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

sunday astrol རེས་གཟའ་ཉི་མ།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་དང་པོ།

sunflower bot ཉི་མ་མེ་ཏོག	= འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཨ་ར་ལྟ་བུ་མང་པོ་

ཐོགས་པ། སྡོང་པོའ་ིཕྱིར་སྤུ་ལྗང་སྐྱས་ཁྱབ་པ། ཁོག་སྟོང་ཅན། མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡ ནས་༤ ཙམ་པར་

འདྲོང་ངེར་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་ཆེ་ལ་མཐུག་པ་རྩ་རིས་དོད་ཅིང་མཐའ་སྐོར་དུ་ཉག་

ཆུང་ཡོད་པར་རེས་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཞིང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ་སྒོར་མོ་ཆེ་ལ་ལེབ་པ་སྡེར་མའི་དབྱིབས་ཀྱི་

ངོས་སུ་ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པོས་གང་བའི་འོག་ཏུ་འབྲུ་གུ་སེར་སྐྱ་མང་པོ་འདོགས་པ་ཉི་མའི་ཕྱོགས་སུ་

འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པས་ཤེས་སླ།

sun-rise astrol ཉི་ཤར།	= ཉི་མ་ཐོག་མར་བར་སྣང་ལ་འཆར་དུས་ཏེ། ཉི་ཤར་འབྲུག་གི་དུས།

sun-sign astrol ཉི་ཁྱིམ།	= བཙའ་དུས་སུ་ཉི་མ་གང་དུ་གནས་པའི་ཁྱིམ།



469 superplasticity

sunspot phys ཉི་ཐིག	 = དུས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཉི་ཞག་རེ་ཟུང་ནས་བདུན་ཕྲག་

འགའ་རེའི་བར་རམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་དེ་ལས་རིང་བར་ཚོ་ཁག་བྱས་ཏེ་སྣང་བའི་བཟོ་དབྱིབས་

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ནག་ཐིག་གང་རུང་ཞིག

superconductivity phys ཁྱད་འཕགས་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ།	= ལྟོས་མེད་ཀླད་ཀོར་དང་

ཉེ་བའི་དྲོད་ཚད་དང་སྐབས་འགར་དྲོད་ཚད་བོར་ཡང་འགོག་ཤུགས་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ངང་གློག་

རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྫ་དང༌། བསྲེས་ལྕགས། དེ་བཞིན་ལྕགས་རིགས་འགའི་ཁྱད་ཆོས།

superfluid	phys	ཁྱད་འཕགས་རྒྱུག་རྫས།	= རང་འབབ་ཀྱི་ནུས་པ་མ་རླག་པར་ལྟོས་མེད་ཀླད་

ཀོར་དང་ཉེ་བའི་དྲོད་ཚད་ལ་འཁྱགས་ཀྱིས་བསྡམས་པ་སོགས་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན་བྲལ་བའི་འབབ་

རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཤིག ད་བར་ཤེས་རྟོགས་སུ་གྱུར་བའི་དཔེ་མཚོན་ནི་

གཤེར་གཟུགས་ཧེ་ལི་ཡམ་ཁོ་ན་ཡིན།

superfluidity phys ཁྱད་འཕགས་རྒྱུག་གཤིས། = དྲོད་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བོར་ཡང་

གཤེར་གཟུགས་ཧེ་ལིཡམ་གྱིས་བརྡར་ཤུགས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འབབ་རྒྱུག་བྱེད་ནུས་

པའི་ཁྱད་ཆོས།

supergravity phys ཁྱད་འཕགས་འཐེན་ཤུགས།	 = དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་གི་རྣམ་

གཞག་ཅིག་སྟེ། དེས་ཤེས་རྟོགས་སུ་འགྱུར་བའི་རྡུལ་ཕྲན་འཐབ་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་

འདུས་ཤིང༌། བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་འཐེན་རྡུལ་དེ་དག་གིས་འཐེན་ཤུགས་

ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པར་བསམས་ཡོད།

supernova phys སྐར་ཆེན་གས་འཐོར།	= སྐར་མའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཕྱིས་ཀྱི་རིམ་པའི་ནང་

བྱུང་བའི་སྐར་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་དྲག་ཆེ་བའི་འབར་གས་བྱུང་བའི་རྗེས་འབྲས་སུ་ཉི་མའི་

འོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཤུགས་ལྡབ་ས་ཡ་ ༡༠ ནས་ ༡༠༠ བར་ཡོད་པའི་གནས་ཡུན་ཐུང་བའི་འོད་ཀྱི་ཁྱབ་

ཤུགས་ཤིག་བྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག

superplasticity phys རིམ་འདས་གཉེན་ཆ།	ཁྱད་འཕགས་གཉེན་ཆ། = སྤྱིར་བཏང་གི་

བསྲེས་ལྕགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་དྲོད་ཚད་མཐོ་བོའ་ིསྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་འཐེན་རྐྱོང་

བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ལྕགས་རིགས་དང་བསྲེས་ལྕགས་ཁྱད་པར་བ་རེ་འགའ་ཞིག་བརྒྱ་ཆ་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོའ་ིབར་ཆ་སྙོམས་པོའ་ིངང་འཐེན་རྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས།
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supra clavicular lymph node anat སྒྲོག་རུས་སྟེང་གི་རྨེན་བུ།	= སྒྲོག་རུས་ཀྱི་གཤོང་

དུ་གནས་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

suprasternal notch physiol སྐེ་སྟོང་རྩ་ར་ཁུང༌། = བྲང་རུས་ཀྱི་རྩེ་དང་སྒྲོག་རུས་གཡས་

གཡོན་གཉིས་བར་གྱི་སྟོང་ཆའི་མིང༌།

surface tension phys ངོས་ཀྱི་གཉོད་ཤེད།	ངོས་གཉོད།	= གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁ་སྟེང་

དུ་ཅུང་ཟད་ནར་ལྡེམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐིགས་པ་རེ་རེའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཐུབ་པའི་

རང་གཤིས།

suture anat རྒྱ་སྲུབས།	= མགོ་བོའ་ིསྤྱི་བོ་དང་མཚོག་མ་ལྟག་པ་བཅས་ཀྱི་རུས་པའི་གླིང་ཕན་

ཚུན་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་སྲུབས།

sweet smell bot དྲི་བཟང། = རྩི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཞིམ་པོ།

symmetry	༡།	phys སོར་གནས།	= བྱ་དངོས་ཁྱད་པར་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང༌། ཟུངས་

དང༌། དོ་མཉམ་གྱི་རང་བཞིན་བཅས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡང་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་མི་

འགྲོ་བར་གནས་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། ༢།	math	ཕྱེད་ཆ་འགྲིག	= ཐིག་བཀོད་རྩིས་རིག་གི་

དངོས་པོ་ཞིག་ཆ་གཉིས་སུ་བགོད་མཁན་གྱི་ངོས་སམ། ཐིག་དང་ཚེག་གི་གཡས་གཡོན་ན་གནས་

པའི་དངོས་པོ་དེའི་གནས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སར་ཆ་མཚུངས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས།

synchronous rotation phys དུས་མཉམ་རང་འཁོར།	= རང་བྱུང་འཁོར་སྐར་ཞིག་གི་

རང་འཁོར་གྱི་དུས་ཡུན་དང་དེ་ཉིད་གཟའ་སྐར་གཞན་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་པའི་དུས་ཡུན་གཉིས་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ། དཔེར་ན། ཟླ་བས་སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་རྒྱག་པ་དང་དེའི་རང་འཁོར་བྱེད་

པའི་དུས་མཚུངས་པ་ལྟ་བུའོ།

synchrotron phys མཉམ་འཇུག་སྦུབས་ཆས།	གློག་རྡུལ་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས།	= ཕྲ་རྡུལ་མྱུར་

ཚད་སྤོར་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ནང་འོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་ཉེ་བའི་ཟུངས་ལྡན་ཕྲ་རྡུལ་རྣམས་སྟོབས་

ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁབ་ལེན་གྱིས། སྦུབས་སྟོང་སྒོར་མོ་ཞིག་ལ་བསྐོར་ནས་འཁྲིད་འཇུག་བྱས་ཏེ་གློག་

རྡུལ་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས་འགྱེད་འཕྲོ་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཡིན།

synchrotron radiation phys མཉམ་འཇུག་སྦུབས་ཆས་འགྱེད་འཕྲོ།	= གློག་རྡུལ་སྙོམ་

སྒྲིག་ཡོ་ཆས་ནང་སྤེལ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དམར་ཕྱིའི་འོད་ཟེར་དང་། ཨེཀསེ་འོད་ཟེར་བར་ན་གནས་
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པའི་རླབས་ཐག་ཐུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོ།

synovial fluid physiol བད་ཀན་འབྱོར་བྱེད།	ཟུངས་ཆུ།	=	ལུས་ཀྱི་ཚིགས་མཚམས་བར་

ལ་གནས་ཤིང། ཚིགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཆུ་གཤེར་དེ་

ཡི་མིང༌།

T t

table math,edu དགུ་མཐའ།	 	རེའུ་མིག	= གྲངས་ཀྱི་དགུ་མཐའ་དང་ལོ་ཚིགས་སོགས་ཀྱི་

རེའུ་མིག

table linen adm སྒྲོག་ཁེབས།	ཅོག་ཁེབས།	= གསོལ་ཚིགས་མ་དྲངས་གོང་ཅོག་རྩེའི་སྟེང་

སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད་དུ་འགེབ་རྒྱུའི་ཁེབས་རས།

tableland	geog	ཐེར་སྒང༌། = ས་ཆ་ཞེང་ཆེ་ལ་ཁོད་སྙོམས་པ་དང༌། ཤིང་སྡོང་རིགས་མེད་པའི་

མཐོ་སྒང་གི་ས་ཁུལ།

tableware adm སྒྲོག་ཆས།	= བཟའ་བཏུང་འདྲེན་པའམ། རྒྱ་ཅོག་སྟེང་སྒྲིག་ཤོམ་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་

དཀར་ཡོལ་དང༌། དངུལ། ཤེལ་གྱི་སྣོད་ཆས་སོགས།

tabloid jrn གསར་ཤོག་ཆུང་གྲས།	= སྐབས་རེ་སེམས་ཚོར་སློང་བའི་སྒྲུང་གཏམ་དང༌། འདྲ་པར་

མང་པོ་ཡོད་པའི་འབོལ་རྩོམ་ཚགས་ཤོག་ཆ་ཚད་ཆུང་བའི་གྲས་ཤིག

taboo soc མི་ཆོག་པ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་ཚོགས་སམ་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཆ་ནས་གང་

ཞིག་བེད་སྤྱོད་དང༌། གསལ་འདོན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་བཅར་གཏུག་སོགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མེད་

པའི་དགག་བྱ།

tabula rasa phil བསམ་མེད།	= ཐོག་མར་སྐྱེ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་

མེད་པའི་སེམས།

tabular	adm རེའུ་མིག་ཅན།	= གནད་དོན་གང་ཞིག་གྲལ་བསྟར་དང་ཀ་ཐིག ཡང་ན་རེའུ་མིག་

ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ།



472tabulated statement 

tabulated statement adm བརྗོད་གཏམ་རེའུ་མིག = ཀློག་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཀ་ཐིག་གམ།  

ཡང་ན་ཐོ་གཞུང་གི་ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཏམ་བཤད་དམ་བརྗོད་པ།

tabulating appliance mech རེའུ་མིག་སྒྲིག་བྱེད།	= རེའུ་མིག་གི་གྲལ་བསྟར་ལྷུ་འགྲིག་

པོ་བཟོ་བྱེད་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་ནང་གི་མཛུབ་ཐེབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ། འཕྲུལ་འཁོར་

གྱི་ཆ་ལག་ཅིག

tachistoscope mech འཛིན་སྟོབས་དཔྱད་ཆས།	= གཙོ་བོ་ཚོར་ཤེས་དང་དྲན་ཤེས་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་ཆེད། སྐར་ཆ་གཅིག་ལྟ་བུའི་དུས་མཚམས་ཐུང་ངུའི་རིང་པར་རིས་སོགས་མིག་ལམ་

དུ་སྟོན་བྱེད།

tachometer mech འཁོར་ཚད་གཞལ་ཆས།	= རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འཁྱོག་མདའ་ལྟ་བུའི་

རང་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་འཇལ་ཆས།

tachycardia med སྙིང་གི་འཕར་བརྒལ།	= དལ་པོར་གནས་པའི་མི་དར་མའི་སྙིང་གི་འཕར་

ཚད་དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག་ལ་འཕར་ཐེངས་ ༦༠ ནས་ ༡༠༠ བར་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་འཕར་ཚད་ 

༡༠༠ ཡན་དུ་བརྒལ་ན་མྱུར་དྲགས་པ་བརྩིའོ།

tachycardias med སྙིང་རྡུང༌།	སྙིང་འཕར།	= ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ནང་སྙིང་གི་འཕར་ལྡང་

གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་འཕར་བའི་སྙིང་གི་འཕར་ཤུགས་དྲག་པའི་ནད་ཅིག

tacit ling ཤུགས་བསྟན།	= ཚིག་ཐོག་ནས་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་པར་ཤུགས་ཀྱིས་སོྟན་པའམ་རོྟགས་པའི་

ངང་ཚུལ་ཅན།

tack xx ༡།	ལྷམ་གཟེར།	= མགོ་ཞེང་ཆེ་བའི་ལྕགས་གཟེར་རྣོ་བོ་ཆུང་ངུ་རིགས། ༢།	བཟུང་ཚེམ།	

= དངོས་གཞིའི་འཚེམ་བུ་མ་རྒྱག་གོང་རས་ཀྱི་མཐུད་སྲུབས་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོང་ཆེད་རགས་ཙམ་

བཙེམས་པའི་འཚེམ་བུ་ལྷུག་མ།

tacky chem འབྱར་བག་ཅན། = ཚོན་རྩི་སོགས་ཆ་ཚང་མ་བསྐམས་པ་ལྟ་བུ་ཏོག་ཙམ་རེག་ན་

འབྱར་བའི་རང་བཞིན་ཅན།

tact adm ཐབས་མཁས། = གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་བའམ། ཁོང་ཁྲོ་ལངས་མི་འཇུག་

པར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཏམ་སྨྲ་བའམ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་འཇོན་ཐང༌།

tactile psycho རེག་པའི།	= རེག་ཐུག་གི་ཚོར་བ་ལས་གནད་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན།
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tadpole zool ལྕོང་མོ།	= སྦལ་པའི་ཕྲུ་གུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་དབྱིབས་ཏེ། ལུས་སྟོད་ཟླུམ་

ཞིང་མཇུག་མ་ཉ་དང་འདྲ་ལ་རིམ་གྱིས་ལུས་སྟོད་ནས་རྐང་ལག་དོད་ཅིང་མཇུག་མ་ཡལ་ཏེ་སྦལ་

པའི་རྣམ་པ་འབྱུང་ངོ༌།

tag ༡།	mech སྣེ་ཤན། = སྐུད་པའམ་ལྷམ་སྒྲོག་ལྟ་བུའི་སྣེ་མ་ཟིལ་པའམ་མི་བྲུལ་བའི་ཆེད་མཐའ་

སྣེར་འགྱིག་ཚིའམ་ལྕགས་རིགས་སྣོན་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཆ། ༢།	 com	 བྱང་ལྷེབ།	 = དངོས་པོ་

སོགས་ཀྱི་ངོས་ལ་སྦྱར་བའམ། ཡང་ན་ལོགས་སུ་བཏགས་ཡོད་པའི་ཤོག་བུ་དང་རས་ཀྱི་ཚལ་བུ་ལྟ་

བུ་དངོས་པོ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིའགྲེལ་བཤད་ཅན། ༣།	sport འཇུ་རེས་འདེད་རེས།	= མི་གཉིས་

སམ་དེ་ལས་མང་བའི་རྩེད་མོ་ཞིག དེའི་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གིས་གཞན་རྣམས་དེད་ནས་གཅིག་

འཇུ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཇུས་ཚར་བའི་ཕྲུ་གུ་དེ་འདེད་མཁན་བྱེད་དགོས།

tag question ling ནན་འདྲི།	 = གང་བརྗོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་དེ་འགྲིག་མིན་ཞུ་དག་གཏོང་

བའམ། ཡང་ན་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་གཞན་ལ་འདྲི་བར་བྱ་ཕྱིར་ཚིག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐར། དེ་འདྲ་མ་

ཡིན་ནམ། ཁྱེད་རང་བྱས་ན། ལྟ་བུའི་ཚིག་སྦྱོར་ཐུང་ངུ་ཞིག

tail light mech རྒྱབ་གློག	= འགྲུལ་འཁོར་རྗེས་མར་ཉེན་བརྡ་སྟོན་ཆེད། སྣུམ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་

བསྒར་བའི་གློག་སྒྲོན་དམར་པོ་ཞིག

tailpiece lit མཇུག་རིས།	མཇུག་རྒྱན། = ལེ་ཚན་རྫོགས་མཚམས་སམ་ཤོག་ལྷེའི་མཇུག་མཐར་

མཛེས་རྒྱན་དུ་བཀོད་པའི་རི་མོ།

take over adm འགན་ལེན་བ།	= སྔར་གཞན་གྱིས་བྱས་པའམ་འགན་འཁུར་པའི་ལས་དོན་

གང་ཞིག་རང་གིས་བྱེད་པའམ་འགན་ལེན་པ།

take-home pay adm ལག་འབབ།	= སོ་སོའ་ིཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ནས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་

དཔྱ་ཁྲལ་དང༌། རྒས་ཡོལ་ཉེན་སྲུང་གི་མ་འཇོག སྐྱིད་སྡུག་སོགས་ཀྱི་བསྡུ་བྱའི་རིགས་གཅོག་

འཐེན་ཟིན་པའི་རྗེས་ལག་པར་འབབ་པའི་ཕོགས་དངུལ།

takeover bid com དབང་ཐབས་གྲོས་འཆར།	= ཁེ་ལས་དོན་གཉེར་བས་ཚོང་སྡེ་གང་ཞིག་

ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་བདག་དབང་ཐོབ་ཕྱིར་དེའི་མ་ཤེར་ཡོངས་རྫོགས་སམ་མང་ཆེ་བ་ཉོ་རྒྱུའི་གྲོས་

འཆར་ཞིག

talc chem ཧ་ཤིག = ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང། ལྗང་སྐྱ། ཐལ་མདོག་འདྲ་མིན་དང། སོབ་ལ་འཇམ་
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པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཕྱེ་མ་འདྲ་བའི་རྫས་ཤིག དེ་པགས་གསོས་ཕྱེ་མའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཡིན།

talipes	med	རྐང་མགོ་ཉམས་པ།	= ཕལ་ཆེ་བ་སྐྱེ་དུས་ནས་རྐང་པའི་མཛུབ་མོ་དང༌། རྟིང་པ། 

ལོང་བུ་གཅུས་སྒྲིམ་མམ་ཀྱག་ཀྱོག་ཏུ་གྱུར་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

talisman ca སྲུང་བ།	= གནོད་འཚེ་ལས་སྲུང་སོྐྱབ་བམ། ཡང་ན་རླུང་རྟ་དར་བར་ཡིད་བརྟན་བྱ་

ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ།

tallow physiol ཚིལ་ཁུ།	= ཡི་ཙི་དང་ཡང་ལྭ་སོགས་བཟོ་ཆེད་དུ་བཞུས་པའི་དུད་འགྲོའ་ིལུས་

ནས་ཐོན་པའི་ཚིལ་ལུ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

tally ༡།	adm མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པ།	= གནས་སྟངས་གཞན་དང་མཚུངས་པའམ་མཐུན་ཕོྱགས་སུ་

སྒྱུར་བ། ༢།	acc རྩིས་ཁྲམ།	= ཚོང་གིས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་ཁག་གི་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་དམ། ཟིན་

ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཅིག

talus anat ལོང་བུ།	= རྐང་པའི་ངར་གདོང་གི་རུས་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་པའི་

ལོང་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ།

tambourine mus ཁྲོལ་རྔ༌།	= མུ་ཁྱུད་སྟེང་གཡེར་ཁ་དང་ཨ་ལོང་སོགས་སིལ་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་ཡོ་

བྱད་མང་པོ་བསྟར་ཅིང་ལག་པས་རྡུང་བའི་རྔ་ཆུང་ཞིག་གོ།

tame +*	༡།	འདུལ་སྦྱོང་བྱེད་པ།	= རྒྱུད་མ་སྦྱོང་བའམ་མ་གདུལ་བའི་ས་རྒོད་དམ་རི་དྭགས་

སོགས་འདུལ་བར་བྱེད་པ། ༢།	གཡུང་པོ།	= དུད་འགྲོ་སོགས་མི་དང་མཉམ་དུ་འཇིགས་ཞུམ་

མེད་པར་འགྲོག་རུང་བ། ༣།	ཁར་ཉན་པོ།	= གཞན་གྱི་འདོད་མོས་ལ་རྟག་ཏུ་ཡིད་ཕྱོགས་ཏེ་

གུས་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་ཚུལ།

tamp +* རྫོང་རྒྱག་པ།	= སྣོད་ཅིག་གི་ནང་ས་དང་རྡོ་ཐ་ལྟ་བུ་གནོན་གཙིར་གྱིས་རྒྱོང་པ།

tamper	 adm	 ཐེ་སྐྱོན་གཏོང་བ།	 = གནོད་འཚེ་འགྲོ་བའམ་དོ་ཕོག་འབྱུང་བར་མ་ལྟོས་པར་

དགོས་མིན་གྱི་ཐེ་ཇུས་བྱེད་པ།

tampon xx གསང་འདིག = བུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་འཛག་པ་འགོག་བྱེད་མཛུབ་མོའ་ིདབྱིབས་ཅན་

གྱི་སྲིང་བལ།

tandem trans ༡།	ཀྲམ་ཀྲམ་རྐང་འཁོར།	= གཅིག་རྗེས་གཉིས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་ཆ་གཉིས་ཅན་

གྱི་རྐང་ཀྲབ་དང་སྒ་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ། མི་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་རྐང་འཁོར་ཞིག ༢།	
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ཉིས་འདྲེན་ཤིང་རྟ།	 = གཅིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་གཞན་འཇོག་ཅིང་སྒ་ཆས་རྒྱབ་པའི་རྟ་གཉིས་ཀྱིས་

དྲུད་འཐེན་བྱས་པའི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཞིག

tang mech ཡུ་བ་བསྒར་ས།	= གཟོང་དང༌། གྲི། དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་ལག་ཆའི་སྣེ་གཅིག་གི་ཆ་

ཤས་ཕྲ་ས་ཡུ་བའི་ཁོག་ཏུ་འཛུད་རྒྱུའི་ཆ།

tangible xx ༡།	རེག་ཏུ་ཡོད་པའི། = ཐུག་པའམ་རེག་ཚོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་ཤེས་ཐུབ་

པའི་ཁྱད་པར། ༢།	 གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི། = གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་

རགས་པ། ༣།	དངོས་ཡོད།	= ཤེས་པས་རིག་པ་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱར་རུང་བའི་གནད་དོན།

tangible asset com,econ རྒྱུ་དངོས་རགས་པ།	= རིན་གོང་གཞལ་ཐུབ་པ་དང་གསལ་པོར་

མངོན་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་རགས་པ། དཔེར་ན། ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཁང་ཆེན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

སོགས་པའོ།

tank ༡།	mech གསོག་མཛོད།	= རླངས་གཟུགས་སམ་ཆུའི་རིགས་གསོག་འཇོག་བྱེད་སའི་སྣོད་

ཆེན་ཞིག ༢།	weapn	ཐང་ག་རི།	= སྟེང་དུ་མེ་སྒྱོགས་དང་རང་འཁོར་ཅན་གྱི་ལྕོག་ཁང་ཡོད་

པ། འཁོར་ལོ་སོ་ཅན་སར་འབྱར་ནས་འགྲོ་བའི་གོ་ཁྲབ་ཅན་གྱི་དམག་འཐབ་རླངས་འཁོར་ཆེ་བ་

ཞིག ༣།	geog	རྫིང༌།	= མཚོ་དང་མཚེའུ་ལས་ཆུང་བའི་ཆུ་འཁྱིལ་གྱི་མིང།

tank engine trans ཨིན་ཇེན་ཆུ་མཛོད་རང་འགྲིག = ལོགས་སུ་མཁོ་འདྲེན་མི་དགོས་པར་ཆུ་

སྐོལ་ས་དང་འདབས་སྦྲེལ་དུ་ཆུ་མཛོད་ཅན་གྱི་རླངས་ཤུགས་མེ་འཁོར་ཨ་མ།

tanning adm མཉེད་སྲུལ་གཏོང་བ།	མཉེ་བ།	= ཁྲེ་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་ཀོ་ལྤགས་མཉེད་བྱེད་

ཀྱི་རྫས་སམ། གཏེར་ཚྭ། ཤིང་ལྤགས་སོགས་ལས་བཙག་པའི་ཉིང་ཁུ་དང་སྦྱར་ཏེ་པགས་རིགས་སྙི་

མོ་བཟོ་ཐབས།

tantalize psycho ངོམ་སྟོན་བྱེད་པ།	= ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གཞན་ལ་ངོམ་

ཞིང༌། དོན་དངོས་ཐོག་རག་ཐབས་མེད་ཀྱང་དེ་དག་གི་ཐོབ་སེམས་སྐྱེ་རུ་འཇུག་ཏེ་བསུན་པོ་

བཟོ་བ།

tantamount xx  ༡།	ཐལ་བའི། = བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་དངོས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་

ཆའི་ཕན་གནོད་དང༌། གྲུབ་འབྲས། ༢།	 གཅིག་མཚུངས་བའི། = དངོས་པོ་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་

ཆོས་མཚུངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན།
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tanyphonia phon འཛེར་སྐད།	= གྲེ་བའི་ཤ་གནད་བསྣར་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་གདངས་

ཞན་ཞིང་ཕྲ་བའི་རང་བཞིན།

taoism ༡།	phil ཏའོ་རིང་ལུགས།	= དྲང་བདེན་ནམ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་མི་ཚེ་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་

ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་འགལ་རྐྱེན་གནོད་འཚེའི་བྱ་བར་ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པར་ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་རྒྱ་ནག་

པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག  འདི་ནི་གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པའམ། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ལའོ་ཙུས་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་

དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་སྲོལ་གཏོད། ༢།	rel ཏའོ་ཅོའ་ིཆོས་ལུགས།	= ཏའོ་ཅོའ་ིལྟ་གྲུབ་གཞི་

རྩར་བཟུང་སྟེ། མོ་རྒྱག་པ་དང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་དང། འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་ཡི་དམ་ངོ་བོ་གཅིག་

ཏུ་འདོད་པའི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་རིང་བ་དང། ཞི་བདེ་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་བར་དོན་གཉེར་

བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

tap dance theatr (ཞབས་བྲོའ་ིབྱེ་བྲག)ཊེབ་གཞས།	= རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་

སའི་སྟེང་གར་མཁན་གྱིས་ལྷམ་གྱི་རྡོག་སྒྲ་རྒྱག་པའི་ཞབས་བྲོའ་ིརིགས།

tape mech ༡།	སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག	ཊེབ་ཐག	= བརྙན་པར་དང་སྒྲ་འཇུག་བྱེད་སའི་ཁབ་ལེན་

གྱི་ནུས་པ་སྦྱར་བའི་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཐག་པ་ཅན་གྱི་སྒམ་ཆུང། ༢།	སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག་ནང་འཇུག་

པ།	= གླུ་གཞས་དང་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ལྟད་མོ་སོགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འཁོར་ཐག་ནང་

བླུགས་པའམ་བཅུག་པར་བྱེད་པ།

tape recorder mech སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ལོ།	= སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ནང་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་

གཏོང་བ་དང་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

tapestry ca བསླས་བཏགས་རི་མོ་ཅན།	= སྤུན་སྐུད་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཏགས་པའི་

བཀོད་རིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རས་ཆ་མཐུག་པོ།

taphephobia psycho སྦས་དོགས་འཇིགས་སྣང༌།	= གསོན་སྦེད་བྱེད་དོགས་ཀྱིས་སེམས་

སྦུབས་དོག་པོའ་ིའཇིགས་སྣང་ཞིག

tapping	comn ཁ་པར་ལྐོག་ཉན།	ཁ་པར་ཕག་ཉན། = གསང་བའི་ཐོག་གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་ཉན་

རྒྱུའི་ཡོ་བྱད་ཁ་པར་སྟེང་མཐུད་པ།

tapster soc ཁྲུང་ཞུ་མ།	 = ཆང་འཐུང་རྒྱག་སར་ཆང་རག་འདེགས་འབུལ་གྱི་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན།
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tar chem ཏར་ཞུན།	 = རྡོ་སོལ་དང་ཤིང་སོགས་ལས་བཙགས་པའི་སྣུམ་སྙིགས་ལྟ་བུ་མེ་འབར་

སླ་ཞིང༌། ཚོས་གཞི་ནག་པོ་ཅན་གྱི་གཤེར་ཁུ་གར་པོ་ཞིག རྒྱུན་ལྡན་ལམ་ཁ་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་གི་ཡོད།

tarantism med ཊ་རན་རྩ་ནད། = གདུལ་དཀའ་བའི་ལུས་ཀྱི་འཕགས་མཆོང་ལས་མངོན་པར་

བྱེད་པའི་དབང་རྩ་འཁྲུག་པའི་ནད་ཅིག འདི་ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་ཕྲན་ནང་དུས་རབས་བར་མའི་སྨད་

ཆར་སྡོམ་འབུ་དུག་ཅན་གྱིས་རྨུགས་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བརྩི་སྲོལ་ཞིག

tare ༡།	 com སྟོང་ལྗིད།	སྣོད་ལྗིད།	= ནང་གི་ཅ་ལག་སོགས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལྗིད་ཚད་རྣམས་

གཅོག་འཕྲི་བྱས་ཏེ། བཏུམ་བྱེད་དང་བླུག་སྣོད། ཡང་ན་སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་སྟོང་པའི་ལྗིད་ཚད། 

༢།	 bot རྩྭ་ངན།	 = འདེབས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་དངོས་རང་དབང་དུ་སྐྱེས་མི་བཅུག་པར། 

དེའི་ས་ཞིང་ངམ་ལྡུམ་རའི་ནང་གང་བྱུང་དགོས་མེད་དམ་བེད་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་ངམ་རྩྭའི་

རིགས་ཤིག

target +* ༡།	འབེན།	= མདའ་དང་མེ་མདའ་ལྟ་བུ་འཕེན་སའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་རྟེན། 

༢།	 དམིགས་ཚད།	 དམིགས་འབེན། = འཐོབ་པར་འདོད་པའི་རིམ་པའམ་གནས་

བབས་ངེས་ཅན་ཞིག

target date adm དམིགས་ཚེས།	= གལ་ཆེའི་འབྱུང་བའམ། ལས་འཆར་དང་དམིགས་

ཡུལ་ལམ་འཐོབ་བྱ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པ་དང་མཐར་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ཆེད། གཏན་འཁེལ་བྱས་

པའི་ཚེས་གྲངས།

target language ling	 ༡།	 བསྒྱུར་ཡུལ་སྐད་ཡིག	= སྐད་ཡིག་གང་རུང་ཞིག་ནས་གང་དུ་

བསྒྱུར་བར་བྱ་བའི་སྐད་ཡིག་ཅིག ༢།	སྐད་ཡིག་གཉིས་པ། = རང་གི་མ་སྐད་མ་ཡིན་ཀྱང་སྦྱོང་

བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་ཞིག

tariff ༡།	econ	ཤོ་གམ།	= ཕྱི་ཚོང་དངོས་ཟོག་གམ། ཡང་ན་ནང་འདྲེན་དངོས་ཟོག་ལ་གཞུང་

གིས་བཀལ་བའི་ཁྲལ་ཞིག  ༢།	adm	སྒོ་ཁྲལ་ཐོ་གཞུང༌།	ཐོ་གཞུང༌།	= ནང་འདྲེན་དང་ཕྱི་

ཚོང་དངོས་ཟོག་གི་ཤོ་ཁྲལ་ལམ་ལུགས་སམ་ཐོ་གཞུང།

tarn geog རི་ཡི་མཚེའུ། = འཁྱགས་རོམ་ཉིལ་ཞིང་བཞུར་བ་ལས་རི་གསེབ་ཏུ་ཆགས་པའི་

རྫིང་བུ།



478taro 

taro bot དྭ་ཚོད།	= འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་དྭ་བའི་རིགས་ཡིན་ལ། སྡོང་རྐང་སྦོམ་ལ་རིང་བ་མཐོ་ཚད་མི་

ཊར་ ༡ ནས་ ༢ བར་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆེ་ལ་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་རྩ་རིས་དོད་པ། རྩ་

བ་རྡོག་རིལ་དང་ཟླུམ་ནར་ངེས་མེད་འབྱུང་བར་ནང་ཤའི་བཅད་དཀར་པོ། ཕྱི་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཅན་

སྤུ་ཞིབ་ཐོགས་ཤིང་ཐིག་རིས་གོར་མོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཞིང། དུག་ཤས་ཅུང་

ཟད་ཡོད།

tarot soc མོ་བག = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་ཚུལ་སྔོན་དཔག་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་

ཤོག་བག་གྲངས་ ༧༨ ཅན་ཞིག

tarpaulin	adm	ཏིར་པཱལ།	= དངོས་པོ་གང་ལ་གཞའ་མི་ཤོར་བའི་ཆེད་ཁེབས་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་

བའི་ཆུས་མི་ཚུགས་པའི་རས་ཆ་མཐུག་པོ་ཞིག

tarsal bones anat བོལ་ཚིགས་རུས་པ།	= རྐང་པའི་བོལ་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ་ཁག་བདུན།

task force adm,pol ལས་དོན་རུ་ཁག = ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་

ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་སྡེ།

taster adm དུག་སེལ་བྱེད་མཁན།	= གལ་ཆེའི་མི་སྣའི་ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བའི་ནང་དུག་ཡོད་

མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པོ།

tattoo ༡།	ca གཙགས་རིས།	= ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཁབ་ཀྱིས་བཙགས་ཤུལ་དུ་བསྣུན་ཞིང༌། 

ཚོས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་གཏན་འཇགས་རི་མོ་ཞིག ༢།	mil ཉལ་བརྡ།	= དམག་མི་རྣམས་དགོང་མོ་

སོ་སོའ་ིསྡོད་ཤག་ཏུ་ལོག་དགོས་པའི་རྔའམ་དམག་དུང་གི་བརྡ།

taurus	astrol	གླང་གི་ཁྱིམ།	= དུས་སྦྱོར་གཉིས་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

གཉིས་པ།

tautology ling,lit ཟློས་སྐྱོར།	= ཚིག་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་བརྗོད་བྱའི་དོན་དེ་

ཉིད་དགོས་མེད་དུ་བསྐྱར་ལྡབ་བྱེད་ཚུལ།

tawny xx སེར་སྨུག = ཚ་ལུ་མའི་མདོག་གི་ཚོས་གཞི་སྨུག་ཤས་ཅན།

tax	 econ	 ཁྲལ།	 དཔྱ་ཁྲལ།	 = གྲོང་སྡེའམ་གྲོང་ཁྱེར་དང་མངའ་སྡེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་

བཅས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཆེད་དུ། ལུང་པའི་མི་སེར་གྱིས་འཇལ་དགོས་

པའི་དངུལ་འབབ།



479 tax schedule 

tax abatement econ ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཕྲི། = དཔྱ་ཁྲལ་ལྟ་བུའི་སོྐར་ཐང་ངམ་ཁོྱན་འབོར་

ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

tax adjustment econ ཁྲལ་འབབ་སྙོམ་སྒྲིག = སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་

ཏེ། བཀལ་བའི་ཁྲལ་འབབ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞིག

tax assessment econ ཁྲལ་འབབ་སྐོར་ཐང༌།	= ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གམ་དཔྱ་ཁྲལ་སོགས་ལ་

ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་དངོས་པོའ་ིརིན་གོང་ཆ་རྩིས།

tax avoidance econ ཁྲལ་གཡོལ། = ཡོང་འབབ་ནས་གཅོག་འཕྲི་བྱ་རུང་ཐམས་ཅད་གཅོག་

ཐབས་བྱས་ཏེ། ཁྲལ་འབབ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཚུལ།

tax deduction econ ཁྲལ་འཕྲི།	ཁྲལ་ཆག = དཔྱ་ཁྲལ་འཇལ་འབབ་གང་ཡིན་པ་ནས་འཕྲི་

བའམ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས།

tax deliquency econ ཡོལ་ཁྲལ།	= དུས་བཅད་ཀྱི་ནང་ཚུད་དམ་དེའི་རྗེས་སུའང་སོྤྲད་འཇལ་མ་

བྱས་པའི་ཁྲལ།

tax evasion econ ཁྲལ་སྐུང༌།	= འོས་བབས་དང་བཀའ་ལུང་མེད་པར་ཁྲལ་འཕྲི་ཐབས་བྱེད་

པའམ། ཁྲལ་བསྡུ་འོས་པའི་དངུལ་འབབ་སྦ་གསང་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག་ཅིག

tax exemption econ ཁྲལ་འབབ་རྩ་ཆག	= དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་གཞུང་ནས་བཀའ་

འཁྲོལ་བྱུང་བའམ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ།

tax loophole econ ཁྲལ་ཁུག	= དུས་རྒྱུན་ཆ་རྐྱེན་འོས་འཚམས་ཤིག་ཐོབ་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་

པ་ཎི་དང་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་འབྱོར་ལྡན་པའི་གྲས་ལ་སོ་སོའ་ིཁྲལ་འཇལ་སྒྲུབ་འོས་ལས་

འགན་ལས་གཡོལ་དུ་འཇུག་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་སྒྲིག་གཞི་ནང་གི་དམིགས་བསལ་ཆག་ཡང་ངམ་ཁེ་

དབང་ཞིག

tax rebate econ ཁྲལ་འཕར་སློག་ཆ། = དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འཇལ་མང་དྲགས་པ་རྣམས་གཞུང་

ནས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཚུལ།

tax return econ ཁྲལ་གྱི་འགེངས་ཤོག = རང་འཚོ་རང་བརྟེན་ཡིན་པའི་མི་གང་ཞིག་གིས་

རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ཡོང་འབབ་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་འགོད་སའི་འགེངས་ཤོག

tax schedule econ ཁྲལ་འབབ་རེའུ་མིག = དོ་བདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རོབ་རྩིས་ཀྱིས་སྤྲོད་
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བསྡད་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་རྩིས་བསྐོར་སའི་རེའུ་མིག་གི་ཤོག་ལྷེ།

tax year econ ཁྲལ་ལོ།	= ཡོང་འབབ་བམ་ཁེ་འབབ་ཇི་བྱུང་ཐོག་ཁྲལ་རྩི་གཞིའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི་དུས་ཡུན་ཞིག

taxis psycho ༡།	 མཉེ་བ། = རུས་ཚིགས་དང་དབང་པོ་འཆོལ་བའི་རིགས་ལག་པའི་གནོན་

ཤུགས་ཁོ་ནས་སྔར་སོར་ཆུད་ཐབས། ༢།	ཚོར་ལན། = ཕྱིའི་རེག་ཚོར་སློང་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་

དབང་པོ་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྣམ་པའི་འགྱུར་ལྡོག་གམ་འགུལ་སྐྱོད་གཏོང་ཕྱོགས།

taxonomy	 bot,biol སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་རིག	 = རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགྲོ། སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོ་སོ་སོའ་ི

མཐུན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཞིར་བཟུང་གིས་སྡེ་ཚན་ཆེ་ཁག་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཚན་རིག

taxpayer identification number (TIN) econ ཁྲལ་པའི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས།	

= ཁྲལ་འཛིན་ཐོ་འགོད་དམ་དངུལ་ཁང་བཅུག་ཁྲ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ལྟ་བུའི་སྐབས་དཔྱ་

ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་ཆེད་དོ་བདག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཤིག

tea bag adm ཇ་ཁུག	= ཇ་ཐེངས་གཅིག་བཟོ་ཆེད། ཆུ་ཁོལ་ནང་བང་རྒྱུའི་ཇ་ལོ་བླུགས་པའི་ཤོག་

བུའམ་རས་ཚགས་ཀྱི་ཁུག་མ་ཆུང་ངུ་ཞིག

tea plant	bot	ཇ་ཤིང༌།	= ཤིང་ཕྲན་རིགས་པགས་པ་དཀར་པོ་བ་ལུ་འདྲ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

སེ་བའི་མེ་ཏོག་འདྲ་ལ། ཆེ་ཆུང་ཡང་དེ་ཙམ་དང༌། འབྲས་བུ་སེར་པོ་མཁལ་ཞོ་འདྲ་ལ། ལོ་མ་ལས་

སྣོན་བྱས་པ་ལས་ཇའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བ་དེའོ།

tea wagon mech ཇ་འདྲེན་ཅོག་ཙེ།	= ཇ་དང་ཞལ་ཏོག་སོགས་འདྲེན་པའམ་འདེགས་པར་

བྱེད་སའི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་ཅོག་ཙེ་ཞིག

team spirit psycho མཉམ་རུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས།	= མཉམ་རུབ་ལས་ཀའམ་རུ་ཁག་གི་ལས་དོན་

དུ་འབད་པ་དོན་གཉེར་སེམས་ཁུར།

team work adm,psycho འཁུར་མཉམ་ལེན། = རུ་ཁག་ལྟ་བུ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་དོན་ཐོག་

ལེགས་པར་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག

tear gas xx མིག་ཆུ་དུག་རླངས།	= མི་ཚོགས་ཆེན་པོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཆེད། ཉེན་རྟོག་པ་དང་

དྲག་པོའ་ིདམག་མིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དུག་རྫས་ཀྱི་རླངས་པ་ཞིག་སྟེ།  འདིས་མིག་ལ་ཟུག་རྔུ་

བསྐྱེད་དེ་མིག་ཆུ་འདོན་པར་བྱེད།
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teat physiol ནུ་རྩེ།	ནུ་རྡོག = འོ་མ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་གང་གི་ནུ་ཞོའམ་ནུ་མ་ལས་འོ་མ་གདོན་

སའི་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ཆ་ཤས།

technical ༡།	tech འཕྲུལ་རིག་གི།	= བཟོ་གྲྭ་དང་ཚན་རིག་གི་ནང་བེད་སྤྱད་པའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རིག་པ་དང༌། འཕྲུལ་ཆས། ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི། ༢།	adm ཐུན་མིན་ཐབས་

བྱུས་ཀྱི།	= ལས་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐབས་ལམ་དང་རིག་པར་འབྲེལ་བའི།

technical college edu དམར་འཁྲིད་མཐོ་སློབ།	= རྣམ་གཞག་གམ་གཞུང་ལུགས་ཙམ་མིན་

པར། གཙོ་བོ་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་རྒྱུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་སའི་

མཐོ་སློབ།

technician tech འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ།	འཕྲུལ་ལས་པ།	= ཚན་རིག་འབྲེལ་ཡོད་དམ་འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་རྩལ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལས་མི།

technocracy adm རིག་གནས་མཁས་པའི་དབང་སྒྱུར།	བཟོ་རིག་མཁས་པའི་ལམ་ལུགས།	

= འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་པ། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་

སྲིད་ཀྱི་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ལུགས་ཤིག

technology xx བཟོ་རིག་པ།	= འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་དང་བཟོ་ལས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིག་པ།

technophobia psycho འཕྲུལ་འཇིགས།	= ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ལས་རིག་པའམ། ཀམ་

པུ་ཊར་ལྟ་བུ་རྙོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་མི་དགའ་བའམ་འཇིགས་པའི་ཚོར་སྣང༌།

teething ring adm སོ་ལོང༌།	= འོ་སོ་འབུས་བཞིན་པའི་བྱིས་པས་སོ་འབྲད་རྒྱག་སའི་འགྱིག་

གམ་སྤོས་དཀར་ལས་བཟོས་པའི་ཨ་ལོང༌།

teknonymy soc བུ་རྗེས་མིང་སྒྱུར།	= ཕྲུ་གུའི་མིང་དང་བསྟུན་ནས་ཕ་མའི་མིང་བརྗེ་སྲོལ།

telebanking com དངུལ་ཁང་རྒྱང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས། = དངུལ་ཁང་ཞིག་ཏུ་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་

གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དེ་བྱེད་ལུགས།

telecast jrn བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང༌།	= ལྟད་མོ་དང་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གང་བརྙན་

འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བསྲིངས་པའི་ཚུལ་ཞིག

telecommunications comn རྒྱང་འཕྲིན། = གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའམ། ཡང་ན་

གློག་སྐུད་སོགས་གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་གནས་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་
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དང་སློབ་གཉེར།

teleconference	 adm	 རྒྱང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ།	 = ལྐོག་མིག་བརྙན་ཤེལ་ལྟ་བུ་རྒྱང་སྲིང་

གནས་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ནས་མི་མང་ཕན་ཚུན་

གཏམ་བཤད་སྤེལ་རེས་ཀྱིས་འདུས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

telegram	comn	༡།	ཏར་འཕྲིན།	= གློག་གམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་

དང་བརྡ་ལན་ཕར་གཏོང་ཚུར་ལེན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག ༢།	ཏར་འཕྲིན་ཡོ་ཆས།	= ཏར་

འཕྲིན་གཏོང་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས།

telekinesis phil རྒྱང་འགུལ།	= གཟུགས་རགས་པའི་རྩོལ་ཤུགས་ལས་མིན་པར། བློའ་ིགཡོ་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲོག་མེད་བེམ་པོའ་ིབཟོ་དབྱིབས་བསྒྱུར་བའམ་གཡོ་འགུལ་ཐུབ་པར་ཆ་འཇོག་

བྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་ནུས་པ།

telemarketing com རྒྱང་འབྲེལ་ཚོང་བསྒྲགས། = ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་དངོས་ཟོག་

གམ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པའམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

telepathy	 phil	 རྒྱང་རྟོགས།	 = མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚོར་ཤེས་ལས་གཞན་

པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དང་སེམས་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོང་སྲིད་པར་

འདོད་ཚུལ་ཞིག

telephone directory comn ཁ་པར་ཨང་དེབ།	= ཀ་མད་གོ་རིམ་ལྟར་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་

མི་སྒེར་པའམ་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང༌།

telephone exchange comn ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་ཁང༌།	= ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་བྱེད་པར་

ཁ་པར་གྱི་ཏར་སྐུད་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་སའི་ལྟེ་གནས་ཁང༌།

teleprinter mech རྒྱང་སྲིང་ལྕགས་པར།	= ཁ་པར་གྱི་གློག་སྐུད་བརྒྱུད་ནས་གློག་གི་རྒྱང་སྲིང་

ལྕགས་པར་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས།

telescope mech རྒྱང་ཤེལ།	= གཟའ་སྐར་སོགས་རྒྱང་རིང་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཉེ་

བར་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཡོ་ཆས།

telesis psycho རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ། = རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིའབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་

ནས་འདོད་དོན་སྒྲུབ་སྟངས།
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television mech གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན།	= གློག་གི་བརྡ་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་

བརྙན་དང་སྒྲ་རྣམས་སྡུད་ཅིང་འཆར་སའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

teleworking comn རྒྱང་འཕྲིན་ནང་ལས།	= ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་མི་དགོས་པར། སྡོད་ཤག་

རང་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་རམ་མྱུར་འཕྲིན་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་དུ་

གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ།

telex ༡།	comn	ཀཿ	རྒྱང་སྲིང་འཕྲིན་ཡིག = ཁ་པར་གྱི་གློག་སྐུད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱང་སྲིང་ལྕགས་

པར་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག 	ཁཿ	རྒྱང་སྲིང་བརྡ་

འཕྲིན།	=  དེ་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འཕྲིན། ༢།	mech	རྒྱང་སྲིང་ལྕགས་པར།	= དེ་གཏོང་བྱེད་

ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས།

teller ༡།	 adm འོས་བཤེར་པ།	= འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་སྐབས་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བྱེད་

མཁན། ༢།	com	དངུལ་སྤྲོད་ལེན་པ།	= དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་ལས་

འགན་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་པ།

telpher mech དཔྱང་སྒྲོམ།	= གློག་ཤུགས་ཀྱིས་འཕུལ་འདེད་བྱེད་ཅིང་གནམ་སྐུད་ཐོག་དཔྱངས་

ཏེ། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཡང་མོ་ཞིག

tempera fa བག་ཚོན་རི་མོ།	= ཕྱུར་རྫས་སམ་བག་ཚི་དང༌། སྒོ་ངའི་སེར་རིལ། ཆུ་བཅས་བསྲེས་

སྦྱོར་བྱས་པའི་ཚོན་རྩིས་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་ཤིག

temperament psycho ཁམས།	གཤིས་རྒྱུད།	= ཕྱིའི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་སེམས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་

མཚོན་པའི་མི་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

temperance ༡།	soc	ཆང་རག་རྩ་གཅོད། = ཆང་རག་རྦད་ཀྱིས་སྤོང་བའི་ལས། ༢།	psycho	

རང་ཚོད།	= འདོད་ཞེན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་མ་སོང་བར་རང་ཚོད་ཟིན་ཐུབ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

temperance movement soc ཆང་རྒོལ་ལས་འགུལ།	= ཆང་རག་འཐུང་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག

temperature phys དྲོད་ཚད། = གཟུགས་པོའམ། ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཚ་གྲང་

གི་ཚད།

tempering phys ངར་ལད་པ།	= དྭངས་ལྕགས་ལྟ་བུའི་བསྲེས་ལྕགས་ཤིག་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་
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འབེབས་བྱས་པའི་དྲོད་ཚད་ཅིག་ལ་ཚ་བསྲེགས་དང་དྲོད་ཚད་དེར་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བཞག་

པའི་རྗེས་སུ། སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིམ་པ་ལྟར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་

ཚད་བར་གྲང་སངས་བཏང་སྟེ། བསྲེས་ལྕགས་དེའི་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གོང་མཐོར་གཏོང་

བའི་བརྒྱུད་རིམ།

template archit ༡།	མ་དཔེ།	= གང་ནས་དཔེ་བླངས་ཏེ་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཞན་བཟོ་

སའི་གཞི་སྟེ། དངོས་པོའ་ིབཟོ་དབྱིབས་གཅིག་པ་ཅན་གྱི་པར་རིས་སམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་མིག་

དཔེ་བལྟ་སའི་དཔེ་གཞི། ༢།	 སྐྱོར་གདང༌།	 = ལྗིད་ཚད་དམ་གནོན་ཤུགས་སྙོམས་པོར་བགོ་

འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་ཁང་པའི་སྒོ་སྒྲོམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པའི་རྡོའམ་ཤིང་གི་གདང་བུ་ཐུང་ངུ་ཞིག

tempo ༡།	adm	 མྱུར་ཚད།	= བྱུང་བའམ་བྱེད་ལས་གང་ཞིག་གི་མགྱོགས་ཚད། ༢།	mus	 སྒྲ་

གདངས་མྱུར་ཚད།	= རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མགྱོགས་ཚད།

temporal ༡།	 soc	 ཚེ་འདིའི།	= ཚེ་ཕྱི་མའམ་ཆོས་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པའི་ཚེ་འདི་སྣང་ངམ་

འཇིག་རྟེན་འདིའི་མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་ཡོད། ༢།	 ling	དུས་གསུམ་གྱི།	= སྐད་ཡིག་ནང་གི་དུས་

རིམ་མཚོན་སྟངས་སམ། བརྡ་སྤྲོད་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བ།

temporal bone anat རྣ་ལྷན་རུས་པ།	= རྣ་བ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྒང་ཐད་དུ་གནས་པའི་མུར་

གོང་གི་རུས་པ།

temporal pattern	 lit	བྱུང་རིམ།	= ཟླ་ཚེས་སམ་བྱུང་བ་རྣམས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བསྟུད་

མར་བརྒྱུད་པའི་དུས་རིམ།

temporalism phil དུས་མི་བདེན་པར་སྨྲ་བ།	= རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་དུས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་དུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའམ་དོན་དམ་པའི་དུས་དང༌། དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་གཙོ་བོར་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས།

temporary alimony soc འཕྲལ་སེལ་འཚོ་དོད། = ཁྱོ་ཤུག་ཁ་བྲལ་ལམ་དེ་ལྟ་བུའི་

བརྒྱུད་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་བཟའ་མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ཤོས་ལ་གུན་གསབ་

གྱི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འབབ།

temporary magnetism phys གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ནུས་པ།	= ཕུང་གཟུགས་ཤིག་

ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་རའི་ནང་གནས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡང༌། ཕུང་
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གཟུགས་དེ་ཁྱབ་ར་དེ་ནས་ཕྱིར་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕུང་གཟུགས་

ཤིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ།

temporize	 pol	 ༡།	 དུས་གཡོལ་བྱེད་པ།	= ཐག་གཅོད་དམ་ཁས་འཆེ་བའི་བྱ་གཞག་རིགས་

གཏན་འབེབས་མི་བྱེད་པའི་ཆེད་གཟུར་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ། ༢།	 དུས་དང་བསྟུན་པ།	

= སྣང་ཚུལ་ལམ་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་པའམ་མཐུན་བཅོས་

བྱེད་པ།

temptation psycho རྣམ་སྲེད།	 = རང་ཉིད་གང་ལ་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་འཐོབ་འདོད་ཀྱི་

བསམ་པ།

tenable adm ཁུངས་འཁྱོལ་ངེས།	= རྒོལ་བར་འགོག་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན།

tenacity soc སྙིང་རུས།	 དམ་འཛིན།	= རང་གི་བསམ་ཚུལ་དང༌། འཆར་གཞི། ཐག་གཅོད་

སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བརྟན་པོར་གནས་པའི་རང་བཞིན།

tenancy adm ༡།	མོ་ཡན་ཐོབ་ཐང༌།	ས་ཁང་གླ་སྤྱོད།	= གཡར་གླ་སྤྲད་དེ་ཁང་པའམ་ས་ཞིང་

སོགས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང༌། ༢།	མོ་ཡན་དུས་ཡུན།	= གཡར་གླ་སྤྲད་དེ་

ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་ཁྲིམས་མཐུན་དུ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་དུས་ཡུན།

tenant farmer econ བོགས་འདེབས་ཞིང་པ།	= ས་ཞིང་བོགས་མར་ལེན་ཏེ། ས་བདག་ལ་

དངུལ་རྐྱང་ངམ་ཞིང་ཁའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པའི་ཞིང་པ།

tendentious	jrn	རང་འདོད་མངོན་ཕྱོགས་ཀྱི།	= ལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་རྩ་དོན་སྒྲུབ་པའི་

ཐད་ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་གིས་ངག་གམ་ཡིག་ཐོག་གང་རུང་ནས་བརྗོད་པ་ཞིག

tenderfoot adm གསར་འཐོམ་པ།	= སྔོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྲན་བུ་ལས་མེད་པའམ། ཡང་ན་རྩ་

བ་ནས་མེད་པར་ལས་གནས་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐྱེ་བོ།

tenderloin  xx ལོང་ཤ 	= ལྡད་པའམ་གཅོད་འབྲེག་སླ་བ་དང་། ཚིལ་མེད་པའི་ཕག་པའམ་བ་

ཕྱུགས་ཀྱི་སྒལ་གཞུང་སྨད་ནས་ལྷེབ་གཞོག་རྒྱབ་པའི་ཤ་མཉེན་པོ་ཞིག

tendon anat རྒྱུས་པ།	= ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་རུས་པ་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཤ་རྒྱུས་ཏེ། སྲ་ལ་མཉེན་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཅིག

tenement adm མོ་ཡན་ས་ཁང༌། = བདག་པོ་ངོ་མ་དང་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གང་ཟག་
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གཉིས་མི་གཅིག་པའི་ས་ཁང༌།

tenon archit ཕོ་འཛིན།	= ཕན་ཚུན་མཐུད་ཁ་སྦྱོར་ཆེད་ཉག་གའམ་ལྷུ་སྣེ་སྤྲོད་ཁུང་ནང་འཇུག་

བྱེད་དུ་བཟོས་པའི་ཤིང་དུམ་གྱི་སྣེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིག

tenor mus ཕོ་སྐད་ཀྱི་ང་རོ།	 = གཞས་གཏོང་མཁན་སྐྱེས་པའི་མགྲིན་པ་ནས་ཐོན་པའི་སྐད་

ཤུགས་མཐོན་པོ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཕོ་སྐད་དང་མཚུངས་པའི་དབྱངས་རྟགས་ཀྱི་རིམ་

པ་ཚང་བའི་རོལ་ཆ་ཞིག

tenpins sport མི་ཧྲང་བཅུ་རྩེད།	= ཤུར་ལམ་ལྟ་བུ་བཟོས་པའི་རྩེད་རའི་ནང་ལྗིད་ཅན་གྱི་ཕོ་

ལོང་འབབ་སྒྲིལ་བཏང་སྟེ། ཤིང་ངམ་སྤོས་དཀར་ལས་བཟོས་པའི་ཕུར་པ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་སྒྲེང་

འཇོག་བྱས་པ་མར་འགྱེལ་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་རྩེད་མོ་ཞིག

tensile strength phys གཉོད་ཤེད།	གཉོད་ནུས།	= གློག་སྐུད་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཧྲུག་

ཆག་ཏུ་མ་སོང་བར་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཀོལ་ཐུབ་པའི་འཐེན་རྒྱོང་གི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་ཤོས།

tension ༡།	psycho	སེམས་ལས།	སེམས་འཚབ།	= ལྷོད་བདེའི་སྐབས་མེད་པའི་སེམས་ཁྲལ་

དང་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར།   ༢།	phys	ཐང་ཤ 	གཉོད་ཤུགས།	= དངོས་གཟུགས་ག་གེ་མོ་

ཞིག་འཐེན་པའམ་སྣར་བྱེད་ཀྱི་ཤུགས།

tenure adm ལས་ཡུན།	ལས་རྒྱུན། = གཞུང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་གོ་གནས་ཤིག་བཟུང་

བའི་དུས་ཡུན།

tenured post adm གཏན་འཇགས་ལས་ཡུན།	= གཏན་འཇགས་སུ་འཛིན་ཆོག་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱི་གོ་གནས།

teratogen med མངལ་དུག = མངལ་གནས་ཕྲུ་གུར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚར་ལོངས་བྱེད་པར་འགོག་

རྐྱེན་དང༌། དབང་པོ་སོགས་མ་ཚང་བའམ་ལུས་དབྱིབས་ཀྱི་བཟོ་ཉེས་ཡོང་བའི་རྐྱེན་ཞིག དཔེར་

ན། རྫས་སྦྱོར་གྱི་རིགས་དང༌། ནད་འབུ། གློག་ལྡན་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརིགས་ལྟ་བུའོ།

tercentenary his ལོ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན།	= ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་གལ་ཆེའི་གནས་

ཚུལ་ལམ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་བྱུང་ནས་བགྲང་བྱ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་

ཉིན་མོའམ་ལོ།

term ling,lit བརྡ་ཆད།	= སྐད་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མིང་ངམ་ཐ་སྙད་བེད་
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དུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་གམ་ཚིག་ཚོགས།

term loan	com དུས་བཅད་བུ་ལོན།	= དངུལ་ཁང་ངམ། ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཚོགས་པས་ཚོང་

སྡེ་གཞན་ལ་ལོ་ལྔ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་གྱི་ཡུན་ཚད་ལྟ་བུའི་རིང་རིམ་པས་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་དགོས་

པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་གཡར་པོ་གཏོང་བའི་བུ་ལོན།

term of art lit ཆེད་སྤྱོད་མིང་ཚིག	= རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་གོ་དོན་

དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཚིག་གམ་ཚིག་དུམ་ཞིག

terminal charges trans ཚུགས་དོད།	= འོར་འདྲེན་བྱེད་སའི་ས་ཚིགས་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་གྱི་གླ།

terminal illness med བཅོས་དཀའི་ནད།	= ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་དང་། 

ནད་ཀྱི་སྔོན་རྟགས་ར་མ་འཕྲོད་པའི་ན་ཚ་ཞིག་གི་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག

terminal leave mil མཚམས་མཐའི་གུང་གསེང༌།	 = དམག་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རྒས་

ཡོལ་ལམ་རྩ་དགོངས་འགྲོ་བའི་སྔ་ལོག་གི་ཐོབ་གསེང་ལྷག་མའི་ཉིན་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་

དགོངས་གསེང༌།

terminal tax	econ	ལོ་མཐའི་འཇལ་སྒོ།	= དཔྱ་ཁྲལ་འཇལ་མི་ཞིག་གིས་ལོ་གཅིག་གི་ཁྲལ་

འབབ་ནས་འབུལ་བསྡད་ཇི་ཡོད་རྩིས་གཙང་ཆེད། ལོ་མཇུག་ཏུ་སྤྲོད་འཇལ་བྱས་པའི་དཔྱ་ཁྲལ།

terminal velocity phys མཇུག་མཐའི་མྱུར་ཚད།	= མཐོ་ས་ནས་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངོས་

པོ་དེ་ཉིད་ལ་འཕྲད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བརྡར་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྲུན་པའི་འགོག་ཤུགས་དང་། རང་ཉིད་

ཀྱི་སྟེང་གི་འཐེན་ཤུགས་གཉིས་དོ་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མར་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་དེའི་

འཕར་ཆག་མེད་པའི་མྱུར་ཚད།

termination ༡།	adm མཚམས་འཇོག	= གང་ཞིག་རྫོགས་པའམ་མཚམས་འཇོག་བགྱིས་

པའི་བྱེད་ལས། ༢།	med མངལ་དབྱུང་གཤག་བཅོས།	= སྦྲུམ་མའི་མངལ་གྱི་སྦྲུམ་སྲིན་སྔ་

ས་ནས་འདོན་པའི་གཤག་བཅོས་ཤིག

termination clause law ཕྱིར་བསྡུའི་ཆ་རྐྱེན། = ཁྲིམས་ཡིག་དང་གན་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་

ལས་དོན་གང་ཞིག་དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐྱེན། གནས་སྟངས་གང་གི་འོག་མཚམས་འཇོག་གམ་རྩིས་

མེད་གཏོང་ཆོག་པའི་གསལ་ཁ་འཁོད་པའི་བརྗོད་ཚིག
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termination notice adm ལས་དུས་རྫོགས་བརྡ།	= དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པ་དང༌། 

ལས་ཀ་ཉུང་སྐྱོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྦྱིན་བདག་གིས་ལས་བྱེད་པར་ལས་ཀ་མཚམས་

འཇོག་གི་སྔོན་བརྡ།

terminus trans ས་ཚིགས་མཐའ་མ།	བབས་ཚུགས་མཐའ་མ།	= མེ་འཁོར་དང་སྣུམ་འཁོར་

ལྟ་བུའི་འགྲོ་ལམ་རྫོགས་པའམ་མཐར་སླེབས་པའི་སྣེའམ་ས་ཚིགས་མཐའ་མ།

termite zool གྲོག་མ་དཀར་པོ།	= ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་ཤིང་ཟ་མཁན་གྱི་རྐང་ལག་དྲུག་ཡོད་པའི་

འབུ་སྲིན་དཀར་པོ་ཞིག

terms of reference adm འགྲུབ་བྱའི་ལམ་སྟོན།	བསམ་གཞིགས་བྱ་ཡུལ།	= གྲོས་སྡུར་

དང༌། ཚོགས་འདུ། ལྷན་ཚོགས། ལས་འཆར་སོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གསལ་ཁ།

terms of trade com ཚོང་གི་སྐོར་ཐང༌།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་དོན་གྱི་གནས་བབས་གཞལ་

བའི་ཆེད། དེའི་ཕྱི་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་རིན་གོང་གཉིས་མཚུངས་སྡུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བསྡུར་ཚད།

terra incognita ༡།	geog	སྦས་ལུང༌།	= ས་མྱུལ་ཞིབ་དཔྱོད་མ་བྱས་པའམ་ངོ་རྟགས་མ་ཆོད་

པའི་ས་ཁུལ་ལམ་ཡུལ་ལུང་ཞིག ༢།	phil	སྦས་དོན།	= གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་

ཅིང་ཉམས་ཞིབ་བམ་དཔྱད་ཞིབ་མ་བྱས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སམ་གནད་དོན་ཞིག

terrace ༡།	archit ཀཿ	སྒོ་མཆོར།	= མཐའ་ཟུར་གྱི་ར་བར་གདུང་བུའམ་ཀ་བ་ཡོད་པའི་ཁང་པའི་

གཞུང་སྒོའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ཐོག་གཡབ་ཡོད་པའི་ཁྱམས་ར་ཞིག ཁཿ	ཁྱམས་སྟེགས།	= ཁང་པའི་སྟེང་

ཐོག་གང་རུང་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུར་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་ཐོག་ཁོད་སྙོམས་པའི་ས་སྟེགས།		གཿ	ཁང་

ཐོག	= གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་ཐེར་ཐེར་ཅན་ཞིག	༢།	agric	

སྐས་ཞིང༌། = ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཆེད་རིའི་ངོས་སུ་སྐས་རིམ་ལྟར་བཅོས་པའི་ཞིང་ས།

terrarium ༡།	zool	གསོ་ར།	= རྩངས་པ་ཁ་རལ་ལྟ་བུ་ལྟོ་འགྲོའ་ིརིགས་སམ། སྐམ་སའི་སྲོག་

ཆགས་ཆུང་རིགས་གསོ་སྐྱོང་ངམ་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུར་བཅོས་པའི་ར་

སྐོར། ༢།	bot	མྱུག་བུམ།	= གཞའ་རློན་གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་དགོས་པའི་མཛེས་རྒྱན་ཆེད་རྩི་ཤིང་སྐྱེད་

སྲིང་བྱེད་སའི་ཁ་དམ་པོར་སྦྱར་བའི་ཤེལ་གྱི་སྣོད།

terrazzo archit ཧྲུག་བསྒྲིགས་ཞལ་བ།	= ཨར་འདམ་གྱི་ཞལ་བ་རློན་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་ཀ་མ་རུ་
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པའི་རྡོ་ཧྲུག་བརྟན་པོར་སྦྱར་ཞིང༌། མཁྲེགས་པོར་གྱུར་རྗེས་ངོས་བརྡར་ཏེ་འཇམ་ཤ་བཏོན་ནས་

བཀྲག་མདངས་ཅན་བཟོས་པའི་ཞལ་བ།

terreplein archit སྒྱོགས་སྟེགས།	= མེ་སྒྱོགས་རིགས་འཇོག་བཀོད་བྱེད་སའི་ཁང་པའི་པུ་ཤུ་

རྒྱབ་ཀྱི་སྟེགས་སམ་གྱང་རགས་ཤིག

terrestrial deposit geog ས་ཐོག་སྙིགས་བསགས།	= ཆུ་ཀླུང་འབབ་པ་དང༌། ཆར་ཆུས་

འདེད་པ། རླུང་རྒྱག་པ། འཁྱགས་རོམ་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མཚོ་རླབས་རྒྱག་

སའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་བསགས་པའི་ས་རྡོའ་ིསྙིགས་ཧྲུག

terrestrial guidance phys ས་སྟེང་ལམ་སྟོན།	= མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་མཁའ་སྐྱོད་ལམ་

བུ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྒོ་ནས་འཆར་འགོད་བྱས་ཡོད་པས། མེ་ཤུགས་འཕུར་མདས་སྔོན་ཚུད་ནས་

གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ལམ་བུའི་ཐོག་ཤར་སྐྱོད་ཐུབ་པར་མཁོ་བའི་འཕུར་ལམ་སྟངས་འཛིན་

མ་ལག་ཅིག དེར་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ར་དང༌། ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར། རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་

བཅས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དོན་རྣམས་འཆར་འགོད་བྱས་ཡོད།

terrestrial radiation phys ས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ།	= མཚན་མོར་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་

ཆག་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་སྐམ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། སྤྲིན་ཕུང་མེད་སྐབས་སའི་གོ་ལ་ནས་དྲོད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཕྱིར་འཕྲོ་བའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།

terrestrial telescope mech ས་ཐོག་རྒྱང་ཤེལ།	= བར་སྣང་གི་དངོས་པོར་མ་ཡིན་པར་

སའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བར་བཀོལ་བའི་རྒྱང་ཤེལ་ཞིག

terrier zool ཊེ་རི་ཡར་ཤ་ཁྱི།	= སྔོན་དུས་སུ་ས་འོག་གི་དོང་ཁུང་ནང་གནས་པའི་རི་དྭགས་རྗེས་

འཚོལ་གྱིས་རྔོན་པ་རྒྱག་ཆེད་དུ་བཀོལ་བར་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་གསོ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱང༌། དེང་སང་

གཅེས་ཉར་སྲོག་ཆགས་ལྟ་བུ་ཁྱིམ་དུ་གསོ་ཉར་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པའི་གྲུང་ཤ་དོད་ཅིང་སྤུ་སོབ་ཅན་

གྱི་ཁྱི་ཆུང་བའི་རིགས།

territorial army mil ཡུལ་དམག	= ཨིན་ཡུལ་ནང་ཆེད་ལས་དམག་མི་མིན་ཡང་ལས་ཞོར་

དུ་དྲག་པོའ་ིདམག་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དཔུང་སྡེ།

territorial sovereignty pol ས་ཁུལ་མངའ་དབང༌། = ས་ཁུལ་གང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ནང་ཚུད་

ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དབང་ཆའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞིག
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terrorism pol འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།	 = སྲིད་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཆེད་ལྐོག་

གསོད་བྱེད་པ་དང༌། མི་རྐུན་རྒྱག་པ། འབར་རྫས་གཡུག་པ་སོགས་ཀྱི་དྲག་པོའ་ིལས་ལ་འཇུག་

པའམ། ཡང་ན་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ།

tertiary care med རིམ་པ་གསུམ་པའི་ལྟ་སྐྱོང༌།	= འཕྲོད་བསྟེན་ལྟེ་གནས་ཤིག་གི་ནང་ཡར་

ཐོན་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཚད་མཐོ་པོའ་ིལག་རྩལ་ཆེད་སྦྱོང་ཅན་གྱི་ཆེད་ལས་སྨན་པ་དང༌། 

སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་སྣ་མང་ལྡན་པའི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་

རིམ་པ་ཞིག

tertiary industry com ཐོན་ལས་གསུམ་པ།	= དངུལ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ། འགྲིམ་འགྲུལ་ཁང༌། 

ཟ་ཁང་ལ་སོགས་པ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་མི་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག

tertium quid phil ༡།	 ཕུང་གསུམ་པ། = ངོས་འཛིན་ཡོད་པའམ་ངེས་བཟུང་གི་དངོས་པོ་

གཉིས་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀྱང་ཕྱོགས་འགའ་རེའི་སྒོ་ནས་འབྲེལ་བའམ་འདྲ་མཚུངས་ཡོད་པའི་

ངེས་མེད་ཀྱི་ཆོས་གསུམ་པ་ཞིག ༢།	གཞི་མཐུན་གྱི་ཆོས།	= གཞི་རྩའི་འགལ་འདུ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་ཆ་ཅན་གྱི་རྐྱེན།

test audit acc ཚོད་ལྟའི་རྩིས་ཞིབ།	= ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཚོང་སྡེས་ལོ་དུས་སོ་སོར་བསྡུ་ལེན་

བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་གྱི་རྩིས་ཁྲར་གུན་གསབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག

test ban	pol	ཚོད་ལྟའི་བཀག་རྒྱ།	= རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་འབར་གཏོར་གྱི་ནུས་པ་ཇི་ཡོད་ཚོད་

ལྟའི་རིགས་ལག་བསྟར་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

test card comn	ཚོད་ལྟའི་བྱང་བུ།	= གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་དུ་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ་མེད་

པའི་སྐབས་སུ་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི་ཐིག་རིས་དང་ཚོན་གྱི་བཀོད་རིས་ཤིག

test case law ཚད་འཛིན་གྱོད་གཞི།	= ཕྱིས་འབྱུང་གི་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཁུངས་

གཏུགས་བྱེད་སའི་མིག་ལྟོས་སུ་འཇོག་པའི་ཁ་མཆུ་གལ་ཆེན་ཞིག

test ceiling edu ཚོད་ལྟའི་མཐོ་ཚད།	= ཕྲུ་གུའི་འཇོན་ཚད་དམ་དེས་གང་ཤེས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་ཡིག་རྒྱུགས་ལྟ་བུའི་ནང་ལོན་སྲིད་པའི་ཐོབ་གྲངས་མཐོ་ཤོས།

test charge phys འཇལ་བྱེད་གློག་ཟུངས།	= རྣམ་གཞག་རང་བཞིན་གྱི་ནང་གློག་ནུས་ཀྱི་ཁྱབ་
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ར་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་གློག་ཟུངས།

test marketing com ཁྲོམ་རའི་ཚོད་ལྟ།	= ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་

བསྒྲུབ་ཕྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་། ཡ་ལན་བརྟག་ཐབས་སུ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་ནམ་

དངོས་ཟོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཁྲོམ་རར་མང་ཚོགས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།

test meal	med	བགམ་ཟས། = ཕོ་བའི་ནང་གི་རྫས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་ཟས་འཇམ་

པོའ་ིརིགས་སྤྲད་དེ། ཕོ་བའི་ནང་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་གཤེར་རྫས་གསོག་ཏུ་འཇུག་ཐབས།

test pencil mech གློག་སྨྱུག	= གློག་སྐུད་ལ་གློག་ཡོད་མེད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་དབྱིབས་སྙུ་གུ་ལྟ་བུའི་ལག་

ཆ་ཞིག་གོ།

test pit mine བགམ་དོང༌།	= རོྐ་འདོན་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱས་གོང་སའི་གཏིང་ཚད་གཞལ་བ་དང་། དེའི་

ནང་གཏེར་རྫས་སོགས་རྙེད་ཐོབ་ཇི་ཡོང་ཆེད་ས་དོང་ཆུང་ངུ་བྲུས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

ཐབས་ཤིག

test roll adm མིང་རྟགས་མ་དེབ།	= གྲོས་ཚོགས་གསར་པ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་མི་རེ་

རེས་དམ་འབུལ་རྗེས་རང་རང་གི་མིང་རྟགས་འགོད་སའི་དེབ།

test run adm ཚོད་ལྟའི་བཀོལ་སྤྱོད།	= འཕྲུལ་ཆས་སམ་མ་ལག་ཅིག་གིས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་

བྱེད་མིན་བལྟ་བའི་ཆེད་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

test standardization psycho,edu བགམ་རྒྱུགས།	= སྔོན་ནས་གནད་དོན་ངོ་རྟགས་ཆོད་

པའི་སྐྱེ་བོས་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་མིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། རང་གཤིས་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་དྲི་

བའི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཐབས་ཤིག

test tube mech ཚོད་ལྟའི་སྦུག་མདོང༌།	= སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་བརྟག་དཔྱད་དམ་རྫས་སྦྱོར་ཚོད་

ལྟ་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་ཤེལ་སྦུག་མཐིལ་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

testa bot སོན་འབྲུའི་ཕུབ་མ།	ཕུག་མ།	= མེ་ཏོག་བཞད་པའི་རྩི་ཤིང་ནས་ཐོན་པའི་སྲ་ཞིང་ཆག་

གྲུམ་སླ་བའི་སོན་འབྲུའི་ཤུན་ལྤགས།

testament ༡། adm བདེན་རྟགས། = གང་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཡིན་མིན་ནམ། དོན་དམ་དུ་གནས་

མིན་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་གཞི། ༢། rel གསུང་རབ། = རང་གི་ཡིད་ལ་ཐད་སྒྲུབ་ཏུ་སྣང་བའི་

བརྗོད་པ། ༣། law ཁ་ཆེམས། = གང་ཟག་གང་ཞིག་འདས་པའི་རྗེས། རང་ཉིད་ཀྱི་དངུལ་དང་
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ས་ཁང་ཕ་གཞིས་སུ་ལ་སྤྲོད་མིན་དང་གང་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ལྟར་གྱི་བརྗོད་ཚིག་གམ་ཁ་ཆེམས།

testamentary succession law ཁ་ཆེམས་ཤུལ་འཛིན། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྩི་འགྲོ་ལྡན་

པའི་ཁ་ཆེམས་ལྟར་འདས་པོའ་ིའདོད་དོན་དང་མཐུན་པར་ཁར་དབང་ཤུལ་འཛིན་གྱི་འགྲོ་སྟངས།

testicle anat སྒོང་རིལ།	འབྲས་བུ།	= སྐྱེས་པའི་གསང་སྒྲོའ་ིནང་དུ་གནས་པའི་རྨེན་བུ་རིལ་མོ་

གཉིས་ཀྱི་མིང༌། དེ་དག་གིས་ཁུ་བ་སྐྱེ་ལ། ཕོའ་ིསྐུལ་རྩི་ཟགས་ཐོན་བྱས་ཏེ་ཁ་སྤུ་སྐྱེ་པ་དང་སྐད་སྒྲ་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་སོགས་སྐྱེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྲུང་འཛིན་བྱེད།

testimonial adm ༡།	རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ།	= མི་གང་ཞིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ཁྱད་ཆོས། འཇོན་

ཐང་སོགས་འཁོད་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡིག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད། ༢།	བྱས་གཟོ།	= མི་གང་ཞིག་ལ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ཆེ་མཐོང་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་དངོས་རྫས།

test-retest method soc བསྐྱར་འཇལ་ཡང་འཇལ་གྱི་ཐབས་ལམ།	= དུས་དང་གནས་

སྐབས་དུ་མར་ལན་མང་ཚད་འཇལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་མཚུངས་བསྡུར་གྱིས། འཇལ་ཚད་གང་

ཞིག་ཡིད་བརྟན་འཕེར་རུང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག་མིན་ཚོད་དཔག་བྱེད་པའི་ཐབས་

ཚུལ་ཞིག

test-tube baby med སྦུག་བསྐྱེད་བྱིས་པ།	= ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཁམས་དཀར་དམར་བླངས་ནས་

ཤེལ་སྦུག་ཏུ་སྲེ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། སླར་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གྱི་སྐྱེད་འཕེལ་ཡོང་བར་མའི་མངལ་ནང་

འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ།

tetanus med འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ།	རླུང་ནད་ཨ་ཝརྟ་ན།	= གཙོ་བོ་རྨ་ཁ་ནས་ཁོང་དུ་ཞུགས་པའི་

གཉན་ནད་རྒྱུང་པར་བབས་པ། བཟུང་བས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པར་ལྟག་པ་དགྱེ་དགྱེར་འགྲོ་བ། འཆི་བའི་

ཚེ་འཛུམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་བའི་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་གོ།

tetrad adm བཞི་ཚོགས།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་བཞི་འདུས་པའི་རིམ་པའམ་སྡེ་ཚན་ཞིག

tetralogy lit བཞི་སྦྲེལ།	= བརྩམས་སྒྲུང་ངམ། ལྷ་མོ་དང་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་དུམ་བུ་བཞི།

tetrapod zool རྐང་ལག་བཞི་ལྡན།	 = སུག་ལག་བཞི་ཡོད་པའི་སྒལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་རིགས།
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tetrastyle archit མདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ལྡན།	= ཁང་ཆེན་ནམ་ཐོག་གཡབ་ཅན་གྱི་སྒོ་མཆོར་

མདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ཡོད་པ་ཞིག

text box compt. sc ཡིག་སྒྲོམ།	= ཨང་གྲངས་དང་ཡི་གེ་སོགས་འཚོལ་བཤེར་དང་འཇུག་སྒྲིག་

བྱེད་པར་ཚུར་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་ལེན་དང་བརྡ་གཏོང་བྱེད་སའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི་

དྲ་མིག་ཅིག

text edition ༡།	pub	པར་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག	= དྲྭ་རྒྱའམ་བརྙན་སྡེར་ལྟ་བུའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཤོག་བུའི་ཐོག་པར་འདེབས་བྱས་པའི་གཟུགས། ༢།	edu	སློབ་ཁྲིད་པར་

གཞི།	= ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིཆེད་དུ་སྐྲུན་པའི་སྦྱོང་གཞིའི་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།

text editor compt.sc ཞུ་སྒྲིག་མཉེན་ཆས།	= གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་རིས་ལ་བཅོས་

སྒྲིག་དང་གསར་སྐྲུན་ཆེད་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལས་འཆར་ཞིག

text type	 jrn	ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ།	= དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་སོགས་ཀློག་བདེ་བའི་ཆེད། 

ཚད་ལྡན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རོ་མན་སོགས་ཧ་ཅང་ཆུང་ཡང་ཀློག་བདེ་བའི་ཡིག་གཟུགས།

textile industry com རས་ཆའི་བཟོ་གྲྭ།	= གཙོ་བོ་རས་ཆའི་རིགས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་དང་། ཚོང་

འགྲེམས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གྱོན་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ནམ་བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་

རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག

textual criticism ༡།	phil མ་དཔེ་ཞུ་དག	= གསུང་རབ་བམ། སྔ་རབས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་

ལྟ་བུའི་མ་དཔེ་མང་པོ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་ཁུངས་དག་ཡིན་མིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ། ༢། lit	འབྲི་རྩོམ་

དཔྱད་ཞིབ། = བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་དང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག འབྲེལ་ཆགས་ལྟ་བུ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་

ཐོག་ནས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་རིགས་ལ་བརྟག་པར་བྱེད་པའི་དཔྱད་བསྡུར།

textured vegetable protein (TVP) bot ཤ་རྫུན།	= སོ་ཡ་སྲན་མ་སོགས་ལས་སྣོན་

བྱས་ཏེ་རྡོག་པོར་སྒྲིལ་བའམ་ཞིབ་མོར་གཏགས་པ་བྲོ་བ་ཤ་དང་ཅུང་ཟད་འདྲ་ལ། སྤྲི་དཀར་གྱི་

རྫས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས་ཤིག

thallium chem ཐེལ་ལི་ཡམ། = སྙི་ལ་དཀོན་པ་དང༌། དུག་ཤས་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་

རྫས་ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱ་ཞིག ཙི་ཙི་གསོད་བྱེད་དང༌། རྫས་གཞན་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་

གྲངས། ༨༡ མཚོན་རྟགས། Tl
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thanatism phil རྒྱུན་ཆད་སྨྲ་བ།	 = འཆི་བའི་སྐབས་སུ་ལུས་དབང་གི་བྱེད་ལས་ཚང་མ་

འགགས་པས་མ་ཚད། མིའི་སེམས་སམ་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་འགགས་པའམ་མེད་པར་

ཆགས་འགྲོ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག

thanatology soc,med,psycho འཆི་ཚུལ་རིག་པ།	= གསོ་བ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་

རིག་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ཐད་ཀྱི་མིའི་འཆི་བའི་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས།

thanatophobia psycho འཆི་བར་འཇིགས་སྣང༌།	= འཆི་བར་བཟོད་དཀའ་བའི་འཇིགས་

དངངས།

thatch archit རྩྭ་ཐོག = ཁང་པའི་ཐོག་འགེབས་བྱེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྩྭ་འདག་རྒྱུས་སམ་སོག་

རྩྭ་ལྟ་བུའི་ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས།

theme song lit གཙོ་དོན་མཚོན་གླུ།	= རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་

གང་ཟག་གཙོ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ངོས་འཛིན་ཆེད་ལེའུ་རེ་རེའི་ནང་བསྐྱར་གཏོང་

བྱེད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཤིག

theocracy phil,his ལྷ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང༌།	= ལྷའམ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་

བཀོད་བྱུས་སམ། དཀོན་མཆོག་གི་ཚབ་ཏུ་བླ་མའམ་ཆོས་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་ཆབ་སྲིད་

དམ་གཞུང༌།

theogony	phil	ལྷ་རབས།	= ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གདུང་རྒྱུད་ལ་དཔྱད་པའི་

རིག་པ།

theology ༡།	ca ལྷ་ཆོས་རིག་པ།	= རྟོག་དཔྱོད་དང་རྣམ་གཞག་ལྡན་པའི་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་

དང་དེའི་ཕན་འབྲས་སོགས་ཀྱི་རིག་གནས། ༢།	phil	གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག	= ཆོས་ལུགས་

བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོས་བཤད་པའི་བསླབ་བྱ་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག

theomachy	ca,phil	ལྷ་དམག	= ལྷའི་ཁ་གཏད་དུ་འཐབ་པའམ་ལྷ་ཕན་ཚུན་དབར་བྱུང་བའི་

འཁྲུག་འཛིང༌།

theomancy phil ལྷའི་བཀའ་ལུང༌།	= ལྷས་དངོས་སུ་ཀུན་སློང་བཅོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་དང་ལྷ་

པའམ་སྐྱེ་བོ་ལས་བྱུང་བའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན།
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theory +* རྣམ་གཞག	 = གཞི་གང་ལ་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྟེན་བྱེད་སའི་གནས་

ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན། སྒྲིག་གཞི། ལྟ་གྲུབ། ཐབས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན།

therianthropic ca མི་ཕྱེད་དུད་འགྲོ།	= གནའ་སྒྲུང་ངམ་ལྷ་སྒྲུང་གང་ཞིག་ནང་བཤད་པའི་

སྲོག་ཆགས་སམ་ལྷའི་རིགས། ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཆ་གཅིག་མིའི་གཟུགས་དང་ཆ་གཅིག་དུད་

འགྲོའ་ིགཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ།

thermal conductivity phys ཚ་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ།	= དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ལྡན་པའི་ཚ་

དྲོད་འཕོ་ལེན་གྱི་ནུས་པའི་འཇལ་ཚད་ཅིག་སྟེ། དེ་ཡང་དངོས་གཟུགས་དེའི་ཕྱོགས་གང་རུང་དུ་

དྲོད་ཚད་ཐ་དད་པའི་ངོས་གཉིས་ཡོད་པར་མཚོན་ན། ཚ་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་དངོས་པོ་དེའི་ངོས་

ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་རྩི་གཞི་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩི་གཞི་རེར་ཚ་དྲོད་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཐོབ་ཆ་

དེ་ཡིན།

thermal efficiency	phys	ཚ་དྲོད་ལས་ཆོད།	= དྲོད་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པར་བརྟེན་པའི་འཕྲུལ་

འཁོར་ཞིག་གིས་བྱས་པའི་ལ་ཀ་དེར་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ཉིད་བཀོལ་སྤྱོད་སྐབས་མཁོ་བའི་ཚ་དྲོད་

ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་བགོས་པའི་བསྡུར་ཚད།

thermal equilibrium phys ཚ་དྲོད་དོ་མཉམ། = ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་འཕྲད་པའི་དངོས་

རྫས་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དྲོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གང་ཡང་འཕོ་ལེན་མི་བྱེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

thermal expansion phys དྲོད་བསྐྱེད།	= ཚ་དོྲད་བཏང་སྐབས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཚད་ཇེ་

ཆེར་འགོྲ་ཚུལ།

thermalgesia med ཚ་གཟེར།	= ཚ་དྲོད་ཆེ་བ་ལ་ལུས་པོ་དམར་འདོན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཟུག་གཟེར།

thermion phys དྲོད་རྡུལ།	= ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་མོ་གློག་གི་སྣེ་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་ཚ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་

གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་གློག་རྡུལ་ལམ་ཡང་ན་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་ཞིག

thermionic current phys དྲོད་རྡུལ་གློག་རྒྱུན། = གློག་རྡུལ་རྣམས་ཚ་དྲོད་ཅན་གྱི་མོ་

གློག་གི་སྣེ་ཞིག་བཞག་ནས་གློག་སྣེ་གཞན་དག་ཏུ་རྒྱུགས་པའི་སྐབས་སུ་སྤེལ་སྐྲུན་བྱས་པའི་

གློག་རྒྱུན་ཞིག
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thermionic emission phys དྲོད་རྡུལ་འཕྲོ་གཏོང༌།	= དྲོད་ཀྱི་ནུས་པས་རྐྱེན་བྱས་པ་

ལས་སྲ་གཟུགས་དང་། གཤེར་གཟུགས་གང་རུང་ཞིག་ལས་གྱེས་རྡུལ་ལམ་ཡང་ན་གློག་རྡུལ་

ཕྱིར་འཕྲོ་ཚུལ།

thermistor phys དྲོད་ལྟོས་ཁྲིད་ཆས།	= ཚ་གྲང་ལ་ཚོར་སྐྱེན་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་འགོག་ཤུགས་

ལྡན་པའི་ཕྱེད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་སྟེ། དྲོད་ཚད་འཕེལ་བ་དེ་ཙམ་དུ་འགོག་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་

བ་ཡིན།

thermobarometer mech དྲོད་དང་གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས།	= རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་དང་ཚ་གྲང་གཉིས་ཀའི་ཚད་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

thermodynamics phys ཚ་ཤུགས་རིག་པ། = ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་

གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བརྗེ་བསྒྱུར་དང༌། དེ་དག་གིས་ཚ་དྲོད་དང༌། གནོན་ཤུགས། བོངས་ཚད། 

འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་བྱེད་ལས་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་

ཡན་ལག

thermoelectricity phys དྲོད་ཤུགས་གློག་རྒྱུན།	= རྒྱུ་ཆ་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་འཕྲད་

སའི་གནས་སོ་སོར་ཚ་དྲོད་མི་གཅིག་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་གློག

thermoelectron phys ཚ་དྲོད་གློག་རྡུལ།	དྲོད་བསྐྱེད་གློག་རྡུལ།	= དྲོད་ཚད་མཐོ་བོ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་གློག་རྡུལ་ཞིག

thermography	 ༡། med དྲོད་པར་བརྟག་ཐབས། = དམར་ཕྱིའི་འོད་ཟེར་གྱི་པར་ཆས་

བེད་སྤྱད་ནས་ལུས་པོའ་ིསྟེང་གི་ཚ་གྲང་གི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས། སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཕུང་

གྲུབ་ཡོད་སའི་གནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་པར་རིས་སུ་སྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་ནད་གཞི་བརྟག་

ཐབས་ཤིག ༢།	prn	 དྲོད་ཡིག	= དེབ་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་མིང་བྱང་སོགས་ཀྱི་སྟེང་འབུར་དུ་ཐོན་

པའི་ཡི་གེ་འབྲི་བར་སྣག་ཚ་རློན་པའི་སྟེང་ཕྱེ་མ་ཞིག་དྲོད་ཀྱིས་བཞུ་བསྲེས་གཏོང་ཐབས།

thermomagnetic effect phys ཚ་དྲོད་ཁབ་ལེན་གྱི་འབྱུང་འབྲས།	= ཚ་དྲོད་གློག་རྒྱུན་

ཞིག་འདྲེན་མཁན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་སམ། ཕྱེད་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་ཁབ་ལེན་གྱི་

ཁྱབ་རའི་ནང་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བའི་གློག་དང་ཚ་དྲོད་ཀྱི་མངོན་ཚུལ།

thermometer mech དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས།	= གཟུགས་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་དོྲད་ཀྱི་ཚད་གཞལ་
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བའི་ཡོ་ཆས།

thermonuclear reaction phys དྲོད་སྐྱེད་ལྟེ་རྡུལ་རྣམ་འགྱུར།	= རྡུལ་ཕྲན་ཡང་མོའ་ིལྟེ་

རྡུལ་མང་པོ་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པའི་འཐབ་སྦྱོར་ཞིག འཐབ་སྦྱོར་

འདི་རིགས་ཚ་དྲོད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་གནས་སུ་བྱུང་བ་ཉི་མའི་ཁོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

thermoperiodism bot དྲོད་བསྟུན་ཡ་ལན། = ཚ་དྲོད་འཕར་ཆག་དང་བསྟུན་ནས་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་གིས་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།

thermophile zool དྲོད་དགའ།	= ཁོར་ཡུག་དྲོ་སར་དར་འཕེལ་བྱེད་པའི་སྲོག་ཆགས་

ཀྱི་རིགས།

thermosphere phys ཚ་འཕེལ་གོ་ལ།	= བར་གནས་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གོང་གི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་

རིམ་པ་ཞིག དེའི་ནང་མཐོ་ཚད་དང་ལྷན་དུ་ཚ་དྲོད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་བཞིན་ཡོད། སའི་

གོ་ལའི་ངོས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༨༥ ཙམ་ནས་རླུང་ཁམས་འདིའི་ཆགས་རིམ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ལ་

ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཚ་དྲོད་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བ་ཡིན།

thermotherapy med དྲོད་བཅོས།	= རུས་ཚིགས་དང་ཤ་གནད་སོགས་ཀྱི་ན་ཟུག་འཇོམས་

པ་དང་ལུས་པོའ་ིནང་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་ལེགས་པོ་ཡོང་ཆེད། རྩ་རྒྱུས་ལ་གློག་རྒྱུན་གཏོང་བའམ། 

ཡང་ན་རླུང་ཚ་པོ་དང༌། རླངས་པའམ་ཆུ་དྲོན་མོའ་ིཁྲུས་སྦྱོར་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ནད་བཅོས་

ཐབས་ཤིག

thesaurus	edu,lit	༡།	མངོན་བརྗོད་མཛོད།	= དོན་གཅིག་པ་དང་དོན་ལྡོག་པའི་ཚིག་རྣམས་

བཀོད་ཐོག་གཙོ་བོ་གོ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྲེལ་

བའི་དེབ་ཅིག ༢།	བརྡ་ཆད་མཛོད། = རིག་གནས་སམ་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚིག་གི་མཛོད།

thesis ༡།	edu,lit ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩོམ།	= གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་

ཆེད་སློབ་ཕྲུག་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིདཔྱད་ཞིབ་བྱས་འབྲས་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ། ༢།	phil མཐའ་དཔྱོད།	= 

དངོས་ཡོད་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པའམ། རྒྱུ་མཚན་རིགས་པས་གྲོས་སྡུར་བྱས་མཐར་

གྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་བརྗོད་པ།

thigh anat བརླ། = པུས་མོ་ཡན་ཆད་དང་མཚང་ར་མན་ཆད་ཀྱི་རྐང་པའི་ཆ་ཤས།
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thimble ca མཛུབ་རྟེན།	 ཅུང་མོ།	= འཚེམ་པོ་རྒྱག་སྐབས་ཁབ་འབུད་པའི་མཛུབ་རྩེར་གྱོན་

པའི་ལྕགས་སམ་ཀོ་བ་ལས་བཟོས་པའི་ཁེབས་ཆུང་ཞིག

thimblerig sport མ་བུ་གབ་རྩེད།	= ཕོར་པ་གསུམ་བེད་སྤྱད་དེ་ལག་པའི་འཁྱུག་རྩལ་གྱི་རྒྱན་

རྩེད་ཞིག་སྟེ། སླུ་བྲིད་པས་ཕོར་པ་གསུམ་པོ་དེ་མྱུར་པོར་གང་བྱུང་སྤོ་ཤུད་བྱེད་པར། མི་རྣམས་ཀྱིས་

རྡེའུ་རིལ་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་ཕོར་པ་གང་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་མིན་ཚོད་དཔག་གིས་ཐེར་འདོན་བྱེད་

དགོས་པའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ནང་གི་རྩེད་མོ་ཞིག

third eyelid anat མིག་ལྕིབས་གསུམ་པ།	= འོ་འཐུང་དང་ལྟོ་བགྲོད་སྲོག་ཆགས། བྱ་རིགས་ཀྱི་

མིག་འབྲས་བཞའ་རླན་བཟོ་ཞིང་མི་གནོད་པར་སྐྱོབ་ཕྱིར། དེའི་ངོས་འགེབས་པར་བྱེད་པའི་མིག་

ལྤགས་འོག་གི་སྲབ་ཅིང་དྭངས་པའི་སྐྱི་མོ།

third reading pol བརྗོད་པ་གསུམ་པ།	= གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་བསམ་གཞིགས་

བྱ་རྒྱུའི་རིམ་པ་མཐའ་མ་སྟེ། འཆར་ཟིན་བཀོད་པའི་གྲོས་འཆར་དེ་ཉིད་གཏན་འབེབས་བྱ་མིན་

མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཆེད་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེ་སྒྲོག་སྦྱང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

thorn bot ཚེར་མ།	= སྐྱ་ཚེར། དམར་ཚེར། སྔོ་ཚེར་སོགས་རྩི་ཤིང་ཐོག་ནས་སྐྱེས་པའི་ཁབ་ལྟ་

བུའི་དངོས་པོ།

thorn  apple bot ད་དུ་ར།	= ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། 

རྩ་བ་ཕྲ་ལ་རིང་ཞིང་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་མང་བ། སྡོང་པོ་ལྗང་ནག་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་ལ་སྤུ་འཇམ་

ཅན། ལོ་མ་སྒོར་མོ་ཅུང་མཐུག་ཅིང་སྙིང་དབྱིབས་ཀྱི་མཐར་ཉག་ཁ་ཆེ་ཆུང་མི་སྙོམས་པ་ཡོད་པའི་

རྩེ་རྣོ་ཞིང༌། རྩ་རིས་གཞུང་རྒྱུག་དང་འཕྲེད་རྒྱུག་གཉིས་ཀ་གསལ་ཞིང་ངར་བ་རེས་མོས་སྐྱེ་བ་

དང། མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་སྨུག་པོ་སྡོང་པོ་དང་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་རྐྱང་པར་ཤར་བའི་དབྱིབས་

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་དང་འདྲ་བ། འབྲས་བུའི་ལྒང་བུ་སྒོང་དབྱིབས་ཀྱི་ཕྱིར་ཚེར་མས་ཁྱབ་པ། སྨིན་

པའི་མདོག་རྫ་སེར་ཁ་བཞིར་གས་པའི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་ནག་པོ་མང་པོ་ཡོད། དུག་ཤས་དང་ཟི་ཁ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ།

threat ༡།	adm	སྡིག་ར།	= ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་འདོད་ཀྱི་

རྣམ་འགྱུར། ༢།	 ངན་རྟགས། = བཀྲ་མ་ཤིས་པའམ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་

མངོན་རྟགས།
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three Rs edu འབྲི་ཀློག་རྩིས་གསུམ།	= གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་སྔོན་འགྲོའ་ིཚུལ་དུ་སློབ་པའི་

འབྲི་ཀློག་དང་རྩིས་རིག་གསུམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ།

thremmatology bot,zool (ཕྱུགས་ཟོག་དང་རྩི་ཤིང་)སྐྱེད་སྲིང་རིག་པ།	= བདག་གཅེས་

སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་གསོ་སྤེལ་བྱེད་པའི་རིག་པ།

thresh agric ཚར་མ་རྡུང་བ།	= རྒྱ་དབྱུག་དང་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱིས་བཙས་མ་བརྔས་ཟིན་

པའི་སྙེ་མ་བརྡུངས་ཏེ། སོག་མ་དང་སྦུན་སྙིགས་སོགས་དབྱེ་སེལ་གྱིས་འབྲུ་རྡོག་འདོན་ཐབས།

threshold archit སྒོ་ཐེམ། = ཁང་པའི་ནང་འཛུལ་སའི་སྒོའ་ིགཤམ་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་ངམ་རྡོ་

ལས་བཟོས་པའི་མཐིལ་ཞལ།

thrift econ བསྲི་ཚགས། = དངུལ་བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་དུ་མི་སྒྱུར་བར་གཟབ་ནན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་

གཏོང་བ་དང་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས།

thrift shop com བསྲི་ཚགས་ཚོང་ཁང༌།	= མི་མང་ཉམ་ཐག་ལ་ཕན་པའི་རོགས་དངུལ་གསོག་

སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་དངོས་ཟོག་ཚོང་ཁང༌།

thrombus med ཁྲག་འཁྱགས།	= ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་ལིང་ཆགས་ནས་རྩའི་གནས་དེ་རང་དུ་

གནས་པ་ཞིག

throughway trans མགྱོགས་ལམ། = ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ལམ་གཞུང་དུ་མ་ཅན་བཀག་

འགོག་གི་འདུས་མཚམས་མེད་པའི་སྐོར་ལམ་ཞིག

throw pillow  xx སྔས་ཆུང༌།	= ལག་རྟེན་རྐུབ་བཀྱག་གམ། འབོལ་ཁྲིའི་སྒང་མཛེས་རྒྱན་ཚུལ་

དུ་སྒྲིག་འཇོག་བྱས་པའི་སྔས་མགོ་ཆུང་བའི་རིགས་ཤིག

thumb	anat	མཐེབ་ཆེན།	མཐེ་བོང༌།	= ལག་པའི་སོར་མོ་ཐུང་ལ་སྦོམ་པ། མཛུབ་མོ་གཞན་

བཞི་དང་ལོགས་སུ་གནས་པ།

thumb impression adm མཐེབ་རྗེས།	= མཐེབ་རྩེ་འགྲམ་གྱི་ཤ་ཅན་འབོལ་པོའ་ིཔར་རྗེས། 

དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་མིའི་ངོ་རྟགས་གཅོད་པར་བེད་སྤྱོད་ཡོད།

thumb index lib མཐེབ་ཤུར་དཀར་ཆག	= ཉིན་ཐོ་འགོད་སའི་དེབ་བམ་ཚིག་མཛོད་ལྟ་བུའི་

ནང་ཡིག་འབྲུ་དང་ལེ་ཚན་སོགས་མྱུར་པོར་འཚོལ་བདེ་བའི་ཆེད། དེབ་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྟར་

སྒྲིག་ཏུ་ཉག་ཤུར་བཏོད་པའི་རྟགས་དང་ཡི་གེའི་བརྡ་རྟགས་ཤིག
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thumbhole	 ༡།	 adm	 མཐེབ་ཁུང༌།	= དངོས་པོ་གང་ཞིག་དམ་པོར་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཆེད་མངགས་མཐེ་བོང་འཇུག་ས་བཟོས་པའི་ཁུང་བུའམ་ཉག་ཁ་ཞིག ༢།	mus	མཐེབ་མིག = 

སྒྲ་གདངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གདོན་པར་མཐེབ་མཛུབ་འདེགས་གནོན་བྱེད་སའི་འབུད་གཏོང་རོལ་

ཆའི་སྟེང་གི་ཁུང་བུ་ཞིག

thumbtack xx མཐེབ་གཟེར།	= སྦྱར་པང་གི་སྟེང་དུ་ཤོག་བྱང་སོགས་སྐབས་འཕྲལ་དུ་སྦྱར་

བར་མཐེ་བོས་གནན་རྒྱུའི་ཁབ་གཟེར་མགོ་ལེབ་མོ་ཅན་རྐང་ཐུང་བ་ཞིག

thumping majority adm,pol ཆེས་མཐོའ་ིམང་མོས།	= འོས་འདེམས་སྐབས་གཟེངས་སུ་

ཐོན་པའམ་ཆེས་ཚད་མཐོའ་ིམང་མོས།

thurible xx བསང་ཕོར།	= ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་སྐབས་ལྕགས་ཐག་ཐོག་དཔྱངས་པའི་བདུག་སྤོས་

སམ་བསང་སྤོར་སའི་སྣོད་གཞོང་ཞིག

thursday astrol རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་ནང་གི་ལྔ་པ།

thyroid stimulating hormone med ལྦ་རྨེན་སྐུལ་རྒྱུ།	= གྲེ་རྨེན་གྱི་བྱེད་ལས་ཚུལ་

བཞིན་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་བེ་སྣབས་ཀྱི་སྐུལ་རྒྱུ།

tiara	his	ཅོད་པན་ཟླ་གམ་མ།	= མཛད་སྒོ་ལྟ་བུ་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་བུད་མེད་ཀྱིས་གྱོན་

པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲས་བརྒྱན་པའི་ཟླ་གམ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མགོ་རྒྱན་ཞིག

tibia anat རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ།	= རྐང་པའི་ནང་ངོས་སུ་གནས་པའི་ངར་གདོང་གི་རུས་པ།

ticket-of-leave law ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར།	= ཚད་བཀག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འོག ཉེས་ཅན་

པ་ཞིག་ཁྲིམས་ཆད་ཀྱི་དུས་ཡུན་མ་རྫོགས་གོང་བཙོན་ཁང་ནས་ཐོན་དུ་འཇུག་པའི་ཆོག་མཆན་

ཞིག ཉེས་ཆད་གང་ཙམ་བསྒྲུབས་ཤིང་ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་བྱས་རྗེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐོབ་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག

tide phys དུས་རླབས།	= གཙོ་བོ་ཟླ་བའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དབང་གིས་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་རྒྱ་མཚོ་

དང༌། མཚོ་དང་མཚོ་ཁུག་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་ཁ་འཕེལ་འགྲིབ་འགྲོ་སྟངས།

tie adm སྐེ་འཆིང༌།	= ཅུང་རིང་ལ་ཕྲ་བའི་རས་གང་ཞིག སྐེ་ལ་བསྐོར་ནས་མདུན་དུ་མདུད་པ་

རྒྱབ་སྟེ་སྣེ་དཔྱང་བ་ཞིག

tie-breaker sport ཐག་གཅོད་འཕར་རྩེད།	= རྩེད་འགྲན་པའི་ཤོག་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་ཨང་
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ཐོབ་འདྲ་མཉམ་བྱུང་བར་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མའི་

རྩེད་འགྲན་ཞིག

tied loan econ ནང་བཀག་བུ་ལོན།	= གཞུང་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

སྔ་གཡར་བྱས་པའི་དངུལ་བུན་གང་ཞིག་གི་ཡོང་འབབ་རྣམས་བུན་བདག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གའི་ནང་

འགྲོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག

tiger lily bot སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྡོང་

པོ་རྐྱང་པར་གྱེས་ལ་འདྲོང་ཞིང་སྤུ་དཀར་པོ་རྩུབ་པོས་ཁྱབ་པ། ཡལ་ག་མེད། ལོ་མ་མདུང་རྩེའི་

དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་ལ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀའི་རྩ་རིས་གསལ་ཞིང་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ། མེ་ཏོག་

ལི་དམར་འདབ་མ་ལྔ་དྲུག་རེ་འཆར་བའི་ནང་ངོས་སུ་གཟིག་གི་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུའི་སྨུག་ཐིག་གིས་

ཁྱབ་བོ།

tight money policy econ དངུལ་འགྲེམས་དོ་དམ་སྲིད་ཇུས། = དངུལ་རྒྱུག་འཕེལ་སྐྱེད་

ལ་སྟངས་འཛིན་ཆེད་དངུལ་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་སུ་སྐྱེད་ཀའི་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་

བ་ལས་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཤིག

till money com མཁོ་ཉར་དངུལ་རྐྱང༌།	= དངུལ་ཁང་ཞིག་ནས་དངུལ་འདོན་མཁན་ལ་དངུལ་

རྐྱང་མཁོ་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་ཉེན་རེའི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར།

tillage agric ཕྲུ་སློག	 = སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཆེད་ས་ཞིང་ཐོང་བཤོལ་གྱིས་རྨོ་བ་དང་ཤལ་

འདྲུད་པ་སོགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

time and motion study edu,phys ལས་ཆོད་ཞིབ་འཇུག	= ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ཐོག་རྩོལ་ཤུགས་དང་དུས་ཚོད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ནུས་པ་བཟང་ཤོས་ཐོན་ཐབས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ།

time bomb weapn དུས་བཀག་འབར་མདེལ།	= སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟོས་

པའི་དུས་མཚམས་སུ་འཐོར་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཆུ་ཚོད་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་གྱི་

འབར་རྫས།

time capsule arv དུས་གཏེར། = འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིརྗེས་ཀྱི་རིག་གནས་

མཁས་དབང་དང་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད། སྐབས་བབས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་དངོས་རྫས་ཁག་སྦ་འཇོག་བྱེད་སའི་རྒྱས་བཏབ་པའི་སྣོད་ཅིག
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time card adm འབྱོར་བྱང༌།	= ལས་མི་སོ་སོར་ལས་ཀ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་བྱས་ཡོད་མེད་ཐོ་

འགོད་བྱེད་སའི་ཤོག་མཐུག་བྱང་བུ་ཞིག

time deposit com དུས་བཅོལ།	= དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་རིང་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་

སྟངས་ཤིག

time immemorial his ཆེས་སྔ་མོའ་ིདུས། = འགྲེལ་བཤད་ལོ་རྒྱུས་སམ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་འདས་ཡུན་རིང་བའི་དུས་ཚོད།

time keeping adm དུས་ཉར།	= ངེས་མེད་ལས་རྩོལ་བའམ་ལས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཐོ་འགོད་

དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས།

time limit adm དུས་མཚམས།	= བྱ་བ་གང་ཞིག་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཚུད་དུ་གྲུབ་

འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོན་པའམ། མཐར་སྐྱེལ་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

time lock	mech	ཆུ་ཚོད་སྒོ་ལྕགས།	= སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟོས་པའི་དུས་མཚམས་

དེ་རང་ལ་མ་གཏོགས་མི་འབྱེད་པའི་དངུལ་སྒམ་མམ། དངུལ་ཁང་གི་རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་འཇོག་སའི་

མཛོད་ཁང་ལྟ་བུའི་སྒོ་ལྕགས་ཆུ་ཚོད་མཉམ་སྦྲགས་ཅན་ཞིག

time machine mech དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར།	 = དུས་མ་འོངས་པའམ་འདས་པའི་དུས་

གཉིས་ཀར་ཡར་མར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་རྟོག་བཟོས་སམ་བསམ་ཚོད་ཀྱི་

འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

time of birth astrol སྐྱེས་བའི་ཆུ་ཚོད།	= བརྩི་བྱ་འདི་ཉིད་ས་གནས་གང་དུ་བཙས་པའི་

གནས་དེའི་ཚོུད།

time off adm ལས་མཚམས།	= ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་དུས་སྐབས།

time rate adm དུས་གླ། = ཆུ་ཚོད་ལྟ་བུ་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩི་གཞི་གཅིག་གི་ཚད་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་

སྤྲོད་པའི་ལས་ཀའི་གླ་འབབ།

time share	adm དུས་བགོས།	= གུང་སེང་སྤྲོ་ཁང་ལྟ་བུ་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་དུ་རེས་མོས་

ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཐུན་མོང་གི་བདག་དབང་ཅན་གྱི་ཁར་དབང༌།

time stamp adm དུས་ཐམ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་དམ། ཚེས་གྲངས་སྟར་

ཆགས་སུ་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ཡི་གེ་དང་ཨང་གྲངས།
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time study equipment mech དུས་ཞིབ་ཡོ་ཆས།	= དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རྩ་འཛིན་བྱེད་

པའི་གློག་རྡུལ་གྱི་ཡོ་ཆས། དཔེར་ན། འཕྲལ་འགོག་གློག་རྡུལ་ཆུ་ཚོད་ལྟ་བུ།

time table +* དུས་ཚོད་རེའུ་མིག	= སྣུམ་འཁོར་དང༌། མེ་འཁོར། གནམ་གྲུ་སོགས་ཀྱི་འབྱོར་

ཐོན་དུས་ཚོད་དང་ལས་དོན་གྱི་དུས་ཡུན་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ལྟ་བུ།

time work = time rate ལ་ལྟོས།

timed programme adm དུས་བཀག་ལས་རིམ།	= དུས་ཚོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་

བྱས་པའི་ལས་རིམ་མམ་མཛད་འཆར།

timeserver	 soc	 གནས་དུས་རྗེས་འབྲངས་པ།	= སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་

གི་བསམ་པ་དང་སྤྱོད་ཚུལ་རྣམས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

timocracy pol ༡།	 གྲགས་འདོད་དབང་འཛིན། = མཚན་སྙན་དང༌། དབང་ཆ། དྲག་

པོའ ་ིདམག་གི་གཟི་བརྗིད་སོགས་ལ་དོན་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་

བཟུང་བའི་གཞུང་གི་རྣམ་པ་ཞིག ༢།	ཕྱུག་པོའ ་ིདབང་འཛིན། = མི་གང་ལ་ཁར་དབང་

རྒྱུ་རྫས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་ངམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་

གནས་ཐོབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་རྣམ་པ་ཞིག

tinnitus med རྣ་བ་འུར་བ།	= རྣ་བའི་ནང་རླུང་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འུར་འུར་གྱི་སྒྲ་གྲགས་པ།

tipcat sport ཆ་རུ་དབྱུག་རྩེད།	= སྣེ་མོ་གཉིས་ཇེ་ཕྲར་བཏང་བའི་ཤིང་ཕུར་སྟེང་དབྱུག་པས་ཐུག་

ཙམ་གཞུས་པ་ལས་དེ་བར་སྣང་དུ་འཕར་སྐབས་བསྐྱར་དུ་དབྱུག་པས་གཞུས་ཏེ་ཐག་རིང་པོར་

འཕེན་གང་ཐུབ་བྱེད་པ་དང༌། ཁ་གཏད་ཚོས་འཇུ་བའམ་འཚོལ་ཐབས་བྱེད་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག

tips ༡།	com	ཆང་རིན།	= དེང་སྐབས་གཙོ་བོ་ཟ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་ཞབས་ཞུའི་

ལས་བྱེད་མཁན་ལ་རྔན་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབབ། ༢།	edu མན་ངག	= བྱ་བ་གང་

བསྒྲུབ་པར་དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་རམ་གྲོས་འདོན།

tipster com གསང་གཏམ་པ། = རྟ་རྒྱུག་ལྟ་བུའི་རྒྱན་འཛུགས་རྩེད་འགྲན་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རེ་

ཆེ་ཆུང་དང༌། གསར་འགྱུར་འགོད་རྒྱུའམ་མ་རྐང་འཇོག་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཐད་ཚོད་དཔག་

བྱེད་ཚུལ་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དམ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན།
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tissue plasminogen activator med ཁྲག་ལིང་བཞུར་རྫས།	= ཁྲག་ལིང་གིས་ཁྲག་གི་

འཁོར་སོྐྱད་བཀག་པ་ལས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཉམས་པའི་སྙིང་གི་ཤ་གནད་ཀྱི་ནད་དྲག་པོའ་ིརིགས་

བཅོས་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་ཚི་དང་ཁྲག་གར་པོ་ཆགས་པ་རྣམས་ཐག་ཧྲན་ཕྲ་

མོར་གྱུར་ཏེ་ཐོར་བར་བྱེད་པའི་རྫས་ཤིག

tit for tat soc ངན་ལན་ངན་འཇལ།	= གཞན་གྱིས་ཚུར་ཕོག་ཐུག་བཏང་བ་ལ་ཕར་དེ་མཚུངས་

རྒོལ་ལན་སློག་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིག

titbit xx ༡།	ཞིམ་ཟས་ཙག་ཅིག = ཁར་ཤོང་བའི་ཚད་ཙམ་གྱི་ཞིམ་ཟས་རྡོག་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག 

༢།	 ཁྲོམ་གཏམ་ཐོར་བུ།	= སྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་གཏམ་འཆལ་ལམ་གནས་ཚུལ་སྙན་པོ་ཐུང་

ངུའི་རིགས།

title ༡།	 jrn,lib	ཀཿ	མིང་བྱང༌།	= དེབ་དང་གློག་བརྙན། ཟློས་གར། རི་མོ། རོལ་དབྱངས། རྩོམ་

བྲིས། སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་ཆེད་འདོགས་པའི་མིང༌། 	ཁཿ	འགོ་བརྗོད།	= 

དཔེ་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་དང༌། འབྲི་རྩོམ། གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ལྡན་པའི་མགོ་ཡིག 

༣།	 adm	 གོ་མིང༌།	= སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོའ་ིགོ་གནས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས། ཡང་ན་

ཆེད་ལས་སམ་ཁྱད་ལས། གུས་བཀུར་སོགས་མཚོན་ཕྱིར་མིའི་མིང་གི་སྔོན་དུ་བསྣན་པའི་ཆེད་

ཚིག་ཅིག་ ༤།	law བདག་ཐོབ།	=	རྒྱུ་དངོས་བདག་བཟུང་དང་འདོད་མོས་ལྟར་སྤྱོད་ཆོག་པའི་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང།

title bar compt. sc བྱ་རའི་གདང་བུ།	= བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པའི་ཡིག་ཆ་དང་བསྒྲིགས་

བཟོའ་ིལས་རིམ་གྱི་མིང་སྟོན་སའི་ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་གྱི་སྟེང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་འཕྲེད་བསྙལ་

བྱང་བུ་ནར་མོ་ཞིག

title deed law བདག་ཐོབ་ཡིག་ཆ།	= ས་ཁང་ཕ་གཞིས་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་

པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ།

title of courtesy adm གུས་མིང༌།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའམ། གུས་བཀུར་འོས་པ་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚོད་ཀྱིས་

བཏགས་པའམ་སྦྱར་བའི་མིང་གནས་ཤིག

title page jrn,lib འགོ་ཤོག	= དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོག་མར་དེབ་ཀྱི་མིང་དང༌། རྩོམ་པ་པོའ་ིམིང༌། 
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འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པོ་བཅས་འཁོད་པའི་ཁ་ཤོག

titular soc མིང་ཙམ་གྱི།	= མིང་དང་གནས་བབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་ཀྱི་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་ནུས་པའམ་དབང་ཚད་མེད་པ།

toast soc བཀྲ་ཤིས་མཉེས་དག	= རྟགས་རྟེན་བཟང་པོ་ཡོང་བའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཁ་གཡང་

བརྗོད་པའམ། ཆེ་བསྟོད་བྱེད་པར་མཚོན་བྱེད་དུ་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཆང་ཕོར་འདེགས་ཏེ་

མཉམ་འཐུང་བྱེད་སྲོལ་ཞིག

toaster mech བཤུར་ཆས།	= བག་ལེབ་ལྷེབ་གཞོག་མེ་བཤུར་བཏང་སྟེ་སྐམ་ཧྲོག་ཧྲོག་བཟོ་བྱེད་

ཀྱི་གློག་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག

tobacco bot རྡོ་ཐ།	= ཐ་མག་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྫས་སུ་བྱེད་པའི་རྡོ་ཐ་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་

སྐམ་པོ།

toboggan sport ཤུད་པང༌། = མི་རྣམས་ཀྱིས་གངས་དང་འཁྱགས་པའི་སྟེང་ཤུད་འགྲོས་ཀྱི་ཆེད་

དུ་བཀོལ་བའི་ཤིང་ལེབ་བམ་ལྕགས་ལེབ་སོགས་ནར་མོ་སྣེ་དགྱེ་དགྱེ་ཅན་ཞིག

tocology med སྐྱེ་བསུ་རིག་པ།	= ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་མ་བུ་བདེ་གྲོལ་ཡོང་བའི་གཡོག་གི་བྱ་ལས་

སམ་སྦྲུམ་མ་གསོ་བཅོས་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རིག་པ།

tocsin adm དྲིལ་བརྡ།	= དྲན་སྐུལ་བྱེད་ཆེད་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བརྡ།

toddler psycho,soc ༡།	འཁྱོར་འགྲོས་བྱིས་པ།	= གོམ་པ་སྤོ་སྟངས་སྦྱོང་བཞིན་པའི་བྱིས་

པ། ༢།	བྱིས་པའི་ཆ་ཚད།	= བྱིས་པ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་གྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་

གྱོན་ཚད།

TOEFL edu ཊོ་ཕེལ་ཡིག་རྒྱུགས།	= ཨ་རི་དང། ཨིན་ཡུལ། ཨསྟྲེ་ལི་ཡའི་མཐོ་སློབ་སོགས་སུ་

སློབ་ཞུགས་ཐུབ་ཆེད། རང་སྐད་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་ཨིན་སྐད་ཆུ་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གཏན་

འབེབས་ཚད་གཞི་ཞིག

toggle ca ཆ་རུ།	= ཤིང་བུ་ཐུང་ངུ་རྐེད་ཉག་ཅན་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། སྒོ་ཕྱུགས་འདོགས་ཐག་གི་སྣེ་

མོར་བཏགས་པའི་ཆ་རུ་དང༌། གྱོན་གོས་ཀྱི་སྣེ་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་འགུག་ལུང་ནང་

བཅུག་ནས་སྡོམ་པའི་སྒྲོག་གུ་ཞིག

toilet paper com འབྱིད་ཤོག = བཤང་གཅི་དོར་རྗེས་ལུས་ཀྱི་གནས་འཕྱིད་དར་གཏོང་བྱེད་
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ཀྱི་སིམ་ཤོག་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་ཞིག

toiletries com ཁྲུས་ཆས།	= ཕྱིའི་རྣམ་པའམ་ལུས་པོར་ཁྲུས་བྱེད་པའམ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པར་

བེད་སྤྱོད་པའི་འདག་ཆལ་དང་སོ་སྨན། དྲི་བཟང་ཆུ། སྐྲ་འཁྲུད་རྫས་ཏེ་ཤཱམ་པུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་

མཁོའ་ིཐོན་ཟོག

token ༡།	adm	མཚོན་དོན།	= གང་ཞིག་གི་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་མཚོན་བྱེད་

དམ་ངོ་ཚབ་བྱེད་པའི་རྟགས། ༢།	 ca སེམས་རྟེན།	= དྲན་གསོའ་ིཆེད་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་

དངོས་པོ། ༣།	xx	ལག་ཁྱི། = རྩེད་མོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་

ལྕགས་སམ་འགྱིག་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྒོར་ལེབ་ཅིག དེ་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་བླུགས་ཏེ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཆོག་པའང་ཡོད།

token strike adm མཚོན་རྟགས་ལས་བཤོལ།	= ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བསྒྲུབ་དགོས་

པའི་ཉེན་བརྡའི་ཚུལ་དུ་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རིང་ལས་མཚམས་འཇོག་ཚུལ་ཞིག

toll tax econ ལམ་ཁྲལ།	= གཞུང་སྒེར་གང་རུང་གིས་བཟོས་པའི་ལམ་དང་ཟམ་པ་སོགས་ཀྱི་

བེད་སྤྱོད་ཆེད་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པའི་གླ་ཆ་ལྟ་བུ།

tomato bot ཊོ་མ་ཊོ།	= སོྔ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ་རྩ་བ་མཁྲེགས་ལ་སོྡང་པོ་དང་ཡལ་ག་སྤུ་ཞིབ་ཅན་

འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པ། ལོ་མ་སོྒང་དབྱིབས་ཅན། འབྲས་བུ་ནི་ཟླུམ་པོ་དང་འཇོང་འཇོང་ཐོགས་ཤིང་། རིམ་

བཞིན་མདོག་སེར་པོ་དང་སྨིན་ཚར་རྗེས་དམར་པོ་འབྱུང་བ། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་ནམ་དུས་བཞི་གར་སྐྱེ་

ཞིང༌། ཟས་ཀྱི་གཡོ་སོྦྱར་ཆེད་སོྤྱད་ཁྱབ་ཆེའོ།

tomb archit,ca ༡།	དུར་ས།	= མི་ཤི་བའི་བེམ་པོ་སྦེད་སའི་གནས། ༢།	བང་སོ།	= མི་ཤི་བའི་

བེམ་པོ་སྦེད་སའི་སྒང་དུ་བརྩིགས་པའི་དྲན་གསོའ་ིརྡོ་རིང་དང་ཁང་བཟང༌། ལྷ་ཁང་སོགས། 

tomboy	soc ཕོ་གཤིས་ཅན།	བུའི་གཤིས་ཀ་འདྲ་བའི་བོུ།	= ཤུགས་དྲག་པོའ་ིརྩེད་རིགས་ལ་

ཞུགས་རྒྱུ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བས་མཚོན། གོས་ལོག་གྱོན་སྟངས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་བུ་དང་མཚུངས་པའི་

བུ་མོའ་ིརིགས།

tompion mil མེ་མདའི་ཁ་ཤུབ།	= མེ་མདའ་བེད་སྤྱོད་མི་གཏོང་བའི་སྐབས་དེའི་ཁ་ཁུང་ལ་

བཞའ་ཚན་དང་ཐལ་བ་སོགས་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཁེབས་གཡོགས་སམ་ཁ་འདིག

tone mus,lit སྒྲ་གདངས།	= ཁྱད་པར་བའམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲ་ཞིག་སྟེ། 
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དེ་ལས་སྐྱེ་བོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལམ་མྱོང་ཚོར་མངོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

tongue anat ལྕེ།	= རོ་འཛིན་ནམ་ངག་གི་འདབ་མ་སྟེ། བྲོ་བ་མྱོང་ཞིང་ཟས་བལྡད་པ་དང༌། སྒྲ་

འབྱིན་པར་ཡང་རོགས་བྱེད་པའི་དབང་པོ།

ton-mile	com	མེ་ལི་རེར་ཊོན་རེའི་སྐོར་ཐང༌།	མེ་ལི་སྟོང་སྐོར།	 = མེ་ལི་གཅིག་གི་རྒྱང་ཐག་ལ་

ཀི་ལོ་ ༡༠༠༠ ཡོད་པའི་དོས་ཟོག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་དང་མཉམ་པའི་དོས་སྐྱེལ་གླ་ཆ་ཇི་

འབབ་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་རྩི་གཞི་ཞིག

tonnage	 trans	ཊོན་ཚད།	= གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་བོངས་ཚད་དམ་དེའི་ནང་ཊོན་ཇི་ཙམ་འཁྱེར་ཐུབ་

ཚོད་ཀྱི་དངོས་ཟོག་གི་ལྗིད་ཚད།

tonsure soc སྐྲ་ཕུད་བཞར་བ། = ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་འགའ་རེའི་ནང་རབ་ཏུ་འབྱུང་

སྐབས་མགོའ་ིསྤྱི་གཙུག་ནས་སྐྲ་ཚལ་བུ་ཞིག་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚུལ།

toothpick xx སོ་འདྲུད། = ལྟོ་ཆས་རིགས་ཟོས་པའི་རྗེས་སོའ་ིབར་ནས་ཟས་ཧྲུག་འདོན་པར་

བེད་སྤྱོད་པའི་ཕྲ་ཞིང་རྩེ་རྣོ་ཅན་གྱི་སྤོས་དཀར་རམ་ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས་ཤིག

top priority adm གདམས་ཀ་ཡག་ཤོས།	= གཙིགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའམ་གལ་གནད་ཀྱི་རིམ་

པ་མཐོ་ཤོས།

top secret adm,pol ཆེས་གསང་བ། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུའི་ཆེད། ཕྱིའི་ཚོགས་སྡེ་

ཁག་ལ་ཤོད་མི་རུང་བའམ་ཆེས་དམ་གཟབ་ཀྱིས་སྦ་བར་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།

tophi med དྲེག་ནད།	= ལྦ་བའི་ནད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲུམ་རུས་དང་། ལྡེམ་ཤ་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

ནང་གཅིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱུར་ཚྭའི་གཤེར་རྫས་འདུ་གསོག་བྱེད་ཚུལ།

topic box	jrn	བརྗོད་གཞིའི་སྒྲོམ་བུ།	= གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་ཀྱི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་ཆེད། གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གསར་འགྱུར་ཤོད་མཁན་གྱི་གཞོགས་

གཅིག་ཏུ་པར་སྒྲོམ་ལྟ་བུའི་ནང་སྟོན་པའི་པར་རིས།

topography geog ས་བབས།	 = ས་གཞིའི་ངོས་ཀྱི་རི་ཀླུང་ལ་སོགས་པའི་རང་འབྱུང་བཟོ་

བཀོད་ཀྱི་རྣམ་པ།

toponym ling གནས་མིང༌། = གནས་ཡུལ་གྱི་མིང་ལས་ཐོགས་བའི་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གྱི་རང་མིང༌།
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toponymy geog ཡུལ་མིང་རྣམ་གཞག	= སྐད་ཡིག་གམ་མངའ་ཁུལ་ཞིག་གི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་

ཐོ་འགོད་བྱེད་པའམ་དེ་དག་གི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

topple adm,pol ༡།	མགོ་རྟིང་ལོག་པ།	འགྱེལ་བ།	= རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་མར་ལྷུང་

བའམ་འགྱེལ་བ། ༢།	མགོ་རྟིང་སློག་པ།	= མི་གང་ཞིག་གི་གོ་ས་དང་དབང་ཚད་མེད་པར་

བཟོ་བའི་རྐྱེན་བྱེད་པ།

top-up xx ༡།	ཁ་གསོ་བ།	= སྣོད་ཆས་ནང་གཤེར་ཁུའི་རིགས་སྔོན་ནས་ཚད་ཅན་ཞིག་ཡོད་

པའི་སྟེང་ཆ་ཚང་བར་འགེང་ཕྱིར་སྣོན་ཁ་རྒྱག་པ། ༢།	 ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།	 = དགོས་མཁོར་

མཆིས་པའི་དངུལ་གྱི་གྲངས་ཚད་ཆ་ཚང་ལོན་ཕྱིར་སྔར་ཡོད་དངུལ་འབོར་གྱི་སྟེང་ཁ་སྐོང་དུ་

འཕར་མ་སྣོན་པ།

torchere adm ལཱ་སྟེགས།	= ཡང་ལཱ་སོགས་བཞུ་མར་གྱི་སྟེགས་རིང་མོ་རྒྱན་བཀོད་ཅན་ཞིག

tormentila bot གྲོ་མ།	= སོྔ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཆུང་ལ་རིལ་མོའམ་ཕྲ་བ་འཇོང་དབྱིབས་

ཅན་ལ་ཁ་སྤུ་ཡོད། ཕྱི་མདོག་དམར་ནག་ནང་ཤ་དཀར་པོ་ཡིན། ལོ་མའི་མདུན་ངོས་ལྗང་མདོག་ཡིན་

ལ་རྒྱབ་ངོས་དཀར་པོ། སར་འབྱར་ནས་མདའ་སོྒྲའ་ིདབྱིབས་ལྟར་སྐྱེ་ཤིང༌། རྩ་སྐུད་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མང་

པོ་ས་ངོས་ནས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཏེ་ཡོད་པ། མེ་ཏོག་སེར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་ཤར་གྱི་ཡོད། ས་བབ་ཅུང་

མཐོ་བའི་སྤང་དང་ཞིང་རོྒད་ས་ནག་སོགས་སུ་སྐྱེ།

torrid zone geog	ཚ་བའི་ས་ཁུལ།	= བྱང་བགྲོད་དང་ལྷོ་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཡོད་པའི་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ།

torso anat བྱང་ཁོག	=	མགོ་སྐེ་ཡན་ལག་ཕུད་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། མི་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དོན་ལྔ་སྣོད་

དྲུག་གནས་སའི་མིང།

torture +* མནར་གཅོད།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་གཏོང་བ་དང༌། བཙན་ཤེད་

ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའམ་ཉེས་པ་གཏོང་སྟངས་ཤིག

total eclipse astrol,astron ཧྲིལ་འཛིན།	རིལ་འཛིན། = ཉི་མའམ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ཆ་ཡོངས་སུ་སྒྲིབ་པའི་གཟའ་འཛིན།

total internal reflection	phys	ནང་གི་ལྡོག་འཕྲོ་ཡོངས་རྫོགས། = བརྡབ་འཕྲོའ་ིཟུར་

ཁུག་དེ་ཉེར་མཁོའ་ིཟུར་ཁུག་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་མཐའ་རྫོགས་ས་ནས་



509 tout 

འོད་ཟེར་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕྱིར་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་སྟངས།

total utility econ ཡོངས་ཚིམས།	= ཞུབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་ནམ་ཐོན་ཟོག་གང་ཞིག་ལོངས་སུ་

སྤྱད་པ་ལས་འདོད་བློ་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་པའི་གནས་བབས།

totalitarian pol གཅིག་སྡུད་ཀྱི།	= དཔལ་འབྱོར་དང་སྲིད་དོན། སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་

བཅས་ཀྱི་ཐད་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་མི་འཇུག་པར་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པའི་རིགས་ཀྱིས་གཅིག་ཏུ་

སྡུད་ཤིང་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིའམ་

ངོ་བོ་མཚོན་པའི།

totem ca,soc རུ་མཚོན།	= སྤྱི་ཚོགས་སམ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་མཚོན་པར་

བྱེད་ཅིང༌། མི་རབས་གོང་མའི་དྲན་རྟེན་དུ་རྩི་འཇོག་བྱེད་པའི་དུད་འགྲོ་དང་རྩི་ཤིང་ངམ། ཡང་ན་

དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་འདྲ་གཟུགས་སམ་འདྲ་རིས་ཅན་གྱི་རྟགས།

touch pad mech རེག་གདན།	= མཛུབ་མོའ་ིགཡོ་འགུལ་ལམ་རྡེབ་གནོན་གྱིས་རེག་ཚོར་གྱི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སླ་བའི་སོབ་གདན་ཅན་གྱི་བརྡ་སྟོན་སྒྲིག་ཆས་ཤིག དེ་ནི་འཁྱེར་སྤྱོད་སྟབས་

བདེའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་སྟེང་ཙི་གུའི་ཚབ་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དོ།

touch screen mech རེག་ཤེལ། = ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་མཛུབ་མོའམ་ཆེད་བཀོལ་སྨྱུ་

གུས་རེག་པ་ལས་དེའི་ནང་གི་འདེམས་ཚན་གདམ་ཀ་དང་ལས་རིམ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་ཆོག་

པའི་ནང་འཇུག་སྒྲིག་ཆས་ཤིག

touchstone xx ༡།	 ཚད་འཛིན་ས།	 = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྤུས་ཀ་དང་ལེགས་ཉེས་ལྟ་བུ་

བརྟག་པར་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི། ༢།	རྡོ་ཀ་ཤུ་ཀ	= ཐོག་མར་གསེར་དངུལ་གྱི་ངོས་བརྡར་ཏེ་ཚོན་

ཁྲའི་ཁྱུག་རིས་ཐོན་པ་ལས་དེའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཉེས་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་རྡོ་ནག་པོ་སྲ་མོ་ཞིག

tour econ ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ། = ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་དངོས་སུ་སོང་སྟེ་དེའི་གནས་སྟངས་ཤེས་

རྟོགས་བྱེད་པའི་བསྐོར་བསྐྱོད་ཅིག

tournament sport རིམ་བསྡུར་རྩེད་འགྲན།	= མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་གཅིག་ལ་མ་འཐོབ་ཀྱི་

བར་དུ། རྩེད་འགྲན་པ་ཁེར་རྐྱང་ངམ་རུ་ཁག་མང་དག་ཅིག་ཕན་ཚུན་རྒྱལ་ཕམ་བྱེད་པའི་རིམ་པ་

སྟར་རྒྱུད་ཀྱི་རྩེད་མོའ་ིའགྲན་སྡུར་ཞིག

tout com ༡།	སྤུས་སྒྱུར་བྱེད་པ། = ཚོང་ཤག་གི་སར་ཐད་ཀར་བསྐྱོད་པའམ་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། ཅ་



510tow 

ལག་གམ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཉོ་ཚོང་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པ། ༢།	 ཁེ་ལོག་ལེན་པ། = 

རྩེད་ར་དང་ལྟད་མོ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་གཏན་འབེབས་རིན་གོང་ལས་

ལྷག་པར་ལྟད་མོའ་ིའཛིན་ཤོག་འཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པ།	༣།	རྣམ་པར་སྒྲོག་པ། = ཡར་རྒྱས་སམ་སྐད་

གྲགས་ཡོང་བ་དང༌། ཁེ་ཚོང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ། མིའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཆེ་བསྟོད་བྱེད་པའམ་དེ་དག་གི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

tow trans ལེབ་འཁྱེར་བྱེད་པ། = མཐིལ་ལེབ་ཅན་གྱི་གྲུའམ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པའི་སྣུམ་འཁོར་

ཀཱར་ལྟ་བུར་ཐག་པའམ་ལྕགས་ཐག་སོགས་མཐུད་སྦྱོར་གྱིས་དྲུད་འཐེན་བྱེད་པ།

tow-away zone adm,trans ལེབ་འཁྱེར་ས་ཁུལ།	= ཆོག་མཆན་མེད་པར་བཀག་འཇོག་

བྱས་པའི་མོ་ཊ་སོགས་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་སའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ།

town adm གྲོང་རྡལ།	= གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཆུང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་ལས་ཆེ་བ་གང་ཞིག མི་འབོར་

ཆེན་པོ་དང་ཁང་ཆེན་མང་པོ་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ།

town hall meeting pol གྲོང་སྡེའི་བཞུགས་མོལ།	= སྐབས་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་འོས་འཕེན་

གྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་ལམ་མེད་ཀྱང༌། ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་འདུ་སྐོང་གིས་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་

ཕན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འདོན་པ་དང༌། འདེམས་ཐོན་འགོ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྣའི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཀྱང་ཉན་འཇོག་བྱེད་པའི་མི་མང་ཚོགས་འདུ་ཞིག

toxicology edu དུག་རྫས་དཔྱད་རིག 	= དུག་རིགས་ཀྱི་གནོད་ཚབས་དང་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་

བསྟེན་ཚུལ་བཅས་ལ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་ཚུལ།

toxoplasmosis vet དུད་འགྲོའ་ིའགོས་ནད།	= དམིགས་བསལ་གྱི་ཞི་མི་ལྟ་བུ་འགོས་ནད་ཅན་

གྱི་སེམས་ཅན་ལ་རེག་ཐུག་གམ། བཙོས་མ་མིན་པའི་ཤ་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་མིར་འགོ་ཁྱབ་ཕྱིན་པའི་

གཞན་རྟེན་ཕྲ་སྲིན་གྱི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ནད་ཅིག

trace adm ༡།	རྩད་གཅོད་གཏོང་བ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གང་དུ་ཡོད་མིན་ནམ། གང་

ཡིན་མིན་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ། ༢།	རྗེས་ཤུལ།	= ད་ལྟ་མེད་པའི་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་

གི་བྱུང་ཤུལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ།

trachea physiol ཨོལ་ཀྲོང།	གློ་ཡུ། = གློ་བ་ནས་གྲེ་བའི་བར་དུ་ཟུག་པའི་དབུགས་རྒྱུ་བའི་ལམ་

གློ་ཡུ་ཡང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག
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tracing paper fa རྩེག་ཤོག	= འོག་གི་པར་རིས་སོགས་ཇི་བཞིན་རྩེག་པའམ་དཔེ་བཤུས་རྒྱག་

པར་སྤྱོད་པའི་ཕྱེད་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག

tract	༡།	physiol རྒྱུ་ལམ། = དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་དང་ཟས་འཇུ་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་དོན་དམིགས་

བསལ་བའམ་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སམ་དབང་པོའ་ིཆ་ལག ༢།	adm ས་དུམ།	= ས་

མཚམས་ངེས་ཅན་གྱི་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ས་གཞིས་སམ་ལྗོངས།

traction ༡།	 trans	འཐེན་འཁྲིད།	= ངོས་ཐེར་མོའ་ིསྟེང་དུ་ལྗིད་ནོན་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་སོགས་

འདྲུད་སྟངས་སམ། ཡང་ན་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་ནུས་ཤུགས། ༢།	med	འཐེན་བཅོས།	

= ཆག་སྐྱོན་ཤོར་བའི་རྐང་ལག་སོགས་རྐྱང་སྐུམ་གྱི་ནུས་པ་བསྐྱར་གསོའ་ིཆེད་དམིགས་བསལ་

ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་འཐེན་བརྒྱངས་བྱེད་པའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག

trade agreement com ཚོང་དོན་མཐུན་གྲོས། = རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སམ་མང་པོའ་ིདབར་ཚོང་

ལས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཆེད་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན།

trade balance = balance of trade  ལ་ལྟོས།

trade book com ཚོང་དེབ།	= རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚད་མཐོའ་ིརྩོམ་

སྒྲིག་བྱས་པའི་དེབ། དེ་ནི་རྒྱུ་ཆ་དང་བཟོ་བཀོད་ལེགས་པའི་དེབ་ལས་ལྡོག་པའོ།

trade delegation pol,com ཚོང་སྐོར་སྐུ་ཚབ།	= དངོས་ཟོག་ཕྱི་ཚོང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཆེད་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་དུ་བལྟ་སྐོར་འགྲོ་མཁན་གྱི་མཁོ་འདྲེན་བྱེད་པོའམ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པོའ་ིཚོ་ཁག་ཅིག

trade gap com,econ ཚོང་འབྲེལ་བར་ཁྱད།	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངོས་ཟོག་ཕྱི་ཚོང་ལས་ཕྱི་ཟོག་

ནང་འདྲེན་གྱི་མ་འབོར་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

trade in com གསར་དོད་རྙིང་འཇལ། = གསར་པའི་རིན་གྱི་ཆ་ཤས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་དོད་དུ་

བེད་སྤྱོད་བཏང་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་རྙིང་སོང་ཕར་སྤྲོད་པ།

trade mark com ཚོང་རྟགས།	= བཟོ་ཚོང་སྡེ་ཁག་སོ་སོས་བསྐྲུན་པའི་ཐོན་ཟོག་དེ་རང་གི་

ཡིན་པར་མཚོན་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་མིང་དང༌། མཚོན་རྟགས། བཟོ་བཀོད་སོགས། དེ་ནི་ཚོང་

སྡེ་གཞན་སུས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན།

trade test edu,psycho ལས་རིགས་ཚོད་རྒྱུགས། = ལས་རིགས་ཤིག་གི་ལས་དང་པོ་བ་དང༌། 

ལག་གཡོག་པ། རང་རྐྱ་འཕེར་བ། ཕུལ་བྱུང་བཅས་རིམ་པ་སོ་སོའ་ིལག་རྩལ་ཇི་ཙམ་ཁོང་དུ་ཆུད་
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མིན་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུགས་སྤྲོད།

trade union adm,econ བཟོ་བའི་སྐྱིད་སྡུག	= ཚོང་ལས་སམ་བཟོ་ལས་ནང་གི་ལས་མི་ཚོས་

རང་གི་བདེ་སྡུག་དང་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ།

trading stamp com བརྗེ་ཚོང་འཛིན་ཤོག	= ཚོང་ཁང་ཞིག་ནས་དངུལ་འབོར་ཚད་གཞི་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཉོ་ཆ་རྒྱག་མཁན་ལ་སྤྲད་པའི་དངོས་ཟོག་ཉོ་བར་བརྗེ་ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པའི་ཤོག་

བྱང་ཞིག

traducianism phil རྣམ་ཤེས་རྒྱུད་སྤྲོད་རིང་ལུགས།	= ཕ་མ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་ཕུང་པོ་ཇི་

ལྟར་གྲུབ་པ་བཞིན། མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་དུས་མཚུངས་མིའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ཕ་མའི་

རྣམ་ཤེས་ལས་སྐྱེད་པར་འདོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག

traffic ༡།	 trans	 ཀཿ	 	འགྲིམ་འགྲུལ།	= ས་ཁུལ་ལམ་འཁོར་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་སྣུམ་འཁོར་

གྱི་འགྲོ་འོང༌། ཁཿ	སྐྱེལ་འདྲེན།	= མིའམ་དངོས་ཟོག་ཕར་ཚུར་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཚོང་གི་

ལས་དོན། ༢།	law	ཁྲིམས་འགལ་ཉོ་ཚོང༌། = གོ་མཚོན་ནམ་མྱོས་རྫས་ལྟ་བུའིདངོས་ཟོག་གི་

ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཚོང་ལས།

traffic cone trans ལམ་ཐོ།	= ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྣུམ་འཁོར་སོགས་འཛུལ་བར་

འགོག་པའམ། ལམ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་འགྲུལ་འཁོར་འགྲོ་འོང་གི་དབྱེ་མཚམས་གཅོད་པར་བེད་

སྤྱོད་པའི་སྤོས་དཀར་སེར་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་ཟླུམ་པོ་རྩེ་སྨྱུང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཐོ་པོ་ཞིག

traffic jam trans འགྲུལ་ལམ་འཚང་འགག = རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་ལམ་སྟེང་འགོག་རྐྱེན་དང་

འཚང་ག་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཧ་ཅང་དལ་བའམ་འགག་པ།

traffic light trans འགྲུལ་ལམ་གློག་བརྡ།	= དམིགས་བསལ་ལམ་མདོའ་ིམཚམས་སུ་འགྲིམ་

འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཆེད་གློག་སེར་སྨུག་དང་ལྗང་ཁུ། དམར་པོ་བཅས་བཀོལ་བའི་

བརྡ་མཚོན་ཞིག

tragedy ༡།	adm	གོད་ཆག	= ནད་གཞི་ལྗིད་པོ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད། ཡང་ན་དུས་མིན་

གྱི་འཆི་བ་ལྟ་བུའི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་བྱུང་བ། ༢།	 lit	སྡུག་མཐའ།	= རྒྱུན་ལྡན་དཔའ་རྩལ་ལྡན་

པའི་འཐབ་རྩོད་དང་འཁྲབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོར་གོད་ཆག་གི་ནང་དོན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞུང་སོགས།

trail adm ༡།	ཤུལ་དེད་པ། = སྐྱེ་བོའམ་སྲོག་ཆགས་གང་རུང་རྩད་གཅོད་ཆེད་འགྲོ་འོང་གི་རྐང་
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རྗེས་སམ་རྫི་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་དེད་བྱེད་པ། ༢།	རྗེས་ཤུལ།	= ས་གཞིའི་ངོས་སུ་སྐྱེ་བོའམ་

སྲོག་ཆགས་གང་ཞིག་བསྐྱོད་དེ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་བཞག་པའི་རྗེས་ཤུལ།

trailer ༡།	trans	འདྲུད་གཞོང༌།	= དངོས་པོ་འོར་འདྲེན་ཆེད་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་རམ་རྨོད་

སློག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་པའི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པའི་གཞོང་ཆེན་ཞིག ༢།	lit ལྷང་

སྟོན།	རིབ་སྟོན།	= གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ནམ་གློག་བརྙན་ཁང་ནང་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་སྟོན་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག

train ༡།	 trans	 མེ་འཁོར།	 རི་ལི། = གློག་གམ་རླངས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་ལམ་སྟེང་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག དེས་མིའམ་དངོས་ཟོག་འཁྱེར་བྱེད་གཞོང་པའམ་ཁང་

མིག་མང་པོ་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༢།	adm	སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པ།	= དོན་དངོས་མྱོང་འདྲིས་

ཐོག་ལས་དོན་གང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་རིགས་གཞན་ལ་སློབ་པ།

training college edu ཆེད་ལས་མཐོ་སློབ།	= དགེ་རྒན་ལྟ་བུའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་

སའི་མཐོ་སློབ།

training unit adm,edu ཆེད་སྦྱོང་ཚན་པ།	= ཚོང་སྡེ་ཁག་ལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་

སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་གཏོང་སློབ་འཁྲིད་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

trait	psycho,soc	ཁྱད་རྣམ། = སྤྱོད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཕྱིར་མངོན་པར་བྱེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག

traitor pol རྒྱལ་ཚོང་པ།	= རང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྤྱི་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ལ་འགལ་ཟླར་སྒྱུར་

པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའམ་ཡིད་རྟོན་མི་རུང་བའི་སྐྱེ་བོ།

tramp ༡།	soc	སྤྲང་འཁྱམས་པ། = སློང་མོས་འཚོ་ཞིང་རྐང་ཐང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཁྱིམ་མེད་སྐྱེ་

བོའ ་ིརིགས། ༢།	xx	རྡོག་སྒྲ།	= རྟའི་རྨིག་པའམ་རྐང་པའི་གོམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོས་འདེགས་

འཇོག་བྱེད་པའི་སྒྲ། ༣།	xx	རྡོག་སྒྲ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ།	= ལྗིད་གནོན་ཆེ་བའམ་སྐད་ཅོར་

ཚ་པོས་རྐང་བརྫིས་གཏོང་བའམ་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ།

tranquillity psycho ཞི་འཇམ།	= སྐད་ཅོར་དང་དྲག་རྩུབ། དངངས་འཚབ་སོགས་མེད་པ་སྟེ་

ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

transaction com,econ ༡།	ཉོ་ཚོང༌། = སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་ཉོ་བའམ་ཚོང་
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སྒྱུར་བྱེད་པའི་ལས་དོན་གྱི་རིགས།	༢།	སྤྲོད་ལེན།	=  འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་

ནམ་ཕན་ནུས་འབྲེལ་ངེས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་གཉིས་སམ། མང་པོའ་ིབར་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སམ་ཕན་

ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ཤིག

transactional analysis psycho འབྲེལ་གཏུག་དཔྱད་ཞིབ།		  =   དམངས་ཁྲོད་དུ་སྐྱེ་

བོ་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཕྱོགས་དང༌། དེའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་བྱིས་པ་དང་གཞོན་

ནུ། ཕ་མ་སོགས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྟངས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་སེམས་ནད་བཅོས་

ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཞིག

transcription ling ཡིག་འབེབས། = བསམ་ཚུལ་དང་གསུང་བཤད། གནས་ཚུལ། སྒྲ་གདངས་

སོགས་ཡི་གེར་འགོད་པའི་བྱ་གཞག

transculturation ca རིག་གཞུང་འདྲེས་འགྱུར།	= རིག་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་ཁྱབ་གདལ་

དུ་འགྲོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་ད་ཡོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་བརླག་པའམ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་

བརྒྱུད་རིམ།

transdermal med པགས་རིམ་བརྒྱུད་པའི། = པགས་པ་བརྒྱུད་དེ་སྨན་རིགས་ལུས་ཀྱི་ནང་

བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་སྨན་ཞིག

transfer ༡།	adm གནས་སྤོ་གཏོང་བ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རང་སོར་མི་འཇོག་

པར་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བརྗེ་ཞིང་སྤོ་བཞུད་བྱེད་འཇུག་པའམ། ཡང་ན་སྤོ་སྐྱོད་བྱེད་པ། 

༢། law	མིང་སྒྱུར་བྱེད་པ།	= ས་ཁང་ཕ་གཞིས་སོགས་ཀྱི་བདག་དབང་གཞན་ལ་སྤོ་སྤྲོད་བྱེད་

པ། ༣།	prn	བཤུ་སྤོ་བྱེད་པ།	བཤུ་འབེབ་བྱེད་པ། = ཤོག་བུའི་སྟེང་གི་པར་རིས་སམ་བཟོ་

བཀོད་སོགས་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འདྲ་བཤུས་རྒྱག་པ།

transfer entry acc རྩིས་འགོ་སྤོ་སྒྱུར།	= འགྲོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་གང་ཞིག་ལས་དོན་གཅིག་

ནས་གཞན་དུའམ། ཡང་ན་རྩིས་འགོ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁ་སྒྱུར་གཏོང་བ།

transfer paper prn འཕོ་ཤོག	= རླན་བཞའ་དང༌། གནོན་ཤུགས། དྲོད་ལྟ་བུར་བརྟེན་ནས་

ཤེལ་སྒོ་དང་ལྕགས་ལྟ་བུ་དངོས་རིགས་གཞན་གྱི་ངོས་ལ་བཀོད་རིས་སམ་པར་རྗེས་སོགས་བཤུ་

ལེན་ཆེད་སྦྱོར་སྣོན་བྱས་པའི་ཤོག་བུ་ཞིག

transfer payment econ འཕོ་དངུལ།	= ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའམ་དངོས་ཟོག་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐད་
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དུ་མ་འཛུགས་བྱས་པའི་གླ་ཕོགས་སམ། ཡོང་འབབ་ལས་གཞན་པའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་

ལྷན་ཁང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་རང་ནས་ལས་མེད་ཉམ་ཐག་གམ་དམག་ཞབས་ཟུར་པ་ལྟ་བུའི་བདེ་དོན་

ཆེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་འཚོ་རྟེན་དངུལ་འབབ་ཀྱི་རིགས།

transformation +* འཕོ་འགྱུར།	= གང་ཞིག་གི་ཕྱི་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཡར་རྒྱས་སམ་ཕན་

ཐོགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་རུ་བསྒྱུར་བའམ་འགྱུར་ཚུལ།

transformer mech གློག་སྒྱུར་ཡོ་ཆས།	= འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད་པའི་གློག་རླབས་དང༌། གློག་རྒྱུན། 

གནས་སྟབས་གློག་ཤུགས་བཅས་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུ་

ལམ་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་གློག་ཤུགས་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

transhumance ca,soc འབྲོག་ས་སྤོས་སྐྱོད།	= དབྱར་དུས་སུ་རི་རྒྱུད་དང་དགུན་དུས་ལུང་

གཤོངས་ཀྱི་རྩྭ་ཁར་འཚོ་བ་སྟེ། ནམ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་སྒོ་ཕྱུགས་རྣམས་རྩྭ་ཁ་མི་

འདྲ་བ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་གཏོང་སྲོལ་ཞིག

transient ischemic attack (TIA) med སྒྲིབ་གཞི།	= མིག་ལ་རབ་རིབ་སྣང་བ་དང༌། 

ངག་རྡབ་ལྡིབ་སྨྲ་བ། ཚོར་ཤེས་བརླག་པ། གཟའ་གྲིབ་ཕོག་པ། དྲན་པ་ཐོར་བ་བཅས་ད་དུང་ཀླད་

པའི་ནད་ཚབས་ཆེ་རིགས་ཡོང་བའི་སྔ་ལྟས་ལྟ་བུའི་ཕྱིའི་ནད་རྟགས་ཅན་གྱི་ཀླད་པའི་ནད་ཅིག་

སྟེ། ཀླད་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཆད་དེ་ཁྲག་ཚད་མ་ལོངས་པའི་གནས་སྐབས་ཐུང་ངུ་ཞིག

transit astrol གཟའི་འཕོ་མཚམས།	= གཟའ་རྣམས་ཁྱིམ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་བ།

transit camp pol གསོག་སྒར།	 = དམག་གི་སྐབས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་བཙོན་པ་དང༌། 

དམག་མི། སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལྟ་བུ་གནས་ངེས་ཅན་དུ་གཏོང་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་གནས་སྐབས་རིང་

ཉར་འཇོག་བྱེད་ས།

transit lane trans ཟུར་བཅད་ལམ་གཞུང༌།	= ཨོས་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱུན་ལྡན་འཚང་

ཁ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ། འགྲུལ་པ་ཉུང་ངུ་འཁྱེར་བའི་སྒེར་གྱི་མོ་ཊ་དང་སྣུམ་འཁོར་གྱི་རིགས་ཁ་ཤས་

ཁོ་ན་འགྲུལ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆེད་མངགས་ཟུར་བཅད་བྱས་པའི་ལམ་གཞུང་ཞིག

transit visa pol ལམ་ཚུགས་མཐོང་མཆན།	= རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་སྡོད་མི་ཆོག་ཀྱང་དེ་

བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་དུས་ཐུང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག

transition +* འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་སྐབས། = གནས་སྟངས་སམ་གནས་བབས་གཅིག་ནས་
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གཞན་དུ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་དུས་སྐབས་སམ་བརྒྱུད་རིམ།

transition temperature phys བར་བརྒལ་དྲོད་ཚད།	= དངོས་རྫས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་

རིམ་འདས་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ཤོར་གང་རུང་གི་འགྱུར་བ་

འབྱུང་སའི་དྲོད་ཚད།

translation ling ཡིག་སྒྱུར།	ལོ་ཙ།	= སྐད་རིགས་གཅིག་གི་ནང་བཤད་པའམ་བྲིས་་པ་གང་

ཞིག་དེ་སྐད་རིགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ།

transliterate ling སྒྲ་བསྒྱུར་བ།	= སྐད་རིགས་གང་རུང་ཞིག་གི་སྒྲ་གང་ལ་བསྒྱུར་བའི་སྐད་

རིགས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུའང་རང་སོར་བཞག་པ་སྟེ། དཔེར་ན༌། ཨ་མེ་རི་ཀ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་

མིང་དང་མིའི་མིང་ཕལ་ཆེར་སྒྲ་སྒྱུར་བྱས་པ་ཤས་ཆེའོ།

transmigration of souls phil རྣམ་ཤེས་འཕོ་བ།	= འཆི་བའི་སྐབས་གཤིན་པོའ་ིརྣམ་

ཤེས་མིའམ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་ལུས་རྟེན་ནམ་སྲོག་ལྡན་གྱི་རིགས་གསར་པར་འཕོ་ཚུལ།

transmission ༡།	adm	ཁྱབ་གདལ། = སྐྱེ་བོ་དང་དངོས་པོའམ། ཡང་ན་ས་ཆ་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་གང་ཞིག་སྐྱེལ་བའམ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་འཇུག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་

གཞག ༢།	 comn	རྒྱང་སྲིང༌།	= རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་

གཏོང་བའམ། ཡང་ན་གློག་གི་བརྡ་རྟགས་སམ་འཕྲིན་སོགས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གཏོང་ཚུལ། 

༣།	 phys	 བརྒྱུད་གཏོང༌།	 བརྒྱུད་འདྲེན།	 = དངོས་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་

འགྱེད་འཕྲོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རང་ཉིད་བརྒྱུད་དེ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས།

transmission line phys འཁྲིད་ལམ།	འཁྲིད་སྐུད།	= གློག་གམ། ཡང་ན་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་

རླབས་གཞན་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག

transmitter mech ༡།	རྒྱང་སྲིང་ཡོ་ཆས།	= བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དགོས་དོན་དུ་རླུང་འཕྲིན་ཟློས་

ཕྱོད་ཅན་གྱི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས་སྤེལ་སྐྲུན་དང་རྒྱང་སྲིང་ཡོ་ཆས་ཤིག ༢།	གློག་བརྡར་སྒྱུར་

བྱེད།	= སྐད་སྒྲ་རྣམས་གློག་རྡུལ་གྱི་བརྡའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་མ་ལག་གི་ལྷུ་ལག་ཅིག

transmundane phil འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། = འཇིག་རྟེན་འདི་དང་དེ་འབྲེལ་ཆོས་

ཀུན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏོགས་ཤིང་དེ་དག་གི་ཕ་རོལ་ན་གནས་ཡོད་པ་ཞིག ཡང་ན་དེ་དག་གི་

གནས་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག
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transplant	༡།	bot	རྩ་སྤོས་རྒྱག་པ།	= རྩི་ཤིང་ཞིག་གང་དུ་སྐྱེ་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ནས་རྩ་འགོག་

བཏང་སྟེ་གཞན་དུ་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ། ༢།	med	སྤོ་འཛུགས་བྱེད་པ། = ལུས་ཀྱི་དབང་

པོའམ་ཕུང་གྲུབ་སོགས་ལུས་ཀྱི་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུའམ། ཡང་ན་ལུས་གཅིག་ནས་གཞན་

དུ་སྤོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

transponder mech ༡།	གཏོང་ལེན་ཡོ་ཆས།	= རླུང་འཕྲིན་ནམ་རེ་ཌར་ལ་གཞན་ནས་ཚུར་

འབྱོར་བའི་བརྡ་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་ཡ་ལན་གྱི་བརྡ་ཕར་གཏོང་མཁན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག དེ་ནི་

དམིགས་བསལ་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོ་རྟགས་དང་གནས་ཡུལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༢།	བརྒྱུད་གཏོང་བརྡ་ཆས།	= བརྡ་འཕྲིན་ནམ་རྒྱང་སྲིང་འཁོར་སྐར་ཞིག་ལ་ས་

ཐོག་ནས་ཡར་བར་སྣང་དུ་བཏང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་སླར་ས་ཐོག་ཏུ་མར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་

ཆས་ཤིག

transport trans སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ།	འོར་འདྲེན་བྱེད་པ།	= འགྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

མིའམ་དངོས་ཟོག་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་བ།

transpose ༡།	lit	ཀཿ	གནས་བརྗེ་བ།	= མིང་ཚིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་གཉིས་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་གོ་རིམ་ལས་ལྡོག་པའམ་གོ་ས་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་བ། 	 	ཁཿ	གོ་རིམ་དཀྲུག་པ།	= གཏམ་རྒྱུད་

དམ་བྱུང་བ། ཡང་ན་འཁྲབ་ཚན་ལྟ་བུའི་ཐོག་མའི་ཡུལ་དུས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ལ་བཅོས་སྒྲིག་གིས་

ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་བ། ༢།	mus	མཐེབ་གནས་བརྗེ་བ།	= སྔོན་

ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་རོལ་མོའ་ིདབྱངས་རྟགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པའམ། རྒྱུན་ལྡན་གཏོང་

བཞིན་པའི་སྒྲ་གདངས་མཐོ་དམན་གང་རུང་ལས་གཞན་པའི་དབྱངས་རྟགས་སྒྲིག་པ།

transposition +* གནས་ས་བརྗེ་བ།	= གནས་སམ་གོ་རིམ་མགོ་མཇུག་ཟློག་པའམ་བརྗེ་སྒྱུར་

གཏོང་སྟངས།

transuranic elements	 phys	 ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་ཡན་གྱི་ཁམས་རྫས།	 ཡུ་འདུས་ཁམས་རྫས།	

= ཁམས་རྫས་དུས་འཁོར་རེའུ་མིག་ནང་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས་ལས་མཐོ་བའི་

ཁམས་རྫས་རྣམས་ཏེ། རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས་ ༩༢ ལས་མཐོ་བའི་ཁམས་རྫས་རྣམས་སོ།

transverse colon anat རྩམ་ལོང། = ལོང་གའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟོས་ནས་དུམ་བུ་གསུམ་

དུ་དབྱེ་བའི་ཡ་གྱལ་ལྷེན་སྣའི་འོག་ནས་འཕྲེད་དུ་གནས་པའི་ལོང་གའི་མིང།
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transverse process anat (ཚིགས་པའི་)	བྱ་འདབ།	=	དབྱིབས་བྱའི་འདབ་གཤོག་དང་

འདྲ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྒལ་ཚིགས་གཡས་གཡོན་ནས་ཕྱིར་གྱེས་པའི་རུས་པ་ཕྲ་མོ་

རྣམས་ཀྱི་མིང།

transversal math སྣོལ་ཐིག = ཐིག་གཞན་གཉིས་སམ་དུ་མ་དང་ཕན་ཚུན་འཕྲེད་སྣོལ་བྱེད་

པའི་ཐིག

trap +* རྙི། = གཅན་གཟན་རི་དྭགས་སོགས་གསོད་པའམ་བྲོས་མི་ཐུབ་པར་བཟུང་ཉར་གྱི་ཆེད་

དུ་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

trapdoor archit གནམ་སྒོ།	 = ཁང་པའི་ཐོག་གམ་མཐིལ་ཞལ་གྱི་སྟོང་ཆ་འགེབས་བྱེད་སྒོ་

ལྕིབས་ཀྱིས་སྦྲེལ་བའམ་ཤུད་འགྲོས་བྱེད་པའི་སྒོ་གླེགས།

trapezius muscle anat གཉའ་ཤ་ནག་པོ།	= དཔུང་པའི་ཐལ་གོང་སྟེ་ཕྲག་པའི་སྟེང་ན་ཡོད་

པའི་གཉའ་ཤ་ནག་པོ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

travel agency trans འགྲིམ་འགྲུལ་ངོ་ཚབ་ཁང༌།	= འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆེད་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲོད་དང༌། འགྲུལ་བཞུད་ལག་འཁྱེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པ། འགྲིམ་འགྲུལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་

ཁུངས་སམ་ཁེ་ལས་ཁང༌།

travel expenses acc ལམ་གྲོན།	= ལས་དོན་གྱི་ཆེད་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་འགྲོ་གྲོན།

travel insurance ins འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་བཅོལ།	= འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་སྐབས་གནམ་གྲུའི་

འཕུར་སྐྱོད་ཕྱི་བཤོལ་ཕྱིན་པ་དང༌། དངུལ་དང་བདག་དངོས་རྐུ་འཕྲོག་གམ་བོར་བརླག་ཤོར་བ། 

ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སོགས་བྱུང་སྲིད་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་གུན་གསབ་ཀྱི་འགན་ལེན།

travel sickness med འགྲུལ་ནད།	= འགྲུལ་འཁོར་ནང་འགྲོ་སྐབས་ལུས་པོར་འཁྲུག་འཁྱོམ་

བྱུང་བ་ལས་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའམ་སྐྱུག་མེར་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ།

traveller’s cheque com འགྲུལ་པའི་ཅེག་འཛིན།	= དངུལ་ཁང་ངམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཁེ་

ལས་ཁང་ནས་ཉོས་པའི་ཤོག་བྱང་ཞིག་སྟེ། འགྲུལ་པ་གང་ཞིག་གིས་དངུལ་དང་བརྗེ་ལེན་རྒྱག་

པའམ་དངུལ་རྐྱང་ལྟར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཆོག་པའི་དངུལ་འཛིན་ཞིག

travelogue jrn,lit འགྲུལ་བཤད། = ཐག་རིང་ངམ་དོ་སྣང་བྱེད་འོས་པའི་ས་གནས་སུ་འགྲིམ་

པའམ། མི་ཞིག་གི་ལམ་བར་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་ཚུལ་དུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པའི་གློག་
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བརྙན་ནམ། ཡང་ན་པར་རིས་མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་མམ་བརྙན་པར་བཤམ་སྟོན་དང་བཅས་

པའི་འགྲེལ་བཤད་སོགས།

treachery	 pol སླུ་སེམས། = ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ལ་གཡོ་བྱུས་ཀྱིས་ངན་

སེམས་བཅངས་པའམ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་སྤྱོད་ཚུལ།

treadle mech རྐང་ཀྲབ།	= རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོའམ་ཚེམ་བུ་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུའི་འཕྲུལ་འཁོར་

གྱི་རིགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་རྐང་པས་ཡང་ཡང་འདེགས་གནོན་བྱེད་པའི་འཇའ་སྟེགས་ཤིག

treason pol རྒྱལ་ལོག = དམག་འཐབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་དགྲ་བོ་ལ་རོགས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་རྐྱེན་བཟོ་བའི་བྱ་ངན།

treasure econ མཛོད།	= གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་ཀྱི་

རྒྱུ་ནོར།

treasury bench pol གཞུང་འཛིན་བཞུགས་གྲལ།	= ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

ནང་ཚོགས་གཙོའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་པ་བཞུགས་སའི་མདུན་གྲལ།

treat ༡།	adm	ཀཿ	ཁ་ཡ་བྱེད་པ།	བརྩི་ཐང་བྱེད་པ།	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་སྤྱོད་ཚུལ་སྟོན་པའམ་ཆ་འཇོག་བྱེད་པ།  ཁཿ མགྲོན་བསུ་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ཐུགས་

སྤྲོ་གཏོང་བའམ། རྔན་པ་སྤྲོད་པ། གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་སོགས་དྲང་ཆེད་མགྲོན་པོར་འབོད་

པ། ༢།	med	སྨན་བཅོས་བྱེད་པ། = ནད་ལས་གསོ་བྱེད་སྨན་གྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའམ། 

སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་ནད་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ།

treaty pol ཆིངས་ཡིག	= རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། རིག་

གནས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཐད་འོས་འགན་དང་དབང་ཆ་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ཕྱོགས་

གཉིས་ཀས་བརྩི་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང༌།

treaty of extradition pol ཕྱིར་སྤྲོད་ཆིངས་ཡིག	= ཁྲིམས་ཡིག་གམ་ཆོད་དོན་གྱི་སྒྲིག་

སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འོག རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་ནག་ཅན་པ་ཁྲིམས་

འགལ་བྱེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རང་དུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་སྲོལ་ཞིག

tree mushroom bot མོག་རོ། = ཤ་མོའ་ིརིགས་ཏེ་ཤ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དབྱིབས་སྒོར་མོའམ། ཡང་

ན་ངེས་མེད་ཅི་ཡང་འབྱུང་བར་གཉེར་སུལ་ཅན། མདོག་རག་པའམ། ཡང་ན་ནག་ཤས་ཆེ་ལ་སྔོ་
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མདངས་ཅན།

trencher	 ༡།	  xx	ཤིང་ཁྲོལ།	= བཟའ་བཅའི་རིགས་འདྲེན་པའམ་གཏུབ་སའི་ཤིང་གི་པང་

ལེབ་བམ་སྡེར་མ། ༢།	soc	ས་ཤུར་འབྲུ་མི།	= སྦུབས་མདོང་ངམ་གློག་ཐག་རིགས་ས་འོག་ཏུ་

གདིང་བར་ས་ཤུར་འབྲུ་མཁན།

trend +* འགྱུར་འགྲོས།	= སྐྱོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་འགྱུར་བའམ་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་

ལྡོག་གམ། ཡང་ན་སྤྱིར་བཏང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཕྱོགས་ཤིག

trendoid soc གསར་རྒྱུག་པ། = ཆེས་གསར་དུ་ཐོན་པའི་འགྱུར་འགྲོས་དང་དུས་བསྟུན་དར་

བཟོའ་ིརྗེས་སུ་སྙེག་མཁན།

trespass	 adm,pol	 ༡།	 ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ།	= བདག་དབང་ངམ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་

གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཁུལ་ལམ་ཁང་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་བ།	༢།	ཧམ་ཤེད་བྱེད་པ། 

= གཞན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དང༌། དུས་ཚོད་སོགས་ཚུལ་མིན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་མ་རུང་བའི་

བྱ་བར་ཞུགས་པ།

trial	༡།	law	ཁྲིམས་ཞིབ། = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནག་

ཅན་པ་ཡིན་མིན་ཁྲིམས་ཁང་ནང་བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་དང་གྱོད་ཞིབ་པས་དངོས་དོན་

གང་ཡིན་དཔྱད་པའི་ཞིབ་འཇུག ༢།	edu ཚོད་ལྟ། = མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་གོང༌། 

སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་བྱེད་ལས་སམ་ཁྱད་ཆོས་དང༌། འཇོན་ཐང་སོགས་ལ་དཔྱད་

ཞིབ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ། 

trial and error  xx སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན། = ཐབས་གཞན་དང་གཞན་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་སྒོ་

ནས་ཕན་འབྲས་མེད་པ་རྣམས་དོར་ཏེ་ལས་དོན་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས།

trial balance acc ཚོད་སྙོམ་དཔྱད་ཁྲ།	= བྱུང་སོང་གཉིས་ཀ་འགོད་སའི་རྩིས་ཁྲའི་མ་དེབ་

ནང་བྱུང་སོང་འདྲ་འདྲ་ཡིན་མིན་དཔྱད་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་རྩིས་བརྗོད་ཅིག

trial balloon ༡།	meteor	 ཚོད་ལྟའི་ལྒང་ཕུག 	= རླུང་གི་རྒྱུན་དང་ལྷགས་པའི་མྱུར་ཚད་

སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གནམ་གཤིས་དང་། རླུང་གི་གོ་ལའི་གནས་བབས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཆེད་

ནམ་མཁར་གློད་གཏོང་བྱས་པའི་ལྒང་ཕུག ༢།	pol ཚོད་ལྟའི་གྲོས་འགོ། = མི་མང་གི་བསམ་

ཚུལ་དང་ཡ་ལན་ཇི་འདྲ་བྱུང་མིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་འདོན་བྱས་པའི་ཚོད་ལྟའི་
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གྲོས་འཆར་རམ་འཆར་གཞིའི་རིགས།

trialogue adm གསུམ་གྲོས།	= སྡེ་ཚན་ནམ་སྐྱེ་བོ་གསུམ་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའི་གྲོས་སྡུར།

triangulara astrol,astron བྲ་ཉེ།	= རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་གཉིས་པ།

triarchy	pol གསུམ་འདུས་སྲིད་གཞུང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འགོ་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་སྲིད་གཞུང་

སྐྱོང་བའི་ལམ་ལུགས།

tribe ca,soc ཚོ་པ།	= ཐུན་མོང་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས། གོམས་གཤིས། རིགས་

རྒྱུད་ཡོད་པའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག

triboelectricity phys བརྡར་གློག	= བརྡར་ཤུགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གློག་ཟུངས་ཤིག དཔེར་ན། 

དངོས་པོ་འགའ་རེ་ཕན་ཚུན་བརྡར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བག་ཉལ་གྱི་གློག་ལྟ་བུ། 

tribunal law ཆེད་འཛུགས་ཁྲིམས་ཞིབ། = ཁྲིམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་པར་གཞུང་ནས་ཆེད་མངགས་བདམས་པའི་མི་འགྲོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆེད་བཙུགས་

ཁྲིམས་ཁང་ཞིག

tribute  xx རྟེན་འབུལ།	= རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངམ། ཆེ་བསྟོད་དང་ལེགས་གསོལ། བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་དངོས་པོའམ་བརྗོད་ཚིག

tricennial his,adm ལོ་སུམ་ཅུའི།	= འཆར་ཅན་ལོ་སུམ་ཅུའི་མཚམས་སུ་ཐེངས་རེ་བྱུང་བའི།

trident ca རྩེ་གསུམ།	ཏྲི་ཤུལ།	= མདུང་ལ་སོགས་པའི་རྩེ་མོ་གསུམ་ཅན་གྱི་མཚོན་ཆའི་རིགས།

triennial his,adm ༡།	ལོ་གསུམ་རེའི།	= ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་ཐེངས་གཅིག་འབྱུང་བའི། 

༢།	ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི།	= གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ལོ་འཁོར་དུས་ཆེན་གསུམ་པ།

trig point xx གཏོད་ཐོ། = ས་ཐིག་རྒྱག་མཁན་གྱིས་གཞི་འཛིན་སའི་ཆེད་ས་ཆ་མཐོ་སར་

བཙུགས་པའི་རྡོ་རིང་ལྟ་བུ།

trigeminal nerve physiol དབང་རྩ་གསུམ་མདོ་རིས།	= ཆུ་རྩའམ་དབང་རྩ་ལྔ་པ་སྟེ། རྐན་

གྱི་དཀྱིལ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕེ་མིག་སྣ་དང་རྣ་བ་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་པ་ལ་ཚོར་བ་འབྱིན་པ་

དང་ཟ་མ་སོགས་ལྡད་པར་བྱེད་པའི་ཆུ་རྩ་གསུམ་མདོ་རིས་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

trigraph ling གསུམ་ལྡན་ང་རོ། = སྒྲ་གདངས་གཅིག་ཐོན་པའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ།
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trim  xx ༡།	རྩེ་དྲས་རྒྱག་པ།	= ཁམས་གཙང་མ་དང་བཀོད་པ་ལེགས་པོ་བཟོ་ཆེད་མགོའ་ིསྐྲ་

དང་ཤིང་ཕྲན་གྱི་ར་བ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་སྣེ་ཛར་ཛོར་རྣམས་འབྲེག་བཅོས་བྱེད་པའམ་གཏུབ་པ། 

༢།	 ལུས་བྱད་ཕྲ་བཟང༌།	 = ཁམས་བཟང་ལ་གཟུགས་བྱད་ཕྲ་ཞིང་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཤིག

trip	 ༡།	 trans	འགྲུལ་ཐེངས༌།	= དགོས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གམ་སྤྲོ་གསེང་ཆེད་ཡུན་ཐུང་རིང་

བསྐྱོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཞིག ༢།	 xx	རྡོག་སྣ་ཐོགས་པ།	= གང་ཞིག་གི་

སྒང་རྐང་པ་ཐོགས་པའམ་འཁོན་ཏེ་མར་ལྷུང་བའམ་ལྷུང་གྲབས་བྱེད་པ།

tripartite adm ཤོག་ཁག་གསུམ་གྱི།	= ཚན་པ་ཁག་གསུམ་དང་ལྡན་པའམ། ཡང་ན་སྐྱེ་བོ་དང་

ཚོགས་སྡེ་སོགས་ཁག་གསུམ་གྱི་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པ།

triphibian aeron གསུམ་སྤྱོད་འཕུར་གྲུ། = སྐམ་ས་དང༌། ཆུ། བར་སྣང་བཅས་གསུམ་ཀར་

བཀོལ་སྤྱོད་རུང་བའི་གྲུ་ཞིག

triple point phys གསུམ་མཉམ་གནས།	 གསུམ་འཛོམས་གནས།	= དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྲ་

གཟུགས་དང༌། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ག་དོ་མཉམ་དུ་གནས་པའི་

གནོན་ཤུགས་དང་དོྲད་ཚད།

triplicate adm འདྲ་གསུམ།	= གང་ཞིག་ལ་ཆོས་མཚུངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་ཡོད་པའམ། འདྲ་

དཔེ་གཅིག་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག

trivet	mech	ལྕགས་སྒྱིད་རྐང་གསུམ།	= ཚལ་སླང་དང་སྡེར་མ་ཚ་པོའ་ིརིགས་སྐྱོར་བྱེད་ལྕགས་

ལས་བཟོས་པའི་རྐང་པ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཚུགས་ས།

trochlear nerve physiol མིག་འགུལ་དབང་རྩ།	= མིག་སྟེང་གི་ཤ་གྲིམ་དང་འབྲེལ་བའི་

གྱེན་བལྟའི་ཆུ་རྩ་གཉིས།

trolley	com,trans	ལག་འབུད་ཐེར་ག	= དངོས་ཟོག་ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཆུང་ངུ་

འཁོར་ལོ་ཅན་ཞིག དེ་ལ་ལག་པས་འབུད་རྒྱག་གཏང་རྒྱུའམ་འཐེན་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ།

troop ༡།	mil	དམག་སྡེ།	= གོ་ཁྲབ་ལྡན་པའི་གནམ་དམག་དང༌། མཚོ་དམག རྟ་དམག་སོགས་

ནང་གསེས་སུ་ཆ་བགོས་བྱས་པའི་ཚན་པ་ཆུང་གྲས་ཤིག ༢།	+* ཁྱུ།	= རིགས་འདྲའི་སྐྱེ་བོ་

དང༌དུད་འགྲོ། ཡང་ན་དངོས་པོ་འབོར་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོགས།
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trophy adm,sport བྱ་དགའ།	 གཟེངས་རྟགས།	 = རྒྱུན་ལྡན་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

པའམ་གཞན་ཡང་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་སོན་བྱུང་བར་སྤྲོད་པའི་བུམ་པ་དང༌། གཟེངས་

རྟགས་ཕུབ་དབྱིབས་མ། གོ་བབས་རྟགས་མ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག

tropic of cancer astrol,geog བྱང་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ།	= ཉི་མ་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་བགྲོད་པའི་

མཐར་ཐུག་ས།

tropic of capricorn astrol,geog ལྷོ་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ།	= ཉི་མ་བྱང་ནས་ལོྷ་རུ་བགོྲད་པའི་

མཐར་ཐུག་ས།

tropical signs astrol ལྷོ་བྱང་མཐར་ཐུག་གི་ཁྱིམ། = འཛམ་གླིང་གི་དཀྱིལ་ཐིག་ནས་ཉི་མ་

ལྷོ་བགྲོད་དང་བྱང་བགྲོད་མཐར་ཐུག་སའི་ཁྱིམ།

tropical year astrol ཉི་ལོ།	= སའི་གོ་ལས་ཉི་མར་སྐོར་བ་རྒྱག་ཐེངས་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཏེ། 

ཉིན་ཞག་ ༣༦༥ དང༌། ཚོུད་ ༥ སྐར་མ་ ༤༨ སྐར་ཆ་ ༤༥་༥༡ གི་ཡུན་ཚད། ཡང་ན་འདི་ལོའ་ིདཔྱིད་

ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་ནས་ལོ་རྗེས་མའི་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་དུས་བར་གྱི་དུས་ཡུན།

tropism psycho རང་ཆས་ཡ་ལན།	= ཕྱིའི་རེག་ཚོར་སློང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་འཕྲད་སྐབས་

དབང་པོའ་ིམ་ལག་གམ། དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་གིས་རང་འགུལ་གྱི་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།

troposphere phys,geog ཚ་འབྲི་གོ་ལ།	 རླུང་རིམ་དང་པོ།	 = སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་

ཆགས་རིམ་ནང་གི་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ཏེ། སའི་གོ་ལ་ངོས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ནས་ ༢༠ བར་

ཁྱབ་ཅིང༌། འདིའི་ནང་རླུང་གི་སྟུག་ཚད་མཐོ་བ་དང༌། ཇི་ཙམ་མཐོ་ཚད་འཕར་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཚ་

དྲོད་དམའ་རུ་འགྲོ་བ་མ་ཟད་གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕལ་ཆེ་བ་འདིར་བྱུང་བ་ཡིན།

trotter xx ༡།	སུག་རྟིང༌།	= ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཕག་པའམ་ལུག་ལྟ་བུའི་སུག་ལག ༢།	འགྲོས་

མ།	= དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་རྟས་མཚོན་པའི་འགྲོས་རྒྱག་མཁན་ཅི་རིགས།

troubleshooter adm དཀའ་རྙོག་སེལ་མཁན། = ཚོགས་པའམ་ཚོང་སྡེ་ཞིག་གི་ནང་དཀའ་

རྙོག་དང་འགོག་རྐྱེན་སེལ་བར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་མཁན།

trough	ca ༡། ལྟོ་གཞོང༌། = སྒོ་ཕྱུགས་ལ་ཆུའམ་གཟན་ཆག་སྟེར་སའི་སྣོད་ཞེང་ཁ་ཆུང་ལ་དཀྱུས་

རིང་བ་དང༌། དཔང་དམའ་ཞིང་ཁེབས་གཅོད་མེད་པ་ཞིག ༢།	ཝ་ཡུར། = ཆར་ཆུ་འབབ་ཅིང་

རྒྱུག་སའི་ཁང་པའི་མདའ་ཡབ་འོག་གི་ཝ་ཁའམ། ཆུ་ཡུར་དང་གྲོག་ཤུར།
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troupe theatr འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག = གླུ་གར་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལྷན་དུ་བྱེད་པའི་འཁྲབ་སྟོན་

པའམ་གཞས་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

trowel archit སྦྱིལ་མོ། = རྩིག་ངོས་ལ་འཇིམ་ཞལ་ལམ་ཞལ་འདམ་དང༌། ཨར་འདམ་སོགས་

བྱུག་ཅིང་བཟོ་ལྟ་དང་འཇམ་ཤ་འདོན་པར་བྱེད་པའི་ལྕགས་ལེབ་ཀྱི་ལག་ཆ་ཆུང་རིགས་ཡུ་བ་ཐུང་

ངུ་ཅན་ཞིག

truant psycho གཡོལ་གྱེ། = རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གི་སྙན་སེང་ངམ་དགོངས་ཞུ་བཀའ་འཁྲོལ་

མེད་པར་སློབ་གྲྭའམ་ལས་ཀ་ནས་གཡོལ་མཁན།

truce mil འཕྲལ་སེལ་དམག་མཚམས། = གནས་སྐབས་སམ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་རིང་

དགྲར་འཛིན་གྱི་དམག་འཐབ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ།

trueborn ca སྐྱེ་ཁུངས་འཁྲུལ་མེད།	= སྐྱེ་ས་སྐྱེ་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཡུལ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མིན་གྱི་དྭོགས་གཞི་མེད་པ།

trug  xx ལག་གཟེབ།	= མེ་ཏོག་གམ་ཤིང་ཏོག་དང་ཚལ་རིགས་འཁྱེར་བའམ་བླུག་འཇོག་བྱེད་

པར་བེད་སྤྱད་པའི་སྙུག་མ་དང་ལྕུག་མ་ལྟ་བུ་ཤིང་ལེབ་ནར་མོས་བསླས་པའི་སློ་མ་རྩུབ་པོ་ཞིག

trump card	 xx	༡།	ཅིང༌།	= ཏག་སེ་རྩེ་སྐོར་གཅིག་གི་སྐབས། ཟུར་འཇོག་བདག་ཉར་བྱས་ཏེ་

དགོས་གལ་ཆེ་སར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ། ༢།	ཅིང་གཏོང་བ།	= ཏག་སེ་རྩེ་སྐོར་གཅིག་གི་སྐབས། 

ཟུར་འཇོག་བྱས་ཏེ་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་ལ་དབང་ཆེ་བའི་ཤོག་བག

trumpet gentian bot སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོ།	= ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མང་ཞིང་རྒྱུས་པ་ཤད་པ་འདྲ་བ་དང༌། སྡོང་པོ་སྡོ་ལྗང་ཆུང་

ཞིང་སྙུང་ལེབ་དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་ཞིང་ངར་བ་མེད་པ་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོའམ་སྔོ་

ཁྲ་རྒྱ་གླིང་ཁ་དང་མཚུངས་པ་སྡོང་པོའ་ིརྩེར་རྐྱང་པར་ཤར། སྔོན་པོ་ཤར་བ་སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོ་དང། 

སྔོ་ཁྲ་ཤར་བ་སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ་ཡིན་ནོ།

trumpet tree bot ཙམ་པ་ཀ	= འདི་ནི་ཆུང་བ་ནས་འབྲིང་བའི་བར་གྱི་ཤིང་སྡོང་ལོ་མ་ལྷུང་

བའི་རིགས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༢ ཙམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལྤགས་མཉེན་ལ་སྨུག་ཅིང་ནག་ཤས་

ཆེ་བ།  ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་རིང་སྦོམ་ལ་མཁྲེགས་པ་དང༌། ལོ་མ་ཆེ་ལ་རིང་བ། བྱ་སྒྲོའ་ིདབྱིབས་

ཅན་གྱི་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྩ་རིས་གསལ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་དམར་སྨུག་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོ་མོ་མཉམ་དུ་



525 tug of war 

འཆར་བ་དང། གང་བུ་ལེབ་མོ་རིང་ཚད་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་སྣེ་མོ་གཉིས་རྣོ་ཞིང་ནང་དུ་ས་བོན་

དཀར་པོ་ལེབ་མོ་འདབ་ཤོག་སྲབ་མོ་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད།

truncate bot འབྲེག་རྡུམ།	= ལོ་མ་སོགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་དང་ཞབས་ར་འབྲེག་པ་ལྟར་སྣང་

བའི་རིགས།

trunk call comn རྒྱང་གཏོང་ཁ་པར། = རྒྱལ་ཁབ་དེ་གའི་ནང་ས་ཐག་རིང་པོར་འབྲེལ་མཐུད་

བྱེད་པའི་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཞིག

trustee econ འཚོ་འཛིན།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་བདག་པའི་དངུལ་ལམ། ཁར་དབང་སོགས་ཀྱི་བདག་

གཉེར་དང་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་འགན་དབང་གང་ཟག་གཞན་ལ་བཅོལ་བའི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་བཀོད་

སྒྲིག་ཅིག

trust territory pol འཚོ་འཛིན་མངའ་ཁུལ།	= མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་

འོག ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་གཞུང་འཛིན་བྱས་པའི་རང་སྐྱོང་

མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག

tryst soc ༡།	གསང་འཕྲད།	= མཛའ་གོྲགས་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གསང་ནས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་གྲབས་

གཤོམ། ༢།	གསང་བའི་དུས་ར་རྒྱག་ས།	= མཛའ་གོྲགས་ཕོ་མོའ་ིདབར་གྱི་གསང་བའི་ཐུག་འཕྲད་

དམ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ས།

tsunami geol ཚུ་ནཱ་མི།	 རྒྱ་མཚོ་འཁྱོམ་རླབས། = མཚོ་འོག་ཏུ་ས་ཡོམ་བྱུང་བའམ། ཡང་

ན་ས་སྟེང་དུ་བྱུང་བའི་ས་གཞིའི་གཡོ་འགུལ་གྱི་རྐྱེན་པས་གཏོར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་

རླབས་ཤིག

tube well adm མདོང་ཁྲོན།	 = སྣེ་མོའ་ིཕྱོགས་གང་སར་བུ་གུ་ཡོད་པའི་སྦུགས་མདོང་ཞིག་

ས་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་དེར་སྦྲེལ་བའི་ཆུ་འཐེན་འཁོར་ལོ་བེད་སྤྱད་དེ་ས་འོག་ནས་ཆུ་ཡར་འདྲེན་

ཐབས་ཤིག

tuber bot རྩ་བ་རྡོག་པོ།	= རྩ་བའམ་སྡོང་པོ་ལ་ཕུག་ལྟ་བུ་ས་འོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་རིགས།

tuesday astrol རེས་གཟའ་མིག་དམར།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་གསུམ་པ།

tug of war sport ཐག་འཐེན། = རུ་ཁག་གཉིས་ཁ་སྤྲོད་ཀྱིས་ཐག་པའི་སྣེ་ནས་བཟུང་ཞིང༌། 

གཅིག་གིས་གཅིག་ཤོས་ས་སྟེང་དཀྱིལ་ཐིག་མ་བརྒལ་བར་དུ་ཕན་ཚུན་འཐེན་རེས་བྱེད་པའི་རྩེད་
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མོ་ཞིག

tuition edu ཟུར་ཁྲིད།	= མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ཆེན་མོ་ལྟ་བུའི་ནང༌། མི་

གྲངས་ཉུང་ངུ་ཞིག་གམ་མི་གཅིག་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཚུལ།

tuition fees edu སློབ་ཡོན།	= མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ཆེན་མོ་ལྟ་བུའི་ནང༌། 

སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་འབབ།

tumor med	སྐྲན།	= ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་མ་བཞུ་བའམ། དྭངས་མ་མ་བཞུ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལུས་

ཀྱི་ཕྱི་ནང་དུ་འབྱུང་བའི་དབྱིབས་གོང་བུར་འདྲིལ་ལ་ངོ་བོ་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་གྱི་ནད།

tumulus	archaeol	བང་སོའ ་ིདེའུ།	= བང་སོའ ་ིསྟེང་མིས་བརྩིགས་པའི་ས་ཕུང་ངམ་རི་

ཆུང་ཞིག

tunnel trans སྦུབས་ལམ།	ཕུག་ལམ།	= ས་ཆ་གུ་དོག་སའམ་རྒྱུག་ཆུ་དང་རི་ལྟ་བུའི་འགོག་རྐྱེན་

ལས་གཡོལ་ཏེ། སྣུམ་འཁོར་དང་རྐང་ཐང་འགྲོ་མི་རྣམས་ས་འོག་གི་ཕུག་པའམ་སྦུག་སྟོང་བརྒྱུད་

དེ་བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་འགྲོ་ལམ་རིང་པོ་ཞིག

turbine phys,mech གློག་འདོན་ཆུ་འཁོར།	ཆུ་འཁོར།	= རྒྱུག་ཆུ་ལྟ་བུའི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགུལ་འཁོར་མ་ལག་ཅིག་བསྐོར་བའི་ནུས་

པ་དེ་གློག་གམ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་ཤུགས་སུ་སྒྱུར་བྱེད།

turbogenerator mech ཆུ་འཁོར་གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར། = སྐམ་གློག་འཕྲུལ་འཁོར་དང་

རླངས་པས་བསྐོར་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ལྷན་སྦྱོར་གྱིས་གློག་ཤུགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར།

turbulence	phys ཀློང་འཁྲུག	འཁྲུག་འཚུབ།	= གཤེར་གཟུགས་གྱི་ཕྲ་རྡུལ་རྣམས་ལམ་ཕྱོགས་

ངེས་མེད་དང་གོ་རིམ་འཆོལ་ཏེ། འགུལ་བའི་དབང་གིས་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་དེའི་ཆ་གཅིག་ནས་

གཞན་དུ་འགུལ་ཤུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འབབ་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག

turmeric bot སྒ་སེར།	= ལོ་མ་སྒོག་སྐྱའི་ལོ་མ་འདྲ། རྩ་བ་ཕྱི་ཤུན་སྒ་དམར་འདྲ། ནང་གི་དམར་

སེར་མདངས་དང་ལྡན། ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར། འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་འདུམ་པོ་ཐང་སྨན་རིགས་ཀྱི་

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བའི་ཕྱི་སྐྱ་ལ་ནང་སེར་ཞིང་ཆེ་ཆུང་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། མགོ་སྦྲེལ་

བའི་རྩ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པའི་བར་ནས་རྩ་ཕྲན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་རྩེར་རྩ་ཕྲན་

ཆུང་ལ་རིལ་བ་གྲོ་བའི་དབྱིབས་འདྲ་ཞིང་རྩེ་སྨྱུང་བ་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་འཇམ་
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ཞིང་མཐུག་པར་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་འདྲ་བ། ཞེང་ཆེ་ཞིང་རྩེ་རྣོ་བའི་མཐའ་

མཉམ་ལ་སྨད་ཅུང་ཕྲ་བའི་ངར་བ་རིང་བ་དང་། ངར་བ་སྐྱེ་མཚམས་ལེབ་ཅིང་ཕན་ཚུན་བཏུམས་

ནས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཞིང། སྡོང་པོའ་ིལོ་མ་རྣམས་ཕྲ་ལ་རྩེ་རྣོ་བ་རིམ་པས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སྐྱེས་པའི་

རྩེར་མེ་ཏོག་སེར་ཞིང་དྭངས་པ་སྙེ་དབྱིབས་མེ་ཏོག་བང་རིམ་དུ་ཤར་གྱི་ཡོད། འདིའི་རྩ་བ་སེར་པོ་

དེ་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་སྨན་ནར་སྤྱོད་ཁྱབ་ཆེ།

turnip	bot ཉུང་མ།	= འདི་ནི་ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་རྐང་གཅིག་སྒོར་སྒོར་སྦོམ་ལ་

རྒྱག་ཅིང་རྟིང་པ་རིམ་བཞིན་ཕྲ་བ། ཕྱིའི་ཁ་འཁོར་གྱི་མདོག་དམར་པོ་དང་ཞབས་འཁོར་དཀར་

པོ་ཡིན་ཞིང་ནང་ཤ་དཀར་པོ། ལོ་མ་ལབ་ལོ་ལས་ཁ་མདོག་ལྗང་ཤས་ཆེ་བ་དང་སྤུ་དཀར་རྩུབ་པོ་

མི་འབྱུང༌། 

turnkey ༡།	adm	བཀོལ་ཆོག	= འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟབས་བདེར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

ཆོག་པ། ༢།	law ལྡེ་མིག་པ།	= ཁྱད་པར་དུ་བཙོན་ཁང་གི་ལྡེ་མིག་ཉར་ཚགས་བྱེད་མཁན།

turnout adm འཛོམས་ཆ།	= ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ཚོགས་འཛོམས་སམ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

པའི་མི་གྲངས།

turnover ༡།	 com	ཚོང་འབོར།	= དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ཚོང་སྡེ་ཞིག་ནས་དངོས་

ཟོག་གམ། ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་བཙོངས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་དངུལ་འབབ། ༢།	econ	ལས་

མིའི་འཕོ་ཚད།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ལས་མི་ཇི་ཙམ་དགོངས་

པ་ཞུས་པ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་ལས་མི་གསར་ཞུགས་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར།

turpitude psycho ཐ་ཤལ་གྱི་རང་བཞིན།	= རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་མ་རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་ལྟ་བ་

དང་བརྗོད་ཚིག་གམ། ཡང་ན་ངན་པའི་བྱ་སྤྱོད།

turret ༡།	weapn	 ལྡིར་ལྕོག	= གྲུ་གཟིངས་སམ་ཁྲབ་ལྡན་འཐབ་འཁོར་སྟེང་མེ་མདའ་སོགས་

གོ་ཁྲབ་ཀྱི་གཞི་སྒྲོམ་ལྡན་པའི་རང་འཁོར་སྟེགས་བུ། ཡང་ན་མེ་མདའ་དང་མེ་མདའ་རྒྱག་མཁན་

སྡོད་སའི་གནམ་གྲུའི་ཕྱི་སྒྲོམ་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་རྒྱ་ཕིབས་ཟླུམ་བུ་ཞིག ༢།	archit མཁར་

སྤེའུ།	 = རྒྱལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཁང་ཆེན་གྱི་ཟུར་གདོང་ངམ་གྱང་ངོས་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ལྕོག་

མཁར་ཟླུམ་པོ་ཆུང་བ་ཞིག

turret clock mech སྤེའུ་ལྕོག་ཆུ་ཚོད།	= ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་ཟིན་མིན་མཐོང་
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ཐུབ་པའི་ཆེད་ལྕོག་མཁར་དུ་འཛུགས་པའི་ངོས་དུ་མ་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་ཞིག

tutelage	 edu ཟུར་སྟོན།	= ཟུར་བསྟེན་སློབ་དཔོན་ལྟ་བུའི་གནང་བའི་བཀོད་མངགས་དང་

ལམ་སྟོན།

tutor edu ཡོངས་འཛིན།	= སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་རང་

ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དགེ་རྒན།

twin  xx མཚེ་མ།	 = དུས་གཅིག་ལ་མ་གཅིག་གི་མངལ་ནས་བཙས་པའི་མིའམ་སྲོག་ཆགས་

གཞན་གང་རུང་གི་ཕྲུ་གུ་གཉིས།

twin paradox phys མཚེ་མའི་འགལ་སྣང༌། = བྱེ་བྲག་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བྱུང་

བའི་འགལ་འདུ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་མཚེ་ཕྲུག་གཉིས་ནས་གཅིག་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་གནས་ཡུན་

རིང་གཞན་དེས་འོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་ཉེ་བའི་མྱུར་ཚད་ཅིག་བརྒྱུད་བཞིན་དུ་ཐག་རིང་དུ་གནས་

པའི་སྐར་མ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སླར་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་རང་སར་

ལོག་པ་ཡིན་ན་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་མཚེ་ཕྲུག་དེ་སྐར་མར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་མཚེ་

ཕྲུག་ལས་ལོ་ན་རྒན་པར་འགྱུར་ཚུལ།

twinkle	 xx	༡།	འོད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲོ་བ།	= བར་ཐག་རིང་བའམ་ཕྲ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལས་

བརྟན་པོར་མི་གནས་པའི་བཀྲག་མདངས་ཅན་གྱི་འོད་སྣང་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འཕྲོ་ཚུལ། ༢།	མིག་ཧྲིག་

ཧྲིག་བྱེད་པ།	= མ་རུང་བའི་བསམ་པ་དང༌། དགོད་བྲོ་བ། དགའ་སྤྲོ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་ལས་ཕྱིར་སྤྲོ་

ཉམས་ཀྱི་མདངས་འདོན་སྐབས་མིག་གི་གྲུང་ཆ་མངོན་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ།

tycoon com ཚོང་པ་གྲགས་ཅན།	= ནུས་སྟོབས་དང་འབྱོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚོང་པ་ཞིག

tyndall effect phys ཊིན་ཌཱལ་འབྱུང་འབྲས།	= འོད་གང་ཞིག་རྡུལ་ཕྲ་མོ་འདུས་པའི་བརྒྱུད་

ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་སྐབས་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

typewriter mech མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར།	= མཐེབ་ནོན་མནན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རི་མོ་

དང་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

typical  xx ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། = སྡེ་ཁག་གམ་དངོས་པོ། ཡང་ན་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གི་ཁྱད་རྣམ་མམ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

typographical error typo ལྕགས་པར་ཡིག་ནོར།	= མཐེབ་གཞོང་སྟེང་མཛུབ་མཐེབ་
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གནོན་རྒྱུ་ནོར་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིག་ནོར། དཔེར་ན། ཚིག་གཅིག་གི་དག་ཆ་ནོར་བ་ལྟ་བུ།

tyrannicide pol ༡།	 རྒྱལ་ངན་འགུམས་ལས།	= བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་པོ་

གསོད་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢།	རྒྱལ་ངན་འགུམས་མཁན།	= བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་

པོ་གསོད་མཁན།

                                U  u

ulna anat ལག་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ།	 = ལག་ངར་གྱི་ནང་ངོས་ཀྱི་རུས་པ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་

དེའི་མིང༌།

ulterior	 adm ཞེ་ཕུགས་ཀྱི།	 རྒྱབ་ཀྱི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་མངོན་པར་མི་

གསལ་བར་སྦས་པའི་དགོས་དོན་ནམ་རྒྱུ་མཚན།

ulterior motive adm,pol,psycho ཞེ་ཕུགས་ཀྱི་འདུན་པ།	རྒྱབ་ཀྱི་ཀུན་སློང༌།	= ལས་

དོན་གང་ཞིག་མངོན་པར་མི་གསལ་བར་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཀྱི་དམིགས་

པའམ་བསམ་ཚུལ།

ultimate  xx ༡།	མཐར་ཐུག་གི། = བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་གི་མཐའ་མའི་བྱུང་བ། དཔེར་

ན། མཐའ་མའི་བསྒྲུབ་བྱའམ་དམིགས་ཡུལ་ལྟ་བུ། ༢།	མཐར་ཐུག = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་དེའི་

ཐོག་མའམ་མཐའ་མའི་མཐའ་གང་རུང་ཞིག

ultimatum  xx མཐའ་ཚིག	= སྐྱེ་བོའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མངགས་པའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་མ་

བསྒྲུབས་ཚེ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཇི་ཡོང་སོགས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་མཐའ་མ།

ultimo	adm སྔོན་ཟླའི།	ཟླ་བ་སྔོན་མའི།	= གཞུང་ཡིག་འབྲི་སྲོལ་དུ། ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཞེས་པའི་

ཚིག་སྦྱོར།

ultra sound ༡།	phys ཐོས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ། = མིའི་རྣ་བའི་ཐོས་ཚད་ལས་བརྒལ་པའི་འབྱུང་

ཐེངས་ཅན་གྱི་སྒྲ། རོབ་རྩིས་བྱས་ན་ཧཱརྫ་ཉིས་ཁྲི་ཙམ། ༢།	mech	 བརྒལ་སྒྲའི་གློག་པར། = 

མིའི་ཐོས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྒྲ་རླབས་ལུས་ཀྱི་ནང་བཏང་བ་ཕྱིར་ལྡོག་བྱུང་བ་ལས་བཏབ་པའི་

གཟུགས་བརྙན་ལེན་ཐབས་ཤིག



530ultracentrifuge 

ultracentrifuge phys རིམ་འདས་ལྟེ་ལྡོག	= སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་མང་པོས་

ཆེ་བའི་ཤུགས་ཤིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་མཐོང་ཐུབ་ཙམ་མམ། ཡང་དེས་མཐོང་

མི་ཐུབ་པའི་ཕྲ་རྡུལ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་ཆེད་ཀྱི་ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

ultrahigh frequency (UHF)	phys	ལྷག་མཐོའ་ིཟློས་ཕྱོད།	= ཧཱརྫ་ས་ཡ་ ༣༠༠ ནས་ 

༣༠༠༠ བར་གྱི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཟློས་ཕྱོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་ཆེད་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དོ།

ultramicroscope mech ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཤེལ།	= གྱེས་འཐོར་དུ་བཏང་པའི་འོད་སྤྱད་དེ་ཕྲ་

མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ལ་སྣང་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་སྣང་རུང་དུ་བྱེད་པའི་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ཞིག

ultrasonics phys ཐོས་བརྒལ་རིག་པ།	= རྒྱུན་ལྡན་གྱི་མིའི་རྣ་བའི་ཐོས་ཚད་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་

ཧརྫ་ཉིས་ཁྲི་ཙམ་གྱི་ཡ་མཐའི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་ཟློས་ཕྱོད་ལྡན་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ།

ultraviolet astronomy phys,astron སྨུག་ཕྱིའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད།	= ནཱ་ནོ་མི་

ཊར་ ༡༠༠ ནས་ ༣༢༠ བར་ཐག་ནང་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཕྱིར་འཕྲོ་གཏོང་བྱེད་མཁན་

གྱི་མཁའ་དབྱིངས་དངོས་གཟུགས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ།

ultraviolet light	 phys སྨུག་ཕྱིའི་འོད།	= འོད་རླབས་ཀྱི་ཚད་ལས་ཐུང་ཡང་འོད་ཟེར་གྱི་

རླབས་ལས་རིང་བའི་སྨུག་མཚམས་ནང་གི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་ཟེར།

ultraviolet-visible spectroscopy phys སྨུག་ཕྱིའི་སྣང་འགྱུར་འཇའ་མདངས་དཔྱད་

རིག	= དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་དང་སྣང་འགྱུར་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་འགའ་ཞིག་སིམ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་འཇའ་མདངས་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་དངོས་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བར་

བཀོལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག

ultra-vires adm,pol དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་

ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱས་པའི།

umbilical cord anat ལྟེ་ཐག	= མངལ་གནས་བུ་དང་ཤ་མ་གཉིས་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའི་ལྟེ་

བའི་ཐག་པ།

umpire sport བར་དཔང༌།	= རྩེད་མོ་སོགས་གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཐད་བདེན་རྫུན་ཐོབ་ཤོར་

གྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག



531 unconfirmed

unaccompanied baggage trans ཟུར་གཏོང་དོ་པོ།	= གནམ་གྲུ་སོགས་ཀྱི་ནང་བདག་པོ་

རང་ཉིད་མཉམ་དུ་མེད་པའི་དངོས་པོ།

unaided adm རོགས་མེད།	གྲོགས་མེད།	= གཞན་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་རོགས་འདེགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི།

unanimity	adm,pol བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན།	སྤྱི་མོས་ཀྱི་རང་བཞིན།	= ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་

པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ། ཚོགས་མི་ལྟ་བུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་མོས་མཐུན་ཆ་ཚང་

ཐོབ་པའི་རང་བཞིན།

unanimous adm,pol སྤྱི་མོས་ཀྱི།	= མི་ཚོགས་ནང་གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཐད་མང་མོས་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་མོས་མཐུན་ཆ་ཚང་ཐོབ་པའི།

unassuming adm རེ་དོགས་མི་བྱེད་མཁན།	= རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབས་སམ་འཇོན་ཐང་

སོགས་ལ་གཞན་གྱིས་ཡིད་སྨོན་དང་དོ་སྣང་ཡོང་བའི་འདུན་པ་མེད་པའི།

unbecoming soc མི་རན་པ།	མི་སྤམ་པའི།	བབས་མི་ཆགས་པ།	= གོས་སམ་ཀུན་སྤྱོད་ལྟ་

བུ་གང་ཞིག་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རང་གཤིས་དང་མི་མཐུན་པའམ་དེ་ལ་མི་མཛེས་པའི།

uncertainty principle phys ངེས་མེད་རྩ་འཛིན།	= ཕྲ་རྡུལ་ཞིག་གི་འགུལ་ཚད་དང་

གནས་ཆ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་པའི་ཀོན་

ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ནང་གི་རྩ་འཛིན་ཞིག

unclaimed	trans	བདག་མེད་དུ་ལུས་པའི། = རྒྱུ་ནོར་རམ་དངོས་པོ་སོགས་དོ་བདག་རང་ཉིད་

ཀྱིས་དབང་བར་མི་བརྗོད་པའི།

unclassified adm གསང་བ་མིན་པའི།	= ཡིག་ཆའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་གསང་རྒྱ་ཅན་ཏེ། སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མི་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི།

uncompromising pol,adm རང་ཤེད་ཅན།	བསྟུན་ཐབས་མེད་པའི།	= སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་

པ་ཕན་ཚུན་དབར་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སོགས་བསྟུན་དྲི་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་མེད་པའི།

unconfirmed	adm,pol ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའི།	གཏན་མ་འཁེལ་པའི།	= གནད་དོན་སོགས་

གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་མེད་པའམ་མཐའ་མར་གཏན་འབེབས་མ་བྱུང་

བའི།
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unconstitutional adm རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི།	རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི། = ལས་

དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱིས་གནང་བ་མེད་པའི།

uncontested adm,pol ཁ་གཏད་མེད་པའི།	= འོས་བསྡུ་ལྟ་བུ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་གཞན་

གྱི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི།

uncorroborated adm རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི།	 = དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་སོགས་ལ་

ཁུངས་ལུང་བཙན་པོ་ཡོང་བར་དཔང་རྟགས་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི།

under achiever edu,psycho རེ་ཚད་མ་ལོང་མཁན།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཐད་རང་

ཉིད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་འམ་གཞན་གྱི་རེ་འདོད་ལྟར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་གམ་དངོས་པོ།

under consumption com,econ ཉེར་སྤྱོད་ཉུང་སྐྱོན།	= བཟོ་གྲྭ་སོགས་ནས་བསྐྲུན་པའི་

དངོས་པོའ་ིགྲངས་འབོར་དང་མཚུངས་པའི་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ཙམ་མེད་

པའི་རྐྱེན་གྱིས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན།

under employment econ ལས་ཀ་ཉུང་སྐྱོན། = གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ལས་ཡུན་ལས་

ཉུང་བའམ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ

under production econ ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་སྐྱོན།	= དགོས་མཁོ་བཏོན་པའམ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་མཁོ་

སྤྲོད་བྱེད་པ་ལས་ཉུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད།

under reference	com	འབྲེལ་ཐག་མ་ཟིན་པའི།	= མངགས་ཉོ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་

ལ་སླར་ཡང་འདྲི་བསྟུན་མ་ཟིན་བར་དུ་མཐའ་མའི་ཚོང་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས།

under-age	 adm	 ལོ་ཚད་མ་ལོན་པའི།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་

ནས་གཏན་འབེབས་སམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་དགོས་མཁོའ་ིལོ་ཚད་ངེས་ཅན་ལས་དམའ་བ།

underbill com རིན་འབབ་ལས་དམའ་བའི་ཐོབ་འཛིན་བཟོ་བ།	= ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གི་

དོན་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་ལས་ཉུང་བར་རིན་གོང་རྒྱག་པ།

underdeveloped ༡།	econ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་མ་ལོངས་པའི།	= དེང་དུས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་

དང༌། འཕྲུལ་ལས། འཕྲོད་བསྟེན། དབོར་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་མི་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ལྟ་བུ། ༢།	psycho	འཚར་ལོངས་མ་ཟིན་པའི།	= སྐྱེ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་ཚད་དང་མཉམ་
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པར་ལུས་པོའ་ིསྟོབས་དང་ཆ་ཚད་མ་ལོངས་པའི།

underemployed econ ལས་ཀ་འདང་ངེས་མེད་པའི།	= ལས་ཁུངས་ཁྲོད་ལས་དུས་ཆ་ཚང་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལས་དུས་ཡུན་ཉུང་བར་བྱེད་མཁན་ནམ། ལས་ཀ་འདང་ངེས་ཤིག་བྱ་རྒྱུ་

མེད་པའི།

undergraduate edu ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་མ། = གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ངམ། མཐོ་

སློབ་ཁང་དུ་གནས་རིམ་དང་པོ་འཐོབ་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ།

underground	༡།	trans	ས་འོག་མེ་འཁོར།	= ས་འོག་མེ་འཁོར་གྱི་བགྲོད་ལམ་མ་ལག་ལྟ་བུ། 

༢།	pol གསང་བའི་ཚོགས་པ། = གཞུང་གི་ཁ་གཏད་དུ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བའམ། ཡང་ན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས།

under-hand econ,adm འོག་ལག	= རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་གསང་བ་དང་མ་

དྲང་པའི་སྒོ་ནས་བྱས་པའི་ལས་དོན་གང་ཞིག

under-invoice trans,com ཐོབ་ཁྲ་འཕྲི་གཅོག	= དངོས་ཡོད་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དངུལ་འབོར་

ལས་ཉུང་བར་འཁོད་པའི་དངོས་ཟོག་བཏང་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

underline prn,lib འོག་ཐིག་འཐེན་པ།	= ཚིག་གམ་ཚིག་ཕྲེང་སོགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཐིག་ནག་

འཐེན་པ། ཡང་ན་གནད་དོན་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་ཡིན་པར་སྟོན་ཆེད་དུ་དམིགས་

བསལ་ནན་བཤད་བྱེད་པ།

under-manned econ མི་ཆ་མ་འདང་བའི།	མི་ཆ་ཉུང་བའི།	= བཟོ་གྲྭའམ་སྨན་ཁང་སོགས་

ཀྱི་ལས་ཀ་ལེགས་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་དགོས་མཁོའ་ིལས་མི་འདང་ངེས་མེད་པ།

undersigned	adm	༡།	གཤམ་མིང་པ།	= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གེའམ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་

མཇུག་ཏུ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	མིང་རྟགས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི།	= ཡིག་ཆ་

སོགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་སུ་ཞིག་གི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི།

understanding psycho ༡།	བསམ་ཤེས།	= གཞན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ལྟ་བུའི་བྱ་ངན་གང་ཞིག་

ལ་བཟོད་བཞེས་དང་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ། ༢།	ནང་མཐུན།	= བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་

སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ནང་འབྲེལ་མཐུན་གྲོས།

undertrial law ཁྲིམས་ཞིབ་འོག་གནས།	ཁྲིམས་ཞིབ་མ་ཟིན་པ། = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་
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གང་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་མ་ཟིན་པའི་གང་ཟག

undignified adm བརྗིད་ཉམས་མི་ལྡན་པའི།	= གང་ཞིག་གི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ལ་གཞན་གྱིས་

སྔར་འཛིན་པའི་བརྩི་བཀུར་སོགས་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་མཐོང་ཆུང་གི་གཞི་རྩར་གྱུར་པ།

undisbursed loan acc,com མཁོ་སྤྲོད་མ་ཟིན་པའི་བུ་ལོན།	= དངུལ་ཁང་སོགས་ནས་

གཞན་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་དམིགས་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་འགྲེམས་སྤྲོད་མ་ཟིན་

པའི་དངུལ་འབོར།

undisputed adm རྩོད་མེད་ཀྱི༌།	གླེང་མེད་ཀྱི།	= གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཐད་ཕན་ཚུན་

དབར་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་གླེང་མེད་པའི།

undue adm ལྷག་པའི།	ཐལ་ཆེ་བའི། = ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་སོགས་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་

དང་འཚམས་པའི་རིམ་པའམ་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི།

unearned income econ ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་འབབ། = ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་གླ་འབབ་མ་

ཡིན་པར་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཁར་དབང་དང་མ་རྩ་འདོན་འཇོག་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབོར།

unearth adm གསལ་འདོན་བྱེད་པ།	 སྔོག་འདོན་བྱེད་པ།	= དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་

མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་ནས་གནད་དོན་གང་ཞིག་གསང་སྒྲོག་བྱེད་པ།

unemployment econ ༡།	ལས་མེད་གྲངས་འབོར།	= འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་གླ་ཕོགས་

ཡོང་འབབ་མེད་པའི་གནས་སྟངས། ༢།	ལས་མེད།	= ལས་མེད་དམ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པའི་རང་

བཞིན་གནས་སྟངས།

unexpired adm,com དུས་ཚོད་མ་ཐིམ་པའི།	= གྲོས་མཐུན་དང་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་ལྟ་བུ་

གང་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་ད་དུང་མ་རྫོགས་པའི།

unforeseen adm,psycho སྔོན་ཚུད་ནས་མ་མཐོང་བའི།	= ཕྱིས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཞིག་སྔོན་

ཚུད་ནས་མ་དྲན་པའམ་བསམ་གཞིགས་མ་བྱུང་བ།

unicameral pol གྲོས་ཚོགས་རྐྱང་ལྡན་གྱི།	= གྲོས་ཚོགས་གཅིག་རང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་

ཚོགས།

UNICEF pol ཡུ་ནི་སེཕ།	 མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཛ་དྲག་ཐེབས་

རྩ།	= འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་མཐུན་འགྱུར་
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གྲོགས་དན་གནང་མཁན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

unification pol གཅིག་གྱུར་བཟོ་བ།	= ཐ་དད་སོ་སོར་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའམ་སྦྲེལ་

བའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག ཡང་ན་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུ།

unified field theory phys གཅིག་གྱུར་ཁྱབ་རའི་རྣམ་གཞག = ཉིང་རྡུལ་གྱི་ཤུགས་དང༌། 

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། འཐེན་ཤུགས་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྟོས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་རྣམ་གཞག

uniform ༡།	adm ལས་ཞྭ་ལས་གོས།	སྒྲིག་ཆས། = སློབ་གྲྭ  ྭའི་ཁྲོད་སློབ་ཕྲུག་གམ་ལས་ཀ་བྱེ་

བྲག་པའི་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆ་མཚུངས་ཀྱི་གྱོན་

ཆས་དམིགས་བསལ་ཞིག་༢།	phil འགྱུར་མེད།	= གང་ཞིག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ལམ་ཁྱད་ཆོས། ཚད་

གཞི། ཡང་ན་སྤུས་ཀ ཁ་དོག བཟོ་དབྱིབས་སོགས་འགྱུར་བ་མེད་པའི།

uniformity xx གཅིག་མཚུངས། གཅིག་གྱུར།	= གཅིག་གྱུར་དུ་གནས་པའི་རང་བཞིན་ནམ་

ཁྱད་ཆོས།

unilateral pol ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི།	= ཚོགས་མིའམ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱིས་མོས་མཐུན་

མེད་པའི་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག

uninterrupted adm བར་དུ་མ་ཆོད་པའི།	= བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་དངོས་པོ་

གཞན་གྱིས་འགོག་རྐྱེན་ནམ་བར་ཆད་མེད་པ།

union territory adm,pol དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ།	= དབུས་གཞུང་ནས་ཐད་ཀར་འཛིན་

སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག

unionism com ༡།	 བཟོ་ཚོགས་རིང་ལུགས།	= ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག་གི་སྲིད་ཇུས་སམ་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཁག ༢།	བཟོ་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར།	= ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོགས་ཁོངས་

སུ་འཛུལ་ཞུགས་སམ་གསར་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཚུལ།

unit math རྩི་གཞི།	= གཞལ་བྱའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་མང་ཉུང་དང༌། ལྗིད་ཚད། རིང་ཐུང༌། 

སྤུས་ཀ་སོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འཛིན་ས།

unitary ༡།	math རྩི་གཞིའི། = རྩི་གཞི་འམ། ཡང་ན་རྐྱང་པ་དང་འབྲེལ་བ། ༢།	pol	གཅིག་

སྦྲེལ།	གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི། = ས་ཁུལ་ལམ་སྡེ་ཁག་རྣམས་ཕན་ཚུན་གོང་བུ་གཅིག་འགྲིལ་དུ་
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གནས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་གཞུང་ངམ་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས།

unity pol མཐུན་སྒྲིལ།	ཆིག་སྒྲིལ།	= ཕན་ཚུན་མཐུན་པའམ་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་པ། 

ཡང་ན་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་བའི་རང་བཞིན།

universal ༡།	adm	ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི།	འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི།	= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚོགས་

པ་བྱེ་བྲག་གམ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱིས་བྱས་པའམ་ཐམས་ཅད་དེར་གཏོགས་པའི། 

༢།	 phil རང་བཞིན་གནས་ལུགས་ཀྱི།	 གནས་དུས་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་བདེན་པ།	 = དུས་

ཐམས་ཅད་དང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པར་གནས་པའི།

universe phys འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས།	= བེམ་གཟུགས་དང༌། ནུས་པ། ནམ་མཁའ་ཇི་སྙེད་ཐམས་

ཅད་འདུས་པའི་སྤྱི་མིང༌།

university	 edu གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང།	 གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།	= མཐོ་རིམ་

སློབ་ཐོན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཆེད་སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པ་མཐོ་ཤོས་སམ་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་

ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཤིག

unmarried soc གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པའི།	 ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པའི།	= འཇིག་རྟེན་མཐུན་

འཇུག་མ་བྱས་པའི་གནས་བབས་དང་འབྲེལ་བའི།

unofficial pol,adm གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གཞུང་ངམ་དབང་ལྡན་

འགན་འཛིན་གྱི་ངོས་ལེན་ནམ་ཆོག་མཆན་དང་མ་འབྲེལ་བའི།

unopposed pol དགག་བྱ་མེད་པའི།	= ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་དགག་

བྱ་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བའི།

unparliamentary	adm,pol ཚོགས་པར་དབྱུང་མི་རུང་བའི།	གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པའི།	 = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའམ་ཁས་ལེན་བྱ་མི་རུང་

བའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་གཏམ་བཤད་ལྟ་བུ།

unprecedented	 xx  སྔར་མ་བྱུང་བའི།	སྔ་ན་མ་གྲགས་པའི།	= བྱེད་ལས་སམ་གནས་སྟངས་

གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མ་མྱོང་བའམ་མཚན་གཞི་མེད་པའི།

unprofitable econ ཁེ་འབབ་མེད་པའི།	= བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་ཁེ་འབབ་བམ་ཕན་

ཐོགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི།
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unqualified adm ༡།	མི་རན་པ།	འོས་ཆོས་མི་ཚང་བའི། = ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་གང་ཞིག་བྱེད་

པ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཉམས་མྱོང། ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལེགས་པར་མི་

ལྡན་པའམ་མ་ལོངས་པའི། ༢།	ཚད་བཟུང་མེད་པའི།	= གང་ཞིག་གི་ཞན་ཆ་ཚད་མེད་པའམ་

ཚད་བཟུང་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་པའི།

unrealizable ༡།	adm	དོན་དུ་མི་འཁྱོལ་བའི།	= རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལྟ་

བུ་གང་ཞིག་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་དུ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི།	 ༢།	 phil རྟོགས་མཐའ་བྲལ་བའི། = 

གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་གོ་དོན་སོགས་ལེགས་པར་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི།

unreasonable	༡།	phil	ཀཿ	རིགས་པ་དང་འགལ་བའི།	= གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ལས་འགལ་

བའམ་དེ་དང་མི་མཐུན་པའི། 	ཁཿ	རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྒལ་བའི། = རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་

བརྒལ་བ། ༢།	psycho དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི།	= སྐྱེ་བོའ་ིཀུན་སྤྱོད་ལྟ་བུ་དོན་དངོས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་མི་མཐུན་པའི།

unrecorded adm ཟིན་ཐོར་མ་འཁོད་པའི།	ཡིག་ཐོག་མ་འཁོད་པའི།	= འདས་ཟིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་དེབ་བམ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་

ཐོ་འགོད་མ་བྱས་པའི།

unregistered document arv དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ།	= གཞུང་འབྲེལ་ལམ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་ཐོག་དེབ་འགོད་མ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ།

unreserved ༡།	psycho སྒམ་པོ་མ་ཡིན་པ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ཁ་གསང་གཏིང་གསང་ལྡན་

པའི་གཤིས་ཀ ༢།	adm	ཟུར་བཅད་མ་བྱས་པའི།	ཟུར་བཀག་མ་བྱས་པའི།	= དངོས་པོ་གང་

ཞིག་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་གམ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཟུར་འཇོག་མ་བྱས་པའི།

unsafe ༡།	adm	ཉེན་ཁ་ཅན།	= གཞི་གང་ཞིག་ལས་རང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའམ་ཉེན་ཁ་ཆེ་

བའི།	༢།	 law ནོར་བ་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད།	= བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་སྲིད་པའི་དན་རྟགས་ལྟ་

བུར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་ཐག་གཅོད།

unsecured com འགན་སྲུང་མེད་པའི།	= དམིགས་བསལ་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་གྱོང་གུན་ལྟ་

བུའི་ཉེན་ཁར་འགན་སྲུང་ངེས་བརྟན་མེད་པའི།

unserviceable adm བཀོལ་སྤྱོད་མེད་པའི།	བེད་མེད། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ནུས་པ་ལྟ་
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བུ་ཉམས་དམས་སུ་ཕྱིན་པའམ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཕན་ནུས་འབྱིན་མི་ཐུབ་པའི།

unsound mind psycho སེམས་མི་བདེ་བ།	སེམས་ནད་ཅན།	= སེམས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་

སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་མ་ཡིན་པ།

unspecified adm གསལ་ཁ་མེད་པའི།	ངེས་བཟུང་མེད་པའི།	= དམིགས་བསལ་ཟླ་དུས་

ཚེས་གྲངས་སོགས་ངེས་གསལ་མེད་པའི།

unspent balance acc བཏང་ལྷག	= ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་བཀར་ཟུར་

བཏོན་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་ཞིག་གི་ཁོངས་ནས་བེད་སྤྱོད་དམ་འགྲོ་སོང་མ་བཏང་པའི་དངུལ་

འབོར་ལྷག་མ།

untenable adm འགོག་སྲུང་མི་ཐུབ་པའི། = གཞན་གྱིས་རྒོལ་བ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་སོགས་

འགོག་མི་ཐུབ་པའི།

untrained soc སྦྱོང་བརྡར་མེད་པའི། = ལག་རྩལ་ལམ་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་གང་ཞིག་ལེགས་

པར་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱང་རྩལ་མེད་པའི།

untrustworthy psycho  ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བའི། = གང་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་མི་

ཐུབ་པའམ་བྱེད་མི་འོས་པའི།

unwieldy adm ༡།	སྟབས་མི་བདེ་བ།	= དངོས་པོའ་ིལྗིད་ལྕི་བའམ་བོངས་ཚད་ཆེ་བའི་རྐྱེན་

གྱིས་གཡོ་འགུལ་བྱེད་དཀའ་བའམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དཀའ་བའི། ༢།	བཀོད་ཇུས་སྟངས་འཛིན་

དཀའ་བའི། = ཧ་ཅང་གཞི་རྒྱ་དང་མགོ་རྙོག་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

དཀའ་བ།

unworthy adm མི་འོས་པའི།	 འོས་བབས་མེད་པའི།	 = དམིགས་བསལ་གཞན་གྱི་གུས་

ཞབས་སོགས་ཐོབ་ཏུ་འོས་པ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་མི་ལྡན་པའམ་མེད་པའི།

up to date adm ༡།	ད་ལྟའི་བར་གྱི།	= ད་ལྟའི་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་གང་ཞིག་གི་སྐོར་

ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད་པའམ་ལྡན་པའི། ༢།	དུས་མཐུན་གྱི།	= དེང་དུས་གོས་ལོག་གི་དཔེ་གསར་

དང་དེའི་འགྲོ་སྟངས་སོགས་གང་ཞིག་གི་ཐད་ཆ་ཚང་རྒྱུས་མངའ་ལོན་པའམ་གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི།

updation adm དུས་མཐུན་བསྒྱུར་བཅོས།	= སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཞིག་

གསར་དུ་ཁ་བསྐོང་བའམ་བསྣན་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག
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upgrade ༡། mech	ཤུགས་ཚད་སྤོར་བ།	= འཕྲུལ་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་ཚད་

གཞི་སོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ༢།	adm གནས་རིམ་སྤོར་བ།	= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་

གོ་གནས་སམ་ལས་ཀའི་གནས་བབས་སྤོར་བའམ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།

upkeep adm ༡།	བདག་གཅེས།	= དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཉམས་

དམས་སུ་མ་འགྲོ་བར་རྒྱུན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ། ༢།	བདག་གཅེས་འགྲོ་སོང༌།	= དངོས་པོའམ་

སྐྱེ་བོའ་ིགནས་བབས་སོགས་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན།

uplift ༡།	adm གོང་དུ་འདེགས་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང༌། བསམ་བོླའ་ི

ཆུ་ཚད། བཟང་པོའ་ིསོྤྱད་ཚུལ། ཤེས་པའི་ནུས་སོྟབས་སོགས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་གོྲགས་

བྱེད་པ། ༢།	 psycho	 སེམས་དཔངས་བསྟོད་པ།	= དཀའ་ངལ་ལྟ་བུར་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་

བསམ་བོླའ་ིནུས་ཤུགས་སྤར་བའམ་སྙིང་སོྟབས་སྤེལ་བ།

upper atmosphere  phys རླུང་ཁམས་གོང་མ།	= ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༠ ཡན་གྱི་སའི་གོ་ལའི་

རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ།

upper house pol གྲོས་ཚོགས་གོང་མ།	= གྲོས་ཚོགས་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད་པའི་ནང་

གི་གཅིག་སྟེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ཆུང་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན།

urbanization soc གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བ།	= སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་སོགས་

དོར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་གནས་སྤོས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག

ureter physiol རྒྱུ་གྲོག	གཅིན་འདྲེན་སྦུ་གུ། = མཁལ་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་ལྒང་པ་ལ་

ཟུག་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་མ་དྲི་ཆུ་རྒྱུ་བའི་ལམ་རྩ་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་མིང།

ureterolithiasis	med ལམ་རྡེ།		= 	གཅིན་འདྲེན་སྦུ་གུའི་ནང་གི་རྡེའུ།

urethra	physiol	གཅིན་ལམ།	= གཅིན་པ་ཕྱིར་འདྲེན་སའི་ལམ་སྟེ། བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པའི་

གཅིན་ལམ་ལ་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ་ནུས་པར་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་གཅིན་

ལམ་ནི་གཅིན་པ་ཕྱིར་འདྲེན་སའི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེས་པའི་གཅིན་ལམ་ནི་གཅིན་པ་

ཕྱིར་འདྲེན་སའི་ལམ་ཡིན་ལ་ཁུ་བ་རྒྱུ་སའི་ལམ་ཡང་ཡིན།

urethral orifice	physiol	གཅིན་ཁ།	= གཅིན་པ་ཕྱིར་འབབ་པའི་སྒོ་དེ་ལ་ཟེར།

urgency	+* ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས།	ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན། = དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོ་སྣང་དང་ལག་
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བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ངང་ཚུལ།

urgent +* ཛ་དྲག	ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི།	= དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོ་སྣང་དང་ལག་བསྟར་དགོས་པའི།

urinalysis med ཆུ་རྟགས།	= ནད་པའི་དྲི་ཆུའམ་གཅིན་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཤིག

urinary bladder physiol ལྒང་པ།	གཅིན་ལྒང༌།	= སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་དྲི་ཆུ་གསོག་སྣོད་

ཀྱི་མིང༌།

urinary system physiol གཅིན་ཁུང་མ་ལག	= གཅིན་པ་བཟོ་གསོག་ཐོན་གསུམ་བྱེད་པའི་

མཁལ་མ་དང༌། རྒྱུ་གྲོག ལྒང་པ། ཆུ་སོ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་མ་ལག

urinary tract infection med གཅིན་ལམ་གཉན་ཁ།	= མཁལ་མ་དང་རྒྱུ་གྲོག ལྒང་པ་ཆུ་

སོ་བཅས་གཅིན་ཁུང་མ་ལག་གི་གཉན་ཁ།

urology department med གཅིན་རིག་ཚན་ཁག = མཁལ་མ་བརྒྱུད་ནས་གཅིན་པ་ལྒང་

པར་གསོག་ཅིང་ཆུ་སོ་ནས་ཐོན་པའི་བར་གྱི་ནད་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་ཚན་ཁག

usage ༡།	 lit	 ཚིག་སྦྱོར།	 = སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚིག་དང་ཚིག་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་

ལུགས་སམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ། ༢།	ca	གོམས་སྲོལ། = རྒྱུན་ལྡན་ཡོངས་གྲགས་སུ་ངོས་ལེན་

ཡོད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་ལག་བསྟར་གྱི་རིམ་པ།

usurp soc ཧམ་འཕྲོག་བྱེད་པ།	 = རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཐང་མེད་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་

དབང་ཆ་དང་གོ་གནས་སོགས་འཕྲོག་པ།

uterin cervix physiol མངལ་ཁ།	= བུ་སྣོད་ཀྱི་སྐེ་སྟེ་མངལ་ཁའོ།

uterine fibroids med མངལ་སྐྲན་ཧྲེམ་པོ།	= མངལ་གྱི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཆགས་པའི་འཇམ་

འདྲེད་ཤ་གྲིམ་དང་མངལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་སྐྲན་འདྲིལ་བའི་ནད་ཅིག

uterine prolapse med བུ་སྣོད་ལུག་པ།	= བུ་སྣོད་མཚང་རའི་ནང་ནས་མཚན་མའི་ཁར་

འཛར་ཡོང་བའམ་ལུག་ཡོང་བའི་ནད་ཀྱི་མིང།

uteritis = metritis  ལ་ལྟོས།

uterus physiol བུ་སྣོད།	མངལ།	= བུད་མེད་ཀྱི་ལྒང་པ་གཉེ་མའི་བར་ན་གནས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆགས་

སའི་སོྣད་ཀྱི་མིང།
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utilisation certificate adm བེད་སྤྱོད་ངོས་སྦྱོར།	= གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་ལས་

དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར།

utility adm ༡།	 མཁོ་སྤྲོད་ཞབས་ཞུ།	= ཚོགས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ནས་གློག་དང་རླངས་རྫས་

དེ་བཞིན་ཆུ་སོགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་མི་དམངས་རྣམས་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་

ཞབས་འདེགས། ༢།	མཁོ་བེད།	སྤྱོད་སྒོ།	= གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་

རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས། ༣།	སྤྱོད་སྒོ་མང་བའི།	= ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

བེད་སྤྱོད་དམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མཁན་གྱི།

utilization adm སྤྱོད་སྒོ། = གང་ཞིག་བེད་སྤྱད་པའི་གནས་སྟངས་སམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་

པའི་བྱ་གཞག

utilize adm བེད་སྤྱོད་པ།	 = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལས་དོན་ཆེ་གེ་མོའ་ིཆེད་དུ་ཕན་ནུས་ལྡན་

པའམ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ།

uvula physiol ལྕེ་ཆུང༌།		= རྐན་ཕུག་དཀྱིལ་ནས་ལྕེའི་ངོས་སུ་དབྱིབས་ནུ་མ་ལྟར་མར་འཕྱང་

བ་དེ་ལ་ལྕེ་ཆུང་ཟེར།

                                               V  v

vacancy adm ༡།	ས་སྟོང༌།	= བདག་བཟུང་བྱེད་པོ་མེད་པའི་གོ་སའམ་ས་མིག ༢།	ཀླད་མེད།	= 

རིག་པའམ་བསམ་ཤེས་མེད་པ། ༣།	དལ་ཁོམ།		ཁོམ་ལོང༌། = ལས་ཀའམ་བྱ་གཞག་ལྟ་བུ་བྲེལ་

ཟིང་མེད་པས་ལྕོགས་པ།

vacate	༡།	adm	སྟོང་པ་བཟོ་བ།	= གནས་དེར་ཡོད་མཁན་དེ་ཐོན་ཏེ་དེ་ཉིད་སྟོང་པ་འདོན་པ། 

༢།	law ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྩིས་མེད་དམ་ནུས་མེད། ཡང་

ན་མེད་པར་བཟོ་བ།

vacation adm ༡།	ལས་མཚམས། = ངལ་གསོ་བའམ། འགྲུལ་བཞུད། དེ་བཞིན་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

འདའ་བའི་དུས་ཡུན། ༢།	གུང་སེང༌།	= ཁྲིམས་ཁང་དང༌། སློབ་གྲྭ། དེ་བཞིན་རྣམ་ཀུན་གྱི་ལས་

དོན་གཞན་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་གསལ་གནས་སྐབས་རིང་ལས་མཚམས་ཀྱི་དུས་སྐབས།

vaccinate med སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ།	 སྨན་འཛུགས་པ། = མིའམ་དུད་འགྲོ་གང་
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ཞིག་ལ་ནད་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད། དེ་ལ་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ནས་གཟུགས་པོའ་ིནང་སྔོན་འགོག་གི་

རྫས་འདེབས་པ།

vaccination med སྨན་འཛུགས།	 ནད་འགོག་སྨན་འཛུགས།	 = སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་

འཛུགས་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

vaccine med ནད་འགོག་སྨན།	འགོག་སྨན།	= ནད་གང་ཞིག་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད། མིའམ་དུད་

འགྲོ་ལ་གདབ་རྒྱུའི་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ནད་དེ་ཉིད་

སློང་བྱེད་ཀྱི་ཕྲ་སྲིན་དང་ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག

vacuum phys ༡།	སྟོང་སངས།	= བེམ་གཟུགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྟོང་བའི་སྟོང་ཆ་ཞིག འོན་ཀྱང་

སའི་གོ་ལའི་སྟེང་ལག་ལེན་དེ་འདྲ་ཞིག་མི་སྲིད་པར་འདོད། ༢།	རླུང་མེད་སྟོང་སངས།	= རླུང་

ངམ་རླངས་རྫས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཏོན་ཟིན་པའི་ཁོག་སྟོང༌།

vagina anat མོ་མཚན།	= མོའ་ིསྐྱེ་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་དབང་པོའ་ིམངལ་ཁ། མཚན་ལམ། འདོམས་

ཀྱི་བུ་ག་བཅས་འདུས་པའི་ཆ་ཤས།

vaginal orifice anat མཚན་ཁ།	སྐྱེ་སྒོ།	= གཅིན་ཁའི་རྒྱབ་འོག་ཏུ་གནས་པ་ཕོ་མོ་འཁྲིག་སྤྱོད་

བྱེད་ས་དང། ཕྲུ་གུ། ཟླ་མཚན་ཕྱིར་ཡོང་སའི་སྒོ་ཡིན་པས་ན་སྐྱེ་སྒོ་ཞེས་བརྗོད།

vague ༡།	 psycho	 གསལ་ལ་མི་གསལ་གྱི།	= སྐྱེས་བུའི་སེམས་ཀྱི་དྲན་པའམ། བསམ་ཚུལ། 

འཆར་སྒོ་སོགས་གསལ་པོ་མིན་པའི། ༢།	adm	གསལ་ཁ་མེད་པའི།	= འཆར་གཞིའམ་བསམ་

ཚུལ་ལ་སོགས་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མེད་པའི།

vagus nerve physiol དཔྱང་ཐག་ཆུ་རྩ།	= ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་བཅུ་པ་སྟེ། ཀླད་

པའི་རྗེ་ཞབས་ནས་སྐེའི་ནང་བརྒྱུད་དེ་སྙིང་ལ་སོགས་པ་ཁོག་པའི་ནང་གི་དོན་སྣོད་དང་འབྲེལ་

བའི་རྩ་དཀར་གཙོ་ཆེ་བ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བསྡུས་མིང༌།

valediction adm,edu ཕེབས་སྐྱེལ་སྨོན་ཚིག	གྱེས་གཏམ།	= དམིགས་བསལ་ལུགས་མཐུན་

གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཞེས་

བརྗོད་པའི་བྱ་གཞག

valedictory address edu ཕེབས་སྐྱེལ་གསུང་བཤད།	སློབ་ཐོན་གསུང་བཤད།	= དམིགས་

བསལ་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ཀྱི་དགའ་སྐྱེལ་གཏམ་བཤད།
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valid ༡།	adm	རྩིས་འགྲོ་ཡོད་པའི།	= ལག་ཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ཐིམ་དུས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་

མ་ཟིན་པའམ། ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འོག་ངོས་ལེན་བྱ་རུང་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་རུང་ཡིན་

པ།	༢།	law	ནུས་པ་ལྡན་པའི།	= གྲོས་མཐུན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བརྩི་དགོས་

པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ།

validation adm རྩིས་འགྲོ།	ཁྲིམས་ནུས་དང་ལྡན་པ་བཟོ་ཐབས།	= ཡིག་ཆ་དང༌། བསམ་ཚུལ། དྲི་

བ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་པའམ། ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་

བྱེད་ལས་སམ་བརྒྱུད་རིམ།

validity ༡།	adm	ཁྲིམས་ནུས་ལྡན་མིན།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སམ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་ལེན་

བྱེད་འོས་པའི་གནས་སྟངས། ༢།	phil	འཐད་ལྡན།	= རིགས་པ་སོགས་བདེན་པའམ་རྒྱུ་མཚན་

དང་ལྡན་པའི་རང་བཞིན།

valuation ༡།	econ	རིན་འབབ་ཆ་རྩིས།	སྐོར་ཐང༌།	= རྒྱུ་ནོར་གྱི་རྩ་འགངས་དང་རིན་གོང་

ཐག་གཅོད་བྱེད་པའམ་འཇལ་བའི་བྱ་གཞག	༢།	adm	རྩི་མཐོང༌།	གཙིགས།	= གང་ཞིག་གི་

གལ་འགངས་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་ཚོད་དཔག

value ༡།	econ	རིན་ཐང༌།	= གང་ཞིག་དང་དོ་མཉམ་པའི་ཚོང་ཟོག་གམ། ཞབས་ཞུ་ལ་སོགས་

པའི་བརྗེ་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྐོར་ཐང་གི་ཚད། ༢།	math	ཐང་གཞི།	= ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་

མཚན་གང་ཞིག་ལ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད།

value judgement soc རང་སྣོང་དཔྱད་ཁྲ།	= དངོས་འབྲེལ་ལ་གཞི་མི་བཅོལ་བར་སྒེར་གྱི་

བསམ་ཚུལ་དང་དད་མོས། ཡང་ན་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་ལྟ་ཚུལ་གཞི་ལ་བྱས་ཏེ་གང་ཟག་གམ་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་འཐད་མིན་ནམ། དེའི་དགེ་མཚན་དང་གལ་གནད་བཅས་ཇི་ཙམ་ཡིན་པར་བརྗོད་པའི་

ཚོད་དཔག

valuer adm ཐང་གཞི་སྐོར་མཁན།	རིན་ཐང་སྐོར་མཁན།	= ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ལ་སོགས་

པའི་རིན་འབབ་སྐོར་མཁན་གྱི་གང་ཟག

vandalism soc གཏོར་བཅོམ་ནག་ཉེས།	= བསམ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་མིན་པར་སྤྱི་རྫས་གཏོར་

བའམ། ཡང་ན་བཟོ་ཉེས་གཏོང་བའི་བྱས་ཉེས།

vandalize soc གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ། = དམིགས་བསལ་སྤྱི་བའི་རྫས་ལ་སོགས་པ་བསམ་
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བཞིན་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བ།

vapour pressure phys རླངས་གནོན།	= རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁ་ལ་གནོན་

པའི་ཤུགས།

variable star phys འགྱུར་སྐར།	= དུས་ཀྱི་བར་མཚམས་ངེས་ཅན་ནམ། ཡང་ན་ངེས་མེད་དུ་

རང་ཉིད་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་སྐར་མ་ཞིག

vas deferens physiol ཁམས་འདྲེན་སྦུ་གུ།	སྲིད་རྩ།	= སྒོང་ཟུར་གཉིས་ནས་བསམ་སེའུ་

བར་དུ་ཁམས་དཀར་འདྲེན་སའི་ལམ་དང། བསམ་སེའུ་ནས་གཅིན་ལམ་བར་ཁུ་བ་རྒྱུ་སའི་

ལམ་གྱི་མིང།

vector phys ཕྱོགས་ལྡན་མདའ་རྟགས།	= ཕྱོགས་ལྡན་འབོར་ཚད་མཚོན་བྱེད་དུ་བཀོད་པའི་

ཚད་གཞི་ངེས་པའི་མདའ་རྟགས།

vector quantity phys ཕྱོགས་ལྡན་འབོར་ཚད། = ཆ་ཚད་དང་ཁ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ཅན་གྱི་

འབོར་ཆ། དཔེར་ན། ཤུགས་ཚད་དང༌། མྱུར་ཚད། མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ་ལྟ་བུའོ།

vegetable bot སྔོ་ཚལ།	སྔོ་ཚོད།	= མིའི་ཟས་སུ་སྤྱོད་རུང་བའི་རྩི་ཤིང་ངམ་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས།

vegetarian soc དཀར་ཟན་པ།	དཀར་སྐྱོང་པ།	= ཤ་རིགས་ཀྱི་ཟས་སྤོང་ཞིང༌། ཚལ་དང་འབྲུ་

རིགས་དཀར་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ཟས་ཁོ་ནར་སྟེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

vehicle ༡།	 trans	 བཞོན་པ།	 = མི་དང་ཟོག་སོགས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་བཞོན་པའམ་

འཁོར་ལོའ་ིརིགས།	 ༢།	 fa ཚོན་རྟ།	 = རི་མོ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་ཚོན་སོགས་བྱུགས་སླ་བའི་ཕྱིར་

དེ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེ་རྒྱུའི་སོ་མ་ར་ཛའི་འབྲུ་སྣུམ་ལྟ་བུའི་རྫས་ཤིག   ༣།	med	 སྨན་རྟ།	=     

སྨན་གང་ཞིག་འབྱུག་པ་དང༌། ཟ་བདེ་བའི་ཕྱིར་སྨན་དེ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ཤིག

vein physiol སྡོད་རྩ།	= མཆིན་པའི་རྩ་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྙིང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་གྱེན་དུ་རྒྱུ་

བའི་ཁྲག་རྩ་མི་འཕར་བ་རྣམས་ཀྱི་མིང།

velocity phys མྱུར་ཚད།	= འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་པའི་དངོས་པོའ་ིམགྱོགས་ཚད།

venation bot ལོ་མའི་རྩ་རིས།	= ལོ་མའི་ནང་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཕྲན་ལྟར་ཁྱབ་པའི་སྦུག་ཕྲན་གྱི་

བཀོད་པ།
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vendor ༡།	com སྐོར་ཚོང་པ།	= ལམ་ཟུར་དུ་ཚགས་པར་དང་བཟའ་བཅའ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

ཆས་ཙག་ཙིག་ཚོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	mech	ཚོང་སྒྲོམ།	= གང་ཞིག་གི་ནང་དགོས་ངེས་

ཀྱི་དངུལ་བླུགས་ཏེ་ཐ་མག་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་ཉོ་རྒྱུ་སའི་འཕྲུལ་ཆས།

venereal disease med རེག་དུག	= ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ཕན་ཚུན་རེག་པར་གྱུར་ནས་འགོ་

བའི་ནད།

venesection med གཏར་ཁ།	 = ལུས་ཀྱི་ཁྲག་རྩའི་གཏར་དམིགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཙགས་བུ་

བརྡེགས་ནས་ནད་ཁྲག་ཕྱིར་དབྱུང་བར་བྱེད་དཔྱད་ཀྱི་མིང།

ventilate archit རླུང་འགྲོ་བཟོ་བ། = སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་སོགས་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་ལྟ་བུའི་ནང་

རླུང་གསར་པ་རྒྱུ་རུ་འཇུག་པ།

ventilation archit རླུང་ལམ།	རླུང་འགྲོ།	= ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བཀག་པའི་ས་ཆ་ལྟ་བུའི་ནང་

རླུང་གསོས་པ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།

ventricle physiol ༡།	ཀླད་ཤག	= རྒྱུངས་པའི་སྒལ་ཁུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་ཆུ་འཛིན་པའི་

ཀླད་ཤག་བཞི་ལས་གང་རུང་ཅིག་གི་མིང༌། ༢།	སྙིང་གི་ཁོག་ཆུང༌།	སྙིང་ཤག་ཆུང་བ།	= ཁོག་

ཆེན་ནས་ཁྲག་ཚུར་ལེན་དང་ཁྲག་རྩར་ཕར་གཏོང་བྱེད་པའི་སྙིང་གི་ཁོག་ཆུང་གང་རུང་ཞིག་

གི་མིང༌།

venture xx ༡།	ཡ་ཡུད།	= ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང༌། ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད་པའི་བྱ་བ། ༢།	ཉེན་

མཆོང༌།	= ཉེན་ཁ་ལ་མ་འཛེམས་པར་དང་ལེན་བྱེད་པ།

venue adm འཚོག་ཡུལ།	འཛོམས་ས།	འཚོག་གནས།	= ཚོགས་འདུ་དང་རྩེད་འགྲན། དེ་བཞིན་

བགྲོ་གླེང་ལ་སོགས་པ་གྲ་སྒྲིག་ལྡན་པའི་བྱ་གཞག་སྤེལ་སའི་གནས།

venus astrol,astron གཟའ་པ་སངས།	= ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་ཞིག རྩིས་ལུགས་ཀྱི་

གཟའ་དགུའི་དགུ་པ་དང༌། གཟའ་ལྔའི་སྐབས་ཞི་གཟའ་གཉིས་ནས་གཅིག

verbatim lit ཚིག་ཇི་བཞིན།	= གླེང་མོལ་དང་དཔེ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཐོག་མར་ཚིག་གང་ཡོད་

པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།

verdict	 law ཁྲིམས་གཅོད།	 (ཁྲིམས་ཀྱི་)བཅད་ཁྲ། = ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་ནག་

ཉེས་ཅན་ཡིན་མིན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད།
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verification	adm	༡།	བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད།	བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐྱེལ།	= དན་རྟགས་

དང་དཔང་པོ། དེ་བཞིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་ལས་དྲང་བདེན་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བྱ་

གཞག ༢།	བདེན་དཔང༌། = གང་ཞིག་དྲང་བདེན་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔང་པོ།

vermicide med སྲིན་སེལ།	= ལུས་ནང་གི་ནད་རིགས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་སྲིན་འབུ་ཕྲ་མོའ་ི

རིགས་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་རྫས།

vernacular ling ཡུལ་སྐད།	རང་སྐད།	= ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་དམ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་

ཁུལ། དེ་བཞིན་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག

vernal equinox astrol དཔྱིད་མཉམ།	= དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས།

vernal signs astrol དཔྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ།	= དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟེ། ལུག གླང༌།  འཁྲིག་བཅས་སོ།

version	 ༡།	 adm འགྲེལ་ཚུལ།	 = ལྟ་ཚུལ་ལམ་ཕྱོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་བྱས་པའི་འགྲེལ་

བརྗོད། ༢།	 lib	 ཐོན།	= རང་གི་མ་ཕྱིའམ་རིགས་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

རྣམ་པའམ་བཟོ་དབྱིབས། ༣། lit ཀཿ	རྣམ་པ།	= གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ནས་

གསལ་སྟོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག དཔེར་ན། སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་འཁྲབ་སྟོན་

ནམ་གློག་བརྙན་བཟོ་བ་ལྟ་བུ། ཁཿ	འགྱུར།	བསྒྱུར་མ།	= སྐད་ཡིག་ཅིག་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་

བའི་རྣམ་པ།

vertebral column anat ཚིགས་པའི་མཁར།	= བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྒལ་

པའི་ཚིགས་རུས་འབུར་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་མིང། ཚིགས་པ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སྲོག་རྩ་དཀར་པོ་རྒྱལ་

པོ་ལྟ་བུ་དེ་གནས་སའི་མཁར་ལྟ་བུ་བྱེད་པས་ན་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་བཏགས།

vertebral prominens anat སྒལ་ཚིགས་དང་པོ།	= མགོ་བོ་སྒུར་བའི་ཚེ། མཇིང་པར་རུས་

པ་འབུར་པོ་ཞིག་གསལ་ཡོང་བའི་གནས་ཀྱི་མིང་སྟེ་མཇིང་ཚིགས་བདུན་པ་དེ་ཡིན།

vertical communication adm གོང་འོག་འབྲེལ་ལམ།	= སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་ནང་གི་

དབང་འཛིན་པ་རིམ་པ་གོང་འོག་གཉིས་དབར་གྱི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ལེན།

vertical file adm ༡།	གྱེན་བསླངས་ཡིག་སྣོད།	= ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁ་ཐུག་གམ་གྱེན་ལང་ཟུར་

དུ་འཇོག་སའི་ཡིག་སྣོད། ༢།	 སྣ་ཚོགས་ཡིག་སྣོད།	=  གཞན་ནས་འཐོབ་ཐབས་དཀའ་བའི་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དང༌། དྲི་བ་སྙིང་བསྡུས་ཁག་ལ་འཕྲལ་མར་ལན་འདེབས་ཆེད་དཔེ་མཛོད་
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ཁང་སོགས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་འགྲེམས་ཡིག་དང་ཚགས་ཤོག་ནས་དྲས་པའི་ཤོག་བུ་སོགས་

བསྡུས་པའི་ཡིག་སྣོད།

vertical integration com རང་ཁོངས་གཅིག་བསྡུས།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་བཟོ་ལས་

ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཆེད། རང་ལ་དངོས་ཟོག་མཁོ་འདོན་བྱེད་མཁན་

ནམ་རང་ལས་དངོས་ཟོག་ཉོ་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཎི་གཞན་དག་ཉོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

vertigo med བཟི་ཁྱོམ།	མགོ་འཁོར།	= ཕྱི་ཡི་ཡུལ་སྣང་ཡོ་འཁྱོམ་བྱེད་པ་སྟེ། ཤེས་པ་ཟ་ཟིར་

གྱུར་ཅིང་འགྲོ་བའི་ཚེ་ས་གཞི་ཡོ་ཞིང་འཁྱོམ་པའི་ཉམས་སྣང་བྱུང་བའོ།

vested right law ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་ཐོབ་ཐང༌། = སྤྱིར་གང་ཟག་སྒེར་སུ་ཞིག་གིས་

ཀྱང་ཕམ་ཉེས་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཁག་ཐེག་དང་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་

ཐོབ་ཐང༌།

vestibulocochlear nerve physiol སྒྲ་འཛིན་དབང་རྩ།	= ཆུ་རྩ་བརྒྱད་པ་སྟེ། ནང་རྣ་ནས་

སྐད་ཀྱི་སྒྲ་དང་དོ་མཉམ་པའི་བརྡ་ལན་ཀླད་པར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་རྣ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲ་

ལེན་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

veteran soc དུར་རྒན།	བྱང་མ།	= བྱེད་སྒོའམ་ཁྱབ་ཁོངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་

ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི།

veterinary science vet ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག	= དུད་འགྲོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་དེ་ལ་གནོད་

པའི་ནད་དང་རྨས་སྐྱོན་སྐོར་གྱི་གསོ་རིག་གི་ཡན་ལག་ཅིག

veto	adm,pol ༡།	འགོག་དབང༌།	= གཞུང་གི་ཡན་ལག་གང་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་

གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པའི་དབང་ཚད། ༢།	 ཝི་ཊོ་དབང་ཆ།	= ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

བྱེད་སྒོ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

veto power pol ཝི་ཊོ་དབང་ཆ།	དགག་བྱའི་དབང་ཆ། = གཞུང་གཅིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་

ལྷན་ཁང་ཞིག་ལ་མངའ་བའི་ལྷན་ཁང་གཞན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་འདོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྔ་

འཕྲོས་སམ། གཏན་དུ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་དབང་ཆ།

via media adm,pol དབུས་ལམ།	ལམ་དབུས་མ། = ཡག་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་

མ་ལྷུངས་པའི་དབུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མམ་གདམ་ཀ
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viability	adm	༡།	འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།	= རང་ཉིད་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་

ནུས་པའམ། དེ་ལྟར་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པའམ་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་གནས་

སྟངས། ༢།	ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན། = ལག་ལེན་ཐོག་དངོས་སུ་འགེལ་རུང་བའམ་མི་རུང་བའི་

རང་བཞིན།

viable adm ༡།	འཚོ་ཐུབ་པའི།	= གསོན་གནས་སམ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི། ༢།	ལག་བསྟར་

ཐུབ་པའི།	= ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པའམ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རུང་བ།

vice versa adm ལྡོག་ཕྱོགས་ནས།	གོ་ལྡོག་སྟེ།	= གང་བཤད་པ་དེ་ལྡོག་པའི་གོ་རིམ་ནས་ཀྱང་

བདེན་པ་ཡིན་པར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

vicious circle	༡།	xx དཀའ་རྙོག་ལུ་གུ་རྒྱུད།	ངན་པ་དགུ་འཁོར།	= དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་

སེལ་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་སྐབས་དེས་གནས་སྟངས་དེ་ཉིད་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བའི་དཀའ་ངལ་

འཕར་མ་ཞིག་སློང་བར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ༢།	ལྡོག་རྒྱུ། = ནད་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་

བའི་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་སློང་བར་བྱེད་པའམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བའི་གནས་

སྟངས་ཤིག ༣།	phil	གཏན་ཚིགས་ཐུག་མེད།	= བདེན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་

མ་ཟིན་པའི་ལུང་ལ་གཞི་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག

victim +* ༡།	རྐྱེན་ངན་ཕོག་ས།	གནོད་ཡུལ། = ན་ཚའམ། ནག་ཉེས། གོད་ཆག་ལ་སོགས་ཀྱི་

གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ས། ༢།	གསད་བྱ།	དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་སྲོག་ཆགས།	= བསད་དེ་དམར་

མཆོད་དུ་དབུལ་བར་བྱ་བའི་དུད་འགྲོའམ་མི།

victimise	+* ༡།	སྡུག་ལ་སྦྱོར་བ།	= གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལམ་དེས་བྱས་པའི་བྱེད་ལས། ཡང་

ན་གང་ཟག་དེ་ཉིད་བློ་ལ་མི་འབབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གནོད་

འཚེའི་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་བ། ༢།	རྐྱེན་ལམ་དུ་གཏོང་བ།	= དམར་མཆོད་ལྟ་བུའི་ཆེད་གཞན་གྱི་ལག་

འོག་ཏུ་འཚུད་པའམ་སྲོག་ལེན་པ།

victimization +* སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་ཚུལ།	 སྡུག་སྦྱོར། = གང་ཞིག་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦྱོར་

བར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ཡང་ན་གཞན་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦྱོར་བའི་གནས་

སྟངས།

video conference comn བརྙན་འཕྲིན་བགྲོ་གླེང༌།	བརྙན་འཕྲིན་ཚོགས་འདུ།	= ཚོགས་
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ཞུགས་པ་རྣམས་ས་གནས་འདྲ་མིན་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་

འཕྲིན་དང་སྒྲ་སྐད་བརྒྱུད་ནས་མཐུད་འབྲེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་འདུའམ། དེ་འདྲའི་ཚོགས་འདུ་

ཚུགས་པའི་བྱ་གཞག

vigilance adm,pol མེལ་ཚེ།	= དམིགས་བསལ་དུ་ཉེན་ཁ་ལ་དོགས་ཟོན་དང༌། གྲུང་པོར་གནས་པའི་

གནས་སྟངས།

vindictive psycho འཁོན་སེམས་ཀྱི།	འཁོན་འཛིན་གྱི།	= གཞན་གྱིས་རང་ལ་གནོད་འཚེ་

བསྐྱལ་སོང་བསམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བའམ། སྤྲོ་སློང་བའི་འབད་བརྩོན་

བྱེད་པའམ་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ།

violence	༡།	soc དྲག་སྤྱོད།	འཚེ་བ།	= གང་ཞིག་ལ་གནོད་པའམ་གསོད་པའི་ཀུན་སློང་ཅན་གྱི་

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྤྱོད་པ། ༢།	lit	ལོག་སྦྱོར།	= ཚིག་གི་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་གཏོང་བའམ། གོ་

དོན་ལོག་པར་འགྲེལ་བའི་བྱ་གཞག

virgo astrol བུ་མོའ་ིཁྱིམ།	= དུས་སྦྱོར་དྲུག་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

དྲུག་པ།

virtual image phys སྣང་བརྙན་ལྟར་སྣང༌།	= གཟུགས་བརྙན་གང་ལས་ལྡོག་པའམ་འཁྱོག་

པའི་འོད་ཟེར་དེ་དག་ཁ་གྱེས་པར་སྣང་ཚུལ། དཔེར་ན། ངོས་ལེབ་མོ་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་ཞིག་གི་ནང་

གཟུགས་བརྙན་མཐོང་ཚུལ་ལྟ་བུ།

visa	 pol	 ༡།	 མཐོང་མཆན།	= གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་བསྐྱོད་པར་འདོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་

དབང་འཛིན་པས་སྐྱེ་བོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་དེར་བསྐྱོད་ཆོག་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་དེའི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་

ཁྱེར་སྟེང་བཀོད་པའི་ཆོག་མཆན། ༢།	འཁྲོལ་མཆན།	= བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་

དག་གི་སྟེང་གོ་གནས་མཐོ་བ་དག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚོན་པའི་མཚན་རྟགས།

vis-à-vis adm ༡།	ཁ་གཏད།	ཁ་སྤྲོད།	= རང་གི་ཁ་སྤྲོད་དུ་ཡོད་པའམ།  གང་ཞིག་དང་ཆ་སྒྲིག་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢།	དེ་དང་བསྡུར་ནས། = གང་ཞིག་དང་བསྡུར་ཚེ་ཞེས་པའི་དོན་སྟོན་

བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ཅིག

visible radiation phys སྣང་རུང་འགྱེད་འཕྲོ། = ཉི་མའི་འོད་ལྟ་བུ་འགྲོ་བ་མིའི་མིག་ཤེས་

ཀྱིས་འཛིན་ཐུབ་པའི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པའི་འགྱེད་འཕྲོ།
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visit adm དྲ་གནས་ལ་ལྟ་བ།	= དྲ་རྒྱ་ཁ་ཕྱེ་ནས་དྲ་གནས་ཤིག་ལ་ལྟ་བའི་དུས་སྐབས།

visiting hours adm ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད།	= སྨན་ཁང་ནང་གི་ནད་པ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་

གི་བཙོན་པ་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད།

visitor	compt.sc	དྲ་གནས་ལ་ལྟ་མཁན།	= དྲ་རྒྱའི་སྟེང་དྲ་གནས་སྔོག་ལྟ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

visitors’ book adm མགྲོན་དེབ། = མགྲོན་ཁང་དང་དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཁ་ཕྱོགས་

སའི་གནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལྟ་བུར་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང༌། དེ་བཞིན་རང་གི་

མྱོང་ཚོར་སོགས་འགོད་སའི་དེབ།

visual +* ༡།	མཐོང་བ་དང་འབྲེལ་བའི།	= མིག་གིས་མཐོང་བའམ་མཐོང་བའི་ནུས་པ་དང་

འབྲེལ་བའི། ༢།	འཆར་སྣང་གི།	= རྟོག་པར་འཆར་བའི་གཟུགས་བརྙན།

visualize ༡།	psycho	གསལ་འདེབས་པ།	= སྤྱིར་མཐོང་བའི་དོན་ལ་གོ་ཡང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་རང་

གི་མིག་མདུན་དུ་མེད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་འདྲ་བརྙན་རང་གི་བློ་ངོར་འཆར་བར་བྱེད་པ་

ལའོ། ༢།	surg	མངོན་པར་བྱེད་པ།	= གཤག་བཅོས་དང་རོན་ཇེན་གློག་པར་སོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཁོག་པའི་ནང་གི་དོན་སྣོད་མཐོང་བར་བཟོ་བ།

vital xx ༡།	ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི།	= གང་ཞིག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའམ། དེའི་ནུས་པ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་

པར་མཁོ་ངེས་ཡིན་པའམ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ། ༢།	ཚེ་སྲོག་ལ་མཁོ་བའི།	= སྲོག་གི་རྒྱུན་གནས་

པར་མཁོ་བའི།

vital statistics soc ཚེ་སྲོག་རྩིས་གྲངས།	མི་རབས་གྲངས་རྩིས།	= རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མིའི་སྐྱེ་འཆི་དང༌། གཉེན་སྒྲིག་གི་གྲངས་འབོར་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་གནས་ཚུལ།

vitality xx ཟུངས་སྟོབས།	= འཚོ་བ་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་པའི་ནུས་པའམ། ཡང་ན་དམིགས་

བསལ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས།

vitiligo med ཤ་བཀྲ།	= ཆུ་སེར་པགས་པར་གྲམས་ནས་གནས་དེར་རྒྱས་ནས་ཤ་རོ་མངོན་པར་

བཀྲ་བར་འགྱུར་བའི་པགས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་གི་མིང། ནད་འདི་ནི་ཤ་མདོག་འགྱུར་ཏེ་ཁྲ་

བོར་གྱུར་པས་ཤ་ཁྲ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།



551 vote of thanks

viva voce ༡།	adm	ངག་ལམ་གྱི།	= ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ལ་སོགས་པ། 

༢།	edu	ངག་རྒྱུགས།	= ངག་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བྱེད་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད།

vocabulary	edu,ling	༡།	ཐ་སྙད།	= གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པའམ་ཚོགས་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ། ཡང་ན་

ཆེད་ལས་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས། ༢།	 ཚིག་འགྲེལ་རེའུ་མིག	= ཕྱི་རྒྱལ་

སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལྟ་བུའི་མཇུག་ཏུ་ཀ་མད་གོ་རིམ་དུ་དོན་དག་དང་བཅས་པ་བཀོད་པའི་ཚིག་

གི་ཐོ་གཞུང༌།

vocation ༡།	econ ལས་རིགས། = གང་ཟག་སོ་སོར་འཚམས་པའི་ལས་རིགས་སམ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་

ཚུལ། ༢།	adm	ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་སྒོ།	དམིགས་བསལ་ལས་ཁུར། = སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་

བུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ཁྲོད་གང་ཟག་གམ་སྡེ་ཁག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ལས་འགན།

vocational guidance edu ལས་རིགས་སློབ་སྟོན།	 = སློབ་གྲྭའམ་དམིགས་བསལ་ལས་

རིགས་ཀྱི་ཚན་པ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་དང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། སློབ་གཉེར་བ་གང་

ཞིག་གི་འཇོན་ཐང་དང་རང་གཤིས་སོགས་ལ་འཚམས་པའི་ལས་རིགས་སམ། འཚོ་ཐབས་

འདེམས་པར་རོགས་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་པའི་ལམ་སྟོན།

vocational training edu ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར།	= ཞིང་ལས་སམ་ཚོང་ལས་ལྟ་བུ་ལས་

ཀའི་རྣམ་གྲངས་གང་ཞིག་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་དོན་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ།

volt phys གློག་གི་ཤུགས་ཚད།	ཝོལཊ།	= གློག་ལམ་གྱི་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་གློག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་

འཇལ་བའི་རྩི་གཞི།

volume ༡།	phys ཤོང་ཚད།	= རྒྱུ་རྫས་སམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གིས་གོ་ས་ཇི་ཙམ་བཀང་བའི་

ཚད་གཞིའམ། སྣོད་གང་ཞིག་གི་ཁོག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི། ༢།	mus	སྒྲ་ཤུགས། = གཟུགས་

མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་སོགས་ནས་འབྱུང་བའི་སྒྲ་སྐད་མཐོ་དམའི་ཚད་གཞི། ༣།	pub	

ཀཿ	ལོ།	= ཚགས་ཤོག་དང་བརྙན་དེབ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ལོ་གཅིག་གི་འདོན་ཐེངས་ཚང་མའི་བསྟར་

རིམ། 	ཁཿ	པོད།	= པོ་ཏིའམ་གླེགས་བམ།

vote of thanks	adm ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད། = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་

འགྲོ་ལུགས་ལྟར་མང་ཚོགས་དབུས་སུ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བའི་གཏམ་བཤད།
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voter card pol འོས་བྱང༌།	འོས་འཕེན་བྱང་བུ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་

ཤོག་འཕེན་ཆོག་པ་ཡིན་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར།

voter list	pol	འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌།	འོས་འཕེན་ཐོ་གཞུང༌།	= ཐོ་འགོད་བྱས་

ཟིན་པའི་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང༌། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་གང་གི་

འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་སྔར་གྱི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་

འཁོད་པའི་ཐོ།

voting pol འོས་འཕེན།	= དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འོས་འདེམས་སྐབས་འོས་ཤོག་འཕེན་

པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

voting machine mech འོས་འཕེན་འཕྲུལ་ཆས།	འོས་བསྡུའི་འཕྲུལ་ཆས།	= འོས་བསྡུའི་

སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་འོས་ཤོག་རྣམས་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ་དང་གྲངས་བཤེར་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་

ཆས་ཤིག

voucher ༡།	com འཛིན་ཤོག	འཛིན་བྱང༌།	= དངོས་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཉོ་བར་དངུལ་གྱི་ཚབ་

ཏུ་བེད་སྤྱོད་པའི་པ་སེའམ་རྟེན་དངོས། ཡང་ན་ཡིག་ཆ་སོགས། ༢།	adm ཀཿ	ཁུངས་སྐྱེལ་འཛིན་

ཤོག	= རྩོད་ལེན་གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ། དཔེར་ན་དངོས་ཆས་

གང་ཞིག་ཉོས་པ་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བྱུང་འཛིན་ལྟ་བུ། ཁཿ	ཁག་ཐེག	= བདེན་པ་ཡིན་

པར་གསལ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ནམ། འགན་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་དངོས་པོ།

voyage trans ༡།	མཚོ་འགྲུལ།	ཆུ་བཞུད།	= ཆུ་ཐོག་ནས་བྱེད་པའི་འགྲུལ་བཞུད་དམ་འགྲུལ་

བསྐྱོད། ༢།	མཁའ་འགྲུལ།	མཁའ་བཞུད།	= བར་སྣང་ངམ་མཁའ་ཐོག་ནས་བྱེད་པའི་འགྲུལ་

བཞུད་དམ་འགྲུལ་བསྐྱོད། ༣།	མཁའ་འགྲུལ་བྱེད་པ།	མཚོ་འགྲུལ་བྱེད་པ།	= མཚོ་ཐོག་གམ་

མཁའ་ཐོག་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ།

vulnerable 	xx ༡།	བཟེ་རེ་ཅན།	= རྨས་སྐྱོན་ནམ་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་སླ་བའི། ༢།	བསྲན་ཆུང་

བའི།	= སྐྱོན་བརྗོད་དམ་རེ་འདོད། ཡང་ན་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ལ་ཚོར་བ་སྐྱེན་པའི།

vulva anat མོ་མཚན།	= མོའ་ིསྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོའ་ིཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་ཁ་དང། བྱ་ལེ། མཚན་དབྲག་

བཅས་འདུས་པའི་མིང།
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wage ༡།	econ	གླ་ཕོགས།	གླ་འབབ། = ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའམ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ལན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་

བདུན་ཕྲག་རེ་ལྟ་བུར་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབབ། ༢།	pol	གཡུལ་འགྱེད་པ།	= རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་

དབར་དམག་གམ་གཡུལ་སོགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་པ།

wage administration adm གླ་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང༌།	 = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་གླ་

ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་དོན་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས།

wage agreement adm,econ གླ་ཕོགས་གྲོས་མཐུན།	= ལས་བདག་དང་ལས་མིའི་མཐུན་

ཚོགས་ཕན་ཚུན་དབར་སྤོར་གཅོག་གོ་སྡུར་བརྒྱུད་བཟོ་རིགས་སམ། ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་

རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གླ་ཕོགས་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན།

wage board	adm,econ	གླ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས།	= གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་

བྱེད་མཁན་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

wage compression econ བཙིར་ཕོགས་ཐོད་རྒལ།	= ལས་མི་གསར་པའི་དགོས་འདུན་ཁས་

ལེན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་གླ་ཕོགས་ལས་མང་བ་སོྤྲད་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས།

wage differential adm,econ གླ་ཕོགས་བར་ཁྱད། = བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་རུང་ལས་ཀའི་གནས་སྟངས་དང་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རིགས། ལས་ཀའི་དུས་ཡུན། བཟོ་གྲྭ་

ལྟ་བུ་ཆགས་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གླ་ཕོགས་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར།

wage earner	econ	༡།	གླ་ཕོགས་ཅན།	= ནང་ཁྱིམ་ཞིག་གི་ནང་ལས་ཀའི་གླ་ཕོགས་ཡོད་པའི་

གང་ཟག ༢།	ཉིན་གླའི་ལས་མི།	= གླ་ཕོགས་ངེས་གཏན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མིན་པར་ཆུ་ཚོད་དང༌། 

ཉི་མ། བདུན་ཕྲག་གང་རུང་གི་ལས་ཡུན་གཞིར་བཟུང་གི་གླ་འབབ་ཆེད་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

wage formula adm གླ་ཕོགས་འགྲོ་སྟངས། = ལས་མི་གང་ཞིག་ལ་གླ་དངུལ་སྤྲོད་ཚུལ་གྱི་

གཞི་རྟེན་ལྟ་བུ།
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wage freeze adm,econ སྤར་ཆའི་བཀག་རྒྱ། = ཀམ་པ་ཎིའམ་གཞུང་གིས་ལས་མིར་སྤྲད་

རྒྱུའི་གླ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལས་ལྷག་པ་སྤར་ཆ་མི་ཆོག་པ།

wage incentive econ སྐུལ་འདེབས་གླ་ཕོགས།	= ལས་མི་གང་ཞིག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་པ་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ལས་མི་དེ་ལ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་འཕར་མ།

wage regulation adm,econ གླ་ཕོགས་སྒྲིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས།	= ཡུལ་མིར་སྤྲོད་པའི་

གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་སོགས་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་འབད་རྩོལ།

wage sheet econ གླ་ཕོགས་ཐོབ་གཞུང༌། = ལས་མི་རྣམས་དང་དེ་དག་སོ་སོར་ཐོབ་པའི་གླ་

ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང༌།

waiting list	xx	སྒུག་ཐོ།	= འཕྲལ་དུ་འཐོབ་ཐབས་མེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ས་མིག་ལྟ་བུ་གང་

རུང་གི་ཆེད་སྒུག་བསྡད་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་གི་ཐོ།

waiting room +* སྒུག་ཁང༌།	= མེ་འཁོར་དང་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་སོགས་མ་སླེབས་བར་

དང༌། སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱི་བང་རིམ་མ་སླེབས་བར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྒུག་ཡུན་རིང་སྡོད་སའི་

ཁང་པ་ཞིག

walkie-talkie set telecom ལྦག་ཀི་ཊོག་ཀི།	= རང་ཉིད་གར་འགྲོའ་ིསར་འཁྱེར་ཆོག་ཅིང་

བརྡ་ལན་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རླུང་འཕྲིན་ཆུང་ངུ་ཞིག

waning moon astrol མར་ངོ༌།	 = དམར་ཕྱོགས་སམ་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་རིམ་བཞིན་

འགྲིབ་དུས།

ward ༡།	pol འགན་ཁོངས།	= འཛིན་སྐྱོང་དང་འཐུས་མིའི་འོས་འདེམས་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གང་

ཞིག་གི་ཆེད་གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་སྡེ། གྲོང་གསེབ་སོགས་དུམ་བུ་ཆུང་ངུར་བགོས་པའི་ས་ཁུལ་བྱེ་

བྲག་པ། ༢།	med	ནད་གསོ་ཁང༌། = སྨན་ཁང་དུ་ལྟ་སྐྱོང་དང་སྨན་གྱི་དགོས་མཁོ་འདྲ་བའི་ནད་

པ་དུ་མ་མཉམ་སྡོད་བྱེད་ས། ༣།	law	ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ།	= ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཁང་ངམ། ཡང་

ན་འཚོ་འཛིན་པའི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་གནས་པའི་ཕྲུ་གུའམ་གང་ཟག

ware house com ཚོང་ཟོང་དོས་ཁང༌།	= དམིགས་བསལ་ཚོང་ཁང་སོགས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་མ་

བྱས་སྔོན་དུ་ཅ་དངོས་ཕོན་ཆེན་འཇོག་སའི་ཁང་ཆེན་ཞིག

warm compression therapy med དྲོད་དུགས།	= ཚྭ་དང་བྱེ་མ་སོགས་མེར་བསྲོས་པའི་
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རྗེས་སུ་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བདུག་དགོས་པའི་དུགས་ཀྱི་མིང།

warn xx ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་རྐྱེན་ངན་གོད་

ཆག་ལྟ་བུ་མི་ཡོང་བའམ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་བརྡ་བྱེད་པ།

warrant ༡། law	ཁྲིམས་སའི་བཀའ་ཤོག = ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་ལ་ཉེས་ཅན་འཛིན་བཟུང་ལྟ་བུ་

བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་པར་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ། ༢།	 phil རྒྱུ་

མཚན་འཐད་ལྡན།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་པར་ངོས་ལེན་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

warranty com འགན་ལེན།	= བཙོང་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དེ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ནང་དུ་སྐྱོན་ཤོར་

བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ཀམ་པ་ཎི་ནས་བཟོ་བཅོས་སམ་བརྗེ་ཚབ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའི་

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

wart anat མཛེར་པ།	= དབྱིབས་གཟེར་བུ་བཏབ་པ་དང་འདྲ་བ། ལུས་ཀྱི་པགས་སྟེང་དུ་སྐྱེས་

པའི་རྩ་བ་བརྟན་ལ་ངོ་བོ་ཤ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་ཐོར་པ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

waste paper basket	xx	ཤོག་སྙིགས་བླུག་སྣོད།	= ཁང་པའི་གྲུ་ཟུར་ལྟ་བུར་འཇོག་པའི་ཤོག་

ཧྲུལ་སོགས་ལྡུག་སའི་སྣོད།

wasteland geol བེད་མེད་ས་སྟོང༌།	= སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་གང་གི་

ཆེད་དུའང་བེད་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཁྱོན་ཞིག

watchdog xx བྱ་ར་བ།	= ཀམ་པ་ཎི་དག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་དང་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་

སོགས་ལ་སྣང་མེད་རྡོག་རོལ་བྱེད་མིན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོའམ་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ།

wave phys རླབས།	= འགུལ་འཁྲུག་ཅིག་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་སྐབས་དེའི་ནུས་ཤུགས་

བརྒྱུད་ལམ་གང་ཞིག་གི་ཕྲ་རྡུལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕོ་རྒྱུག་བྱེད་ཀྱང༌། བརྒྱུད་ལམ་དེར་

གཏན་འཇགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མི་སོང་བ།

wave energy phys རླབས་ཀྱི་ནུས་པ།	= ཁྱིམ་ཚང་དང་བཟོ་ལས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་མཚོ་

རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་བཀོལ་བདེར་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ནུས་པ་ཞིག

wave function phys རླབས་རྩིས།	= ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་གནས་དང་དུས་ཀྱི་

དབང་གིས་རླབས་ཤིག་གི་འགུལ་དཔངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་སྙོམས་རྩིས་ཤིག

wave length phys རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། = འོད་དང༌། དྲོད་སོགས་ནུས་པའི་རླབས་ཀྱི་རྩེ་མོའམ་
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ཟེ་འགོ་གཉིས་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག

wave mechanics phys རླབས་ཀྱི་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ།	= གློག་རྡུལ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་གི་

རླབས་དང་རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཟུང་ལྡན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ཤུ་རོ་ཊིན་ཇར་གྱི་སྙོམས་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་

བརྗོད་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་སྦྱོར་ཐབས་ཤིག

wave theory phys རླབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག = འོད་དང་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་རྟོགས་པར་འགྱེད་འཕྲོ་དེ་དག་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

པར་ཆ་འཇོག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པར་འདོད་ཚུལ།

wave train phys རླབས་ཕྲེང༌།	རླབས་བསྟར།	= དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་དུས་མཚམས་

གཅིག་མཚུངས་ལ་སྤེལ་བའི་རྣམ་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་རླབས་ཀྱི་རིམ་

པ་བསྟར་ཆགས་ཤིག

waveform phys རླབས་རིས།	རླབས་གཟུགས།	= དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་དུས་ལ་ལོྟས་པའི་

ཟོླས་ཕོྱད་དམ། ཡང་ན་ཁྱབ་ཤུགས་ལྟ་བུའི་རླབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དཔེ་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་མཚོན་

ཐབས་ཀྱི་དབྱིབས་གཟུགས།

wavefront phys རླབས་མདུན། = དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་ནང་སྐྱོད་

བཞིན་པའི་རླབས་ཤིག་གི་འཕེལ་རིམ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་གནས་རྣམས་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་

པའི་ངོས་སམ་ཐིག་ཅིག

waveguide phys རླབས་འདྲེན། = གློག་ཆས་བཀོལ་ཐབས་ནང་ཕྲ་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེལ་

འདྲེན་གྱི་ལམ་བུའི་ཚུལ་དུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་སྦུབས་སྟོང་ཞིག་ལས་གྲུབ་

པའི་བརྒྱུད་གཏོང་གི་ལམ་ཞིག

wave-particle duality phys རླབས་རྡུལ་གཉིས་སྣང༌། = ནུས་པས་སྐབས་རེ་རྡུལ་དང་

འདྲ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་ཞིང༌། ཡང་སྐབས་རེ་རླབས་དང་འདྲ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་

པར་བརྟེན། ནུས་པ་ནི་རྡུལ་གྱི་ཚུལ་དུའམ། ཡང་ན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་པ་དེ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་འདོད་པའི་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག་གི་

གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག

waxing moon astrol ཡར་ངོ༌།	= དཀར་ཕྱོགས་ཏེ་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་འཕེལ་དུས།
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weak interaction (force) phys ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར།	= འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་གྱི་

གྱེས་འཐོར་བརྒྱུད་རིམ་འགའ་ཡི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་བའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་

སྦྱོར་དྲག་པའི་འཐབ་སྦྱོར་ལས་ཤུགས་ལྡབ་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེ་བ་གཅིག་གིས་ཆུང་བ་ཞིག

wear and tear acc སྐུལ་ཟད།	= རྒྱུན་གཏན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་ཆས་

དང་ཁར་དངོས་སོགས་རྙིང་ཟད་དུ་འགྲོ་སྟངས།

weather meteor གནམ་གཤིས།	 = ས་གནས་དང་དུས་བྱེ་བྲག་པ་ཅིག་གི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཏེ། ཚ་གྲང་དང༌། མཁའ་རླུང༌། ཉི་མ་འཆར་མིན། ཆར་པ་འབབ་མིན་སོགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས།

weather forecast meteor གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ།	= སང་ངམ་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཇི་འབྱུང་གི་བརྡ་སྟོན།

weathering geog འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན།	= ཉི་མ་དང༌། ཁ་ཆར། རླུང་སོགས་ཀྱིས་བྲག་

རྡོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁ་དོག་གམ་དབྱིབས་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཚུལ།

wednesday astrol རེས་གཟའ་ལྷག་པ།	= རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་བཞི་པ།

weedout adm ཡུར་སེལ་བྱེད་པ།	 = དགོས་མཁོ་མེད་པའམ་གཞན་ལས་ཞན་ཆ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་ཅ་དངོས་སམ་གང་ཟག་གང་ཞིག་ཕྱིར་འབུད་པའམ་ལོགས་སུ་དབྱེ་བ།

week astrol གཟའ་འཁོར།	= ཞག་བདུན་གྱི་དུས་ཡུན།  རེས་གཟའ་སྤེན་པའམ། ཉི་མ་ཕུད་པའི་

ཉིན་གང་རུང་ཞིག རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ།

weekly off reserve adm བདུན་རེའི་ཐོབ་གསེང་གསོག་འཇོག	= ལས་ཁུངས་སོགས་

སུ་ལས་མི་རྣམས་ལ་བདུན་རེའི་ཐོབ་བྱའི་གུང་གསེང་སོགས་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་ཟུར་དུ་ཉར་

གསོག་བྱེད་པ།

weekly report jrn བདུན་རེའི་སྙན་ཐོ།	= དམིགས་བསལ་དུ་བདུན་ཕྲག་གོང་མའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ནས་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་བདུན་

རེའི་འཆར་ཅན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ལས་རིམ་ཞིག

weekly statement pol བདུན་རེའི་བསྒྲགས་གཏམ། = རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་ཡིན་ལ་

གྲོས་ཚོགས་ནང་དྲི་བའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་གཞུང་འཛིན་
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ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པས་ལན་འདེབས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།

weight	phys	ལྗིད། = དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལའམ་བར་སྣང་གི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུང་གཟུགས་

གཞན་ཞིག་གིས་ལྟེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཚུར་འགུག་པའི་ཤུགས།

weightlessness phys ལྗིད་མེད་རང་བཞིན།	 = རང་ལྷུང་གི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་

འདེགས་སྐྱོར་གྱི་ཤུགས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

welfare adm ༡།	བདེ་སྡུག	ཕན་བདེ།	= སྤྱིར་བཏང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལུས་

སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས། ༢།	བདེ་དོན།	རོགས་སྐྱོར།	= སྐྱེ་བོའམ་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

བསྐོང་ཆེད་དུ་གཞུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་རམ། ཡང་ན་ལས་དོན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རོགས་རམ་

མཁོ་སྤྲོད།

welfare state adm,pol བདེ་དོན་རྒྱལ་ཁབ།	= སྲིད་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་དང༌། ཐད་ཀར་

དངུལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་བརྒྱུད་དེ། མངའ་འབངས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། 

སློབ་སྦྱོང༌། དཔལ་འབྱོར་གྱི་བདེ་རྩ་རྣམས་གཞུང་གི་ཐོག་མའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

west phys,geog ནུབ།	= ཉི་མ་ནུབ་པའམ་བཞུད་པའི་ཕྱོགས།

wharf naut གྲུའི་འབབ་སྟེགས།	= མཚོ་དང་གཙང་ཆུའི་གྲུ་ཁར་གྲུའི་དོ་ཆས་འཇུག་འདོན་

བྱེད་སའི་སྡིངས་ཆ།

wheat bot གྲོ།	= འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་འབྲུ་རིགས་ལོ་ཏོག་ཅིག་ཡིན། སྡོང་པོའ་ི

རིང་ཚད་མི་ཊར་ ༢ ཙམ་ཁོག་སྟོང་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་རིང་ལ་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་རེས་མོས་

སུ་སྐྱེ་བའི་སྨད་ཆས་སྡོང་པོ་བཏུམས་པ། སྡོང་པོའ་ིརྩེར་འཆར་བའི་སྙེ་མར་ཨ་ར་འདྲ་བའི་སྤུ་མང་

པོ་ཅན། འབྲུ་གུ་ཆུང་ལ་འཇོང་ནར་མཁྲེགས་ཤིང་སྦོས་པ་ལྟར་ཡོད། མཐའ་གཉིས་སྦོམ་ལ་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་ཤུར་ཁ་ཡོད།

wheatstone bridge phys	ཝིཊ་སི་ཊོན་མཐུད་ཟམ།	= ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འགོག་ཤུགས་

གསུམ་དང༌། གློག་ལམ་གཅིག་དང༌། གློག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཤེས་

རྟོགས་སུ་མ་གྱུར་བའི་འགོག་ཤུགས་ཤིག་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

whip pol ༡།	 ནང་ཁྲིམས་པ།	= ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་གནད་དོན་
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གལ་ཆེའི་རིགས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ། ངེས་པར་དུ་ཚོགས་བཅར་དང་འོས་ཤོག་འཕེན་དུ་འཇུག་

རྒྱུའི་ལས་འགན་ཅན་གྱི་གང་ཟག ༢།	ནང་ཁྲིམས་བཀོད་ཁྱབ། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གང་

ཞིག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐད་འོས་ཤོག་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་

མིན་གྱི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ།

white body phys ཕུང་གཟུགས་དཀར་པོ།	= ངོས་ཤིག་གི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ལ་

མ་ལྟོས་པར་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཅི་ཡང་འཇིབ་འཐེན་མི་བྱེད་པའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱིས་

བཞག་པའི་ཕུང་གཟུགས་ཤིག

white dwarf phys མིའུ་སྐར་ཆུང༌།	འོད་ལྡན་སྐར་ཆུང༌།	= རང་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཐོར་ལྷུང་

དུ་གྱུར་ཅིང༌། བཀྲག་མདངས་ཆུང་ལ༌མི་གསལ་བ། སྟུག་ཚད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རང་གི་འཕེལ་རིམ་

མཐའ་མའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐར་ཆུང་ཞིག

white light phys འོད་དཀར་པོ།	= སྣང་འགྱུར་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་ཐམས་ཅད་ཧ་ལམ་ཁྱབ་

ཤུགས་གཅིག་མཚུངས་ནང་འདུས་པའི་འོད། དཔེར་ན་ཉི་འོད་དམ། ཡང་ན་ཚ་དྲོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནས་འཕྲོ་བའི་འོད་ལྟ་བུའོ།

white melilot	bot	རྒྱ་སྤོས་དཀར་པོ།	= སྔོ་འདི་ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་སྤོས་ཞེས་མེ་ཏོག་སེར་པོ་ལྡན་

པ་དང་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་བས་མེ་ཏོག་མདོག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་མི་མཐོང༌། སྤྱིར་

བཏང་རྒྱ་སྤོས་ཞེས་པ་སྲིབ་ཀྱི་སྤང་ལས་སྐྱེ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་འདི་ནི་སྐྱེ་གནས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་གྲམ་རྡོ་

དང་འདམ་སའི་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཕྱི་རྒྱལ་བས་འདི་རྩ་ངན་ཁོངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཡུན་

རིང་བསྟེན་ན་མི་འཕྲོད་པར་བཤད།

white mulberry bot དར་ཤིང༌།	= འདི་ནི་ལོ་ལྷུང་གི་ཤིང་སྨན་སྡོང་པོ་རིང་ལ་མི་ཊར་ ༣ 

ནས་ ༡༥ ཙམ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། སྡོང་པོ་ཁ་དོག་ནག་སྨུག་ལ་རྩུབ་ཤ་ཅན། ལོ་མའི་དབྱིབས་ངེས་

མེད་མཐུག་ལ་སྨད་ཆ་སྦོམ་ཞིང་ཉ་ག་ཆ་སྙོམས་མེད་པ་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། ལོ་མའི་ངར་པ་

གྱེས་མཚམས་ནས་མེ་ཏོག་ཤར་བ་ཡིན། ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་འབྲས་བུ་ཆུན་པོར་སྐྱེ་བ་ཡིན།

white paper pol ཡིག་ཆ་དཀར་པོ། = སྲིད་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པ་གཏན་

འབེབས་མ་བྱས་སྔོན་དུ། དེའི་གནས་ཚུལ་དང་འཆར་གཞི་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

པའི་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ།
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wholesaler	com	སྡེབ་ཚོང་རྒྱག་མཁན།	སྡེབ་ཚོང་པ།	= ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ནས་

ཚོང་ཟོང་འཕོན་ཆེན་ཉོ་ཚོང་རྒྱག་མཁན།

wildcat strike econ རང་འཚམས་ངོ་རྒོལ། = ངལ་རྩོལ་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་གི་ལས་སྣེ་

འགན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པར་ལས་མི་རྣམས་ནས་

རང་མོས་ཀྱིས་ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་གི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས།

wild pansy bot རིགས་གསུམ་མགོན་པོ།	(	རི་སྐྱེས།	)	= མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་རེ་རེར་ཚོན་

མདོག་མི་གཅིག་པ་གསུམ་ཅན་གྱི་རིགས། འདབ་གདན་ལས་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་ཆེས་རིང་བ། 

མདོག་མུ་མེན་ཤས་ཆེ་བ་ལ་རི་སྐྱེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང། དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་

ཞིང་སྐྱེས་ཞེས་ཟེར་རོ།

wind power phys ༡།	རླུང་གློག	= རླུང་གི་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་གློག་འདོན་རླུང་འཁོར་གྱིས་

སྤེལ་བའི་གློག ༢།	རླུང་ཤུགས། = གློག་འདོན་རླུང་འཁོར་གྱིས་གློག་ཐོན་སྤེལ་བྱེད་ཕྱིར་བཀོལ་

བའི་རླུང་གི་ཤུགས།

window dressing com ༡།	ཚོང་ཆས་སྒྲིག་རྩལ།	= སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོ་སྣང་འགུག་ཆེད་ཚོང་

ཁང་གི་ཤེལ་སྒྲོམ་ནང་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་འགྲིག་ཤོམ་ལེགས་པར་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ། ༢།	མེ་ལོང་

ནང་གི་སྒྲིག་གཤོམ།	= གཞན་གྱིས་ལྟ་སྣང་མཐོང་ཕྱོགས་ལ་མཛེས་པོ་དང་བློ་ལ་འབབ་པོ་ཡོང་

ཆེད་ཙམ་ལས་དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མི་སྟོན་པའི་བྱ་གཞག

window envelope comn སྒེའུ་ཁུང་ཡིག་སྐོགས།	  = ཡིག་སྐོགས་ནང་བཅུག་པའི་དངོས་

པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཀོད་པའི་ཁ་བྱང་ཕྱིར་མཐོང་ཐུབ་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཡིག་

སྐོགས་ཤིག

window-shopping com སྒེའུ་ཁུང་མིག་སྐོར།	= ཉོ་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་གང་ཡང་མེད་པར་ཚོང་

ཁང་གི་ཤེལ་སྒྲོམ་དུ་བསྒྲིགས་པའི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

wireless local area network compt.sc ནང་ཁུལ་སྐུད་མེད་དྲ་རྒྱ།	ས་གནས་སྐུད་མེད་

དྲ་ལམ།	= རྒྱང་ཐག་ཉེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཞིག་གི་ཀམ་པུ་ཊར་རྣམས་འབྲེལ་མཐུད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། 

ཟློས་ཕྱོད་མཐོ་བའི་རླུང་འཕྲིན་བརྡ་སྦྱོར་བཀོལ་བའི་ཉེ་གནས་ས་ཁུལ་གྱི་དྲ་ལམ་མ་ལག་ཅིག

wireless set comn སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན།	= ཕྱི་ལས་གློག་སྐུད་མཐུད་མི་དགོས་པར་རླུང་
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འཕྲིན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལན་བརྡ་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་

འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

wireless telegraphy comn སྐུད་མེད་ཏར་ཆས། = གློག་སྐུད་བཀོལ་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་རླུང་

འཕྲིན་བརྡ་སྦྱོར་བཀོལ་ཏེ་ཏར་འཕྲིན་གཏོང་ཐབས་ཤིག

wisdom tooth anat མཐའ་སོ།	སྦུག་སོ། = ཡ་མགལ་དང་མ་མགལ་གཉིས་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་སྐྱེས་

པའི་མཐའི་སོ་ཆུང་བཞིའི་མིང་སྟེ། བརྟན་སོ་སོ་གཉིས་པོ་ནས་མཐའ་མར་ ( དར་མ་ལོ་ ༡༦ ནས་ 

༢༡ བར་དུ་ )སྐྱེས་པའི་སོ་ཡིན།

withdrawal com འདོན་ཁྲ།	= རང་གི་དངུལ་ཁང་བཅུག་ཁྲ་ནས་དངུལ་འདོན་པའི་བྱ་གཞག

withdrawal slip com འདོན་ཁྲའི་ཤོག་འཛར།	= དངུལ་གྱི་བདག་པོས་དངུལ་ལེན་སྐབས་

དངུལ་ཁང་ལ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཤོག་འཛིན་ཞིག

work phys རྩོལ་བ།	= དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བབས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང༌། དེས་རྒྱང་ཐག་ཇི་

ཙམ་འགུལ་བ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་པོ་དེའི་སྒྱུར་ཐོབ།

work horse  xx ༡།	སྙིང་རུས་ཅན།	= སེམས་ཤུགས་སམ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོའ་ིངང་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན། ༢།	ཐུབ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ།	= འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་

ཡོད་པའི་དངོས་པོ།

work stoppage adm ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག = བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་

ཀའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྱོ་པོ་དང་གླ་ཕོགས་དམའ་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚང་མས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

workbook ༡།	edu	སྦྱོང་དེབ།	= སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་སྦྱོང་ཚན་དང་དེ་དག་

གི་ལན་འབྲི་སའི་སྟོང་ཆ་ཡོད་པའི་དེབ་ཅིག ༢།	adm	ལས་དེབ། = གང་བྱས་ཟིན་པའམ་བྱེད་

འཆར་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་ཐོ་འགོད་བྱེད་སའི་དེབ།

work-energy theorem phys རྩོལ་ནུས་རྣམ་གཞག = དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བྱས་པའི་

རྩོལ་བ་དེ་དངོས་པོ་དེར་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་དང་མཚུངས་པར་འདོད་ཚུལ།

workfare econ ལས་དོད་འཚོ་སྣོན། = གཞུང་གིས་ལས་མེད་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཚོགས་པའི་

ལས་ཀ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དེའི་ལས་ཚབ་ཏུ་ཟས་གོས་འཚོ་ཆེད་ཀྱི་དངུལ་
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སོགས་སྤྲོད་ཚུལ་གཞུང་གི་ལས་རིམ་ཞིག

workhouse soc ལྟོ་ལས་ཁང༌།	= དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་པ་དང༌། དེ་

དག་གི་གླ་ཕོགས་མེད་པའི་ལས་རྩོལ་གྱི་ལན་དུ་ཁ་ཟས་ཙམ་སྦྱིན་པའི་གནས།

working capital econ,com འཐབ་ལེན་མ་རྩ།	= ཚོང་ལས་ལྟ་བུ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་

ཚོང་ཁང་དང་ཡོ་ཆས་སོགས་ཉོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་ཚོང་ལས་མུ་མཐུད་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་དངུལ་

འབོར་ཞིག

working class soc ངལ་རྩོལ་གྲལ་རིམ།	= སྤྱི་ཚོགས་ནང་དངུལ་འབོར་དང་དབང་ཆ་སོགས་

དེ་ཙམ་མེད་པར་རྒྱུན་གཏན་ངལ་རྩོལ་ལས་རིགས་སུ་འཇུག་པའི་སྡེ་ཁག

working paper	adm	༡།	ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ།	= འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་པ་

གང་ཞིག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་དཔྱད་

ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ། ༢།	གླ་འཐུས་ཆོག་མཆན།	= རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་

ལ་གླ་ཕོགས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག

working party soc ལས་དོན་ཚོགས་པ།	= དཀའ་གནད་དམ་གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ལམ་སྟོན་བྱེད་པོར་འདེམས་སྒྲུག་

བྱས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

workload econ ལས་འབོར།	= སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཚུད་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་ཀའི་འབོར་ཚད།

workshop	༡།	com	ལས་གྲ།	བཟོ་ཁང༌།	= འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆ་སོགས་བེད་སྤྱད་པའི་སྒོ་

ནས་དངོས་པོ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན་ནམ། ཡང་ན་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་སའི་གནས། ༢།	edu	ཟབ་སྦྱོང༌།	= 

གནད་དོན་ནམ་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་དང་

ཉམས་མྱོང་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་གྲོས་སྡུར་དང་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་

འདུས་ཚོགས།

wormhole phys འབུ་ཁུང༌།	= ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་གནས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

ཤིག་གི་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་གནས་པའི་ཆ་ཤས་ཕན་ཚུན་མཐུད་བྱེད་དུ་བཤད་པའི་བརྟག་པ་

མཐའ་བཟུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག
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wrinkle physiol གཉེར་མ།	= པགས་པའི་སུལ་མ་སྟེ་འདུས་པའམ། འཁུམས་པའམ་བརྩེགས་

པའི་རི་མོ།

wrist anat མཁྲིག་མ།	= ལག་མགོ་དང་ལག་ངར་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་ཀྱི་མིང༌།

writ	law	ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་བཀའ་

བཀོད་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

X x

xenon chem ཛེན་རླུང༌།	= ལྕི་ལ་ཁ་དོག་བྲལ་བ། རྫས་གཞན་དང་བསྡེབས་ན་རྣམ་པ་མི་འགྱུར་

བའི་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་རྫས། ཁ་རླུང་ནང་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་ཞིག  རྡུལ་གྲངས། ༥༤  

མཚོན་རྟགས། Xe  

xerophyte bot སྐམ་སྐྱེས་རྩི་ཤིང།	= ཧ་ཅང་སྐམ་སར་སྐྱེ་འཕེལ་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང། 

x-ray phys ༡།	ཨེག་སི་འཕྲོ་འོད།	= འོད་ཟེར་ཕྲ་བོའ་ིཁྱབ་འགྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་

གསལ་ནང་གསལ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་འབིག་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཀྱི་གློག་པར་

རྒྱག་ཐུབ་པའི་འོད་ཟེར་ཞིག ༢།	གློག་པར།	= འོད་ཟེར་ཕྲ་མོའ་ིནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་པོའ་ི

ནང་གི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་པར་རྒྱག་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག  

Y y

yard ༡།	 archit	 སྒོ་ར།	 = ཁང་པའི་ཕྱིའི་ས་སྟོང་རྩིག་པས་མཐའ་ནས་བསྐོར་བ་ཞིག 

༢།	math	འདོམ་ཕྱེད།	སྒ་ཇི།	= ཕི་ཊི་གསུམ་སམ་ཧ་ལམ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༩༡་༤ དང་

མཉམ་པའི་རིང་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

yawn physiol གཡལ་སྟོང༌།	གླལ་བ། = རླུང་ནད་ལྡང་པའི་རྟགས་ཤིག་སྟེ། ཁ་གདངས་ཤིང་སྐད་

སྒྲ་དང་བཅས་དབུགས་ཕྱིར་འབྱིན་པའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག
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yearbook  ༡།	 xx ལོ་དེབ།	= དམིགས་བསལ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིལོ་སྔོན་མའི་གལ་

ཆེའི་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲར་འཁོད་པའི་ལོ་ལྟར་ཐེངས་རེ་པར་འགྲེམས་བྱེད་པའི་

དེབ་ཅིག ༢།	 edu སློབ་མཐའི་ལོ་དེབ།	= མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་མཐའ་མ་ཐོན་

མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་སོགས་ལ་ཕྱི་མིག་

དང་དྲན་གསོའ་ིཆེད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དེབ།

year-sign astrol ལོ་རྟགས།	= ལོ་སོ་སོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་བྱི་བ་ནས་ཕག་བར་བཅིུས་

གང་རུང༌།

yield ༡།	econ	ཐོན་འབབ་བྱུང་བ། = ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དམ་ཚོང་གི་ཁེ་སྤོགས། ཡང་ན་ལས་

དོན་གང་ཞིག་གི་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུ་ལེགས་པར་འདོན་པ། ༢།	psycho	བསམ་ཤེས་

བྱེད་པ།	 = རང་ཉིད་བྱེད་འདོད་མེད་པའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱེད་པའམ་

གཞན་གྱིས་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་མི་བྱེད་པ། ༣།	 soc	ཕམ་ཁུར་བ།	མགོ་སྒུར་བ།	= རྒྱལ་

ཁབ་བམ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་བདག་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཁུལ་ལམ་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གཞན་

གྱིས་གནོན་ཤུགས་འོག་ཕམ་པའམ་གཞན་ལ་བློས་གཏོང་བྱེད་པ།

youth training scheme soc གཞོན་སྐྱེས་སྦྱོང་བརྡར་འཆར་གཞི།	= ལས་མེད་གཞོན་

སྐྱེས་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་

ཐབས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་འཆར།

Z z

zeal psycho དང་ཞེན།	དང་བ།	= ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་འདོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་

སྤྲོ་སེམས་དང་ངར་ཤུགས།

zebra crossing trans འཕྲེད་བཅད་རྐྱང་ལམ།	= སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ལམ་འཕྲེད་བཅད་

རྐང་བགྲོད་བྱེད་ས་དཀར་ནག་ཐད་གཤིབ་ཏུ་བཀོད་པའི་ཐིག་རྟགས་ཤིག

zenith	༡།	geog	དགུང་སྔོན་གྱི་དབྱིངས།	= རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་བོའ་ིཐད་ཀྱི་སྟེང་ཕྱོགས་ཏེ། མཁའ་

དབྱིངས་སུ་ཉི་མའམ་ཟླ་བའི་རྒྱུ་ལམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གནས།	༢།	adm	ཡང་རྩེ།	= དངོས་པོའམ་བྱ་
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གཞག་གང་ཞིག་གི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སམ་གྲུབ་འབྲས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས། 

zinc chem	ཏིག་ཚ།	ཏི་ཚ།	= ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱ་དང༌། ཆག་གྲུམ་སླ་ཡང་ཚ་བོར་བརྡུང་ཆོག་ལ། འོད་

འཕྲོ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༣༠ མཚོན་རྟགས། Zn

zodiacal day	astrol ཁྱིམ་ཞག = བོད་རྩིས་རིག་པའི་ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བསྟན་

པའི་ཁྱིམ་ཞག་སྟེ། ཉི་མས་ལུག་ཁྱིམ་ལ་སོགས་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྐོར་བ་ལན་གཅིག་རྒྱག་པར་

ཁྱིམ་ཞག ༣༦༠ འགོར་བ་ལས་ཞག་གཅིག་གི་ཚད།

zoom lens mech འཐེན་ཤེལ།	འཐེན་ཛུམ་དང་ཤེལ།	= དཔར་རྒྱག་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་དེའི་

གཟུགས་བརྙན་དེའི་ཉེ་རིང་སྒྲིག་པར་མཁོ་བའི་དྭངས་ཤེལ་ཞིག

zucchini = marrow  ལ་ལྟོས།

zygomatic bone anat མཁུར་ཚོས་རུས་པ།	= གདོང་གི་མཁུར་ཚོས་གཡས་གཡོན་གཉིས་

ཀྱི་འབུར་ཆའི་རུས་པ། །།
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PRINCIPLES FOR EVOLUTION OF TERMINOLOGY APPROVED 
BY THE COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Education)

GOVERNMENT OF INDIA

1.  ‘International terms’ should be adopted in their current English forms, 
as far as possible, and  transliterated in Hindi and other Indian Languag-
es according to their genius. The following should be taken as examples 
of international terms:
a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbondiox-

ide etc.
b) Units of weights, measures and physical quantities e.g. dyne, calo-

rie, ampere etc.
c) Terms based on proper names e.g. marxism (Karl Marx), braille 

(Braille),  boycott (Capt. Boycott), guillotine (Dr. Guillotin), 
gerrymander (Mr.  Gerry), ampere (Mr. Ampere), fahrenheit scale 
(Mr. Fahrenheit), etc.

d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology, Ge-
ology, etc.

e) Constants, e.g.; π,g,  etc.
f) Words like Radio, Petrol, Radar, Electron, Proton, Neutron, etc., 

which have gained practically world-wide usage
g) Numerals, symbols, signs and formulae used in mathematics and 

other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc. (Letters used in math-
ematical operations should be in Roman or Greek alphabets)

2.  The symbols will remain in international form written in Roman script, 
but abbreviations may be written in Nagari and standardised form, spe-
cially for  common weights and measures, e.g. the symbol ‘cm’ for cen-
timeter will be used as such in Hindi, but the abbreviation in Nagari may 
be ls.eh. This will  apply to books for children and other popular works 
only, but in standard  works of science and technology, the inter-
national symbols only, like cm., should be used. 
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3.  Letters of Indian scripts may be used in geometrical figures e.g., d, [k, x    
or v, c, l but only letters of Roman and Greek alphabets should be used 
in trignometrical relations e.g., sin A, cos B etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of meaning 
and easy intelligibility should be born in mind. Obscurantism and purism 
may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all Indian 
languages by selecting terms:
a) common to as many of the regional languages as possible, and
b) based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages for cer-
tain technical words of common use, as rkj for telegraph/telegram, egk}hi 
for continent, Mkd for post etc., should be retained.

8. Such loan words from English, Portuguese, French etc., as have gained 
wide currency in Indian languages should be retained e.g., ticket, signal, 
pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari Script: The trans-
literation of English terms should not be made so complex as to neces-
sitate the introduction of new signs and symbols in the present Devana-
gari characters. The Devanagari rendering of English terms should aim 
at maximum approximation to the standard English pronunciation with 
such modifications as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender: The International terms adopted in Hindi should be used in the 
masculine gender, unless there are compelling reasons to the contrary.

11. Hybrid formation: Hybrid forms in technical terminologies e.g., xjafVr 
for ‘guaranteed’ Dykfldh for ‘classical’, dksM+dkj for ‘codifier’, etc., are nor-
mal and natural linguistic phenomena and such forms may be adopted 
in practice keeping in view the requirements for technical terminology, 
viz., simplicity, utility and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms: Complex forms of Sandhi may be 



568ཟུར་སྦྱར་དང་པོ།། Appendix I

avoided and in cases of compound words, hyphen may be placed in be-
tween the two terms, because this would enable the users to have an easi-
er and quicker grasp of the word structure of new terms. As regards,vkfno`f} 
in Sanskrit-based words, it would be desirable to use vkfno`f} in prevalent 
Sanskrit tatsama words e.g., O;kogfjd, yk{kf.kd etc. but may be avoided in 
newly coined words.

13. Halanta: Newly adopted terms should be correctly rendered with the use 
of ‘hal’ wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna: The use of vuqLokj may be preferred in place of 
iape o.kZ, but in words like ‘lens’, ‘patent’ etc., the transliteration should be  
ysUl] is VsUV and not  ysal]isVsaV or is Vs.V.
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རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཐ་སྙད་

གཏན་འབེབས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཁག

(བོད་བསྒྱུར་རགས་བསྡུས།)

༡། རྒྱལ་སྤྱིའི་མིང་ཚིག་གང་འོས་པ་རྣམས་ཡོངས་ཁྱབ་ཨིན་ཚིག་རང་སོར་འཇོག་རྒྱུ་དང་ཧིན་

དིའམ་ཡང་ན། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་གཞན་སོ་སོའ་ིརང་གཤིས་ལྟར་གྱི་སྒྲ་སྒྱུར་གཤམ་གསལ་

ལྟར་བྱ་རྒྱུ།

ཀ ཁམས་རྫས་དང་འདུས་རྫས་ཀྱི་མིང༌། དཔེར་ན། hydrogen, carbon dioxide ལྟ་བུ་དང༌།

ཁ ཚད་འཇལ་བའི་མིང་ཚིག  dyne, calorie, ampere (km, kg) སོགས།

ག གང་ཟག་དང་ཡུལ་ལུང་སོགས་ཀྱི་དངོས་མིང་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག  marxism 

(Karl Marx), braille (Braille), boycott (Capt. Boycott), guillotine (Dr. Gullotine), 

gerry-mander (Mr. Gerry), ampere (Mr. Ampere), fahrenheit scale (Mr. Fahrenheit), 

etc.

ང མིང་ཟུར་གཉིས་བསྡེབས་པའི་ཐ་སྙད། botany, zoology, geology.

ཅ འགྱུར་མེད་མཚོན་རྟགས་ π,g, ལྟ་བུ།

ཆ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཚིག  radio, petrol, radar, electron, proton, neu-

tron.

ཇ རྩིས་དང་ཚན་རིག་ཁག་གི་གྲངས་དང༌། མཚོན་རྟགས། རྟགས། ཆོ་ག་སོགས་དཔེར་ན། 

sin, cos, tan, log  སོགས་དང་(དེ་མཚུངས་རྩིས་རིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ 

Roman, Greek གང་རུང་ཡིན་དགོས)
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༢། ཚད་འཇལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚོན་རྟགས། cm ལྟ་བུ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་འབྲི་དགོས་ཀྱང༌། བསྡུས་

ཡིག་རྣམས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ན་ག་རི་ཡི་གེར་ ls.eh. ལྟ་བུ་འབྲི་ཆོག འོན་ཀྱང་འདི་

དག་བྱིས་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་ཙམ་ལས་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་

སོགས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་འབྲི་རྩོམ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚོན་རྟགས་ཏེ། cm  ཁོ་ན་འབྲི་དགོས།

༣། ཐིག་རྩིས་ཀྱི་བཀོད་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ཡིག་རིགས་ནས་ d, [k, x  འམ་  v, c, l  ལྟ་བུ་

འབྲི་ཆོག་ཅིང༌། ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག་ཏུ་དཔེར་ན། sin A, cos B ལྟ་བུ་རོ་མན་ཡི་གེ་ཁོ་ན་

འབྲི་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

༤། འཆར་སྣང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་སྤྱིར་བཏང་དོན་སྒྱུར་བྱེད་དགོས།

༥། ཧིན་དི་སྐད་དོད་གདམ་སེལ་སྐབས་སྟབས་བདེ་བ། དོན་མི་འཁྲུལ་བ། གོ་རྟོགས་སླ་བ་

བཅས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་ལ། རྙིང་ཞེན་མཁྲེགས་བཟུང་གི་འདུ་ཤེས་སྤོང་དགོས།

༦། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་ཁག་གི་ཐ་སྙད་གཅིག་མཐུན་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ། 

ཀ རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་གང་མང་ནང་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང༌། 

ཁ ལེགས་སྦྱར་གྱི་བྱིངས་ལ་གཞི་བཅོལ་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས།

༧། སྤྱིར་བཏང་བཀོལ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རང་སྐད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་དཔེར་ན། telegraph/telegram ལ་ rkj 

དང་ continent  ལ་ egk}hi] post  ལ་ Mkd] ལྟ་བུ་རྣམས་རང་སོར་འཇོག་རྒྱུ།

༨། ཨིན་ཇི་དང༌། པོར་ཅུ་གི ཕི་རེན་ཅི་སོགས་སྐད་ཡིག་གཞན་ནས་གཡར་བའམ་སྒྲ་རང་སོར་

བཞག་པའི་ཚིག་བཀོལ་ཁྱབ་ཆེ་བ་དཔེར་ན། ticket, signal, pension, police, bureau, restau-

rant, deluxe ལྟ་བུ་རྣམས་རང་སོར་འཇོག་རྒྱུ།

༩། རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་ཆད་རང་སོར་བཞག་པ་རྣམས་དེབ་ན་ག་རི་ཡི་གེར་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས། 

ཚད་ལྡན་གྱི་སྒྲ་གང་ཉེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི་ཕལ་མོ་ཆེར་གྲགས་ཆེ་བ་དང་

བསྟུན་ཏེ་སྟབས་གང་བདེ་བྱེད་པ་ལས། སྒྲ་རྟགས་གསར་བ་མང་པོ་སྣོན་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ།

༡༠། དགོས་གལ་དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་ཆད་རང་སོར་བཞག་པ་རྣམས་

ཕོ་ཚིག་ཁོ་ནར་འབྲི་རྒྱུ།

༡༡། ཕྱེད་ཕྱེད་འབྲེལ་གྱི་ཐ་སྙད་དཔེར་ན། xjafVr = guaranteed, Dykfldh = classical, dksM+dkj = 

codifier  སོགས་སྐད་ཀྱི་རང་འགྲོས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པས། སྟབས་བདེ་བ་དང༌། བེད་སྤྱོད་
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ཆེ་བ། ཡིག་ཚོགས་ཆུང་བ་བཅས་ལ་རྩ་འཛིན་གྱིས་བརྡ་ཆད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ།

༡༢། བརྡ་ཆད་གསར་བཟོའ་ིསྐབས་དགོས་མེད་མགོ་རྙོག་ཆེ་བའི་ཚིག་བསྡུད་དང་བསྡུས་ཚིག་

སོགས་མི་དགོས་པར། མཉམ་དུ་སྡེབ་རྒྱུའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྱིའི་དབར་སྦྲེལ་རྟགས་

-བཀོད་ན་ཤེས་རྟོགས་སླ་བར་ཕན་ངེས།

༡༣། རང་སོར་བཞག་པའི་ཚིག་གསར་པ་རྣམས་ལ་སྒྲ་བཙན་པའི་ཕྱིར་སྲོག་མེད་ཀྱི་རྟགས་གང་

ལ་ཅི་འོས་རྒྱག་དགོས།

༡༤། རྗེས་སུ་ང་རོ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་གདམ་ཁ་བཟང་ཡང་ lens  དང་ patent  སོགས་འབྲི་སྐབས་ 

ysal]isVsaV] isVs.V མིན་པར་ ysUl] isVsUV ལྟ་བུ་འབྲི་དགོས།།
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GENERAL GUIDELINES FOR CREATING TECHNICAL TERMS

 1.  A term should have only one technical meaning, preferably—precision 
of meaning.

 2.  A concept should have only one term to refer to it.
 3.  Related concepts should have related/similar terms
 4.  Similar concepts should have similar terms
 5.  A term should preferably have similar forms in related (major) languag-

especially Indian languages
 6.  A term should be flexible to develop further terms out of it
 7.  Terms have greater derivational potentialities should be preferred
 8.  Terms should be simple and enphonious—easy to understand and use.
 9.  A term should be transparent (self explanatory) to the extent possible
10.  There should be consistency in terms of a given branch of knowledge
11.  A term should be short ( precise) and incorporate the salient features of  

meaning; long compounds  should be avoided
12.  Colloquial and regional language sources may be explored and given 

due  weight for coining terms
13.  Classical sources may be exploited for coining terms
14.  Existing words of the language must be tested
15.  Before being finally accepted, a term should be tested with the issues
16.  International terms may be borrowed with necessary modifications to 

suit the phonalogical and morphological structure of the language.
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ཁམས་རྫས་དུས་འཁོར་རེའུ་མིག
Periodic Table of Elements

རྡུལ་གྲངས། ཁམས་རྫས། མཚོན་རྟགས། བོད་བརྡ།

1 Hydrogen H ཡང་རླུང༌།

2 Helium He ཧེ་ལི་ཡམ།

3 Lithium Li ལི་ཐི་ཡམ།

4 Beryllium Be བེ་རི་ལི་ཡམ།

5 Boron B ཚ་ལ་ནག་པོ།

6 Carbon C ནག་རྫས། ཀར་བོན།

7 Nitrogen N ཟེ་རླུང༌།

8 Oxygen O སྲོག་འཛིན་རླུང༌། འཚོ་རླུང༌།

9 Fluorine F ཕུ་ལོ་རིན།

10 Neon Ne ནེ་རླུང༌།

11 Sodium Na བུལ་རྫས།

12 Magnesium Mg དཀར་གཡའ།

13 Aluminium Al ཧ་ཡང༌།

14 Silicon Si སི་ལི་ཀོན།

15 Phosphorus P འོད་ཀྱི་མ་མ། 

16 Sulphur S མུ་ཟི།

17 Chlorine Cl ཚྭ་རླུང༌།

18 Argon Ar ཨར་གོན། གཉུག་རླུང༌།

19 Potassium K དུག་སེལ་དཀར་པོ།
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20 Calcium Ca དཀར་ཤམ། ཅོང་ཞི།

21 Scandium Sc སི་ཀན་ཌི་ཡམ།

22 Titanium Ti ཊཻ་ཊཻ་ནི་ཡམ།

23 Vanadium V ཝེ་ནི་ཌི་ཡམ།

24 Chromium Cr ཀོ་ལྕགས།

25 Manganese Mn མེང་ལྕགས།

26 Iron Fe ལྕགས།

27 Cobalt Co ཀོ་བཱལ།

28 Nickel Ni གཤའ་ཚེ། གཤའ་དཀར།

29 Copper Cu ཟངས།

30 Zinc Zn ཏི་ཚ།

31 Gallium Ga གྷེ་ལི་ཡམ། 

32 Germanium Ge ཇར་མེ་ནི་ཡམ།

33 Arsenic As བ་བླ།

34 Selenium Se སེ་ལེ་ནི་ཡམ།

35 Bromine Br བུརོ་མིན།

36 Krypton Kr སྦས་རླུང༌།

37 Rubidium Rb རུ་བི་ཌི་ཡམ།

38 Strontium Sr སྟྲོན་ཤམ།

39 Yttrium Y ཡི་ཊ་རི་ཡམ།

40 Zirconium Zr ཛིར་ཀོ་ནི་ཡམ།

41 Niobium Nb ནེའོ་བི་ཡམ།

42 Molybdenum Mo མོ་ལི་བ་ཌི་ནམ།

43 Technetium Te ཊེག་ཎེ་ཤི་ཡམ།

44 Ruthenium Ru རུ་ཐེ་ནི་ཡམ།
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45 Rhodium Rh རོ་ཌི་ཡམ།

46 Palladium Pd པ་ལེ་ཌི་ཡམ།

47 Silver Ag དངུལ།

48 Cadmium Cd ཏི་ཚྭ་སྐྱེས། ཁེ་ཌ་མི་ཡམ།

49 Indium In མཐིང་ལྕགས།

50 Tin Sn ལྕགས་ཀྲིན།

51 Antimony Sb མིག་སྨན།

52 Tellurium Te ཊེ་ལུ་རི་ཡམ།

53 Iodine I ལྦ་ཚྭ།

54 Xenon Xe ཛེན་རླུང༌།

55 Cesium Cs སེ་སི་ཡམ།

56 Barium Ba བེ་རི་ཡམ།

57 Lanthanum La ལེན་ཐེ་ནམ།

58 Cerium Ce སེ་རི་ཡམ། ས་ལྷའི་གཡང་རྫས།

59 Praseodym-
ium Pr པ་རཱ་སིའོ་ཌི་མི་ཡམ།

60 Neodymium Nd ནིའོ་ཌི་མི་ཡམ།

61 Promethium Pm པོར་མེ་ཐི་ཡམ།

62 Samarium Sm ས་མ་རི་ཡམ།

63 Europium Eu ཡུ་རོ་པི་ཡམ།

64 Gadolinium Gd གད་དོ་ལི་ནི་ཡམ།

65 Terbium Tb ཏཱར་བི་ཡམ།

66 Dysprosium Dy ཌེ་པོར་སི་ཡམ།

67 Holmium Ho ཧོལ་མི་ཡམ།

68 Erbium Er ཨེར་བི་ཡམ།
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69 Thulium Tm ཐུ་ལི་ཡམ།

70 Ytterbium Yb ཡི་ཊར་བི་ཡམ།

71 Lutetium Lu ལུ་ཊེ་ཤི་ཡམ།

72 Hafnium Hf ཧབ་ནི་ཡམ།

73 Tantalum Ta ཏན་ཏ་ལམ།

74 Tungsten W ཊང་སི་ཊན།

75 Rhenium Re རེ་ནི་ཡམ།

76 Osmium Os ཨོ་སི་མི་ཡམ།

77 Iridium Ir ཨི་རི་ཌི་ཡམ།

78 Platinum Pt གསེར་དཀར་པོ།

79 Gold Au གསེར།

80 Mercury Hg དངུལ་ཆུ།

81 Thallium Tl ཐེལ་ལི་ཡམ།

82 Lead Pb ཞ་ཉེ།

83 Bismuth Bi བི་སི་མ་ཐ།

84 Polonium Po པོ་ལོ་ནི་ཡམ།

85 Astatine At ཨསེ་ཊེ་ཊིན།

86 Radon Rn ངབ་རླུང༌།

87 Francium Fr ཕ་རཱན་སི་ཡམ།

88 Radium Ra རེ་ཌི་ཡམ།

89 Actinium Ac ཨེག་ཊི་ནི་ཡམ། 

90 Thorium Th ཐོ་རི་ཡམ།

91 Protactinium Pa པུ་རོ་ཊེག་ཊི་ནི་ཡམ།

92 Uranium U ཡུ་རེ་ནི་ཡམ། 

93 Neptunium Np མཚོ་ལྷའི་ནོར་བུ།
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94 Plutonium Pu པུ་ལུ་ཊོ་ནི་ཡམ།

95 Americium Am ཨ་མེ་རི་སི་ཡམ། 

96 Curium Cm ཁྱུ་རི་ཡམ།

97 Berkelium Bk བར་ཀེ་ལི་ཡམ།

98 Californium Cf ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡམ།

99 Einsteinium Es ཨེན་སེ་ཊཻན་ནི་ཡམ།

100 Fermium Fm ཕར་མི་ཡམ།

101 Mendelevium Md མེན་ཌེ་ལེ་ཝི་ཡམ།

102 Nobelium No ནོ་བེ་ལི་ཡམ།

103 Lawrencium      Lw/Lr ལཱ་རེན་སི་ཡམ།

104 Rutherfor-
dium Rf རུ་ཐར་ཕོར་ཌི་ཡམ།

105 Dubnium Db ཌབ་ནི་ཡམ།

106 Seaborgium Sg སཱི་བོར་ཇི་ཡམ།

107 Bohrium Bh བོ་རི་ཡམ།

108 Hassium Hs ཧ་སི་ཡམ།

109 Meitnerium Mt མཱིད་ནེ་རི་ཡམ།

110 Darmstadtium Ds དརྨ་སེ་ཏེད་ཤི་ཡམ།

111 Roentgenium Rg རོན་གེ་ནི་ཡམ།

112 Ununbium Uub ཁམས་རྫས་ ༡༡༢ པ།

113 Ununtrium Uut ཁམས་རྫས་ ༡༡༣ པ།

114 Ununquadium Uuq ཁམས་རྫས་ ༡༡༤ པ།

115 Ununpentium Uup ཁམས་རྫས་ ༡༡༥ པ།

116 Ununhexium Uuh ཁམས་རྫས་ ༡༡༦ པ།
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༡ འཇོང་དབྱིབས། ༢ མདུང་དབྱིབས། ༣ སྙིང་དབྱིབས། ༤ སྒོང་དབྱིབས།

༥ སྒོང་གཟུགས་ལྡོག་མ།  ༦ མཁལ་གཟུགས། ༧ ཁྱེམ་བུའི་དབྱིབས་ཅན། ༨ ལི་ཡར་དབྱིབས།

༩ མདའ་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན། ༡༠ ཕུབ་དབྱིབས། ༡༡ སོག་དབྱིབས། ༡༢ མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན།

༡༣ རྩེ་སྙུང༌། ༡༤ རྩེ་རྡུམ།  ༡༥ སྦར་དབྱིབས། ༡༦ རྩེ་མོ་སྙུང་རིང༌།

༡༧ ལོ་མ་མགོ་ཉག ༡༨ མཇུག་འདྲ་ཆ་ལྡན། ༡༩ རྩེ་རྣོན། ༢༠ གཙུག་རྣོན་ཕྲ་མོ།

༢༡ རྩེ་ཉག  ༢༢ སྙིང་གཟུགས་ལྡོག་མ། ༢༣ ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན།  ༢༤ ལྕེ་དབྱིབས།

༢༥ མདུང་གཟུགས་ལྡོག་མ། ༢༦ འཇོང་ནར།  ༢༧ སྒྲོ་དབྱིབས།   ༢༨ ཁབ་དབྱིབས།

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

16 17 18 19
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༼ཀ༽

ཀ་ཀོ་ལ་སྨུག་པོ།  88

ཀ་ཐིག  117

ཀ་ཐིག་འབྲི་རྩོམ་པ།  117

ཀ་པེད་ཏིག་མོ།  74

ཀ་བ་བཞི།  34

ཀ་བ་བཞི།  99

ཀམ་པ་ཎི་ནང་ཁུལ་བུ་ལོན།  264

ཀམ་པུ་ཊར།  121

ཀར་རྡུལ་གྱི་གློ་གཉན།  93

ཀར་བོན་རྒྱུན་འཁོར།  98

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་རྐྱང་ལྡན།  98

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན།  98

ཀར་བོན་ལོ་རྩིས།  98

ཀི་ལོ་ཝོལཊ། ཝོལཊ་སྟོང་ཚར།  276

ཀུན་བཏུས། ཕྱོགས་བཏུས།  166

ཀུན་སློང༌།  315

ཀུན་སློང་མེད་པའི། འདུན་པས་མ་བཟུང་བའི།  267

ཀེ་ཏུ།  149

ཀེ་བིན།  92

ཀེག་རྩིས།  51

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གཉིས་པ།  275

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་དང་པོ།  275

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གསུམ་པ།  275

ཀེའུ་ཚལ།  110

ཀོ་ཁོ།  115

ཀོ་ཕི་སྲན་མ།  115

ཀོང་ལི།  69

ཀོང་ཤེལ།  121

ཀོན་ཊམ་ཀམ་པུ་ཊར།  372

ཀོན་ཊམ་ཁྲོན་པ།  373

ཀོན་ཊམ་གློག་རིག  372

ཀོན་ཊམ་མཐའ་རྩིས།  373

ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ།  372

ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པ།  372

ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག  373

ཀོན་ཊམ་འཕར་མཆོང༌།  372

ཀོན་ཊམ་ལྦུ་བ།  372

ཀོན་ཊམ་འོད་རིག  ཚད་རྡུལ་འོད་རིག  373

ཀོན་ཊམ་རླབས་ཐུམ།  373

བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་དཀར་ཆག

བརྡ་ཆད། ཤོག་གྲངས། བརྡ་ཆད། ཤོག་གྲངས།



580ཀོན་ཊམ་ཨང་གྲངས། ཚད་རྡུལ་གྲངས། 

ཀོན་ཊམ་ཨང་གྲངས། ཚད་རྡུལ་གྲངས།  372

ཀོན་ཊམ།  372

ཀྭརྒ། ཉེ་རྡུལ།  374

ཀྱུ་རཱི།  137

ཀྲམ་ཀྲམ་རྐང་འཁོར།  474

ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།  105

ཀླད་སྐྲན།  84

ཀླད་ཁྱིམ།  134

ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པ། ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ།  105

ཀླད་ཆུ་བསགས་པ།  83

ཀླད་ཆུ།  105

ཀླད་ཆེན།  105

ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་བཟུང་པ། མཁྲེགས་འཛིན་པ།   

 152

ཀླད་སྙིང།  104

ཀླད་ནུ། རྨེན་བུའི་རྗེ་པོ།  356

ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ།  442

ཀླད་པ་ཕྱི་ཤོར། མཁས་པ་ཕྱི་ཤོར།  83

ཀླད་པའི་གྲིབ་སྐྱོན།  105

ཀླད་པའི་རྒྱ་དར།  105

ཀླད་པའི་རྒྱ་དར།  307

ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ།  134

ཀླད་པའི་ནང་སྐྱི། རྒྱ་དར་ནང་མཐའ།  355

ཀླད་ཚད།  84

ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས། ཀླད་ཞབས་ཆུ་རྩ།  65

ཀླད་ཞབས།  84

ཀླད་ཟམ།  362

ཀླད་ཤག  545

ཀླད་ཤི། ཀླད་ལྐུགས།  83

ཀླད་སྲིན།  84

ཀློག་རྐྱང་གསོག་ཆས།  རོམ།  382

ཀློག་སྟེགས།  382

ཀློག་དེབ།  381

ཀློག་བདེ་བའི།  284

ཀློང་འཁྲུག འཁྲུག་འཚུབ།  526

དཀའ་རྙོག་ལུ་གུ་རྒྱུད། ངན་པ་དགུ་འཁོར།  548

དཀའ་རྙོག་སེལ་མཁན།  523

དཀའ་ཐུབ་ཅན།  49

དཀའ་ཚེགས་གུན་གསབ།  225

དཀར་ཆག  101

དཀར་ཆག  127

དཀར་ཆག་ཤོག་བྱང༌།  251

དཀར་འདོན་བྱེད་པ།  185

དཀར་འདོན་བྱེད་པ།  4

དཀར་ཟན་པ། དཀར་སྐྱོང་པ།  544

དཀར་ཤམ།  93

དཀོན་པོ།  140

དཀོན་པོ། ཉུང་སྐྱོན།  433
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དཀོན་པོ། ཞན་པོ།  305

དཀྱུས་འགྲོས།  155

དཀྲི་ལོག་བྱེད་པ། རྒྱབ་སྒྲིལ་རྒྱག་པ།  404

དཀྲེ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།  60

དཀྲེ།  211

བཀག་སྐྱིལ།  123

བཀག་འགོག  77

བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངུལ།  77

བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཁྲ།  77

བཀག་རྒྱ།  204

བཀག་རྒྱ།  61

བཀག་ཉར་གང་ཟག  149

བཀག་ཉར་བྱེད་པ།  246

བཀག་ཉར་རྩིས་ཁྲ།  246

བཀག་ཉར།  138

བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ། བཀག་འགོག་བྱེད་པ།  140

བཀག་སྡོམ།  (ནང་འདྲེན་)བཀག་འགོག  172

བཀག་སྡོམ།  401

བཀའ་ཁྱབ།  299

བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས།  418

བཀའ་འཁྲོལ།  418

བཀའ་འཁྲོལ།  43

བཀའ་རྩ།  338

བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་བ།  120

བཀའ་ཤག  92

བཀའ་ཤོག  142

བཀར་འཇུག་དངུལ་ཁང༌།  398

བཀས་བཀོད་གུང་སེང༌།  200

བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ།  176

བཀོད་སྒྲིག བཟོ་བཀོད།  202

བཀོད་འདོམས་བྱེད་པ།  117

བཀོལ་ཆོག  527

བཀོལ་སྤྱོད་མེད་པའི། བེད་མེད།  537

བཀྲ་ཤིས་མཉེས་དག  505

བཀྲ་ཤིས་པའི། དགེ་བའི།  55

རྐང་ཀྲབ།  519

རྐང་མགོ་ཉམས་པ།  474

རྐང་མཐིལ་རུས་པ།  309

རྐང་པའི་ཧམ་ཤུ།  52

རྐང་མར།  80

རྐང་དམག་མདའ་ཤོག  387

རྐང་དམག དཔུང་བུ་ཆུང༌།  255

རྐང་ལག་དྲེག་མཚམས།  94

རྐང་ལག་བཞི་ལྡན།  492

རྐང་ལེན་ལས་བྱེད། སྒྲིག་གྲས་ལས་བྱེད།  92

རྐང་ཤུད་འཁོར་ལྷམ།  410

རྐང་གསབ་ཆ་ལག  452

རྐན་རུས།  341



582རྐྱང་ཁྲལ། 

རྐྱང་ཁྲལ།  440

རྐྱང་གྲོན། འགྲོ་གླ་རྐྱང་པ།  440

རྐྱང་འགོད་རྩིས་ཁྲ།  440

རྐྱང་སྣེ།  314

རྐྱང་མ།  283

རྐྱང་གཞས་གཏོང་མཁན།  449

རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག  155

རྐྱེན་ངན་གྲོལ་འདོམས།  155

རྐྱེན་ངན་ཕོག་ས། གནོད་ཡུལ།  548

རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེ།  93

རྐྱེན་ངན་རོགས་སྐྱོར། རྐྱེན་ངན་རྒུད་སྐྱོབ།  156

རྐྱེན་ཆག  6
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དངུལ།  438

དངོས་བསྟན། ཁ་གསལ་པོ།  188

དངོས་དོན་དེ་རང་གི།  268

དངོས་བདེན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི། དངོས་བདེན་ཞིབ་



610དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ། 

འཇུག་གི།  191

དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ།  191

དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།  162

དངོས་ཟོག་འབྱོར་ཐོ། ཉོས་ཐོ།  267

དངོས་ཡོད་ཀྱི། དངོས་བདེན་གྱི།  191

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། དངོས་བདེན་རིང་ལུགས།   

 382

དངོས་ཡོད། དངོས་བདེན།  191

དངོས། དོན་དངོས།  12

མངལ་སྐྱི།  30

མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།  309

མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།  31

མངལ་སྐྱེས་སྔོན་པོ།  79

མངལ་སྐྲན་ཧྲེམ་པོ།  540

མངལ་ཁ།  540

མངལ་གྱི་གནས་སྐབས།  210

མངའ་ཐང་གོང་འཕེལ།  21

མངལ་དུག  486

མངའ་བདག  451

མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང༌།  214

མངལ་གནས།  200

མངལ་དབྱུང་། མངལ་གནས་དབྱུང་བ།  2

མངལ་དབྱུང་བ།  253

མངར་རྫས།  211

མངའ་རིས་རྒྱལ་ཕྲན།  163

མངལ་ཤོར་བ།  459

མངོན་བརྗོད་མཛོད།  497

མངོན་དཔང༌།  147

མངོན་མེད་ཁར་དབང༌།  262

མངོན་མེད་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར།  438

མངོན་ཚད།  41

མངོན་གསལ་དོད་པོ།  125

རྔ་དབྱུག(ཚལ།)  164

རྔམ་ཟ་བྱེད་པ།  381

རྔུལ་དྲི། སྲིབ་དྲི།  87

ལྔ་བཅུའི་དུས་སྟོན།  273

སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང༌།  364

སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང་གི།  364

སྔ་འདོན་སྤྲོད་པ།  17

སྔ་འདོན་ཕྱིར་སློག  394

སྔ་འདོན།  246

སྔ་གནས་ཀྱི།  37

སྔ་སྣུར་བྱེད་པ།  364

སྔ་ཕྱི་འགལ་བར་སྣང་ཚུལ། འགལ་སྣང༌།  342

སྔ་ཕྱི་མི་མཐུན་པ། སྔ་ཕྱི་མི་མཚུངས་པ།  249

སྔ་འབྱོར་སྔ་འདོན།  197

སྔ་རབས།  39

སྔ་ས་ནས།  67



611 གཅིག་མཚུངས། གཅིག་གྱུར། 

སྔ་ས་ནས། སྔོན་ནས།  247

སྔར་མ་བྱུང་བའི། སྔ་ན་མ་གྲགས་པའི།  536

སྔར་སྨོས་པའི།  20

སྔར་གསང་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ།  162

སྔས་ཆུང༌།  499

སྔོ་སྤོ།  79

སྔོ་ཚལ། སྔོ་ཚོད།  544

སྔོ་རིས།  79

སྔོག་འདོན།  183

སྔོན་གླེང༌།  363

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ། སྨན་འཛུགས་པ།   

 541

སྔོན་འགྲོ།  364

སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན།  364

སྔོན་འགྲོའ་ིའདེམས་འཇུག  258

སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ།  365

སྔོན་མངགས། བུག་ཀིང༌།  81

སྔོན་བརྡ།  201

སྔོན་དཔག་ཁེ་འབབ།  38

སྔོན་དཔག་འགྲོ་གྲོན།  38

སྔོན་དཔག་ཡོང་འབབ།  38

སྔོན་དཔག་གསོག་འཇོག  38

སྔོན་རྩིས་བགོ་འགྲེམས།  89

སྔོན་རྩིས་རྒྱས་བཅད།  43

སྔོན་རྩིས།  89

སྔོན་ཚུད་ནས་མ་མཐོང་བའི།  534

སྔོན་ཟླའི། ཟླ་བ་སྔོན་མའི།  529

སྔོན་བཤད། སྔོན་འགྲོའ་ིབྱེད་སྒོ།  452

བསྔགས་འོས།  117

༼ཅ༽

ཅ་དངོས་འཇོག་གནས།  395

ཅཱལ་སེ་ངེས་སྲོལ།  108

ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད། བློ་རྩེ་གཉིས།  153

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ།  331

ཅིག་ཅར་རྒྱང་སྲིང༌།  439

ཅིང༌།  524

ཅེག་འཛིན་སྟོང་པ།  76

ཅེག་འཛིན་ཕྱིར་སློག  403

ཅེག་འཛིན།  108

ཅོད་པན་ཟླ་གམ་མ།  500

ཅོལ་མོལ། ཅོལ་གྲོས་མོལ་གྲོས།  443

གཅིག་གྱུར་ཁྱབ་རའི་རྣམ་གཞག  535

གཅིག་གྱུར་བཟོ་བ།  535

གཅིག་གྱུར།  263

གཅིག་སྡུད་ཀྱི།  509

གཅིག་དབང་རིང་ལུགས།  55

གཅིག་མཚུངས། གཅིག་གྱུར།  535



612གཅིན་ཁ། 

གཅིན་ཁ།  539

གཅིན་ཁུང་མ་ལག  540

གཅིན་འགགས།  39

གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ།  151

གཅིན་སྙི།  361

གཅིན་རིག་ཚན་ཁག  540

གཅིན་ལམ་གཉན་ཁ།  540

གཅིན་ལམ།  539

གཅིན་སྲི།  335

གཅིན་སྲིན།  59

གཅུས་སྐོར། གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བྱེད།  421

གཅུས་འཁྱིལ་སྐས་འཛེགས།  458

གཅུས་འཁྱིལ་དེབ་བཟོ།  458

གཅེན།  40

གཅོག་ཆ་བྱེད་པ། ཉུང་དུ་གཏོང་བ། ཕྲི་བ།  1

གཅོག་ཐབས།  143

གཅོག་ཐོར་འགོད་པ།  270

གཅོག་འཕྲི། གཅོག་ཆ།  142

གཅོག་འོས། འཕྲི་རུང་བའི།  142

གཅོང་ནད།  111

གཅོང་པོ།  256

གཅོང་པོའ་ིརང་བཞིན།  256

གཅོང་ཕོགས།  267

བཅག་མ།  448

བཅད་ཁྲ་གཏོང་མཁན། ཞལ་ལྕེ་བ།  14

བཅད་ཡ།  133

བཅད་རགས།  64

བཅའ་ཁྲིམས།  108

བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན།  266

བཅར་འདྲི་ཞུ་ས། དྲི་བ་ཞུ་ཡུལ།  266

བཅས་ཁྲིམས།  11

བཅས་ཁྲིམས།  175

བཅིངས་བཀྲོལ་རྒྱལ་ཁབ།  321

བཅུ་ཟུར་ཊམ་རྩིས།  142

བཅུད་ཟད།  298

བཅོལ་འཇོག  147

བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པོ།  147

བཅོལ་མཛོད། བཅོལ་ས།  148

བཅོས་དཀའི་ནད།  487

བཅོས་སྐྱེད་ལྟར་སྣང༌།  391

བཅོས་སྒོ། གསོ་བཅོས།  393

བཅོས་མའི་སྐྱེ་རྩོལ།  48

བཅོས་མའི་འཁོར་སྐར།  48

བཅོས་མའི་སྦྲུམ་སྦྱོར།  48

བཅོས་མིན་རྒྱབ་སྐྱོར། བཅོས་མིན་རྗེས་འབྲང༌།  14

ལྕ་བ།  33

ལྕགས་ཀྱི་མི་ཧྲེང༌། འཕྲུལ་མི།  409

ལྕགས་སྒྱིད་རྐང་གསུམ།  522



613 ཆག་ཡང་གཏོང་བ། 

ལྕགས་ཆས།  225

ལྕགས་ལྡན་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས།  195

ལྕགས་པར་ཡིག་ནོར།  528

ལྕགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ལག་ལེན། ལྕགས་རིགས་

ཞུན་སྦྱང་ཚན་རིག  308

ལྕགས་ལམ་རུ་ཁག  424

ལྕགས།  268

ལྕི་གནས། ལྗིད་ལྟེ།  65

ལྕི་བའི་འཕྲུལ་འཁོར།  227

ལྕི་བའི་བཟོ་གྲྭ།  227

ལྕི་བའི་རླངས་འཁོར།  227

ལྕུམ།  405

ལྕེ་ཆུང༌།   541

ལྕེ་ལྡིབ། ལྡིབ་སྒྲ།  165

ལྕེ་དབྱིབས།  288

ལྕེ་རྩའི་རུས་པ།  239

ལྕེ་འོག་གི་ཆུ་རྩ།  239

ལྕེ།  507

ལྕོང་མོ།  473

༼ཆ༽

ཆ་གློག་དྭངས་ཤེལ།  152

ཆ་གློག་དྲོད་སྐྱེད།  152

ཆ་རྒྱུས་ཅན། ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པོ།  277

ཆ་ཉིང༌།  330

ཆ་སྙོམས་ཚེ་སྲོག  305

ཆ་སྤེལ།  341

ཆ་འབྱེད་རླངས་འགྱུར། ཆ་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང༌།  202

ཆ་མི་སྙོམས་པ།  158

ཆ་ཙམ་འདྲ་བའི།  31

ཆ་ཚང༌།  120

ཆ་ཚང་ཞིབ་བཅོས་བྱེད་པ།  340

ཆ་ཚད། ཕྱོགས།  153

ཆ་འཛིན། ཆ་ཤས་གཟའ་འཛིན།  344

ཆ་རུ་དབྱུག་རྩེད།  503

ཆ་རུ།  505

ཆ་ལག་འཕར་མ།  43

ཆ་ཤས་དགག་བྱ།  455

ཆ་ཤས་རྡུལ།  345

ཆ་ཤས་གནོན་ཤུགས།  344

ཆ་གསེས་གཏོང་བ།  85

ཆག་སྐྱོན་ཁ་གསབ།  85

ཆག་སྒོ།  140

ཆག་ཡང༌།  119

ཆག་ཡང༌།  121

ཆག་ཡང༌།  156

ཆག་ཡང༌།  186

ཆག་ཡང་གཏོང་བ།  185
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ཆགས་ཞེན་དྲག་པོ།  102

ཆང་ཁང༌།  63

ཆང་རྒོལ་ལས་འགུལ།  483

ཆང་འཇིགས།  154

ཆང་རག  24

ཆང་རག་རྩ་གཅོད།  483

ཆང་རག་བཟོ་གྲྭ།  86

ཆང་རིན།  503

ཆད་པ་གཅོད་པ། ཉེས་ཆད་གཏོང་བ།  348

ཆད་མཚམས། འགག་མཚམས།  85

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བ།  360

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག  360

ཆར་འཇལ།  379

ཆིངས་ཡིག  519

ཆིན་ཚལ།  103

ཆིབས་ཞབས།  177

ཆུ་ཀླུང་མཛེས་བཀོད།  409

ཆུ་སྐྱུར།  10

ཆུ་སྐྲན།  138

ཆུ་འཁོར་གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར།  526

ཆུ་ལྒང༌། ཆུ་བུར།  77

ཆུ་སྟོད།  275

ཆུ་བརྟག  540

ཆུ་ནག་འདར་ཚད།  75

ཆུ་བལ། ཉ་ལྕིབས།  25

ཆུ་བུར་ཆེན་པོ།  89

ཆུ་སྨད།  330

ཆུ་ཚོད་སྒོ་ལྕགས།  502

ཆུ་ཚོད།  236

ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར། ཆུའི་ཁམས།  239

ཆུ་རུད་སྐྱོབ་གསོ།  199

ཆུ་ལོ།  231

ཆུ་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར།  238

ཆུ་སེར།  430

ཆུ་སྲིན།  97

ཆུང་ཙག  311

ཆུར་འཇིགས།  44

ཆུས་དབེན་པའི།  34

ཆེ་བསྟོད་རྗེས་འབྲེལ།  234

ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར།  234

ཆེ་བསྟོད་ཚོགས་མི།  234

ཆེ་བསྟོད།  234

ཆེ་ཚིག  234

ཆེ་རེན་ཀོཕ་འགྱེད་འཕྲོ།  105

ཆེ་རེན་ཀོཕ་འབྱུང་འབྲས།  105

ཆེད་མངགས་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་པ།  415

ཆེད་གཏོང་དངུལ་འབོར།  391

ཆེད་དོན་མི་སྣ།  342
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ཆེད་དོན་མི་སྣའི་བགྲོ་གླེང༌།  342

ཆེད་སྤྱོད་མིང་ཚིག  487

ཆེད་སྦྱོང་ཚན་པ།  513

ཆེད་དམིགས་བཀོད་ཁྱབ།  455

ཆེད་དམིགས་གན་རྒྱ། ཆེད་དོན་གན་རྒྱ།  454

ཆེད་དམིགས་འཛིན་གྲྭ།  429

ཆེད་འཛུགས་ཁྲིམས་ཞིབ།  521

ཆེད་འཛུགས།  13

ཆེད་ལས་མཐོ་སློབ།  513

ཆེས་སྔ་མོའ་ིདུས།  502

ཆེས་མཐོའ་ིམང་མོས།  500

ཆེས་གསང་བ།  507

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར།  500

ཆོག་ཐམ་ཡོད་མཁན།  287

ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི།  287

ཆོག་ཐམ།  286

ཆོག་པའི།  27

ཆོག་པའི།  351

ཆོད་གན་འགལ་འཛོལ།  84

ཆོད་དན་བཙོན་བཀྲོལ།  344

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས།  425

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི།  425

ཆོས་སྡེའི་ཐེ་བྱུས་ལ་འགོག་རྒོལ།  38

ཆོས་ཕྱོགས་མཐུན་གྲོས།  121

ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མཁན།  312

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་རིང་ལུགས།  425

མཆན་ཁུང།  56

མཆན་འགྲེལ།  35

མཆན་རྟགས། བམ་ཀྱོག  424

མཆན་འོག་རྨེན་བུ།  56

མཆིན་དྲི།  151

མཆིན་པ།  290

མཆུ་གཉན།  108

མཆུ་ནད།  108

མཆུ།  387

མཆེ་བ།  96

མཆེ་བ། སེའུ།  433

མཆེད་གྲོགས།  194

མཆེར་ནད།  63

མཆེར་པ།  459

མཆོག་གི་དབང་ཚད།  174

མཆོག་འཛིན་རིང་ལུགས།  108

མཆོར་དད་ཅན།  445

འཆར་ཁྱིམ།  48

འཆར་ལྡན་དཔལ་འབྱོར།  357

འཆར་སྣང་རིང་ལུགས།  261

འཆར་གཞི་ཨ་མ།  304

འཆར་གཞི།  356
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འཆར་གཞི།  420

འཆར་སྲོལ།  202

འཆི་རྐྱེན་འཚོལ་ཞིབ་པ།  131

འཆི་རྐྱེན་ཞིབ་འཇུག་པ།  306

འཆི་ངེས་པའི་རང་བཞིན།  315

འཆི་འདས་གྲངས་ཚད།  140

འཆི་བར་འཇིགས་སྣང༌།  494

འཆི་ཚུལ་རིག་པ།  494

འཆིང་ཐག སྡེམ་ཐག  61

འཆིང་ནུས།  73

འཆོལ་འདར། ཆང་འདར།  144

༼ཇ༽

ཇ་ཁུག  480

ཇ་འདྲེན་ཅོག་ཙེ།  480

ཇ་ཤིང༌།  480

ཇུ་ལིའི་ལོ་ཐོ།  273

མཇིང་ཚིགས་དང་པོ།  52

མཇིང་རུས།  106

མཇུག་སྒྲོ།  384

མཇུག་མཐའི་མྱུར་ཚད།  487

མཇུག་འདྲ་ཆ་ཅན།  102

མཇུག་སྡུད་ལས་འཆར།  114

མཇུག་སྡོམ།  121

མཇུག་འབྲས།  124

མཇུག་རྩོམ།  179

མཇུག་རིས། མཇུག་རྒྱན།  473

འཇམ་རྒོལ།  345

འཇམ་རྫས།  292

འཇའ་ཐིག  455

འཇའ་མདངས་འཇལ་ཆས།  456

འཇའ་མདངས་དཔྱད་རིག་དབྱེ་ཞིབ།  456

འཇའ་མདངས་དཔྱད་ཤེལ།  456

འཇའ་རྫས་དཔྱད་རིག  456

འཇའ་འོད་འཇལ་ཆས།  456

འཇའ་རིགས། འཇའ་མདངས་རྣམ་དབྱེ།  455

འཇའ་ཤེལ་དབྱིབས།  366

འཇལ་ཐེབས་གན་རྒྱ།  441

འཇལ་བྱེད་གློག་ཟུངས།  490

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས།  536

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི།  516

འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།  490

འཇིགས་དངངས་དོ་མཉམ།  60

འཇུ་བྱེད་མ་ལག  153

འཇུ་བཟུང་བྱེད་པ།  97

འཇུག་པ་མི་བདེ་བའི། བགྲོད་དཀའ་བའི།  247

འཇོག  409

འཇོང་ནར།  332
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འཇོང་དབྱིབས།  172

འཇོན་ཐང༌།  119

འཇོན་ཐང༌།  168

འཇོན་ཐང༌།  2

འཇོན་ཐང༌།  96

འཇོན་ཐང་ཅན།  96

འཇོན་ཐང་ཅན། འཇོན་པོ།  119

འཇོན་ཐང་མེད་པའི་རང་བཞིན། མི་འཇོན་པའི་

རང་བཞིན།  249

རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ།  195

རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ།  500

རྗེ་ཞབས།  307

རྗེན་པ།  381

རྗེས་གྲུབ་རྩི་གཞི།  148

རྗེས་དཔག  255

རྗེས་འཚོལ།  375

རྗེས་ལུས་གྲལ་རིམ།  58

རྗེས་ལུས་ཚོ་པ།  59

ལྗང་ཁང་ཤུགས་རྐྱེན།  217

ལྗང་རྫས་ཕྲ་ཕུང།  110

ལྗང་ལོང།  9

ལྗིད་གནོན།  467

ལྗིད་མེད་རང་བཞིན།  558

ལྗིད།  558

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི།  153

བརྗིད་ཉམས་མི་ལྡན་པའི།  534

བརྗིད་ཉམས།  153

བརྗེ་རྡུལ།  184

བརྗེ་ཚོང༌།  65

བརྗེ་ཚོང་འཛིན་ཤོག  512

བརྗེ་ཚོང་ལམ་ལུགས།  65

བརྗེས་ཤུགས།  184

བརྗོད་གཏམ་རེའུ་མིག  472

བརྗོད་པ་གསུམ་པ།  498

བརྗོད་གཞིའི་སྒྲོམ་བུ།  507

༼ཉ༽

ཉ་ཆེན་སྤྲ་ཚིལ།  457

ཉ་གསོ། ཉ་རིགས་གསོ་སྐྱོང༌།  356

ཉན་དཔོན།  335

ཉན་ཞིབ་བྱེད་པ།  14

ཉན་ཞིབ།  226

ཉམ་ཆུང། སྟོབས་ཆུང། ཟུངས་ཟད།  50

ཉམས་ཐོག་འཕར་བརྩེགས། ཉམས་འཕར།  443

ཉམས་ཚུལ།  141

ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩོམ།  497

ཉམས་གསོ་བྱེད་པ།  393

ཉའི་ཁྱིམ།  356
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ཉར་ཚགས་ཁྱབ་ར།  125

ཉར་བཟུང་ནུས་ཚད།  351

ཉལ་ཁུག ཉལ་ཕད།  442

ཉལ་གཅིན།  327

ཉལ་སའི་ཁང་ཚན།  442

ཉལ་སའི་རིམ་པ།  442

ཉི་ཁྱིམ།  468

ཉི་ཐིག  469

ཉི་ལྡོག  450

ཉི་མ་དབུས་གྱུར་གྱི་འཇིག་རྟེན།  228

ཉི་མ་མེ་ཏོག  468

ཉི་མའི་བགྲོད་ལམ།  166

ཉི་མའི་བརྟན་གྲངས།  448

ཉི་མའི།  448

ཉི་མར་འགྱངས་གནས།  40

ཉི་མར་ཉེ་གནས།  350

ཉི་འཚེར།  448

ཉི་འཛིན།  448

ཉི་འོད་གློག་སྨན།  448

ཉི་རླུང༌།  448

ཉི་ལོ།  523

ཉི་ཤར།  468

ཉི་སྲོ་ཁང༌།  448
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ཉེན་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌།  359
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ཉེན་དོད།  226

ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ།  555
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ཉེས་འཛུགས་རིམ་པ།  47
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གཉེན་སྒྲིག་གི།  304

གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བ།  19
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གཉེན་ཚན།  388

གཉེར་མ།  563
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རྩིས།  262

མཉམ་སྤྱོད་རྩིས་ཁྲ།  272
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སྙིང་སྐྱི། སྙིང་ལྤགས།  349

སྙིང་སྐྱིའི་གཉན་ཚད།  349
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སྙིང་ཁམས་དང་ཁྲག་རྩའི་ནད།  99
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ཏ་ལོའ་ིསྤྲ་ཚིལ།  100

ཏག་ཏག  8
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ཊ་རན་རྩ་ནད།  477

ཊེ་རི་ཡར་ཤ་ཁྱི།  489

ཊེབ་གཞས།  476

ཊོ་ཕེལ་ཡིག་རྒྱུགས།  505

ཊོ་མ་ཊོ།  506

ཊོན་ཚད།  507

གཏན་འཁེལ་ཚེས་གྲངས། གཏན་འབེབས་ཚེས་

གྲངས།  198

གཏན་འཇགས་རླངས་རྫས།  351

གཏན་འཇགས་ལས་ཡུན།  486

གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ།  398

གཏན་ཐུབ་རྐུབ་སྟེགས།  415

གཏན་སྡོད་བྱེད་ས། གཏན་གནས།  163

གཏན་འབེབས་གན་རྒྱ།  463

གཏན་འབེབས་གོང་ཚད།  198

གཏན་འབེབས་གླ་ཕོགས།  463

གཏན་འབེབས་གཅོག་ཆ།  463

གཏན་ཚིགས་རིག་པ།  290

གཏན་ཚུགས་འཁོར་ལམ།  465

གཏམ་བཤད་ཉིན་མོ།  456

གཏམ་བཤད་བྱེད་པོ།  453



623 ལྟག་རུས། 

གཏའ་དངུལ་འབུལ་འཇོག  59

གཏའ་དངུལ།  59

གཏའ་མ་འཇོག་མཁན།  315

གཏའ་མ་ཉར་མཁན།  315

གཏའ་མ་ཉར་འཇོག་ཐོབ་ཐང༌།  287

གཏའ་མ།  315

གཏའ་མ།  346

གཏར་ཁ།  545

གཏར་ཁ།  78

གཏུམ་ཚོགས། ཟིང་ཚོགས།  312

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན།  311

གཏེར་ཁ།  310

གཏོང་མཁན།  125

གཏོང་བ།  280

གཏོང་ཡུལ།  125

གཏོང་ཡུལ།  13

གཏོང་ལེན་ཡོ་ཆས།  517

གཏོད་ཐོ།  521

གཏོར་བཅོམ་ནག་ཉེས།  543

གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ།  543

བཏང་ལྷག  538

བཏུང་བ། སྐོམ།  70

བཏོན་ཁྲལ།  432

རྟ་རྒོད་འདུལ་མཁན།  412

རྟ་མིག སེར་ཆེན།  302

རྟག་ངུ༌།  118

རྟགས་མ།  260

རྟགས། མཚོན་རྟགས།  173

རྟིང་པའི་ཆུ་བ། རྟིང་ཆུ།  9

རྟེན་འབུལ།  521

རྟོག་ཞིབ་སྐོར་སྐྱོད།  187

རྟོག་ཞིབ་པ།  332

རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན། བདག་འཚོལ།  451

རྟོག་ཞིབ། དོ་སྣང༌།  332

རྟོད་ས།  32

ལྟ་སྐྱོང༌།  99

ལྟ་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌།  100

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས།  66

ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པའི་བཙོན་པ།  366

ལྟ་བ་སྒྱུར་ཐབས།  253

ལྟ་བ་སྒྱུར་བ།  253

ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན། གཞུང་ལ་རྒོལ་མཁན།  160

ལྟ་ཚུལ། གོ་བ།  121

ལྟག་མདུད།  189

ལྟག་པའི་རྒྱ་སྲུབས།  279

ལྟག་རྩ།  333

ལྟག་རུས་ཁུང་བུ།  200

ལྟག་རུས།  333



624ལྟས་མཁན། མཚན་མཁན། 

ལྟས་མཁན། མཚན་མཁན།  202

ལྟས་ངན་ལྟར་སྣང༌།  441

ལྟེ་ཉིང༌། ལྟེ་དབུས།  330

ལྟེ་ཉིང་ཆ་ཡ་ཟུང་ལྡན།  334

ལྟེ་ཐག  530

ལྟེ་ལྡོག(འཕྲུལ་ཆས།)  104

ལྟེ་བ།  322

ལྟེ་བར་ཁ་ལྡོག་པའི་ཤུགས།  104

ལྟེ་བར་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཤུགས།  104

ལྟོ་འགྲོ།  396

ལྟོ་གཞོང༌།  523

ལྟོ་ལས་ཁང༌།  562

ལྟོགས་གསོས། ཁ་ཏོག  386

ལྟོས་གྲུབ་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག  388

ལྟོས་བཅས་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད།  388

ལྟོས་པའི་གོང་ཚད། ལྟོས་རིན།  343

ལྟོས་མེད་ཆིག་འཛིན།  4

ལྟོས་མེད་དབང་སྐུར།  101

ལྟོས་མེད་རླན་གཤེར།  4

ལྟོས་མེད། ཆ་ཚང་བ།  3

སྟག་མ།  405

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག  302

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག  501

སྟངས་འཛིན་ཁྱབ་ཚད།  452

སྟབས་མི་བདེ་བ།  538

སྟེགས་བུ། སྡིངས་ཆ།  139

སྟེང་ཁམས་འཇལ་ཆས།  378

སྟེས་དབང་གི།  6

སྟོང་ལྗིད། སྣོད་ལྗིད།  477

སྟོང་མཐེབ།  452

སྟོང་པ་བཟོ་བ།  541

སྟོང་པ།  76

སྟོང་སངས།  203

སྟོང་སངས།  542

སྟོངས་ཉེའི་རིགས།  176

སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི།  176

སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ།  56

སྟོབས་སྐྱེད་ཟད་ནད།  56

སྟོབས་ཤུགས་དོ་མཉམ།  60

སྟྲོན་ཤམ།  467

བརྟག་དཔྱད་ཁང༌།  278

བརྟན་སྐར།  198

བརྟན་ཁྱིམ།  198

བརྟན་གནས་རྣམ་གཞག  465

བརྟན་སོ།  351

བསྟུད་འགྲེལ།  414

བསྟུད་མར་མངལ་ཤོར། 2

བསྟུད་མར།  124



625 ཐེལ་ལི་ཡམ། 

བསྟོད་བསྔགས། བསྔགས་བརྗོད།  117

བསྟོད་འོས། བསྔགས་འོས།  280

༼ཐ༽

ཐ་སྐར།  46

ཐ་སྙད་མཁན་པོ།  327

ཐ་སྙད།  551

ཐ་རམ།  357

ཐ་ཤལ་གྱི་རང་བཞིན།  527

ཐག་གཅོད་འཕར་རྩེད།  500

ཐག་གཅོད་བྱ་བསྡད་ཀྱི། ནར་ལུས།  348

ཐག་གཅོད་འོས་ཤོག  101

ཐག་གཅོད་རང་དབང༌། ཐག་གཅོད་དབང་ཆ།  157

ཐག་གཅོད།  413

ཐག་འཐེན།  525

ཐག་མ་ཆོད་པའི། མཇུག་སྡོམ་མེད་པའི།  249

ཐགས་ཁྲི།  224

ཐང་དཀར་གཤོག་རྐྱོང༌།  460

ཐང་གཞི་སྐོར་མཁན། རིན་ཐང་སྐོར་མཁན།  543

ཐད་ཀར་མིན་པ། བརྒྱུད་དེ།  252

ཐད་ཀར་མིན་པའི་འགྲོ་གྲོན།  252

ཐད་གཤིབ་རྩ་རིས།  343

ཐན་པ།  164

ཐབས་མཁས།  472

ཐབས་ལེན་མ་རྩ།  562

ཐབས་ཤེས་ཟབ་པོ།  400

ཐམ་ཁྲལ།  463

ཐམ་གདན།  463

ཐམ་ཤོག ཐམ་ཁྲལ་ཤོག་བུ།  463

ཐར་མེད་རྒྱ་མཚམས།  183

ཐལ་དྲགས་པ། ཐལ་སྐྱོན།  264

ཐལ་བའི།  475

ཐིམ་ཚེས།  187

ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད།  550

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད།  551

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི།  528

ཐུན་མོང་ལས་བཀོལ།  118

ཐུན་ཚད། ཐུན།  163

ཐུམ་སྦྲག  343

ཐེ་སྐྱོན་གཏོང་བ།  474

ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པ།  328

ཐེ་ཞུགས། ཐེ་བྱུས།  264

ཐེངས་དང་པོར་ཐོན་པ། དང་ཐོན།  141

ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ།  137

ཐེའུ།  89

ཐེར་སྒང༌།  471

ཐེར་འདོན་བྱེད་པ།  141

ཐེལ་ལི་ཡམ།  493



626ཐོ་འགོད་གནས་བབས། 

ཐོ་འགོད་གནས་བབས།  196

ཐོ་འགོད།  177

ཐོ་གཞུང་ནག་པོ།  75

ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན།  315

ཐོག་བང༌།  411

ཐོག་མ་ཉིད་ནས། འགོ་སྟོད་ནས།  2

ཐོག་མའི་ཟླ་མཚན།  101

ཐོད་རུས།  343

ཐོན་ཀའི་སློབ་ཕྲུག ལོ་མཐའི་སློབ་ཕྲུག  420

ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་སྐྱོན།  532

ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེན།  303

ཐོན་ཁུངས།  399

ཐོན་གྲངས།  430

ཐོན་འབབ་བྱུང་བ།  564

ཐོན་འབབ།  339

ཐོན་ཟོག་ཁྲལ་འབབ། ནང་ཁྲལ།  184

ཐོན་ལས་གསུམ་པ།  490

ཐོབ་ཁྲ་འཕྲི་གཅོག  533

ཐོབ་ཁྲ། བརྫངས་ཐོ།  267

ཐོབ་ཆ་ཁེ་ཚོང༌།  406

ཐོབ་ཆ་གཞིར་བཟུང༌།  366

ཐོབ་ཆ། གྲངས་བཅད།  375

ཐོབ་ཐང༌།  203

ཐོབ་ཐང་ཅན་གྱི་རྩོད་ལེན་པ།  406

ཐོབ་ཐང་རྩ་ཚིག  72

ཐོབ་དབང་འཕྲོག་པ། འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་

པ།  157

ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་པ། ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན།  113

ཐོབ་ཚུལ།  11

ཐོབ་འཛིན།  72

ཐོབ་སེང༌།  233

ཐོབ་སེང་ཕོགས་ཐོབ།  233

ཐོལ་བྱུང་གི། ཐོལ་གྱིས།  188

ཐོས་བརྒལ་རིག་པ།  530

ཐོས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ།  529

ཐོས་ཤུགས་འཇལ་ཆས།  54

ཐོས་ཤུགས་ཚད་གཞི། ཐོས་ཚད།  54

མཐའ་སྐོར་འགོག་སྲུང༌།  130
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འཐུས་མི་ལས་ཐོག  441
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དལ་རྒོལ།  443
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དུས་དེབ།  272
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འོད་སྐྱེད་གློག་རྒྱུན།  353

འོད་གློག་འབྱུང་འབྲས།  354

འོད་གློག་མེ་རྫས། འོད་འཐབ་གློག་སྨན།  353

འོད་སྒྲིབ་ཁྱད་ཆོས།  336

འོད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲོ་བ།  528

འོད་ཉིང་རྣམ་འགྱུར།  354

འོད་འཐབ་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ།  353

འོད་མདངས། འཕྲོ་ཟེར།  66

འོད་རྡུལ་རྣམ་གཞག  131

འོད་རྡུལ།  354

འོད་ལྡན།  292

འོད་སྣང་རིག་པ།  337

འོད་སྤེལ་ཡོ་ཆས།  354

འོད་འབྱེད།  354

འོད་ཚད།  354

འོད་ལོ།  287

འོན་ལྐུག  140

འོན་པ།  65

འོར་འདྲེན་པ།  100

འོར་འདྲེན།  225
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འོར།  208

འོས་འགུགས་ལས་རིམ།  238

འོས་སྒམ།  61

འོས་ཆོས་ལྡན་པའི།  172

འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའི་རང་བཞིན།  159

འོས་ཆོས་མ་ཚང་བར་རྩི་བ།  159

འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི་རང་བཞིན།  254

འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི།  254

འོས་ཆོས་ཚང་བའི་ཡུག་མོ།  371

འོས་ཆོས།  172

འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ།  208

འོས་བསྡུ།  168

འོས་བསྡུ།  361

འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ།  361

འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ།  125

འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས།  361

འོས་པོ། འོས་ཤིང་འཚམས་པའི།  43

འོས་འཕེན་པ། འོས་བླུག་མཁན།  126

འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། འོས་འཕེན་ཐོ་གཞུང༌།  

 552

འོས་འཕེན་འཕྲུལ་ཆས། འོས་བསྡུའི་འཕྲུལ་ཆས།   

 552

འོས་འཕེན།  552

འོས་བབས་མེད་པའི།  255

འོས་བབས།  187

འོས་བྱང༌། འོས་འཕེན་བྱང་བུ།  552

འོས་གཞི། འོས་མི།  95

འོས་གཞིའི་གནས་བབས།  95

འོས་འཚམས་ཡོང་སྒོ།  192

འོས་འཚམས་རིན་གོང༌།  192

འོས་ཤོག  61

འོས་ཤོག་སྐུལ་སློང༌།  96

འོས་ཤོག་མང་བས་ཕམ་ཁ་སྤྲོད་པ།  340

འོས་བཤེར་པ།  483

༼ཡ༽

ཡ་གྲིབ།  67

ཡ་མགལ་རུས་པ།  305

ཡ་ཆམ།  26

ཡ་མཆུའི་གཤོང།  353

ཡ་བ་ཀྵ་ར་མང་སྐྱོན།  26

ཡ་བ་ཀྵ་ར། ནས་ཚིག་ཐལ་བ།  26

ཡ་མ་སྣ་སྐྲང༌།  405

ཡ་མ་ཟུང། མི་མཐུན་པ།  249

ཡ་མ།  102

ཡ་ཟུང་ལྟེ་ཉིང༌།  334

ཡ་ཡུད།  545

ཡ་ལ།  245
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ཡ་ལན་སྤྲོད་མཁན། ལན་འདེབས་བྱེད་མཁན།  400

ཡ་ལན།  194

ཡ་ལན། ལན་འདེབས།  400

ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་དཔོན། རབ་བཱ་ཡི།  376

ཡང་སྟེང་ལྡུམ་ར། ཁང་ཐོག་ལྡུམ་ར།  411

ཡང་རྩེ།  40

ཡང་གཟའ།  287

ཡང་རླུང་གི་ཉིང་རྡུལ་ཕོ།  238

ཡང་རླུང་མཐུད་ཁ།  238

ཡང་རླུང་ནག་རྫས།  238

ཡང་རླུང་འབོམ་མདེལ།  238

ཡང་རླུང།  238

ཡན་ལག་ཁ་དོག  423

ཡན་ལག་གི་ནད།  11

ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག  31

ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན།  92

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།  84

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་མ་ལོངས་པའི།  532

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ།  70

ཡར་རྒྱས་རེའུ་མིག  367

ཡར་ངོ༌།  556

ཡལ་ག  84

ཡལ་ག་མང་ལྡན།  379

ཡི་ག་འཆུས་པ།  37

ཡི་གེ་འབུར་ནག  80

ཡི་ཤུའི་ལོ་ཐོ།  217

ཡིག་སྒྱུར། ལོ་ཙ།  516

ཡིག་སྒྲོམ།  493

ཡིག་ཆ་དཀར་པོ།  559

ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ།  192

ཡིག་ཆ།  162

ཡིག་ཆའི་ར་སྤྲོད། ཡིག་ཆའི་དཔང་རྟགས།  162

ཡིག་ཆའི། ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་གི།  162

ཡིག་ཆེན།  77

ཡིག་སྣོད་སྒྲོམ།  196

ཡིག་སྣོད་འཕྲེད་འཇོག་ལམ་ལུགས།  235

ཡིག་སྣོད།  196

ཡིག་འབེབས།  514

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ།  493

ཡིག་འབྲེལ་ཐོ་གཞུང༌།  297

ཡིག་རྨོངས་པ།  242

ཡིག་རྨོངས།  242

ཡིག་མཛོད།  45

ཡིག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌། སྦྲག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌།  139

ཡིག་ཟམ་འོས་ཤོག  363

ཡིག་རུས།  441

ཡིད་ཆད་རིང་ལུགས། ངན་དྭོགས།  352

ཡིད་ཆེས་འགལ་འཛོལ།  85
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ཡིད་ཆེས།  67

ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བའི།  538

ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་བཞིན།  30

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ལྟད་མོ།  435

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི།  457

ཡིད་ཞུམ་པ། ཡིད་མི་དགའ་བ།  9

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ།  19

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི།  20

ཡུ་ནི་སེཕ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བྱིས་པའི་ཛ་དྲག་ཐེབས་རྩ།  534

ཡུ་བ་བསྒར་ས།  475

ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་ཡན་གྱི་ཁམས་རྫས། ཡུ་འདུས་ཁམས་

རྫས།  517

ཡུད་ཙམ་གྱི་བདེ་ཉམས།  182

ཡུན་ཐུང༌། དུས་ཐུང་གི།  433

ཡུན་དུ་གནས་པའི།  351

ཡུན་སྲིང་བ།  367

ཡུར་སེལ་བྱེད་པ།  557

ཡུལ་སྐད།  151

ཡུལ་སྐད། རང་སྐད།  546

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ།  509

ཡུལ་གྱར་བ།  159

ཡུལ་ཐང༌། ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང༌།  301

ཡུལ་ཐང་དཀར་ཆག  402

ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ།  256

ཡུལ་ཐང་འཕར་ཚད།  257

ཡུལ་དེ་རང་གི།  251

ཡུལ་སྡོད་ཕྱི་མི།  25

ཡུལ་ནང༌།  259

ཡུལ་སྤོས།  174

ཡུལ་སྤྱུག  187

ཡུལ་སྤྱུག་པ།  187

ཡུལ་བབས་སྲིད་བྱུས།  210

ཡུལ་མི། མི་སེར།  112

ཡུལ་མིང་རྣམ་གཞག  508

ཡུལ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང༌།  112

ཡུལ་མིར་ཞུགས་པ། ཡུལ་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས།  322

ཡུལ་དམག  310

ཡུལ་དམག  489

ཡོ་ཆས་དཀྱུས་མ།  8

ཡོ་བྱད།  180

ཡོ་བྱད།  42

ཡོ་བྱད། མཁོ་ཆས།  41

ཡོང་འབབ་མཐོ་གྲས།  230

ཡོང་འབབ།  366

ཡོང་འབབ། ཡོང་སྒོ།  248

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི།  536

ཡོངས་ཁྱབ་འཐེན་ཤུགས་ངེས་སྲོལ།  281
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ཡོངས་འདྲེས་དྲོད་ཚད།  125

ཡོངས་ཚིམས།  509

ཡོངས་འཛིན།  528

ཡོན་མེད།  216

ཡོན། དོད།  193

ཡོལ་ཁྲལ།  479

ཡོལ་སྲུང༌།  421

གཡག་པ། རྒྱ་གཟེབ།  379

གཡན་པ།  167

གཡའ་བ། ཟ་འཕྲུག  370

གཡར་ཉོ།  231

གཡར་ཉོའ་ིརྩིས་ཁྲ།  232

གཡར་འཛིན།  268

གཡལ་སྟོང༌། གླལ་བ།  563

གཡལ་རྨྱང༌། གྲལ་རྨྱང༌།  342

གཡུག་པའི་སེར་བྱེ།  316

གཡེམ་བྲིད་བྱེད་པ། འཁྲིག་སླུ་བྱེད་པ།  426

གཡོ་ཁྱིམ།  316

གཡོ་འགུལ་མི་ཐུབ་པའི།  243

གཡོ་དཔྱད་རིག་པ།  200

གཡོ་བའི་ཁྱིམ།  99

གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའི། སོར་གནས།  465

གཡོར་སྐྱིའི་ནུས་པ།  82

གཡོལ་གྱེ།  524

གཡོལ་འགོག་སྤྱི་ཁྲིམས།  208

གཡོལ་བ།  183

གཡོལ་བ། འཛེམས་པ།  56

༼ར༽

ར་མཉེ།  422

ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའི། གཏན་མ་འཁེལ་པའི།  531

ར་བས་བསྐོར་བ།  176

ར་བཟི་བ། བཟི་བ། མྱོས་པ།  266
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ས་གཞི། འབྱུང་བ་ས།  166
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ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར། ས་ཞིང་ལེགས་བཅོས།  279
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ས་འོག་མེ་འཁོར།  533
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སེའུ། ནུ་སོ། འོ་སོ།  310
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སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་ལམ་ལུགས།  55
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སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན། དབང་ཆ་ཆིག་འཛིན།  152
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སྲོག་འཛིན་རླུང། འཚོ་རླུང།  341
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སླ་བཅོས།  439
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གསར་འགྱུར།  326

གསར་རྒྱུག་པ།  520

གསང་སྒྲོ།  422

གསང་སྒྲོག  156

གསལ་བསྒྲགས་པ།  36

གསལ་བསྒྲགས།  119

གསལ་བསྒྲགས།  36

གསར་འཇིགས།  116
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གསང་ཉུལ་པ།  424

གསར་རྙེད། གསར་རྟོགས།  156

གསང་གཏམ་པ།  503

གསར་གཏོད།  260

གསང་ཐིག  63

གསར་འཐོམ་པ།  485

གསར་དོད་རྙིང་འཇལ།  511

གསང་འདིག  474

གསལ་འདེབས་པ།  550

གསལ་འདོན་བྱེད་པ། སྔོག་འདོན་བྱེད་པ།  534

གསལ་པོ། གསལ་ཁ་དོད་པོ།  333

གསང་འཕྲད།  525

གསར་འཕྲིན།  326

གསར་འཕྲིན།  89

གསང་བ་སྒྲོག་པ།  156

གསང་བ་མིན་པའི།  531

གསང་བ།  123

གསང་བའི་འདྲི་རྩད།  424

གསང་བའི་འོས་ཤོག  424

གསང་བའི་ལས་དོན། གསང་ལས།  424

གསལ་ཚད། འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད།  292

གསང་ཚིག  345

གསར་འཛུགས།  181

གསར་ཞུགས་པ།  178

གསར་ཞུགས་ཡུལ་མི།  146

གསང་ཡིག བརྡ་ཡིག  111

གསར་རླུང༌།  324

གསལ་ལ་མི་གསལ་གྱི།  542

གསར་ཤོག་ཆུང་གྲས།  471

གསལ་བཤད།  188

གསུ་བེལ།  285

གསུབ་དཀའི་སྣག་ཚ།  250

གསུབ་རྟགས། (སུ x)  144

གསུམ་གྲོས།  521

གསུམ་ཆ།  141

གསུམ་མཉམ་གནས། གསུམ་འཛོམས་གནས།  522

གསུམ་འདུས་སྲིད་གཞུང༌།  521

གསུམ་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན།  233

གསུམ་ལྡན་ང་རོ།  521

གསུམ་སྤྱོད་འཕུར་གྲུ།  522

གསེད་བཀྲོལ་བྱེད་པ།  172

གསེར་དཀར།  357

གསེར་གྱི་ཕུད་བུ།  157

གསེར་སྒྱུར་འཛའ་ཐང༌།  212

གསེར་ཐང༌།  212

གསེར་གདུགས།  212

གསེར།  212

གསོ་བ་རིག་པ།  306
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གསོ་བ་རིག་པའི། གསོ་དཔྱད་ཀྱི།  305

གསོ་སྦྱོང༌།  448

གསོ་ར།  488

གསོག་སྒར།  515

གསོག་དངུལ།  369

གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང༌།  419

གསོག་བཅོལ་རྩིས་ཁྲ།  419

གསོག་འཇོག  སྤུང་གསོག  8

གསོག་འཇོག  419

གསོག་འབྱར།  16

གསོག་ཚུལ།  8

གསོག་མཛོད།  475

གསོད་གནས།  140

གསོན་ཆེམས།  290

གསོན་གནས་འཚོ་འཛིན།  290

གསོབ། འདྲ་གཟུགས།  168

གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ།  63

བསམ་པའི་འཁྱེར་བཟོ།  248

བསང་ཕོར།  500

བསམ་ཕྱོགས་གསར་པ།  393

བསམ་བློའ་ིརྒྱུ་ནོར། རིག་ནོར།  263

བསམ་མེད།  471

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན།  336

བསམ་ཞིབ།  125

བསམ་ཤེས།  533

བསམ་སའི་རྩ་ཆེན།  192

བསམ་སེའི་ཆུ་སྐྲན།  340

བསམ་སེའུ་རྩ།  178

བསིལ་དུགས།  129

བསེ་རུ།  405

བསྲན་ཚུགས། བསྲན་སྟོབས།  202

བསྲི་ཚགས་ཀྱི། གྲོན་ཆུང་གི།  166

བསྲི་ཚགས་ཚོང་ཁང༌།  499

བསྲི་ཚགས།  499

བསྲེ་སྦྱོར།  76

བསྲེས་ལྕགས།  27

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་སྟོན།  129

བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ།  18

བསླབ་བྱ།  ཁ་ཏ།  18

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན།  137

བསླས་བཏགས་རི་མོ་ཅན།  476

བསླུས་པ།  143

༼ཧ༽

ཧ་ཡང།  28

ཧ་ལམ། ཕལ་ཆེར།  43

ཧ་ལོ་དམར་པོ།  233

ཧ་ལོག་བུན་འཇལ།  288
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ཧ་ལོག་བུན་པ།  289

ཧ་ཤིག  473

ཧང་སངས་བའི།   462

ཧབ་བལ་བརྟན་སྲོལ།  236

ཧམ་ཅན་བུན་བདག  435

ཧམ་སྤུ།  205

ཧམ་འཕྲོག་བྱེད་པ།  540

ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ།  176

ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ།  520

ཧམ་ཟོས།  142

ཧར་པོ།  435

ཧིག་སེ་བོ་སོན།  230

ཧུག་གི་ངེས་སྲོལ།  234

ཧུར་པོའ་ིསྒོ་ནས། སྒྲིམ་པོའ་ིསྒོ་ནས།  12

ཧུར་བརྩོན་ཅན། ལས་འགུལ་པ།  12

ཧུར་བརྩོན་རང་བཞིན།  12

ཧེག་ཛེན།  229

ཧེབ་ཊེན།  228

ཧོ་ལོ་གསང་རིས། ཧོ་རིས།  233

ཧོབ་ཉོ་བྱེད་པ།  445

ཧོབ་འཛིན། དམར་འཇུ།  318

ཧོལ་འབྲས། ཧོལ་ལུགས་འབྱུང་འབྲས།  223

ཧྲིལ་འཛིན། རིལ་འཛིན།  508

ཧྲུག་བསྒྲིགས་ཞལ་བ།  488

ལྷ་སྒྲུང༌། བཅོས་སྒྲུང༌།  318

ལྷ་ང༌།  345

ལྷ་ཆོས་རིག་པ།  494

ལྷ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང༌།  494

ལྷ་མེད་རིང་ལུགས།  51

ལྷ་དམག  494

ལྷ་མཚམས།  420

ལྷ་རབས།  494

ལྷ་རུ་རྩེ།  132

ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཤེལ།  530

ལྷག་མཐོའ་ིཟློས་ཕྱོད།  530

ལྷག་པའི། ཐལ་ཆེ་བའི།  534

ལྷད།  16

ལྷན་སྐྱེས། རང་བཞིན་གྱི།  258

ལྷན་རྒྱས།  79

ལྷན་ཐབས།  42

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མི།  133

ལྷན་ཚོགས།  128

ལྷན་ཚོགས། ལྷན་ཁང༌།  133

ལྷམ་གཟེར།  472

ལྷའི་བཀའ་ལུང༌།  494

ལྷུ་སྒྲིག་པ། ལྷུ་ལག་སྒྲིག་པ།  49

ལྷུ་ཚིགས་ཕྲལ་བ།  155

ལྷུག་འགྱུར།  380



703 ཨོལ་ཁེབ། ཨོལ་སྒོའ་ིཁེབ། 

ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་འབབ།  534

ལྷོ་ཁྱིམ་དྲུག  451

ལྷོ་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ།  523

ལྷོ་སྣེའི་འོད། ལྷོ་འོད།  54

ལྷོ་བྱང་མཐར་ཐུག་གི་ཁྱིམ།  523

ལྷོད་ཁང༌།  292

ལྷོད་དལ་ནམ་དུས།  442

ལྷོད་ཡངས། བྱིང་བ།   282

ལྷོད་གཡེང༌།  323

༼ཨ༽

ཨ་ལྦོ་གེ་དྲོའ་ིགཏན་སྲོལ།  56

ཨ་ཝོ་གེ་དྲོའ་ིངེས་སྲོལ།  56

ཨ་རག་བཟོ་གྲྭ།  161

ཨ་ཤོམ། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག  297

ཨང་ཀི།  196

ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ།  301

ཨང་སེ་ཏྲོམ།(རྩི་གཞི།)  34

ཨཱམ། ཨམྲ།  299

ཨར་ཁི་མེ་དེའི་གཏན་སྲོལ།  45

ཨར་གོན། གཉུག་རླུང།  46

ཨལ་ཀེན་ཁོར་མོ་གསུམ་སྦྲེལ།  138

ཨལ་ཀེན་རླངས་རྫས།  26

ཨལ་ཛ་མིར་ནད།  28

ཨི་ཐར། བར་སྣང༌།  182

ཨི་ཐིན།  181

ཨི་ཐེན།  181

ཨི་རི་ཌི་ཡམ།  268

ཨིན་ཇེན་ཆུ་མཛོད་རང་འགྲིག  475

ཨུ་པ་ཙ།  92

ཨེ་སི་ཊི་ལིན། རྡོ་ཞོའ་ིའབར་རླངས།  9

ཨེག་སི་འཕྲོ་འོད།  563

ཨེབ་སི། ཉེ་འགྱངས་ཀྱི་གནས།  43

ཨོ་ཐོ་རིལ་བུ།་ སེ་བ་རུས།  194

ཨོ་ལིབ་ཡལ་ག ཞི་བདེ་མཚོན་རྟགས།  335

ཨོ་སི་མི་ཡམ།  339

ཨོག་ཊེན།  334

ཨོམ་ངེས་སྲོལ།  335

ཨོལ་ཀྲོང། གློ་ཡུ།  510

ཨོལ་ཁེབ། ཨོལ་སྒོའ་ིཁེབ།  179






