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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་བཅུ་པ་བར་གྱི་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་རྣམས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པོར་སྟབས་བདེའི་ཆེད་དེབ་

ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་འདིར་མཉམ་བསྡེབས་དང་འབྲེལ་མ་ཚིག་སོ་སོའ་ིརྗེས་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཁམས་དང། རྫས་སྦྱོར། 
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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 chlo-

ride, 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་མེ་བྱ་

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ 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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                                   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༌།

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་གཏོང་གི།

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་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པ།

archit. Architecture ཁང་བཟོ་རིག་པ།

arv Archives ཡིག་མཛོད།

astrol. Astrology སྐར་རྩིས།

astron. Astronomy གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད།

arith. Arithmetic ཨང་རྩིས།

aviat. Aviation གནམ་གྲུའི་རིག་རྩལ།

bacteriol. Bacteriology ཕྲ་སྲིན་དཔྱད་རིག

biochem. Biochemistry སྐྱེ་དངོས་རྫས་སྦྱོར།

biol. Biology སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།

bind. Book Binding དཔེ་དེབ་འགོ་འཚེམས།

bot. Botany རྩི་ཤིང་རིག་པ།

ca. cultural anthropology རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་དཔྱད་ཞིབ།

chem. Chemistry རྫས་སྦྱོར་རིག་པ།

cine. Cinematography བརྙན་ལེན་སྒྱུ་རྩལ།
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com. Commerce ཚོང་རིག

comn. Communication བརྡ་འཕྲིན།

compt. sc. Computer Science ཀམ་པུ་ཊར་ཚན་རིག

dent. Dentistry སོའ་ིབཅོས་ཐབས།

eco. Ecology སྣོད་བཅུད་རིག་པ།

econ. Economics དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

edu. Education ཤེས་ཡོན།

electr. Electrical གློག

embryol. Embryology སྦྲུམ་སྲིང་དཔྱད་རིག

engn. Engineering བཟོ་རིག་འཆར་འགོད།

etymol. Etymology ཚིག་དཔྱོད་རིག་པ།

entomol. Entomology འབུ་སྲིན་དཔྱད་རིག

environ. Environment ཁོར་ཡུག

fa Fine arts ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ།

gene. Genetics རིགས་རྒྱུན་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ།

geog. Geography ས་ཁམས་རིག་པ།

geol. Geology ས་གཤིས་རིག་པ།

geom. Geometry དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ།

gym. Gymnastics རྩལ་སྦྱོང་རིག་པ།

his. Historical ལོ་རྒྱུས། བྱུང་རབས།

hort. Horticulture སྐྱེད་ཚལ་ལས་རིགས།

ins Insurance འགན་བཅོལ། ཉེན་སྲུང་།

jrn. Journalism གསར་འགོད་ལས་རིགས།

law. Law ཁྲིམས་ལུགས།

lib. Library དཔེ་མཛོད།

ling. Linguistics སྐད་རིགས་རིག་པ།།

lit. Literature རྩོམ་རིག

math. Mathematics རྩིས་རིག



XIX

mech. Mechanic(al) འཕྲུལ་རིག་བཟོ་ལས།

med. Medicine སྨན་དང་སྨན་བཅོས།

metall. Metallurgy ལྕགས་རིག་དཔྱད་ཞིབ་རིག་གནས།

meteor. Meteorology གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད།

mil. Military དམག་དཔུང་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་ཆད།

mine. Mineralogy གཏེར་དངོས་རིག་པ།

mus. Music རོལ་མོ།

myth. Mythology ལྷ་སྒྲུང༌།

naut. Nautical གྲུ་གཟིངས་དང་ཆུ་འགྲུལ་ལས་རིགས།

nav. Naval མཚོ་དམག

numis. Numismatics ཊམ་ཀའི་བཀོད་རིགས།

opt. Optical འོད་དང་སྣང་ཤེལ།

ornith. Ornithology འདབ་ཆགས་དཔྱད་རིག

paint. Painting ལྷ་བྲིས་དང་རི་མོ།

palaeon. Paleontology གདོད་མའི་སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།

parl. Parliamentary གྲོས་ཚོགས།

path. Pathology ནད་བརྟག་པའི་རིག་པ།

phil. Philosophy ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་བརྡ་ཆད།

phon. Phonetics སྒྲ་གདངས་རིག་པ།

photo. Photography བརྙན་པར་རིག་པ།

phys. Physics དངོས་ཁམས་རིག་པ།

physiol. Physiology གཟུགས་ཁམས་དཔྱད་རིག

poet. Poetics སྙན་ངག

pol. Politics སྲིད་དོན།

prn. Printing པར་སྐྲུན།

psy-anal. Psychoanalysis སེམས་ཁམས་དཔྱད་རིག

psycho. Psychology བསམ་བློའ་ིཚན་རིག

pub. Publications པར་སྐྲུན་ལས་རིགས།



rhet. Rhetorics རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས།

rel. Religion  ཆོས་ལུགས།

rockt. Rocketry མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའི་རིག་རྩལ།

sculpt. Sculpture རྐོས་དཀྲོལ་རིག་པ།

seism. Seismology   ས་ཡོམ་དཔྱད་རིག

soc. Sociology སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ།

sport. Sports རྩེད་རིགས།

stat. Statistics སྡོམས་བཤད།

surg. Surgery གཤག་བཅོས།

tech. Technical འཕྲུལ་བཟོ་ལག་རྩལ་གྱི།

technol. Technology བཟོ་རྩལ་རིག་པ།

telecom. Telecommunications རྒྱང་འཕྲིན་ལས་རིགས།

theatr. Theatrical ཟློས་གར།

theol. Theology ལྷའི་རྣམ་གཞག

trans. Transportation འགྲིམ་འགྲུལ།

trig. Trigonometry ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག

typo. Typography ལྕགས་པར་སྒྲིག་བཀོད།

vet. Veterinary ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག

Weapn. Weaponry གོ་མཚོན།

zool. Zoology སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག

xx ཁུངས་ཁ་གསལ་མེད་པ།

+* འཇུག་ཡུལ་མང་།
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1 abacterial 

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

abandoned property  adm སྤངས་ནོར། = བདག་པོས་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། བདག་

དབང་ཡོངས་རྫོགས་བློས་གཏོང་བྱས་པའི་ཁར་དབང་།

abandonment  adm ༡། སྤོང་བའི་ལས།  =  བྱ་དངོས་གང་ཞིག་སྤོང་བའི་བྱ་གཞག   ༢། རྒྱབ་

སྐོར་ཕིར་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་བེད་པ། ཉུང་དུ་གཏོང་བ། ཕྲི་བ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གྲངས་འབོར་

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

abattoir  xx བཤས་ར།  = ཤའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གསོད་སའི་ར་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་བེད་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་ཁིད།  = 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།

abecedarian  edu ཀ་ཁ་པ། = འབྲི་ཀློག་གམ་ཤེས་བྱ་ཞིག་གི་རྨང་གཞི་ཐོག་མར་སྦྱོང་མཁན་གྱི་

ལས་དང་པོ་བ།

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།

aberration of starlight  phys སྐར་འོད་གཡོ་འཁྲུལ། = གོ་ལས་ཉི་མར་སྐོར་བ་བྱེད་པའི་



2abetment

འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་བར་སྣང་སྟེང་གི་དངོས་རྫས་སྐར་མ་སོགས་རང་གི་རྒྱུན་གནས་ནས་

གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

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

སློང་བྱེད་ཚུལ།

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

ཤུགས་སྤོར་བའམ་རོགས་བྱེད་མཁན།

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

འཐེན།

abide by  adm  བརྩི་སྲུང་བེད་པ།	= སྒྲིག་ཁྲིམས་སམ་ཐག་གཅོད་དང་མཐུན་པར་བྱེད་པའམ་

དང་དུ་ལེན་པ། 

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

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

abjure  pol  མནའ་ཚིག་དོར་བ། = དམིགས་བསལ་ཁས་བླངས་དམ་འཇོག་གི་སོ་ནས་དེ་སྔའི་

ལངས་ཕྱོགས་འདོར་བ། 

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

བློས་གཏོང་བྱེད་པ།

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

ཐ་དད་པ།

abnormal gene  biol རིགས་རྫས་སྐོན་ཅན། = ཕྲ་ཕུང་རེ་རེའི་ནང་རིགས་རྫས་སྟོང་ཕྲག་མང་

པོས་ཕྲ་ཕུང་གི་བཀོད་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ལས་རིགས་

རྫས་ཤིག་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་ཚེ་ཕྲ་ཕུང་གི་གཟུགས་བཀོད་དམ། དེའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་བརྒྱུད་

རིམ་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་ལ། དེའི་རྗེས་འབྲས་སུ་རིགས་རྫས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོང་བའམ་ཡོང་སླ་བའི་

གནས་སྟངས་བསྐྲུན་སྲིད།

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

མར་མངལ་ཤོར་བ།

above cited  adm,lit གོང་སོས།  = 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 དབེ་ཐིག་སྟེང་གི།  = སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཞིག་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་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།

abreast  adm དུས་མཐུན་གོ་རོགས།  = ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་དང་མཐུན་པའི་གསར་འགྱུར་དང་

གནས་ལུགས་གང་ཅིའི་ཐད་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ།

abridge  adm,ling ༡། བསྡུས་པ།  = བརྗོད་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་

བསྡེབས་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།

abscission  med,bot ༡། གཅོད་འབྲེག  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གློ་བུར་དུ་འབྲེག་གཅོད་བྱེད་པའི་

བྱ་བ།  ༢། བྲུལ་བ།	སྐྱུར་བ།	= རང་བྱུང་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་ལྕུག་

ཕྲན་སོགས་ལྷུང་བའི་རང་བཞིན།

absconder  adm, law གབ་བོལ་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། 
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༢། ཚོགས་ཆད།	ངོ་ཆད།	= མི་ངོ་དངོས་སུ་ངོ་བཅར་མ་ཐུབ་པ།

absence seizure  med བརེད་འབོགས། = མིག་ཅེ་རེར་གདང་བཞིན་པའི་ངང་ཡུན་ཐུང་རིང་

དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཞིང་། གློ་བུར་དུ་འབྱུང་ཞིང་དུས་ཐུང་ནང་ཡལ་འགྲོ་ལ་རྗེས་སོར་འདིའི་སྐོར་

དྲན་རྒྱུ་མེད་པའི་བརྒྱལ་གཟེར་རིགས་ཡང་མོ་ཞིག

absent without leave  adm དགོངས་པ་རང་ཞུ། = རང་ཉིད་འགན་འཁྲི་ཡོད་སར་མ་བསྡད་

པའི་འགལ་འཛོལ། 

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།

absentee ballot  adm,pol ངོ་མེད་འོས་ཤོག = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་སུ་

འབྱོར་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་བོས་ལྡུག་པའི་འོས་ཤོག

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

རང་གཤིས།

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

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

absolute assignment  com ལོས་མེད་འགན་སྐུར།	ཡོངས་རྫོགས་འགན་སྐུར།	= སྔོན་འགྲོའ་ི

ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་གང་ཟག་ཅིག་གི་ལོ་རེའི་ཁེ་འབབ་དང་ཁྲིམས་དོན་འགན་ཁུར་རམ། 

ཡང་ན་ཁར་དངོས་སོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་གཞན་ལ་སྤྲོད་པ། 

absolute auction  adm,com ལོས་མེད་རིན་སྡུར། = རྒྱུ་དངོས་གང་ཞིག་གི་མ་མཐའི་རིན་གོང་

གཏན་འབེབས་མེད་ཅིང་། མཐའ་མར་རིན་འབབ་མཐོ་ཤོས་སྤྲོད་མི་དེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སྲོལ། 

absolute defense  law ལོས་མེད་དག་འབུད།	ཡོངས་རྫོགས་དག་འབུད། = གལ་ཏེ་དངོས་

འབྲེལ་གྱི་གནས་བབས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱུང་ཚེ། ཉེས་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་

གང་ཟག་དེར་ཁ་མཆུ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག 

absolute humidity  phys	ལོས་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 majority  adm,pol ལོས་མེད་མང་མོས།	= གང་ཟག་སེར་རམ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

ཞིག་གིས་འོས་བསྡུའི་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་འབོར་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ལས་མང་བ་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས།

absolute monarchy  his,pol ལོས་མེད་རྒྱལ་པོའ་ིལམ་ལུགས།	 = རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་དབང་།
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absolute monopoly  com,econ ལོས་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།

absolute speed  phys	ལོས་མེད་མགྱོགས་ཚད།	ཚུགས་ཐུབ་མགྱོགས་ཚད།	= མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་

གཞི་རྩའི་རྩི་གཞི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་རྩི་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། 

absolute time  phys ལོས་མེད་དུས། ཚུགས་ཐུབ་དུས།	 = དུས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩི་གཞི་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན་རྩི་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། 

absolute value  math ལོས་མེད་ཐོབ།	ལོས་མེད་ཐང་གཞི།	 = གྲངས་ཤིག་གི་ཕོ་མོའི་རྟགས་

ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཨང་ཀི་དེ་ལ་ཟེར།

absolute zero  phys ལོས་མེད་ཀླད་ཀོར།  ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར།	= བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་

གི་སོ་ནས་གཞིགས་ན་འདུས་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཐམས་ཅད་མཚམས་ཆད་ཀྱི་ཡོད་པར་བསམས་

པའི་དྲོད་ཚད། 

absolutism  pol སིད་དབང་སེར་གཅོད་རིང་ལུགས།  = སྲིད་གཞུང་ནང་དུ་འཐུས་སོ་ཚང་

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

absolve  ༡། law དཀར་འདོན་བེད་པ།  = ནག་ཉེས་སམ་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ།   

༢། adm འགན་ལས་གོལ་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།

absorption line  phys སིམ་ཐིག = རླངས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྫས་ཤིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་པ་

ལས་རྒྱུན་མཐུད་ཅན་གྱི་འཇའ་མདངས་ནང་བྱུང་བའི་ནག་ཐིག་ཅིག 

absorption potential  phys སིམ་འཐེན་ནུས་པ།  སིམ་ནུས།	= རླུངས་གཟུགས་ཤིག་གི་

གནས་བབས་ནས་སིམ་འཐེན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ཁ་ངོས་སུ་བསྐྱོད་སྐབས་

འདུས་རྡུལ་ཞིག་གིས་མྱོང་བའི་ནུས་པའི་འགྱུར་ལྡོག 

absorptivity  phys སིམ་ཚད། = གཟུགས་ཕུང་ཞིག་གིས་འགྱེད་འཕྲོ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ཚད་

དང་། དེ་ནི་གཟུགས་ཕུང་སྟེང་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་འོད་ཇི་ཙམ་ཕོག་པ་དང་དེ་ལས་གཟུགས་ཕུང་གིས་

ཇི་ཙམ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའི་སྡུར་ཚད་ཆགས་ཡོད། 

abstemious  xx ཟས་ཚོད་རན་པོ།  = བཟའ་བཏུང་གང་ཞིག་རང་དགར་བག་མེད་དུ་མི་སྤྱོད་

པའི།

abstinence  psycho འཛེམས་པ།	སྤོང་བ།	  = ལུས་འབྲེལ་ལམ་ཆང་རག་ལྟ་བུ་འདོད་པའི་བྱ་



6abstract

བར་འཇུག་རྒྱུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།

abstract  ༡། ling,lib སྙིང་དོན།  = གནས་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།

abstract of title  adm,pol བདག་དབང་གནད་བསྡུས། = ས་ཆ་ཞིག་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའི་

ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས། 

abstractor  adm,lib སྙིང་དོན་སྡུད་པོ།  = གནས་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་དཔོད་ཀིས་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་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་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 discretion  law ཐོབ་དབང་ལོག་སྤྱོད། = ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཡང་ན་དོན་དངོས་

གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང་རང་སྣང་གང་ཤར་དང་། ནོར་འཁྲུལ་ཅན། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་སོ་

ནས་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འགལ་འཛོལ། 

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

པར་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

abusive tax shelter  econ ཁལ་གཡོལ་མ་འཛུགས། = ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཁྲལ་གཡོལ་
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གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཐབས་ཁོ་ནར་བྱས་པའི་མ་འཛུགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ། ཚོང་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་

གཞན་ཞིག 

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།

academic degree  edu སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར།  = མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ངོས་

འཛིན་ཆེད་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ལ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གནང་བའི་ལག་ཁྱེར།

academic institution  edu གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་།  = ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་དུ་

བཙུགས་པའི་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞིག

academician  edu ༡། གཙུག་ལག་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།  = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་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༌།

acanthus  bot ཚེར་ལོ་མེ་ཏོག = བཀྲག་མདངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་མཛེས་སྡུག་གི་ལོ་མ་ལྡན་ཞིང་། 

ས་ཁུལ་དྲོ་སར་སྐྱེས་པའི་རྩྭའི་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་ཞིག 

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

པ།  ༢། འགན་གནས་ལེན་པ།  = ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་བླངས་པ།  ༣། མོས་མཐུན་བེད་པ།  

= མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

accelerated benefits  econ,com སྔ་སྤྲོད་ཁེ་འབབ། = སྲོག་ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་དམ་རྐྱེན་ངན། 

ཡུན་རིང་པོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་སྐབས་ཚེ་སྲོག་འགན་བཅོལ་གྱི་གན་

རྒྱ་འགའ་རེའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་འཐོབ་རུང་བའི་ཁེ་ཕན། 

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

ཅན་རེར་ཇི་ཙམ་མྱུར་དུ་འཕར་འགྲོ་བའི་ཚད།  ༢། མྱུར་ཚད་སྣོན་སྟངས།  = མྱུར་ཚད་སྤོར་

བའི་བྱ་གཞག

accelerator  mech མྱུར་སྣོན་རྐང་ཀྲབ། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་མགྱོགས་ཚད་སྟངས་འཛིན་

ཆེད་རྒྱུན་ལྡན་རྐང་པས་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

accept  adm ༡། ཁས་ལེན་པ།  = ངོས་ལེན་བྱེད་པ།  ༢། དང་དུ་ལེན་པ།  = སྦྱིན་པའི་དངོས་པོ་
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གང་ཞིག་དགའ་པོའ་ིངང་ལེན་པ།  ༣། མོས་མཐུན་བེད་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། བ་ངན་མཐུན་གོགས།  = 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་གནད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་

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

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

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

accident insurance  ins རྐེན་ཆག་འགན་བཅོལ། = གློ་བུར་གྱི་གོད་ཆག་ལས་བྱུང་བའི་སྲོག་

སྐྱོན་ནམ། ཡང་ན་རྨས་སྐྱོན་དང་། ཁར་དངོས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་བཅོལ། 

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

accommodate  adm ༡། གུ་བཤང་བེད་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་བཤང༌།  = 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།

accommodation paper  com ཁག་ཐེག་ཡིག་ཆ། = བུན་གཡར་གྱི་གན་རྒྱའི་ནང་གཡར་པོ་

ཞུ་མཁན་གྱིས་བུ་ལོན་མ་འཇལ་ཚེ། གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞིག་གིས་འཇལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གྱི་མིང་

རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག 

accompanist  mus རམ་འདེགས་པ།  = རོལ་མོའ་ིརམ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

accomplice  law,soc ངན་སྡོང༌།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་རུང་བའི་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་
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འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་གྲོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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

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

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

སྟངས།  = ལུགས་མཐུན་གྱི་སོ་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་གོས་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་སོ་

བསྟུན་བྱས་ཏེ།

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

འགྲེལ་བརྗོད།    acc ༢།  རྩིས་ཁ།  = 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་འདེན་པ།	 = རྒྱུ་མཚན་འགོད་པ།

account statement  acc རྩིས་ཁའི་འགེལ་བརོད།  = 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་འཁི།	 = སྐྱེ་བོའམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་བབས་པའི་

འགན་ཁུར།

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

པའི།   ༢། འགེལ་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།

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

accounting control  acc ས་ཁའི་སྟངས་འཛིན། = ཡོ་ཟོལ་འགོག་ཐབས་ཆེད་དུ། རྩིས་ཁུངས་

རེའུ་མིག་རྣམས་སྐྱོན་མེད་ཚུལ་མཐུན་ཡིན་པའི་ངེས་གཏན་བཟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

accounting standard  acc ས་ཁའི་རྩ་འཛིན། = དངུལ་རྩིས་ལག་བསྟར་གཏན་འབེབས་བྱེད་

ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན། 
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accounts payable  acc རྩིས་གསལ་སྤྲོད་བསྡད། = ཚུར་དངོས་པོ་མཁོ་སྤྲོད་ཟིན་པའམ། ཞབས་

ཞུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དག་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་བསྡད་པའི་དངུལ་འབབ།

accounts receiveable  com རྩིས་གསལ་ཡོང་བསྡད། = ཕར་ཚོང་ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་ཟིན་པའམ། 

ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་པའི་དངུལ་འབབ།

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

ཡོ་ཆས།

accredit  adm,pol ངོས་འཛིན་བེད་པ།  = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་གཉེར་རྒྱུའིུ་གནས་བབས་ཐད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ནམ་ཆ་མཐོང་སྤྲོད་པ།

accreditation  adm,pol ངོས་འཛིན།  = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གཉེར་རྒྱུའིུ་གནས་བབས་ཐད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆ་མཐོང་།

accredited  adm,pol ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི། = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་ལེན་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི།

accretion  ༡། adm འཕེལ་སྐེད།  = 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་

སྐེད།  = 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་འདིས་གོམས།	ལེགས་བང་འདིས་གོམས།		= རང་ཉིད་ཀྱི་མ་

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

accumulated income  com སྡེབ་འབབ། = སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ཁེ་འབབ་ཐོབ་སྐལ་

བདག་པོར་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ། གསོག་ཉར་བྱས་པའི་གཙང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས།

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

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

བརྗོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྐྱོན་འཛུགས།  ༢། སྐོན་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། སྐོན་འཛུགས་པ།  = གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་པ།

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 དཔི་མིག	དཔི་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།

achieved status  soc ཆེ་མཐོང་གནས་བབས།  = གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འབད་

བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཐོབ་པའི་ཆེ་མཐོང་།

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

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

achilles tendon  anat 	 རིང་པའི་ཆུ་བ།	 རིང་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 མཁིས་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་བའོ།
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achromat  phys མདོག་མེད། = ཚོན་མདོག་རབ་རིབ་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དོན་དུ་ཁྱད་

ཆོས་ཐ་དད་ཅན་གྱི་དྭངས་ཤེལ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་མཉམ་དུ་བསྡེབས་ཡོད་པའི་

འདུས་བསགས་དྭངས་ཤེལ་ཞིག 

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།

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

ལོ་མ་དང་སྐམ་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་ལྟ་བུ། 

acid  chem སྐྱུར་ཚ།	སྐྱུར་རྫས།	= ཡང་རླུང་གྱེས་རྡུལ་གློད་གཏོང་གིས་པི་ཨེ་ཆ་བདུན་ལས་ཉུང་

བའི་ཞུན་ཞིག་སྐྲུན་མཁན་གྱི་རོ་སྐྱུར་བའི་འདུས་རྫས་ཤིག

acid test  adm མཐར་ཐུག་པད་པ།	མཐར་དཔོད།	འགངས་ཆེ་བའི་དཔད་པ།	 = ཅ་དངོས་

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

acidity  med ཆུ་སྐྱུར།  = བད་ཀན་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་པས་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། འབོར་ལན་སྤྲོད་པ།  = ཡི་གེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་འབྱོར་ལན་སྤྲོད་

པ།    ༣། ཐུགས་རེ་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། འབོར་ལན།	ལན་གསལ།	 = བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་སམ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

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

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

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

ཐོར་པ་རྣག་མགོ་ཅན།

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

acoustic meatus  physiol རྣ་བའི་བུ་ག  = རྣ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་སྦུ་གུ།
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acquaintance  adm ༡། ངོ་ཤེས།  = རང་གིས་ངོ་ཤེས་པའི་མི།   ༢། རྒྱུས་མངའ།  = སྐྱེ་བོའམ་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་སྐོར་གྱི་ཤེས་རྟོགས།

acquaintance rape  law ངོ་ཤེས་བཙན་གཡེམ།  = གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་གང་ཟག་ཅིག་ལ་

རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ།

acquaintanceship  adm ༡། རྒྱུས་མངའ།  = བྱ་དངོས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མྱོང་ངམ་གོ་

རྟོགས། ༢།  ངོ་ཤེས་ཀི་འབྲེལ་བ། = གྲོགས་འདྲིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་རང་ག་བ་ཞིག

acquiesce  psycho མི་འདོད་ཁས་ལེན།  = འདོད་པ་མེད་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་བསྟན་

པར་ཁས་ལེན་བྱེད་པ།

acquire  adm,edu ༡། སྒྲུབ་པ།  = རང་གིས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་ཐོབ་པ། ༢། མོང་བས་གྲུབ་པ།  

= ཉམས་མྱོང་གི་ལམ་ནས་བྱུང་བ།

acquired characteristics  psycho ཕིས་བྱུང་གཤིས་སྤྱོད། = ཁོར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ། 

དབང་པོའ་ིབྱེད་ལས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུད་སྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

ཁྱད་གཤིས་ཤིག 

acquired citizenship  pol སྐེས་ཐོབ་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན། = ཕ་མ་གང་རུང་ཨ་རིའི་མི་

སེར་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་། 

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

བྱུང་བའི་དངོས་པོ།

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

མེད་བཅད་ཁ་སྒྲོག་པ།  = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་མིན་པའི་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ། ༢། adm 

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

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

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

བྱུང་ཚུལ།

acral lick syndrome  biol ཡན་ལག་ལྡག་པའི་རགས་འདུས། = ཁྱིས་རང་གི་རྐང་ལག་གི་

ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་དུ་ལྕེ་ལྡག་བྱེད་ཐལ་གྱི་སྣང་ཚུལ།

acrimonious  psycho ཆེས་ཡི་མ་རངས་པའི།  = ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའམ། ཡི་མ་རངས་པའི་ངང་

ཚུལ།

acrimony  psycho ཆེས་ཡི་མ་རངས་པ།  = ཁྱད་པར་དུ་ཡི་མ་རངས་པའམ་ཁྲོས་པའི་སྐད་

གདངས་སམ་རྣམ་འགྱུར་སོགས།
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acroarthritis  med སོར་ཚིགས་གྲུམ་བུ།  = རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོའ་ིཚིགས་གཞིར་གཉན་ཁ་

བརྒྱབས་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།

acronym  ling,lit འགོ་ཡིག་བསྡུས་མིང་། = མིང་ཚིག་གང་དག་གི་ཡི་གེ་དང་པོ་རྣམས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་འདོན་སྐབས་ཚིག་གསར་པ་ཞིག་གི་སྒྲ་གདངས་ལྟར་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བསྡུས་ཡིག 

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

across the board  comn ཀྲིག་ཅར། = རྒྱུན་ལྡན་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་རིང་གི་ཉིན་ལྟར་

དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག 

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

act of contrition  phil,psycho འགྱོད་སོན། = འགྱོད་པས་བཤག་པར་བྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཐུང་

ངུ་ཞིག

act of faith  phil,psycho དད་ལས། = ཁུངས་སྐྱེལ་ངེས་གཏན་མེད་པའི་བྱ་དངོས་ཤིག་ལ་

བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་བྱ་སྤྱོད།

act of God  environ རང་བྱུང་གོད་ཆག = རླུང་འཚུབ་དྲག་པོའམ། ས་ཡོམ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་

ནུས་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྟངས་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཞིག 

act of state doctrine  law ཆེ་མཐོང་རྩ་འཛིན། = གཞུང་ཞིག་གིས་རང་གི་ས་ཁོངས་ནང་

སྤེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁྲིམས་བཤེར་མི་བྱེད་ཅིང་། རང་དབང་

གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གྱི་རང་དབང་ལ་བརྩི་འཇོག་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ། 

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

actinometer  phys འགྱེད་འཕྲོ་འཇལ་ཆས།  འགྱེད་འཕྲོ་མི་ཊར།	= དམིགས་བསལ་དུ་ཉི་མ་

ནང་བྱུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིཤུགས་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག 

actinomycosis  med ཕྱུགས་ཀི་གཉན་ནད།  = ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་མི་ལའང་འགོ་

སྲིད་པའི་ཕྱུགས་ནད་ཅིག

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

བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

action potential  phys ལས་འཇུག་ནུས་པ། = དབང་རྩའམ། ཡང་ན་ཤ་གནད་ཀྱི་ཐག་རན་

ཞིག་ལ་སྐུལ་རྐྱེན་བྱེད་སྐབས་དེའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བྱུང་བའི་གློག་ནུས་ནང་གི་འགྱུར་
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ལྡོག་ཅིག་སྟེ། དེས་དབང་རྩའི་བརྡ་སྦྱོར་བརྒྱུད་འདྲེན་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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

རྒྱུའི་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི།

activation energy  phys གྲུང་བེད་ནུས་པ།  = རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡོང་བར་དགོས་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་ལེ་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་ིསོ་ནས།	སྒྲིམ་པོའ་ིསོ་ནས།	 = ཧུར་བརྩོན་དང་གྲུང་ཤ་དོད་པོའི་སོ་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 བ་གཞག		བེད་སོ།	 = ལས་དོན་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།

actual cash value  com རིན་ཐང་དངོས། = ཁར་དངོས་ལ་སྐྱོན་ཆག་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་རྐུ་

ཤོར་བ་དང་། བོར་བརླག་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་དེའི་སྐུལ་ཟད་གཅོག་འཕྲི་བྱས་ཏེ་འཇལ་

བའི་གུན་གསབ་ཀྱི་རིན་གོང་དང་མཉམ་པའི་དངུལ་འབབ།

actual total loss  com རྩ་བརླག་གྱོང་དངོས། = འགན་བཅོལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་དངོས་རིགས་རྩ་

གཏོར་དུ་ཕྱིན་པའམ། ཡང་ན་གཏོར་སྐྱོན་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སླར་ཡང་བསྐྱར་བཟོའམ། ཞིག་

གསོ་མི་ཐུབ་འི་གནས་སྟངས་སྐབས་འབྱུང་བའི་གྱོང་གུན་ཞིག

actuality  Jrn དངོས་སྒྲོག = གསར་འགོད་པ་དང་དོན་རྐྱེན་འབྱུང་མིའི་སྐད་སྒྲ་ས་གནས་ས་ཐོག་

ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའམ། སྔོན་ཚུད་ནས་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིག

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།

actus reus  law ལུས་རྩོལ་ཉེས་སྤྱོད། = ལུས་ཀྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའི་ནག་ཉེས་ཤིག་གི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་དང་ལེན་གྱིས་སོ་ནས་སྤེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དམ་འགལ་འཛོལ།
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acuminate  bot  རྩེ་སྙུང།  = ལྟོ་བ་ཅུང་ཟད་འབུར་ལ། རྩེ་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་ཇེ་ཕྲར་འགྲོ་བའི་ལོ་

མའི་དབྱིབས།

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

དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཤིག

acute  bot རྩེ་རྣོན།  = ལྟོ་བ་ཅུང་ཟད་ཀོང་བའི་རྩེ་མོ་རྣོ་ལ་ཐུང་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས།

acute angle  math རྣོ་ཟུར། = དྲང་ཟུར་ལས་ཆུང་བའི་ཟུར་ཁུག

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

རིགས།

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

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

acute triangle  math རྣོ་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ།  = ཟུར་གསུམ་ཀའི་ཟུར་ཚད་ ༩༠ ལས་ཆུང་བ་

ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

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

ad hoc network  compt.sc འཕྲལ་སེལ་དྲྭ་རྒྱ།  ཆེད་འཛུགས་དྲྭ་རྒྱ།	= བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་

རིམ་མམ་མུ་སྦྲེལ་གློག་བརྙན་རིགས་ཐེངས་གཅིག་སྟོན་པ་ལྟ་བུའི་དགོས་དོན་དམིགས་བསལ་བ་

ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཟོ་འཛུགས་བྱས་པའི་རྒྱང་བསྒྲགས་ཚན་ཁག་ཅིག

ad idem  adm བསམ་པ་གཅིག་མཐུན། = གཉིས་མོས་ཏེ་གན་རྒྱ་དང་གྲོས་ཆོད་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་

ཆར་མཁོ་བའི་གཞི་རྩའི་ཁྲིམས་ལུགས་རྩ་འཛིན་དང་སྒྲོམ་གཞི།

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 lib  lit ཐོལ་བཤད། = སྔོན་ནས་བསམ་ཞིབ་བམ་གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་ཐོག་ཐད་ཀར་བཤད་པ་ཞིག

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

དཔག་རིན་ཐང་དང་དོ་མཉམ་པ།

ad valorem tax  econ སྐོར་ཐང་ཁལ་འབབ། = སེར་གྱི་ཁར་དབང་དང་གཞིས་ཀ་སོགས་ཀྱི་

རིན་ཐང་གཞིར་བཞག་གི་ཁྲལ་འབབ།

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

adamant  psycho མགོ་མཁེགས་པོ།  = བསམ་ཚུལ་དང་ཐག་གཅོད་གང་ཡིན་འགྱུར་བ་གཏོང་

འདོད་མེད་པའམ་བློ་ཐག་ཆོད་པོ་ཡོད་པ་ཞིག

adaptable  adm,psycho འཕྲོད་འདིས་ཐུབ་པའི།  = གམོས་འདྲིས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ།
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adaptation  biol ཡུལ་དུས་བསྟུན་ཐབས།	བསྟུན་འགྱུར།	= སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་རིགས་རྫས་

དང་འཕེལ་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་དང་རན་པའི་ལུས་ཀྱི་བཀོད་

དབྱིབས་དང་། བྱེད་ལས། སྤྱོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་ཚུལ།

adapter  electr ཨེ་ཌེབ་ཊར། = སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་དེ་ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་དུ་སྒྱུར་བ་དང་། གློག་

གི་ཐོན་སོའ་ིནང་དུ་བརྫངས་ཏེ་འཁྱེར་སྤྱོད་བདེ་བའི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་གཞན་ཞིག་ལ་གློག་ཟུངས་

མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་གློག་ཐག་ཅན་གྱི་ཡོ་བྱད།

addend  math སྡོམ་གངས།  = བསྡོམ་རྒྱུའི་གྲངས་ཏེ། བསྡོམ་བྱ་དང་སྡོམ་བྱེད་གཉིས་ཀ་ལ་ཟེར།

addendum  adm ཁ་སྣོན།	ཁ་སྐོང༌།	 = པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་སགོས་ཀྱི་ཁ་སྣནོ་ཡིག་ཆ།

additional secretary  adm དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར།	 དྲུང་འཕར།	  = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་

འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་གཉིས་པ།

additive identity  math སྣོན་གངས་ངོ་བོ།  = གྲངས་གང་ཞིག་དང་ཀླད་ཀོར་བསྡོམས་ཀྱང་

བསྡོམས་ཐོབ་ཏུ་གྲངས་དེ་རང་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན། 3 + 0 = 3   0 + 5 = 5 ལྟ་བུ།

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

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

འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

adduce  * ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤྲོད་བེད་པ།	དག་འབུད་བེད་པ།	 = གནད་དོན་ནམ་བྱ་དངོས་གང་

ཞིག་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཆེད་དཔང་རྟགས་སུ་སྟོན་པ།

ademption  law ཤུལ་ཐོབ་ནུས་མེད། = ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་ཞིག་གིས་ཡིག་ཆ་བཟོ་བའི་

སྐབས། སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་གང་བཞག་པའི་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་དེ་ཉིད་འཆི་བའི་

སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ལ་བདག་དབང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

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།

adeno-associated virus (AAV)  biol རྨེན་སྦེལ་གཉན་སིན། = ཐག་རན་རྐྱང་པ་ཅན་གྱི་ཌི་

ཨེན་ཨེ་གཉན་སྲིན་ཕྲ་མོའ་ིརིགས་ཤིག

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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adenovirus vector  biol རྨེན་སྦེལ་གཉན་སིན་འདེན་བེད། = རྨེན་བུའི་གཉན་སྲིན་གྱི་ཁྱིམ་

གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་མིག་གི་སྤྲིན་སྐྱིའི་གཉན་ཚད་དང་། ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མའི་ནད། 

དབུགས་གཏོང་ལེན་མ་ལག་གི་གཉན་ཚད། དཔེར་ན། ཆམ་པ་དང་གློ་ཡུའི་གཉན་ཚད་དང་གློ་

ཚད་སོགས་ཕོག་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ལྡན་པའི་གཉན་སྲིན་སྡེ་ཁག

adequate  adm འདང་ངེས།  = དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་ངེས་སམ་འདང་ངེས།

adherence  adm,pol བཅོས་མིན་རྒྱབ་སྐོར།	བཅོས་མིན་རེས་འབྲང༌།	  = སྲིད་དོན་ཚོགས་

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

adhesion  phys གཞན་འདོམས། = འདུས་རྡུལ་གྱི་འཐེན་ཤུགས་གང་ཞིག་དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཀྱི་ངོས་ཕན་ཚུན་འཛིན་པར་བྱེད་མཁན།

adhesion contract  law བཙན་ཤེད་གན་རྒྱ། = དོ་མི་མཉམ་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་

བཞག་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག་སྟེ། དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་དེ་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་

རྣམས་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།

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

adhesive force  chem ལྡོག་འབར། = རང་བཞིན་མི་གཅིག་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་

སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་འཐེན་ཤུགས།

adiabatic expansion  phys སོར་གནས་རྒྱ་སྐེད།  = 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་དོད་སོར་གནས་བརྒྱུད་རིམ།  = ཚ་དྲོད་འཕར་ཆག་གང་ཡང་

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

adjacency  phys སྔ་རེས་ལས་རིམ།	སྔ་རེས་དེ་མ་ཐག = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་

རིམ། ཡང་ན་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཞན་ཞིག་གི་སྔ་རྗེས་གང་རུང་དུ་ཡོང་བའི་ལས་རིམ་ཞིག

adjacent  ༡། adm ཉེ་འཁིས་ཀི།  = གཞི་གང་ཞིག་དང་ཉེ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི། ༢། geom 

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

adjacent angles  math ཉེ་ཟུར།  = སྤྱིིའི་རྩེ་གནས་དང་སྤྱིའི་དཔུང་པ་ཡོད་པ་དང་། དཔུང་པ་

གཞན་གཉིས་ནི་སྤྱིའི་དཔུང་པ་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཟུར་གཉིས་ལ་ཟེར།

adjacent faces  math ཉེ་འབྲེལ་ངོས།  = ངོས་དུ་མ་ཡོད་པའི་དབྱིབས་ཀྱི་མཐའ་གཅིག་ཐུན་

མོང་དུ་སྤྱོད་པའི་ངོས་གཉིས་ལ་ཟེར།

adjacent sides  math ཉེ་མཐའ།  = མཐའ་གསུམ་མམ་མཐའ་བཞི་དབྱིབས་སོགས་ཀྱི་རྩེ་ཚེག་

ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་པའི་མཐའ་གཉིས་ལ་ཟེར།
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adjective  ling,lit ཁྱད་ཚིག  = མིང་དང་མིང་ཚབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག

adjoin  adm ༡། སྦེལ་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་བེད་པ།  = ཚོགས་ཐེངས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། ༢། བར་

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

བེད་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། ཕིར་བཤོལ།  = དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕྱིར་འགྱངས།

adjudge  law ༡། ཁིམས་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་བེད་པ།  = ཁ་མཆུ་གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ངོ་བོར་

བཞུགས་ཏེ་གནས་དོན་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ།

adjudication  law ཁིམས་ཐག་དཔད་རིམ།  = འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ཁག་ལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ་

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

སྟངས།

adjudicator  law བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན།	ཞལ་ལེ་བ།	 = རྩོད་རྙོག་དང་ཁ་མཆུ་ལྟ་བུའི་གནས་

དོན་ཉན་ཞིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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

ཆེད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ། ༢། འདིས་གོམས་བེད་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།

adjustment knob  mech སྙོམ་སྒྲིག་ཡུ་བ། = རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྙེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

ཆ་ལག་སྟེ། དེས་མོ་ཊའི་ནང་རྒྱབ་རྟེན་སའི་རྐུབ་སྟེགས་ཡར་མར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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་སྐོང་ལས་རོགས།	 = དམག་དཔོན་ཞིག་ལ་འཛིན་

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

administer  adm འཛིན་སྐོང་བེད་པ།  = འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་སྒྲིག་གི་ལས་གནས་སྒྲུབ་པ།
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administration  adm འཛིན་སྐོང༌།  = 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་སྐོང་གི།  = འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའམ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་

འགན་ཡོད་པའི།

administrative law  adm འཛིན་སྐོང་གི་ཁིམས།  = གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པའི་དབང་

ཚད་དང་བྱ་གཞག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས།

administrator  ༡། adm འཛིན་སྐོང་པ།	 འཛིན་སྐོང་བེད་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་སྤྲོད་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།

admission of guilt  law ནག་ཉེས་ངོས་ལེན། = སྐྱེ་བོ་གང་རུང་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་

བ་བརྩམས་པའི་ཁས་ལེན།

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་གལ་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

admitted assets  adm བཀའ་འཁོལ་མ་གནས།	ཁོངས་སྒྲིལ་ཁར་དབང་།	= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་

གིས་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནས་བཀའ་

འཁྲོལ་ཐོབ་པའི་འགན་བཅོལ་ཀམ་པ་ཎི་དེའི་ཁར་དབང་རྣམས།

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

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

ཅིག་ལ་དྲག་ནན་ཆེ་བའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ།

admonition  adm ཁ་ཏ་སྐུལ་ལག  = འབྱུང་ཉེ་བའི་ཉེན་ཚབས་གང་ཞིག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་
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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་ཀི།  = 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་སོ་ནས་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་མིར་

ཉར་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། ༢། མོས་འདེམས་བེད་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

adoption credit  law བུ་ཚབ་ཁལ་ཆག = བུ་ཚབ་གསོ་ཉར་བྱེད་མཁན་ལ་སྤྲད་པའི་འབབ་

ཁྲལ་གཅོག་འཕྲི།

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་འབར།  = 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།

adult education  edu ནར་སོན་སློབ་གསོ།	ནར་སོན་ཤེས་ཡོན།	 = སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་མ་

འགྲིམ་མཁན་གྱི་ན་གཞོན་དང་དར་མ་ཚོར་ལོགས་སུ་སྤྲོད་པའི་ཤེས་ཡོན།

adult-onset diabetes  med དར་ཡོལ་གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ། = གཙོ་བོ་ནར་སོན་པ་དང་ལུས་

རྒྱགས་དྲགས་པའི་གང་ཟག་གི་ལུས་པོའ་ིནང་གཤེར་རྨེན་ལས་འཛག་པའི་སྤྲི་དཀར་སྐུལ་རྒྱུ་

མང་དྲགས་པ་དེ་ཚོད་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་གི་ལི་སི་རིན་མང་ཐལ་གྱི་གཅིན་སྙིའི་ཟ་ཁུ་

དཀྱུས་མ་ཞིག

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

བའམ་བསྲེ་སྐྱོན་གཏོང་བྱེད།

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

དངོས་རྫས་གཞན་བསྲེ་བ།

adultery  soc བི་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་
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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།

advance parole  law བསྐར་ལོག་བཀའ་འཁོལ། = ཨ་རིར་ཐེངས་གཅིག་བསྐྱོད་རྗེས་འཕྲལ་

སེལ་ལམ། གཏན་སྡོད་གཞིས་སྤོ་བྱེད་པའི་མཐོང་མཆན་མི་དགོས་པར་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་

ཆོག་པའི་ཕྱི་མི་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སྤྲོད་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག

advance sheet  law སྔོན་འགོའ་ིབཀའ་ཤོག = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཉེ་

དུས་ཀྱི་དཔྱད་ཁྲ་འཁོད་པའི་ཤོག་བུ་ལྷུག་མའི་དེབ་ཆུང་ཞིག་གམ། ཡང་ན་འགྲེམས་ཡིག་ཅིག

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་འདེན།  = རླུང་གི་གོང་བུ་ཞིག་གི་འཕྲེད་གཅོད་འགུལ་སྐྱོད་

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

གནས་སྟངས།

advection fog  geog འཕོ་སྨུག  འཕོ་འདེན་ཟིལ་པ། = བཞའ་ཚན་ཅན་གྱི་རླུང་དྲོན་མོ་རྣམས་

ངོས་གྲང་མོ་ཞིག་ལ་རེག་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་སྨུག་རླངས། དེ་ཡང་ངོས་གྲང་མོ་དེ་དང་རེག་ཐུག་

བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རླུང་དེ་རྣམས་གྲང་མོར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཟིལ་གནས་སུ་ལྷུང་བ། དེའི་རྐྱེན་

པས་གཤེར་ཕབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་བྱུང་ནས་སྨུག་རླངས་འབྱུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་

རླུང་རྣམས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་རྒྱུན་གྲང་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོར་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱུནལྡན་གྱི་

སྣང་ཚུལ་ལོ་འཁོར་ཧིལ་པོར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

adventure  adm ཡ་ཡུད། = མཇུག་འབྲས་ཇི་ཡོང་མ་ངེས་པའི་ཡ་ཉེན་ཅན་གྱི་བྱེད་ལས།

adversary  * དག་ཡ།	ཁ་གཏད།  = རྩོད་རྙོག་གམ། འགྲན་བསྡུར། བགྲོ་གླེང་སོགས་ཀྱི་རྩོད་ཟླ།

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

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

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

ཁ་གཏད་ཤོག་ཁག
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adverse possession  adm ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་།  = བདག་པོ་ངོ་མའི་ཆོག་མཆན་མེད་

པར་དེའི་ཁར་དབང་ས་གཞིས་ཧམ་བཟུང་བྱེད་ཐབས།

adverse reaction  med གོ་ལྡོག་ནུས་པ།  = བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ནུས་པ་ཟླགོ་པར་ཐནོ་པ།

adversity  * བྱུས་ཉེས།	ཆག་སོ།	 = དཀའ་ཚེགས་ཆེབའམ། ཡང་ན་སྟབས་མི་ལེགས་པའི་གནས་

སྟངས་སམ་དོན་རྐྱེན་ཞིག

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

འབུར་འཐོན་སླད་མང་ཚོགས་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

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་བེད་མཁན།  = ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

advertorial  jrn ཆེད་བརོད་ཁྱབ་བསྒྲགས། ཆེད་བསྒྲགས། = རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་མམ་

གསར་འགོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བྲིས་ཏེ་སྤེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག

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

advise  adm,edu བསླབ་བ་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་སྟོན་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་རྩོད་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་སྐོང༌།  = སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་

དང༌། རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས།

aeon  phys བསྐལ་བ། = ལོ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་དང་དུས་མཉམ་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་དུས་ཡུན་
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གྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

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

དང༌། སྒྲའི་བརྡ་གཏངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་འཁརོ་གྱི་མ་ལག་ལྕགས་སྐུད་ལྟ་བུ་སྟེང་དུ་སྒྲེང་རྒྱུ་ཞིག

aerobe/aerobium  bacterial རླུང་རེན་ཕྲ་སོག = འཚོ་ནུས་ཆེད་སྲོག་རླུང་ལ་རྟེན་དགོས་

མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ།

aerobic exercise  biol རླུང་གསབ་ལུས་སྦྱོང་། = ལུས་རྩལ་རྩེད་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ནུས་པ་

འདང་ངེས་ཤིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་ཆེད་དུ་འཚོ་རླུང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།

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

དྲིལ་ནས་སྦོས་རྒྱངས་བྱེད་པའི་ནད།

aerodrome  aviat གནམ་ཐང་ཆུང་བ།  = གནམ་གྲུ་འབབ་ས་དང་འཕུར་སའི་ལྟེ་གནས་ཆུང་གྲས།

aerodynamics  phys རླུང་འགོས་དཔད་རིག  = རླངས་གཟུགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་རླུང་གི་འགུལ་

སྐྱདོ་ནང་དུ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པ་ོགནམ་གྲུ་སགོས་ཀྱི་འཕུར་སྐྱདོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ།

aerogramme  adm,comn གནམ་ཡིག  = གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་དེ་བསྐུར་རྒྱུའི་ཤིན་ཏུ་ཡང་བའི་ཡི་གེ།

aerometeoro-graph  phys རླུང་ཁམས་འཇལ་རིས། = དྲོད་ཚད་དང་། རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས། བཞའ་ཚན་བཅས་པ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

aerometer  phys རླུང་ཚད་འཇལ་ཆས། = རླུང་ངམ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་བོངས་ཚད་དང་། མཐུག་

ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས།

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

པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

aeronautics  aviat གནམ་གྲུ་བཟོ་ལས་རིག་པ། = གནམ་གྲུ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་། བཟོ་བཀོད་ཀྱི་

ལག་བསྟར་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཚན་རིག

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

aeroscope  phys བར་སྣང་ཕྲ་གཟུགས་འདུ་ཆས། = ཕྲ་མཐོང་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་རླུང་ཁམས་ན་

ཡོད་པའི་ཐལ་རྡུལ་དང་། ཆུ་ཤའི་སོན་སོགས་འབགས་བཙོག་གི་ཆ་ཕྲན་འདུ་གསོག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་

ཡོ་ཆས་ཤིག

aerostatics  phys གཡོ་མེད་རླུང་གཤིས་རིག་པ། = རླུང་ཁམས་ལ་ལྡིང་ནས་ཡོད་པའམ་འགུལ་

བཞིན་པའི་གཟུགས་ཅན་དངོས་པོ་དང་། རླངས་རླུང་གི་སོར་གནས་ཆ་སྙོམས་ལྗིད་ཤུགས་ལ་

བརྟག་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

aerotherapeutics  med རླུང་སྦྱོར་གསོ་ཐབས། = དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བའམ་གནོན་
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ཤུགས་འདྲ་མིན་ལ་བསྟེན་ཏེ་ན་ཚ་གསོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག

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

aesthetics  edu མཛེས་ཆོས་རིག་པ། = སྒྱུ་རྩལ་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་དང་། ཕུལ་

བྱུང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཛེས་ཉམས་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རིག

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

པའི་སྨན་གྱི་ཡན་ལག

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

affective neuroscience  neurosci. མོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག 

=སེམས་ཚོར་གྱི་དབང་རྩའི་ཆ་ལག་གྲུབ་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ། འདི་ནི་དབང་རྩའི་ཚན་

རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་གི་མི་གཤིས་དང་། སེམས་ཚོར། སེམས་ཁམས་སོགས་

དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པའི་རིག་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྡུད་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན།

afferent  neurosci. ནང་འདེན། = ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ནས་ཀླད་པའམ་རྒྱུངས་པ་གང་རུང་

ལ་བརྡ་འཕྲིན་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་དབང་རྩའམ། ཡང་ན་སྙིང་ཁམས་ལ་ཁྲག་འདྲེན་པའི་ཁྲག་རྩ།

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

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

affidavit of performance  law སིང་ཤོག	 རྒྱང་སིང་འགེངས་ཤོག = བརྙན་འཕྲིན་ས་

ཚིགས་ནས་ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ནམ་ངོ་ཚབ་ཁང་ཞིག་ལ་མངགས་གཏོང་བྱས་

པའི་ཚོང་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཇི་བྱས་དང་དུས་ཚོད་སོགས་གསལ་བའི་ཁུངས་དག་འཛིན་ཡིག་

ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་ངན་བྱུས་མགོ་སྐོར་མ་ཐེབས་ཆེད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ལ་གང་གི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་

དགོས་དངུལ་འབབ་ཐོབ་པའི་གསར་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་བདེན་དཔང་ཞིག

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་འབེབས་ཚུལ། ༢། བདེན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས།  = གང་ཞིག་བདེན་པ་
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ཡིན་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

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

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

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི།

affirmative action  adm སན་པའི་བ་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་གཏང་

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 འབོར་ལྡན།  = འབྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འབེལ་འབེལ་

ལྷུག་ལྷུག་ཡོད་པ།

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

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

སླེབས་ཟིན་པའི་མི་སྡེ།

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

དུ་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ། ༢།	བོས་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།

affront  psycho ཁྱད་གསོད།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཆེད་མངགས་ཚིག་ངན་བརྗོད་པའམ་མཐོང་ཆུང་

བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

aficionada  psycho དང་ཞེན་མ།  = གནས་ལུགས་ཤིག་དང་བྱེད་སོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ཆེ་ཞིང་དགའ་མོས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཅིག

aficionado  psycho དང་ཞེན་ཅན།  = གནས་ལུགས་ཤིག་དང་བྱེད་སོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ཆེ་ཞིང་དགའ་མོས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

aforesaid  adm,lit སྔར་སོས་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
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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།

aftercare  med རེས་བཅོས། = གཤག་བཅོས་སམ་ནད་གཞི་གསོ་བཞིན་པའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་

སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་། སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བའི་རྗེས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དང་

ལྟ་སྐྱོང་།

afterdamp  phys གཏེར་རླངས་ཕི་མ། = གཏེར་ཁུང་ནའང་ཉེན་ཅན་རྫས་སྦྱོར་གས་ཐོར་གྱི་ཤུལ་

ལྷག་དུད་རླངས།

afterglow  phys ནུབ་སྐ།  = ནུས་པའམ་ཡང་ན་འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་མི་གནས་པའི་རྗེས་

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།

afterimage  phys འཆར་སྣང་ཕི་མ། = འོད་ཀྱི་བསྐུལ་ནུས་རྫོགས་ཏེ་མིག་ལམ་ན་ཤུལ་ཙམ་

འདོན་པའི་སྣང་བརྙན།

aftermath  adm	ངན་འབྲས།	རེས་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།

aftermost  naut གྲུའི་རྒྱབ་མཐའ། = གྲུའི་རྒྱབ་ངོས་ནས་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་ས།

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

aftershock  geog,geol རེས་ཡོམ། = ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་རྗེས་སུ་མུ་མཐུད་འབྱུང་བའི་

ས་འགུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག

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

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

agave  bot གླང་ཆེན་ཚེར་མ། ཚེར་ལོ་རྩི་ཤིང་།	= མེ་ཏོག་གི་གཞུང་རྟ་རིང་མོ་རྐང་གཅིག་དང་

ཚེར་ལོ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་ཞིག

ageism  soc ན་ཚོད་དབེ་འབེད།  = 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 གོས་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། 
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༢། གསང་བའི་ལས་བེད།  = སྲིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གྱི་མི་འགྲོ།

agent of socialization  adm སྤྱོད་ཚུལ་འགྱུར་རྐེན།  = མི་སྡེ་དང་། ཚོགས་སྡེ། ཉམས་མྱོང་

སོགས་ཀྱིས་གང་ཟག་གི་སོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ནུས་པ།

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་ཁྲོ་བ་སློང་བར་བྱེད་

པའི་མི་འཐད་པའི་ཀུན་སྤྱོད། 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་

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 དག་རྒོལ།  = སྔོན་བརྡའི་རྐྱེན་སློང་མེད་པར་སྐྱེ་བོའམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ལ་ཐད་ཀར་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་རྒོལ་བ།

aggrieved  adm,psycho ༡། བོ་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་བརེའི་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་བེད་པོ།	ཟིང་སློང་མཁན།	  = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྲིད་དོན་གྱི་

རྙོག་དྲ་ལྟ་བུ་བཟོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག
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aglecemia  med ཁག་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།

agnation  ca	ཕ་ཉེ་རྩི་སྟངས།	རུས་བརྒྱུད་རྩི་སྟངས།	= ཕ་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་རིགས་རྒྱུད་དང་། 

སྤུན་ཉེ་ཁེ་གཙང་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་ལམ་སྲོལ།

agnosia  med དན་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།།

agnostic  phil མི་ཤེས་སྨྲ་བ། = འཇིག་རྟེན་བཀདོ་པ་པ་ོཡདོ་མེད་ཀྱི་མཐའ་མི་འཛིན་པའི་གང་ཟག

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

agony column  xx གདུང་འབོད་ཀ་ཐིག	= རྒྱུན་དུ་བོར་བརླག་སོང་བའི་གཉེན་ཉེ་སོགས་རྩད་

གཅོད་བྱ་ཆེད་སེར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་སའི་གསར་ཤོག་ཀ་ཐིག

agoraphobia  med འཚང་ཁའི་འཇིགས་པ།	ཁོམ་འཇིགས།	 = ས་སྟོང་ཆེན་པོ་དང། མི་མང་

འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ན་ཚ།

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

དང་འབྲེལ་བའི།

agrarian society  agric སོ་ནམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས།  = འཚོ་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་

གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས།

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་གོས།	གོས་མཐུན།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་གནད་

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

agricultural policy  agric སོ་ནམ་སིད་བྱུས། = རྒྱལ་ནང་གི་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་དང་། ཕྱིའི་

སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས།

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

agro-chemical  agric ཞིང་རྫས། = ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྫས་

ཤིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཚྭ་ལུད་དམ་གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད་ལྟ་བུ།

agrobiology  agric ཞིང་ལས་སྐེ་དངོས་རིག་པ། = དམིགས་བསལ་ལོ་ཐོག་སྐྱེ་འཕེལ་ལྟ་བུ་ས་

ཞིང་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ཡན་ལག

agroforestry  environ ནགས་ཞིང་འདེབས་ལས།  = ཞིང་ལས་དང་མཉམ་དུ་ནགས་རིགས་
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ཐོན་ཁུངས་བསྐྱེད་ཐབས་བྱེད་པའི་ཞིང་ལས།

agronomist  agric སོ་ནམ་ཁྱད་མཁས་པ། = ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས། ཞིང་

ལས་བདག་སྐྱོང་སོགས་ལ་མཁས་པའི་གང་ཟག

agronomy  agric སོ་ནམ་ཚན་རིག = ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས། ས་བཅུད་

བདག་སྐྱོང་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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་སྐོར་བེད་པ།  = གཞན་ལ་རོགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། ༢། རོགས་

སྐོར།  = རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

aid worker  * རོགས་སྐོབ་ལས་མི།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་དུ་དམག་འཁྲུག་དང་། བཟའ་

བཅའ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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།

ailing  med ནད་ཀིས་མནར་བའི།  = ན་ཚས་མནར་བའམ་ལུས་ཟུངས་ཞན་པོར་འགྱུར་བའི།

air  phys འཕྲིན་ལམ། སིང་ལམ། = བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱ་ཆེད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ།

air bag  mech རླུང་རྐལ། = རླངས་འཁརོ་ཞིག་ལ་བརྡབས་སྐྱནོ་འབྱུང་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་རླུང་

གིས་ཁེངས་ཏེ། ཁ་ལ་ོབའམ་འགྲུལ་མི་རྣམས་རྨས་སྐྱནོ་ལས་སྐྱབོ་པར་བྱེད་པའི་ལྒང་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག

air bag restraint system  mech ཉེན་འགོག་རླུང་རྐལ་མ་ལག = མོ་ཊ་ཞིག་གདོང་ཐུག་ཤོར་

སྐབས་སུ་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ཉེན་སྲུང་ཆེད། རླུང་རྐྱལ་ཞིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མ་ལག

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

དམག་སར་ཨ་མ།

air check  comn སིང་བཤེར། རྒྱང་སིང་དག་བཤེར།	 = དངོས་འབྲེལ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་

སྐབས་ནས་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་སམ་ལས་རིམ་གྱི་སྒྲ་དང་

བརྙན་པར་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་ཚུལ་ཞིག
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air conditioner  mech གང་གློག	 རླུང་སྙོམ། = མོ་ཊ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དྲོད་ཚད་དང་

བཞའ་ཚན་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་མ་ལག

air filter  mech རླུང་ཚགས། = འབར་སྦུག་ལ་ཞུགས་པའི་རླུང་གི་འབགས་བཙོག་གཙང་བཟོ་

བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

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་སྦག  = 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།

air pump  mech ཕུ་མདའ།	ཕུ་ཆས།	= མོ་ཊའི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་ཕུ་རྒྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད།

air purifier  mech རླུང་གཙང་ཆས། = ཁང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཁའ་རླུང་བཙོག་པའི་

རིགས་འཐེན་ཏེ་གཙང་བཟོ་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

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།

airbed  mech ཕུ་འདེབས་འགྱིག་གདན། = ཉི་མ་སྲོ་མཁན་གྱིས་སྤྱོད་པའི་ཕུ་རྒྱོང་རུང་བའི་

འགྱིག་གདན།

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་སྐེལ་འདེན་བེད་པའི།  = གནམ་

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

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

airport  aviat གནམ་ཐང་། = དོས་ཟོག་གམ་འགྲུལ་པར་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་

གནམ་གྲུ་འཕུར་ས་དང་འབབ་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག

airspace  pol བར་སྣང་རྒྱ་ཁྱོན། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བདག་བཟུང་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཆའམ་ཆུའི་

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བར་སྣང་གི་ཆའམ། ཡང་ན་འཕུར་བཞིན་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་གིས་བདག་ཏུ་

བཟུང་བའམ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བར་སྣང་།

airstrike  mil གནམ་རྒོལ།  = དམག་གི་གནམ་གྲུས་གནམ་ཐོག་ནས་དགྲ་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་མི་
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དང་། དེ་དག་གི་སྡོད་གནས། གོ་མཚོན་རྒྱགས་ཆས་བཅས་ཀྱི་སྟེང་མེ་མདའམ་འབར་རྫས་ཀྱི་དྲག་

རྒོལ་ཞིག

ait  geog གམ་གླིང་། = གཙང་ཆུའི་དབུས་ཀྱི་གླིང་ཕྲན།

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

akinesia  med འགུལ་ནུས་ཉམས་པ། = རང་འགུལ་དུ་འགུལ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའམ། ཉམས་

པ། ཡང་ན་སྐྱོན་ཤོར་བ།

alanine  biol ཨེ་ལ་སྐྱུར་རྫས། = སྤྲི་དཀར་མང་པོའ་ིནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ་བཅོས་མའི་སྦྱོར་སྡེབ་

ཀྱིས་ཀྱང་། བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཁ་དོག་མེད་ལ་ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་ཐུབ་པའི་ཨེ་མི་ནོ་ཞེས་

པའི་སྐྱུར་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཤིག

alarm  adm,comn ༡། འདོག་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།

alarm clock  mech དིལ་ལྡན་ཆུ་ཚོད། = གཉིད་སོགས་དཀྲོག་བྱེད་དུས་ཐོག་ཏུ་ཟིར་སྒྲའམ་དྲིལ་

བརྡ་རང་འདོད་ལྟར་སྒྲིག་ཆོག་པའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག

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

འབྲུམ་ནད་ཀྱི་མིང།

albacore  zool ༡། རྔ་ཉ།  = བྲང་གཤོག་རིང་པོ་ཡོད་པའི་ཊུ་ནའི་རིགས་ཀྱི་མཚོ་ཉ་ཞིག། ༢། རྔ་

ཉའི་ཤ = ཟས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཊུ་ནའི་ཤ

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

རྩ་བ་དང། གསོན་ཤུགས་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བཅས་འདྲེས་སྦྱོར་དངོས་རྫས་ཤིག ཁཿ སོང་རོང།  = 

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

སྐྱ་སིབ་སིབ་ཏུ་མངོན་པ་དེའི་མིང།   ༢། ornith སོང་སྤྲི་དཀར་པོ།  = འདབ་ཆགས་ཀྱི་སོ་ངའི་

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

alchemy  psycho གསེར་འགྱུར་རྩི།  = ལྕགས་རིགས་གསེར་དུ་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་རིག་

པའི་རྣམ་པ་ཞིག

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།

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

aldehyde  chem ཡང་བསལ་ཆང་བཅུད། = ནག་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་སྲོག་རླུང་གི་ཉིས་

རྡུལ་ཞིག་དང་། ཡང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ལ་སྦྱར་བའི་ནག་རྫས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཤིག

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

aleatory contract  law རྐེན་ལོས་གན་རྒྱ། = མིས་འགོག་ཏུ་མི་ཐུབ་པའི་རང་བྱུང་གོད་ཆག་ལྟ་

བུ་དོན་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་འགན་བཅོལ་གན་རྒྱ་ཞིག དཔེར་ན། མེ་སྐྱོན་འགན་

བཅོལ་ལྟ་བུ།

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

= གཟབ་ནན་གྱི་སོ་ནས་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ།

algae  bot ཆུ་བལ།	ཉ་ལིབས།	 = རྩ་བ་དང་། སྡོང་པོ། ལོ་མ་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་ཆུ་ནང་དུ་

སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང་རིགས།

algebra  math ཚབ་རྩིས། = མ་ཤེས་པའི་གྲངས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཡི་གེ་ཨེཀས་སམ་ཝཡི་ལྟ་བུའམ། ཡང་

ན་མཚོན་རྟགས་གཞན་སོགས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་རྩིས་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག

algebraic expression  math ཚབ་རྩིས་ཀི་ཚུལ།  = ཨང་ཀི་དང་། གྲངས་ཀའམ་གྲངས་འབོར་

མཚོན་པའི་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་རྒྱུ་གྲངས་ཤིག་ལ་སྣོན། འཕྲི། སྒྱུར། བགོད། རང་སྒྱུར་སོགས་བྱས་

ནས་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལ་ཟེར།

algebraic identities  math ཚབ་རྩིས་གཏན་མཚུངས།  = ཚབ་རྩིས་སྐབས་མཉམ་བྱའི་གཡས་

གཡོན་རྟག་ཏུ་མཚུངས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཚབ་རྩིས་གཏན་མཚུངས་ཟེར།

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

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

algophobia  med གཟེར་འཇིགས་དག་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་ཕི་མི།  = རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དེ་གའི་མི་སེར་མ་ཡིན་པའི་

སྐྱེ་བོ། ༢། ཕི་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། འཕོ་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་
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བའི་བྱ་གཞག

alignment  ༡། adm ཕོགས་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་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་པོ་གང་རུང་ངམ། རྒྱུན་ལྡན་ཁྱོ་གས་རང་གི་

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

alimony pendente lite  law ཁིམས་ཡུན་འཚོ་དོད། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་མ་འབྱུང་བར་དུ་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་གཞིར་བཟུང་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་པོ་སུ་རུང་

ངམ། སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཁྱོ་གས་རང་གི་བཟའ་ཟླར་གནས་སྐབས་རིང་སྤྲོད་དགོས་པའི་འཚོ་དོད།

aliquot  math ལྷག་མེད་བགོད་བེད། = འབོར་གྲངས་ཤིག་ལྷག་ལུས་མེད་པར་བགོ་བར་བྱེད་པའི་

ཧིལ་པོའ་ིརྩིས་གྲངས་ཤིག དཔེར་ན་ཨང་ཀི་ ༤ འདི་ ༡༢ ཀྱི་ལྷག་མེད་བགོད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་པ་ལྟ་བུ།

aliunde rule  law ཁུངས་གཞན་ཆ་འཛིན། = དང་ཐོག་ཁུངས་གཞན་པ་ཞིག་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་

རང་བཞིན་གྱི་དཔང་རྟགས་གཞིར་བཟུང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གཞི་རྟེན་མེད་པའི་བཤེར་

དཔང་གིས་བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དཔྱད་ཁྲར་དྭོགས་འདྲི་བྱེད་མི་ཆོག་

པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག

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་ཞིག

alkalosis  med ཡ་བ་ཀྵ་ར་མང་སྐོན།  = 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

all-night  * མཚན་སྐོང་། = སློབ་སྦྱོང་ངམ། ལས་ཡུན། སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་མཚན་གང་པོར་གནས་

པའི་བྱ་གཞག

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།  = གནས་དོན་དོགས་གཞི་ཅན།

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

allegory  xx མཚོན་གཏམ། = སྒྲུང་གཏམ་གྱི་ཟབ་པའི་གོ་དོན་ལེགས་པར་སྟོན་ཆེད་མིའམ། དུད་

འགྲོ། ལྷ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པས་འཁྲབ་པའི་འཁྲབ་ཚན་ནམ་འཁྲབ་གཞུང་།

allele  gene རིགས་འགྱུར་ས་བོན། = རིམ་འགྱུར་ལས་བྱུང་ཞིང་། རིགས་རྒྱུན་མི་མཐུན་པར་རྐྱེན་

བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས་རྒྱུན་ས་བོན་གྱི་རྣམ་པ་གང་རུང་ཞིག

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

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

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།

alliance  adm,pol ༡། ཕོགས་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་ཕོགས་ཀི།  = མཐུན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའམ་ཕྱོགས་གཏོགས་སུ་སྦྲེལ་

བའི། ༢། གོས་མཐུན་གྱིས་སྦེལ་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་འགེམས།	 = ཆ་བགོས་སམ་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་བྱ་གཞག

allodynia  biol རེག་ཟུག = པགས་པར་སྐྱོན་མི་བྱེད་པའི་སྐུལ་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་ན་ཟུག

allonge  com མཆན་འཛར། = སྤྲོད་འཛིན་གན་ཡིག་དང་མཉམ་སྦྱར་དུ་ཡོད་པའི་ཤོག་འཛར་

ཞིག་གམ། ཡང་ན་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཁ་སྐོང་ཞིབ་མཆན་འགོད་སའི་ཤོག་བུ།

allopathy  med གཉེན་ཐབས་གསོ་རིག	 ཨེ་ལོ་པེ་ཐི། = ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་

ལས་ལྡོག་ཐབས་སྟོན་པའི་གསོ་རིག

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
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allow  adm ༡། བེད་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༌།

allowance  adm,acc ཟུར་ཕོགས། = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུའམ། ཡང་ན་

དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྤྲོད་ཆོག་པའི་མཐུན་རྐྱེན།

alloy  chem བསེས་ལགས།  = 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༌།

aloe  bot ཚེར་ལྡུམ་མེ་ཏོག = ལྷོ་ཨ་ཧི་རི་ཀ་དང་སྐམ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་གཞན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེར་ལྡུམ་

མེ་ཏོག་རིང་པོ་དང་། མཐུག་ལ་གུ་དོག་ཅིང་བཀྲག་མདངས་ཅན་གྱི་ལོ་མ་ཡོད་པའི་རྩི་ཤིང་ཞིག

alopecia   = acomia ལ་ལྟོས།

alpaca  zool ༡། ཨཱལ་པ་ཀ།  = ལྷོ་ཨ་ཧ་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་པའི་རྔ་མོང་གི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་

ལུག་འདྲ་བའི་སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ཞིག ༢། ཨཱལ་པ་ཀའི་བལ་གོས།  = ཨཱལ་པ་ཀའི་བལ་

ལམ་དེས་བཟོས་པའི་གྱོན་ཆས།

alpha motor neuron  neurosci. ཨལ་ཕ་འགུལ་སྐོད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། = རུས་སྒྲོམ་དང་

སྦྲེལ་པའི་ཤ་གནད་ལ་ནུས་སྤེལ་གྱིས། ཡན་ལག་འཁུམ་སྡུད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཀླད་ཞབས་དང་

རྒྱུངས་པའི་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག

alpha-rays  phys	ཨལ་ཕ་འོད་ཟེར།	འོད་ཟེར་དང་པོ།	= ཕོ་རྡུལ་གཉིས་དང་། མ་ནིང་རྡུལ་

གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཚོགས།

altair  astrol,astron གོ་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་བེད་པ།  = བྱ་བ་གང་ཞིག་བརྗེ་རེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། ༢། རེས་མོས་ཀིས་

བྱུང་བ།  = བརྗེ་ལེན་གྱི་ས་ོནས་བྱུང་བ། ༣། བརེ་ལེན་བེད་པ།  = ལས་དནོ་གང་ཞིག་དནོ་ག་ོ
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ཚང་བ་བསྒྲུབ་སླད་གནས་སྐབས་རིང་སྐྱེ་བ་ོགཅིག་གི་ག་ོསར་གཞན་རེས་མསོ་སུ་འཇགོ་པ།

alternate interior angles  math ནང་སྣོལ་ཟུར།  = གསེག་ཐིག་གི་ཁ་སྤྲོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཆ་

ཟུར་གང་ཞིག་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་ཆ་ཟུར་དེ་གཉིས་ལ་ཟེར།

alternate valuation  com དོད་ཐང་། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་

སུ་ཁྲོམ་རའི་འོས་འཚམས་མ་གནས་ཐོག་འདས་པོའ་ིཕོྱགས་བསྡོམས་ས་ཁང་གི་རིན་ཐང་གཏན་

འབེབས་བྱེད་ཚུལ།

alternately  adm རེས་མོས་བས་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། རེ་མོས་ཀི།  = གདམ་ཀ་དང་རེ་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།

alternator warning light  mech བསྐར་གསོག་ཉེན་གློག = གློག་རྫས་ལ་གློག་བསྐྱར་གསོག་

དགོས་པར་སྟོན་པའི་ཉེན་བརྡའི་གློག

altitude  math མཐོ་ཚད།	དཔངས།	 = གཞི་གང་རུང་ནས་བརྩིས་པའི་དཔངས་སམ་མཐོ་ཚད་

ཅིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་བརྩིས་པའི་མཐོ་ཚད་ལྟ་བུ།

altitude indicator  mech མཐོ་ཚད་བརྡ་སྟོན། = སའི་གོ་ལའི་གནམ་ས་འཕྲད་མཚམས་ལ་

ལྟོས་པའི་གནམ་གྲུའི་ཁ་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་གནམ་གྲུའིུ་ཁ་ལོ་བར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་པའི་གནམ་གྲུའི་

ནང་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

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།

altocumulus  meteor མཐོ་ལྡིང་སྤྲིན་དཀར། = ལྷན་པ་འདྲ་བའི་སོར་དུམ་ཅན་གྱི་སྤྲིན་ཚོགས་

དཀར་པོའམ་སྔོ་སྐྱ།

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

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

amacrine cell  biol ཐག་མེད་ཕྲ་ཕུང་། = གཟུགས་བརྙན་བསྡུ་ལེན་མ་ཡིན་པར་བཀོད་སྒྲིག་

བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མིག་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག

amalgamate  ༡། chem དངུལ་ཆུ་དང་སེ་སྦྱོར་བེད་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་བསེས་བེད་པ།  = རིགས་རུས་ཕན་ཚུན་མཉམ་

འདྲེས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

amalgamation  soc མི་རིགས་མཉམ་འདེས།  = 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་ཏགོ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཚར་ལངོས་མི་ཡངོ་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།

ambergris  xx ཉ་སྤོས། = སི་པམ་ཝེལ་ཟེར་བའི་ཉ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་མའི་ནང་གི་ཚི་དྲི་ཞིམ་པོ་ཅན་

ཞིག འདི་དྲི་ཞིམ་བྱུག་རྫས་བཟོ་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

ambient sound  phys ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་གི་སྒྲ། = ཡུལ་ལྗོངས་སམ་འཁྲབ་ཚན་ཞིག་གི་ནང་

སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་མཚོན་བྱེད་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་བསྒྲགས་པའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་
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སྒྲའམ་སྒྲ་གདངས། དཔེར་ན། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆུ་རླུང་དང་བྱིའུ། མི་ཚོགས། འགྲིམ་འགྲུལ་སོགས་ཀྱི་

སྒྲ་ལྟ་བུ།

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

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

ambitendency  psycho འགལ་འདུའི་སེམས་ཚོར། = མི་མཐུན་པའི་དོན་སྣ་ཚོགས་ཅིག་ཅར་

དུ་འཆར་བའི་སྣང་བ།

ambulance chaser  law ནད་འཁོར་རེས་འདེད་པ། = བརྡབ་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་

ཕོག་པའི་གང་ཟག་ལ་གུན་གསབ་འཐོབ་ཆེད་དུ། ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་དགོས་པའི་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་

མཁན་ཁྲིམས་རྩོད་པའམ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ངོ་ཚབ།

ambush  mil འཇབ་རྒོལ།  = མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཡུལ་ཞིག་ནས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ཏུ་འཐབ་

རྒོལ་བྱེད་ཚུལ།

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

བརྒྱབས་ནས་ཁྲག་དང་བེ་སྣབས་བཤལ་བ།

amebic dysentery  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།

ameliorate  adm ལེགས་བཅོས་བེད་པ།  = གང་ཞིག་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའམ་གྲུབ་པ་ཞིག

ameliorating waste  com,econ བེད་མེད་ལེགས་བཅོས། = མོ་ཡན་ཞིག་གིས་བོགས་མར་

བླངས་པའི་ས་ཞིང་ལ་ལེགས་བཅོས་ཆེད་བཏང་བའི་འགྱུར་བ།

amelioration  adm ལེགས་བཅོས།  = གང་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་སམ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་

གཏོང་བ།

amenable  adm ལན་འདེབས་དགོས་པའི། = གོང་རིམ་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས་

འགན་ཁུར་བྱེད་དགོས་པའི།

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

༢། བསྐར་བཅོས་བེད་པ།  = ཁྲིམས་བཟོའ་ིགནས་དོན་ལྟ་བུར་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་བགྱིས་ཏེ་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བ།

amendment  adm,law བསྐར་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།  = བློ་ལ་འཐད་པའམ་སྣང་བ་འགྲོ་བོའ་ིཁྱད་ཆོས། 
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༢། adm མཐུན་རྐེན།  = ཕྱི་དངོས་པོའ་ིབདེ་བར་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན།

amenorhea   = amenia ལ་ལྟོས།

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

amiable  * ༡། འགོགས་བདེ་པོ།  = ༡། གཤིས་ཀ་འཇམ་ལ་བློ་ཐག་ཉེ་བ།  ༢། སེམས་ཐག་ཉེ་པོ།  

= བློ་ཐག་ཉེ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་སྦྱིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག

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་སྒོགས་ཀྱིས་འཕེན་རྒྱུའི་མདེའུ། ༢། 

མཚོན་ཆ།  = མི་འབོར་ཆེན་པོ་སྡེབ་གསོད་བྱེད་པར་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུའི་རྡུལ་

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

amnesia  med དན་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་སོ་ནས་ཉེས་པ་གུ་ཡང་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

amniocentesis  med མངལ་ཆུའི་བརག་ཐབས། = སྦྲུམ་མའི་བུ་སྣོད་ནས་ཁབ་ཀྱིས་མངལ་ཆུ་

དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་དང་མཚན་མ། དེ་བཞིན་རིགས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་

ཆ་སོགས་ཇི་ཡིན་བརྟག་ཐབས།

amnion  med མངལ་སྐི།  = 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།

amniotic sac  biol མགོ་ཆུའི་ཤུན་པ། = མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་འཐུམ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱི་མོ་རིམ་པ་གཉིས་

ཅན་ཞིག

amniotis  med མངལ་སྐིའི་གཉན་ཚད།  = མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་གཏུམ་བྱེད་ཀྱི་ནང་སྐྱི་སྲབ་མོའ་ི

གཉན་ཚད།

amoeba  zool སྦུབ་གཅིག་དུམ་སྐེས། = གཟུགས་འགྱུར་ཅིང་འཕེལ་ནུས་པའི་ཕུང་གྲུབ་རྐྱང་ལྡན་

གྱི་གཤེར་གནས་སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོ།
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amorphous  phys བཟོ་དབིབས་ངེས་མེད།  = དབྱིབས་གཟུགས་ངེས་ཅན་མེད་པའི་སྲ་

གཟུགས།

amortization  com,econ དུས་བཀག་བུན་འཇལ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་བུ་ལོན་

སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན།

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།

amphibia  ༡། zool གཉིས་སྤྱོད་སྡེ་ཚན། = ས་ཆུ་གཉིས་ཀར་གནས་པའི་སལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན།      ༢། naut གཉིས་སྤྱོད་འཕྲུལ་འཁོར། = ཆུ་དང་ས་ཐོག་གཉིས་ཀར་སྤྱོད་

ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་གནམ་གྲུའམ་སྣུམ་འཁོར།

amphibian  biol ས་ཆུ་གཉིས་གནས་སོག་ཆགས། སྐམ་གཤེར་གཉིས་གནས།	= ཐོག་མར་

ཆུའི་ནང་ཉ་སྐྱོགས་ལྡན་པའི་ཚང་འབུ་ཞིག་ནས་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་སྐབས་སྐམ་སའི་སྟེང་གློ་

བས་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་དང་། རྐང་ལག་བཞི་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་སལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གཟུགས་པོའ་ིཚ་དྲོད་དམའ་བོ་ལྡན་པའི་རིགས།

amphipathic  biol གཉིས་འཕྲོད་ཀི། = སྣེ་གཅིག་ཆུ་མོས་རང་གཤིས་དང་། སྣེ་གཞན་ཆུ་ལྡོག་

རང་གཤིས་ཅན་ཡིན་པའི་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་འདུས་རྡུལ་གྱི་ཚན་པ་ཞིག

amplifier  phys སྤོར་བེད།  = 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་རྡོ་ལྟ་བུ་ཞིག་

གིས་ཐད་འདྲོང་གི་གནས་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་འགུལ་ཐག་རིང་ཤོས།

amplitude modulation  phys འགུལ་དཔངས་སྙོམ་སྒྲིག = ནང་འཇུག་བརྡ་རྟགས་ལ་བསྟུན་

ནས་འདྲེན་རླབས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་སྟེ་གསང་ཨང་སྦྱོར་སྒྲིག་བྱེད་ཐབས་ཤིག

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

amygdala  neurosci. ཁམ་ཚིག་ཀླད་ཞོ། = མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་མདུན་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཀླད་

ཞོ་སྐྱ་བོའ་ིའདུས་ཚོགས་ཁམ་ཚིག་དབྱིབས་ལྟར་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། སེམས་ཚོར་མ་ལག་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཁྲོ་བ་དང་སྐྲག་པ་སོགས་སེམས་ཚོར་གྱི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་

པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། 

amyloid precursor protein (APP)  neurosci. ཨེ་མི་ལོ་ཡི་སྔོན་བསུའི་སྤྲི་དཀར། = 

ཕུང་གྲུབ་འདྲ་མིན་གྱི་རྣམ་པར་སྐྱེ་ཐུབ་ཅིང་། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་མཐུད་མཚམས་ནང་གནས་

པའི་སྐྱི་མོའ་ིསྤྲི་དཀར་ཞིག

amyotrophic lateral sclerosis(ALS)  med ཤ་གནད་ཞ་སྐམ། = ཀླད་ཞབས་དང་རྒྱུངས་

པའི་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ནས། མཐར་རང་འགུལ་ཤ་གནད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་

གཏན་ནས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་བའི་བཅོས་མེད་ནད་གཞི་ཞིག་གི་མིང་།

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

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ཅིག

anaconda  zool སྦྲུལ་ཨེ་ན་ཀོན་ཌ། = ཆུ་དང་ཤིང་གསེབ་ན་གནས་པའི་སྦྲུལ་ཆེན་རི་དྭགས་

སོགས་བཙིར་ནས་གསོད་མཁན་ཞིག

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

anaerobe  boil རླུང་མེད་རང་འཚོ། = སྲོག་རླུང་མི་དགོས་པར་འཚོ་གནས་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་ཕྲ་མོ་ཞིག

anagram  lit ༡། འབྲུ་སྒྲིག་མིང་ཚིག =   ཡིག་འབྲུའམ་མིང་ཚིག་སྟེང་འོག་དཀྲུག་སྟེ་གོ་དོན་

གསར་དུ་སྒྲིག་པ།       ༢། མིང་ཚིག་སྒྲིག་རྩེད། = མིང་ཚིག་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་རྩེད་མོ་ཞིག

analgesic  med ཟུག་འཇོམས།	ཟུག་བཅག  = ཚོར་ཤེས་ལྡན་པའི་ཐོག་ན་ཟུག་ཉུང་དུ་གཏོང་

བར་བྱེད་པའི་སྨན་བཅོས་ཐབས་ལམ་གྱི་རིགས་ཤིག

analog watch  mech མདས་སྟོན་ཆུ་ཚོད། = ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའ་ིངོས་སྟེང་གི་མདའི་འཁོར་སྐྱོད་

ཀྱིས་དུས་ཚོད་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ཆུ་ཚོད།

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

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

analyse  adm ༡། དབེ་ཞིབ་བེད་པ། དཔད་ཞིབ་བེད་པ།  = ཤེས་རྟོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཡོང་སླད་ཞིབ་

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

ཤས་སོ་སོར་དབྱེ་བ།
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analysis  neurosci. དབེ་ཞིབ། = འདི་ནི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གལ་ཆེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། 

ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ཡོད་བལྟས་ནས་ཆོས་དེའི་རང་གཤིས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་

ཐབས་ཤིག

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 ཁིམས་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 ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད།  = ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

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

anatomy  anat ལུས་ཀི་གནས་ལུགས། བང་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

anchor  adm མདོ་འཛིན་པ། གཙོ་སྐོང་པ།	= རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་གསར་

འགྱུར་རམ་དེ་མིན་གྱི་ལས་རིམ་གཞན་སྒྲོགས་སྦྱང་བྱེད་མཁན་ལྟེ་བ་ཞིག

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

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

anchovy  zool ༡། ཉ་ཆུང་ཨེན་ཀོ་ལི། = རྒྱ་མཚོར་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་གནས་པའི་དངུལ་མདོག་ཅན་གྱི་

ཉ་ཆུང་ཞིག  ༢། ཨེན་ཀོ་ལིའི་ཉ་ཤ = ཉ་ཆུང་ཨེན་ཀོ་ལི་ཡི་ཤ

ancient history  his གནའ་བོའ་ིལོ་རྒྱུས།  = གནའ་བོའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

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

འོག་མ།

ancillary probate  law འཕར་སྣོན་ཁ་ཆེམས། = གཤིན་པོ་ཞིག་གི་ཁ་ཆེམས་ཁུངས་ལྡན་

ཡིན་པའི་དཔང་ཡིག་ཐོག་མ་འཇོག་ས་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཤིན་པོའ་ིགནས་ཡུལ་ཡང་ཡིན་

པའི་མངའ་སྡེེ་དེ་ལས་གཞན་པའི་མངའ་སྡེ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་ཁ་ཆེམས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་
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དཔང་ཡིག་འཇོག་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

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

andragogy  edu ནར་སོན་སློབ་ཁིད་ཐབས་ལམ།  = དར་མའི་སློབ་གཉེར་བ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་

སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ།

androcracy  ca ཕོ་དབང་ལམ་ལུགས། = སྐྱེས་པས་སྟངས་འཛིན་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་ལམ་

ལུགས།

androgen  biol ཕོའ་ིཁྱད་རྫས། = ཕོའ་ིངོ་བོའམ་ཁྱད་ཆོས་སྤེལ་བྱེད་ས་བོན་གྱི་དྭངས་རྫས་ཕྲ་མོ་

ཞིག 

andrology  med ཕོ་ནད་དཔད་རིག  = སྐྱེས་པའི་ནད་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཔྱད་

པའི་ལུས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

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

སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

anecdote  lit བྱུང་བ་སྙིང་བསྡུས། མཚར་བསྡུས།  = གང་ཟག་ཅིག་གི་མི་ཚེའི་བྱུང་བ་སྙིང་

བསྡུས།

anemia  med སྐ་རྦབ། ཁག་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།

anemogram  phys རླུང་ཁམས་ས་རིས། = རླུང་ཁམས་རང་སྡུད་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རླུང་

ཤུགས་སོགས་མཚོན་པའི་རེའུ་མིག

anemography  phys རླུང་ཁམས་རང་སྡུད་རིག་པ། = རླུང་ཁམས་རང་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

བརྟེན་ནས་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དཔྱད་ཐབས།

anemone clematis  bot དབི་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།

anesthesia  med སྦིད་པ། = དབང་རྩར་སྐྱོན་ཤོར་བའམ་ནད་གཞན་ཕོག་པ་དང་། ཡང་ན་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་དགོས་དབང་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་སྦྲིད་སྨན་བཏབ་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་པོའ་ི
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ཆ་ཤས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་རེག་ཚོར་དང་ན་ཟུག་གི་ཚོར་བ་མེད་པར་

འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས།

anesthesiologist  med སྦིད་སན་གཏོང་མཁན། = སྦྲིད་སྨན་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

anesthesiology  med སྦིད་སན་རིག་པ། = སྦྲིད་སྨན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་། དེས་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་

ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག

anesthesist   = anesthesiologist ལ་ལྟོས།

anesthetic  med སྦིད་སན། = སྐབས་འཕྲལ་རིང་དབང་རྩའི་བྱེད་ལས་བཀག་པ་བརྒྱུད། དྲན་པ་

ཡོད་པའམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་གམ། ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་

ཚོར་སྣང་མེད་པ་བཟོ་བའི་སྨན་རྫས་ཤིག

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

angary  pol དམག་མཁོའ་ིཉེར་སྤྱད་བཀོལ་སྤྱོད་ཐོབ་ཐང་། = དམག་ཟིང་སྐབས་བར་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དམག་མཁོའ་ིཡོ་བྱད་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་ཅིང་། སླད་གུན་གསབ་སྤྲོད་འཐུས་ཀྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་སྲོལ།

angelica  bot ལ་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།

angiogenesis  biol ཁག་རྩ་གསར་སྐེ། = ཁྲག་རྩ་སྐྱེ་བ་དང་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བ། ཡང་ན་སྦྲུམ་སྲིང་

ཞིག་གི་ནང་དུའམ། ཡང་ན་སྐྲན་གྱི་རྐྱེན་པས་ཁྲག་རྩ་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་ཚུལ།

angiopathy  med ཁག་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་སྐོགས་ཅན་གྱི་ས་བོན་ལྡན་པའི་རྩི་
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ཤིང་གི་སྤྱི་མིང།

angitis  med རྩ་གཉན།  = ཁྲག་རྩའི་གཉན་ཁ།

angle  math ཟུར། ཟུར་ཁུག  = དྲང་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་སྣེ་ནས་སོ་སོར་གྱེས་པས་དཔེ་རིས་ཤིག་

གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་རིས་དེའི་གྲུ་ཕྱི་ནང་ལ་ཟུར་དང་། སྤྱི་སྣེ་ལ་ཟུར་ཚེག་ཅེས་ཟེར།

angle bisector  math ཟུར་མཉམ་བགོད་ཐིག  = ཟུར་ཞིག་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་ཟུར་གཉིས་

སུ་བགོ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲོ་ཐིག་ལ་ཟེར།

angle in a segment  math གཞུ་དབིབས་ཀི་སོར་མཐའི་ཟུར།  = གཞུ་དབྱིབས་སྟེང་གི་

གནས་ཤིག་ནས་རྒྱུད་ཐིག་གི་སྣེ་གནས་གཉིས་མཐུད་དེ་གྲུབ་པའི་ཟུར་ལ་ཟེར།

angle in a semi-circle  math ཕེད་སོར་གྱི་སོར་མཐའི་ཟུར།  = ཕྱེད་སོར་ཐིག་སྟེང་གི་གནས་

ཤིག་ནས་ཚངས་ཐིག་གི་སྣེ་གཉིས་མཐུད་དེ་གྲུབ་པའི་ཟུར་ལ་ཟེར།

angle of depression  math ཐུར་ཟུར།  = ལྟ་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སའི་བྱ་

དངོས་ཤིག་ལ་ལྟ་སྐབས། ཁོའི་མིག་ནས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྣེ་གནས་བར་ལ་ཐིག་ཅིག་འགོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཐིག་དེ་ལ་མཐོང་ཐིག་ཟེར་བ་དང་། མཐོང་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་གཉིས་ཐུག་སར་ཟུར་ཞིག་གྲུབ་

པ་དེ་ལ་ཟེར།

angle of elevation  math གྱེན་ཟུར།  = ལྟ་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་དམའ་ས་ནས་བལྟ་ཡུལ་གྱི་བྱ་

དངོས་ཤིག་ལ་ཡར་ལྟ་སྐབས། ཁོའི་མིག་ནས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྣེ་གནས་བར་ལ་ཐིག་ཅིག་འགོད་ཀྱི་

ཡོད། ཐིག་དེ་ལ་མཐོང་ཐིག་ཟེར་བ་དང་། མཐོང་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་གཉིས་ཐུག་སར་ཟུར་ཞིག་

གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཟེར།

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་ཏོམ།(རྩི་གཞི།)  = དམིགས་བསལ་དུ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརླབས་

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

anguished  psycho གདུང་བའི། གདུང་བས་མནར་བའི།  = གདུང་བའམ་སེམས་སྡུག་དྲག་པོ་

སྟོན་པའི་སེམས་ཚོར་ཞིག

angular acceleration  phys ཟུར་འགོས་ཀི་མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ།  = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་

ཟུར་འགྲོས་མྱུར་ཚད་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རེར་ཇི་ཙམ་མྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་ཚད།
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angular displacement  phys ཟུར་ཁུག་གི་འཕོ་སྐོད།  = རྒྱུ་ལམ་སོར་མོ་ཞིག་གི་སྟེང་དངོས་

གཟུགས་ཤིག་སྐྱོད་པའི་རྒྱང་ཐག

angular gyrus  neurosci. ཟུར་ལྡན་ཟེ་རྒྱུད། = མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་མཐའ་སྟེང་ཉེ་འགྲམ་དུ་

གནས་ཤིང་། སྐད་ཡིག་དང་རྩིས། དེ་བཞིན་ཡུལ་རྟོགས་སོགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་མང་དག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་སྤྱི་བོའ་ིཀླད་ཤལ་ཁུལ་གྱི་ཀླད་པའི་གནས་ཤིག

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་སྐེད་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་འགོས་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 སོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐོང༌།  = རྟ་ལུག་ལ་སོགས་པའི་སོ་ཕྱུགས་སེམས་

ཅན་རྣམས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ།

animal kingdom  zool སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རེན། = སྲོག་ཆགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་

སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག

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

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

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

གཉིས་པོ་གང་རུང༌།

animation  cine འགུལ་རིས། = འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་བསྐྲུན་ཆེད་པར་རིས་རྣམས་རིམ་

པ་སྟར་ཆགས་སུ་མྱུར་པོར་སྟོན་ཐབས་ཤིག

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

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

དད་ལྡན་པའི་བརྒྱུད་ལམ།

anisotropy  phys ཕོགས་ལ་ལོས་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་སྟར་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་བརྒྱབས་

པའི་ཁང་པ།

annexure  adm ཟུར་འཛར།  = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགའ་རེའི་ནང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོད་དུ་

བཀོད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག

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

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

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

annotation  adm,lit མཆན་འགེལ།  = འགྲེལ་བཤད་དང་ཟུར་མཆན་འགོད་ཚུལ།

announcement  adm གསལ་བསྒྲགས།  = གནས་དནོ་ཞིག་ཤེས་རྟགོས་ཆེད་སྤེལ་བའི་བརྡ་ཁྱབ།

announcer  adm ༡། གསལ་བསྒྲགས་པ།  = གནས་དོན་གང་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན། ༢། 

ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་པ།  = རླུང་འཕྲིན་དང༌། ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་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་ཁ།  = ལོ་གཅིག་གི་བྱུང་སོང་རྩིས་ཁྲ།

annual administrative report  adm ལོ་འཁོར་འཛིན་སྐོང་སྙན་ཐོ།  = འཛིན་སྐྱོང་ལས་
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དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་གཅིག་གི་སྙན་ཐོ།

annual exclusion  econ ལོ་རེའི་སྐེད་ཆག = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་སྐྱེས་ཁྲལ་འཇལ་མི་དགོས་པར་

ལོ་ལྟར་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་ཆོག་པའི་མང་མཐའི་དངུལ་འབབ།

annual financial statement  adm,acc ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩིས་ཀི་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 return  adm ལོ་འཁོར་སྙན་ཤོག = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་། གོང་མའི་

བཀའ་རྒྱར་དང་ལེན་གྱིས་ལོ་རེར་བཟོ་བཀོད་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པའི་ལུགས་མཐུན་ནམ་གཞུང་

འབྲེལ་སྙན་ཐོ།

annual review  adm ལོ་འཁོར་བསྐར་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་སོར་མོར་མཐོང་བའི་ཉི་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་བྱེ་

བྲག་ཅིག

anode  phys ཕོ་གློག་རྒྱུ་སྣེ། = ཕོ་གློག་གི་རྒྱུན་འགྲོ་སའི་སྣེ།

anomaly  adm ༡། སྤྱི་དང་མི་སྙོམས་པ།  = སྤྱི་སྙོམས་སམ་ཚད་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཆ། ༢། ཀུན་

དང་མི་འད་བའི་གང་ཟག = སྤྱིར་བཏང་དང་མི་འདྲ་བའི་གང་ཟག

anomie  pycho ཚུལ་འཆལ།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསླབ་སྡོམ་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མ་

སྲུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའི་ཞན་ཆ།

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

མེད་པའི།  = སུ་ཡིན་མིང་སྨོས་མེད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ནས།

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

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

དང་ག་འགག་པ།
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anosmia  med དི་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

antarctic  geog ལྷོ་སྣེའི། = འཛམ་གླིང་ལྷོ་སྣེ་དང་ཉེ་བའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

antares  astrol སྣོན།  = 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་ཀི།  = བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བའམ་འགྲོ་བའི།

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

བཀོད་པའི།

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

པའི་ཅེག་འཛིན།

antenatal  med སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས། = ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་

ལྡན་པའམ་བྱུང་བའི།

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

ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

antenuptial agreement  soc གཉེན་སྒྲིག་གོང་གི་གོས་མཐུན། = ཕྱིས་སུ་བཟའ་མི་ཁ་བྲལ་

བྱུང་ན་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གྱིས་གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་གོང་སྐྱེས་པ་

དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་བཞག་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག

anterior cerebral artery  neurosci. ཀླད་ཆེན་གྱི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། = ཁེ་རོ་ཊིཌ་ཞེས་

པའི་ནང་མའི་འཕར་རྩ་གཉིས་ཡོད་པའི་གང་རུང་ཞིག་དང་། འདི་ཡན་ལག་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་

ལས་གཅིག་གིས་ཀླད་སྦུག་དང་། གཞན་དེས་མདུན་མ་དང་ལྟག་པའི་ཀླད་ཤུན་ལ་ཁྲག་རྒྱུན་མཁོ་

སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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anterior choroidal artery  neurosci. རྩ་སྐིའི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། = འདི་ནི་ཁེ་རོ་ཊིཌ་

ནང་མའི་འཕར་རྩ་ནས་ཐོན་པའི་ཡན་ལག་འཕར་རྩ་ཞིག་དང་། འདིས་འཕྲེད་སྦུག་དང་དེའི་ཉེ་

འགྲམ་གྱི་ཀླད་གནས་ལ་ཁྲག་རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

anterior cingulated cortex (ACC)  neurosci. འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ། = ཟེ་

རྒྱུད་ཀླད་ཤུན་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀླད་ཟམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྒྲོག་རུས་ལྟ་བུར་གནས་

པ་ཞིག

anterior commissure  neurosci. མཐུད་རྩ་མདུན་མ། = འདི་ནི་ཀླད་པའི་ཕྱེད་གོ་ལ་གཉིས་

བར་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་ཚོགས་ཕུང་ཞིག་དང་། འདིས་ན་ཟུག་ཚོར་བའི་བྱ་བ་

བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ན་ཟུག་དྲག་པོ་ཚོར་བར་བྱ་བ་གལ་ཆེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།

anterior communicating artery  neurosci. འབྲེལ་མཐུད་འཕར་རྩ་མདུན་མ། = ཀླད་

ཆེན་གྱི་འཕར་རྩ་ནང་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ཁྲག་རྩ་ཞིག

anterior inferior cerebellar artery (AICA)  neurosci. ཀླད་སྙིང་འཕར་རྩ་དམའ་

བ་མདུན་མ། = འདི་ནི་ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་དང་ཀླད་ཟམ་གཉིས་ཀྱི་སྦྲེལ་མཚམས་ནས་ཐོན་པའི་

འཕར་རྩ་ཀླད་སྙིང་ངམ། ཀླད་ཆུང་གི་ནང་ངོས་འོག་མའི་ཁུལ་དུ་སླེབས་སྐབས་ཡན་ལག་དུ་མར་

གྱེས་ནས་ཁྲག་རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཞིག

anterior spinal artery  neurosci. རྒྱུངས་པའི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། = ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་

ནས་ཐོན་པའི་སལ་རུས་ཀྱི་འཕར་རྩ་རྒྱུངས་པའི་ནང་ངོས་ཀྱི་ཁུལ་དུ་ཁྲག་རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

མཁན་ཞིག

anterograde amnesia  med ཕིས་དན་ཉམས་སྐོན། = ཀླད་པར་རྡབ་སྐྱོན་ཤོར་བའམ། སེམས་

ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་དེའི་རྗེས་འབྱུང་གི་གནད་དོན་རྣམས་དྲན་

པར་མི་གནས་པའི་གནས་སྟངས། འོན་ཀྱང་དེའི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲན་གསོ་

བྱེད་པའི་དཀའ་ཚེགས་དེ་ཙམ་མེད།

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་སོལ།  = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཤིག་ནང་



52anthropologist

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

anthropologist  anthrop མི་རིགས་རིག་པ་བ། = འགྲོ་བ་མིའི་རྒྱུད་རྩ་དང་། དེའི་སྐྱེད་སྤེལ། 

སྤྱི་ཚོགས། དེ་བཞིན་ལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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

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

anthropomorphism  psycho མིའི་འདུ་ཤེས།  = ལྷ་དང་དུད་འགྲོའམ་ཅ་དངོས་སོགས་ལ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་གཤིས་སྤྱོད་ཡོད་པར་བརྩི་ཚུལ།

anti-angiogenic therapy  med ཁག་རྩ་གསར་འགོག་གསོ་དཔད། = ཁྲག་རྩ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོག་

པའི་སྨན་རྫས་སྤྱད་ནས་ཁྲག་རྩའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐབས་ཤིག

anti-clericalism  pol ཆོས་སྡེའི་ཐེ་བྱུས་ལ་འགོག་རྒོལ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་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།

anti-lapse statute  law བརྒྱུད་འཛར་ཐོབ་ཁིམས། = ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་གྱི་སྔོན་དུ་

ཁ་ཆེམས་དེའི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འཆི་ཚེ། ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་

འཛིན་པར་ཁ་ཆེམས་ནང་གི་ཤུལ་བཞག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས།

anti-trust laws  com,law ཚོང་གཉེར་གུ་ཡངས་བཅའ་ཁིམས།  = རང་དབང་གིས་ཚོང་ལས་

ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་སེར་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།

anti-virus  compt.sc དྲྭ་འབུ་འགོག་ཆས།  = ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་དྲྭ་འབུ་རྩད་ཞིབ་ཀྱིས་གཙང་

སེལ་ཐུབ་པར་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས།

anticipated expenditure  com,acc སྔོན་དཔག་འགོ་གོན།  = རོབ་རྩིས་ཚོད་དཔག་གི་

འགྲོ་སོང༌།

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

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

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

antidepressant  med ཡིད་མུག་འགོག་རྫས། ཞུམ་འགོག	= ཡིད་མུག་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་

ཐབས་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྨན་རྫས།

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།

antielectron  phys ལྡོག་ཟླའི་གློག་རྡུལ། = ཕོ་རྡུལ་གང་ཞིག་དེའི་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཁུར་གྱི་

ཁྱབ་ཚད་གློག་རྡུལ་དང་མཚུངས་པ།

antigen  biol འགལ་གཟུགས་སྐེད་རྫས། འགོག་ཟུངས་སྐེད་རྫས། = ཕྲ་སྲིན་དང་ཕྲ་ཕུང་སོགས་

ཀྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཡོད་པའི་སྤྲི་དཀར་གྱི་རྫས་ཤིག་སྟེ། འགོག་ཟུངས་སྐྱེད་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་

བྱེད་མཁན་ཞིག

antigravity  phys འཐེན་ཤུགས་ལྡོག་ཟླ།  = བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་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་སན། ཚད་སེལ།  = ལུས་ཀྱི་ཚ་བ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་སྨན།

antique  adm,his གནའ་བོའ།ི	གནའ་རབས་ཀི།	 = 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༌།

antithesis  ling,phil ༡། ལྡོག་ཕོགས།  = བྱ་དངོས་གང་རུང་ཞིག་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཆ་ཚང་ངམ་ཇི་

མ་ཇི་བཞིན། ༢། འགལ་མཉམ། = སྐད་བརྡའི་སྐབས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་དོ་མཉམ་

སྟོན་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་ཅིག ༣།  འགལ་ཕོགས། = ལྟ་གྲུབ་མི་མཐུན་པའི་བརྗོད་པ། 

antitrust  com ཡིད་ཆེས་འགོག་སྡོམ། = རང་དབང་གིས་ཚོང་ལས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་སེར་

དབང་གཅིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་བ་འགོག་སྡོམ་བྱེད་ཚུལ།

antitype  lit ༡། ལྡོག་ཟླ།  = གང་ཞིག་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་
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རྫས་ཤིག  ༢། རགས་ཀིས་མཚོན་པ།	= རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བྱ་དངོས་ཤིག

antonym  ling,lit ལྡོག་ཚིག  = མིང་ཚིག་གཞན་ཞིག་དང་གོ་དོན་ལྡོག་ཕྱོགས་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

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་དབེ་འབེད་(ཀི་སིད་བྱུས།)  = ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀའི་ནང་ལག་

བསྟར་བྱས་པའི་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས།

apathy  adm,psycho སྤྲོ་སྣང་ཞན་པ།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཚོར་

མེད་པ།

apendiceal perforation  med རྒྱུ་ལྷག་རྡོལ་བ།  = རྒྱུ་མའི་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།

aphasia  biol ངག་ལྐུགས། སྨྲ་སོ་ཉམས་སྐོན། = ཀླད་པར་རྡབ་སྐྱོན་ཤོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་

སྨྲ་བ་དང་། དོན་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་གྱུར་བའམ་ཉམས་གནས་སུ་གྱུར་པ། 

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་ཕྱི་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།

apiculture  com སྦང་མ་གསོ་སྐོང་། =  དམིགས་བསལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་ཆེད་དུ་
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སྦྲང་མ་གསོ་ཉར་བྱེད་པ།

apnea  biol དབུགས་གཞའ་བ། དབུགས་ཆད། = རྐྱེན་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་དབུགས་དལ་དུ་

ཕྱིན་པའམ་ཆད་པའི་དོན།

apochromatic lens  phys གསུམ་བཏུས་དྭངས་ཤེལ། = ཤེལ་གྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁམས་

རྫས་གསུམ་མམ་གསུམ་ལས་མང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་དྭངས་ཤེལ་ཞིག དེ་ནི་འདུ་གནས་གཅིག་

མཚུངས་དེ་ལ་ཁ་དོག་གསུམ་ལྡན་གྱི་འོད་འཕྲོ་ཕྱིར་དུ་འཆར་འགོད་བྱས་ཡོད་པས། དེར་བརྟེན་

དེའི་ཚོན་མདོག་རབ་རིབ་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཆུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།

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་

འགྱུར་བའི་གནས།

apologist  phil དག་སེལ་བེད་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་སེལ་ཞུ་ཚུལ།

apoplexy  med གིབ་སྐོན།	གཟའ་གིབ།		= ཀླད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྲག་རྩ་རལ་རྡོལ་བྱུང་རྐྱེན་གློ་བུར་

དུ་དབང་རྩ་གྲིབ་ནས་རིལ་བའམ་བརྒྱལ་བའི་ནད།

apoptosis  biol ཕྲ་ཕུང་ཞིག་བྲུལ། = ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་རྫས་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་འབྲས་སྐྲན་

ནད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་རན་པའི་ཕྲ་ཕུང་རིགས་ཕྲ་ཕུང་རང་ངོས་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་བ་དང་། རིགས་

རྫས་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གསར་པ་རྣམས་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་ཟེར།

apostasy  phil དད་ལོག  = སྲིད་དོན་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་སམ་ཆོས་ལ་དད་པ་ལོག་ཚུལ་ཞིག

apostle  pol གཡོ་མེད་རེས་འབྲང་པ།  = ལྟ་ཚུལ་ལམ་ལས་འགུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གཡོ་མེད་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

apparatus  adm ཡོ་བད།	མཁོ་ཆས།  = བྱེད་སོ་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་
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མདངས་ཆེ་བ་ཡོད།

apparition  soc,ca གདོན་གཟུགས།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་རྣམ་ཤེས་སམ་གདོན་འདྲེ་ལྟ་བུའི་སྣང་

བརྙན་ཞིག

appeal  ༡། adm ཞུ་འབོད་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་

བྱེད་པ། ༢། law གོང་ཞུ་བེད་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། ཕི་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།

appellate court  law གོང་ཞུའི་ཁིམས་ཁང་།	ཞུ་གཏུག་ཁིམས་ཁང་། = ཁྲིམས་ཁང་འོག་མའི་

ཐག་གཅོད་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་།

append  adm	ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།		སྣོན་པ།	 = གང་ཞིག་ཁ་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྦྱོར་བའམ་མཐུད་པ།

appendectomy  med རྒྱུ་ལྷག་གཤག་བཅོས།  = རྒྱུ་ལྷག་གཉན་ཁ་རྒྱས་པར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་

ལམ་ནས་བཀོག་པ་ལ་ཟེར།

appendicitis  med རྒྱུ་ལྷག་གཉན་ཚད།  = རྒྱུ་ལྷག་རྔ་མར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་

བའི་ཚབས་ཆེའི་ནད།

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

applause  * དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒྲ།  = མོས་མཐུན་དང་། དགའ་མོས། བསྔགས་བརྗོད། དགའ་

བསུ་ལྟ་བུ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཐལ་མོ་བརྡབ་པ།

applause mail  adm བསྟོད་འཕྲིན། = ལས་རིམ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་

ལ་དགའ་མོས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོའ་ིངོས་ནས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག

applause meter  mech དགའ་བསུའི་སྒྲ་འཇལ་ཆས། = འཁྲབ་སྟོན་སྐབས་ལྟད་མོ་བའི་དགའ་

བསུའི་ཐལ་སྒྲ་མང་ཉུང་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་འཇལ་ཆས་ཤིག དེ་ནི་མི་མང་གི་དགའ་མོས་ལ་

དཔག་སྟེ་འགྲན་བསྡུར་བའི་སྙན་གྲགས་མཚོན་ཞིང་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐག་གཅོད་པར་

བེད་སྤྱོད་ཡོད།
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appliance  adm ཡོ་བད།  = 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།

application letter  adm སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ།  = ཀམ་པ་ཎིའམ་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ཞུ་

ཆེད་དུ་བྲིས་པའི་ཞུ་སྐུལ་ཡི་གེ་ཞིག

application money  econ ཞུ་དངུལ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་ཤེར་ཉོ་སྐབས་མ་ཤེར་གྱི་རིན་

འབབ་ཆ་ཚང་ལས་ཉུང་ཙམ་ཞིག་སྤྲད་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་མ་ཤེར་ཐོབ་རྗེས་མ་

ཤེར་གྱི་རིན་འབབ་ལྷག་མ་སྤྲོད་དགོས་པ།

application software  mech བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས།  = སྤྱོད་མཁན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་

དུའམ། ཡང་ན་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས།

applied statistics  math ཉེར་སྤྱོད་མཐའ་རྩིས། = མཐའ་རྩིས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ནམ་རྣམ་གཞག་

གཞི་རྩར་བཞག་པའི་སློབ་གཉེར་ལས་ལྡོག་སྟེ་མཐའ་རྩིས་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་པ་ལ་གོ།

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 རོག་ཞིབ།  = ལེགས་ཉེས་ལྟ་བུ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཔྱད་པ།

appraisal clause  law རིན་ཐང་ཚན་པ། = ཐོབ་ཐང་གི་རྩོད་ལེན་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་མིན་

རྩད་ཞིབ་ཆེད་འགན་བཅོལ་ཐོབ་མཁན་ནམ། ཡང་ན་འགན་བཅོལ་བྱེད་མཁན་སུ་རུང་ལ་སྐྱོན་

ཆག་ཤོར་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་འདོན་པར་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་འགན་བཅོལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག
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appraise  adm,com ༡། རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བེད་པ།  = རིན་ཐང་ཐག་གཅོད་དམ་གཏན་

འབེབས་བྱེད་པ། ༢། ཚོད་དཔག་བེད་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་བེད་མཁན། རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བེད་

པོ།  = ས་ཁང་ངམ་ནང་འདྲེན་དངོས་ཟོག ཁར་དབང་ལྟ་བུའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཏན་

འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

apprehend  adm,law ༡། འཛིན་བཟུང་བེད་པ།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ། ༢། 

གོ་དོན་རོགས་པ།  = གནས་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་རོགས།  = གོ་རྟོགས་ལོན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་བློའ་ིའཛིན་སྟངས།

apprentice  edu,soc དམར་འཁིད་སྦྱོང་བརྡར་བ།  = བཟོ་ཚོང་དང་། ལག་ཤེས། སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བུ་

མཁས་པའི་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་གི་འོག་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་མཁན།

apprenticeship  adm དམར་འཁིད་གནས་བབས།  = ལས་གནས་ཉམས་གསོག་དང་འབྲེལ་

བའི་རང་བཞིན།

approach  adm ༡། ཉེ་བར་བཅར་བ།  = འགྲམ་དུ་ཇེ་ཉེ་ཇེ་ཉེར་སླེབས་ཚུལ། ༢། ཐབས་ལམ། 

འཇུག་སོ།  = གང་ཞིག་དང་ཉེ་སར་འཇུག་པའི་སོ་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་བེད་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་འཁོལ།  = གོང་རིམ་གྱིས་གནང་བ་སྤྲོད་ཚུལ། ༢། ཆོག་མཆན། འཁོལ་

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  math རོབ་རྩིས་ཐབས་ལམ།  = ཨང་རྩིས་ཀྱི་དཀའ་གནད་
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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

apropos  * འོས་འཚམས།  = གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པ།

apsis  phys ཨེབ་སི།	ཉེ་འགྱངས་ཀི་གནས།	  = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ལྟེ་དབུས་ནས་ཆེས་ཐག་རིང་

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་བརྗོད་མི་

ཐུབ་པ།

apsychia  med བརྒྱལ་བ།	འབོག་པ།  = རླུང་ནད་དྲག་པོས་དྲན་པ་ཉམས་པ།

aptitude  edu,psycho ༡། སྐེས་རྩལ།  = ཤེས་སྟོབས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་རྩལ་ཡོད་པའི་

ནུས་པ། ༢། འཇུག་པ་མྱུར་པ།	 བོ་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  edu,psycho སྐེས་རྩལ་ཚོད་ལ།  = 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།

aqualung  mech ཆུ་འོག་དབུགས་འབིན་ཡོ་ཆས། = ཆུའི་གཏིང་དུ་འགྲོ་སྐབས་སུ་དབུགས་

འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ཡོ་ཆས།

aquaphobia  psycho  ཆུར་འཇིགས།  = ཆུའི་རིགས་ལ་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ།

aquaporin  biol གཤེར་སྦུག་སྤྲི་རྫས། = ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྱི་མོའ་ིནང་ཡོད་ཅིང་ཆུའི་འགྲོ་འོང་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པའི་སྤྲི་དཀར་ཞིག

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།

aqueduct  biol གཤེར་ལམ། = རླན་གཤེར་གྱིས་ཁེངས་པའམ་རླན་གཤེར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་

ཡུར་བུ།

arab spring  his,pol ཨ་རབ་དཔིད་ལང་།  = ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་སྟོད་ཙམ་ནས་དཀྱིལ་ཤར་ཨ་རབ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་འགོ་ཚུགས་པའི་གཞུང་ལ་གྱེན་ལོག་གི་ལས་འགུལ་ཁག
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arable  agric སོ་ནམ་བ་རུང་། ཞིང་སར་རུང་བ།	= སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་བྱ་རུང་བའི་ས་ཆ། 

arachnoid matter  neurosci. རྒྱ་དར་བར་མ། = ཀླད་རྒྱུངས་གཉིས་ལ་སྐྱི་པགས་རིམ་པ་

གསུམ་ཡོད་པའི་རིམ་པ་བར་མ།

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།  = རྩདོ་དནོ་ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱུར་འགན་དབང་ཡདོ་པའི་གང་ཟག

arbitrage  com འཕྲལ་ཚོང་། = ཁྲོམ་ར་གཅིག་ནས་ཉོས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ཁྲོམ་ར་གཞན་ཞིག་ཏུ་གོང་

ཚད་མཐོ་བར་འཚོང་རྒྱུའི་ཆེད། འགན་སྲུང་དང་ཐོན་ཟོག་གམ། ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་ལོར་

རིགས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་པ།

arbitrary  adm རང་སྣང་གང་དན་གྱི།  = ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་བྱས་པ་སྟེ། རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་

དོན་དང་བསམ་ཚུལ་ལམ་འདུན་པ་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་བའི།

arbitrate  adm,law ༡། བར་འདུམ་བེད་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

archaea  biol ཨར་ཀི་ཕྲ་སིན། = ཕྲ་སྲིན་གྱི་རིགས་དང་འདྲ་ཡང་། ལུས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་གྲུབ་

རྫས་མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོའ་ིསྡེ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

archaeologist  archaeol གནའ་རྫས་རོག་ཞིབ་པ། = ཚན་རྩལ་གྱི་ལམ་ནས་གདོད་མའི་མི་
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རིགས་དང་། ཁོང་ཚོའི་རིག་གཞུང་གི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་རིགས་དང་། བརྐོས་རིས། དྲན་གསོའ་ིབང་

སོ་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན།

archaeology  archaeol གནའ་རྫས་རོག་ཞིབ་རིག་པ། = ཚན་རྩལ་གྱི་ལམ་ནས་གདོད་མའི་

མི་རིགས་དང་། ཁོང་ཚོའི་རིག་གཞུང་གི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་རིགས་དང་། བརྐོས་རིས། དྲན་གསོའ་ི

བང་སོ་སོགས་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

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

archer  soc མདའ་པ།  = མདའ་འཕེན་མཁན་ནམ་མདའ་གཞུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

archerfish  zool འཕོང་ཉ། = ཁ་ནས་ཆུ་མདའ་འཕངས་ཏེ་འབུ་སོགས་བསད་ནས་ཟ་བའི་ཉ་ཞིག

archimedes’ principle  phys ཨར་ཁི་མེ་དེའི་གཏན་སོལ།  = གཤེར་གཟུགས་ནང་བསྟིམས་

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།

archivist  arv ཡིག་མཛོད་དོ་དམ་པ།  = ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་། གཞུང་ཡིག་སོགས་བདག་

ཉར་བྱེད་སའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དོ་དམ་པ།

archivology  arv ཡིག་མཛོད་རིག་པ།  = ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མིག་བཟོ་

སྟངས་ཀྱི་རིག་པ།

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,math 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།

area of dominant influence (ADI)  comn ཁྱབ་ཤུགས་རྒྱ་ཁྱོན། = རླུང་འཕྲིན་ནམ། 

བརྙན་འཕྲིན་ས་ཚུགས་ཤིག་གིས་རྒྱང་སྲིང་གིས་ཁྱབ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཞིག 

area of rectangle  math གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིརྒྱ་ཁྱོན།  = གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིདབྱིབས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་

ནི་དཀྱུས་དང་ཞེང་གི་སྒྱུར་ཐབས་ཡིན། 
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area of segment  math གཞུ་དབིབས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན།  = རྒྱུད་ཐིག་གཅིག་དང་དེའི་གཞུ་ཐིག་གིས་

བསྐོར་བའི་ཆ་ཤས་དེའི་ཁུལ་ལ་ཟེར།

area of square  math གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མའི་རྒྱ་ཁྱོན།  = གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མའི་མཐའ་གཉིས་

བསྒྱུར་བའི་སྒྱུར་ཐོབ་ལ་ཟེར།

area of trapezium  math སྐས་དབིབས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན།  = གཏད་ཐིག་མཉམ་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་

སྙོམས་བསྡོམས་ཐོབ་ལ་མཐོ་ཚད་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའི་སྒྱུར་ཐོབ་ལ་ཟེར།

arena  adm དོ་ར།  = འགྲན་རྩོད་བྱེད་སའི་ར་བ།

argentite  chem དངུལ་རྡོ་སྐ་བོ།  = ཞ་ཉེ་ལྟ་བུ་སྔོ་ནག་འོད་འཚེར་བའི་དངུལ་གྱི་རང་བྱུང་

གཏེར་རྡོ་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག

arginine  biol ཨར་ཇི་ནིན། = དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཨེ་མི་ནོ་སྐྱུར་རྫས་ཤིག འདིས་ཨིན་སུ་ལིན་

རྫས་གློད་འཇུག་པ་དེས་སྐྱུར་རྫས་དག་མཆིན་པའི་ནང་ཡུ་རི་ཡ་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྒྱུར་བཟོ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

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 

argument  adm,law རྩོད་པ།  = ཡིན་མིན་དང་བདེན་རྫུན་སོགས་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད།

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།) 

aristocracy  adm,pol མི་དག	 སྐུ་དག = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་

བསལ་དབང་ཆ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྲས།

arithmetic progression  math ཨང་རྩིས་སྟར་གངས།  = ཨང་ཀི་གོ་རིམ་སྟར་ཆགས་སུ་ཡོད་

པ་གང་ཞིག་གི་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཚན་པ་རེ་རེའི་བར་ཁྱད་རྟག་པ་ཡིན་པ་སྟེ། 9, 11, 13, 15, ལྟ་བུ་

བར་ཁྱད་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཁག་ཅིག་ལ་ཟེར།

armada  naut གྲུ་ཚོགས།	དམག་གྲུའི་དཔུང་ཚོགས།	 = གྲུ་དང་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ཚོགས་ཁག་ཅིག
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armchair  xx ལྷོད་སྟེགས།	སྙེ་སྟེགས། = གྲུ་མོའམ་ལག་པ་སྙེ་སའི་ཟུར་རྟེན་ཅན་གྱི་རྐུབ་བཀྱག

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།

armed neutrality  pol གོ་མཚོན་ཅན་གྱི་བར་ཞུགས།  = གོ་མཚོན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་

ཡོད་བཞིན་དུ་དམག་འཁྲུག་ནང་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

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།

armrest  xx ལག་སྙེ། = རྒྱུན་དུ་མོ་ཊའི་སོ་པང་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་རེ་རྒྱབ་མདུན་གང་

རུང་གི་རྐུབ་བཀྱག་གི་དབུས་སུ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་པའི་ལག་ངར་རྟེན་སའམ་འཇོག་སའི་འབུར་

ཐོན་ཞིག

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་ཡིག་

གང་རུང་བཞག་པའི་སོ་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་འགན།  = 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་བསྡུར།

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

array  math བསྟར་སྒྲིག	 གངས་ཀའི་གོ་རིམ་ཚན་པ།	 = ཨང་ཀིའམ་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཚན་པ། 

དཔེར་ན། རྟགོ་རུང་གི་ཟིན་ཐ།ོ རྒྱུན་གཏན་དུ་ག་ོརིམ་ངེས་གཟུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགྲིགས་ཀྱི་ཡདོ།

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

arrest warrant  law འཛིན་བཟུང་བཀའ་ཤོག = ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་

ལས་སྣེར་ཉེས་ཅན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲིམས་སར་འགུག་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་པའི་ཁྲིམས་

སའི་བཀའ་ཤོག
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arrhythmia  med རླུང་ཁག་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

arrival time  adm,trans འབོར་དུས།  = གནམ་གྲུ་དང་། མེ་འཁོར། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་

སོགས་ཡུལ་དེར་འབྱོར་བའི་དུས་ཚོད།

arrogance  psycho ཁེངས་དེགས། 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་བ།  = 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 

arson  adm,law མཁར་དངོས་མེར་སེག  = 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།

art gallery  * སྒྱུ་རྩལ་ཁང་།  = སྒྱུ་རྩལ་དངོས་རྫས་གསོག་ཉར་དང་བཤམ་སྟོན་བྱེད་སའི་ཁང་པ།

arterial stent  biol འཕར་རྩའི་ཐེམ་བུ། = ཁོག་དོག་པོར་གྱུར་བའམ་ནུས་ཤུགས་ཉམས་པའི་

ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་རྒྱུན་འཁོར་སྐྱོད་གོང་སྤེལ་དང་། ཁྲག་གས་ཐོར་མི་ཡོང་ཆེད་སྤྱོད་པའི་འགྱིག་

དང་ལྕགས་སོགས་རྒྱུ་ཆ་གང་རུང་ལས་གྲུབ་པའི་དྲ་སྦུག་ཆུང་ངུ་ཞིག

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།	 ཏེམ།	  = 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།

arthropod  biol ལྷུ་ལུས་སོག་ཆགས། ཚིགས་རྐང་ཅན། = ལུས་ཕུང་ཧིལ་པོར་ལྷུ་ཚིགས་དུ་

མ་ཅན་གྱི་ཕྱི་སྒྲོམ་སྲབ་མོ་དང་། ཡན་ལག་ལ་ཚིགས་ཁ་དུ་མ་ཅན་གྱི་སལ་རུས་མེད་པའི་སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བ།

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།
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article  lit,law ༡། རྩོམ་ཡིག  = ཚགས་ཤོག་དང་། དུས་དེབ་སོགས་སུ་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

གི་ཐོག་ལ་བཀོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཞིག ༢། དོན་ཚན།  = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ཚན་པ་ཞིག

articles of confederation  law མཐུན་ཕོགས་མཉམ་སྒྲིལ་རྩ་ཁིམས།  = 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།

articulated  bus  trans མཐུད་སྦྱར་སྤྱི་འཁོར། = སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར།

artificial  respiration  phys བཅོས་མའི་འབིན་རྔུབ། = དབུགས་ཀྱི་འབྱིན་རྔུབ་ཆད་པའི་

མིར་དབུགས་སྦྱིན་ཏེ་སྐྱོབ་ཐབས།

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་སྐེ་རྩོལ།  = སྨན་རྫས་སམ་ཆ་བྱད་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྲུམ་མའི་

སྐྱེ་ཟུག་སློང་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་སྒོགས།  = མེ་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་རྫོང་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།

artist  fa སྒྱུ་རྩལ་པ། ༡། རི་མོ་འབྲི་མཁན་དང་འཇིམ་གཟུགས་བཟོ་མཁན་གྱི་ལག་རྩལ་བ། ༢། ཟློས་

གར་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་མཁན། ༣། ལས་གང་ཞིག་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོའ་ིངང་བྱེད་

མཁན།

artrial haemmorrhage  med རྩ་ཁ་ཤོར་བ། རྩ་ཐིགས།  = ཁྲག་རྩ་རྡོལ་ནས་ཁྲག་ཤོར་བ།

asafetida  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 ༡། འཆར་ཁྱིམ།  = ལུས་སམ་སྐྱེས་པའི་ས།  དུས་སྦྱོར་ས་མལ་དང་པོ།  bot ༢། 

འདོང་སྐེ།  = གྱེན་དུ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང།
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ascending colon  anat ཁག་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།

ascending node of moon  astrol སྒྲ་གཅན།  = སྒྲ་གཅན་གདོང་ངམ་རཱ་ཧུ།

ascending reticular activating system  neurosci. སད་བེད་གྱེན་རྒྱུའི་མ་ལག གྱེན་

རྒྱུའི་དྲུང་བེད་མ་ལག = སེམས་ཚོར་མ་ལག་དང་། ཀླད་སྦུག་འོག་མ། ཀླད་པའི་མདུན་ངོས་

ཧིལ་པོར་སྐུལ་རྒྱུ་དང་དབང་རྩའི་འཕྲིན་པ་གློད་གཏོང་གི་ལམ་ནས། བརྡ་འཕྲིན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

པའི་མ་ལག་ཅིག འདིས་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་བ་དང་། དྲན་པ། སད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ascertain  adm ངེས་བརན་བཟོ་བ།  = གནས་དོན་གང་ཞིག་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་

འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ།

ascetic  phil དཀའ་ཐུབ་ཅན།  = འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་ཏེ། ཉམ་ཆུང་བབ་ཆགས་ཀྱི་

སོ་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་སྣོད་རང་རང་གི་གནས་སུ་རྒྱས་པ་ཆུ་བསགས་ཀྱི་ནད་

ཡིན་པས་ན་དམུ་ཆུ་ཞེས་བརྗོད་པའོ།

ascribed status  ca,soc ལོས་དབང་གནས་བབས།  = རིགས་རུས་དང་ལོ་ཚད་སོགས་ཕྱི་ནང་

གི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་གནས་བབས་ཤིག

asking price  com ཐོག་མའི་གོང་ཚད།	དགོས་གོང་།	= རིན་གོང་འགྲིག་འཇགས་གང་ཡང་མ་

བྱས་གོང་ནས་ཚོང་པས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིན་གོང་།

asomatog- nosia  med ལུས་ཚོར་ཉམས་སྐོན། = རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ལ་དོ་

སྣང་ཉམས་པའི་གནས་སྟངས།

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།

aspiration  xx མངོན་འདོད།  = གང་ཞིག་འགྲུབ་རྒྱུའི་རེ་བའམ་དམིགས་ཡུལ།

assailant  adm,law བཙན་རྒོལ་བེད་མཁན།  = འཐབ་རྒོལ་ལམ་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག
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assassination  adm	 ལོག་གསོད།	གློ་བུར་མི་གསོད།	 	= གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལྟ་བུ་གློ་བུར་རམ་

གསང་བའི་སོ་ནས་གསོད་པའི་བྱ་གཞག

assault  adm དག་རྒོལ་བེད་པ།	རྒོལ་རྡུང་བེད་པ།	 = དྲག་པོའ་ིསོ་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་བེད་པ།	འདུ་རུབ་བེད་པ།  = སྡེ་ཁག་ཅིག་གམ་གནས་

གཅིག་ཏུ་འཚོགས་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་

བེད་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།

assessment  adm,edu ༡། དཔད་ཞིབ།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག 

༢། ཁལ་འབབ་རྒྱས་བཅད།  = ཁྲལ་འཇལ་དགོས་པར་ཐག་བཅད་པའི་དངུལ་འབོར།

assessor  acc ༡། ཁལ་འབབ་རྩིས་པ།  = ཁྲལ་ཇི་ཙམ་འབབ་མིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག ༢། adm ཞིབ་དཔོད་པ།  = ལས་དོན་བཟང་ངན་གྱི་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཕྲ་འབྱེད་མཁན་

གྱི་སྐྱེ་བོ།

assignee  adm ༡། མིང་སྒྱུར་བ་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་བེད་པོ།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁར་དབང་ངམ་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཞིག་

གཞན་གྱི་མིང་ཐོག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

assimilation  ca སིམ་ཡལ།		= ཚོགས་ཁག་ཆེ་བའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཤུགས་ཆེ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་། ལྟ་གྲུབ་སོགས་རིམ་གྱིས་བརླག་པ།

association  adm མཐུན་ཚོགས། སྐིད་སྡུག  = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་

འདུས་བྱས་པའི་མིའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

associative properties  math སྡེབ་སོལ།  = གྲངས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིག་སྡོམ་རྩིས་དང་སྒྱུར་རྩིས་

རྒྱག་སྐབས། ཚོ་ཁག་ལྟོས་མེད་དུ་སྡེབ་ནས་སྒྱུར་བའམ་སྡོམ་ན། ཐོབ་གྲངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ལ་ཟེར།

assumed mean method  math ཆ་བཞག་ཆ་སྙོམས་གངས་ཀི་བརྩི་ཐབས།  = སྡོམ་རྩིས་

རིག་པའི་ནང་། གྲངས་ཐོའ་ིཚོགས་ཤིག་གི་ཆ་བཞག་ཆ་སྙོམས་གྲངས་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཡོ་ཁྱད་ཀྱི་
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རྩིས་རྒྱག་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་ཟེར།

assumed name  adm རྫུས་མིང་།  = སོ་སོའ་ིདངོས་མིང་གཞན་གྱིས་མ་ཤེས་པའི་ཐབས་སུ་སྤྱོད་

པའི་མིང་ཞིག

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་སོར། སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་

རིང་བ་ཡིན། མེ་ཏོག་ཨུཏ་པལ་འདབ་སྟོང་ལྡན། འདབ་མ་སྔོ་ལ་གེ་སར་སེར། ཞེས་ཟེར།

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་ཀི་མཚེ་མ།  = ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཆུ་ཚོད་དང༌། ས་གནས་བཅས་པ་གཅིག་

རང་སྟེང་བཙས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།

astrolabe  phys སྐར་ཚོད་འཁོར་ལོ། = རྒྱུ་སྐར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱང་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ་ཆས་རྙིང་གྲས་ཤིག

astrologer  astrol སྐར་རྩིས་པ།  = གཟའ་སྐར་ལ་དཔྱད་དེ་སྐྱེ་བོའ་ིབདེ་སྡུག་འབྲས་བུ་ལུང་དུ་

སྟོན་མཁན།

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་
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རྩིས་འབྲས།

astrology of the obstacle year  astrol ཀེག་རྩིས།  = ལོ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བོའ་ིབདེ་སྡུག་སྟོན་

པའི་རྩིས་འབྲས།

astronomer  astron གནམ་རིག་སྐར་དཔད་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་དཔད་རིག		གནམ་རིག་སྐར་དཔད།  = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐར་མ་དང༌། གཟའ། སྐར་སྤྲིན་དང་སྐར་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་

རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚན་རིག

asymptotic freedom  phys རགས་བྲལ་རང་དབང་། = ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པར་

གཞིགས་ན་ཀརྒ་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཤུགས་དེ་དག་ཧ
྄
་ཌོན་

ཞེས་པའི་རྩ་རྡུལ་ཞིག་གི་ནང་རོལ་དུ་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེར་ཡོད་སྐབས་དེ་དག་གིས་ཧ་ལམ་རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་བསྟན་གྱི་ཡོད།

asynchronous learning  edu གནས་དུས་མི་གཅིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་།  = ཡུལ་དུས་གཉིས་ལ་

མ་ལྟོས་པར་དྲྭ་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་ལ་

ཚད་བཀག་མེད་པའི་སློབ་མ་དབུས་བཞག་གི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཐབས་ཤིག

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།

atheist  phil ལྷ་མེད་སྨྲ་བ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལྷ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་བྱེད་མཁན།

atheroma  med ཁག་རྩའི་ཚིལ་སྐྲན།  = ཁྲག་རྩའི་ནང་བད་ཚིལ་འཕེལ་ནས་ཁྲག་གི་རྒྱུ་ལམ་

འགགས་པར་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་དེའོ།

atheroscle rosis  neurosci. འཕར་རྩ་ས་འགྱུར། = འཕར་རྩའི་ནང་ངོས་སུ་ཚིལ་ཞག་བསགས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གཞི། ཚིལ་ཞག་དེ་ཇེ་སྟུག་དང་ཇེ་མཁྲེགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་མཐར་ཁྲག་རྩ་

འགག་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

atherosclerosis  med འཕར་རྩ་གྱོང་པོ།  = ཁྲག་རྩ་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་པའི་ནད།

athlete  sport རྩེད་འགན་པ། = དམིགས་བསལ་རྩེད་མོ་དང་བང་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།
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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།

athletics  sport ལུས་རྩེད། = རྒྱུག་མཆོང་འཕེན་གསུམ་གྱི་རྩེད་མོའ་ིའགྲན་བསྡུར་གྱི་སྡེ་ཚན་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་སྤྱིི་མིང་།

athwear  sport རྩེད་གོས།  = ལུས་རྩལ་དང་རྩེད་རིགས་ཆེད་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་གྱོན་ཆས།

atlas  anat མཇིང་ཚིགས་དང་པོ།  = མཇིང་ཚིགས་བདུན་ཡོད་པ་ནས་དང་པོའ་ིམིང་།

atlas  edu,lib ས་ཁའི་དེབ། = ས་ཁྲ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ།

ATM card  econ,com ཨེ་ཊི་ཨེམ་བང་བུ།  = རང་འགུལ་གྲངས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་གང་ཞིག་

ལ་འགྱིག་ཚི་ལས་བཟོས་པའི་བྱང་བུ་འཇུག་བརྡར་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསང་ཨང་ཚུལ་བཞིན་

གནན་ཏེ། དངུལ་ལོར་འདོན་འཇུག་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་བྱང་བུ་ཞིག

atmolysis  phys  རྡུལ་འབེད།  = 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་དཀིལ་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་དཔད་རིག  = 

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་ཐབས་ལམ་དམིགས་

བསལ་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 clock  phys རྡུལ་ཕྲན་ཆུ་ཚོད། = རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྦིར་སྒུལ་གྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

མགྱོགས་དལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག

atomic mass  phys རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད། རྡུལ་ཕྲན་བོངས་ཚད།  = མཚན་གཞིར་བཟུང་བའི་
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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།

atomic number  phys རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གངས།  = 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།

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།

atonia  med	ཤ་གནད་ཞ་སྐོན།	ཤ་ཞ།	= ཤ་གནད་ལ་ནུས་པ་མེད་པའམ་ནུས་པ་ཞན་དུ་ཕྱིན་པའི་

དོན།

atrium of the heart  anat སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན།  = སྙིང་གི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ན་གནས་པའི་ཁོག་ཆེན་

གཡས་གཡོན་གཉིས།

atrocity  psycho དག་སྤྱོད། རྩུབ་སྤྱོད། = ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའམ། ཡང་ན་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་

བྱ་སྤྱོད།

attachment  adm མཉམ་སྦྱར།  = ཡིག་ཆ་དང་གློག་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་མཉམ་དུ་བསྲིངས་པའི་

ཡིག་ཆ།

attainder  law ཐོབ་དབང་འཕྲོག་ལེན། = རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་གི་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ནག་ཉེས་

ཚབས་ཆེ་ཞིག་བསགས་ཏེ་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེས་ཅན་པའི་ས་ཁང་གི་

བདག་དབང་དང་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

attendance register  adm འབོར་ཐོ་འགོད་དེབ། = ལས་ཀ་དང་། བྱེད་སོ། སློབ་ཚན་བཅས་

ལ་ཉིན་ལྟར་ངོ་བཅར་གྱི་འབྱོར་ཐོ་འགོད་སའི་མ་དེབ།

attention  psycho ཡིད་གཏོད་པ།	རིག་པ་སྒྲིམ་པ། = སེམས་ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་པའམ་

གཏོད་པར་བྱེད་ཚུལ།

attention seeker  pol དོ་སྣང་གཉེར་མཁན།  = འོས་ཤིང་མི་འཚམས་པའམ། ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་

སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱི་དོ་སྣང་རང་ཕྱོགས་སུ་འགུག་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་
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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་སྤྲོད་བྱེད་པ།

attestation  adm  དག་མཆན།  = ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲདོ།

attorney  law ངོ་ཚབ་ཁིམས་རྩོད་པ།  = ཁྲིམས་ཁང་གི་ཞུ་གཏུག་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁ་མཆུའི་དོ་

བདག་གི་ངོ་ཚབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ།

attorney-general  adm,law ཁིམས་དོན་སྤྱི་ཁྱབ།  = སྲིད་གཞུང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་

འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ།

attractive nuisance  psycho	འཕྲུལ་རྐེན།	འཕྲོག་གནོད།	= རང་ཉིད་ཀྱི་ས་ཁང་ཁོར་ཡུག་

ནང་བྱིས་པའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱིས་པར་གནོད་འཚེ་འཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་དངོས་

པོ་གང་རུང་།

attrition  phys,mil	གོན་ཟད།	བརྡར་ཟད།		= བརྡར་ཤུད་དམ་བསྐུལ་ཟད་སོགས་ཀྱིས་ཇེ་ཉུང་

ངམ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་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་བ། = རིན་སྤར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

audience  adm,pol ཀློག་པ་པོ།	ཉན་པ་པོ།	ལ་བ་པོ། = ཚགས་པར་ཀློག་མཁན་དང་རྒྱང་སྲིང་

གསར་འགྱུར་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་མང་ཚོགས་ལ་གོ།

audio billboard  xx འཁོར་ཐག་ངོ་སྤྲོད། = སྒྲ་འཇུག་གི་ཁ་གྲངས་དང་སྙན་སྒྲོན་པའི་

མིང་། བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་ནང་དོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་འཁོད་པའི་སྒྲ་སྡུད་

འཁོར་ཐག་གི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག

audio receive only (ARO)  mech སྒྲ་རྐང་འཛིན་ཆས། = འཁོར་སྐར་ནས་སྒྲ་བསྡུ་འཛིན་

བྱེད་པར་རླུང་འཕྲིན་ས་ཚུགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱད་པའི་གནམ་སྐུད་སྡེར་ཆས་ཆུང་བ་ཞིག

audio system  mech སྒྲའི་མ་ལག = སྒྲ་ཟློ་བའམ་བཤུ་འཇུག་ཆེད་ཀྱི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་མ་

ལག་ཅིག

audiogenic seizure  med སྒྲ་བརྒྱལ།  = རླུང་ནད་ཅན་གྱིས་སྒྲ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོས་པ་ལ་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།
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audiometer  mech ཐོས་ཤུགས་འཇལ་ཆས།  = རྣ་བས་སྒྲ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་གོ་ཐུབ་མིན་གྱི་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

audiotape  mech སྒྲ་ཐག སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག = སྒྲ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་ཐུབ་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྡ་

བསྡུ་འཇུག་བྱེད་སའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཁོར་ཐག

audiovisual  mech སྒྲ་བརྙན།  = འབྱུང་འགྱུར་བེད་སྤྱོད་ཆེད་དུ་སྒྲ་འཇུག་དང་པར་ལེན་བྱས་

པའི་གཏམ་བཤད་དང་རོལ་དབྱངས་སོགས།

audiphone  mech ཐོས་ཆས། = མགོ་རུས་བརྒྱུད་ནས་རྣ་རྩར་སྒྲ་ཐད་གཏོང་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད། 

ཡང་ན་འོན་པས་རྣ་རྒྱབ་ཀྱི་རུས་པར་བཀོན་ཏེ་སྒྲ་ཐོས་ཐབས་ཀྱི་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།

auditing standards  acc རྩིས་ཞིབ་རྩ་འཛིན། = རྩིས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩིས་བརྗོད་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་སྐབས་སུ། ལག་བསྟར་ཆེད་དབང་ལྡན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་

རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན།

audition  theatr ཚོད་རྒྱུགས།  = ས་མིག་དང་ལས་རིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་

དང་། ནུས་རྩལ་སོགས་ལྡན་མིན་རྟོགས་ཐབས་ཆེད་འོས་མི་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

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 cortex  neurosci. ཐོས་བེད་ཀླད་ཤུན། = ཐོས་བྱེད་དབང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་མུར་

གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་གནས།

auditory neuropathy  neurosci. ཐོས་བེད་དབང་རྩའི་ནད། = རྣ་འབྲུག་གི་བ་སྤུར་སྐྱོན་

མེད་ཀྱང་སྒྲའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཐོས་བྱེད་དབང་རྩ་བརྒྱུད། ཀླད་པར་བརྡ་གཏོང་ཚུལ་བཞིན་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་རྣ་དབང་ཉམས་པའི་གནས་སྟངས་འགའ་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་སྐྱུག་པ་ཤོར་བ་ཞིག

augmentation  adm ཁ་སྣོན།	འཕེལ་སྐེད།	 = ཇེ་མང་ངམ་ཇེ་ཆེར་གཏང་རྒྱུའི་སྣོན་མ།

auk  ornith ཆུ་བ་གདོང་དཀར། = བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཆུ་བྱའི་རིགས་གཤོག་
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པ་ཐུང་ལ་མདོག་ནག་པོའ་ིསྟེང་དཀར་ཐིག་ཅན་ཞིག

auricle  anat ༡། ཕི་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་ིསྐ་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 བང་སྣེའི་འོད།	བང་འོད།	 = བྱང་སྣེའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་

སུ་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཅན་གྱི་འོད།

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་འབོར་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༌།

author  edu རྩོམ་པ་པོ། = དཔེ་དེབ་འབྲི་རྩོམ་ལ་མཁས་པའི་གང་ཟག

authoritarianism  pol དབང་ཤེད་རིང་ལུགས།  = དབང་སྒྱུར་བྱེད་པོས་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང༌། 

སྲིད་བྱུས་ཁག་བཙན་ཐབས་ཀྱི་སོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཧིལ་པོར་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་

འདོད་འདུན་ལ་སྣང་མེད་གཏོང་བའི་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྟངས།

authorship  edu རྩོམ་པ་པོའ་ིགནས་བབས།  = འཁྲབ་སྟོན་དང་། རྩོམ་ཡིག དཔེ་དེབ་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་འབྲི་རྩོམ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེར་དབང་བའི་གནས་བབས་ཤིག

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།

autism spectrum disorder (ASD)  med རང་གཡེང་འཁྲུག་སྐོན། = འདི་ནི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་འབྲེལ་བ་མི་ཤེས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ། རིག་སྟོབས་ཞན་པ་སོགས་ཀྱི་
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ནད་རྟགས་དང་ལྡན་པའི་འཁྲུག་སྐྱོན་མང་པོ་ཞིག་གི་བསྡུས་མིང་།

autobiography  edu,lit རང་རྣམ།	རང་བྲིས་ལོ་རྒྱུས།	  = རང་ཉིད་སོ་སོས་བྲིས་པའི་རང་གི་

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

autocracy  pol,ca སིད་དབང་སེར་གཅོད་ལམ་ལུགས།  = རང་སྣང་གང་དྲན་གྱི་བསམ་བློ་

ཅན་གྱི་གང་ཟག་གཅིག་གམ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར། 

autodidact  soc རང་སྟོབས་སྦྱངས་པ་ཅན།  = དགེ་རྒན་སོགས་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་

ཉིད་སོ་སོའ་ིསྦྱང་བརྩོན་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

autoimmune disease  med རང་མདངས་འཁྲུགས་ནད། རང་སྲུང་འཁྲུགས་ནད། = སྔོན་

འགོག་ཡ་ལན་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། རང་ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་བའི་འགོག་ཟུངས་

སྐྲུན་པའི་ནད་གཞི་ཞིག

automated teller machine (ATM)  mech ཨེ་ཊི་ཨེམ། = ཚོང་ཤག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་

གང་ཞིག་ལ་འགྱིག་ཚི་ལས་བཟོས་པའི་བྱང་བུ་འཇུག་བརྡར་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསང་ཨང་ཚུལ་

བཞིན་མནན་ཏེ། དངུལ་ལོར་འདོན་འཇུག་དང་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཞུ་གཞན་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའི་གློག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

automatic stay  law རང་བཞིན་ངང་འཐེན། = མ་རྩ་རྡིབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་

གཞིར་བཟུང་མ་རྩ་རྡིབ་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་དེབ་འགོད་བྱེད་མ་ཐག་ཏུ་བཀོལ་

སྤྱོད་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་འཕྲལ་གྱི་ཕྱིས་འགྱངས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག དེའི་རིང་དེབ་འགོད་དུ་མ་

བྱས་གོང་བུན་ཅན་གྱིས་གཡར་བའི་བུ་ལོན་རྣམས་བུན་བདག་གི་བསྡུ་ལེན་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན།

automatic transmission  mech རང་འགུལ་འདེན་ཆས། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་ནས་ནུས་

ཤུགས་བླངས་ཏེ་སྐོར་མདའ་འམ། ཡང་ན་འཁོར་ལོར་ནུས་ཤུགས་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་འཁོར་སྦྲེལ་

གྱི་ལྷུ་ལག

automobile  trans རླངས་འཁོར། སྣུམ་འཁོར། = ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་རྒྱུད་གཏོང་

བྱེད་པའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ཅན་གྱི་མོ་ཊ་ཞིག་སྟེ། འགྲུལ་པ་གྲངས་ཉུང་ཤས་ཤིག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱ་ཆེད་

དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པ་ཞིག

automobile liability insurance  econ རླངས་འཁོར་ཉེན་གསབ་འགན་བཅོལ། = འགན་

བཅོལ་ཅན་ཞིག་ལ་རླངས་འཁོར་གྱི་རྐྱེན་པས་ལུས་པོར་རྨས་སྐྱོན་ནམ། རྒྱུ་དངོས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་

སོགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་འབྱུང་སྐབས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐོབ་རུང་དུ་ཡོད་པའི་འགན་བཅོལ་མ་དངུལ་

ཞིག

autonomic nervous system  neurosci. རང་འགུལ་དབང་རྩའི་མ་ལག = མི་དང་སལ་

རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་དབུགས་གཏོང་ལེན་དང་སྙིང་གི་འཕར་འགུལ། དེ་བཞིན་
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ཟས་འཇུ་བ་དང་རྨེན་བུའི་བྱེད་ལས་སོགས་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལུས་ཀྱི་བྱ་བར་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

autonomous  adm,pol རང་སྐོང༌།  = རང་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ལ་སྟངས་འཛིན་དབང་སྒྱུར་ཐུབ་

པའི་ཚོགས་པའམ། མངའ་ཁུལ་ལམ། ཡུལ་ལུང༌།

autonomy  adm,pol རང་སྐོང༌།  = 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་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་ཐབས།

autoradiograph  phys རང་འགུལ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའཆར་རིས། = དཔེ་གཞི་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་

ཇི་ལྟར་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་རྣམས་ཁ་འགྲམས་ཏེ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་འདྲ་

པར་ཞིག པར་དེ་ནི་པར་ལེན་ལྕགས་ལེབ་ཅིག་འགྱེད་འཕྲོ་ལ་ཁ་གཏད་དེ་འདེབས་པ་ཞིག་ཡིན།

autotroph  bot རང་འཚོ། = འོད་དང་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་དངོས་

རྫས་ལས་རང་ཟས་རང་གིས་སྦྱོར་ཐོབ་བྱེད་ནུས་པའི་སྐྱེ་ལྡན།

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་སྡོང་གི་བསིལ་གྲིབ་ལྡན་པའི་ལམ་

ཆེན།

average  math ཆ་སྙོམས།  = གྲངས་ཐོའ་ིཁྱོན་བསྡོམས་ལ་དེའི་སྡོམ་བྱེད་གྲངས་ཀྱི་བགོས་པའི་

བགོས་ཐོབ་ལ་ཟེར།

aversion  psycho ཞེ་ཁེལ།	ཞེན་ལོག		= བྱ་དངོས་སམ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་མི་དགའ་བའི་ཚོར་

སྣང་དྲག་པོ།

avert  adm ཟློག་ཐབས་བེད་པ།  = ཆག་སོ་དང་རྐྱེན་ངན་ལྟ་བུ་འགོག་ཐབས་བྱེད་པ།
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aviation  adm,trans གནམ་གྲུའི་རིག་རྩལ།  = གནམ་གྲུ་འཕུར་གཏོང་གི་རིག་པའམ་སྒྱུ་རྩལ།

avitaminosis  med སྟོབས་སྐེད་ཟད་ནད།  = སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་ཟས་བཅུད་མ་འདང་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ནད།

avogadro’s law  phys ཨ་ཝོ་གེ་དོའ་ིངེས་སོལ།  = 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་ལོ་གེ་དོའ་ིགཏན་སོལ།  = 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་དང་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་

གཉན་ནད་སྔོན་འགོག་དང་། དེ་དག་ལས་རྨེན་གཤེར་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་མཆན་ཁུང་གི་རྨེན་

བུ་ཞིག

axiom  phil ༡། སྤྱི་སོལ།	སྤྱི་འགོས། = བདེན་པ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་མེད་ནའང་། དེ་ཉིད་ལམ་

ལུགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་གཞན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཀོལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གི་

གཞི་རྩའི་སྒྲུབ་ངག  math ༢། སྤྱི་སོལ།  = ཁུངས་འདྲེན་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་བརྗོད་པ་ཞིག་རང་

ངོས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པའམ། འཁྲུལ་བ་མིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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

axle  chem སོག་ཤིང་། = འཁོར་ལོ་འཁོར་སའི་འཁོར་མདའ་ཞིག

axolotl  zool ཆུའི་རྨིག་པ། = ཆུའི་ནང་སྡོད་ཅིང་ཉ་སྐྱོགས་སོར་གནས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས་

རྩངས་པའི་རིགས་ཤིག

axons of the facial nerve  neurosci. གདོང་གི་གཞུང་རྩ། = རྩ་ཕྲན་འདིས་གཅེས་ཚོར་

དང་ཚོར་བྱེད་དབང་རྩ་མཐུད་སྦྱོར་བྱས་ནས། དབང་རྩའི་བར་མཚམས་ཞེས་པ་སྐྲུན་པའི་གདོང་

གི་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩའི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་ལ་ཟེར།

azoospermia  med ས་བོན་ཉམས་པ།	རོ་ཙ་ཉམས་པ།		= ཕོའ་ིཁུ་བའི་ནང་ས་བོན་མེད་པ།
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B-loan  com བུ་ལོན་འབི། = མ་འཇོག་བྱེད་པོས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བུ་ལོན་གཏོང་ཕྱོགས་

སམ། རྒྱུ་དངོས་སྤྲོད་ལེན་ཐད་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལ་ངེས་པར་དུ་བསྟུན་མི་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག འདི་

ལྟའི་བུ་ལོན་ནི་སྐྱེད་ཀ་དང་ཡང་ཏིག་གཉིས་ཀའི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་ཆེས་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་

བུ་ལོན་གྱི་རིགས།

babo’s law  phys བ་བོའ་ིངེས་སོལ།  = 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་སྐོ་སྣང༌།  = སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐབས་རེ་འབྱུང་བའི་

སེམས་ངལ་ལམ་སྐྱོ་སྣང༌།

baby bond  econ བིས་འཇོག = བྱིས་པ་སྐྱེ་དུས་ནས་མ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། བྱིས་པ་དེ་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་ལོན་པའི་རྗེས་སུ་མ་དངུལ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པའི་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་བྱིས་པའི་ཆེད་མ་

འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཞིག

baby boom  his,soc བིས་པ་འཕེལ་མཆེད། = དམིགས་བསལ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་

པ་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ངམ། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ཕྲུ་གུའི་སྐྱེ་

འཕེལ་གྱི་གྲངས་ཚད་གློ་བུར་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་ཚུལ།

baby boomer  his,soc བིས་པ་འཕེལ་མཆེད་གས། = འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་

སྒྲིལ་བའི་རྗེས་སུ། ཕྲུ་གུའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྲངས་ཚད་གློ་བུར་དུ་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་བཙས་པའི་གང་

ཟག

baby shower  soc,ca སྦྲུམ་སྟོན།  = མངལ་ཆགས་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་གསོལ་སྟོན་གཤོམ་སྲོལ།

babymoon  soc མངལ་ཆགས་སྤྲོ་གསེང་།  = ཆུང་མར་གཟུགས་འཁོར་བའི་རྗེས་སུ་ཁྱོ་ཤུག་

གཉིས་དམིགས་བསལ་སྤྲོ་གསེང་ཞིག་ལ་སྐྱོད་ཚུལ།

babysitter  soc བུ་རྫི། = ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ནང་དུ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

baccarat  * ཨ་མ་བུ་རྩེད། = ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཤོག་སྦག་གི་རྒྱན་རྩེད་ཅིག

bachelor  soc,ca ཕོ་ཧེང་།  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མྱོང་མེད་པའི་སྐྱེས་པ་ན་གཞོན་ཞིག

bachelor of arts  edu ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ།  = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་རིག་

གནས་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྩལ་བའི་

ལག་ཁྱེར།
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bachelor of law (LLB)  law ཨེལ་ཨེལ་འབི། ཉེ་བའི་ཁིམས་ལུགས་གཙུག་ལག་རབ་

འབམས་པ།	 = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁང་ཞིག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་སློབ་ཐོན་བྱུང་བའི་ལག་ཁྱེར།

bachelor party  soc ཕོ་ཧེང་དགའ་སྟོན།  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གྲོགས་པོ་ཁོ་ན་མགྲོན་འབོད་བྱས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞིག

bachelor’s degree  edu ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ལག་ཁྱེར།  = གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་ངམ་མཐོ་སློབ་ནས་ཐོན་པའི་ཐོག་མའི་ལག་ཁྱེར་ཞིག

bachelorette  soc མོ་ཧེང་།  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མྱོང་མེད་པའི་བུད་མེད་ན་གཞོན་ཞིག

bachelorette party  soc མོ་ཧེང་དགའ་སྟོན།  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་གི་

ཆེད་དུ་གྲོགས་མོ་ཁོ་ན་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་དགའ་སྟོན་ཞིག

bacillary  bacteriol དབྱུག་གཟུགས་ཕྲ་སིན་གྱི།  = ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དབྱུག་གཟུགས་ཕྲ་སྲིན་དང་

འབྲེལ་བའི།

bacillemia  bacteriol དབྱུག་གཟུགས་ཁག་སིན།  = ཁྲག་གི་ནང་ཞུགས་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་

དབྱུ་གུ་འདྲ་བའི་ཕྲ་སྲིན་ཞིག

bacilluria  bacteriol དབྱུག་གཟུགས་གཅིན་སིན།  = གཅིན་པའི་ནང་ཞུགས་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

བའི་དབྱུ་གུ་འདྲ་བའི་ཕྲ་སྲིན་ཞིག

back end ratio  com བུན་འཇལ་སྐོར་ཐང་། བུན་འཇལ་བསྡུར་ཚད། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཟླ་རེའི་

ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནས་བུ་ལོན་ཇི་ཙམ་འཇལ་དགོས་པར་སྟོན་པའི་བསྡུར་ཚད།

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།

back seat  mech རྒྱབ་སྟེགས། = ཁ་ལོ་བའམ་མདུན་གྱི་འགྲུལ་པའི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པའི་རྐུབ་སྟེགས།

backache  med རོ་རྒྱབ་ཟུག་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་ཀྱི་སོ་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་

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་
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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་པའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སམ་བཅར་འདྲི།  ༢། རྒྱབ་ལྗོངས་གསར་འཕྲིན།  = གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་སམ་བྱེད་སོའ་ི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།  = ལོག་རྔན་གྱི་ཕལ་སྐད།

backlash  pol,soc ཡ་ལན་ལོག་པ།  = སྲིད་དོན་ནམ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོ་

འགྱུར་ཞིག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་སྟོན་ཚུལ་ཞིག

backlog  adm ༡། རྒྱབ་ཤིང༌།	 དོད་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་སོ་དམིགས་བསལ་ཞིག་གམ་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་ཉར་ཚགས་

བྱས་པའི་དངོས་པོ།

backrest  mech རྒྱབ་སྙེ། = རྒྱབ་རྟེན་སའི་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

backstage  theatr སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ།  = འཁྲབ་ཆས་གྱོན་ཁང་དང་ཚོད་ལྟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་གར་

སྟེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

backup  adm,comptr.sc རྒྱབ་རེན།  = 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 རེས་ལུས་གལ་རིམ།  = སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མ་ཐུབ་

པའི་མི་སྡེ།

backward tribe  adm,soc རེས་ལུས་ཚོ་པ།  = རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་ཚོ་པ།

bacteremia  bacteriol ཁག་སིན།  = ཁྲག་ནང་གི་ནད་སྲིན་ཕྲ་མོ།

bacteria  bacteriol ཕྲ་སིན།  = ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན།

bacterial endocarditis  med སྙིང་སྐིའི་གཉན་ཚད།  = ནད་འབུ་ཕྲ་མོས་རྐྱེན་པའི་སྙིང་གི་
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ནང་ཤུན་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད།

bacteriology  med ཕྲ་སིན་རིག་པ།  = སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ནད་རིགས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་

པའི་ཕྲ་སྲིན་རྣམས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

bacteriuria  bacteriol གཅིན་སིན།  = གཅིན་གྱི་ནད་སྲིན་ཕྲ་མོ།

bad blood  psycho འཁོན་འཛིན།  = ཚོགས་སྡེའམ་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་དབར་འཛིན་པའི་ཁོང་

ཁྲོའམ་སྡང་འཛིན།

bad check  acc,com ནུས་མེད་ཅེག་འཛིན། = བཅུག་ཁྲའི་ནང་དངུལ་ཉུང་སྐྱོན་གྱི་རྐྱེན་པས་

དངུལ་ཁང་ནས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པའི་དངུལ་འཛིན།

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་རགས།  = ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཚོགས་མིའམ་གོ་གནས་མཚོན་ཆེད་ལུས་

སྟེང་དུ་གདགས་རྒྱུའི་མཚོན་རྟགས། ༢། རགས་མ།  = གང་ཟག་ཅིག་ལ་གཟེངས་བསྟོད་དམ་ཆེ་

བསྟོད་ཀྱི་སླད་དུ་ཕུལ་བའི་མཚོན་རྟགས།

badkan  med བད་ཀན།  = ངོ་བོའ་ིསོ་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

baggage claim  * དོས་ཆས་ལེན་ས།  = གནམ་གྲུའི་ནང་གི་འགྲུལ་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་རྗེས་རང་

སོ་སོའ་ིཅ་དངོས་ལེན་དུ་འགྲོ་སའི་གནམ་ཐང་གི་གནས་ཤིག

bagpipe  xx སྦུད་གླིང་། = སྦུད་པ་འདྲ་བའི་རྐྱལ་ཁུག་ནང་ཕུས་བཀང་སྟེ་གཏང་རྒྱུའི་རོལ་ཆ་ཞིག

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 ཁིམས་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་

ཆེད་དུ་གཏའ་དངུལ་འབུལ་ཚུལ། ༢། བཅོལ་འཇོག  = ཅ་དངོས་སམ་ཁར་དབང་མི་གཞན་ལ་
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བཅོལ་འཇོག་བྱ་ཐབས།

bait and switch  com ཁ་སྒྱུར་འབྲིད་ཚོང་།  = གངོ་ཚད་ཆུང་ངུའི་ཚོང་བསྒྲགས་ལས་ཚོང་ཤག་

གི་ཡིད་མགུ་སྟེ། རིན་གངོ་ཆེན་པའོ་ིདངསོ་ཟགོ་ཉ་ོརུ་འཇུག་པའི་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐབས་ཇུས་ཤིག

balance  ༡། com སང༌།	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 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།

balance sheet  acc རྩིས་ཁའི་ཁ་ཤོག		མཐའ་སྡོམ་རྩིས་ཤོག		= ཚོང་ལས་སམ་ལས་ཁུངས་ཤིག་

གི་རྩིས་དུས་ངེས་ཅན་གྱི་ཁར་དབང་དང༌། མ་རྩ། བུ་ལནོ་སགོས་ཁ་གསལ་བཀདོ་པའི་རྩིས་ཁྲ།

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	དོ་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།

balanced economy  econ དོ་མཉམ་དཔལ་འབོར། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཕྱི་ཚོང་དང་ནང་

འདྲེན་གྱི་ཡོང་འབབ་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སྟངས།

balancing test  law སྙོམས་བཤེར།	 དོ་སྙོམས་ཞིབ་བཤེར།	= ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་སྐབས་

ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པས་གནད་དོན་འདྲ་མིན་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་འཇལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་རྩད་ཞིབ།

balanoposthitis  med དཀྲེ་སྐིའི་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།
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baldness  med སྤྱི་ཐེར།  = མགོ་བོ་ལ་སྐྲ་མེད་པའི་རང་བཞིན།

balkanization  pol དུམ་བུར་བགོ་བ། དབེ་འབེད།  = ས་ཁུལ་དང་ཡུལ་ལུང་སོགས་ཕན་ཚུན་

མི་མཐུན་པའི་ཤོག་ཁག་དུ་མར་བགོ་ཐབས།

ball joint  mech མདེལ་ཚིགས། = ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཚིགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་ཁ་ལོ་སྒྱུར་འཁོར་གྱི་

མཐུད་ཚིགས་སྒྲིག་སྦྱོར་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མདེལ་རིལ་དང་འཁོར་མིག་རིགས་ཀྱི་མཉེན་

ཚིགས་ཤིག

ballad  soc,ca ༡། ཚིགས་གླུ།  = ༡། ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོཀ་ནང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ལྟར་བཤད་

པའི་སྒྲུང་གི་གཞས་སམ་སྙན་ཚིག ༢། མཛའ་གླུ།  = ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཛའ་གླུ་དལ་མོ་ཞིག

ballistic missile  weapn སྒོགས་མདའ།  = རྒྱང་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་པོར་འཕུར་རྒྱུག་ཐུབ་པའི་མེ་

ཤུགས་འཕུར་མདེལ་གྱི་མཚོན་ཆ་ཞིག

ballistocardiogram  med སྙིང་འགུལ་རི་མོ།  = སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་ཀྱི་

གཡོ་འགུལ་གྱི་རི་མོ།

balloon loan  com ལྒང་བུན། = དུས་ནས་དུས་སུ་བུ་ལོན་རིམ་འཇལ་བྱས་པའི་མཐའ་མཇུག་

དེར་དངུལ་འབོར་མང་བ་ཞིག་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན།

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་སམ།  = འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་ཤོག་ལྡུག་སའི་སམ།

ballot paper  adm,pol འོས་ཤོག = འོས་ཤོག་ཉིན་མོར་འོས་ལྡུག་མཁན་རྣམས་ལ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་

འོས་མིའམ། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་གཞུང་གསལ་བའི་ཐོ་ཤོག་ཅིག

ballot rigging  adm,pol གཡོ་བཅོས་འོས་བསྡུ། = འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཚོགས་པའམ་འོས་མི་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཆེད་དུ། དྲང་བདེན་མིན་པའམ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་

དེ་འོས་འཕེན་ཚུལ།

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། 
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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

bandwidth  comn ༡། རྒྱང་སིང་ཤུགས་ཚད།  = བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཇི་ཙམ་

བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་པའི་མང་མཐའི་ཚད་གཞི།     ༢། ཟློས་ཕོད་བར་ཁྱད། = རྒྱུན་དུ་ཧཱརྫ་ཞེས་

པའི་རྩི་གཞི་ཞིག་གི་ནང་འཇལ་བའི་རྒྱང་སྲིང་གི་ཟློས་ཕྱོད་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་དབར་གྱི་

ཁྱད་པར།

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་འགམ།	  = 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་འཇོག་བྱས་

པའི་གན་མཛོད།

bank account  com,acc དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ།  = 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 card  econ དངུལ་ཁང་བང་བུ།  = དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནས་དངུལ་འདོན་རྒྱུའམ། ཅ་དངོས་

ཀྱི་རིན་པ་སྤྲོད་པར་བཀོལ་ཆེད་དངུལ་ཁང་གིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་འགྱིག་ཚིའི་བྱང་བུ་ཞིག

bank charge  acc,com དངུལ་ཁང་གླ་ཆ། = དངུལ་ཁང་ཞིག་གིས་ཚོང་ཤག་རྣམས་ལ་དངུལ་

ཁང་གི་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་ལེན་པའི་རིན་འབབ།

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་
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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་སྐེད་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་བརོད།  = དངུལ་ཁང་ཞིག་ནས་དངུལ་ཁང་

དེའི་ནང་དངུལ་བཅོལ་མཁན་མི་རེ་ངོ་རེར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བཟོ་བའི་བྱུང་སོང་ལྷག་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

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་རྐེན།  = 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་སེར་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་བརོད་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 ཁིམས་རྩོད་པ།  = ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་མི་སྡེ།  

ཁཿ ཁིམས་ར།  = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་དང༌། ཁྲིམས་རྩོད་པ་
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བཅས་ཀྱི་སྡོད་སའི་རྭ་བ།

bar  math ནར་རིས།  = གྲངས་ཐོ་གང་ཞིག་སྟོན་ཆེད་འཕྲེད་ཐིག་གམ་གཞུང་ཐིག་ཏུ་བཀོད་པའི་

དཔེ་རིས་ཤིག

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་གཤིབས་སུ་བཀོད་པའི་གསང་རྟགས།

bar graph  com ད་བཅད་རེའུ་མིག = ནར་དབྱིབས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་པར་རིས་

ཤིག འཕྲེད་ཐིག་ནར་མོ་དང་གཞུང་ཐིག་ནར་མོ་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཡོད་པས་གྲངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་

མཚོན་བྱེད་ཚུད་པའི་དཔར་རིས་ཤིག

barbarian  soc མཐའ་འཁོབ་པ།  = གཞན་དང་བསྡུར་ན་དྲག་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་སྔོན་ཐོན་སྤྱི་

ཚོགས་མ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རིག་གཞུང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཞིག

barbary boxthorn  bot འདེ་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།

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།

bariatrics  med ཚོ་ནད་སན་དཔད།  = ལུས་ཚོ་ཆེས་པའི་ན་ཚའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། དེའི་སྔོན་འགོག་

དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

barium  chem བེ་རི་ཡམ།  = དུག་ཤས་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༥༦ 

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་
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ཟད་འཇོང་ནར་དང་སྨད་ཆ་འཇམ་ཞིང་སྡོང་པོ་བཏུམས་ནས་སྐྱེ། སྙེ་མར་སྐྱེ་བའི་འབྲུ་རྣམས་

སྨིན་ཚེ་མཁྲེགས་ལ་སོང་དབྱིབས་ནར་མོ་ཤུར་ཁ་ཅན་རྩེ་རྣོ་བ་ཡོད། བོད་མིའི་རྒྱུན་ཟས་རྩམ་པའི་

རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།

barn door  electr ལྷེབ་སོ། = གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གློག་གི་འོད་མདངས་

ལ་ཚོད་འཛིན་ཆེད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་གི་ལྷེབ་མ་ཆ་ཞིག

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་སྒོགས་ལྟ་བུ་མཚོན་མཚམས་འཇོག་མེད་པར་འཕེན་པའི་རྒོལ་ཐབས་ཤིག

barratry  law,pol ༡། ཁིམས་འགལ་གྱོད་གཏུགས། = ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཨུ་ཚུགས་མཐར་

སྐྱེལ་གྱིས་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག     ༢། གོ་གནས་ཉོ་ཚོང་། =  

ཆོས་བརྒྱུད་དམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་གོ་གནས་རིགས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

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།

barter  com བརེ་ཚོང༌།  = དངུལ་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་ཚོང་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་

ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཚོང་ལས།

barter system  com བརེ་ཚོང་ལམ་ལུགས།  = དངོས་ཟོག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བའི་ཉོ་ཚོང་ལམ་

ལུགས།

barycenter  phys ལི་གནས།	ལྗིད་ལེ།	 = 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 བེ་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
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base  adm,mil ༡། མ་སར།  = སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། བྱེད་སོ། མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་ལྟེ་

གནས། chem ༢། བུལ་རྫས། = ཡང་རླུང་དང་སྲོག་རླུང་འདུས་པའི་གྱེས་རྡུལ་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་

པ་ལས་པི་ཨེ་ཆེ་ ༧ ལས་ལྷག་པའི་ཞུན་ཞིག་བསྐྲུན་ཞིང་། སྐྱུར་དང་འཕྲད་སྐབས་ཚྭ་རྫས་བསྐྲུན་

ཐུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག དེས་ལི་ཊ་མ་སི་ཤོག་བུ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ནས་སྔོན་པོར་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། math ༣། ཞབས།	 གཞི།	  = དབྱིབས་རྩིས་ནང་དཔེར་ན་ཟུར་གསུམ་མ་དང་། སྙོམས་

དབྱིབས་སོགས་ཀྱི་འོག་མཐའ་དང་། གཞན་སྲ་གཟུགས་ཏེ་ཤོ་གཟུགས་དང་སམ་གཟུགས་སོགས་

ཀྱི་ཞབས་ལྟ་བུ།

base analog  chem གཞི་མའི་ཚབ་རྫས། = བཀོད་དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་གཞི་གདན་

བཞི་པོ་གང་རུང་གཅིག་དང་འདྲ་ཞིང་། གཞི་གདན་ཞིག་གི་རྐང་ཚབ་བྱས་ཏེ་རིགས་རྫས་ཀྱི་རིམ་

འགྱུར་འཕེལ་རིམ་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་འདུས་རྡུལ་ཞིག

base line  math ཞབས་ཐིག  = ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་དང་། སྲ་གཟུགས། ཐིག་རིས་སོགས་ཀྱི་

འོག་མཐའི་ཐིག་དེ་ལ་ཞབས་ཐིག་ཟེར་ཞིང་། སོར་ཕྱེད་ཀྱི་འཇལ་ཚད་འཛིན་སའི་ཐིག་དེ་ལའང་

ཞབས་ཐིག་ཟེར།

base pair  biol གཞི་ཆ། = ཌི་ཨེན་ཨེ་ཐག་སྐུད་གཉིས་བར་ན་ཡོད་པའམ། གཞི་གདན་ལྟ་བུར་

གནས་པའི་ཟེ་རླུང་གི་འདུས་རྡུལ་ཆ་གཅིག འདི་ལྟའི་གཞི་གདན་འདུས་རྡུལ་དེ་ལ་རིགས་བཞི་

ཡོད།

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 མཁིས་ལ།  = འཕར་རྩ་མགྱོགས་ལ་རྩ་དཀར་དང་བསྡོམས་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་ཧིལ་པོ་དམའ་

བའི་ཁང་པ།

basic  adm,edu རྨང་གཞིའི།	གཞི་རྩའི།	 = ཀཿ  མེད་དུ་མི་རུང་བའི་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 pay  adm,acc རྩ་ཕོགས། = སྤྲོད་འབབ་འཕར་མ་གང་ཡང་མ་ཐེ་བའི་གླ་ཕོགས།

basic shape  math རྩ་བའི་དབིབས།  = དབྱིབས་རྩིས་ནང་གི་ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་ཁག་ལ་
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རྩ་བའི་དབྱིབས་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན། ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་དང་། གྲུ་ནར་དབྱིབས། ཁ་གང་

དབྱིབས། མཉམ་འགྲོ་མཐའ་བཞི་མ། སོར་དབྱིབས། འཇོང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ།

basic training  mil རྨང་གཞིའི་སྦྱོང་བརྡར།  = དམག་མི་གསར་ཞུགས་པར་སྤྲད་རྒྱུའི་གཞི་

རིམ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར།

basilar membrane  neurosci. གཞི་སྐི། = དམིགས་བསལ་དུ་རྣ་བའི་ནང་གི་ཀོར་ཊི་དབང་

པོར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཅིང་། སྒྲ་རླབས་དག་གློག་གི་བརྡ་འཕྲིན་ནང་སྒྱུར་བཟོ་བྱེད་པར་གྲོགས་

བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱི་པགས་ཤིག

basilisk  zool བ་མ་སྦྲུལ། = ངག་རྒྱུན་དུ་གྲགས་པའི་བྱ་ཕོའ་ིསོ་ང་སྦྲུལ་གྱིས་གསོས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་སྲོག་ཆགས་ཤིག

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།

bastard  soc བི་ཕྲུག	ཉ་ལེ།	= གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པའི་ཕ་མར་བཙས་པའི་ཕྲུ་གུ།

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

bathometer  mech ཆུ་གཏིང་འཇལ་ཆས།  = ཆུ་བོའ་ིགཏིང་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

batophobia  physiol མཐོན་པོར་འཇིགས་སྣང༌།  = མཐོ་སར་གནས་པའི་དངོས་པོར་སྐྱེ་བའི་

འཇིགས་དངངས་དྲག་པོ།

batten  archit ༡། སྲུབས་ཤིང༌།  = སོ་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།

battery  electr གློག་རྫས། = སེལ་མེ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བས་རྫས་ཀྱི་ནུས་པར་བརྗེ་སྒྱུར་

གྱིས། ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་གྱི་གློག་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་གློག་སྐུལ་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

battery charger  electr	 གློག་རྫས་གསོག་ཆས།	 གློག་གསོག་ཆས།	= སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་

གྱི་གློག་གི་ཤུགས་ཚད་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་པའི་གློག་གི་ཐོན་སོར་བཅུག་སྟེ། གློག་རྫས་ཀྱི་མཐའ་

གཉིས་ལ་མཐུད་དེ་གློག་ཟུངས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པའི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་ཅིག

battle line  mil གཡུལ་མཚམས།  = གཡུལ་སར་དམག་འཐབ་བྱེད་པའི་སྐབས་དམག་མི་མཉམ་

བསྡེབས་ཀྱིས་འཛིན་པའི་དམག་གནས།

battle plan  mil དམག་བྱུས།  = དམག་འཐབ་ཆེད་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་རིམ་པ།
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battle stations  mil འཐབ་ཚུགས།  = འཐབ་འཛིང་ཆེད་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་དང་འཐབ་འཛིང་

སྐབས་དམག་མི་རྣམས་ལ་ས་བགོས་བརྒྱབ་པའི་འཛིང་ར།

bay  comn ཞུ་སྒྲིག་ཁང་།	ཟུར་ཁང་།	= རྒྱང་སྲིང་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གོ་རིམ་སྒྲིག་བཅོས་བྱེད་སའི་

ཁང་མིག་ཅིག

BBC  jrn,comn འབི་འབི་སི། = ཨིན་ཡུལ་གྱི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་

མཁན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག

BCG vaccine  med བི་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་བཏོད་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  mech འཁོར་རེན། = འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འགུལ་བྱེད་དང་སྡོམ་བྱེད་ལྷུ་ལག་བར་ལ་བརྡར་

ཤུགས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འཁོར་བ། ལྗིད་ལེན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

bearing down  med སོག་བྲལ་འད་བའི་སྐེ་ཟུག  = སྲོག་དང་བྲལ་སོང་སྙམ་པའི་སྐྱེ་ཟུག་

དྲག་པོ།

beat  med སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང༌།  = སྙིང་ཁམས་ཀྱི་འཕར་ཤུགས།

beautician  xx མཛེས་བཟོ་བ། = གཞན་གྱི་ངོ་གདོང་དང་། ལག་པ། སོར་མོ་ལྟ་བུར་མཛེས་བཟོ་

འདོན་རྒྱུར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་གང་ཟག

beauty contest  soc མཛངས་མའི་འགན་བསྡུར།  = བུད་མེད་ཀྱི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་དང་གཤིས་སྤྱོད། 

དེ་བཞིན་རིག་རྩལ་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཨང་རིམ་སྤྲོད་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག

beauty parlour  soc མཛེས་བཟོ་ཁང་།  = བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་རས་དང་སྐྲ། རྐང་ལག་གི་

སེན་མོ་སོགས་མཛེས་བཅོས་བྱེད་སའི་ཚོང་ཁང་ཞིག

beauty queen  soc མཛེས་སྡུག་རྒྱལ་མོ།  = མཛངས་མའམ་མཛེས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག་གི་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཅིག

beauty spot  adm ལ་ན་སྡུག་པའི་གནས།  = མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འཛིན་པའི་ས་ཆ།

bed-sores  med མལ་ཤུ།  = མལ་སར་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་ནད་པར་གདན་དང་འཕྲད་པའི་

གཟུགས་པོའ་ིལྗིད་འབབ་སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཐོག་འབྱུང་བའི་རྨ།
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bedding  adm ༡། མལ་ཆས།  = སྟེང་དུ་གྱོན་རྒྱུའི་ཉལ་ཆས། ༢། agric དུད་འགོའ་ིའོག་སྟན།  = 

འཇག་རྩྭ་ལྟ་བུ་དུད་འགྲོ་ཉལ་སར་གདིང་རྒྱུའི་དངོས་རིགས།

bedspread  * མལ་ཁེབ།  = ཉལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་འགེབས་པའི་མཛེས་གཟུགས་ལྡན་པ་ཞིག་གམ་

མཐོང་སྣང་བདེ་བ་ཞིག

beekeeping  agric སྦང་མ་གསོ་སྐོང༌།  = སྦྲང་རྩི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྦྲང་མ་གསོ་བ།

beep  xx འབིབ་སྒྲ། = ཉེན་བརྡའམ་བརྡ་ལན་ལྟ་བུ་གཏོང་ཆེད་དུ་སྒྲོག་པའི་སྒྲ་གདངས་མཐོ་བའི་

སྐད་སྒྲ་ཐུང་ངུ་ཞིག

beer  adm,chem སྦི་རག  = འབྲུ་རིགས་ལས་བཟོས་པའི་ཆང་འདྲ་བའི་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ་ཞིག

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 -tax income  econ,acc ཁལ་སྔོན་ཡོང་འབབ། = ཐད་འཇལ་ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཕྲི་

མ་བྱས་གོང་གི་ཀམ་པ་ཎིིའམ་གང་ཟག་སེར་གྱི་ཡོང་འབབ།

before hand  adm སྔ་ས་ནས།  = དུས་སམ་དགོས་མཁོ་ལས་སྔ་བ།

begma  med གློ།  = གློ་དང་ལུད་པ་ལུ་བ།

behavior  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་མོའི་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།

bell’s palsy  med ཡ་གིབ།  = གདོང་པར་འབབ་པའི་རྩ་དཀར་གྱི་ནད།

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།

bellwether  ca ༡། ལམ་པ།  =  ལུག་ཁྱུའི་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་མཇིང་པར་དྲིལ་བུ་བཏགས་པའི་ལུག  
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༢། སྔ་ལས། = མ་འོངས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་གྱི་མངོན་རྟགས་ཚུལ་དུ་སྤྱོད་པ་གང་ཞིག

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།

below-the-line  acc དབེ་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།

benami transaction  econ,com མིང་སྦས་ཉོ་ཚོང་།  = བདག་པོ་ངོ་མའི་མིང་མངོན་གསལ་

མེད་པའི་གང་ཟག་གཉིས་པའམ། གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ས་ཞིང་དང་སྡོད་ཁང་སོགས་ཉོ་ཚོང་

བྱེད་ཚུལ།

bench  ༡། law ཁིམས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས།  = ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་འདུས་

ཚོགས། ༢། adm ཀཿ ལས་ཁི།  = ཤིང་བཟོའམ་འཕྲུལ་ལས་པའི་བཟོ་སྟེགས།   ཁཿ ཁིའུ་ཤིང་

ནར་མོ།  = མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་སྡོད་སའི་རྐུབ་སྟེགས་རིང་མོ།

bench ruling  law ལྷན་བཞུགས་དཔད་ཁ། = ཁྲིམས་སའི་གྱོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དང་། ཁོ་ཚོའི་

ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཁྲིམས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག་གིས་ངག་ཐོག་གམ་ཡིག་ཐོག་

སྒྲོགས་སྦྱང་བྱས་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད།

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་ཟེ་རླུང་གི་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་སེར་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།
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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་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་ཧིལ་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་པའི་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་བེད་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 མ་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་སོར་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 བར་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 བར་ནོ་ལི་ངེས་སོལ།  = རླན་ཞིང་གཤེར་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནོན་

ཤུགས་དང༌། སྟུག་ཚད། མྱུར་ཚད་བཅས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་སྟོན་པའི་ངེས་སྲོལ།
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beryllosis  med བེ་རི་གློ་གཉན།  = བེ་རི་ལི་ཡམ་ཐལ་རྡུལ་གྱིས་རྐྱེན་པས་གློ་བར་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པ།

best selling  com	ཚོང་རྒྱུག་ཆེ་ཤོས།	བྲིན་ཤོས།	  = གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཙོང་བའི་

དངོས་རྫས་སམ་གསར་ཐོན་དཔེ་དེབ་སོགས།

bestiality  psycho ༡། དུད་འགོར་འཁིག་སྤྱོད།  = མི་དང་དུད་འགྲོ་བར་གྱི་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ།    

༢། དུད་འགོའ་ིངང་ཚུལ།	བརླང་སྤྱོད།	= མི་ལས་དུད་འགྲོ་ཞིག་ལ་འོས་འཚམ་ཆེ་བའི་གཤིས་

སྤྱོད་དམ་བྱ་སྤྱོད།

beta rays  phys བི་ཊའི་འོད་ཟེར། = བི་ཊ་རྡུལ་གྱི་རྒྱུན་ཞིག་ལ་ཟེར།

beta-decay  phys བི་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་བི་ཊ་འཕྲོ་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་སོང་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 བི་ཊ་འདུ་ཆས།  = འཁོར་རེས་མྱུར་བའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་རའི་ཐབས་ལམ་ལ་

བརྟེན་ནས་འཁོར་ལམ་སོར་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་ཕིར་སྐེལ་བེད་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།

betting  soc,ca རྒྱན་འཛུགས།  = རྟ་རྒྱུག་ལྟ་བུ་རྩེད་རིགས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དངུལ་འཛུགས་བྱེད་

པའི་རྒྱན་བཞག་གི་གོམས་སྲོལ་ཞིག

bevatron  phys ཐེར་འབུམ་རྡུལ་ཆས། = ཝོལ་ཚད་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་

ནས་ཕོ་རྡུལ་གྱིི་ནུས་པ་གློག་རྡུལ་ཝོལ་ཚད་ཐེར་འབུམ་མང་པོའ་ིབར་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་མྱུར་

སྣོན་ཡོ་ཆས་ཤིག

beverage  adm བཏུང་བ།	སྐོམ།	 = ཆུ་མ་ཡིན་པའི་བཏུང་བའི་རིགས།
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bex  med གློ་ལུ་བ།  = གློ་བ་ནས་ལུད་པ་ཕྱིར་ལུ་བ།

bias  adm,edu ཕོགས་ལྷུང༌།	ཕོགས་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 གོས་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 གོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན་གྱི་སིད་གཞུང༌།  = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་

གཉིས་ཡོད་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག

bicultural  soc རིག་གཞུང་གཉིས་ལྡན་གྱི། = རིག་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལྡན་པའམ། ཡང་ན་

རིག་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི། 

bicycle  trans རྐང་འཁོར། = རྐུབ་སྟེགས་ལ་བཞོན་ཏེ་རྐང་ཀྲབ་གཉིས་སྐོར་དགོས་པའི་འཁོར་ལོ་

གཉིས་ཅན་གྱི་བཞོན་པ།

bid  com རིན་གོང་རྒྱག་པ།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་གཏམས་པའི་རིན་གོང༌།

bidirectional microphone  mech ཕོགས་ཟུང་སྐད་པར། = རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་

ཀའི་སྒྲ་ལེན་པའམ་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྒྲ་འཛིན་ཡོ་ཆས།

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་དབེ་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 bucks  econ དངུལ་འབོར་ཆེན།  = དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་ཞིག

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་
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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།

bigot  psycho རང་ཤེད་ཅན།  = ཆབ་སྲིད་དང་། ཆོས་ལུགས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་བཅས་

ཀྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གཙོ་

འདོན་བྱེད་པའི་གང་ཟག

bigotry  phil འཛིན་པ་ཨ་འཐས།  = རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང༌། དད་མོས་སམ་ཡང་ན་འདོད་

ཚུལ་སོགས་ཞེན་འཛིན་བྱེད་པ།

bigwig  adm གལ་ཆེའི་མི་སྣ།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་དབང་ཆ་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

མི་སྣ་ཞིག

bilateral  adm,pol ཕོགས་གཉིས་ཀི།  = ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པའམ་ཕྱོགས་གཉིས་དང་

འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག

bilateral trade  com ཕོགས་གཉིས་ཀི་ཚོང་འབྲེལ། = རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་གྱི་

ཚོང་ལས་དོ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

bile  med མཁིས་ཁུ།	མཁིས་པ།	 = མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་མཆིན་པར་གསོག་པའི་གཤེར་རྫས་མདོག་

ལྗང་སེར་རོ་ཁ་བ་ཞིག

biliation  med མཁིས་ཁུ་དོན་པ།  = མཁྲིས་པའི་གཤེར་ཁུ་ཕྱིར་འཐོན་པ།

bilingual  adm,edu སྐད་གཉིས་(ཀི།)	= སྐད་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའམ། ཡང་ན་སྐད་གཉིས་ཤན་

སྦྱར།

bilingual education  edu སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ། སྐད་གཉིས་ཤེས་ཡོན།  = བསླབ་གཞིའི་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་རང་སྐད་དང་། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཞིག་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་

བྱེད་པའི་སློབ་གསོའ་ིལམ་ལུགས།

bilinguist  edu སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ།  = སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྨྲ་ཤེས་མཁན།

biliousness  med མཁིས་ཤས།  = ཟས་སྤྱོད་མ་འཛེམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཁྲིས་པ་འཕེལ་ཏེ། 

མཆིན་པར་འབྱུང་བའི་ནད་ཡང་གྲས་ཤིག

biliteracy  edu སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་པ།  = སྐད་ཡིག་གཉིས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྲི་
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ཀློག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

biliterate  edu ༡། སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་པའི།  =  སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་འབྲི་ཀློག་ཤེས་

པའི།  ༢། སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན།  = སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་ཀློག་ལ་སྦྱངས་པ་

ཅན་གྱི་གང་ཟག

biliuria  med མཁིས་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 ཁིམས་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་སོ་གང་

ཡང་རུང་བའི་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྦྱར་ཡིག

bill of entry  adm,com ཚོང་ཁལ་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་སྤྲད་རྒྱུའི་བཀའ་ཤོག

bill of indictment  law ཉེས་འཛུགས་ཞུ་ཡིག = ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཤེར་དཔང་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལ་གོང་འབུལ་ཞུས་པའི་ཡིག་ཐོག་ཉེས་འཛུགས་ཤིག

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་སེར་གྱི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་གསལ་བའི་རྩ་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག

billable hour  com གླ་འབེབས་ཆུ་ཚོད། = ཁ་མཆུའི་དོ་བདག་ཅིག་གིས་རང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་

པར་ལས་ཀ་བྱས་པའི་གླ་འབབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་དུས་ཡུན།

billboard  Jrn བསྒྲགས་བང་། = གསར་འགྱུར་རམ་བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ་སྟེང་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་

རིམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སམ། ཡང་ན་ལས་རིམ་གྱི་མགོ་མཇུག་གང་རུང་དུ་འཁོད་པའི་འཁྲབ་

སྟོན་པ་དང་ལས་མིའི་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད།

billing  xx མི་སྣ་འབུར་འདོན། = ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ལྟད་མའོ་ིལས་རིམ་སགོས་ཀྱི་ནང་གཟེངས་སུ་

ཐནོ་པའི་འཁྲབ་སྟནོ་ནམ་འཁྲབ་སྟནོ་པའི་རིགས་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འཇགོ་གིས་གལ་གནད་བརྩི་ཚུལ།

billion  math ཐེར་འབུམ།  = གྲངས་གནས་བཅུ་ལ་ཐེར་འབུམ་ཟེར། དཔེར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲི་

ལུགས་ལྟར་ཨང་ཀི་ཐོག་བྲིས་ན། 1,000,000,000 ལྟ་བུ།
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billionaire  soc ཐེར་འབུམ་བདག་པོ།  = རྒྱུ་དངོས་རིན་ཐང་ཉུང་མཐར་སོར་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་

མོའམ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཡོད་པའི་གང་ཟག

billistophobia  physiol སྒོགས་འཇིགས།  = མེ་ཤུགས་འཕུར་མདར་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་དངངས།

bimbo  adm གཟི་བརིད་ཁོག་སྟོང་།  = ཕྱིའི་རྣམ་པ་མཛེས་ཀྱང་ནང་བློ་རིག་དམན་པའི་སྐྱེ་

བོ་ཞིག

bimonthly report  adm ༡། ཟླ་ཕེད་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 pulsar  phys  ཟུང་བགོད་འཕར་སྐར། = ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་འཐེན་ཤུགས་རྐྱེན་

པས་གདོས་ལྟེ་གཅིག་ལ་སྐོར་བ་རྒྱབ་མཁན་གྱི་སྐར་མ་གཅིག་ལ་གོ་བ་ཡིན།

binary star  phys ཟུང་སྐར། = སྐར་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་མ་ལག་སྟེ། འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་

འོག་ཐུན་མོང་གི་གདོས་ཚད་གཅིག་གི་མཐར་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་པ།

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

binary system  phys ཟུང་ལྡན་མ་ལག	གཉིས་ལུགས།	= གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཁོ་ན་ལྡན་པའི་མ་ལག 

དཔེར་ན། ཀླད་ཀོར་དང་གཅིག་གམ། ཡང་ན་རེད་དང་མ་རེད་ལྟ་བུ།

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

binding  adm,pub ༡། (དེབ་ཀི་)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།

binding site  phys སྡུད་གནས། འཆིང་གནས། = འདུས་རྡུལ་ཞིག་གི་ཐོག་འདུས་རྡུལ་གཞན་

འབྱར་བའམ་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་སའི་གནས།

binocular vision  phys	 གཉིས་འདུས་འཆར་སྣང་།	 གཉིས་བརྒྱུད་མཐོང་སྣང་།	=  མིག་

གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་སྤྱད་ནས་ཐུན་མོང་གི་སྣང་བརྙན་གཅིག་སྐྲུན་པའི་མཐོང་ཚོར།

binomial  math ཉིས་ཚན།	རྩིས་རྐང་ཟུང་ལྡན། = སྡོམ་རྟགས་སམ། ཡང་ན་འཐེན་རྟགས་ཀྱིས་

མཐུད་པའི་ཡིག་གྲངས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་ཨང་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་དོན་ཞིག

binomial distribution  math ཉིས་ཚུལ་ཁྱབ་ཚུལ། = གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཐོན་པའི་སྲིང་རུང་

ཞིག ཚོད་ལྟ་ཚང་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་སྲིད་རུང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་གྲངས་
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ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་སྔོན་ཐག་གཅོད་པའི་གྲངས་ཀྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ཁ་གྲངས་ངེས་ཅན་

ཞིག་ཐོབ་སྲིད་པར་སྟོན་པ་ཞིག

bio data  adm མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།  = གང་ཟག་སེར་གྱི་སྐྱེས་ཚེས་དང༌། ཤེས་ཚད་

ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

bio remediation  boil སྐེ་དངོས་ཀིས་བཅོས་ཐབས། = འབགས་བཙོག་ཤོར་བའི་ས་ཆུའི་

ནང་ཕྲ་སྲིན་དང་ཧམ་སྤུ། རྩི་ཤིང་སོགས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་བེད་སྤྱད་དེ་འབགས་བཙོག་རྣམས་

གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག

biochemistry  chem སྐེ་དངོས་རྫས་སྦྱོར།  = སྐྱེ་ལྡན་ནམ་སྲོག་ལྡན་གྱི་སྟེང་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ནུས་

པ་དང་འགྱུར་བ་སོགས་བརྟག་པའི་རིག་པ།

biodiversity  bio སྐེ་དངོས་སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན།  = གོ་ལ་ཧིལ་པོའམ་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཏུ་

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་ཚད་རིམ་རན་པོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས།

biogas  chem སྐེ་ལྡན་རླངས་རྫས། = སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས་ལས་བྱུང་བའི་བུད་རྫས།

biological age  biol	སྐེ་དངོས་ལོ་ཚད།	རྒས་བབས།	= དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་པའི་ལོ་ཚད་མ་

ཡིན་པར། ལུས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་རྒས་ཚད།

biological shield  phys སྐེ་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།

biology  biol སྐེ་དངོས་རིག་པ། = སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་། བྱེད་ལས། 

འཚར་ལོངས། འབྱུང་ཁུངས། འཕེལ་རིམ་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་པའི་རིག་པ་སྟེ། དེའི་ཁོངས་སུ་རྩི་ཤིང་

རིག་པ་དང་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག་རྣམས་ཀྱང་ཚུད་དོ།

biometrics  med སྐེ་ལྡན་བཤེར་རགས།  = མཛུབ་རིས་སམ། མིག་གི་བཟོ་དབྱིབས་སོགས་བསྡུ་

འཇུག་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བོའ་ིངོ་རྟགས་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གློག་རྡུལ་མ་ལག་ཅིག

biopic  soc མི་ཚེའི་གློག་བརྙན།  = ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་མི་སྣའི་ལོ་རྒྱུས་སྦྱར་ནས་བཟོས་

པའི་གློག་བརྙན།

biopsy  med ཕུང་གྲུབ་བརག་དཔད། = ཉམས་ཞིབ་བམ་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་སྲོག་ལྡན་གྱི་

ལུས་ཕུང་ཞིག་ནས་ཕུང་གྲུབ་ཕྱིར་འདོན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པའི་རིམ་པ།

biosphere  biol སྐེ་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།

biotechnology  * སྐེ་ལྡན་འཕྲུལ་ལས་རིག་པ།  = བཟོ་ལས་ཁང་གི་ལས་རིགས་ནང་ཕྲ་སྲིན་
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དང་ཕྲ་ཕུང་རིགས་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཞིག

bioterrorism  pol སྐེ་ལྡན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།  = ཆབ་སྲིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་

མི་གསོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནོད་འཚེའི་ཆེད་ཕྲ་སྲིན་ལྟ་བུ་སྲོག་ལྡན་རིགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

དྲག་ལས།

bipartite  adm ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀི།  = ཆ་ཤས་སམ་ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་ཡོད་པའི།

bipartite agreement  adm,law ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀི་གོས་མཐུན།  = ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་

ཐུན་མོང་དུ་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན།

biped  * རྐང་གཉིས་པ།  = རྐང་པ་གཉིས་ཀྱིས་གོམ་པ་རྒྱག་པའི་སྲོག་ཆགས།

bipolar  psycho མཐའ་གཉིས་འཕོ་སེམས། = ཡིད་མུག་པ་དང་རྒོད་པ་གང་རུང་གི་མཐའ་

གཉིས་སུ་གནས་པའི་སེམས་ནད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག

bipolar cell  neurosci. སྣེ་ཟུང་ཕྲ་ཕུང་། = བྱ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་།

biracial  soc མི་རིགས་གཉིས་ཀི།  = མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོད་པའམ་

འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི།

birth certificate  adm སྐེས་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 སྐེས་སྐར།  = གང་ཟག་ཅིག་སྐྱེས་ཉིན་གྱི་ཟླ་སྐར་སྟེང་འདས་

དབྱུགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་པའི་སྐར་ཚོགས།

birth control  adm,med སྐེ་འགོག  = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱད་དེ་

རང་འདོད་བཞིན་བུ་ཕྲུག་སྐྱེ་འཕེལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐབས།

birth date  adm,astrol སྐེས་ཚེས།  = སྐྱེ་དུས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས།

birth defect  med ལྷན་སྐེས་སྐོན། བཙས་སྐོན། = སྐྱེ་བའི་དུས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་ལུས་

ཀྱི་སྐྱོན།

birth injury  med བཙས་རྨས།  = མའི་མངལ་ནས་བཙའ་དུས་ཕྲུ་གུར་འབྱུང་བའི་རྨས་སྐྱོན།

birth mark   med ཤ་མཚན།	ཤ་རགས།  = སྐྱེ་དུས་ནས་ཤ་པགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྨེ་བའམ་

སྨུག་ཐིག

birth place  adm སྐེ་ཡུལ།  = རང་ཉིད་གང་དུ་སྐྱེ་སའི་གནས།

birth rate  adm,soc  སྐེ་འཕེལ་གངས་ཚད།  = ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྲུ་གུ་
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ཇི་སྐྱེས་ཀྱི་གྲངས་ཚད།

birthday  adm,astrol སྐེས་སྐར།  = སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོའམ་དེའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཉིན་མོ།

birthday party  soc སྐེས་སྐར་དགའ་སྟོན།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་ལོ་འཁོར་ཉིན་མོའ་ིདགའ་

སྟོན་ཞིག

bismuthosis  med བིསཐ་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་སོང་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་ཁག  = ཁྲག་ནག་པོའམ་མི་གཙང་བ་སྟེ་ཞག་ཚི་དང་ནག་ཤས་ཅན།

black body  phys ཕུང་ནག  = གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའི་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 clamp  mech སྐམ་ནག = སྐམ་འཛིན་འདི་ཛ་དྲག་གློག་རྫས་ཀྱི་མོ་སྣེར་མཐུད་དགོས་ལ། 

སྐམ་འཛིན་གཞན་དེ་མོ་ཊ་གཞན་དེའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་ཅིག་ལ་མཐུད་དགོས།

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་

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 dwarf  phys སྐར་ཆུང་ནག་པོ།	འོད་མེད་སྐར་ཆུང་།	= འོད་འཕྲོ་ཟད་ནས་གྲང་མོར་གྱུར་

པའི་འོད་ལྡན་སྐར་ཆུང་གི་དངོས་གཟུགས་ལྷག་མ།

black economy  adm,econ ལོག་པའི་དཔལ་འབོར།	དཔལ་འབོར་ནག་པོ།	 = གཞུང་གི་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ལོག་ཏུ་སེར་ཁག་གི་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་སའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
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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 magic  ca ངན་སྔགས།  = གདོན་འདྲེའམ། རྣམ་ཤེས་སོགས་བེད་སྤྱད་ནས་གཞན་ལ་

གནོད་པ་གཏོང་བར་གྲགས་པའི་མཐུ་ཡི་རིགས་ཤིག

black market  adm,com ནག་ཚོང་ཁོམ་ར།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་དངོས་རིགས་ཉོ་ཚོང་

བྱེད་ས།

black money  com,econ དངུལ་ནག་པོ། = ཁྲལ་སྐུང་སྦས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོང་འབབ་ལྟ་བུ་

ཁྲིམས་འགལ་གྱིི་ལམ་ནས་བྱུང་བའི་གང་ཟག་སེར་རམ། སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་དངུལ་འབབ་གང་རུང་།

black pepper  bot ན་ལེ་ཤམ།	ཕོ་རིས།	 	= འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རང་རྐྱ་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་ལོ་མ་དང་འབྲས་བུ་ཆུང༌། ལོ་མ་སོར་ལ་རྩེ་རྣོ་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 power  ca ནག་སྟོབས། = དམིགས་བསལ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་འདྲ་

མཉམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་པའི་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིལས་

འགུལ་ཞིག

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 ཁམ་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་ཉེས་
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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།	ལགས་བཟོ་བ།	 = ལྕགས་རིགས་བརྡུངས་ནས་ཡོ་བྱད་བཟོ་མཁན་

གྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་པ།

blade  mech རླུང་གཤོག = ཉེ་སྐོར་གྱི་རླུང་སྐོར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་འཁོར་གྱི་ལྷུ་ལག་ངོས་ལེབ་

ཅིང་རིང་བ་ཞིག

blame  adm ༡། ཁག་དཀྲི།	 སྐོན་འཛུགས།	 	= ཉེས་འགན་གཡོག་པའམ་སྙད་འདོགས་པའི་བྱ་

གཞག ༢། ཁག་དཀྲི་བ།	སྐོན་འཛུགས་པ།	 = ཉེས་འགན་གཡོག་པའམ་སྙད་འདོགས་པ།

blame game  adm ལེ་ལན་བདའ་རེས།	ཁག་དཀྲི་བེད་རེས།	 	= གནད་དོན་དང་རྐྱེན་ངན་

ཞིག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཤོག་ཁག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

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་སྤྲོད་ཡུལ་མིང་གསལ་མ་འཁོད་པར་སྤྲོད་འཛིན་དེ་མི་སུའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་

དེ་ལ་སྤྲོད་འཐུས་ཀྱི་ཆོག་མཆན།

blaspheme  phil,psycho སྐུར་བ་འདེབས་པ།  = ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་ལྷའམ་ཆོས་

ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ།

blasphemy  phil,psycho སྐུར་འདེབས།  = ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་ལྷའམ་ཆོས་ལ་

མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབེབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད།

blast  adm,mil འབར་གས།  = རྫས་མེའམ་འབར་རྫས་ལྟ་བུའི་ཤུགས་དྲག་ཆེ་བའི་འབར་ཐོར།

blena   = mucus  ལ་ལྟོས།

blending  adm  བསེ་སྦྱོར།  = ཁ་དོག་ལྟ་བུ་མཉམ་དུ་བསྲེ་བའམ་སྡེབ་པ།
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blennogenic  med བེ་སྣབས་སྐེད་བེད།  = གང་ལས་བེ་སྣབས་འབྱུང་བའི་གཞི།

blepharitis  med མིག་ལིབས་གཉན་ཁ།  = གཉན་ཁས་མིག་ལྕིབས་སྐྲངས་པ་དང་དམར་པོ་

ཆགས་པ།

blind date  soc རྒྱུས་མེད་དུས་འདེབས།  = སྔོན་ཆད་ཐུག་མྱོང་མེད་པའམ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་སྐྱེ་བོ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་འཛོམས་དུས་སྒྲིག་པ།

blind interview  jrn མིང་སྦས་བཅར་འདི། = བཅར་འདྲི་བྱེད་སའི་གང་ཟག་གི་མིང་སྦས་

གསང་བྱས་པའམ། མིང་བྱང་སོགས་གསལ་ཁ་མེད་པར་གསར་འགྱུར་ནང་བཀོད་ཟིན་པའི་

བཅར་འདྲི།

blind school  adm,edu ལོང་བའི་སློབ་གྲྭ།  = མིག་གི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ།

blind spot  biol ལོང་ཐིག = མིག་གི་དྲ་སྐྱིའི་ཐོག་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་མེད་པའི་གནས་སོར་མོ་ཞིག

blindness  med ལོང་སྐོན།  = མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་བའི་སྐྱོན།

blindsight  biol ལོང་སྣང་། = མིག་གི་མཐོང་རིག་མི་ཐུབ་ཀྱང་། འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོགས་

མཐོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུལ་རྐྱེན་རྣམས་ནོར་བ་མེད་པའི་སོ་ནས་ཚོར་ཐུབ་པའི་ལོང་བར་ཡོད་པའི་ནུས་

པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག

blinkered  psycho བོ་ཆུང་མགོ་མཁེགས།  = གཞན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཉན་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་བློ་རྒྱ་

ཆུང་ཞིང་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བ།

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། གོང་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 grant  adm རྒྱས་བཅད་གནང་སྦྱིན། རྣམ་ངེས་གནང་སྦྱིན།	= དབུས་གཞུང་ནས་མངའ་

སྡེ་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་གནང་བའི་

རོགས་དངུལ་ཞིག

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་
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རུང་བར་དགྲ་བོས་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོང་ལས་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ།

blockbuster  * ཕུལ་བྱུང་།  = ལམ་ལྷོང་ངམ་བྲིན་རྒྱུག་དང་འགྲོ་རྒྱུག་ཆེ་བའི་གློག་བརྙན་ནམ་

དཔེ་དེབ་སོགས།

blocked account  acc,com བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཁ།  = 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།

blog  compt.sc. དྲྭ་ཐོག་ཟིན་ཐོ།  = དྲ་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་ཉིན་རེའི་མཐོང་ཐོས་

དྲན་གསུམ་གྱི་རྗེད་ཐོ་འགོད་ས།

blood  physiol ཁག  = 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 ཁག་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 brother  soc,ca ཤག་སྤུན།  = ཁྲག་བསྲེས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་སྤུན་མཆེད་ལྟ་

བུའི་དམ་ཚིག་སྲུང་རྒྱུའི་མནའ་འཇོག་མཁན་གྱི་གང་ཟག

blood clot  med ཁག་ལིང༌།  = ཁྲག་གར་པོ་ཆགས་པ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕུང་པོ།

blood coagulation  med ཁག་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 ཁག་གི་གངས་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 ཁག་སྦྱིན།  = ནད་པ་ཚོའི་ཛ་དྲག་གི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་དུ་རང་གི་

ལུས་པོའ་ིཁྲག་སྦྱིན་པ།

blood groups  med ཁག་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 money  law མི་སྟོང་།  = སྲོག་ཤོར་བའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་ནང་མི་ལ་གུན་གསབ་ཀྱི་ཚུལ་
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དུ་སྤྲད་དགོས་པའི་དངུལ།

blood oxygenation level-dependent signal  biol ཁག་རླུང་ལོས་རིམ་བརྡ་རགས། 

འཚོ་རླུང་ལོས་རིམ་མཚོན་བརྡ། = ཁྲག་གི་ནང་འཚོ་རླུང་མེད་པའམ། ཟད་པའི་ཁྲག་གི་གུ་

ལོ་བིན་སྤྲི་དཀར་གྱི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དབང་པོའ་ིབྱེད་ལས་པར་

འདེབས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག

blood pressure  med ༡། ཁག་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། ཁག་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།

blood vessel  anat ཁག་རྩ།  = སྙིང་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲག་རྒྱུ་བའི་རྩ་རིགས་ཀུན་

གྱི་སྤྱི་མིང།

bloodshed  soc མི་གསོད་ཁག་སྦྱོར།  = རྒྱུན་ལྡན་འཁྲུག་རྩོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་

དམར་གསོད་དམ་རྨས་སྐྱོན་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག

bloodshot  med ཁག་ཐིག  = མིག་གི་ནང་སོགས་སུ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་བརྒྱབས་པ་ལྟ་བུའི་དམར་

ཐིག་ཆགས་པ།

bloodsucker  adm ཁག་འཇིབ་མཁན།  = སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་ལུས་ནས་ཁྲག་འཐེན་ནས་

འཚོ་བའམ་དེ་དང་འདྲ་བ།

bloody flux   = dysentery ལ་ལྟོས།

blosted  med སྐྲངས་སྦོས།  = ཤ་པགས་སོགས་རྒྱུན་གཏན་ལས་ཆེ་རུ་སོང་བའམ་སྦོས་པ།

blotch  med ཤ་རགས་དམར་པོ།  = པགས་པའི་སྟེང་གི་མདོག་དམར་པོའམ་ཟིང་སྐྱར་སྣང་བའི་

ཐིག

blotting paper  adm སྐ་ཤོག	འཇིབ་ཤོག	 = སྣག་རྫོབ་འཇིབ་བྱེད་ཀྱི་ཤོག་བུ།

blue baby  med མངལ་སྐེས་སྔོན་པོ།  = ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་སྔོན་པོར་

གྱུར་བའི་ཕྲུ་གུ།

blue book  adm དེབ་སྔོན།  = གཞུང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྣམས་དང༌། གལ་གནད་ཆེ་བའི་

གནས་དོན་གཞན་ལྟ་བུ་པར་དུ་བསྐྲུན་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་
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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་བེད་པ།  = ལམ་ནོར་བསྟན་པའམ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ།

blunder  adm ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན།  = སྣང་ཆུང་བཏང་སྟེ་བཟོས་པའི་ཚབས་ཆེའི་ནོར་

འཁྲུལ་ཞིག

blushing  psycho གདོང་དམར་པོར་གྱུར་པ།  = ངོ་ཚ་བའི་རྐྱེན་ལྟ་བུས་ཁྲག་གདོང་པར་རྒྱུག་

སྟེ་དམར་པོར་གྱུར་པ།

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

board of trade  com ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས། = ཐུན་མོང་གི་ཚོང་ལས་ཁེ་ཕན་ཡར་རྒྱས་གོང་

མཐོར་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་དང་དངུལ་ཁང་བདག་པོའ་ིཚོགས་པ་ཞིག

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

boarding gate  * འཛུལ་སོ།  = འགྲུལ་པ་རྣམས་གནམ་གྲུར་མ་འཛུལ་གོང་གནམ་ཐང་དུ་སྒུག་

སྡོད་བྱེད་སའི་གནས་ཤིག

boarding pass  trans ཞུགས་བང་། = གྲུ་གཟིངས་སམ་གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་པར་

འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའམ་འཛིན་ཤོག་འཕར་མ་ཞིག

boarding school  edu གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ།  = སློབ་ཕྲུག་ལ་སྡོད་གནས་དང་། ཁ་ལག་

སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་སྦྱོར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ།

body  mech ལུས། = མོ་ཊའི་ཆ་ཤས་ལྟེ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། གནམ་གྲུའི་སྒྲོམ་གཞིའམ། ཡང་ན་སྣུམ་

འཁོར་གྱི་ཕྱི་སྒྲོམ་ལྟ་བུ།

body jack  mech ལུས་འགྱོག = མོ་ཊའི་ལུས་ཀྱི་བྱང་བུ་རྣམས་ཕར་འཕུལ་བའམ། ཚུར་འཐེན་

པའི་སོ་ནས་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བའི་གཤེར་ཤེད་ཅན་གྱི་ལག་ཆ་ཞིག
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body language  edu,psycho ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར།  = ངོ་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལུས་པོའ་ི

སྟངས་སྟབས་སམ་གཤིས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོར་སྣང་རྒྱུས་ལོན།

body mass index  biol ལུས་ཀི་གདོས་ཚད་མཚོན་གངས།	ལུས་གདོས་མཚོན་གངས།	= ལུས་

ཀྱི་ཚིལ་ཞག་འཇལ་ཐབས་ཤིག ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དང་ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་

མི་ཊར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་རང་འགྱུར་བྱས་པའི་ཚད་གཉིས་བར་གྱི་བསྡུར་ཚད།

body shaming  psycho ལུས་ལ་འཕ་སོད།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བྱད་ལ་འཕྱ་སྨོད་དམ། 

ཚིག་རྩུབ་བརྗོད་དེ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག

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།

bohr theory  phys བོར་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།

bolt  mech གཅུས་ཕུར། = དངོས་པོ་གཉིས་སྦྱོར་བྱེད་གཅུས་གདན་གྱི་ནང་དུ་སྒྲིམ་དགོས་པའི་

གཟེར་རིང་ཞིག

bolthole  xx བྲོས་ཁུང་།  = བྱེ་བྲག་ཏུ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཉེན་ཁ་ལས་གཡོལ་སའི་གནས།

bombardment  adm,mil འབར་མདེལ་རྒོལ་རྡུང༌།  = འབར་རྫས་གཡུག་ནས་ཕར་རྒོལ་

བྱེད་ཚུལ།

bombastic  lit ཚིག་མཁེགས།  = ཚིག་གོ་དཀའ་བ་དང་རིང་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།

bona vacantia  law བདག་མེད་ཁར་དངོས། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བདག་པོའ་ིངོས་འཛིན་མེད་

པའམ་བདག་དབང་རྩོད་ལེན་པ་མེད་པའི་ཁར་དངོས།

bonafide  adm ༡། སེམས་པ་རྣམ་དག་གི།  = སེམས་པ་རྣམ་དག་གམ་གཡོ་ལྷད་མེད་པའི་སོ་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་
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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་སྤྲད་རྒྱུའི་ཡི་གེ།

bond fund  com,econ གན་འཛིན་ཐེབས་རྩ། = གན་འཛིན་གྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ནང་མ་

འཛུགས་བྱེད་པའི་གཉིས་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཞིག

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་ཧིལ་པོར་ལས་གླ་ཆུང་ངུའི་ངལ་རྩོལ་བྱས་ཏེ་བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལམ་

ལུགས་ཤིག

bondsman  com ༡། ཁག་ཐེག  = གན་འཛིན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་མི་གཞན་གྱི་ཆེད་ཁག་

ཐེག་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ།     ༢།  བྲན་ཕོ།  = གླ་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་

སྐྱེས་པ་ཞིག

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

bonnet  mech སྣ་ཁེབས། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་མོ་ཊའི་དོ་ཆས་འཇོག་སའམ། 

ཡང་ན་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མར་འགེབས་བྱེད་མོ་ཊའི་ལུས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་ལྕགས་རིགས་ཀབ་སྦྱར་

ཅན་ཞིག

bonus  adm,com འབབ་སྣོན།  = ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ་སྤྲད་རྒྱུའི་

གླ་ཕོགས་འཕར་མ།

bonus system  adm,com འབབ་སྣོན་སྤྲོད་སོལ།  = 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 binding  bind དཔེ་དེབ་འགོ་འཚེམས།  = དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་འཚེམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་

ལག་རྩལ།

book club  lib,edu དཔེ་དེབ་མཐུན་སྡེ།  = དཔེ་དེབ་རྒྱུན་མངགས་བྱེད་མཁན་དང་། རང་གི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དྲག་འདེམ་དཔེ་དེབ་རིགས་རིན་འབབ་དམའ་བོར་འཚོང་མཁན་ཚོགས་

པ་ཞིག
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book group  lib,edu དཔེ་ཀློག་མཐུན་ཚོགས།  = ཚོགས་མི་ཚང་མས་བཀླགས་ཟིན་པའི་དཔེ་

དེབ་ཅིག་གི་སྐོར་ཚོགས་མི་གཞན་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པར་རྒྱུན་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མཁན་གྱི་

ཚོགས་ཁག

book of accounts  acc རྩིས་ཁའི་དེབ།  = ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་འགོད་སའི་མ་དེབ།

book post  adm དེབ་སྦག  = སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དེབ་ཀྱི་རིགས་གཏོང་སྟངས།

book signing  edu དཔེ་དེབ་མཚན་འགོད།  = གསར་དུ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ལ་རྩོམ་པ་པོ་

རང་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་དགའ་ཞེན་ཅན་ལ་སྤྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག

book tour  edu དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་སྐོར་སྐོད།  = རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་གསར་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་

པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད། ས་གནས་ཁག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བཅར་འདྲི་དང་

གཏམ་བཤད་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི།

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༌།

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

bookend  xx དཔེ་དེབ་སྐོར་རེན། = སྟར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་དཔེ་དེབ་མི་འགྱེལ་བའི་ཆེད་

གྲལ་གྱི་མཐའ་སྣེ་རེར་བཙུགས་པའི་སྐྱོར་ཆས་ཀྱི་ཆ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

bookfair  edu དཔེ་དེབ་ཁོམ་འདུས།  = དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་དང་འཚོང་མཁན་

རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་ཚོང་གཞེན་བསྐུལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག

bookie  lib,soc ༡། དེབ་བཟོ་བ།  = དཔེ་དེབ་བཟོ་བཀོད་དང་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་མཁན། ༢། རྒྱན་

གཉེར། = རྩེད་མོའ་ིའགྲན་བསྡུར་སོགས་ཀྱི་སྐབས་རུ་ཁག་སུ་ལ་འཐོབ་མིན་གྱི་རྒྱན་འཛུགས་

རྒྱུར་ངན་སྐུལ་དང་དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན།

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 སྔོན་མངགས་ལས་ཁུངས།	 བུག་ཀིང་ལས་ཁུངས།  = ལྟད་མོ་དང༌། 

འགྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ལག་འཛིན་ཉོ་ས།

booklet  adm,pub དེབ་ཆུང༌།  = ཤོག་བུའི་རྒྱབ་ཤ་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཆུང་ངུ༌།

bookmark  edu དེབ་རགས།  = དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་བུའི་བར་ན་མཚམས་རྟགས་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་

དངོས་རྫས་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཞིག
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booster seat  mech མཐོར་འདེགས་རྐུབ་བཀག = ཅོག་རྩེ་དང་མོ་ཊའི་རྐུབ་བཀྱག་གི་སྟེང་དུ་

བཞག་སྟེ་ཕྲུ་གུའི་སྡོད་གནས་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་རྐུབ་བཀྱག

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 ལོག་ཚོང༌།  = ཆོག་མཆན་མེད་པར་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཨ་རག་ཡུལ་གཞན་

ནས་ནང་འདྲེན་དང༌། ལོག་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་

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

borderline personality disorder  psycho མཐར་གནས་རང་གཤིས་འཁྲུག་སྐོན། = 

རྒྱུན་དུ་དྲག་རྩུབ་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལྡན་ཞིང་། སེམས་ཚོར་ལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པ་

དང་། གཞན་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེ་བ། དཔོག་དཀའ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་མང་བ་བཅས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྔོན་དཔོག་དཀའ་བ་ཞིག

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 

borrow  adm,com སྐི་བ།	གཡར་བ།  = གཞན་ཞིག་ནས་དངུལ་དངོས་བུ་ལོན་དུ་ལེན་པ།

borrower  adm,com	སྐི་མཁན།	གཡོར་མཁན།	  = དངུལ་དངོས་སོགས་གཞན་ནས་བུ་ལོན་

ལེན་མཁན།

borrowing power  adm,com གཡོར་སྐིའི་ནུས་པ།  = ཁེ་ལས་ཤིག་གིས་དངུལ་འབོར་ཕོན་

ཆེ་གཡོར་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ།

boson  phys ཕྲ་རྡུལ་བོ་སོན། = འོད་རྡུལ་དང་མེ་སོན་རྡུལ་སོགས་འཁོར་ཚད་ཀླད་ཀོར་དང་ཡང་

ན་ཧིལ་གྲངས་གང་རུང་ཅན་གྱི་རྡུལ་རིགས།

boss  adm དཔོན།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་འགན་ཁུར་བྱེད་པོ།

botany  bot རྩི་ཤིང་རིག་པ། = རྩི་ཤིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་དང་། འཚར་ལོངས། དབྱེ་བ། སྐྱེ་འཕེལ་
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དང་། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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།

bottle jack  mech དམ་བེ་འགྱོག་རེན། = དམ་བེའི་བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་གཤེར་ཤེད་ཅན་གྱི་

འགྱོག་བྱེད་ཡོ་བྱད།

bottleneck  adm,pol ༡། འགག་དོག་ས།  = གཞུང་ལམ་མམ་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའི་ཕྲ་སའམ་དོག་ས། ༢། 

འགོག་རྐེན།  = ཡར་རྒྱས་སམ་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྐྱེན། ༣། དམ་བེའི་སྐེ།  = 

ཤེལ་དམ་སོགས་ཀྱི་སྐེ་ཕྲ་ས། ༤། འགོག་རྐེན་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།

boundary mark  adm,pol མཚམས་རགས།  = དབྱེ་མཚམས་མཚོན་པའི་རྟགས།

bounty  com,econ ཕིར་ཚོང་རོགས་སྐོར།  = དངོས་ཟོག་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་གོང་

ཆུང་ངུར་དངོས་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཏེ། ཕྱིའི་ཁྲོམ་

རར་རྐང་གཞི་ཚུགས་ཐབས་ཆེད་གཞུང་ནས་ཐོབ་པའི་རམ་འདེགས་ཤིག

bourgeois  pol,econ འབོར་ལྡན་གལ་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།

boutique  econ དཔེ་གསར་ཚོང་ཁང་།  = དཔེ་གསར་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྱོན་ཆས་དང་རྒྱན་

ཆ། དེ་བཞིན་ལྷམ་སོགས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག

bowie knife  xx བོ་གི། = རྩེ་མོར་དངོ་ངོས་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་གྲི།

boxing  sport ཁུར་འཛིང་། = ཁ་གཏད་པ་དེ་ཕམ་ཉེས་གཏང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ཏེ། 

ཕན་ཚུན་ཁུ་ཚུར་སྣུན་ནས་འཛིང་ག་འགྱེད་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག

boycott  adm,pol འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པ། ཕིར་ལྡོག  = ངོ་རྒོལ་མཚོན་བྱེད་དུ་དངོས་རྫས་ཉོ་

ཚོང་སྤྱོད་གསུམ་དང༌། བྱེད་སོར་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པ།
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bra  xx ནུ་ཤུབ།	ཤིང་ང་དཔུང་བཅད།	  = བུད་མེད་ཀྱིས་ནུ་མ་འགེབས་ཆེད་དུ་གྱོན་པའི་ནང་

གོས་ཤིག

brachial plexus  neurosci. ལག་ངར་རྩ་འཁོར། = ཚང་རའི་སྨད་ནས་ཡོང་བའི་དབང་རྩ་

ནང་མ་བཞི་དང་། ཚང་སྟོད་ཀྱི་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་ཐོག་མ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐེ་དང་མཇིང་

པའི་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་དབང་རྩའི་དྲ་བ་ཞིག འདིས་བྲང་ཁོག་དང་། དཔུང་སྟེང་། ལག་ངར་

བཅས་སུ་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

bracket  lit,math གུག་རགས།  ཤད་གུག	= ཚིག་གམ་ཨང་ཀི་སོགས་ལོགས་སུ་འདོན་བྱེད་དུ་

སྤྱོད་པའི་རྟགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གུག་རྟགས་ཆུང་བ་ “(    )” དང་། གུག་རྟགས་འབྲིང་བ་      

“{    }” གུག་རྟགས་ཆེ་བ་  “[     ]” ལྟ་བུ།

bracketing  lit,pub ཤད་གུག་ནང་འཇུག་པ།  = ཚིག་བརྗོད་སོགས་གུག་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་

འཇུག་པ།

bradycardias  med རླུང་ཁག་རྒྱུ་བ་བུལ་བ།  = ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ནང་སྙིང་གི་འཕར་ཚད་

གྲངས་དྲུག་ཅུ་ལས་ཉུང་བ་འཕར་བའི་ནད་ཅིག

braille  edu ལོང་ཡིག = ལོང་བ་ཚོས་མཛུབ་རྩེའི་མྱོང་ཚོར་གྱིས་བཀླག་རྒྱུའི་ཡི་གེ།

brain anatomy  neurosci. ཀླད་པའི་གནས་ལུགས། = ཀླད་པའི་ཆགས་བཀོད་ཀྱི་གནས་

ལུགས་སྟོན་པའམ་ཤོད་པའི་རིག་པ།

brain concussion  med (ཀླད་པའི་)མཚོ་འཁྱོམས།	 = མགོ་བོ་བརྡབས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱིས་ཀླད་

པ་འཁྲུགས་ནས་ཡོ་འཁྱོམས་སུ་གྱུར་པའི་དོན། སྨན་གཞུང་དུ། འོག་གི་མཚོ་འཁྱོམས་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་ཕི་ཤོར། མཁས་པ་ཕི་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་སྦོས་ཤིང་སྐྲངས་པའི་ནད།

brain fever  med ཀླད་ཚད།  = ཚད་པའམ་གཉན་རིམས་ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་ལ་ཕོག་པའི་འཛུམ་
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བུ་ལྟག་དགྱེའི་ནད།

brain imaging  neurosci. ཀླད་པའི་པར་ལེན། = འཕྲུལ་རིག་གི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྤྱད་

ནས་བླངས་པའི་ཀླད་པའི་གཟུགས་བཀོད་དང་བྱེད་ལས་སོགས་དངོས་བརྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་

པར་ལེན་བྱེད་པ།

brain pacemaker  neurosci. ཀླད་འགོས་སྐུལ་ཆས།	ཀླད་འགོས་སྙོམས་ཆས།	= ཀླད་པའི་

ནང་དུ་བཅུག་ནས་དེར་ཡོད་ཕུང་གྲུབ་ལ་གློག་གི་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

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།

brainchild  edu རྣམ་དཔོད་ཀི་འབྲས་བུ།  = སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་

གསར་དུ་གཏོད་པའི་རིག་པའམ་དངོས་པོ་ཞིག

braindruse  neurosci. ཀླད་སྙིགས། ཀླད་པའི་རྒས་དེགས། = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་སོགས་ཀླད་

པའི་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཤི་བའི་ལྷག་ཤུལ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྙིགས་རོ་ཀླད་ཞོ་སྐྱ་བོའི་

ནང་བསགས་པ་ཞིག

brainiac  edu,psycho ཆེས་དབང་རྣོན།  = གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་རྣམ་

དཔྱོད་ལྡན་པའི་གང་ཟག

brainstorming  adm,edu ཀླད་པ་སྤྲུགས་པ། = སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་མི་འགྲོ་ཡོངས་ནས་རང་རང་

གི་བསམ་ཚུལ་ཁག་སྤུངས་ཏེ། མཉམ་རུབ་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག

brainwash  edu ཀླད་པ་འཁྲུད་པ།  = འཆར་གཞི་ངེས་ཅན་བརྒྱུད་ནས་གང་ཟག་ཅིག་གི་རྒྱུད་

ལ་ལྟ་བ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འཇགས་ཐབས་ཀྱི་བཙན་བསྐུལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པ།

brainworm  med ཀླད་སིན།  = རྒྱུན་དུ་ཤ་བ་ལ་སོགས་པ་རྨིག་པ་ཅན་གྱི་དུད་འགྲོའི་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 

brake block  mech འགོག་ལེབ། = འགོག་ལྷམ་དང་འགོག་འབོལ་ལ་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ཡོད་

ཅིང་། འགོག་ཤན་གྱི་བྱེད་ལས་སྒྲུབ་མཁན་ལུགས་བརྒྱབས་པའི་རྒྱུ་ཆ་རྩུབ་པོ་ཞིག

brake booster  mech འགོག་ཤུགས་སྤོར་ཆས། = ཁ་ལོ་བའི་ལག་པའམ་རྐང་པས་གནོན་

སྐབས་འགོག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་འགོག་གི་མ་ལག་དང་སྦྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་

ཅིག་སྟེ། དེས་རླུང་དང་། གཤེར་རྫས། སྟོང་ཆ་བཅས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་འགོག་གི་དགོས་དོན་སྒྲུབ་
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ཀྱི་ཡོད།

brake cable  mech འགོག་ཐག = འགོག་སྐུལ་བར་བྱེད་པའི་གློག་ཐག་སྟེ། མོ་ཊའི་ཛ་དྲག་

འགོག་དང་། འདྲུད་འཁོར། སྦག་སྦག་བཅས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

brake caliper  mech འགོག་བཙིར། = འཁོར་བྱའི་སྡེར་ཐོག་ལ་བསར་བའི་གཤེར་ཤུགས་ཀྱིས་

སྡེར་ལ་ཁ་གཏད་དུ་འགོག་འབོལ་གནོན་སྐབས། མོ་ཊ་དལ་དུ་གཏོང་བའམ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་

སྡེར་འགོག་གི་སྐམ་འཛིན་ཡོ་བྱད་ཅིག

brake drum  mech འགོག་ཟོམ། = མོ་ཊའི་འཁོར་ལོར་མཉམ་འཇུག་དགོས་པའི་ལྕགས་རིགས་

ཟོམ་ཞིག་སྟེ། འགོག་ལྷམ་གྱིས་དེ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་སྐབས་འཁོར་ལོའི་འཁོར་ཤུགས་དལ་དུ་

གཏོང་གི་ཡོད།

brake hose  mech འགོག་སྦུབས། = འགོག་གི་ལྷུ་ལག་དང་འགོག་སྦུབས་ཀྱི་བར་ལ་མཐུད་པའི་

གནོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་མཉེན་སྦུགས་ཤིག

brake lever  mech འགོག་ཀྲབ། = འགོག་ཐག་བརྒྱུད་འགོག་བཙིར་སྐུལ་ཆེད་ཁ་སྒྱུར་ལག་འཇུ་

དང་སྦྲེལ་བའི་ལག་ཀྲབ།

brake light  trans འགོག་གློག = འགོག་གནོན་སྐབས་མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཏུ་འབར་བའི་གློག་དམར་

པོ་ཞིག

brake lining  mech འགོག་ཤན། = འགོག་ལྷམ་དུ་མཐུད་པའི་བརྡར་ཤུགས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཐུབ་བྱེད་

ཀྱི་ནང་ཤ།

brake pad  mech འགོག་འབོལ། = ལྕགས་སྡེར་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་བརྡར་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའམ་

ནང་ཤ་སྟེ། དེས་འགོག་སྡེར་གྱི་ངོས་སུ་གནོན་སྐབས་འཁོར་ལོ་འགོག་ཐུབ་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད།

brake shoe  mech འགོག་ལྷམ། = འཁོར་ལོའ་ིསི་ལེན་ཌར་ལ་གཤེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཀྱིས་

བསྐུལ་ཏེ། འགོག་ཤན་སོ་སོར་བཙན་སྐུལ་གྱིས་འགོག་ཟོམ་ནང་ལ་འགོག་གི་ནང་ཤ་འཕྲད་

སྐབས། མོ་ཊ་དལ་དུ་གཏོང་བའམ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་འཁོར་ལོ་རེར་ཡོད་པའི་གུག་དབྱིབས་

ཅན་ཞིག

brake system  mech འགོག་གི་མ་ལག = གཤེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་མོ་ཊ་བདེ་

འཇགས་ངང་དལ་དུ་གཏོང་བའམ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་མ་ལག

brake warning light  trans འགོག་གི་ཉེན་གློག = འགོག་ལྷམ་མམ་འགོག་འབོལ་སྐུལ་

ཟད་དུ་སོང་བ་དང་། གཤེར་འགོག་གི་རྒྱུ་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་མ་བྱེད་པའམ། 

འགོག་གཤེར་མཛོད་ཀྱི་ནང་དུ་གཤེར་རྫས་ཉུང་ཟད་དུ་གྱུར་བ་བཅས་ལ་ཉེན་བརྡ་སྟོན་པའི་

འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་སྟེང་གི་གློག་བརྡ་ཞིག
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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་རགས།	ལས་རགས།	  = 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།

branded  com,econ རགས་ཅན།  = སྤུས་ཚད་དང་ཆེ་མཐོང་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་

ཁེ་ལས་ཀམ་པ་ཎི་ཡི་མིང་ངམ་ཚོང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཐོན་རྫས།

brass  metall རག  = ཟངས་དང་ཏི་ཚ་གཉིས་བསྲེ་སྦྱོར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་སེར་

པོ་ཞིག

brat  soc སྡུག་ཕྲུག  = སྤྱོད་པ་འཚུབ་པའམ་གཅེས་ལང་ཤོར་བའི་ཕྲུ་གུ།

bravado  xx དཔའ་ངོམ།  = གཞན་གྱི་བློ་འགུག་ཐབས་སུ་དམིགས་ནས་གདེང་ཚོད་དམ། བློ་

ཁོག་ཆེ་མདོག་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

brazen  xx ༡། ངོ་ཚ་བྲལ་བའི། =  ངོ་ཚ་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ། ༢། རག་དང་འད་

བའི། རག་གི། = ཁ་དོག་དང་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ར་གན་གྱི་བཟོས་པ་དང་འདྲ་བ།

breach  adm,law བརྡལ་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་བརྡལ་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།

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་སིན་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།

break-even analysis  com དོ་མཉམ་དཔད་ཞིབ། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ལ་ཁེ་གྱོང་དོ་མཉམ་པའི་
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དུས་མཚམས་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས།

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།

breakage  com ཆག་སྐོན་ཁ་གསབ།  = ཚོང་ཟོང་ཆག་སྐྱོན་ནམ་བོར་བརླག་ཤོར་བར་གུན་

གསབ་བྱེད་ཚུལ།

breaking news  jrn དང་ཐོན་གསར་འགྱུར། = རྐྱེན་ངན་ལྟ་བུའི་རིགས་ད་ལྟ་འབྱུང་བཞིན་

པའམ་འབྱུང་ཉེ་བའི་གསར་འགྱུར།

breast  anat ནུ་མ།	ཞོ་དོ།		= མི་དང་སྲོག་ཆགས་མོའ་ིའོ་མ་འབྱུང་སའི་རྨེན་བུའི་ཕུང་པོ།

breast implant  med ནུ་མ་རྒྱས་བཅོས།  = གཤག་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་

མེད་ཀྱི་ནུ་མ་རྒྱས་པར་བྱེད་ཐབས།

breast-feed  soc ནུ་མ་སྣུན་པ།  = བྱིས་པ་ཞིག་ལ་ཨ་མས་རང་གི་ནུ་མ་ནས་འོ་མ་འཐུང་དུ་

འཇུག་པ།

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།

breathalizer  mech བཟི་ཁ་འཇལ་ཆས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་ཕྱུང་བའི་དབུགས་ཀྱི་ནང་

ཆང་རག་ལྟ་བུའི་བཟི་རྫས་རིགས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

breech delivery  med ལྡོག་སྐེས།  = 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་བེད་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།

bremoaner  pol ཨིན་ཡུལ་ཕིར་འཐེན་ལ་མི་འདོད་མཁན།  = ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ནས་ཨིན་

ཡུལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན།

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།
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brexit  pol ཨིན་ཡུལ་ཕིར་འཐེན།  = ཨིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་

པའི་བསྡུས་ཚིག

bribe  adm ལོག་རྔན།  = རང་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་ལོག་ཏུ་སྤྲོད་པའི་རྒྱུའམ་དངོས་པོ།

bribery  adm ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན།  = ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

bridesmaid  soc བག་རོགས། = བག་གཡོག གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་བག་མ་ལ་སོས་སུ་གྲོགས་

བྱེད་པའི་བུ་མོའམ་བུད་མེད་ཅིག

bridge bank  com ཟམ་མཐུད་དངུལ་ཁང་། = སྤྲོད་དམིགས་བྲལ་བའི་དངུལ་ཁང་ཞིག་གི་

བཅོལ་དངུལ་དང་བུ་ལོན་སོགས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་མམ། ཡང་ན་

དངུལ་ཁང་དེ་ཉོ་མཁན་མ་བྱུང་བར་དུ་སྤྱི་མཐུན་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་པས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་

རྒྱལ་ནང་གི་འཕྲལ་སེལ་དངུལ་ཁང་ཞིག

bridge loan  com	ཟམ་བུན།	ཟམ་མཐུད་བུ་ལོན། = ཉོ་ཚོང་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྔ་འདོན་བྱ་

ཕྱིར་དངུལ་ཁང་ནས་གཡར་བའི་དངུལ་བུན། དཔེར་ན། ཁང་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་དངོས་རྙིང་པ་ཞིག་མ་

བྲིན་བར་དུ་རྒྱུ་དངོས་གསར་པ་ཞིག་ཉོ་ཕྱིར་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་བུན་སྔ་གཡར་བྱས་པ་ལྟ་བུ།

brief  ༡། lit གནད་བསྡུས།  = དོན་གསལ་ལ་ཚིག་ཉུང་བའི་བརྗོད་པ། ༢། adm རྒྱུས་སྟོན་བེད་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།

brigade  mil རུ་ཤོག = དམག་མིའི་སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱི་དཔུང་སྡེ།

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་ཕོགས།	  = ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་

འཕེལ་བའི་དུས།  བོད་ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༥ བར།

bright’s disease  med མཁལ་གྲུམ།	སྐྱུར་ཚྭ་བསི་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་སོང་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། 
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ལོ་མ་སོང་དབྱིབས་ཅུང་ཆེ་ལ་ལྷེབ་པ། མེ་ཏོག་ཁེར་རྐྱང་མུ་མེན་ཤར་བ་ཞིག་ཡིན།

bristlecone pine  bot ཟེ་འབྲས་ཐང་ཤིང་།	ཚེ་རིང་ཐང་ཤིང་།	= ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་

དུ་སྐྱེ་བའི་ཐང་ཤིང་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་རིགས་གཉིས་གང་རུང་གི་མིང་།

broad bean  bot རྒྱ་སན་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།

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་

ཕར་གཏོང་ཚུར་ལེན་ཆེད་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག་གི་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་ཐབས་ཤིག

broadcast  telecom རྒྱང་སིང་བེད་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

brokenhearted  psycho སེམས་གདུང་གི།  = འདས་གསོན་ཁ་བྲལ་གྱི་མྱ་ངན་ནམ་བློ་ཕམ་

ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བརྩེ་གདུང་ཁ་བྲལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་

སྡུག་ཚད་མེད་དམ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་ཞིག

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་སྤྲད་རྒྱུའི་གླ་ཆ།

bromance  soc དམ་གོགས།  = སྐྱེས་པ་ཕོ་གཉིས་དབར་གྱི་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་བརྩེ་དུང་ངམ། 
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གྲོགས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ཞིག་ལས་ཕན་ཚུན་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པ།

bromidrosis  med རྔུལ་དི། སིབ་དི།  = 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་གཉིས་

ནས་གང་རུང་ཞིག

bronchiectasis  med གློ་ཡུའི་རྩ་འདབ་ཀི་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་ཁག 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

brothel  soc གཞང་ཁང་། = སྐྱེས་པས་དངུལ་སྤྲད་དེ་སྨད་འཚོང་མར་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་སའི་ས་

ཁུལ་ལམ་ཁང་པ།

brother-in-law  ca སྐུད་པོ།  = རང་གི་སྤུན་མཆེད་བུ་མོའ་ིཁྱོ་ག་དང་། རང་གི་བཟའ་ཟླའི་བུ་

སྤུན། རང་གི་བཟའ་ཟླའི་སྤུན་མཆེད་བུ་མོའ་ིཁྱོ་ག

browbeat  ca སིན་མས་བསྡིགས་པ།  = གཞན་ལ་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་དང་འཇིགས་སྐུལ་

བྱེད་པ།

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 བ་རོན་འགུལ་སྐོད།  = 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།

browse  com མིག་ཤེར་རྒྱག་པ།  = གང་ཞིག་ཉོ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་མེད་ཁར་ཅ་དངོས་ཁག་

གཅིག་ལ་མིག་ཤེར་རྒྱག་གིན་ཚོང་ཁང་གཡས་གཡོན་ལ་གོམ་སྤོས་བྱེད་པ་ཞིག

bruise  med སྨུག་ཐིག  = ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་ལས་མདོག་འགྱུར་རུང་

ཕྱི་པགས་མ་རྡོལ་བ།
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brunch  xx ཞོགས་མ་གུང་ཚིགས།  = ཞོགས་ཟས་དང་གུང་ཟས་དུས་ཐོག་ཏུ་མི་བཟའ་བར་དེ་

གཉིས་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱི་པོར་བཟའ་བའི་ཁ་ལག

brutality  pol,phil གདུག་རྩུབ།  = གཞན་ལ་ཡ་ང་སྙིང་རྗེའི་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་མེད་པའི་དྲག་

པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ།

bryophyte   bot  གོག་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།

bucket list  psycho བརྣག་ཐོ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མི་ཚེའི་ནང་རིང་ནས་ཡིད་ལ་བརྣག་ཅིང་

སྒྲུབ་འདོད་པའི་བྱ་གཞག་ཁག་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང་།

bucket seat  mech ཟོ་དབིབས་རྐུབ་སྟེགས། = མོ་ཊའི་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་མི་སོ་སོར་སྡོད་སའི་

རྐུབ་སྟེགས་གཉིས་ཏེ། རྒྱབ་སྙེ་དང་འབོལ་སྟེགས་ཟོ་བའི་དབྱིབས་ལྟར་འདྲ་བས་མིང་དེ་ལྟར་

བཏགས།

buckle  mech ཆབ་ཙེ།	 ཆབ་མ།	= འགྲུལ་པར་སྐྱོབ་ཐག་སྡོམ་བྱེད་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་མཛུབ་མོས་

གནོན་སྐབས་གྲོལ་གྱི་ཡོད།

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་རེ་མོས་སྐྱེ་ལ་མཐའ་མཉམ་པ་སྡོང་པོ་བཏུམས་ནས་

སྐྱེ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཟིང་དཀར་སྙེ་དབྱིབས་ཅན་དྲི་ཞིམ་ལ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་རྩེ་མོར་

འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཟུར་གསུམ་ཅུང་ཟད་འཇོང་བའོ།

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།

budgerigar  ornith བིའུ་མཛེས་དགའ། = ཨསྟེ་ལི་ཡའི་ཡུལ་གྱི་བྱིའུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག

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་འགེམས།  = ལས་དོན་ཆེ་གེ་མོའ་ིཆེད་འཆར་

དངུལ་བགོ་འགྲེམས་རྒྱས་བཅད།

budget deficit  adm, acc སྔོན་རྩིས་མ་འདང་བ། འཕར་སོང་སྔོན་རྩིས། = དུས་ཡུན་ངེས་

ཅན་རིང་གཞུང་གི་ཡོང་སོ་ལས་གཏོང་སོ་ཆེ་བའི་དངུལ་འབབ།
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budget estimate  adm,acc སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག = ལས་འཆར་དང་། ལས་རིམ། བྱེད་སོ་

སོགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་འཆར་གཞི་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་བཟོས་པའི་འགྲོ་གྲོན་རོབ་རྩིས།

budget surplus  adm,acc སྔོན་རྩིས་འཕར་ལྷག སྔོན་རྩིས་ཁ་ལྷག	= དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་རིང་

གཞུང་གི་གཏོང་སོ་ལས་ཡོང་སོ་ཆེ་བའི་དངུལ་འབབ།

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

buffet  xx བཤམས་ཟས། = ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཤམས་པའི་ཟས་སྣ་མང་པོ་ལས་རང་དགར་

བདམས་ནས་ཟ་ཆོག་པའི་འཚལ་མའོ།

buggins turn  adm འཁོར་རེས།  = སྐྱེ་བོའ་ིབྱས་རྗེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རེ་མོས་ཀྱིས་ལས་བསྐོའམ་

གཟེངས་བསྟོད་སྤྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

building  adm ཁང་པ།  = མིའི་འདུག་གནས་སམ་དངོས་རྫས་འཇོག་སའི་རྩིག་དངོས་ཀྱི་མིང༌།

building block  adm རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆ།  = སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ལམ་ལུགས་དང་འཆར་གཞི་

སོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

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་ཀི་དོས་

ཁང༌།  = གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དོས་ཟོག་འཇོག་སའི་གནས།

bulk eraser  mech སྡེབ་སུབ་ཡོ་ཆས། = ཁབ་ལེན་འཁོར་ཐག་གི་སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་དེ་སྔའི་སྒྲ་

འཇུག་བྱས་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

bulk motion  phys སྡེབ་འགུལ། = གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ནང་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་གཏོས་ཆེ་

བའི་གཡོ་འགུལ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་བར་སྣང་ནང་གི་དངོས་རྫས་རྣམས་ཕར་ཚུར་འོར་འདྲེན་བྱེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་གོ་ཞིང་། མཚོ་དཔྱད་རིག་པའི་ནང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོས་ཆེ་བའི་གཡོ་འགུལ་

ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཆུ་ལྟ་བུའི་གཤེར་གཟུགས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་རྣམས་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ལའང་གོ་བ་ཡིན།

bulla  med ཆུ་བུར་ཆེན་པོ།  = ཆུ་ལྒང་ཆེན་པོའ་ིརིགས།

bulldozer  xx འཕྲུལ་གླང་།	ལགས་གླང་།	= ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་དང་ཁོད་སྙོམ་བྱེད་པའི་གློག་ནུས་
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སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

bullet train  trans མདེལ་རྒྱུག་མེ་འཁོར།  = མྱུར་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་པོར་འགྲོ་ཐུབ་པའི་འགྲིམ་

འགྲུལ་མེ་འཁོར་ཞིག

bulletin  adm,jrn (གཞུང་འབྲེལ་)གསར་འཕྲིན།	  = དེ་མ་ཐག་ཏུ་པར་སྐྲུན་ནམ་རྒྱང་སྲིང་བྱ་

རྒྱུའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་གནས་གསལ་བསྒྲགས།

bulletproof  mech མདེལ་ཐུབ། = མེ་མདའ་སོགས་ཀྱི་མདེའུ་འགོག་ནུས་པ།

bullion  econ ལེབ་ལྕུག  = ཊམ་ཀ་དངོས་ཆས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་མ་བསྒྱུར་བའི་གསེར་དང་དངུལ་

གྱི་ས་ཕག་ལྟ་བུ།

bulls-eye  xx འབེན་གྱི་ནག་ཐིག  = ཨང་གྲངས་སམ་སྐར་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ཡོད་པའི་འབེན་

དབུས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡོད་ས།

bumper  ༡། mech བརྡབ་ལེན།	 	 བམ་པར།	  = སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་མདུན་དུ་བསར་

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།

bumper guard  mech བརྡབ་ལེན་སྲུང་ལགས། = མོ་ཊ་ཕན་ཚུན་གྱི་བརྡབ་ལེན་ལ་སྐྱོན་

ཆག་མི་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀའི་བརྡབ་ལེན་ལ་བསར་བའི་གསེག་དུམ་གང་

རུང་གཉིས།

bumper jack  mech བརྡབ་ལེན་འགྱོག་རེན། = འགྱིག་འཁོར་བརྗེ་ལེན་སྐབས་མོ་ཊའི་ཟུར་

གཅིག་ཡར་འདེགས་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

bumper molding  mech བརྡབ་ལེན་མཐའ་རྒྱན། = རྒྱབ་མདུན་གྱི་བརྡབ་ལེན་ལ་རྒྱན་དགོས་

པའི་ལྕགས་རིགས་སམ་འགྱིག་ཚིའི་མཐའ་རྒྱན་ཞིག

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།

bunk bed  xx མལ་ཁི་ཉིས་བརྩེགས། = སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོལ་བའི་མལ་ཁྲི་སྟེང་འོག་

གཉིས་ཅན།

bunker  pol བཙན་ཁུང་།  = དྲག་རྒོལ་ལྟ་བུ་ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་ཕྱིར། གོ་མཚོན་དང་དམག་མི་

རྣམས་ཉར་འཇོག་བྱེད་སའི་ས་འོག་གི་གཤམ་ཕུག་ཏུ་ཡོད་པའི་གནས་ཁང་བཙན་པོ་ཞིག

buoyant force  phys འཕོ་ཤུགས།  = རླན་གཤེར་ནང་ནུབ་པའམ་སྣུབ་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

སྟེང་དུ་འབབ་པའི་གནོན་ཤུགས།
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burden  ༡། adm ཁུར་ལི།  = ལས་སླ་བོར་འཁུར་མི་ཐུབ་པའི་ལུས་སེམས་གང་རུང་གི་རྡོག་ཁྲེས་

ལྕི་མོ།  ༢། naut གྲུའི་ཁྱོག་ཚད།  = གྲུ་གཟིངས་ཤིག་གིས་ཁྱོག་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་རིང་ལུགས།  = གཞུང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྟེ། གཞུང་

དེའི་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་དང་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་སྤྱིི་མིང༌།

burn  med འཚིག་སྐོན།  = 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།

bus  trans སྤྱི་འཁོར།	 སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར།	= ཉུང་མཐར་འགྲུལ་པ་བཅུ་དང་དེ་ལས་མང་བ་

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་སེར་གང་རུང་གི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཆེ་

གྲས་ཤིག

bus shelter  trans སྤྱི་འཁོར་སྒུག་ཁང་། = སྤྱི་འཁོར་སྒུག་སྐབས་ཚ་གྲང་སོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་

ལས་འགྲུལ་པ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་སྤྱི་འཁོར་བཀག་སར་བཟོས་པའི་ཐོག་ཡོད་ཁང་ཆུང་ཞིག

bus stop  trans སྤྱི་འཁོར་བཀག་ས། = རྟགས་ངེས་ཅན་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་སྤྱི་འཁོར་

འགོག་ས་ཞིག

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་རེ་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།

business card  com མིང་བང་།  = གང་ཟག་ཅིག་གི་མིང་དང་ལས་གནས། དེ་བཞིན་འབྲེལ་བ་

བྱེད་སའི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང་།

business plan  com ཚོང་ལས་འཆར་གཞི། = ཁེ་གྱོང་གི་འཆར་རྩིས་འཁོད་ཐོག་ཚོང་ལས་ཀྱི་

རང་བཞིན་དང་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས། ཚོང་དང་ཁྲོམ་རའི་ཐབས་ཇུས་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

businessman  com ཚོང་པ།  = ཚོང་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་བྱེད་པོ།

busker  soc འཁབ་སློང་བ།  = མི་མང་ཁྲོད་དུ་འཁྲབ་སྟོན་དང་གཞས་གཏོང་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་

ཞལ་འདེབས་སློང་མཁན།

bustard  ornith བ་ཆེན་རྒྱུག་མ། = སྐམ་སར་གནས་ཤིང་འཕུར་རྩལ་ཆུང་ཡང་རྒྱུག་རྩལ་ཆེ་བའི་

བྱ་ཆེན་པོ་ཞིག

butane  chem བུ་ཊེན་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་ཐུབ།

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།

butcher  soc བཤན་པ།  = ཤ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་མཁན།

buttocks  anat འཕོངས།  = རྐུབ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཤ་འབུར་པོ་གཉིས་ཀྱི་མིང།

butylenes   = 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 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 hand  adm ལག་རྩོལ་ལ་བརེན་པའི། ལག་ཐོག  = ལག་པའི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི།

by hook or by crook  adm ངན་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་གིས་སོ་ནས། = དྲང་པོའམ་དྲང་པོ་མ་ཡིན་པ་

དང་། ཁྲིམས་མཐུན་ནམ་ཁྲིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་གིས་སོ་ནས།

by law  adm,law ནང་ཁིམས།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་

ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།
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by post  adm སྦག་ཐོག  = ཡི་གེ་སོགས་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་བ།

byline  Jrn ཉེ་ཕྲེང་། = ཚགས་ཤོག་གམ་དུས་དེབ་ནང་སྤེལ་བའི་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་གི་འགོ་སྟོད་

དུ་འགོད་པའི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམིང་།

by product  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

bystander  adm ཟུར་ལ་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།

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།

cable  mech གློག་ཐག = གློག་སྐུད་ཕྲ་མོའ་ིརྒྱུད་སྐུད་ལས་བཟོས་པའི་ཐ་གུ་ཞིག་སྟེ། གློག་སྐུད་ལ་

བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆའི་ཕྱི་གཡོགས་ཡོད།

cable television  mech སྐུད་ཡོད་བརྙན་འཕྲིན། ཐག་རྒྱུད་བརྙན་འཕྲིན།	= བརྡ་འཕྲིན་གློག་

སྐུད་ཐོག་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་མ་ལག་ཅིག

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།

cachou  xx དི་ཞིམ་རིལ་བུ། = ཁའི་དབུགས་དྲི་མངར་བར་བྱེད་པའི་རིལ་བུ་ཞིག
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cacomelia  med ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐོན།  = ལྷན་སྐྱེས་སུ་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་གི་སྐྱོན།

cacophony  xx བསུན་སྒྲ།  = སྒྲ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་རྣ་བར་མི་སྙན་པའི་སྒྲ་གདངས་འདྲེས་མ།

cactus  bot ཀླུ་ཤིང་། = སྡོང་པོ་སྦོམ་ལ་ལོ་མ་མེད་པའི་ཚེར་ཤིང་དབྱིབས་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཅན།

cactus dahlia  bot ཀླུ་ཤིང་རྣམ་བཀྲ། = མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བའི་ཀླུ་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག

cadent  astrol ཨུ་པ་ཙ།  = དུས་སྦྱོར་གནས་མལ་གསུམ། དྲུག དགུ་དང་བཅུ་གཉིས་ལ་ཟེར།

cadre  adm,pol ༡། རྐང་ལེན་ལས་བེད། སྒྲིག་གས་ལས་བེད།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་

བཀོད་སྒྲིག་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཅན་གྱི་མི་ཆ། ༢།(གསར་བརེའི་)ཧུར་བརྩོན་

དཔུང་སྡེ།		= གསར་བརྗེའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་སླད་དུ་ལས་ཅི་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཧུར་

བརྩོན་མི་སྣའི་སྡེ་ཁག ༣། (གསར་བརེའི་)ཧུར་བརྩོན་པ།  = དེ་ལྟ་བུའི་ཧུར་བརྩོན་དཔུང་

ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཞིག

caesarean birth  med གཤགས་སྐེས།  = སྦྲུམ་མའི་ལྟོ་བ་གཤགས་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་ལ་ཟེར།

cafe  xx ཀེ་ཕེ།  = སྟབས་བདེའི་ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བའི་རིགས་བཙོང་སའི་ཟ་ཁང་ཞིག

cafeteria plan  com འདེམས་ལེན་ལམ་ལུགས།	འདོད་སྐོང་འཆར་གཞི།	= འཕྲོད་བསྟེན་

གན་བཅོལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྟ་བུ་ལས་བྱེད་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་གདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་

པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲད་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

cahoots  adm གསང་འབྲེལ།  = གསང་བའི་སོ་ནས་གཞན་དང་བསམ་སྦྱོར་གཅིག་མཐུན་གྱི་

འབྲེལ་བ་བྱེད་ཚུལ།

calamity  adm རྐེན་ངན་ཚབས་ཆེ།  = གོད་ཆག་ཆེན་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ཡོང་གཞིའི་

དོན་རྐྱེན།

calcaneus  anat སེ་ལོང།  = རྐང་པའི་རྗེ་ངར་གྱི་རུས་པའི་སྣེར་འབྲེལ་བའི་རྟིང་པའི་རུས་པའི་

མིང།

calcarine fissure  neurosci. ཟེ་སུལ། = ཐོས་བྱེད་ཀླད་ཤལ་གྱི་ངོས་དབུས་སུ་ཡོད་པའི་ཤུར་ཁ་

སྐད་ཟེ་དང་། ཁུ་ནིས་ཀྱི་གནས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མཁན་ཞིག

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།
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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 

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་བསོངས་

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 ཕི་ཟླ།	ཟླ་བ།	 = ལོ་གཅིག་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

calendar year  adm,astro 	ཕི་ལོ།	ལོ།	 = ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་

དུས་ཡུན།

calexit  pol ཁེ་ལ་ཕོརི་ཡ་ཕིར་འཐེན།  = ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཁེ་ལ་ཕོརི་ཡ་མངའ་སྡེ་

ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་པ་དང་མི་བྱེད་པའི་རྩོད་པ།

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་རགས།  = འཇལ་ཆས་ཤིག་གི་སྟེང་འཇལ་ཚད་ཀྱི་

རྩི་གཞི་མཚོན་བྱེད།

caliphate  pol ཁ་ལི་ཕའི་མངའ་དབང་། = ཁ་ཆེའི་སྟོན་པ་མོ་ཧམ་མ་དའི་ཤུལ་འཛིན་པར་

འདོད་པའི་ཁ་ལི་ཕའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་མངའ་དབང་།

call alarm  xx འབོད་བརྡ། = ཛ་དྲག་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་རེ་འབོད་བྱ་ཆེད་ཀྱི་སེར་སྤྱོད་ཉེན་

བརྡ་ཞིག

call box  adm ཁ་པར་སྤྱིལ་བུ།  = ༡། གཞུང་ལམ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཛ་དྲག་གི་བརྡ་ལན་

གཏོང་སའི་ཁ་པར། ༢། ཁ་པར་གཏོང་སའི་ཁང་ཆུང་།

call centre  com ཀོལ་སེན་ཊར།	འབྲེལ་མཐུད་ཁང་། = ཚོང་ཤག་ཚོོའི་དོགས་འདྲིའི་ཁ་པར་
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བསླེབས་རིགས་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པར་བྱེེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་

བཙུགས་པའི་གཞི་རྒྱ་དང་། བོངས་ཚད་ཆེ་བའི་ལས་ཁང་ཞིག

call girl  soc	 སད་འཚོང་མ།	 འབོད་གཡེམ་མ། = ཁ་པར་གྱི་ཐོག་ནས་སྐྱེས་པ་དང་མཉམ་དུ་

གནས་གང་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་བཀག་བཟོ་མཁན་གྱི་སྨད་འཚོང་མ།

call loan  econ འབོད་འཇལ་བུ་ལོན། = དུས་བཀག་མེད་པར་དགོས་མཁོ་ནམ་འབྱུང་དུ་ངེས་

པར་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན།

call-boy  adm ༡། འབོད་གཏོང་བ།  =  སྡིངས་ཆའི་ཐོག་གར་མཁན་ནམ་མི་སྣ་སོ་སོ་ཐོན་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་བསླེབས་རིམ་བཞིན་འབོད་བརྡ་གཏོང་མཁན། ༢།  ལག་དོ། = མགྲོན་ཁང་སོགས་ཀྱི་

ནང་འགྲུལ་པའི་ཅ་དངོས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བྱེད་མཁན། ༣། འབོད་ཕོ། = ཕོ་སྨད་འཚོང་

གི་བྱ་བ་བྱེད་མཁན།

callable debt  com འདེད་རུང་བུ་ལོན། = གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཟིན་མེད་ནའང་སྤྲདོ་བསྡད་

མ་སྐྱེད་གཉིས་ཀ་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་དགསོ་འདུན་བཏནོ་མཚམས་སུ། འཕྲལ་མར་སྤྲདོ་འཇལ་དགསོ་

པའི་བུ་ལནོ་གྱི་རྣམ་པ་གང་རུང་ཞིག

caller ID  comn ཁ་པར་གཏོང་མིའི་ངོས་འཛིན།  = རང་ལ་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་དེའི་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས་ལ་གཞིགས་ཏེ། གང་ཟག་སུ་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག

calling  adm,soc འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས།  = མི་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་པའི་

ལས་རིགས།

callous  med རྐང་ལག་དེག་མཚམས།  = རྐང་ལག་གི་སྟེང་ཟ་འཕྲུག་འབྱུང་སར་པགས་པ་མཐུག་

པོ་ཆགས་པ།

callousness  psycho ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པ།  = གཞན་ལ་བསམ་ཤེས་མི་བྱེད་པ་དང་། གདུག་

རྩུབ་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས།

callow  * མ་སིན་པའི། = དར་མའི་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་དབེན་ཞིང་ན་ཚོད་མ་སྨིན་པ།

calorie  phys ཁེ་ལོ་རི།  = ནུས་པའི་རྩི་གཞི་སྟེ། ཆུ་ག་རམ་གཅིག་གི་དྲོད་ཚད་སེལ་ཤེས་ཌིག་རི་

གཅིག་སྤོར་ཆེད་དགོས་པའི་ཚ་དྲོད།

calorimeter  phys དོད་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

cambrian explosion  biol ཀེམ་བི་རི་ཡའི་འཕེལ་མཆེད། = ཀེམ་བི་རི་ཡའི་དུས་རབས་ཀྱི་

འགོ་སྟོད་དུ་ཕྲ་ཕུང་སྣ་མང་གི་སེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། ད་ཆ་མཐོང་

ཆོས་སུ་གྱུར་བའི་སེམས་ཅན་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་སྐབས་དེ་དུས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
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camcorder  mech སྟབས་བདེའི་བརྙན་ཆས། = སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག་དང་བརྙན་འཕྲིན་པར་

ཆས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་འཁྱེར་བདེའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

camera cue  mech པར་ཆས་གློག་བརྡ། = ཕབ་ལེན་ཟིན་པའམ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་གི་ཆེད་དུ། 

རླུང་འཕྲིན་པར་ཆས་ཀྱིས་བརྙན་པར་ལེན་བཞིན་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་གླགོ་སྐུལ་ཟིར་བརྡའམ་

གླགོ་བརྡ་དམར་པ་ོཞིག

camp  adm སར།  = 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།

campfire  soc སར་གྱི་མེ་གོང་།  = ཁ་ལག་བཟོ་ཆེད་དང་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་ཕྱིར་སྡོད་སར་སོགས་ཀྱི་

དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པའི་མེ་ཕུང་ཞིག

camphora  bot ག་བུར་ཤིང༌།  = འདི་ནི་རྒྱུན་ལྗང་ཤིང་སྨན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང༌། སྡོང་པོ་རིང་ལ་མི་ཊར་ ༡༥ ཙམ་དྲང་ཞིང་པགས་པ་མཐུག་ལ་མཛེར་པ་མང་བ། ལོ་མ་ལྗང་

སེར་སོར་དབྱིབས་རེ་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་སློབ་བམ་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ཁང་པ་དང༌། དེའི་མཐའ་སྐོར་

གྱི་ས་ཆ་ཡོངས་རྫོགས།

campus life  adm,edu སློབ་གཉེར་བའི་མི་ཚེ།  = མཐོ་སློབ་ཀྱི་མི་ཚེའམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར།

camshaft  mech ཀེམ་མདའ།	འབུར་མདའ།	 = ཀེམ་མདའ་ནས་ལྕགས་ཐག་གམ་འཁོར་ཐག་

དང་སོ་འཁོར་གྱིས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་འབུར་ཅན་འཁོར་མདའ་ཞིག

camshaft drive sprocket  mech ཀེམ་མདའ་སྐོར་སོ།	 = ལྕགས་ཐག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཀེམ་

མདའ་སྐོར་བར་བྱེད་པའི་འཁོར་མདའ་ཨ་མའི་དབུས་སམ་མཐའ་གཅིག་ལ་བསར་ཡོད་པའི་སོ།

camshaft gear  mech ཀེམ་མདའི་སོ་འཁོར།  = ཀེམ་མདའ་སྐོར་བར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

སོ་འཁོར་ཞིག

camshaft sprocket  mech ཀེམ་མདའི་སོ།  = ལྕགས་ཐག་བརྒྱུད་ཀེམ་མདའ་སྐོར་སོས་སྐོར་

བར་བྱེད་པའི་ཀེམ་མདའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སོ།
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canard  adm	རྫུན་གཏམ།	བསླུ་གཏམ།	  = མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏང་རྒྱུར་དམིགས་པའི་

གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་ཞིག

cancel  adm ༡། མེད་པར་བཟོ་བ།  = གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི་བྱ་གཞག་ཅིག་མི་དགོས་པའི་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པ།  ༢། བཀོལ་རགས་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་རགས།  = 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

cancellation of removal  law ཡུལ་འབུད་ཕིར་འཐེན། = ཨ་རིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

གཏན་སྡོད་དང་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པར་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀར་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་

འབུད་མི་གཏོང་བའི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག

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་བསྡུར་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་

གནས་སྟངས།

canine tooth  anat  མཆེ་བ།	 = མདུན་སོ་དང་འགྲམ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྣོ་བའི་

སོ་བཞིའི་མིང༌།

canis dingo  biol ཌིང་གོ་ཁྱི་རྒོད། = ཨོ་སི་ཊི་ལ་ཡར་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་ཁ་དོག་སེར་སྨུག་

ཅན་གྱི་ཁྱི་རྒོད།

canis familiaris  biol སོ་ཁྱི།	གཡུང་ཁྱི།	= གདོད་མའི་དུས་ནས་མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་སྤྱང་

ཀིའི་རིགས་ལས་བྱུང་བར་གྲགས་པའི་ཁྱི་དང་། ཝ་མོ། སྤྱང་ཀི་ལྟ་བུའི་གཅན་གཟན་གྱི་རིགས་
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སྡེར་གཏོགས་པའི་མཆེ་བ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན།

canker  med ཁའི་རྨ།  = ཁའི་ནང་དུ་ཐོན་པའི་རྨའི་རིགས།

canker sores   = aphthous stomatitis ལ་ལྟོས།

canon  adm,rel ༡། སྤྱི་ཁིམས།  = སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་རྣམ་གཞག་གམ་རྩ་འཛིན།   ༢། 

ཆོས་ཁིམས། དགོན་སྡེའི་བཅའ་ཡིག = ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐོག་སྒྲིག་གཞི་གཏན་

འབེབས་བྱེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་བཀའ་ཤོག་

ཅིག  ༣། གསུང་རབ། = ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆའི་གཞི་སྒྲོམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ཁུངས་ལྡན་

དུ་བརྩིས་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཤིག

cantonment   mil དམག་སར།  = དམག་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་སར།

canvass  adm,pol སྐུལ་སློང་བེད་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།

cap wrench  mech ཞྭ་སྐམ།  = ཚགས་བསར་བའམ་བཀོག་པའི་ཆེད་དུ་སྣུམ་ཚགས་ཀྱི་སྣེ་

གཅིག་འཇུག་པའམ་འདོན་པའི་ཕོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ལག་ཆ་ཞིག

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 ལེ་གནས།  = ལས་འགུལ་
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ཆེ་གེ་མོའམ་བཟོ་ལས་ཀྱི་བསྟི་གནས། ༣། com གཙང་བདག་ཁར་དབང༌།  = ཚོང་ལས་ཤིག་

གི་རྒྱུ་དངོས་གཞན་ལ་སྤྲོད་སོ་ཇི་ཡོད་འཕྲིས་ཟིན་པའི་ལྷག་མ།

capital account  com,econ ༡། མ་འཛུགས་རྩིས་ཁ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

སེར་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་ཁ།  = ཚོང་ལས་ཤིག་གི་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་མ་

གནས་རྩིས་ཤོག

capital expenditure  com,econ མ་རྩའི་འགོ་གོན། མ་འཛུགས་འགོ་གོན།  = 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 goods  com,econ མ་འཛུགས་དངོས་ཟོག  = དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཞབས་ཞུ་མཁོ་

སྤྲོད་བྱ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་དང་། ཡོ་བྱད། ཁང་པ་སོགས།

capital investment  com,econ མ་འཛུགས།  = ས་ཁང་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་མ་

རྩ་གཏོང་བ།

capital market  com, econ མ་རྩའི་ཁོམ་ར། = ཚོང་ལས་ཁོངས་མ་འཛུགས་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་

སའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་ར་ཞིག

capital punishment  law སོག་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་སེར་བདག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

capitation  econ མགོ་ཁལ། = གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་གཅིག་

མཚུངས་སུ་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་ཁྲལ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

capitulation  pol མགོ་བཏགས་རྩིས་འབུལ།  = ཆ་རྐྱེན་ནམ་གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་འོག་ཁས་

ལེན་བྱས་པའི་མགོ་འབུལ།

capricious  xx འགྱུར་སྐེན་པའི།  = གློ་བུར་དུ་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི།

capricon  astrol ཆུ་སིན།  = དུས་སྦྱོར་བཅུ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་བཅུ་

པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁྱིམ།

caps lock  compt.sc ཡིག་ཆེན་མཛུབ་གནོན།  = ཀམ་པུ་ཊར་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་མཐེབ་གང་

ཞིག་བསྣན་ཚེ་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཆེ་བར་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག
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capture  adm,law ༡། ཀཿ འཇུ་བཟུང་བེད་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་དེག  = བྱིས་པ་མ་འབྱར་གྱི་མཚོག་མར་ཆགས་པའི་གཤེར་

རྫས་ཤིག

car key  xx མོ་ཊའི་ལྡེ་མིག  = བུད་ཁེབས་དང་། ཟོག་སྒྲོམ། མེ་སྤོར་གློག་སོ་ལ་སོགས་པའི་སོ་

འབྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

car sickness  med (སྣུམ་འཁོར་)འགྲུལ་ནད།	  = སྣུམ་འཁོར་ནང་སྐྱུགས་པ་ཤོར་བ་དང་མགོ་

ན་བ་ལྟ་བུ།

car wash  xx མོ་ཊ་འཁྲུད་ཁང་།  = རང་འགུལ་གྱིས་མོ་ཊ་འཁྲུད་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལྡན་པའི་ཁང་

པ་ཞིག

caravan  com འགྲུལ་ཚོ།  = རྐུན་ཇག་སོགས་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ཆེད་ཚོང་པ་དང་གནས་སྐོར་བ་

སོགས་མང་པོ་དཔུང་བསྡེབས་ནས་འགྲོ་བའི་ཚོ་པ།

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

carbolic  med ནག་རྫས་སྣུམ་ཞུན། = ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་དང་རུལ་སྐྱོན་འགོག་སྨན་དུ་བཀོལ་

ཆོག་པའི་རྫས་ཤིག

carbon copy  adm,jrn ༡། སྣག་ཤོག་འད་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་དངསོ་པ་ོདང་ཁརོ་ཡུག་དབར་ཕན་ཚུན་ཀར་

བནོ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཚུལ། འདོ་ཀྱི་སྡེབ་སྦྱརོ་བརྒྱུད་དེ་རྩི་ཤིང་གིས་རླུང་ཁམས་ནས་ཀར་བནོ་འཚོ་རླུང་

ཟུང་ལྡན་བླངས་པ་དེ་སླར་ཡང་རྩི་ཤིང་དང་སྲགོ་ཆགས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། འགྱུར་རྡའོི་
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བུད་རྫས་མེར་བསྲེགས་པ་ལས་ཀར་བནོ་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་སོ་ཆེ།

carbon monoxide  chem ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་རྐང་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

carbonyl  phys ཁར་བོ་ནིལ། = ལྕགས་རིགས་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ཐད་ཀར་འཆིང་སྦྱོར་བྱེད་པའི་སྐྱེ་

བྲལ་རྫས་རིགས་ཤིག

carbuncle  med གཉན་འབུར་ཆེན་པོ། གཉན་འབར་འབུར།  = ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྣག་འབུར།

carburetion  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།

carburetor  mech ཀར་པུ་རེ་ཊར།  = རླུང་དང་བུད་རྫས་ཆ་ཚད་སྙོམ་པོ་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་

རླངས་པར་བསྒྱུར་ཏེ། འདྲེས་མ་དེ་སི་ལེན་ཌར་ལ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར་ཡོ་

བྱད་ཅིག

carcinogenic  med འབྲས་རྒྱུ།  = འབྲས་ནད་སློང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ།

carcinoma  med པགས་འབྲས། པགས་སྐྲན།  = ཤ་པགས་ལ་འབྱར་བའི་འབྲས་སྐྲན།

card index  adm,lib ཤོག་བང་དཀར་ཆག  = གོ་རིམ་ཆེ་གེ་མོ་སྟར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་

ཤོག་བྱང་དཀར་ཆག

cardamom  bot སུག་སེལ།  = 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་ཁག་འགག་པ།  = སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ཁྲག་གི་

རྒྱུ་བ་འགག་པ།

cardiac failure  med སྙིང་གི་བེད་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་
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སྲང༌། བཅུ་པ་ཆུ་སྲིན་བཅས་ཕྱོགས་བཞིའི་ཁྱིམ་བཞི།

cardiologist  med སྙིང་གི་སན་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།

cardiology  med སྙིང་ནད་རིག་པ།  = སྙིང་གི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་

དཔྱད་རིག

cardiovascular disease  med  སྙིང་ཁམས་དང་ཁག་རྩའི་ནད།  = སྙིང་ཁམས་དང་ཁྲག་

རྩར་གནོད་པའི་ནད།

care  adm ༡། ལ་སྐོང༌།  = 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་བེད་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་འགོས།  = སྤྱིར་བཏང་མི་ཚེའི་བྱ་གཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ། ༢། མདུན་

ལམ།  = མི་ཚེ་བསྐྱེལ་སྟངས་ཏེ། འཚོ་ཐབས་སམ་འཚོ་ལས།

caretaker government  adm,pol ལ་རོག་སིད་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།

carotene  chem. ལ་སེར་བཅུད་རྫས། = རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ནས་བྱུང་བའི་ཕྲ་བའི་བཅུད་

རྫས་མདོག་སེར་པོའམ་དམར་པོ་གང་རུང་ཞིག

carotid artery  neurosci. རྩེ་ཆུང་། = མགོ་བོའ་ིནང་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕར་

རྩ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གང་རུང་ཞིག དེ་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལས་ཕྱིའི་ཆ་དེས་

མཇིང་པ་དང་། གདོང་ལྟ་བུ་ཕྱིའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཅིང་། ནང་གི་ཆ་དེས་

མིག་དང་། ཀླད་པ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

carpal  anat ལག་མགོའ་ིརུས་པ། པྲན་རྩེའི་རུས་པ།  = ལག་མགོའ་ིམཁྲིག་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ་

ཆུང་ངུ་བརྒྱད།
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carpel  bot ཟེ་འབྲུའི་མངལ་ཁང་། = མེ་ཏོག་དང་ཤིང་ཏོག་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་ཆགས་པའི་གནས།

carriage  trans ༡། ཤིང་ར་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 ༡། འོར་འདེན་པ།  = དངོས་ཟོག་གམ་འགྲུལ་པ་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཁེ་ལས་ཤིག  xx ༢། འཁྱེར་ས།  = གཞོགས་རེ་རེར་ལྟོ་ཕད་དང་ཐོག་ལ་

ཐུམ་སྒྲིལ་འགེལ་སའི་རྐང་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བསར་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད།

carrier particle  phys སྐེལ་རྡུལ། འདེན་རྡུལ། = གློག་རྒྱུན་འཁུར་མཁན་གྱི་རྡུལ་ཞིག དཔེར་

ན། གློག་རྡུལ་ལམ་གྱེས་རྡུལ་ལྟ་བུ།

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་སྔོ་ལྗང་ཅན། ཡུལ་མང་

ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

carry forward  acc མདུན་འཁྱེར།  = རྩིས་ཁྲ་ལྟ་བུའི་ཤོག་ལྷེ་སྔོན་མའི་སྡོམ་འབོར་རྗེས་མར་

འཁྱེར་བ་ལྟ་བུ།

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་བེད་པ།  = རང་གིས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པའམ་གཞན་གྱིས་མངགས་

པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ།

carry over  adm ༡། ཕིར་འགྱངས་བེད་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།

carryback  acc རྒྱབ་འཁྱེར། = ད་ལོའ་ིརྩིས་ཐོ་ནས་འཐེན་ཏེ་ལོ་སྔོན་མའི་རྩིས་ཐོའ་ིནང་གཏོང་

བར་བྱེད་པའི་ཁྲལ་འབབ་ལྟ་བུའི་དངུལ་འབོར་ཞིག

cartage  com,trans ༡། ཤིང་རའི་སྐེལ་འདེན།  = ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ་དབོར་འདྲེན་གྱི་བྱ་

གཞག ༢། ཤིང་རའི་གླ།  = ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན།

carte blanche  adm,pol ལོས་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།

cartel  com,econ ཁ་མཐུན་ཚོང་སྡེ། = ཚོང་ཟོག་གི་རིན་འབབ་དང་། བཟོ་འདོན། འགྲན་བསྡུར་
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སོགས་གཅིག་གྱུར་སྟངས་འཛིན་བཙུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག 

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།

cartilagenous fish  biol ཕྲུམ་ཉ།	ཉ་ཕྲུམ་རུས་ཅན།	= རུས་སྒྲོམ་ཡོངས་རྫོགས་སམ། ཡང་ན་

ཕལ་ཆེ་བ་ཕྲུམ་རུས་ལས་གྲུབ་པའི་ཉ་རིགས། དཔེར་ན། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་ལྟ་བུ།

cartographer  pol ས་ཁ་བཟོ་མཁན།  = ས་ཁྲ་འབྲི་བཀོད་བྱེད་མཁན་ནམ་བཟོ་མཁན།

cartography  geog,edu ས་ཁ་རིག་པ།  = ས་ཁྲ་འབྲི་བཟོ་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཚན་རིག

caryatid  xx ཀ་བ་སན་གཟུགས་མ། = བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཅན་གྱི་ཀ་བ།

case law  law བཅད་ཁིམས། = དེ་སྔའི་བཅད་ཁྲ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་

བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས།

caseload  pol སྣེ་འབོར།	 ལས་འབོར།	 = སྨན་པའམ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་

གིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་གདོང་ལེན་ནམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གྱི་

གྲངས་འབོར།

casemate  xx མདའ་ཁུང་། = མཁར་རྫོང་གི་རྩིག་པའི་ནང་ངོས་ནས་མེ་མདའ་སོགས་འཕེན་

སའི་ཁུང་བུ་ཅན་གྱི་སྟོང་ཆ།

cash accounting  acc དངུལ་རྐང་རྩིས་ཁ། = དངུལ་ཞིག་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་དང་། 

དངོས་སུ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་དུས་ཚོད་ལྟར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་སྟངས་ཤིག

cash asset  acc དངུལ་རྐང་ཁར་དབང་།  = དངུལ་སྨར་ཐོག་སྒྱུར་སླ་བའི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཁར་

དབང་གང་རུང་ཞིག

cash book  acc མ་དེབ།  = དངུལ་རྐྱང་བྱུང་སོང་གི་ཐོ་འགོད་བྱེད་སའི་དེབ།

cash crop  agric ཚོང་སྒྱུར་ལོ་ཏོག  = ཞིང་པའམ་འདེབས་མཁན་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱད་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་མིན་པར་ཚོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་ལོ་ཏོག

cash crunch  econ དངུལ་རྐང་ཉུང་སྐོན།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་དངུལ་ལོར་འདང་ངེས་མེད་

སྟབས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ།

cash memo  com དངུལ་འཛིན།  = ཚོང་བདག་ཅིག་གིས་དངོས་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འཚོང་

སྐབས་ཉོ་མཁན་ལ་སྤྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

cash on delivery  com དངོས་སྐེལ་དངུལ་ལེན།  = ཚོང་ཟོག་ཅིག་དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་

གནས་སྐབས་སུ་རིན་པ་སྤྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག

cash sale  com དངུལ་རྐང་ཚོང་སྒྱུར། = བུ་ལོན་མི་འཇོག་པར་འཕྲལ་དུ་དངུལ་རྐྱང་སྤྲོད་འཇལ་
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དགོས་པའི་ཉོ་ཚོང་།

cash surrender value  com སློག་འབབ། = རྒྱས་བཅད་དུས་ཚེས་མ་ཟིན་གོང་དུ་ཚེ་སྲོག་

འགན་བཅོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་སྐབས་སུ་ཐོབ་དགོས་པའི་དངུལ་འབོར།

cashback  econ,com དངུལ་རྐང་ཕིར་སློག  = དངུལ་ཁང་དང་། ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་ཁང་

སོགས་ནས་མི་མང་ལ་ཉོ་ཚོང་སྐུལ་ཆེད་དངུལ་རྔན་སྤྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག

cashless  com དངུལ་སར་སྤྲོད་ལེན་མེད་པ།  = འཕྲུལ་ཆས་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་

བྱེད་པ་ལས་དངུལ་སྨར་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཞིག

casino  xx རྒྱན་རྩེད་ཁང་།	སྦག་ཁང་།	 = དམིགས་བསལ་ཤོ་སྦག་དང་རུ་ལེ་ཊེ་སོགས་རྒྱན་རྩེད་

སྣ་ཚོགས་རྩེད་ས་ཡོད་པའི་ཁང་པ།

caste system  soc,ca རིགས་རུས་ལམ་ལུགས།  = རིགས་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་གྲལ་རིམ་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་སྒྲོམ་ཞིག

caster  trans འཁོར་ཆུང་།  = འཛིན་ཆས་ཀྱི་འོག་ཟུར་གྱི་རྐང་པར་མཉམ་སྦྱར་གྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་

ལ་ཁ་སྒྱུར་ཆོག་ཅིང་། ལྗིད་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་འདྲུད་བདེར་གཏོང་བའི་འཁོར་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག

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།

casualty ward  med བསྣད་བཅོས་ཁང་། = རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ནད་པར་ཛ་དྲག་གི་སྨན་

བཅོས་བྱེད་སའི་ནད་གསོ་ཁང་།

casus belli  mil དམག་གི་རྐེན། དམག་འཁྲུག་སློང་རྐེན། = དམག་འཁྲུག་དང་རྩོད་རྙོག་གཞན་

ཁག་སློང་བར་བྱེད་པའི་དོན་རྐྱེན་ནམ་གནས་སྟངས།

cat fight  soc ཞིམ་འཛིང་།  = དམིགས་བསལ་བུད་མེད་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁ་རྩོད་དྲག་པོའམ་འཁྲུག་

འཛིང་ཞིག

catalepsy  med ཤ་ཞ།	ཤ་བེམ།	 = ཤ་གནད་འགུལ་སྐྱོད་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
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catalyst  chem སྐུལ་རྫས། = རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་སོ་ནས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིག་གི་རྒྱུ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་ཉིད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་མཁན་གྱི་དངོས་རྫས་ཤིག

catamenia  physiol ཐོག་མའི་ཟླ་མཚན།  = ཟླ་མཚན་ཐོག་མར་བབས་པའི་དུས་ཀྱི་མིང༌།

cataplexy  biol ཧོན་སྦིད། = སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིདབང་གིས། གློ་བུར་དུ་

ཡུན་ཐུང་རིང་ཤ་གནད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་སྐྱོན་གྱིས་ལུས་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་དང་སྐབས་རེ་སར་

འགྱེལ་བའི་གནས་སྟངས།

cataract  med སྐ་འགིབ།  = 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།

catastrophe  adm ཆག་སོ་ཆེན་པོ། = དམིགས་བསལ་དུ་ཚེ་སྲོག་ཕོན་ཆེ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཚབས་ཆེའི་ཆག་སོའམ་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག

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་ཅེར་རེ་སྡོད་པ།

catchment area  geol,geog འབབ་གཤོང་།  = ཆར་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་གཙང་པོའམ་མཚོ་རྫིང་

གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་ལུང་གཤོང་།

category  xx སྡེ་ཚན།	ཚན་པ།	 = ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཅ་དངོས་དང་། སྐྱེ་བོ། བྱ་གཞག་རྣམས་

སྡེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་མཉམ་འཇོག་གིས་དབྱེ་བའི་ཤོག་ཁག

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་དག་པོ།  = ཡུལ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཞེན་ཆགས་དྲག་པོས་འཆིང་བ།

cathode  phys མོ་སྣེ། = གློག་མེ་ཞིག་ལ་སྣེ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་མོ་སྣེ།

cation  phys ཕོ་རྡུལ།  = ཕོ་གློག་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲན།

catwalk  * ཞིམ་འགོས།  = ཐོན་གསར་ལྟད་མོའ་ིནང་ཐོན་གསར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་

མས་ཞེང་ཁ་ཆུང་ལ་རིང་བའི་སྟེགས་བུའམ་སྡིངས་ཆ་ཞིག་གི་སྟེང་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ།

caucus  pol ༡། ཧགས་བསྡུས་ཚོགས་འདུ།  = དམིགས་བསལ་དུ་ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པ་ཞིག་གིས་སྐུ་ཚབ་བམ། ཡང་ན་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་ཆེད་དུ་འདུ་སྐོང་བྱས་པའི་ནང་མོལ་

ཚོགས་འདུ་ཞིག ༢། མཐུན་ཤོག = དགོས་དམིགས་སམ་སྲིད་བྱུས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་

གཏོང་ཆེད་དུ། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ཁོངས་ནས་འདུས་
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པའི་མིའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

caudate  bot མཇུག་འད་ཆ་ཅན།  = རྔ་མ་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཅན།

caudate nucleus  neurosci མཇུག་དབིབས་ལེ་ཉིང་། = ཀླད་ཆེན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་རེ་རེའི་ནང་

ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས་བཞི་རེ་ཡོད་པའི་ཆེས་ནང་མ་དེར་ཟེར།

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་ཀི་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་སོ་ཆེན་པོ་ཡོད།

cause of action  law གྱོད་རྩ། = ཞུ་སྦྱོར་བའི་ཁ་མཆུའི་གཞི་འཛིན་ས།

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།

caveat emptor  com ཉོ་ཟོན། = ཉོ་སྒྲུབ་མ་བྱེད་གོང་དངོས་ཟོག་གི་སྤུས་ཚད་འོས་འཚམ་ཇི་ཡོད་

ལྟ་ཞིབ་བྱ་དགོས་པའི་འགན་ལེན་ཡོངས་རྫོགས་ཉོ་མཁན་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཚོང་གི་རྩ་འཛིན།

cavity  med ཁོག་སྟོང༌།  = སོ་སྲིན་གྱིས་བཟས་པའི་ཀོང་སྟོང༌།

CD  xx སི་ཌི།	 འོད་སྡེར།	  = ཚངས་ཐིག་ལ་ཨིན་ཅི་བཞིའམ། ཡང་ན་སེན་ཀྲི་མི་ཊར་བཅུ་

གཉིས་ཙམ་ཡོད་པའི་འགྱིག་ཚི་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེར་གཟུགས་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་སྟེ། དེའི་སྟེང་དུ་

སྒྲ་དབྱངས་དང་། ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཡིག་ཆ་ལ་སོགས་པའི་གནས་འཕྲིན་ཁག་ལེ་ཟེར་འོད་མདངས་

བརྒྱུད་དེ་གྲངས་གནས་ཀྱི་གསང་ཨང་དུ་འཇུག་འགོད་ཀྱིས་ཀློག་བདེ་བའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་

འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

CD player  mech སི་ཌི་གཏོང་ཆས།	འོད་སྡེར་གཏོང་ཆས།	 = སི་ཌི་ནས་རོལ་དབྱངས་གཏོང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

cease-fire  mil མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག  = དམག་དཔུང་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་ཞི་མོལ་ཡོང་

ཐབས་སུ་དམག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན།

cecum  anat ལོང་སྟོད་ལུ་གུ་མགོ།  = དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་ཁྲག་ལོང་སྟོད་ཀྱི་མིང་

སྟེ། རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། ལོང་སྟོད་ལུ་གུ་མགོ་ནི་ཁྲག་ལོང་སྟོད་ཀྱི་མིང་སྟེ། དབྱིབས་
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འདྲ་བའི་སོ་ནས་བཏགས་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

ceiling fan  xx ཐོག་འཁོར།  = ཁང་པའི་ནང་ཐོད་ནས་ལྟེ་ཤིང་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་དེར་བསར་ཏེ་

མར་དཔྱངས་ཡོད་པ་གློག་ནུས་ཅན་གྱི་རླུང་གཤོག་གིས་རླུང་གཡོ་བར་བྱེད་པའི་རླུང་འཁོར་ཞིག

celebrity  adm ༡། མི་སྣ་གགས་ཅན།  = སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་གང་

ཟག ༢། སྙན་གགས།  = 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 equator  geog མཁའ་དབིངས་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག = སའི་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག་གི་ཁ་

ངོས་དང་མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལ་གཉིས་ཀྱི་སྣོལ་མཚམས་ལྡན་པའི་སོར་ཐིག་ཆེན་པོ་ཞིག

celestial mechanics  phys མཁའ་དབིངས་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། = འདི་ནི་བར་སྣང་དུ་

ཡོད་པའི་ཕུང་གཟུགས་གཉིས་སམ། གཉིས་ལས་མང་བ་ཡིས་ཕན་ཚུན་དུ་སྤེལ་བའི་འཐེན་

ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་གནས་པའི་ཕུང་གཟུགས་དེ་དག་གི་འགུལ་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར་

དཔྱད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་། སློབ་གཉེར་གྱི་སྡེ་ཚན་དུ་བཀོལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་ཡིན།

celestial sphere  phys མཁའ་དབིངས་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།

cell  biol ༡། ཕྲ་ཕུང་། = སྲོག་ཆགས་ཀུན་གྱི་གཟུགས་ཕུང་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩི་གཞི། chem 

༢། སེལ་མེ།  = གློག་འཁྲིད་གཤེར་རྫས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་སྣེའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་གློག་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

cell-coded signal molecule  boil ཕྲ་ཕུང་གིས་བརྡ་སྦྱོར་བས་པའི་བརྡ་འཕྲིན་འདུས་རྡུལ། 

= ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་བར་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྫས་ཤིག
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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་མོའ་ིརྐྱེན་པས་པགས་འོག་གི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གཉན་

ཁ་རྒྱས་ནས་གཏིང་ཟབ་པོར་སྐྲངས་པའི་ནད།

censor  jrn,adm སྟངས་འཛིན་པ།	ཞིབ་དཔོད་པ།  = དེབ་དང་། གསར་ཤོག གློག་བརྙན་སོགས་

སུ་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁའམ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གནད་དོན་ཡོད་

རིགས་ལ་ཁྲོམ་བསྒྲགས་ཆོག་མིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་མཁན།

censorship  jrn,adm སྟངས་འཛིན།	ཞིབ་དཔོད།		= དེབ་དང་། གསར་ཤོག གློག་བརྙན་སོགས་

ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

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་འགོད་

བྱེད་ཚུལ།

centaurus  phys སེན་ཊོ་རི་སྐར་ཁྱིམ། = ལྷོ་ངོས་ཕྱེད་གོ་ལར་གནས་པའི་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་

སྐར་ཁྱིམ་ཞིག

center post  mech དབུས་ཀ  = མོ་ཊའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལུས་སྨད་ལ་མཐུད་པར་བྱེད་ཅིང་སོ་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་དྲང་ཐིག་བརྟན་ཆའི་ཀ་བ།

central canal  neurosci. རྒྱུངས་སྦུབས། = རྒྱུངས་པའི་ནང་གཤེར་ཁུས་ཁེངས་པའི་སྟོང་ཆ།

central government  adm,pol དབུས་གཞུང༌།  = ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལས་གཞན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང༌།

central intelligence agency (CIA)  pol དབུས་གསང་བའི་ལས་ཁུངས། = སི་ཨཱའི་ཨེ་

རང་རྒྱལ་གྱི་གསང་རྒྱ་ཕྱིར་འགོག་བྱེད་ཐབས་ལ་བཀོད་འདོམས་དང་། ཕྱིའི་གསང་གནས་བསྡུ་

རུབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཨ་རི་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག

central nervous system  neurosci. དབང་རྩའི་མ་ལག་ལེ་བ། དབང་རྩའི་མ་ལག་དབུས་

མ།	 = ལུས་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཕལ་ཆེ་བར་འབྲེལ་མཐུད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་དབང་

རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས། ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག 

central sulcus  neurosci. དབུས་ཤུར། = ཀླད་ཆེན་མདུན་གྱི་འདབ་མ་དང་གཙུག་གི་འདབ་

མའི་དབྱེ་མཚམས་ཀྱི་ཤུར་ཁ།

centralization  adm,pol དབུས་སྡུད།  = དབུས་ཀྱི་དབང་འཛིན་བྱེད་པོ་གཅིག་རང་གི་སྟངས་
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འཛིན་འོག་སྡུད་ཚུལ།

centre (of a circle)  math སོར་ལེ།  = གཏན་ཚེག་ཅིག་ནས་སོར་མཐའི་གནས་རེ་རེའི་དབར་

གྱི་བར་ཐག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་གཏན་ཚེག་ལ་ཟེར།

centre of gravity  phys འཐེན་ཤུགས་ལེ་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་ལེ་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 ལེ་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 ལེ་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

centrioles  boil དཀིལ་སྦུག = ལྟེ་རྡུལ་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་

གནས་པའི་དབང་ཕྲ་མདོང་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

centripetal force  phys ལེ་བར་ཁ་ཕོགས་པའི་ཤུགས།  = སོར་ཐིག་སྟེང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གིས་ལྟེ་བའམ། འཁོར་མདའི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་པའི་ཤུགས།

centroid  phys གདོས་ཚད་ལེ་གནས།	 གདོས་ལེ། = 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།

centromere region  biol དཀིལ་ཁུལ། = ཕྲ་ཕུང་ཉིས་གྱེས་དང་བཞི་གྱེས་སྐབས་འཕང་སྐུད་

མཐུད་སའི་རིགས་རྫས་ཚོན་ཕུང་གི་གནས།

centrosome  boil དཀིལ་ཕུང་། = ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་སྦུ་གུ་ཆུང་ངུ་དག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་སའི་གནས།

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།

cerebellar folia  neurosci. ཀླད་སྙིང་ལེབ་སུལ། = ཀླད་སྙིང་གི་ཕྱི་ཤུན་ནང་ལོ་མ་དང་འདྲ་

བའི་ལྟེབ་སུལ་ཡོད་པའི་གནས་དེར་ཟེར་བ་ཡིན། ལྟེབ་སུལ་རེ་རེའི་དབར་ཤུར་ཁ་ཡོད་པ་དང་། 
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རྩ་བ་ཀླད་ཞོ་དཀར་པོས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་ནས་ཡོད།

cerebellum  anat ཀླད་སྙིང།  = མགོ་བོའ་ིཀླད་པ་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཡ་གྱལ་མགོ་བོའ་ི

རྒྱབ་ངོས་བདུད་སོའ་ིཐད་དུ་ཆགས་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང།

cerebral    = brain edema ལ་ལྟོས།

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་ཁག་འདེས་པ།	ཀླད་ཁག་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་གིབ་སྐོན།  = ལྷན་སྐྱེས་སུ་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་སྐྱོན་གྱི་རྐྱེན་པས་

ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་མགུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བ་དང་སྨྲ་བརྗོད་དཀའ་བའི་གྲིབ་སྐྱོན།

cerebral peduncle  neurosci. ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ། = རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་ཆེན་བར་འབྲེལ་མཐུད་

བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་གྱི་ཆུན་པོ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག

cerebro- vascular disease  neurosci. ཀླད་པའི་ཁག་རྒྱུན་གྱི་ནད། = ཀླད་ཆེན་ནང་ཁྲག་

རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་སྐྱོན་ཅན་

དུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་སྤྱིའི་མིང་།

cerebromeningitis  med ཀླད་སྐིའི་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་ལག་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།



146cerenkov effect

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།

certificate of deposit  com བཅོལ་འཛིན། = ཚོགས་སེར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་དངུལ་

ཁང་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་གི་དངུལ་འབོར་ཁ་གསལ་སྟོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

cerumen  physiol རྣ་སྐག		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་སལ་ཚིགས་ཀྱི་

ཡར་སྣེ་སྟེ། མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ།

cervix  anat མངལ་ཁ། = བུ་སྣོད་ཀྱི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་མངལ་ཁ་ལ་གོ་ཞིང་། དེ་ལ་

འདོམས་ཀྱི་བུ་གར་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡོད། ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་དེའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་

རུ་སོང་སྟེ་ཕྲུ་གུ་ཕྱིར་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

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 

cess  econ ས་གནས་སོ་ཁལ།  = ས་གནས་སོ་སོས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཁྲལ་ཞིག

cessation  adm,phil མཚམས་འཇོག  འགོག་པ།  = གནས་སྐབས་སམ་གཏན་དུ་འགོག་ཚུལ།

chain gang  pol ལགས་སྦེལ་བཙོན་ཤོག = བཙོན་ཁང་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་སུ་

ཕན་ཚུན་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་བཙོན་པའི་ཤོག་ཁག

chain of causation  phys རྒྱུ་རྐེན་ལུ་གུ་རྒྱུད། = འབྲས་བུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འབྲེལ་དུ་གནས་པའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་རིམ་པ་ཞིག

chain of title  law བདག་དབང་བརྒྱུད་སྦེལ། = ས་ཁང་ཕ་གཞིས་ཤིག་གི་དེ་སྔའི་བདག་པོ་ནས་

ད་ལྟའི་བདག་པོ་བར་དུ་བྱུང་བའི་བདག་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རིམ་པ།

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།

chain wrench  mech ལགས་ཐག་གཅུས་སྐམ།  = སྦུབས་དོང་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལྕགས་
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ཐག་གིས་དཀྲིས་ཏེ་བསྡམ་པའམ་གློད་པར་བྱེད་པའི་སྐམ་པ་ཞིག

chain-smoke  soc ཐ་མག་རྒྱུན་འཐེན།  = ཐ་མག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐེན་པ།

chain-smoker  soc ཐ་མག་རྒྱུན་འཐེན་པ།  = ཐ་མག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་འཐེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

chairman  adm ཚོགས་གཙོ།	 ཁི་པ།	  = ཚོགས་ཆུང་དང༌། ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

chairmanship  adm ཚོགས་གཙོའི་གོ་ས།	 ཁི་པའི་གོ་ས།  = སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཚོགས་པ་

གང་རུང་ཞིག་གི་ཚོགས་གཙོའི་གོ་གནས།

chalazion  med མིག་ལིབས་ཀི་སྐྲན།  = མིག་པགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་སྐྲན།

chamber of commerce  econ,com ཚོང་པའི་ལྷན་ཚོགས།  = ཚོང་དོན་ལས་རིགས་

ཐུན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་གོང་སྤེལ་དང་ཉེན་སྲུང་གཙོ་གཉེར་བྱེད་པའི་ས་གནས་ཚོང་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག

chambered nautilus  biol ཚང་ལྡན་མཚོ་དུང་། = ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷོ་མ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་གི་མུ་ཏིག་མདོག་ཅན་གྱི་སྐོགས་ཤུན་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འཁོར་འཁྱིལ་དབྱིབས་

ཅན་གྱི་ལུས་སྙི་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

champerty  law ཟ་མཐུན་གན་རྒྱ། = ཁྲིམས་གཏུགས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་རྗེས་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་འབབ་

ཀྱི་ཐོབ་ཆ་ཞིག་འཐོབ་ཆེད་དུ། ཁ་མཆུའི་ནང་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དང་། 

ཁ་མཆུ་རྩོད་མཁན་གྱི་བར་ལ་བཞག་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གན་རྒྱ་ཞིག

chancellor  edu རིགས་བདག  = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།

chancellor of exchequer  econ,com སྤྱི་མཛོད་བོན་ཆེན།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ཨིན་གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་དང་། ཁྲལ་འབབ་ཚོད་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་

གཙོ་གཉེར་བྱེད་མཁན།

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།

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་
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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

chaperon  soc སྲུང་སྐེལ་མ།  = སྨན་ཤར་ཞིག་མི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་སྐབས་རོགས་ཟླ་དང་ལྟ་སྐྱོང་

བྱེད་མཁན་གྱི་བུད་མེད་རྒན་པ་ཞིག

character generator  mech ཡིག་སྐྲུན་གློག་ཆས། = འོད་མདངས་འཆར་བའི་གློག་བརྙན་

ནང་འཇུག་རྒྱུའི་འགུལ་ཡིག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་སྲ་ཆས་སམ་མཉེན་ཆས་ཤིག

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་ལྡོག་ཤུགས་གཉིས་བྱུང་བ་

ཡིན། དེ་ལ་ཁ་དོག་གི་ཟུངས་དང་གློག་གི་ཟུངས་གཉིས་ཡོད།  ཁཿ དངོས་རྫས་སམ་ནམ་མཁའི་

ཁྱོན་ཞིག་ནང་གློག་ཟུངས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་འབོར།

charge conjugation  phys ཟུངས་རགས་བརེ་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 nurse  adm འགན་འཛིན་སན་ཞབས།  = སྨན་ཁང་གི་ལས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ལས་འགན་ཡོད་པའི་སྨན་ཞབས།

charge-sheet  law ཉེས་འཛུགས་ཁིམས་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	བོ་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་སོལ།  = 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་སྐོན།  = ཤ་གནད་དབྲལ་བའམ་བསྣད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

སྨུག་ཐིག་དང་ན་ཟུག་གཏོང་བ།

charlock  bot རི་སྐེས་པད་ཁ། = མེ་ཏོག་སེར་པོ་བཞད་ཅིང་གང་བུ་ཅན་ཞིག

chart  com གྱང་སྦྱར།	དཔེ་རིས།		= རེའུ་མིག་དང་། ཐིག་རིས། ཡང་ན་བཀོད་རིས་སོགས་ཀྱི་བཟོ་

དབྱིབས་ནང་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག

charter  law བཅའ་ཁིམས།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང༌། རྩ་འཛིན། འགྲོ་ལུགས་

འགྲོ་སྟངས་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལུགས་མཐུན་ཡིག་ཆ།

charter school  edu དམངས་བཙུགས་སློབ་གྲྭ།  = དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་གཙོས་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་ཁྲིམས་མཐུན་དུ་གསར་འཛུགས་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག

chassis  mech མ་སྒྲོམ།  = སྐྱེལ་འདྲེན་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་རིགས་སམ། ཡང་ན་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་

དང་མོ་ཊའི་གཞི་རྟེན་གྱི་སྒྲོམ་ཞིག

chat room  * ཁ་བརྡ་ཁང་།  = བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པའི་སྟེང་ཕན་ཚུན་བརྡ་འཕྲིན་འབྲི་རེས་ཀྱི་

འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་པའི་དྲྭ་རྒྱའི་ཆ་ཤས་ཤིག

chattel  econ སྤོ་རུང་རྒྱུ་དངོས། = སྣུམ་འཁོར་དང་གཡུང་དྭགས་སམ། ཡང་ན་ནང་ཆས་ལྟ་བུ་ས་

ཁང་ཕ་གཞིས་ལས་གཞན་པའི་སྤོ་བཞུད་རུང་བའི་སེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་རགས་པ།

chauvinism  psycho མཆོག་འཛིན་རིང་ལུགས།  = ཨ་འཐས་དང་ངར་ཤེད་ཆེ་བའི་སྒྲོ་འདོགས་

ཀྱི་ཞེན་འཛིན།

check in  com ཞུགས་ཐོ་འགོད་པ།  = མགྲོན་ཁང་སོགས་ལ་གནས་སྡོད་ཆེད་འབྱོར་ཐོ་འགོད་པ།

check out  com ཐོན་ཐོ་འགོད་པ།  = མགྲོན་ཁང་དང་གནས་གང་ཞིག་ལ་བསྡད་པའི་རིན་

འབབ་སྤྲད་དེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་པ།

checkoff  com གཅོག་འཐེན། = ལས་མིའི་གླ་ཆ་ནས་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོགས་མིའི་དོད་ཐད་ཀར་

གཅོག་འཕྲི་བྱེད་ཚུལ།

checkpoint  xx འགག་སོ།  = ས་མཚམས་སུ་འགྲུལ་པར་ཉེན་སྲུང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སའི་འགོག་

སྲུང་གི་འཇུག་སོའམ་འགག་ཅིག
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checks and balances  adm སྟངས་འཛིན་དང་དོ་མཉམ། དོ་མཉམ་སྟངས་འཛིན། = གཞུང་

གི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གཅིག་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དབང་ཆ་སྤྱོད་རིགས་འགོག་ཆེད། སྡེ་ཚན་

གཅིག་གིས་སྡེ་ཚན་གཞན་ཞིག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་

ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

cheer up  psycho སྤྲོ་སེམས་སྤེལ་བ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཤུགས་སམ་དགའ་སྤྲོ་སྣང་བ་སྐྱེད་

ཐབས་བྱེད་པ།

chef  xx མ་བན་ཆེན་མོ།  = ཆེད་ལས་མ་བྱན་ཏེ། ཟ་ཁང་ངམ་མགྲོན་ཁང་ནང་གི་མ་བྱན་གཙོ་བོ།

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་ཀི་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་ཀི་ནུས་པ།  = འདུས་རྫས་ཤིག་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 fertilizer  chem རྫས་ལུད།  = རང་བྱུང་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ལས་གཞན་པའི་རྫས་

འགྱུར་ལས་སྣོན་བྱས་པའམ། ཡང་ན་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་ལུད་ཅིག

chemical reaction  chem རྫས་ཀི་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།

chemistry  chem རྫས་སྦྱོར་རིག་པ།  = རྫས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་དང་། བསྲེ་སྦྱོར། ཁྱད་ཆོས། རྫས་ཀྱི་

རྣམ་འགྱུར་ལས་བྱུང་བའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདུས་རྡུལ་གྱི་

རིམ་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག

chemotherapy  med རྫས་བཅོས།  = དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲས་ནད་དང་། དེ་བཞིན་རིམས་

ནད། གཉན་ཁ། ནད་གཞི་གཞན་སོགས་རྫས་འགྱུར་སྨན་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤྱད་དེ་སྨན་བཅོས་བྱ་

ཐབས་ཤིག

cheque  acc,com ཅེག་འཛིན།  = དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་ཆོག་འཐུས་ཀྱི་འཛིན་ཞིག

chest  adm དངུལ་སམ།  = དངུལ་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་སོགས་བདག་ཉར་བྱེད་སའི་
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སམ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

chest freezer  adm སམ་འཁྱག  = སོ་ཡར་འདེགས་ཏེ་ཕྱེ་དགོས་པའི་སམ་གྱི་དབྱིབས་འདྲ་བའི་

འཁྱག་སམ་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་ཁིད།	 = དབང་ཚད་དང་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ། ཡང་

ན་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་པ།

chief executive officer (CEO)  com སྤྱི་ཁྱབ་འགོ་འཛིན། = ངེས་སྟོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་

འདོམས་འོག སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ནང་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་

སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་མི་སྣ།

chieftain  soc འགོ་པ།  = མི་སྡེའམ་རུས་སྡེ་ཞིག་གི་འགོ་པ།

chikungunya  med ཅི་ཀན་གུ་ནིཡ།  = ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨཕ་རི་ཀའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་

བའི་ནད་གཞི་གང་ཞིག་དུག་སྦྲང་ལས་འགོ་བའི་རུས་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་དང་མཚུངས་པ་ཞིག

chilblain  med འཁྱགས་ཤུ།  = གྲང་ངར་གྱི་རྐྱེན་པས་རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོ་དང་རྣ་གཤོག་བཅས་

ལ་བྱུང་བའི་ཟ་འཕྲུག་གི་ཚོར་བའམ་གཉན་ཁ་ཞིག

child abuse  soc བིས་པར་བརྙས་བཅོས།  = ཕ་མ་དང་ཉེ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་བྱིས་པར་ཚུལ་

མིན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་པ།

child labour  law བིས་པའི་ངལ་རྩོལ། = རྒྱུན་ལྡན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་ལོ་ཚད་

ཆུང་དྲགས་པའི་ཕྲུ་གུར་ལས་ཡུན་གང་པོར་བཀོལ་བའི་ངལ་རྩོལ།

child marriage  soc བིས་པའི་གཉེན་སྒྲིག  = གང་ཟག་ཅིག་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལོན་གོང་

ལུགས་མཐུན་ནམ་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ཐོག་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ཚུལ།

child support  econ བིས་པའི་འཚོ་དོད། = ཁ་གྱེས་པའི་ཁྱོ་ཤུག་གང་རུང་ནས་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་དོད་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབོར་རམ། ཡང་ན་དུས་གཅིག་ཏུ་

སྤྲོད་པའི་སྤོམ་དངུལ་ཞིག

child tax credit  econ བིས་པའི་ཁལ་ཆག = ལྟ་སྐྱོང་བྱ་དགོས་སའི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་

བོར་ཐོབ་པའི་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ།

childult  psycho བིས་པ་མི་རྒན།  = མི་རྒན་ལྟར་སྤྱོད་ཚུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་བྱིས་པ།

chill  med གང་ཤུམ།  = ཚ་བ་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གྲང་ཤུམ་མམ་འཁྱགས་ནས་འདར་

སིལ་ལངས་པ།
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chilli  bot སི་པན།	དམར་ཚ།	 	= གང་བུ་དམར་སེར་ནང་དུ་འབྲུ་སེར་ལེབ་མང་པོ་ཡོད་པ་སྣར་

སྣོམ་པས་མིིད་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་སོར་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་ཏ་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།

chive  bot ཀེའུ་ཚལ།  = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་སོག་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་ཀི་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 སྐ་རྦབ་ཀི་ནད།  = ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཁྲག་གི་དམར་ཆ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

chlorophyll  biol ལྗང་རྫས། = འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ་ལ་མཁོ་བའི་ཉི་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་བཟུང་ཉར་བྱེད་

མཁན་གྱི་ཚོན་རྫས་རྩི་ཤིང་དང་། ཆུ་བལ། ཕྲ་སྲིན་བཅས་ཀྱི་ནང་ལྡན་པ་ཞིག

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 སྐ་རྦབ་ཀི་རིགས།  = ལུས་ཟུངས་ཞན་སྟབས་པགས་པའི་མདོག་ལྗང་སེར་དུ་

འགྱུར་བའི་སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག
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choke  med བརྣངས།  = དབུགས་སུབ་པའམ་མིད་པ་འགག་པ།

cholecystitis  med མཁིས་སྣོད་གཉན་ཁ།  = མཁྲིས་རྡོའ་ིརྐྱེན་གྱིས་མཁྲིས་སྣོད་ལ་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པའི་ནད།

cholelithiasis  med མཁིས་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 ཁག་མཁིས།  = 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།

cholesterol  med མཁིས་ཞག = མཁྲིས་པའི་རྫས་ལས་ཟགས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྨེན་བུའི་གཤེར་ཁུ་

སྣུམ་ངད་ཆེ་ལ་ནང་ཁྲོལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཁྱབ་པ་ཞིག

chopping board  xx གཙབ་གདན།  = སྔོ་ཚལ་དང་ཟས་རིགས་གཞན་སོགས་གཏུབ་སའི་

པང་ལེབ།

chord  math རྒྱུད་ཐིག  = སརོ་མཐའི་སྟེང་གི་གནས་གང་རུང་གཉིས་མཐུད་པའི་ཐིག་དུམ་ལ་ཟེར།

chorea  med ཕྲིག་པ། = གཙོ་བོ་གདོང་དང་ཡན་ལག་སོགས་རང་གར་འདར་འགུལ་བྱེད་པའི་

ནད་རྟགས་ལྡན་པའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ནད་རིགས་ཤིག

chorion  biol མགོ་ཆུའི་ཕི་ཤུན། ཤ་མའི་ཕི་སྐི།	= མགོ་ཆུའི་ཤུན་པ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་

ཕྱི་མ། ཡང་ན། སྦྲུམ་སྲིང་གི་མཐའ་སྐོར་ན་ཆགས་པའི་ཤུན་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱི་མ།

chorionic villi  biol མགོ་ཆུའི་ཕི་ཤུན་ཟེ་སྤུ། ཤ་མའི་ཕི་ཤུན་ཟེ་སྤུ།	= མགོ་ཆུའི་ཕྱི་ཤུན་གྱི་

ནང་ངོས་སུ་མཛུབ་མོ་ལྟར་ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་དག་གི་མིང་།

chorionic villus sampling  biol ཤ་མའི་ཕི་ཤུན་ཟེ་སྤུ་བརག་ཐབས། = མངལ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་

གུར་རིགས་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཡོད་མིན་འཚོལ་བའི་བརྟག་ཐབས་ཤིག

choroid  biol རྩ་སྐི། = མིག་འབྲས་ཀྱི་ཕྱི་སྐྱི་དང་དྲྭ་སྐྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་མིག་འབྲས་ཀྱིི་

རྩ་སྦུག་གི་སྐྱི་མོ་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཅན་ཞིག

choroid plexus  neurosci. གཤེར་སྐྲུན་ཀླད་སྐི། = ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག ནང་དུ་གཤེར་

ཁུས་ཁེངས་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཁྲག་རྩ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོས་གཡོགས་པའི་སྐྱི་པགས་ཀྱིས་བཏུམས་ཤིང་། 

འདིས་ཀླད་རྒྱུངས་གཤེར་རྫས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

christen  rel ཡེ་ཤུའི་ཆོས་མིང་འདོགས་པ།  = ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སུ་ཐོག་མར་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་

བོ་ཞིག་ལ་མིང་འདོགས་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བྱེད་པ།
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christening  rel ཡེ་ཤུའི་ཆོས་མིང་འདོགས་པའི་ཆོ་ག  = ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སུ་ཐོག་མར་

ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་མིང་འདོགས་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག

chromatic aberration  phys ཚོན་མདོག་རབ་རིབ།  = དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་འདྲ་

མིན་རྣམས་མདོ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་སྣང་བརྙན་གྱི་ཁ་དོག་འཁྲུགས་

པའི་སྐྱོན།

chromatids  biol ཚོས་ཀི་ཉག་མ།	ཚོས་སྐུད། = རིགས་རྫས་ཚོས་ཕུང་གི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་གི་

ནང་ཡོད་པའི་ཐག་སྐུད་རྐང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག དེ་དག་ཕན་ཚུན་སེན་

ཀྲོ་མེ་རེ་རྐྱང་པས་སྦྲེལ་བ་དང་། ཕྲ་ཕུང་དུམ་བུར་གྱེས་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་བྲལ་ནས་རིགས་

རྫས་ཚོས་ཕུང་རང་ག་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

chromatin  biol ཚོས་རྫས་དྲུ་གུ། = ཌི་ཨེན་ཨེ་དང་། ཨཱར་ཨེན་ཨེ། དེ་བཞིན་སྤྲི་དཀར་སྣ་ཚོགས་

ལྡན་པའི་རིགས་རྫས་ཚོས་ཕུང་གྲུབ་ཆར་གྱུར་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག

chromo- sphere  phys ཚོས་ཁམས་གོ་ལ། = སྐར་མ་ཞིག་གི་འོད་ཀྱི་གོ་ལའི་མཐའ་སྐོར་དུ་

ཆགས་པའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འོད་མདངས་འཚེར་བ་ཞིག

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་སོ་ནས་སིམ་འཐེན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཚོས་དང་འདུས་

རྫས་གཞན་ནང་ཁ་དོག་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

chromosome  biol ཚོས་ཕུང་།	རིགས་རྫས་ཚོགས་ཕུང་།	= སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ནང་

གི་བཀོད་དབྱིབས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་འདུས་རྡུལ་རྐྱང་པ་ལྡན་པ་ཞིག

chronic  med གཅོང་ནད།  = ནད་དང་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་བཅོས་ཐབས་དཀའ་བ།

chronological age  biol ན་ཚོད། = སྐྱེས་པ་ནས་ལོ་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་པའམ་གནས་པའི་དུས་ཡུན།

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།	 དང་སོང་མེ་ཏོག	 	= ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩ་རིགས་སྤུ་

འཇམ་ཐར་ཐོར་ཅན། སྨད་ཆའི་ལོ་མ་རྐང་རིང་ལ་ཞེང་ཆུང་བའི་སོར་ནར་དབྱིབས། སྐྲ་ཤད་ཀྱི་

སོ་ལྟར་གས་པ། སྟོད་ཆའི་ལོ་མ་ཕལ་ཆེར་རྐང་མེད་པ། སྡོང་པོའ་ིརྩེར་མེ་ཏོག་གདུགས་འཁྱིལ། 

འདབ་རིམ་རྐྱང་པ་ཤར་བ། ཕལ་ཆེ་བ་སེར་པོ་ཡིན།

chutney  xx སྤོད་ཡ།  = ཤིང་ཏོག་གམ་ཚལ་གྱི་རིགས་དང་ཚུའུ། ཤ་སྨན། ཀ་ར་སོགས་བསྲེ་སྦྱོར་
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བྱས་ཏེ་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་སྤེལ་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་སྤོད་རྫས་ཤིག

cibophobia  psycho ཟས་འཇིགས།  = ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུའམ་ཟས་རིགས་ལ་འཇིགས་པའི་སྣང་བ།

ciliary body  biol གཟི་དབིབས་ཕུང་པོ། = གཙོ་བོ་རྫི་མའི་དབྱིབས་ཅན་ཤ་གནད་ལས་གྲུབ་

པའི་མིག་གི་ཆ་ཤས།

ciliary muscle  biol གཟི་དབིབས་ཤ་གནད། = མིག་སྤྲིན་དང་མིག་གི་དྭངས་གཟུགས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུས་པའི་བར་ན་གནས་ཤིང་། མིག་གི་དྭངས་གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་འགྱུར་ལྡོག་དང་རྒྱང་

ཐག་ཉེ་རིང་སོ་སོར་ཡོད་པའི་དངོས་གཟུགས་ལ་མིག་ཅེར་ཐུབ་པ་བྱེད་མཁན་ཏེ། སོར་དབྱིབས་

དང་ཐད་རྒྱུག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་རྩ་རྒྱུས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་མིག་གི་རྫི་དབྱིབས་ཕུང་པོའ་ིཤ་

གནད།

cinematography  cine བརྙན་ལེན་སྒྱུ་རྩལ།  = གློག་བརྙན་པར་ལེན་དང་འོད་མདངས་བཀོད་

སྒྲིག་གིས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག

cinephile  cine གློག་བརྙན་དགའ་ཞེན་ཅན།  = གློག་བརྙན་བལྟ་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའམ་ཞེན་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

cingulate cortex  neurosci. སྐེ་རགས་ཀླད་ཤུན། = ཀླད་ཤུན་གྱི་དབུས་དང་ཀླད་ཟམ་གྱི་སྟེང་

དུ་ཡོད་པའི་སྐེ་རགས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་དང་། ཤུར་ཁའི་གནས་བཅས་ཚུད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག

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།

circadian rhythm  biol ཞག་འགོས།	ཉིན་ཞག་འཁོར་འགོས།	= ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་

ནང་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཁོར་འགྲོས་སམ་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་སྟངས། དེ་ཡང་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ཉིན་

མཚན་ལྟ་བུའི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།

circinate  bot མས་འཁྱིལ།  = ལྡུམ་པ་ོརེ་རལ་གྱི་ལ་ོམ་ལྟ་བུ་རྩེ་མ་ོནས་ཐུར་དུ་འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས།

circle  math སོར་དབིབས།  = གཏན་ཚེག་ཅིག་དང་བར་ཐག་རིང་ཐུང་མཉམ་པའི་ས་ནས་ཚེག་
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མང་པོ་མཉམ་དུ་མཐུད་དེ། སོར་སོར་གྲུབ་པའི་ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་སོར་མོ་ཞིག་ལ་ཟེར།

circuit court  law སྐོར་སྐོད་ཁིམས་ཁང་། = རང་གི་དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པའི་ས་

ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག

circuit judge  law སྐོར་སྐོད་ཁིམས་དཔོན། = དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་དུ་མངའ་ཁུལ་ཞིག་གི་

ནང་ཁྲིམས་ཁང་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག

circular  adm བརྡ་ཐོ།	བརྡ་ཁྱབ།	  = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཡོངས་ཁྱབ་སུ་བཀྲམས་

པའི་བསྒྲགས་ཡིག་གམ་བརྡ་ཐོ།

circular motion  phys སོར་སྐོད།  = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གིས་སོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ལམ་ཞིག་

བརྒྱུད་ནས་བགྲོད་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

circular region  math སོར་དབིབས་ཀི་ཁུལ།  = སོར་དབྱིབས་དང་དེའི་ནང་ཁུལ་མཉམ་

བསྡེབས་ཀྱིས་བྱུང་བའི་ཁུལ་དེ་ལ་ཟེར།

circulation  Jrn ༡། ཁྱབ་སྤེལ།  = བརྙན་དེབ་བམ་ཚགས་པར་ལྟ་བུའི་དུས་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱེད་ཚུལ།   ༢། འགེམས་འབོར། = ཚགས་པར་རམ་དུས་དེབ་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་གྲངས་

འབོར།

circulatory system  med འཁོར་སྐོད་མ་ལག  = ལུས་ཀྱི་ཁྲག་སོགས་འཁོར་ཅིང་རྒྱུ་བར་བྱེད་

སྟངས་དང་རྒྱུན་འཁོར་གྱི་འགྲོ་ལུགས།

circumcenter  phys ཕི་ཁྱིམ་དབུས་ཚེག = ཕྱི་སོར་གྱི་དབུས་ཏེ། དེ་ཡང་སོར་ཐིག་ཅིག་གི་ནང་

ངོས་སུ་ཟུར་དུ་མ་ཡོད་པའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཀྱི་ཕོྱགས་གང་རུང་གཉིས་ནས་ཡོང་བའི་ཟུར་ཚད་

དགུ་བཅུའི་ཐིག་གཉིས་འཕྲད་སའི་ཚེག་དེར་གོ་དགོས།

circumcentre  math ཕི་ལེ།  = ཟུར་གསུམ་མའི་དྲང་འཕྱང་མཉམ་བགོད་ཐིག་གི་སྤྱི་གནས་དེ་

ལ་ཟེར།

circumcentre of triangle  math ཟུར་གསུམ་མའི་ཕི་ལེ།  = ཟུར་གསུམ་མའི་དབྱིབས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་མཐའ་གསུམ་ལ་དྲང་འཕྱང་མཉམ་བགོད་ཐིག་རེ་རེ་འགོད་སྐབས། དྲང་ཐིག་

གསུམ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བའི་སྤྱི་གནས་དེ་ལ་ཟེར།

circumcircle  phys ཕི་ཁྱིམ་སོར་ཐིག = ངོས་ཟུར་དུ་མ་ཅན་གྱི་དབྱིབས་གཟུགས་ཤིག་གི་ཟུར་

སྣེ་ཚང་མའི་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་པའི་སོར་ཐིག

circumference  math མཐའ་འཁོར་རིང་ཚད། མུ་ཁྱུད།  = སོར་དབྱིབས་ཤིག་གི་མཐའི་རིང་

ཚད་ལ་ཟེར།

circumnavigation  his སྐོར་འགྲུལ།  = མཚོ་ཐོག་གམ་གནམ་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་ངམ་གླིང་
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ཕྲན་སོགས་ལ་སྐོར་ནས་འགྲུལ་རྒྱག་པ།

circus  sport སྒྱུ་རྩེད་འཁབ་སྟོན།  = དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་དུད་འགྲོ་དང་མིའི་སྒྱུ་

རྩལ་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་ལྟད་མོ།

cirrhous  bot ཞགས་འཁྱིལ།  = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཕྲ་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་ལྟར་འཁྱིལ་བ།

citation  ༡། adm,lit ཀཿ ལུང་འདེན།  = ཁུངས་ལུང་འདྲེན་པའི་བྱ་གཞག ཁཿ ཆེ་བསྟོད། ཆེ་

བརོད།  = 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

citizen journalism  Jrn མང་ཚོགས་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = དམིགས་བསལ་དྲ་ཚིགས་

ཀྱི་ཟིན་ཐོ་དང་དེ་མིན་དྲ་རྒྱ་གཞན་གྱི་ངོས་སུ་ཆེད་ལས་མིན་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་མི་མང་དཀྱུས་

མ་རྣམས་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་དང་བརྙན་པར། གློག་བརྙན་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་དང་། འགྲེམས་སྤེལ། 

དཔྱད་ཞིབ་བཅས་བྱེད་པའི་ལས་དོན།

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 གོང་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

city bicycle  trans གོང་ཁྱེར་རྐང་འཁོར།  = གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲང་ལམ་ལ་དུས་ཐུང་གི་འགྲུལ་

བཞུད་སྐབས་བརྟན་ཆ་དང་འགྲོ་བདེའི་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་རྐང་འཁོར།

city bus  trans གོང་ཁྱེར་སྤྱི་འཁོར།  = གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྤྱི་

སྤྱོད་རླངས་འཁོར།

city fathers  soc,ca གོང་སྡེའི་རྒན་པོ།  = ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་

གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ཞིག་གི་དཔོན་རིགས།

civic right  pol,law སྤྱི་དམངས་ཀི་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༌།

civic sense  soc སྤྱི་དམངས་འདུ་ཤེས།  = མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ས་དང་གཞུང་ལམ་

སོགས་སྤྱི་པའི་ཅ་དངོས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པའི་བཟང་སྤྱོད།
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civics  pol,law ཆབ་འབངས་རིག་པ།  = ཆབ་འབངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་

སྐོར་གྱི་རིག་གནས།

civil disobedience  pol མང་རྒོལ།	སྤྱི་མང་བཀའ་ལོག	 = སྤྱི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ལམ་

འགོག་རྒོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཆེད་མངགས་གཞུང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་

གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ།

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 law  pol,law	དམངས་ཁིམས།	སྤྱི་དམངས་ཁིམས་ལུགས།	 = ཆོས་ལུགས་དང་དམག་དོན། 

དེ་བཞིན་ནག་ཅན་པའི་ཁྲིམས་སོགས་དང་མི་འདྲ་བར་ཞི་བའི་མི་སེར་སེར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་

གཅོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཤིག

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་

ཁེ་དབང་ཁག

civil servant  adm སྤྱི་དམངས་སི་ཞུ་བ། ཞི་བའི་སི་ཞུ་བ།  = དམག་ཞབས་མིན་པའི་གཞུང་

གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་པ།

civil service  adm སྤྱི་དམངས་སི་ཞུ།	 ཞི་བའི་སི་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།

civilization  pol སིད་པའི་དཔལ་ཡོན།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཡུལ་སྡེ་སོ་སོར་རིག་གནས་དང་། 
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ལག་རྩལ། སྒྱུ་རྩལ་སོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རིམ་པ།

claimant  adm,law	ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་པ།	ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན།	 = ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྩོད་

ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

clamp  mech	 སྐམ་འཛིན།	  = མིའི་རྩོལ་བ་ལ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་དེ་ཉིད་ཀྱི་

འགྲམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་ནང་དངོས་ཟོག་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

clan  his,soc	རུས།	ཚོ་བ།		= ཕལ་ཆེ་བར་གཉེན་ཉེ་དུའི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་མི་སྡེ།

claptrap  soc སྟོང་བཤད།  = དམངས་ལ་ཡིད་འགུལ་ཐེབས་སུ་འཇུག་པའམ། དགའ་བསུ་ཐོབ་

བྱེད་དུ་ཤོད་པའི་ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པ་དང་། ཟོག་རྫུ་ཅན་གྱི་གཏམ་བཤད།

claque  pol,soc ༡། ཐལ་མི། = འཁྲབ་སྟོན་ནམ་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒྲ་སྒྲོག་

བྱེད་དུ་གླས་པའི་མི་ཚོགས།   ༢། གཅམ་མི། = རང་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་གཞན་ལ་ངོ་བསྟོད་དམ། 

གཅམ་བུ་སྒྲོག་མཁན་གྱི་མི་ཚོགས།

class action  law སྡེ་ཚབ་གཏུག་བཤེར། = སྡེ་ཁག་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་ཏུ་སྡེ་ཁག་ཆུང་བའམ། 

ཡང་ན་གང་ཟག་སེར་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་སར་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའམ། དག་འབུད་བྱེད་པ།

class conflict  soc གལ་རིམ་འགལ་ཟླ།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས་མི་

འདྲ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གྲལ་རིམ་མི་འདྲ་བའི་དབར་གྱི་འཐབ་རྩོད།

class conscious  soc གལ་རིམ་འདུ་ཤེས། = རང་ཉིད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་བྱེ་བྲག་པ་གང་དུ་

གཏོགས་པའམ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་སྣ་ཚོགས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་གོ་རྟོགས་ཁ་གསལ་

ཡོད་པ།

class interval  math བར་ཚོ།  = གཞི་འཛིན་སའི་གྲངས་ཐོ་རྣམས་ཚན་པར་བསྒྲིལ་བའི་ཚན་

པ་རེ་རེ་ལ་ཟེར།

class size  math འཛིན་གྲྭའི་ཚད། = དེ་ནི་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེའི་ནང་ཆ་སྙོམས་སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་

ཡོད་པའི་དོན་དང་། དེ་ནི་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་ཚད་ལ་འཛིན་གྲྭའི་གྲངས་ཚད་

ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེས་བགོས་ནས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

class struggle  pol,soc གལ་རིམ་འཐབ་རྩོད།  = མ་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དབང་འཛིན་གྲལ་རིམ་དང་། ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་དབར་གྱི་འགོག་ཏུ་མེད་པའི་ཁེ་ཕན་གྱི་

འགལ་ཟླ།

class warfare  soc གལ་རིམ་འཐབ་རྩོད། = དཔལ་འབྱོར་རམ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་གྲལ་རིམ་

དབར་གྱི་རྩོད་རྙོག

classified  adm གསང་རྒྱ་ཅན།  = ཡིག་ཆའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསང་
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རྒྱ་ཅན་ཏེ། དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་མཐོང་ཐོས་མི་ཆོག་པ་ཞིག

classified adm,com རིགས་འབེད་ཁྱབ་བསྒྲགས། = ཚགས་པར་རམ་དུས་དེབ་ཀྱི་ནང་རིགས་

གཅིག་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིག་འབྲུ་ཆུང་ངུའི་ཐོག་བཀོད་པའི་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཐུང་ངུ་ཞིག

classify  adm སྡེ་ཚན་དུ་དབེ་བ།  = དངོས་པོ་སོ་སོའ་ིརིགས་གཞིར་བཟུང་གིས་ཚན་པ་དབྱེ་བ།

classmate  edu འཛིན་གོགས།  = སློབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་

སློབ་ཕྲུག་གཞན།

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།

clean chit  law དཀར་འདོན།  = ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཀྱི་དྭོགས་གཞི་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་

ལ་ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པའི་བཀའ་རྒྱ།

clean cut  xx ཁམས་གཙང་མ།  = མཐོང་ཚུལ་ལ་ལྟ་བཟོ་དོད་ཅིང་བློ་ངོར་འཇུག་བདེ་བ།

clean hands  soc ལག་པ་གཙང་མ། = དམིགས་བསལ་དུ་ལོག་རྔན་ལེན་པའམ་དངུལ་གྱི་

གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ནག་ཉེས་ཀྱིས་མ་འགོས་པ།

clean out  * ༡། གཙང་རྐང་བཟོ་བ།  =  ཅ་དངོས་ཤིག་གི་ནང་ངོས་ཧ་ཅང་གཙང་མ་བཟོས་པའི་

བྱ་གཞག ༢། སྟོང་རྐང་བཟོ་བ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཅ་དངོས་སམ་རྒྱུ་ནོར་ཆ་ཚང་རྐུ་བའམ་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

clearway  trans ཤར་སྐོད་འཁོར་ལམ། = སྣུམ་འཁོར་སོགས་བཀག་སྡོད་མི་ཆོག་པའི་

གཞུང་ལམ།

clematis tibetana  bot དབི་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 བམས་བརྩེའི་བཟོད་ཡངས། ཉེས་པ་ཆག་ཡང༌།  = ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའི་

དབང་ཚད་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ནག་ཅན་བཙོན་པ་ཞིག་གི་ཉེས་ཆད་ཡང་དུ་

གཏོང་པ།
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clexit  pol ཁོར་ཡུག་ཕིར་འཐེན།  = རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་གྲོས་མཐུན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་

ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་པ།

cliché  lit,ling གོ་དོན་ཉམས་ཟད།  = ཚིག་ཚོགས་སམ་བརྗོད་པ་གང་ཞིག་བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་

བྱས་ཏེ་གོ་དོན་ཉམས་པའམ་དོན་མེད་དུ་གྱུར་བ།

client  ༡། law (ཁ་མཆུ་སོགས་ཀི་)	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།

client state  pol གཞན་ལོས་རྒྱལ་ཁབ། = དཔལ་འབྱོར་དང་། ཆབ་སྲིད། དམག་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

སོགས་གཞན་ལ་བརྟེན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ།

climate change  environ གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག  = གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་བ་

འགྲོ་ཚུལ།

climate control  geog ཚ་གང་སྟངས་འཛིན། = མོ་ཊའི་ནང་ཚ་གྲང་བརྗེ་སྒྱུར་དང་རླུང་རྒྱུད་

གཏོང་བྱ་བྱེད་ཀྱི་མཐེབ་གནོན་ནམ་ལག་ཀྲབ་ཅིག དེས་གྲང་གློག་དང་། རླུང་སོ། ཚ་གློག་བཅས་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

climatology  environ གནམ་གཤིས་དཔད་རིག  = གནམ་གཤིས་ལ་དཔྱད་པའི་ཚན་རིག

climber  bot འཁི་ཤིང།  = གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

clip  jrn བརྙན་དུམ། = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་གློག་བརྙན་ནས་བཏོན་པའི་ལས་རིམ་གྱི་དུམ་བུ་ཐུང་

ངུ་ཞིག

clique  pol ཤོག་ཁག	རུ་ཚོགས།	  = དམིགས་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་སོགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོའ་ི

དཔུང་ཁག

clitoris  anat བ་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

cloakroom  xx དོ་བཅོལ་ཁང་། = མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སོགས་སུ་འཕྲལ་སེལ་དོ་ཆས་དང་

ཐུམ་སྒྲིལ་བཅོལ་སའི་ཁང་མིག

clockwise  astrol,astron ནང་སྐོར།  = སྐོར་བ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་བའི།

cloning  biol ཁུ་ལོན་བརྒྱུད་སྤེལ།	ངོ་འད་རིགས་སྐྲུན།	= ཕ་མ་གཉིས་འཚོགས་མི་དགོས་པར་

གཞི་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་གཅིག་རང་ནས་དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ངམ། ཕྲ་ཕུང་གི་

ཚོགས་སམ། ཡང་ན་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་གསར་སྐྱེད་བྱེད་ཐབས།

closed circuit television (CCTV)  mech སྦས་ལམ་བརྙན་འཕྲིན། འཁོར་ལམ་བརྙན་
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འཕྲིན། = བརྡ་འཕྲིན་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་མ་སྲིང་བར་གཙོ་བོ་བདེ་འཇགས་

དང་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་མ་ལག་ཅིག

closed figure  math ཟུམ་དབིབས།  = དབྱིབས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་མགོ་མཇུག་གཉིས་ཀྱི་

སྣེ་ཚེག་གཅིག་ཐོག་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

closed question  pol དམ་དི། = ཚིག་རྐང་གཅིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཉུང་ངུ་གང་རུང་ཞིག་གི་

ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་ཐུབ་པའི་དྲི་ཚིག དཔེར་ན། རེད་དང་མ་རེད། ཡིན་དང་མིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

closed universe  phys ཚད་ངེས་འཇིག་རེན་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།

closing ceremony  adm མཇུག་སྡོམ་མཛད་སོ།  = བྱེད་སོའམ་ལས་དོན་ཞིག་མཇུག་བསྡུ་བའི་

ལས་རིམ།

closing statement  acc མཐའ་སྡོམ་བརོད་པ། = ཁྲིམས་སའི་ཞིབ་དཔྱོད་སྐབས་ཁྲིམས་རྩོད་

པས་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་མཐའ་སྡོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་བརྗོད་ཚིག

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།

closure property  math བསྡུ་སོལ།  = ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་གྲངས་གང་རུང་གཉིས་བརྩི་སྐབས་

རྩིས་འབྲས་དེ་ཉིད་ཚོགས་དེའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་ཟེར།

clotting  biol	ཁག་འཁྱག་པ།	ཁག་ལིང་ཆགས་པ།	= རྙོག་འཛིངས་ཅན་གྱི་དངོས་ཁམས་དང་

རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་འགྲིམས་པ་བརྒྱུད། མཐར་ཁྲག་གི་གཤེར་ཁུ་དེ་ཁྲག་ལིང་

ངམ་ཁྲག་ཤའི་ངོ་བོར་སྲ་འགྱུར་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར།

cloud chamber  phys རླངས་སམ།	སྤྲིན་ཁང་།	= ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་གྱི་གཡོ་འགུལ་བརྟག་པའི་

ཡོ་ཆས་ཤིག

cloudburst  geog སྤྲིན་འཐོར། = གློ་བུར་སྤྲིན་པ་གས་ཏེ་ཆར་པ་ཤུགས་ཆེ་འབབ་པ།

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།
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club chair  xx འབོལ་སྟེགས། = རྒྱབ་ངོས་དམའ་ཞིང་ལག་སྙེ་ཅན་གྱི་ངལ་གསོ་རྐུབ་བཀྱག་

འབོལ་པོ་ཞིག

clue  law,edu ཁུངས་སྣེ།  = ནག་ཉེས་སམ་ལོག་གྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཕུགས་རྩ་རྟོགས་པར་

ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ།

cluster of galaxies  phys དགུ་ཚིགས་ཚོམ་བུ། = བར་སྣང་སྟེང་སྐར་མའམ་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་ཚོ་

ཁག་ཕན་ཚུན་སོ་སོའ་ིའཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པ་དང་། སའི་གོ་ལར་གནས་

པའི་ཉམས་ཞིབ་པར་སྐར་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་པའི་ཚོམ་བུ་གཅིག་ལྟར་མངོན་

གྱི་ཡོད།

clutch  mech འཇུ་འཛིན། = འདྲེན་ཆས་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་བར་ཁ་འབྱེད་པས་མོ་ཊའི་

སོ་འཁོར་བརྗེ་སྒྱུར་འཇུག་པ་དང་། དེ་རྗེས་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་དང་འདྲེན་ཆས་ཀྱིས་སླར་ཡང་སོ་

འཁོར་ཁ་སྤྲོད་འཇུག་པས་མྱུར་ཚད་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

clutch pedal  mech འཇུ་འཛིན་རྐང་ཀྲབ། = མོ་ཊའི་འཇུ་འཛིན་གྱི་བྱ་བར་འཇུག་པར་བྱེད་

པའི་རྐང་ཀྲབ་ཅིག

clutch shaft  mech ནུས་འདེན་འཁོར་མདའ། འཇུ་འཛིན་འཁོར་མདའ།	= འཇུ་འཛིན་ནས་

སོ་འཁོར་སམ་ཆུང་གི་ནང་དུ་འཁོར་ཤུགས་འདྲེན་པའི་འཁོར་མདའ།

co-education  edu ཟུང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན།  = འཛིན་ཁང་ངམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གཅིག་གི་ནང་

ཕོ་མོ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང༌།

co-opt  adm ཚོགས་འདེམས་བེད་པ།  = ཚོགས་མི་ངོ་ཡོད་ནས་རྒྱུན་ལས་ལྟ་བུའི་ཚོགས་མིར་

མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱེད་པ།

co-prime  math ཕན་ཚུན་རྒྱུ་གངས།  = གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བགོད་གྲངས་སུ་ ༡ མ་གཏོགས་སྤྱིའི་

བགོད་གྲངས་མེད་པའི་གྲངས་ལ་ཟེར།

coach  edu སྦྱོང་ཁིད་པ།  = གཞན་ལ་རྩེད་རིགས་དང་སློབ་ཚན་གང་རུང་བསླབས་ཏེ་ནུས་རྩལ་

གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་དོན་གཉེར་བའི་གང་ཟག

coaching  * ཟབ་ཁིད།	སྦྱོང་ཁིད།  = ཉམས་མྱོང་ཅན་ཞིག་གིས་རྩེད་འགྲན་པའམ་ཡིག་རྒྱུགས་

གཏོང་མཁན་ལྟ་བུར་གྲ་སྒྲིག་ཆེད་རམ་འདེགས་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལམ་སྟོན་སྤྲོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག

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།
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coalition government  adm,pol མཉམ་སྡེབ་སིད་གཞུང་། = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཉིས་

སམ་གཉིས་ལས་མང་བའི་ཚོགས་མི་ལྡན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག

coast guard  pol མཚོ་ཁའི་མལ་ཚེ་བ། = མཚོ་ཐོག་ནས་ནག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་འགོག་ཐབས་

དང་། མཚོ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མིར་ཉེན་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་མཁན།

cocaine  xx ཀོ་ཀེན། = ཀོ་ཀ་ཞེས་པའི་ཤིང་ཕྲན་དེའི་ལོ་མ་དང་ལྕུག་ཕྲན་གྱི་རྩི་བཅུད་དྭངས་མ་

སྟེ། སྦྲིད་སྨན་དང་མྱོས་བྱེད་སོགས་ལ་སྤྱོད་པའི་རྫས་ཤིག

coccyx  physiol གཞུག་ཆུང༌།  = སལ་ཚིགས་ཀྱི་མ་སྣེའི་རུས་པ་ཝ་གདོང་ཟེར་བ་དེའོ།

cochlear nucleus  neurosci. དུང་འཁྱིལ་ཚོམ་བུ། = ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་ཚོའི་ཀླད་ཞབས་ནང་

ཡོད་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་མིང་། འདི་གཉིས་ཀྱིས་སྣ་སྦུག་ནས་ཐོན་པའི་

སྒྲའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་སླར་ཡང་ཀླད་ཞབས་ནང་ཡོད་པའི་

ཐོས་བྱེད་ཀྱི་གནས་གོང་མ་ཚོར་གཏོང་གི་ཡོད།

cocoa  bot ཀོ་ཁོ།  = འདི་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའི་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་སོང་

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།

codicil  law ཁ་སྐོང་ཁ་ཆེམས། = སྔར་བཞག་ཟིན་པའི་ཁ་ཆེམས་ལ་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་གི་ཟུར་

མཆན།

codicology  xx མ་དཔེ་དཔད་རིག  = མ་དཔེའི་རིགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

codon  biol རིགས་རྫས་རྐང་བརྡ། = རིགས་རྫས་ནང་མ་རྐང་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྩི་གཞི་ཞིག་

སྟེ། འདིས་སྤྲི་དཀར་སྦྱོར་སྡེབ་སྐབས་ཨེ་མི་ནོ་སྐྱུར་རྫས་ངེས་ཅན་ཞིག་སྤྲི་དཀར་དེའི་ནང་གི་

འདུས་རྫས་ཀྱི་གནས་སམ། གོ་ས་གང་དུ་སྡོད་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

coelacanth  biol ཉ་སལ་ཚེར་ཅན། = སལ་རུས་ཁོག་སྟོང་དང་ཤ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉ་གཤོག་ཅན་

གྱི་ཉ་རིགས་ཤིག

coerce  adm,law བཙན་སྐུལ་བེད་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་
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སྡིགས་སྐུལ་གྱིས་བྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ།

co-evolution  biol མཉམ་འགྱུར་འཕེལ་རིམ། བསྟུན་འགྱུར་འཕེལ་རིམ།	= ཕན་ཚུན་འབྲེལ་

འདྲིས་ཟབ་མོ་ལྡན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རིགས་

སྡེ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བའི་འཕེལ་རིམ།

coffee bean  bot ཀོ་ཕི་སན་མ།  = འདི་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའི་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་སྟར་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།

cognition  phil,psycho ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པའི་ཤེས་པ། རོགས་པ། = གཏན་ཚིགས་དང་

དངོས་མཐོང་སོགས་ཐབས་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས། བློས་ཤེས་བྱ་རྟོགས་པའམ་རྟོགས་པར་བྱེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ།

cognitive behavioural therapy  psycho ཡུལ་རོགས་སྤྱོད་གསོ། སེམས་སྦྱོང་སྤྱོད་གསོ། = 

རང་ཉིད་དང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྐོར་གྱི་བསམ་བློའ་ིམི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་

སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་དགོས་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཡིད་མུག་ལྟ་

བུའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའི་གནས་སྟངས་བཅོས་པའི་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག

cognitive science  biol ཡུལ་རོགས་པའི་ཚན་རིག = ཀླད་པའམ་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་སོ་སོའ་ི

རང་བཞིན་ངེས་ཅན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་རིག་པ།

coheir  soc ཐུན་མོང་ཤུལ་འཛིན་པ། = གཞན་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་ནོར་སོགས་ཕ་ཤུལ་རྒྱུད་འཛིན་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་

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།
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cohesive force  chem མཐུན་འབར། = རང་བཞིན་གཅིག་པའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབྱོར་བར་བྱེད་

པའི་འཐེན་ཤུགས།

cohort  soc མཚུངས་སྡེ།  = ན་ཚོད་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཚན་ཞིག

coincidence  adm,phil སྐབས་འཁེལ།	སྟེས་དབང༌།	 = གནད་དོན་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་གཉིས་

ལས་མང་བ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བའི་སྐབས།

coinsurance  econ ཐུན་མོང་འགན་བཅོལ། = ཉེན་སྲུང་འགན་ལེན་བྱེད་མཁན་གཉིས་སམ་

གཉིས་ལས་མང་བས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་འགན་བཅོལ།

cointophobia  psycho གསར་འཇིགས།  = སྔར་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་གསར་པར་ཧ་ཅང་

འཇིགས་སྣང་།

cold war  pol གང་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༌།

colitis  med ལོང་གའི་གཉན་ཚད། = རྒྱུ་དཀར་གྱི་ནང་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་བད་རྩིའི་སྐྱི་རིམ་ལ་

གཉན་ཁ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱུ་སྨད་གཟེར་རྒྱག་པ། སྐབས་རེ་བཤལ་བ་དང་སྐབས་རེ་ཆབ་ཆེན་

འགག་པའི་ནད་ཅིག

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

collateral  com,econ གཏེང་པ། = བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་དངོས།

collective  adm མཉམ་རུབ་ཀི།	སྤྱི་མཐུན་གྱི།	 = སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་རེ་

ངོ་རེ་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའི།

collective bargaining  com མཉམ་གོས། = སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལས་མི་སྤྱི་

བྱིངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་གནས་བབས་དང་། གླ་ཆའི་སྐོར་ལ་སྐྱིད་སྡུག་དང་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་

བར་གྱི་གྲོས་མོལ།

collective security  adm མཉམ་འདུས་བདེ་འཇགས། = རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཞི་

བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་འགན་ལེན་དང་མཐུན་གྲོས་སོགས།

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།

collinear points  math ཐད་དང་ཚེག = ཐིག་གཅིག་གི་ཐོག་གནས་པའི་ཚེག་ཇི་ཡོད་ལ་ཐད་
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དྲང་ཚེག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད།

collinear points  math ཐིག་གཅིག་སྟེང་གནས།  = དྲང་ཐིག་གཅིག་སྟེང་གནས་གསུམ་མམ་

དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ཟེར།

collisculus  anat འབུར་ཆ། = མཐའ་སྐོར་གྱི་གནས་ལས་ཅུང་མཐོ་བའམ་འབུར་དོད་པའི་

ཆ་ཤས།

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

collodion  chem. སྤྱིན་རྩི། = དཔར་ཤོག་དང་རྨ་ཁ་སོགས་ལ་གཏོར་ན་ཤུན་པ་སྲབ་མོ་ཆགས་འགྲོ་

བའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་གཤེར་རྫས་སྐམ་སླ་བ་ཞིག

colloid  phys འབར་གཟུགས། ངོ་བོ་གཅིག་འདེས། = དངོས་རྫས་གཅིག་གི་རྡུལ་ཆུང་ངུ་རྣམས་

དངོས་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ཆ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཆ་སྙོམས་ཁྱབ་པའི་བསྲེས་མ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། 

ཚོན་རྩི་དང་། འོ་མ། སྨུག་པ་ལྟ་བུའོ།

colloquium  edu མཁས་པའི་བགོ་གླེང་། = མཁས་དབང་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་། ཞིབ་འཇུག དེ་བཞིན་རྩོམ་ཡིག་སོགས་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

collotype  chem. སྤྱིན་པར། = ཐོག་མར་སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་ཉི་འོད་བཀོལ་ནས་པར་རྩ་བླངས་ཏེ་ཕྱིས་

སུ་ཤོག་ཐོག་པར་འདེབས་བྱེད་པའི་ལག་ལེན།

collusive joinder  pol ངན་པ་ཤོག་སྦེལ། = སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་དབང་ཆའི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་དུ། ཁ་མཆུ་ཞིག་གི་ནང་རྩོད་ཡ་ཞིག་འཕར་སྣོན་བྱེད་པ།

collywobbles  med རྒྱུ་འཁིལ། = རྒྱུ་མའི་ནད་ཅིག རྒྱུ་མ་རླུང་གིས་གཅུས་ནས་འོག་རླུང་ཐོན་པ་

དང་། ལྡང་དུབ་བྱས་ནས་གཟེར་བ་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་ལ་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

colonoscopy  med ལོང་གི་བརག་དཔད།  = ལོང་ཤེལ་གྱིས་ལོང་གའི་ནད་རིགས་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་པའི་དོན།
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colony  pol,his ༡། མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ།  = ཡུལ་གཞན་གྱི་ས་ཆར་རང་གི་མི་སྡེ་གཞིས་ཆགས་སུ་

འཇུག་པ།  ༢། གོང་སྡེ།  = མི་རིགས་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་མཉམ་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་ས།

colophon  prn ༡། མཇུག་བང་། = དེབ་དང་པར་སྐྲུན་མ་ཕྱིའི་མཇུག་ཏུ་པར་གཞི་ཇུས་འགོད་པ་

དང་སྒྱུ་རྩལ་བ། དེ་བཞིན་པར་སྐྲུན་པ་བཅས་ཀྱི་མིང་། པར་རྩའི་ཡིག་གཟུགས་དང་ཤོག་བུ་བེད་

སྤྱོད་ཇི་བྱས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འཁོད་པའི་འགྲེལ་བྱང་ཞིག  ༢། དཔེ་སྐྲུན་ལས་རགས། 

= རྒྱུན་དུ་མིང་བྱང་ཁ་ཤོག་གི་ངོས་སུ་བཀོད་པའི་པར་འགྲེམས་བྱེད་པོའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག

color (red green blue)  phys ཁ་དོག	 (དམར།	ལྗང་།	 སྔོ།)	=  རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་

སོ་ནས་བཞག་པའི་ཀྭརྒ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག དེ་ལ་ནང་གསེས་གཙོ་བོ་དམར་པོ། སྔོན་པོ། ལྗང་ཁུ་

བཅས་གསུམ་ཡོད། 

color charge  phys མདོག་ཟུངས། = ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་རྡུལ་གྱི་དྲག་པོའ་ི

འཐབ་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཀྭརྒ་དང་སྦྱར་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག འདིའི་ནང་མདོག་ཅེས་པ་ནི་

རྡུལ་སོ་སོའ་ིཁ་དོག་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་མིན་པར་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས།

color filter  phys ཁ་དོག་ཚགས་ཆས། = པར་འདེབས་སྐབས་པར་གྱི་ཚོན་མདངས་བསྒྱུར་

བའམ། སྟངས་འཛིན་ཆེད་བཀོལ་བའི་སྤྱིན་ཤོག་མ་ཤེལ་གྱི་ཡོལ་བ།

colostomy  med ལོང་གཤགས།  = ལྟོ་བ་ནས་ཐད་ཀར་བརྟོལ་ཏེ་ལོང་ནས་བཤང་བ་འདོན་པའི་

གཤགས་བཅོས།

colostrums  physiol སྤྲི།  = ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་དང་པོའམ་གཉིས་པར་བྱུང་བའི་ནུ་ཞོ་ཐོག་མའི་

མིང༌།

colour of office  adm	ཟོབ་འགན།	མདོག་ཟོལ།	= རང་ལ་གོ་གནས་དང་འགན་དབང་ཡོད་

ཁུལ་གྱིས་སྤེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

colour of title  pol ནུས་མེད་གོ་མིང་། = ལོ་རྒྱུས་སམ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་

ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་རྩིས་ཐང་མེད་པའི་གོ་མིང་ངམ་བདག་དབང་།

columbine  bot ཕུག་རོན་མེ་ཏོག = མེ་ཏོག་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ཕུག་རོན་ལྔ་མགོ་འདུས་ནས་

གནས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

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།

coma  med ཀོ་མ།	སྙ་འབོགས།	= ཚོར་སྣང་འདྲེན་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཕྱིའི་སྐུལ་རྐྱེན་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲོད་



169 commentator

མི་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་དྲན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས།

combustion  phys ༡། འབར་བ།   =  ནུས་པ་བསྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་ཨིན་ཇེན་ནང་བུད་རྫས་འབར་

བ།     ༢། གཞོབ་པ།  = རྫས་གང་ཞིག་སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་དྲག་ཏུ་འཐབ་པ་ལས། དྲོད་དང་

འོད་སྐྱེད་པ་མེ་ལྕེའི་ངོ་བོར་མངོན་པའི་རྫས་སྦྱོར་རྣམ་འགྱུར།

combustion chamber  mech འབར་སྦུག = ཁྲོ་ཐབ་བམ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་མེའི་

འབར་ལས་བྱེད་པའི་སྦུག་སྟོང་ཞིག

comedy  xx བཞད་གར།  = ལྟད་མོ་བ་རྣམས་དགོད་བྲོ་སློང་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། འཁྲབ་སྟོན་ཐུང་

ངུ་དང་བསྟན་བཤིག་སོགས་འདུས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྤྲོ་སེང་ཞིག

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།

comic strip  edu མུ་སྦེལ་རི་མོ། = གསར་ཤོག་དང་། བརྙན་དེབ་སོགས་སུ་ཡ་མཚན་ཅན་ནམ་

དགོད་བྲོའ་ིསྒྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་རི་མོ་སྟར་ཆགས་སུ་འཁོད་པ་ཞིག

comity  pol ཕག་སོལ།  = ལུགས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་བརྩི་

སྲུང་གི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སྟངས།

command  adm,mil བཀོད་འདོམས་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཐོག་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་པ་དང་བཀོད་པ་གཏོང་བ།

command economy  econ བཀོད་འཛིན་དཔལ་འབོར།  = སྲིད་གཞུང་གིས་དངོས་ཟོག་

མཁོ་འདོན་དང་བགོ་འགྲེམས། དེ་བཞིན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སོགས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས།

commemoration  adm	དུས་དན།	རེས་དན།	 = 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་བརོད།	 = རྒྱབ་སྐྱོར་ངོས་ལེན་ནམ་ཆེ་བསྟོད།

comment  adm མཆན།	མཆན་འགོད།  = རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འབྲི་བའམ་བཤད་པ་ཞིག

commentary  edu	རྣམ་བཤད།	འགེལ་བ།  = དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་གོ་དོན་བཀྲལ་བའི་འགྲེལ་

བཤད།

commentator  lit,jrn འགེལ་བརོད་པ།	དཔད་བརོད་པ།	 = ཚགས་ཤོག་དང་བརྙན་འཕྲིན་

སྟེང་བྱུང་བ་དང་། མི་སྣ་གལ་ཆེའི་སྐོར་གླེང་རེས་བྱེད་པའི་གང་ཟག
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commerce  edu,com	ཚོང་ལས།	ཚོང་འབྲེལ།		= དངོས་པོ་ཉོ་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་ལས།

commercial  com ཚོང་ལས་ཀི།  = ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བ།

commercial banking  com ཚོང་ལས་དངུལ་ཁང་།  = ཚོང་གཉེར་བ་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་

དངུལ་ཁང་གིས་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་བྱེད་སོ།

commercial break  com ཚོང་བསྒྲགས་བར་སེང་།  = ཚོང་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དགོས་

དོན་དུ་བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་གྱི་བར་མཚམས་སུ་རྒྱང་སྲིང་བྱ་རྒྱུའི་ཁྱབ་

བསྒྲགས་ཤིག

commingled fund  com མཉམ་བསྡུས་ཐེབས་རྩ།  = གྱོང་གུན་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་རིན་གོང་

ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཉོ་མཁན་མང་པོས་བསྡུ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་གི་

ཐེབས་རྩ་ཞིག

commit  ༡། law ཀཿ ཁིམས་འགལ་བེད་པ།  = ཁྲིམས་འགལ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཞིག་

རྩོམ་པ། ཁཿ བཙོན་འཇུག་བེད་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

commodatum  com བཟང་གཡར།  = གཡར་གླ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་གཡར་པོ་གཏོང་མཁན་ལ་

སྐྱོན་ཆག་མེད་པར་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་སྤོ་བཤུད་རུང་བའི་རྒྱུ་དངོས།

commodity  com,econ ཚོང་ཟོག		ཟོང༌།	 = ཉོ་ཚོང་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 factor  math སྤྱིའི་བགོད་གངས།  = གྲངས་གཉིས་སམ་དུ་མར་སྤྱི་མཐུན་དུ་ཡོད་

པའི་བགོད་གྲངས་ལ་ཟེར།

common ground  pol ཐུན་མོང་གི་གཞི།	ཐུན་མོང་གི་ཆ།	 = ཤོག་ཁག་གཉིས་སམ་མང་པོའ་ི

དབར་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་ལང་ཕྱོགས་སོགས།

common law  law སྤྱི་ཁིམས།  = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་མིན་པར། 

ལམ་སྲོལ་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག

common melilot  bot རྒྱ་སྤོས།  = སྔོ་འདི་ལོ་མ་ཤུག་ལོ་ཟ་དང་འདྲ། ལོ་མ་མེ་ལོང་ཁ་ལྟར་
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གྱེས། མེ་ཏོག་སེར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། དྲི་ཞིམ་རོ་ཁ་ནུས་པ་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་

གཉན་ཚད་སེལ།

common multiple  math སྤྱིའི་ལྡབ་གངས།  = གྲངས་གཉིས་སམ་དུ་མར་སྤྱི་མཐུན་དུ་ཡོད་

པའི་ལྡབ་གྲངས་ཤིག

common sense  * རྒྱུན་ཤེས།  = སློབ་གསོའ་ིའབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་ལས་

བསམ་བློ་དང་གནད་དོན་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

common side  math སྤྱི་མཐའ།  = ཐུན་མོང་གི་མཐའ་སྟེ། དཔེར་ན། ཆ་ཟུར་གྱི་ཟུར་གཉིས་

དབར་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་པའི་མཐའ་འམ་དཔུང་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་ཟུར་གསུམ་མ་གཉིས་

ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ།

common sundew  bot རག་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།

commoner  soc མི་མང་དཀྱུས་མ།  = སྐུ་དྲག་གམ་དཔོན་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་

པའི་མི།

commonwealth  pol ༡། མང་སྐོང་། = མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འཐུས་མིའམ། ཡང་

ན་མི་མང་གིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག    ༢། རྒྱལ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས།  = ཆབ་སྲིད་དམ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་དམིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོ་འདུས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

commotion  pol འུར་ཟིང་།  = བྲེལ་ཟིང་དང་ཀུ་ཅོ་ཆེ་བའི་བྱེད་ལས་སམ་མགོ་རྙོག་གི་རྣམ་

པ་ཞིག

communal  ༡། soc མང་ཚོགས་ཀྱི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི།  = གང་ཟག་སེར་རྐྱང་པས་མ་ཡིན་པར་མིའི་

ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི། ༢། rel ཆོས་ལུགས་ཀི།  = 

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།

communication  comn བརྡ་འབྲེལ།  = ཡིག་ངག་གཉིས་གང་རུང་དང་ལུས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་

སྣ་ཚོགས་ལས་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག

communiqué  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

commutative contract  law བརེ་རེས་གན་རྒྱ། = རིན་ཐང་འདྲ་མཉམ་གྱི་དངོས་པོ་བརྗེ་

ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཕྱོགས་གཉིས་མོས་ཀྱི་གན་རྒྱའི་རིགས།

commutative property  math བརེ་སོལ།  = གྲངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩིས་རྒྱག་ཅིག་སྟེ། གནས་

སམ་བྱ་བྱེད་བརྗེ་སྒྱུར་གྱིས་རྩིས་ཀྱང་། ཐོབ་གྲངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཟེར།

commuter  adm,trans རྒྱུན་འགྲུལ་པ།  = རང་གནས་དང་ལས་ཡུལ་དབར་ཉིན་ལྟར་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་མི།

companion case  law ཞོར་སྒྲོག་ཁ་མཆུ། = ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་འབྲེལ་ཆགས་པའམ་འདྲ་

མཚུངས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁ་མཆུ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་གྱོད་ཞིབ་བྱས་པའི་ཁ་མཆུ།

company secretary  com ཀམ་པ་ཎིའི་དྲུང་ཆེ།  = རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ཁག་ཆ་

ཚང་བར་བདག་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་

ཀམ་པ་ཎིའི་ལས་བྱེད།

comparative law  law ཁིམས་ལུགས་མཚུངས་བསྡུར། = ཁྲིམས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་

ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་དང་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་བཅས་ལ་དཔྱད་པའི་

རིག་པ།

compartment  edu བསྐར་རྒྱུགས།  = རྒྱུགས་ཚད་མ་ལོངས་པའི་སློབ་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་

ཡང་བསྐྱར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆོག་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག

compass  math སོར་ཆས།  = དཔུང་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་སོར་དབྱིབས་འབྲི་བྱད་ཅིག་སྟེ། དཔུང་

པ་གཅིག་གི་རྩེ་ཁབ་ལྟར་རྣོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དེའི་རྩེར་ཞ་སྨྱུག་འཛིན་ཆས་ཡོད། ཡོ་བྱད་དེ་

སོར་དབྱིབས་དང་། གཞུ་ཐིག གཞི་རྩ་དབྱིབས། ཟུར་ངེས་ཅན་བཀོད་བྱེད་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

compassion  rel,phil སྙིང་རེ།  = ནད་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་སེམས།
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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།

competent authority  adm དབང་ལྡན་འགན་འཛིན།  = ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་ལས་དོན་

གང་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུར་ནུས་པ་དང་། དབང་ཚད་སོགས་སྤྲད་པའི་གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་

རུང་ཞིག

competitive  adm འགན་བསྡུར་གྱི།  = འགྲན་ཟླ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

compile  lib ཕོགས་སྒྲིག་བེད་པ།  = ཚན་པ་སོ་སོ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་གུང་

སྒྲིག་པ། དཔེར་ན། ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ལྟ་བུ།

complementary gene  biol ཁ་སྐོང་རིགས་རྫས། = གནས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་རིགས་རྫས་

ཆ་གཅིག་གི་ཡ་གང་ཡང་རུང་བ། ཁྱད་རྣམ་ངེས་ཅན་ཞིག་མངོན་པའི་ཕྱིར་མཉམ་འཚོགས་

དགོས་པའི་རིགས་རྫས་ཆ་ཞིག་གི་ཡ་གང་རུང་གཅིག

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་སོ་ཇེ་ཚང་དུ་

གཏང་རྒྱུར་ཕན་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ།

complementary angles  math གོགས་ཟུར།  = ཟུར་གཉིས་ཀྱི་བསྡོམས་ཐོབ་ཌིག་རི་ ༩༠ 

ཡིན་པ་ལ་ཟེར།

complete angle  math སོར་ཟུར།  = ཌིག་རི་ ༣༦༠ ཡོད་པའི་ཁུག་ཟུར་ཞིག་ལ་ཟེར།

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་བརོད་པ།	བསྔགས་པ།	  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་



174complimentary copy 

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

composite number  math འདུ་གངས། = བགདོ་གྲངས་གཉིས་ལས་མང་བ་ལྡན་པའི་གྲངས་ཤིག

composite particle  phys བསགས་རྡུལ། = ཆེས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་འདྲ་མིན་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་

པའི་རྡུལ།

compost  agric སྔོ་ལུད།  = སྐྱེ་དངོས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པར་ལུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོལ་བའི་སྐྱེ་

ལྡན་གྱི་སྙིགས་རུལ།

compound  chem འདུས་རྫས།  = ཁམས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཆ་ཚད་ངེས་ཅན་དུ་བསྡེབས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རྫས་ཕུང་གསུམ་པ།

compound interest  econ མ་སྐེད་བུ་སྐེད། = མ་རྩ་དང་དེའི་སྐྱེད་འབབ་གཉིས་ཀའི་སྟེང་ཆ་

རྩིས་སྐོར་བའི་སྐྱེད་ཀ

compounded annually  com ལོ་རེར་སྡེབ་འབབ། = ལོ་རེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྡེབ་སྐྱེད་

དངུལ་འབབ།

compounded semi-annually  com ལོ་ཕེད་བརྩེགས་འབབ། = ལོ་ཕྱེད་ནང་ངམ་ལོ་

གཅིག་ནང་ཐེངས་གཉིས་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྡེབ་སྐྱེད་དངུལ་འབབ།

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་འགིག	འདུམ་འགིག  = 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༌། 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།
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comptroller  acc སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་དཔོན། = གཞུང་ངམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྣེ་བ་གཙོ་བ།ོ

compulsory education  edu རྒྱས་བཅད་ཤེས་ཡོན། = ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིག་གཞིའི་ལག་

བསྟར་བརྒྱུད། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་པའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་དུས་སྐབས་ངེས་

ཅན་ཞིག

compunction  psycho,phil ནོངས་སེམས།  = སྔར་བྱས་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བའམ་

གནོང་འགྱོད་ཀྱི་སེམས།

computation  math རྩིས་རྒྱག  = སྡོམ་འཐེན་སྒྱུར་བགོད་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྩིས་རྒྱག་སྟེ། རྩིས་

འབྲས་འཚོལ་བ་ལ་ཟེར།

computed tomography  neurosci. དུམ་སྒྲིག་གློག་པར། = ཀླད་པ་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆགས་

བཀོད་ཕྱོགས་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྣང་བརྙན་པར་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཤིག

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

computer science  compt. sc. ཀམ་པུ་ཊར་ཚན་རིག  = ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་དང་བཅས་

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལ་དཔྱད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

computer vision syndrome  compt.sc ཀམ་པུ་ཊར་མིག་ནད།  = ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་

ངོས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བལྟས་ནས་མིག་ཤེད་ཉམས་པའི་མིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག

comrade  pol བོ་མཐུན།  = དམག་འཐབ་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལྟ་བུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་རིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་

རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་གྲོགས་པོ་ཞིག

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།

concentration camp  pol བཙོན་པ་གསོག་སར། = འཇར་མན་ཡུལ་དུ་ནཱ་ཛི་ཚོགས་པས་

གཞུང་སྐྱོང་བའི་སྐབས་ཧི་ཏཱ་ལར་གྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་བཙོན་པ་རྣམས་རྩ་མེད་གཏོང་བྱེད་དུ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བཙོན་ཁང་ཞིག བཙོན་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཇེའུ་མི་རིགས་ཆགས་ཡོད། བཙོན་

ཁང་དེའི་གནས་སྟངས་ནི་མིའི་བསམ་སྤྱོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཙོན་པ་རྣམས་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྟོ་བཀག་བཏང་བའམ། ཡང་ན་ལམ་སེང་དམར་གསོད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་སོ་

ནས་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལས་བརྒལ་བ་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད།

concentric circle  math	ལེ་མཐུན་སོར་དབིབས།	 = སོར་ལྟེ་གཅིག་ནས་སོར་དབྱིབས་གཉིས་
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སམ་གསུམ་སོགས་བྲིས་པ་ལ་ཟེར།

concept  phil,lit  ལ་ཚུལ།	གོ་བ།		= བྱ་དངོས་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་བམ་བསམ་ཚུལ།

concert  mus རོལ་དབངས་འདུ་འཛོམས། = གླུ་གཞས་གཏོང་མཁན་ནམ་རོལ་དབྱངས་མཁན་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་མདུན་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་བྱེད་སོ་ཞིག

concession  adm ཆག་ཡང༌།  = སྐྱེད་ཀ་དང༌། ཁྲལ་འབབ་ལྟ་བུའི་འཁྲི་ཆའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་

དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

conchology  edu དུང་དཔད་རིག་པ། = སྲོག་ཆགས་དུང་དང་། དེ་དང་རིགས་མཐུན་གྱི་ཉའི་བྱེ་

བྲག་སྐོར་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་།

conciliation  adm འདུམ་སྒྲིག  = ཕན་ཚུན་འདུམ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

conclusion  lit མཇུག་སྡོམ།  = འབྲི་རྩོམ་མམ་གསུང་བཤད་ལྟ་བུའི་མཐའ་མར་དོན་བསྡུ་བའི་ཆ།

concordat  his ཆོས་ཕོགས་མཐུན་གོས།  = ཡི་ཤུ་བླ་ཆེན་པོབ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་

གཞུང་དབར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་བཞག་པའི་གན་རྒྱ།

concrete mixer  xx ཨར་འདམ་སེ་ཆས། = བྱེ་མའམ་རྡོ་ཧྲུག་དང་། ཆུ། ཨར་འདམ་བཅས་

མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་གཡོ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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། བོ་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།

concurrent lines  math གནས་གཅིག་བརྒྱུད་ཐིག  = གནས་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་འཕྲད་པའི་

ཐིག་གསུམ་མམ་དུ་མ་ལ་ཟེར།

concurrent powers  pol ཐུན་མོང་དབང་ཚད། = མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་

གཞུང་ཐུན་མོང་གིིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་ཚད།

concyclic points  math སྤྱི་མཐུན་སོར་མཐའི་གནས།  = སོར་དབྱིབས་ནང་དུ་མཐའ་བཞི་

དབྱིབས་ཀྱི་ཟུར་ཚེག་རྣམས་སོར་མཐའི་སྟེང་ཡོད་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་ཟེར།

condemn  ༡། adm སྐོན་འཛུགས་པ།	བཤུང་བ།		= སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཤེས་པའི་སོ་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་དྲག་པོ་བྱེད་པ། ༢། law ཞལ་ལེ་གཅོད་པ། ཁིམས་ཐག་གཅོད་

པ།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཉེས་ཆད་སྒྲོག་པ།

condensation  phys གཤེར་ཕབ།  = རླུང་གཟུགས་སམ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་

གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ།
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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།

condescend  psycho རང་མཆོག་འཛིན་བེད་པ།  = རང་ཉིད་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་བློ་རིག་བཀྲ་

བའམ། གནས་བབས་མཐོ་བར་འཛིན་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

condescending  psycho རང་མཆོག་འཛིན།  = རང་ཉིད་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་མཐོ་བར་འཛིན་

པའི་བྱེད་ལུགས་ཤིག

condescension  psycho རང་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཚུལ།  = རང་ཉིད་མཐོ་བར་འཛིན་པའམ་

གཞན་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པའི་ལྟ་བ།

conditional probability  phys ལོས་པའི་སིད་གངས། = བྱུང་བ་གཞན་ཞིག་དང་འབྲེལ་

བའི་སྲིད་རུང་། བྱུང་བ་གཞན་ཞིག་བྱུང་ཟིན་པའམ་འབྱུང་རྒྱུ་ངེས་པའི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲངས་དེ་ཡིན།

condolence  adm སེམས་གསོ།  = མྱ་ངན་ཅན་གྱི་སེམས་སྡུག་གསོ་ཐབས།

condom  xx འགྱིག་ཤུབས།  = སྐྱེ་སོ་དང་འགོ་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་ཆགས་པ་སྤྱོད་སྐབས་ཕོ་

མཚན་ལ་གྱོན་བྱེད་ཀྱི་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཤུབས་ཤིག

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།

conduct  phys བརྒྱུད་ཁིད་བེད་པ། = སྒྲ་དང་། དྲོད། གློག་རྒྱུན་སོགས་ལ་རྒྱུ་ལམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ།

conductance  phys བརྒྱུད་ཁིད་ནུས་ཚད།  = དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གིས་གློག་རྒྱུན་འདྲེན་ནུས་

ཀྱི་ཚད།

conduction  phys བརྒྱུད་འཁིད།  = དངོས་རྫས་གང་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་དྲོད་དང་གློག་ཟུངས་ལྟ་བུ་

གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་ཚུལ།

conductor  phys ༡། བརྒྱུད་ཁིད་དངོས་རྫས།  = དྲོད་དང༌། གློག་དང༌། འོད་དང་སྒྲ་སོགས་བརྒྱུད་

འཁྲིད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ།  trans ༢། འཁོར་གླ་སྡུད་མཁན།  = སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་ནང་

དུ་འགྲུལ་གླ་སྡུད་མཁན་དང་ཊིག་འཛིན་འཚོང་མཁན་གང་ཟག

cone  biol ༡། སྙུང་དབིབས།	(ཕྲ་ཕུང་)	= མིག་གི་དྲ་སྐྱིའི་ནང་སྙུང་དབྱིབས་ལྟར་ཡོད་ཅིང་། ཁ་དོག་

དང་འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ལ་ཚོར་བ་སྐྱེན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག math ༢། སྙུང་གཟུགས།  = 

ཕྱོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་ཤིག་སྟེ། ཞབས་དབྱིབས་སོར་མོ་ལ་མཐའི་ཁ་ཞེང་ཆུང་ནས་ཆུང་

དུ་གྲུབ་པའི་རྩེ་སྙུང་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཤིག
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confederation  pol (མཐུན་ཕོགས་)	མཉམ་སྒྲིལ།	རང་སྐོང་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། སོལ་བ།	(མཚན་སྙན་སོགས་)གསོལ་བ།	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། 

ཆེ་བསྟོད། མཚན་གནས་ལྟ་བུ་སྤྲོད་པ། ༢། གོས་བེད་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།

conferee  adm ༡། ཚོགས་བཅར་བ།  = ལྷན་ཚོགས་སུ་བཅར་མཁན་གྱི་མི། ༢། ཆེ་བསྟོད་འབུལ་

ཡུལ། = མཚན་སྙན་འབུལ་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བོ།

conference  adm ཚོགས་འདུ། = དམིགས་བསལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་གྲོས་གཞི་གཅིག་གི་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་དང་། བསམ་ཚུལ་སྤེལ་རེས། གོ་བསྡུར་སོགས་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

conference table  adm ཚོགས་ཅོག  = ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བས་མཐའ་བསྐོར་

ནས་སྡོད་སའི་མདུན་ཅོག

confession  phil,psycho མཐོལ་བཤགས།  = ཉེས་སྐྱོན་ལྟ་བུ་དྲང་པོར་ཤོད་པའམ་ངོས་ལེན་

བྱེད་ཚུལ།

confetti  xx ཤོག་བུའི་སིལ་ཆར། = ཆང་ས་སགོས་ཀྱི་སྐབས་གཏརོ་རྒྱུའི་ཤོག་ཧྲུག་ཚོན་བཀྲ་ཅན།

confidant  xx བོས་ཐུབ། = སེར་གྱི་གནད་དོན་དང་དཀའ་ངལ་ཐད་གྲོས་བསྡུར་དང་། ཡིད་ཆེས་

བློ་གཏད་བྱེད་སའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག

confidence  edu,psycho གདེང་ཚོད།	སྤོབས་པ།	 = རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་སོགས་

ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་གདེང་སྤོབས།

confidential  adm གསང་བ།  = གཞན་ལ་གོ་བསྡུར་དང་ཤོད་མི་རུང་བའམ་གསང་ཉར་དགོས་

པའི་གནད་དོན།

confidential communication  adm ནང་གཏམ། = རང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་བླ་མ། སྨན་

པའམ། ཡང་ན་བཟའ་ཟླ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བོ་དང་འབྲེལ་མོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཕྱིར་སྒྲོག་བྱ་

རྒྱུར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཀའ་རྒྱ་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་མོལ་ཞིག

confinement  ༡། law བཀག་སྐིལ།  = 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་བརན་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།
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confirmation  adm ༡། ངེས་བརན།  = 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

confirmation bias  adm ཕོགས་ལྷུང་དག་སྐེལ།  = གནད་དོན་གསར་པ་ཞིག་ལ་སྔོན་འཛིན་

ལྟ་གྲུབ་དང་རྣམ་གཞག་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་རང་གཤིས།

confiscation  adm,law གཞུང་བཞེས།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གིས་གང་

ཟག་སེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་བདག་བཟུང་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

conflict diamond  pol དམག་འཁྲུག་ཕ་ལམ།  = དྲག་པོའ་ིལས་འགུལ་ལ་འགྲོ་གྲོན་མཐུན་

འགྱུར་ཆེད་ཁྲིམས་འགལ་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ཕ་ལམ་རགས་པ་ཞིག

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་སེར་ལ་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས།

conformity  adm,phil སོ་བསྟུན།  = ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའི་ལམ་ལུགས་སམ་ལྟ་སྤྱོད་དང་སོ་གང་

མཐུན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

confute  adm,law ནོར་འཁྲུལ་ཁུངས་སྐེལ་བ།  = གང་ཟག་གམ་རྩོད་གླེང་གང་ཞིག་ནོར་འཁྲུལ་

ཡིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ།

conglomerate  com སྣ་མང་ཚོང་སྡེ། = ཐུན་མོང་གི་བདག་པོ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་གི་

འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཀམ་པ་ཎི་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག

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།

congruence  math ༡། ཡོངས་མཚུངས།  = བཟོ་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་པ་

ལ་ཟེར།  * ༢། མཚུངས་ཆོས།	མཐུན་ཆོས།	= ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའམ། གནས་སྟངས་འདྲ་

མཚུངས་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

conjecture  math འདེད་དཔག  = རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་རིགས་པས་བདས་ནས། ཤེས་ཟིན་པའི་

རྟགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཤེས་པའི་དོན་ཤེས་པར་བྱེད་པའམ། བློ་གྲོས་དང་ཉམས་

མྱོང་གཞིར་བཞག་ནས་གང་ཞིག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

connecting link  * མཐུད་ཁ། = ལྕགས་ཐག་མཐུད་བཀྲོལ་ལ་ལས་སླ་བ་དང་སྟབས་བདེ་བའི་

གཟེར་མཐུད་དང་སྐོར་བྱེད་ལྕགས་ཐག་གི་མཐུད་ཅིག

connecting rod  mech མཐུད་ལགས། = འཁྱོག་མདའ་ཨ་མ་དང་སྲུབ་མདའ་བར་གྱི་མཐུད་ཁ་
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སྟེ། དེས་སྲུབ་མདའི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་འཁྱོག་མདའ་ཨ་མའི་འཁོར་སྐྱོད་དུ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད།

connotation  edu,lit ཤུགས་བསྟན།  = གཞི་རྩའི་གོ་དོན་ལས་ལྷག་པའི་གོ་བ་གཞན་བླང་རྒྱུ་

ཡོད་པའི་རང་བཞིན།

conscience  phil,psycho ཤེས་བཞིན།  = རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལེགས་ཉེས་ཇི་ཡིན་དཔྱོད་པའི་

སེམས་འབྱུང་ཞིག

conscience money  econ བཤགས་ཁལ།  = དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཉེས་འཛོལ་བྱས་པའམ། ཡོང་འབབ་

སྦ་སྐུང་བྱེད་མིར་མིང་གསལ་མེད་པར་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

conscientious objection  pol འདུ་ཤེས་ཀི་དགག་བ། བག་ཡོད་ཀི་དགག་བ། = གོ་མཚོན་

ཐོགས་རྒྱུའམ་དམག་ཞབས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཐད་བཟང་སྤྱོད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དགག་བྱ།

conscientious objector  phil ཉེས་དམིགས་སྨྲ་བ། = བཟང་སྤྱོད་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་དམག་དཔུང་ཁོངས་སུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱེད་མི།

conscript  mil དམག་ཁལ་པ།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དམག་ཞབས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་དགོས་པའི་

བཀའ་རྒྱ་བཏང་བའི་གང་ཟག

conscription  mil དམག་ཁལ།  = གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དམག་ཞབས་སུ་

ཞུགས་དགོས་པའི་བཀའ་རྩ།

consecration  rel རབ་གནས།  = གང་ཟག་གམ་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་བྱིན་འབེབ་ཀྱི་ཆོ་ག

consecutive  adm བསྟུད་མར།  = བར་མཚམས་མ་ཆད་པར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་

རིམ་པ།

consensus  adm,pol མང་མོས། བོ་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་སྤྲོད་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་སོལ།  = མ་ལག་ཅིག་གི་གྲུབ་ཆའི་གཟུགས་ཕུང་གི་
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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་

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།  = དངསོ་པའོམ་ཚོང་ཟགོ་ལྟ་བུ་གཏངོ་སའི་གང་ཟག་གམ་ཡུལ།

consignor  adm,trans གཏོང་མཁན།  = གཞན་ལ་དངོས་པོའམ་ཚོང་ཟོག་གཏོང་མཁན་གྱི་ཀམ་

པ་ཎིའམ་གང་ཟག

consistent  math གཅིག་མཐུན།  = རྒྱུ་གཉིས་ཐེངས་གཅིག་གི་མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་གི་དཔེ་རིས་

ནང་། ཐིག་གཉིས་གནས་གཅིག་ཐོག་འཕྲེད་སྣོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་དེ་ལ་ཟེར།

consistory  rel ཆོས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས། = ཡེ་ཤུའི་པོབ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཁང་

ཡོངས་རྫོགས་བསྐོང་ཚོགས་བྱས་པའི་ཚོགས་ཆེན།
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consolation  psycho སེམས་གསོ།  = བློ་ཕམ་དང་ཡིད་ཆད། ཡིད་སྐྱོ་བཅས་ལས་གསོ་བར་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་གང་རུང་ཞིག

consolation prize  xx ཐུགས་གསོའ་ིབ་དགའ། = རྩེད་མོ་དང་། འགྲན་བསྡུར་རིགས་ལས་

ཕམ་མཁན་ལ་སེམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་སྤྲོད་པའི་བྱ་དགའ།

console  xx བར་སྟེགས།	ཀོན་སོལ། = མོ་ཊའི་མདུན་ངོས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེེགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་

པའི་སྟོང་ཆ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་སོ་འཁོར་ལག་ཀྲབ་དང་། ཛ་དྲག་འགོག་ལ་སོགས་པ་སྒྲིག་འཇོག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་ལ། ཁག་ཅིག་ལ་འཚིག་ཇ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་འཇོག་ས་ཡང་ཡོད།

consolidated accounts  acc བསྡེབས་ཁ། = ཀམ་པ་ཎི་བྱེ་བྲག་རེ་རེའི་རྩིས་འབྲས་ལོགས་སུ་

མི་སྟོན་པར། ཀམ་པ་ཎི་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱེད་པའི་རྩིས་ཁྲ།

consolute temperature  phys ཡོངས་འདེས་དོད་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 ལོག་ཇུས།	ངན་ཇུས།	 = ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་བ་

གང་ཞིག་བརྩམ་རྒྱུའི་གསང་བའི་འཆར་གཞི།

conspirator  pol ལོག་ཇུས་གཤོམ་མཁན།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུར་གསང་

བའི་འཆར་གཞི་སྒྲིག་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་གང་ཟག

constant  math བརན་གངས། = རྩིས་སྐོར་གྱི་གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་འགྱུར་མེད་

ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་པར་ཆ་འཛིན་པའི་གྲངས་འབོར་ཞིག

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་ཆུ་ཚོད་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།

constipation  med བཤང་འགག		རྩ་འགག  = ནང་ཁྲོལ་གྱི་བཤང་བ་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་

རུ་གཏོང་ཁག་པོར་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས།

constituency  adm,pol འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ།  = སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག

constituent  pol འོས་འཕེན་པ།	འོས་བླུག་མཁན།		= འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་
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ནང་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན།

constituent policy  pol ས་ཁུལ་སིད་བྱུས།  = གཞུང་ལ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའམ་མང་ཚོགས་ཕལ་

མོ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་པའི་ཕྱིར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག

constitution  pol,law  རྩ་ཁིམས།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ། མངའ་སྡེའམ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཞུང་གི་

འགྲོ་ལུགས་དང་རྩ་འཛིན་རྣམས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག

constitutional monarchy  adm,law ཁིམས་སྒྱུར་རྒྱལ་སིད། = རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་དབང་།

construct  math འགོད་པ།  = ཐིག་དང་། ཟུར། མཐའ་མང་དབྱིབས། སོར་དབྱིབས། ཟློས་ཕྱོད་

ཁྱབ་ཚུལ་སོགས་འགོད་པ་ལ་འཇུག

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 discharge  soc ཐབས་མཁས་ཕིར་འབུད། = ལས་བདག་གིས་བསམ་བཞིན་

དུ་བཟོད་དཀའི་ཁོར་ཡུག་ཆེད་བཟོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་མ་འདོར་ཀ་མེད་

བཟོ་སྟངས་ཤིག

constructive interference  phys མཐུན་ཕོགས་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།

constructive total loss  com,econ ཧིལ་གྱོང་། = གྱོང་ནགཉེན་སྲུང་འགན་བཅོལ་གྱི་བརྡ་

ཆད་ཅིག་སྟེ། ཁང་པ་དང་གྲུའམ། ཡང་ན་སྣུམ་འཁོར་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དངོས་ལ་སྐྱོན་ཆག་བྱུང་བ་དེའི་

བཟོ་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དེ། ད་ལྟའི་དངོས་པོ་དེ་རང་གི་རིན་ཐང་ལས་མང་བ་གནས་པའི་དོན།

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་བེད་པ།  = དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་དང༌། ནུས་པ། བུད་རྫས་སགོས་

བེད་སྤྱདོ་བྱེད་པ།  ༢། ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།  = བཟའ་འཐུང་གི་དངསོ་པ་ོསྤྱདོ་པ། ༣། (མེས་)བཅོམ་

པ།  = མེ་ལྟ་བུས་ཡངོས་རྫགོས་རྩ་མེད་གཏངོ་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
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consumer advocate  com,econ ཉེར་སྤྱོད་ཞུ་རྩོད་པ།  = ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་བཙོང་དང་འབྲེལ་

བའི་ཁྲིམས་གཞིར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐོན་རྫས་བརྟག་དཔྱད། སློབ་

སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཚོང་ཤག་གི་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

consumer association  com,econ ཉེར་སྤྱོད་མཐུན་ཚོགས།  = ཚོང་ལས་ཉེར་སྤྱོད་དང་ཅ་

དངོས་ཉོས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། སློབ་སྟོན་ཡོང་བར་ཐོན་རྫས་

གཤིབ་བསྡུར་དང་རྩད་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

consumer awareness  com,econ ཉེར་སྤྱོད་པའི་གོ་རོགས།	  = ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཉེན་བཟློག་

དང་། རྒྱ་སྐྱེད་གོང་སྤེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། ཚོང་ཤག་ཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཚོང་ཉོ་བའི་

རང་དབང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་མཁྱེན་རྟོགས་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག

consumer banking  com,econ ཉེར་སྤྱོད་དངུལ་ཁང་ལས་དོན།	 = ཚོགས་པ་དང་ཀམ་པ་ཎི་

ཆེ་ཁག་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཚོང་ལས་ཆུང་རིགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་

པའི་དངུལ་ཁང་གི་བྱེད་སོ་ཞིག

consumer base  com,econ ཉེར་སྤྱོད་རྨང་གཞི།  = ཐོན་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

པའམ་ཉོ་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས།

consumer behaviour  com,econ ཉེར་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚུལ།  = ཐོན་རྫས་གང་ཞིག་ཉོ་མིན་ཚོང་

ཤག་སེར་པ་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག

consumer borrowing  com,econ ཉེར་སྤྱོད་བུན་གཡར།  = བུན་བྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དེ་ཅ་

དངོས་ཉོས་པར་མི་སེར་པ་ནས་དངུལ་གཡར་བའི་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཞིག

consumer boycott  com,econ ཉེར་སྤྱོད་འབྲེལ་གཅོད།  = དུས་ཆེན་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ཚོང་

ཤག་པས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་སྟོན་པའི་ལམ་ནས་ཀམ་པ་ཎི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོན་

རྫས་སམ། ཡང་ན་ཚོང་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མི་ཉོ་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག

consumer credit  com,econ ཉེར་སྤྱོད་བུ་ལོན། = གཙོ་བོ་མི་སེར་དང་ནང་མིའམ། ཡང་

ན་ཁྱིམ་ཚང་གི་དགོས་མཁོའ་ིདངོས་ཟོག་གམ། ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་ཉོ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་

གཡར་བའི་དུས་ཐུང་བུ་ལོན།

consumer product safety commission  pol ཉེར་སྤྱོད་ཐོན་ཟོག་ཉེན་སེལ་དོན་གཅོད། 

= མི་མང་རྣམས་ཉེར་སྤྱོད་དངོས་ཟོག་ལས་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན་རིགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་

ཆེད་དུ་ ༡༩༧༢ ལོར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བཙུགས་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཀོད་

འདོམས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

consumerism  com,econ ཉེར་སྤྱོད་རིང་ལུགས།	  = ཇི་ཙམ་གྱིས་ཚོང་ཟོག་མང་བ་ལོངས་
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སུ་སྤྱོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་དང། བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་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་སོ་ནས་ཁྱབ་

གདལ་དུ་འགྲོ་བའི་ནད་རིགས།

contamination  adm འབགས་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་ལའི་དུས་ཀི།  = ད་ལྟའི་ཆར་གཏོགས་པའི།

contempt of court  law ཁིམས་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།

contestant  * འགན་ཞུགས་པ།  = འགྲན་བསྡུར་གང་ཞིག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན།

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་ཀི།  = 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

contortion  xx གཅུས་སྒྲིམ།	འཁྱོག་པོ།	 = གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རང་བཞིན་གྱི་དབྱིབས་

གཟུགས་ལས་འཆུས་པའི་གནས་སྟངས།

contraband  adm,law ༡། ལོག་འདེན།  = བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་

འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག ༢། ལོག་འདེན་དངོས་ཟོག  = རྒྱལ་

ཁབ་ནས་ཕྱིར་འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས། ༣། ལོག་

འདྲེན་བྱེད་པ།  = བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངོས་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་འཁྱེར་བའམ་ནང་དུ་འོར་

འདྲེན་བྱེད་པ།

contraception  biol སྦྲུམ་འགོག	 	 སྐེ་འགོག = སྨན་བསྟེན་པ་དང་། གཤག་བཅོས་བྱེད་པ། 

འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་གཞན་བསྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་བཞིན་སྐྱེ་སོ་
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འགོག་པ།

contraceptive  med སྐེ་སོ་འགོག་བེད།  = འཁྲིག་སྦྱོར་སྐབས་སྐྱེ་སོ་འགོག་ཆེད་ཕོ་མོ་གཉིས་

གང་རུང་གིས་སྤྱོད་པའི་ཡོ་ཆས་སམ་སྨན་རྫས་སོགས།

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

contract society  adm,pol ཁིམས་སྐོང་སྤྱི་ཚོགས། = ལམ་སྲོལ་རྐྱང་པས་མིན་པར་ཁྲིམས་

ལུགས་ཐབས་ལམ་གྱིས་སོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་སྟངས་འཛིན་གཙོ་བཟུང་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག

contractor  adm འགན་གཙང་ལེན་མི། = དམིགས་བསལ་ཁང་པ་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་དུ་ལས་མི་དང་

ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སེར་རམ་ཚོང་སྡེ་ཞིག

contradict  adm,lit ༡། འགལ་ཟླ་བརོད་པ།  = མི་ཆེ་གེ་མོས་གང་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརྗོད་

པ། ༢། ཁས་མི་ལེན་པ།	ངོས་ལེན་མི་བེད་པ།	 = སྐྱེ་བོ་ཆེ་གེ་མོའ་ིགཏམ་བཤད་ལ་མོས་མཐུན་

མི་བྱེད་པ། 

contradiction  lit འགལ་བ།	འགལ་ཟླ།	 = མི་མཐུན་པའམ་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་གཞག

contradictory proposition  phys འགལ་བརོད། = རང་སྡེ་དང་གཞན་སྡེའི་འབྲེལ་བ་

གཉིས་གང་རུང་ནང་རྒྱུན་མི་ལྡན་པ།

contravene  law ཁིམས་འགལ་བེད་པ།  = ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིས་དགག་བྱ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་

གང་ཞིག་བྱེད་པ།

control  pol ༡། སྟངས་འཛིན།	དབང་སྒྱུར།	 =  རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོང་ལས་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་

བཀའ་བཀོད་དམ་དབང་ཚད་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག ༢ ། སྟངས་འཛིན།  = འཕྲུལ་ཆས་སམ་

འགྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའམ་ལས་རུང་བྱེད་དུ་བཅུག་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་ཏེ། 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།

control room  xx སྟངས་འཛིན་ཁང་། = འཁྲབ་ཁྲིད་པ་དང་འཕྲུལ་ལས་འཆར་འགོད་པ། དེ་

མིན་ལས་བྱེད་པ་གཞན་གྱིས་གློག་བརྙན་དང་སྒྲ་འཛིན་འཕྲུལ་ལས་སོགས་བཀོལ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་

ཁང་པ་ཞིག

controversial  adm རྩོད་རྙོག་ཅན།  = མི་མཐུན་པའི་གླེང་སློང་གི་གཞིའམ་གཞིར་གྱུར་པ།

contumacy  pol རྩིས་མེད་མཁེགས་བཟུང༌།  = རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྩིས་མེད་

དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ལམ།
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contusion  boil སྨུག་ཐིག = བརྡབ་སྐྱོན་སྐབས་པགས་པར་སྐྱོན་མེད་ནའང། རྒྱུན་དུ་དེའི་ནང་

ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྲག་རྩ་རྡོལ་བས་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་སྨུག་མདོག་ཆགས་པ་མཐོང་ཐུབ་པའི་རྨས་

སྐྱོན་ཞིག

convection  phys ཚ་དོད་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།

convection motion  phys ཚ་དོད་འཕོ་རྒྱུའི་འགུལ་སྐོད། = ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ་དང་འགུལ་སྐྱོད། 

ཡང་ན་གནས་དང་གོ་ས་བརྗེ་བསྒྱུར་སོགས་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་དྲོད་དང་གཤེར་གཟུགས་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་ཚུལ། 

convene  ༡། adm ཀཿ འདུ་འཛོམས་བེད་པ།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དོན་ཁག་གཅིག་གི་ཆེད་

དུ་མཉམ་འཛོམས་བྱེད་པ། ཁཿ འདུ་སྐོང་བེད་པ།  = ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་མཉམ་འདུས་དགོས་

པའི་བརྡ་གཏོང་བ། ༢། law ཁིམས་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།

convent  edu,his ཡེ་ཤུའི་བཙུན་དགོན།  = ཡེ་ཤུའི་བཙུན་མ་དག་ལྷན་དུ་དགོན་པའི་སྒྲིག་

ཁྲིམས་ལྟར་ཆོས་བྱས་ཏེ་སྡོད་སའི་གནས་ཁང་།

convent school  edu ཡེ་ཤུའི་བཙུན་དགོན་སློབ་གྲྭ།  = དགེ་རྒན་འགའ་རེའམ་ཚང་མ་བཙུན་

མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ།

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། གོས་

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།

convergence  phys ལེ་བ་གཅིག་འདུས།	འདུས་པ།	=  མཉམ་དུ་འདུ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ། 

ཡང་ན་ཐུང་མོང་གི་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཚུལ།

converging lens  phys སྡུད་ཤེལ།  = རང་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་འོད་ཟེར་རྣམས་ཕ་རོལ་གྱི་གནས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུ་པའི་དྭངས་ཤེལ།

conversant  adm བང་མ།  = ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི།

conversation  adm གླེང་མོལ།  = སྐྱེ་བོ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་མང་པོ་ཕན་ཚུན་དབར་གསར་

འགྱུར་དང་བསམ་ཚུལ་སོགས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་གཏམ་གླེང་ཞིག

conversation piece  xx གླེང་མོལ་གྱི་གཞི།  = གླེང་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་དོན་གང་རུང་ཞིག
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conversational commerce  com གླེང་མོལ་ཚོང་ལས།  = འཕྲུལ་ལས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་

ཞབས་ཞུ་དང་། ཀམ་པ་ཎི། ཉེར་སྤྱོད་པ་ཕན་ཚུན་དབར་བཤད་པའི་ཐད་ཀར་གླེང་མོལ།

conversationalist  * གླེང་མོལ་མཁས་པོ།  = སྐད་ཆ་ཤོད་མཁས་པའམ། སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུར་

དགའ་བའི་གང་ཟག

conversazione  adm,edu གླེང་མོལ། = རྩོམ་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ཐད་ལ་བགྲོ་

གླེང་གི་འདུ་འཛོམས་ཤིག

converse  phil ༡། མི་མཐུན་ཕོགས། = ལྡོག་ཕྱོགས་སམ་འགལ་ཟླའི་རང་བཞིན། math ༢། ལྡོག་

འདེན།  = ཚོད་དཔག་གཞིར་བཞག་གི་ལྡོག་འདྲེན་བྱེད་པ་དང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལུང་འདྲེན་པའི་

མཐའ་དོན་ཏེ། ཆར་འབབ་བཞིན་ཡོད་ན་རྩ་བརླན་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རྩ་བརླན་ཡོན་ན་ཆར་འབབ་

ཀྱིན་ཡོད། ཅེས་གོ་ལྡོག་སྟེ་འདྲེན་པ་ལྟ་བུ།

converse of a statement  math བརོད་པ་ལྡོག་འདེན།  = བརྗོད་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཐད་

ཀར་མ་འདྲེན་པར་གོ་ལྡོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ་ལ་ཟེར།

conversion  ༡། adm འགྱུར་བ།	འགྱུར་ལྡོག	 = འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།  

༢། phil བརེ་སྒྱུར།  = ཆོས་ལུགས་དང༌། སྲིད་དོན་གྱི་ལྟ་གྲུབ། བསམ་ཚུལ་སོགས་གཅིག་ནས་

གཞན་དུ་འགྱུར་ཚུལ།  math ༣། མཚུངས་སྒྱུར།  = ཆེ་ཆུང་དང་མང་ཉུང་ལ་འགྱུར་བ་གང་

ཡང་མེད་པར་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་ཟེར།

conversion factor  math བརེ་ཐབས་རྐེན་གངས། = རྩི་གཞི་གཅིག་གི་ནང་བསྟན་པའི་

གྲངས་ཚད་གང་ཞིག རྩི་གཞི་གཞན་ཞིག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དུ་དེས་སྒྱུར་དགོས་པའི་

རྐྱེན་གྲངས།

conversion period  math སྣོན་སྒྱུར་དུས་ཡུན།  = མ་སྐྱེད་བུ་སྐྱེད་སྐབས་སུ་སྐྱེད་དུས་རེ་རེ་

རྫོགས་མཚམས་སུ། སྐྱེད་འབབ་དེ་མ་དངུལ་ལ་བསྣན་རྗེས་མ་དངུལ་གསར་པ་ཞིག་འགྲུབ་ཀྱི་

ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དེ་ལ་ཟེར།

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་

ཕོད་སྒྱུར་བེད།  = 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་
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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།

convulsion  med འདར་འཁུམས། = རང་དབང་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་ཤུགས་ཀྱིས་འཁུམ་

པའམ། འདར་སིག་རྒྱག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

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 གང་བསིལ་གཏོང་བེད།  = 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

cooling fan  xx བསིལ་འཁོར། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཚ་དྲོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་གྲང་

བསིལ་གཏོང་བྱེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་རླུང་འཁོར་ཞིག

cooling system  mech བསིལ་བེད་མ་ལག = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་དྲོད་ཚད་སེལ་བའི་མ་ལག

cooperation  adm,econ ༡། མཐུན་འགྱུར།  = ཕན་པའི་རྐྱེན་དང་གྲོགས་དན་དུ་འགྱུར་བའི་བྱ་

གཞག ༢། མཉམ་སྦེལ།	མཉམ་ལས།  = ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་

ཕན་ཚུན་མཉམ་མཐུན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ།

coordinate  math འབྲེལ་གནས། = རྩིས་རིག་ནང་ཚེག་དང་ཐིག་སོགས་ཀྱི་གོ་ས་གསལ་བྱེད་དུ་

བཀོལ་བའི་ཨང་གྲངས།

coordinate geometry  math གནས་ཚད་དབིབས་རྩིས་རིག་པ།  = ཚབ་རྩིས་སྤྱད་ནས་

དབྱིབས་རྩིས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེེལ་བའི་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་ཟེར།

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

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 

copper sulfate  chem ཟངས་ཟི། = ཟངས་དང་མུ་ཟི་ལས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་དུག་ཤེད་ཆེ་ལ་

མདོག་སྔོ་བ་ཞིག

copyright  pub བསྐར་སྐྲུན་བདག་དབང༌།  = རོལ་དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ་དང༌། རི་མོ་བ། དཔེ་
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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།  = སྐྱེས་པ་མཉམ་དུ་རྩེད་དགོད་ལ་རོལ་ཞིང་། དེ་དག་གི་བརྩེ་དུང་དང་

བསྟོད་བསྔགས་འཐོབ་ཐབས་བྱེད་པའི་བུད་མེད།

cordate  bot སྙིང་དབིབས།  = ལོ་མའི་རྩ་བ་སོར་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་སྙིང་དབྱིབས་འདྲ་བ། 

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། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

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།

corneas  med མིག་སྐི། = མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིམདུན་ངོས་ཀྱི་དྭངས་གསལ་སྒྲིབ་མེད་ཀྱི་སྐྱི་ཤུན་

སྲབ་མོ།

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་སྐེ་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

coronal  anat མཚོག་མའི། = ལུས་ཕུང་རྒྱབ་མདུན་ཆ་བགོས་བྱེད་པའི་ཐབས་སམ་སྟེང་ནས་

འོག་ཏུ་འཕྲེད་གཤགས་བྱས་པའི་ཆ་ཤས།

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་སོ།
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coroner  adm,law འཆི་རྐེན་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

corpora quadrigemina  anat བཞི་ལྡན་ཕུང་གཟུགས། = བར་ཀླད་ཀྱི་སྟེང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་

འབུར་གཟུགས་ཆ་གཉིས་ཏེ། ཕྱི་ཆ་ཀླད་ཞོ་དཀར་པོ་དང་ནང་ཆ་ཀླད་ཞོ་སྐྱ་བོ་ལས་གྲུབ་པ། ཆ་

གཉིས་ལས་སང་གི་ཆ་དེ་མཐོང་བྱེད་དབང་རྩའི་ལྡོག་འགུལ་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཞིག་འོག་གི་ཆ་

དེ་ཐོས་བྱེད་དབང་རྩའི་ལྡོག་འགུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

corporal punishment  soc,edu ལུས་ཐོག་ཉེས་ཆད།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོར་རྡུང་

རྡེག་གཏོང་བའི་སོ་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་ཁལ།  = ཀམ་པ་ཎི་སོ་སོའ་ིཁེ་འབབ་ལ་དཔག་སྟེ་

སྤྲོད་དགོས་པའི་ཁྲལ།

corporative state  pol བཟོ་བདག་སིད་གཞུང༌།  = ཆབ་སྲིད་ཤོག་ཁག་གཙོ་བོའི་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་སོའམ་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་ཚུད་པའི་སྐྱེ་བོའ་ི

སྡེ་ཁག་ཅིག

corpus callosum  neurosci. ཀླད་ཟམ། = མི་དང་ནུ་གསོའ་ིསེམས་ཅན་གྱི་ཀླད་ཆེན་ནང་ཕྱེད་

གོ་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྩའི་ཕུང་ཚོགས།

corpus fund  com,econ	དམིགས་རེན་མ་དངུལ།	དམིགས་བཀར་མ་དངུལ།	= སྒྲིག་འཛུགས་

འཚོ་གནས་ཡོང་ཐབས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ལ་མཁོ་བའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཟུར་ཉར་བྱས་

པའི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།

corpus luteum  biol སེར་རིལ། = བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་ནང་སྐུལ་རྒྱུ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་

པའི་གོང་བུ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཅན་ཞིག འདིས་བུད་མེད་ཚོའི་ལུས་པོའ་ིནང་པོ་རོ་ཇེ་སི་ཊེ་རོན་ཞེས་

པའི་སྐུལ་རྒྱུ་སྐྲུན་པ་དང་། སྐུལ་རྒྱུ་འདིས་མའི་མངལ་ལྤགས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་དང་མངལ་དུ་སྦྲུམ་

སྲིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

corpuscular theory  phys འོད་རྡུལ་རྣམ་གཞག  = འོད་ནི་རྡུལ་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ལས་གྲུབ་པར་

འདོད་པའི་རྣམ་གཞག

correspondence  phys ༡། མཐུན་ཆ།  = སོ་བསྟུན་པ་སྟེ། དངོས་པོ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་
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དབར་སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་ཆགས་པའམ་མཐུན་པ།   ༢། འད་མཚུངས། = འདྲ་བའི་ཆོས་ཏེ། འདྲ་ཆོས་

སམ་གནད་དོན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་བར་གྱི་མཚུངས་ཆོས།

correspondence course  edu ཡིག་འགྲུལ་སློབ་ཚན།  = སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཛིན་

གྲྭར་དངོས་སུ་བཅར་མི་དགོས་པར། སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་ནམ་སློབ་སྡེའི་དབར་ཡིག་འབྲེལ་

གྱི་ལམ་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

correspondent  jrn ཆེད་གཉེར་གསར་འགོད་པ།  = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྐོར་རམ་

ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ནས་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁུངས་ཞིག་

གམ་གསར་ཁང་ཞིག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་ལས་མི།

corresponding angles  math ཕོགས་མཐུན་ཟུར།  = གསེག་ཐིག་གཅིག་གིས་ཐིག་གཉིས་

འཕྲེད་གཅོད་བྱེད་སྐབས། གསེག་ཐིག་གི་ཕྱོགས་ན་ཆ་ཟུར་མང་པོ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། ཕྱོགས་

གཅིག་ན་ཡོད་པའི་ནང་ཟུར་དང་ཕྱི་ཟུར་གཉིས་ནི་གནས་མཐུན་ཟུར་ཡིན།

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 ལོག་ཟ་རུལ་སུངས།	ཕག་གསུག	 = གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་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

cortex  biol རྩི་ཤུན།	ཕི་ཤུན། = མཁལ་མ་དང་ཀླད་ཆེན་སོགས་དབང་པོ་རགས་པའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་

རིམ་པའམ་པགས་པ།

corticospinal tract  neurosci. ཀླད་ཤུན་རྒྱུངས་པའི་བརྡ་ལམ། = དབུས་དབང་རྩའི་མ་ལག་

གི་གཞོགས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩ་ཆ་གཅིག འདི་ནི་ཀླད་པའི་ཚོར་བྱེད་

དང་འགུལ་བྱེད་ཀླད་ཤུན་ནས་ཐོན་ཏེ། ཀླད་ཞབས་བརྒྱུད་རྒྱུངས་པའི་ནང་གནས་པའི་ཐོད་རུས་

དབང་རྩའི་ལྟེ་རྡུལ་ཞེས་པར་མཐུད་ཡོད།

corvee  soc	ཁལ་འུལ།	འུ་ལག  = མི་ཕྱུགས་གང་ཅིས་དངོས་སུ་རྒྱུག་དགོས་པའི་ཁྲལ་རིགས།

cosignatory  pol མིང་རགས་འགོད་མཁན། = ཡིག་ཆའམ། ཡང་ན་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་

སྟེང་གཞན་དང་ལྷན་དུ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པའམ། སྲིད་གཞུང་། ཡང་ན་

གང་ཟག་ཅིག

cosine  math ཀོ་སེན།  = ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག་གི་སྡུར་ཞིག་སྟེ། དྲང་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་

ཉེ་མཐའ་དང་གསེག་མཐའི་སྡུར་ལ་ཟེར།
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cosmetic surgery  med མཛེས་བཟོའ་ིགཤག་བཅོས། = སྣ་ཁུག་གི་བཟོ་དབྱིབས་དང་ནུ་མའི་

ཆེ་ཆུང་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་

གཤག་བཅོས་ཤིག

cosmetician  xx བྱུག་རྫས་བཟོ་མཁན། མཛེས་ཆོས་མཁན། མཛེས་བཟོ་བ། = ཁྱད་ལས་པའི་

ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་རིགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མིའམ། ཡང་ན་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་རིགས་

ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན་ནམ། ཡང་ན་ཐོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

cosmetology  xx མཛེས་ཆོས་རིག་པ། = མཛེས་ཆོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཁྱད་ལས་པའམ་སྒྱུ་

རྩལ་བ། ཡང་ན་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་རིགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

cosmic background radiation  phys སྣང་སིད་གནས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ། = མཁའ་

དབྱིངས་ཕྱི་མ་ནས་སའི་གོ་ལར་ཕོག་པའི་ནུས་པ་ཆེ་བའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱུན།

cosmic rays  phys སྣང་སིད་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༌།

cosmic string  phys སྣང་སིད་རྒྱུ་སྐུད། = ཤིན་ཏུ་ནས་ཕྲ་ལ་རིང་བའི་སྐར་དཔྱད་རིག་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐོག་མར་འགོ་ཚུགས་སྐབས་སུ་ཆགས་པའི་བར་སྣང་

དང་དུས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས།

cosmochemistry  phys སྣང་སིད་རྫས་འགྱུར་རིག་པ། = འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་

གྲུབ་ཆ་ལ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

cosmological constant  phys འཇིག་རེན་བརན་གངས། = འདི་ནི་ཐོག་མར་གཏན་ཚུགས་

ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སྤྱིའི་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངོ་མ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆེད་

ཨ་ཡིན་སི་ཊན་གྱིས་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན།

cosmological principle  phys སྣང་སིད་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

cosmological redshift  phys སྣང་སིད་དམར་སྤོ། = སའི་གོ་ལ་ནས་ཁ་གྱེས་ཏེ་བསྐྱོད་པའི་

གཡོ་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བར་སྣང་སྟེང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འཇའ་མདངས་དེ་རླབས་ཐག་རིང་

བའམ། ཡང་ན་འཇའ་མདངས་དེའི་དམར་མདངས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ་ཞིག

cosmology  phys སྣང་སིད་རིག་པ། = ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་

ཁུངས་དང་། འཕེལ་རིམ་བཀོད་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

cosmopolitism  his,pol སྤྱོ་སྙོམས་རིང་ལུགས།  = རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་སུ་ལའང་མ་ཕྱོགས་པར་
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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།

cosmotron  phys འཇིག་རེན་རྡུལ་ཆས། = ཕོ་རྡུལ་རྣམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོ་བོར་

ཝོལཌ་ཐེར་འབུམ་བར་སྤོར་བྱེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གློག་རྡུལ་སྙོམས་སྒྲིག་ཡོ་ཆས་ཆེན་

པོ་ཞིག

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་

སོ་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་གི་འགྲོ་གྲོན་རིན་འབབ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ་

ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ།

cost of living  xx འཚོ་གོན། = ཟས་གོས་གནས་མལ་དང་། གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་གཞན་གྱི་ཐོག་

བཏང་བའི་དངུལ་འབོར།

cost price  math མ་གནས་རིན་གོང་།  = ཚོང་པའམ་སིལ་ཚོང་བས་ཅ་དངོས་ཉོ་སྐབས་སུ་སྤྲད་

པའི་དངུལ་འབོར་ལ་ཟེར།

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།

costermonger  soc	ཤིང་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ་སྐོར་ཚོང་པ།	  = སྲང་ལམ་མམ་ཁྲོམ་ལམ་དུ་ཤིང་

ཏོག་དང་ཚལ་རིགས་འཚོང་མཁན།

cosurety  com ཁག་ཐེག་བེད་རོགས། = འགན་ལེན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་རང་ལ་ཁག་ཐེག་

བྱེད་མཁན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ།

coterminous  pol ས་འབྲེལ། = ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་མཚམས་སམ། ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའམ་

ལྡན་པའི།

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།

cotyledon  bot སོན་འདབ།  = སོན་སྐོགས་ཡོད་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཐོག་མའི་
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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་སོལ།  = 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་སོ་

སོགས་ལག་བསྟར་ཆེད་དམིགས་བསལ་འདེམས་སྒྲུག་གམ། བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིའདུས་

ཚོགས་ཤིག་གམ་དེ་དག་གི་ལས་ཁུངས།

councilor  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་སྟོན།

counselor  adm,edu སློབ་སྟོན་པ།  = དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་གནང་མཁན་གྱི་གང་

ཟག་ཆེ་གེ་མོ།

counter culture  soc ལྡོག་ཟླའི་རིག་གཞུང་།  = སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ད་ལྟའི་སྤྱི་སྲོལ་དང་མི་

མཐུན་པའམ། མི་འདྲ་བའི་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་སམ་བསམ་ཚུལ།

counter example  ling ལྡོག་དཔེ།  = བརྗོད་པ་གང་ཞིག་ལྡོག་འགྲེལ་བྱེད་པའམ་ཁུངས་དག་

མིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱ་ཆེད་ཀྱི་དཔེ་ཞིག་ལ་ཟེར།

counter measure  pol,psycho	ཁ་གཏད་ཐབས་བྱུས།	ཟློག་ཐབས།  = ཉེན་ཁ་དང་། དཀའ་

ཚེགས་ལ་གདོང་ལེན་དང་། ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་བྱ་སྤྱོད།

counter revolution  pol,his གསར་བརེར་ངོ་རྒོལ། = གསར་བརྗེ་བའི་འདོད་ཕྱོགས་ལ་

འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག

counter signature  adm དོ་མཉམ་མིང་རགས།  = 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།

counterclaim  com,pol ལྡོག་རྩོད། = ཐོག་མའི་དགོས་འདུན་ཞུ་འབོད་བྱས་རྗེས་སུ་ཁ་གཏད་

ཤོག་ཁག་སྟེང་དུ་ཞུ་འབོད་བྱེད་པའི་གུན་གསབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་ཞིག དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་དག་
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འབུད་བྱེད་པོས་ཞུ་སྦྱོར་བ་ལ་གཏུགས་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་ཞིག

counterfeit  adm ༡། འད་རྫུན།	འད་བཟོས།  = ངོ་མ་ལྟ་བུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཤིག ༢། 

འད་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།

countermand  adm ཕིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁྱབ།  = སྔོན་དུ་བཏང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་ཕྱིས་སུ་

བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བའམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྱབ།

countermine  pol འབར་རྫས་ལྡོག་ཐབས། = དགྲ་བོས་ས་སྦས་བརྒྱབ་པའི་འབར་རྫས་མེད་

པར་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག

counterpart  adm དོ་ཡ།  = གཞན་གྱི་བྱེད་ལས་སམ་གནས་བབས་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་

པོའམ་གང་ཟག

counterplot  adm ངན་བྱུས་ཡ་ལན།  = ལོག་བྱུས་གཞན་ཞིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་བཤམས་པའི་ལོག་

བྱུས་ཤིག

countersign  adm དོ་མཉམ་མིང་རགས་འགོད་པ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་

པའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་སླར་མིང་རྟགས་འགོད་པ།

counting house  acc རྩིས་ཁང་། = བྱུང་སོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཉར་འཇོག་བྱེད་སའམ། ཡང་ན་ཚོང་

ལས་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་ལས་དོན་གཉེར་སའི་ལས་ཁུངས་སམ་ཁང་པ།

countryside  soc ༡། གོང་གསེབ་ས་ཁུལ།  =  སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་སའམ་ཡར་རྒྱས་མ་

སོང་པའི་ས་ཁུལ།  ༢། གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མི། = གྲོང་གསེབ་བམ་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་གནས་

སྡོད་བྱེད་མི།

county  his,pol རྫོང༌།  = ཨིན་ཡུལ་དང་ཨ་རི་ལྟ་བུ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག

coup de grace  pol ཐར་གསོད།  = སྐྱེ་བོའམ་དུད་འགྲོ་གང་ཞིག་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེའི་སྡུག་

བསྔལ་དྲག་པོ་མྱོང་བ་ལས་ཐར་ཐབས་སུ་དེའི་སྲོག་གཅོད་པ།

coup de’tat  pol སིད་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

coupon  adm,com ལག་འཛིན། = དངུལ་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་དེ་དངོས་པོ་ཉོ་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག

courier  trans ཀཽ་རི་ཡར། = ཡིག་ཆ་དང་། ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐུམ་སྒྲིལ་སྐྱེལ་བར་བྱེད་པའི་ཀམ་པ་

ཎི་ཞིག་གི་ལས་བྱེད་དམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག
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coursebook  edu སློབ་ཚན་སློབ་དེབ།  = སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྦྱོང་སྐབས་

སློབ་ཕྲུག་གིས་སྤྱད་པར་བྱ་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག

court martial  mil ༡། དག་པོའ་ིཁིམས་ཁང༌།  = དམག་དཔུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཆེད་སྐོང་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག ༢། དག་པོའ་ིཁིམས་

གཅོད་བེད་པ།  = དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ།

court of chancery  law ཅན་སེ་རི་ཁིམས་ཁང་། = ཡུལ་སྲོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པའི་

གནད་དོན་རིགས་ལ་དྲང་བདེན་དང་། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཐོག་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་

ཆ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག

court of domestic relations  law ནང་ཁྱིམ་ཁིམས་ཁང་།	 ཁྱིམ་འབྲེལ་ཁིམས་ཁང་། = 

དམིགས་བསལ་བྱིས་པ་བདག་གཉེར་དང་ལྟ་སྐྱོང་། བདེ་དོན་གྱིས་མཚོན་པས་ཕ་མའི་ལས་

འགན་དང་ཐོབ་ཐང་། ཁྱོ་ཤུག་དབར་གྱི་གནད་དོན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁྲིམས་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་

དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག

courtesy  adm ལུགས་བསྟུན།  = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་བརྩི་བཀུར་གྱི་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ།

covalent bond  chem མཉམ་སྤྱོད་འཆིང་བ། = གློག་རྡུལ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དབང་

གིས་བྱུང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རྫས་ཀྱི་མཐུད་སྦྱོར་ཞིག

covenant  pol དམ་ཡིག	གན་རྒྱ།	  = ལུགས་མཐུན་གྱིས་རྟགས་ཐམ་འཁོད་པའི་གྲོས་མཐུན་

ཡིག་ཆ།

cover line  lib གནད་འཕྲིན།	= ཀློག་པ་པོས་དེབ་ནང་གི་འགྲེལ་བརྗོད་ཆ་ཚང་ལྟ་ཞིབ་བྱ་ཆེད་ཀྱི་

རྒྱུད་སྐུལ་ལམ། དཔེ་རིས་དང་འགོ་བརྗོད་འཕྲོས་བཤད་ལྟ་བུ་དུས་དེབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཤའི་སྟེང་

བཀོད་པའི་སྙིང་བསྡུས་ཟུར་བྱང་ངམ་སྙི་དོན་གསལ་བསྒྲགས།

cover shot  mech ཁྱབ་ལེན།	རྒྱ་ཁྱབ་པར་ལེན།	= ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་བསྡུ་བའི་མཐོང་རྒྱ་ཡངས་པའི་པར་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

coverage  jrn གསར་འགྱུར་ཐོན་ཚད། = གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཚུལ་ཏེ། 

དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གཏོང་སྤེལ་བྱེད་སའི་རྒྱ་ཁྱོན།

covering letter  adm མཚམས་སྦྱོར་ཡི་གེ།	ཁ་ཤོག  = གང་དུ་གཏང་རྒྱུའི་ཐུམ་སྒྲིལ་ཅ་དངོས་

སམ། ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཆེད་བསྐུར་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག

coverture  soc ཁྱོ་བོའ་ིསྲུང་སྐོབ། = གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པའི་བུད་མེད་དེ་རང་གི་ཁྱོ་བོས་དབང་

ཚད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་བབས།

coward  psycho སྡར་མ།  = སྙིང་སྟོབས་དང༌། བློ་ཁོག་མེད་པའི་གང་ཟག
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coworker  adm ལས་རོགས།  = རང་ཉིད་དང་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

crab mentality  psycho སྡིག་སིན་འགན་སེམས།  = གཞན་གྱི་འབྲས་བཟང་དང་ལོངས་སྤྱོད་

ཕུན་ཚོགས་སོགས་ལ་མི་བཟོད་པར། དེ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང་རྐང་པ་འཐེན་པར་བྱེད་

པའི་གཤིས་སྤྱོད་ངན་པ་ཞིག

crab nebula  phys སྡིག་སིན་སྐར་སྤྲིན། = འོད་ལོ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་ཅིང་། གླང་

གི་སྐར་ཁྱིམ་ནང་གནས་པའི་སྐར་ཆེན་གས་ཐོར་གྱི་ཤུལ་ལྷག་ཐལ་སྤྲིན་ཞིག

crack  neurosci. ཁོ་ཀེན་དྭངས་མ། = རྒྱུན་དུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སོ་ནས་ཐ་མག་ནང་བེད་སྤྱད་

པའི་མྱོས་རྫས་ཁོ་ཀེན་གྱི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཅིག

crane  mech སྟེགས་ཆས། = གློག་བརྙན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་བྱེད་སྐབས་པར་ཆས་འཇོག་

སའི་སྟེགས་བུ་རིང་པོ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་ཞིག

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༌།

cranial neuropathy  med ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་ནད། = གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད་གཞིས་རྐྱེན་

པས་དབང་རྩར་སྐྱོན་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག འདིས་ཐོས་པ་དང་། མཐོང་བ། མིག་གི་འགུལ་

སྐྱོད་བཅས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྐྱོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

craniotomy  med ཐོད་རུས་གཤག་གཅོས། = ཀླད་པར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀ་པ་ལི་ཁ་

གཤགས་གཏོང་ཚུལ་གང་རུང་།

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།

crankcase  mech འཁྱོག་མདའ་འཇུག་སྣོད། = འཁྱོག་མདའ་ཨ་མའི་ནང་དུ་འཇུག་སའི་འཕྲུལ་

འཁོར་ཨ་མའི་སྨད་ཀྱི་ལྷུ་ལག་སྟེ། དེར་འཁྱོག་མདའ་ཨ་མ་དང་། སྲུབ་མདའི་སི་ལེན་ཌར། མཐུད་

ལྕགས། འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལག་གཞན་ཡང་ཡོད།

crankshaft  mech འཁོར་མདའ་ཨ་མ། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སྐོར་བར་བྱེད་པའི་

འཁོར་མདའ་ལྟེ་བ་ཞིག

crankshaft sprocket  mech འཁོར་མདའ་ཨ་མའི་སོ། = དུས་གཏན་ལྕགས་ཐག་གིས་རོགས་

འདེགས་ཐོག ཀེམ་མདའ་སྐོར་བར་བྱེད་པའི་འཁོར་མདའ་ཨ་མའི་མདུན་ལ་བསར་བའི་སོ།

crash course  edu གནད་ཁིད་སློབ་ཚན།  = གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་གཟབ་ནན་དུ་སློབ་ཁྲིད་

བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག

crater  phys ༡། མེ་རིའི་དོང་ཁ།  =  མེ་རིའི་དོང་ཁའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ཕོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཀོང་
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ཤུལ།    ༢། ཤུལ་ཀོང་། = སྐར་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ས་སྟེང་དུ་ལྷུང་བའི་བརྡབ་ཤུགས་ལས་

བྱུང་བའི་ས་དོང་ཞིག

craving  psycho སེད་པ། = ཞེན་པའམ་འདོད་པ་དྲག་པོ།

crèche  adm བུ་བཅོལ་ཁང༌།  = ཕ་མ་ལས་ཀ་སོགས་སུ་བསྐྱོད་རིང་དུ་བྱིས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་མ་

འབྱར་རྣམས་བལྟ་ཉར་བྱེད་སའི་གནས།

credit bureau  com བུན་ཞིབ་ལས་ཁུངས། = ཀམ་པ་ཎིའམ་གང་ཟག་ཅིིག་གིས་བུ་ལོན་བཏང་

ན་ཕྱིས་སུ་སྤྲོད་འཇལ་ཐུབ་མིན་ཐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕོྱགས་སྒྲིག་གིས་བུ་ལོན་གཏོང་མཁན་ལ་

མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སེར་པའི་ཚོང་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

credit card  com བུན་བང༌།  = 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

credit line  Jrn ཁུངས་མཆན། = གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་དང་པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་འབྲི་རྩོམ་

མམ། ཡང་ན་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་ལྟ་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གསལ་བཤད་དང་ངོས་ལེན་བྱས་

པའི་ཡིག་ཕྲེང་དང་། ཡིག་ཆུང་། དོ་བདག་གི་མིང་འཁོད་པ་ཞིག

credits  xx ལེགས་གསོལ། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ། ཡང་ན་གློག་བརྙན་ཞིག་

གི་སྔ་མཇུག་གང་རུང་དུ་སྟོན་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ཉིད་བཟོ་བསྐྲུན་ཐད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་

གང་ཟག་གི་ཐོ་གཞུང་ཞིག

credo  psycho ལངས་ཕོགས།  = སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་པར་བྱེད་

པའི་བསམ་ཚུལ་ལམ་ལྟ་གྲུབ་ཅིག

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 ཁག་ཁོག  = 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་བེད།  = གནམ་གྲུ་དང་གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས།

crib  xx བིས་སྒྲོམ།	མལ་སྒྲོམ།	= མཐོ་ཚད་ཡར་མར་སྒྱུར་ཐུབ་ཅིང་དེར་གདན་གྱི་མཁོ་ཆས་སྦྱར་

ཏེ། ཟུར་གང་རུང་གཅིག་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་འགག་གིས་བསྐོར་བའི་ཕྲུ་གུའི་ཉལ་ཁྲི་གཏིང་
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རིང་ཞིག

crime  law ནག་ཉེས།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་རུང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག་

གམ་བྱེད་སོ་ཞིག

crime scene  law,soc ནག་ཉེས་བྱུང་ས།  = ནག་ཉེས་སམ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་རིགས་

གང་དུ་བྱུང་བའི་གནས།

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་ཁིམས་ར།  = ཉེས་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུག་

དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་སའི་ཁྲིམས་རྭ།

criminal investigation department(CID)  law ནག་ཅན་མྱུལ་ཞིབ་སྡེ་ཚན། = 

ནག་ཅན་རྩད་གཅོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡོད་ཅིང་། སྒྲིག་ཆས་གྱོན་མི་དགོས་པའི་ཉེན་རྟོག་པའི་

སྡེ་ཁག་ཅིག

criminal law  law ནག་ཁིམས།  = ནག་ཉེས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི་ནག་ཅན་པར་ཁྲིམས་

ཆད་འགེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

criminologist  adm,pol ནག་དཔད་རིག་པ་བ།  = ནག་ཅན་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་གྱི་ནག་ཉེས་

ཀྱི་ལས་ཀའི་རིགས་ལ་བརྟག་ཐབས་མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

criminology  law ནག་དཔད་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་སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ། རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དུ་བེད་སྤྱོད་མི་ཐུབ་

པའི་གང་ཟག

crisis  adm གཉན་འཕྲང༌།  = བཟང་ཕྱོགས་དང་ངན་ཕྱོགས་གང་དུ་འགྲོ་བ་ཆ་མ་རྟོགས་པའི་

འགག་མཚམས།

criteria  adm ཚད་གཞི།	ཚད་འཛིན་ཆ་རྐེན།	  = གང་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་

པའམ། ལག་བསྟར་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཚད་འཛིན་བྱེད་ས།

critic  lit ཞིབ་དཔད་པ།  = རོལ་དབྱངས་དང་། རྩོམ་བྲིས། གློག་བརྙན་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་

བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན།

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།
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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་ིདོད་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 སྐོན་བརོད།  = ནོར་འཁྲུལ་ལམ་ཆ་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་བཏོན་བྱས་ཏེ། མོས་

མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཚུལ།

crocodile tears  xx བཅོས་མའི་མིག་ཆུ། ངུ་རྫུ།  = སྐྱོ་ངལ་སྟོན་ཁུལ་གྱིས་གཞན་སེམས་

འགུག་ཐབས་སུ་གཏོང་བའིི་བཅོས་མའི་མིག་ཆུ།

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་ཧིལ་པོ་སོག་གཅིག་མ་དང་

འདྲ་བ། ཆེ་ཆུང་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།

cronyism  pol ཕོགས་ཞེན་རིང་ལུགས།  = སྐྱེ་བོའ་ིཤེས་འཇོན་ལ་མི་བལྟ་བར་ངོ་ཤེས་དང་

གྲོགས་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལས་གནས་མཐོན་པོར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཚུལ།

crop failure  agric	ལོ་ཉེས།	སྟོན་ཉེས།	= ཁྲོམ་རར་འཚོང་འགྲེམས་ཐུབ་པའི་ལོ་ཏོག་འཕར་མ་

མཁོ་འདོན་མི་ཐུབ་པའི་གནས་བབས།

crop rotation  agric ལོ་ཏོག་སྐོར་འདེབས།	སྟོན་ཐོག་རེས་འདེབས།	= ས་བཅུད་བཟང་པོ་

དང་། གཤིན་པོ་གནས་ཐབས་སུ་ས་ཞིང་སྟེང་རྩི་ཤིང་འབྲུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་འདེབས་ལས་བྱེད་ཐབས་ཤིག

cross culture  soc,ca རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན།  = རིག་གཞུང་གཞན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའམ་

རིག་གཞུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཞིབ་བསྡུར་བྱེད་ཚུལ།

cross section  math འཕྲེད་བཅད་ཀི་ངོས། = དངོས་གཟུགས་གང་ཞིག་འཕྲེད་དུ་བཏབ་པའི་

སྣང་དབྱིབས།

cross-fade  theatr སྔ་ཡལ་ཕི་གསལ། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས། 

སྒྲའམ་བརྙན་པར་སྔ་མ་ཞིག་མི་སྣང་བ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་ཕྱི་མ་ཞིག་གསར་དུ་མཐུད་སྦྱོར་

བྱེད་ཚུལ།

cross-promotion  com གཉིས་སྦེལ་ཚོང་བསྒྲགས། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཐོན་ཟོག་མི་འདྲ་

བ་གཉིས་འཚོང་བའམ། ཡང་ན། ཀམ་པ་ཎི་གཉིས་ཀྱིས་ཐོན་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་

རིགས་ལྷན་དུ་ཚོང་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག 
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དཔེར་ན། བྱིས་པའི་ཆབ་གདན་ཉོ་མཁན་ལ་བྱིས་པའི་འཇིབ་རུ་ཚོང་བསྒྲགས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ།

cross-sectional study  biol ཁྱབ་ཁོངས་ཞིབ་འཇུག = དུས་ཚོད་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ནང་སྐྱེ་

ལྡན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཆགས་བཀོད་ཀྱི་དཔྱད་པ།

cross-talk  comn ཐད་གླེང་། = དོན་རྐྱེན་འབྱུང་སའི་ཁུལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་དང་གསར་འགྱུར་

ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་པ་ལྟ་བུའི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་མཁན་དབར་གྱི་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་

གླེང་མོལ།

crossbar  xx འཕྲེད་ལགས། = སྒྲོམ་གཞི་སྲ་བརྟན་བཟོ་ཆེད་སྦུགས་མགོ་དེ་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་སྦུགས་

དང་མཐུད་པར་བྱེད་པའི་འཕྲེད་དཔྱང་གི་ལྷུ་ལག

crossed extension reflex  neurosci. ལྡོག་པའི་ཡ་ལན། = བཙས་ནས་ཐོག་མའི་ཟླ་བ་

གཉིས་ཀྱི་རིང་གཙོ་བོ་རྒྱུངས་པ་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བའི་ལྡོག་འགུལ་ཞིག དཔེར་ན། ཕྲུ་གུའི་རྐང་པ་

ཡ་གཅིག་ལ་ཐུག་རེག་གི་སྐུལ་མ་བྱེད་སྐབས། རྐང་པ་གཞན་དེ་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱི་ཡ་ལན་བྱེད་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན།

crossheading  jrn ཐིག་དཀྱུས་འགོ་བརོད།	འཕྲེད་འགོ།	= རྩོམ་ལུས་ནང་ངོས་སུ་འབྲི་འགོད་

བྱས་པའི་ནང་གསེས་ཚན་པའི་འགོ་བརྗོད་ཅིག ཡང་ན། གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་ལུས་ནང་ཀ་ཐིག་གི་

འཕྲེད་དུ་འབྲི་འགོད་བྱས་པའི་ཡིག་འབེབ་ཀྱི་འགོ་བརྗོད་ཅིག

crossing the floor  pol ཚོགས་པ་བརེ་སྒྱུར།  = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིས་རང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་ཁག་དོར་ནས་ཤོག་ཁག་གཞན་ལ་སྤོ་བ།

crown colony  his ཨིན་ཇིའི་མངའ་ཁུལ།  = ཨིན་ཇིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

གམ་ས་ཁུལ་ཞིག

crude mode  econ ༡། རགས་རྩིས། = ཏག་ཏག་ཞིབ་ཚགས་མིན་པ། ཚོད་དཔག་རགས་རྩིས།   ༢། 

རགས་འབྲས། = ཏག་ཏག་མིན་པའམ་ཚིག་སྦྱོར་མ་སྤྲད་པ། གོ་རིམ་སྒྲིག་མེད་པའམ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཐོག་ནས་སྒྲིག་མེད་པའམ་འགྱུར་བ་བཏང་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སམ་

ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པའི་ཟིན་ཐོ་རྣམས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

crude oil  chem རྡོ་སྣུམ་རེན་པ། = ལས་སྣོན་མ་བྱས་པའི་རྡོ་སྣུམ་གར་མ།

cruise control  xx མགྱོགས་ཚད་སྟངས་འཛིན། = མགྱོགས་ཚད་གཅིག་ཐོག་བསྒྲིགས་ཏེ་མོ་ཊ་

འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག

crusader  adm བདེན་རྩོད་པ།  = བདེན་པ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་གནས་དོན་ཞིག་ལ་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པོས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན།

crust  geog,geol ས་ཤུན། = སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཤུན་པ་ཐོག་མ་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐམ་སའི་



203 cultural anthropology 

ཁུལ་དུ་དེའི་མཐུག་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༥ ཙམ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་མཐུག་ཚད་ལ་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་ ༥ ལས་མེད།

cube  math ༡། ཤོ་གཟུགས་མ།  = མཁྲེགས་གཟུགས་གཅིག་གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མ་གཅིག་མཚུངས་

དྲུག་གིས་བཅིངས་པ་དང་། དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་པའི་ངོས་གང་རུང་གཉིས་ཀྱི་གྲུ་ཟུར་ཚད་

དགུ་བཅུ་ཅན་ཞིག་ཡིན།  ༢། སུམ་སྒྱུར། = གྲས་སམ་ཚད་གཞི་གང་ཡང་རང་སྒྱུར་གསུམ་རྩིས་

བྱེད་པ། དཔེར་ན། ༥ སུམ་སྒྱུར་བྱས་ན་ ༡༢༥ ཡིན།

cube root  math སུམ་སྒྱུར་རྩ་བ། = སུམ་སྒྱུར་གྱི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཏེ་དཔེར་ན། ༡༢༥ ཡི་སུམ་སྒྱུར་རྩ་

བ་གྲངས་ ༥ ཡིན།

cubic polynomial  math ཐེངས་གསུམ་ཚན་མང་།  = ཐེངས་གྲངས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཚན་

མང་གི་ཚུལ་ལ་ཟེར།

cubit  math ཁྲུ།  = ལག་ངར་གྱི་རིང་ཚད་དང་ཉེ་མཚུངས་ཡིན་པའི་འཇལ་ཚད་ཅིག་སྟེ། གྲུ་མོ་

ནས་དཀྱིལ་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་བར་གྱི་རིང་ཚད་སྤྱད་དེ་ཚད་འཇལ་བའི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཐིག་ཚད་

ཅིག་ལ་ཟེར།

cuboid  math གྲུ་ནར་གཟུགས།  = གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིངོས་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ལ་ཟེར།

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།

cue  ling བརྡ་སྟོན། = གློག་བརྙན་དང་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་གང་ཤོད་དགོས་པ་དང་། 

བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་སྐབས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག

cue card  xx བརྡ་བང་། = བརྙན་ལེན་པར་ཆས་ཀྱི་མདུན་དུ་དོན་སྐབས་བརྙན་འཕྲིན་སྒྲོགས་

སྦྱང་པས་གང་ཀློག་དགོས་པའི་བརྗོད་ཚིག་རྣམས་འཁོད་པའི་པར་ཆས་ཀྱི་ཟུར་དུ་བཅངས་པའི་

ཤོག་བྱང་ཞིག

culpable homicide  soc,his ཀུན་སློང་མེད་པའི་མི་གསོད། ཉེ་བའི་མི་གསོད།  = སི་ཀོ་

ཊི་ལེནཌ་དང་ལྷོ་ཕི་རི་ཀ  རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་ཀུན་སློང་མེད་པར་གང་ཟག་ཅིག་

རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ན་སྲོག་གཅོད་པའི་ཉེས་པ་མི་འགེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཅིག

culprit  law ཉེས་ཅན།  = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

cultural anthropology  ca རིག་གཞུང་གི་མི་རིགས་རིག་པ།  = མི་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག བཟོ་རིག་དང་ཚན་འཕྲུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་



204cultural lag 

པའི་རིག་པ།

cultural lag  soc,ca རིག་གཞུང་རེས་ལུས།  = གཞན་ཞིག་ལ་ལྟོས་ཚེ་འགྱུར་འགྲོས་དལ་བའི་

རིག་གཞུང་ངམ་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག

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

culture shock  psycho རིག་གཞུང་ཧད་འཐོར།  = འདྲིས་གོམས་མེད་པའི་རིག་གཞུང་གི་

ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་ནང་གློ་བུར་དུ་སླེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ།

culturology  ca རིག་གཞུང་དཔད་རིག = རིག་གཞུང་གི་འབྱུང་རྩ་དང་། གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཚུལ་

སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

cumin  bot ཟི་ར་དཀར་པོ།  = ལོ་མ་སྒྲོ་དབྱིབས་ཞིབ་བུ་ཉག་ག་ཅན་གསུམ་ཚུགས་སུ་རེ་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།

cumulative frequency  math རིམ་གསོག་ཟློས་ཕོད།  = ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་མུ་སྦྲེལ་ཆ་ཚང་གི་ཐང་

གཞི་སྟེ། ཟློས་ཕྱོད་རིམ་པར་བསགས་པའི་སོ་སོའ་ིབསྡོམས་ཐོབ་ལ་ཟེར།

cumulative frequency table  phys རིག་གསོག་ཟློས་གངས་རེའུ་མིག = ཟློས་གྲངས་

རྣམས་ཡར་བསྡོམས་པའི་བསྡོམས་ཐོབ་ལ་རིམ་གསོག་ཟློས་གྲངས་ཟེར། ཟློས་གྲངས་དེ་དག་རེའུ་

མིག་ནང་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་རིམ་གསོག་ཟློས་གྲངས་རེའུ་མིག་ཟེར།

cuneus  neurosci. ཀླད་པའི་ཁྱིའུ། = ཀླད་ཆེན་གྱི་མཐོང་བྱེད་ཀླད་འདབ་ཀྱི་དབུས་སུ་གནས་པའི་

ཁྱིའུ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

cupping  med མེ་བུམ། = རླུང་ཁྲག་འཁྲུགས་ནས་ལུས་སྟོད་གཟེར་བ་དང་། ཕྱི་སྐྲན་སོགས་ལ་

ཟངས་བུམ་སྤྱད་དེ་ནད་བཅོས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས།

curare  xx མདའ་དུག = མདའ་རྩེར་བྱུག་རྒྱུའི་སྔོ་དུག་ཐང་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག

curator  adm དོ་དམ་པ།  = འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་མཛོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་

འཛིན།

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་རི།  = འགྱེད་འཕྲོའ་ིཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་ཅན་གྱི་རྫས་ཤིག་སྐར་
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ཆ་རེར་གས་ཐོར་འགྲོ་ཐེངས་ ༣་༧  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།

current assets  com སྒྱུར་བདེའི་ཁར་དབང་། = དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དངུལ་སྨར་

ཐོག་ཁ་སྒྱུར་བྱ་ཐུབ་པའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཁར་དབང་ཞིག

current liabilities  com ད་ཡོད་འཇལ་སོ། = རྒྱུན་ལྡན་ལོ་གཅིག་ལྟ་བུའི་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་

ཞིག་གི་ནང་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན།

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་བརྒྱུདུ་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་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང༌། གྲུབ་འབྲས་ཇི་འཐོབ། མ་འོངས་བྱེད་འཆར་

སོགས་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

cursive  prn,edu འཁྱུག	འཁྱུག་ཡིག	 = ཡི་གེ་སྔ་རྗེས་མཐུད་དེ་འཁྱུག་པོར་བྲིས་པའི་ཡི་གེའམ་

ཡིག་གཟུགས།

curtail  adm ཉུང་དུ་གཏོང་བ།	ཐུང་དུ་གཏོང་བ།	 = གྲངས་འབོར་དང་དུས་ཡུན་སོགས་ཇེ་ཉུང་

ངམ་ཇེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ།

curve fitting  math གུག་འཚམ། = ང་ཚོར་འཐོབ་པའི་གྲངས་ཐོ་ལ་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་དོན་སྤྲོད་པའི་

ཐིག་གམ་གུག་ཐིག ཡང་ན་ང་ཚོས་ཐིག་གམ་གུག་ཐིག་དེ་གྲངས་ཐོ་སྟོན་ཟིན་པ་དེར་རན་ཤོས་ལ་

བཤད་སྲིད། དཔེར་ན། པེ་ར་བོ་ལའི་གུག་མོ་ལྟ་བུའོ།

curved surface  math འབུར་ངོས།  = ངོས་མཉམ་པའི་གཞི་ལས་ཡར་འཕགས་པའི་ངོས་ཏེ། 

སྙུང་གཟུགས་དང་ཀ་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་འབུར་ངོས་ལྟ་བུ།

curvilinear motion  phys འཁྱོག་འགུལ།  = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གིས་རྒྱུ་ལམ་འཁྱོག་པོ་ཞིག་

བརྒྱུད་དེ་བགྲོད་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

cusp  astrol ས་མལ་དབེ་མཚམས།  = ལས་སམ་བྱ་གཞག་འདྲ་མིན་བཅུ་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་

པའི་ཐིག་གམ་བཅད་མཚམས།

custodian  adm བདག་སྲུང་བ།	 ལ་སྲུང་བ།	 	= སྲུང་སྐྱོབ་དང་བལྟ་སྐྱོང་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།

customer  com ཚོང་ཤག = ཚོང་ལས་སམ་ཚོང་ཁང་ནས་ཞབས་ཞུ་དང་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

customer service  com ཚོང་ཤག་ཞབས་ཞུ།  = ཚོང་ཤག་ནས་དུས་རྒྱུན་ཞུ་གཏུག་དང་དྲི་

རྩད་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག

customs  econ ཤོ་ཁལ། = དངོས་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་བྱེད་སྐབས་སུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་

ཁྲལ་འབབ།

cuticles  physiol སེན་སྐི།	སེན་ཤ	 = ལག་པ་དང་རྐང་པའི་སེན་མོའ་ིརྩ་བའི་པགས་པའི་མིང༌།

cyanogen  chem དུག་རླངས་སྔོན་མོ། = གཤེར་གཟུགས་སུ་སྒྱུར་འབེབ་རུང་ལ་མེ་ལྕེ་སྔོན་པོར་

འབར་བའི་དུག་ཤས་ཆེ་བའི་རླངས་གཟུགས་ཤིག

cyber crime  compt.sc དྲྭ་ལམ་ཉེས་སྤྱོད།  = དྲྭ་རྒྱའི་ལམ་ནས་བརྩམས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་

ལས་རིགས།

cyber soldier  compt.sc དྲྭ་རྒྱའི་དམག་མི།  = དྲྭ་དམག་བདེ་དོན་གྱི་ལས་སྣེ་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་གྱི་དམག་མིའི་འཐུས་མི་ཞིག

cyber surfer  compt.sc དྲྭ་སྤྱོད་པ།  = དྲྭ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

cyber terrorism  compt.sc དྲྭ་ལམ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།  = དྲ་ཐོག་ནས་ཐབས་བྱུས་

འདྲ་མིན་གྱིས་གཞན་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་དག་དང་། དེ་དག་

གི་མ་ལག་གཏོར་བཅོམ་གྱིས་ཞེད་སྣང་ངམ་ཕོག་ཐུག་དང་། གྱོང་གུད་གཏོང་ཐབས།

cyber terrorist  compt.sc དྲྭ་ལམ་འཇིགས་སྐུལ་བ།  = དྲ་ཐོག་ནས་ཐབས་བྱུས་འདྲ་མིན་

གྱིས་གཞན་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་དག་དང་། དེ་དག་གི་མ་ལག་

གཏོར་བཅོམ་གྱིས་ཞེད་སྣང་ངམ་ཕོག་ཐུག་དང་། གྱོང་གུད་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

cyber-attack  compt.sc དྲྭ་རྒོལ།  = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་མ་ལག་གཏོར་འཇོམས་བྱེད་པའི་

བྱ་ངན།

cyberchat  compt.sc དྲྭ་མོལ། = གཏམ་གླེང་ཁང་ལྟ་བུའི་ནང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གླེང་

མོལ་བྱེད་ཚུལ།

cyberlaw  compt.sc དྲྭ་ཁིམས། = དྲ་རྒྱ་སྤྱོད་སྟངས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས།

cybersickness  compt.sc དྲྭ་ནད་སྐྱུག་ལྡང་།  = གློག་རྡུལ་མཁོ་བྱད་ཀྱི་ཡོལ་བའི་སྟེང་རྒྱུན་རིང་
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མིག་གིས་ལྟ་བར་བརྟེན་ནས་ཞེ་མེར་ལོག་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག

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་སྦེལ།  = ཉུང་མཐར་ནག་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་

གསུམ་སོར་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་སྦེལ།  = 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།

cyclone  geog འཁོར་འཚུབ། = རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ཆུང་སར་འཁྱིལ་ཅིང་རྒྱུ་བའི་རླུང་

འཚུབ་དྲག་པོ་ཞིག

cyclopentane  chem ཁོར་མོ་ལྔ་སྦེལ།  = 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་སྦེལ།  = 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་བེད།  = 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།

cylinder  xx ཀ་ཟླུམ།  = ཕྱོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་ཤིག་སྟེ། སྣེ་གཉིས་ནི་ཡོངས་མཚུངས་

སོར་དབྱིབས་དང་། ལོགས་ངོས་ནི་འབུར་ངོས་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཤིག་ལ་ཟེར།

cylinder block  mech སི་ལེན་ཌར་འཇོག་སྒྲོམ། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ལྷུ་ལག་གཞན་རྣམས་

མཉམ་སྦྱར་བྱེད་སའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲོམ་ཞིག

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་སྣོད་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཆུ་ལྒང་

ལྟར་སྐྱེས་པའི་སྐྲན།

cysteine  biol སིས་ཊིན། = སྤྲི་དཀར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཨེ་མི་ནོ་སྐྱུར་རྫས་ལྡན་པའི་མུ་ཟིའི་རྡུལ་

ཕྲན་ཞིག

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་
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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།

cytoarchitectonic map  biol ཕྲ་ཕུང་བཀོད་དབིབས་ས་བཀྲ། = ཕྲ་ཕུང་གི་བཀོད་དབྱིབས་

དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ས་བཀྲའམ་དཔེ་རིས།

cytoarchitecture  biol ཕྲ་ཕུང་བཀོད་དབིབས། = ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་

བཀོད་པ།

cytochrome  biol ཕྲ་ཕུང་ཚོས་རྫས། = ཕྲ་ཕུང་གི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཅིང་། 

ལྕགས་རྡུལ་ལྡན་པའི་སྡེ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྤྲི་དཀར་ཞིག

cytochrome B5  biol ཕྲ་ཕུང་ཚོས་རྫས་B5=  སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་ནང་རྙེད་པའི་

གློག་རྡུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྤྲི་དཀར་ཞིག

cytoplasm  biol ཕྲ་ཕུང་ཕི་རྫས། = རྩི་ཤིང་ངམ་སེམས་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ལྟེ་ཉིང་ཕུད་པའི་

སྒྲོམ་གཞི་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་འདུས་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་གོ།

cytoskeletal microtubules  biol ཕྲ་ཕུང་སྒྲོམ་རུས་ཀི་སྦུག་ཕྲན། = རྒྱུན་དུ་ལྟེ་རྡུལ་ལྡན་

པའི་ཕྲ་ཕུང་ནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོར་ཕྲ་ཕུང་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་དེའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

བཅོས། དེ་བཞིན་དབང་ཕྲ་རྣམས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འོང་བྱེད་སའི་ལམ་བུ་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་

སྤྲི་དཀར་སྦུ་གུའི་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

daily bread  adm ཉིན་རེའི་འཚོ་རེན།  = ཟས་ལྟ་བུ་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་གཏོང་

དགོས་པའི་དངུལ་འབོར།

dais  theatr སྟེགས་བུ།	སྡིངས་ཆ།	  = ཁང་ཆེན་ནམ་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་

སྡིངས་ཆ།

dak  comn 	སྦག		ཌཱཀ	 = ཡིག་འཕྲིན་སྐྱེལ་གཏངོ་གི་ལས་དནོ་ཏེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཌཱཀ་གི་ཟུར་ཆག་ག།ོ

dak bungalow  adm ཡིག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌།	སྦག་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 སྐོན་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་
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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་ཕོགས།		མར་ངོ༌།	 = ཟླ་བའི་དམར་ཆ་འཕེལ་

བའི་དུས།  བོད་ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༣༠ བར།

dark horse  pol ར་ནག་འོད་འབར། = འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ཚོད་དཔག་ལས་

ལྷག་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མཁན་གྱི་འོས་མི་ཞིག

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་བར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བ་ཞིག

data  adm,compt.sc ༡། གཞི་ཐོ།  = རྩིས་བཟོ་རྒྱུའམ་མཐའ་སྡོམ་སྟོན་རྒྱུ་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་

བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་བརྟག་དཔྱད་དམ་དཔྱད་ཞིབ་ནས་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ལམ་རི་མོའ་ིངོ་བོར་

ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།   ༢། དན་གངས།  = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ལས་སྣོན་བྱེད་སྟངས་ཐོག་གི་གནས་

ཚུལ། དཔེར་ན། ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ལས་སྣོན་བྱེད་སྟངས་སམ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་པར་རན་པའི་ཨང་

གྲངས་དང་། ཡི་གེ། རི་མོ། སྒྲ་ལ་སོགས་པའོ།

data base  compt.sc གངས་མཛོད། = ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་སོགས་འཚོལ་ཞིབ་དང་། 

བསྐྱར་ལེན་མྱུར་པོ་སྟབས་བདེ་ཡོང་ཐབས་སུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུས།

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།

day school  edu ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ།	ཉིན་སློབ།	 = སློབ་ཕྲུག་གཏན་སྡོད་བྱེད་ས་མེད་ཅིང་། སློབ་

ཁྲིད་རྣམས་ཉིན་མོའ་ིདུས་སུ་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ།

day-scholar  edu ཉིན་སློབ།  = ཉིན་མོར་གཏན་སློབ་ཅིག་ལ་སློབ་གཉེར་ཆེད་འཛིན་གྲྭར་

བསྐྱོད་རྗེས་དགོང་མོ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཞིག

daypart  com ཉིན་མོའ་ིཆ།  = ཚོང་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་འཆར་

འགོད་བྱེད་པའི་དོན་དུ་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ས་ཚུགས་ནས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་ཆ་
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བགོས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་དུམ་ཚན། རྒྱུན་ལྡན་ཚན་པ་དེ་དག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་

རིམ་བཀོད་སྒྲིག་གི་སྒྲོམ་གཞི་མཚོན་པར་བྱེད་དོ།

de facto  adm,pol དོན་དངོས་ཀི།  = དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཏེ། གང་སྣང་བ་ལྟར་མ་ཡིན་

པའམ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཡིན་དགོས་པ་དེ་མིན་པ། 

de jure  adm,pol ཁིམས་མཐུན་གྱི། ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི།  = དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་པ།

dead air  comn སྟོང་ཆ།	སིང་ཆད།	 = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་རྒྱང་སྲིང་སྐབས་སྒྲའམ་

བརྙན་པར་གྱི་བརྡ་རྟགས་གློ་བུར་དུ་ཆད་པའམ་བཀག་པའི་བར་མཚམས་ཤིག

dead language  ling བེད་མེད་སྐད་ཡིག = སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་སྐད་ཡིག་གཙོ་

བོའ་ིཚུལ་དུ་རྒྱག་གི་མེད་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག ཡང་ན་བེད་མེད་དམ་ངག་རྒྱུན་ཆད་པའི་སྐད་ཡིག་

རྙིང་པ།

dead spot  comn བརྡ་མེད་ས་ཆ།  = བརྡ་སྦྱོར་བསྡུ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པའམ། ཡང་ན་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གནས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག

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་སྐྱོད་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

deaf-mute  edu,psycho འོན་ལྐུག  = རྣ་བ་འོན་ཞིང་ངག་ལྐུགས་པའི་མི།

dearness allowance  adm ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།  = ཟས་སོང་གི་འགྲོ་གྲོན་དང་། རིན་འབབ་

སོགས་འཕར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་བོའ་ིརྩ་ཕོགས་སམ་རྒས་ཕོགས་སྟེང་བསྣན་པའི་དངུལ་འབོར།

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་སོ་ནས་གསོད་སའི་གནས་ཤིག

death certificate  law འདས་ཡིག  ཚེ་འདས་ལག་འཁྱེར།	= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་འཆི་སའི་གནས་

དང་ཟླ་ཚེས། རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་འཁོད་པའི་སྟེང་སྨན་པས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་

ཡིག་ཆ་ཞིག

death rate  adm,soc འཆི་འདས་གངས་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་གངས།  = དམག་འཁྲུག་དང༌། རང་བྱུང་གོད་ཆག་ལྟ་བུའི་དོན་རྐྱེན་གྱིས་འཆི་
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སྐྱོན་བྱུང་བའི་མིའི་གྲངས་འབོར།

death warrant  law སོག་ཐོག་བཀའ་རྒྱ།  = སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་

ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱའམ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཡིག

death-knock  jrn གཤིན་པོའ་ིགནས་འདི།  = འདས་པོ་ཞིག་གི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་

ཆེད་འདས་པོ་དེའི་གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ལམ། ཡང་ན་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་སོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་བ།

deathtrap  adm སོག་རྙི།	སོག་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་སོ།  = གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་གི་འགྱུར་བ་ཞིག

debar  adm བཀག་སྡོམ་བེད་པ།	བཀག་འགོག་བེད་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་སྐེད་གན་འཛིན།  = བཟོ་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་མ་རྩ་བུན་འཇོག་

བྱས་པར་སྐྱེད་འབབ་ཕྱིར་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་སོགས་གསལ་བའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ།

debit  acc སོང་ཁ།  = རྩིས་ཤོག་ནང་བུན་ཐོ་དང་སོང་ཐོ་འགོད་སའི་ཀ་ཐིག

debit card  econ,com འཐེན་བང་།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཉོ་ཆ་རྒྱབ་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་དྲ་

ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་མ་དངུལ་ནས་འཐེན་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་བྱང་བུ་ཞིག

debit column  acc སོང་ཁའི་ཀ་ཐིག  = དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་དངུལ་

འབོར་སྟོན་པའི་གྲངས་ཐོ།

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།

debt relief act  econ,com བུན་ཡང་བཅས་ཁིམས།  = གང་ཟག་སེར་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་

ཎིའམ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའི་ཁྲིམས།

debtor  econ བུན་ཅན།	 བུ་ལོན་ཅན།	  = དངུལ་དང་འབྲུ་རིགས་སོགས་གཡར་བའི་སྐྱིན་པ་

འཇལ་དགོས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སེར་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་བེད་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་
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སར་འཁྲབ་སྟོན་ནམ་བྱེད་སོ་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 སར་བོལ་བེད་པ།	གློ་བུར་བྲོས་བོལ་བེད་པ།	 = སུ་ལའང་མ་བཤད་པར་གློ་བུར་

རམ་གསང་བའི་སོ་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།

decarbonize  chem ནག་རྫས་གཙང་སེལ་བེད་པ།  = སྣུམ་འཁོར་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་གི་དུ་

དྲེག་སེལ་བ།

deceased  adm	ཚེ་འདས།	འདས་པོ།	 = ཉེ་ཆར་འདས་གྲོངས་ཟིན་པའི་མི།

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

decibel  phys	སྒྲ་ཤུགས་ཀི་ཚད།	སྒྲའི་བཅུ་ཟུར།	 = སྒྲའི་སྐད་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་རྩི་གཞིའམ། 

ཡང་ན་སྐྱེ་བོས་ཐོས་ཐུབ་ཙམ་གྱི་སྒྲའི་བཅུ་ཟུར་གཅིག

decile  math བཅུ་ཚན་གང་རུང་།	སྡེ་ཚན་བཅུའི་གང་རུང་།		= ཟློས་གྲངས་ཀྱི་བགོ་འགྲེམས་གྲུབ་

པར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྣེ་ཁ་གཅིག་མཚུངས་ཚུད་པའི་སྡེ་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་གཅིག

decimal  math སིལ་གངས།  = སྤྱིར་བཏང་ཧིལ་བགོ་མ་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཚང་མའི་རྗེས་སུ་ཚེག་

བརྒྱབ་སྟེ་བགོད་པའི་ཐོབ་དེ་ལ་ཟེར།

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

decimal point  math སིལ་གངས་ཚེག  = ཧིལ་གྲངས་དང་སིལ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་གནས་དབྱེ་

མཚམས་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཚེག་ལ་ཟེར།

deckhouse  nav གྲུ་ཁྱམས་ཁང་བུ།  = མཚོ་འགྲུལ་དང་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་གྲུ་

གཟིངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་ཞིག

declamation  lit གཏམ་རྩལ། = གཏམ་གླེང་ངམ་ངག་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བརྒྱུད་ནས་གཏམ་

བཤད་ཚད་ལྡན་སྐྱོར་འདོན་བྱེད་ཚུལ།
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declaration of rights  pol ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒྲགས།  = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་འཁོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གསལ་བསྒྲགས།

declarative memory  psycho མངོན་བརོད་ཀི་དན་པ།  = དོན་དངོས་དང་བྱུང་རྐྱེན་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྗེས་སོར་དྲན་གསོ་བྱེད་སྐབས། སླར་ཡང་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་དྲན་པའི་

རིགས་གཉིས་ཀྱི་གཅིག

decoction  med ཐང་།  = སྨན་རྩའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་གང་ཞིག་ཆུའི་ནང་བསྐོལ་རྗེས་ལེགས་

པར་བཙག་པའི་གཤེར་ཁུའི་སྙིང་པོ།

decolonization  his,pol མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་ལས་གོལ་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

decussation  math སྣོལ་སྟབས།	སྣོལ་བ།	 = ཕན་ཚུན་ཀུ་རུ་ཁའི་དབྱིབས་གཟུགས་སུ་བསྣོལ་

བའམ་སྣོལ་དུ་འཇུག་པ། 

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

deed poll  adm ཡིག་ཆ་གཅིག་ཆོད། = ཕྱོགས་གཅིག་རྐྱང་པས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆའམ་གན་རྒྱ།

deep brain stimulation  med ཀླད་གཏིང་སྐུལ་སློང་།  = ཀླད་པའི་གཏིང་དུ་གློག་གི་སྐུལ་

ཆས་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཅུག་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྩ་འདར་ནད་གཞིའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག

deface  adm བཟོ་ཉེས་གཏོང་བ།  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཆེད་མངགས་འཕྲོ་བརླག་

གཏོང་བ། 

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་སོ་ནས་བཞག་

པའི་དངུལ་དང༌། རྒྱུ་ནོར་དག་ཤེས་རྟོགས་སམ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་གང་ཟག་སེར་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



214default

default  law ༡། ཁིམས་རྭར་ཕིས་སྐོན།  = ཁྲིམས་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་ངོ་བཅར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ། ༢། 

ཉེས་སྒྲོག  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་འཛོལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

default mode network  neurosci. སོར་གནས་ད་རྒྱ།  = སེམས་གཡེང་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་

གྱི་ཀླད་པའི་གནས་ཀྱི་དྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོང་མིན་གཙོ་བོ་ནི་དེའི་

བྱེད་ལས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད།

defecation  xx བཤང་བ་དོར་བ།  = གཟུགས་པོ་ནས་བཤང་བ་ཕྱིར་འདོར་ཚུལ།

defect  * སྐོན་ཆ།	ཞན་ཆ།	 = ཆ་འཛོམས་པོ་དང་ཡང་དག་པ་ཡོང་བ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆོས་གང་

ཞིག་མེད་པའི་གནས་སྟངས།

defection  pol ཕོགས་སྒྱུར།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་

རྒྱབ་སྐྱུར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

defence  adm,mil སྲུང་སྐོབ།	 འགོག་སྲུང༌།	 	= སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཙན་རྒོལ་དང་

སྐྱོན་འཛུགས་སོགས་ལས་སྐྱོབ་པའི་བྱ་གཞག

defendant  law དག་འབུད་བེད་པོ།	 ཉེས་འཛུགས་བ་ཡུལ།	  = ཁྲིམས་རར་ནག་ཉེས་སྐྱོན་

འཛུགས་བྱས་པའི་གང་ཟག

defer  adm ཕི་བཤོལ་བེད་པ།  = དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ།

defiance  adm	རྩིས་མེད།	བཀའ་རྩི་དང་ལེན་མི་བེད་པ།	 = དབང་འཛིན་པའི་བཀའ་ལ་བརྩི་

བཀུར་དང་ལེན་མི་ཞུ་བར་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་བྱ་གཞག

deficiency  adm,med ཉུང་སྐོན།  = 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་

སོ་ལས་ཕར་གཏོང་སོ་ཆེ་བའི་དངུལ་འབབ།

definition  edu,lit ངེས་ཚིག  = ཚིག་ཅིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཤིག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བརྗོད།

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་གཏང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག

defogger  mech སྨུག་སེལ། = རླུང་ཡོལ་དང་། གཞོགས་ཀྱི་ཤེལ་སོ། རྒྱབ་ཀྱི་ཤེལ་སོ། རྒྱབ་ཀྱི་གློག་

བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་སྨུག་པ་དང་། བ་མོ། འཁྱགས་པ་སོགས་མེད་པ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་གློག་

གམ་རླུང་ཚ་པོའ་ིཡོ་བྱད་ཅིག

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།
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defraud  law བསླུས་པ།  = གང་ཟག་སེར་རམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་བྱས་ཏེ། 

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སོ་ནས་དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་ལེན་པ།

defray  adm གོན་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་བེད་པ།	དང་ལེན་མི་བེད་པ།	 = གང་ཟག་གམ་བསམ་ཚུལ། ཁྲིམས་

ལུགས། ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་སོགས་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་པའམ་བརྩི་སྲུང་མི་བྱེད་པ།

degeneracy  phys ཉམས་ཚད།  = ཉམས་པའམ་གུད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

degenerate gas  phys	རྒུད་རླངས།	ཉམས་རླངས།	  = སྟུག་ཚད་ཆེ་ཞིང་ཚགས་ཤིན་ཏུ་དམ་

པའི་རླངས་གཟུགས་ཤིག་སྟེ། སྲ་གཟུགས་དང་འདྲ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་ཞིང་། དེའི་ནང་གི་

འདུས་རྡུལ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་འཕྲད་ལ་ཁད་དུ་གནས་ཡོད། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གནས་བབས་འོག་

ཡོད་པའི་རླངས་རྫས་དང་མི་འདྲ་བར་དེའི་དྲོད་ཚད་གནོན་ཤུགས་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱི་མེད།

degenerate matter  phys རྒུད་རྫས།	ཉམས་རྫས།	 = དམིགས་བསལ་དུ་འོད་ལྡན་སྐར་ཆུང་

དང་བར་རྡུལ་སྐར་མའི་ནང་ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རང་རྡིབ་འགོག་ཐུབ་པའི་བེམ་རྫས་ཧ་ཅང་ཚགས་དམ་པོར་གནས་པ་ཞིག

degradation  adm གནས་ཕབ།	 ཞན་དུ་གཏོང་བ།	  = གོ་གནས་འོག་མར་འབེབས་པའམ་

དངོས་པོའ་ིསྤུས་ཚད་ལྟ་བུ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བ།

dehumidifier  mech བཞའ་སེལ། = ཁང་པའི་མཁའ་རླུང་གྲང་མོ་བཟོས་ཏེ་བཞའ་ཚན་གྱི་ཚད་

གཞི་ཉུང་དུ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད།

delay  adm	 དུས་འགྱངས་གཏོང་བ།	འགྱངས་པ།	  = དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ནར་འགྱངས་

བྱེད་པ།

dele  jrn,pub གསུབ་རགས།	 (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།
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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།	ཕིད་སུབ།	 = ཡིག་འབྲུ་ལྟ་བུ་སུབ་པའི་བྱ་གཞག

deliberation  adm,edu ཞིབ་བསྡུར།  = བསམ་གཞིགས་དང་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་

སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།

delimitation  adm,pol ས་མཚམས་དབེ་འབེད།  = 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།	 ཁིམས་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།

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་དབིབས།  = ཟུར་གསུམ་འདྲ་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། 

deltoid muscle  physiol ལུག་གཞུག  = དཔུང་པའི་ལུག་གཞུག་སྟེ། དབྱིབས་འདྲ་བའི་སོ་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་

ཁྲོས་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༌།

delusion of grandeur  psycho འཁྲུལ་རློམ། = རང་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་ཐང་དང་། 

སྟོབས་ཤུགས། རྒྱུ་ནོར། རིག་པ། དེ་མིན་གྱི་ནུས་པ་སོགས་ཡོད་པར་རློམ་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག

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་སློང་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་

སློང་གཙོ་བཟུང་གི་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན།

demarcation  adm,pol དབེ་མཚམས།  = བཅད་མཚམས་སམ། ཡང་ན་ས་མཚམས་ཀྱི་རྟགས།

dementia  med དན་ཤེས་འཕོ་བ།	སེམས་འཆོལ།	 = གློ་བུར་འཇིགས་སྐྲག་དང། མྱ་ངན་སེམས་
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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་ཕིར་བསྡུ་བེད་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།

demit  adm རྩ་དགོངས་ཞུ་བ།  = གཞུང་འབྲེལ་ལས་སྣེ་གལ་ཆེ་ཞིག་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་བའམ། 

ལས་འཁུར་དོར་ཚུལ།

demobilization  mil དམག་སྐུལ་ཕིར་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།

democide  soc,his མི་སེར་དམར་གསོད།  = རང་གི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུལ་མི་སེར་རམ་མང་

ཚོགས་སྡེབ་གསོད་དུ་གཏོང་ཚུལ།

democracy  pol མང་གཙོ།  = འོས་བསྡུའི་ན་ཚོད་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་རང་དབང་དང་འདྲ་

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་གངས་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།	འདེར་འཇིགས།	 = གདོན་འདྲེ་ལ་འཇིགས་པའི་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ནད་ཅིག

demoralize  ༡། psycho བོ་སྟོབས་འཇོམས་པ།  = གང་ཟག་སེར་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
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demur  adm འགོག་འགྱང་བེད་པ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དགག་བྱ་བྱེད་པའམ་མོས་

མཐུན་མེད་ཚུལ་བརྗོད་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།

demystify  math གོ་བདེར་འགེལ་བ།  = གོ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་

བཟོ་བ།

dendrite  neurosci.	རྩ་ལག་ཕྲ་མོ།	བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན།	 = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ནང་ཕྲ་ཕུང་

གཞན་ནས་བརྡ་འཕྲིན་བསྡུ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩ་ཕྲན་ནམ་ཡན་ལག

denebola  astrol,astron མོན་གེ།  = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཐ་སྐར་ལ་བརྩིས་པའི་ལུགས་

ལྟར་གྱི་སྐར་ཁྱིམ་ཉེར་གསུམ་པ།

dengue  med ཌེང་འགེ།  = ཚ་ཡུལ་དུ་དུག་སྦྲང་ལས་ཁྱབ་པའི་གཉན་སྲིན་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་

ལུས་ལ་ཚ་བ་མཐོ་ཞིང་། ཤ་གནད་དང་རུས་ཚིགས་ལ་ཟུག་གཟེར་རྒྱག་པའི་ནད་ཅིག

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།

denominator  math མ་ཆ། = གྲངས་ཆ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཐིག་འོག་གི་ཨང་ཀི། ཡང་ན། 

ཆ་ཇི་ཙམ་དུ་བགོས་མིན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཨང་ཀི་སྟེ། ༡/༣ འདིར་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་ཚུལ་བསྟན་

པ་ལྟ་བུའོ།

denotation  ling,lit མཚོན་བེད།  = དོན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བརྡའམ་

མཚོན་རྟགས།

dentate gyrus  neurosci. སོ་དབིབས་ཟེ་རྒྱུད།  = ཀླད་པའི་མཚོ་རྟ་མ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་ཀླད་

ཤུན་ཕན་ཚུན་སྣོལ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་གི་མིང་།

dentist  med སོའ་ིསན་པ། = སོའ་ིསྨན་དཔྱད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ།

dentistry  med སོའ་ིསན་དཔད།  = སོ་དང་སོ་རྙིལ་གྱི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས།

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་བེད་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་
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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་ཀི།	 = སྡེ་ཚན་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

departure time  trans ཐོན་དུས།  = གནམ་གྲུ་དང་། མེ་འཁོར། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་སོགས་

ཡུལ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་དུས་ཚོད།

dependency  pol གཞན་བརེན་རྒྱལ་ཁབ།  = རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབང་འཛིན་དང་མཐུན་

འགྱུར་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག

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་

སོ་ནས་མི་མང་གི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

deport  adm,pol ཕིར་འབུད་གཏོང་བ།  = ཕྱི་མི་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འབུད་པ།

deportation  adm,pol ཕིར་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་བེད་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་བེད་པོ།  = དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་གཞན་ལ་

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༌།

deprave  phil ངན་ལྷད་གཏོང་བ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་

པ་སྤྲོད་ཚུལ་ཞིག

depreciation  ༡། com འཛའ་ཆག  = དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ཆག་པ། ༢། acc སྐུལ་ཟད།  = དུས་
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ཚོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་དངོས་པོའ་ིརིན་ཐང་ངམ་རིན་གོང་ཆག་པ།

depressed area  com ཚོང་ཉམས་ས་ཁུལ། = དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་རྟེན་ཡག་པོ་མེད་པའམ། 

ཡང་ན་ཚོང་གི་འགྲོ་རྒྱུག་མེད་པའི་ས་ཁུལ།

depth perception  phys རྒྱང་སྣང་།	རྒྱང་འཛིན།  = དངོས་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བར་ན་ཡོད་

པའི་བར་མཚམས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དངོས་གཟུགས་དེ་དག་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག་དབར་གྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རྒྱང་ཐག་དང་། དངོས་གཟུགས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་

བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་ཇི་ཡིན་དཔྱོད་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ནུས་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  

deputy secretary  adm	 དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།	 དྲུང་གཞོན།	  = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་འགན་

འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་བཞི་པ།

deracinate  soc མཐའ་འབུད་གཏོང་བ།  = རང་གི་སྡེ་ཁག་དང་གཏོགས་ཁུངས་སོགས་ནས་ཁ་

བྲལ་དུ་འཇུག་པ།

derailment  xx ལགས་ལམ་ཁ་ཤོར།  = ཏྲམ་འཁོར་རམ་མེ་འཁོར་ཞིག་རང་གི་ལྕགས་ལམ་ནས་

ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག

derived unit  phys རེས་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་སན་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

dermatome  neurosci. པགས་རྒྱ།  = རྒྱུངས་པའི་རྩ་ཕྲན་རྐྱང་པ་ཞིག་ནས་བྱུང་བའི་རྩ་ཕྲན་གྱི་

ཐག་རན་ལྡན་པའི་པགས་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཞིག

descendant  ༡། adm,soc	རིགས་རྒྱུད།	རྒྱུད་པ།	 = ཕ་མེས་སམ་རིགས་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའི་
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སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག ༢། astrol ས་མལ་བདུན་པ།  = ཀཱལ་དང་ཐད་བལྟས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདུན་པ། 

descending colon  physiol སིན་ལོང།  = ལོང་གའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་དུམ་བུ་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།

descending order  math ཆག་རིམ།  = གྲངས་སམ་དངོས་ཁག་གི་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྐབས་ཆེ་བ་

ནས་ཆུང་བར་གོ་རིམ་བཞིན་སྒྲིག་པར་ཟེར།

descending reticular activating system  neurosci. སད་བེད་ཐུར་རྒྱུ་ད་བའི་མ་ལག  

= རང་འགུལ་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང་། ཀླད་སྦུག་འོག་མ་ནས་

བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། ལུས་ཀྱི་གར་སྟབས་དང་འགུལ་སྐྱོད་དོ་མཉམ་པར་བྱེད་

པའི་གནས།

descramble  pol གསང་བརྡ་གསལ་བཀྲོལ།  = གསང་བརྡའི་ནང་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ལྟ་བུ་

རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཡི་གེར་འབེབ་པ།

desertification  environ	བེ་ཐང་དུ་འགྱུར་བ།	བེ་སར་འགྱུར་བ།	 = ཐན་པ་དང་། ཤིང་ནགས་

གཅོད་འབྲེག ཞིང་ལས་མི་འོས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་བཅུད་བཟང་བའི་ཞིང་ཁ་དང་། རྩ་

ཐང་སོགས་བྱེ་ཐང་དུ་འགྱུར་ཚུལ།

desertion  mil,adm ༡། གསང་བྲོས།  =  ཆོག་མཆན་མེད་པར་དཔུང་དམག་བཞག་སྟེ་ཕྱིན་

པའི་རྣམ་པ། ༢། སྐྱུར་འཇོག = གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་སྐབས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་

བའི་རྣམ་པ།

designate  ༡། adm བསྐོ་བ།	བསྐོ་གཞག་བེད་པ།  = ལས་སྣེ་དང༌། གོ་གནས། དགོས་དམིགས་

བྱེ་བྲག་པའི་ཆེད་བསྐོ་གཞག་གམ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ།  ༢། pol གོ་མིང་བིན་པ།  = མིང་དང་

གོ་གནས་སྤྲོད་པ།

designation  ༡། adm  བསྐོ་གཞག  = བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག  ༢། pol མིང་གནས། གོ་

མིང༌།  = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མིང་ངམ་གོ་གནས།

designer  xx བཟོ་བཀོད་པ། = ཅ་དངོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དེང་དུས་ཐོན་སར་གྱོན་ཆས་ཀྱི་བཟོ་

དབྱིབས་འཆར་འགོད་བྱེད་མཁན།

deskill  xx རྩལ་གཅོག  = ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་ལས་རྩོལ་བའི་ནུས་རྩལ་གཅོག་

ཐབས་སུ་འཕྲུལ་གསར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།
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despicable  xx སད་འོས།  = ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཁྱད་གསོད་བྱེད་རུང་བའི།

despondent  psycho ཡིད་ཆད་ཀི།  = ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པའམ་སེམས་ཤུགས་ཆག་པའི་བློ།

despotism  pol བཙན་ཤེད་རིང་ལུགས།  = གང་ཟག་གཅིག་གིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སེར་

གཅོད་ལམ་ལུགས།

dessert  soc འཇུ་ཟས། = ཟས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུའི་ཤིང་ཏོག་དང་མངར་ཆའི་རིགས།

destination contract  com ལག་སོན་གན་རྒྱ།  = ཚོང་ཟོག་གི་རིགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱ་ཡུལ་ལ་

མ་འབྱོར་བར་དུ། དེ་དག་ལ་ཆག་སྐྱོན་ནམ་བོར་བརླག་རིགས་འབྱུང་ཚེ་ཚོང་མཁན་གྱིས་འགན་

ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག

destitute  soc དབུལ་ཕོངས།	ཉམ་ཐག  = ཟས་གོས་དང་གནས་ཁང་ལྟ་བུ་མཁོ་ངེས་ཀྱི་དངོས་

པོ་མེད་པའི།

destructive distillation  phys བཙོ་བང༌།  = 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་ཕོགས་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་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔང་རྟགས་

བསྡུ་རུབ་བྱེད་མི།

detector  phys ཚོར་ཆས།  = གནོན་ཤུགས་དང་འགྱེད་འཕྲོ་ལ་སོགས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་དེ་

དག་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་ཚོར་ཐུབ་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

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།

determinism  phil ཐག་གཅོད་སྨྲ་བ། = མིའི་བསམ་སྦྱོར་རྣམས་ཕྱིའི་རྐྱེན་ལ་རག་ལུས་པར་སྨྲ་

བའི་གྲུབ་མཐའ།

deterrent  mil འགོག་མཚོན།  = དགྲ་བོའ་ིབཙན་འཛུལ་ལམ་ཚུར་རྒོལ་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་

ཤུགས་ཅན་གྱི་དྲག་པོའ་ིམཚོན་ཆ།

detonator  mil རྣ་རྫས།  = འབར་མདེལ་དང་མདེའུ་སོགས་ཐོག་མར་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་འབར་རྫས་
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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་སྐོན།  = 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།

deuteron  phys ཟུང་ལྡན་ལེ་རྡུལ།  = ཕོ་རྡུལ་གཅིག་དང་བར་རྡུལ་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་

ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་ཉིས་འགྱུར་ཡང་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་ལྟེ་རྡུལ་དང་དོ་

མཉམ་པ་ཡིན།

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་སྐོན།  = ཁྱབ་ཆེ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ནམ་གཏོར་སྐྱོན་

དྲག་པོ།

developmental neurobiology  neurosci. དབང་རྩའི་འཚར་སྐེད་སྐེ་དངོས་རིག་པ།  

= མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ནས་དར་མའི་བར་གྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་འཚར་ལོངས་

བྱེད་ཚུལ། 

deviance  soc,psycho རྒྱུན་སོལ་དང་མི་མཐུན་པ།  = སྲོལ་རྒྱུན་དང་ཐུན་མོང་གི་ལམ་ལུགས་

ལས་ཆེས་ཐ་དད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

deviate  math འབོལ་གངས།  = བརྟན་གྲངས་བར་མའི་ཆ་གྲངས་གཅིག་ནས་འགྱུར་གྲངས་

གཞན་ཞིག་གི་འབྱོལ་གྲངས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་གྲངས་ཤིག

deviation  math འབོལ་ཐང་།  = རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་

ཚུལ། ཨང་ཀི་ཁ་གྲངས་ཁེར་རྐྱང་གཅིག་དང་དེའི་གོ་རིམ་གྱི་ཁ་གྲངས་གཞན་ཚང་མའི་ཆ་སྙོམས་

ལྟ་བུའི་བརྟན་གྲངས་རེ་རེའི་བར་གྱི་ཁྱད་པར།

device  adm མཁོ་བད།  = 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་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོའམ་
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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།

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

diabetic neuropathy  med གཅིན་སྙིའི་རྩ་ནད།  = རྒྱུན་དུ་ལོ་ན་མཐོ་བ་དང་གཅིན་སྙི་ཟ་

ཁུའི་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཕོག་པའི་ཚོར་བྱེད་དང་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩ་གཉིས་ཀ་

ཉམས་པའི་ནད།

diagnose  med ནད་གཞི་བརག་པ།  = ནད་པར་ལུས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་དང༌། འདྲི་རྩད། 

གཞན་ཡང་བརྟག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང༌། འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ངོས་

བཟུང་བ།

diagnosis  med ནད་གཞི་བརག་ཐབས།  = ནད་པར་གཟུགས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་དང༌། སྨན་

དཔྱད། གཞན་ཡང་བརྒྱུད་རིམ་འདྲ་མིན་སོ་ནས་ནད་ངོས་བཟུང་ཚུལ།

diagonal  math གཏད་ཐིག  = མཐའ་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཟུར་ཚེག་གཉིས་མཐུད་དེ་

ཐོབ་པའི་ཐིག་དེ་ལ་ཟེར།

dial  comn ཁ་པར་གཏོང་བ།  = ཁ་པར་སྟེང་ཨང་གྲངས་བྱེ་བྲག་པ་རིམ་སྒྲིག་བྱས་པ་དེ་བདམས་

ཏེ། གང་ཞིག་ལ་ཁ་པར་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཞིག

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 གོས་མོལ།	གཉིས་མོལ།	 = རྒྱལ་ཁབ་དང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སོགས་ཕན་

ཚུན་དབར་གྱི་ལུགས་མཐུན་གྲོས་སྡུར།

dialysis  med བཙག་བཅོས། = མཁལ་མ་ནད་པ་ཞིག་གི་ཁྲག་ནང་གི་རྫས་འགྱུར་བསྡུ་ལེན་གྱི་

སྙིགས་རྫས་རྣམས་བཙག་ནས་གཙང་འདོན་བྱེད་པའི་ནད་བཅོས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

diamagnetic  phys ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྡོག་པའི།  = ཁབ་ལེན་གྱིས་འཕུལ་བའི་དངོས་རིགས་སམ་
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དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་རྫས།

diameter  math ཚངས་ཐིག = ཟླུམ་པོ་དང་གོང་བུ་གང་རུང་གི་ལྟེ་བ་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་གཉིས་

ཀྱི་བར་དུ་དྲང་པོར་བཏབ་པའི་ཐིག་ཚད།

diamond  chem,mine རྡོ་རེ་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་དི།  = 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་སིད་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་མྱོང་དང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་སོགས་

འགོད་སའི་འབྲི་དེབ།

diaspora  adm,pol ཡུལ་གྱར།	བེས་འབོར། = རང་གི་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་བའི་མི་རིགས།

diatomic molecule  phys ཟུང་ལྡན་འདུས་རྡུལ།  = རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་འདུས་

རྡུལ་ཞིག

dicotyledon  bot སོན་འདབ་གཉིས་ལྡན།  = མེ་ཏོག་དང་སོན་སྐོགས་ཅན་གྱི་ས་བོན་ལྡན་པའི་

རྩི་ཤིང་གི་ནང་གསེས་སོན་འདབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྩི་ཤིང་སྡེ་ཚན།

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 སིད་དབང་སེར་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 སིད་དབང་སེར་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།  = བརྗོད་དོན་གང་ཡང་རུང་བར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པར་ཚིག་གི་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་སྟངས།

die-hard  psycho མགོ་མཁེགས། = རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་ལྡན་ནའང་རང་ཉིད་སོ་སོའ་ིལྟ་བ་

དང་སྤྱོད་ཚུལ་འདོར་འདོད་མེད་པའམ། ཡང་ན་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་འདོད་མེད་པའི་གང་ཟག
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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་དོད་སྐེད།  = 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།

diencephalon  anat ཀླད་སྦུག་དང་ཀླད་སྦུག་འོག་མ།	  = ཀླད་སྦུག་གི་སྟེང་ཆ་དང་འོག་ཆ་

བཅས་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་བཞི་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ཀླད་ཆེན་དང་ཀླད་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་

བར་དུ་གནས་པ་ཞིག

diesel engine  mech ཌི་ཛེལ་འཕྲུལ་འཁོར། = ཌི་ཛེལ་བུད་རྫས་སུ་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་ནང་

འབར་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

diesel fuel  chem ཌི་ཛེལ་བུད་རྫས། = རྡོ་སྣུམ་ལས་ལྗིད་ཆེ་ཞིང་འབར་སྦུག་ཏུ་རླུང་གིས་གནོན་

བཙིར་ཆེན་པོས། བུད་རྫས་སྤར་དགོས་པའི་འབར་གནས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དམའ་བའི་སྣུམ་ཡང་མོ་ཞིག

dietitian  med ཟས་བཅུད་མཁས་པ། = འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟས་དང་། ཟས་བཅུད་ལ་

དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ།

differential gear  mech སྣ་མང་སོ་འཁོར། = མོ་ཊས་ཀྱོག་ལ་ཁ་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

སྐོར་བར་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྐོར་མདའ་ལ་མགྱོགས་ཚད་མི་འདྲ་བ་རིམ་སྒྲིག་ཏུ་འཇུག་པའི་འཕྲུལ་

འཁོར་ཨ་མའི་འཁོར་ཤུགས་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་སོ་འཁོར།

differential pinion  mech སྣ་མང་གསེག་སོ། = སྣ་མང་སོ་འཁོར་ནང་གི་གསེག་ཁ་ཅན་གྱི་སོ་

འཁོར་ཆུང་རིགས་ཤིག

differentiation  biol ཁྱད་འབེད།  = སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ངམ། ཡང་ན་ཕྲ་

ཕུང་གི་འཕེལ་རིམ་ནང་བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཆ་ཤས་དེའམ་ཕྲ་ཕུང་དེར་འཕོ་

འགྱུར་འགྲོ་ཚུལ། དཔེར་ན། མངལ་གནས་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་སྐབས་སྲོག་ཆགས་དེའི་ལུས་ཕུང་

ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་མཐའ་དག་ངོ་འདྲ་ཁོ་ན་ཡིན་རུང་རྗེས་སོར་དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་སྟེ། རུས་པ་

དང་། སྙིང་། པགས་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བའི་དབང་པོའ་ིཕྲ་ཕུང་སོ་སོར་གྱུར་ཡོད།

diffidence  psycho གདེང་ཚོད་མེད་པ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ཐད་བློ་སྤོབས་སམ་ཡིད་
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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་ཕོྱགས་དང་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག

diffuse optical tomography  med འོད་འགྱེད་དུམ་སྒྲིག་གློག་པར།  = ནུ་སྐྲན་དང་ཀླད་

སྐྲན་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ནང་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཆེད། དམར་ཕྱིའི་འོད་རྡུལ་

སྤྱད་དེ་པར་ལེན་བྱེད་ཐབས། 

diffusion  phys འཐོར་འཕྲོ།  = ངོས་རྩུབ་མོ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་འཇུག་འཕྲོའ་ིའོད་

ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

diffusion tensor imaging  phys གྱེས་གམས་པར་ལེན།  = ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུའི་

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁབ་ལེན་གློག་པར་གྱི་རིགས་ཤིག

digestive system  physiol འཇུ་བེད་མ་ལག  = གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་ཟས་འཇུ་བར་བྱེད་

མཁན་གྱི་དབང་པོ།

digit  math གངས་གནས།  = གྲངས་ཀ་མཚོན་པའི་ཨང་ཀི་ཡོད་སའི་གནས་ཏེ། དཔེར་ན། ཨང་ཀི་

དུ་མ་ཡོད་པའི་གྲལ་མཐའ་ནས་ཡར་བརྩིས་ན་གནས་དང་པོ་ནི་གཅིག་གནས་ཡིན་ཞིང་གནས་

གཉིས་པ་ནི་བཅུ་གནས། གནས་གསུམ་པ་ནི་བརྒྱ་གནས་ཡིན་པ་སོགས་རིགས་བསྒྲེ་ཆོག

digital camera  mech ཌི་ཇི་ཊལ་པར་ཆས།	 གངས་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

digital clock  mech གངས་འཛིན་ཆུ་ཚོད། = ལག་པས་བསྐོར་བ་མིན་པར་ཨང་ཀིའི་རྣམ་

པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་དམ། ཡང་ན་གྱང་འགེལ་ཆུ་

ཚོད་ཅིག

digital native  mech བརྡ་འཕྲིན་མི་རབས།  = ཚན་འཕྲུལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་དྲྭ་རྒྱ་

དང་ཀམ་པུ་ཊར་རིགས་ལ་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱུས་མངའ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།

digital twin  com གངས་འཛིན་མཚེ་མ།  = མཁོ་ཆས་ཀྱི་དུམ་བུའམ་ཐོན་ཟོག་གི་གྲངས་འཛིན་

མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག

digital video disk (DVD)  mech གངས་འཛིན་བརྙན་སྡེར། ཌི་ཝི་ཌི།	= སྒྲ་དང་གློག་བརྙན། 

གནས་འཕྲིན་གཞན་སོགས་ཕོན་ཆེ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་འོད་སྡེར་ཞིག

digital wallet  mech གློག་ཁུག  = དྲྭ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པར་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་བྱེད་པའི་
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གློག་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག

digital watch  mech ཌི་ཇི་ཊལ་ཆུ་ཚོད།  = ཨང་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པས་དུས་ཚོད་སྟོན་པར་བྱེད་

པའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག

dignified  adm བརིད་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 བརིད་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

dike  xx ཆུ་ལོན། = ཆུ་དང་ཆུ་ལོག་འགོག་ཆེད་དུ་གཙང་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་མམ། ཡང་ན་མཚོ་དང་རྒྱ་

མཚོའི་ངོགས་སུ་བརྩིགས་པའི་རགས།

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་བ་གཏོལ་མེད།	བོ་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་འཁྲིི་ལ་འབད་བརྩོན་དང་

སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ།

dimension  phys ཆ་ཚད།	ཕོགས།		= དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རིང་ཚད་དང༌། ཁ་ཞེང༌། སྲབ་མཐུག་

བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

dimple  anat མཛེས་ཀོང་།  = གད་མོ་ཤོར་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་འགྲམ་པའི་སྟེང་མངོན་པར་བྱེད་

པའི་ཨི་ཁུང་ཆུང་ངུ་ཞིག

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

diorama  fa གཟུགས་འགྱུར་རི་མོ།  = འོད་མདངས་རྒྱག་ཕྱོགས་དང་བར་གྱི་ཡོལ་བ་སོགས་ཀྱི་

རྐྱེན་པས་གཟུགས་གཅིག་ལ་མཐོང་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འཆར་བའི་རི་མོ།

diphtheria  med གག་པ།  = ནད་ཀྱི་རྟགས་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་ནད་གྲེ་བ་དང། 
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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་ཀི།  = 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

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 broadcast satellite  phys ཐད་སིང་འཁོར་སྐར།  = སྡོད་ཁྱིམ་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་

བྱ་ཆེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་འཁོར་སྐར་ཞིག

direct cost  com,econ ཐད་འབྲེལ་མ་གནས།  = བྱེད་སོའམ་ཐོན་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་ཐད་

ཀར་འབྲེལ་བའི་ཚོང་གི་མ་གནས།

direct current(DC)  phys ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན།  = འབོར་ཚད་སྙོམ་ཞིང་བར་མ་ཆད་པར་

ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནར་རྒྱུག་པའི་གློག་གི་རྒྱུན།
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direct democracy  pol ཐད་སྤྱོད་མང་གཙོ།  = འོས་འདེམས་ཟིན་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མིན་པར། མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་མང་

གཙོའི་འགྲོ་ལུགས།

direct motion  astrol དཀྱུས་འགོས།  = གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་སྐར་རྐང་པའི་སྟེང་དཀྱུས་བཞིན་

བསྐྱོད་པར་གོ་དགོས་ཀྱང༌། གདོང་མཇུག་གཉིས་ལ་མིན།

direct taxation  econ ཐད་འབུལ་ཁལ་འབབ།  = གང་ཟག་སེར་རམ་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་

ཞིག་གིས་ཐད་ཀར་འབུལ་བའི་ཁྲལ་ཞིག

direct variation  math ཐད་འགྱུར།  = རྩིས་རིག་ནང་གལ་ཏེ་འགྱུར་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིན་

ཐོབ་ཀྱི་སྡུར་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཚེ། འགྱུར་གྲངས་དེ་གཉིས་ལ་མཐུན་པའི་འགྱུར་གྲངས་

ཟེར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མཉམ་རྩིས་ཨེཀ་སེ་མཚུངས་ ༢ ཝའེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཨེཀ་སེ་ནི་ཝའེ་

ལས་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་ཆེ་སྟབས་ཨེཀ་སེ་དང་ཝའེ་གཉིས་མཐུན་པའི་འགྱུར་གྲངས་ཆགས་ཡོད།

direction  adm,phys ཕོགས།		ཁ་ཕོགས།  = གནས་པའམ་རྒྱུ་བའི་ཕྱོགས།

directional strength  astrol ཕོགས་ཀི་སྟོབས།  = ཕྱོགས་ངེས་ཅན་གྱི་སྟོབས་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་ཕྱོགས་སྟོབས་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

dirty bomb  mech རྫུས་འབོམ།  = འགྱེད་འཕྲོའ་ིདངོས་རྫས་ལྡན་པའི་འབར་མདེལ་དཀྱུས་

མ་ཞིག

disaccharide  biol ཀ་ར་གཉིས་ལྡན།  = ཀ་ར་རྐྱང་ལྡན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་ཀ་རའི་སྡེ་ཚན་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་ལེག་ཊོ་སེ་དང་སག་རོ་སེ་ལྟ་བུ།

disagree  adm མོས་མཐུན་མི་བེད་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་སྤྲད་

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།
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disarticulate  adm ལྷུ་ཚིགས་ཕྲལ་བ།  = གང་ཞིག་གི་ལྷུ་ཚིགས་སམ་ཚིགས་མཚམས་ནས་

ཕྲལ་བ།

disaster  adm རྐེན་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 རྐེན་ངན་གོལ་འདོམས།  = ལུང་པའི་ནང་དུ་གློ་བུར་རྐྱེན་ངན་

འབྱུང་སྐབས་ཐབས་ལམ་ཇི་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀོད་བྱུས།

disaster relief  adm	རྐེན་ངན་རོགས་སྐོར།	རྐེན་ངན་རྒུད་སྐོབ།	 = 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།

disburse  acc འགེམས་སྤྲོད་བེད་པ།  = མ་དངུལ་ནས་དམིགས་བཀར་དངུལ་གྲོན་བཏང་བའམ་

སྤྲད་པ།

disbursement  adm,econ འགོ་གོན།	དངུལ་འགེམས།	  = འགྲོ་གྲོན་ནམ་དངུལ་འབབ་

མཁོ་སྤྲོད།

disc brake  mech སྡེར་འགོག = འགོག་བཙིར་རམ་འགོག་འབོལ་གྱིས་འཁོར་སྡེར་གྱི་ངོས་ལ་

བརྡར་བར་བྱེད་པའི་འགོག་ཅིག

disc jockey (DJ)  xx བེན་གཉེར།  = བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲགས་ཅན་རོལ་དབྱངས་རྣམས་

བརྒྱུད་གཏོང་དང་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་བེད་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་བློ་མ་ཁེངས་པ་དང་མི་

དགའ་བའི་ཚོར་སྣང༌།
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discord  adm བོ་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་རོགས།	  = གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཐོག་མར་ཤེས་པའམ། 

མཐོང་བ། རྙེད་པ་སོགས།

discovery  edu གསར་རྙེད།  = གནས་སམ་དངོས་པོ། ཡང་ན་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོག་མར་འཚོལ་

ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མམ། འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་གསར་དུ་བརྙེད་པའི་དངོས་པོ།

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 དབེ་འབེད།  = ཁྱད་པར་འབྱེད་པའམ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་བྱ་གཞག

disembowel  surg ནང་ཁོལ་འདོན་པ།  = མིའམ་དུད་འགྲོའ་ིལྟོ་བ་གཤགས་ཏེ་ནང་ཆ་རྣམས་

ཕྱིར་འདོན་པ།

disfigure  xx བཟོ་ཉེས་གཏོང་བ།  = གང་ཟག་ཅིག་གམ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་དབྱིབས་སམ་སྣང་

ཚུལ་མེད་པ་བཟོ་བའམ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བ།

disfranchise  pol ཐོབ་དབང་འཕྲོག་པ། འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ།  = གང་ཟག་

སེར་རམ་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་དམིགས་བསལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ཐང་དང༌། གོ་སྐབས། དབང་ཆ་སོགས་

འཕྲོག་པ།

dish  telecom གནམ་སྡེར།  = འཁོར་སྐར་དང་རེཌཱར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱང་སྲིང་སྐབས་བེད་སྤྱད་པ་ལྟ་

བུའི་བརྙན་འཕྲིན་ནམ། རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་རྣམས་བརྒྱུད་གཏོང་དང་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའི་སྡེར་

མའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་གནམ་སྐུད་ཅིག

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་སོར་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་
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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་སོང་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་དང་བའི།	གྱ་གྱུ་ཅན།	 = གཞན་ལ་གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་བར་འདོད་པ།

dishonesty  adm མི་དང་བའི་རང་བཞིན།	གྱ་གྱུའི་སྤྱོད་ཚུལ།	 = མི་དྲང་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལམ་

རང་བཞིན།

dishwasher  mech སྡེར་འཁྲུད། = རང་འགུལ་གྱིས་སྡེར་མ་སོགས་སྣོད་ཆས་འཁྲུད་པ་དང་སྐམ་

པོ་བཟོ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

disinformaton  adm,pol ལོག་བསྒྲགས། = ཆབ་སྲིིད་དང་འབྲེལ་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐབས་

བསམ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བའི་གཏམ་འཆལ།

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།

dismay  psycho ཡིད་མི་བདེ་བ།  = ཡིད་མ་རངས་པའམ་མི་སྐྱིད་པའི་ཚོར་བའི་གནས་

སྟངས་ཤིག

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་བེད་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།

disorganization  adm	རིམ་པ་འཁྲུགས་པ།	བཀོད་སྒྲིག་འཆོལ་བ།	 = སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་

པ་དང་གོ་རིམ་མི་ལྡན་པ།
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disorganize  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་སེར་

གྱི་ཚོར་བའམ་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་མ་ཡིན་པ།

dispatch register  adm,trn ཕིར་གཏོང་མ་དེབ།  = འཕྲིན་ཡིག་སོགས་ཕྱིར་གཏང་རྒྱུའི་

རིགས་དེབ་འགོད་བྱེད་ས།

dispensable  adm	མེད་ཀང་རུང་བ།	མེད་ཀང་ཆོག་པའི།	 	= མཁོ་གལ་ཆེན་པོ་མིན་པའམ་

མེད་ནའང་འགྲིག་པའི།

dispersion  phys གམ་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།

disproportionate  math ཆ་མི་སྙོམས་པ།  = བཟོ་དབྱིབས་དང་གྲངས་འབོར་སོགས་མི་

མཚུངས་པའམ་ཆ་མི་སྙོམས་པ།

disprove  adm བདེན་པ་མིན་པར་ར་སྤྲོད་བེད་པ།  = གང་ཞིག་བདེན་པ་མིན་པའི་ཁུངས་

སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ།

dispute  adm,law རྩོད་རྙོག  = རྒྱལ་ཁབ་བམ། ཚོགས་པའམ། སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་མི་མཐུན་

པའི་རྩོད་པ།
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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།

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་བོ་མ་ཁེངས་པ།  = མི་དགའ་བ་དང་བློ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་

ཚོར་སྣང༌།

dissemble  adm ཟོག་རྫུ་འཁབ་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 བོ་ཁ་མི་མཐུན་པ།	མོས་མཐུན་མི་བེད་པ།	 = གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་

དང་འདོད་བློ་མི་མཐུན་པར་བྱེད་པ།

dissentient  pol མོས་མཐུན་མི་བེད་མཁན།	 ཕོགས་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	 དཔད་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 ལ་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་སོ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

dissolve  adm,pol རྩ་གོལ་གཏོང་བ།  = ལྷན་འཛོམས་སམ་སྲིད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཁྲིམས་

དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་བར་བྱེད་པ།

dissuasion  adm བཤོལ་འདེབས།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ལང་ཕྱོགས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འགོག་

ཐབས་བྱེད་པ།
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distance  math བར་ཐག  = སྣེ་ཚེག་གམ་གནས་གཉིས་དབར་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཟེར།

distance formula  math བར་ཐག་ཆོ་ག  = གནས་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་འཚོལ་བར་སྤྱོད་

པའི་ཆོ་ག་ལ་ཟེར།

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་སོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཚུལ།

distilled water  adm,com རླངས་ཆུ།  = རླངས་འཚག་བྱས་ཤིང༌། སྙིགས་རོ་མེད་པའི་དྭངས་

ཤིང་གཙང་བའི་ཆུ།

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་རེན་བདག་ཉར་བེད་པ།  = བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་མ་ཐུབ་པའི་དམིགས་རྟེན་དུ་

ས་ཁང་དང་སོ་ཕྱུགས་སོགས་བདག་བཟུང་བྱེད་པ།

distribution  adm,com བགོ་འགེམས།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཚུལ།

distribution amplifier  phys བགོ་འགེམས་སྤོར་ཆས། = བརྡ་རྟགས་རྐྱང་པ་གཅིག་བསྡུ་

ལེན་གྱིས་ཁྱབ་ཡུལ་གྱི་བརྡ་འཛིན་ཡོ་ཆས་འདྲ་མིན་ལ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་བརྡ་རྟགས་བརྒྱུད་གཏོང་

བྱེད་མཁན་སྒྲ་དང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་བརྟ་རྟགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤོར་བྱེད་ཀྱི་གློག་ཆས་ཤིག

distributor  adm,com བགོ་འགེམས་བེད་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་ཁིམས་ས།  = རྫོང་གི་རིམ་པར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་སའི་ཁྲིམས་ཁང༌།

district nurse  med སྐོར་སྐོད་སན་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་རགས།  = གོང་དུ་སྨྲས་ཟིན་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་བསྐྱར་ཟློས་ཡིན་པའི་

མཚོན་བྱེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྟགས།

ditty bag  xx ཙག་ཙིག་ལག་ཁུག	ཁུག་ཆུང་།	 = གྲུ་པས་ཁབ་སྐུད་དང་སྒྲོག་ཐག་གམ། དེ་བཞིན་

རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཆུང་བའི་རིགས་བླུག་སའི་རས་སམ་ཀོ་བའི་ཁུག་མ་ཆུང་བ་ཞིག དེ་ནི་

དེང་སང་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐབས་པར་ཆས་རྒྱག་མཁན་གྱི་ལས་མིས་སྤྱོད་སྲོལ་ཞིག

diurnal motion  astrol,astron ཉིན་རེའི་འགོས།  = གཟའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འགྲོས།

diurnal wake-sleep pattern  neurosci. ཉིན་གྱི་སད་འགོས།  = གསལ་ཆ་ཡོད་པ་དང་



237 division of time 

གཉིད་སད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། གཉིད་སད་པའི་གནས་སྟངས་སྐྲུན་མཁན་གྲུང་ཆ་ལྡན་པའི་

དབང་རྩའི་འཕྲིན་པ་དག་ཀླད་སྦུག་དང་ཕྱི་ཤུན་ལ་ཁ་གཏད་དེ་སད་པའི་གནས་སྟངས་རྒྱུན་སྐྱོང་

བྱེད་ཚུལ།

divergence  phys ཁ་གྱེས་པ།  = ཐུན་མོང་གི་གནས་གཅིག་ནས་ཕྱོགས་ཐ་དད་སོ་སོར་ཁ་གྱེས་

པའམ་བསྐྱོད་པ།

divergence angle  phys གྱེས་པའི་ཟུར་ཁུག  = ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་ཕུལ་ཤུགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བའི་གློག་རྡུལ་ཟེར་འཕྲོའ་ིཁྱབ་གདལ་གྱི་ཟུར་ཁུག

diversification  adm	སྣ་ཚོགས།	སྤྲོ་འགྱེད།	  = ཚོས་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུ་མི་འདྲ་བ་མང་

པོའ་ིརང་བཞིན།

diversity  * སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན། སྣ་མང་རང་བཞིན། = རིག་གཞུང་དང་རིགས་རྫས་སམ། 

ཡང་ན་རིགས་སྡེ་དང་བསམ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་པ།

divide  math བགོ་བ།  = བགོ་བྱ་གྲངས་ལ་བགོད་བྱེད་ཀྱིས་བགོ་བར་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ལ་ཟེར།

divide and rule  pol དུམ་བུར་བགོས་ནས་དབང་སྒྱུར་བེད་པ།  = དབང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་བཟོས་ཏེ། རང་གི་དབང་ཆ་བརྟན་པོར་གནས་ཐབས།

dividend  math བགོ་བ། = བགོ་བར་བྱ་བའི་གྲངས་འབོར།

divider  math བགོད་ཐུར།  = ཚད་འཇལ་བ་དང་ཐིག་དུམ་བགོད་ཆེད་སོགས་སུ་སྤྱོད་པའི་

དབྱིབས་རྩིས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

divination  soc,ca མོ།	པྲ།	  = མ་འོངས་པའི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བའམ་གནས་ཚུལ་རིགས་རྟོགས་

པའམ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་ཐབས་བྱེད་པའི་ལས།

divine right  his,ca གནམ་བསྐོས་དབང་ལུང༌།  = ལྷན་སྐྱེས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་

ནས་བརྙེས་པའི་དབང་འཛིན་སེར་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སམ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོས་

གནང་བའི་མིའི་གཤིས་སྤྱོད་དང་ཐོབ་ཐང༌།

divisible  math བགོ་རུང་། = དམིགས་བསལ་བགོས་ལྷག་འཇོག་མི་དགོས་པའི་སོ་ནས་བགོ་

ཐུབ་པའི།

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་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རེ་བྱས་པས་བསྡོམས་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བགོ་ཚུལ།
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divisor  math བགོད་བེད། = གྲངས་གཞན་ཞིག་བགོ་བར་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་གྲངས་ཤིག

divorce  soc བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས།  = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉེན་སྒྲིག་གི་འབྲེལ་ལམ་ཁ་

འཐོར་འགྲོ་ཚུལ།

divorcé  soc,ca ཟླ་བྲལ་ཕོ།  = བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག

divorcée  soc,ca ཟླ་བྲལ་མོ།  = བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་བའི་བུད་མེད་ཅིག

divulge  adm སྔར་གསང་ཕིར་བསྒྲགས་བེད་པ།  = དམིགས་བསལ་དེ་སྔའི་གསང་བའི་གནས་

ཚུལ་གང་ཞིག་ད་ཆ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

DNA  biol ཌི་ཨེན་ཨེ།  = སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་དང་གཉན་སྲིན་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྫས་གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་པའི་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་སྐྱུར་རྫས་འདུས་རྡུལ།

DNA polymerase  biol ཌི་ཨེན་ཨེ་མང་སྦྱོར་སིན་རྫས།  = ཌི་ཨེན་ཨེ་པར་བཤུས་དང་། 

བཅོས་སྒྲིག་གི་གྲོགས་བྱེད་པའི་སྐུལ་རྫས་ཚན་པ་ཞིག་གི་སྤྱི་མིང་།

dock  naut ༡། ཟུར་བཀོལ་གྲུ་ཁ།  = གྲུ་གཟིངས་བཟོ་བཅོས་དང༌། དོ་པོ་འཇོག་འབེབས་བྱེད་སའི་

གྲུ་ཁ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག law ༢། གྱོད་ཞིབ་ར་བ།	ཞིབ་རྭ།	  = ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་སྐབས་

ཉེས་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་དེ་ལངས་སའི་སྒྲོམ་བུ།

docket  law བ་བསྡད་གྱོད་ཐོ།  = ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་མ་ཟིན་པའི་ཁ་མཆུའི་ཐོ་གཞུང་།

doctor  ༡། med སན་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། འབུམ་

རམས་པ།  = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིརིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་པའི་

མཁས་པ། ༣། xx རྫུན་སྒྲིག་བེད་པ།  = པར་རིས་སམ། ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་བཅོས་ཏེ་

མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པ།

doctor of Juridical science(D.J.S)  law ཁིམས་ལུགས་འབུམ་རམས་པ། = ཁྲིམས་

ལུགས་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིརིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་པའི་གོ་གནས།

doctrine of lapse  pol དབང་བསྒྱུར་སིད་ཇུས།  = རྒྱ་གར་ཤར་ཚོང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་

འཛིན་ཌལོ་སིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་ཨིན་ཇིས་དབང་འཛིན་བྱ་ཆེད་གསར་དུ་གཏོད་པའི་

སྲིད་ཇུས་ཤིག

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།
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documentary evidence  pol,law ཡིག་ཆའི་ར་སྤྲོད། ཡིག་ཆའི་དཔང་རགས།  = 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་

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་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

dolly  Jrn ཌོ་ལི་སྟེགས་བུ།  ཌོ་ལི་འཁོར་སྟེགས།	= གླགོ་བརྙན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་བཟ་ོ

སྐབས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་པར་ལེན་བྱ་ཆེད་དུ། པར་ཆས་དང་པར་པ་འདུག་སའི་

འཁརོ་ལ་ོགསུམ་མམ་བཞི་ཡདོ་པའི་སྟེགས་བུ་ཞིག

domain  biol གོང་ཁམས།	ཌོ་མེན།	 = སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་

ནང་གི་རིམ་པ་མཐོ་ཤོས།

domain name  comn དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བང་།  = དྲྭ་ལམ་མམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་དྲྭ་རྒྱར་ཞབས་ཞུ་བྱེད་

པའི་ཡིག་འབྲུའམ་བསྡུས་ཚིག་སོགས་ཚིག་གི་འཕྲེང་བའམ་རིམ་པ་ཞིག

domestic affairs  pol	རྒྱལ་ནང་ལས་དོན།	ནང་སིད་ལས་དོན།		= རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་ལས་

ལྡོག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ཁོངས་ཀྱི་གནས་དོན།

domestic animal  soc སོ་ཕྱུགས། = རྟ་དང་ལུག་ལྟ་བུ་སོ་རྩར་བསྟེན་གསོ་བྱེད་པའི་ཕྱུགས་

རིགས།

domestic policy  adm,pol རྒྱལ་ནང་སིད་བྱུས།  = རྒྱབ་ཁབ་དེ་རང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཀྱི་་སྲིད་བྱུས།

domicile  adm,pol གཏན་སྡོད་བེད་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་སེར་པ་ཞིག་གི་སྡོད་གནས་སུ་སྐྱོད་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་རྟོག་ཞིབ།

dominant gene  boil ཁྱད་རྫས།	རྒྱུད་རྫས།		= ཕ་མའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞིག་བུ་རབས་ནང་མངོན་
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ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་འཁྱེར་མཁན་གྱི་རིགས་རྫས།

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

door handle  xx སོ་ལུང་། = སོ་འབྱེད་ཆེད་དུ་མོ་ཊའི་སོའ་ིཕྱི་ནང་གང་རུང་དུ་ཡོད་པའི་ལག་

འཇུ་ཞིག

door lock  xx སོ་ལགས། = ཕྱི་ནས་ལྡེ་མིག་གམ་ནང་ནས་གློག་སོ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་སོ་ཕྱེ་རྒྱག་བྱ་

རྒྱུའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཆ་ལག

door open warning light  mech སོ་ཕེའི་ཉེན་གློག = མོ་ཊའི་སོ་གང་རུང་ཞིག་ཅུང་ཟད་དམ་

ཡོངས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཉེན་བརྡའི་གློག

door pocket  xx སོ་ཁུག = དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་རིགས་དང་ས་བཀྲ་ཉར་འཇོག་གི་ཆེད་དུ། བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་སོའ་ིནང་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁུག་མ་ཞིག

door-stepping  jrn ཐེམ་འདི།  = སྔོན་བརྡའམ་དུས་ཚོད་སྔོན་སྒྲིག་མ་བྱས་པར། གང་ཟག་སེར་

ཞིག་གི་སྡོད་གནས་སམ་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བཅར་འདྲིའི་ཆེད་ཐད་ཀར་བཅར་བའི་དོན།

doorbell  xx སོ་དིལ།  = མགྲོན་པོའམ་ཕྱི་མི་སོ་འགྲམ་དུ་འབྱོར་སྐབས་དྲིལ་བརྡ་སྒྲོག་པར་བྱེད་

པའི་ཁང་པའི་སོ་སྟེང་ངམ་སོ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་དྲིལ་བུ་ཞིག

doormat  xx སོ་གདན།  = ཁང་པའི་སོ་ནས་མ་འཛུལ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་རྐང་ལྷམ་འཕྱིད་བདར་

གཏོང་སའི་འཕྱིས་གདན་ཞིག

doppelgänger  soc ངོ་འད།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་བའི་གང་ཟག

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།

dorsal  biol སལ་གཞུང་གི།  = སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སམ་རྒྱབ་དང་འབྲེལ་བའི།

dorsal anterior cingulate cortex  neurosci སྟེང་གི་འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ།  = 

ཀླད་ཤལ་མདུན་མའི་དབུས་ཀྱི་ངོས་སུ་གནས་པའི་ཡུལ་རྟོགས་པའི་བྱ་བར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན་ཞིག

dorsal horn of spinal cord  neurosci. རྒྱུངས་པའི་རྒྱབ་རྭ།  = ཀླད་ཞོ་སྐྱ་བོ་ལས་གྲུབ་ཅིང་

རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩའི་སྟེང་ཕྱོགས་རྩ་བ་ནས་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་འགའ་ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་
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བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུངས་པའི་གཞོགས་ཕྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

dorsal root ganglion cell  neurosci. སྟེང་གི་རྩ་འདུས་ཕྲ་ཕུང་།  = ལུས་ཀྱི་ཚོར་བའི་བརྡ་

འཕྲིན་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྩ་འདུས་ཀྱི་སྟེང་ངོས་སུ་གནས་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་། དེའི་རྩ་ཕྲན་རྣམས་མཐའ་སྐོར་དང་རྒྱུངས་པའི་གནས་སུ་མཐུད་ཡོད།

dorsal stream  biol རྩ་ལམ་སྟེང་མ།  = མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་མཐོང་བྱེད་ཀླད་ཤུན་

ནས་ཕྱིར་ཐོན་རྗེས། རྩ་ལམ་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་གཅིག་ཤོས་སྤྱི་བོའི་ཀླད་ཤལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པ་

དང་། གཞན་དེ་མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད།

dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)  anat སྟེང་གཞོགས་མདུན་མའི་ཀླད་ཤུན།  

= འདི་ནི་ཀླད་པའི་མདུན་གྱི་འདབ་མའམ་ཤུན་པའི་གཞོགས་སྟེང་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་དང་། འདི་

དང་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་གནས་གཞན་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་དྲན་པ་བསྐྱར་འདྲེན་དང་གནས་

ཚུལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

dorsomedial nucleus  neurosci. སྟེང་དཀིལ་ཚོམ་བུ།  = ཁ་ཟས་སྤྱོད་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ལྗིད་

ཚད་དོ་སྙོམས་པ། ཉིན་ཞག་གི་འཁོར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས་ཚོད་

འཛིན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་སྦུག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

dosage  med ཐུན་ཚད།	ཐུན།		= སྨན་གཏོང་ཐེངས་གཅིག་གི་འབོར་ཚད།

dossier  arv ཕོགས་བསྡུས་ཡིག་ཆ།  = སྐྱེ་བོའམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་

ཕྱོགས་བསྡུས།

dot plot  math ཚེག་རིས།  = ཚེག་བེད་སྤྱད་དེ་གྲངས་ཐོ་དཔེ་རིས་སུ་སྟོན་པའི་སྡོམ་རྩིས་རིག་

པའི་དཔེ་རིས་ཤིག

dotage  med ན་རྒས་རྫི་རྡིབ།  = དམིགས་བསལ་ལོ་ན་རྒས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤེས་པ་མི་གསལ་

བའི་སྐྱོན།

double boiler  xx སྐོལ་སྣོད་ཉིས་བརྩེགས། = འོག་སྣོད་ནང་གི་ཆུ་འཁོལ་བར་བརྟེན་སྟེང་སྣོད་

ཀྱི་ནང་ཟས་བཙོ་བའམ་ཚ་བོ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་སྣོད་ཉིས་བརྩེགས་ཅན་ཞིག

double bond  chem ལྡབ་འཆིང་།  = རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་རེའི་བར་ན་གློག་རྡུལ་ཆ་གཉིས་རེ་

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མཉམ་སྤྱོད་འཆིང་བའི་རིགས་ཤིག རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེས་འཆིང་བ་དེ་ལ་གློག་

རྡུལ་གཉིས་རེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

double decker bus  trans སྤྱི་འཁོར་ཉིས་བརྩེགས་མ། = བཅད་མིག་གཉིས་གཅིག་ཐོག་

གཅིག་བརྩེགས་ཤིང་ཐེམ་སྐས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་སྦྱར་བའི་སྤྱི་འཁོར།

double dipping  pol ཁེ་འབབ་ཉིས་ལེན།  = གཞུང་ནས་ཡོང་འབབ་གཉིས་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་
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ལེན་ཚུལ། དཔེར་ན། གཞུང་གི་རྒས་ཕོགས་ལེན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གཞུང་གི་ལས་སྣེ་ཡང་

བཟུང་བ་ལྟ་བུ།

double first  edu དང་པོ་ཉིས་བརྩེགས།  = གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་སློབ་ཚན་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་ལ་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་པའི་གནས་རིམ་

དང་པོ་བླངས་པའི་ལག་ཁྱེར།

double helix  biol གཅུས་གཟུགས་གཉིས་ལྡན།  = རྐྱང་སྐུད་ཉིས་སྒྲིམ་གྱི་འཁྱིལ་གཟུགས་

དབྱིབས་སུ་ཡོད་པའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་འདུས་རྡུལ། དེའི་ནང་ཡང་རླུང་གི་འཆིང་བ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་

པའི་སྒྲིམ་སྐུད་རྣམས་ཀྱིས་གཅུས་གཟུགས་ཀྱི་བཀོད་དབྱིབས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད།

double jeopardy  law གྱོད་ཉིས་འཛུགས།  = ནག་ཉེས་གཅིག་རང་གི་ཐོག་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་

ཁྲིམས་སར་ཞིབ་དཔྱོད་ཐེངས་གཉིས་བྱེད་ཚུལ།

double meaning  ling,lit གོ་དོན་གཉིས་ལྡན།  = གོ་དོན་གཉིས་སྟོན་ཐུབ་ཅིང་སྐབས་འགར་

དོན་ལྡོག་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཤིག

double standard  adm,law ཉིས་ཁིམས། = སྐྱེ་བོའམ་སྡེ་ཁག་གཞན་ཕན་ཚུན་དབར་ཁྲིམས་

ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན།

double-click  compt.sc ཉིས་གནོན།  = ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ལས་རིགས་བསྐུལ་ཆེད་ཀམ་པུ་ཊར་

ཙིག་གུར་་མཛུབ་མོས་ཐེངས་གཉིས་གནོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག

double-spread  jrn ཉིས་ཁྱབ།  = ཚགས་ཤོག་ལྟ་བུའི་ནང་ཤོག་ངོས་ཁ་སྤྲོད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་རྩོམ་

རིག་དང་དཔེ་རིས་སོགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས།

doughnut coupling  mech སོར་མཐུད།	ཌོ་མཐུད།	= སོ་འཁོར་སམ་ཆུང་དང་སྐོར་མདའི་

མདུན་ངོས་ཀྱི་བར་ན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དབྱིབས་སོར་ཞིང་འགྱིག་རྒྱུ་ལས་བཟོས་

པའི་མཉེན་ལྕུག་མཐུད་མཚམས་ཤིག

dowager  his ཤུལ་འཛིན་བུད་མེད།  = ཁྱོ་བོ་ཤི་བའི་རྒྱུ་ནོར་དང་མིང་གནས་སོགས་ཐོབ་མཁན་

གྱི་བུད་མེད།

down payment  com ལག་ཐོག་སྤྲོད་འབབ།	ཐད་སྤྲོད།	 = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་ཚོང་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་སྐབས་དེ་རང་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག རིན་འབབ་འཕྲོས་ལྷག་

རྣམས་རྗེས་སོར་སྤྲོད་དགོས།

downlink  comn མར་མཐུད།	མར་སྦེལ།	 = འཁོར་སྐར་དང་། མཁའ་གྲུ། ཡང་ན་གནམ་གྲུ་ཞིག་

ནས་སའི་གོ་ལར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའི་བརྡ་རྣམས་མཐུད་སྦྱོར་བྱ་ཆེད་ཀྱི་རྒྱང་འཕྲིན་གྱི་འབྲེལ་

མཐུད་ཅིག
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download  compt.sc ཕབ་ལེན། = ཀམ་པུ་ཊར་རམ་དྲྭ་རྒྱ་གཞན་ཞིག་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག་གི་

སྟེང་དུ་ཡིག་ཆ་བཤུ་ལེན་བྱེད་པ།

downplay  * གནད་ཆུང་བརྩིས་པ།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་གལ་འགངས་ཆུང་ཆུང་བཟོས་པ།

downtown  com ཁོམ་གཞུང་ལེ་བ།  = གྲོང་སྡེའམ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་དོན་

སོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་གཉེར་སའི་གཙོ་གནས།

downtrodden  pol གཉའ་གནོན་མོང་མཁན།  = དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གམ་གནས་སྟངས་ཤིག་

གི་གཉའ་གནོན་དང་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་མྱོང་བ།

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།

doxology  his ཡེ་ཤུའི་བསྟོད་གླུ།  = དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པའི་དད་གུས་ཀྱི་ཆོས་གླུ་འདོན་པའི་

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ཞིག

drawer  xx	 ཤུད་ཅོག	 འཐེན་གཞོང་།	= འཛིན་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་ཡོད་པའི་ཡར་འབུད་མར་

འཐེན་ཐུབ་པའི་སམ་འདྲ་བའི་གཞོང་ཞིག

dreamland  psycho རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་།  = རྨི་ལམ་དུ་འཆར་ཙམ་གྱི་ཡུལ་སྐྱིད་ཅིང་ཡང་དག་

པ་ཞིག

dri-ma-gsum  med དི་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༌།

drip molding  mech ཆུ་འགོ་ལུགས་མ། = སེའུ་ཁུང་གི་ཟུར་ནས་ཆུ་གཞན་ལ་གཏོང་བར་བྱེད་

པའི་ཐོག་ཟུར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་ལུགས་མ་གུག་ཅན་ཞིག

drive axle  mech འཕུལ་འདེད་སོག་ཤིང་། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་ནས་འཁོར་ལོར་ནུས་ཤུགས་

འདྲེན་ཏེ། མོ་ཊ་ལ་འཕུལ་འདེད་བྱེད་པའི་སྲོག་ཤིང་གང་རུང་ཞིག

drive belt  mech འཁོར་ཐག = འཕྲུལ་ཆས་མ་ལག་གི་ནང་འཁོར་ལོ་གཅིག་གམ་འཁོར་མདའ་

གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འཁོར་ཤུགས་དང་ནུས་པ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་འཁོར་ཐག་ཅིག

drive chain  mech སྐོར་བེད་ལགས་ཐག		སྐོར་ལགས།	= སོ་ཅན་འཁོར་ལོ་གཅིག་ནས་སོ་ཅན་

འཁོར་ལོ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་མུ་མེད་ལྕགས་ཐག་ཅིག

drivel  xx ཅོལ་གཏམ།  = ཆོ་མེད་པའམ་དོན་སྙིང་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐད་ཆ།

driveshaft  mech སྐོར་མདའ། = འདྲེན་ཆས་ཀྱི་ནུས་སྤེལ་འཁོར་མདའ་དེ་རྣམ་མང་སོ་འཁོར་
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ལ་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་མདའ་ཞིག དེས་འདྲེན་ཆས་ནས་རྣམ་མང་སོ་འཁོར་ལ་ནུས་པ་བརྒྱུད་

འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

drivetrain  mech འཁོར་སྦེལ། = སྦག་སྦག་དང་མོ་ཊའི་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆ་ཤས་

ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། དཔེར་ན། སྲོག་ཤིང་། རྣམ་མང་སོ་འཁོར། སྐོར་མདའ། འདྲེན་ཆས། འཇུ་འཛིན། 

འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་ལྟ་བུ་དང་། སྐབས་འགར་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱང་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

driving license  adm,com ཁ་ལོ་བའི་ཆོག་ཐམ། = ཁ་ལོ་བ་རང་ཉིད་ནས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་

འཁྱེར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྟེ། ཡིག་ཆ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་བས་མོ་ཊའི་རིགས་བྱེ་བྲག་

པའམ་འདྲ་མིན་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད།

driving test  adm,com ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་ཚད། = ཁ་ལོ་བའི་ཆོག་ཐམ་འཐོབ་ཐབས་སུ། ཁ་ལོ་

བས་ངེས་པར་དུ་རྒྱུགས་འཕྲོད་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཅིག

drizzle  * སྦང་ཆར།	གྲུ་ཆར།	 = ཤུགས་དྲག་པོ་དང་ཕོན་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་སིམ་སིམ་དུ་འབབ་

པའི་ཆར་པ།

dromedary  zool རྔ་མོང་ནོག་གཅིག་མ།  = སལ་ནོག་རྐྱང་པ་ཅན་གྱི་རྔ་མོང་གི་རིགས།

drop out  edu མཐར་མ་འཁྱོལ་པ།  = སློབ་གྲྭའམ་སློབ་ཆེན། ཡང་ན་མཐོ་སློབ་སོགས་སློབ་དུས་

མ་རྫོགས་གོང་སློབ་སྦྱོང་མཚམས་བཞག་སྟེ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྐྱེ་བོ།

drought  agric ཐན་པ།  = ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ལོ་ཏོག་ལ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན།

drug abuse  med ༡། མོས་རྫས་ལོག་སྤྱོད།  = བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་ཁམས་མྱོས་པར་བྱེད་

པའི་རྫས་བེད་སྤྱོད་པ།  ༢། སན་རྫས་ཐལ་སྤྱོད། = སྨན་ཡིག་ཡོད་པའི་སྨན་གྱི་རིགས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་སྤྱོད་ཚུལ།

drug addiction  med མོས་རྫས་ལང་ཤོར།  = སེམས་ཁམས་མྱོས་པར་བྱེད་པའི་སྨན་རྫས་སྤྱོད་

ཐལ་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས།

drug dependence  med མོས་རྫས་ལོས་ཤོར།  = མྱོས་རྫས་ལ་གོམས་འདྲིས་ཐེབས་པའམ་སྲེད་

ཞེན་ཆེ་བ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས་བདེ་ཐང་ཡོང་ཆེད་མྱོས་རྫས་ལ་བསྟེན་པའམ་

ལྟོས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས།

drug enforcement agency (DEA)  law མོས་རྫས་ཁིམས་སྐོང་ཁང་།  = ཁྲིམས་ཀྱིས་

ཚོད་འཛིན་བྱས་པའི་སྨན་རྫས་དང་མྱོས་རྫས་རིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལག་བསྟར་

བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད་པའི་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་གི་ངོ་ལས་ཁང་།

drug tolerance  med སན་ནུས་ཐེག་ཚད།  = ནད་པས་སྨན་རྫས་གང་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་ནུས་

པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་སྐབས་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཐོན་ཆེད། སྨན་རྫས་ཀྱི་ཚད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་
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པའི་སྨན་སྦྱོར་རིག་པའི་ནང་གི་རྒྱུན་ལྡན་གནས་སྟངས་ཤིག

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་སོར་དབྱིབས་ཡིན་པ། མེ་

ཏོག་ཆུང་ཞིང་དཀར་བ། འབྲས་བུ་རྔ་དབྱུག་ལྟར་ཕྲ་ལ་ཅུང་རིང་ཞིང་ཕྱི་ངོས་མི་སྙོམས་པར་སང་

གཤོང་ཡོད་པ་གང་བུའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང༌། རྒྱ་གར་དང་འབར་མ། པ་ཀི་སི་ཐན་དུ་འདེབས་འཛུགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

dry clean  xx སྐམ་འཁྲུད།  = དག་རྫས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་མི་དགོས་པར་གོས་བཀྲུ་

ཚུལ་ཞིག

dry day  adm སྐམ་ཉིན།  = ཆར་ཆུ་མེད་པའི་ཉིན་མོའམ། དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སོགས་ཀྱི་

སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆང་རག་འཚོང་མི་ཆོག་པའི་ཉིན་མོ།

dual contract  law གན་རྒྱ་ཟུང་འཇོག  = བུ་ལོན་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་ལེན་གཅིག་

རང་གི་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་གན་རྒྱ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

duality  phys ཟུང་གི་རང་བཞིན།  = གཉིས་སམ་ཆ་ཤས་གཉིས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་སམ་

ཁྱད་ཆོས།

dub  theatr སྐད་སྒྱུར་འཇུག་བེད་པ།	ཌབ་འཇུག	  = གློག་བརྙན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལྟད་མོའ་ི

ནང་འཁྲབ་སྟོན་པའི་མཆུའི་འགུལ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པར་སྐད་ཆ་རྣམས་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་

ནང་སྒྱུར་ཏེ་སྒྲ་གདངས་གསར་སྣོན་བྱེད་པ།

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་

སོ་ནས།

dummy  adm,prn འད་གཟུགས།  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ངོ་མ་དེ་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས།

dump  com གཡུག་ཚོང་རྒྱག་པ། = རྒྱལ་ནང་དུ་ཚོང་སྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་ཚོང་ཟོང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་རིན་

འབབ་བཅག་སྟེ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པ།

dump truck  trans སྙིགས་འཁོར། = དོས་འཁོར་གྱི་གཞོང་པའི་ནང་གི་དངོས་རྫས་ཕྱིར་གཤོ་

སླད། རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞོང་པ་གསེག་ནས་འགྱོགས་དགོས་པ་ཞིག

dunce  edu དབང་རྟུལ།  = སློབ་སྦྱོང་ཤེས་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ།

dunce’s cap  ca འཐོམས་ཞྭ།  = སྔ་མོ་སློབ་ཕྲུག་གླེན་ལྐུགས་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ནང་གྱོན་དགོས་

པའི་ཞྭ་མོ་རྩེ་རིང་ཞིག
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dunderhead  soc གླེན་ལྐུགས།  = གླེན་རྟགས་ཅན་ནམ་བྱབ་ཆུང་བའི་སྐྱེ་བོ།

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།

duodenum  anat ཕོ་བའི་ཟངས་ཚགས།	རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉིས།	 = གྲོད་ཁོག་གི་ཐོད་དེ་རང་དུ་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་མ་ཆུང་བ་ཡི་དུམ་མཚམས་ཆུང་བ་དང་པོ་དེའོ།

duplicate  adm འད་བཤུས།	ངོ་བཤུས།  = མ་དཔེར་བརྟེན་ནས་བཤུས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་རི་མོ་

སོགས།

duplicator  adm,prn འད་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་ཕི་མ།  = ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་ངོས་ཏེ་སྲ་བའི་རྣམ་

པ་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།

dust bin  xx སྙིགས་སྣོད། ཕག་དར་གྱི་སྣོད།  = འགྱིག་གམ་ལྕགས་ལས་བཟོས་པའི་གད་སྙིགས་

གསོག་སའི་སྣོད།

dust cap  mech ཐལ་ཁེབས། = ལྟེ་ཤིང་གི་་འཁོར་རྟེན་ལ་ཐལ་རྡུལ་མ་འཛུལ་བའི་ཆེད། ལྟེ་ཤིང་

གི་ཕྱི་སྐོགས་ལ་སྐོན་དགོས་པའི་འགྱིག་ཚིའམ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཡོག

dustpan  xx འཕག་ལེན། = ཐལ་བ་དང་གད་སྙིགས་སུམ་བྱེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

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།

duty free  com,econ	ཁལ་མེད།	ཁལ་ཡང་།	= གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་ཐང་སོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་ཚོང་ཁང་དུ་ཁྲལ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དངོས་ཟོག

DVD - ROM  mech ཌི་ཝི་ཌི་རོམ། = ཡིག་ཆ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང་རྗེས་སོར་བརྗེ་སྒྱུར་

མི་ཐུབ་པའི་ཤོང་ཚད་ཆེ་བའི་འོད་སྡེར་ཞིག

DVD player  mech ཌི་ཝི་ཌི་གཏོང་ཆས། = གྲངས་འཛིན་བརྙན་སྡེར་གྱི་སྒྲ་དང་གློག་བརྙན་

གཉིས་ཀ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

DVD-R  mech རྐང་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། = སྒྲ་བརྙན་ལན་གཅིག་ཁོ་ན་འཇུག་ཐུབ་པའི་གྲངས་

འཛིན་བརྙན་སྡེར་ཞིག
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DVD-RW  mech གསུབ་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། = ནང་དོན་རྣམས་ཐེངས་མང་གསུབ་ཐུབ་པ་དང་

གཞན་ཞིག་ཐེངས་མང་འཇུག་ཐུབ་པའི་གྲངས་འཛིན་བརྙན་སྡེར་ཞིག

DVDR  mech མང་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། = སྒྲ་བརྙན་ཐེངས་མང་འཇུག་པའམ་བཤུ་ཐུབ་པའི་གྲངས་

འཛིན་བརྙན་སྡེར།

dwarf star  phys སྐར་ཆུང་།  = འོད་ཀྱི་འཕྲོ་ཚད་ནི་ཆ་སྙོམས་དང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གྲངས་ལས་

དམའ་བ་ཡོད་ཅིང་། ལྟོས་འཇོག་གི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཆུང་ཞིང་གདོས་ཚད་དམའ་བའི་སྐར་མ་ཞིག

dyad  xx ཟུང་ལྡན།	ཆ།	 = སྣེ་ཁའམ་ཆ་ཤས་གཉིས་ལྡན་པའི་དངོས་པོ།

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་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་སྐྲུན་མཁན་གྱི་གློག་འདོན་

འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

dynamo action  phys ཌའི་ནེ་མོའ་ིབ་སྤྱོད།  = གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་པའི་གཤེར་གཟུགས་

ཤིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་དང་གློག་རྒྱུན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།

dynamo theory  phys ཌའི་ནེ་མོ་རྣམ་གཞག  = རང་ངོས་ནས་གློག་རྒྱུན་འདོན་སྤེལ་གྱིས་

གནས་ཐུབ་པའི་ཌའི་ནེ་མོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་གཙོ་བོ་

དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ས་གཞིའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག

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།

dyskinesia  med འགུལ་སྟབས་འཁྲུགས་ནད།  = ནད་རྟགས་སུ་གོམ་སྟབས་ཡོ་འཁྱོམ་བྱེད་པ་

སོགས་འོང་བའི་རང་འགུལ་ནུས་པ་ཉམས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

dyslexia  med འབྲི་ཀློག་འཆོལ་སྐོན།  = ཡི་གེའི་གོ་རིམ་འཆོལ་ཏེ་ཀློག་པ་ལྟ་བུ་ཡི་གེ་ངོས་

འཛིན་དང་ཀློག་འདོན་མི་ཐུབ་པའི་ནད་གཞི་ཞིག

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 ལེ་ལྡིབ།	 ལྡིབ་སྒྲ།	  = སྐད་བརྡ་འཕྲོད་པའི་ཚིག་ཐོན་མི་ཐུབ་པའི་དོན། སྨན་
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གཞུང་དུ། ལྕེ་ལྡིབ་བཟའ་བཏུང་སྨྲ་དཀའ་ལྐུགས་ལྡིབ་ཐོན། ཞེས་བཤད།

dyspnea  med དབུགས་བརྩེགས།  = སྙིང་དང་གློ་བ་གང་རུང་སྐྱོན་ཤོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཚུལ་བཞིན་མི་ཐུབ་པར་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའམ་དབུགས་སྣ་ཐུང་བའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

dystopia  soc མ་དག་པའི་ཡུལ། = ཡིད་ལ་མངོན་པར་མི་འདོད་པའམ་མི་མཛེས་པའི་ཡུལ།

e-book  edu ཨི་དེབ། = ཀམ་པུ་ཊར་ནས་འཕྲལ་དུ་ལྟ་སྤྱོད་ཆེད་གློག་རྡུལ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་

སྐྲུན་བྱས་པ་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཀྱང་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པའི་དེབ།

e-collaboration  adm,com གློག་ཆས་མཉམ་ལས།  = དེང་རབས་གློག་ཆས་དང་། དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་

དེ་ཚོགས་པའམ་མི་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་མཉམ་ལས།

e-commerce  com གློག་ཚོང་། = དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ཚོང་དོན་གྱི་

ལས་རིགས།

e-lance  comn དྲྭ་ལམ་སེར་ལས།  = ཀམ་པ་ཎིའི་ལས་མི་མིན་པར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་དྲྭ་རྒྱའི་

ཐོག་ཏུ་གློག་རྡུལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཞབས་ཞུའམ་ལས་དོན་གཉེར་བ་ཞིག

e-learning  edu དྲྭ་ལམ་སློབ་སྦྱོང་།  = དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་སློབ་ཚན་སྦྱང་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང་

ཀམ་པུ་ཊར་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་སློབ་སྦྱོང་སྦྱངས་པ་ཞིག

e-ticket  com གློག་འཛིན།  = པར་སྐྲུན་འཛིན་ཤོག་གི་ཚབ་ཏུ་གནམ་གྲུ་ལྟ་བུའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་

རྐུབ་སྟེགས་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ངེས་གཏན་གྱི་ཟུར་བཅད་མངགས་ཉོ་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

earmark  adm ༡། དམིགས་སུ་བཀར་བ།  = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཟུར་

འཇོག་གམ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ།  ༢། རྣ་རགས་རྒྱག་པ། རྣ་རགས།  = ངོ་རྟགས་ཆོད་པའི་ཆེད་དུ་

སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་རྣ་བར་རྟགས་རྒྱག་པ།

earnest money  com འགྱུར་རེན། = ཚོང་ཐག་ཆོད་དེ་རིན་མ་བྱུང་བར་དུ་གཞན་ལ་མི་འཚོང་

བའི་ཁ་ཆད་དུ་བཞག་པའི་དངོས་པོ།

earphones  mech ཉན་ཆས།  = གློག་ནུས་རྣམས་སྒྲ་རླབས་སུ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་

གཞས་སོགས་ཉན་ཆེད་དུ་རྣ་བའི་ནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད།

earth  astrol,geol ས་གཞི།	འབྱུང་བ་ས།	 = རང་ཅག་གནས་པའི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་དང༌། འབྱུང་

བ་བཞིའམ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ས།

easement  law གཞན་ཁར་སྤྱོད་དབང་། = གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རྒྱུ་ནོར་སོགས་བེད་

སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་།

eating disorder  psycho ཟས་སྤྱོད་འཁྲུག་སྐོན།	ཟས་འཁྲུག	 = ཟས་རིགས་ལ་བློ་ཡུལ་ལས་
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འདས་པའི་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོའམ། ཡང་ན་མི་དགའ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་སེམས་ཁམས་

འཁྲུག་སྐྱོན་ཞིག

ebullioscopy  phys ༡། འཁོལ་དཔད། = བཞུ་བྱེད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འཁོལ་གནས་ལ་འགྱུར་

ལྡོག་གཏོང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་འབོར་ཚད་འཇལ་བ་བརྒྱུད། དངོས་རྫས་དེའི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་

འདུས་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས་ཤིག  ༢། འཁོལ་དཔད། = དངོས་རྫས་

ཤིག་གིས་ཞུན་ཞིག་གི་འཁོལ་གནས་ལ་བཏང་བའི་འགྱུར་ལྡོག་འཇལ་བ་བརྒྱུད་དངོས་རྫས་དེའི་

འདུས་རྡུལ་གྱི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

eclectism  edu,pol ཀུན་བཏུས།	ཕོགས་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་བགོད་ལམ།  = ལོ་ཧིལ་པོའ་ིནང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཁོངས་སུ་ཉི་མའི་

འགྲོ་ལམ་སོར་མོ་ལྟར་སྣང་བ།

eclogue  soc	འབྲོག་གླུ།ུ	རྫི་གླུ།	 = སྤྱིར་འབྲོག་པའམ་རྫི་བོ་ཚོའི་དབར་གཉིས་མོལ་ཁ་བརྡའི་ཚུལ་

དུ་གཏོང་བའི་གླུ།

eco-friendly  environ སྣོད་བཅུད་རེས་མཐུན།	ཁོར་ཡུག་རེས་མཐུན། = རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་

དང་དེའི་བཅའ་སྡོད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེའི་ཤུགས་རྐྱེན་མེད་པའི།

eco-warrior  environ ཁོར་ཡུག་སྲུང་མི།  = ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་ལ་ཤུགས་

དྲག་ཆེན་པོས་འགོག་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་འབོར་(གྱི་)	  = དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་གནད་དོན་ནམ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི།

economic development  adm,econ དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས།  = མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་

ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཚུལ།

economic geography  econ དཔལ་འབོར་ས་ཁམས་རིག་པ།  = ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

གི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བགོ་འགྲེམས་དང་། བཀོལ་སྤྱོད་ལ་དཔྱད་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་

གྱལ་ཞིག

economic imperialism  econ,pol དཔལ་འབོར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། རྒྱལ་སྐེད་རིང་

ལུགས།  = ཆག་ཡང་དང༌། ཁྲོམ་ར་སྟངས་འཛིན། དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆའི་བདག་
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དབང་སེར་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།

economic life  com,econ བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན།	སྤྱོད་ཡུན།	 = དངོས་པོ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་

ཡོད་པའི་ཡུན་ཚད།

economic migrant  com,econ དཔལ་འབོར་གནས་སྤོ་བ།  = ལས་ཀའམ་འཚོ་བ་བཟང་

སར་དམིགས་ཏེ་གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

economic sovereignty  adm དཔལ་འབོར་ཐག་གཅོད་རང་དབང་། = སྲིད་གཞུང་གཞན་

གྱིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྟུན་མི་དགོས་པར། རང་དབང་གི་སོ་ནས་

རང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད།

economic structure  com,econ དཔལ་འབོར་སྒྲོམ་གཞི།  = དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྡེ་ཁག་འདྲ་

མིན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ཉོ་ཚོང་ཡོང་འབབ་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཕར་ཆག་གི་བརྩི་སྟངས།

economical  adm,econ བསི་ཚགས་ཀི།	གོན་ཆུང་གི།	 = དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པ་བེད་སྤྱོད་མི་

བྱེད་པ།

economics  edu དཔལ་འབོར་རིག་པ།  = དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང། གཞུང་ལུགས་ཁག་

སོགས་གཙོ་བོར་བསྟན་པའི་རིག་པའི་གནས།

economist  econ དཔལ་འབོར་རིག་པ་བ། = དཔལ་འབྱོར་རིག་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་

སློབ་ཕྲུག་གམ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ།

economy  adm,econ དཔལ་འབོར།  = མི་རེ་རེའི་རྒྱུ་ནོར་རམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱལ་འབངས་

ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་དངོས།

ecosystem  biol སྣོད་བཅུད་མ་ལག = སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་རང་

བཞིན་དང་། ནུས་པའི་རྒྱུ་ཕྱོགས། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་རྫས་རིགས་འཁོར་སྐྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་

སོགས་ཐེ་བའི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་གཉིས་ཚོགས་སུ་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་སྡེ་ཞིག

ecotoxic  environ གནོད་བཅུད་འབགས་རྫས།  = ཁོར་ཡུག་གམ་འཇིག་རྟེན་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་

ལག་གང་རུང་ལ་གནོད་པའི།

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་
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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།

edit suite  theatr སྒྲིག་སྦྱོར་ཁང་། = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་གློག་བརྙན་གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་

སའི་ཡོ་ཆས་འཐུས་ཚང་ཡོད་པའི་ཁང་པ།

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་གངས།  = དེབ་དང༌། ཚགས་ཤོག དུས་དེབ་སོགས་པར་

ཐེངས་གཅིག་གི་བསྡོམས་འབོར།

editor  edu,lit རྩོམ་སྒྲིག་པ། = འཚོ་ཐབས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ལ་གཞོལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་སོ་ནས་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་ལ་མི་

རྨོངས་པའི་ཆེད་དུ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག

education reform  edu ཤེས་ཡོན་ལེགས་བཅོས།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་

དང་སྒྲིག་སྲོལ་སོགས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་ཐབས།

edutainment  compt.sc རྩེད་སློབ་ཟུང་ལྡན།  = སྤྲོ་སྣང་དང་སློབ་གསོའ་ིནང་དོན་ཅན་གྱི་ཀམ་

པུ་ཊར་གྱི་རྩེད་རིགས་དང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ།

effect  adm,phys འབྲས་བུ།  = ཤུགས་རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གྲུབ་འབྲས།

effective  adm གནད་སིན་པོ།  = རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་སོན་པའམ་ལམ་ལྷོང་འབྱུང་
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བའི།

efferent  neurosci. ཕིར་འདེན་བེད།	ཕིར་འདེན།	= མྱོང་ཚོར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཀླད་པ་ནས་ཕྱིར་

ལུས་དབང་ཡན་ལག་གཞན་ལ་སྐྱེལ་མཁན་གྱི་དབང་རྩའམ། ཡང་ན་སྙིང་ནས་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་གཞན་ལ་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲག་རྩའི་ཁྱད་པར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

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།	 འད་གཟུགས།	  = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་

དམའ་འབེབ་སླད་བཟོས་པའི་གསོབ་བརྒྱངས་པའི་འདྲ་གཟུགས།

effrontery  psycho ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད།  = ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་ལ་འཛེམས་ཟོན་མེད་པའི་གཤིས་སྤྱོོད་

ངན་པ།

effulgence  xx བཀྲག་མདངས།  = འཚེར་མདངས་ལྷམ་མེར་འཕྲོ་བའི་འོད།

effulgent  xx བཀྲག་མདངས་ཅན།  = འོད་མདངས་ཆེན་པོར་རམ་ལྷམ་མེར་འཕྲོ་བའི།

eft  xx གཤེར་རྨིགས། = ནར་མ་སོན་བར་སྐམ་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་མཇུག་མ་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་ཤིག

egalitarian  pol,soc འད་མཉམ་ཅན་གྱི།  = མི་ཚང་མ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པར་འཛིན་པའི་དབང་གིས་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་དང་། གོ་སྐབས་སོགས་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་

དགོས་པར་འཛིན་པའི་གང་ཟག

ejectment  adm,law ཕིར་འབུད།	 ཕིར་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་བེད་པ།  = ཞིབ་ཕྲའི་སོ་ནས་འགོད་པའམ་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་

བྱེད་པ། ༢། རྒྱས་སྤྲོས་ཆེན་པོ།  = ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཤམས་པའི་བཀོད་པ།

elasmobranch  zool ཕྲུམ་ཉ། = ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་རུས་སྒྲོམ་ཅན་གྱི་ཉ་རིགས་ཤིག

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་



253 electric charge

མང་པོས་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་འདེམས་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

election campaign  pol འོས་བསྡུའི་དིལ་བསྒྲགས།  = སྲིད་དོན་པ་ཚོས་འོས་བསྡུའི་

སྔོན་ཚུད་དུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་བློ་འགུགས་ཐབས་ཀྱི་

ལས་འགུལ།

election commission  pol འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས།  = འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་

ཡོངས་རྫོགས་ལག་ལེན་བསྟར་བར་འགན་དབང་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག

election symbol  pol འོས་བསྡུའི་མཚོན་རགས།  = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་སོ་སོར་གཏན་

འབེབས་ཡོད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག

elective share  law འདེམས་སྐལ། = བཅས་ཁྲིམས་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཤུལ་ལུས་བཟའ་

ཟླ་གང་རུང་གིས་ཁ་ཆེམས་ནང་གསལ་གྱི་ཤུལ་ཐོབ་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཚབ་ཏུ་བདག་འཛིན་བྱེད་ཆོག་

པའི་ཕ་གཞིས་ས་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

electo-strong interaction  phys གློག་དག་འཐབ་སྦྱོར། = གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས་དང་

དྲག་ཤུགས་སྦྱོར་བ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐབས་དེ་ལ་ཟེར།

electoral college  pol འོས་བསྡུའི་ལྷན་རྒྱས། = ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དང་

སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད། མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུ་བ་ཚོས་བདམས་

པའི་འོས་བསྡུ་པའི་སྡེ་ཚོགས་ཤིག

electoral system  pol འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས། = ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའམ། འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་ཐག་གཅོད་བྱ་

རྒྱུའི་ལམ་ལུགས།

electorate  pol འོས་འཕེན་པ།  = འོས་བསྡུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་གང་ཟག

electric arc  phys གློག་གཞུ། = དེ་ནི་གློག་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གནས་པའི་གློག་རྒྱུན་གྱི་འབབ་

རྒྱུག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གློག་ཅིག་གློག་སྣེ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་མཆོང་རྒྱུག་བྱེད་སྐབས་

འབྱུང་བཞིན་ཡོད།

electric chair  mech གློག་གི་རྐུབ་སྟེགས། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གློག་བཏང་སྟེ། སྲོག་ཁྲིམས་

གཅོད་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག

electric charge  phys	གློག་ཟུངས།	གློག་ཁུར།	= གློག་ཁུར་གྱི་རིགས་ཤིག་དང་འདིར་ཕོ་མོ་དང་

ཀླད་ཀོར་བཅས་གསུམ་ལ་དབྱེ་ཡོད་ལ། བེམ་རྫས་ཀུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཞི་རྡུལ་ཚང་མར་ཡོད་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཕོ་རྡུལ་ལ་གློག་ཁུར་ཕོ་དང་གློག་རྡུལ་ལ་གློག་ཁུར་མོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ།
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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 current  phys གློག་རྒྱུན། = གནས་སྟངས་ཕལ་ཆེ་བར་གློག་གི་ངོ་བོར་མྱོང་བའི་ཆོས་

ཤིག་སྟེ། གློག་ཁུར་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་སྐྱོད་ནམ་བྱས་རུང་དེས་གློག་རྒྱུན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

electric dryer  electr གློག་སྐེམ། = རང་འགུལ་གྱིས་ཁྲ་འཁྲུད་སྐེམ་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

electric field  phys གློག་ནུས་ཁྱབ་ར།  = གློག་ཟུངས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ།

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 insulation  phys གློག་གཅོད། = གློག་གི་ནུས་པ་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉར་ཚགས་སམ་

བེད་མེད་བོར་སྟོར་འགོག་པའི་ཐབས་གང་རུང་།

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།

electric range  electr གློག་ཐབ། = ཐབ་མིག་དང་། ལྕགས་སྡེར་རམ་སྲེག་ལྕགས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་

བསྒྲིགས་པའི་བཟའ་བཅའ་གཡོ་སྦྱོར་བྱ་ཆེད་ཀྱི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་ཅིག

electric window  mech གློག་གི་སེའུ་ཁུང་། = གློག་སོ་མནན་ཏེ་ཡར་འདེགས་མར་འབེབ་བྱེད་

པའི་མོ་ཊའི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གྱི་སེའུ་ཁུང་།

electrical energy  phys གློག་ནུས།  = བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་གློག་ཟུངས་རྒྱུག་པ་

ལས་ཐོབ་པའི་ནུས་པ།

electrical system  electr གློག་གི་མ་ལག = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་འཁོར་མདའ་ཨ་མ་སྐོར་བྱེད་

དུ་གློག་རྒྱུན་འདོན་སྤེལ་དང་། བགོ་འགྲེམས། གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་མེ་

ལྕགས་ལ་གློག་ཤུགས་ཆེན་པོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་བརྒྱུད། འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་

དུ་འཇུག་ཆེད་དང་། གློག་དང་ཚ་གློག རླུང་འཕྲིན། དེ་བཞིན་གློག་དང་འབྲེལ་བའི་ཟུར་སྣོན་ཆ་

ལག་གཞན་རྣམས་ལ་གློག་ནུས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆེད་ཡིན།

electricity  phys གློག  = གཏན་ཚུགས་སམ་གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་གློག་ཟུངས་ཡོད་པའི་ནུས་པ།

electricity meter  mech གློག་མི་ཊར།  = གློག་གི་ཡོ་བྱད་དང་། ཚོང་ཁང་། གནས་ཁང་བཅས་

སུ་གློག་གི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབོར་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚད་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།
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electro-weak interaction  phys གློག་ཞན་འཐབ་སྦྱོར། = གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས་དང་

ཞན་ཤུགས་སྦྱོར་བ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐབས་དེ་ལ་ཟེར།

electrochemistry  chem གློག་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར། = གློག་ནུས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་རྫས་སྦྱོར་ལ་འཕོ་

འགྱུར་ཐེབས་སྟངས་དང་། རྫས་སྦྱོར་འཕོ་འགྱུར་ལས་གློག་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་

རིག་པའི་ཡན་ལག

electroconvulsive therapy  med གློག་གི་འདར་བཅོས། = སྦྲིད་སྨན་བཏང་པའི་ནད་པའི་

མགོའ་ིནང་གློག་རྒྱུན་བཏང་སྟེ། དྲན་མེད་དུ་གནས་བཅུག་སྟེེ་ཀླད་པའི་འདར་འཁྱོམས་སྤེལ་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་རྨུགས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྐྱོན་བཅོས་ཐབས།

electrocute  law གློག་གསོད་གཏོང་བ། = ཉེས་ཅན་པར་གློག་བཏང་སྟེ་སྲོག་ཁྲིམས་གཅོད་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།

electrodynamics  phys གློག་འགུལ་ཤུགས་རིག = གློག་རྒྱུན་དག་གིས་ཇི་ལྟར་ཁབ་ལེན་

ཤུགས་དང་འཕྲུལ་ནུས་ལ་འཐབ་སྦྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་དཔྱོད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་

ཡ་གྱལ་ཞིག

electroence phalogram  med ཀླད་རྩའི་གློག་རིས། = བརྒྱལ་གཟེར་སོགས་དབང་རྩའི་

འཁྲུགས་སྐྱོན་བརྟག་ཐབས་སུ། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཀླད་པའི་གློག་གི་བྱེད་ལས་གསལ་བའི་ཀླད་

པའི་རླབས་ཀྱི་པར་རིས།

electroluminescence  phys གློག་མདངས།  = དངོས་རྫས་ཤིག་དང་གློག་ནུས་ཁྱབ་ར་འཕྲད་

པ་ལས་འོད་འཕྲོ་ཚུལ།

electrolysis  phys ༡། གློག་ཁབ་ཀིས་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་འབེད།  = 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་འཁིད་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 cell  phys གློག་འབེད་གློག་རྫས། = གློག་འཁྲིད་གཤེར་རྫས་ཤིག་དང་འཕྲད་དེ་

ཡོད་པའི་གློག་སྣེ་གཉིས་ལྡན་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་གློག་གི་ཐོན་
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ཁུངས་ཤིག་དང་མཐུད་སྐབས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད།

electrolytic refining   phys གློག་འབེད་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་

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།  = གློག་ནུས་

དང་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཟུངས་ལྡན་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་

སྦྱོར་ཞིག  དེའི་ནུས་སྟོབས་ནི་དྲག་པའི་འཐབ་སྦྱོར་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་ག་རམ་ ༩་༡༠༧ ༡༠ -༢༨ དང་རོབ་རྩིས་ལྟར་ན་གློག་ཟུངས་ཁུ་ལོམ་ ༡་༦༠༢  ༡༠ -༡༩ ཅན་གྱི་

བརྟན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཕྲ་རྡུལ།
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electron cloud  phys གློག་རྡུལ་སྤྲིན་ཕུང༌།  = གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་འཁོར་

སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གློག་རྡུལ་གྱི་སྡེ་ཁག་ཅིག

electron degeneracy pressure  phys གློག་རྡུལ་ཉམས་པའི་གནོན་ཤུགས། = གློག་རྡུལ་

དུ་མ་གནས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་གནོན་བཙིར་བྱེད་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག 

ཧི་སེན་བག་གི་ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་ལྟར་བྱས་ན། གློག་རྡུལ་དེ་དག་གི་གོ་ས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་སྟབས་

ཁོང་ཚོའི་འགུལ་ཚད་ཧ་ཅང་འཕར་བ་དང་། འགུལ་ཚད་དེས་དྲོད་ཚད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་གནོན་

ཤུགས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

electron neutrino  phys གློག་རྡུལ་གྱི་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། = སོར་གནས་གདོས་ཚད་དང་གློག་

ཁུར་ཀླད་ཀོར་ཡིན་པའི་ལེབ་ཊོན་སྡེ་ཚན་ནང་གི་བར་གནས་ཀྱི་རྡུལ་བརྟན་པོ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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།

electronegativity  phys གློག་གི་མོ་གཤིས། = འདུས་རྡུལ་གཅིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་

བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གིས་གློག་རྡུལ་ཇི་ཙམ་འཐེན་འགུགས་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་འཇལ་ཚད།

electronic camera  mech གློག་རྡུལ་པར་ཆས། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཟེར་སྡེར་ནང་བརྙན་པར་

རིགས་ལེན་འཇུག་བྱེད་དེ། འཕྲལ་དུ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འཆར་ཤེལ་དུ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་སྤྱིན་

ཤོག་མེད་པའི་པར་ཆས་ཤིག དེ་ལ་ཨང་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་པར་ཆས་ཀྱང་ཟེར།

electronic journalism (EJ)  jrn གློག་རྡུལ་གསར་འགོད་ལས་རིགས།	= དྲྭ་རྒྱའམ་བརྙན་

འཕྲིན་ལྟ་བུའི་ཐོག་གློག་རྡུལ་གྱིས་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའི་ཁྱབ་སྤེལ་གསར་གནས།

electronic media  comn གློག་འཕྲུལ་བརྒྱུད་ལམ།  = ཚགས་ཤོག་མཁོ་འདོན་གྱི་གནས་ཚུལ་

བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱེད་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བརྙན་འཕྲིན་དང་དྲྭ་རྒྱ་ལྟ་བུ་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་ལས་བརྒྱུད་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།

electronics  electr གློག་རྡུལ་རིག་པ།	གློག་ཆས།	= གློག་ལ་བརྟེན་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

འཕྲུལ་ཆས་སྐྲུན་པའམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག

electrophoresis  phys གློག་བཀོལ་བརྒྱུད་གཏོང་། = གློག་ནུས་ཁྱབ་རའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་

གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ་གནས་གཞན་དུ་འགུལ་

སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ། དེ་ནི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་ཆག་གྲུམ་ལྟ་བུའི་འདུས་བསགས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣམས་ཆ་སོ་སོར་

འཕྲལ་ཏེ་དེ་དག་གི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དོན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

electrophysiological response  biol ལུས་ཀི་གློག་ལན། = ལུས་ཁམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་གློག་
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གི་གནས་སྟངས་ཡོད་པའམ། གློག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།

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་དཔད་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 event  math གཞི་རྩའི་བྱུང་བ།  = ཚོད་ལྟའི་སྐབས་མཇུག་འབྲས་གཅིག་ཁོ་ན་

ཡིན་པའི་བྱུང་བ་ལ་ཟེར།

elementary particle  phys རྩ་རྡུལ།	རྩོམ་རྡུལ།	 = འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་བེམ་གཟུགས་ཡོད་

དོ་ཅོག་གི་རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆ།

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 ཕིར་འདོན།  = ཁོངས་གཏོགས་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ནས་ཟུར་དུ་འདོན་པའི་

བྱ་གཞག
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elite  soc དག་རིམ།	 དག་གས།	  = སྤྱི་ཚོགས་དང༌། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གནས་

བབས་འཕར་མ་ཞིག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་སྡེ།

elliptic  bot འཇོང་དབིབས།  = ལོ་མའི་རྩ་བ་དང། རྩེ་མོ་གཉིས་ཕྲ་ལ་དཀྱིལ་སྦོམ་པ་སོ་ང་འདྲ་

བའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

elocution  lit ངག་རྩལ།  = སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་ནུས་རྩལ།

elope  ca མཛའ་བོལ་བེད་པ།  = ཕ་མའི་ཤེས་རྟོགས་སམ་གནང་བ་མེད་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་

སླད་གསང་བའི་སོ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བ།

elucidate  adm གསེད་བཀྲོལ་བེད་པ།  = སྐབས་དོན་གང་ཞིག་ཁ་གསལ་བཟོ་བའམ། ཡང་ན་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

emaciate  soc ཤ་ཤེད་སྐམ་པ། རིད་བཟོས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཤིན་ཏུ་སྐམ་པོ་བཟོ་བའམ་

ཆགས་པ།

email address  comn གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་།  = དྲྭ་ཐོག་ཡིག་འབྲེལ་བྱེད་སའི་ཁ་བྱང་།

emancipation proclamation  law ཚེ་གཡོག་བཅིངས་འགོལ་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།

emarginated  bot ལོ་མ་མགོ་ཉག  = རྩེ་མོར་ཉག་ཅུང་ཟད་ཅན་གྱི་ལོ་མ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་

ལྟོས། )

emasculate  med བ་གཅོད་པ།  = སྐྱེས་པ་ཕོའམ། རྟ་གླང་གཡག་ལུག་སོགས་ཀྱི་རླིག་འབྲས་

ཕྱུང་བ།

embalm  ca ཕུང་པོ་འཚག་སྦྱོར་བེད་པ།  = ཕུང་པོ་མི་རུལ་བའི་ཆེད་བྱུག་སྨན་དང་རྫས་རིགས་

ཀྱི་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ།

embank  adm རགས་རྒྱག་པ། = ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་སོགས་ལ་རགས་ཀྱིས་སྐོར་བ།

embargo  com,law (ཚོང་ལས་)བཀག་སྡོམ།		(ནང་འདེན་)བཀག་འགོག	 = གཞུང་ངམ་ཚོང་

འབྲེལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་མི་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་དངོས་ཟོག་ནང་འདྲེན་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ།

embarrass  adm ༡། ཁ་སྐེངས་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་སྐེངས་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་
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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་ག་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 སིན་དུག་པ།	 བི་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་སོར་

དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་ལ་རྩ་རིས་དྲ་བ་བཞིན་གྱེས་ཏེ་རེ་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།

embellish  soc ༡། སྤྲས་པ།  = མཛེས་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པ། ༢། ཟོལ་བསྟོད་བེད་པ། = བསྒྲགས་

གཏམ་དང་། འབྲི་རྩོམ་ལ་ཟོལ་བསྟོད་དམ་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་བྱེད་པ།

ember  xx མེ་མདག  = མེ་ཐག་ཆོད་ལ་ཉེ་བའི་ནང་དུ་འབར་བཞིན་པའམ། དམར་མདངས་འཕྲོ་

བའི་སོལ་བའམ་ཤིང་དུམ་ཞིག

embezzle  adm བར་ཟོས་བེད་པ།  = གཞན་གྱིས་གཉེར་བཅོལ་བྱས་པའི་དངུལ་དངོས་ལྟ་བུ་

བདག་པོའ་ིཆོག་མཆན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་སེར་སྤྱོད་བྱེད་པ།

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	རགས།	མཚོན་རགས།	 = གང་ཟག་སེར་དང༌། ཚོགས་པ། བསམ་ཚུལ་བྱེ་བྲག་

པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག

embolden  soc དཔའ་ངར་སློང་བ།  = གང་ཞིག་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པར་བཟོ་བ།

embosom  adm འགེབས་པ།  = མིའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་མཐའ་སྐོར་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ།

embower  adm བསིལ་འགེབ།  = མིའམ་གནས་ཤིག་ལ་ལྗོན་ཤིང་སོགས་ཀྱིས་སྐོར་བའམ་

བསིལ་གྲིབ་ཀྱིས་འགེབ་པ།

embrocate  soc བྱུག་པ་རྒྱག་པ།  = ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་ལྷུ་ཚིགས་སོགས་ལ་བྱུག་སྣུམ་བསྐུ་བ།

embrocation  med བྱུག་སན།  = ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་ལྷུ་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཟུག་འཇོམས་བྱེད་དུ་

སྤྱོད་པའི་བྱུག་སྣུམ་ཞིག

embroider  ca ཚེམ་དྲུབ་རྒྱག་པ།  = རས་ཆ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དར་སྐུད་ཚེམ་དྲུབ་ཀྱིས་མཛེས་
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བཀོད་བཟོ་བ།

embryo  bot,zool སྦྲུམ་སིང། 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་ལས་གྲུབ་པའོ།

embryology  med སྦྲུམ་སིང་རིག་པ།  = སྦྲུམ་སྲིང་གི་ཆགས་ཚུལ་དང་། འཚར་ལོངས། བཟོ་

དབྱིབས། བྱེད་ལས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག

emergency brake  mech ཛ་དག་འགོག  = འགོག་གཙོ་བོ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པའམ། ཡང་ན་

མོ་ཊ་གློ་བུར་དུ་ཁ་བཀག་སྐབས་དང་། མོ་ཊ་ཁ་བཀག་ཟིན་པ་ཕྱིར་མ་འགུལ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་

པའི་འགོག་ཅིག

emergency exit  xx ཛ་དག་ཐོན་སོ།  = མེ་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཛ་དྲག་འབྱུང་སྐབས་སུ་འཕྲལ་མར་ཕྱིར་

ཐོན་སའི་སོ།

emergency room  med མྱུར་སྐོབ་ཁང་།  = སྨན་ཁང་ནང་ཛ་དྲག་ཏུ་སྨན་བཅོས་དགོས་པའི་

ནད་པ་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་ཁང་མིག

emergency services  adm ཛ་དག་ཞབས་ཞུ།  = རྐུན་ཇག་དང་། ནད་མནར། མེ་ཤོར་བ་ལྟ་

བུ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་དང་ཆག་སོ་འཕྲད་རིགས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

emeritus  adm,edu བགེས་མཐོང༌།  = རྒས་ཡོལ་ཟིན་ཡང་ཆེ་མཐོང་གི་ཆེད་དུ་མཚན་གནས་

རང་སོར་གནས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

emetic  med སྐྱུག་སན།  = སྐྱུག་པ་དང་ཞེ་མེར་སློང་བྱེད་ཀྱི་སྨན།

emigrant  adm,pol རང་མི་ཕིར་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་སེར་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་སེར་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།
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emission spectrum  phys འཕྲོ་གཏོང་འཇའ་མདངས། = འགྱེད་འཕྲོའམ། ཡང་ན་དྲོད་

དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་འབྱུང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་

གློད་གཏོང་བྱས་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའཇའ་མདངས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་དངོས་རྫས་

དེ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྡུལ་གྱི་འཇའ་མདངས་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་ཅིག་

ཆགས་ཡོད།

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་

འཐོབ་རྒྱུའི་གླ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་སོགས།

emoticon  fa ཚོར་རིས།  = མཐེབ་གཞོང་གི་ཡིག་འབྲུ་དང་མཚོན་རྟགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་

བཀོད་བྱས་པའི་འཛུམ་མདངས་སམ་ཁྲོ་གཉེར་ལྟ་བུ་གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་མཚོན་དོན་ཞིག་

སྟེ། དེ་ནི་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འབྲི་པ་པོའ་ིཚོར་བ་སྟོན་ཐབས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

emotion  psycho སེམས་ཚོར།	 མོང་ཚོར།	= ལུས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བའི་དབང་

གིས་རྩོལ་མེད་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས།

emotional blackmail  pol ཚོར་འདེན་སྡིགས་སྐུལ།  = གཞན་གྱི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའམ་

འགན་འཁྲིའི་རང་བཞིན་བེད་སྤྱད་དེ། ལས་གང་ཞིག་བྱེད་དུ་འཇུག་པའམ་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྐྱེ་རུ་

འཇུག་པའི་བྱ་སྤྱོད།

emotional valence  psycho སེམས་ཚོར་རིན་ཐོབ། = སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་སེམས་

ཚོར་གྱི་སྐོར་གླེང་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་དང་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་རང་

གཤིས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་པའི་རང་བཞིན། དཔེར་ན། འཇིགས་

སྐྲག་ལྟ་བུར་རིན་ཐོབ་ངན་པ་དང་སྤྲོ་བ་ལྟ་བུར་རིན་ཐོབ་བཟང་བ་ལྟ་བུའོ། 

empanel  law མཚན་འགོད་བེད་པ།  = བཤེར་དཔང་གི་ལས་དོན་ཆེད་འདུ་སྐོང་བྱ་རྒྱུའི་མིང་

ཐོའ་ིཁོངས་སུ་འཇུག་པ།

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་སྟོབས་ཀྱིས་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མ་

ཅན་གྱི་མངའ་རིས།

empirical research  adm དངོས་མོང་ཉམས་ཞིབ།  = འཆར་སྣང་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་གནས་

ཚུལ་ཇི་ཡིན་གཞུང་ལུགས་སམ་ཡིད་ཆེས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཐོག་མྱོང་བའིལམ་
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ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཤིག

empiricism  soc མངོན་མོང་རིང་ལུགས།	ཉམས་མོང་རིང་ལུགས།	 = ཉམས་མྱོང་གི་ཚོར་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་ལྟ་གྲུབ།

emplacement  weapn གོ་ལག་འཇོག་གནས།  = དམིགས་བསལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དམག་

དོན་ཡོ་བྱད་འཇོག་ས་ཞིག

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

employee assistance program (EAP)  econ,com ལས་མིར་མཐུན་འགྱུར་ལས་འཆར། 

= ལས་མི་རྣམས་རང་གི་མི་ཚེ་དང་གཤིས་སྤྱོད། ཡང་ན་ལས་ཀའི་ནུས་པ་ལ་གནོད་སྐྱོན་འཕོག་

ཉེན་ཆེ་བའི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་བར་ཕན་གྲོགས་ཡོང་རྒྱུར་འཆར་འགོད་བྱས་

པའི་ལས་བདག་གི་མཐུན་སྦྱོར་ལས་འགུལ་ཞིག དཔེར་ན། མྱོས་རྫས་དང་ཆང་རག་ལངས་ཤོར། 

ནང་མི་ཁ་བྲལ། དཔལ་འབྱོར་དང་ཁྲིམས་དོན་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་ཕན་གྲོགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ལྟ་བུ།

employer  adm,econ ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།  = ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སེར་པའམ་

ཚོགས་པ་ཞིག

employer identification number (EIN)  econ ལས་བདག་ངོས་འཛིན་ཨང་གངས།  = 

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་པོའི་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༌།  = གྲོང་ཁྱེར་ཚང་མའི་ནང་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ཚོ་དང༌། ལས་མེད་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦྱོར་

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་སྐིའི་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

enabling act  law ནུས་སྦྱིན་བཅས་ཁིམས། = གང་ཟག་སེར་རམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་ཁྲིམས་
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ལུགས་ལག་བསྟར་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་བསྩལ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།

enact  law ཁིམས་སུ་བཅའ་བ།  = ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ།

enactment  law ༡། བཅས་ཁིམས།  = ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བྱེ་

བྲག་པ། ༢། ཁིམས་གཞི་གཏན་འབེབས།  = ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བྱ་གཞག

enantiomorph  chem ལྡོག་གཟུགས། = བཀོད་དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་མེ་ལོང་ནང་གི་

འཆར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརྩེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

གནས་མེད་པའི་འདུས་རྡུལ་གྱི་ཆ་ག་རུང་།

encampment  soc སར།	སྡོད་སར།	 = དམག་མི་དང་། འབྲོག་པ། འགྲུལ་པ་སོགས་འཕྲལ་སེལ་

སྡོད་གནས་ཀྱི་གུར་དང་། སྤྱིལ་བུ་སོགས།

encapsulate  xx སྙིང་དོན་བརོད་པ།  = གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་

སོགས་ཚིག་ཉུང་གོ་བདེར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

encash  adm,com དངུལ་སྒྱུར་བེད་པ།  = ཅེག་འཛིན་སོགས་དངུལ་རྐྱང་གི་ངོ་བོར་བརྗེ་ལེན་

བྱེད་པ།

enclave  his,pol ཕི་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།

enclose  adm ༡། ར་བས་བསྐོར་བ།  = མཐའ་སྐོར་དུ་རྭ་བ་དང་རྩིག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ༢། 

མཉམ་འཇུག་བེད་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་བློ་

སྟོབས་སྤེལ་ཚུལ།

encroach  adm,law ཧམ་འཛུལ་བེད་པ།  = གཞན་གྱི་ས་ཁུལ་སོགས་ནང་ཆོག་མཆན་མེད་

པར་རིམ་པས་འཇབ་འཛུལ་བྱེད་པ།

encrypt  xx གསང་བརྡར་འབེབས་པ། = གློག་རྡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལམ་བརྡ་རྟགས་རིགས་རྒྱུན་

ལྡན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྟེང་བཀོལ་སྤྱོད་དམ་རྟོགས་དཀའ་བའི་རྟགས་སམ་ཨང་ཀི། ཡི་གེའི་མ་ལག་ལྟ་

བུའི་གསང་བའི་ཨང་ཀིའམ་ཡི་གེར་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་པ།

encumbrance  adm གེགས།  = འགོག་རྐྱེན་བྱེད་པའམ་བར་དུ་གཅོད་མཁན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་

གང་ཡང་རུང་བ།
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encyclopedia  edu ཤེས་བ་ཀུན་བཏུས།  = ཤེས་བྱའི་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཁུངས་

བཅོལ་སའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྟོན་པའི་ཚིག་མཛོད་ལྟ་བུ།

end point  math སྣེ་གནས།  = ཐིག་དུམ་ཞིག་གི་སྣེ་གང་རུང་གི་གནས་ལ་ཟེར།

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།

endocrine gland  biol ནང་ཟགས་རྨེན་བུ། = ཁྲག་དང་གཤེར་ཁུའི་ནང་སྐུལ་རྒྱུ་ཐད་ཀར་གློད་

གཏོང་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་རྨེན་བུ།

endogamy  ca,soc ནང་ཁུལ་གཉེན་སྒྲིག = ཁྲིམས་སམ། ཡང་ན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

གཞིར་བཟུང་རང་སོ་སོའ་ིརུས་རྒྱུད་དམ། ཡུལ་སྡེ་ནང་ཁུལ་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་སྲོལ།

endoplasmic reticulum  biol གཤེར་ནང་ད་ཚོགས། = ལྟེ་རྡུལ་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་གཤེར་

ནང་གནས་པའི་དབང་ཕྲ་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པར་ཡོད་པ་ཞིག་དང་སྤྲི་དཀར་སྦྱོར་སྡེབ་ལ་མཁོ་བ་

ཞིག་གོ།

endorse  pol རྒྱབ་སྐོར་མོས་མཐུན།  = གནད་དོན་ཞིག་ལ་ལུགས་མཐུན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

མོས་མཐུན་བྱེད་ཚུལ།

endothermic process  phys དོད་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། སེར་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།

energy drink  xx ནུས་སྐེད་བཏུང་བ།  = ནུས་ཤུགས་སྟེར་བར་གྲགས་པའི་ཀ་ར་དང་ཀེ་ཕིན་

ཚད་མཐོ་བའི་བཏུང་བ་ཞིག

enforcement order  law ལག་བསྟར་བཀོད་ཁྱབ། = གང་ཟག་སེར་རམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་

ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལ་དང་ལེན་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ།

engine  mech འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ།	ཨིན་ཇེན།	  = བུད་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ནུས་པའི་རྣམ་པ་

གཅིག་འགུལ་གནས་ཀྱི་ནུས་པའི་ངོ་བོར་སྒྱུར་ཏེ། ཤུགས་སམ་གཡོ་འགུལ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་
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འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

engine oil  chem འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ།	ཨིན་ཇེན་སྣུམ།  = མོ་ཊ་སོགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་

བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷུ་ལག་རྣམས་ལ་འཇམ་འདྲེད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་དུ་ཡོད་

པའི་སྣུམ།

engine oil level warning light  xx ཨིན་སྣུམ་ཟད་བརྡ།  = སྣུམ་གཞོང་ནང་དགོས་ངེས་

སྣུམ་ཚད་དམའ་རུ་འགྲོ་སྐབས་འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་དུ་འབར་བའི་གློག

engineering  engn ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་རིང་།  = གློག་དང་རྫས་སྦྱོར། འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་

འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་འཆར་འགོད་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་རིག་གནས།

enjoin  ༡། adm བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ།  = བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་པ་གཏོང་བའམ་ལམ་སྟོན་

བྱེད་པ། ༢། law ཁིམས་ཐོག་ནས་འགོག་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བྱ་བ་གང་

ཞིག་བྱ་རྒྱུ་འགོག་པ།

enlist  adm,mil ༡། མིང་ཐོ་འགོད་པ།	ཐོ་འགོད་བེད་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

ennervation  med རྩ་འགོག	 = གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་དབང་རྩ་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་པ།

enquiry  adm འདི་རྩད།  = འདྲི་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

enquiry office  adm འདི་རྩད་ཁང༌།	འདི་རྩད་ལས་ཁུངས།	 = གནས་ཚུལ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་སའི་

ལས་ཁུངས།

enroll  adm,edu མིང་འགོད་བེད་པ།  = ཚོགས་མིའམ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པོ་ལྟ་བུར་ལུགས་

མཐུན་གྱི་སོ་ནས་དེབ་འགོད་བྱེད་པ།

enrolment  adm,edu མིང་འགོད།  = ཐོ་འགོད་ཀྱི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།

ensuing  adm འབྱུང་འགྱུར།	རེས་སུ་འབྱུང་བའི།	  = རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་

རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི།

ensure  adm ངེས་བརན་བཟོ་བ།  = གང་ཞིག་འབྱུང་ངེས་པར་བཟོ་བ།

ENT specialist  med མིད་སྣ་རྣ་གསུམ་གྱི་སན་པ།  = སྤྱིར་མགོ་དང་མཇིང་་པ།  བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣ་

དང་། རྣ་བ། མིད་པ་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

enteric  biol རྒྱུ་མའི། = རྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན།
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enteritis  med རྒྱུ་ཚད།  = དམིགས་བསལ་རྒྱུ་ཆུང་ལ་ཕོག་པའི་གཉན་ཚད་ཅིག

enterprise  com,lit ཁེ་ལས།  = ཚོང་གི་ཁེ་སྤོགས་ལ་དམིགས་པའི་ལས་རིགས།

entertainment  * སྤྲོ་བ་སྤེལ་བེད།  = ལྟད་མོ་འཁྲབ་པའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་མང་ཚོགས་

རྣམས་དགོད་བྲོ་རུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག

entitle  ༡། lit མིང་བང་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།

entitlement  adm ཐོབ་དབང་།	བདག་ཐོབ།	 = གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའམ་བྱེད་ཆོག་

པའི་རང་དབང་ཡོད་པ།

entomology  zool འབུ་དཔད་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་ཁོལ།	ནང་ཆ།	 = མིའམ་དུད་འགྲོའ་ིཁོག་པའི་ནང་གི་རྒྱུ་མ་དང༌། གློ་བ། 

མཆིན་པ། གྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།

entrance exam  edu,adm ཚུད་རྒྱུགས།  = ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་སོགས་སུ་སློབ་མ་གསར་

བསྡུའི་ཆེད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཤིག

entrance fee  adm ཞུགས་རིན།  = གློག་བརྙན་ཁང་དང་། ཟློས་གར་ཁང་སོགས་སུ་ཞུགས་ཆོག་

པར་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་འབབ།

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།

entropy  phys བག་ཉལ་ཚ་ཚད། = བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གམ་མ་ལག་ཅིག་གི་ནང་ལས་དོན་མ་

བཀོལ་བའི་ནུས་པའི་འཇལ་ཚད་ཅིག ཡང་གོ་ལྡོག་ཏུ་རུང་བའི་ཚ་ཤུགས་རིག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་དེ་ནི་ལྟོས་མེད་དྲོད་ཚད་ཀྱིས་ཚད་རྟགས་རྒྱབ་པའི་ཕྱིར་འཕྲོ་བའམ། ཡང་ན་ནང་དུ་སིམ་

འཐེན་འབྱུང་བའི་དྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསལ་སྟོན་བྱེད་པ་ཞིག

environment  environ ཁོར་ཡུག  = མི་དང༌། སྲོག་ཆགས། རྩི་ཤིང་གནས་སའི་རང་བྱུང་སྣོད་
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ཀྱི་འཇིག་རྟེན།

environmentalism  environ ཁོར་ཡུག་རིང་ལུགས།  = སྐྱེ་བོའ་ིབྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་ལྟ་ཚུལ།

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 སིན་རྫས།	འཇུ་བེད།	 = 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༌།

eon  phys aeon ལ་ལྟོས།

ephemeral  bot ལན་མང་སྐེ་བའི།  = འཚོ་གནས་རྒྱུན་འཁོར་ཐུང་བས་ནམ་ཟླ་གཅིག་གི་ནང་

སྐྱེ་ཐེངས་མང་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས།

epic  lit རོགས་བརོད།  = ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྲགས་ཅན་མི་སྣའམ། རྟོག་བཟོ་བྱས་པའི་

མི་སྣ་ཞིག་གི་སྐོར་བཤད་པའི་སྒྲུང་དང་སྙན་རྩོམ་སོགས།

epicenter  geol ས་འགུལ་ལེ་གནས། འགུལ་ལེ།  = ས་འགུལ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ས་དེའི་ཐད་

ཀའི་སྟེང་དུ་འཁེལ་བའི་ས་ངོས།

epicycle  geog མྱུ་ཁྱུད་སྟེང་སོར།  = སོར་ཐིག་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལྟེ་གནས་བཅས་

པའི་སོར་ཐིག་ཆུང་བ་ཞིག

epidemic  med ནད་ཡམས།	རིམས་ནད།	 = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དུས་མཉམ་དུ་

རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་གདལ་འབྱུང་ཚུལ།

epidemiologist  med ནད་ཡམས་ཆེད་ལས་པ།  = མང་ཚོགས་ཁྲོད་གློ་བུར་དུ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་

བའི་འགོ་ནད་ཀྱི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩད་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ།

epidemiology  med ནད་ཡམས་དཔད་རིག  = མང་ཚོགས་ཁྲོད་གློ་བུར་དུ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་

བའི་འགོ་ནད་ཀྱི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩད་གཅོད་དང་འབྲེལ་བའི་གསོ་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག

epididymis  anat བསམ་སེའུ་རྩ།  = སོང་རིལ་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་འབྱར་ནས་གནས་ཤིང། སོང་རིལ་

དང་སྦྲེལ་བའི་སྦུ་གུ་གུག་ཀྱོག་ཅན་ཞིག སོང་ཟུར་གྱིས་ཁམས་དཀར་གསོག་ཉར་བྱེད་ལ་ཁམས་

འདྲེན་སྦུ་གུའི་ནང་དུ་ཡང་གཏོང་ངོ་།

epigenetic changes  biol རིགས་རྫས་རྐེན་འགྱུར། = གཞི་རིམ་གྱི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་གོ་རིམ་ལ་

འགྱུར་བ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གང་རུང་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་རིགས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་
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འགྱུར་ལ་བྱུང་བའི་འགྱུར་ལྡོག

epiglottis  anat ཨོལ་ཁེབ།	ཨོལ་སོའ་ི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་འབེད་གཤག་བཅོས།  = མཚན་དབྲག་དབྲལ་ནས་བྱིས་པ་མྱུར་དུ་

བཙའ་བའི་ཐབས་ཤིག

episode  his,pol ལེ་ཚན།  = དོན་རྐྱེན་ཞིག་གོ་རིམ་བཞིན་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་

བྱུང་ཚུལ།

episodic memory  psycho བྱུང་རིམ་དན་པ། = བྱུང་བ་དང་ཉམས་མྱོང་སོགས་གོ་རིམ་སྟར་

ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་དྲན་པ།

epistemology  phil ཚད་མ་རིག་པ།  = ཐབས་ལམ་དང་། ཁུངས་ཐུབ། ཁྱབ་ཚད། དེ་བཞིན་

སྣང་ཚུལ་དང་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིད་རྟོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱའི་

རྣམ་གཞག

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

epoch  phys དུས་མཚམས། = གོ་ལའི་ལོ་དུས་ལ་ཚན་པ་མང་དུ་དབྱེ་བའི་ནང་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་

ཤོས་ཏེ། ལོ་ས་ཡ་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག

epony  soc མིང་ཁུངས།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གསར་གཏོད་དང་། གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་གང་ཟག་

ཅིག་གིས་མིང་ནས་འབོད་ཚུལ།

eponychium   = cuticles  ལ་ལྟོས།

eponymous  soc མིང་ཁུངས་ཀི།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མིང་ནས་འབོད་པའམ་བཏགས་པ་དང་

འབྲེལ་བའི།

equalitarian  pol,phil འད་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་
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མཉམ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་པོའམ་བསམ་ཚུལ་ཅན།

equalizer  mech	སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས།	སྙོམ་ཆས། = སྐད་སྒྲའི་ཟློས་ཕྱོད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་སྒྲ་

གདངས་མ་ལག་གི་ཡ་ལན་གཉིས་པོ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། སྒྲ་གདངས་མ་ལག་དེའི་ནང་འབྱུང་བའི་

འཛེར་སྒྲའི་སྐྱོན་སེལ་བ་བྱ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་གློག་ཆས་ཤིག

equally likely events  xx སིད་མཉམ་བྱུང་བ། = བྱུང་བ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བར་

འབྱུང་སྲིད་པའི་རང་བཞིན་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་ལ་སྲིད་མཉམ་བྱུང་བ་ཞེས་གྲགས། དེ་ལྟར་གལ་

ཏེ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་དུ་ཚང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་བྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ལས་དམིགས་བཀར་གདམ་ཀ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། སྲིད་མཉམ་

བྱུང་བ་རྣམས་བྱུང་བའི་ཕུང་པོའམ་ཕུང་པོའ་ིརྩོམ་གཞིའང་ཡིན།

equation  math མཚུངས་རྩིས།	མཉམ་བ།  = རྩིས་གནས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་ཐབས་ཀྱི་བརྩི་

ཚུལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྟགས་འདིས་(=) མཚོན་པ་ཡིན།

equator  geol སའི་གོ་ལའི་དཀིལ་ཐིག		སའི་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག	  = སའི་གོ་ལ་ལྷོ་བྱང་གི་ཆ་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དབུས་ཀྱི་རྟོག་བརྟགས་ཀྱི་ཐིག

equiangular triangle  math ཟུར་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ།  = ཟུར་གསུམ་མའི་ཟུར་ཁུག་

གསུམ་ཀ་མཉམ་པའམ་ 60˚ ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

equilibrium  adm,phys,chem དོ་མཉམ།	སྙོམས་པ།	  = ལྗིད་དང་ཆ་ཤས་སོགས་ཆ་སྙོམས་

པའི་གནས་སྐབས།

equinoctial sign  astrol མཉམ་གཉིས་ཀི་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།

equipment  adm,edu ཡོ་བད།  = བྱེད་སོའམ་དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཁོ་

བའི་དངོས་པོ།

equity  ༡། adm འད་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

equivalence  math མཉམ་ཐང་།	= བྱ་བ་རང་ལྡོག་དང་ཆ་སྙོམས། བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་

བྱ་བའི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ལ་གོ། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཀ་དང་ཁ་

གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་དང་ག་གཅིག་པ་ཡིན་ན། ཀ་དང་ག་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ།
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equivalent  math འད་མཚུངས།  = གྲངས་སམ་དབྱིབས་གཉིས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བར་བསྟན་

ཡང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཐང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར།

equivalent fractions  math འད་མཚུངས་གངས་ཆ།  = གནས་ཐང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་

གྲངས་ཆ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ལ་ཟེར།

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།

erastianism  pol ཨི་རེསཊ་རིིང་ལུགས།  = སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་རྣམས་ཆོས་ཕྱོགས་ལས་

མཐོ་བར་འཛིན་དགོས་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ཞིག

erogenous zone  soc,psycho ཆགས་སེད་སློང་གནས།  = ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ལ་འཆང་

བའམ་རེག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་ཚོར་བ་འབྱིན་པའི་གནས།

erosion  xx	༡།	ཉིལ་ཟད།	རིམ་ཟད།	  =  ས་རྡོ་གང་ཞིག་ཆུ་རླུང་སོགས་ཀྱིས་ཁྱེར་ནས་བརྡར་

བའམ་བཞུས་ཏེ་རིམ་གྱིས་ཡལ་བའི་ངང་ཚུལ། ༢། རིམ་རྒུད།	ཉམས་རྒུད།	 = དངོས་རྫས་གང་

ཞིག་རིམ་གྱིས་ཉམས་པའམ་འཇིག་པ།

errata  pub,jrn དག་བཅོས་རེའུ་མིག  = དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཆེད་མངགས་བཅུག་པའི་ཡིག་

ནོར་དང་ནོར་བཅོས་ཀྱི་རེའུ་མིག

error  adm ནོར་འཁྲུལ།  = འཛོལ་བའམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ།

error message  compt.sc ནོར་བརྡ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་ནོར་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀམ་པུ་ཊར་

འཆར་ཤེལ་སྟེང་མངོན་པར་བྱེེད་པའི་འཕྲིན་ཐུང་།

eructation   = belch  ལ་ལྟོས།

erudite  edu མང་ཐོས།  = རང་རྒྱུད་ལ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཁོག་ཏུ་ཆུབ་པའི།

escalator  mech གློག་སྐས།  = གློག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡར་མར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་

གྱི་སྐས་འཛེགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་གནམ་ཐང་དང་། མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས། ཚོང་ཁང་སོགས་སུ་

ཡོད་པའི་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པའི་རིམ་པ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐྱོད་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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་
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མྱུར་ཚད།

escape velocity  phys གོལ་བའི་མྱུར་ཚད།  = གོ་ལ་གང་ཡང་རུང་བའི་འཐེན་ཤུགས་ལས་

གྲོལ་ཐུབ་པའི་མ་མཐའི་མྱུར་ཚད། སའི་གོ་ལ་དང་ཉེ་སར་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བཞི་ཁྲི་ཡིན། 

eschatology  phil ཕི་མའི་བསྟན་བཅོས།  = འགྲོ་བའི་རྣམ་ཤེས་དང་འབྲེལ་ནས་འཆི་བ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་སྟོངས་ཚུལ། དམྱལ་ཁམས་དང་དག་ཞིང་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོན་པའི་བསྟན་

བཅོས།

escheat  law ཁར་དབང་གཞུང་ཐིམ།  = ཁྲིམས་མཐུན་ཁ་ཆེམས་མེད་པར་འདས་གྲོངས་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་འགྲོ་སྟངས།

escort  adm སྐེལ་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།

escrow  com བར་བཅོལ་གན་རྒྱ། = ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚང་རྗེས་ཁོ་ནར་གང་ཟག་གཞན་

ཞིག་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་ཆེད་དུ། གང་ཟག་ཅིག་གིས་མ་དངུལ་ལམ། ཡང་ན་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་

གྱི་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་དེ་མིན་གྱི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པ་ཞིག

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

espousal  xx བདག་གིར་བེད་པ།  = ཡིད་ཆེས་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་བདག་སྤྲོད་བྱེད་པ།

essential  adm དགོས་ངེས་ཀི།  = དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་སམ་བྱེད་སོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ཆེད་དུ་དགོས་གལ་དང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི།

establishing shot  theatr མཚམས་སྦྱོར་པར་ལེན། = གློག་བརྙན་ནང་རིམ་པས་ཐོན་རྒྱུའི་

ལྟད་མོའ་ིདུས་ཚོད་དང་ས་བབས་ཀྱི་བཀོད་པའི་སྐོར་ལྟད་མོ་བར་རྒྱུས་མངའ་བཟོ་བར་བྱེད་པའི་

རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལྟད་མོའ་ིའགོ་འཛུགས་སུ་སྟོན་པའི་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱང་ལེན་བརྙན་པར་ཞིག

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།
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ester  chem སྐྱུར་ཚིལ།  = སྐྱུར་དང་ཆང་བཅུད་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུས་རྫས་དྲི་ངད་

ལྡན་པ་ཞིག

estimate  adm,acc ཚོད་དཔག་བེད་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

estrogen  biol མོའ་ིརྨེན་གཤེར། = གཙོ་བོ་བུད་མེད་ཚོའི་བསམ་བསེའུས་གློད་འདོན་བྱེད་

ཅིང་། མོའ་ིསྐྱེ་བྱེད་མ་ལག་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སོ་ནས་ཚོད་འཛིན་དང་མོའ་ིལུས་ཁམས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་སྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་སྐུལ་རྒྱུའིསྡེ་ཁག་ཅིག

estuary  xx འབབ་ཁ།  = མཚོ་ལག་གི་རྦ་རླབས་འཛུལ་སའི་གཙང་ཆུའི་འབབ་ཁ།

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་རོྡ་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།

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 ༡། བང་དོར་རིག་པ།	ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས།	 = བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས། phil ༢། ཚུལ་ཁིམས། = སྤོང་བའི་སེམས་པ་སྟེ། 

ཚུལ་འཆལ་གྱི་གདུང་བ་སེལ་བའམ། བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོང་བའི་སེམས་པའོ།

ethnic  ca མི་རིགས་ཀི།	མི་རིགས།	 = རང་རང་སོ་སོའ་ིཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་མིན་ཇི་

ལྟར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས། སྐད་ཡིག ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་

གྱི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི།

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

ethnomusicologist  soc,ca མི་རིགས་རོལ་དབངས་དཔད་ཞིབ་པ།  = ནུབ་ཕྱོགས་ལས་



274ethnomusicology

གཞན་པའི་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་གྱི་རོལ་མོ་དང་དབྱངས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

ethnomusicology  soc,ca མི་རིགས་རོལ་དབངས་རིག་པ།  = ནུབ་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པའི་

རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་གྱི་རོལ་དབྱངས་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

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།

ethylene  chem	སྣུམ་རླངས།	ཨེ་ཐི་ལེན།	 = མེ་འབར་སླ་ཞིང་མདོག་མེད་པའི་རླངས་རྫས་ཤིག

etiology   aetiology  ལ་ལྟོས།

etiquette  soc,edu འགོ་ལུགས།	གུས་སོལ།	  = 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་དཔོད་རིག་པ།  = མིང་ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་

སོགས་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

eugenics movement  soc, pol རྒྱུད་བཟང་སྐེད་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་སྣ་

མཆོག་དམན་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཐུབ་པར་འདོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་མི་སྣ་འདེམས་

སྒྲུག་གིས་སྐྱེད་སྲིང་དང་། སྐྱེ་སོ་འགོག་པ་གང་རུང་བརྒྱུད་དེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་རིགས་རྫས་ཀྱི་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པར་ཁས་འཆེ་བའི་འདོད་ཚུལ།

eukaryote  biol ཉིང་འཐུམ་སོག་ཆགས། = ཕྲ་ཕུང་ནང་སྐྱི་མོས་ཁེབས་པའི་ལྟེ་ཉིང་མངོན་ཚན་

ཅན་ཞིག་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་ལྡན་ནམ། ཡང་ན་ཕྲ་ཕུང་མང་ལྡན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཤིག

eulogy  lit ༡། འདས་བསྟོད།  = འདས་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་གཏམ་བཤད་དམ་རྩོམ་ཡིག་གང་

རུང་གི་ལམ་ནས་བསྟོད་པ་བྱེད་སྲོལ་ཞིག  ༢། བསྟོད་ཚིག = གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བྱ་བ་ལ་

བསྟོད་པ་བྱེད་པའི་ཚིག

euphemism  lit,psycho ངག་འཇམ། = དམིགས་བསལ་ཚིག་རྩུབ་མོའ་ིཚབ་ཏུ་དོན་དེ་ཉིད་སྙན་

པའི་ཚིག་གིས་བརྗོད་ཚུལ།

euphony  mus སྙན་འཇེབས།  = སྒྲ་གདངས་དང་གསུང་བཤད་ཀྱི་སྒྲ་ཧ་ཅང་སྙན་པའམ། ཡིད་ལ་

བདེ་བ་སྟེར་བའི་འཇུག་བདེའི་སྒྲ་ཞིག

euphoria  psycho ཡུད་ཙམ་གྱི་བདེ་ཉམས།  = དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་བྱུང་བའི་བློ་ངར་དང་

བདེ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག
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eutectic mixture  phys འཁྱག་ཚད་དམའ་བའི་བསེས་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།

euthanasia  soc འཇམ་གསོད། ཞི་འགུམས།	= བཅོས་ཐབས་བྲལ་བའི་ནད་གཞི་ཅན་ལ་ན་

ཟུག་མེད་པའི་སོ་ནས་གསོད་ཐབས།

evacuation  adm ཉེན་གཡོལ་ཕིར་འདོན།	སྐོབ་འདོན།	ཕིར་འདོན།	 = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ནས་འདོན་པའམ་འདོན་པའི་བྱ་གཞག

evacuee  adm ཕིར་འདོན་བས་པའི་སྐེ་བོ།  = ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ནས་ཉེན་གཡོལ་

ཆེད་གནས་སྤོས་བྱས་པའི་གང་ཟག

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་དཔད་ཞིབ།  = གང་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཚུལ།

evaporation  phys རླངས་འགྱུར།  = གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁོལ་གནས་འོག་གི་དྲོད་ཚད་ཅིག་

ལ་གཤེར་གཟུགས་དེ་ཉིད་རླངས་པར་འགྱུར་ཚུལ།

eve teasing  soc སྙད་བསུན།  = ཆགས་སྲེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་དམ། རྣམ་འགྱུར་སོ་ནས་

བུད་མེད་ལ་ཚུལ་མིན་གྱི་བརྙས་བཅོས་བྱེད་ཚུལ།

even number  math ཆ་གངས།  = ཨང་ཀི་ 2  ཀྱིས་ཧིལ་བགོ་ཐུབ་པའི་ཧིལ་གྲངས་ལ་ཟེར།

even signs  astrol མཉམ་ཁྱིམ།  = ཆ་གྲངས་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟེ། མོ་ཁྱིམ། གླང༌། ཀརྐཊ། བུ་མོ། སྡིག ཆུ་

སྲིན། ཉ།

evening primrose  bot དཔིད་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  phys བྱུང་ཚིགས། = ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་གནས་དང་དུས་

ངེས་བཟུང་ཅན་གྱི་བྱུང་བ།

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།

event-related optical signal  neurosci. བྱུང་འབྲེལ་འོད་བརྡ། = འདོ་ཀྱི་ཐག་རན་བརྒྱུད་

དེ་དམར་ཕྱིའི་འདོ་སྤྱད་ནས། ཀླད་ཤུན་གྱི་གནས་ནང་འདོ་འཕྲའོི་ཁྱད་ཆསོ་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ་འཇལ་
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བའི་ཆེད་དུ་ཀླད་པའི་པར་རིས་ཚགས་ལེན་བྱེད་སྟངས།

eventual  adm མཐའ་འཇུག་གི།  = དུས་ཚོད་དམ་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་རྫོགས་མཚམས་སུ་

འབྱུང་བའི།

evergreen  bot རྒྱུན་ལྗང།  = ལོ་ངོ་ཧིལ་པོར་ལོ་མ་མ་སྐམ་པར་རང་སོར་གནས་པའི་རྩི་ཤིང།

eviction  law ཕིར་དབྱུང༌།  = ༡།  ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ས་གཞིི་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་རགས།  = 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།

ex gratia  pol གཟིགས་སྦྱིན།  = ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་པར་མཐུན་འགྱུར་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

ཚུལ་དུ་སྦྱིན་པའི།

ex officio  adm	 མཚན་གནས་རེས་འབྲེལ་གྱི།	 གོ་གནས་རེས་འབྲེལ་གྱི།	  = ལས་སྣེའམ་གོ་

གནས་བཟུང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས།

ex-parte  adm,pol ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི།  = ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

exam oriented education  edu རྒྱུགས་དམིགས་སློབ་སྦྱོང་།  = རྒྱུགས་སྤྲོད་ཁོ་ན་དམིགས་

ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག

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

excerpt  lit ཟུར་འདོན་བེད་པ།	ལུང་འདེན་བེད་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 བརེས་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 བརེ་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
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exchequer  adm,econ སྤྱི་མཛོད།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུའི་དཀོར་མཛོད།

excise  econ,com ཐོན་ཟོག་ཁལ་འབབ།	ནང་ཁལ།	 = 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།

excitatory postsynaptic-potential  neurosci. མཐུད་མཚམས་རེས་ཀི་སྐུལ་ནུས། = 

དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་པགས་པའི་ནང་ཕོ་ཟུངས་ལྡན་པའི་

གྱེས་རྡུལ་རྒྱུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་རིང་སྣེ་སྒྱུར་མིན་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དེ་

ལ་ཟེར།

excitatory transmitter  neurosci. སྐུལ་བེད་འཕྲིན་པ། = དམིགས་འབེན་ཕྲ་ཕུང་ལ་ནུས་

པ་འདོན་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་འཕྲིན་པ།

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 electron  phys འཁྲུག་གནས་གློག་རྡུལ། = གཞི་གདན་གནས་བབས་ལས་ནུས་པ་མཐོ་

བའི་གློག་རྡུལ།

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་ཕིར་འབུད།	ཟུར་འདོན།	 = ནང་ངམ་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་

རང་བཞིན།

exclusion principle  phys གཞན་སེལ་གཏན་སོལ།  = 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།
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ex-communication  adm གནས་དབྱུང་།  = ཆོས་ཚོགས་སམ་དགོན་སྡེའི་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་

ཞིག་ལ་ཚོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྤྲོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

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་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ནག་ཅན་མིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་

སྤྲོད་བྱེད་པ།

execute  ༡། law སོག་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 སོག་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་སྐོང་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་བེད་པོ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པའམ་ལག་བསྟར་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

exemplary damages  law མིག་ལོས་ཆད་པ། = ཉེས་ཅན་པར་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་དང་གཞན་

ལ་ཉེན་བརྡའི་ལམ་ནས་འགོག་ཐབས་སུ་གྱོང་གུན་དངོས་ལས་ལྷག་པའི་གུན་གསབ་འཇལ་

དགོས་པའི་ཉེས་ཆད།

exempt  adm,com ཆག་ཡང་གཏོང་བ།  = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལས་ཁུར་དང་སྤྲོད་

འཇལ་སོགས་ནས་དགོངས་ཡངས་གནང་བ།

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་སེར་གྱི་ཡོན་ཏན་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། ༢། edu ལུས་སྦྱོང་བེད་པ།  

= ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་བའམ་བདེ་ཐང་གནས་ཐབས་སུ་རྩེད་མོ་དང་ལུས་རྩལ་གཞན་

རྩེད་སྦྱོང་བྱེད་པ།
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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།

exhaust fan  mech འབུད་འཁོར།  = ནང་སྦུག་གི་རླུང་ཕྱི་ལ་འབུད་པར་བྱེད་པའི་རླུང་

འཁོར་ཞིག 

exhaust manifold  mech མང་སྦུབས།  = འབུད་སྦུབས་དང་སི་ལེན་ཌར་སོ་སོའ་ིདུད་ལམ་ལ་

མཐུད་ཡོད་པའི་སྦུབས།

exhaust pipe  mech འབུད་སྦུབས།  = སྒྲ་གཅོག་ཆས་ལ་དུད་སྦུབས་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་སྦུབས།

exhaust port  mech དུད་ལམ།  = མང་སྦུབས་དང་དུད་གཏོང་ཁེབས་སོར་མཐུད་པའི་སི་

ལེན་ཌར་གྱི་སོ་ལམ་སྟེ། སི་ལེན་ཌར་གྱི་མགོ་དང་། མང་སྦུབས། དུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དུ་བ་

འགྲོ་ཡི་ཡོད།

exhaust system  mech འབུད་འཐེན་མ་ལག  = འབུད་སྦུབས་ནས་དུ་བ་ཕྱི་ལ་འབུད་པར་བྱེད་

པའི་མ་ལག་ཅིག་སྟེ། སྒྲ་གཅོག་ཆས་དང་། སྐུལ་རྫས་སྒྱུར་ཆས། སྒྲ་འགོག་ཆས། འབུད་སྦུགས། རྒྱུ་

སོ། དུད་ལམ་བཅས་སོ།

exhaust valve  xx དུད་གཏོང་ཁེབས་སོ།  = སི་ལེན་ཌར་ནས་མང་སྦུབས་ལ་འབར་ཟིན་པའི་

བུད་རྫས་ཀྱི་གློག་ཟུངས་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སོ།

exhibit  adm ༡། འགེམས་སྟོན་བེད་པ།  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་སྟོན་པ། 

༢། འགེམས་སྟོན་དངོས་པོ།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་སྟོན་རྒྱུའི་དངོས་པོ།

exhibition  adm,edu འགེམས་སྟོན།  = སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་

ལམ་དུ་སྟོན་ཚུལ། 

exigency  adm ཛ་དག་དགོས་མཁོ།	ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས།	  = དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་

ཤིག་གི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ།

exit permit  adm,pol ཐོན་མཆན།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་ཕྱིར་སྐྱོད་ཆོག་པའི་

ཆོག་མཆན།

exit poll  pol ཐོན་བསྡུ། = འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་སྔ་ས་ནས་བརྡ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། འོས་བསྡུ་

ས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སྐབས་སུ་འོས་ཤོག་ལྡུག་མི་རྣམས་ལ་འོས་ཤོག་ཇི་ལྟར་འཕེན་པའི་འདྲི་རྩད།

exocrine gland  biol ཕི་ཟགས་རྨེན་བུ། = ལུས་པོའ་ིནང་སྦུ་གུའམ། འདྲེན་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་

ནས་གཤེར་ཁུ་གློད་གཏོང་བྱེད་པའི་རྨེན་བུའི་རིགས།

exodus  pol སྡེབ་བོལ།  = སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་རང་གནས་བཞག་སྟེ་ཐོན་པའི་གནས་

སྟངས། 
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exogamy  soc,ca ཕི་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་ཁ་སྒྲོག་པ།  = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་མིན་པའི་བཅད་

ཁྲ་སྒྲོག་པ།

exosphere  phys ཕི་མཐའི་གོ་ལ།  = གཟའ་སྐར་རམ་གོ་ལ་གང་ཡང་རུང་བའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་

རིམ་པ་ཆེས་ཕྱི་མ།

exothermic process  phys དོད་འགྱེད་བརྒྱུད་རིམ།  = དངོས་པོ་ཞིག་ནས་ཚ་དྲོད་ཕྱིར་གཏོང་

བའི་བརྒྱུད་རིམ།

expanded form  math བཀྲལ་བའི་རྣམ་པ།  = གྲངས་སམ་ཚུལ་ཞིག་བཀྲལ་ཏེ། བསྟན་པར་

བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

expansion  adm རྒྱ་སྐེད།  = 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།

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 རོག་ཞིབ་སྐོར་སྐོད།  = 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་

འགྲོ་རུ་འཇུག་པ།

expenditure  adm,acc འགོ་གོན།  = དངོས་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་གཏང་རྒྱུའི་འགྲོ་སོང༌།

experimental treatment  med	ཚོད་ལའི་བཅོས་ཐབས།	སད་མདའ།	= ད་ཡོད་ཀྱི་རྩེ་ཕུད་

གསོ་ཐབས་ལས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་མེད་ཀྱང་། ཚོད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་གསོ་

ཐབས།

expert  adm,edu	མཁས་པ།	ཁྱད་མཁས།  = དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ཆེད་ལས་ཀྱི་སྦྱོང་
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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་སོ། 

ལས་ཀའི་ཐོག་ནུས་རྩལ་ལམ་ཁྱད་མཁས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

expiry  adm རྫོགས་དུས།	ཐིམ་དུས།	 = ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དམ་རྩིས་འགྲོའ་ིདུས་ཡུན་

རྫོགས་མཚམས།

expiry date  adm ཐིམ་ཚེས།  = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང༌། གྲོས་མཐུན་སོགས་ཟླ་ཚེས་གང་

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་

བརྗོད་པའི་འགྲེལ་བཤད།

explicit  lit དངོས་བསྟན།	ཁ་གསལ་པོ།	 = ཁ་གསལ་ཞིབ་ཕྲར་བརྗོད་པའམ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི།

explicit memory  psycho མངོན་པར་གསལ་བའི་དན་པ། = འདས་དོན་གྱི་མྱོང་བ་དང་

གནས་ཚུལ་སོགས་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། ཕྱིར་དྲན་བྱེད་པའི་དྲན་པ་ང་ཚོས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

སྤྱོད་བཞིན་པ་ཞིག

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།

exploration  edu,soc འཚོལ་ཞིབ།  = གསར་དུ་རྟོགས་ཐབས་ཀྱི་མྱུལ་ཞིབ།

explore  adm འཚོལ་ཞིབ་བེད་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 ༡། འགེལ་བཤད་བེད་པོ།  = གོ་དོན་བཀྲལ་མཁན་ནམ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག  math ༢། སྟོན་གངས།  = ཞབས་གྲངས་ཤིག་རང་སྒྱུར་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་

པར་སྟོན་པའི་གྲངས་ཤིག་ལ་ཟེར།

export  com ༡། ཕིར་ཚོང༌།	 ཕིར་འདེན།	  = ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་བཏང་བའམ་བཙོང་པའི་

དངོས་ཟོག  ༢།	ཕིར་ཚོང་བེད་པ།	ཕིར་འདེན་བེད་པ།	  = རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་བཙོང་

བའམ་གཏོང་བ།

exporter  com ཕིར་ཚོང་པ།	ཕིར་འདེན་པ།	  = ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཙོང་རྒྱུའི་ཆེད་དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་
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འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་པ།

exposure and response prevention  med རྐེན་འདིས་བཅོས་ཐབས། = ལུས་ཁམས་

གཤིས་སྤྱོད་རིག་པ་བ་དང་། ཡུལ་རྟོག་གཤིས་སྤྱོད་རིག་པ་བ་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སེམས་

ཁམས་འཁྲུགས་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་གསོ་ཐབས་ཤིག

express contract  pol ངེས་གསལ་གན་རྒྱ། = ཤོག་ཁག་ཕན་ཚུན་དབར་ཡིག་ངག་གང་རུང་

ཐོག་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་སོ་ནས་བཞག་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག

express mail  trans མགྱོགས་སྦག  = མྱུར་ཚད་ཆེས་མགྱོགས་པའི་སྦྲག་ཡིག་སྐྱེལ་ལེན་གྱི་

ཞབས་ཞུ་ཞིག་སྟེ། དེར་ཡི་གེ་གཏོང་མཁན་གྱིས་སྦྲག་གླ་འཕར་མ་ཞིག་སྤྲད་ཚེ་སྦྲག་ཡིག་མགྱོགས་

མྱུར་ངང་འབྱོར་གྱི་ཡོད།

express mail service  trans མགྱོགས་སྦག་ཞབས་ཞུ།  = རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་ལས་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་སྦྲག་ལས་སྟངས་འཛིན་འོག་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་ལས་ཞབས་ཞུ་ཞིག

expression  * རྣམ་འགྱུར།  = རང་གི་བསམ་བློ་དང་ཚོར་སྣང་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད།

expulsion  adm ཕིར་འབུད།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འདོན་

བྱེད་ཚུལ།

expunge  adm ཕིད་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་སོ་ནས་བཤད་པའི།

extempore speech  edu ཐོལ་བྱུང་གཏམ་བཤད།  = སྔོན་ཚུད་ནས་བསམ་བློ་དང་གྲ་སྒྲིག་གང་

ཡང་མེད་པར་འཕྲལ་དུ་བཤད་པའི་གཏམ།

extend  adm ༡། རྒྱ་སྐེད་པ།  = བྱ་དངསོ་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང་རིང་དུ་གཏངོ་བ། ༢། བསྣར་

བ།  = གནས་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏངོ་བ།

extended family  soc མཉམ་འདུས་ཁྱིམ་ཚང་།  = ཁང་ཁྱིམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གི་

སྟེང་སྤོ་སྤོ་རྨོ་རྨོ་དང་། ཨ་ཞང་། ཨ་ཁུ། ཨ་ནེེ་ལྟ་བུའི་གཉེན་ཚན་རིགས་མཉམ་དུ་གནས་པའི་ཁྱིམ་

ཚང་གི་རིགས་ཤིག

extensor  biol	 རྐོང་བེད་ཤ་གནད།	རྐོང་ཤ	= ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཕྱིར་སྲིང་བའམ་རྐྱོང་ཐུབ་

པའི་ཤ་གནད་ཅིག

external acoustic meatus  anat རྣ་ལམ་ཕི་མའི་སོ།  = ཕྱི་ངོས་ནས་སྒྲ་འཇུག་སའི་རྣ་བ་ཕྱི་

མའི་བུ་ག
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external occipital protuberance  anat ལག་མདུད།  = འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

བཏགས་པའི་ལྟག་པའི་སྡུད་སོའ་ིརུས་པ་འབུར་པོའ་ིམིང།

extinction  adm རྩ་སྟོངས།  = རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་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་ཕིར་སྤྲོད་བེད་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་ཕིར་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།

extrajudicial  pol ཁིམས་ཀི་ཕི་རོལ་གྱི། = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིམས་གཏུག་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི།

extramarital  soc ཟུར་མཛའ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་དང་མཉམ་

དུ་ལུས་འབྲེལ་ཡོད་པའི།

extraocular muscle  biol མིག་མཐའི་ཤ་གནད། = མིག་ཕོར་དང་མིག་རིལ་བར་ན་རྒྱུ་བའི་

མིག་ཕོར་ལ་ལྟོས་ཏེ། མིག་རིལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་རང་འགུལ་ཤ་

གནད་ཆུང་ངུ་དྲུག་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

extraordinary  adm	སྤྱིར་བཏང་མིན་པ།	ཁྱད་འཕགས།	  = སྤྱིར་བཏང་ངམ་རྒྱུན་ལྡན་མ་

ཡིན་པ།

extravagant  econ,acc དགོས་མེད་འགོ་གོན།	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་ཕིར་ལས།	མཐོང་ཆོས་ལ་ཞེན་པའི་སྐེ་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།

exuviae  xx ཤུན་སྐོགས།	ཤུན་ལྤགས།	 = སྦྲུལ་དང་རྨིག་པ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་བརྗེས་ནས་

དོར་བའི་པགས་པ།
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eye  anat མིག  = གཟུགས་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྟེན།

eye bank  med མིག་མཛོད།  = ལོང་བར་མིག་ཚབ་འཇུག་ཆེད་སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་མིག་འབྲས་

ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་།

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།

eyeball  anat མིག་འབྲས།	མིག་རིལ།	  = སལ་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 སིན་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་ལིབས།  = མིག་དབང་སྲུང་ཆེད་འགེབས་པའི་པགས་པ། 

eyesore  med མིག་གཟན།  = མིག་ལམ་དུ་མི་བདེ་བའམ་མི་མཛེས་པའི་ཡུལ།

fabricate  ༡། com བཟོ་སྐྲུན་བེད་པ།  = བཟོ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གསར་དུ་བཟོ་

བའི་བྱ་གཞག ༢། law མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་བེད་པ། རྫུན་སྒྲིག་བེད་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།

facebook  jrn ངོ་དེབ།  = ཁེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་མེན་ལོ་པརྐ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་

འབྲེལ་མཐུད་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག

facial  xx ༡། གདོང་པའི།  =  གདོང་དང་འབྲེལ་བའི།  ༢།  བཞིན་བཟོ། = གདོང་ལ་བྱུགས་པ་

སྦྱར་ནས་དྲེག་པ་བཏོན་ཏེ། ཤ་མཉེན་ཞིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་མཛེས་བཟོའ་ིཡ་གྱལ་ཞིག

facial action coding system  psycho བད་གཤིས་བརྡ་སྒྲིག་མ་ལག གདོང་གཤིས་བརྡ་

སྒྲིག་མ་ལག   =  མིའི་རིགས་ཀྱི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་སྤྱི་དང་། སེམས་ཚོར་གྱིས་དྲངས་པའི་

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་མིན་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ཐོ་འགོད་དང་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་ཚུལ་ཞིག

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་སོགས་ལ་
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འབྲེལ་བའི་འགུལ་ཚོར་གྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས།

facial nucleus  neurosci. གདོང་གི་རྩ་ཚོམ། = ཐོད་རུས་དབང་རྩ་བདུན་པ་སྟེ། གདོང་གི་ཆུ་

རྩའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཀླད་ཞབས་ནང་གནས་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག

facilitate  adm མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་བ། སྟབས་བདེར་གཏོང་བ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་

ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའམ་དཀའ་ཚེགས་ཆུང་དུ་གཏོང་བ།

facility  adm མཐུན་རྐེན།  = ལས་དོན་དང་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་ཕན་ངེས་ཀྱི་གྲོགས་

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་ཀི།	དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་གི།	  = གཞུང་

དང༌། ཡང་ན་སེར་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་

སེར་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།	ཕོགས་སྒྲིལ།	 = ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་གི་ཕན་ཚུན་འགལ་འདུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་སྒྲིལ།

factor  math བགོད་གངས།  = གྲངས་ཤིག་གིས་གྲངས་གཞན་ཞིག་ལ་ཧིལ་བགོ་ཐུབ་ན། བགོད་

བྱེད་གྲངས་དེ་བགོ་བྱའི་གྲངས་ཀྱི་བགོད་གྲངས་ཡིན།

factor method  math བགོད་གངས་ཐབས་ལམ།  = གྲངས་གཉིས་སམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་

བགོད་གྲངས་རྣམས་སོ་སོར་བཙལ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ནི་སྤྲད་ཟིན་པའི་ཧིལ་

གྲངས་གཉིས་སམ་གསུམ་དག་གི་སྤྱིའི་བགོད་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ཡིན།

factor tree method  math བགོད་གངས་སྡོང་འགེམས།  = སྡོང་པོ་ལས་འགྱེ་བ་ལྟར་གྱི་

དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་རིས་ཤིག་སྟེ། དེས་ཤིང་སྡོང་ལས་ཡལ་ག་འགྱེ་བ་ལྟར་སྤྲད་ཟིན་པའི་ཧིལ་

གྲངས་དག་གི་བགོད་གྲངས་རྣམས་སོ་སོར་བཙལ་ཏེ། སྤྱིའི་བགོད་གྲངས་ཆེ་ཤོས་འཚོལ་གྱི་ཡོད།

factual  adm,jrn དངོས་ཡོད་ཀི།	 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་
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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།

fade in  phys རིམ་གསལ།	ནང་འཕེལ།	= སྒྲའི་ཐོས་ཆའམ་བརྙན་པར་གྱི་གསལ་ཆ་རིམ་པས་ཆེ་

རུ་གཏོང་བའམ་དེ་ལྟར་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་བ།

fade out  phys རིམ་ཡལ།	ཕིར་ཡལ།	= སྒྲའི་ཐོས་ཆ་དང་བརྙན་པར་གྱི་གསལ་ཆ་རིམ་པས་ཇེ་

ཞན་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། མཐར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་ཚུལ།

faeces  * དི་ཆེན།  = མིའམ་དུད་འགྲོའ་ིབཤང་ལམ་བརྒྱུད་ཕྱིར་འདོར་བའི་ཟས་ཀྱི་སྙིགས་རོ།

fahrenheit  xx ཕ་རན་ཧེེཊ།  = ཚ་གྲང་སྙོམ་པའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆུའི་འཁོལ་

ཚད་ ༢༡༢ དང་འཁྱག་ཚད་ ༣༢ ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྤྱད་དེ་གཞལ་

བའི་ཚད།

fair market price  com ཁོམ་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།

fair play  sport རྩེད་མོའ་ིབཟང་སྤྱོད།  = གཡོ་ཟོལ་མེད་པར་རྩེད་མོའ་ིསྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་

བྱེད་པའི་བཟང་སྤྱོད།

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་སོ།  = 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།

fairy tale  soc,ca མཁའ་འགོའ་ིརོག་སྒྲུང་།  = བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་

པའི་སྲོག་ཆགས་སམ་ལྷ་མོའ་ིསྐོར་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ཞིག

fake  adm	རྫུས་མ།	ངོ་འད།	 = 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
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fallacy  math རོག་གེའི་སྐོན།	 རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ནུས་མེད།	 = དམ་བཅའི་རྗེས་སུ་མ་

འབྲང་བའི་རྩོད་པའམ་རྒྱུ་མཚན་འགོད་པ། ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པའི་རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན། རྟགས་

དང་། རྒྱུ་མཚན་འགོད་སྐབས་རང་ཉིད་ནུས་མེད་དུ་བཟོ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག

fallibility  * ནོར་ཉེན།  = ནོར་འཁྲུལ་བྱེད་པའི་རང་གཤིས་ལྡན་པ་ཞིག

fallopian tubes  anat བསམ་བསེའུའི་རྩ་ཆེན།  = བསམ་བསེའུ་ནས་བུ་སྣོད་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་སོ་འབྱིན་ཞག་གསུམ་འཛག །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

falsification of accounts  acc རྩིས་ཁ་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་སོ་ནས་མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་

འཁོར་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།

family tree  soc མི་རྒྱུད་སྡོང་འགེམས།	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

famine  agric མུ་གེ།  = ཐན་པ་དང༌། སྟོན་ཉེས་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་པས་ཟས་ཀྱི་འཚོ་བས་ཕོངས་ཤིང༌། 

བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཆེས་ཆེར་མནར་བའི་གནས་སྐབས།

famine relief  adm མུ་གེའི་སྐོབ་གསོ།  = ཐན་པ་དང༌། སྟོན་ཉེས་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འཚོ་

བས་ཕོངས་ཤིང༌། བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་རིགས་ལ་རོགས་སྐྱོར།

fan  * ཞེན་འབྲང་པ།	དགའ་མཁན།	= གང་ཟག་སེར་དང་། རྩེད་མོ། རྩེད་མོའ་ིརུ་ཁག་སོགས་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར། རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག

fanaticism  phil འཛིན་པ་ཨ་འཐས།  = ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་

ཞིག་ལ་རྨོངས་ཞེན་ཆེ་བའི་འཛིན་སྟངས།

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་སྐེལ།	 = གང་ཟག་ཅིག་ཕྱིར་བཞུད་པའི་
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སྐབས་སུ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་བྱ་གཞག

farming  agric སོ་ནམ།  = ལོ་ཏོག་འདེབས་འཛུགས་དང༌། སོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་སོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་པའི་བྱ་གཞག

fascism  pol ཕ་ཤེའི་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཞེན་དང་རིགས་ཞེན་གྱི་སྤོབས་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

ཞིང་། ཁ་གཏད་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

ལམ་ལུགས་ཤིག

fascist  pol ཕ་ཤེའི་རིང་ལུགས་པ། = ཕ་ཤིའི་རིང་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

fashion  soc དཔེ་གསར།  = ༡། མིའི་བྱད་བཞིན་དང་སྐྲ། གྱོན་ཆས་བཅས་གསར་ཐོན་ཡིན་པའི་

རྣམ་པ། ༢། སྐྲ་དང་གྱོན་ཆས་བཅས་ཀྱི་ནང་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྤྲོས་པའི་སློབ་སྦྱོང་ངམ་འགྲེམས་

སྤེལ། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚོང་ལས་ཤིག

fashion show  soc དཔེ་གསར་འགེམས་སྟོན།  = མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཟོ་བཀོད་གསར་པའི་

གྱོན་ཆས་རྣམས་སྟོན་འགྲེམས་བགྱིས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག

fashionista  soc དཔེ་གསར་དང་ཞེན་པ།  = དུས་དང་མཐུན་པའི་གྱོན་ཆས་དཔེ་གསར་རིགས་

བཟོ་ཚོང་ངམ་གྱོན་རྒྱུར་དང་དོད་ཆེ་བའི་གང་ཟག

fast changes  phys མྱུར་འགྱུར། = དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་བྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ཤོག་སྦག་གས་པ་དང་། ཤོག་བུར་མེ་མཆེད་པ་ལྟ་བུ།

fast charger  mech གློག་མྱུར་གསོག་ཆས། = གློག་རྫས་ཤིག་ལ་གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད་བཞི་

བཅུའམ། དེ་ལས་མང་བའི་གློག་ཟུངས་སྦྱོར་ཐུབ་པའི་གློག་གསོག་བྱེད་ཅིག དེ་ནི་གློག་རྫས་མཁོ་

སྤྲོད་པ་དང་མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་ཁང་རྣམས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

fast food  xx མགྱོགས་ཟས།  = སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་པའི་ཟ་ཁང་ནང་གི་ཟ་མ་གང་ཞིག་

དུས་ཡུན་མྱུར་པོའ་ིངང་འཐོབ་ཐུབ་པའི་ཟ་མ།

fat  biol ཚིལ།	ཚིལ་ཞག	= ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་ཐུབ་ཅིང་ཟས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་

རྫས་ཤིག

fate  astrol,soc བསྐོས་ཐང༌།  = ལས་ཀྱི་བསྐོས་ཐང༌།

father in-law  soc,ca གྱོས་པོ།  = རང་གི་བཟའ་ཟླའི་ཕ། ཡང་ན་ཁྱོ་ག་དང་ཆུང་མའི་ཕ།

fathom  astrol ཕེ་འདོམ།  = ཕུ་ཁྲུ་དྲུག་གི་ཚད།

fatty acid  biol ཚིལ་སྐྱུར། = ཚལ་རིགས་ཀྱི་སྣུམ་ནང་རྙེད་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱུར་གྱི་སྡེ་ཁག་ཆེན་

པོ་ཞིག

fatty liver  med མཆིན་པ་ཚིལ་འགག	 	མཆིན་ཚིལ་རྒྱས་ནད།	= མཆིན་པའི་ནང་དུ་ཚིལ་
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གསོག་པའམ་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་མཁྲིས་མདོག་ཏུ་སྒྱུར་བའི་ནད་ཅིག

fauna  zool སོག་ཆགས་རིགས། = ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་ཟེར།

favourable event  econ མཐུན་པའི་བྱུང་བ། = བྱུང་བ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་རུང་བར་བྱེད་

པའི་གནད་དོན་ནམ། ཡང་ན་ངེས་བརྟན་བཟོས་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིབྱུང་བའམ། གདམ་ཀ ཡང་ན་

གནད་དོན་དེ་དག་ལ་གོ།

favouritism  adm,pol ཉེ་དགའ་ཕོགས་ཞེན།  = དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་གིས་གང་ཟག་སེར་རམ། སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་

གཉེར་གྱི་བྱ་གཞག

fax machine  electr  ཕེཀྶ་འཕྲུལ་འཁོར། = གློག་རྡུལ་གྱི་བརྡ་ནས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་འདྲ་

བཤུས་སུ་སྒྱུར་ཏེ། ཕར་ཚུར་གཏོང་བ་དང་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

feasibility  adm ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན།	སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བའི་ཆ།	  = ལག་ལེན་འགེལ་རུང་བའི་

རང་བཞིན།

feasible  adm ༡།	ལག་བསྟར་རུང་བ།	ལག་བསྟར་རུང་བའི།	 =  ལག་བསྟར་ཐུབ་པའམ་གྲུབ་

འབྲས་སྨིན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག  ༢། རུང་བ།	སིད་པ།	 = རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སོ་ནས་

ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་རུང་བ་ཞིག

feat  adm གཟེངས་ཐོན་བས་རེས།  = དཔའ་རྩལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་གྲུབ་

འབྲས་སམ་བྱ་གཞག་ཅིག

federal bureau of investigation (FBI)  pol ཨེཕ་བི་སྐོར་སྲུང་སྒྲིག་འཛུགས། = སྤྱི་

མཐུན་རྟོག་ཞིབ་ལས་ཁུངས། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པའི་

རྟོག་ཞིབ་ཚན་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་མནའ་མཐུན་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་

བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན།

federal constitution  pol མནའ་མཐུན་རྩ་ཁིམས།  = རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མངའ་སྡེ་

དང་། དབུས་གཞུང་སོ་སོའ་ིདབང་ཚད་དབྱེ་བསལ་ངེས་ཅན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས།

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་སོར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་སླད་

དུ་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ།



290feedback

feedback  adm,edu ༡། 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། phys ༢། ལྡོག་འབྲས། = མ་ལག་

ཅིག་གམ་གློག་གི་རྒྱུ་ལམ་མམ། ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གི་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནང་

འཇུག་བསྐྱར་ལོག་བྱས་ཏེ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་ཕན་གནོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ། phys ༣། 

འཐབ་སྒྲ།  = རྒྱང་གྲགས་ཁ་པར་གྱི་ནང་སྒྲ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སི་སྒྲའམ་ཤུ་སྒྲའི་

སྒྲ་གདངས་མཐོ་བོ་ཞིག

felicitate  adm ལེགས་སོ་ཞུ་བ།	འཚམས་འདི་ཞུ་བ།	བསྔགས་པ།	 = དགའ་མགུ་རངས་པའི་

གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་གྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།

felicitation  adm མངོན་བསྟོད།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གཏོང་བའམ། བདེ་སྐྱིད་

ཡོང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ཞིག

fellowship  edu ༡། མཆེད་གོགས།  = 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།

felony  law ཚབས་ཆེའི་ནག་ཉེས།  = མི་བསད་འཕྲོག་བཅོམ་དང་བཙན་གཡེམ་སོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་ནག་ཉེས་ཤིག

female infanticide  soc བུ་མོ་མ་འབར་ཆེད་གསོད།  = བཙས་མ་ཐག་པའི་བྱིས་པ་གང་ཞིག་

བུ་མོ་ཡིན་ཚེ་བསམ་བཞིན་དུ་གསོད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

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་
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འཕྲད་པའི་རུས་པ་སེ་བའི་འབྲས་བུ་ལྟར་རིལ་པོར་ཡོད་པ་དེའི་མིང༌།

fender skirt  xx འདམ་འགོག་ཁེབས། = འཁོར་ལོའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་འདམ་འགོག་གི་ཆ་ཤས་འགེབས་

བྱེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་ལྕགས་ལེབ་ཅིག

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་

ཆུང་ལ་སོར་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།

fermion  phys ཕར་མིའི་རྡུལ། = རྩོམ་རྡུལ་གྱི་སྡེ་ཁག་གང་རུང་ཞིག དཔེར་ན། ལྟེ་རྡུལ་ལྟ་བུ།

ferris wheel  soc དཔངས་འཁོར། = གླིང་ག་དང་ཁྲོམ་འདུས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བག་ཡངས་

ཆེད་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་མུ་ཁྱུད་ལ་རྐུབ་སྟེགས་མང་པོ་དཔྱངས་ཡོད་པའི་ཐོག་མི་བསྡད་དེ་

བསྐོར་ནས་རྩེ་བའི་རྩེད་མོ་རྩེ་ས་ཞིག

ferromagnetism  phys	ལགས་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 སྐེ་ནུས།	གཤིན་སའི་རང་བཞིན།	 = ཞིང་སོགས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་

བའི་ནུས་པའམ་རང་བཞིན། ༢། eco,soc གསར་སྐེས་གངས་ཚད།   = མི་འབོར་གྲངས་ཚད་

འཇལ་སྐབས་སུ་སྐྱེ་འཆི་གཉིས་ཀྱི་སོ་ནས་བརྩི་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྔ་མའི་བརྩི་ཚུལ་དེའི་

གཞི་འཇོག

fertilization  biol ས་བོན་སིན་སྦྱོར།	ས་བོན་འདེས་སྦྱོར།	= ཕྲ་ཕུང་གཉིས་མཉམ་དུ་འདུས་

ཏེ་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་ནས། དེས་འགྱུར་རྐྱེན་གྱི་རིམ་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྤེལ་བ་ལས་

མཐར་སྐྱེ་ལྡན་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

fervent  phil གཡོ་བ་མེད་པའི།  = རང་གིས་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

ལ་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་ཀྱི་འབད་བརྩོན།

fetal alcohol syndrome  med སྦྲུམ་ཆང་རགས་འདུས། = མངལ་ཆགས་པའི་བུད་མེད་ཀྱིས་
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ཆང་རག་མང་པོ་བཏུང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས། ཕྲུ་གུའི་རིག་སྟོབས་དང་ལུས་པོའ་ིའཚར་ལོངས་

ཞན་པ། མགོ་དང་གདོང་གི་དབྱིབས་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་སྐྱོན་ཞིག

fetish  soc ༡། བེམ་རེན།  =  སྒྱུ་མའི་ནུས་མཐུ་ལྡན་པའམ་རྣམ་ཤེས་ཤིག་གིས་དབུགས་དབྱུང་

མཛད་ཡོད་པར་བརྩིས་ཏེ། གུས་པ་དང་མཆོད་པ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་བེམ་གཟུགས་ཤིག  ༢། འཕྲུལ་

ཡུལ།	 = རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོའམ། 

ཡང་ན་བསམ་ཚུལ་ལམ་བྱ་གཞག་ཅིག ༣། ཆགས་དངོས། = འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཆགས་པ་སློང་བར་

བྱེད་པའི་དངོས་པོ།

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།

feudal lord  pol ཞིང་བྲན་བདག་པོ།  = ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའི་

གནས་རིམ་མཐོ་བའི་མི་སྣའམ་དཔོན་ཆེན་ཞིག

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

feynman diagram  phys ཕེན་མེན་དཔེ་རིས། = རྩོམ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་

མཚོན་པའི་དཔར་རིས་ཤིག

fiance’  soc ཆིངས་ཕོ། = བུད་མེད་གང་རུང་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་ཁ་ཆད་ཟིན་པའི་

སྐྱེས་པ།

fiance’e  soc ཆིངས་མོ། = སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་ཁ་ཆད་ཟིན་པའི་བུད་མེད།

fibre  biol ཐག་རན། = ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ལ་རིང་བའི་བཀོད་དབྱིབས་ཤིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཤ་

གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལྟ་བུ།

fibrillation  med སྙིང་རྒྱུ་མི་སྙོམས་པ།  = སྙིང་གི་འཕར་ཤུགས་མི་སྙོམས་པ་ལ་ཟེར།

fibula  anat རེ་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།
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fief  pol མངའ་གཞིས།  = ཞིང་པ་ཞིག་གིས་མངའ་བདག་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཐོབ་

པའི་ས་ཆ།

field duty  adm ས་གནས་ལས་འགན།	ཕིའི་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།

field pansy  bot རིགས་གསུམ་མགོན་པོ།	 (ཞིང་སྐེས།)	  = 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།

fighting fish  zool འཐབ་ཉ།	ཉ་འཁྲུག་ཚར།	= གཤོག་པ་རིང་ཞིང་། བཀྲག་མདངས་ཆེ་ལ་

གཙང་ཆུའི་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚ་ཡུལ་གྱི་ཉ་ཆུང་དྲག་ཤུལ་ཅན་ཞིག

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

figurehead  ca,his མིང་ཙམ་གྱི་མགོ་འཛིན། = ཀམ་པ་ཎི་དང་། ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མཚན་གནས་ཡོད་རུང་། དོན་དངོས་སུ་དབང་ཚད་དང་འགན་འཁྲི་གང་ཡང་མེད་

པའི་གང་ཟག

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  adm,comptr.sc  ༡། 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་བེད་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་སམ།

file film  theatr  མཛོད་པར། = གློག་བརྙན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་རིམ་ཕྱོགས་བཏུས་

བྱས་པ་ནས་བཏོན་པའི་ལྟད་མོ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ཞིག་གི་ནང་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའི་ཚུལ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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།
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filler  jrn སྐོང་བེད། = ཚགས་པར་རམ་དུས་དེབ་ནང་གི་སྟོང་ཆ་ལྷག་མ་འགེང་པར་བྱེད་པའི་རི་

མོའམ་ཡིག་རིགས་ཐུང་ངུ་ཞིག་གམ། ཡང་ན། བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་ནང་གི་

དུས་ཚོད་འཕར་མའི་ཁ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་རོལ་དབྱངས་སམ་གཏམ་གླེང་ཐུང་ངུ་ཞིག

filler door  xx སྣུམ་སོ། = བུད་མཛོད་ཀྱི་ཁ་གཅོད་དམ་ལྡུག་ཆས་ལ་གཡོག་བྱེད་ཀྱི་ཀབ་སྦྱར་

ཅན་གྱི་སོ་ཞིག

filling-in-phenomenon  neurosci. སྐོང་ཆོས། = མཐོང་ཚོར་སྐབས་ལོང་ཐིག་ལྟ་བུའི་གནས་

ནས་ཡུལ་ངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཀླད་པར་སླེབས་མེད་ཀྱང་། ཀླད་པས་རང་གར་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་

བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།

filter  xx ཚགས། = རླུང་དང་། རོྡ་སྣུམ། ཆུ་ལ་སོགས་པ་ནས་སྙིགས་རོ་ཕྲ་མོའམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྙིགས་

རྫས་ཕྲ་རགས་ཇི་ཡོད་སེལ་བའམ་འཚག་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

filter paper  xx ཤོག་ཚགས། = ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོལ་བའམ་ཚགས་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་

ཤོག་བུ་སག་སག

filtration  xx འཚག་སྦྱོར། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་

གཞག

final  edu,sport མཐའ་མའི་འགན་བསྡུར།  = རིམ་བསྡུར་རྩེད་འགྲན་ནམ། འགྲན་བསྡུར་ཞིག་

གི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་མཇུག་མཐའི་འགྲན་བསྡུར།

finale  * མཐའ་མཇུག  = ཟློས་གར་དང་རོལ་དབྱངས་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་མཇུག་མཐའི་ལེ་

ཚན་ཞིག

finalist  sport མཐའ་མའི་འགན་བསྡུར་བ།  = རྩེད་འགྲན་ཞིག་གི་མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་

ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་རྩེད་འགྲན་པའམ་རུ་ཁག་ཅིག

finance  adm,econ ༡། དངུལ་རྩིས།  = དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢། དངུལ་

གོན་སྦྱོར་བ།  =  ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་མཁོ་སྤྲོད་

བྱེད་པ།

financial  adm,econ དངུལ་རྩིས་ཀི།  = 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་ཧིལ་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་སེར་སོགས་ལ་དངུལ་འབོར་

ཕོན་ཆེན་སྔ་གཡར་རམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ནམ། དེ་འབྲེལ་ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་
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མཁན་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 bowl  soc མཛུབ་འཁྲུད་ཕོར་པ།  = ཁ་ལག་ཟ་བཞིན་པའི་སྐབས་སམ། ཡང་ན་བཟས་

ཚར་རྗེས་མཛུབ་མོ་ཆུ་གཤལ་གཏོང་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་ཆུ་ཡོད་པའི་ཕོར་ཆུང་ཞིག

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།

finite  xx ཚད་ཡོད།  = ཚད་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

finite arithmetic progression  math ཚད་ཡོད་ཨང་རྩིས་སྟར་གངས།  = ཨང་རྩིས་སྟར་

གྲངས་ནང་གི་མཐའ་ཚན་དེ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ n གྲངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལ་ཚད་ཡོད་

ཨང་རྩིས་སྟར་གྲངས་ཟེར།

fire brigade  adm མེ་གསོད་རུ་ཁག = མེ་གསོད་རྒྱུ་དང་། མེ་སྐྱོན་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་ཐད་སྦྱོང་

བརྡར་སྤྲད་པའི་རུ་ཁག

fire engine  mech མེ་གསོད་སྣུམ་འཁོར། = མེ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་

དང་། སྦུགས། སྐས་འཛེགས་སོགས་སྒྲོམ་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མོ་ཊ་ཞིག

fire escape  xx མེ་གཡོལ། = ཁང་པ་ལ་མེ་སྐྱོན་ཤོར་སྐབས་ཕྱི་ལ་བྲོས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་

ཏེ་བཟོས་པའི་ལམ།

fire extinguisher  mech མེ་གསོད་བེད། = མེ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་གཤེར་རྫས་དང་། ལྦུ་བ། ཕྱེ་མ་

བཀང་ཡོད་པའི་སི་ལེན་ཌར་ཞིག

fire staion  adm མེ་ཚུགས། = མེ་གསོད་མཁན་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྡོད་ས་དང་། ཁོང་ཚོའི་མེ་གསོད་

རླངས་འཁོར་དང་ལག་ཆ་ཉར་འཇོག་བྱེད་ས།

firebrand  soc,ca ༡། ཟིང་ཆ་སློང་མཁན། =  སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུས་ཟིང་སོགས་ལ་རྒྱུད་སྐུལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དྲག་པོའ་ིགཤིས་ཀ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག  ༢། དཔལ་འབར།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་

སྒྲོན་མེའམ་ལག་ཆའི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་བའི་ཤིང་དུམ་ཞིག

fireclay  xx མེ་འདམ། = ཚ་དྲོད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའི་ནང་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་འདམ་

བག་ཅིག

firefighter  adm མེ་གསོད་མཁན། = མེ་བསད་དེ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་མཁན།

fireproof  mech མེ་ཐུབ། = མེས་ནམ་ཡང་སྲེག་མི་ཐུབ་པའམ། མེས་འཚིག་ཤིན་ཏུ་དཀའ་པོ་

བཟོས་པའི་ཅ་དངོས་རིགས།
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firestorm  xx མེ་འཚུབ།  = སྟངས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་མེ་ཕུང་ཆེན་པོ་ཞིག

firewall  xx མེ་རགས། = ཁ་ལོ་བ་དང་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་མེ་ཉེན་དང་། 

སྐད་སྒྲ། དུད་རླངས་འགོག་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་བཅད་ཅིག

firm  com ཚོང་སྡེ། = ཁེ་ལས་སམ་ཉོ་ཚོང་ལས་དོན་གཉེེར་མཁན་གྱི་ཚན་པ།

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 come first serve  adm སྔ་འབོར་སྔ་ཐོབ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་འཚང་

སྙན་སོགས་འབྱོར་སྔ་རྗེས་གོ་རིམ་བཞིན་གོ་སྐབས་སྤྲད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན།

first in first out (FIFO)  com སྔ་འབོར་སྔ་འདོན།  = ཅ་དངོས་དང༌། ཚོང་ཟོག་རྩིས་བཤེར་

སྐབས་འབོྱར་བའི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་གཞིར་བཟུང་གི་མཁོ་སྤྲོད་དང་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་

པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་སྲོལ།

first reading  parl བརོད་པ་དང་པོ། = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་བགྲོ་གླེང་དང་འོས་བསྡུ་མ་

བྱེད་པའི་གོང་དུ་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།

fiscal  adm,econ གཞུང་འབབ་ཀི།  = 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་སིད་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་ཧིལ་པོ་གཅིག་གི་ནང་གཞུང་གི་ཁྲལ་

འབབ་དང་ཡོང་སོ་སོགས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན།

fish farm  ca ཉ་གསོ་ཁང་།  = ཚོང་དོན་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་ཉའི་རིགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ས།

fishing expedition  pol ཁོག་པ་སྔོག་ཐབས།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་

ཐབས་སུ་དྲི་རྩད་རབ་དང་རིམ་པ་བྱེད་ཚུལ།

fishmonger  soc,ca ༡། ཉ་འཚོང་མཁན།  =  ཉ་འཚོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ཉ་ཚོང་ཁང་།   

= ཉ་ཚོང་སའི་ཁང་པ།

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་
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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

fitness  med གཟུགས་གཞི་ལས་འཕེར།	 བདེ་ཐང་།	 = ལུས་སེམས་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

གནས་སྟངས། 

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་སོ་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་པར་ར་

འཕྲོད་བྱུང་ཚུལ་འཁོད་པའི་ལག་ཁྱེར།

fitting  math རན་འཚམས། = མངོན་སུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གྲངས་ཐོའ་ིཚན་པ་གཅིག་ཚོད་རྩིས་བྱེད་

མཁན་གྱི་བྱ་བའམ་གུག་ཐིག་གཅིག་གྲུབ་ཚུལ།

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།

fixation  chem རོད་སྦྱོར། = རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་ནང་ཐ་སྙད་འདིའི་གོ་དོན་ནི། རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཟེ་

རླུང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་བེད་སྤྱོད་འོས་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བའི་རིམ་པ་ལ་ཟེར།

fixed assets  acc འགྱུར་དཀའི་ཁར་དབང༌།  = གང་ཟག་སེར་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་གངས།	 གཏན་འབེབས་ཚེས་གངས།	  = 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 བརན་ཁྱིམ།  = གླང༌། སེང༌། སྡིག བུམ་བཅས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཁྱིམ་བཞི།

fixed star  phys བརན་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

flamethrower  mech མེ་འཕེན། = གཤེར་གཟུགས་འབར་མ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་མཚོན་ཆ།

flamingo  zool ཁྲུང་དམར། = སྐེ་དང་རྐང་པ་རིང་ལ་མཆུ་ཏོ་ཐུར་དུ་གུག་ཅིང་། སྤུ་མདོག་ཟིང་



298flanker

སྐྱ་ཅན་གྱི་བྱ་ཞིག

flanker  mil ཟུར་སྲུང་བ། = དམག་སྡེའི་རུ་སྒྲིག་རྐང་འགྲོས་སྐབས་མཐའ་སྐོར་སྲུང་མཁན་གྱི་

དཔུང་དམག

flarepath  chem མེ་རྡོ། = རྫས་མདའམ་མེ་ཆའི་ནང་དུ་མེ་སྤོར་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་རྡོའམ་ལྕགས་

རིགས་ཀྱི་ཆ་ཆུང་ངུ་ཞིག

flash card  edu འཁྱུག་བང་།  = ཤོག་བྱང་སྟེང་ཨང་གྲངས་སམ་ཡི་གེ་གང་ཞིག་དཔར་བཤུས་

བརྒྱབ་སྟེ་གསལ་བར་བཀོད་པའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་ཆས་ཤིག

flat bean  bot མོན་སན་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་སོར་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། ལོས་མེད་རིན་གོང༌། སྤྱི་སྙོམས་

རིན་གོང༌།  = ཟས་དང་ཅ་དངོས་སོགས་གང་ཞིག་ཇི་ཙམ་སྤྱོད་མིན་དང༌། ཡང་ན་ལྗིད་ཚད་ལྕི་

ཡང་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རིན་འབབ།

flavor  phys ཁྱད་ཆོས།  = གཞི་རྡུལ་དང་ལེབ་ཊོན་གྱི་རིགས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་

ཁྱད་རྣམ།

flaw  xx	སྐོན་ཆ།	ཞན་ཆ།	 = སྐྱོན་ཅན་དུ་བརྩི་དགོས་པའི་མི་ལེགས་པའམ་ནོར་བའི་ཆ།

flax  bot ཟར་མའི་སྡོང་པོ།  = ལོ་མ་ལྗང་སྐྱ་ཆུང་ལ་སིབ་པ་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་རེ་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ། མེ་

ཏོག་སྔོན་པོ། འབྲས་བུ་ལས་སྣུམ་དང་སྡོང་པོ་ལས་རས་ཆའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡིན།

flexor  biol སྐུམ་བེད། སྐུམ་ཤ = ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཚིགས་སྐུམ་པར་བྱེད་པའི་ཤ་གནད།

flight attendant  aviat འཕུར་ཞབས། = གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲུལ་པར་ཞལ་ལག་འདེགས་པ་

སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མི།

flipover  xx སློག་སྒྱུར། = དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་རྒྱབ་སློག་རྒྱག་ཚུལ་དང་མཚུངས་པའི་བརྙན་

འཕྲིན་ནང་གི་སྣང་བརྙན་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་སྣང་ཚུལ།

flipper  xx རྐལ་ལྷེབ། = ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་འགྱིག་ལྷམ་ཆེ་ལ་ལེབ་པ་ཞིག

floating axle  mech ཡོངས་ལྡིང་སོག་ཤིང་། = འཁོར་ལོ་ཁོ་ན་སྐོར་བ་བྱེད་དེ། འཁོར་ལོ་འཛིན་

པའམ་ལྗིད་ལེན་གང་ཡང་མི་བྱེད་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ཞིག

floating capital  econ,com རྒྱུན་སྤྱོད་མ་རྩ།  = ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཡོད་

པའི་མ་རྩ།
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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་ཡདོ་པའི་བཀདོ་སྒྲིག་འགོ་བླངས་

པའི་བུ་ལནོ།

flood relief  adm ཆུ་རུད་སྐོབ་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།

floor jack  mech ཡར་འདེགས་འགྱོག་རེན། = མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་སྐབས་མོ་ཊའི་སྒྲོམ་གཞི་ཆ་ཚང་

ངམ་ཆ་ཤས་ཤིག་ས་ནས་ཡར་འདེགས་པར་རོགས་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

floor mat  xx རྐང་གདན། = མོ་ཊའི་མཐིལ་ཞལ་སྐྱོབ་པའམ་གཙང་མ་ཉར་ཆེད་དུ་འགྲུལ་པའི་

རྐང་པའི་འོག་ཏུ་འཇོག་སའི་འགྱིག་གམ་རས་ཆའི་རིགས་ཤིག

flora  bot རྩི་ཤིང་གི་སྡེ།  = ཡུལ་དང་དུས་བྱེ་བྲག་ཅིག་གི་རྩི་ཤིང་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་།

florist  soc མེ་ཏོག་མཁན། = མེ་ཏོག་དང་མཛེས་རྒྱན་རྩི་ཤིང་འདེབས་ལས་ཀྱིས་སིལ་ཚོང་རྒྱག་

མཁན།

flotation  phys འཕོ་ལྡིང་(དབེ་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

flotsam  xx ལྡིང་རོ།  འཕོ་སྙིགས། = མཚོ་ཁར་ལྡིང་པའི་ཤིང་ཧྲུག་དང་བེད་མེད་དངོས་རྫས།

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།

fluent aphasia  med སྨྲ་བདེ་དོན་འཆོལ། = སྐད་དང་ཡི་གེའི་དོན་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་ཉམས་

ཤིང་། ནང་དོན་མེད་པའི་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་ཐོགས་མེད་ཤོད་པའི་གནས་སྟངས་ལྡན་པའི་ནད་ཅིག

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།

fluid dynamics  phys གཡོ་དཔད་རིག་པ།  = གཤེར་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས། དེ་
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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 ཕེ་རྡུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་ལུགས།  = གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོར་

གཅེར་གཏད་བྱས་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག དཔེར་ན། མཐོང་ཐུབ་པའི་འོད་དམ། ཡང་ན་ x- འཕྲོ་

འོད་ལྟ་བུ་འོད་ཕྱུང་བའི་གཤིས་སྤྱོད།

fluorescent microscopes  phys འོད་འཚེར་ཆེ་ཤེལ། = འཕྲོ་མདངས་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་

སམ། འཕྲོ་མདངས་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་བཏབ་པའི་ཅ་དངོས་བརྟག་པའི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཕྲ་

མཐོང་ཆེ་ཤེལ།

flycatcher  ornith སྦང་འཛིན། = མཆུ་ཏོ་ཕྲ་པོ་ཡོད་ཅིང་། བར་སྣང་དུ་འཕུར་བཞིན་པའི་འབུ་

སྲིན་རྣམས་བཟུང་སྟེ་ཟས་སུ་སྤྱོད་པའི་བྱིའུ་སྐད་སྙན་པོ་ཞིག

flyer  xx ༡། བསྒྲགས་ཤོག  =  རྒྱ་ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཆེད་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤོག་བུ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་

བྲིས་ཏེ། པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་བམ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག  ༢། གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན། = 

གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

flying fish  zool འཕུར་ཉ། = ཆུ་ཁ་ནས་བར་སྣང་དུ་ཏོག་ཙམ་མཆོང་ལྡིང་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་

ཉ་ཞིག

flyover  trans ལྡིང་ལམ། = ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་བརྒྱབ་པའི་འཁོར་ལམ་མམ་མེ་འཁོར་ལྕགས་

ལམ་ལྡན་པའི་ཟམ་པ་ཞིག

flypaper  xx སྦང་ཤོག = ཕྱི་ངོས་དུག་རྫས་ཅན་གྱི་འབྱར་རྩིར་སྦྲང་བུ་བཀུག་སྟེེ་གསོད་པར་བྱེད་

པའི་ཤོག་བུ།

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་འཕྲོའི་འོད་གནས་གཅིག་

ཏུ་འདུ་བའམ། ལྡོག་འཕྲོའ་ིའོད་ཟེར་ཁ་གྱེས་པར་སྣང་བའི་གནས་ཤིག

fodder  xx གཟན་ཆག = སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་ཟས་ཏེ། དམིགས་བསལ་རྩྭ་སྐམ་དང་

སོག་མ་སོགས།
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foe  astrol དག།	དག་ཟླ།	 = ཞིང་བདག་གཟའ་ཡི་དགྲ།

foetus  anat མངལ་གནས།  = བྱིས་པ་མ་བཙས་སྔོན་ཏེ་མངལ་ནང་གནས་པའི་སྐབས།

fog lamp  mech སྨུག་སྒྲོན། = རྒྱུན་ལྡན་སེར་ཤས་ཆེ་ཞིང་སྨུག་པ་དང་། ཐལ་འཚུབ། དུ་བ་སོགས་

ནང་འགྲོ་ལམ་གསལ་བར་བྱ་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་གློག་ཅིག

folder  compt.sc. ཡིག་ཁུག = ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ཡིག་ཆ་དང་མཉེན་ཆས་གསོག་ཉར་བྱེད་ས།

folk dance  soc དམངས་བྲོ།	དམངས་ཁོད་ཞབས་བྲོ། = ཐུན་མོང་གིས་གསར་གཏོད་བྱས་ཤིང་

དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཞབས་བྲོའ་ིརིགས།

folk music  mus དམངས་ཁོད་རོལ་དབངས།  = ཁུངས་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཤིང་མི་རབས་ནས་མི་

རབས་བརྒྱུད་དེ་དར་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དམངས་ཁྲོད་རོལ་དབྱངས།

folk song  mus དམངས་ཁོད་གླུ་གཞས།  = སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་་ནས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་བའི་

དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས།

folk tale  ca དམངས་ཁོད་སྒྲུང་གཏམ།  = སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་ནས་དར་བའི་དམངས་ཁྲོད་ངག་

རྒྱུན་སྒྲུང་གཏམ།

follow shot  theatr རེས་འབྲངས་པར་ལེན། = འཁྲབ་སྟོན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་

པར་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

follow up  adm མཇུག་གནོན།  = ད་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་མུ་མཐུད་དེ་ལས་

མཇུག་སྐྱེལ་ཐབས་བྱེད་པ།

food baby  xx ཟས་ཕྲུག  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཟ་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས་བུད་མེད་མངལ་ཆགས་པའི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་ལྟོ་བ་འབུར་དུ་དོད་པ་ཞིག

food chain  biol ཟས་ཀི་བརྒྱུད་འཁོར།  = སྲོག་ཆགས་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་བཟའ་ཞིང་། དེ་

ཉིད་སླར་ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་བཟའ་བའི་རྒྱུན་འཁོར་གྱི་རིམ་པ་ཞིག

food poisoning  med ཟས་དུག  = ཁ་ལག་ནང་ཕྲ་སྲིན་དང་དུག་རྫས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

བཤལ་སྐྱུག་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག

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།

footage  * ཚན་པར། = བརྙན་འཕྲིན་འཁོར་ཐག་གམ་སྤྱིན་ཤོག་གི་སྟེང་འབྱུང་བའམ་འཁྲབ་

ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལེན་འཇུག་བྱས་པའི་བརྙན་པར་ཞིག་གམ་རིམ་ཅན་བརྙན་པར། ཡང་ན་

བརྙན་པར་དེ་དག་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་འཁོར་ཐག་གམ་སྤྱིན་ཤོག་གི་རིང་ཚད།
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foothold  xx ༡། རྐང་སྟེགས།  = དམིགས་བསལ་འཛེག་དུས་རྐང་པ་བརྟན་པོར་འཛུགས་ས་ཞིག 

༢། གཞི་བརན། = མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པར་སྨན་པའི་གནས་བབས་བརྟན་པོ་ཞིག

footnote  edu,lib ཞབས་མཆན།  = ཤོག་ངོས་ཀྱི་གཤམ་དེར་ཁ་སྣོན་གྱི་ཚུལ་བཀོད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག

footpath  trans རྐང་ལམ།  =  རྐང་ཐང་འགྲོ་སའི་ལམ་གུ་དོག་པོ་ཞིག

footpeg  xx རྐང་རེན། =  ཞོན་མཁན་ནམ་འགྲུལ་པའི་རྐང་པ་འཇོག་སའི་སྦག་སྦག་གི་གཞོགས་

གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་འགྱིག་གཡོགས་པ་ཞིག

footrest  xx རྐང་སྟེགས། =  སྡོད་སྐབས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྐང་པའི་སྟེགས་ཤིག

foramen magnum  anat ལག་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།

force landing  xx ཛ་དག་འབབ་པ།  = གནམ་གྲུ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་འཕུར་མ་ཐུབ་པར་གློ་

བུར་དུ་ཐང་ངམ། ཆུ་ཐོག་ཏུ་ཛ་དྲག་ངང་འབབ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས།

forced labour  pol བཙན་སྐུལ་ངལ་རྩོལ།  = ཉེས་ཆད་དམ་བུ་ལོན་འཇལ་དུ་བཅུག་པའི་ཚུལ་

གྱིས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྐུལ་བའི་ལས་ཀ

forced leave  adm བཀས་བཀོད་གུང་སེང༌།  = ལས་ཁུངས་དང༌། བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་དཔལ་

འབོྱར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟློག་ཐབས་སུ་ལས་བྱེད་གཙང་འབུད་མ་བྱས་པར་གནས་སྐབས་རིང་ཞུ་རུ་

བཅུག་པའི་དགོངས་སེང༌།

forced march  mil དག་ཤུལ་རྒྱང་སྐོད།  = དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཐག་རིང་པོར་མྱུར་སྐྱོད་ཀྱི་

གོམ་བགྲོད་ཅིག

forced marriage  soc,ca བཙན་ཐབས་གཉེན་སྒྲིག  = མནའ་མའམ་མག་པ་གང་རུང་གཅིག་

གམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀའི་འདོད་མོས་མེད་པའི་གཉེན་སྒྲིག

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 ཕི་སྡོད་ཟུར་ཕོགས།  = ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་
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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 ཕིའི་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་སྦྱོར་

འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན།

foreign exchange  com,econ ༡། ཕི་དངུལ་བརེ་ལེན།  = རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་རམ། ཡང་

ན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་སེར་ཕན་ཚུན་དབར་དངུལ་ཕར་

སྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢། ཕི་རྒྱལ་དངུལ།  = ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཤོག་དངུལ་

དང༌། དངུལ་ཊམ་སོགས།

foreign policy  pol ཕི་སིད།	ཕི་འབྲེལ་སིད་ཇུས།	  = རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ལག་བསྟར་ཆེད་བཟུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཇུས།

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 ཁིམས་དོན་སན་དཔད།  = 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

forensics  law ༡། ཁིམས་རྩོད་ཆེད་སྦྱོང་།  =  ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཁྲིམས་རྩོད་བྱ་ལུགས་

ཀྱི་ཆེད་སྦྱོང་།   ༢། ཚན་རྩལ་གྱོད་ཞིབ། = ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ནག་ཅན་གྱི་ཉེས་པ་ཇི་

བསགས་ཚན་རྩལ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་དེ་རྩད་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

foreshock  geog,geol སྔོན་ཡོམ། =  ས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་ས་འགུལ་

ཆུང་ངུ་ཞིག

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་

སོགས་ངོ་མ་ལྟར་བཅོས་པའམ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད།

forget-me-not  bot དན་གསོ་མེ་ཏོག =  མེ་ཏོག་སྔོ་སྐྱ་ཆུང་ཆུང་ཅན་གྱི་སྡོང་བུ་ཞིག

fork  mech ཁ་དབྲག =  སྦུགས་མགོའ་ིནང་དུ་ལྷུ་སྒྲིག་གིས་མདུན་འཁོར་འཛིན་པའི་སྦག་སྦག་

གམ་རྐང་འཁོར་གྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ལྷུ་ལག
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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་སོལ།  = 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།

formative assessment  edu རྒྱུན་ལྡན་དཔད་ཞིབ། གོང་འཕེལ་དཔད་ཞིབ།	=  སློབ་ཚན་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་འགྲོ་མིན་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིབ་འཇུག

formula  math ཆོ་ག སྦྱོར་ཐབས། = རྩིས་རིག་གི་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། བྱ་དངོས་

ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རིགས་སྤྱི་འགྲོས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་ཚིག་གི་མིང་ངམ། རྩིས་བརྗོད་ཅིག་གི་དཀའ་རྙོག་

སེལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གམ། རྩིས་ཀྱི་གཞུང་དོན་གནད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པ་

ལ་ཟེར།

fornix  anat གཞུ་དབིབས་རྩ་ཕྲན། = ཀླད་པའི་ནང་ཐག་རན་དཀར་པོའ་ིརྩ་རྒྱུས་ལས་གྲུབ་པའི་

གཞུ་དབྱིབས།

fortitude  phil,psycho བསན་ཚུགས།	 བསན་སྟོབས།	  = དཀའ་ངལ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་བའི་

གནས་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

fortnight  astrol ཚེས་ཟླ་ཕེད་ཀ།	ཟླ་ཕེད།	  = ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔ་སྟེ། ཚེས་ཟླ་གཅིག་གི་དུས་

ཡུན་ཕྱེད་ཀ

fortune hunter  soc རྒྱུ་རྔམས་གཉེན་སྒྲིག་པ།  = འབྱོར་ལྡན་གྱི་མི་སྣ་འཚོལ་སྙེགས་ཀྱིས་ཆང་

ས་རྒྱག་རྒྱུར་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་སྐྱེ་བོ།

fortune teller  ca ལས་མཁན།	མཚན་མཁན།	 = སྔ་དུས་སུ་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་དང༌། སྐར་མ། རྨི་

ལྟས་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡོང་ལུང་སྟོན་མཁན།

fossil  geog འགྱུར་རྡོ། =  དུས་ཡུན་རིང་པོར་ས་འོག་བྲག་རྡོའ་ིནང་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

རུས་པ་དང་། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་ལམ། ཕྱི་སྐོགས།

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།

foundling  * བོར་ཕྲུག = ཕ་མ་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་ཤིང་བདག་མེད་དུ་སྐྱུར་བའི་བྱིས་པ།
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foundling hospital  xx བོར་ཕྲུག་གསོ་ཁང་། = ཕ་མས་བདག་མེད་དུ་བོར་བའི་ཕྲུ་གུ་གཅེས་

སྐྱོང་བྱེད་སའི་གནས།

fountain pen  edu སྣག་སྨྱུག = སྣག་ཚ་བླུག་ནས་འབྲི་རྒྱུའི་སྨྱུ་གུ།

four forces  phys ཤུགས་བཞི། = དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་ནང་གཞི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་རྩ་

བའི་ཤུགས་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

four lobes of brain  neurosci. ཀླད་འདབ་བཞི།	ཀླད་ཤལ་བཞི།	= ཀླད་ཆེན་དེ་བཞིན་ཆ་

ཤས་བཞིར་ཕྱེ་བ་སྟེ། མདུན་གྱི་འདབ་མ་དང་། གཙུག་གི་འདབ་མ། ལྟག་པའི་འདབ་མ། མུར་གོང་

འདབ་མ་བཅས་ཡིན།

four way lug wrench  mech གཅུས་སྐམ་ཁ་བཞི་མ། = འཁོར་ལོའ་ིགཅུས་གདན་དམ་ལྷོད་

གཏོང་ཆེད་ཀྱི་གཅུས་སྐམ་སྟེ། ལྕགས་རྒྱུག་གཉིས་ཀུ་རུ་ཁ་རུ་བཟོས་ཏེ་མཐའ་སྣེ་སོ་སོའ་ིཆེ་ཆུང་

མི་འདྲ་བ་ཡོད།

four wheel drive  mech བཞི་སྐོར། = རྒྱབ་མདུན་གྱི་འཁོར་ལོ་བཞི་སོ་སོར་སྣ་མང་སོ་འཁོར་

དང་སྲོག་ཤིང་ལ་མཐུད་ཡོད་པའི་སྐོར་བྱེད་མ་ལག་གི་རིགས་ཤིག

four wheel steering  mech འཁོར་བཞི་ཁ་སྒྱུར་མ། = མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ནོར་

འཕྱུགས་མེད་པའི་སོ་ནས་མོ་ཊ་ཁ་གཞན་དུ་ཁ་སྒྱུར་སྐབས། རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དེ་

མཚུངས་ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་མོ་ཊ་ཞིག

fourth root  math བཞི་སྒྱུར་རྩ་བ། = གྲངས་ཤིག་གི་རང་སྒྱུར་གྲངས་ལྡབ་བཞི་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་

དེ་ཡིན། དཔེར་ན། གྲངས་ ༦༢༥ ཡི་བཞི་སྒྱུར་རྩ་བ་ནི་གྲངས་ ༥ ཡིན།

fovea  anat དོང་ཆུང་། = སྙུང་དབྱིབས་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་ཁོ་ན་ལྡན་པའི་མིག་གི་དྲ་སྐྱིའི་དབུས་སུ་

གནས་པའི་ཆ་ཤས།

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།

fraction  math གངས་ཆ།  = ཧིལ་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་དེ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དུ་མར་བགོས་ན། དེ་

ལྟ་བུའི་ཆ་ཤས་གཅིག་གམ་དུ་མ་མཚོན་པའི་གྲངས་ཀ་ལ་ཟེར།

fraction of a second  phys སྐར་ཆའི་ཆ་ཤས། = ཆུ་ཚོད་སྐར་ཆ་གཅིག་ཆ་ཤས་དུ་མར་

བགོས་པའི་ཆ་གཅིག

fractional distillation  phys ཆ་འབེད་རླངས་འགྱུར།	 ཆ་འབེད་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་སོ་ནས་

སོ་སོར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཐབས།

fragment bomb  weapn རྡེལ་འབོམ། = འབར་འགས་སྐབས་ཆ་ཤས་མང་པོར་གས་འཐོར་ཧ་

ཅང་མྱུར་པོའ་ིངང་ཡོང་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་འབར་རྫས།

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།

francium  chem ཕ་རན་སི་ཡམ། = བ་ཚྭའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། བརྟན་

ཚུགས་མེད་པའི་ཁྱབ་འགྱེད་འོད་ཟེར་གྱི་ཁམས་རྫས་ཤིག

fraternal twin  soc མི་མཐུན་མཚེ་མ། = གདོང་དབྱིབས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་མཚེ་ཕྲུག་གཉིས་

ལས་གང་རུང་ཞིག

fraud  pol ༡། བསླུ་བྲིད།  = དངུལ་དངོས་ལྟ་བུའི་ཁེ་བཟང་ཐོབ་ཆེད་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་

བའི་ནག་ཉེས། ༢། བསླུ་བྲིད་པ། = གང་ཞིག་ཡིན་པར་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་དེ་དོན་དངོས་ཐོག་མ་

ཡིན་པའི་གང་ཟག

freckle  med ངོ་ཤིག	ངོ་ཁབས་གོ་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 agent  xx རང་དབང་ལས་གཉེར་པ།  = ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་དང་འགན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

བརྩི་དང་ལེན་བྱེད་མི་དགོས་པར་རང་ལས་རང་གཉེར་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

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་
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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 gift  com རིན་མེད་རྔན་པ།  = རྫས་སྤྱོད་པས་ཐོན་རྫས་ཤིག་ཉོ་རྒྱུར་སྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐོན་

རྫས་དེའི་མཉམ་དུ་རིན་མེད་སྤྲད་རྒྱུའི་དངོས་པོ།

free hand  adm ཐག་གཅོད་རང་དབང་།  = ལག་བསྟར་དང་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་རང་དབང་ཆ་

ཚང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས།

free market  com,econ རང་དབང་ཁོམ་ར།  = ཐོན་རྫས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ལས་མིའི་གླ་ཆ་

སོགས་ཀྱི་ཐད་སྲིད་གཞུང་ནས་ཐེ་ཇུས་སམ། སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁྲོམ་རའི་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

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་སློང་ཅན་གྱི་གང་ཟག

free size  xx ཀུན་རན།  = སྐྱེ་བོ་ཆེ་ཆུང་མང་ཆེ་བར་འཚམས་པའི་གྱོན་ཆས།

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

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།

free trial  com རིན་མེད་ཚོད་ལ།  = ཚོང་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུ་གང་ཞིག་ཚོང་ཤག་ཚོར་དུས་ཡུན་

ཐུང་ངུའི་རིང་རིན་མེད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་ཆེད་ལག་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག

freebie  adm རིན་མེད།  = གླ་རིན་སོགས་གང་ཡང་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་ཐོབ་པའི་ཅ་དངོས།

freedom of speech  pol སྨྲ་བརོད་རང་དབང་། = གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འདོན་

སེལ་མ་བྱེད་པར་ཚགས་པར་ནང་བསམ་ཚུལ་དང་གསར་འགྱུར་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཆོག་པའི་

ཐོབ་ཐང་།

freegan  soc ཟས་ལྷག་བསྡུ་སྦྱིན་པ།  = ཟ་ཁང་དང་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟས་ལྷག་

བསྡུས་ནས་རང་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ། དེ་དག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྤྲོད་མཁན་ཞིག

freeganism  soc ལྷག་གཟན་བསྡུ་སྦྱིན།  = ཟ་ཁང་དང་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟས་ལྷག་

བསྡུས་ནས་རང་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ། དེ་དག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྤྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

freeholder  his ས་བདག  = ས་ཆ་དང་ཁང་པ་སོགས་ཁར་དབང་གི་བདག་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ།

freelance  xx རང་འདོད་ལས་གཉེར།  = རང་གི་རིག་གནས་དང་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་
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ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་གཉེར་བའི་ངལ་རྩོལ་པ།

freelance journalist  jrn རང་དབང་གསར་འགོད་པ། = གསར་འགྱུར་སྡེ་ཁག་འདྲ་མིན་

ལ་གསར་གནས་འདོན་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་རང་དབང་གིས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆོད་གན་འཇོག་མཁན་གྱི་

དངོས་བྱུང་འབྲི་རྩོམ་པ་ཞིག

freeway  trans ཁལ་ཡང་གཞུང་ལམ། = ལམ་ཁྲལ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་

ལམ་ཆེན་ཞིག

freewheel  xx རང་འཁོར། = རྐང་འཁོར་གཏོང་མཁན་གྱིས་རྐང་ཀྲབ་མ་སྐོར་ཡང་མུ་མཐུད་

འཁོར་བའི་རྒྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིལྟེ་བར་བསར་ཡོད་པའི་ལྷུ་ལག

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།

freight  trans བདལ་གླ། = དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་པའི་གླ་ཆ།

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་སོང་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།

frenemy  soc མིང་ཙམ་གྱི་གོགས་པོ།  = སྣང་ཚུལ་དུ་གྲོགས་པོ་ཡིན་ཁུལ་དང་། དོན་དུ་རང་དང་

ལྟ་སྤྱོད་སོགས་གང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་གང་ཟག

frequency  math ཟློས་ཕོད།  = གྲངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག་གི་ནང་བསྐྱར་ཟློས་སུ་བྱུང་བའི་ཨང་ཀིའི་

གྲངས་ཚད་དེ་ལ་ཟེར།

frequency distribution  math ཟློས་ཕོད་ཁྱབ་ཚུལ། = ཟློས་གྲངས་ཀྱི་བགོ་འགྲེམས་དང་ཟློས་

གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྟངས་ཤིག་སྟེ། དེས་སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་གཤིབ་བསྡུར་

བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད།

frequency distribution table  math ཟློས་ཕོད་ཁྱབ་ཚུལ་རེའུ་མིག = ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་

ལམ་ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་རེའུ་མིག་ནི། རེའུ་མིག་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་དེའི་ནང་གི་གྲལ་
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གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བའི་གྲངས་ཐོ་རྣམས་དང་གྲལ་རེ་རེའི་ནང་དུ་འབབ་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཀྱི་

གྲངས་དེ་དག་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གྲལ་རེ་རེའི་ནང་གི་གྲངས་ཀ་རྣམས་ལ་ཟློས་ཕྱོད་ཟེར།

frequency modulation  phys ཟློས་ཕོད་སྙོམ་སྒྲིག = ནང་འཇུག་བརྡ་རྟགས་ལ་བསྟུན་ནས་

འཁྱེར་རླབས་ཀྱིས་ཟློས་ཕྱོད་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་སྟེ་གསང་ཨང་སྦྱོར་སྒྲིག་བྱེད་

ཐབས་ཤིག

fresh air  environ མཁའ་རླུང་གཙང་མ།  = ཁང་པའི་ནང་གི་རླུང་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀྱི་གཙང་ཞིང་བསིལ་བའི་མཁའ་རླུང་།

fresh money  com,econ མ་དངུལ་གསར་པ།  = ད་ཡོད་ཀྱི་མ་རྩ་མ་ཡིན་པར་མ་འཛུགས་མ་

དངུལ་གསར་པ།

fresher  edu གསར་བུ་བ།  = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག

fretsaw  xx གུག་སོག = གུག་ཆ་དང་། ནང་གི་གྲུ་ཟུར་གཏུབ་བྱེད་ཀྱི་སོག་ལེ་ཞིག

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།

fridge  mech འཁྱག་སམ།  = ཟས་རིགས་གྲང་མོ་འཇོག་པར་གློག་སྐུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སའི་བླུག་

སྣོད་ཆེན་པོ་ཞིག

friend  astrol གོགས།  = ཞིང་བདག་གཟའ་ཡི་གྲོགས།

fringe area  comn མཐའ་ཁུལ། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་སྐྱོ་

པོ་ཡོད་སའི་རྒྱང་སྲིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཐའ་སྣེ་ཐོད་དུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག

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།

front bumper  mech མདུན་ངོས་བརྡབ་ལེན། = མོ་ཊའི་མདུན་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་འགོག་

སྲུང་ཞིག

front group  pol ཟོག་ཚོགས།	ཟོག་སྡེ།	 	= ཁྲིམས་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་ཐོག་ལས་

དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་སྒྲུབ་ཁུལ་བྱས་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་

དགོས་འདུན་སྒྲུབ་མཁན།

front seat  xx མདུན་སྟེགས། = འགྲུལ་པ་སྡོད་སའི་ཀེ་བིན་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས།
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front wheel  mech མདུན་འཁོར། = མོ་ཊའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལོ།

front wheel drive  mech མདུན་འཁོར་སྐོར་བེད། = རྒྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོས་འཕུལ་འདེད་བྱས་པ་

མ་ཡིན་པར་མདུན་གྱི་འཁོར་ལོས་འདྲུད་འཐེན་གྱིིས་གཏོང་དགོས་པའི་མོ་ཊའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག

frontal bone  anat དཔྲལ་རུས།  = མིག་ཡན་ཆད་དང་སྐྲ་མཚམས་མན་ཆད་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་

རུས་པ།

frontal lobe  anat མདུན་ཤལ། མདུན་འདབ།	= ཀླད་པའི་ཕྱེད་གོ་ལ་སོ་སོའ་ིམདུན་ངོས་ཀྱི་

ཆ་ཤས།

frontier  pol རྒྱལ་མཚམས།  = རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ས་ཐིག་གམ་ས་ཆའི་མཚམས།

frontier force  pol རྒྱལ་མཚམས་དམག་དཔུང་།  = ས་མཚམས་སྲུང་མཁན་གྱི་གྲབས་དམག་

གི་དཔུང་སྡེ་གང་རུང་།

frontiersman  pol རྒྱལ་མཚམས་ཡུལ་མི།  = མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་གནས་

སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི།

frontoinsular cortex  anat མདུན་གླིང་ཀླད་ཤུན། = འདི་ནི་བདག་གཞན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་

དང་རང་ལ་རང་འདུ་ཤེས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་འགྱུར་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་མགོ་རྙོག་པའི་

ཡུལ་རྟོགས་དང་ཚོར་བའི་བྱེད་ལས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཀླད་གནས།

frontoparietal executive network  neurosci. ཐོད་མདུན་སྟངས་འཛིན་དྲྭ་རྒྱ། = མདུན་

གྱི་ཀླད་ཤུན་གྱི་གཞོགས་ཆ་དང་། སྐེ་རགས་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ། སྤྱི་བོའི་ཀླད་ཤལ་གྱི་འོག་ཆ་

སོགས་ཀླད་གནས་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་རྟོགས་དང་། ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཀླད་

གནས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག

frostbite  xx གངས་ཕིད།  = ིགངས་རི་དང་འཁྱགས་རོམ་སོགས་ཀྱི་གྲང་ངར་གྱིས་མཛུབ་མོ་

སོགས་ལུས་ཀྱི་དབང་པོར་ཁྲག་རྒྱུན་འགགས་ཏེ་བྱུང་བའི་རྨས་སྐྱོན།

fructose  chem ཤིང་འབྲས་མངར་ཆ།  = ཤིང་འབྲས་མངར་མོ་དང་སྦྲང་རྩིའི་ནང་ཡོད་པའི་

མངར་ཆ།

frustum of cone  math སྙུང་གཟུགས་བཅད་མ།  = སྙུང་གཟུགས་ཤིག་གི་མའམ་གཞི་

དང་། དེའི་རྐེད་མཚམས་གང་ཞིག་ལ་མཉམ་འགྲོ་ངོས་སྙོམས་ཡིན་པའི་མཚམས་ནས་འཕྲེད་

དུ་བཅད་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནི་སྙུང་གཟུགས་དང་ཆ་ཤས་གཞན་དེ་ལ་ཟེར།

fuel  mech བུད་རྫས། = ནུས་པ་དང་ཚ་དྲོད་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྫས་གང་

རུང་སྟེ། དཔེར་ན། རྡོ་སྣུམ་གར་མ་དང་། རྡོ་སོལ། རང་བྱུང་རླངས་རྫས། ཡུ་རེ་ནི་ཡམ། སྐྱེ་དངོས་

ཕུང་པོ། ཡང་རླུང་ལྟ་བུའོ།
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fuel cap  mech བུད་ཁེབས།	བུད་རྫས་ཁ་གཅོད།	= བུད་རྫས་ཀྱི་མཛོད་ལ་མཐུད་ཡོད་པའི་སྦུག་

མདོང་སྟེང་གི་ཐོན་སོའ་ིཁེབས་ཤིག

fuel gauge  mech བུད་ཁ། = ཚོད་འཛིན་ངོས་བྱང་ངམ་དཀྱིལ་སྟེགས་སུ་ཡོད་པའི་བུད་རྫས་

མཛོད་དུ་བུད་རྫས་ཇི་ཡོད་བརྡ་མཚོན་སྟོན་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

fuel indicator  mech བུད་བརྡ། = བུད་རྫས་མཛོད་ནང་ལྡིང་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་སྦྲེལ་ཏེ་

གནས་ཡོད་པའི་ཁབ་མདའ་ལྡན་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེས་བུད་རྫས་མཛོད་ནང་བུད་རྫས་ཇི་

ལྷག་སྟོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

fuel injector  mech བུད་སྣུམ་གཏོར་མདའ། = གློག་རྡུལ་རེག་ཆས་ཀྱི་བརྡ་ལ་ལྡོག་ཤུགས་སྤྲོད་

ཆེད་ཁྱོན་འབོར་རན་པའི་ཌི་ཛལ་ལམ། རྡོ་སྣུམ་ཡོང་སོའ་ིབུ་གར་འབར་སྦུག་གི་ནང་ལ་ཐད་ཀར་

རམ་འབར་སྦུག་ཆུང་བར་གཏོར་བའི་དམིགས་བསལ་ཐོན་སོ་ཞིག

fuel supply system  mech	བུད་རྫས་མཁོ་སྤྲོད་མ་ལག	བུད་སྤྲོད་མ་ལག	= མོ་ཊ་གཏོང་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚོགས་སྐོང་ཆེད། འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་འབོར་ཚད་

ཏག་ཏག་ཅིག་ལ་བུད་རྫས་འདྲེན་གཏོང་དང་། གཙང་བཟོ། གསོག་འཇོག་བཅས་བྱེད་པའི་མ་ལག

fuel tank  mech བུད་མཛོད། = ཕལ་ཆེ་བ་མོ་ཊའི་ཟོག་སྒྲོམ་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་མོ་ཊའི་བུད་རྫས་

འཚོག་པར་བྱེད་པའི་གསོག་མཛོད། 

fugitive  pol ༡། བྲོས་བོལ་བ།  =  ཁྲིམས་གཏུགས་དང་། བཙོན་ཁང་། དེ་བཞིན་བཟོད་སོམ་མི་

ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་གཡོལ་ཏེ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་མཁན་གྱི་མི།  ༢། བྲོས་བོལ་གྱི། = 

ཡུལ་གཞན་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བའི།

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་རྐེན་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།

fumarole  geog རླངས་སྲུབས། = མེ་རིའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རླངས་པ་དང་ཚ་རླངས་ཕྱིར་ཐོན་

སའི་སྲུབས་ཁ།

fumitory  bot ས་རླངས་མེ་ཏོག = མེ་ཏོག་ཟིང་སྐྱ་ཅན་གྱི་སྔོ་སྨན་ཞིག

functional brain imaging  neurosci. ཀླད་པའི་བེད་ལས་གློག་པར། = ཀླད་པའམ་དབང་

རྩས་བྱ་བ་འདྲ་མིན་བྱེད་བཞིན་པ་བསྟན་པའི་པར་རིས། པར་རིས་འདི་དག་ལ་བལྟས་ནས་ཀླད་
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གནས་བྱེ་བྲག་སོ་སོས་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཐུན་མིན་གྱི་བྱ་བ་གང་བྱེད་མིན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ།

functional group  biol ལས་སྡེ་(རུ་ཚོགས།)	འདུས་རྫས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་བཀོད་དབྱིབས་དང་

ཁྱད་ཆོས་རྣམས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས་ཤིག་གི་ཡང་རླུང་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གམ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྡེ་ཁག་ཅིག

functional magnetic resonance imaging  neurosci. ལས་གསལ་ཁབ་ལེན་མཉམ་

འདར་པར་ལེན། = དབང་རྩའི་བྱེད་ལས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་

ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟག་པའི་ཕྱིར་དུ། ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁབ་ལེན་གྱི་ར་བ་སྤྱད་ནས་ཀླད་པར་

པར་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཤིག

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་སེར་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 particle  = elementary particle ལ་ལྟོས།

fundamental principles  phil གཞི་རྩའི་ལ་གྲུབ།  = བདེན་པའི་གནས་ལུགས་གཞན་རྣམས་

བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཞི་རྩ་བཟུང་སའི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་སོགས།

fundamentalism  phil མཁེགས་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་འབོར་འདུ་འགོད།  = དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་

ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བྱེད་སོ།

fungi  bot ཧམ་སྤུ།  = གཙོ་བོ་དྲོད་གཤེར་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་གཞན་གྱི་སྟེང་ཆགས་པའི་སྔོ་ཧམ་

ལྗང་ཁུ།

fungicide  bot ཧམ་འཇོམས། = ཧམ་སྤུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་རྫས་སྦྱོར་ཞིག

fungus  = fungi ལ་ལྟོས།
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funsultant  com སྤྲོ་སྣང་སློབ་སྟོན་པ།  = ཀམ་པ་ཎི་ཇི་ལྟར་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་ལས་ཡུལ་ཞིག་བཟོ་

དགོས་སྐོར་སློབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

fur baby  xx གཅེས་ཉར་སྤུ་ཕྲུག  = གང་ཟག་ཅིག་གིས་གཅེས་ཉར་བྱེད་པའི་ཁྱི་དང་ཞི་མི་

སོགས་སྤུ་ཡོད་པའི་སྲོག་ཆགས།

furnace  xx ཁོ་ཐབ།	ཞུན་ཐབ།	= ནང་དུ་བླུགས་པའི་དངོས་རྫས་ལྕགས་རིགས་སོགས་ཚ་ཚད་ཧ་

ཅང་མཐོ་བས་ཞུ་བའམ་སྲེག་སའི་ཁྲོ་ཐབ།

fusiform face area  neurosci. ཕང་དབིབས་གདོང་གཞི། = མཚོ་རྟ་མའི་སྟེང་ཕྱོགས་མུར་

གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་ནང་ངོས་ཕྱི་ཤུན་དུ་ཡོད་ལ། ཀླད་པའི་ཕྱེད་གོ་ལ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ཁྱོན་ཅུང་

ཆེ་བ་ཡོད་པའི་མིའི་ངོ་གདོང་དང་། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ངོས་འཛིན་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་ཀླད་པའི་

གནས་སམ་ཆ་ཤས།

fusiform root  bot ཕང་དབིབས།  = 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།

gaffe  adm སྔོ་ལོ་འཕར་བ།  = སྤྱོད་ངན་བྱས་ནས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་བའི་དོན།

gaffer  mech གློག་ལས་འགོ་པ། = བརྙན་འཕྲིན་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་ཚན་པ་ཞིག་གི་གློག་

ལས་དོ་དམ་གྱི་འགོ་གཙོ།

gag order  law	 སྨྲ་འགོག་བཀའ་རྒྱ།	 གླེང་སློང་བཀག་རྒྱ།	= ཁྲིམས་ཁང་ནང་གྱོད་ཞིབ་བྱེད་

བཞིན་པའི་གནད་དོན་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསར་འགྱུར་སྤེལ་བའམ། མང་ཚོགས་ནང་གླེང་

སློང་འདྲ་མིན་བྱ་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག

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

galactose  chem དྲུག་ལྡན་མངར་རྫས། = ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་ཐུབ་པ་དང་ཀར་བོན་དྲུག་ཡོད་

པའི་མངར་རྫས།

galaxy  astron,phys དགུ་ཚིགས་སྐ་མོ།  = སྐར་ཚོགས་ས་ཡ་མང་པོ་འདུས་པ་ནམ་མཁའི་འཕྲེད་

ལམ་དུ་སྐྱ་ལྷམ་མེར་སྣང་བའི་མ་ལག

gall bladder  anat མཁིས་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་རགས།  = དཔའ་ངར་དང༌། སྙིང་སྟོབས་



314gallium

ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་སོ་ནས་དམག་འཐབ་སོགས་སུ་དཔའ་རྟུལ་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་

གནང་རྒྱུའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བྱ་དགའ།

gallium  chem གེ་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

galoshes  xx ལྷམ་ཤུབས། = ཆར་པའམ་གངས་འགོག་ཆེད་དུ་ལྷམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་གྱོན་རྒྱུའི་

འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ལྷམ།

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

game changer  soc ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་བེད།  = ད་ལྟའི་བྱེད་སྟངས་དང་བསམ་ཚུལ་ལ་གལ་གནད་

ཆེ་བའི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་དང་། བསམ་བློ། དོན་རྐྱེན་སོགས།

gamete  biol སྡེབ་རྡུལ། = ཕོ་མོ་སོ་སོའ་ིམཚན་མའི་ཆ་ཤས་ནང་གནས་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་

གྱི་ཕྲ་ཕུང་། འདིར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ལྟར་མིན་པར་ཚོན་རྫས་གྲངས་ཕྱེད་ལས་མེད་སྟབས། 

རྗེས་སོར་ཁམས་འདྲེས་སྦྱོར་སྐབས་ཚོན་རྫས་གྲངས་ཆ་ཚང་བའི་ཕྲ་ཕུང་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་

འགྲུབ་ཐུབ།

gamma-ray burst  phys གཱ་མའི་འོད་ཟེར་འབར་གས།  = ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་བར་སྣང་གི་

དངོས་གཟུགས་ནས་བྱུང་བའི་གཱ་མའི་འགྱེད་འཕྲོ་ཤིན་ཏུ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་ཡུན་ཚད་ཐུང་བའི་

འབར་གས་ཤིག

gang  adm,pol ཤོག་ཁ། = ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བྱ་བའི་རིགས་མཉམ་དུ་

སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག

ganglion  neurosci. རྩ་འདུས། = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཤིག

garage  xx ༡། མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་། =  མོ་ཊ་འཇོག་སའི་ཁང་པ་ཞིག  ༢། མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་ཁང་། 

= མོ་ཊའི་བཟོ་བཅོས་སམ་ཞབས་ཞུ་བྱ་ཡུལ་དང་བུད་རྫས་བཙོང་ཡུལ་ཞིག

garage jack  mech མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་གི་འགྱོག་རེན། =  མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཆེ་བའི་གཤེར་ཤེད་ཅན་གྱི་འགྱོག་རྟེན་ཞིག

gardenia  bot བཙོད་ཤིང་། =  དྲི་ཞིམ་གྱི་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་ཅི་རུང་ཞིག་གམ། མེ་ཏོག་དེ་རིགས་

སྐྱེ་སའི་ཤིང་ཕྲན་ཞིག

garlic  bot སོག་པ།	 སོག་སྐ།	  = སོག་སྐྱ་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་ཙོང་སོག་

རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་དཀར་པོ་ཤ་རྒྱུ་ཅན་སྐྱི་ལྤགས་དམར་སྐྱ་སྲབ་པོས་
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བཏུམས་པ། ལྷུའམ་སོག་སོ་ ༦ ནས་ ༣༥ ཙམ་འཁོར་སྐྱེས་འབྱར་བ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང། རེས་འགའ་

ལྷུ་མེད་ཅིང་རྡོག་པོ་གཅིག་རང་ཅན་ཆིག་སོག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ལ། སྡོང་པོ་རྐང་ཕྲ་ལ་འདྲོང་བའི་

རྩེར་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཙོང་གི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་ཡོད།

garner  adm མཁོ་སྒྲུབ།  = འབད་པ་ཆེན་པོས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཐབས་

བྱེད་པ།

garrison  mil རྫོང་སར། =  གྲོང་སྡེའམ་རྫོང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེར་གནས་བཅས་པའི་དམག་

དཔུང་།

gas  phy,chem རླངས་གཟུགས། =  གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཐིགས་པ་ཆུང་ངུའམ་རྡུལ་མེད་པའི་རླངས་

པ་ཞིག་སྟེ། དངོས་ཁམས་རིག་པར་འདི་ནི་གཤེར་གཟུགས་སམ་སྲ་གཟུགས་དང་མི་འདྲ་བར་མུ་

མཐའ་མེད་པ་རྒྱ་སྐྱེད་ཐུབ་པའི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཡོད་པའི་རྫས་ཤིག་ཡིན།

gas law  phys རླངས་གཟུགས་ཀི་ངེས་སོལ། = རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ངེས་སྲོལ་ཞིག དཔེར་ན། བོ་ལེའི་ཡི་ངེས་སྲོལ་དང་ཅཱལ་སེའི་ངེས་སྲོལ་

ལྟ་བུ།

gas range  xx རླངས་ཐབ། = ཐབ་མིག་དང་། སོལ་རླངས་འགྲོ་སའི་མེ་ཁུང་གི་མཁོ་ཆས་བསྒྲིགས་

པའི་བཟའ་བཅའ་གཡོ་སྦྱོར་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

gasket  mech མཐུད་བཙང་། = ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ངོས་ལེབ་མོ་གཉིས་མཐུད་མཚམས་ནས་སྣུམ་

དང་། རླུང་། རླངས་པ་འགོག་བྱེད་འགྱིག་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་བར་འཚངས།

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

gastrulation  biol སྦྲུམ་སིང་རིམ་པ་དང་པོ། = འཕེལ་བཞིན་པའི་སྦྲུམ་སྲིང་ལ་སྟེང་རིམ་ཁྱད་

པར་བ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ཕྱིས་སུ་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་སོ་སོར་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་འགྱུར་

ལྡོག་གི་རིམ་པ།

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་
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རྡུལ་བརྗེ་ལེན་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་སྟངས་ཤིག

gault  geog ས་ལུད་ཆགས་རིམ། =  ཨིན་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་དུས་རབས་བར་མ་ནས་རིམ་པར་

ས་འོག་གི་འདམ་རྫབ་ལུད་དུ་འགྱུར་བའི་ཆགས་རིམ།

gay  soc,ca སྐེས་པ་མཐུན་འཁིག  = སྐྱེས་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

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

gear  mech སོ་འཁོར། = མཐའ་སྐོར་དུ་སོ་དབྱིབས་ལྡན་པའི་འཁོར་ལོའ་ིདབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་

འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལྷུ་ལག་ཅིག་སྟེ། དེ་འདྲ་བའི་སོ་ཅན་གཅིག་གིས་སོ་ཅན་གཞན་དང་སོ་ཁ་ཕན་

ཚུན་སྦྲེལ་བའི་སོ་ནས་ནུས་ཤུགས་རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

gear box  mech སོ་འཁོར་སམ་ཆུང་། = ནུས་སྐྱེད་འཁོར་མདའ་དང་། སོ་འཁོར་མ་ལག ནུས་

འདྲེན་འཁོར་མདའ། བཅས་འདུས་ཤིང་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་འཁོར་ཤུགས་མང་དུ་གཏོང་བའི་

འཁོར་སྦྲེལ་ནང་གི་ཡོ་བྱད་ཅིག

gear lever  mech སོ་འཁོར་ལག་ཀྲབ། = ཁ་ལོ་བས་འདྲེན་ཆས་ཀྱི་སོ་འཁོར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་ཆེད་

ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

gecko  zool འབར་རྨིགས། = ཡུལ་དྲོ་སར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་རྐང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྨིགས་པ་ཆུང་

རིགས་ཤིག

gemini  astrol འཁིག་པ།  = དུས་སྦྱོར་གསུམ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

གསུམ་པ།

gender gap  soc	རགས་ཀི་བར་ཁྱད།	ཕོ་མོའ་ིབར་ཁྱད།	 = ཕོ་མོ་གཉིས་དབར་སྤྱོད་ལམ་དང་

ལྟ་གྲུབ་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་མངོན་གསལ་ཞིག

gene  boil རིགས་རྫས། རིགས་རྒྱུན་ས་བོན།	= བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དུ་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱུད་འདྲེན་

བྱེད་པའི་གཞི་རྫས།

gene flow  biol རིགས་རྫས་རྒྱུ་བ། = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་འདྲེས་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་

རིགས་རྫས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའམ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བ།

genealogist  ca མི་རྒྱུད་རིག་པ་བ། = ཁྱིམ་རྒྱུད་དམ། མི་རྒྱུད་འཕེལ་རིམ་འཚོལ་ཞིབ་

བྱེད་མཁན།

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།
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general  mil དམག་སྤྱི།  = དམག་གི་ལས་སྣེའི་ཁོངས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་

པའི་དམག་དཔོན་གྱི་མཚན་གནས།

general anesthesia  med ཡོངས་སྦིད།	ཤི་སན།	= ལུས་ཡོངས་རྫོགས་སྦྲིད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཤེས་ཚོར་མེད་པར་གྱུར་བའི་སྦྲིད་སྨན་གཏོང་ཐབས།

general anti avoidance rule (GAAR)  law གཡོལ་འགོག་སྤྱི་ཁིམས།  = 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་རྫོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་དང༌། 

དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས། དམག་འཐབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདྲ་མིན་ཐོག་གྲོས་

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 form  math སྤྱི་རྣམ། = སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་བརྗོད་དམ་གྲངས་རྩིས་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་བསྟན་

དོན་ཞིག

general fund  com,econ ༡། རྒྱུན་གོན་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་སོ་ཁག་འདུས་པའི་དངུལ་འབབ། ༢། 

མ་ཤེར་ཐེབས་རྩ།  = ཚོང་གི་མ་ཤེར་རྣམས་ཚོང་པ་སེར་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་
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དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་བསལ་རྒྱུའི་སླད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་གང་ཟག་སུ་རུང་ནས་ཚོགས་བཅར་དགོས་

པའི་འདུ་འཛོམས།

general proposal  adm སྤྱིར་བཏང་གོས་གཞི།  = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་རེ་གཉིས་སམ། གང་

ཟག་སེར་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་ལོས་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༌།

generalisation  math	སྤྱི་འགེ།	རིགས་འགེ།	= དམིགས་བསལ་དོན་གནད་གཅིག་ནས་ཡོངས་

ཁྱབ་བམ་ཡོད་སྲིད་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་གི་བར་དུ་ཁྱབ་པའི་རྗེས་དཔག་གི་འགྲོ་ལུགས་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཚུལ།

generalised equation  math སྤྱི་བསྒྲེས་མཉམ་བ། = ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་ཨང་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་

དོན་ཞིག་སྟེ། སྤྱི་བསྒྲེས་ཀྱི་ངོ་བོ། ཚད་མ། རྗེས་དཔག་སོགས་ལ་གོ། དམིགས་བསལ་གནད་དོན་

གཅིག་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཞིག་གམ་བྱེ་བྲག་གི་བརྗོད་པ་ལས་སྤྱིའི་མཇུག་སྡོམ་ཞིག་

རྗེས་སུ་དཔག་པ།

generalized epilepsy  med ཡོངས་ཁྱབ་བརྒྱལ་གཟེར། = ནད་རྟགས་སུ་དྲན་མེད་འགྱུར་

བར་བྱེད་པ་དང་འདར་སིག་རྒྱག་པ་སོགས་ལྡན་པའི་བརྒྱལ་གཟེར་གྱི་རིགས་ཤིག

generation  biol རྡུལ་རབས།	ཕི་རབས།	= མཐུད་འགྱུར་ཞིག་གི་ནང་སྡེ་ཁག་སྔ་མ་ཞིག་ནས་

བྱུང་བའི་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་སྡེ་ཁག་གསར་པ་དག

generator  mech སྐམ་གློག་འཕྲུལ་འཁོར། སྐམ་གློག =  ཆུ་དང་རླུང་། ཡང་ན་བུད་རྫས་བེད་
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སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཕྲུལ་ནུས་རྣམས་གློག་ནུས་སུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་སམ་ཡོ་

ཆས་ཤིག

genetic drift  biol རིགས་རྫས་འཕོ་ལྡིང་། = རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་ཡིན་

པར་ངེས་མེད་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་སྐུལ་བར་འདོད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་

རིགས་རྫས་ཤིག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ལ་བྱུང་བའི་འཕེལ་འགྲིབ།

genetic engineering  biol རིགས་རྫས་བཅོས་སྒྱུར། = སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་ནང་ཁྱད་ཆོས་

གསར་པ་སྤེལ་བའམ། ཡང་ན་སྤྲི་དཀར་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་དངོས་རྫས་སྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་རིགས་རྫས་ཀྱི་ངོ་

འདྲ་སྤེལ་སྐྲུན་དང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཚན་རིག

genetic shuffling  biol རིགས་རྫས་བསྐར་དཀྲུག = ཐོག་མའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལ་བསྐྱར་

དཀྲུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་རིགས་རྫས་ཀྱི་གོ་རིམ་གསར་པ་བསྐྲུན་པའི་རིམ་པ། འདི་ལྟར་བྱས་པ་

བརྒྱུད་མཐར་མཁོ་ངེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འཚོལ་ཐུབ།

genetically engineered food  biol རིགས་རྫས་བཅོས་སྒྱུར་བཟའ་བཅའ། རིགས་བཅོས་

ཟས་རིགས། = ཆེས་ཉེ་དུས་ཀྱི་འདུས་རྡུལ་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ཚན་རྩལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས། འབྲུ་

རིགས་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྫས་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་མི་དང་དུད་འགྲོའ་ིདགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་

སྐྲུན་པའི་སྟོན་ཐོག

genetics  biol རིགས་རྫས་རིག་པ། = རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

ཁྲོད་རིགས་རྫས་རྒྱུད་གཏོང་བྱེད་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་འཛིན་བྱུང་བའི་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་

རིགས་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་གྲུབ་ཆ་ལ་བརྟག་པའི་ཚན་རིག

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་སོ་ནས་གསོད་ཚུལ།

genome  boil ལྗིད་ནོམ། = སྲོག་ཆགས་ཤིག་ལ་རང་གི་ཕ་མ་ནས་བྱུང་བའི་རིགས་རྫས་སྤྱིའི་

གནས་ཚུལ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚོན་རྫས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་དེ་དག་གིས་འཁུར་བའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་སོ།

genotype  biol རིགས་རྫས་གྲུབ་ཆ། = སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཐ་

དད་དུ་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཆགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

gentiana sino-ornata  bot སྤང་རྒྱན་ཁ་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།
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genuine signature  adm མཚན་རགས་ངོ་མ།  = གཞན་གྱིས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་དོ་

བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱབས་པའི་མིང་རྟགས།

genus  biol རིགས་ཚན།	རྒྱུད།	= རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་སྡེ་ཁག་སོ་

སོར་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའི་སྐབས། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་སྡེ་གཅིག་གམ་གཅིག་ལས་མང་བ་ལྡན་

པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག

geoboard  math དབིབས་པང་།  = ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། མཐའ་འཁོར་རིང་

ཚད། རྒྱ་ཁྱོན་སོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལེབ་མོ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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་རེན་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།

geodetic line  geog ས་གཞལ་མདའ་ཐིག = གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་གནས་གཉིས་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག་

ཐུང་ཤོས་ཀྱི་ཚད་ཐིག

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།

geography  geog ས་ཁམས་རིག་པ། = ས་བབས་དང་། གནམ་གཤིས། རྩི་ཤིང་། ས་གཞི་ལ་

སོགས་པའི་སའི་གོ་ལའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

geologist  geol ས་ཁམས་རིག་པ་བ། = སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་དང་། དབྱིབས་བཀོད། བྱུང་རབས། 

འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ལ་མཁས་པའི་ཚན་རིག་པ།

geology  geol ས་གཤིས་རིག་པ། =  སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་དང་། དབྱིབས་བཀོད། བྱུང་རབས། 

འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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་དཔད་རིག  = སའི་གོ་ལར་ལྡན་པའི་ཁབ་ལེན་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ། 

geomatics  geog ས་ངོས་རིག་པ། ས་ངོས་དཔད་རིག	=  རྩིས་ཀྱི་ལམ་ནས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་

གནས་བསྡུས་དཔྱད་གཞིའི་རིག་པ།

geometry  math དབིབས་རྩིས་རིག་པ། = ཚེག་དང་། ཐིག གུག་དབྱིབས། ངོས་དབྱིབས་བཅས་
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ཀྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་དང་། ཁྱད་ཆོས། དེ་བཞིན་དེ་དག་གི་འཇལ་ཚད་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་གྲངས་རྩིས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

geometry box  math དབིབས་ཆས་སམ།  = དབྱིབས་འབྲི་བའི་ཡོ་བྱད་ཁག་གི་བླུགས་སྣོད་

སམ་ཞིག་ལ་ཟེར།

geopolitics  pol ཡུལ་བབས་སིད་བྱུས།  = ས་བབས་ཆགས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་པའི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་སྟངས།

geothermal energy  phys ས་འོག་དོད་ཀི་ནུས་པ།	ས་འོག་ཆུ་དོད།	 = ས་འོག་ཏུ་འཁོར་རྒྱུག་

བྱེད་བཞིན་པའི་ཆུ་ཚ་པོ་ལས་ཐོབ་པའི་དྲོད་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ནུས་པ།

geotropism  bot འཐེན་ཤུགས་མཐུན་སྐེས། = གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རྩི་ཤིང་

སྐྱེ་ཚུལ།

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

germ cell  biol ས་བོན་ཕྲ་ཕུང་། = ཁམས་དཀར་དམར་གང་རུང་ངམ་དེ་དག་གི་གྲུབ་བྱེད་

ཕྲ་ཕུང་།

germanium  chem ཇར་མཱ་ནི་ཡམ། = དྭངས་ཤིང་མཉེན་པའི་ཁམས་རྫས་ལྕགས་རིགས་ཤིག

gerontocracy  soc རྒན་པོའ་ིལམ་ལུགས། = དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་དབང་ཚད་ལྡན་

པའི་རྒན་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས།

gestation   physiol མངལ་གྱི་གནས་སྐབས།  = ཐོག་མར་མངལ་ཆགས་པ་ནས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་

བར་གྱི་དུས་ཡུན།

gesture  xx སྟངས་སྟབས།  = སྤྱིར་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་ལག་པའམ་མགོ་

བོའ་ིའགུལ་སྟབས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ལམ་གོ་དོན་ཞིག་སྟོན་པའམ་སྟོན་པར་བྱེད་སྟངས།

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།

giantism  med རྒྱས་སྟོབས། = རྒྱུན་ལྡན་ལས་གཟུགས་རིང་བ་དང་། སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ། གཟུགས་

སྟོབས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་སམ་ཁྱད་ཆོས།

gibbon  xx མི་རྒོད་ལག་རིང་། མི་རྒོད་ཇིབ་བོན། = ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནགས་གསེབ་ཏུ་གནས་སྡོད་

བྱེད་པའི་མི་རྒོད་གཟུགས་ཆུང་ལ་ལག་ངར་རིང་བ་ཞིག

gibbous moon  phys ནོག་ཟླ་བ། = ཟླ་བ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའ་ིགནས་སྐབས་གཉིས་པོ་གང་རུང་
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གི་སྐབས་སུ། ཟླ་བའི་ཆ་ཕྱེད་ཀ་ལས་མང་བར་འོད་སྣང་འཕྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ལ་གོ།

gibbous moon type  astrol,astron ཟླ་བ་ཉ་གང་ལ་ཁད་ཀི་དབིབས།  = ཚེས་ ༡༢། ༡༣ ཙམ་

གྱི་ཟླ་བའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ།

gift tax  econ སྐེས་ཁལ།  = གཞན་ལ་ཅ་དངོས་དང༌། ས་ཞིང༌། རྒྱུ་ནོར་སོགས་ལེགས་སྐྱེས་སམ་

ལག་རྟགས་སུ་སྤྲོད་སྐབས་དེ་དག་གི་རིན་གོང་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགེལ་རྒྱུའི་དཔྱ་ཁྲལ།

gift voucher  com སྐེས་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།

gigolo  soc ཟུར་ཕོ།  = བུད་མེད་ལོ་རྒན་དང་འབྱོར་ལྡན་མ་དག་ལ་འདོད་པ་སྤྱོད་རོགས་དང་། 

ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ནས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་དངུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་པ།

ginger  bot ས་སྨུག  = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་ས་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་རེ་མོས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་བྱེད།

gingivae  anat སི་རྙིལ།  = སོའ་ིརྒྱབ་མདུན་གྱི་ཤ

gingivitis  med སོ་རྙིལ་གཉན་ཚད།  = སོ་རྩའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་རྙིལ་གྱི་གཉན་ཁ་རྒྱས་

པའི་ནད་ཅིག

glabella  anat སིན་དབྲག  = སྨིན་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་བར་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང༌།

gland  biol རྨེན་བུ། = རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་པོའི་ནང་དགོས་པ་འདྲ་མིན་ཆེད། གཤེར་

རྫས་སྣ་ཚོགས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཤིག

glans penis  anat དཀྲེ།  = ཕོ་མཚན་གྱི་མགོའམ་ཏོག་གི་མིང།

glasnost  adm,pol མང་ཚོགས་གུ་ཡངས།	གུ་ཡངས་སིད་ཇུས།	= གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

གིས་གུ་ཡངས་དང་། གྲོས་བསྡུར། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་

འགན་ལེན་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས།

glial cell  neurosci. འབར་སྐི་ཕྲ་ཕུང་། = དབུས་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཕུང་གྲུབ་ལ་རམ་འདེགས་

བྱེད་པའི་ཡན་ལག་གྱེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་དང་ཐག་རན་དྲ་བ་ཕྲ་མོ་ཞིག

gliomas  neurosci. སྤྱིན་སྐི་རྩ་སྐྲན། = མིག་གི་དྲ་སྐྱི་དང་། ཀླད་པ། སྙིང་། དབང་རྩའི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་

ཕྲན་གྱི་ཕྱིར་གཡོགས་པའི་བད་རྩི་བཅས་ཀྱི་ནང་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། སྐབས་འགར་སྣ་བུག་གི་ནང་
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དུ་ཡང་བྱུང་བའི་སྐྲན་ནད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུས་རྫས་ལས་

དྲངས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག 

glitch  xx ༡། གློག་འཕྱུར།  = དོན་མེད་དུ་གློག་ཤུགས་གློ་བུར་དུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཚུལ།  ༢། སྐོན་ཆ་

སྣེ་སེལ། སྐོན་ཆུང་། = འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བའི་སྐྱོན་

ཆག་ཆུང་ཙག་ཅིག

global warming  environ གོ་ལའི་ཚ་དོད་འཕེལ་བ།  = མཁའ་དབྱིངས་ལྗང་ཁང་གི་རྐྱེན་

ལས་འཛམ་གླིང་ཧིལ་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།

globalization  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་འགེལ།  = 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་སྟར་ཆགས་སུ་བཀོད་པའི་

རེའུ་མིག

glossopharyngeal nerve  anat གེ་ལེའི་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༌།

glovebox  mech ལག་སམ། = འགྲུལ་པའི་མདུན་གྱི་འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་དུ་དངོས་པོ་ཆུང་

ངུའི་རིགས་འཇོག་ས་སོ་ལྕགས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བཅད་མིག་ཆུང་ངུ་ཞིག

glucose  chem མངར་རྫས།  = ཤིང་འབྲས་དང་སྦྲང་རྩི། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་བཅས་ཀྱི་ནང་རང་

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།

gnu  xx གནུ། = ཨཕྲི་ཀའི་ཡུལ་གྱི་རི་དྭགས་བ་ལང་འདྲ་བའི་གཙོད་ཀྱི་རིགས་ཤིག

godetia  bot མེ་ཏོག་གོ་ཌི་ཤི་ཡ། = བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གྱི་ལི་ཤིའི་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་ཧར་

པོ་ཅན་ཞིག

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 digger  soc ཉེ་འབྲེལ་ཁ་བསླུས་པ།  = རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཁེ་བཟང་རག་ཐབས་ཁོ་ནར་བརྔམས་ཏེ། 

གཞན་དང་མཉམ་དུ་དགའ་ཉེའི་འབྲེལ་བ་བཟོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག
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gold exchange standard  com,econ གསེར་སྒྱུར་འཛའ་ཐང༌།  = བི་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 rush  soc གསེར་རེས་སྡེབ་རྒྱུག  = གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་ཐོན་སའམ། དངུལ་ཡོང་ཐབས་

གསར་པའི་ཕྱོགས་སུ་གློ་བུར་ཧོལ་རྒྱུག་བྱེད་སྟངས།

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་འགིག  = ལས་བདག་གི་རེ་འདུན་ལྟར་ལས་མི་ཞིག་ལ་

དངུལ་དངོས་གུན་གསབ་སྤྲད་དེ་རྒས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་མོལ་འགྲིག་འཇགས།

golden jubilee  adm ལྔ་བཅུའི་དུས་དན། = ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།

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།

golf  sport གོལྥ། = གསིང་ཐང་དུ་རྩེ་བའི་རྩེད་མོའ་ིབྱེ་བྲག་ཅིག་སྟེ། དབྱུག་གུས་ཕོ་ལོང་ཆུང་

ངུ་ཞིག་ལ་བརྡེགས་ཏེ་རྩེད་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་ཁུང་བུ་ ༩ འམ་ ༡༨ ནང་འཛུད་ཐབས་བྱེད་པའི་

རྩེད་རིགས།

golgi apparatus  biol སོལ་གཟུགས་ཕྲ་མོ། = བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་དོན་དུ་སྤྲི་དཀར་

རྣམས་ཉར་ཚགས་དང་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ཏེ། དེ་དག་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་གཞན་དུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཆེད་དུ་

སྟ་གོན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉིང་འཐུམ་ཕྲ་ཕུང་ནང་ཡོད་པའི་དབང་ཕྲ་ཞིག

gonad  biol བསམ་བསེའུ། = ཁམས་དཀར་དམར་གང་རུང་སྐྲུན་མཁན་གྱི་དབང་པོ་སྟེ། ཕོའ་ིསོང་

འབྲས་དང་མོའ་ིབུ་སྣོད་གང་རུང་།

good conduct  psycho སྤྱོད་བཟང༌།  = སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱངས་པའམ། སྤྱོད་ལམ་

ལེགས་པའི་རང་བཞིན།

good faith  adm བཟང་པོ་བོས་འགེལ།  = དམིགས་ཡུལ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དྲང་བའི་ངང་

རྒྱུད་ལྡན་ཞིང༌། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་གནས་དང༌། ལས་འགན། ཐོབ་ཐང་ཐད་

ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་བློ་སྤོབས།

goodness of fit  math རན་འཚམས་ལེགས་ཚད། = རན་འཚམས་དེ་ལེགས་པའི་གྲས་སུ་བརྩི་

ཡི་ཡོད། དེ་ཡང་ཟློས་ཕྱོད་དངོས་དང་སྔོན་དཔག་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ཁྱད་སྟབས་བདེ་བའི་
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དཔེ་གཞིའི་འཕར་ཆག་གི་ཁྱད་ཆོས་ནས་བགྲང་གི་ཡོད།

goods and services tax (GST)  com,econ དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་དཔ་ཁལ།	  = 

རྒྱལ་ཡོངས་སུ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁྲལ་འབབ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགྲོ་སྟངས།

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།

goose bumbs  med འཁྱག་འབུར། ཕྲུམ་སེར་ཁྱེར།  = གྲང་ངར་རམ། འཇིགས་སྣང་ངམ། གློ་

བུར་གྱི་བློ་འཚབ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་གཞི་རྟེན་སྦྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་དག་འཁུམས་

པ་ལས་ཡུད་ཙམ་ཐོན་པའི་སྲིན་ཐོར།

goshawk  ornith ངུར་གླག = གཤོག་སྒྲོ་ཞེང་ཆེ་ལ་སོར་དབྱིབས་ཅན་དང་། མཇུག་སྒྲོ་རིང་བའི་

ངུར་ཟན་བྱ་གླག་གི་རིགས་ཤིག

gouache  xx ཚི་ཚོན།	སྤྱིན་ཚོན་གཏོང་ཐབས།	= ཕྱི་ནང་མི་གསལ་བའི་ཆུ་ཚོན་ལ་སྤྱིན་བསྲེས་

པའི་རྩིའམ། ཚོན་རྩི་གཏོང་ཐབས་ཤིག

governance  adm,pol སིད་དབང་སྐོང་ཚུལ།  = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་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་ཕོྱགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་རྟོག་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་མི་

དུ་མ་ལས་འདུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག

government  adm,pol གཞུང༌།	 སིད་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་
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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།	སི་ཞུའི་ལས་བེད།	 = 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་སྐྱོང་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་

གསར་ཤོག་དང༌། གསར་འགྱུར་རྒྱུ་ལམ་གཞན།

government regulations  law གཞུང་གི་བཅད་ཁིམས།  = 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 school  adm,edu གཞུང་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། = སེར་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་

མ་ཡིན་པར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྩ་འཛུགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

སློབ་གྲྭ།

government service  adm གཞུང་གི་སི་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་བོལ་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་སིད་སྐོང༌།  = 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་
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ཁང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལྟ་སྐྱོང་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 (ཁིམས་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། 

༢། com རིམ་པ།  = ཅ་དངོས་དང་བཟའ་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་ཁལ་འབབ།	རིམ་ཁལ།	  = 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།

grading system  edu རིམ་འཇལ་ལམ་ལུགས།  = གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། 

ཤེས་ཚད་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚད་འཇལ་བའི་གནས་རིམ་སྤྲོད་སྲོལ་ཞིག

graduand  edu སློབ་མཐར་ཉེ་བ།  = གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་མཐོ་སློབ་གང་རུང་ཞིག་

ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ལག་ཁྱེར་འཐོབ་ལ་ཉེ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

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་སོ་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

grammalogue  xx མཚོན་ཡིག	 རགས་ཡིག	=  ཚིག་དོན་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་
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འབྲི་ཚུལ།

grammarian  lit,ling བརྡ་སྤྲོད་སྨྲ་བ།  = བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་གང་ཟག

grampus  zool ཉ་ཆེན་གམ་པ། = སྣ་རྡུམ་ལ་རྐྱལ་ལག་ཐུང་ཞིང་། གཤོག་པ་མཐོ་བའི་ཉ་ཀླུ་མོ་སྣ་

རིང་རིགས་ཀྱི་ཐལ་མདོག་ཅན་གྱི་ཉ་ཞིག

granary  com འབྲུ་མཛོད།  = འབྲུ་རིགས་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཚོང་འགྲེམས་དང༌། བེད་སྤྱད་ཀྱི་

ཆེད་གསོག་ཉར་བྱེད་སའི་ཁང་ཆེན།

grand alliance  pol,his ཕོགས་སྒྲིལ་ཆེན་མོ།  = འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་

ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཨིན་ཇི་བཅས་གསུམ་ཕྱོགས་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་དམག་འཐབ་

བྱས་པར་སྤྱོད་པའི་བརྡ་ཆད།

grand opera  soc ལྷ་མོ་རྒྱས་པ།  = ངག་ནས་གཏམ་ཅི་ཡང་མི་གླེང་བར་བརྗོད་ཚིག་དེ་དག་གླུ་

དབྱངས་ཀྱིས་སོ་ནས་ལེན་པའི་ཟློས་གར་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་རོལ་གར་ཞིག

grand strategy  adm གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས།  = དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཞིག་

བསྒྲུབ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག

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།

grandaddy  soc སྤོ་སྤོ།  = རང་གི་ཕ་དང་མ་གང་རུང་གི་ཕ་རྒན།

grandee  adm མི་ཆེན།  = མང་ཚོགས་ཁྲོད་དམ་ལས་སྣེ་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ།

granite  geog འཛེང་རྡོ། = རྡོ་ཞུན་བྲག་རྡོའ་ིརིགས་བརྐོས་ན་འོད་འཚེར་ཞིང་ཟེགས་མ་མངོན་

པ་ཞིག

grant  adm	གནང་སྦྱིན།	རོགས་སྐོར།		= དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གནང་བའི་དངུལ་དང༌། ཅ་དངོས། ས་ཞིང་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།

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།

grantor  adm,pol རོགས་སྦྱིན་བེད་པོ།	རོགས་སྦྱིན་པ།	 = རོགས་དངུལ་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ།

granule cell  biol ཟེགས་མའི་ཕྲ་ཕུང་། = ཀླད་ཆེན་དང་ཀླད་སྙིང་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་རིམ་དུ་གནས་

པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཤིག
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graph  math ཐིག་རིས།	 དཔེ་རིས།	= འགྱུར་གྲངས་གཉིས་དང་གཉིས་ལས་མང་བའི་བར་གྱི་

འབྲེལ་ལམ་སྟོན་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག རྒྱུན་དུ་འབོར་དེ་དག་ཟུར་ཁུག་དྲང་པོར་འགྲིགས་པའི་

ཚངས་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ཚད་འཇལ་གྱི་ཡོད། ཐིག་རིས་དེ་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོང་སྲིད།

graph paper  math ཐིག་རིས་བྲིས་ཤོག = ཐིག་རིས་སམ་དཔེ་རིས་འབྲི་བར་མཐུན་རྐྱེན་བྱེད་

པའི་རིམ་པ་སྟར་ཆགས་སུ་གཅིག་མཚུངས་སམ། དོ་ཟླའི་གྲངས་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུན་

འཕྲེད་སྣོལ་དུ་འཇོག་པའི་དྲང་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་རྣམས་པར་རྗེས་རྒྱག་སའི་བྲིས་ཤོག

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་དཔད་བརག་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།

gratitude journal  * ལེགས་བས་ཉིན་དེབ།  = ཉིན་ལྟར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འཕྲད་

པའི་བསྡུ་འཇུག་ཟིན་བྲིས་ཤིག

gratuitous  adm རིན་མེད།  = གླ་རིན་ནམ་བཟང་ལན་གང་ཡང་འཇལ་མི་དགོས་པར་སྤྲོད་

པའམ་ཐོབ་པ།

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་ནིའུ་ཊོན་ཇི་ཡོད་བརྩི་དགོས།
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gravitational force  phys འཐེན་ཤུགས། = འཛམ་གླིང་ངམ་བར་སྣང་ནང་གི་དངོས་པོས་རང་

གི་མཐའ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཚུར་འགུག་པའམ་འདུ་བར་བྱེད་པའི་ཤུགས་ཤིག་

སྐྲུན་པ་དེར་ཟེར།

gravitational interaction/force  phys འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར།  = རང་རང་གི་གདོས་

ཚད་ཀྱི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ནམ་ཕུང་གཟུགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་ཞིག

gravitational lensing  phys འཐེན་ཤུགས་དྭངས་ཤེལ། = བར་སྣང་ནང་དངོས་པོ་

གཅིག་ལས་འཕྲོ་བའི་འོད་དེ་དགུ་ཚིགས་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་གུག་

འཇུག་པ་ལ་ཟེར།

gravitational radiation  phys འཐེན་ཤུགས་འགྱེད་འཕྲོ། = གདོས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་

དངོས་གཟུགས་རྣམས་མྱུར་སྣོན་བྱེད་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོ།

gravitational redshift  phys འཐེན་ཤུགས་ཀི་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།

gravitational wave  phys འཐེན་ཤུགས་ཀི་རླབས། = ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག་གི་སྔོན་དཔག་

ལས་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་རང་བཞིན་གྱི་རླབས་ཤིག་སྟེ། དེས་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང་མཉམ་

པར་བསྐྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་། འཐེན་ཤུགས་ཁྱབ་ར་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

graviton  phys འཐེན་ཤུགས་ཀོན་ཊམ།  = འགུལ་མེད་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཟུངས་མེད་པའི་

བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་བཞག་པའི་རྡུལ་ཞིག འདི་ནི་འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་ཀོན་

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།

gray market  com སྐ་ཁོམ། = དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་གཏན་འབེབས་ལས་དམའ་

བའི་གོང་ཚད་ལ་དངོས་ཟོག་རྣམས་ཉོ་ཚོང་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚོང་

འགྲེམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་ལས་ཁྲིིམས་ཐོག་ནས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པའི་ཁྲོམ་ར་ཞིག

grease gun  mech སྣུམ་མདའ། = འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་སྣུམ་ཁུང་སོགས་སུ་འཇམ་སྣུམ་ལྡུག་བྱེད་ཀྱི་

ལག་ཆ་ཕུ་མདའ་འདྲ་བ་ཞིག

great attractor  phys འཐེན་བེད་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་
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ཚིགས་ཐེ་བའི་དགུ་ཚིགས་མང་དག་ཅིག་གི་བློས་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྐྱེན་

ཡིན་སྲིད་པར་བརྗོད་ཆོག

greedyguts  soc ལོགས་རྒྱལ། = འདོད་རྔམ་གྱིས་ཁ་ལག་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་ཟ་མཁན་གྱི་མི།

green card  pol ལག་འཁྱེར་ལྗང་ཁུ། = ཨ་རིར་ཕྱི་མིའི་གཏན་སྡོད་གནས་བབས་ཀྱི་དག་མཆན་

འཁོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང་།

green manure  agric ལྗང་ལུད།  = རྩི་ཤིང་དང་སྔོ་རིགས་ས་འོག་ཏུ་སྦས་ཏེ། སའི་ཁྱད་ཆོས་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐབས།

green revolution  pol,econ གསར་བརེ་ལྗང་ཁུ།  = ཚན་རྩལ་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པས་གནོད་

འབུ་གསོད་བྱེད་དང་། ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད་གསར་ཐོན་རིགས་སྤྱད་དེ་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཆེས་

ཆེར་གྱུར་བ།

greenfield  agric ལྗང་ཐང་།  = བཟོ་སྐྲུན་ལས་གཞི་གང་རུང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སྔོན་ཆད་བེད་སྤྱོད་

དམ་སྔོག་འདོན་མ་བྱས་པའི་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག

greenhorn  adm གསར་བུ།  = བྱེད་སོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་མངའ་འམ་ཉམས་མྱོང་མེད་པའི་

གང་ཟག

greenhouse  bot དོད་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་རྐེན།  = གོ་ལའི་ས་ངོས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཕྱིར་འཁྱར་

ཏེ་མཁའ་དབྱིངས་ལྗང་ཁུའི་རླུང་གི་ནང་སིམ་སྟེ། དྲོད་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱིར་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཕོག་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་ལའི་ས་དྲོད་འཕར་ཚུལ།

greenroom  xx	དལ་ཁང་།	ཁང་ལྗང་།	= འཁྲབ་སྟོན་པའམ་རོལ་དབྱངས་པ་རྣམས་གར་སྟེགས་

ཐོག་མ་ཐོན་གོང་ངལ་གསོ་ཆེད་དམ། ཡང་ན་བར་གསེང་ངམ་འཁྲབ་སྟོན་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་

རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་ཉེ་སོགས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་སའི་འཁྲབ་སྟོན་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་

མིག་ཅིག

greenwash  adm ལྗང་ཞེན་བཅོས་མ།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སེམས་

འཁུར་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཤིག

gregorian calendar  astrol ཡེ་ཤུའི་ལོ་ཐོ།  = ཕྱི་ལོ་ ༡༥༨༢ ལོ་ནས་བཟུང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོ་

ཐོ་རྩི་སྲོལ།

grenade  weapn ལག་འབོམ།  = མེ་མདའ་ནས་འཕེན་པའམ་ལག་པས་གཡུག་པར་བྱེད་པའི་
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འབར་རྫས་ཆུང་ངུ་ཞིག

grey matter  neurosci. ཀླད་ཞོ། = གཙོ་བོ་ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པའི་ནང་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་དབང་

རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་ཅན་གྱི་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ།

grille  mech ལགས་ཁམ། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ཚ་དྲོད་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་བསིལ་ཆས་ལྕགས་

ཁྲའི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག

groomsman  soc,ca མག་རོགས། = གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་མག་པ་ལ་སོས་སུ་གྲོགས་བྱེད་

པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག

grosbeak  ornith བིའུ་མཆུ་ཆེན། = འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ས་བོན་གཅོག་ཐུབ་པའི་མཆུ་ཏོ་ཆེན་པོ་ཅན་

གྱི་བྲག་བྱིའུ་རིགས་ཀྱི་བྱིའུ་ཞིག

gross  ༡། adm ཚབས་ཆེན།  = མངོན་གསལ་དོད་ལ་བློ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་སྡུག་པའམ་ཉེས་པའི་

ཆ། ༢། com ཕོགས་བསྡོམས།  = ཁྲལ་དང་རྒྱུན་གྲོན་སོགས་མ་འཐེན་པའི་ཡོང་འབབ་ཇི་བྱུང་

རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་ཁྱོན་འབོར།

gross amount  acc,com ཕོགས་བསྡོམས་གངས་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 ཕོགས་བསྡོམས་ཁར་དབང༌།  = བུ་ལོན་སྤྲོད་བསྡད་སོགས་ཕུད་པའི་

གང་ཟག་ཅིིག་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་སྐེད་ཕོགས་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 income  acc ཕོགས་བསྡོམས་ཡོང་འབབ། =  ཁང་གླ་དང་། ཅ་དངོས་བཙོང་པའི་རིན་

གོང་། ཁྲལ་འབབ་སོགས་ཆག་ཡང་ངམ་གཅོག་འཕྲི་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱོན་

བསྡོམས་འབབ་སོ།

gross national product (GNP)  com,econ རྒྱལ་ཡོངས་ཐོན་སྐེད་ཕོགས་བསྡོམས།  = 

རྒྱལ་ཁབ་ཅིིག་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་
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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་སེར་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 pay  acc སང་ཕོགས།  = ཁྲལ་འབབ་ལྟ་བུ་གཅོག་འཕྲི་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ་ཟུར་

ཕོགས་དང་། བར་ཚོང་བརྒྱ་ཆ། འབབ་སྣོན་སོགས་ཐེ་བའི་ལས་མིའི་རྒྱུན་ལྡན་གླ་ཆའི་ཁྱོན་འབོར།

gross profit  econ,com ཕོགས་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 ཕོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བར་ཁྱད།  = རྒྱུན་གཏན་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 ཕོགས་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་སྐེད་

ཕོགས་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་ཕོགས་བསྡོམས། = དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་བཙོང་པའི་

ཅ་དངོས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཁྱོན་བསྡོམས།

gross value added (GVA)  econ,com ཕོགས་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།

gross vehicle weight  mech མོ་ཊའི་ལྗིད་སྡོམ། = མོ་ཊ་ཞིག་གི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལྗིད་ཚད་དང་
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བོངས་ཚད་རྩི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། བཟོ་སྐུན་པས་དམིགས་བཀར་མོ་ཊ་ཞིག་གི་མང་མཐའི་ལྗིད་ཚད་

དང་བོངས་ཚད་དུ་བཀོལ་བར་བྱེད། དོས་ཟོག་དང་། འགྲུལ་པ། ཁ་ལོ་བ། ཟུར་སྣོན་ཆ་ལག བུད་

རྫས། འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་དང་དེའི་གཤེར་རྫས་རིགས། ལུས། སྒྲོམ་གཞི་བཅས་མོ་ཊ་ཞིག་གི་ཁྱོན་

བསྡོམས་ཀྱི་མང་མཐའི་ལྗིད་ཚད་དམ་བོངས་ཚད།

ground crew  trans གནམ་ཐང་ལས་བེད་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

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།

groundnut  bot ས་སྟར།  = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའི་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་

འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ ༡ ནས་༤ ཙམ་རེ་འདོགས་པ་ཞིག་ཡོད།

group dance  soc,ca མཉམ་བྲོ།  = མི་མང་པོས་མཉམ་དུ་ཁྲབ་པའི་ཞབས་བྲོ།

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་འབྱོར་སྟོབས་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 བི་ར་ཛིལ། མེཀ་སི་ཀོ། ལྷོ་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་འགྲོ་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་
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གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

group therapy  psycho སྡེ་གསོ། = ཆེད་སྦྱོང་ཐོན་པའི་གསོ་བཅོས་པ་ཞིག་གི་ལམ་སྟོན་འོག་

ནད་པ་རྣམས་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཏེ། ཕན་ཚུན་བར་རང་རང་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་རྣམས་གླེང་སློང་

བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱས་ཏེ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས།

grouped data  math ཚན་བསྡེབས་དན་གངས། = གྲངས་ཐོའ་ིདབྱེ་ཞིབ་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

པའི་རྣམས་གྲངས་ཀྱི་བརྡ་ཆད། འགྱུར་གྲངས་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་བགོ་འགྲེམས་སྟོན་པའི་རེའུ་མིག་

བཀོད་པའི་ཐོག་ནས་རགས་ཟིན་གྱི་གྲངས་ཐོའ་ིཚན་པ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཐུབ། འགྱུར་གྲངས་

དེའི་ཐོབ་གྲངས་རྣམས་རགས་ཟིན་གྱི་གྲངས་ཐོའ་ིནང་བསྟན་ཡོད།

grouping  math སྡེ་སྒྲིག = མིའམ་དངོས་པོ་རྣམས་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྡུ་བའི་ཚན་པ།

groupthink  soc སྤྱི་མོས་ཐབས་བྱུས།  = དཀའ་རྙོག་ཅིག་སེལ་ཐབས་སུ་སྐྱེ་བོ་སེར་གྱི་བསམ་

ཚུལ་ལས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་འདོད་པའི་ལྟ་

ཚུལ་ཞིག

growth  bot འཚར་ལོངས།	སྐེ་འཕེལ།	 = སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོའ་ིརིགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སྟངས།

growth cone  anat འཚར་སྐེད་སྙུང་གཟུགས = འཚར་ལོངས་སམ། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་

དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་སྣེ་མོ།

growth phase  econ དར་རྒྱས་ཀི་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་གྱིས་ལོ་གྲངས་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་འབབ་ཇི་ཙམ་འཕར་བའི་ཚད་གཞི།

guanine  biol སྒུ་ཨ་ནིན། = ཌི་ཨེན་ཨེ་དང་ཨར་ཨན་ཨེ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་འདུས་

རྡུལ་བཞི་ལས་གཅིག

guarantee  ༡། adm ཁག་ཐེག  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ལ་ཅ་དངོས་སོགས་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།
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guard of honour  adm ཆེ་བསྟོད་མགོན་བསུ།  = གལ་ཆེ་མི་སྣ་ཞིག་ལ་དྲག་པོའ་ིདམག་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ལུགས་ཤིག

guardian ad litem  law ཁིམས་དོན་འཚོ་འཛིན། = ཁྲིམས་ཞིབ་ཀྱི་གྱོད་གཏུགས་ནང་རང་

ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་དང་སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བའམ། ཡང་ན་ན་ཚོད་མ་ལོན་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་

ཀྱི་བདེ་དོན་ཞུ་བའི་ངོ་ཚབ་བྱེད་པོར་ཁྲིམས་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་གང་ཟག

guerrilla  mil འཇབ་དམག  = གཞུང་གི་དྲག་དམག་སྟེང་གློ་བུར་བཙན་རྒོལ་གྱིས་གཞུང་སྲིད་

འགྱུར་བ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་གཞུང་དམག་མིན་པའི་ཚོགས་ཁག་ཅིག

guerrilla marketing  com འཇབ་ཚོང་། = ཚོང་གི་ཁེ་བཟང་ཆེ་ཤོས་འཐོབ་ཆེད་དུ་རྒྱུན་ལྡན་

མིན་པའི་རིན་གོང་ཆུང་ངུའི་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་དམིགས་པའི་ཚོང་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་

ཐབས་བྱུས་ཤིག

guest house  com མགོན་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་སོང་དབྱིབས་ཉ་ག་ཅན་རྒྱབ་

སྐྱ་ཞིང་རྩ་རིས་གསལ། ངར་བ་རིང་བ་གསུམ་རེ་རེ་མོས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་ཆུང་ལ་དམར་སྨུག་འདབ་

མ་ལྔ་ཅན། འབྲས་བུ་སོང་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་རྒྱག་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་སོ་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

guillemot  ornith མཚོ་བ་གི་ལེ་མོ། = ཨེཊ་ལཱན་ཊིག་དང་བྱང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་གནས་

པའི་མཆུ་ཏོ་ཕྲ་བའི་མཚོ་བྱ་ནག་ཁྲ་ཞིག

gun carriage  adm སྒོགས་འཁོར། = དམག་འཐབ་སྐབས་མེ་སྒོགས་དང་། གཞུང་འབྲེལ་ཕུང་

པོ་སྐྱེལ་གདོན་སྐབས་པུར་སམ་འཇོག་སའི་འདྲེན་འཁོར་ཞིག

gun metal   metall སྒོགས་ལགས།  = 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་སྒོགས་བཟོ་བར་བཀོལ་བ་དང༌། དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཁོར་རྟེན་
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དང་རྙིང་ཟད་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་མཐོན་པོར་མཁོ་བའི་ལྷུ་ལག་གཞན་བཟོ་བར་ཡང་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་པ་ཡིན།

gunfight  mil མེ་མདའི་འཁྲུག་རྩོད།  = ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་བརྒྱབ་རེས་བྱེད་པའི་འཐབ་

འཛིང་ཞིག

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།

gutter  lib དེབ་ཡུར། = དེབ་ཀྱི་ཁ་སྤྲོད་ཤོག་ངོས་གཉིས་འཕྲད་སའི་ཟུར་མཐའི་སྟོང་ཆའི་ཆ་ཤས།

gymnastics  sport རྩལ་སྦྱོང་།  = ལུས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་མཉེན་ལྕུག་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་

དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩེད་མོའ་ིརིགས་ཤིག

gymnosperms  bot སོན་སྐོགས་མེད་པའི་རྩི་ཤིང།  = ཤུན་སྐོགས་མེད་པའི་ས་བོན་ཅན་གྱི་

རྩི་ཤིང་གི་སྤྱི་མིང།

gynecologist  mech མོ་ནད་སན་པ། = གསོ་བ་རིག་པ་ལས་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ནད། 

ལྷག་པར་སྐྱེ་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་དབང་པོའི་ཐོག་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

gynephobia  psycho མོར་འཇིགས།  = བུད་མེད་རིགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་འཇིགས་

སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

gyrus  anat ཀླད་པའི་ཟེ་རྒྱུད། = ཀླད་པའི་ཕྱི་ཤུན་ལ་ཟེ་དང་ཤུར་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་ཟེ་ལ་གོ།

gyrus rectus  anat ཟེ་རྒྱུད་དོང་པོ། = ཀླད་ཤུན་མདུན་མའི་འཕྲེད་ནས་རྒྱུ་བའི་ཟེ་རྒྱུད་ཀྱི་

གནད་བྱེ་བྲག་ཅིག

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 ཁིམས་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་དཔོད་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་
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བཀའ་རྒྱ།

habitat  environ གནས་ས། = རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་སོགས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག དཔེར་ན། བྱེ་ཐང་དང་ཤིང་ནགས་ལྟ་བུ།

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།

hackerspace  xx ཧེག་ཀར་འཛོམས་ས།  = རྩིས་འཕྲུལ་དང་བཟོ་རིག་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་

བོ་འགའ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ། ལས་འཆར་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་

དང་ཡོ་བྱད་སོགས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ས།

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།

hacksaw  xx ལགས་སོག = ལྕགས་རིགས་འབྲེག་བྱེད་ཀྱི་སོག་ལེ།

haemoglobin  physiol ཁག་རིལ་དམར་པོ།  = ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའ་ིནང་གི་ཁྲག་དམར་མདོག་

ཅན་གྱི་ལྕགས་རྫས་འདུས་པའི་སྤྲི་དཀར། ཁྲག་རིལ་དམར་པོའང་ཟེར།

haemophillia  med ཁག་འགོག་ཤོར་ནད། = ལུས་ལ་རྨ་ཁ་ཁྲག་རལ་བྱུང་སྐབས་ཁྲག་ལིང་

གིས་རྨ་ཁ་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱོན་ནད།

haemoptysis  med གློ་རྡོལ།  = གློ་བར་གཉན་ཁ་རྒྱས་ནས་གློ་རྩ་རྡོལ་བས་ལུད་པ་ཁྲག་ཅན་ལུ་བ།

haemorrhage  med ཁག་ཤོར་བ།	 རྩ་ཁ་ཤོར་བ། = རྨས་སྐྱོན་རིགས་ཀྱིས་འཕར་རྩ་ཆད་དེ་

ཁྲག་འཛག་པ།

hair  physiol སྐྲ། སྤུ།  = མགོ་བོའ་ིསྐྲ་དང་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་སོགས་ལ་གོ།

hairdresser  xx སྐྲ་བཟོ་བ། = སྐྲ་གཏུབས་ཏེ་བྱེད་བཟོ་སྟོན་མཁན།

hairy agrimony  bot ལྡུམ་བུ་ཁག་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་སོར་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་བང་རིམ་འཆར་ཞིང༌། གང་བུ་སྤུ་

དཀར་འཇམ་པོས་ཁྱབ་ཡོད།

halberd  soc སྟ་མ་མདུང་། = མདུང་དང་སྟ་རེ་སྦྲགས་མའི་གོ་མཚོན་ཞིག

half pay  adm ཕེད་ཕོགས།  = གུང་སེང་དང༌། རྒས་ཡོལ་སོགས་གནས་སྐབས་ཁག་ཅིག་ལ་

གནང་རྒྱུའི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཆ་ཕྱེད་ཀ
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half-life  phys ཚེ་ཕེད།  = ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གྲངས་ཕྱེད་ཀ་གྱེས་ཐོར་འགྲོ་བའི་

དུས་ཡུན།

half-pay leave  adm ཕེད་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༌།

halftime  sport བར་མཚམས།  = སིལ་པོལ་དང་རྐང་པོལ་ལྟ་བུའི་རྩེད་འགྲན་སྐབས། དུས་ཡུན་

ཆ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་དབར་གྱི་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཡུན་ཞིག

halitosis  med ཁའི་དི་ངན།  = སོ་རྙིལ་དང། རྐན་ནད། ཁོང་ནད་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁ་ནས་

བྱུང་བའི་དབུགས་དྲི་ངན་པ།

hall  xx ཚོགས་ཁང་།  = ཚོགས་འདུ་དང་། རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས། འགྲེམས་སྟོན་སོགས་བྱེད་

སའི་ཁང་ཆེན་ཞིག

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།

halo effect  psycho ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་།  = གང་ཟག་ཅིག་གི་བཟང་པོའ་ིཕྱོགས་གཅིག་

རང་ལ་བལྟས་ནས་དེ་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བཟང་པོ་ཡིན་ཤག་བྱེད་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།

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

hand brake  mech ལག་འགོག = ལག་ཀྲབ་ཀྱིས་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་འགོག་ཅིག

hand to mouth  adm ཟས་སོང་འདང་ཙམ། = ཛ་དྲག་གི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་པའི་ཟས་སམ་

དངུལ་འདང་ངེས་ཙམ།

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།

handbill  jrn འགེམས་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།
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handcuff  law ༡། ལག་ལགས།  = 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་ལགས་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་སྐོན་ཅན།  = དབང་པོའ་ིསོ་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་ཅིིག་གི་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ནུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ལག་

རྩལ་དང༌། སྒྱུ་རྩལ་སོགས།

handlebar  mech ཁ་སྒྱུར་ལག་འཇུ། = སྦག་སྦག་དང་རྐང་འཁོར་གྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད།

handloom  econ ཐགས་ཁི།  = གཙོ་བོ་མིའི་ནུས་པ་ལས་རས་དང༌། སྣམ་བུ་སོགས་འཐག་སའི་

ཡོ་ཆས་སམ་འཕྲུལ་འཁོར།

handout  jrn འགེམས་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།

hands on experience  adm ལག་བསྟར་ཉམས་མོང་།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ཀློག་པ་དང་། 

གཞན་གྱིས་བྱས་པ་མཐོང་བ་ཙམ་མིན་པར་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་

ལག་རྩལ་ལམ་ཤེས་རྒྱ།

hang over  psycho ཆང་ནད།  = ཆང་རག་ཚོད་མེད་བཏུང་རྗེས་གཟུགས་གཞི་མི་བདེ་བའི་ཚོར་

སྣང་ཞིག

hanging paragraph  typo འཕང་འབེབས།  = ཡིག་ཕྲེང་དང་པོ་དེའི་ཡིག་འབྲུ་འགའ་ཤས་

གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་དུམ་ཚན་འཇོག་སྟངས་ཤིག

hansard  parl ཧན་སར་སྙན་ཐོ། = གྲོས་ཚོགས་ནང་ལས་རིམ་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ཁག་པར་སྐྲུན་

བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ།

harassment  psycho སུན་གཙེར།  = ཡང་ཡང་མཐོང་ཆུང་དམའ་འབེབས་དང༌། བརྙས་བཅོས་

སོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་སུན་སྣང་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའི་བྱ་སྤྱོད།

hard and fast rules  law ཁིམས་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་
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བུ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ནོར།

hard cash  acc དངུལ་རྐང༌།	དངུལ་སར་རྐང༌།		= དངུལ་འཛིན་དང༌། བུན་འཛིན་སོགས་མ་

ཡིན་པར་ཉོ་ཚོང་སྐབས་སྤྲོད་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་རྐྱང༌།

hard copy  prn ས་པར། = ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་པར་བརྒྱབས་པའི་མ་དཔེ།

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 ས་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 drink  xx ཨ་རག  = རླངས་འཚག་བྱས་པའི་བཟི་རྫས་ལྡན་པའི་བཏུང་བ་ཞིག

hard drinker  soc ཆང་རྒན།	ཨར་རྒན།		= ཆང་རག་ཚོད་མེད་པར་འཐུང་ལང་ཤོར་བའི་མི།

hard headed  psycho མགོ་མཁེགས་པོ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ཚོར་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས་མི་འཇུག་པ་དང་། རང་ཚུགས་བརྟན་པ།

hard hearted  psycho སྙིང་རེ་མེད་པའི།  = གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ཅི་མྱོང་ལ་དོ་འཁུར་མི་བྱེད་པའི།

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།

hard luck  adm རླུང་ར་མེད་པའི།  = བསོད་ནམས་ཟད་པའམ། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་དཀའ་སྡུག་

མང་པོ་མྱོང་ཚུལ།

hard-hitting  xx གནད་ལ་འཁེལ་བའི།  = བློ་ལ་མི་འཇུག་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་གཞན་

ལ་སྟབས་བསྟུན་མི་བྱེད་པར་ཐད་ཀར་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་ཐོག་ཕྱིར་སྟོན་བྱེད་པའི།

hardliner  pol མཁེགས་འཛིན་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་ལ་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྱོགས་

མཁྲེགས་པོ་འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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 ལགས་ཆས།  = ལྕགས་སོགས་མཁྲེགས་པའི་དངོས་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་

རྒྱུན་མཁོའ་ིཡོ་བྱད། ༢། mech ས་ཆས།  = འཕྲུལ་ཆས་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་ཆ་སྤྱད།

harmonious coexistence  soc འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས། = མི་དང་མིའི་བར་དུ་ཕན་

ཚུན་འཆམ་ཞིང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་མཉམ་དུ་གནས་པ།
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harvester  xx ༡། བཙས་འཁོར།  = བཙས་མ་རྔ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར།  ༢། བཙས་མ་བ། = སྔ་

མོ་འཕྲུལ་འཁོར་མེད་དུས་བཙས་མ་རྔ་མཁན་གྱི་མི་ལ་གོ།

hastate  bot མདུང་རྩེའི་དབིབས་ཅན།  = དབྱིབས་མདུང་རྩེ་འདྲ་ཞིང་ལོ་མའི་སྨད་ཅུང་ཕྲ་ལ་

འཕྲེད་ཐད་དུ་སྐྱེ་བའི་ལོ་མ།

hate crime  soc སྡང་ཟུག་ནག་ཉེས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་སམ། ཉེ་དགའ་

ཕྱོགས་ལྷུང་དང་། བཟོད་སོམ་མི་ཐུབ་པའི་བསམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སློང་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ནག་ཉེས།

haulage  trans འོར་འདེན།  = 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་ལག་

ཏུ་ཁྱེར་ཏེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ཅ་དངོས་དང་ཟས་རིགས་འཚོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

hawking radiation  phys ཧོ་ཀིང་འགྱེད་འཕྲོ། = གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འོག་འཐེན་

ཤུགས་དང་། ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་མཉམ་སྡེབ་བྱས་པའི་དབང་གིས། 

བུ་ག་ནག་པོ་ནས་འགྱེད་འཕྲོ་ཕྱིར་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ཨིན་ཇིའི་དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་

སི་ཊི་ཕེན་ཧོ་ཀིང་གིས་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིག

hay fever  med སྐ་རྩྭའི་ཆམ་ཚད།  = ཐལ་བའམ། ཟེ་འབྲུའི་ཟེགས་རྡུལ་གྱི་རྐྱེན་པས་སྣ་དང་

མིག་གཉིས་ཀྱི་བེ་སྣབས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་ཏེ། སྣ་ཆུ་དང་མིག་ཆུ་འཛག་པའི་མི་

འཕྲོད་པའི་ནད་ཅིག

haycock  xx ལོག  = ཞིང་ཁའི་དཀྱིལ་དུ་གཅོང་དབྱིབས་སུ་ཕུང་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་བཞག་པའི་རྩྭ་

སྐམ་པོ།

hayloft  xx རྩྭ་ཁང་།  = ལྷས་རའམ་རྟ་ར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྩྭ་སྐམ་པོ་གསོག་ཉར་བྱེད་

སའི་ཁང་པ།

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།

haze filter  mech	 སྨུག་ཚགས།	 ཁུག་སྣ་ཚགས་ཤེལ།	= བརྙན་པར་ལེན་སྐབས་བརྙན་ཤེལ་

ནང་བར་སྣང་གི་ཐལ་རྡུལ་དང་དུད་རླངས་རིགས་འགོག་ཅིང་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་

ཚགས་སྤྱད།
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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།

head tax  econ མགོ་ཁལ། = ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མི་རེ་ངོ་རེར་

བཀལ་བའི་ཁྲལ་འབབ།

head tube  mech སྦུགས་མགོ། = འཁོར་རྟེན་སྤྱད་དེ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་འཁོར་དེ་ཁ་དབྲག་ལ་སྤོ་བར་

བྱེད་པའི་སྦུགས།

heading  lit,typo འགོ་བརོད།  = རྩོམ་ཡིག་དང༌། ལེའུ། ཚན་པ་སོ་སོའ་ིབརྗོད་བྱའམ་གླེང་གཞི་

ཇི་ཡིན་དེ་གའི་འགོར་བཀོད་པའི་ཡིག་ཕྲེང༌།

heading indicator  mech ཕོགས་བརྡ། = གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་ལ་གནམ་གྲུའི་ཁ་ཕྱོགས་གང་

དུ་འགྲོ་མིན་བརྡ་ལན་སྤྲོད་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

headlight  mech མདུན་གློག = མོ་ཊའི་མདུན་གྱི་གློག་གཙོ་བོ།

headline  jrn འགོ་ཕྲེང་། = ཚགས་ཤོག་ཏུ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་འགོ་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

ཡིག་འབྲུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བཀོད་པའི་ཡིག་ཕྲེང་ཞིག ཡང་ན་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་དུ་

རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་གསར་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་གནད་ཁག

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།

headrest  xx མགོ་སྙེ། = བརྡབ་ཤུགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ནང་དུ་མཇིང་རུས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་འགྲུལ་

པའི་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་མགོའ་ིརྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་འབོལ་ཞིག

headroom  xx ཐོད་ཀི་གོ་ཡུལ། ཐོད་ཡུལ།	= ཟམ་པའི་འོག་ཕྱོགས་སམ་མོ་ཊའི་ནང་ངོས། སོ་

ལམ། ཡང་ན་ཁང་པ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་གནམ་སྟེང་གི་གུ་ཤང་ངམ་གོ་ཡུལ་ཞིག

health care  med འཕྲོད་བསྟེན་བལ་སྐོང་།  = དམིགས་བསལ་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་དང་སྔོན་

འགོག་གི་ལམ་ནས་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གནས་ཐབས་སུ། སྨན་བཅོས་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་

ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན།

health certificate  adm འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར།  = སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་ནད་པར་

ལྟ་རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་མིན་སོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་
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ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ།

health education  edu འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ།  = རང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཇི་ལྟར་གཅེས་སྲུང་

བྱ་དགོས་མིན་ཐད་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་སློབ་གསོ།

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་སྐིད་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་

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 attack  med acute myocardial infraction ལ་ལྟོས།

heart failure  med སྙིང་གི་བེད་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  phys ཚ་དོད། = ཚ་པོ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་གནས་སྟངས།

heat insulation  phys ཚ་གཅོད། = དངོས་གཟུགས་གཉིས་བར་དྲོད་ནུས་འཕོ་འགྱུར་འགོག་པ།

heat stroke  med ཚ་འབོག  = ཉི་མ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བའི་དྲོད་བསྟེན་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲན་

མེད་བརྒྱལ་བ།

heater  electr དོད་ཆས། = ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས་དང་། འགྱེད་འཕྲོའ་ིཡོ་ཆས། ཚ་རླུང་འབུད་

ཆས་ལ་སོགས་པའི་ཚ་དྲོད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་གང་རུང་ཞིག

heavy equipment  mech ལི་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།



345 helioscope

heavy industry  com ལི་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 traffic  trans འགིམ་འགྲུལ་དོག་པོ། = མོ་ཊ་འགྲོ་འོང་མང་བའི་ལམ་ཞིག

heavy vehicle  mech ལི་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་གིརིསི་ཆོས་ལུགས་སུ་བ་གླང་བརྒྱ་རྩ་དམར་

མཆོད་བྱེད་པའི་ཆོ་ག

hectare  xx ཧེཀ་ཊར། = མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཆིག་ཁྲིའི་ས་ཁྱོན་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

hedge  com མ་འཛུགས་ཉེན་སྐོབ།  = ཚོང་ལས་སོགས་སུ་མ་འཇོག་བྱེད་པའི་དངུལ་དངོས་ལ་

ཕམ་ཉེས་ཇེ་ཉུང་གཏོང་བའི་བཀོད་སྒྲིག

heinous  psycho ཚབས་ཆེན།	རྫབ་ཆེན། = ཧ་ལས་དགོས་པའི་ངན་པའམ་གདུག་པ་ཅན།

heir  ca ཤུལ་འཛིན་པ།  = ཕ་གཞིས་དང༌། ཐོབ་གོ་ས། ལས་ཀ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་འཛིན་མཁན།

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 ཁིམས་མཐུན་གྱི་ཤུལ་འཛིན།  = ཁ་ཆེམས་བརྒྱུད་ནས་སམ། ཡང་ན་ཁྱོ་ཤུག་

གང་རུང་ཤི་བའི་བཟའ་མི་ཕོ་མོའི་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་

རེན།  = 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།

helicopter  aviat ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། = སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་འགུལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ལག་ཆེན་པོ་

ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གཤོག་པ་མེད་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་སྟེ། དེས་འཕྲེད་སྟེང་

གང་དུའང་ཐད་ཀར་འཕུར་ཐུབ་ཅིང་ནམ་མཁར་འགུལ་མེད་ངང་ལྡིང་ཐུབ།

heliocentric universe  phys ཉི་མ་དབུས་གྱུར་གྱི་འཇིག་རེན།  = ཉི་མ་དབུས་མར་འདོད་

པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག

helioscope  med ཉི་ཆས། = ཉི་མར་དཔྱད་ཞིབ་སྐབས་མིག་དབང་ལ་འོད་ཟེར་གྱིས་མི་གནོད་
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པར་བྱེད་པའི་རྒྱང་ཤེལ་ཞིག

heliotherapy  med ཉི་བཅོས། = ཉི་འོད་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཐད་ཀར་སྟོན་པའི་སོ་ནས་ན་ཚ་བཅོས་

ཐབས་ཤིག

helipad  aviat ཐད་འཕུར་འབབ་ཚུགས། =  ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའི་འཕུར་ས་དང་འབབ་ས་ཞིག

heliport  aviat ཐད་འཕུར་གནམ་ཐང་། = ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའི་འཕུར་ས་དང་འབབ་སའི་

གནམ་ཐང་ཞིག

helium   = heart ལ་ལྟོས།

helmet  xx རྨོག་ཞྭ། = ལྕགས་རིགས་སོགས་མཁྲེགས་པའི་དངོས་པོ་ལས་བཟོས་པའི་མགོ་བོ་སྐྱོབ་

བྱེད་ཀྱི་ཞྭ་ཞིག

helping interview  psycho ཕན་པའི་དི་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།

helpline  adm རོགས་འབོད་འབྲེལ་ལམ།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དེ་དཀའ་ངལ་ཇི་

འཕྲད་སྐོར་དྲི་རྩད་ཞུས་པར་ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན།

hematoma  med ཁག་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་འཕེས།	  = 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 ཕེད་གོ་ལ།  = སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་ནས་ལྷོ་བྱང་གི་དུམ་བུ་

གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཆའམ་ཁྱོན།

hemorrhage  med ཁག་ཟགས།	ཁག་ཤོར།	= རྨ་ཁ་ནས་ཁྲག་འགོག་མེད་དུ་ཐོན་པ།

hemorrhagic fever  med ཁག་ཤོར་ཚད་ནད། = ནད་རྟགས་སུ་ལུས་པོའ་ིནང་གི་ཁྲག་རྩ་རྡོལ་

བ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་པ། ཁྲག་ཤེད་དམའ་བ་སོགས་འབྱུང་བའི་དུག་སྲིན་གྱིས་སྐྲུན་པའི་ནད་རིགས་

སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་སྤྱི་མིང་།

hepatitis  med མཆིན་ནད་དུག་ཐབས། = མཆིན་པར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་སྟེ། ལུས་སྟོབས་ཉམས་

པ་དང་། མཁྲིས་ནད་རྒྱག་པ། ཚ་བ་འབར་བ་སོགས་བྱེད་དོ།

heptagon  math ཟུར་བདུན་མ། = ཟུར་གདོང་བདུན་ལྡན་གྱི་དབྱིབས་སམ་དངོས་པོ།
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heptanes  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

herbicide  chem རྩྭ་ཡན་སེལ་དུག  ཞིང་སན།  = རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་སྤྱི་དང༌། ཡང་སོས་རྩྭ་ཡན་

མེད་པར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་དུག་རྫས་ཤིག

herbivore  zool རྩྭ་ཟན། = ཟས་སུ་རྩི་ཤིང་ཁོ་ནར་སྟེན་མཁན་གྱི་དུད་འགྲོ།

hereafter  ling འདི་མན་ཆད།	ད་ཕིན་ཆད།	 = ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུས་སམ། གནས་སྐབས་

འདི་ནས་བཟུང་ཞེས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག

hereby  adm དེ་ཙ་ན།	དེ་ལ་ན།	 = རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་བཀོད་དེ། བསྒྲུབ་བྱའི་གནད་དོན་འདྲེན་

པར་བྱེད་པའི་ཐ་ཚིག

hereditary  ca རིགས་རྒྱུད་ཀི།	 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་ 

སྟོན་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

heritability  biol བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། = རྗེས་རབས་པར་བརྒྱུད་སྤྲོད་དམ་རྒྱུད་

འཛིན་ཐུབ་རུང་དུ་གནས་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

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།

herpes  med མེ་དབལ། = ནད་རྟགས་སུ་པགས་པ་དང་། བད་རྩི་ཅན་གྱི་སྐྱི་མོའ་ིསྟེང་ཆུ་ལྒང་ཐོན་

པ་སོགས་ལྡན་པའི་མེ་གང་རུང་།

herpes simplex virus  biol མེ་དབལ་རྐང་སིན། = དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་པགས་པར་སྐྱོན་

བྱེད་པའི་མེ་དབལ་གཉན་སྲིན་གྱི་རིགས་ཤིག

herpes virus  boil མེ་དབལ་གཉན་སིན། = མིའི་ཁ་དང་མཚན་མར་གཉན་ཁ་རྒྱག་པའི་ནད་



348hertz

དང་། རྒྱུ་འབྲུམ། རྩ་འབྲུམ་བཅས་ཀྱི་ནད་སྐྲུན་པའི་གཉན་སྲིན་ཞིག་སྟེ། མེ་དབལ་གཉན་སྲིན་གྱི་

ཁྱིམ་དུ་གཏོགས་ཤིང་ཌི་ཨེན་ཨེ་ནང་ཡོད་པ་ཞིག

hertz  phys ཧརྫ། = སྐར་ཆ་རེར་འཁོར་ཐེངས་རེའི་ནུས་ཚད་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་ཤུགས་ཀྱི་

རྩི་གཞི།

heterotroph  zool གཞན་འཚོ། = རང་ཟས་རང་གིས་གཡོ་སྦྱོར་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཟས་བཅུད་ཀྱི་

ཆེད་དུ་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཤིག

hexagon  math ཟུར་དྲུག་པ། = གྲུ་ཟུར་དྲུག་དང་ངོས་དྲུག་ཡོད་པའི་དབྱིབས།

hexane  chem ཧེག་ཛེན།  = ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་གཤེར་རྫས་རྡོ་སྣུམ་རླངས་

འགྱུར་རགས་ཙམ་བྱས་པ་ཞིག

hexose  math དྲུག་མངར། = ཀར་བོན་རྡུལ་ཕྲན་དྲུག་ཚང་བའི་མངར་རྫས་སྤྱིའི་མིང་།

hi-lift jack  mech མཐོ་འདེགས་འགྱོག་རེན། = མི་ཊར་གཅིག་དང་གཅིག་ལས་མང་བར་

འདེགས་ནུས་ཤིང་། ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བདེའི་ལག་ཀྲབ་ཀྱིས་བཀོལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བརྡབ་ལེན་

འགྱོག་རྟེན་ཞིག

hibernation  biol དགུན་ཉལ། = གནམ་གཤིས་གྲང་སར་སྲོག་ཆགས་འགའ་ཞིག་དགུན་དུས་

རིང་གཉིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པ་དང་འདྲ་བར་འགུལ་མེད་དུ་གནས་པའི་ངང་ཚུལ།

hiccups  med སྐིགས་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།

hidden talent  psycho སྦས་རྩལ།  = གང་ཟག་ཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་གཞན་གྱིས་མི་ཤེས་

པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཞིག

hide-and-seek  soc གབ་རེས་ཡིབ་རེས།  = ཕྲུ་གུ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བས་གབ་སྟེ། 

གཞན་དག་གིས་འཚོལ་བར་བྱེད་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག

hide-out  xx གབ་ས།	ཡིབ་ས།	 = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བྱས་པའི་མི་སྣས་གབ་གཡོལ་ཆེད་

སྤྱོད་པའི་གནས་སམ་ཡུལ།

hierarchy  adm,soc མཚན་གནས་གོ་རིམ།  = སྐྱེ་བོ་རྒན་གཞོན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་རྫོགས་སོ་སོའ་ི

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།
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high beam  trans འོད་ཆེན། = འགྲིམ་འགྲུལ་མེད་ས་དང་དཀར་ཆ་ཞན་པའི་ལམ་ཁར་མོ་ཊ་

གཏོང་སྐབས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གསལ་ཆ་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ།

high beam indicator light  trans འོད་ཆེན་གློག་བརྡ། = འོད་མདངས་ཆེན་པོ་སྤར་ཡོད་

པར་སྟོན་པའི་གློག

high chair  mech མཐོ་སྟེགས། = ལྟོ་སྟེར་བའི་ཆེད་དུ་ཕྲུ་གུ་སྡོད་སའི་མདུན་དུ་སྤོ་རུང་གི་ཤིང་

ཁྲོལ་ཅན་ཡར་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག

high definition  mech གསལ་ཆ་མཐོ་པོ།  = གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ནང་གཟུགས་བརྙན་

དུ་མ་སྣང་བ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཆ་དང་། རླུང་འཕྲིན་ནང་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐད་སོ་སོར་ཐོས་པའི་

གསལ་ཆ་དོད་པོའམ་མཐོ་པོ།

high income group  econ ཡོང་འབབ་མཐོ་གས།  = 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་གས།  = དུས་དང༌། གནས་སྐབས། རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་

སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩི་རྒྱུའི་ཆ།

high profile  adm ༡། གགས་ཆེ་བ།  =  དོ་སྣང་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་གོ་

བབས་ཤིག ༢། གགས་ཆེ་བའི། =  དོ་སྣང་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི།

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།

high technology  tech ཚད་མཐོའ་ིའཕྲུལ་རིག = ཚད་མཐོའ་ིསྔོན་ཐོན་གྱི་བཟོ་བཀོད་རིག་

རྩལ་དང་། ཞིབ་ཆ་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཡོ་བྱད་མཁོ་བའི་འཕྲུལ་ལས་གང་རུང་། དཔེར་ན། ཕྲ་

བའི་གློག་དཔྱད་རིག་གནས་དང་། གྲངས་ཐོའ་ིལས་སྣོན་བྱེད་སྟངས། རྒྱང་འཕྲིན་ལྟ་བུ།

high treason  pol རྒྱལ་ལོག་ཚབས་ཆེན།  = སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་

བརླིང་ལ་གནོད་པའི་བྱ་ངན་ནམ། རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བའི་ལས་རིགས་རྩོམ་པ།

high-definition television(HDTV)  theatr མངོན་གསལ་བརྙན་འཕྲིན། = རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་བཤེར་ཕབ་ཀྱི་ནུས་ཚད་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་ཆེ་ལ། སྒྲ་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་
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འདར་འཁྲུག་ཉུང་ཞིང་གསལ་ཆ་ཆེས་ཆེ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་མ་ལག་ཅིག

high-energy physics  phys ནུས་མཐོའ་ིདངོས་ཁམས་ཚན་རིག = སྤྱིར་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ལ་ཞིབ་

འཇུག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ནུས་པ་མཐོ་བའི་གདོང་ཐུག་དང་། རྡུལ་གྱི་མྱུར་སྣོན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་

སྐྲུན་པའི་བརྟན་ཚུགས་མེད་པའི་རྡུལ་མང་དག་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་

གྱལ་ཞིག

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།

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་

མཐའ་མ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སའི་རིན་གོང་མཐོ་ཤོས།

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།

hijack  pol བཙན་ཁིད་བེད་པ། = དམིགས་བསལ་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་སྤྱོད་དེ། འགྲུལ་བཞུད་

སྐབས་གནམ་གྲུ་དང་འགྲུལ་འཁོར་གཞན་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་ངམ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པ།

hill allowance  adm,acc ས་མཐོའ་ིཟུར་ཕོགས།  = རི་དང༌། ས་བབ་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་གོང༌།	ལ་གོང༌།	 = 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་མཁིས།  = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་
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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་རྩའི་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་སོར་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

hinge  xx ཀབ་སྦྱར། = དངོས་པོ་གཉིས་མཐུད་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་འགྱིག་ཚིའམ། ཡང་ན་ལྕགས་

རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཐུད་ཁ་འགུལ་སྐྱོད་ཐུབ་མཁན་ཞིག དཔེར་ན། སམ་དང་དེའི་ཁེབས་

གཅོད་གཉིས་མཐུད་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པ་ལས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་འགུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ།

hip hop  mus ཧིབ་ཧོབ།  = སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་རྣམས་གླུ་གཞས་ལྟར་གཏོང་

བ་མ་ཡིན་པར། རྗོད་ཚིག་དེ་དག་ངག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་བྱེད་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་རོལ་

དབྱངས་ཡ་གྱལ་ཞིག

hippocampus  neurosci. མཚོ་ར་མ། = སེམས་ཚོར་དང་ཡུན་ཐུང་དྲན་པ། དེ་བཞིན་ཀླད་ཉིང་

མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་པའི་ཕྱེད་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་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་གཡར་པོ་བྱས་ཏེ། བེད་སྤྱོད་མི་དགོས་པའི་མཚམས་ཕྱིར་སློག་ཆོག་པའམ། ཡང་ན་མུ་མཐུད་

དེ་གཡར་གླ་སྤྲད་པའི་ངོར་གཡར་གླའི་བསྡོམས་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་ཁ།  = 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་
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བྱེད་པའི་གདམ་ཀ་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བཀོད་སྒྲིག

histaminergic neuron  neurosci. ཧི་སི་ཊ་མིན་ལོས་བཅས་ཕྲ་གཟུགས། = ཀླད་སྦུག་འོག་

མའི་སྟེང་ཆའི་ནང་ཁོ་ནར་གནས་ཤིང་། ཐག་རན་རྣམས་མིའི་ཀླད་པའི་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་

པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག

histidine  biol ཧི་སི་ཊི་ཌ་ཨིན། = སྤྲི་དཀར་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཨེ་མི་ནོ་སྐྱུར་རྫས་གལ་ཆེ་ཞིག

histoarchitecture  biol ཕུང་གྲུབ་བཀོད་དབིབས། = ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་དབྱིབས་དང་བཀོད་པ།

histogram  math གྱེན་ལང་བཀོད་རིས།  = ཡར་བསླངས་པའི་དངོས་པོའ་ིཚོགས་ཅི་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་གིས་གྲངས་ཐོ་བཀོད་རིས་སུ་བསྟན་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག

histology  his ཕུང་གྲུབ་དཔད་རིག = སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ་ཆགས་ཚུལ་ལ་

བརྟག་པའི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

historian  his ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། = ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན་ནམ་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པ།

historiographer  adm གཞུང་འབྲེལ་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན།  = ཚོགས་པ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། 

གནས་དུས་ཤིག་གི་སྐོར་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་བར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

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། ལོག་གསོག་བེད་ས།  = དངུལ་དངོས་སོགས་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ་

གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བའི་གནས་སུ་སྦ་བ། ༢། དིལ་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 དབིངས་ལས།  = འཚོ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པར་རང་མོས་དགའ་

དད་ཀྱི་ཞོར་ལས།

hockey  sport ཧོག་ཀི། = རྩེད་མོ་བ་བཅུ་གཅིག་རེ་ཡོད་པའི་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་ཐང་སྟེང་དུ་

དབྱུག་གུ་རྩེ་གུག་ཅན་གྱིས་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པའི་སྤོ་ལོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་བརྡེག་སྟེ། ཁ་གཏད་ཀྱི་

སོའ་ིནང་འཇུག་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་རྩེད་མོའ་ིརིགས་ཤིག

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 ཁིམས་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།
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holding company  com དབང་འཛིན་ཀམ་པ་ཎི།  = 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་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་སྐིད་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་ཀི། ཁྱོན་ཡོངས་ཀི།  = ཆ་ཤས་ཙམ་མིན་པར་གོང་བུ་ཧིལ་པོའི་གནས་

ཚུལ་དམིགས་འོག་ཏུ་ཆུད་པ། ༢། med ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བཅོས་ཐབས།  = སྐབས་བབ་ཀྱི་ན་ཚ་

ཕོག་ས་ཙམ་མིན་པར་ལུས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་བཅོས་པའི།

hollow cylinder  xx ཀ་ཟླུམ་ཁོག་སྟོང་།  = ཆུ་འགྲོ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཁོག་སྟོང་ངམ་སྦུག་

གཟུགས་རིགས་ཤིག་ལ་ཟེར།

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།  ལག་བསྟར་མ། = ཀམ་པུ་ཊར་དང་ལྕགས་པར་སོགས་བརྒྱུད་བྲིས་པ་མ་

ཡིན་པར་ལག་པས་བྲིས་པའི་ཡིག་རིགས།

holographic universe  phys (ཕོགས་བརྡ་)	གསུམ་ལྡན་གྱི་འཇིག་རེན།	  = 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།

holographic will  law ལག་བྲིས་ཁ་ཆེམས།	= མིང་རྟགས་འགོད་སྐབས་བར་དཔང་མེད་པའི་
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ཁ་ཆེམས་ལག་བྲིས་མ་ཞིག

holography photo photo ཧོ་ལོ་པར་ལེན། = ལེ་ཟེར་ནས་བྱུང་བའི་འོད་དང་པར་རྩའི་ལྕགས་

ཤོག་ཅིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་ཆ་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་པར་

ལེན་དང་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག

home ground  adm ༡། ནང་གི་རྩེད་ཐང་།  =  རྩེད་འགྲན་རུ་ཁག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩེད་ཐང་།  ༢། 

རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནམ་ས་ཁུལ།

home industry  com ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ།  = དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཡོང་འབབ་ལ་དམིགས་ཏེ་

རང་ཁྱིམ་དུ་བཙུགས་པའི་བཟོ་ལས།

home office  adm ནང་སིད་ལས་ཁུངས།  = ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་དང་། གཞིས་སྤོས་ཚད་འཛིན་ཐེ་བའི་རྒྱལ་ནང་གི་ལས་དོན་

རིགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཤིག

homecoming  xx རང་ཁྱིམ་ཕིར་ལོག  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་རང་གི་ཁྱིམ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་

པོ་སོང་རྗེས་ཕྱིར་ལོག་པ།

homeopathy  med མཐུན་བཅོས་གསོ་རིག  = ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་མཐུན་

པའི་ཐབས་བསྟེན་པའི་གསོ་རིག

homeostasis  biol དོ་མཉམ་སོར་གནས། རྣམ་པ་མ་འགྱུར་བ། = སྲོག་ཆགས་གང་གནས་སའི་

ཁོར་ཡུག་ལ་ཕྱིའི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་མ་ལྟོས་པར། གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་འབྱུང་ཁམས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་

མེད་པར་དོ་མཉམ་གནས་པའམ་གནས་པར་བྱེད་པའི་རང་གཤིས།

homesick  psycho ཁྱིམ་གདུང་། = དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་རང་ཁྱིམ་ནས་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བའི་སེམས་སྡུག

hometown  adm སྐེ་ཡུལ།	ཁྱིམ་གོང༌།	 = རང་ཉིད་སྐྱེ་སའམ་གཏན་སྡོད་བྱེད་སའི་གྲོང་ཁྱེར་རམ་

གྲོང་རྡལ།

homicide  law,soc ༡། མི་གསོད་ཁག་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

hominids  biol སྤྲ་མིའི་ཁྱིམ་རྒྱུད། = ཀླད་པ་ཆེ་བ་དང་། སྐེད་པ་གཟེངས་ནས་འགྲོ་བ། གདོང་

ལེབ་པ། འགྲམ་པ་དང་སོ་ཞེང་ཆུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཧོ་མི་ནི་དཱའི་ཁྱིམ་དུ་གཏོགས་

པའི་སྤྲ་མི་གང་རུང་། དེང་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འདི་ནི་དེ་དག་གི་འཚོ་ཞིང་གནས་མུས་

ཡིན་པའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།
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homo sapiens  biol ཤེད་བུ། = དེང་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི་སྤྲ་མིའི་

ཁྱིམ་རྒྱུད།

homogeneity  xx རིགས་མཐུན།  = རིགས་གཅིག་པའམ། ཁྱད་ཆོས་དང་གནས་སྟངས་སོགས་

གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་དངོས་པོ།

homologies  ca ཁུངས་མཐུན་ཁྱད་རྣམ། = འཕེལ་རིམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་སེམས་ཅན་འདྲ་མིན་གྱི་ཡན་ལག་བར་བྱེད་ལས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་དབྱིབས་གཟུགས་

འདྲ་མཚུངས་ཡོད་པ། ཡང་ན། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཡན་ལག་དབར་ད་ལྟའི་བྱེད་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་གང་

ཞིག་འཕེལ་རིམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ཡིན་པ།

homologous  ca ཁུངས་མཐུན། = འཕེལ་རིམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་བྱེད་

ལས་མི་གཅིག་པའི་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག དཔེར་ན། བྱ་དང་ཉ་ཡི་གཤོག་པ་ལྟ་བུ།

homonym  ling,lit མིང་གཅིག་དོན་མང་། = དག་ཆའམ་སྒྲ་གདངས་གཅིག་ཀྱང་དོན་ཐ་དད་

ལ་འཇུག་པའི་ཚིག

homosexuality  psycho མཐུན་འཁིག  = རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་དང་རིགས་མཐུན་པར་འཁྲིག་པ་

སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

homozygote  biol མཚུངས་འདུས་གོང་བུ། = མཐུན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རིགས་རྫས་ཚོགས་

ཕུང་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས་པའི་ངོ་བོ་འདྲ་བའི་རིགས་རྫས་གཉིས་རེ་

ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཤིག

homozygous  biol མཚུངས་འདུས་གོང་བུའི། = རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཆ་གང་རུང་ལ་ངོ་

འདྲའི་རིགས་རྫས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ།

honorable discharge  adm ཆེ་མཐོང་རྩ་དགོངས། = དམག་ཞབས་ཀྱི་ཁོངས་མི་ཞིག་དྲང་

བདེན་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཡུན་རྫོགས་རྗེས་སུ། དམག་ཞབས་

ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་རྩ་དགོངས་གཏོང་ཚུལ།

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་ཕག་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།
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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།

honorary trust  pol རྩི་མཐོང་དགེ་རྩ། རྩི་མཐོང་ཐེབས་རྩ།	 = གང་ཟག་ཅིག་གི་གཅེས་

ཉར་སྲོག་ཆགས་སམ། དྲན་རྟེན་རྡོ་རིང་སྒྲེང་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ཆེད་དུ་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་

ཐེབས་རྩ་ཞིག

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་རེས་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

honour killing  soc གགས་སྲུང་ནང་དམེ། = བུད་མེད་སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་སམ་སྲོལ་

རྒྱུན་ཁག་ནས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་གཞག་བསྟེན་པའི་བརྒྱུད། ནང་མི་ཚོར་

དམའ་འབེབས་དང་བརྙས་སྨོད་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བར་བརྟེན་སྐྱེས་པས་སྤུན་མཆེད་དམར་གསོད་

གཏོང་ཚུལ།

honours  edu ཆེད་སྦྱོང་སློབ་ཚན།  = མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་གི་བསླབ་གཞི་གང་རུང་

གཅིག་ལ་དམིགས་བཀར་ཆེད་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག

hooke’s law  phys ཧུག་གི་ངེས་སོལ།  = 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།

horizontal agreement  com དོ་མཉམ་གོས་མཐུན། = ཁྲོམ་རའི་ནང་གནས་བབས་གཅིག་

པའི་ཐོག་ཚོང་ལས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་འགྲན་ཞུགས་ཚོང་འབྲེལ་གཉིས་སམ། དེ་ལས་མང་

བའི་བར་ན་མཉམ་སྦྲེལ་ཡོང་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

horizontal axis  math འཕྲེད་མདའ། = གཞུང་མདའ་ལ་གན་རྐྱལ་ལམ་འཕྲེད་ཉལ་བྱས་ནས་

ཟུར་ཁུག་དྲང་པོར་བཞག་པའི་མདའ་ཞིག

horizontal bar  math འཕྲེད་བཀོད་ནར་རིས།  = གྲུ་ནར་ཐིག་རིས་ཤིག་ཁ་ཕྱོགས་འཕྲེད་དུ་

བསྟན་པ་ལ་ཟེར།

horizontal communication  adm རང་མཉམ་གོས་བསྡུར།  = 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།
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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།

horizontal line  math འཕྲེད་ཐིག = གཞུང་མདའ་ལ་གན་རྐྱལ་ལམ་འཕྲེད་ཉལ་རྒྱབ་ནས་ཟུར་

ཁུག་དྲང་པོར་བཞག་པའི་ཐིག་ཅིག

horizontal price-fixing  com ངན་མཐུན་རིན་འབེབས། = འགྲན་ཞུགས་ཚོང་པ་གཉིས་

ཀྱིས་དངོས་ཟོག་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་གྲོས་མཐུན་བྱས་པའི་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱ་གཞག དེས་དངོས་ཡོད་དང་མི་མཐུན་པའི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་མ་རྩའི་

རིང་ལུགས་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།

hormonal feedback system  biol སྐུལ་རྒྱུ་དོ་སྙོམས་མ་ལག = ནང་ཟགས་མ་ལག་གི་ཁྱད་

ཆོས་སམ་ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་མ་ལག་གཞན་གྱི་བྱ་བ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

དཔེར་ན། རྨེན་བུ་ཞིག་གིས་ཧོར་མོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གློད་འདོན་མི་ཡོང་བའི་ཆེད། རྨེན་བུ་

གཞན་ཞིག་ནས་འགོག་བྱེད་ཧོར་མོན་གློད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནི་ཧོར་མོན་གཅིག་གིས་གཞན་གློད་

པར་འགོག་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།

hormone  biol སྐུལ་རྒྱུ།	 ཧོར་མོན། = ནང་ཟགས་རྨེན་བུའམ་ནང་ཟགས་ཕྲ་ཕུང་གིས་བསྐྲུན་

པའི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་། ནུས་པ། གཡོས་སྦྱོར་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བ་མང་པོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྫས།

horn  mech མོ་ཊའི་དུང་། = གཞན་ལ་ཉེན་བརྡའམ་བརྡ་སྤྲོད་བྱེད་དུ་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྒྲོག་པར་

བྱེད་པའི་མོ་ཊ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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།

horrendous  xx འཇིགས་སུ་རུང་བ།  = གང་ཞིག་ཧ་ཅང་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པའམ་འཇིགས་དངངས་

ཆེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན།

horsepower  phys ར་ཤུགས། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ཤུགས་ཚད་འཇལ་བའི་རྩི་གཞི་ཞིག

horseshoes  soc རྨིག་ལགས།  = རྟའི་རྨིག་པར་འདེབས་པའི་ལྕགས་ཤིག

horticulture  hort སྐེད་ཚལ་རིག་པ།  = ཤིང་ཏོག་དང༌། སྔོ་ཚལ། མེ་ཏོག་སོགས་འདེབས་

འཛུགས་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རིག་པ།

hospital leave  adm སན་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་
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སོགས་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནང་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གུང་སེང༌།

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།

hospitalize  adm སན་ཁང་དུ་སྙལ་བ།  = ནད་པ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་དང་ནད་ངོ་བརྟག་དཔྱད་

སླད་སྨན་ཁང་དུ་འཇོག་པ།

hostage  pol	 མི་གཏེ།	 གཏའ་མི།	  = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་གཏའ་མར་

འཛིན་ཉར་བྱས་པའི་མི།

hot box  mech མཐུད་སམ། = ཕན་ཚུན་མཐུད་ཁ་སྤྲད་པའི་གློག་སྐུད་བླུག་སའི་སམ་ཞིག དེ་ལ་

གློག་སྐུད་སྦྲེལ་མཚམས་ཀྱི་སམ་ཡང་ཟེར།

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 flash  med ཚ་འཁྱུག = གློ་བུར་དུ་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྟེ། སྐབས་རེ་གདོང་

མདོག་དམར་པོར་འགྱུར་བ་དང་རྔུལ་ཆུ་ཡང་ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་ཟླ་མཚན་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ཆད་

པའི་ན་ཚོད་དར་ཡོལ་གྱི་བུད་མེད་ཁག་ཅིག་ལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ལ་རྒྱུ་ུརྐྱེན་ནི་ནང་རྨེན་ནས་

འཛག་པའི་ཧོར་མོན་དོ་མི་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡིན་པ་རེད།

hot money  econ ཚ་དངུལ།  = དངུལ་སྐྱེད་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེད་བཅོལ་

མ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང༌། དངུལ་སྐྱེད་ཆག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་དངུལ།

hot pot  soc ཚ་ཁོག  = ཐབ་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཤ་དང་ཚལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་མཉམ་བཙོས་

བྱས་ནས་བཟའ་བའི་ལྟོ་ཆས།

hot seat  adm,mech ༡། ཚ་སྟེགས།  =  གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་སྒྲུབ་ཆེད་འགན་དབང་

ཡོད་པའི་གོ་ས།  ༢། གློག་གི་རྐུབ་བཀག  = གློག་གི་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག

hotspot  xx ༡། འདུས་གནས་ཆེ་ས།  =  གནད་དོན་ཆེ་བའི་བྱ་གཞག་ཅིག་གམ། ཉེན་ཚབས་དང་

གནོད་འཚེ་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཤིག  ༢། དྲྭ་མཐུད་འདུས་གནས། = དྲྭ་རྒྱའི་མཐུན་འགྱུར་སྤྲོད་

གནས་ཤིག་ནས་རའུཊར་མཐུད་རྗེས་ནང་ཁུལ་སྐུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དྲྭ་རྒྱ་སྤྱོད་

ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ།

hound  soc,ca ཤ་ཁྱི། = རྔོན་པས་རི་དྭགས་གསོད་བྱེད་ཀྱི་ཁྱི།
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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་ཆུ་ཚོད་ ༡ སྟེ་ཉིན་ཞག ༡ ལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ བརྩི་སྟངས།

house arrest  law,pol བཟང་བཙོན།	ནང་བཙོན།	= བཙོན་ཁང་དུ་མ་བཅུག་པར་རང་ཁྱིམ་

དུ་དོ་དམ་བཀག་ཉར།

house of commons  parl མང་འཐུས་གོས་ཚོགས། = ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

འོག་མ།

house of correction  pol ལེགས་བཅོས་ཁང་། = ནག་ཉེས་ཆུང་ཙག་གསོག་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོའ་ི

རིགས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་ཐུབ་རུང་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱེད་སའི་ལྟེ་གནས་ཁང་།

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།

house of lords  parl མངའ་བདག་གོས་ཚོགས། = ཕ་ཤུལ་རྒྱུད་འཛིན་དང་གཏན་འཇགས་

རྒྱུན་གནས་ཀྱི་སྐུ་དྲག་རིགས་དང་། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་བཅས་ཀྱི་མི་སྣ་ལས་གྲུབ་པའི་ཨིན་ཡུལ་

གྱི་འོས་འདེམས་མི་དགོས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ།

house of representatives  parl གོས་ཚོགས་འོག་མ།	འཐུས་མིའི་གོས་ཚོགས།	= ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་འོག་མ།

house-warming  soc ཁང་སྟོན།	སྒིད་པུ་ཁ་བྲོ།	 = སྡོད་ཁྱིམ་གསར་འཛིན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ།

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།

hover craft  naut ལྡིང་གྲུ། = ཆུ་དང་ས་གཞི་ནས་ཅུང་ཟད་བཏེགས་ཏེ། རླུང་རླབས་ཀྱི་སྟེང་ལྡིང་

སྐྱོད་ཐུབ་པའི་གྲུ་སོགས།

howitzer  weapn ཧོ་ཝི་ཛར། = སྒགོས་མདེལ་གྱི་མྱུར་ཚད་ཅུང་དལ་བའི་མེ་སྒགོས་ཆུང་གྲས་ཤིག

howler zool སྤྲེའུ་འབ་སྒྲོག་མ། = ལྷོ་ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་འབྲས་ཟ་མཁན་གྱི་སྤྲེའུ་

མཇུག་མ་རིང་ལ་སྐད་ངན་ཚ་པོ་ཞིག
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hub  phys ལེ་འཁོར། = རྩིབས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་འཁོར་ལོའ་ིདབུས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་ཅིག་སྟེ། ལྟེ་འཁོར་དེའི་

ནང་དུ་འཁོར་རྟེན་གྱིས་སྲོག་ཤིང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

hubble constant  phys ཧབ་བལ་བརན་སོལ།  = 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།

hubble deep field location  phys ཧ་བལ་ཟབ་གནས། = བར་སྣང་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཡོངས་རྫོགས་

ཀྱི་ཆ་ ༡་༢༩༠༠༠༠༠༠ ཟིན་པའི་བར་སྣང་སྟེང་གི་སྐར་ཚོགས་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ནང་གི་བར་

སྣང་གི་མངའ་ཁུལ་ཆུང་ངུ་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཆ་ནས་གཞུ་ཚད་སྐར་མ་གྲུ་བཞི་མ་ལྔ་དང་གྲངས་ཆུང་

གསུམ་ཅན་ཞིག

hubble deep field north  phys ཧ་བལ་ཟབ་གནས་བང་མ། = འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ཧ་

བལ་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ་དེས། དུས་ཡུན་ཉིན་བཅུའི་རིང་ཁ་གཏད་སའི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་

ནམ་མཁའི་མངའ་ཁུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག

hubble space telescope  phys ཧ་བལ་མཁའ་དབིངས་རྒྱང་ཤེལ། = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

ནང་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟག་ཞིབ་དང་། པར་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་རྒྱང་

ཤེལ་སའི་གོ་ལའི་འཁོར་སྐར་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག དེ་ནི་ ༡༩༩༠ ལོར་མཁའ་དབྱིངས་

སུ་བཏང་བ་ཞིག་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 ethology  ca མི་སྤྱོད་རིག་པ།	མི་གཤིས་རིག་པ།	  = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཉམ་ཆུང་དང་

དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་མིའི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་ལ་བརྟག་པའི་རིག་པ།

human immuno- deficiency virus (HIV)  biol རེག་དུག་གཉན་སིན། = ནད་འགོག་

མ་ལག་གི་ཊི་ཕྲ་ཕུང་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་བརྒྱུད་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ན་ཚ་སྤེལ་མཁན་གྱི་

གཉན་སྲིན་ཞིག

human metapneumo-virus  med གློ་ཚད་གཉན་སིན། = ༢༠༠༡ ལོར་གསར་རྙེད་བྱུང་

བའི་ཐག་རན་རྐྱང་ལྡན་གྱི་ཨར་ཨེན་ཨེ་ཡི་གཉན་སྲིན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆམ་ནད་

དང་འདྲ་བའི་ནད་རྟགས་ལྡན་པའི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་མ་ལག་གི་འགོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

ཆགས་ཡོད།

human papilloma virus (HPV)  med མིའི་པགས་སྐྲན་གཉན་སིན། = འགྲོ་བ་མིའི་
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མཚན་མའི་གཡས་གཡོན་དུ་མཛེར་པ་འབྱུང་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་གཉན་སྲིན་ཞིག

human race  soc འགོ་བ་མིའི་རིགས།  = མི་ཡོད་དོ་ཅོག་སྡེ་ཁག་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་སྟངས།

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་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 འགོ་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་སོ་ནས་ཉོ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

humane  rel མི་ཆོས་ཀི།  = 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་ཀི་ཆ་ནས།  = སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་དང༌། འགྲོ་བ་

མིའི་བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་གྱི་ཚོར་བ་ལྡན་པའི་སོ་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།
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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།

humiliation  psycho  ཁྱད་གསོད།	མཐོང་ཆུང༌།	 = གཞན་གྱིས་འཕྱ་སྨོད་དང༌། སྣང་ཆུང་ཁྱད་

གསོད་བྱས་ཏེ་ཉམས་དམའ་རུ་འཇུག་པ།

humility  psycho ཞི་དུལ།  = བག་ཡོད་ཚུལ་ལྡན་དང་། གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་གཤིས་སྤྱོད།

humorist  psycho དགོད་བྲོ་སློང་མཁན།  = དགོད་བྲོའ་ིསྒྲུང་གཏམ་ཤོད་མཁན་ནམ་འབྲི་མཁན།

hunger strike  xx ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ། ལོགས་རྒོལ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་

ཆེད་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་རིང་ཟས་གཅོད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

hurricane lamp  xx རླུང་ཐུབ་སྒྲོན་མེ། = རླུང་ཤུགས་ཆེ་སར་ཡང་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་

བཟོས་པའི་ཤེལ་གྱི་དུ་ཁུང་ཡོད་པའི་སྣུམ་སྒྲོན་ཞིག

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་སོ་ཁག

hutment  adm སྤྱིལ་སར།  = སྤྱིལ་བུ་དང༌། སྐབས་འགར་གུར་ལས་གྲུབ་པའི་སྡོད་སར།

hybrid accounting system  acc མཉམ་བསེས་རྩིས་སོལ།  = རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མི་འདྲ་

བ་ཁག་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་སོ་ནས་རྩིས་རྒྱག་སྟངས།

hydracids  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།

hydration  chem ཆུ་རྡུལ་སེ་སྦྱོར། ཆུ་སེ།	= རྫས་འགྱུར་གྱི་ལམ་ནས་ཆུའི་འདུས་རྡུལ་དང་རྫས་

གཞན་མཉམ་བསྲེ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

hydraulic jack  mech གཤེར་ཤུགས་འགྱོག་རེན། = གཤེར་ཤུགས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་མོ་ཊ་

འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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།

hydrochloric  chem ཆུའི་ཚྭ་རླངས། = ཡང་རླུང་དང་ཚྭ་རླངས་ལྡན་པའི་སྐྱུར་རྫས་ཤིག

hydroelectricity  phys,mech ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན། = ཆུའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་
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པའི་གློག

hydrogen  chem ཡང་རླུང།  = ཁ་དགོ་དང་དྲི་ངད་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་ལ། ད་བར་ཤེས་

རྟགོས་ཡདོ་པའི་དངསོ་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

hydrography  * ཆུ་དཔད་རིག་པ། = མཚོ་དང་མཚེའུ། གཙང་ཆུ་ལྟ་བུ་ཆུའི་ཆགས་རབས་

སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་རིག་པ།

hydrologist  * ཆུ་དཔད་རིག་པ་བ། = ས་ཐོག་དང་བར་སྣང་དུ་ངོ་བོ་འདྲ་མིན་ཐོག་གནས་པའི་

ཆུའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། ཁྱབ་ཚུལ། བེད་སྤྱོད། བཞུརུ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རིག་ལ་མཁས་པ།

hydrolysis  chem ཆུ་ནུས་རྫས་སྦྱོར། ཆུའི་སེལ་སྦྱོར།	= ཆུའི་ནུས་པས་རྒྱུ་རྫས་གཅིག་རྒྱུ་རྫས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་རྫས་སྦྱོར་ཞིག

hydrometer  mech གཤེར་འཇལ། = གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་གར་སླ་འཇལ་ཆས་ཤིག

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

hydrophilic  biol ཆུ་མོས་རང་གཤིས། = ཆུ་དང་འཕྲོད་པའམ་དགའ་བའི་རང་གཤིས།

hydrophobic  biol ཆུ་ལྡོག་རང་གཤིས། = ཆུ་དང་མི་འཕྲོད་པའམ་མི་དགའ་བའི་རང་གཤིས།

hydrophyte  bot རླན་སྐེ་རྩི་ཤིང།  = ཆུའི་ནང་དང་འདམ་སོགས་རླན་གཤེར་ཆེ་སའི་གནས་སུ་

འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང།

hydrosphere  phys ཆུ་ཡི་དཀིལ་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།

hydrostatics  phys སོར་གནས་གཤེར་གཟུགས་རིག་པ། = འགུལ་མེད་རྒྱུ་གཟུགས་སྤྱི་དང་

ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུ་གཟུགས་ཤིག་གི་ནང་གི་གནོན་ཤུགས་དང་། ཆུར་སིམ་པའི་ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་
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སྟེང་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་གིས་སྤྲད་པའི་གནོན་ཤུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་

ཡན་ལག་ཅིག

hydroxyl  chem ཧཡ་ཌོ་ཛེལ། = འཚོ་རླུང་དང་ཡང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་

པའི་མོའ་ིགྱེས་རྡུལ།

hydroxyl groups  chem ཡང་འཚོ་རྐང་ལྡན་སྡེ་ཁག = སྐྱེ་ལྡན་དང་སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་འདུས་

རྫས་གཉིས་ཀའི་ནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་

སྡེ་ཞིག

hyena  zool ཅེ་སྤྱང་།	ཧཡེ་ན།	 = ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་

ཁྱི་དང་འདྲ་ཞིང་། མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྔོན་རྒྱག་པའི་གཅན་གཟན་གྱི་རིགས་ཤིག

hygiene  adm  གཙང་སྦ།  = ཁྲུས་དང༌། གཙང་སྦྲ། བྱི་དོར་སོགས་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆེད་

དུ་བགྱིད་པའི་ལས།

hygrometer  mech བཞའ་ཚན་མི་ཊར། = རླུང་ཁམས་ཀྱི་བཞའ་ཚན་འཇལ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་

ཡོ་ཆས་ཤིག

hygroscopic machine  mech བཞའ་རྔུབ་འཕྲུལ་ཆས། = རླུང་གི་ནང་ནས་བཞའ་ཚན་རྔུབ་

བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས།

hyoid bone  anat ལེ་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༌།

hyperlink  compt.sc རྒྱས་མཐུད།  = དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་གི་ཤོག་ངོས་གཉིས་སམ་ཡིག་ཆ་གཉིས་དབར་

མཐུད་སྦྱོར་སྟབས་བདེ་ཡོང་བར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་མཐུད་ཐབས་ཤིག

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།

hyperpnoea  biol དབུགས་རྒོད། = རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དབུགས་རིང་ངམ། ཡང་ན་དབུགས་

ཧལ་སྟངས།

hypersensitivity  boil ཚོར་སྐེན་དག་པོ། = ཕྱིའི་དངོས་རྫས་ལ་ཚོར་བ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེན་པའིགནས་

སྟངས། དཔེར་ན། མི་འགའ་ཞིག་སྨན་རྫས་བྱེ་བྲག་ཅིག་ལ་ཚོར་བ་སྐྱེན་པོ་ཡོང་སྐབས་ལུས་པོས་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཡ་ལན་སྤྲོད་པ་ལྟ་བུའོ།

hyperthyroidism  med གེ་རྨེན་འཕེལ་ནད།  = གྲེ་རྨེན་གྱི་བྱེད་ལས་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་དྲགས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག

hypertonic  phys སྒྲིམ་ཤེད་མཐོ་བ། = མཐའ་སྐོར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལམ་མམ། གཤེར་གཟུགས་
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ཤིག་ལས་ལྟོས་ཏེ་གཤེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དོན།

hypertrophy  med རྒྱས་ནད། = ཕྲ་ཕུང་ཆེ་རུ་སོང་བ་ལས་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཕུང་གྲུབ་ཆེས་

ཆེར་རྒྱས་པའི་ནད།

hyperventilation syndrome  med དབུགས་ཐལ་ནད་རགས། = དངངས་འཚབ་ཀྱི་རྐྱེན་

པས་དབུགས་ཤིན་ཏུ་ནས་མགྱོགས་ཤིང་རིང་པོ་གཏོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སྟེ། དེས་ཤ་གནད་

རེངས་པ་དང་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་འཛད་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བའི་

གནས་སྟངས་སློང་སྲིད་པ་ཆགས་ཡོད།

hypnagogic hallucination  psycho གཉིད་འདེན་འཁྲུལ་སྣང་། = རྒྱུན་དུ་གཉིད་ཁུག་ལ་

ཉེ་བའམ་གཉིད་ཁུག་མ་སད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ། མཐོང་ཐོས་རེག་གསུམ་གྱི་མྱོང་བ་མངོན་སུམ་

དུ་མྱོང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་འབྱིན་པའི་རྨི་ལམ་མམ་ཡང་ན་འཆར་སྣང་ཞིག

hypochondria  med དོགས་ནད། = དངོས་ཡོད་ཀྱི་བདེན་དཔང་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་རང་ཉིད་

ལ་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པར་འཁྲུལ་སྣང་གིས། དྲངས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་དང་སྦྲགས་

ཏེ་བྱུང་བའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཚོར་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡུན་རིང་བློ་ཁ་ཚད་ལས་བརྒལ་

བ་ཕྱོགས་ཚུལ་ཞིག

hypoglossal  physiol ༡། ལེ་འོག་གི་ཆུ་རྩ།  = བྱ་དང༌། ལྟོ་འགྲོ། ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལྕེ་འོག་

ཏུ་ཡོད་པའི་དབང་རྩ་ཞིག ༢། ལེའི་འོག་གི།  = ལྕེའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི།

hypoglossal nerve  neurosci. ལེ་འོག་དབང་རྩ། = སལ་རུས་ཅན་གྱི་མཐོ་རིམ་སྲོག་ཆགས་

ཀྱི་ལྕེའི་ཤ་གནད་འགུལ་སྐྱོད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་ནས་ཐོན་པའི་ཐོད་

རུས་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་པ།

hyposensitivity  biol ཚོར་སྐེན་ཞན་པ། = ཕྱིའི་དངོས་རྫས་ལ་ཡ་ལན་ནམ་ཚོར་ཤུགས་རྒྱུན་

ལྡན་ལས་ཆུང་བའམ་མེད་པ།

hypotenuse  math གསེག་མཐའ།  = དྲང་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་མཐའ་རིང་ཤོས་དེའམ། 

ཡང་ན་དྲང་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་དྲང་ཟུར་གྱི་ལྡོག་མཐའ་ལ་ཟུར་གསུམ་མའི་གསེག་

མཐའ་ཟེར།

hypothalamus  neurosci. ཀླད་སྦུག་འོག་མ། = ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དང་སྐུལ་རྒྱུ་འདོན་སྤེལ་སོགས་

ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀླད་པའི་ཞབས་རའི་དཀྱིལ་གྱི་ཁུལ་ཞིག

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།	 བརག་པ་མཐའ་བཟུང༌།	  = བརྟག་བྱ་མ་ངེས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལས། ཕྱོགས་
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གཅིག་དག་པར་འཛིན་པའི་ཐག་གཅོད།

hypothesis  * ཚོད་བཞག = ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གནས་སྐབས་འགྲེལ་ཚུལ། འགྲེལ་

ཚུལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་པ་མུ་མཐུད་བྱེད་པ་ཡིན།

hypothesis testing  math ཚོད་གཞག་བརག་བཤེར། = ཚོད་གཞག་བརྟག་བཤེར་ཟེར་བ་ནི་

རྣམ་གྲངས་རིག་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཚོད་གཞག་དེའི་སྲིད་རུང་གི་འཐོབ་བྱ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་

ཐག་གཅོད་བྱེད། ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་སྤྲད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་ཚོད་

གཞག་གཅིག་ཁས་ལེན་དགོས་དང་མི་དགོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་བརྟག་བཤེར་དེ་དག་ལ་རྗེས་

འབྲས་ཀྱི་བརྟག་བཤེར་རམ་ཚོད་གཞག་གི་བརྟག་བཤེར་ཟེར།

hypothyroidism  med གེ་རྨེན་ཟད་སྐོན།  = གྲེ་རྨེན་བྱེད་ལས་ཞན་པའམ་ཉུང་དྲགས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག

hypotonic  phys སྒྲིམ་ཤེད་དམའ་བ། = མཐའ་སྐོར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལམ་མམ། གཤེར་གཟུགས་

ཤིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཤེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཆུང་བ།

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།

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།

ice coring  phys འཁྱགས་རོམ་འདྲུ་དཔད། = འཁྱགས་རོམ་གྱི་དུམ་བུ་ཞིག་དྲུས་ནས་དེའི་ལོ་

ཚད་དང་བྱུང་རིམ་ལ་བརྟག་པའི་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག

ice pack  med འཁྱགས་ཐུམ། = ལུས་པོའ་ིཆ་ཤས་ཀྱི་སྐྲངས་སྦོས་འཇོམས་པ་དང་། ན་ཟུག་ཆུང་དུ་

གཏོང་བྱེད་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་འཁྱགས་གྲུག་བླུགས་པའི་ཁུག་མ་ཞིག

icebreaker  naut,adm,mech ༡། འཁྱགས་གཤོང་གྲུ་གཟིངས། =  རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་དར་

འཁྱགས་ཆགས་པར་གྲུ་ལམ་གཏོད་བྱེད་དུ་བཟོས་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཤིག  ༢། འབེད་གཏམ། = 

ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མི་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་ཆེད་དང་། དངངས་འཚབ་

མེད་པ་བཟོ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ངག་སོ་འབྱེད་པའི་གཏམ། ༣། འཁྱགས་བརྡུང་ཡོ་ཆས། = 

འཁྱགས་པ་ཞིབ་མོར་བརྡུང་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆའམ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག
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icon  compt.sc. མཚོན་བརྡ། = ཡིག་ཆ་དང་བྱ་རིམ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་

ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི་བརྙན་རིས་ཆུང་ངུ་ཞིག

iconic  * མཚོན་བེད།  = ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བའི་མཚོན་རྟགས།

iconoclast  soc སྐུ་རེན་གཏོར་མཁན། = དམིགས་བསལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དད་པའི་རྟེན་དུ་

བཞེངས་པའི་སྐུ་བརྙན་རྣམས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་མཁན།

iconology  archaeol སྐུ་རེན་རིག་པ།	སྐུ་རེན་དཔད་རིག	= སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འདྲ་སྐུ་དང་། དེ་དག་གི་

མཚོན་དོན་དང་བཤད་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

ideal gas  phys གཡུང་རླངས། = དྲོད་ཚད་དང་གནོན་ཤུགས་ཐམས་ཅད་ལ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་

ངེས་སྲོལ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའི་རྟོག་བཟོའ་ིརླངས་གཟུགས་ཤིག

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

identical twin  xx མཚན་མཐུན་མཚེ་མ། = མཚན་མ་མཐུན་ལ་ངོ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་མངལ་

སྦྲུམ་ཐེངས་གཅིག་ལ་བཙས་པའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག

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་རགས།  = 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་སྨེ་སོགས་སམ། ཡང་ན་ལུས་པོའི་ངོས་སུ་བཏབ་པའི་ངོ་རྟགས་སོགས།

identification number  adm,lib ངོ་རགས་ཨང་གངས།  = 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་བང༌།  = 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༌། 

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་
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མ་འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ།

identity theft  pol ངོས་འཛིན་རྐུ་ཁྱེར། = གང་ཟག་གཞན་གྱི་མིང་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་གི་

ཨང་གྲངས། དངུལ་ཁང་བྱང་བུའི་ཨང་གྲངས། ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ལྟ་བུའི་སེར་གྱི་གནས་ཚུལ་

རིགས་བདག་པོས་མ་ཤེས་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ།

idiosyncrasy  psycho ཐུན་མིན་སྤྱོད་ཚུལ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་

གཏོང་ཕྱོགས་སམ་སྤྱོད་ཚུལ།

idiosyncratic risk  com སེར་གྱི་ཆག་སོ།  = 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།

igneous rock  geog མེ་རྡོ། = བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་གི་ཚ་དྲོད་ཕྲན་བུ་དམའ་རུ་སོང་བ་དང་། 

མཁྲེགས་པོར་གྱུར་པ་ལས་གྲུབ་པའི་བྲག་རྡོ།

ignition point  phys འབར་གནས།  = དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་མེ་འབར་འགོ་ཚུགས་པའི་དྲོད་ཚད།

ignition switch  mech མེ་སྤོར་གློག་སོ། = སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ལྡེ་མིག་ཅིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེས་མོ་ཊའི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་སྤོར་བ་དང་གསོད་པ་གང་

རུང་བྱས་ཏེ་གློག་རྫས་དང་སྤོར་བྱེད་མ་ལག་མཐུད་པར་བྱེད་པའམ། མཐུད་མཚམས་འཇོག་པར་

བྱས་ནས་རང་འདོད་ལྟར་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་སྤོར་བ་དང་བཀག་པ་གང་རུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ignition system  mech སྤོར་བེད་མ་ལག = འབར་སྦུག་ནང་གི་རླུང་དང་བུད་རྫས་འདྲེས་མར་

མེ་སྤོར་བར་མེ་ཚག་གམ་གློག་རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཅིག

ignorance of law  law ཁིམས་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	ཁིམས་འགལ།	ཁིམས་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 ཁིམས་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་
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བའི་སོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེར་འཛུལ་བ།

illegal trade  law  ཁིམས་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 ཁིམས་འགལ་ཚོང་འདེན།  = སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཁ་མཐུན་གྱིས་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་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།  = ཡི་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་ཀློག་གང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན། ༢། མི་ཤེས་མཁན།  

= རིག་གནས་སམ། སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་སྦྱངས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་འབྲེལ་

གནས་ཚུལ་ལ་རྨོངས་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།

illusory contract  pol ཕི་ཚུལ་གན་རྒྱ། = ཤོག་ཁག་སོ་སོས་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལ་གནས་རྒྱུའི་

མོས་མཐུན་མ་བྱས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་གྱི་གན་རྒྱ་ཞིག

illustrate  ༡། adm གསལ་བཀྲོལ་བེད་པ།  = གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སོ་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་སྦགས་བེད་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་སྦགས།	དཔེ་རིས་ཅན།  = རྩོམ་ཡིག་ནང་དཔེ་རིས་དང་། 
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བརྙན་པར་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་སོགས།

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་སིན་པ།  = འཚར་ལོངས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པའམ། དུས་ཀྱིས་མ་

སྨིན་པའི་གནས་སྐབས། ༢། psycho མ་སིན་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།

immediate memory  psycho	ཡུན་ཐུང་དན་པ།	དན་ཐུང་།	= དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའམ། ཡང་ན་

སྐར་མ་འགའ་ཤས་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་དྲན་པ།

immigrant  pol གཞིས་སྤོས་བེད་མི།  = རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་གཏན་

སྡོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག

immigrant visa  pol གཞིས་སྤོས་མཐོང་མཆན། = གཏན་འཇགས་སམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་

ངེས་མེད་བར་བཅའ་སྡོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་སྤྲད་རྒྱུའི་མཐོང་མཆན།

immigrate  pol གཞིས་སྤོ་བ།  = རང་ཉིད་ཡུལ་མིའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་

རུང་ནང་གཏན་སྡོད་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་འཐོབ་ཐབས་བྱེད་པ།

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

imminent  adm,pol འབྱུང་ཉེ་བའི།  = རྐྱེན་ངན་དང་གོད་ཆག་སོགས་འབྱུང་ལ་ཉེ་བའམ་

འབྱུང་ངེས་པའི།
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immiscible  * བསེ་འདེས་མི་ཐུབ་པའི།  = རྒྱུ་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་མཉམ་བསྲེ་བྱེད་སྐབས་

རིགས་མཐུན་ནམ་ཆོས་མཚུངས་ཀྱི་རྫས་གསར་པ་ཞིག་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་གཤེར་གཟུགས།

immiserate  soc སྡུག་ལ་སྦྱོར་བ།	གྱོང་གུད་གཏོང་བ།	  = མི་སྡེའམ་གང་ཟག་ཅིག་ལ་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཚབས་ཆེན་དུ་སྦྱོར་བ།

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་

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

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།

immunization  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

immuno enhancement  med ནད་འགོག་ནུས་སྤེལ། = ནད་འགོག་གི་གཟུགས་བྱེ་བྲག་པ་ལྟ་

བུར་ནད་འགོག་ནུས་པ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ།

immuno suppression  med ནད་འགོག་ནུས་གནོན། = ནད་འགོག་མ་ལག་རང་གར་ཉམས་

རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་མཁལ་མ་དང་། སྙིང་ལྟ་བུ་སྤོ་འཛུགས་ལ་གནོད་པའི་གེགས་རྐྱེན་

འགོག་ཆེད་སྨན་དང་འགྱེད་འཕྲོ་སོགས་སྤྱད་ནས། ནད་འགོག་གི་ནུས་པའམ་ཡ་ལན་འགོག་

གནོན་བྱེད་ཚུལ།

immuno therapy  med ནད་འགོག་བཅོས་ཐབས། = ནད་འགོག་མ་ལག་གི་ནུས་པ་གོང་

དུ་སྤེལ་བའམ། གནོན་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ནད་རིགས་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ། དམན་ལྷག་ལོག་

གསུམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་དང་འདྲ།

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
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impact  ༡། phys བརྡབ་ཤུགས།  = དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་རྒྱག་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་

གནོན་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 སྐོན་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 བ་དཀའ་བེད་གཏད།  = གང་ཞིག་མདུན་སྐྱོད་དམ་གོང་འཕེལ་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

impeachment  adm,pol དབུ་དབྱུང་སྐོན་འཛུགས། གནས་དབྱུང་བསྙོན་འཛུགས།  = གཞུང་

འཛིན་པ་དང༌། ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་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།

impenitent  xx གནོང་འགྱོད་མེད་པའི། འགྱོད་སེམས་མེད་པའི།  = གང་བྱས་པའི་སྡིག་ལས་

སམ་བྱ་ངན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལམ་འགྱོད་པ་མི་སྟོན་པའམ་མེད་པའི།

imperative  ༡། lang	སྐུལ་ཚིག	སྐུལ་འདེད།  = ལས་དོན་སོགས་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་སྐུལ་མའི་ཚིག 

༢། adm སྐུལ་རྐེན།  = ལས་གང་ཞིག་སྐུལ་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང༌། ཡང་ན་ཕྱི་

ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན།

imperial  his,pol གོང་མའི།	རྒྱལ་ཁམས་ཀི།	 = 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་
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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་བེད་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་ཀིས་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་པ་

མ་ཡིན་པར་སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ།

import  com ནང་འདེན།  = 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་འདེན་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་བེད་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

impossibility  phil,psycho མི་སིད་པའི་རང་བཞིན།  = གང་ཞིག་ཡོང་མི་སྲིད་པའམ་མེདཔ། 

ཡང་ན་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་རང་བཞིན།

impossible event  math མི་སིད་པའི་བྱུང་བ། = གལ་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་གི་སྲིད་རུང་དེ་སྟོང་

པའམ་ཀླད་ཀོར་ཡིན་ན་བྱུང་བ་དེ་ལ་མི་སྲིད་པའི་བྱུང་བའམ་དོན་སྙིང་མེད་པའི་བྱུང་བ་ཟེར།

impost  adm ཁལ།	འཇལ་སོ།	  = སྐྱེ་བོ་སེར་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལ་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ་འུ་

ལག་གི་སྤྱི་མིང༌།

impotent  med,psycho ༡། འཁིག་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐེས་པ།  =  ཕོ་མཚན་ལངས་མི་ཐུབ་པའི་
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རྐྱེན་གྱིས་ཆགས་པ་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་པ།  ༢། ནུས་མེད། = བྱ་བ་གང་ཡང་བསྒྲུབུ་རྒྱུར་ནུས་

སྟོབས་མེད་པའི།

impound  ༡། law བཀག་ཉར་བེད་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་ཁ།  = 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།

impoverishment  ca ཉམ་ཐག་ཏུ་འགྱུར་བ།  = རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ཕོངས་ཤིང་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་

བའི་བྱ་རིམ་ཞིག

impractical  adm ལག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི།  = དངོས་སུ་ལག་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་ལམ་བྱ་གཞག

imprecise  xx ངེས་གསལ་མེད་པའི།	ཞིབ་གསལ་མེད་པའི།	 = ཏག་ཏག་མ་ཡིན་པ།

impression  prn པར་རེས།	རེས།	 = 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།

improbity  soc གཡོ་རྫུ།  = དྲང་བདེན་དང་། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཆུང་དྲགས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

improper fraction  math གངས་ཆ་ལར་སྣང་།  = བུ་ཆ་ལས་མ་ཆ་ཆུང་བའམ་མཚུངས་པའི་

གྲངས་ཆ་ལ་ཟེར།

impropriety  psycho མི་འཚམས་པའི་སྤྱོད་པ།  = སྐབས་དོན་དང་མ་འགྲིག་པའམ་ཚུལ་མིན་

དུ་ངོས་འཛིན་པའི་སྤྱོད་པ།

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་
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མཛེས་པོ་སྣང་ཆེད་དུ་རྣམ་པར་བཅོས་པ།

imprudence  psycho ཧོལ་རྒྱུག  = བྱ་བ་ཞིིག་གི་མཇུག་འབྲས་ཇི་ཡོང་ལ་དོ་སྣང་མེད་པ།

imprudent  psycho ཧོལ་རྒྱུག་གི།  = གང་བྱས་ཀྱི་ལས་ལ་མཇུག་འབྲས་གང་ཡོང་བསམ་ཞིབ་

མ་བྱས་པའི།

impudence  psycho ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད།  = གུས་ཚུལ་དང་བྲལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

impudent  psycho གུས་ཚུལ་མེད་པའི།	ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཀི།	 = མི་གཞན་ལ་གུས་བཀུར་ཚུལ་

བཞིན་མི་བྱེད་པའི།

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།

impunity  law ཉེས་ཐར། = གྱོང་གུན་ནམ་ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་གཏོང་ཚུལ།

imputation  ༡། law སྐོན་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 banc  law ཁིམས་དཔོན་ཚང་འཛོམས། = ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཚང་མ་ངོ་འཛོམས་

ཐོག་ཡོད་པའི།

in camera  adm,law ༡། ལོག་ཏུ། གསང་བའི་སོ་ནས།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་མིན་

པར་ལོག་ཏུ་གསང་བའི་སོ་ནས། ༢། སྦུག་མར། ཁང་བུའི་ནང་དུ།  = ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཟུར་ཉན་

སོགས་མེད་སར་རམ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང༌།

in cue  jrn ཐོག་མའི་བརྡ་སྟོན། = སྔོན་ནས་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའི་བཅར་འདྲིའམ་གསར་འགྱུར་

ཞིག་གི་ནང་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བའི་ཐོག་མའི་ཚིག་འབྲུ་ཁ་ཤས།

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།

in terrorem clause  law ཉེན་བརྡའི་ལེ་ཚན། = ཁ་ཆེམས་ལ་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁེ་ཕན་
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ཐོབ་མིའི་རིགས་ལ་ནོར་སྐལ་ཅི་ཡང་མི་ཐོབ་པའི་ཁ་ཆེམས་ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཞིག

in-laws  soc,ca ཉེ་དུ།  = ཁྱོ་ག་དང་ཆུང་མ་གང་རུང་གི་ཕ་མ་དང་ནང་མི།

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།

inaccessible  adm ༡། འཇུག་པ་མི་བདེ་བའི། བགོད་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་པའི་ཆ།

inadvertence  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།	སོ་འབེད་བེད་པ།	དབུ་འབེད་བེད་པ།		= གལ་འགངས་

ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཁག་ཐེངས་དང་པོར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

inauguration  adm སོ་འབེད།	དབུ་འབེད།	དབུ་འཛུགས།	 = མཛད་སོ་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།

incarcerate  adm,pol བཙོན་འཇུག་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་བཙོན་ཁང་ནང་བཀག་ཉར་

བྱེད་པ།

incarceration  adm,pol བཙོན་འཇུག  = བཙོན་ཁང་དང་དོ་དམ་ཁང་དུ་འཇུག་པའི་

གནས་བབས།

incensole acetate  boil སྤོས་རྩབས། = རྨ་ཁ་གསོ་བ་དང་། གཉེན་ཁ་འགོག་ཆེད་སྤྱོད་པའི་བོ་

སེ་ལེ་ལི་ཡ་ཐང་ཆུ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྫས་ཤིག

incentre  math ནང་ལེ།  = ཟུར་གསུམ་མའི་ཟུར་མཉམ་བགོད་ཐིག་གི་སྤྱི་གནས་ལ་ཟེར།

incest  soc,ca གཉེན་འཁིག  = ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་། གཉེན་ཉེ་དུ་ནང་ཁུལ་ཆང་ས་རྒྱག་པ་

དང་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་འབྲེལ་བ།
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inchoate offence  law ཆ་མ་ཚང་བའི་ཉེས་པ།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཤིག་བརྩམ་རྒྱུར་

བྱུས་ངན་གཤོམ་པའི་ནག་ཉེས།

incidence property  math སྙོམས་ངོས་ཀི་ཁྱད་ཆོས།  = སྙོམས་ངོས་སྟེང་གི་གནས་དང་ཐིག་

གི་འབྲེལ་བ་ལ་ཟེར། སྙོམས་ངོས་ཐོག་གི་གནས་ A བརྒྱུད་ནས་ཐིག་དུ་མ་འབྲི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ།

incircle  math ནང་སོར། = དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་ནང་བྲིས་པའི་སོར་ཐིག

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་སོ།  = སྐྱེ་བོའ་ིསེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དེ་ཁ་ཕྱོགས་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ།

included angle  math ཚུད་ཟུར།  = ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་མཐའ་གཉིས་དབར་གྱི་ཟུར་ལ་

བཙིར་ཟུར་ཟེར། ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་དགོས་དམིགས་ལ་གཞིགས་པའི་ཟུར་ཅི་ཡང་ཡིན་ཆོག 

བཙིར་ཟུར་ནི་དབྱིབས་རྩིས་ཀྱི་སྤྱི་སྲོལ་ནང་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་ཡོངས་མཚུངས་ཟུར་གསུམ་མ་

ཡིན་མིན་གྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་སྐབས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

included side  math ཚུད་མཐའ།  = ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་ཟུར་གཉིས་དབར་གྱི་མཐའ་ལ་

བཙིར་མཐའ་ཟེར། དབྱིབས་རྩིས་ཀྱི་སྤྱི་སྲོལ་ནང་ཡོངས་མཚུངས་ཟུར་གསུམ་མ་ཡིན་མིན་གྱི་

ཁུངས་སྐྱེལ་སྐབས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

incognito  adm,pol སྦས་རྫུ་བས་ཏེ།	ངོ་མ་ཤེས་པ་བས་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་སོ།	 = 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།

income & expenditure  acc བྱུང་སོང༌། འབབ་གོན།  = ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་སེར་ཞིག་

ནས་ཕྱིར་གཏང་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་དང༌། གཞན་གྱི་ས་ནས་ཚུར་ཐོབ་པའི་ཡོང་འབབ།

income tax  com,econ འབབ་ཁལ།  = 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་ཁལ་སྙན་ཤོག  = གཞུང་ལ་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་དཔྱ་
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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་ཁལ་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་སོ་གསུམ་གང་རུང་གི་ནུས་པ་ལྡེང་ངེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས། 

༢། law ཁིམས་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།	མི་མཐུན་པ།	 = ཕན་ཚུན་མཐུན་པོ་དང། ཆ་སྙོམས་པོ་

མེད་པའི་གནས་སྟངས།

inconsistency  adm སྔ་ཕི་མི་མཐུན་པ།	སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པ།		= རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དོན་སོགས་སྔ་ཕྱི་

མི་མཐུན་པའམ་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན།

inconsistent  math གཅིག་མཐུན་མིན་པ།  = རྒྱུ་གཉིས་ཐེངས་གཅིག་གི་མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་

ནང་། ཐིག་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་ན། མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་དེ་ལ་འགྲོལ་ཐོབ་མེད། དེ་འདྲའི་

མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་ནི་གཅིག་མཐུན་མིན་པ་རེད།

inconvenience fee  com ཟོས་མི་བདེའི་དོད།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས་པའི་

དོད་དུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར།

incorporated  adm,com ཁུངས་སྒྲིལ་ཅན།	ཁུངས་སྡེབས་ཀི།  = ཚོང་གི་ལས་གཞི་སོགས་

ལ་དམིགས་ཏེ་གང་ཟག་གམ། སྡེ་ཁག་དུ་མ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་ཚོང་གི་

སྒྲིག་འཛུགས།

incorporation  com ཁུངས་སྒྲིལ།  = ཚོང་ལས་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། རྩེད་
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མོའ་ིརུ་ཁག འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་སོགས་དེབ་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་

ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས།

increasing order  math འཕར་རིམ།  = ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བ་གོ་རིམ་ཞིག་བསྒྲིགས་པ་ལ་ཟེར།

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་བེད་པ།	སྐོན་འཛུགས་བེད་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

indebtedness  econ བུན་ཟུག = སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱི་ལག་ནས་བུ་ལོན་ཟུག་པའི་གནས་སྟངས་སམ་

རང་བཞིན།

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

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་ཁ།  = 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།
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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

independent event  math རང་དབང་གི་བྱུང་བ། = འགྱུར་གྲངས་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་མི་

བཟོས་པའི་རྣམ་གྲངས། རྣམ་གྲངས་རིག་པའི་ནང་དུ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཕྱོགས་དབང་གིས་འགྱུར་

གྲངས་གཅིག་གིས་འཁྱེར་བའི་ཁ་གྲངས་དེས་གཞན་མཐའ་དག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཀྱི་མེད།

index  lit,lib བརྡ་སྟོན་རེའུ་མིག  = དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཚིག་གམ། ཚིགས་རྐང་གི་སོ་ནས་ལས་

སླ་པོར་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་ཆེད། དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འགོད་རྒྱུའི་ཀ་མད་སྟར་ཆགས་ཀྱི་

རེའུ་མིག

index card  lib དཀར་ཆག་ཤོག་བང༌།  = གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་དང༌། ཁུངས་གཏུག་སླ་བའི་

ཆེད་དུ་གོ་རིམ་ག་གེ་མོའ་ིནང་བསྒྲིགས་པའི་ཤོག་བྱང༌།

indian paper  prn རྒྱ་ཤོག  = ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་ནས་བཟོས་པའི་པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་རིས་ལ་

སྤྱོད་པའི་ཧ་ཅང་སྲབ་ལ་མཁྲེགས་པའི་ཤོག་བུ་ཞིག

indication  adm མཚོན་དོན།  = གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའམ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

indicator  adm མཚོན་རགས།	མཚོན་བེད།	  = གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའམ་མཚོན་པར་

བྱེད་པའི་བརྡའམ་རྟགས་མཚན།

indicator light  trans གློག་བརྡ། = མགྱོགས་ཚད་སྟངས་འཛིན་གློག་བརྡ། སྣུམ་གནོན་ཤུགས་

གློག་བརྡ། གློག་རྫས་གསོག་ཆས་གློག་བརྡ། འོད་ཆེན་གློག་བརྡ་ལ་སོགས་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་ཅིག

indict  law ནག་ཉེས་ཁིམས་གཅོད།  = ཞིབ་འཇུག་དང༌། དཔྱད་ཞིབ་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་

སོ་ནས་གཞན་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ཚུལ་སྒྲོག་པ།

indigenous  ca ས་སྐེས་རྡོ་སྐེས་ཀི། = 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།

indignation  psycho འཁང་ར། = གནད་དོན་གང་ཞིག་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའམ། རྒྱུ་མཚན་

མི་ལྡན་པར་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཁོང་ཁྲོ་ཚུལ།
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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་འགོ་གོན།  = 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 democracy  pol བརྒྱུད་སྤྲོད་མང་གཙོ། = མི་མང་གིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་

ཆབ་སྲིད་འཐུས་མི་རྣམས་བརྒྱུད་དེ། མི་མང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་འགྲོ་

ལུགས་ཤིག

indirect tax  com,econ བརྒྱུད་ཁལ།  = 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།  = རྩདོ་པའམ་བསྙནོ་འཛུགས་བྱེད་སའི་གཞི་མེད་པའི་རང་བཞིན།

indium  chem མཐིང་ལགས།  = 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། བེ་བྲག  = རང་གི་རིགས་མཐུན་གྱི་རྫས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ལོགས་སུ་

གནས་པའི་རྫས་གཅིག་པུ་བ། ༢། སེར།  = འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་

ལ་སྦྱར་བའི་ཐ་སྙད།

individual liberty  adm,pol སེར་གྱི་འདོད་དབང་། = གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་མེད་པར་

སྤྱི་སྲོལ་དུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་རང་དབང་གི་སོ་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་བོ་

བྱེ་བྲག་པའི་རང་དབང་།

individualism  psycho སེར་གཙོ་རིང་ལུགས།  = སྐྱེ་བོ་སེར་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་
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བསམ་ཚུལ།

indoctrinate  pol,psycho ལ་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་སོ་ནས་སློབ་སྟོན་

བྱེད་པ།

indoctrination  pol,psycho ལ་བ་སྒྱུར་ཐབས།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་སྣང་མེད་ཀྱི་སོ་ནས་ལྟ་

གྲུབ་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

indomitable  adm,pol དབང་དུ་སྡུད་མི་ཐུབ་པའི།  = འཇིགས་སྐུལ་ལམ་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་

མི་ཐུབ་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དང་བློ་ཁོག་ཆེན་པོ།

indoor  xx ཁང་པའི་ནང་གི།  = གང་ཞིག་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཆགས་པའམ་བྱེད་པའི།

indorsement  adm ༡།	རྒྱབ་སྐོར།	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།

induction training  adm རྒྱུས་སྟོན་སྦྱོང་བརྡར།  = གསར་ཞུགས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་

བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་འདྲིས་གོམས་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་ལས་

ཀའི་ངོ་བོ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག

indulgence  psycho ཅི་དགར་འཇུག་པ།  = བསམ་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ་རེ་འདོད་སྐོང་

བའི་བྱ་གཞག

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་སོ་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
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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། བཟོ་གྲྭ་དེས་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་དང༌། རིན་གོང་གཏན་འབེབས་རང་མོས་ལྟར་བཞག་ཆོག་

པའི་ཚོང་གི་གནས་སྟངས།

industrial revolution  com བཟོ་ལས་གསར་བརེ།  = མིའི་ངལ་རྩོལ་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག

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

industrialization  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།

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 འད་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་
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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།

inertial force  phys འགོག་ཤུགས་ཀི་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 mass  phys འགོག་ཤུགས་གདོས་ཚད། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་དངོས་

པོ་ཞིག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་འཇལ་ཚད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད།

inertial reference frame  phys འགོག་ཤུགས་ལོས་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

inertial system  phys འགྱུར་འགོག་མ་ལག = ལྟོས་གཞིའི་སྒྲོམ་གཞི་གང་ཞིག་དེའི་ནང་ཡོད་

པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཕྱིའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཞིག་དང་མ་འཕྲད་པར་འགུལ་མེད་དུ་གནས་པའམ། ཡང་

ན་མྱུར་ཚད་བརྟན་པོའ་ིཐོག་སྐྱོད་པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་འགོག་མ་ལག་ཟེར། འགྱུར་འགོག་མ་ལག་

ཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་མྱུར་ཚད་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པར་ཐད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མ་ལག

inevitable  adm བཟློག་ཏུ་མེད་པ།  = གནས་སྟངས་གང་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་བཟློག་མི་ཐུབ་པའམ་

གཡོལ་མི་ཐུབ་པ།

inevitable accident  adm ལྡོག་མེད་རྐེན་ངན། = དུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཚོད་དཔག་མི་ཐིག་

པར་ལྡོག་ཏུ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན།

inexpedient  adm འོས་བབ་མེད་པའི།  = དམིགས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་

རང་བཞིན།

infant  soc ༡། མ་འབར།  = མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧིལ་པོ་མ་ལོན་པའམ། ཡང་ན་

གོམ་པ་རྒྱག་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་མ་འབར་འཆི་ཚད།  = སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་གནས་

སྐབས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཧིལ་པོ་མ་ལོན་པའི་བར་གྱི་ཕྲུ་གུ་གསར་སྐྱེས་ཆིག་སྟོང་རེའི་གྲངས་

ཁོངས་ནས། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཇི་ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་མིན་གྱི་གྲངས་ཚད་རྩི་ཚུལ།

infanticide  soc,law ཕྲུ་གུ་མ་འབར་གསོད་པ།  = ཕྲུ་གུ་མ་ཡི་མངལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་རྗེས་

སུ་གསོད་པའི་བྱ་སྤྱོད།
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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 རེས་དཔག  = རྟགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ཞིང༌། འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་རྗེས་སུ་

བསྒྲུབ་བྱའམ་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་འཇལ་བའི་ཚད་མ།

inferior cerebellar peduncle  neurosci. ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ་འོག་མ། = ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་

དང་། རྒྱུངས་པ། ཀླད་ཆུང་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་གྱི་

ཆུན་པོ།

inferior colliculus  neurosci. འོག་འབུར། = སྒྲ་ཐོས་བྱེད་ཀྱི་ཀླད་གནས་འོག་མ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆ་ཤས་སམ་གནས་བྱེ་བྲག་པ།

inferiority complex  psycho དམན་སེམས།  = རང་ཉིད་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་དམའ་བའམ་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་ཀི་ཆོས་ཉིད།  = ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་ནུས་པ་མེད་

པའི་རང་བཞིན།

infiltrate  pol སིམ་འཛུལ་བེད་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་སོ་ནས་འཇབ་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

infinite arthmetic progression  math ཚད་མེད་ཨང་རྩིས་སྟར་གངས།  = ཨང་རྩིས་སྟར་

གྲངས་ནང་གི་མཐའ་ཚན་དེ་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་ལ་ཟེར།

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་
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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།

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་སྐེད་ཀི་འཇིག་རེན།  = 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་འབོར།  = གནས་གཞན་ཞིག་ནས་

དངོས་པོའམ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་གློ་བུར་དུས་མཉམ་དུ་འབྱོར་བ།

infomercial  com དངོས་བརྫུས་ཚོང་བསྒྲགས། = དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་ནམ་བཅར་འདྲི་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་བཟོ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་དུ་བསྟན་རྒྱུའི་ཚོང་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག

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། 
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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།

infotainment  jrn སྤྲོ་སྤེལ་གསར་གནས། = ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་ནམ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་

ཀྱི་རིགས་སྤྲོ་སྣང་སྤེལ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་གིས་ཐོག་ནས་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་

རིམ་ཞིག

infrared rays  phys དམར་ཕིའི་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་འཕྲོའི་དྲོད་

དང་མཉམ་པ་ཡིན།

infrared sound  phys དམར་ཕིའི་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་ཕིའི་འཇའ་རིས་དཔད་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་རྐེན།  = 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༌།

inhabitant  soc གནས་སྡོད་པ།  = ས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མིའམ་

སྲོག་ཆགས།

inherent  phil ལྷན་སྐེས།	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་བེད་པ།  = ཕ་མེས་སོགས་འདས་གྲོངས་སུ་

ཕྱིན་པའི་ཤུལ་ལྷག་གམ་ནོར་སྐལ་ཐོབ་པ།
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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་ཁལ།  = 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།

inhibitory postsynaptic potential (IPSP)  neurosci. མཐུད་རེས་འགོག་ནུས། = 

དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་ཤིག་གི་མཇུག་ཏུ་གནས་པའི་དབང་རྩའི་ནང་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནུས་

སྟོབས་སྐྲུན་པའི་གོ་སྐབས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ནུས་སྟོབས།

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་འགོའ་ིའདེམས་འཇུག  = དམག་དང་གསང་བའི་ལས་བྱེད་

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་ཁིད་པ།	སྣེ་ཁིད་པ།	  = ལས་དོན་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་

ལེན་པ།

initiative  ༡། adm སྣ་འདེན། སྔུན་བསུ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ལེན་

པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢། pol སྣེ་འདེན་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 ཁིམས་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་སྐོན་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།
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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།

inland revenue  econ ཡུལ་ནང་ཁལ་འབབ།  = འབབ་ཁྲལ་དང་ཐད་འཇལ་ཁྲལ་འབབ་

འགའ་ཚུད་པའི་དམངས་ཁྲལ།

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།

inner scale  math ཐིག་ཚད་ནང་མ།  = སོར་ཕྱེད་ཐོག་ཟུར་ཚད་འཇལ་ཆེད་དུ་ཐིག་ཚད་ནང་མ་

དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ནང་མ་དེ་ལ་ཟེར།

inner tube  mech ནང་ལྤགས། = ཁོག་སྟོང་འགྱིག་སོར་གྱི་ནང་དུ་ཕུ་བརྒྱངས་ཏེ་འགྱིག་འཁོར་གྱི་

ནང་དུ་སྒྲིག་འཇུག་དགོས་པ་ཞིག

innkeeper  soc གནས་མོ།	གནས་པོ།	 = འགྲུལ་པ་སྡོད་སའི་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ཀྱི་བདག་པོའམ་

འགན་འཛིན་ཞིག

innovation  adm གསར་གཏོད།  = དངོས་ཟོག་དང༌། བརྒྱུད་རིམ། ལས་ཀ་སོགས་སྔར་མེད་

གསར་དུ་གཏོད་པའི་བྱ་གཞག

inoculation  ༡། psycho བོ་སོ་འབེད་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་ཀི།	ཚད་ལས་འདས་པའི།	  = ཚོད་དཔག་གམ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་

གཞི་ལས་ཧ་ཅང་མང་བའི།

inorganic  biol སྐེ་ལྡན་མིན་པ། = སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བཀོད་དབྱིབས་དང་ཁྱད་ཆོས་གང་

རུང་མེད་པའི།

inorganic chemistry  chem སྐེ་ལྡན་མིན་པའི་རྫས་སྦྱོར།  = སྐྱེ་མིན་འདུས་རྫས་བརྟག་ཞིབ་

དང་འབྲེལ་བའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག

inorganic compound  chem སྐེ་མིན་འདུས་རྫས།  = སྔོ་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་མ་

ཡིན་པ་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ།
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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་ཕིར་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

ins and outs  * ཕི་ནང་གསང་གསུམ།  = ལམ་ལུགས་སམ། དཀའ་རྙོག གནས་བབས་ཤིག་གི་

གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་ཕྲ།

insane  psycho སྨོན་པ།  = སེམས་འཆོལ་བའམ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ།

inscribed angle  math ནང་སྦེལ་ཟུར།  = སོར་ཐིག་ཐོག་རྒྱུད་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་སྣེ་གནས་ལྷན་དུ་

ཕྲད་ནས་གྲུབ་པའི་ཟུར་ཞིག་ལ་ཟེར།

inscribed angle theorems  math ནང་སྦེལ་ཟུར་གྱི་ངེས་སོལ།  = སོར་དབྱིབས་ཀྱི་གཞུ་

ཐིག་གཅིག་གི་སོར་མཐའི་ཟུར་ནི། ནང་འབྲེལ་ཟུར་གྱི་ཉིས་ལྡབ་ཡིན་པའི་ངེས་སྲོལ་ལ་ཟེར།

inscription  arv ཡིག་ཚགས།	 བརྐོས་ཡིག  = ཤིང་དང་རྡོ་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་དཔར་པའམ། 

བརྐོས་པའམ། བྲིས་པའི་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་དང་ཡི་གེ།

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།

insider  pol ནང་མ། = སྡེ་ཁག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། 

ནང་གི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཤེས་མཁན་གྱི་གང་ཟག

insignia  adm རགས་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་སེར་རམ། 

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།

instant camera  mech འཕྲལ་ཐོན་པར་ཆས། = པར་བླངས་མ་ཐག་ཏུ་པར་ཤོག་གི་ངོས་སུ་

འདྲ་བརྙན་ཐད་ཀར་འདོན་པར་བྱེད་པའི་འཁྱེར་བདེའི་པར་ཆས་ཤིག
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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་འདེད་

བྱེད་པའི་ངག ༢། ངན་བསླབ།	རྒྱུད་སྐུལ།	 = རྙོག་དྲ་དང། དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བརྩམས་

པའི་རྩོལ་བ།

instil  edu,phil རྒྱུད་ལ་འཇགས་སུ་འཇུག་པ།  = གཞན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་བསམ་ཚུལ་ཞིག་སྐྱེ་བོ་

ཞིག་གི་བསམ་བློའ་ིནང་རིམ་པས་འཇགས་ཐབས་བྱེད་པ།

instruction  ༡། edu སློབ་ཁིད།  = 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་བེད་མཁན།	སློབ་ཁིད་བེད་མཁན།	 = ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཐད་བསླབ་བྱ་དང༌། བཀོད་བྱུས། ལམ་སྟོན་སོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

instrument panel  mech འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་། = ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་དང་དེ་འབྲེལ་སྟངས་

འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་སྦྱོར་བའི་མེ་རགས་ལ་མཉམ་སྦྱར་བྱས་པའི་རླུང་ཡོལ་གྱི་འོག་ཕོྱགས་སུ་

ཡོད་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག

instrumental  adm	མཐུན་པའི་རྐེན།	གཙོ་བོ།	 = གྲུབ་འབྲས་སམ་དགོས་དམིགས་ངེས་ཅན་

ཞིག་སྒྲུབ་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྐྱེན་དུ་བྱེད་མཁན།

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།

insula  anat གླིང་ཤུན། = ཀླད་པའི་ཕྲེད་ཀྱི་ཤུར་ཀའི་འདབས་སུ་གནས་པའི་གྲུ་འབུར་སྡེ་ཚན་ཞིག

insulation  phys རྒྱུན་འགོག བརྒྱུད་འགོག = བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱས་ཏེ། བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཕུང་གཟུགས་རྣམས་ལས་ཁ་འཕྲལ་ཏེ་

གློག་དང་། དྲོད། དེ་བཞིན་སྒྲ་རླབས་བཅས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོག་པའི་བྱ་སྤྱོད།

insulator  phys བརྒྱུད་ཁིད་མི་བེད་པའི་རྫས།  = དྲོད་དང༌། གློག འོད། སྒྲ་བཅས་དེ་མུར་བརྒྱུད་

གཏོང་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག



392insurance

insurance  ins འགན་བཅོལ།  = མི་དང་ཁར་དབང་སོགས་གློ་བུར་བྱུས་ཉེས་གོད་ཆག་ཚབས་

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་རོག་ཞིབ་པ། འགན་བཅོལ་ཞིབ་དཔོད་པ།  = 

ཚེ་སྲོག་དང༌། སྨན་དོད་ཉེན་སྲུང་ཚོང་ལས་པའི་བྱེད་སོ་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་བེད་པ།	འགན་བཅོལ་བེད་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།

insurgence  pol ངོ་ལོག = འབངས་གྱེན་ལོག་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་བྱ་སྤྱོད།

insurgent  pol ངོ་ལོག་པ། = ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་

གཏོང་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

intangible  adm རེག་ཐོགས་མི་ཐུབ་པའི། ཐོགས་མི་རུང་བའི།  = མཐོང་ཡུལ་དུ་མེད་ཅིང་

རེག་ཚོར་མི་ཐུབ་པའི།

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།

integer  math ཧིལ་གངས། = ཀླད་ཀོར་ཚུད་པའི་ཧིལ་གྲངས།

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་
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ཚོགས་པ།

integrated finance  econ	མཉམ་བསྡུས་དཔལ་འབོར།	མཉམ་བསྡུས་དངུལ་རྩིས།	 = ཡུལ་

ལུང་གང་ཞིག་གི་ནང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དཔལ་འབྱོར་དང༌། ཚོང་འབྲེལ། དཔྱ་ཁྲལ་སོགས་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་དང་པོ།	 དང་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།

integument  biol སྐོགས། = རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་ལ་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་ཕྱི་ཁེབས། དཔེར་ན། 

པགས་པ་དང་སྐོགས་ཤུན་ལྟ་བུ།

intellectual  edu,psycho ༡། བོ་རིག་གི།	ཤེས་སྟོབས་ཀི།	 = ཀླད་པ་དང༌། བསམ་བློ། རིག་རྩལ་

སོགས་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེར་གཏང་རྒྱུའི་བྱ་གཞག་དང་འབྲེལ་བ། ༢། ཤེས་ལྡན་པ།	བོ་རྩལ་ཅན།		

= བསམ་བློའ་ིགནས་ཚད་དང༌། ནུས་པ། རིག་རྩལ་སོགས་གོང་མཐོར་སོན་པའི་གང་ཟག

intellectual property (IP)  com	བསམ་བོའ་ི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 བོ་རིག	བོ་གོས།	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་ལ།  = 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་རོགས་ཐུབ་པའི།  = ཡིག་ངག་གི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་རྣམས་

གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་ནུས་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ནུས་པ།

intemperance  phil,adm ཐལ་དགས་པ།	ཐལ་སྐོན།	  = ཚད་གཞི་རན་པོ་མེད་པའི་གནས་
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སྟངས་སམ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

intensity  phys དག་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་སློང་དྲག་པོ་ཡོད་

པའི་གནས་སྟངས།

intensive farming  agric ཐོན་འབབ་ཆེ་བའི་སོ་ནམ།  = འཕྲུལ་འཁོར་དང་རྫས་རིགས་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ལོ་ཏོག་གི་ཐོན་ཁུངས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཤིག

inter alia  adm དེ་དང་ཆབས་ཅིག	དེ་ལ་སོགས་པའི།		= ཚིག་གི་བརྗོད་པ་བསྡུ་བའི་ཆེད་དུ་

ཆོས་དུ་མའི་ཁོངས་ནས་རེ་གཉིས་ཙམ་ཐེར་འདོན་བྱས་ཏེ། འདི་ནི་མང་པོའ་ིཁོངས་ནས་འདོན་

པའོ། ཞེས་པའི་འབྲི་སྲོལ་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་སོ་ནས་ཕན་གནོད་འབྲེལ་སྟངས།

intercalation  chem གསེབ་འཇུག = རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་སྐབས་སུ་འདུས་རྡུལ་གཉིས་སམ། 

ཡང་ན་རྫས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནས་ཕྱིས་སུ་སྤོ་ལེན་ཐུབ་པའི་འདུས་རྡུལ་ལམ། རྫས་སྡེ་གཞན་

ཞིག་འཇུག་ཚུལ།

intercept  pol བར་བཀག = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བསྐྱོད་

པའི་ལམ་བར་དུ་བཀག་པའམ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ།

intercept (line)  math བཅད་ཐིག  = ཐིག་གཅིག་གིས་ཐིག་གཞན་གཉིས་ལ་འཕྲེད་གཅོད་

གཏོང་སྐབས་ཐིག་དུམ་ཞིག་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

intercom  comn ནང་འབྲེལ་ཁ་པར།  = ཁང་པའམ། གནམ་གྲུ། གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་གནས་

གཞན་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཕན་ཚུན་ཁ་པར་གཏོང་ལེན་གྱི་མཁོ་ཆས་མ་ལག

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།

interdict  pol དགག་བ་བེད་པ།  = ཆོས་ཁྲིམས་སམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལག་

བསྟར་མི་ཆོག་པ་བཟོ་བ།

interest  econ,com སྐེད་ཀ = མ་རྩར་འཁྲི་བའི་འཕེལ་ཆའམ་འཕར་མ།
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interest aggregation  adm,com དགོས་མཁོ་མཉམ་སྡེབ། = གང་ཟག་སེར་དང་། ཚོགས་

སྡེ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་འདུན་རྣམས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

interest articulation  adm,com དགོས་མཁོ་གསལ་སྒྲོག = མི་མང་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་

སྲིད་གཞུང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་རེ་འདུན་ཇི་ཡིན་གསལ་འདོན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

interest components  com སྐེད་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།

interior angle  math ནང་ཟུར།  = ཐད་ཐིག་ཅིག་གི་ཉེ་མཐའི་དབར་གྱི་ནང་རོལ་གྱི་ཟུར་ཞིག་

གྲུབ་པ་དེ་དང་། ཟུར་གསུམ་མའི་ནང་གི་ཟུར་རྣམས་ལའང་ཟེར།

interior door handle  mech ནང་སོའ་ིལག་འཇུ། = མོ་ཊའི་ནང་ནས་སོ་འབྱེད་ཆེད་ཀྱི་

ལག་འཇུ།

interior door lock button  mech ནང་ཟྭའི་མཐེབ་གནོན། = ཡར་བཏེགས་ན་སོ་འབྱེད་པ་

དང་མར་མནན་ན་སོ་རྒྱག་པར་བྱེད་པའི་མཐེབ་མགོ།

intermarriage  soc,ca ༡། ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒྲིག   =  མི་རིགས་དང་། ཆོས། སྤྱི་ཆོགས་སོགས་

མི་གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཆང་ས། ༢། ནང་ཁུལ་གཉེན་སྒྲིག = རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་དང་

སྤུན་ཉེ་ནང་ཁུལ་དབར་གྱི་ཆང་ས།

intermediate  chem བར་གནས།  = རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྐབས་ཡུད་ཙམ་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་

རང་གནས་བྱིངས་རྫས་སམ། གྲུབ་རྫས་སམ། ཡང་ན་གྱེས་རྡུལ་ཞིག

intermediate vector boson  phys བར་གྱི་ཕོགས་ལྡན་བོ་སོན།  = རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་གཞན་

ཕན་ཚུན་དབར་ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག

intermission  xx བར་གསེང་།  = དགོང་ཚོགས་དང་། གློག་བརྙན། རྩེད་མོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

ངལ་གསོའ་ིཆེད་བཞག་པའི་བར་གསེང་།

internal carotid artery  neurosci. མཇིང་པའི་རྩ་ནང་མ། = ཀླད་པ་དང་མིག དེ་བཞིན་

མགོའ་ིནང་གི་ཆ་ཤས་བཅས་སུ་ཁྲག་རྒྱུན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མཇིང་པའི་འཕར་རྩའི་ཡན་

ལག་ཅིག
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internal energy  phys ནང་ནུས།  = མ་ལག་ཅིག་གི་འདུས་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འགུལ་

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 organ  physiol ནང་ཁོལ། = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁོག་པའི་ནང་གི་སྙིང་དང་། གློ་བ། རྒྱུ་མ་

སོགས་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་སྤྱིའི་མིང་།

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་ཁལ་ལས་ཁུངས།  = ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལྟ་བུ་

གཞུང་གི་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག

internalize  * རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བ།  = གཞན་གྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞིག་

སྣང་མེད་དམ་རྐང་འཛུགས་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་བྱེད་ཚུལ།

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་ཁོམ་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་

གངས་རགས།  = 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།
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international standard  pol རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛིན།  = རྒྱལ་ཁབ་རེ་གཉིས་ཙམ་མིན་པར་རྒྱལ་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཆེད་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཚད་གཞི།

internet  compt.sc དྲྭ་རྒྱ། = འཁོར་སྐར་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་དེ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཀམ་པུ་

ཊར་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། ཀམ་པུ་ཊར་སྤྱོད་པ་པོ་རྣམས་གློག་འཕྲིན་དང་དྲྭ་གནས་ལྟ་བུའི་དྲྭ་

རྒྱ་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་དྲྭ་རྒྱ་ཞིག

internet access  compt.sc དྲྭ་རྒྱའི་བཀོལ་སྤྱོད།  = དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་ཐུབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ།

internet banking  com,econ དྲྭ་རྒྱའི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན།  = དྲྭ་རྒྱ་སྤྱད་དེ་དངུལ་ཁང་རྩིས་

ཁྲ་ནས་དངུལ་འདོན་འཇུག་བྱེད་ཆོག་པའི་མ་ལག་ཅིག

interoceptor  neurosci. ནང་ལེན་པ། = ལུས་པོའ་ིནང་ནས་ཐོན་པའི་སྐུལ་རྐྱེན་བསྡུ་ལེན་

དང་། དེ་མཐུན་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་ཚོར་བྱེད་དབང་རྩ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག

interpellations  pol ལས་རིམ་བརེ་སྒྱུར་གྱི་དགོས་འདུན།  = གྲོས་ཚོགས་ནང་འབྲེལ་ཡོད་

བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་གནད་དོན་ཞིག་གི་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བའི་དགོས་འདུན་གྱིས་ལས་དོན་

གོ་རིམ་དཀྲུག་པ།

interpol  pol རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་སྲུང་། = རྒྱལ་སྤྱིའི་ནག་ཉེས་པར་འཐབ་རྒོལ་ཆེད་གཙོ་བོར་

དམིགས་པའི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་འདུས་པའི་སྐོར་སྲུང་བའི་དཔུང་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། 

དེའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣ ལོར་ཕ་རཱན་སིའི་རྒྱལ་སར་གསར་འཛུགས་བྱུང་ཡོད།

interpreter  edu སྐད་སྒྱུར། = སྐད་ཡིག་གཅིག་སྐད་ཡིག་གཞན་ཞིག་ཏུ་ངག་ཐོག་ནས་

སྒྱུར་མཁན།

interpreting solution  math ལན་འགེལ། = དྲི་བ་ཞིག་གི་དཀའ་གནད་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་

འགྲེལ་ལམ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

interregnum  pol ༡། སྣེ་འཁིད་བར་བརྒལ། =  རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལ་དབུ་

ཁྲིད་མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག ༢། གཞུང་འཛིན་གསར་རྙིང་དབར་གྱི་དུས་སྐབས། = སྲིད་

དབང་གི་དུས་ཡུན་སྔ་མ་རྫོགས་ཏེ། ཕྱི་མ་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་བར་གྱི་དུས་ཡུན།

interrelationship  adm,soc ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ།  = ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་འབྲེལ་བ།

interrogate  adm འདི་རྩད་བེད་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 cloud  phys སྐར་མཚམས་སྤྲིན་ཚོགས། = སྐར་མ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གནས་

པའི་གཙོ་བོར་ཡང་རླུང་རླངས་རྫས་དང་། ཐལ་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེན་པོ་ཞིག
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interstellar dust  phys སྐར་མཚམས་རྡུལ་སྤྲིན། = སྐར་མ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་དུ་ལྷག་པའི་བར་

སྣང་ནང་རླངས་རྫས་སམ། རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་།

interstellar gas  phys སྐར་མཚམས་རླངས་སྤྲིན། = སྐར་མ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གནས་པའི་

ཡང་རླུང་རླངས་རྫས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་རླངས་རྫས་གཞན་དང་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་

སྐར་མ་གསར་པ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཤིག་ཡིན།

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་འདི་ཞུ་ས།	དི་བ་ཞུ་ཡུལ།	  = དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞུ་སའི་གང་ཟག་

གམ་ཞུ་ཡུལ།

interviewer  adm,jrn བཅར་འདི་ཞུ་མཁན།  = གཞན་ལས་གསལ་བཤད་ཐོབ་པའི་ཆེད། 

གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་གྱི་གང་ཟག

intestate  law	ཁ་ཆེམས་མ་བཞག་པར་འཆི་མཁན།	ཁ་ཆེམས་མེད་ཤི།	= རྩི་འགྲོ་འོས་པའི་

ཁ་ཆེམས་ཤིག་མ་བཞག་པར་འཆི་བའི་གང་ཟག

intestinal hemia  med རྒྱུ་རླུགས།  = རྒྱུ་མ་གྲོད་སྐྱིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ལུག་ནས་སྦོས་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་བསོངས་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 མོས་བེད་ཀི་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།	མོས་པ།	 = རྫས་དང༌། མྱོས་བྱེད་སོགས་སྤྱད་པ་ལས་

ལུས་སེམས་མི་བརྟན་པའི་གནས་སྐབས།

intracranial pressure  neurosci. ཐོད་རུས་ནང་གི་གནོན་ཤུགས། = ཀླད་རུས་དང་། ཀླད་

རྒྱུངས་གཤེར་ཁུའི་ནང་གི་གནོན་ཤུགས།

intranet  compt.sc ནང་དྲྭ། = ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་དུ་སྦྲེལ་བའི་རྩིས་འཕྲུལ་གྱི་དྲྭ་བ།

intraparietal sulcus  anat ལག་པའི་ནང་ཤུར། = ལྟག་པའི་ཀླད་འདབ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་
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དབྱེ་མཚམས་ཀྱི་ཀླད་པའི་དབུས་ཤུར་ནས་འཕྲེད་དུ་སྐྱོད་པའི་ཤུར་ཞིག རིགས་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་

ལ་བར་གཅོད་པའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

intravenous injection  med རྩ་ཁབ།  = སྡོད་རྩར་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་དོན།

intravertebral disc  anat ཚིགས་པའི་མཁར་མཚམས།  = སལ་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་མཁར་

མཚམས་བྱ་འདབ། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

intron  biol མངོན་མེད་རིགས་རྫས། = རིགས་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་བར་གཅོད་པའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་

ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག

introspect  psycho རང་རྒྱུད་བརག་པ།  = རང་ཉིད་སོ་སོའ་ིཀུན་སློང་དང་། བསམ་པ། ཚོར་

སྣང་བཅས་ལ་ཞིབ་པར་བརྟག་ཚུལ།

introvert  psycho ཁ་ནང་ལས།  = གཞན་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱ་རྒྱུ་ལས་རང་གི་བསམ་པ་དང་

ཚོར་བར་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་གཤིས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

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།

inventor  * གསར་གཏོད་པ། = སྔར་མེད་གང་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན།

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།

inverse  *	ལུགས་ལྡོག	གོ་ལྡོག	= གོ་རིམ་དང་། རང་གཤིས། ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ལྡོག་ཕྱོགས།

inverse addition  math ལྡོག་སྣོན། = རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྗེས་འབྲས་དེ་

རྩིས་འགྲོ་སྟངས་གཞན་ཞིག་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཡིན་ཚུལ།

inverse method  math གོ་ལྡོག་རྩིས་ཐབས། = བྱེད་ལས་གཞན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་རྣམས་མགོ་

མཇུག་ལྡོག་ཐབས་སུ་བཀོལ་བའི་ཐབས་སམ་མན་ངག

invertebrate  zool སལ་མེད་སོག་ཆགས། = ལུས་ལ་སལ་བའི་རུས་ཚིགས་མེད་པའི་སྲོག་

ཆགས་ཀྱིི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། འབུ་སྲིན་ལྟ་བུ།

inverted pyramid  pol མགོ་ལྡོག་གཏོར་དབིབས། གཏོར་དབིབས་ལྡོག་མ། = བདེན་དོན་གྱི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་གལ་གནད་ཆེ་རིམ་ལྟར་སྟོན་པའི་རྩོམ་གྱི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐབས་ཤིག

inverter  mech གློག་རྒྱུན་སྒྱུར་ཆས། = ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན་དུ་སྒྱུར་བར་
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བཀོལ་བའི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་ཅིག

investigative journalism  jrn ཞིབ་རྩད་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = སྦས་གསང་བྱེད་

པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་རིགས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་ཐབས་ཀྱི་གསར་འགོད་

ལས་རིགས།

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 banking  com,econ མ་འཛུགས་དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན།  = མ་འཛུགས་

དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བའམ། མ་འཛུགས་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་

ཚོང་ལས།

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་ལ་རོག  = 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་མགོན་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་ཁ། 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་འབོར་ཐོ།	ཉོས་ཐོ།		= གསར་དུ་ཉོས་པའི་ཅ་དངོས་དང༌། 

ཡོ་ཆས་རྣམས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་སའི་མ་དེབ།

iodine  chem ལ་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

ion  phys གྱེས་རྡུལ།  = གློག་རྡུལ་གཅིག་གམ་གཅིག་ལས་མང་བ་འཐོབ་པའམ། བོར་བའི་སོ་ནས་

གློག་ཟུངས་ཤིག་འཐོབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གམ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག

ion exchange  phys གྱེས་རྡུལ་བརེ་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།
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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་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་

བོས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།

ipso jure  law ཁིམས་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་པོའི་གཏེར་རྡོ་ལས་འདོན་

ཐུབ། རྡུལ་གྲངས། ༧༧ མཚོན་རྟགས། Ir

iris  bot གེས་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 ལགས།  = 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 

ironmonger  soc ལགས་ཆས་འཚོང་མཁན།  = ལྡུམ་རྭ་དང་ཁྱིམ་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ལྕགས་

རིགས་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཚོང་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་གམ་ལས་པ།

irrational number  math ལུགས་མེད་གངས།  = དངོས་གྲངས་ཤིག་ལུགས་ལྡན་གྲངས་ཀྱི་

རྣམ་པར་སྟོན་མི་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན། p
q   ཡི་གྲངས་ཤིག་ལས་ p དང་ q གཉིས་རིལ་གྲངས་དང་།      

q ≠ 0  ཡིན་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་འབྲི་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཟེར།

irregular figure  math མཐའ་མི་མཉམ་པའི་དབིབས།  = དབྱིབས་ཤིག་གི་མཐའི་རིང་ཚད་

དང་ནང་ཟུར་གྱི་ཚད་ཚང་མ་གཅིག་པ་མེད་པ་ལ་ཟེར།

irrigation  ༡། agric ཞིང་ཆུ་འདེན་གཏོང༌།  = འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་

སྟངས་ཀྱི་སོ་ནམ་པའི་ལམ་ལུགས། ༢། med འཁྲུད་བཤལ།  = སྨན་སྦྱོར་བྱེད་པའི་སོ་ནས་རྨ་
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དང༌། དབང་པོའ་ིབུ་ག་སོགས་འཁྲུད་པའི་བྱ་གཞག

islamophobia  phil ཁ་ཆེར་འཇིགས་སྣང་།  = ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་དང་དེའི་རྗེས་འཇུག་པར་

མི་དགའ་བ།

isobar  geo,phys ༡། གནོོན་ཤུགས་མཉམ་ཐིག  =  ས་ཁྲའི་ངོས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་

འདྲ་མཉམ་མཚོན་པའི་ཐིག་རིས།  ༢། ཨཱ་སོ་སྦར། གནོན་མཉམ་ཐིག་རིས། = ལྗིད་ཚད་

སྙོམས་ཤིང་། རྡུལ་གྲངས་མི་འདྲ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ།

isolationism  adm,pol ཁེར་སྡོད་རིང་ལུགས། = དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་གང་ཐད་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཐུན་ཕོྱགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་འཛིན་པར་ཁེར་རྐྱང་དུ་གནས་ན་ཁེ་ཕན་

ལེགས་ཤོས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་ཇུས།

isoleucine  biol ཨཱ་ཡི་སོ་ལུ་སིན། = མིས་རྫས་འགྱུར་གྱི་སོ་ནས་བཅོས་བཟོ་མི་ཐུབ་པར་བརྟེན་

ཟས་བཅུད་འཇུ་ལེན་གྱི་སོ་ནས་ངེས་པར་ཐོན་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཨེ་མི་ནོ་

སྐྱུར་རྫས་ཤིག

isomer  chem,phys ༡། རྫས་མཚུངས་འདུས་རྫས།  = སྦྱོར་ཐབས་མཚུངས་ཀྱང་། གྲུབ་རྫས་ནང་

གི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བའི་འདུས་རྫས་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ། 

༢། ཨའ་སོ་མར། =  རྡུལ་གྲངས་དང་ལྗིད་ཚད་སྙོམས་ཀྱང་། ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མི་

འདྲ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ།

isosceles triangle  math སྐེད་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ།  = ཉེ་མཐའ་གཉིས་རིང་ཐུང་གཅིག་

པ་ཡིན་པའི་ཟུར་གསུམ་མ་ལ་ཟེར། དེ་ལྟ་བུའི་ཟུར་གསུམ་མར། ཉེ་ཟུར་གཉིས་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ཀྱང་

གཅིག་པ་ཡིན། སྐེད་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ་ནི་མཐའ་བརྒྱུད་ཟུར་གསུམ་མའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྟངས་

གསུམ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ཡིན།

isotach  geog རླུང་འགོས་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 དབར་དོད་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་དོད་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་
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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 ཕིར་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་

བྱས་པའི་མ་ཤེར་ཁག

isthmus  geog ༡། སྦེལ་ལག  =  མཚོ་གླིང་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཚམས་ཀྱི་གླིང་ལག་ནར་མོ།  ༢། སྦེལ་

བེད། = ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆེ་གྲས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཚམས་ཀྱི་ཡན་ཡག་གམ། བགྲོད་ལམ་

མམ། ཕུང་གྲུབ་ཕྲ་པོ་ཞིག

italic  jrn,prn	ཨི་ཊེ་ལིག	ཀོག་ཡིག		= གཡས་སུ་ཟུར་ཉལ་ཅན་གྱི་རོ་མན་ཡིག་གཟུགས། དེ་ནི་

སྐབས་རེར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་བྱང་ངམ། བརྗོད་པའི་ནང་གི་གལ་གནད་སྟོན་ཆེད་དུ་སྤྱོད།

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་སྐོད་ལས་བེད།  = 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།

jack  mech འགྱོག་རེན། = གཤེར་ཤུགས་དང་། ཕུས་བཀང་བའམ། ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔངས་དམའ་ཞིང་། ལྗིད་ཚད་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་ཡར་འདེགས་ཆེད་དུ་

འཁྱེར་སྤྱོད་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག

jack stand  mech འགྱོག་སྟེགས། = འགྱོག་རྟེན་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བའམ། ཡང་ན་དེ་ཕྱིར་བཏོན་སྐབས་

མོ་ཊ་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་རང་སོར་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཉེན་སྲུང་ཡོ་བྱད་ཅིག

jackpot  xx རྒྱན་བུམ་ཆེན་མོ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་རྒྱན་འཛུགས་རྩེད་རིགས་ཤོ་སྦག་དང་རྒྱན་ཤོག་

སོགས་ནས་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་ཐོབ་ཚུལ།

jam  xx སིལ་ལྡག  = བག་ལེབ་སྟེང་བྱུག་བྱའི་ཤིང་འབྲས་ལས་བཟོས་པའི་མངར་ཟས་ཀྱི་ལྡེ་

གུ་ཞིག
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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

jaunt  xx འཆམ་འཆམ།  = ལམ་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཆེད་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་པ།

jeopardy  adm ཉེན་ཚབས།  = གནོད་འཚེ་དང༌། གྱོང་གུན། འཆི་སྐྱོན་སོགས་འབྱུང་སྲིད་པའི་

ཉེན་ཁ།

jeweler  com རྒྱན་ཆ་བཟོ་ཚོང་བ། = རྒྱན་ཆ་རིགས་བཟོ་མཁན་ནམ་འཚོང་མཁན།

jingle  xx འདེན་དབངས། = རྒྱུན་ལྡན་བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་སྟེང་བྱ་དངོས་གང་

ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའི་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་

རམ་སྒྲ་དབྱངས།

jingoism  his,pol རྒྱལ་ཞེན་ཨ་འཐས།  = རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ཡིས་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ཞིག་དང་དམག་འཁྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ།

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་དཔད་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་དཔད་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་བང༌།  = 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༌།

job classification  adm ལས་ཀའི་སྡེ་ཚན་དབེ་འབེད།  = ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང༌། གླ་ཕོགས། 

གནས་རིམ་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་སོ་ནས་སྡེ་ཚན་དུ་ཕྱེ་ཚུལ།

job description  adm ལས་དོན་འགེལ་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་དཔད་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
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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་བསྡུར་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་བརོད།  = 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་

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་ཁ།  = 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་
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ཡོངས་རྫོགས་ཁང་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་མིའི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཅིག

joint parliament committee  pol གོས་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་གོས་ཆོད།  = ཚོགས་སྡེ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གྲོས་ཚོགས་

གོང་འོག་ཟུང་ལྡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲོས་ཆོད།

joint secretary  adm	ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།	ཟུང་དྲུང་།	 = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་འགན་འཛིན་

སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་གསུམ་པ།

joint sector  com ཟུང་འབྲེལ་སྡེ་ཁག  = གཞུང་སེར་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་དང་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དམ་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས།

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།

joke  ca ཆོབ།	བསྟན་བཤིག	  = མང་ཚོགས་རྣམས་གད་མོ་ཤོར་བ་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱང་བྱུས་སམ་ཀུ་

རེའི་སྒྲུང་གཏམ་རིགས་བཤད་པ་ཞིག

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།

journalese  jrn གསར་འགོད་བརྡ་འགོས། = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གཏམ་གླེང་ནང་ནམ་ཡང་བེད་སྤྱོད་

མི་གཏོང་ཞིང་། གསར་འགོད་པས་བེད་སྤྱད་པའི་ཐ་སྙད་དམ་སྐད་ཡིག

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༌། ཕྱོགས་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

jovial  psycho དགའ་སྣང་གི།  = འདུན་པའམ་སེམས་ཁམས་ནང་དགའ་ཉམས་ལྡན་པའི་

ཚོར་སྣང་།

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།
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judaism  rel ཇུ་དེའི་ཆོས་ལུགས།	འཇིའུ་ཆོས་ལུགས།	 = དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་དུ་འདོད་

མཁན་གྱི་འཇིའུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས།

judicial  law	ཁིམས་ཀི།	ཁིམས་ལུགས་ཀི།	 = ཁྲིམས་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི།

judicial custody  law ཁིམས་ཀི་དོ་དམ།  = ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་བར་བཙོན་ཉར་བྱེད་ཚུལ།

judicial notice  law ཁིམས་ཀི་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 ཁིམས་ཀི་དབང་ཆ།  = སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལ་སྩལ་

བའི་དབང་ཚད།

judiciary  law ཁིམས་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་དཔོད་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་བསྡོམས་པའི་སྡོད་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང།

juke-box  mech འཇུག་སམ།  = དངུལ་ཊམ་བཅུག་ན་རང་མོས་ཀྱིས་བདམས་པའི་གཞས་གཏོང་

བའི་རང་འགུལ་སྐད་པར་ཞིག

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་

གཏོད་ལོ་ཐོ།

jump line  jrn མཐུད་ཕྲེང་།	 མཆོང་ཕྲེང་།	 = ཚགས་ཤོག་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གང་གི་

མཚམས་ནས་མུ་མཐུད་པའམ། གང་གི་སྟེང་དུ་མུ་མཐུད་སའི་ངོ་ཤོག་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྔ་ཕྱི་

འབྲེལ་ཐག་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་འབྲུའི་ཡིག་ཕྲེང་ཞིག

junction  trans འདུས་མདོ། = མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དང་མོ་ཊའི་གཞུང་ལམ་ལྟ་བུ་གཉིས་སམ་

གཉིས་ལས་མང་བ་འདུས་སའི་གནས་ཤིག

juncture  adm གཉན་མཚམས།  = དམིགས་བསལ་གལ་ཆེ་བ་དང་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་

དུས་སྐབས།
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junior clerk  adm གཞོན་དྲུང་།  = ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་ཡིག་ཆ་ཐོ་འགོད་དང་། སྤྱིར་བཏང་

གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་ལྔ་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག

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 ཁིམས་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། ཁིམས་ལུགས་རིག་པ།  = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་རིག་པ། ༢། 

ཡུལ་ཁིམས།  = རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིནང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་

སྒྲོམ་གཞིའམ་ལམ་ལུགས།

jurist  law ཁིམས་ལུགས་མཁས་པ།	 ཁིམས་པ།	  = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པར་མཁས་

པའི་གང་ཟག

jury  law,adm ༡། བཤེར་དཔང་།  =  ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་སྐབས་དཔྱད་ཁྲ་

གཏོང་ཆེད་བཤེར་དཔང་བྱེད་མིའི་ལྷན་ཚོགས། ༢། གཟུ་དཔང་། = འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དཔང་

པོ་བྱེད་མཁན།

jury box  law བཤེར་དཔང་བཞུགས་སྒྲོམ།  = ཁྲིམས་ཁང་ནང་བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་

བཞུགས་སའི་སྒྲོམ།

just  adm དང་པོ།	དང་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 

ཁིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན།  = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འཛིན་སྐྱོང༌།

justiciable  law ཁིམས་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་སྐེལ་ར་སྤྲོད་བེད་པ། དག་འབུད་བེད་པ།  = ཁུངས་སྐྱེལ་ལམ། དག་སྐྱེལ་

བྱེད་པའི་སོ་ནས་དྲང་བདེན་ཡིན་པར་སྟོན་པ།

juvenile  soc ནར་མ་སོན་པ།	བིས་པ།	 = ཁྲིམས་ཡིག་ནང་འཁོད་གཞིར་བཟུང་གི་དར་མའི་ན་

ཚོད་མ་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ།

juvenile court  law བིས་པའི་ཁིམས་ཁང༌།  = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། ལྟ་སྐྱོང་དགོས་
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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 བིས་པ་ཉེས་ཅན།  = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལོ་

བཅོ་བརྒྱད་མན་ཆད།

kalachakra  astrol དུས་ཀི་འཁོར་ལོ།  = དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།  དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་

བསྡུས་རྒྱུད།

kaon  phys ཀོན་རྡུལ། = ནུས་པ་མཐོ་བའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བའི་བརྟན་ཚུགས་མེད་པའི་རྩོམ་རྡུལ་ཞིག དེ་ནི་ཟུངས་ལྡན་དང་བར་རྡུལ་གང་རུང་གི་རྣམ་པར་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་རྣམས་ལྟེ་ཉིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་མཉམ་དུ་འཛིན་པར་

རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

karyogram  biol ཚོས་གཟུགས་བཀྲ་རིས། = ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ཚོས་གཟུགས་རིགས་མཐུན་པ་

རྣམས་ཆ་སྒྲིག་གི་ཨང་རིམ་བཞིན་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས།

karyotypes  biol ལེ་ཉིང་རིགས་སྡེ། = རིགས་སྡེ་ཞིག་གི་ལྗིད་ནོམ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་

ཚོས་གཟུགས་སམ། རིགས་རྫས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཚང་བའི་གོང་བུ།

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།

keema  soc གཙབས་ཤ།  = ཧ་ཅང་ཞིབ་མོར་གཙབས་པའི་ཤ་ལས་བཟོས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཟས་

རིགས་ཤིག

kepler’s first law of planetary motion  phys ཀེབ་ལར་ངེས་སོལ་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་སོལ་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་སོལ་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།
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keratin  biol ཀེ་རེ་ཊིན། = སྐྲ་དང་སེན་མོ་སོགས་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྤྲི་དཀར་ཞིག

keratinocytes  biol ཀེ་རེ་ཊིན་ཕྲ་ཕུང་། = ཀེ་རེ་ཊིན་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ལྤགས་ཕྲ་ཕུང་།

kerosene  chem ས་སྣུམ། = རྡོ་སྣུམ་གར་མ་བཙགས་པ་ནས་བྱུང་བའི་ཁ་མདོག་མེད་ཅིང་མེ་

མཆེད་སླ་བའི་སྣུམ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་འོད་དང་། ཟས་གཡོ། ཚ་དྲོད། གནམ་གྲུའི་འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་

ཀྱི་བུད་རྫས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ketchup  xx ཀེ་ཅབ།  = ཊ་མ་ཊོ་ལས་བཟོས་པའི་ལྡེ་གུའི་སྤོད་ཡ་གར་པོ་ཞིག

ketene  chem ཀེ་ཊེན་དུག་རླངས།  = མདོག་མེད་ལ་དྲི་ངར་ཞིང་། རྣམ་འགྱུར་སྐྱེན་པའི་དུག་

རླངས་ཤིག

key fob  xx ལྡེ་འཛིན། = ལྡེ་མིག་ངོ་རྟགས་ཆོད་ཆེད་དང་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

key map  adm མཚོན་རགས་ལྡེ་མིག  = ས་ཁྲའམ། གྱང་སྦྱར་སྟེང་བེད་སྤྱད་པའི་མཚོན་རྟགས་

ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རེའུ་མིག

key player  * གཙོ་བོ།	གཏེ་པོ།	 = བྱེད་སོའ་ིརྣམ་གྲངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ནང་གཙོ་གནད་ཆེ་བའི་

མི་སྣ་དང་ཀམ་པ་ཎི་སོགས།

key ring  xx ལྡེ་ལོང་། = ལྡེ་མིག་ཇི་ཡོད་གང་སར་མ་འཐོར་བར་མཉམ་དུ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་

རིགས་ཀྱི་ཨ་ལོང་ཞིག

key station  comn ལེ་ཚུགས། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་གཏོང་འགོ་འཛུགས་

སའི་རྒྱང་སྲིང་ས་ཚུགས་ཤིག

keyboard  comptr.sc མཐེབ་གཞོང༌།  = ཀམ་པུ་ཊར་དང༌། མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར། པི་ཡ་ནོ་

སོགས་ཀྱི་མཐེབ་རྒྱག

keyboard shortcut  compt.sc མགྱོགས་མཐེབ།  = གྲུབ་འབྲས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཐོན་པར་མྱུར་

སྟབས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་སྟེང་མཛུབ་གནོན་ཐུབ་པའི་མཉམ་བསྡུས་མཛུབ་ཐེབས་ཤིག

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་ཁིད་བེད་པ།  = བཙན་ཤེད་དང༌། བསླུ་བྲིད་ཀྱི་ལམ་ནས་མི་བཟུང་སྟེ་

འཁྲིད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

kidney bean  xx མཁལ་སན།  = མཁལ་མའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་ཞིང་། ཟ་རུང་བའི་མདོག་དམར་
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ནག་ཅན་གྱི་སྲན་མ་ཆུང་ངུ་ཞིག

kidney failure   = renal failure ལ་ལྟོས།

kidneys  anat མཁལ་མ།  = དོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་སལ་ཚིགས་བཅུ་བཞི་པའི་གཡས་གཡོན་ཐད་ན་

གནས་ཤིང༌། ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཁམས་འབྱིན་སྡོམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་དབང་རྟེན་ཞིག

kill fee  lit འཐེན་དོད། = རང་མོས་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་ཆེད་མངགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་རྩོམ་

ཡིག་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་གསར་ཁང་ངམ་དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་

ཁང་ནས་སྤྲད་པའི་དོད་དངུལ།

kilocycle  phys སྒྲ་རླབས་སྟོང་འཁོར། = སྐར་ཆ་རེར་འཁོར་ཐེངས་ཀྱི་གྲངས་ཆིག་སྟོང་ངམ། 

ཡང་ན་སྐར་ཆ་རེར་བརྡ་རྟགས་སམ་གློག་རྒྱུན་གྱི་རླབས་འཕེལ་འགྲིབ་འགྲོ་ཐེངས་ཆིག་སྟོང་།

kilometer  * སྤྱི་ལེ།	ཀི་ལོ་མི་ཊར།	= མི་ཊར་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པའི་རིང་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

kilometer per hour (km/h)  * ཆུ་ཚོད་རེར་སྤྱི་ལེ། = ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར། མྱུར་ཚད་

ཀྱི་རྩི་གཞི་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།

kilowatt  * ཀི་ལོ་ཝཊ། = ཝཊ་ཆིག་སྟོང་དང་མཉམ་པའི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག

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་སྐོད་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།

kinetics  chem འགྱུར་ཚད་རིག་པ།  = རྫས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་མྱུར་ཚད་ལ་བརྟག་པའི་རྫས་

འགྱུར་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

kinetochore microtubules  biol འགུལ་ཁྱབ་སྦུག་ཕྲན། = ཕྲ་ཕུང་བཞི་གྱེས་སྐབས་ཚོས་

གཟུགས་རྣམས་སྣེ་སོ་སོར་སྐྱོད་སྐབས་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་སའི་ཕང་གཟུགས་འདྲ་བའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག

kingcup  = marsh marigold   ལ་ལྟོས།

kingdom  soc རྒྱལ་ཁམས། = སྐྱེ་ལྡན་དངོས་པོ་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་

ཀྱི་མིང་།
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kitchen garden  agric ཚལ་ཞིང་།  = ཁྱིམ་ཚང་སེར་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྔོ་ཚལ་

གྱི་རིགས་དང་། སྨན་རྩྭ། ཤིང་ཏོག་སོགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་སའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག

kith and kin  ca,soc དགའ་ཉེ་སྤུན་གོགས།  = ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་སྤུན་ཉེ་དང་མཛའ་གྲོགས།

kleptomania  soc,ca རྐུ་མ་ལང་ཤོར།  = དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། ཅ་

དངོས་གང་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བརྐུས་ཤོར་བའི་གང་ཟག

knack  psycho འཇོན་པོ།  = བྱ་བ་གང་ཞིག་ལས་སླ་པོའ་ིངང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་

པའམ་འཇོན་ཐང་།

knee  anat པུས་མོ།  = སྒིད་ཁུག་གི་མདུན་ཆའམ་རྗེ་ངར་དང་བརླ་རུས་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་ཀྱི་

མདུན་ཆ།

knee jerk  psycho བྱུང་རྒྱལ་ཡ་ལན།  = གནད་དོན་ནམ་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་བསམ་བློ་ཅི་ཡང་

མ་བཏང་བར་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།

knock off  adm ལས་མཚམས་གཅོད་པ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་

འཇུག་པ།

knotgrass  bot བི་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་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ། མེ་ཏོག་ཆུང་ཞིང་ལྗང་མདོག རྩེ་མོར་དཀར་མདངས་

སམ་དམར་མདངས་ཅན། འབྲས་བུ་སོང་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་

ཀིས།  = བསམ་བཞིན་དུའམ་ཤེས་བཞིན་པའི་སོ་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་སོར་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།
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koniology  environ མཁའ་རྡུལ་རིག་པ།  = རླུང་ཁམས་ནང་གི་ཐལ་རྡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་དཔྱད་རིག

kowtow  soc དཔུས་བཙུགས་ཕག་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

kymograph  xx རླབས་རིས་འགོད་ཆས།  = སྒྲ་རླབས་དང་། དབུགས། ཁྲག་ཤུགས་སམ་ཁྲག་

རྩའི་འཕར་ཚད་འཇལ་ཆས།

kyphosis  med ད་རྒན་ནང་གུག  = རླུང་ནད་ཀྱི་རིགས་ཉི་ཤུའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རླུང་ནད་སལ་

ཚིགས་ལ་ཞུགས་ནས་ལུས་པོ་གཞུ་ལྟར་ནང་དུ་གུག་པར་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག

la-la land  xx འཆར་སྣང་གི་ཞིང་།  = དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལས་ཆེས་ཐ་དད་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག

label  adm མིང་བང༌།  = 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 བརག་དཔད་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་ཁིམས་ཁང༌།  = འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ངལ་རྩོལ་བ་དབར་གྱི་རྩོད་གླེང་

ཁྲིམས་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང༌།

labour day  soc ངལ་རྩོལ་དུས་ཆེན།  = ངལ་རྩོལ་ལས་མི་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟོད་དང་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་ཉིན་མོའམ་རྒྱལ་ཡོངས་གུང་སེང་ཞིག

labour dispute  adm,econ ངལ་རྩོལ་རྩོད་རྙོག  = འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ལས་རྩོལ་བའི་དབར་
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ལས་ཀའི་འབབ་དང༌། གླ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་རྩོད་གླེང༌།

labour laws  law ངལ་རྩོལ་ཁིམས་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།

labour relations  adm ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་ལམ།  = འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་རྩོལ་བའི་དབར་གྱི་

འབྲེལ་ལམ།

labour union  econ,pol ངལ་རྩོལ་སྐིད་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

labret  soc,ca མཆུ་རྒྱན།  = མི་རིགས་འགས་མཆུ་ཏོར་བུ་ག་ཕུག་སྟེ་འདོགས་པའི་སྐོགས་ཤུན་

དང་། རུས་པའམ་རྡོ་ལས་བཟོས་པའི་ཕྲ་རྒྱན་ཞིག

lactic acid  biol འོ་མའི་སྐྱུར་རྫས།	འོ་སྐྱུར།	= འོ་མར་སྐྱུར་ཆགས་སྐབས་དང་། ཤིང་ཏོག་འགའ་

ཞིག་བསྙལ་སྦྱོར་བྱེད་པ་དང་ལུས་པོའ་ིནང་མངར་རྫས་རྣམས་འཚོ་རླུང་མེད་པའི་སོ་ནས་འཇུ་

ལེན་གྱིས། འཚོ་བཅུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་

ཐུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱུར་ཞིག

lactose  biol འོ་མའི་མངར་རྫས། = འོ་མའི་ནང་ཡོད་པའི་ཀ་ར་གཉིས་ལྡན་གྱི་མངར་བཅུད་ཅིག

lacuna  lib,lit སྟོང་ཆ།  = དམིགས་བསལ་དེབ་རིགས་དང་རྩོམ་ཡིག་ནང་གནད་དོན་ཆད་ལྷག་

བྱུང་བའི་སྐྱོན།

lady killer  soc བུད་མེད་འགུགམཁན།  = བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ཡིད་དུ་འོང་བར་སྣང་

བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག

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།

lagoon  environ	མཚོ་ཁུག་མཚེའུ།	མཚོ་ལག	 = རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཟུར་དུ་བུད་པའི་བ་ཚྭ་ཅན་

གྱི་མཚེའུ།

lagophthalmos  med རི་བོང་མིག་ཅེར།  = མིག་རིལ་འབུར་དུ་ཐོན་པའམ་ཆེ་རུ་སོང་བ། ཡང་
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ན་འཁོར་མིག་ལ་སྐྲན་རྡོག་ཆགས་ཏེ་གཏན་དུ་མིག་ཡོངས་སུ་འཚུམ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་

སམ་ནད་ཅིག

laissez-faire  pol བེད་ཆོག་རིང་ལུགས། =  དམངས་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་གཉེར་ལ་སྲིད་གཞུང་

གིས་སྟངས་འཛིན་ཐེེ་ཇུས་མ་བྱུང་ན་ལེགས་པར་འཛིན་པའི་ལམ་ལུགས།

lambaste  adm སྐོན་མཚང་འབྲུ་བ།  = སྐྱེ་བོའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་དྲག་

པོ་བྱེད་ཚུལ།

lamdoid suture  anat ལག་པའི་རྒྱ་སྲུབས།  = མགོ་བོའ་ིསྤྱི་བོའ་ིརུས་པ་དང་ལྟག་པའི་རུས་

པའི་དབར་གྱི་སྲུབས་སམ་མཐུད་མཚམས།

laminated spring  mech ལྡེམ་རྩིབ་བརྩེགས་མ། =  འཁྲུག་ལེན་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དྭངས་ལྕགས་ལྡེམ་རྩིབ་ལེབ་མོ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་གཞུ་

དབྱིབས་ཅན་ཞིག

lampoon  lit ཟུར་ཟའི་འབྲི་རྩོམ།  = བྱ་དངོས་གང་རུང་ཞིག་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་

གམ་ཚིག་རྒྱག

lamppost interview  jrn མངོན་མེད་བཅར་འདི། = བཅར་འདྲི་བྱེད་སའི་མི་གང་ཞིག་གི་

མིང་མ་སྨོས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་འདྲི་གླེང་ཞིག

lampreys  zool ཉ་པད་པ། = སྤྱིར་ཉ་རིགས་གཞན་ལ་སྦྱར་ཏེ་གནས་ཐུབ་པ་དང་ན་ཚོད་སྨིན་

ཟིན་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ཉ་རིགས་གཞན་དེ་ཚོའི་ཁྲག་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་ཐུབ་ཆེད་དུ། འགྲམ་

རུས་མེད་ཅིང་འཇིབ་འཐེན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཁ་ལྡན་པའི་གཙང་ཆུའི་

ནང་གནས་པའི་ཉ་ཞིག

lanceolate  bot མདུང་དབིབས།  = 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། )

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།

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།

landform  geog ས་རྣམ། =  རི་དང་། ལུང་གཤོང་། ཐང་གཤོང་ལྟ་བུ་ས་གཞིའི་ངོས་ཀྱི་རང་བྱུང་
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བཟོ་དབྱིབས།

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་རགས།  = ས་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་ཐིག་གསལ་པོར་མཚོན་བྱེད་དུ་བཙུགས་

པའི་རྟགས། ༢། his ལོ་རྒྱུས་ཀི་མཚམས་རགས། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཀོག་མཚམས།  = ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་

འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མཚམས་སམ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེན་འཁོད་པའི་བྱུང་བ།

landscape  environ ཡུལ་བཀོད།  = ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རི་ཆུ་དང་རྩི་ཤིང་

སོགས་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བཀོད་པ།

landslide victory  pol ཚད་མཐོའ་ིརྒྱལ་ཁ།  = འོས་བསྡུ་ཞིག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའམ་

འོས་མི་ཞིག་ལ་འོས་གྲངས་སམ་ས་མིག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐོབ་སྟེ། ཁ་གཏད་དེ་ཕམ་པར་བྱེད་ཚུལ།

language laboratory  edu,lib སྐད་ཡིག་ཁང་། =  ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་ཆེད་དུ་སྒྲ་སྡུད་

འཁོར་ལོ་དང་བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་སྒྲ་བརྙན་གྱི་ཡོ་བྱད་ལྡན་པའི་ཁང་པ།

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།

lapel mike  mech གོང་འཛིན་ཁ་པར། གོང་འཛིན་སྐད་པར། = ཀོར་གྱི་ཐུ་ལེ་ཕྱི་མ་དང་སྐེ་

སྒྲོག སྟོད་ཐུང་སོགས་ལ་བཏགས་པའམ་སྐེར་དཔྱངས་པའི་སྒྲ་སྐྱེད་ཁ་པར་ཆུང་ངུ་ཞིག

laptop  compt.sc པང་ཐོག་ཀམ་པུ་ཊར། ལག་ཁྱེར་རྩིས་འཕྲུལ།  = སྤྱིར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་

སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་སྟབས་བདེའི་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག

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་སོ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བའི་རང་བཞིན།

laryngophone  mech གེ་འདོགས་ཁ་པར།  = མགྲིན་པར་མཐུད་རྒྱུའི་ཁ་པར་ཧ་ཅང་ཆུང་

ངུ་ཞིག

laryngoscope  med གེ་དཔད་ཆེ་ཤེལ།  = གྲེ་བའམ་མིད་ཐག་བརྟག་དཔྱད་དང་གཤག་བཅོས་

སྐབས་ཁ་ནང་ནས་གཏོང་བའི་གློག་དང་ཆེ་ཤེལ་ལྡན་པའི་པི་པ་འདྲ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

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
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latent heat  phys གབ་དོད།  = 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་ཀི་གབ་དོད།  = དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་

རྩི་གཞི་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་བཞུ་གནས་སུ་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ས་ོནས་སྲ་གཟུགས་

ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

latent heat of sublimation  phys རླངས་བསྒྱུར་གྱི་གབ་དོད།  = 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།

lateral  * ཟུར་ཕོགས་ཀི། གཞོགས་ཀི། = འཕྲེད་ཀྱིའམ། འཕྲེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན།

lateral face  math ལོགས་ངོས།  = སྙུང་གཟུགས་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཀྱི་སྟེང་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་ངོས་

ཕུད་པའི་ངོས་གཞན་ཚང་མར་ལོགས་ངོས་ཟེར།

lateral fissure  anat གཞོགས་སྲུབས། = འདི་ནི་ཀླད་ཆེན་ནང་མདུན་གྱི་ཀླད་ཤལ་དང་སྤྱི་བོའི་

ཀླད་ཤལ། མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་སྟོན་པའི་ཤུར་ཀའམ་སྲུབས་ཀྱི་མིང་ཡིན།

lateral ventricle  anat གཞོགས་ཤག = ཀླད་ཆེན་གྱི་ཕྱེད་གོ་ལ་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་རྟའི་རྨིག་

དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་གཤེར་ཐུམ།

latex  xx ༡། ཤིང་ཞོ། =  རྩི་ཤིང་གི་ཁུ་བ་འོ་མ་འདྲ་བ་ཞིག ༢། འགྱིག་ཞོ། = ཆུ་དང་འགྱིག་རྡུལ་

བསྲེས་མ།

lathe  mech དཀྲུག་འཁོར།  = ལྕགས་རིགས་དང་ཤིང་སོགས་ལ་དཀྲུག་བརྒྱབ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་

པའི་འཕྲུལ་འཁོར།

latitude  geog འཕྲེད་ཐིག  = ཐིག་དམར་ནས་ལྷོ་བྱང་གང་རུང་གི་འཕྲེད་ཀྱི་རྒྱང་ཐག

latitudinarian  phil གུ་ཡངས་པོ།  = ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་རང་དབང་སྤྲོད་པ།

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་

མདའ་དང༌། ཆུའི་ནང་དུ་གྲུ་གཟིངས་གསར་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པ། ༢། དབུ་འབེད་

བེད་པ།	འགོ་འཛུགས་པ།	 = བྱེད་སོའམ་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

launch pad  xx འཕུར་སྟེགས།  = དོན་དང་ལྡན་པའི་བྱ་གཞག་འགོ་འཛུགས་སའི་མཚམས།
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laundry  xx གོས་བཀྲུ་ཁང་།	བཙོ་བག་ཁང་། =  གླ་ཆ་སྤྲད་དེ་གྱོན་གོས་འཁྲུད་དུ་འཇུག་པ་དང་

དབུར་ཏི་རྒྱག་སའི་གནས།

law  law ཁིམས།  = 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 ཁིམས་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 ཁིམས་བཤིག་མཁན།  = ཁྲིམས་ལུགས་གདལ་བཤིག་གཏོང་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

law court  law ཁིམས་ཁང༌།  = ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི་དྲང་བདེན་ལག་བསྟར་བྱེད་སའི་

ཁང་པ།

law of nature  * དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉིད།  = འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་པའི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན།

law of universal gravitation  phys ཡོངས་ཁྱབ་འཐེན་ཤུགས་ངེས་སོལ།  = 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 ཁིམས་མཐུན་གྱི།  = ཁྲིམས་ཡིག་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་བའམ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

མཐུན་པའི་ཆ།

lawgiver  law ཁིམས་སྦྱིན་མཁན།  = ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་ལ་འབེབས་མཁན་གྱི་གང་ཟག

lawmaker  law ཁིམས་བཟོ་བ།  = ཁྲིམས་གཞི་གསར་བཟོ་དང་འགྱུར་བཅོས་གཏང་རྒྱུའི་འགན་

ཁུར་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ལྟ་བུ།

lawn mower  mech རྩྭ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར།  = སྤང་རྩྭ་འབྲེག་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

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 ཁིམས་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་སན།	འཁྲུ་སན།  = བཤང་བ་འགགས་པར་ཕྱིར་སྦྱོང་ཞིང་འཁྲུ་བར་

བྱེད་པའི་སྨན་ལ་ཟེར།
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laxity  psycho ལྷོད་ཡངས།	བིང་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་

སོ་མང༌། རྡུལ་གྲངས། ༨༢ མཚོན་རྟགས། Pb   

leadership  pol,soc དབུ་ཁིད་ཀི་རང་བཞིན། འགོ་ཁིད་ཀི་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་འདེན་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།

leaf shape  bot ལོ་མའི་དབིབས།  = རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མའི་བཟོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མདའ་དང། མདུང། 

སྙིང་སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་ལྟ་བུ།

leaflet  jrn འགེམས་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།

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་



420leasehold

གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

leasehold  adm བོགས་མར་བངས་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

least square  math ཉུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར། = རྣམ་གྲངས་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་ནང་ནོར་སྐྱོན་

ཚད་འཇལ་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་མཐུན་མོང་བ་ཞིག རྟོག་ཞིབ་དང་སྔོན་དཔག་བར་གྱི་འཁྱར་གོལ་

ཉིས་རྩེག་གི་བསྡོམས་ཐོབ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྔོན་དཔག་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱུང་བའི་གྲངས་ཐོའ་ི

ཚན་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བར་འགྲེལ་བཤད་ཡག་ཤོས་བྱེད་པའི་གུག་ཆའི་སྟོན་ཐབས་ཤིག

least square method  math ཉུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར་ཐབས། = གྲངས་ཐོ་ལ་གུག་ཆ་རན་

འཚམས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོའ་ིཚེག་གི་ཚན་པ་གཅིག་རན་པ་བྱ་

རྒྱུའི་གུག་ཆ་ལེགས་ཤོས་དེ་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག དེའི་ནང་གུག་ཆ་གཅིག་ནས་ཚེག་

རེ་རེའི་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་གི་ཉིས་སྒྱུར་དང་། ཉིས་སྒྱུར་གྱི་བསྡོམས་ཐོབ་དང་། བསྡོམས་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་

གྲངས་ཉུང་ཤོས་ཡོད་པའི་གུག་ཆ་གདམ་རྒྱུ་བཅས་འཚུད་ཀྱི་ཡོད།

leave encashment  adm ཐོབ་སེང་དངུལ་སྒྱུར།  = ལས་བྱེད་པ་ཞིག་གི་གུང་སེང་ལྷག་འཕྲོ་

ཇི་ཡོད་དངུལ་སྒྱུར་བྱེད་ཚུལ།

lecturer  edu མཐོ་རིམ་སློབ་དཔོན། = ཨིན་ཡུལ་གྱི་མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་

གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ལས་དམའ་བའི་དགེ་རྒན།

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 སོག་མ་བཙོང༌།  = འདི་ནི་བཙོང་སོག་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།

leeway  adm རང་དབང་གི་ཚད་གཞི།  = གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་

ཡོད་པའི་རང་དབང་།

left channel  physiol རྐང་མ།  = གཡོན་རྐྱང་མ་སྟེ་ཟླ་བའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ།

left most  math གཡོན་མཐའ།  = གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མའམ་གཡོན་སྣེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

གྲངས་གནས་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་གཉིས་དབར་ཆེ་ཆུང་སྡུར་སྐབས། གཡོན་མཐའི་གྲངས་གནས་
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ནས་གོ་རིམ་བཞིན་ཆེ་ཆུང་བསྡུར་དགོས་ལྟ་བུ།

left wing  pol གཡོན་ཤོག  = གསར་བརྗེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་ཕྱོགས་པའི་སྲིད་དོན་

ཚོགས་པའི་ཤོག་ཁག་ཅིག

leftover  xx ལྷག་འཕྲོ།  = ཟས་རིགས་གང་ཞིག་ལོངས་སུ་སྤྱད་པའི་རྗེས་ཀྱི་ལྷག་མ།

legacy  ca ཤུལ་ནོར།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་ལམ་

རྒྱུ་ནོར།

legal  law ༡། ཁིམས་ཀི།  = ཁྲིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི། ༢། ཁིམས་མཐུན།  = ལས་དོན་གང་

ཞིག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་འགལ་བ།

legal action  law ཁིམས་ཀི་བེད་སོ།  = བློ་ཁ་དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སོགས་ཞི་འགྲིག་ཡོང་

ཐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

legal advisor  law ཁིམས་ཀི་སློབ་སྟོན་པ།  = ཁྲིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་

འདི་བྱེད་འདི་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན།

legal aid  law ཁིམས་དོན་རོགས་སྐོར།  = དམིགས་བསལ་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་

གང་རུང་ཞིག་གིས། ཁྲིམས་རྩོད་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མི་ཐུབ་མཁན་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རོགས་

སྐྱོར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།

legal tender  econ,com ཁིམས་མཐུན་དངུལ་ལོར།  = བུན་བདག་ཅིག་གིས་ངེས་པར་དུ་ངོས་

ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་བུ་ལོན་འཇལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་དངུལ་ལོར།

legality  law ཁིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན།  = ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་རང་བཞིན།

legalization  law ཁིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་བ་སྤྱོད།  = ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག

legalize  law ཁིམས་མཐུན་བཟོ་བ།  = གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ།

legally  law	ཁིམས་མཐུན་གྱིས།	ཁིམས་ཐོག་ནས།	 = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

མཐུན་པའི་སོ་ནས།

legate  his,pol ༡། བ་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།

legerdemain  soc མིག་འཕྲུལ་ལག་རྩལ།  = གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆེད་དུ་རྩེ་བའི་མིག་

འཕྲུལ་ལག་རྩལ་ཞིག

legible  adm ཀློག་བདེ་བའི།  = ཀློག་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང༌། གཟུགས་བརྙན་གསལ་

བའི་པར་རིས་ལ་སོགས་པ།



422legion

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	 ཁིམས།	 བཅའ་ཁིམས།	  = སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ཏེ། 

གྲོས་ཚོགས་ཤིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གམ་ཁྲིམས་ལུགས་ཕོྱགས་བསྡུས་

ཤིག་ལ་ཟེར།

legislative  pol ཁིམས་བཟོའ།ི  = ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང༌། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་

ཚད་ལྡན་པའི།

legislative assembly  pol ཁིམས་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 ཁིམས་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 ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།  = ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང༌། བསྐྱར་བཅོས་

བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཚོགས་མི་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་མངའ་སྡེའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོགས་

པ་ཞིག

legitimacy  law,pol ཁིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན།  = ཁྲིམས་མཐུན་ནམ། ལུགས་མཐུན་གྱི་

གནས་སྟངས་སམ་བདེན་པའི་རང་བཞིན།

legitimate  law,pol ཁིམས་མཐུན་བཟོ་བ།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་ནམ་ལུགས་

མཐུན་བཟོ་བ།

legitimism  adm ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛིན།  = ཁྲི་ཡི་ཤུལ་འཛིན་རྒྱུར་ཐད་ཀའི་བདག་དབང་

ཡོད་པའམ་ཡོད་པར་རྩོད་པའི་ལྟ་ཕྱོགས།

legitimist  adm,law ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་པ།  = སྤྱིར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཆ་དང་། 

ལྷག་པར་ཁྲི་ཡི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལ་ཕྱོགས་པའི་གང་ཟག

legume  bot གང་བུ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་། = ཕྲ་སྲིན་གྱི་གྲོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རླུང་ཁམས་ནས་ཟེ་རླུང་

ཐད་ཀར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང་། དཔེར་ན། སྲན་མའི་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འབུ་སུ་ཧང་། དེ་

བཞིན་སེང་ལྡེང་ཤིང་སྡོང་ལྟ་བུ།

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་
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ལ་འཆར་བ་ཡིན། ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གམ་བུ་རའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ནོ།

length  astrol ༡། རིང་ཚད།  = ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་གི་ཚད། ཉིན་ཚད། མཚན་ཚད། math 

༢། རིང་ཚད།  = བར་ཐག་སྟེ། སྣེ་གཅིག་ནས་སྣེ་གཞན་ཞིག་བར་གྱི་ཚད་ལ་དཀྱུས་སམ་

རིང་ཚད་ཟེར།

length contraction  phys རྒྱང་འཁུམ། = གོང་ལྟར་འགུལ་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་གཅིག་ནས་

འགུལ་སྐྱོད་མྱུར་བའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་ལ་བལྟ་སྐབས་དངོས་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཐུང་དུ་ཕྱིན་

པའམ་འཁུམ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དོན་ཡིན། འདི་ཡང་དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག་གི་

མཇུག་འབྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

leniency  edu,psycho,adm གུ་ཡངས།  = ལྷོད་ཡངས་ཀྱི་རང་གཤིས་སམ་ལག་ལེན།

leninism  pol ལེ་ནིན་རིང་ལུགས།  = མ་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ལས་དར་བའི་ལེ་ནིན་གྱི་ཆབ་སྲིད་

དང་། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ།

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་སོ་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།

lepton  phys ལེབ་ཊོན། = ཕྲ་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་དཔེར་ན། མོ་རྡུལ་དང་། མུ་འོན། ནིའུ་ཊརི་ནོ་

གང་རུང་ཞིག་སྟེ། དེ་ཚོའི་ཚད་རྡུལ་འཁོར་གྲངས་ ༡།༢ ཡིན་ཞིང་། དྲག་ཤུགས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་

བྱུང་གི་མེད།

lesbian  soc བུད་མེད་མཐུན་འཁིག  = བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་སེམས་འདྲེན་མཁན་གྱི་བུད་

མེད་ཅིག

lessee  adm མོ་ཡན།  = ཁང་པ་དང༌། ས་ཞིང་སོགས་བོགས་མར་བླངས་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

lessor  econ,com བོགས་མ་གཏོང་མཁན།  = ས་ཁང་དང་། གནས་ཁང་ལྟ་བུ་བོགས་མར་ལེན་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

letter patent  adm བཀའ་གཏན།  = རྒྱལ་བཙུན་ནམ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཐོབ་ཐང་

དམིགས་བསལ་ཞིག་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཤོག་ཅིག

lettuce  bot པད་སིབ།  = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་པད་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ལོ་མ་སོར་སོར་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་
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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།

leucine  biol ལུ་སིན། = ཕྲུ་གུའི་འཚར་ལོངས་དང་དར་མ་ཚོའི་ཟེ་རླུང་དོ་མཉམ་ཆེད་དུ་མཁོ་

གནད་ཆེ་བའི་སྐྱུར་རྫས་ཤིག

leucocyte  med ཁག་ཕུང་དཀར་པོ། = ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོ་ཞིག

leucocytosis  med ཁག་ཕུང་དཀར་པོ་འཕེལ་སྐོན།  = གཉན་ཁའམ་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཁྲག་

ཕུང་དཀར་པོའ་ིཚད་རྒྱས་པའི་སྐྱོན།

leucopenia  med ཁག་ཕུང་དཀར་པོ་བྲི་སྐོན།  = ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོའ་ིཚད་ཧ་ཅང་གིས་ཉུང་

བའི་སྐྱོན།

leucorrhea  med གསུ་བེལ།  = བུད་མེད་ཀྱི་ཁམས་དཀར་པོའ་ིསྙིགས་མ་གསང་ལམ་ནས་དུས་

མིན་དུ་འཛགས་པའི་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་གཤེར་ཁུ་དཀར་པོའ་ིམིང༌།

leucotomy  neurosci ཀླད་པའི་རྩ་དཀར་འབྲེག་གཅོད།  = དྲག་སྐྱེད་དཀའ་བའི་སེམས་ཁམས་

འཁྲུགས་པའི་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་ནད་པའི་ཀླད་པའི་མདུན་ངོས་ཀྱི་རྩ་དཀར་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་

པའི་ལས།

leukaemia  med ཁག་ཕུང་དཀར་པོའ་ིའབྲས་ནད། ཁག་འབྲས།  = རྐང་དམར་དང་ཁྲག་

ཆགས་སའི་རྟེན་གཞན་ནས་སྤྱིར་བཏང་ལས་ལྷག་པའི་ཕྲག་ཕུང་དཀར་པོ་འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་

གཅོང་ནད་ཅིག

leukorrhea  med གང་འཛགས།	གསུ་བེལ།	 = བུད་མེད་ཀྱི་གསང་ལམ་ནས་ཕྱིར་འཛག་པའི་

མི་གཙང་བའི་རྫས་དཀར་པོ།

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། གི་རིག་དང༌། 

ལེ་ཊིན་ནམ་ཧི་བིརུ་ལྟ་བུའི་ཚིག་མཛོད།

LGBT pride  soc ཨེལ་ཇི་བི་ཊིའི་སྤོབས་པ།  = མ་ནིང་དང་མཐུན་འཁྲིག་ལ་མོས་པའི་སྐྱེ་བོ་

དག་གིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་འདོད་ཕྱོགས་ལ་གདེང་སྤོབས་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས།

liabilities  com,econ འཇལ་སོ། = རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག་སྟེང་འཁོད་པའི་དངུལ་རྩིས་སྒྲུབ་འཇལ་

གཞན་ཁག་དང་བུ་ལོན་ཡོངས་རྫོགས།
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liability  adm འགན་འཁི།	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།	འཁི་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་སོ་ནས་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཚུལ།

liana  bot འཁིལ་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།

liberty of the press  jrn གསར་འགོད་ཁེ་དབང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཀྲུག་གི་རྒྱུ་དང་འཆལ་

གཏམ་སོགས་མ་ཡིན་ཚེ། གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་མེད་པར་གསར་འགྱུར་གང་ཞིག་དུས་དེབ་དང་

ཚགས་ཤོག་གི་སྟེང་པར་སྐྲུན་ནམ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་ཞིག

libido  psycho ཆགས་སེད།  = མི་ཚེའི་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་འདོད་པའི་

ནུས་ཤུགས།

libra  astrol སང༌།  = དུས་སྦྱོར་བདུན་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་བདུན་པ་

སྲང་གི་ཁྱིམ།

librarian  edu,lib དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ། = དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལྟ་རྟོག་པའམ་དོ་དམ་བྱེད་མི།

licence  adm,com ཆོག་ཐམ།  = གང་ཞིག་རང་ཉིད་ནས་ཉོ་ཚོང་དང༌། བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག་པར་

མཚོན་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ།

license plate  adm,pol ཆོག་ཐམ་གླེགས་བུ། = གཞུང་གིས་གནང་བའི་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་རྟགས་མོ་

ཊའི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀར་སྦྱར་བའི་བྱང་བུ་ཞིག

licensed  adm,com ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆོག་

མཆན་ལྡན་པའི།

licensed weight  adm,pol ཆོག་ཐམ་ལྗིད་ཚད། = དོས་ཟོག་དང་མོ་ཊའི་ལྗིད་གཉིས་ཀ་བརྩིས་

ཏེ་མོ་ཊ་ཞིག་གིས་འཁྱེར་ཆོག་པའི་མང་མཐའི་ལྗིད་ཚད།

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་སེར་ཞིག
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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 belt  xx སོག་སྐོབ་སྐ་རགས།  = གྲུ་སོགས་བཏང་སྟེེ་ཆུ་རྩེད་རྩེ་མཁན་གྱིས་ཆུར་མ་འཐིམ་

པའི་ཆེད་ཆུ་ཁར་ལྡིང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ཆ་ལས་བཟོས་པའི་ལུས་ལ་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་སྐ་རགས་ཤིག

life buoy  xx སོག་སྐོབ་ཨ་ལོང་།  = ཛ་དྲག་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་མ་སླེབས་བར་ཆུ་ནང་དུ་འབྱིང་

བཞིན་པའི་མི་ཞིག་གི་མགོ་དང་དཔུང་པ་ཆུ་ཁར་སྐྱོར་ཐབས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཆུ་ཁར་ལྡིང་ཐུབ་པའི་

ཨ་ལོང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

life coach  * མི་ཚེའི་སྦྱོང་ཁིད་པ།  = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་དང་། 

དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་པར་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན།

life expectancy  xx འཚོ་ཡུན།  = གང་ཟག་ཅིག་ལོ་ཇི་ཙམ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱུར་བཅངས་པའི་རེ་

འདུན་གྱི་ཆ་སྙོམས་དུས་ཡུན།

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་སོག་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།

life jacket  xx སོག་སྐོབ་སྟོད་གོས།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ཆུ་ཁར་ལྡིང་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ཆ་ཡང་པོའམ་རླུང་

བཀང་སྟེ་བཟོས་པའི་ཁན་སྦྱར་ཞིག

life skill  soc འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ།  = ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལས་དོན་སྒྲུབ་པར་དགོས་མཁོ་

དང་འོས་བབ་ཆེ་བའི་རྩལ་ཞིག

life track  phys ཚེ་ལམ། = སྐར་མ་རྒྱུ་སའི་ལམ་བུ།

lifeboat  xx སོག་སྐོབ་གྲུ་ཆུང་།  = མཚོ་ནང་དུ་གྲུ་གཟིངས་ལ་དཀའ་རྙོག་འབྱུང་སྐབས་མིའི་

སྲོག་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་གྲུ་ཆུང་།

lifestyle  soc མི་ཚེ་སྐེལ་སྟངས།  = མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
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པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས།

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།

lifetime achievement  * མི་ཚེའི་བས་རེས།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་ནང་བླངས་པའི་

ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག

lifetime employment  econ,com ཚེ་གང་ལས་འཇུག  = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ིངལ་

རྩོལ་ལས་མི་རྣམས་ལ་ཚེ་གང་ལས་ཀ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན།

lifetime prevalence rate  biol ཚེ་གང་ཁྱབ་ཚད། = མི་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཚེ་གང་རིང་

རྐྱེན་གང་དང་གང་འཕྲད་མྱོང་བའི་ཚད། དཔེར་ན། ན་ཚ་དང་ཐ་མག་འཐེན་པ་ལྟ་བུའི་འགལ་

རྐྱེན་འཕྲད་མྱོང་བའི་ཚད།

lift  mech ལིཔྚ།	འགྱོག་འབེབ།	=  སྐྱེ་བོའམ་དངོས་ཟོག་གང་ཞིག་ཁང་པའི་ཐོག་བརྩེགས་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་ཡར་འགྱོག་མར་འབེབ་བྱེད་པའི་ཁང་སྒྲོམ་འདྲ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

ligament  med ཆུ་བ། =  ལུས་ཀྱི་ལྷུ་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱབ་ན་གནས་ཤིང་ཚིགས་ཕན་ཚུན་

འཛིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུས་པའི་རིགས་ལེབ་མོ་སྲ་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་དག་རགས་པའི་དབང་དུ་དབྱེ་ན་

གཙོ་ཆེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད།

ligand  phys འཆིང་རྡུལ། = རྫས་ཀྱི་གོང་བུ་གཞན་ཞིག་དང་སྦྱར་ནས་སྔར་ཡོད་དེ་ལས་ཆེས་རྙོག་

པའི་རྫས་འདུས་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་འདུས་རྡུལ་ལམ་གྱེས་རྡུལ་ཞིག

liger  zool སེང་མ་སྟག  = སེང་གེ་ཕོ་དང་སྟག་མོ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཕྲུག

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 traffic  trans འགིམ་འགྲུལ་ཡངས་པོ། = མོ་ཊ་འགྲོ་འོང་ཉུང་བའི་ལམ་ཞིག

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་འཁིད།  = བར་སྣང་གི་གློག་གི་ཉེན་ཁ་ལྡོག་ཐབས་སུ། ཐོག་

བརྩེགས་ཁང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་རྩེ་ཐོག་ནས་ས་འོག་ཏུ་འཐེན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ལྕུག་མ།

ligulate  bot ལེ་དབིབས།  = རྩྭའི་ལོ་མའི་རྩ་བ་སོགས་སུ་འབྱུང་བའི་ལྕེ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་མ་ལག 

( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )
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like terms  math ཚན་མཐུན།  = ཚབ་རྩིས་ཀྱི་བརྩི་ཚུལ་སྐབས་སུ། ཚན་པ་ཞིག་ཏུ་རྒྱུའམ་ཡིག་

འབྲུའི་རྐྱེན་གྲངས་མཉམ་པའམ་མཚུངས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

limbic system  neurosci. ཀླད་མཐའི་མ་ལག = མཚོ་རྟ་མ་དང་། ཁམ་ཚིག་ཀླད་ཞོ། དེ་བཞིན་

ཀླད་པའི་གནས་འགའ་ཞིག་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་མ་ལག་ཅིག་དང་། འདིས་སེམས་ཚོར་དང་

འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་དག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

limestone  geog རྡོ་ཐལ། = དཀར་ཤམ་ནག་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟེགས་རྡོ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ནི་ཁང་པའི་རྩིག་རྡོ་དང་རྡོ་ཞོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་སོགས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

limited liability  com,econ ཚད་བཀག་འཇལ་སོ།  = 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

limited monarchy  pol ཚད་ཅན་རྒྱལ་སིད། = རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་

འོག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་དབང་།

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།

line  math ཐིག  = སྨྱུ་གུའམ་ཞ་སྨྱུག་སོགས་ཀྱིས་འཐེན་པའམ། བྲིས་པའི་རྟགས་ཕྲ་ལ་མུ་མཐའ་

མེད་པ་སྣོར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར།

line graph  math ཐིག་རིས། = དུས་ཚོད་འགྲོ་བའི་སྐབས་སམ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་

བའི་སྐབས་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཁ་གྲངས་འགྱུར་བ་འགྲོ་སྟངས་གཞལ་ཐིག་གིས་ཚེག་

རྣམས་མཐུད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག

line of sight  math མཐོང་ཐིག  = ལྟ་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་ཡུལ་མཐོ་དམན་གང་རུང་དུ་ཆགས་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། མིག་དང་ཡུལ་དབར་གྲུབ་པའི་ཐིག་དེར་ཟེར།

line segment  math ཐིག་དུམ།  = ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ངེས་གཏན་གྱི་སྣེ་ཚེག་ཡོད་པའི་བར་ཐག་

དེ་ལ་ཟེར།

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༌།

lineage  lit ཕྲེང་གླ། = རྩོམ་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་ཡིག་ཕྲེང་གི་ཁ་གྲངས་ཇི་ཡོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་གླ་ཆ་

སྤྲད་རྒྱུའི་ཚད་གཞི།

linear  bot སྒྲོ་དབིབས།  = 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་
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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།

linear equation  math ཐད་དང་མཉམ་ཆ། = ཚབ་རྩིས་ཀྱི་མཉམ་ཆ་བྱེ་བྲག་ཅིག་གི་མིང་། 

དཔེར་ན། y = 4x3 ལྟ་བུ། མཉམ་ཆ་འདིའི་ནང་གི་འགྱུར་གྲངས་རྣམས་རིམ་པ་དང་པའོ་ིཁངོས་སུ་

གཏགོས་ཡདོ།

linear factor  math ཐད་དང་གྲུབ་ཆ། = རྙོག་འཛིང་དང་རིམ་པ་དང་པོའ་ིམཉམ་ཆ་གྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་གཞི་རིམ་བརྩི་ཐབས་ཤིག

linear pair  math ཐད་དང་ཆ་ལྡན། = འདབས་འབྱར་ཟུར་ཁུག་ཆ་གཅིག འདི་གཉིས་ལྷན་དུ་

ཚོགས་ནས་དྲང་ཐིག་ཅིག་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད།

linear pair axiom  math ཐད་དང་ཆ་ལྡན་སྤྱི་སོལ། = གལ་སྲིད་འདབས་འབྱར་ཟུར་ཁུག་

གཉིས་ཀྱི་སྡོམ་ཐོབ་ཟུར་ཚད་ ༡༨༠ ཡིན་ཚེ། ཟུར་ཁུག་གཉིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟུར་ཐིག་

ལས་ཐིག་ཅིག་འབྱུང་གི་ཡོད། གནས་སྟངས་འདིར་ཐད་དྲང་ཆ་ལྡན་སྤྱི་སྲོལ་ཟེར།

linear programming  math ཐད་དང་འཆར་འགོད། = ཐད་དྲང་བསྒྲུབ་བྱ་ཞིག་གི་མང་

མཐའ་དང་ཉུང་མཐའ་འཚོལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་གི་ནང་ཚུད་པའི་འགྱུར་གྲངས་རྣམས་

ཚད་ཅན་ཡིན་དགོས།

linear transformation  math ཐད་དང་བརེ་འགྱུར། = འགྱུར་གྲངས་གསར་མས་རྣམ་འགྱུར་

གྲངས་རྙིང་པའི་ཐད་གྲངས་སྒྲུབ་པའི་བརྗེ་འགྱུར་ཞིག

lingual gyrus  neurosci. སྐད་བརྡའི་ཟེ་རྒྱུད། = མཚོ་རྟ་མའི་སྟེང་གི་ཟེ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་

ཤིང་། སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་ཀླད་གནས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་

ནང་ཡོད་པའི་གཟུགས་སམ་ཟེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག

linguist  ling,lang སྐད་རིགས་སྨྲ་བ། = སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐད་བྱང་པ་ཡོད་པའམ་སྨྲ་མཁས་པ།

linguistics  ling,lang སྐད་ཡིག་རིག་པ། = སྐད་ཡིག་གི་ཆགས་ཚུལ་དང་། གོང་འཕེལ། སྒྲ་

གདངས། བརྗོད་པ་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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་རེ་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།
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lip service  adm,pol ཁ་སྟོང་ཞབས་ཞུ།  = གནད་དོན་ཞིག་ལ་ཁ་བཤད་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཙམ་

ལས་བློ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

lip-stick  xx མཆུ་རྩི།  = མཆུ་ཏོར་བྱུག་བྱེད་ཀྱི་ཚོན་རྫས།

lip-sync  xx མཆུ་འགོས་སྙོམ་སྒྲིག  = གཞས་གཏོང་མཁན་ནམ་གློག་བརྙན་འཁྲབ་མཁན་སོགས་

ཀྱིས་སྔོན་ཚུད་ནས་བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་སྒྲའམ་སྐད་དང་མཐུན་པར་མཆུ་ཏོ་འགུལ་ཚུལ།

lipemia  med ཁག་ཞག་འཕེལ་བ།  = ཁྲག་ནང་ཞག་གི་རྣམ་པ་འཕེལ་བའི་ནད་ཅིག

lipid  biol ཞག = རེག་ན་སྣུམ་ཞག་ཅན་དང་ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུས་

རྫས་གང་རུང་། དཔེར་ན། ཚིལ་ལྡན་སྐྱུར་རྫས་དང་སྣུམ་རིགས་སོགས་རྣམ་དབྱེ་མང་དུ་ཡོད།

lipoma  med ཚིལ་སྐྲན།  = ལུས་ཀྱི་ཚིལ་འཕེལ་ནས་སྐྲན་དུ་འདྲིལ་བའི་ནད་ཅིག

liposome  biol ཞག་གཟུགས། = ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་སྨན་རྫས་སོགས་འདྲེན་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་

ལྟེ་གནས་གཅིག་མཚུངས་ཅན་གྱི་འོད་ཀྱི་མ་མ་ལྡན་པའི་ཚིལ་སྟེང་རིམ་གཉིས་ཅན་གཅིག་གམ། 

གཅིག་ལས་མང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་བཅོས་མའི་སྦུ་གུ་ཞིག

lipstick  xx མཆུ་རྩི།  = མཆུ་ཏོར་མཚོན་བྱུག་པར་བཀོལ་བའི་སྣུམ་ཞག་ཅན་གྱི་བྱུག་རྫས་ཤིག

liquefied petroleum gas  chem རྡོ་སྣུམ་གཤེར་རླངས། = རང་བྱུང་རླངས་རྫས་ནང་བྱུང་

ཞིང་འཁོལ་གནས་དམའ་བའི་ཡང་རླུང་ནག་རྫས་འདྲེས་མ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་རྡོ་སྣུམ་རྗེན་པ་ནས་

ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

liqueur  * མངར་རག  = ཟས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཐུང་རྒྱུའི་ཨ་རག་མངར་མོ་ཞིག

liquid assets  com,econ སྒྱུར་སླའི་ཁར་དབང་། = དངུལ་སྨར་རྐྱང་ཐོག་སྒྱུར་སླ་བའི་རྒྱུ་དངོས།

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།

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་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན།

literacy  edu འབྲི་ཀློག་ཤེས་ཡོན།  = དམིགས་བསལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་ནམ་

ཁྱད་ཆོས།

literal  lit,lang ཚིག་ཟིན་གྱི། = ཐ་སྙད་དམ་འགྲེལ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་གོ་དོན་ནམ། དོན་
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དངོས་ལ་གནས་པའམ་གཞིར་བཟུང་བའི་དོན།

literal expression  math གངས་ཚབ་རྣམ་འགྱུར། = འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྟན་གྲངས་ཁག་ཡི་གེས་

མཚོན་པར་བྱས་པའི་ཆ་རྩིས།

literary  lit རྩོམ་རིག་གི།  = སྙན་རྩོམ་དང༌། སྒྲུང་དཔེ། ཟློས་གར་སོགས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིག་གནས་

དང་འབྲེལ་བའི།

literate  edu ༡། འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན།	 འབྲི་ཀློག་འཕེར་མཁན།	 	= ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འཕེར་

མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ། ༢། འབྲི་ཀློག་ཤེས་པའི།  = ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འཕེར་བའི་རང་བཞིན། ༣། ཤེས་

མཁན།  = རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་སྤྱོད་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་སྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས། རྡུལ་གྲངས། ༣  མཚོན་

རྟགས།  Li   

lithosphere  geog ས་སྐོགས། = ས་ཤུན་དང་ས་ཡོལ་སྟེང་མ་ལས་གྲུབ་པའི་སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ཤུན་

མཁྲེགས་པའི་ཆ།

lithotomy  med ལྒང་རྡོ་གཤག་བཅོས། རྡོ་འདོན་གཤག་བཅོས། = དམིགས་བསལ་དུ་གཅིན་

ལྒང་དང་མཁལ་མ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྡོ་

འདོན་ཐབས།

litigant  law ཁ་མཆུ་རྩོད་མཁན།  = ཁ་མཆུ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

litigate  law ཁིམས་གཏུག་བེད་པ།  = ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགུ་དང༌། བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད། རྩོད་

པའི་སོ་ནས་གཞན་ལ་གྱོད་འཛུགས་པའམ། གཞན་གྱིས་གྱོད་འཛུགས་རྣམས་ལ་རང་ངོས་ནས་

འགོག་སྲུང་བྱེད་པ།

litigation  law	ཁིམས་གཏུག	ཁ་མཆུ།	 = ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག

litre  xx ལི་ཊར།  = སེན་ཊི་མི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ་ཆིག་སྟོང་དང་མཉམ་པའི་རླངས་རྫས་དང་། 

གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག

live  comn ཐད་སིང་། = ཕྱིར་བཤོལ་ལམ་བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་རྒྱང་སྲིང་དང་མི་འདྲ་བར། འཁྲབ་

སྟོན་ནམ་དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་དུས་གཅིག་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱང་སྲིང་ཞིག

livelihood  soc འཚོ་ཐབས།  = ཟས་གོས་གནས་མལ་ལམ། འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་མཐུན་
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རྐྱེན་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

livestock  adm,ca སོ་ཕྱུགས།	སོ་ཟོག	 = བ་ཕྱུགས་དང་། ར་ལུག བྱ་དེ་སོགས་ཁྱིམ་དུ་གསོ་སྐྱོང་

བྱས་པའི་དུད་འགྲོའ་ིརིགས།

livestream  comn དྲྭ་ཐོག་ཐད་སིང་།  = དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་སྒྲ་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ལས་རིམ་གང་

ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པའི་དུས་དེ་རང་དུ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ།

living being  boil སོག་ལྡན། = ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་སྐུལ་རྐྱེན་ལ་ཡ་ལན་ཐུབ་པ། རིགས་རྒྱུད་སྐྱེ་

འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

living condition  com འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།  = མང་ཚོགས་ཀྱིི་བདེ་སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་

འཚོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག

living standard  com འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད།  = སྤྱི་སེར་གང་རུང་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཁང་

ཁྱིམ་སོགས་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིབདེ་སྐྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚད་གཞི།

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

lobbying  adm,pol རྒྱབ་འཚོལ། = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་དགག་ཆ་ཡོང་

ཐབས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པ་དང་། སྣེ་ཡོད་མི་སྣར་སྐུལ་སློང་བྱེད་ཐབས།

local  phys ས་ཁུལ།	ས་གནས་ཀི།	= བར་སྣང་སྟེང་གི་གནས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བའམ་

དེའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་སྟེ། གནས་སམ་གནས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ།

local anesthesia  med ཉིང་སྦིད། = ལུས་ཀྱི་གནས་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཁོ་ནར་སྦྲིད་པའམ་མྱོང་ཚོར་

མེད་པར་འགྱུར་བ།

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།
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local government  pol ས་གནས་སིད་གཞུང༌།  = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་འཛུགས།

local history  xx ས་གནས་ཀི་བྱུང་བ།  = ལུང་ཚན་ནམ་ས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྣོད་

བཅུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

local news  pol ས་གནས་གསར་འགྱུར།  = རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་

ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་གསར་འགྱུར།

local time  adm ས་གནས་ཀི་ཆུ་ཚོད། = རང་ཉིད་གནས་སའམ་རྟེན་གཞི་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་

དུས་འཛིན་ཆུ་ཚོད།

lock  xx	ཟྭ།	སོ་ལགས།	= མཐེབ་གནོན་ནམ་ལྡེ་མིག་ཅིག་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་སོའ་ི

ནང་དུ་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་པའི་ཆ་ལག་ཅིག

lockout  adm,econ སོ་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།

locus ceruleus  neurosci. མཐིང་གནས།	 སྔོ་ཁུལ།	= སེམས་ངལ་དང་དངངས་སྐྲག་སོགས་

ལ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས། ཡ་ལན་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་བརྡ་སྐྱེལ་ཕྲ་ཕུང་ལྡན་པའི་

ཀླད་ཞབས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་མཐིང་མདོག་ཅན་ཞིག

locus standi  law ཁིམས་བཅར་ཐོབ་ཐང་། = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་བཅར་ཆོག་པའམ། ཡང་

ན་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཐོབ་ཐང་།

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།

log in/ log on  compt.sc ནང་འཛུལ།  = གསང་ཚིག་ཅིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་མ་

ལག་གམ། དེའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལ་འཇུག་ཚུལ།

log out  compt.sc ཕིར་ཐོན།  = བཀོད་འདོམས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་མ་

ལག་གམ། དེའི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤྱོད་མཚམས་བཞག་ཚུལ།

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།

logical  adm རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི།  = རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའམ་ཚོར་ཤེས་ལྡན་པའི།

logo  adm ལས་རགས།  = 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་

དཔེ་རིས།
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long pepper  bot པི་པི་ལིང༌།	དོད་སན།	  = 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་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚིགས་པ་ནི་

སྨད་ནས་སྐྱེ། ལོ་མ་སོང་དབྱིབས་རྩེ་རྣོ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། མཐའ་སྙོམས་ཤིང་ངར་བ་རིང་པོ་

སྡོང་པོའ་ིམཚམས་ནས་རེ་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།

long term loan  econ དུས་རིང་བུ་ལོན། = དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་

གི་ཆེད་དུ་བླངས་པའི་བུ་ལོན།

long-term memory  psycho རིང་དན། = ཀླད་པའི་ནང་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་གང་ཞིག་སྐྱེ་བོ་ཞིག་མི་ཚེ་གང་པོའམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ཕྱིར་དྲན་ཐུབ་

རུང་དུ་ཡོད་པ།

longitude  geog གཞུང་ཐིག  = སའི་གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག་ནས་ཤར་དང་ནུབ་ཏུ་བརྩི་བའི་

རྒྱང་ཐག།

longitudinal study  psycho ཡུན་ཁྱབ་ཞིབ་འཇུག = གཙོ་བོར་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་

མི་ཚེ་ཧིལ་པོའ་ིའཕེལ་རིམ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཐབས་ཤིག

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་ཕིར་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།

lottery  soc ༡། རྒྱན་ཤོག  =  སྤྱིར་སྤྱི་དོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཆེད་ཨང་གྲངས་ཅན་གྱི་

འཛིན་ཤོག་བཟོ་ཚོང་གིས་རྒྱན་རྒྱག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་རྒྱན་རྩེད།   ༢། རྒྱན། 

= གྲུབ་འབྲས་རླུང་རྟར་བརྟེན་དགོས་པའི་བྱ་གཞག་གམ། ཚོང་འབྲེལ་ལས་གཞི་སོགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ཤིག

lotus  bot པད་མ།  = འདམ་སྐྱེས་མེ་ཏོག ལོ་མ་ཆེ་ལ་སོར་མོ། རྐང་རྩ་ཆུ་ནང་དུ་ཕི་ཊི་ 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་
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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༌།

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།

loupe  mech མིག་ཕོར་ཆེ་ཤེལ།  = རྒྱན་ཆ་དང་ཆུ་ཚོད་བཟོ་པས་སྤྱོད་པའི་མིག་ཡ་གཅིག་ལ་

བསྐོན་རྒྱུའི་ཆེ་ཤེལ་ཞིག

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།

lovey-dovey  psycho མངོན་དགའི་རྣམ་འགྱུར།  = ཧ་ཅང་དགའ་བའི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ི

རྣམ་འགྱུར།

low beam  trans འོད་ཆུང་།  = རྒྱང་ཐག་ཐུང་ངུ་མཐོང་བྱེད་དུ་སྤོར་བར་བྱེད་པའི་གློག་ཅིག་སྟེ། 

དེ་ནི་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་བའི་ཁ་ལོ་བའི་མིག་འོད་ཀྱིས་མ་ལྡོང་བའི་ཆེད་དུ་འོད་མདངས་ཆེན་

པོའ་ིཚབ་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

low fuel warning light  mech བུད་རྫས་ཉུང་བརྡ། = བུད་མཛོད་ནང་བུད་རྫས་རྫོགས་ལ་ཉེ་

བར་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ཉེན་བརྡའི་གློག

low profile  adm ༡། གགས་ཆུང་བ། =  དོ་སྣང་ངམ་གྲགས་པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་ལ་འབད་པའི་

བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ།  ༢། གགས་ཆུང་བའི།  = དོ་སྣང་ངམ་གྲགས་པ་ལ་གཡོལ་ཐབས་ལས་

འབད་པའི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོའ།ི

lower chamber  pol གོས་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 གལ་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།

lowest common multiple(LCM)  math སྤྱིའི་ལྡབ་གངས་ཆུང་ཤོས།  = ཧིལ་གྲངས་གཉིས་

སམ། དུ་མའི་སྤྱིའི་ལྡབ་གྲངས་དེ་དག་ལས་དམའ་ཤོས་སམ་ཆུང་ཤོས་དེ་ལ་ཟེར།
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lowest term  math བསྡུས་ཤོས།  = གྲངས་ཆ་ཞིག་གི་བུ་ཆ་དང་མ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱིའི་བགོད་

གྲངས་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྐྱུར་པས། མཐར་བུ་ཆ་དང་མ་ཆ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་གྲངས་འཐོབ་པ་དེ་

ལ་ཟེར།

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

lubrication system  mech འཇམ་འདེད་མ་ལག = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་འགུལ་བྱེད་ལྷུ་ལག་

དང་འཁོར་རྟེན་རྣམས་ལ་འཇམ་འདྲེད་གཏོང་བྱེད་དུ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་སྣུམ་བསྐྱར་དུ་

འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་། གསོག་ཉར་བྱེད་པ། གཙང་མ་བཟོ་བ། གྲང་བསིལ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་

པའི་མ་ལག

luciferin  zool སྣང་རྫས།  = སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་འཕྲད་སྐབས་འོད་འབྱིན་ནུས་པའི་སྲིན་འབུ་

མེ་འཁྱེར་སོགས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་རྫས་ཤིག

lucky charm  ca གཡང་རེན།  = རླུང་རྟ་ཡར་འདྲེན་གྱི་རྟེན་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོའམ་

ཅ་དངོས་ཤིག

luggage rack  xx དོས་ཁི། = སྦག་སྦག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བསར་ཆོག་པའི་ལམ་ཆས་འཇོག་ས་ཞིག 

lumber vertebra  anat སྐེད་ཚིགས།  = རྒྱབ་ངོས་སལ་གཞུང་མན་དང༌། མཚང་རུས་ཡན་གྱི་

མཁར་ཚིགས་ལྔ་ཡོད་པའི་སལ་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་ཀི་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།

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་རྫོགས་སྐོར་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
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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།

lunar year  astrol ཚེས་ལོ།  = ཟླ་བ་ ༡༢ ཀྱི་དུས་ཡུན་ཏེ་ལོ་གཅིག

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་སོ་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།

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་བཤེར་འགག་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་རུང་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
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lyrate  bot ལི་ཡར་དབིབས།  = ལོ་མའི་དབྱིབས་རྩེ་མོ་ཅུང་ཆེ་ཞིང་སྨད་ཕྲ་བ་ལི་ཡར་རོལ་ཆ་

འདྲ་བ་ཞིག

lysimeter  mech ཆུས་བཞུ་འཇལ་ཆས།  = ས་རྡུལ་གང་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆར་གཤེར་ཁུའི་ནང་བཞུ་

བའི་དངོས་རྫས་མང་ཉུང་གི་ཚད་འཇལ་བྱེད།

lysine  biol ལེ་སིན། = གཟུགས་པོའ་ིའཚར་ལོངས་ལ་ཆེས་མཁོ་བའི་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་སྐྱུར་

རྫས་ཤིག

lysosome  biol འབེད་ཕུང་། = རྡུལ་འཇུ་ལེན་དང་ཕྲ་ཕུང་ཤི་རོ་སོ་སོར་ཁ་འབྲལ་མཁན་གྱི་སྨིན་

རྫས་ལྡན་པའི་དབང་ཕྲ།

maariv  rel འཇིའུ་ཡི་དགོང་མཆོད།  = འཇིའུ་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲོའམ་དགོང་མོར་

མཆོད་འབུལ་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ཞིག

mach  phys མཀ་ཚད།	སྒྲའི་མྱུར་ཚད་བསྡུར་ཆ།	 = བརྒྱུད་ལམ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའི་

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་དང་། བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུ་བའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་

གཉིས་བསྡུར་བའི་ཆ།

machicolate  his གནམ་ཁུང་བཟོ་བ།  = མཁར་རྫོང་ནས་དགྲ་བོར་ཁྲོ་ཆུ་དང་གནམ་རྡོ་འཕེན་

སའི་ཁུང་བུ་བཟོ་བ།

machicolation  his གནམ་སོ་བཟོ་སྐྲུན།  = མཁར་རྫོང་ནས་དགྲ་བོར་ཁྲོ་ཆུ་དང་གནམ་རྡོ་

འཕེན་སའི་ཁུང་བུ་བཟོ་སྐྲུན།

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།

machismo  soc ཕོའ་ིརང་གཤིས།  = སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡིན་ན་ལུས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་། སྤྱོད་

ཚུལ་དྲག་པོ་དགོས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་པའི་གཤིས་རྒྱུད་དམ་ལྟ་

སྤྱོད་ཅིག

macro - evolution  biol འཕེལ་ཆེན། = སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་རིགས་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

རིགས་སྡེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་རིམ་པ།

macro - molecule  chem. འདུས་རྡུལ་རགས་པ། = སྤྲི་དཀར་ལྟ་བུ་འདུས་རྡུལ་ཕྲ་མོ་དུ་མ་
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ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུས་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག

macroclimate  meteor རྒྱ་ཁྱབ་གནམ་གཤིས།  = ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོར་གཅིག་གྱུར་དུ་ཁྱབ་

པའི་སྤྱིར་བཏང་གནམ་གཤིས།

macronutrient  chem བཅུད་རྫས་རགས་པ།  = ཟེ་རླུང་དང་། ནག་རྫས་སམ་ཀར་བོན། དུག་

སེལ་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འཚར་ལོངས་དང་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པར་འབོར་ཆེན་

དུ་དགོས་པའི་ཁམས་རྫས།

mactation  ca དམར་མཆོད།  = སེམས་ཅན་བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་མཆོད་པར་འབུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།

madam  soc ལམ་སྐུ།  = བུད་མེད་ཅིག་ལ་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་སོ་ནས་འབོད་པའི་ཚིག

madder  bot	མདོག་བསྒྱུར།	བཙོད།		= འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་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་ཏེ་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།

maestro  fa ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ་བ། = སྒྱུ་རྩལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཟློས་གར་དང་རོལ་མོའ་ིརིག་པ་ལ་

མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ།

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

magic square  math ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ།  = འབྱུང་རྩིས་རིག་པའི་ནང་དུའང་གྲུ་བཞི་མའི་

ནང་སྨེ་བ་དགུའི་གྲངས་ཀྱི་སྒྲིག་སྟངས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ནང་འཕྲེད་ཐིག་དང་། གཞུང་ཐིག གསེག་

ཐིག་བཅས་སྟེང་ཡོད་པའི་གྲངས་རྣམས་ཀྱི་བསྡོམས་ཐོབ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལ་ཟེར།

magician  ca སྒྱུ་མ་མཁན།  = སྒྱུ་མའམ་མིག་འཕྲུལ་གྱི་ནུས་མཐུ་ལྡན་པའི་གང་ཟག

magna carta  pol བཅའ་ཁིམས་ཆེན་མོ།  = སྐྱེ་བ་ོཞིག་གི་རང་དབང་དང་། ཐབོ་ཐང་། བདེ་

འཇགས་བཅས་ལ་བརྩི་མཐངོ་དང་གདེང་འཇགོ་དགསོ་པར་བསྒྲགས་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡི་གེ་ཞིག

magnalium  chem མེག་ནེ་ལི་ཡམ།  = ཧ་ཡང་དང་དཀར་གཡའ་འདྲེས་པའི་ལྕགས་རིགས་

ཡང་ཞིང་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

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་ཕོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ།  = ཁབ་ལེན་གྱི་མདའ་འགུལ་
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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་སོ་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

magnetic mirror  phys ཁབ་ལེན་མེ་ལོང་། = དྲོད་སྐྱེད་ལྟེ་རྡུལ་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་ནང་

མྱག་མ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཕྱིར་དུ་སྤྱོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སྦུབས་སྣོད་ཅིག་གི་

མཐའ་སྣེར་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ནུས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ལྡན་པའི་མངའ་ཁུལ་ཞིག་ཡོད་པས། མངའ་

ཁུལ་དེའི་ནང་འཇུག་བཞིན་པའི་གྱེས་རྡུལ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ཁ་ཕོྱགས་ཕྱིར་རང་གནས་སུ་བསྒྱུར་

ཏེ། རང་ཉིད་ཐོན་ཡུལ་མྱག་མའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

magnetic moment  phys ཁབ་ལེན་གཡོ་ཤུགས།	= ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་ཁབ་ལེན་

མ་ལག་ཅིག་གིས་མྱངོ་བའི་འཁརོ་ཤུགས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཕྱགོས་ལྡན་འབོར་ཚད། མཚོན་རྟགས། m

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་བང་ཕོགས།  = 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
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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 resonance spectroscopy  phys ཁབ་ལེན་མཉམ་འདར་འཇའ་ཤལ་བརག་

ཐབས། = འདི་ནི་ཁབ་ལེན་གློག་པར་དང་འདྲ་བར་ལུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་

བརྟག་ཐབས་ཤིག་དང་། འདིར་ཁབ་ལེན་ར་བའི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བ་དང་། གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་

དབྱིབས་བརྟག་ཆེད་མིན་པར་ལུས་པོའ་ིརྫས་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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།

magnetics  phys ཁབ་ལེན་དཔད་རིག  = ཁབ་ལེན་གྱི་རང་བཞིན་དང་བྱེད་ལས་ལ་དཔྱད་པའི་

རིག་པ།

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།

magneto encephalography  neurosci. ཀླད་པའི་ཁབ་ལེན་པར་རིས། = ཧ་ཅང་ཚོར་

སྐྱེན་ཟབ་པའི་ཁབ་ལེན་ཤུགས་ཚད་འཇལ་བྱེད་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཀླད་པའི་ནང་རང་བྱུང་དུ་རྒྱུ་

བའི་གློག་རྒྱུན་གྱིས་སྐྲུན་པའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ས་བཀྲར་

འགོད་ཐབས།

magnetohydrodynamics  phys ཁབ་ལེན་གཤེར་སྒུལ་རིག་པ།  = གློག་ནུས་ཀྱི་སོ་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་བེད།  = 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་པའི་སའི་གོ་ལའི་ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ་ལྟ་བུ།
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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 སྐེད་ཚད།  = དངོས་པོའ་ིཆ་ཚད་དང་དེའི་སྣང་བརྙན་གྱི་ཆ་ཚད་དབར་

གྱི་བསྡུར་ཚད།

magnificent  xx བརིད་ཉམས་ཅན། བརིད་ཆགས་ཀི།  = ཧ་ཅང་ལེགས་ཤིང་། ལྟ་ན་སྡུག་ལ་

བསྟོད་པར་འོས་པའི།

magnitude  phys ༡། (སྐར་མའི་)གསལ་ཆ།	= གྲངས་ཚད་ཆུང་བས་གསལ་ཆ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་

མཚོན་པའི་འཇལ་ཚད་ཅིག་གི་སྟེང་གཟའ་སྐར་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་གསལ་

ཆ་གྲངས་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཇལ་ཐབས་ཤིག geog ༢། ས་ཡོམ་ཚད་རིམ། = རིཀ་ཊར་ཚད་

གཞིའི་ཐོག་བསྟན་པའི་ས་ཡོམ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇལ་ཚད།

magnocellular neurosecretory cell  neurosci. ཕྲ་ཕུང་རགས་པའི་ཟགས་བེད་དབང་

རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། = ཀླད་སྦུག་འོག་མའི་གནས་འགའ་ཞིག་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཆེ་བའི་རིགས་

ཤིག

maiden name  soc བུད་མེད་ཀི་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་རེ་

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༌།

mailman  xx སྦག་པ། = ཡིག་འཕྲིན་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

main course  xx ཁ་ལག་དངོས་གཞི།  = དུས་གཅིག་གི་ཁ་ལག་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ།
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main market  com,econ	ཁོམ་ར་ལེ་བ།	ཁོམ་ར་ཨ་མ།	 = ཀམ་པ་ཎི་ཆེ་གྲས་ཀྱི་མ་ཤེར་ཉོ་ཚོང་

བྱེད་སའི་ཁྲོམ་ར།

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།

main road  trans གཞུང་ལམ།  = གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག

main sequence star  phys སྐར་མའི་གཙོ་རིམ། = ཧ་རྫ་སེ་པ་རང་དང་ར་སེལ་གྱི་ཐིག་རིས་

སྟེང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནང་གི་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་སྐར་མའི་ཚོ་ཁག་རྣམས་བཀྲག་མདངས་ཆེ་

ཆུང་གི་སྡེ་ཁག་སྒྲིག་ཚུལ་ཞིག

main street  trans ཁོམ་ལམ་ལེ་བ། = གྲོང་རྡལ་ནང་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ཁང་གལ་གནད་ཆེ་

ཤོས་རིགས་ཡོད་པའི་སྲང་ལམ་ཞིག

mainland  adm སྐམ་ས་ཆེན་མོ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ས་གནས་ཤིག་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བའི་

ས་ཆ།

maintenance  adm བདག་གཅེས།  = རྒྱུན་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་དང༌། བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་སོ་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་

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།

majority government  pol གངས་མང་སིད་གཞུང་། = གྲོས་ཚོགས་ནང་འཐུས་མིའི་ཁྱོན་

བསྡོམས་གྲངས་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ།

makeshift  adm འཕྲལ་སེལ་གྱི།  = གློ་བུར་དགོས་མཁོ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་སྐབས་

དངོས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཞན་པ་སྤྱོད་པའི།

malacology  biol ལུས་སྙི་རིག་པ། = སྨུག་འབུ་དང་སྐར་ཉ་སོགས་ལུས་པོ་སྙི་བའི་སྲོག་ཆགས་
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སྐོར་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

maladministration  adm འཛིན་སྐོང་གོ་ལོག  = དྲང་བདེན་དང༌། ཁྲིམས་དཔྱད། དོ་ཁུར་

སོགས་ཀྱིས་ཕོངས་ཤིང༌། དོན་གོ་མ་ཆོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང༌།

malaria  med འདར་ཚད། = ནད་འབུ་ལྡན་པའི་དུག་སྦྲང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་རྒྱག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ལུས་འདར་བ་དང་ཚ་བ་འབར་བ་སོགས་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག

malarkey  soc ཅོལ་གཏམ།  = རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་གང་ཡང་མེད་པའམ་མགོ་སྐོར་

གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྐད་ཆ།

malbehaviour  psycho སྤྱོད་ལོག  = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱ་མི་རུང་བར་བརྩི་བའི་ཚུལ་

མིན་གྱི་སྤྱོད་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།

malicious insider  pol ཕི་མ་ནང་བེད་མཁན།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་བྱེད་སོའམ་གྲངས་

མཛོད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་ཁོངས་མི་ཞིག

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

malinger  xx ན་རྫུ་འདེབས་པ།  = ལས་ཀའམ་ལས་འགན་ཞིག་ལ་གཡོལ་ཐབས་སུ་ན་ཁུལ་

བྱེད་པ།

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་ལམ།  = 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་གཞི་གྱུར་པའི་བཅུད་རྫས་མི་ལྡན་པའི་ཟས་

ཤུགས་ཆེར་བསྟེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན།

malpractice  adm བེད་སྟངས་གོ་ལོག	 ཚུལ་མིན་བ་སྤྱོད།	  = ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཚུལ།
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maltreat  adm སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བ།  = གདུག་རྩུབ་བམ། དྲག་པོའ་ིལམ་ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་བ།

maltreatment  adm སྡུག་སྦྱོང༌།  = སོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་མ་རུངས་པའམ། དྲག་རྩུབ་ཀྱིས་ལམ་

ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་ཚུལ།

malware  compt.sc སྐོན་གཏོང་མཉེན་ཆས།  = ཀམ་པུ་ཊར་བྱེད་ལས་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་

བར་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག

mammal  zool ནུ་གསོ་སོག་ཆགས།	འོ་འཐུང་སོག་ཆགས།	 = ཆེས་མཐོ་རིམ་གྱི་སལ་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་སོ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་

ཅད་མངལ་ལས་སྐྱེས་པའོ།

mammalogy  boil ནུ་གསོ་སོག་ཆགས་ཚན་རིག = ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་གཉེར་དང་འབྲེལ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་རིག་གནས་ཤིག

mammary gland  med ནུ་རྨེན། = ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་མོ་ལ་ཡོད་པའི་འོ་མ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་རྨེན་

བུ་ཆེན་པོ་ཞིག དེ་ལ་བུ་ག་དང་སྦུག་ལམ་གྱི་དྲ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནུ་རྡོག་ལ་མཐུད་ཡོད།

mammogram  med ནུ་མའི་གློག་པར།  = ནུ་མའི་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་དུ་གློག་པར་དམིགས་

བསལ་ཞིག་གི་མིང༌།

man cave  his སྐེས་པའི་ཁང་ཆུང་།  = སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབྱིངས་ལས་དང་དགའ་མོས་ཅན་

གྱི་ལས་རིགས་བྱེད་སའི་ཁང་ཆུང་ཞིག

man of honour  adm བཀུར་འོས་མི་སྣ།  = སོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དྲང་ཞིང་རང་ཚུགས་བརྟན་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

man of the match  sport ཕུལ་བྱུང་རྩེད་འགན་པ།  = རྩེད་འགྲན་གཅིག་གི་ནང་ནས་བྱས་

རྗེས་རླབས་ཆེན་འཇོག་མཁན་གྱི་རྩེད་མོ་བ་ཞིག

man tax  econ ཕོ་ཁལ།  = སྐྱེས་པ་ཁོ་ནས་འཇལ་དགོས་པའི་ཁྲལ་ཞིག

management  adm ༡། འཛིན་སྐོང༌།	བཀོད་འདོམས།	  = སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ཚོང་ལས་ལྟ་

བུ་གང་ཞིག་གི་འཆར་འགོད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢། འཛིན་སྐོང་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།
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mandatory  adm,pol མ་བས་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་

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

manhandle  xx འཐེན་ཤར་གཏོང་བ།  = གང་བྱུང་མང་བྱུང་དུ་འཐེན་པའམ་འབུད་རྒྱག་

གཏོང་བ།

manhunt  law ནག་འདེད། = དམིགས་བསལ་སྐོར་སྲུང་བས་བྲོས་བྱོལ་ཕྱིན་པའི་ནག་ཅན་ནམ། 

ཡང་ན་འཛིན་བཟུང་དགོས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་དོན།

manicure  xx ༡། ལག་པའི་མཛེས་བཟོ།  = སེན་སྐྱི་གཙང་སེལ་དང་། སེན་མོར་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བ་

དང་བྱུག་རྩི་གཏོང་བ། པགས་པར་བསྐུ་མཉེ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལས་ལག་པར་མཛེས་

བཟོ་དང་གཡོག་གཅེས་བྱེད་ཚུལ། ༢། ལག་པར་མཛེས་བཟོ་བེད་པ། = ལག་སོར་ལ་བསྐུ་མཉེ་

བྱས་ཏེ་གསོ་གཅོད་བྱེད་པ།

manicurist  xx ལག་པའི་མཛེས་བཟོ་མཁན།  = སེན་སྐྱི་གཙང་སེལ་དང་། སེན་མོར་བཟོ་ལྟ་

བཟོ་བ་དང་བྱུག་རྩི་གཏོང་བ། པགས་པར་བསྐུ་མཉེ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལས་ལག་པར་

མཛེས་བཟོ་དང་ལག་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་ལས་པ།

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།

manipulation  pol གཡོ་བཀོལ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་

གང་ཞིག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས།

mankind  adm འགོ་བ་མིའི་རིགས།  = མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་།

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།
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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་སོ་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

manspreading  soc,ca རྐང་པ་འཕྲེད་རྐོང་།  = རྐང་པ་འཕྲེད་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་གཞན་གྱི་འདུག་

ས་བཀག་པའི་སྡོད་སྟངས་ཤིག

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་སོ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ།

manual transmission  mech	ལག་བཀོལ་འདེན་ཆས།	རྩོལ་སྤེལ།	= ཁ་ལོ་བའི་ལག་པས་

བཀོལ་བའི་སོ་འཁོར་ལག་ཀྲབ་དང་། རྐང་པས་བཀོལ་བའི་འཇུ་འཛིན་རྐང་ཀྲབ་བརྒྱུད་དེ་ཁ་ལོ་

བས་སོ་འཁོར་གྱི་མཐུད་ཀ་དབྱེ་འདེམས་འབྱེད་པའི་འདྲེན་ཆས་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག

manufacture  com,econ བཟོ་སྐྲུན།  = དངོས་རིགས་གསར་བཟོའམ། ཉེར་མཁོའ་ིཡོ་བྱད་སྣ་

ཚོགས་བཟོ་འདོན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

manufacturing cost  com,econ བཟོ་སྐྲུན་མ་གནས། = ཐོན་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན།

manure  chem ལུད། = སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྕི་བ་སོགས་ལས་སྦྱར་བའི་ལུད།

manuscript  arv,lit ༡། མ་ཟིན།  = ཡིག་རིགས་སོགས་ཀྱི་རྩ་བའམ་ཕྱི་མོ། ༢། བྲིས་མ།  = པར་

སྐྲུན་གསར་གཏོད་མ་བྱས་གོང་དུ་ལག་པས་བྲིས་པའི་དེབ་དང༌། ཡིག་ཆ་རྙིང་རིགས།

map  geog,edu ས་བཀྲ།	ས་ཁ།	 = ཡུལ་གྲུའི་ས་ཆུ་རི་ཀླུང་སོགས་ཆགས་ཚུལ་བཀོད་པའི་རི་མོ།

map projection  geog,edu འབུར་རིས་ས་ཁ།  = ཕྱོགས་ཆ་གསུམ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེ། 
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དམིགས་བསལ་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་རི་ཀླུང་སོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕྱོགས་ཆ་གཉིས་ལྡན་ཀྱི་རྣམ་པར་

གསལ་སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

marathon  sport རྒྱང་རྒྱུག  = རྒྱང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༢.༡༩༥ ཅན་གྱི་རྒྱང་རྒྱུག་བང་རྩལ་

འགྲན་བསྡུར་ཞིག

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།

marionette  xx གསང་ཐག་ལྷ་མོ།  = རྐང་ལག་དང་། མགོ། གཟུགས་པོ་བཅས་ལ་གསང་ཐག་

གིས་སྐུལ་ཏེ་གར་སོགས་འཁྲབ་བྱེད་མི་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བའི་ཨ་ལད་པད་ཀོ།

marital status  soc གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་མིན།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཆང་ས་རྒྱག་ཟིན་པའམ་མ་ཟིན་

པའི་གནས་སྟངས།

maritime law  pol མཚོ་ཁིམས། = རྒྱ་མཚོའི་ནང་གྲུ་གཟིངས་འགྲོ་འོང་དང་ཉ་འཛིན་རྒྱུའི་ལས་

དོན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་ཆུའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

marked price  com ཐོ་གསལ་གོང་ཚད།  = ཅ་དངོས་ཤིག་ཁྲོམ་རའི་གོང་ཐང་ལ་གཞིགས་ཏེ། 

རིན་འབབ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

market price  econ,com ཡུལ་ཐང༌།	ཁོམ་རའི་རིན་གོང༌།	 = ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཁྲོམ་རའི་ནང་

གི་དངོས་ཟོག་གི་རིན་ཐང༌།

marksheet  edu ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ།  = སློབ་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།

marriage law  law གཉེན་ཁིམས། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བཟའ་ཚང་

གཉེན་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས།

marriage lines  law གཉེན་སྒྲིག་ཡིག་ཐོ། = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱི་མིང་

དང་། བྱེད་སའི་ས་གནས། ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག
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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་

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་རེ་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་སོར་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 ར་མིག	སེར་ཆེན།	 = རྟ་རྨིག་རྨ་གསོ་རུས་སྦྱོར་རྩ་སོ་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།

marsupial mammals  biol ཁུག་ལྡན་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན། = ཤ་མ་མེད་པ་དང་རང་རྐྱ་མི་

འཕེར་བའི་ཕྲུ་གུ་མའི་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་གནས་པའི་ལྤགས་པའི་ཁུག་མའི་འཚར་ལོངས་བྱེད་འཇུག་

པའི་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས། དཔེར་ན། ཀང་ག་རུ་ལྟ་བུ།

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་རེ་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།

martial law  law དག་པོའ་ིཁིམས་གཞི།  = ཛ་དྲག་གི་དུས་ཟིང་སྐབས་ཉེས་མེད་མང་ཚོགས་

ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཕན་གནོད་ཇི་བྱུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དྲག་

པོའ་ིཁྲིམས་ལུགས།

martyr  pol ལུས་སོག་བོས་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་སོག་བོས་གཏོང༌།	རང་སོག་བོས་གཏོང༌།	 = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། དམངས་ཀྱི་
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ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།

martyrology  his དཔའ་བོའ་ིབྱུང་རབས།  = དཔའ་བོའ་ིམི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་

རབས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག

marxism  pol མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས།  = ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དཔྱད་གླེང་ཆེད་

གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ནི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་བརྩི་བའི་ཀལ་མཱག་སེ་དང་། ཕེ་ཌི་རིག་

ཨན་གལ་སེ་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་གྲུབ།

marxist  pol མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་པ།	 མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀི།	  = ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

འགྱུར་འགྲོས་དཔྱད་གླེང་ཆེད་གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ནི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་བརྩི་བའི་

མཱག་སི་དང་། ཕེ་ཌི་རིག་ཨན་གལ་སེ་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

འབྲངས་པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།

mascular dystrophy  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།

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 energy  phys གདོས་ནུས། = ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་གིས་གོང་བུ་ཞིག་གི་

གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འདོད་ཚུལ།

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་སྐེད་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་
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སྟོན་བྱེད་ཚུལ།

massacre  soc,his སྡེབ་གསོད།  = དམིགས་བསལ་གདུག་རྩུབ་དྲག་པོའ་ིསོ་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་ཕུར་བའི་དོན་ཏེ། 

འབྲུ་མར་སོགས་སྣུམ་གྱི་རིགས་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་དང། ཕུར་བའི་སོ་ནས་རླུང་ནད་རེངས་འཁུམ་

སོགས་བཅོས་པའི་ཐབས་ཤིག

massage oil  xx བྱུག་སྣུམ། = ལུས་ལ་འཕུར་མཉེ་བྱེད་སྐབས་བྱུག་བྱའི་སྣུམ།

master key  adm ལྡེ་མིག་ཨ་མ།  = སོ་ལྕགས་མང་པོ་འབྱེད་ཐུབ་པའི་ལྡེ་མིག

master of arts  edu གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ།  = ཚན་རིག་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་རབས་

དང་། རྩོམ་རིག སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་ཐོག་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ལག་ཁྱེར།

master of ceremonies  adm ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་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།

master plan  adm འཆར་གཞི་ཨ་མ།  = མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གང་ཟག་

སེར་རམ། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་

འཆར་གཞི།

mastermind  law,pol བྱུས་གཏེ།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་ལྟ་བུ་གོ་རྙོག་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་

གོ་སྒྲིག་དང་འཆར་གཞི་འགོད་མཁན།

masterpiece  fa ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ།  = ཆེས་སྒྱུ་རྩལ་ལྡན་པའི་ངང་བཟོས་པའི་དེབ་དང་། གློག་

བརྙན། རི་མོ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་ུརྩལ་གྱི་ལས་རིགས།

masthead  jrn ༡། གཞུང་བང་། =  དུས་དེབ་བམ་ཚགས་ཤོག་གི་པར་ཐེངས་ཚང་མའི་ནང་གི་

རྒྱུན་ལྡན་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་ཤོག་གི་སྟེང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་པར་སྐྲུན་དཔེ་དེབ་

སོགས་ཀྱི་མིང་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག  ༢། འགོ་བང་། = རྒྱུན་ལྡན་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་ཤོག་

དང་གསར་པར་སོགས་ཀྱི་མདུན་ཤོག་སྟེང་ཡིག་འབྲུ་ཆེན་པོའི་ཐོག་བཀོད་པའི་དུས་དེབ་དང་

ཚགས་ཤོག་གི་མིང་བྱང་།

mastitis  med ནུ་མའི་གཉན་ཚད།  = ནུ་མར་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་གཟེར་ཆེ་

བའི་ནད་ཅིག

mastoid process  anat རྣ་ལག་རུས་འབུར།  = རྣ་བའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རུས་པ་ནུ་རྩེའི་
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དབྱིབས་ལྟ་བུ།

match  sport རྩེད་འགན།  = སྐྱེ་བོ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་རུ་ཁག་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་འགྲན་

པར་བྱེད་པའི་རྩེད་འགྲན་ཞིག

match fixing  sport རྒྱལ་ཕམ་ཁ་མཐུན།  = རྩེད་འགྲན་དངོས་གཞི་འགོ་མ་འཛུགས་པའི་སྔོན་

ཚུད་ནས་མཇུག་འབྲས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་མི་དྲང་བའི་བྱ་གཞག

materfamilias  soc ཁྱིམ་འཛིན་ཨ་མ།  = ཕྲུ་གུའི་ཨ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་ནང་གི་འགོ་

གཙོ་འམ་ནང་མི་སྐྱོང་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ཞིག

material  xx རྒྱུ་ཆ།	རྒྱུ་རྫས།	= དངོས་པོ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྫས།

maternity  soc སྐེ་བསུའི་གནས་སྐབས།  = རང་ཉིད་ཨ་མར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས།

maternity leave  adm སྐེད་མའི་ཐོབ་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༌།

mathematical proof  math རྩིས་ཀི་ཁུངས་སྐེལ།  = རིག་པ་དང་མཐུན་པའི་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་

ཚུལ་ལ་གཞི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་དོན་དངོས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ནུས་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར།

mathematician  math རྩིས་རིག་པ། = རྩིས་རིག་ལ་མཁས་པའི་མི་སྣའམ་སློབ་ཕྲུག ཡང་ན་

རྩིས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་མི།

matriarch  soc,ca གཙོ་མོ།  = ཁྱིམ་མམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་བྱེད་པའི་བུད་མེད།

matriarchy  ca,soc མོ་གཙོ་ལམ་ལུགས། =  སྐྱེས་པར་མ་ཡིན་པར་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐོབ་གོ་

ས་དང་། དབང་ཆ་སྤྲོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག

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།

matrilocal  soc,ca མག་པ་གཏོང་སོལ།  = གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་རང་གི་ཆུང་མའི་ཁྱིམ་

ཚང་དུ་གཏན་སྡོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཞིག

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་སྦྱོར་བྱེད་པའི་གནས་

སྟངས་སམ་རང་བཞིན།
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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་བབ་པའམ་སྨིན་པའི་གནས་སྐབས།

maturity date  com སིན་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་

དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས།

maxilla  anat ཡ་མགལ་རུས་པ།  = འགྲམ་པའི་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་མ།

maximum retail price (MRP)  com སིལ་ཚོང་གོང་ཚད། སིལ་ཚོང་གོང་ཚད་མང་

མཐའ། = ཐོན་སྐྱེད་ཐོག་ཁྲལ་འབབ་ཆ་ཚང་བཀལ་ཏེ་བསིལ་ཚོང་ཐོག་བཙོང་དགོས་པའི་

དངོས་ཟོག་གིི་གོང་ཚད།

mayhem  ca ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག = མི་གཞན་གྱི་ཡན་ལག་ཆེད་མངགས་གཅོད་འབྲེག་བྱས་

པའི་ནག་ཉེས།

mayor  adm གོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ། =  གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་སྡེ། ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་སོ་སོའ་ིགྲོང་སྡེ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན།

meager  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  math ཆ་སྙོམས་གངས།  = གྲངས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་དཀྱིལ་ཐང་ཞིག་སྟེ། གྲངས་ཐོ་ཞིག་གི་

བྱེ་བྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལ་གྲངས་ཐོ་དེའི་བྱེ་བྲག་གྲངས་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཐོབ་དེ་ལ་ཟེར།

mean deviation  math ཆ་སྙོམས་གངས་ཀི་ཡོ་ཁྱད།  = ཆ་སྙོམས་གྲངས་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ི

དབར་གྱི་བར་ཁྱད་ལ་ཡོ་ཁྱད་དང་། ཡོ་ཁྱད་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལ་བྱེ་བྲག་པའི་གྲངས་སམ། དཀྱིལ་

གྲངས་ཀྱིས་བགོད་སྟངས་དེ་ནི་ཚན་སྒྲིལ་མིན་པའི་གྲངས་ཐོའ་ིཆ་སྙོམས་ཡོ་ཁྱད་སྟོན་ཐབས་ཤིག

mean life  phys ཆ་སྙོམས་ཚེ་སོག  = རྡུལ་ཕྲན་དང་ཉིང་རྡུལ་ལྟ་བུའི་མ་ལག་ཅིག་རྣམ་པ་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་སྙོམས་དུས་ཡུན།

mean value  phys སྙོམས་ཐང་། =  གྲངས་མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་སྡོམ་གྲངས་ལ་

དེའི་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེས་ཐོག་ནས་ཐོབ་པའི་ཆ་སྙོམས་ཐོབ་གྲངས།

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



454measurable quantity 

measurable quantity  math འཇལ་རུང་འབོར་ཚད། = ཚད་འཇལ་བྱེད་དང་སྔོན་དཔག་

བྱེད་ཐུབ་པའི་འབོར་ལ་གོ།

mechanic  mech འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་པ།  = མོ་ཊ་དང༌། འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལྷུ་ལག་སོགས་བཟོ་བཅོས་

བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

mechanical  mech འཕྲུལ་ལས།  = འཕྲུལ་ཆས་སམ་ཡོ་ཆས་རིགས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་

བའི་ལག་རྩལ།

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་བ་ོསྟེ། གཟུགས་མཐངོ་བརྙན་འཕྲིན་དང༌། ཚགས་ཤགོ བརྙན་འཕྲིན། དྲྭ་རྒྱ་སགོས།

media relations  jrn བརྒྱུད་ལམ་འབྲེལ་བ། = གསར་འགྱུར་ནང་འགོད་འོས་པའི་རང་རང་

སོ་སོའ་ིཀམ་པ་ཎིའམ་ཚོང་ཤག་གི་འཕྲིན་ཡིག་དང་བརྩམས་སྒྲུང་། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་རིགས་

མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱ་ཆེད་དུ། རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་བུའི་གློག་བརྒྱུད་བརྡ་

འཕྲིན་དང་དྲྭ་ཐོག་ཟིན་བྲིས་ལྟ་བུའི་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ། དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་ལྟ་བུའི་པར་

སྐྲུན་བརྒྱུད་ལམ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་པ། གསར་འགོད་

པའི་ལྷན་དུ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག

medial  phys ཉེ་ཕོགས། = དབུས་སམ་དཀྱིལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་བའམ་གནས་པའི་དོན།

median  phys དབུས་གངས། = དཀྱིལ་གྲངས་སམ་དཀྱིལ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་གྲངས།

median class  math	དཀིལ་གནས་གས།	དབུས་གནས་གས།	= བགོ་འགྲེམས་གཅིག་གི་དཀྱིལ་

གནས་ནི་བགོ་འགྲེམས་དེ་ཆ་ཤས་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་བགོ་མཁན་གྱི་འགྱུར་གྲངས་ཤིག་གི་ཁ་

གྲངས། དཀྱིལ་གནས་སུ་གནས་པའི་གྲས་དེ་ནི་དཀྱིལ་གནས་གྲས་ཡིན།

median of a triangle  math ཟུར་གསུམ་མའི་དཀིལ་ཐིག	 = ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་ཀྱི་ཟུར་རྩེ་

ཞིག་དང་། དེའི་གཏད་མཐའི་དཀྱིལ་གནས་སྦྲེལ་བའི་ཐིག་དུམ་ལ་ཟེར།

mediate  pol,adm བར་འདུམ་བེད་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།
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mediating particle  phys སྦྱོར་རྡུལ། = འཐབ་སྦྱོར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྡུལ་གྱི་བར་ན་ཤུགས་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩོམ་རྡུལ།

mediator  pol,adm བར་འདུམ་བེད་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

mediators  phys mediating particle ལ་ལྟོས།

medicaid  med སན་བཅོས་རོགས་སྐོར།  = རྒྱུན་ལྡན་སྨན་གྲོན་འབུལ་མི་ཐུབ་མཁན་རྣམས་

ལ་དབུས་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་ཆེད་འཆར་བཀོད་བྱེད་པའི་

ལས་གཞི།

medical  med གསོ་བ་རིག་པའི།	 གསོ་དཔད་ཀི།  = སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ནམ་རིག་པ་དང་

འབྲེལ་བའི།

medical aid  med སན་བཅོས།  = སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་ཀྱི་ས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ན་ཚ་དང༌། 

རྨས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།

medical bill  adm སན་བཅོས་ཐོབ་འཛིན།  = སྨན་དང་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་རིན་འབབ་

ཀྱི་ཐོབ་ཁྲ།

medical certificate  adm སན་པའི་ངོས་འབོར།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གཟུགས་ཐང་ལས་

འཕེར་ཡིན་མིན་སོགས་སྨན་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སོ་ནས། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་

ཁ་གསལ་འགོད་པའི་སྨན་པའི་ཡིག་ཆ།

medical examination  adm གཟུགས་ཁམས་བརག་དཔད།  = ལུས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་

མཐིལ་ཕྱིན་པ་སྟེ། སྐྱེ་བོའ་ིན་ཚོད་དང༌། ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་བ། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བརྟག་

དཔྱད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཚུལ།

medical examiner  adm འཆི་རྐེན་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 སན་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 སན་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 སན་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་
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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།

medicare  med སན་བཅོས་ལ་སྐོང་།  = ཁྱད་པར་དུ་ལོ་ན་མཐོ་བའི་རྒན་རྒོན་རྣམས་ལ་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་ལས་འཆར་ཞིག

medicinal bath  med ལུམས། = སྨན་རྫས་རིགས་མཉམ་དུ་བསྐོལ་བའམ་སྦངས་པའི་ཆུའི་ནང་

དུ་མིའི་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་སམ། ཆ་ཤས་བཅུག་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཤིག

medicine  med སན།  = ལུས་ལ་ཕན་ཞིང་ནད་ཅི་རིགས་འཇོམས་པའམ། གསོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་

པའི་དངོས་རྫས་སྤྱིའི་མིང༌།

medieval history  his དུས་རབས་བར་མའི་ལོ་རྒྱུས།  = དུས་རབས་ལྔ་པ་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་

གྱི་ལོ་རྒྱུས།

medium  phys བརྒྱུད་ལམ།  = ཤུགས་དང་ནུས་པ་ལྟ་བུ་འཕོ་བརྒྱུད་བྱེད་སའི་དངོས་རྫས།

medulla oblongata  physiol	 (ཀླད་པའི་)	 རེ་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

megadeath  * འབོར་ཤི། = དམིགས་བསལ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་དམག་འཁྲུག་འོག་མི་ས་ཡ་

རྐྱེན་འདས་སོང་བའི་གྲངས་འབོར།

meiosis  biol ལེ་ཉིང་བཞི་གྱེས། = འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་

ཉིང་ཞིག མ་གཞིའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཁ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱེད་རེ་ལྡན་པའི་ལྟེ་ཉིང་ཆ་བཞིར་འབྱེད་

པའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

meliorism  pol ལེགས་བཅོས་སྨྲ་བ།  = མིས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་

ཐུབ་པར་འདོད་པའི་ལྟ་བའམ་ཡིད་ཆེས།

melodrama  edu གཏམ་བརོད་རོལ་གར།  = ཚོར་བ་དང་། གོ་དོན་ཟབ་པར་སྟོན་ཆེད་གཞས་

དང་རོལ་མོ་བསྲེས་པའི་གཏམ་བརྗོད་དང་འཁྲབ་སྟོན།

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།
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membership  adm,pol ཚོགས་མིའི་གནས་བབས། ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང༌།  = སྐྱིད་སྡུག་

གམ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་མིའི་རང་བཞིན།

membership card  adm ཚོགས་མིའི་ངོ་སྤྲོད་བང་བུ།  = སྐྱིད་སྡུག་གམ། སྤྱི་ཚོགས། ཡང་

ན་ཚོགས་པ་ཞིག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་སྤྲད་

པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཆུང་ཆུང་ཞིག

membership fee  adm ཚོགས་དངུལ།	ཚོགས་དོད།	 = སྐྱིད་སྡུག་དང་། ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མིར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ།

membrane  biol སྐི་མོ། = རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་པོའི་ཡན་ལག་དབང་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་སོ་སོར་འབྱེད་པ་དང་། ཕྱི་ནས་ཁེབས་པ། ཐིག་མཚམས་འབྱེད་པ། ཕན་ཚུན་ཆ་

སྦྲེལ་བ་བཅས་ལ་མཁོ་བའི་སྤྲི་དཀར་ལེབ་མོ་སྲབ་ལ་སྙི་བ་ཞིག

memento  his དན་རེན།  = སྔར་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ནམ། སྐྱེ་བོ་ཞིག་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆེད་དུ་

ཉར་བའི་ཅ་དངོས་ཤིག

memoir  adm དན་ལམ་ལོ་རྒྱུས།  = དྲན་ལམ་ལྟར་བྲིས་པའི་རང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

memorandum  adm ཞུ་སྐུལ་སྙན་ཐོ།	དན་ཐོ།	 = བརྗོད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་གང་ཟག་

དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་སྙན་ཐོའམ་གྲོས་འཆར།

memorandum of association (MoA)  adm,com ཚོགས་པའི་ཁིམས་སྒྲིག་ཡིག་ཆ།  = 

ཨིན་ཡུལ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་ནང་ཀམ་པ་ཎི་དང་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་

པར། ཀམ་པ་ཎིའི་མིང་དང་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་མ་དངུལ་ཇི་ཡོད་

སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

memorandum of understanding (MoU)  adm,pol མོས་མཐུན་གན་རྒྱ། = ཁྲིམས་

ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གན་རྒྱ་ཞིག་དང་མཚུངས་པ་མིན་པར། ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གནད་དོན་གང་

རུང་ཐོག་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ།

memorial  adm,his དན་རེན།  = 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།

memory card  compt.sc གསོག་འཇོག་བང་བུ།  = གྲངས་འཛིན་པར་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་

ནང་གནས་ཚུལ་ཉར་འཇོག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

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།

menopause  biol ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས། = བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་བསེའུ་ཡི་ནུས་པ་ཉམས་པའམ་
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ན་ཚོད་དབང་གིས་ཟླ་མཚན་ཆད་པ་སྟེ། སྤྱིར་བཏང་ན་ཚོད་དབང་གིས་ཟླ་མཚན་ཆད་པའི་དུས་

ནི་རང་ལོ་ཞེ་ལྔ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་རོ།

menorrhagia  med ཟླ་མཚན་འབམས་པ།  = ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མ་ཡིན་པར་འབབ་ཡུན་

རིང་བ་དང་འབབ་ཆེ་བ།

mens rea  pol ནག་ཉེས་རྩོམ་བོ།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་བརྩམ་པའི་བློ་ཞིག་བཅང་ནས་དེ་

ཉིད་རྩོམ་པར་འཇུག་པ།

mental ability  psycho བོའ་ི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།

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་ལྷོ་སྣེ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་

བར་འདོད་པའི་ཐིག

meson  phys མེ་ཛོན། = དེ་ནི་དྲག་ཤུགས་མྱོང་དུ་འཇུག་པའི་ཀུ་ཨག་དང་ཀུ་ཨག་གི་ལྡོག་རྡུལ་

ལས་གྲུབ་པའི་པ་ཡི་འོན་དང་ཀ་འོན་འདྲ་བའི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཞིག་
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ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་འཁོར་སྐྱོད་ཚད་རྡུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཀླད་ཀོར་རམ་བསྡུས་གྲངས་ཤིག་ཡོད་

དགོས།

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།

mesosphere  phys བར་མའི་གོ་ལ། = དྲོད་སྙོམས་གོ་ལ་དང་ཚ་འཕེལ་གོ་ལའི་བར་གྱི་ཚ་དྲོད་

འབྲི་བ་མྱུར་བའི་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞིག

message  comn བརྡ་འཕྲིན།	བརྡ་ལན།	  = གཞན་ལ་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་ཤོད་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་

བཏང་བའི་བརྡ་ལན་ཐུང་ངུ་ཞིག

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 ལགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ལག་ལེན། ལགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ཚན་རིག  = 

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཏེར་རྡོ་ནས་ལྕགས་རིགས་ཐོན་སྤེལ་དང༌། བཙོ་སྦྱང༌། བསྲེས་ལྕགས་བཟོ་སྐྲུན། 

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།

metamorphic rock  geog གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ། = ཚ་དྲོད་དང་གནོན་བཙིར་གྱིས་གཟུགས་

འགྱུར་པར་བྱེད་པའི་བྲག་རྡོ་སྟེ། དཔེར་ན། འདམ་བག་གཡའ་མ་ལ་འགྱུར་བ་དང་། རྡོ་ཐལ་གྱི་རྒྱུ་

རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ལ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ།

metamorphosis  biol གཟུགས་འགྱུར། = སྲོག་ཆགས་འགའ་ཞིག་འཚར་ལོངས་འབྱུང་སྐབས་

ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་འཕོ་འགྱུར་འབྱུང་ཚུལ། དཔེར་ན། ལྕོང་མོ་

ནས་སྦལ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ།

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།

metempsychosis  ca རྣམ་ཤེས་འཕོ་ཞུགས། = འཆི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལུས་རྟེན་གཞན་ལ་
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འཕོ་འཇུག་བྱ་ཚུལ།

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།

meteorite  phys སྐར་རྡོ། = ཕྱིའི་བར་སྣང་ནས་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ལྷུང་བའི་བྲག་རྡོ་ཞིག

meteoroid  astro,phys སྐར་རྡོ། =  རྒྱུན་དུ་སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་གི་འཕྲོ་ལྷག་གིས་གྲུབ་པའི་

བར་སྣང་ནང་གི་བྲག་རྡོ་གཏོས་ཆེ་ཞིག དེ་ཉིད་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་སུ་སླེབས་སྐབས་སྐར་

མདའི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཞིང་ས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་སྐབས་གནམ་རྡོའ་ིངོ་བོར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

meteorologist  meteor གནམ་གཤིས་རིག་པ་བ། = སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་དང་གནམ་

གཤིས་ཚན་རིག་པ།

meteorology  meteor གནམ་གཤིས་རིག་པ། = སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་

གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ་དང་གནམ་གཤིས་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རིམ་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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།

methionine  biol མེ་ཐེའོ་ནིན། = སྤྲི་དཀར་སྣ་ཚོགས་ལས་དྲངས་པའི་མུ་ཟིའི་རྡུལ་ཕྲན་ཡོད་

པའི་སྐྱུར་རྫས་ཤིག

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།

metric system  math བཅུ་རྩིས་རྩི་སོལ། = ཚད་འཇལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་སྟེ། འདིར་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་མཐའ་དག་གྲངས་གནས་བཅུའི་སྒྱུར་གྲངས་ཡིན་དགོས། དེར་རྨང་

གཞིའི་ཚད་གཞི་ཁག་ནི་མི་ཊར་དང་། སྐར་ཆ། སྤྱི་རྒྱ་སོགས་ནང་ཚད་འཇལ་བྱེད།

metritis  med མངལ་སྐིའི་གཉན་ཚད།  = བུ་སྣོད་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ།

metropolitan  pol གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ།ི  = གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ་ིཁྱད་ཆོས་སམ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི།

microbiologist  bio སྐེ་ཕྲན་རིག་པ་བ། = སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོའ་ིགྲུབ་ཚུལ་དང་། བྱེད་ལས། བེད་སྤྱོད། 

འཚོ་གནས་བྱེད་ཚུལ་བཅས་ལ་མཁས་པའི་ཚན་རིག་པ།

microchemistry  chem ཕྲ་བའི་རྫས་སྦྱོར།  = ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྫས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་
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རིག་པ།

microclimate  meteor ས་ཁུལ་གནམ་གཤིས།  = ཡུལ་ཁམས་ཆུང་ངུའམ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

གནམ་གཤིས།

microcosm  environ ཕྲ་བའི་འཇིག་རེན།  = བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རང་ག་བའི་འཇིག་རྟེན།

microcredit  com བུན་ཆུང་།  = ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཚོང་ལས་

གསར་པ་གཉེར་མཁན་རྣམས་ལ་སྐྱེད་ཀ་དམའ་བོར་དངུལ་འབབ་གཡར་སྟངས་ཤིག

microevolution  biol འཕེལ་ཆུང་། = རིགས་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཕྲ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་ལས་

དམའ་བའི་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་འཕེལ་འགྱུར།

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།

micronutrient  chem བཅུད་རྫས་ཕྲ་མོ།  = གཏེར་རྫས་སམ་བཅུད་སྨན་ལྟ་བུ། སྐྱེ་ལྡན་གང་

ཞིག་རྒྱུན་དུ་འཚར་ལོངས་དང་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཉུང་ཤས་ཤིག་དགོས་པའི་

དངོས་རྫས་ཤིག

microsats  astro འཁོར་སྐར་ཕྲ་མོ།  = འཁོར་སྐར་ཧ་ཅང་ཆུང་གྲས་རིགས།

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

microtubule cytoskeletal network  biol ཕྲ་ཕུང་སྒྲོམ་རུས་ཀི་སྦུག་ཕྲན་ད་བ། = སྐྱེ་ལྡན་

ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་ཉིང་ནས་མྱག་མའི་སྐྱི་མོའ་ིབར་དུ་ཕན་ཚུན་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་པའི་རྩ་རྒྱུས་དང་སྦུག་

ཕྲན་གྱི་དྲ་ཚོགས་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

microwave radiation  phys ཕྲ་རླབས་འགྱེད་འཕྲོ། = ཟློས་ཕྱོད་ནི་གི་གྷཱ་ཧར་ཛི་ ༡ ནས་ཊེ་

ར་ཧར་ཛི་ ༡ གི་བར་ན་གནས་ཤིང་། རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནི་མི་ལི་མི་ཊར་ ༡ ནས་མི་ཊར་ ༡ བར་

ཡིན་པའི་གློག་རྡུལ་འགྱེད་འཕྲོ་ཞིག

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

midpoint  phys དཀིལ་ཚེག	དཀིལ་གནས།	=  ཐིག་དུམ་མམ། ཡང་ན་གཞུ་གུག་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་

ཡོད་པའི་ཚེག་གང་ཞིག་ཐིག་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཡོད་པ།
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midrib  bot ལོ་མའི་རྩ་ཆེན།  = ལོ་མའི་ཞབས་ར་ནས་རྩེ་མོའ་ིབར་རྒྱུག་པའི་རྩ་རིས་དབུས་མ།

midwife  med སྐེ་གཡོག  = ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའི་སྐབས་མའི་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་

སྨན་ཞབས་པ།

miff  soc གཙེ་བ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཕ་རོལ་པོར་སུན་གཙེར་བཟོ་བ།

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།

migratory bird  ornith དུས་བ། = ནམ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལྟར་དབྱར་དུས་བྱང་ངམ་བསིལ་ས་

དང་། དགུན་དུས་ལྷོའམ་དྲོ་སར་གནས་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

milch animals  zool བཞོན་མ། = འོ་མ་བཞོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཛོ་མོ་དང་། མ་ཧེ། བ་མོ། ར་ལུག་

སོགས་ཀྱི་ཕྱུགས་རིགས།

milestone  trans,his ༡། མེ་ལིའི་ས་རགས།  = གཞུང་ལམ་གྱི་ཟུར་དུ་བཙུགས་པའི་ས་གནས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་བར་རྒྱང་ཐག་མེ་ལི་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སྟོན་པའི་རྡོ་ཞིག  ༢། ལོ་རྒྱུས་ཀི་མཚམས་

རྡོ། = གང་ཟག་ཅིག་གི་མི་ཚེའམ་ལོ་རྒྱུས་གང་ཞིག་གི་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པའམ་བྱུང་བ་

གལ་ཆེན་ཞིག

militancy  mil དག་ལས།	དམག་འཐབ།		= དམག་འཐབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

militant  mil དམག་འཐབ་ཀི།	དག་སྤྱོད་པ།	 = རྩོད་རྙོག་གམ་དམག་འཁྲུག་ནང་འཇུག་པའི།

militarism  mil དམག་ཤུགས་རིང་ལུགས།  = དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འཐོབ་

ཐབས་ཆེད་དྲག་དམག་བཀོད་སྒྲིག་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་སམ་རིང་ལུགས།

military  mil དམག་དོན་གྱི།  = དམག་འཁྲུག་གམ་དམག་དཔུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།

military law  mil དམག་ཁིམས།  = དམག་མིའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། རྩོད་རྙོག དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཆད་

གཅོད་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཁང་ནས་རྩ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྒྲིག་གཞི།

military occupation  pol དག་པོའ་ིབཙན་བཟུང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ས་གནས་ཤིག་ལ་

དགྲ་བོའ་ིདམག་དཔུང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་དབང་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།

militia  mil ཡུལ་དམག  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དམག་ཞབས་ཁོངས་སུ་འབོད་འགུགས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་པའི་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་གྱི་ཡུལ་མིི་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་
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ཞེས་ཟེར་བས་སྔ་མའི་མིང་ངོ༌།

millennium  his ལོ་སྟོང་གི་དུས་ཡུན།	སྟོང་ལོ།  = ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་དུས་ཡུན།

millennium exchange  com,econ སྟོང་ལོའ་ིཉོ་ཚོང་།  = མ་ཤེར་ཉོ་ཚོང་གི་མྱུར་ཚད་ཇེ་

མཐོར་གཏོང་བར་ལོན་ཊོན་མ་ཤེར་བརྗེ་ལེན་གྱིས་བཀོལ་བའི་ཉོ་ཚོང་ལམ་ལུགས།

millionaire  com ས་ཡ་བདག་པོ།  = རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་སོར་ས་ཡ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་

བ་ཡོད་པའི་གང་ཟག

mime  theatr སྨྲ་མེད་གར་སྟབས།  = འཁྲབ་སྟོན་སྐབས་སྨྲ་བ་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་

དང་། སྟངས་སྟབས་ཀྱི་ལམ་ནས་སེམས་ཚོར་དང་། སྤྱོད་པ་སོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པའམ་བྱེད་

པའི་ཟློས་གར།

minder  pol བ་ར་བ།  = སྲིད་དབང་གཅིག་སྡུད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ཕྱི་མི་རྣམས་

ལ་སོ་ཉུལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་སྤྲོད་ཡོད་པའི་གང་ཟག

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།

mineralogy  mine གཏེར་རྫས་རིག་པ། = གཏེར་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ཁྱད་ཆོས། གནས་གང་

དུ་འབྱུང་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

mingling motion  phys འདེས་འགུལ། = གཤེར་གཟུགས་སམ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་

ནང་ལྡིང་བཞིན་པའི་རྡུལ་རྣམས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རང་གི་འདུས་རྡུལ་གྱིས་རྒོལ་རྡུང་བྱས་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་དེ་དག་ཕྱོགས་ངེས་མེད་དུ་འགུལ་ཚུལ་ཞིག འདི་ནི་ཐོག་མར་སྐུ་ཞབས་རོ་བརཊ་བཱ་རོན་

གྱིས་ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་ ༨༢༧ ལོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

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་

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	 བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི།	 བོན་ཆེན་གྱི།	  = སྲིད་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་ནམ། 
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བློན་ཆེན་གྱི་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི།

ministry  adm བོན་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 གངས་ཉུང༌།  = གང་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་གྲངས་འབོར་ཆུང་བ། ༢། pol 

གངས་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།

minority government  pol གངས་ཉུང་སིད་གཞུང་། = གྲོས་ཚོགས་ནང་འཐུས་མིའི་ཁྱོན་

བསྡོམས་གྲངས་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ།

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།

minuend  math འཐེན་བ།  = འཐེན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།

minutes  adm ཚིག་ཐོ།  = ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་དང༌། ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་

བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ།

misandry  soc ཕོ་སྡེར་སྡང་འཛིན།  = སྐྱེས་པ་ཕོའ་ིརིགས་ལ་མི་དགའ་བའི་སྡང་སེམས།

miscarriage  med མངལ་ཤོར།  = མའི་མངལ་དུ་འཚར་ལོངས་ཆ་ཚང་མ་བྱུང་གོང་ནས་སྐྱེས་

ཏེ་འཆི་བའི་ཕྲུ་གུ་ཤོར་ཚུལ།

miscegenation  soc,ca རིགས་འདེ་གཉེན་སྦྱོར།  = ཤ་མདོག་དང་མི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་

དབར་ཆང་ས་བརྒྱབ་པའམ་ལུས་འབྲེལ་གྱིས་ཐུན་མོང་གི་བུ་ཕྲུག་སྐྱེ་ཚུལ།

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་
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དང༌། གནོད་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པ།

miscreant  * སྤྱོད་ངན། = ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བརྩི་བཀུར་མི་ཞུ་བའམ་སྤྱོད་པ་ངན་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

misdemeanant  pol ཉེས་ཆུང་བ།  = ཚབས་ཆེན་མ་ཡིན་པའི་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན།

misdemeanour  pol ཉེེས་ཆུང་།  = མི་བསད་འཕྲོག་བཅོམ་དང་བཙན་གཡེམ་སོགས་ཚབས་

ཆེན་མ་ཡིན་པའི་ནག་ཉེས།

mislead  adm ལོག་པར་འཁིད་པ།  = ལོག་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའམ་དེར་འཁྲིད་པ།

misogamy  soc གཉེན་སྒྲིག་ཞེ་ལོག	གཉེན་སྒྲིག་ཞེ་འགས།	= གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་གཉེན་

སྒྲིག་གི་འཚོ་བ་ལ་མི་དགའ་བའམ་ཞེ་ལོག་ཚུལ།

misrepresent  adm ༡། ལོག་པར་མཚོན་པ།  = ཚུལ་མཐུན་དང༌། དྲང་པོ་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་

མཚོན་པ། ༢། ལོག་པར་འགེལ་བ།  = རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཆེད་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་

བསམ་ཚུལ་དང༌། གནས་སྟངས། འཆར་སོ་སོགས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ།

missing data  math བོར་བརླག་གངས་ཐོ། = གལ་སྲིད་ང་ཚོར་སྤྲད་པའི་གྲངས་ཐོའ་ིནང་

གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བོར་བརླག་ཤོར་ཡོད་ན་གྲངས་ཐོ་དེ་ལ་བོར་བརླག་གྲངས་ཐོ་ཟེར།

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།

mitosis  biol ལེ་ཉིང་ཉིས་གྱེས། = མ་གཞིའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་སུ་གྱེས་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་

བྱེད་ཚུལ་ཞིག

mixed fraction  math གངས་ཆ་སྦགས་མ།  = ཧིལ་གྲངས་དང་གྲངས་ཆ་ངོ་མ་གཉིས་སྦྲགས་

ནས་བསྟན་པ་ལ་ཟེར།

mixed marriage  soc འདེས་མའི་གཉེན་སྒྲིག = རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས། ཆོས་ལུགས་མི་

འདྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་གཉིས་ཀྱི་བར་གྱི་གཉེན་སྒྲིག

mixture  phys འདེས་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
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mkhrispa  med མཁིས་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 banking  com ཁ་པར་དངུལ་ལས།  = ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་སྟངས་འཛིན་དང་

སྤྲོད་ལེན་བྱེད་སྟངས།

mobile library  edu,lib སྐོར་སྐོད་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་

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་སྐྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རང་

བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

mobilize  pol སྐུལ་སློང་བེད་པ། = ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཁག་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་

གྲབས་གཤོམ་མམ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ།

mobocracy  pol ཟིང་ཚོགས་དབང་སྒྱུར།  = ཟིང་རུབ་མི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟུང་བའི་སྲིད་དབང་།

modal class  math མང་གངས་གས། =  མང་གྲངས་གྲས་ནི་མང་གྲངས་གནས་སའི་གྲས་དེ་ལ་གོ།

mode  math བིངས་གངས།		= གྲངས་ཀྱི་ཚོགས་སམ་གྲངས་ཐོ་ཞིག་ནང་ཡང་སྐོར་བསྐྱར་སྐོར་དུ་

འཆར་ཐེངས་མང་ཤོས་དེ་ལ་ཟེར།

model  * ༡།	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། soc ༢། དཔེ་སྟོན་པ།  

= གྱོན་ཆས་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཐོན་རྫས་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་མཁན་གཟུགས་བྱད་ལེགས་པོ་ཡོད་

པའི་མི།

modernization  econ དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ།  = གང་ཞིག་དེང་རབས་ཀྱི་ཡུལ་དུས་

གནས་བབས་དང་མཐུན་པར་བཟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

modernize  econ དེང་རབས་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ།  = གང་ཞིག་གམ་དེ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་དེང་རབས་ཅན་

གྱི་རྣམ་པར་སྒྱུར་བ།
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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་སོ་ནས་རྫས་སྦྱོར་གྱི་འཆིང་རྒྱ་ཞིག་གི་ནང་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བ་ཟེར།

molest  law ཆགས་འཚེ་བེད་པ།  = ཆགས་པའི་དབང་གིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱིས་པའི་ལུས་ལ་རེག་

པའམ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བརྩམས་ཏེ། ལུས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པ།

molestation  law ཆགས་འཚེ།  = ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ལ་རེག་པའམ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་

སྦྱོར་བ་བརྩམས་ཏེ། བྱིས་པའི་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

mollusk  biol ལུས་སྙི།	སྙི་གཟུགས།	= སྨུག་འབུ་དང་སྐར་ཉ་སོགས་སལ་རུས་མེད་པ་དང་ལུས་

སྙི་བའི་སྲོག་ཆགས་རིགས།

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།

monarchy  pol	རྒྱལ་སིད།	རྒྱལ་པོའ་ིལམ་ལུགས།	= རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་ཁབ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་

ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས།

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།

money back  com དངུལ་ཕིར་སློག  = འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པའི་ཚོང་ཤག་ཅིག་ལ་ཅ་དངོས་ཀྱི་

རིན་འབབ་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་གན་རྒྱའམ་དཔང་ཡིག

money laundering  law དངུལ་ནག་དཀར་སྒྱུར།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའི་

དངུལ་རྣམས་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་བའམ། ཚོང་དོན་ལས་རིགས་གཞན་ལ་གཏོང་བ་སོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་དངུལ་ནག་པོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས།

money worship  psycho དངུལ་དད།	ནོར་དད།	= ནོར་རྫས་འཚོལ་བ་འབའ་ཞིག་བྱ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོར་འཛིན་པའི་བསམ་བློའམ་ལྟ་བ།

money-changer  com དངུལ་བརེ་མཁན།  = ཁེ་འབབ་ཆེད་དངུལ་ལོར་ཉོ་ཚོང་གི་ལས་དོན་

གཉེར་མཁན།
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monitor  compt.sc. བ་རའི་མེ་ལོང་། = ཡི་གེ་དང་པར་རིས་སོགས་མངོན་པར་བྱེད་སའི་འཆར་

ཤེལ་ལྡན་པའི་མཁོ་བྱད།

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་

པ་ཞེས་སོ།

monoatomic gas  phys རྐང་རྡུལ་རླངས་གཟུགས། = ཧེ་ལི་ཡམ་དང་སོ་ཊི་ཡམ་ལྟ་བུའི་རྡུལ་

ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ན་ལྡན་པའི་འདུས་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་རླངས་རྫས་ཤིག

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

monologue  theatr རྐང་བཤད།  = མི་གཅིག་རང་གིས་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པའི་གཏམ་བརྗོད་

དང་། ཟློས་གར། སྙན་ངག་གྱེར་འདོན་སོགས།

monomer  biol རྐང་གཟུགས། = འདུས་རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པའི་འདུས་རྫས་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་རྩི་

གཞིར་འགྱུར་བའི་འདུས་རྡུལ་ཞིག

monomial  math རྐང་ཚན།  = སྣོན་རྩིས་དང་འཕྲི་རྩིས་འདུས་མེད་པའི་ཧིལ་པོའ་ིཚུལ་ལམ། 

ཡང་ན་ཚན་པ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཟེར།

monophobia  psycho ཁེར་འཇིགས།  = རང་ཉིད་ཁེར་རྐྱང་དུ་སྡོད་པར་དངངས་སྐྲག་དང་

འཇིགས་སྣང་།

monopod  mech རྐང་གཅིག = བརྙན་ལེན་པར་ཆས་རིགས་བརྟན་པོར་སྡོད་ཆེད་རྐང་པ་གཅིག་

ཅན་གྱི་སྐྱོར་འདེགས་ཤིག

monopole  phys  ༡། རྐང་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། རྐང་སྣེའི་ཕྲ་རྡུལ།  = རྣམ་གཞག་གི་སོ་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་
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ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མེད།

monopoly  com ༡། གཅིག་བདག  = བཟོ་ལས་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་གམ་ཐོན་རྫས་སམ་ཞབས་ཞུའི་

སྟངས་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལས་ཁང་ངམ། མཁོ་ཚོང་བྱེད་མཁན་གཅིག་རང་ལ་

ཡོད་པའི་ཁྲོམ་རའི་འགྲོ་སྟངས། ༢། རྐང་འཛིན། = གང་ཞིག་དབང་རྒྱུའམ་བྱ་རྒྱུར་ཡོད་པའི་ཁེ་

གཙང་གི་ཐོབ་ཐང་ཞིག

monopsony  com རྐང་ཁོམ། = ཐོན་རྫས་ཤིག་གམ་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ཉོས་ཏེ་སྤྱོད་མཁན་ཚོང་ཤག་

གཅིག་རང་ཡིན་པའི་ཁྲོམ་རའི་འགྲོ་སྟངས།

monosaccharide  boil  ཀ་ར་རྐང་ལྡན། = བཞུར་འདྲེས་ཀྱི་སོ་ནས་དེ་ལས་ཕྲ་བའི་མངར་

བཅུད་ཆུང་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ་ཅིང་། རིམ་པ་མཐོ་བའི་མངར་བཅུད་གཞན་གྱི་གྲུབ་ཆར་འགྱུར་བའི་

ས་ཆུའི་སྙིང་པོའ་ིསྡེ་ཁག་གང་རུང་ཞིག

monosynaptic reflex  neurosci. རྐང་མཐུད་ལྡོག་འཕྲོ། = ཚོར་བྱེད་དབང་རྩ་ཞིག་ཐད་

ཀར་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩ་དང་མཐུད་ཡོད་ཚེ། དེ་གཉིས་བར་དབང་རྩའི་མཐུད་གཅིག་ལས་

མེད་སྟབས་མཚམས་རྐྱང་ལྡོག་འགུལ་ཟེར་གྱི་ཡོད། མཚམས་རྐྱང་ལྡོག་འགུལ་སྐབས་རྒྱུངས་

པའི་ནང་གནས་པའི་དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད་པས་ལྡོག་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་

ཤིན་ཏུ་མྱུར་པོ་ཡོད།

monotreme mammals  biol སོ་གཅིག་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན། = སོང་སྐྱེས་གང་ཞིག་སྐྱེ་སོ་

དང་། སྙིགས་དོར་གྱི་སོ་གཅིག་རང་ཡིན་པའི་ཆེས་གདོད་མའི་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཤིག

monster  xx སིན་པོ།  = རྟོག་བཟོ་བྱས་པའི་སྲོག་ཆགས་ལྟ་ན་མི་སྡུག་ཅིང་། ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་ཞིག

montage  theatr གློག་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར། = གློག་བརྙན་གྱི་ཕིང་ཤོག་བཅད་གཏུབ་ཀྱིས་དུམ་བུ་སོ་

སོ་བ་རྣམས་དབྱེ་འདེམས་དང་། གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་མགོ་མཇུག་ཚང་བའི་མུ་སྦྲེལ་གློག་བརྙན་ཞིག་

བཟོ་ཐབས།

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 དན་རེན་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།

mood  psycho ཁམས།  = གནས་སྐབས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིགནས་སྟངས་སམ་ཚོར་བ་ཞིག

moon sign  astrol ཟླ་ཁྱིམ།  = བཙའ་དུས་སུ་ཟླ་བ་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་གང་རུང༌།

moonbow  xx ཟླ་བའི་འཇའ་ཚོན།  = ཟླ་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་
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མཚན་མོར་ཤར་བའི་འཇའ་ཞིག

moral  psycho སྤྱོད་ལམ་གྱི།	བཟང་སྤྱོད།	= བྱ་སྤྱོད་གང་དག་འགྲིག་མིན་དང་འོས་མིན་གྱི་རྩ་

འཛིན་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི།

moral education  edu བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོ།  = མི་གཤིས་བཟང་པོ་སྐྱེད་སྲིང་གི་ཆེད་དུ་

ལེགས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་དང་རིན་ཐང་གི་སློབ་གསོ།

moral support  psycho བསམ་བོའ་ིརྒྱབ་སྐོར།  = བློའ་ིནུས་སྟོབས་སྤེལ་བར་ཕན་པའི་

རྒྱབ་སྐྱོར།

moral tooth  anat འགམ་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་ཁྱོན་བཅུ་

གཉིས་ཡོད།

morale  psycho སྙིང་སྟོབས།	སེམས་ཤུགས།	  = དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་འོག་ཚུད་པའི་གང་ཟག་སེར་རམ། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བའི་བློ་སྟོབས།

morgue  soc ༡། 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། ༢། ཚགས་གནས། = གཤིན་

པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འགོད་པ་ལྟ་བུའི་ཆེད་མ་འོངས་པའི་དཔྱད་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའིུ་དོན་དུ། སྣེ་མང་ཕྱོགས་

སྒྲིག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ཡིག་སྣོད་དམ་

ཁང་མིག

morning sickness  med འཁི་ནད།	སྦྲུམ་རགས།	  = 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།

morph  xx བཟོ་དབིབས་སྒྱུར་བ།  = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག་སྤྱད་ནས་སྔར་ཡོད་བརྙན་

པར་ཞིག་བརྗེ་འགྱུར་རམ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་ཚུལ།

morphogenesis  zool	གཟུགས་ཕུང་འཕེལ་རིམ།	གཟུགས་ཕུང་འཚར་རིམ།	 = སྲོག་ཆགས་

ཤིག་གམ་དེའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ།

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་སྐྱོན་ཇི་བྱུང་གི་གྲངས་ཚད།

mortgage  com གཏའ་མ།  = བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་དངོས་པོ།
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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

mosey  soc དལ་གྱིས་འགོ་བ།  = བྲེལ་བ་མེད་པར་སོས་དལ་ངང་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

mother in-law  soc,ca གྱོས་མོ།  = རང་གི་བཟའ་ཟླའི་མ། ཡང་ན་ཁྱོ་ག་དང་ཆུང་མའི་མ།

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་བགོད་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།

motor cortex  neurosci. སྒུལ་བེད་ཀླད་ཤུན། =  ཤ་གནད་ཀྱི་རང་འགུལ་བྱ་གཞག་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་རྩའི་བརྡ་སྦྱོར་གཏོང་བའི་ཀླད་ཤུན་ཕྱི་རིམ་གྱི་གནས་ཤིག

motor home  * མོ་ཊའི་ཁྱིམ། = ཉལ་ས་དང་། སྡོད་ས། ཟས་གཡོ་སའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་མོ་

ཊ་ཞིག

motorcycle  mech སྦག་སྦག = འཁོར་ལོ་གཉིས་གཞོགས་ནས་གཞོགས་སུ་མིན་པར་ཐད་ཐིག་ཏུ་

ཡོད་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཅན་གྱི་གློག་འཕྲུལ་སྣུམ་འཁོར་ཞིག

motto  adm རྩ་ཚིག  = གང་ཟག་སེར་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།

mountaineer  * ༡། རི་འཛེག་པ།  =  རི་འཛེགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ནང་ཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག 

༢། རི་པ།  = རི་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

mourn  soc,adm མ་ངན་བེད་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 མ་ངན།  = གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚོར་
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བའི་སེམས་སྡུག་དྲག་པོ།

mourning band  soc མ་ངན་དཔུང་རགས།  = 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་བརྗོད་མཁན་གྱི་ཚགས་ཤོག་གམ་གང་ཟག

mouth-guard  sport ཁ་སྲུང་།  = ཁུ་ཚུར་དང་། པོ་ལོ་སོགས་རྩེ་སྐབས་སོ་དང་། སོ་རྙིལ་སོགས་

སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཁ་ནང་དུ་གྱོན་བྱེད་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

moveable  adm འགུལ་སྐོད་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།

mud flap  xx འདམ་ཡོལ། = འདམ་བག་དང་རྡེའུ་ཧྲུག་ལ་སོགས་པ་ཡར་འཐོར་བ་འགོག་ཆེད་

མོ་ཊའི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱབ་ངོས་སུ་བསར་བའི་འགྱིག་གམ་འགྱིག་ཚིའི་འགེབས་སྲུང་ཞིག

mudguard  xx འདམ་སྲུང་། = འཁོར་ལོས་ཡར་ཕྱོགས་སུ་གཏོར་བའི་འདམ་བག་དང་ཆུ་འཕྲི་

བར་བྱེད་པའི་སྦག་སྦག་དང་རྐང་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྟེང་དུ་བསར་བའི་ཆ་ཤས་གུག་

གུག་ཅན་ཞིག

mugwump  pol བར་ཞུགས་པ།  = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤོག་ཁག་གང་ལའང་ཕྱོགས་མི་བཟུང་བའི་རང་

ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྐྱེ་བོ་ཞིག

mullein  bot གཡུག་པའི་སེར་བེ།  = 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་
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བ་དང། འབྲས་བུ་ཅུང་ལ་རིལ་བའི་ནང་ས་བོན་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།

multicam  mech པར་ཆས་སྣ་མང་། = ཟུར་ཁུག་མང་པོ་ནས་བརྙན་པར་རྒྱག་པའི་ཆེད་དུ་པར་

ཆས་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་ཅིག་ཅར་དུ་བཀོལ་ཚུལ།

multicellular  biol ཕྲ་ཕུང་མང་ལྡན། = ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་ལྡན་པའམ་ཡོད་པ། དེའི་ཁོངས་སུ་སྲོག་

ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་ཕལ་མོ་ཆེ་འདུས་ཡོད།

multifarious  adm སྣ་རིས་སྤུ་ཚོགས།	སྣ་ཚོགས།	 = རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་དང་ལྡན་པའམ་

དེ་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 ཕོགས་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།

multimedia  jrn བརྒྱུད་ལམ་སྣ་མང་། = བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་རྒྱ་

ཁྱབ་ཏུ་གཏོང་ཐབས་ཤིག

multimillionaire  econ ས་ཡ་དུ་མའི་བདག་པོ།  = སོར་མོ་ས་ཡ་མང་པོ་གནས་པའི་རྒྱུ་ནོར་

དང༌། དངུལ་སོགས་ཡོད་པའི་འབྱོར་ལྡན་གང་ཟག

multiple  math ལྡབ་གངས།  = གྲངས་ཤིག་གིས་གྲངས་གཞན་ཞིག་ལ་བགོས་ལྷག་མེད་པར་

བགོད་ཐུབ་ན། བགོ་བྱ་དེ་བགོད་བྱེད་ཀྱི་ལྡབ་གྲངས་སམ། གྲངས་ཤིག་ལ་རིལ་གྲངས་ཤིག་གིས་

བསྒྱུར་པས། བསྒྱུར་ཐོབ་ཚང་མ་གྲངས་དེའི་ལྡབ་གྲངས་ཡིན།

multiple personality disorder  psycho རྣམ་མང་གཤིས་སྐོན། =  སེམས་ཀྱི་འཁྲུག་སྐྱོན་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་བྱིས་དུས་སུ་སེམས་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་

ཡོད། འདིའི་ནང་སྐྱེ་བོ་འགའ་རེར་རང་གཤིས་ཐ་དད་པ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་

མངོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། རང་གཤིས་དེ་དག་ནི་དུས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་འབྱུང་ཞིང་དེས་སྐྱེ་བོ་དེའི་

སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད།

multiplicand  math བསྒྱུར་བ།  = སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་བསྒྱུར་བར་བྱ་བའི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།

multiplication  math སྒྱུར་རྩིས།  = གྲངས་ཀ་བསྟུད་མར་སྡོམ་པའམ། བསྐྱར་ཟློས་ཀྱིས་སྣོན་

པའི་སྡོམ་རྩིས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ཤིག་སྟབས་བདེར་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཟེར།

multiplier  math སྒྱུར་བེད།  = བསྒྱུར་བྱ་ལ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།

multipurpose   adm སྤྱོད་སོ་མང་བའི།  = དགོས་དོན་མང་པོའ་ིཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་རྒྱུའི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི།
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mumps  med རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབས།  = འདྲ་བའི་སོ་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 གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀི།  = གྲོང་སྡེ་དང༌། གྲོང་ཁྱེར། ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ིས་

གནས་སྲིད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི།

municipality  adm,pol གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས།  = གྲོང་ཁྱེར་དང༌། གྲོང་སྡེ། ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་སོ་

སོའ་ིས་གནས་སྲིད་གཞུང༌།

muon  phys	 མོན་རྡུལ།	 མུ་ཨོན་རྡུལ།	= གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་

གྱིས་ཆེ་བའི་གདོས་ཚད་ལྡན་པའི་ལེབ་ཊོན་རྡུལ་མོ་ཟུངས་ལྡན་པ་ཞིག

muon neutrino  phys མོན་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། མུ་ཨོན་གྱི་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། =  མུ་ཨོན་རྡུལ་

དང་ལྷན་དུ་གནས་ཤིང་། འགུལ་མེད་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཟུངས་གང་ཡང་མེད་པའི་ལེབ་

ཊོན་རྡུལ་ཞིག

mural  fa ལྡེབས་རིས།  = རྩིག་ལྡེབས་ཀྱི་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་རི་མོ་སོགས།

muscle  anat ཤ་གནད།  = ལུས་ཀྱི་རྩོལ་ནུས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ།

museology  adm འགེམས་སྟོན་རིག་པ།  = འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་སམ། དེ་ཉིད་

འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རིག་པ།

museum  * འགེམས་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།

musician  mus རོལ་མོ་བ།	རོལ་མོ་མཁན།	 = རོལ་དབྱངས་ཆེད་ལས་པ་ཇི་བཞིན་སྒྱུ་རྩལ་ལྡན་

པའམ། རོལ་ཆ་གཏོང་མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

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་

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།
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mutagens  biol སྒྱུར་རྫས། =  སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་རིགས་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

མཁན་ནམ། ཡང་ན་འགྱུར་བའི་འགྲོས་རིམ་གོང་མཐོར་གཏོང་མཁན་གྱི་མྱོས་རྫས་སམ་དུག་རྫས། 

ཡང་ན་འགྱེད་འཕྲོ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་རྫས་ཤིག

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།

mutation  phys (མཆོག་གི་)འགྱུར་ལྡོག	= རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་སམ། 

གཤིས་སྤྱོད་གསར་མ་ཞིག་གི་བྱུང་རྐྱེན་དུ་གྱུར་བའི་རིགས་རྫས་ཤིག་གམ། རིགས་རྫས་ཀྱི་ཚོགས་

ཕུང་ཞིག་གི་ངེས་མེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།

mutual  psycho ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི།  = ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་སོ་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།

mutual wills  law གཉིས་མོས་ཁ་ཆེམས། =  བཟའ་ཟླ་ཕན་ཚུན་ལྟ་བུ་གཉིས་མོས་ཀྱིས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་

མོས་མཐུན་གསལ་བའི་ཁ་ཆེམས་དག

mutually exclusive events  math ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་གྱི་བྱུང་བ། = བྱུང་བ་གཅིག་གིས་

བྱུང་བ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བ་ལ་དབང་སྒྱུར་གྱིས་རྩིས་མེད་གཏོང་བའི་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཕན་ཚུན་

སྤང་འགལ་གྱི་བྱུང་བ་ཞེས་གྲགས། ཚིག་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། གལ་སྲིད་ཚོད་ལྟ་གཅིག་པ་

ཞིག་གི་ནང་བྱུང་བ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བྱུང་བ་དེ་

དག་ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ཡིན།

myalgia  med ཤ་གནད་ན་ཟུག  = ཤ་གནད་ལ་མི་བདེ་བའི་ན་ཟུག་གིས་ཁྱབ་པ།

mycology  bot ཧམ་སྤུ་དཔད་རིག  = ཧམ་སྤུ་དཔྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་

ཡ་གྱལ་ཞིག

myelin  neurosci. བད་རྩི། = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཆགས་

པའི་དཀར་མདོག་ཅན་གྱི་ཚིལ་ཞག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ཤུན་ཞིག

myelin sheath  neurosci. བད་རྩིའི་ཕི་ཤུན། = བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་ཕྱིར་གཡོགས་པའི་བད་
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རྩིའི་ཕྱི་ཁེབས་ཤིག་སྟེ། དབང་རྩའི་བརྡ་འཕྲིན་མྱུར་དུ་གཏོང་བའི་གློག་རྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་

རྫས་དང་འདྲ་བར་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག

myocardial infarction  med སྙིང་ཁག་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།

myopia  med རྒྱང་སྒྲིབ།  = རྒྱང་རིང་གི་དངོས་པོ་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་མིག་གི་སྐྱོན།

mysophobia  psycho བཙོག་འཇིགས།  = ཐལ་རྡུལ་ལམ་སྦགས་བཙོག་གི་རིགས་ལ་ཞེད་སྣང་

སྐྱེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག

mystify  edu གོ་མི་བདེར་འགེལ་བ།  = གནད་དོན་ཞིག་གཞན་གྱིས་རྟོགས་དཀའ་བ་དང་། 

འཁྲུལ་སྣང་ཅན་དུ་བཟོ་བ།

myth  ca,his	ལྷ་སྒྲུང༌།	བཅོས་སྒྲུང༌།	 = ལྷ་འདྲེ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡོད་པའི་གནའ་སྒྲུང༌།

mythology  his ལྷ་སྒྲུང་།  = ཆོས་ལུགས་སམ་རིག་གཞུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནའ་

བོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ཕྱོགས་བསྡུས།

nab  law ཧོབ་འཛིན།	དམར་འཇུ།		= ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འཇུ་བཟུང་

བྱེད་པ།

nail polish  xx སེན་རྩི།  = རྐང་མཛུབ་དང་ལག་མཛུབ་ཀྱི་སེན་མོ་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་ཚོན་རྩི་ཞིག

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་སྤྲད་རྒྱུ་ཞིག

name plate  adm,jrn  མིང་བང་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	 མོས་བེད།	 མོས་རྫས།	 བཟི་སན།	  = 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་འགག་པ་དང༌། དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། ལུས་པོའ་ིརྩ་རྣམས་

འཁུམ་པར་བྱེད་པའི་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་རིགས།

narrowcasting  comn ཉུང་སིང་། = རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་མིན་པར། རྒྱུན་

མངགས་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་གྱི་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་རིགས་ལ་བརྙན་
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འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན། དེ་མིན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ་མམ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གཏོང་

བྱེད་ཚུལ།

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།

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་སོ་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མི་ཚང་

མས་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་གཏང་རྒྱུའི་གླུ་གཞས།

national association of broadcasters (NAB)  pol རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱང་སིང་མཐུན་ཚོགས། 

= རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་མཁན་ལ་ཁྲིམས་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར། འཕྲུལ་

ཆས་བཀོལ་ཐབས། དེ་མིན་དོན་དག་གཞན་ཁག་གི་ཐོག་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག

national calendar  adm རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལོ་ཐོ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དུས་

སྟོན་དང༌། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སོ། 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་ཀི་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།
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national emblem  pol རྒྱལ་རགས།  = 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་ཀི་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་ཀི་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་ཀི་ཡོང་སོ།  = 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་ཀི་ཁེ་ཕན།  = རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དངོས།

national language  pol རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐད་ཡིག  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་སོ་

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་ཀི་གླུ་དབངས།  = 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་སོ་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།
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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་སྐེས་རྡོ་སྐེས།  = 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

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།

natural selection  biol རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག =  ཌར་ཝིན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་
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དངོས་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཆེས་རན་ཤོས་རྣམས་ལ་ཕྱི་རབས་

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་རྒྱུར་ལམ་ལྷོངས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྟེན། རང་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་རབས་པ་ཚོར་ཕན་

རླབས་ལྡན་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་བརྒྱུད་སྤྲོད་སྟངས།

natural sound  xx རང་བྱུང་གི་སྒྲ། = བཅོས་མའི་སྒྲ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྒྱང་སྲིང་ངམ་དེ་མིན་

བཀོལ་ཐབས་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་དུད་འགྲོའ་ིསྐད་དང་གནམ་གཤིས་ཀྱི་

བབས་སོགས།

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།

nautical  naut མཚོ་ཐོག་གི།  = གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཆུ་ཐོག་འགྲིམ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན།

naval  anat ལེ་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་སར། དམག་མི། གོ་ལག་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་བ་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
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necessary and sufficient condition  math དགོས་ངེས་ཚང་རྐེན། = དེ་ནི་དཔེ་འདེམས་

ཤིག་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཡིན་དང་མིན་སྟོན་ཕྱིར་དགོས་ངེས་དང་འདང་ངེས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ཆ་

རྐྱེན་སོགས་ལ་གོ།

necessary condition  math དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན། = གནད་དོན་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའམ་

གནས་པར་འགྱུར་པ་ལ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་དགོས་པའམ་གནས་དགོས་པ།

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།

negative integers  math རིལ་གངས་མོ།  = རང་བྱུང་གྲངས་ཀྱི་མདུན་དུ་མོ་རྟགས་ཡོད་པའི་

གྲངས་ལ་ཟེར།

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།

negotiation  adm,pol གོས་མོལ།  = འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཕྱིར་བྱེད་པའི་གྲོས་བསྡུར།

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་སོ་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།

neolithic age  his རྡོའ་ིདུས་རབས་གསར་མ།  = སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་ ༨༠༠༠ ནས་ ༥༠༠༠ བར 

གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་དང་། མཚོན་ཆའི་རིགས་སྤྱོད་པ་དང་གནས་གཅིག་

ཏུ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་ཞིང་ལས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་སྐབས།

neon  chem གསར་རླུང༌།  = ཤིན་ཏུ་དཀོན་ལ། ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་གྲུང་ཤ་མི་ལྡན་པའི་རླུང་གཟུགས་
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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་ཕོགས་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་སོའ་ི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་སོ།

net profit  acc གཙང་ཁེ།  = ཚོང་ལས་ཐོག་བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་ཕུད་པའི་

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།

network  compt.sc ༡། དྲྭ་སྦེལ།  = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གཅིག་གིས་གང་རྒྱང་

སྲིང་བྱས་པ་དེ་ཀུན་གྱིས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བྱ་ཐུབ་པར་ཡོང་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མཉམ་རུབ་

ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་རྒྱང་བསྒྲགས་ཁང་གི་སྡེ་ཁག་ཅིག  ༢།	དྲྭ་རྒྱ།	ད་སྦེལ་མ་ལག	= ཕན་

ཚུན་དུ་གནས་ཚུལ་གཏོང་རེས་བྱ་ཆེད་གློག་སྐུད་དམ་བརྡ་རྟགས་ཀྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་མང་པོ་ཞིག་

ལྷན་དུ་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཅིག

networked journalism  jrn དྲྭ་སྦེལ་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = གསར་འགོད་པ་རྣམས་

ནས་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་རེས་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

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་
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ཟུག་ཡོད་པ། མགོ་ན་ཞིང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་མངོན་པ་ཞིག་གོ།

neurologist  med དབང་རྩའི་སན་པ། = དབང་རྩའི་མ་ལག་དཔྱད་རིག་གི་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

neuropathy  med	རྩ་དཀར་གྱི་ནད།	དབང་རྩའི་ནད།	  = དབང་རྩའི་ཁོངས་སུ་ཀླད་རྩ་དང༌། 

སལ་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

neurosecretory cell  neurosci. དབང་རྩའི་ཟགས་བེད་ཕྲ་ཕུང་། = དབང་རྩའི་བརྡ་འཕྲིན་

བསྡུ་ལེན་དང་། དེའི་རྗེས་འབྲས་སུ་ཁྲག་ལམ་དུ་སྐུལ་རྒྱུ་གློད་གཏོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་སྡེ་

ཚན་ཞིག

neutral  mech སོ་འཁོར་བར་གནས། = སོ་འཁོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་རྐྱེན་པས་འཕྲུལ་

འཁོར་ཨ་མས་འཁོར་ལོ་སྐོར་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

neutral indicator  trans བར་གནས་གློག་བརྡ། = སོ་འཁོར་གང་ཡང་ཁ་སྤྲད་མེད་པ་སྟོན་

བྱེད་ཀྱི་གློག དེས་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་འཁོར་འགྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་

བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད།

neutral state  pol གཟུར་གནས་རྒྱལ་ཁབ།  = རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་དབར་གཡུལ་འགྱེད་སྐབས་ཕོྱགས་གང་དུའང་མི་ལྷུང་བར་བར་གནས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ།

neutrality  pol,adm གཟུར་གནས་ཀི་རང་བཞིན།  = དམིགས་བསལ་རྩོད་རྙོག་དང༌། འགྲན་

བསྡུར་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་

བ་རི་ཡོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཟེགས་མ། དེའི་གདོས་ཚད་ལ་ག་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 bomb  weapn ནིའུ་ཏོན་འབར་རྫས། བར་རྡུལ་འབར་རྫས།  = མོ་ཊ་དང་ཁང་པ་

སོགས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ་མིན་པར། མི་གསོད་པར་དམིགས་པའི་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ངུར་བཀོལ་
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བར་བྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

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་པའི་

བར་རྡུལ་ཁེ་གཙང་ལས་གྲུབ་པའི་བར་སྣང་གི་དངོས་པོ།

new year’s eve  soc ལོ་གསར་སྔ་ནུབ།  = སྤྱི་ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༣༡ སྟེ། ལོ་

གཅིག་གི་ཕྱི་ཚེས་མཐའ་མའི་དགོང་མོའ་ིཉིན་དེར་གོ།

newbie  adm གསར་ཞུགས་པ།  = ལས་ཀའམ་བྱེད་སོ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་མ་ཐག་པའི་སྐྱེ་བོ།

newborn  soc གསར་སྐེས།  = ཉེ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ།

newcomer  pol གསར་འབོར།  = ས་ཆ་དེར་འབྱོར་མ་ཐག་པའམ་བྱེད་སོ་གང་ཞིག་གི་ནང་

ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སྐྱེ་བོ།

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

news desk  comn གསར་འགྱུར་སྒྲིག་ས། = གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ངམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་

ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་སྒྲིག་ཁང་ངམ། ཡང་

ན་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚན་པ་ཞིག

newsflash  jrn འཁྱུག་འཕྲིན། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་དུས་བསྒྲིགས་ལས་རིམ་

གྱི་བར་མཚམས་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་རིང་གི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཛ་དྲག་

གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ཚན་སྙིང་བསྡུས་ཤིག

newsletter  jrn གསར་འཕྲིན།  = ཚོགས་པ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། བཟོ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་

རང་གི་བྱེད་སོའམ། 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་པོའི་ངོས་པར་འདེབས་

ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གསར་ཤོག

newsprint  Jrn ཚགས་ཤོག ཐལ་ཤོག	= གསར་ཤོག་པར་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་ཅིང་། ཤིང་

ཕྱེའི་ལྡེ་གུ་ལས་བཟོས་པའི་རིན་གོང་ཁེ་པོའ་ིཤོག་བུ།



485 night shift 

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 first law  phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སོལ་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 law of cooling  phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་གང་ལུགས་ངེས་སོལ།  = 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 second law  phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སོལ་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།

newton’s third law  phys ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སོལ་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

niche  biol གནས་རུང་། =  སྲོག་ལྡན་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་དེ་རང་གི་ནང་དུ་སྤེལ་བའི་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་གནས་ངེས་གཏན་ཡོང་ཐབས་དང་། སྲོག་ལྡན་

སྐྱེ་དངོས་གཞན་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་བྱེད་སོ།

nickname  soc,ca མིང་འདོགས།  = སྐྱེ་བོའམ་ཅ་དངོས་སོགས་ལ་ཟུར་ཟ་དང་། མཚང་ནས་

བརྩམས་ཏེ་ཁྱད་མཚར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཏགས་པའི་མིང་།

night blindness  med སོད་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།

night school  edu མཚན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ།  = གཙོ་བོ་ཉིན་མོོ་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས་མཁན་རྣམས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་འཛིན་གྲྭ་དགོང་མོ་ཚོགས་སའི་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ།

night shift  xx མཚན་རེས། = བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུའི་ལས་མིའི་ཤོག་ཁག་ཅིག་གི་མཚན་མོའི་དུས་སུ་



486nihilism

ལས་ཀ་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན།

nihilism  phil ༡། མེད་སྨྲ་བ།	ཆད་ལ།  = 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།

nillionaire  econ,com སྤྲང་པོའ་ིཕྱུག་བདག  = མི་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དངུལ་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས་རང་ཉིད་ལ་བདག་པ་མེད་པའི་གང་ཟག

nine-times ionized iron  phys འཁྱམ་གྱེས་དགུ་འགྱུར་ལགས་རྡུལ། = འཁྱམ་གྱེས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་ཐེངས་དགུ་བརྒྱུད་ཟིན་པའི་ལྕགས།

nipple  anat ནུ་ཏོག  = འོ་མ་ཐོན་སའི་ནུ་མའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྩེ་རྡོག་ནག་ཤས་ཅན།

no contact order  law འབྲེལ་རྒྱ།	འབྲེལ་འགོག་བཀའ་རྒྱ།	=  སྡེ་ཁག་གམ་སྐྱེ་བོ་སེར་གཞན་

ལ་དངོས་སུའམ་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་ཡིག་ངག་གང་རུང་ངམ། ཡང་ན་ལུས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་

གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག

no-confidence motion  pol ཡིད་རོན་མེད་པའི་གོས་འཆར།  = འགན་དབང་ཅན་གྱི་གང་

ཟག་གཅིག་གམ། དུ་མར་གོ་གནས་དེ་དང་དེར་རྒྱུན་གནས་མི་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར།

nobility  soc,his སྐུ་དག  = 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  xx མཚན་མོའ།ི  = ལས་དོན་གང་ཡིན་ཡང་མཚན་མོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དང་

སེམས་ཅན་སོགས།

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།

nominal rate  com,econ ཐོག་མའི་གོང་ཚད། = འཛའ་ཐང་དང་། ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ་སོགས་

ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔོན་ཚུད་ནས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཚད་གཞི།

nomination  adm	 དམིགས་འཛུགས།	 འོས་འཛུགས།	  = ལས་གནས་དང་གཟེངས་བསྟོད་
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སོགས་སམ། དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་ཅིག་གི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མིང་འདོན་བྱེད་ཚུལ།

nomophobia  psycho ཁ་པར་མེད་པའི་འཇིགས་སྣང་།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁ་པར་དང་བྲལ་

མི་ཕོད་པའི་སེམས་འཚབ།

non aggression  pol དག་རྒོལ་སྤོང་བ།  = ཚོགས་སྡེའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དམག་འཐབ་ཀྱི་

ལས་ལ་མི་ཞུགས་པ།

non-aligned movement  pol ཕོགས་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

non-cooperation  pol མཉམ་ལས་མི་བེད་པ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ཚོགས་སྡེ། ཡང་ན་གང་

ཟག་སེར་ཞིག་དང་མཉམ་སྦྲེལ་མི་བྱེད་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག

non-collinear points  math ཐིག་གཅིག་སྟེང་གནས་མིན་པ།  = ཐིག་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་མེད་

པའི་གནས་གསུམ་མམ་དེ་ལས་མང་བར་ཟེར།

non-fiction  edu,lit	 རོག་བཅོས་མ་ཡིན་པ།	  = རྟོག་བཟོ་མ་ཡིན་པར་དངོས་འབྲེལ་གཞིར་

བཞག་བྲིས་པའི་རྩོམ་བྲིས་ལྷུག་མ།

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་བེད་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།

non-performing asset  com འབབ་མེད་ཁར་དབང་། = གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་འབབ་

བཟོ་མི་ཐུབ་པའི་ཁར་དངོས།

non-periodic changes  xx དུས་མ་ངེས་པའི་འགྱུར་བ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་

བསྐྱར་ཟློས་སུ་མི་བྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། མེ་རི་འཕྱུར་བ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་འཁྱོམ་

རླབས་ལྟ་བུ།

non-proliferation  pol རྡུལ་མཚོན་ཁྱབ་གདལ་ཚོད་འཛིན།  = རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཁྱབ་

གདལ་འགྲོ་བར་ཚོད་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན།

non-renewable resource  * བསྐར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས། = ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་

སྤྱད་ནས་རྫོགས་པར་གྱུར་ཚེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ཤིག་ལ་
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ཟེར། དཔེར་ན། རྡོ་སོལ་དང་། རྡོ་སྣུམ། རང་བྱུང་རླངས་རྫས་ལྟ་བུ།

nonpartisan  pol ཕོགས་མེད།  = སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ།

nonviolence  phil,pol འཚེ་མེད་ཞི་བ། འཚེ་བ་མེད་པ།  = འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དྲག་པོའ་ིབྱ་སྤྱོད་

དང་བྲལ་བ།

normal distribution  math རྒྱུན་ལྡན་ཁྱབ་ཚུལ། = ངེས་མེད་འགྱུར་གྲངས་གཅིག་གིས་སྲིད་

རུང་ཟློས་ཕྱོད་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རྣམ་གཞག་གི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། དེས་ཆ་སྙོམས་གྲངས་

ཀྱི་ཉེ་སྐོར་དུ་ཆ་བཀོད་མཚུངས་པའི་དྲིལ་བུའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཤིག་སྐྲུན་པར་ཆ་འཇོག་བྱེད།

normal force  phys ཐད་ཤུགས། = ཕུང་གཟུགས་ཤིག་འགུལ་མེད་དུ་གནས་དགོས་པའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཤུགས་ཤིག དེ་ནི་ཕུང་གཟུགས་དེ་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་ཁ་ངོས་སུ་ཐད་ལངས་

སུ་གནས་ཀྱི་ཡོད།

north pole  geog བང་སྣེ།		བང་མཐའ།	 = སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རིང་མཐའ།

north star  astron,astrol བང་སྐར།  = རྒྱུན་དུ་ས་གཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན་པའི་བརྟན་སྐར་ཞིག

northern signs  astrol བང་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་དབེ་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

not defined  math མ་བཀྲལ་བའི། = དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་འཆར་སོ་ལྟེ་བ་ཁ་ཤས་གོ་བ་ལས་

སླ་པོའ་ིཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་མེད། འགྲེལ་བཤད་མ་བྱས་པའི་བརྡ་ཆད་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་

ཁག་ནི་ཚེག་དང་ཐིག ངོས་སོགས་ཡིན།

not defined  xx གོ་དོན་མེད་པ།  = རྩིས་གཞི་གང་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་འགྲིག་མིན་གོ་

དོན་འགྲེལ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཟེར།

notary  adm གཞུང་དཔང་།  = ཡིག་ཆའམ་ཡིག་ཆར་བཀོད་པའི་མིང་རྟགས་རྣམས་ཁྲིམས་

མཐུན་ནམ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་གང་ཟག

notation  mus དབངས་རའི་འགོ་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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notebook  edu འབྲི་དེབ།  = ༡། དྲན་ཐོ་འགོད་སའི་དེབ་ཆུང་།  ༢། སྲབ་ལ་ཆུང་བའི་ལག་ཁྱེར་

རྩིས་འཕྲུལ་ཞིག

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།

notification  adm བརྡ་ཁྱབ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་སྟེང་གནད་དོན་གང་ཞིག་བྲིས་པ་དེར་

མི་གཞན་ཞིག་གིས་མཆན་བཏབ་འདུག་ཅེས་བརྡ་སྟོན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དེ་

རིགས་དང་འབྲེེལ་བའི་བྱེད་སོ་གང་ཡིན་པ་རང་འགུལ་གྱིས་བརྡ་ལོན་བསྐུར་བའམ་སྤྲད་པ་ཞིག 

notochord  biol སལ་ཐག = སལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྦྲུམ་སྲིང་དང་རྒྱུས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་

ཕུང་ལ་སྐྱོར་རྒྱག་མཁན་གྱི་གཉེན་ལྕུག་ལྡན་ལ་རིང་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཐུར་ཞིག་སྟེ། དོན་དངོས་པོར་

གདོད་མའམ་གཞི་མའི་སལ་རུས་དེ་ཡིན།

notorious  adm ངན་གགས་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

novel  lit བརྩམས་སྒྲུང་།  = བྱུང་བ་དང་མི་སྣ་སོགས་རྩོམ་པ་པོའ་ིབློའ་ིའཆར་སྣང་བཞིན་བྲིས་

པའི་སྒྲུང་།

novelist  lit བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་མཁན།  = བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་མཁན་གྱི་གང་ཟག

nuclear binding energy  phys ལེ་རྡུལ་སྡོམ་ནུས། = དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་ནང་དུ་རྡུལ་

ཕྲན་གཅིག་གི་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་བར་རྡུལ་དང་ཕོ་རྡུལ་རྣམས་ཁ་འབྲལ་གཏོང་བར་དགོས་ངེས་

ཀྱི་ནུས་པའི་གྲངས་ཚད་ཅིག

nuclear breakup  phys ལེ་རྡུལ་གས་ཐོར། = ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་མམ་ལྟེ་རྡུལ་འོས་པོ་གཞན་གས་

འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་འདི་གས་ཏེ་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་དུམ་བུའི་ཆ་ནང་དུ་འཐོར་ཞིག་ཕྱིན་ནས་ནུས་པ་གློད་

གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ལྟེ་རྡུལ་དེས་བར་རྡུལ་མང་དག་ཅིག་མགྱོགས་པོ་ཕྱིར་

འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་གས་འགྱུར་འགྲོ་བར་བསྐུལ་མཁན་གྱི་རྡུལ་རིགས་

འདིས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ལྟེ་རྡུལ་གས་འགྱུར་གྱི་རིམ་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད།

nuclear combination  phys ཉིང་རྡུལ་མཉམ་སྡེབ། = ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཆུང་བ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་

རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཉིང་རྡུལ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་ཉིང་རྡུལ་ལྕི་བ་ཞིག་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ།
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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 ༡། 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།

      ༢། དུད་ཆུང་། = ཕ་མ་དང་། དེ་དག་གི་བུ་ཕྲུག་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་མིའི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཅིག

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་བསྡེབས་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་ིཕོྱགས་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་འཕྲོའ་ིདབང་གིས་ཟད་རྒུད་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་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་སྒྲོམ་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཚུལ།

nuclear reactor  phys རྡུལ་ཕྲན་ཁོ་ཐབ།	ལེ་ནུས་སྐྲུན་ཆས།	 = དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་སྤེལ་བྱེད་དུ་

སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་པའི་ཉིང་རྡུལ་འབར་གས་བྱེད་སའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

nuclear war  weapn རྡུལ་མཚོན་དམག་འཐབ། = རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་སྤྱད་ནས་འཐབ་པའི་

དམག་འཁྲུག

nuclear waste  phys རྡུལ་ཕྲན་སྙིགས་རོ།  = རྡུལ་ཕྲན་ཚོན་ཆའི་ཤུལ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་སྡེབ་

སྦྱོར་ཁང་སོགས་ལས་ཐོན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྙིགས་མ་དགོས་མཁོ་མེད་ཅིང་། འོད་དང་འཐབ་ན་

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་ཅན་ཞིག

nuclear weapon  phys རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ།	ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ།	 = ཉིང་རྡུལ་ནུས་པ་བཀོལ་

བའི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བའི་གོ་མཚོན་གྱི་རིགས་དང་འབར་རྫས་ཤིག

nucleosynthesis  phys ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ།  = སྐར་མའི་ནང་དུ་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་པས་ཡང་བའི་ཁམས་རྫས་ནས་ལྕི་བའི་ཁམས་རྫས་གྲུབ་ཚུལ།

nucleus  phys	ལེ་ཉིང༌།	ལེ་དབུས།	 = རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཕོ་རྡུལ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་དང། ཡང་
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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།

number line  math གངས་ཐིག  = འཕྲེད་ཐིག་སྟེང་གི་གནས་རེ་རེ་བཞིན་དངོས་གྲངས་ཀྱིས་

མཚོན་པ་ལ་ཟེར།

numeral  math ཨང་ཀི།  = ཨང་ཀི་ནི་གྲངས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། 3 དང་      

49 སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་ནི་ཨང་ཀི་ཡིན།

numerator  math བུ་ཆ། = གྲངས་ཆ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཐིག་སྟེང་གི་ཨང་ཀི།

numeric square  astrol སེ་བ།  = འབྱུང་རྩིས་ལས་བསྟན་པའི་སྨེ་བ་དགུ།

numerical data  math ཨང་ཀིའི་གངས་ཐོ།  = གྲངས་ཐོ་གང་ཞིག་ཨང་ཀིའི་རྣམ་པར་བཀོད་

པ་ལ་ཟེར།

numismatics  soc ཊམ་གསོག་དཔད་རིག  = ཊམ་ཀ་དང་། ཤོག་དངུལ། རྟགས་མ་སོགས་གསོག་

འཇོག་གམ་དེ་དག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།  

nunki  astrol ཆུ་སད།  = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག

nuptial  ca བག་སྟོན་གྱི།  = གཉེན་སྒྲིག་གམ་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི།

nut grass  bot ལང་གུ་ར།	གལ་སང༌།	 = 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་འཚིག་

འདྲ། ཡང་ན་སྣུམ་ཞིང་ལྕི་བ་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟར་ཤིང་ཕྲན་ཞིག་གི་འབྲས་བུའོ།
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nutrient  xx བཅུད་རྫས། = ཟས་བཅུད་སྤྲོད་མཁན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ཤིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་

གིས་ས་ནས་གཏེར་རྫས་ལེན་པ་དང་། མིའི་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་པའི་ཟས་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་ལྟ་བུ།

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།

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།

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་བརྗོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

obcordate  bot སྙིང་གཟུགས་ལྡོག་མ།  = སྙིང་དབྱིབས་གོ་ལྡོག་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་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་

འཁོད་པའི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག

objective  adm	དམིགས་ཡུལ།	བསྒྲུབ་བ།		= རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོལ་བ་དང༌། བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་

གང་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་འབེན་དུ་བཅངས་པའི་ཡུལ།

objective journalism  jrn དངོས་དོན་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་

ཞིང་བསམ་ཚུལ་ལས་གཞན་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གསར་འགྱུར་འགོད་

ཐབས་ཤིག

oblanceolate  bot མདུང་གཟུགས་ལྡོག་མ།  = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཅུང་ཕྲ་ལ་དཀྱིལ་ཞེང་ཆེ་བ། རྩ་



493 obsessive compulsive disorder 

བའི་ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཕྲར་འགྲོ་བའི་ལོ་མའི་དབྱིབས། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obligation  adm འགན་འཁི།  = ཁྲིམས་ཐོག་གམ། རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་སེམས་ཁུར།

obligatory  adm བེད་དགོས་ངེས་ཀི།  = 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 སོང་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་སྤྱོད་ཚུལ།

obsecrate  adm གདུང་འབོད།	ཞུ་བ་འཐེན་པ།	  = སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བའམ་

ཞུ་འབོད་བྱེད་པ།

obsequies  ca བང་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་ཁིམས་ལུགས་སོགས་ལ་)སྲུང་བརྩི་བེད་པའི་བ་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 རོག་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་སོ་ནས་ལྟ་ཞིབ་

བྱེད་ཚུལ།

observer  adm ༡། རོག་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་

ཉན་རྒྱུ་དང༌། ལྟ་ཞིབ་ཙམ་གྱི་ཆེད་ངོ་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

obsessive  psycho ཞེན་ཐིམ། = དུས་རྟག་ཏུ་མི་དང་། ཅ་དངོས། ལས་དོན་སོགས་བྱེ་བྲག་པ་

གཅིག་རང་ལས་བསམ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

obsessive compulsive disorder  med ཞེན་ཐིམ་དབང་མེད་སེམས་འཁྲུགས། = ལས་
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ཀར་འཇུག་སྐབས་ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་བར་དོགས་ནས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་རྨུགས་པ་དང་། དངངས་སྐྲག་

ཤུགས་ཆེ་སྐྱེ་བའི་མཚན་མ་ཅན་གྱི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའི་སྐྱོན་ཞིག

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།

obstruction wrench  mech འགོག་སེལ་གཅུས་སྐམ། = དུད་སྦུབས་དང་འགོག་རྐྱེན་གཞན་

རྣམས་སེལ་ཆེད་ཀྱི་གཅུས་སྐམ་གུག་དབྱིབས་ཅན་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་སྙོབ་དཀའ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་

ལྷུ་ལག་ཡོད་སར་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

obtuse  bot རྩེ་རྡུམ།  = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་རྡུམ་རྡུམ་མམ་སོར་སོར་ཅན། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

obtuse angle  math རྟུལ་ཟུར།  = དྲང་ཟུར་ལས་ཆེ་བ་དང་། སྙོམས་ཟུར་ལས་ཆུང་བའམ། ཡང་

ན་ཟུར་ཚད་ལ་ 90˚ ལས་མང་བ་དང་ 180˚ ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པའི་ཟུར་ཞིག་ལ་ཟེར།

obvious  adm གསལ་པོ།	གསལ་ཁ་དོད་པོ།	 	= ལས་སླ་པོའ་ིསོ་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 ལག་རུས།  = མགོ་བོའ་ིལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་རུས་པ་འབུར་པོ།

occipital vein  anat ལག་རྩ།  = ལྟག་པའི་སྡུད་སོའ་ི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།  = སེར་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།
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occupation  soc འཚོ་ཐབས།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཀའམ་རང་གི་འཚོ་རྟེན་གྱི་

ལས་རིགས།

occupational  soc འཚོ་ཐབས་ཀི།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ལས་ཀའམ་འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས་དང་

འབྲེལ་བའི།

occupy  ༡། pol བཙན་བཟུང་བེད་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	(བ་བས་)དུས་འདའ་བ།	 = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་པའམ། དེའི་

ནང་དུ་ཞུགས་པའི་སོ་ནས་དུས་ཚོད་བཏང་བ།

oceanographer  xx མཚོ་དཔད་པ། = རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྫས་སྦྱོར་དང་། སྐྱེ་དངོས། ས་

གཤིས་བཅས་ལ་མཁས་པའམ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན།

octagon  math ཟུར་བརྒྱད། = གཞོགས་ངོས་བརྒྱད་དང་ཟུར་ཁུག་བརྒྱད་ཅན་གྱི་མང་དབྱིབས་

ཤིག་ལ་ཟེར།

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 number  math ཡ་གངས།  = གྲངས་ 2 ཀྱིས་བགོས་མ་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཚང་མ་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན།  1,3,5,7,9,..... ལྟ་བུ།

odd-even nucleus  phys ལེ་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་ལེ་ཉིང༌།  = བར་རྡུལ་ཡ་གྲངས་དང་ཕོ་རྡུལ་ཡ་གྲངས་ལྡན་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ཞིག

odometer  xx ཨོ་ཊོ་མི་ཊར། = མོ་ཊ་ཞིག་གིས་འགྲུལ་བཞུད་ཟིན་པའི་ལམ་ཐག་ལེ་དབར་རམ་

སྤྱི་ལེའི་གྲངས་ཀ་འགོད་པ་དང་འཇལ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

odour  chem དི་ངན།  = དྲི་མ་ངན་པ།

off the record  pol	ཟིན་ཐོ་མེད་པའི།	ཐོ་འགོད་མེད་པ།	= ཡོངས་གྲགས་མིན་པའམ་ནང་

མོལ་ཐོག་བཤད་པ་གང་ཞིག་ཕོྱགས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྤེལ་ལམ་ཁུངས་འདྲེན་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་

གསར་འགོད་ལས་རིགས་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག
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off-campus  edu མཐོ་སློབ་ཕི་རོལ་གྱི་ཡན་ལག = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཁང་

པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ།

offence  law འགལ་འཛོལ།  = ཁྲིམས་དང༌། ལམ་ལུགས། སྒྲིག་གཞི་སོགས་རྩིས་མེད་གདལ་

བཤིག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།

offender  law འགལ་འཛོལ་བེད་པོ།  = ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི། བྱེད་སོ་ཁག་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་རྩོམ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

office assistant  adm ལས་དྲུང་།  = ལས་བྱའི་གནས་རིམ་གསུམ་པ་སྟེ། ལས་ཁུངས་སམ་སྡེ་

ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་དྲུང་ཡིག

office suprintendent  adm ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ།	ལས་དོ།		= ལས་བྱའི་གནས་རིམ་གཉིས་

པ་སྟེ། ལས་ཁུངས་སམ་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་དོ་དམ་པ།

official  adm ༡། ལས་སྣེ།	 ལས་བེད་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་སོ་དང་འབྲེལ་བའི།

officialdom  adm ལས་སྣེའི་སྡེ།  = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ནམ་སྒྲོམ་གཞི་ཡོངས་རྫོགས།

officialese  adm གཞུང་ཡིག	གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་སོལ།	 = 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་སོའ་ིསྐབས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ལེན་པ།

ohm’s law  phys ཨོམ་ངེས་སོལ།  = 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།

ohmmeter  * ཨོམ་མི་ཊར། = ཨོམ་གྱི་གློག་རྒྱུན་ནམ་རྩི་གཞིའི་སྟེང་གློག་གི་འགོག་ཤུགས་ཀྱི་

ཚད་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་མིན་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

oil cooler  mech སྣུམ་གང་བེད། = རང་འགུལ་འདྲེན་ཆས་ཀྱི་གཤེར་རྫས་སམ། ཡང་ན་འཕྲུལ་

འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ་གྲང་མོ་བཟོ་བྱེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འགྱེད་འཕྲོ་ཡོ་ཆས་ཆུང་ངུ་ཞིག

oil filter  mech སྣུམ་ཚགས། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་དུ་སྣུམ་དྭངས་སིང་བགྱིས་ཏེ་འཚག་

པར་བྱ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

oil filter wrench  mech སྣུམ་ཚགས་གཅུས་སྐམ། = སྣུམ་ཚགས་ཕྱིར་འདོན་དང་ལྷུ་སྒྲིག་གི་

ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་མོ་ཊའི་ལག་ཆ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག
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oil pressure warning light  mech སྣུམ་གནོན་ཉེན་བརྡ། = སྣུམ་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཚད་གཞི་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་དམའ་བར་གྱུར་སྐབས་འབར་བའི་གློག་བརྡ།

oil tanker  naut སྣུམ་གྲུ།	སྣུམ་ཊེང་།	= སྣུམ་ཕོན་ཆེན་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་

པའི་གྲུ་གཟིངས་ཤིག

oil warning light  mech སྣུམ་བརྡ། སྣུམ་ཉེན་གློག་བརྡ། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ་གྱི་ཚད་

གཞི་མ་མཐའི་དགོས་མཁོ་ལས་དམའ་བ་ཡོད་པར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཉེན་བརྡའི་གློག

olfactory nerve  anat སྣོམ་བེད་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་སིད་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་ཁོམ་ར།  = ཁེ་ལས་མཉམ་འདུས་སམ། ཀམ་པ་ཎི་ཁ་

ཤས་ཤིག་གིས་བཟོ་གྲྭ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་འགྲན་བསྡུར་དང་དབང་འཛིན་བྱེད་པའི་ཁྲོམ་རའི་

གནས་སྟངས་ཤིག

oligosac- charide  biol ཀ་ར་ཉུང་ལྡན། = ཕན་ཚུན་མུ་སྦྲེལ་དུ་གནས་པའི་ཀ་ར་རྐྱང་ལྡན་ཁ་

གྲངས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་གྲུབ་པའི་ས་ཆུའི་སྙིང་པོ་ཞིག

oliguria  med གཅིན་སི།  = 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་རགས།  = ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་མི་བྱེད་པར་

མཚོན་པའི་ཨོ་ལིབ་སྡོང་པོའ་ིཡལ་ག

ombudsman  adm ཉན་དཔོན།  = མི་སེར་སེར་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 ཕིར་འདོན།  = གང་ཞིག་སྣང་མེད་དམ། ཆེད་མངགས་ཀྱིས་མ་བྱས་པའམ་ཕྱིར་

བཏོན་ཚུལ།

omnidirectional microphone  mech ཀུན་ཁྱབ་ཁ་པར། = ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒྲ་ལེན་

པའམ་འཇུག་ཐུབ་པའི་སྒྲ་འཛིན་ཡོ་ཆས།

omnificent  phil ནུས་པ་ཀུན་ལྡན།  = གསར་སྐྲུན་ནམ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པའམ་ཚད་ལས་འདས་པའི།

omnipotence  phil ཀུན་ནུས།  = ནུས་མཐུ་མཐའ་ཡས་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན།
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omnipotent  phil ཀུན་ནུས་ཀི་བདག་ཉིད།  = ནུས་མཐུ་མཐའ་ཡས་སམ་ཡོངས་རྫོགས་

ལྡན་པའི།

omnipresence  phil ཀུན་ཁྱབ།  = དུས་གཅིག་ལ་གནས་ཚང་མར་ཡོད་པའམ་ཁྱབ་པའི་

རང་བཞིན།

omnipresent  phil ཀུན་ཁྱབ་ཀི། ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ།  = དུས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཐུབ་

པའམ་གནས་ཐུབ་པའི།

omniscience  phil ཀུན་མཁྱེན།  = ཤེས་བྱའི་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས།

omniscient  phil ཀུན་མཁྱེན་གྱི་བདག་ཉིད།  = ཤེས་བྱའི་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ཤེས་པའི།

omnivore  zool ཀུན་ཟན། = ཟས་སུ་ཤ་དང་རྩི་ཤིང་གཉིས་ཀ་སྟེན་མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས།

on board computer  mech མོ་ཊའི་ཀམ་པུ་ཊར། = མོ་ཊ་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་ལོ་

བའི་ལས་དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་། མོ་ཊའི་ལྷུ་ལག་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

པའི་མོ་ཊའི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག

on the record  pol	ཟིན་ཐོ་ཅན་གྱི།	ཐོ་འགོད་ཡོད་པའི། =  ཤེས་བཞིན་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་བམ་

གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་བརྗོད་པ་གང་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་ལམ་ཁུངས་འདྲེན་བྱེད་ཆོག་པའི་གསར་འགོད་

ལས་རིགས་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག

on-air  comn རྒྱང་སིང་འགོ་མུས། = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་རིམ་རྒྱང་སྲིང་

བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས།

oncologist  med འབྲས་ནད་སན་པ།  = སྐྲན་ནད་བཅོས་ཐབས་དང་བརྟག་ཐབས་ཐོག་བྱང་ཆུབ་

པའི་སྨན་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག

one night stand  xx མཚན་གཅིག་འཁབ་སྟོན།  = དགོང་མོ་གཅིག་རིང་ལས་འཁྲབ་སྟོན་མི་

བྱེད་པའི་རོལ་དབྱངས་སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས།

one time password  compt.sc གཅིག་སྤྱོད་གསང་ཚིག  = གློག་ཆས་སམ་ཀམ་པུ་ཊར་མ་

ལག་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཆེད་དམ། ཡང་ན་དེར་ལས་དོན་བྱེད་པར་ཐེངས་གཅིག་ལས་ངོས་ལེན་མི་

བྱེད་པའི་གསང་ཚིག་ཅིག

one world order  com འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་འགོ་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་

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་པ།

onerous  adm འགན་ལི་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་
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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།

online  compt.sc དྲྭ་ཐོག =  དྲྭ་རྒྱ་ལྟ་བུའི་རྒྱང་སྲིང་གནས་འབྲེལ་གྱི་མ་ལག་གམ་ཀམ་པུ་ཊར་

གྱི་མ་ལག་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་རགས་པའམ། དེས་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་པའམ་དེ་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་

བཞག་པ་ཞིག

online journalism  jrn དྲྭ་ཐོག་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་

འགྲེམས་སྤེལ་དང་བཟོ་འདོན་བྱས་པའི་གསར་འགྱུར་འགོད་ཐབས་ཤིག

online shopping  com དྲྭ་ཐོག་ཉོ་ཆ། = དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་ཅ་ལག་ཉོ་ཆ་རྒྱག་ཚུལ།

onus  adm འགན།  = གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་རམ་ལས་འགན།

op-ed page  xx ཁ་སྤྲོད་ཤོག་ངོས། = རྒྱུན་ལྡན་ཚགས་ཤོག་ཏུ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་གླེང་སྤེལ་

སའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཁ་སྤྲོད་དུ་ཀ་ཐིག་འབྲི་རྩོམ་པ་ལྟ་བུས་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་གདོན་རྒྱུའི་རྩོམ་པ་

པོའ་ིམིང་འཁོད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སའི་ཤོག་ངོས།

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་འབིག་མི་ཐུབ་པའི་ཚད་གཞི།

open figure  math ཁ་ཕེ་བའི་དབིབས།  = དབྱིབས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་མགོ་མཇུག་གི་སྣེ་

གཉིས་ཚེག་གཅིག་གི་ཐོག་མེད་པའི་དབྱིབས་ཤིག་ལ་ཟེར།

open question  xx ལྷུག་དི།	དི་བ་ལྷུག་མ། = ལན་འདེབས་རིང་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས་པའི་དྲི་ཚིག

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་རེན་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

opening balance  acc རྩིས་འགོའ་ིལག་ཡོད། = རྩིས་སོ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་

གྲངས་འབོར།

opening ceremony  adm དབུ་འབེད་མཛད་སོ།  = ཁང་ཁྱིམ་དང་། ལས་དོན་ཞིག་ལུགས་དང་

མཐུན་པར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་མཚོན་པའི་མཛད་སོ་ཞིག

ophthalmology  med མིག་དཔད་རིག་པ།  = མིག་གམ་མིག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ལ་
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དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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།

opponent  adm	ཁ་གཏད།	འགན་ཡ།	 = ༡། བགྲོ་གླེང་སོགས་ཀྱི་སྐབས་་བརྗོད་གཞིར་དགག་པ་

རྒྱག་མཁན།  ༢། རྩེད་རིགས་སྐབས་ཀྱི་འགྲན་ཡ།

opportunism  pol,com སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས། གོ་སྐབས་རིང་ལུགས།  = ཆབ་སྲིད་

དང་ཚོང་དོན། མི་སེར་གྱི་བྱ་གཞག་སོགས་བསྒྲུབ་པར་ལག་ལེན་དང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཏེ། 

སྐབས་བབ་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ལས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་མིན་ལ་མི་བལྟ་བ།

opportunist  soc སྐབས་འཚོལ་བ།  = འཆར་གཞི་དང་བཟང་སྤྱོད་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ཁེ་

ཕན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ཆེད་གོ་སྐབས་འཚོལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

opportunity  adm གོ་སྐབས།  = གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་

དུས་སྐབས།

opposite angles  math གཏད་ཟུར།  = མཐའ་གསུམ་ལས་མང་བའི་དབྱིབས་ཤིག་གི་ཁ་གཏད་

དུ་ཡོད་པའི་ཟུར་གཉིས་སམ། ཡང་ན་ཉེ་ཟུར་མིན་པའི་ཟུར་གཉིས་ལ་ཟེར།

opposite ray  math འཕྲོ་ཐིག་ལྡོག་མ།  = འཕྲོ་ཐིག་ནི་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་བརྐྱངས་ནས་འགྲོ་

བའི་ཐིག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཐིག་གི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་ལྡོག་འཕྲོ་ཡིན་

ན་འཕྲོ་ཐིག་ལྡོག་མ་ཟེར།

opposite sides  math གཏད་མཐའ།  = མཐའ་གསུམ་མམ་དེ་ལས་མང་བའི་དབྱིབས་གང་ཞིག་

གི་མཐའ་གཅིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་གཞན་དེ་ལ་ཟེར།

opposition  astrol བདུན་ཟུར།	ཐད་བལས།	 	= ཁྱིམ་གྱི་ལྡོག་ཟླར་བབས་པའམ་ཁ་གཏད་དུ་

གནས་པ་ལ་གོའ།ོ

oppression  pol དག་གནོན།  = གཉའ་གནོན་དང༌། གདུག་རྩུབ། དྲང་བདེན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་

ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་འཛིན་ནམ་སྟོབས་ཤུགས།

oppressor  pol གཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན།  = མང་ཚོགས་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའམ་གདུག་
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རྩུབ་དྲག་པོའ་ིསོ་ནས་སྐྱོང་བའི་སྲིད་གཞུང་ངམ། དབང་ཤེད་ཆེ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག

optic nerve  anat མཐོང་བེད་དབང་རྩ།  = ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་གཉིས་པ་སྟེ། མིག་གི་དྲྭ་སྐྱི་དང་

འབྲེལ་བའི་མཐོང་བྱེད་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།

optical  xx སྣང་ཆ།  = འོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐོང་ཆ།

optical fiber  phys འོད་ཀི་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།

optician  xx མིག་ཤེལ་བཟོ་ཚོང་བ། = མིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་ནམ་ཚད་ལྡན་དྭངས་

ཤེལ་གྱི་སྨན་ཡིག་སྤྲདོ་མཁན་མ་ཡིན་པར། འཕྲད་ཤེལ་སྒྲིག་བཟ་ོདང་དྭངས་ཤེལ་ཚོང་གཉེར་བྱེད་

མཁན།

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།

optometry  xx དྭངས་ཤེལ་དཔད་རིག = མིག་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་

ཚད་རན་པའི་དྭངས་ཤེལ་ངོས་སྦྱོར་དང་ཚོང་གཉེར་གྱི་ཆེད་ལས།

oral history  his ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས།  = གལ་གནད་ཅན་གྱི་འདས་དོན་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ་བརྙན་ལེན་དང་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའམ། ཡང་ན་དེ་

དག་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།

orator  soc,ca གཏམ་བཤད་མཁས་པ།  = མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་འཇོན་ཐང་ལྡན་ཞིང་

བྱང་ཚད་མཐོ་བའི་གང་ཟག

orbicular  bot ཟླུམ་དབིབས་ཅན།  = ལོ་མའི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོའམ་སོར་བ། དཔེར་ན། པདྨའི་ལོ་

མ་ལྟ་བུ། ( ཟུར་སྦྱར་བཞི་པར་ལྟོས། )

orbiculate   = orbicular ལ་ལྟོས།

orbit  ༡། astron འཁོར་ལམ།  = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་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་གཞན་གྱི་བརྟན་
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པའི་ཀོན་ཊམ་གནས་བབས་ཤིག 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།

ordered pair  math རིམ་ལྡན་ཆ། = ཨང་རྩིས་ནང་། རིམ་ཆ་ཞེས་པ་ནི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་

གནས་སམ། འཛུལ་ཞུགས། འཆར་སྣང་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཤིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཡང་དངོས་པོ་གང་ཆ་དེའི་འབྲེལ་གནས་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གང་ཆ་དེའི་འབྲེལ་གནས་

གཉིས་པ་ཡིན་པ་འདི་དག་ལོགས་སུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས།

orders in council  adm བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་རྒྱ།  = གནད་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་

བློན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ།

ordinance  adm,law ༡། བཀའ་རྩ།  = གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་རྒྱ། 

༢། བཀའ་ཁིམས།  = གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་

དང༌། སྒྲིག་གཞི། མང་ཚོགས་ཀྱི་བཅས་ཁྲིམས་སོགས།

organ donation  soc དབང་སྦྱིན།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་དབང་པོ་གཞན་ལ་སྤོ་འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་

སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

organ donor  soc དབང་སྦྱིན་པ།  = གློ་མཆིན་སོགས་ནང་ཁྲོལ་སྤོ་འཛུགས་ཆེད་གཞན་ལ་

དབང་པོ་སྦྱིན་པ་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

organelle  biol དབང་ཕྲ། =  ལྟེ་ཉིང་དང་ནུས་སྐྱེད་ཕྲ་རྡུལ་ལྟ་བུ་ལྟེ་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་ཁ་ོནའི་ནང་མཐངོ་

ཐུབ་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་དབྱིབས་བཀདོ་ཅིག

organic  chem སྐེ་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 སྐེ་ལྡན་འདུས་རྫས།  = ནག་རྫས་སམ་ཀར་བོན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཅན་

གྱི་འདུས་རྫས།

organism  boil སོག་ཆགས། = འཚོ་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་སྟེ། དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་། སེམས་ཅན། 

གཉན་སྲིན་ནམ་ཕྲ་སྲིན་ལྟ་བུ།

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་བེད་པ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆེད་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བ། 
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༢། སྒྲིག་འཛུགས་བཟོ་བ།  = ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཉམ་སྡེབ་སོ་ནས་འཛུགས་པའམ་

གཏན་འབེབས་བྱེད་པ།

organizer  adm གོ་སྒྲིག་བེད་མཁན། བཀོད་སྒྲིག་བེད་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༌།

orgasm  psycho ༡། འཁིག་ཚོར་མཐར་ཐུག  =  འཁྲིག་སྦྱོར་སྐབས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་ཚོར་

སྣང་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས། ༢། འཁིག་ཚོར་མཐར་ཐུག་མོང་བ། = འཁྲིག་སྦྱོར་

སྐབས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་ཚོར་སྣང་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཐོབ་པའམ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ།

oriental  ca ༡། ཤར་ཕོགས་པ།  = རྒྱ་ནག་དང༌། ཉི་ཧོང་སོགས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

གནས་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ཤར་ཕོགས་ཀི།  = 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་

ལམ་ལུགས།

orientalist  ca ཤར་ཕོགས་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་འདིས།  = 

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།

ornithologist  ornith འདབ་ཆགས་དཔད་རིག་པ། = འདབ་ཆགས་དཔྱད་རིག་དང་འབྲེལ་

བའི་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན།

ornithology  ornith འདབ་ཆགས་དཔད་རིག  = འདབ་ཆགས་དཔྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་

སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག

orphan  soc དྭ་ཕྲུག  = ཕ་མ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྲུ་གུ།

orphanage  soc དྭ་ཕྲུག་གསོ་སྐོང་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།
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orthography  ling,lit ཡི་གེ་དག་ཐབས། =  ཡི་གེ་དང་། དག་ཆའི་འགྲོ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་

སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་བྱའི་ཡ་གྱལ།

oscar  xx ཨོསྐར་བ་དགའ།  = ལོ་ལྟར་ཨ་རི་ནས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཁྲབ་མཁན་རྩེ་ཕུད་

ཁག་ལ་སྤྲོད་པའི་གསེར་རྩི་ཅན་གྱི་འདྲ་བརྙན་གཟེངས་རྟགས་ཤིག

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

ossuary  ca	 གདུང་བུམ།	 རུས་ཁང་།	 	= གཤིན་པོའ་ིརུས་པ་འཇོག་སྣོད་དམ། གནའ་དུས་ཀྱི་

མིའམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་པ་མང་པོ་རྙེད་སའི་གནས་བྲག་ཕུག་ལྟ་བུ།

osteoarthritis  med	རུས་གྲུམ།	རུས་ཏེམ།	 = 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།

osteoblast  soc རུས་རྒྱུའི་ཕྲ་ཕུང་།  = རུས་པ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རུས་རྒྱུའི་ཕུང་གྲུབ།

ostracise  adm ཕིར་འབུད།  = ལུགས་དང་མཐུན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་མང་ཚོགས་སམ་སྡེ་ཁག་

ཅིག་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ།

ostrich  ornith བ་རྔ་མོང་།  = ཨ་ཕྲི་ཀ་དང་ཨ་རབ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་འཕུར་ལྡིང་མི་ཐུབ་ཅིང། 

བང་རྩལ་ཆེ་བའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་བྱ་རིགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག

out play  sport ཕམ་པར་བེད་པ།  = རྩེད་འགྲན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རང་གི་རྩལ་དང་

ཐབས་ཇུས་ལས་ཁ་གཏད་ཞུམ་པར་བྱེད་པ།

outage  com གློག་ཆད་པའི་དུས་ཡུན།  = ཁང་པའམ་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་གློག་མེད་པའི་གནས་

སྐབས་སམ་དུས་ཡུན།

outbreak  adm གློ་བུར་ཁྱབ་གདལ།  = ནད་དང༌། འཁྲུག་འཛིང༌། དམག་འཁྲུག་སོགས་ཉེན་

ཚབས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ།

outcast  soc,ca ཟུར་འབུད་བས་པའི་མི།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ་མི་སྡེའི་ཁོངས་ནས་མཐར་སྐྲོད་དམ་

རྒྱང་འབུད་བཏང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

outcome  adm གྲུབ་འབྲས། = བྱེད་སོའམ་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་གང་ཞིག

outdated  xx དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི།  = དེང་དུས་དཔེ་གསར་གྱི་འགྲོས་དང་མི་མཐུན་པའམ་

འདས་ཟིན་པའི་འགྲོས།
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outdoor  * ཕི་ལོགས་ཀི།  = གང་ཞིག་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆགས་པའི་གནས་སམ། དེ་དང་

འབྲེལ་བ་ཞིག

outer scale  math ཐིག་ཚད་ཕི་མ།  = སོར་ཕྱེད་ཐོག་ཟུར་ཚད་འཇལ་ཆེད་དུ་ཐིག་ཚད་ནང་མ་

དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་དེ་ལ་ཟེར།

outlaw  law ཁིམས་འགལ་བ།  = ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་ཞིག་བྱས་རྗེས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་

པར་འཛིན་བཟུང་དགོས་པའི་གང་ཟག

outlay  econ གོན་དངུལ།  = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་དངུལ་འབབ།

outpatient  med སོ་བསྟེན་ནད་པ། ཕི་བསྟེན་ནད་པ། = སྨན་ཁང་དུ་ཞག་སྡོད་བྱེད་མི་དགོས་

པར་སྨན་བཅོས་འཐོབ་པའི་ནད་པ།

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།

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་སོ་

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 སོང་དབིབས།  = ལོ་མའི་དབྱིབས་སོ་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་བེད་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།

overmatch  adm དོ་ཟླ་མི་སྙོམ་པ།  = ཁ་གཏད་པ་གཅིག་གཞན་དེ་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

འགྲན་བསྡུར་ཞིག
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overpopulation  soc མི་འབོར་མང་སྐོན།  = རང་བྱུང་གནས་ཡུལ་གྱི་ཤོང་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་མིའི་གྲངས་འབོར་གནས་སྟངས།

overproduce  econ,com ཐོན་སྐེད་ཚད་བརྒལ་བེད་པ།  = དགོས་མཁོའ་ིཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་ཐོན་སྐྱེད་སྐྲུན་སྤེལ་བྱེད་པ།

overseas  pol ཕི་སྡོད།  = རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན།

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།

overtime  sport དུས་ཚོད་འཕར་མ།  = རྩེད་འགྲན་པའི་མཐའ་མཇུག་གི་དུས་མཚམས་དེར་

ཕྱོགས་གཉིས་དབར་རྒྱལ་ཕམ་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་དུས་ཚོད་འཕར་མ་སྤྲད་པ་ཞིག

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་གྱི་རྐྱེན་པས། ཁམས་

རྫས་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གློག་རྡུལ་ཤོར་བ་དང་མཚུངས་པར་སྡེབ་ནུས་འཕར་བའི་རྣམ་

འགྱུར།

oxyacid  chem འཚོ་རླུང་ལྡན་པའི་སྐྱུར།  = སྲོག་འཛིན་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདྲེས་ནས་གྲུབ་

པའི་སྐྱུར།

oxygen  chem སོག་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.m.    =  post meridian ལ་ལྟོས། 

pacifism   phil,pol ཞི་སྨྲ་རིང་ལུགས།  = འཐབ་འཁྲུག་གམ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་མི་ཡོང་བར་

འབད་པའི་བསམ་བློ།

pack animal  zool ཁལ་མ། = ཚོང་ཟོག་དང་ཁལ་སོགས་འགེལ་སའི་ཕྱུགས་ཟོག་སྟེ། དཔེར་ན། 

རྟ་དང་། བོང་བུ། དྲེལ་ལྟ་བུ།

pack journalism  jrn ཁྱུ་སྦེལ་གསར་འགོད། = གནད་དོན་གྱི་ཁུངས་གཅིག་རང་ལ་ལྟོས་ཏེ་

གནས་ཚུལ་རྒྱུས་བབས་ཡོང་ཆེད་དུ་གསར་འགོད་པ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱིས་གྲུབ་

དོན་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུའི་གསར་འགྱུར་འགོད་ཕྱོགས་ཤིག

pact  adm,pol མཐུན་གོས།  = སྡེ་ཁག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་
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གྲོགས་བྱ་རྒྱུར་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ལུགས་མཐུན་གན་རྒྱ།

paean  soc བསྟོད་གླུ། = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་སྤྲོ་སེམས་ཆེན་པོའ་ིསོ་ནས་བསྔགས་པ་

བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་སམ་སྙན་ཚིག

paediatrician  med བིས་པའི་སན་པ། = ཕྲུ་གུའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་དང་། འཚར་ལོངས། 

ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

paediatrics  med བིས་ནད་གསོ་རིག = ཕྲུ་གུའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་

གྱི་ཡ་གྱལ།

pageant  his སྔར་སོལ་འཁབ་སྟོན།  = གཏམ་རྒྱུད་དམ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དོན་རྐྱེན་

ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་ལྟད་མོའ་ིཚན་པ་ཞིག

pagination  prn ཤོག་གངས་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་འགྲིབ་ཅིག་གིས་དུས་མཉམ་དུ་སྤེལ་སྐྲུན་བྱེད་ཚུལ། 

དཔེར་ན། ནུས་ཤུགས་མཐོ་བའི་ག་མཱ་འགྱེད་འཕྲོའི་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།

palaeolithic age  his རྡོའ་ིདུས་རབས་རྙིང་མ།  = ལོ་ ༧༥༠༠༠༠ ནས་ ༡༥༠༠༠ ཡར་སྔོན་ན་མི་

རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་ལས་བཟོས་པའི་ལག་ཆའི་རིགས་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་རབས།

palatine bone  anat རྐན་རུས།  = ཁ་ཡི་ནང་ངོས་ཡ་རྐན་གྱི་རུས་པ།

paleontology  ca འགྱུར་རྡོའ་ིདཔད་རིག  = རྗེས་ཤུལ་འགྱུར་རྡོའི་རིགས་ལ་བརྟག་ནས་གདོད་

མའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

palette  fa ཚོན་ཀོང་། = རི་མོ་མཁན་གྱི་ཚོན་སྦྱོར་བྱེད་སའི་ཤིང་ལེབ་སོར་དབྱིབས་ཅན།

palliative  med ན་ཟུག་ཞི་ཐབས་ཀི།  = ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་མི་འཚོལ་བར། དེའི་ན་ཟུག་འཇོམས་

ཐབས་ལ་གཞོལ་བའི་སྨན་ནམ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ལུགས་ཤིག

palmate  bot སྦར་དབིབས།  = ལོ་མ་སོར་ལ་ཆེ་ཞིང་ལག་མགོའ་ིདབྱིབས་འདྲ་བ། ( ཟུར་སྦྱར་

བཞི་པར་ལྟོས། )

palmist  soc,ca ལག་རིས་ལ་མཁན། = ལག་པའི་སྟེང་གི་རི་མོ་དང་རྟགས་ལ་བལྟས་པའི་སོ་ནས་

འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡོང་ལུང་སྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

palmistry  soc,ca ལག་རིས་བརག་ཐབས། = ལག་པའི་སྟེང་གི་རི་མོ་དང་རྟགས་ལ་བལྟས་ཏེ་

མ་འོངས་ཅི་ཡོང་ལུང་སྟོན་བྱེད་པའི་ལག་བསྟར་རམ་སྒྱུ་རྩལ།
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palpitation  med	སྙིང་གཡུག	སྙིང་བརྡུངས།	 = སྙིང་དྲག་ཏུ་འཕར་བའམ་སྙིང་གི་འཕར་ཚུལ་

རྒྱུན་ལྡན་ལས་འདས་པ།

pamphlet  lib,lit འགེམ་ཡིག  = བརྗོད་དོན་སྙིང་པོར་བཀོད་པའི་དཔེ་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཤོག་

ལྷེ་རེ་ཟུང་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས།

pan card  com གཏན་བང་། གཏན་འཇགས་བང་བུ།  = གཏན་འཇགས་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་

ཨང་གྲངས་ཀྱི་བྱང་བུ།

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་སན་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༌།	གལ་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་བགོ་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༌།

papal bull  adm པོབ་ཀི་བཀའ་རྩ།  = བླ་ཆེན་པོབ་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག

paparazzo  xx རེས་འདེད་པར་པ།  = གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཁག་གི་བྱ་སྤྱོད་གསང་སྟབས་ཀྱིས་པར་

ལེན་བྱས་ཏེ། པར་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་པར་པ།

parabola  phys ༡། པེ་ར་བོ་ལམ། གུག་ལམ།  = གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཁོ་ནའི་འོག་འཕེན་

གཟུགས་ཤིག་གི་འགྲོ་ལམ་གུག་མོ། math ༢། པེ་ར་བོ་ལ།  = མཉམ་འགྲོ་ངོས་སྙོམས་ཤིག་

གི་མཐར་གྲུ་སྙུང་ཐིག་ཅིག་གིས། འཕྲེད་སྣོལ་བྱས་པ་ལས་འགྲུབ་པའི་ཁ་འབྱེད་པའི་འཁྱོག་ཐིག་

ཅིག་ལ་ཟེར།

paradigm  xx དཔེ་གཞི།  = གང་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་སྒྲོམ་གཞིའམ་དཔེ་མཚོན་སོགས།
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parados  xx དོང་རྒྱབ་འཛིང་རགས། = དམག་འཐབ་ཀྱི་འཛིང་རའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་ཚུར་རྒོལ་

འགོག་ཐབས་ཀྱི་ས་ཕུང་།

paradox  phil སྔ་ཕི་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་སྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

paragliding  sport གདུགས་སྐོར་ལྡིང་རྩེད།  = ནམ་གུང་ནས་ལྡིང་སྐོར་བརྒྱབ་ཆེད་ཀྱི་རྩེད་

རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རིའམ་ས་སྣེ་མཐོ་ས་ཞིག་ནས་གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་མཆོང་གདུགས་

ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་མཁར་ལྡིང་བ་དང་། དལ་གྱིས་ས་སྟེང་དུ་འབབ་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

paragon  xx མཚུངས་མེད།  = གང་ཞིག་གིས་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་དཔེ་མཚོན་ལེགས་ཤོས་

བསྟན་པ་ཞིག

parallax  phys ཕོགས་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

parallel circuit  math ཐད་གཤིབ་རྒྱུ་ལམ། ཐད་གཤིབ་གློག་ལམ། = གློག་གི་རྒྱུ་ལམ་ཞིག་

སྟེ། དེ་ནི་རྩ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་རང་སོར་འཁོར་བའི་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བའི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ལམ་དགོས་ངེས་ཡིན། གཤིབ་སྦྲེལ་གློག་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གློག་རྒྱུན་རྣམས་

ཁ་དམ་པའི་ལམ་ཁ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུག་པ་མ་གཏོགས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ལམ་བརྒྱུད་ཀྱི་མེད། ཡང་ན། གློག་

གི་རྒྱུ་ལམ་ཞིག་གི་ནང་གློག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བར་མཐུད་པ་

ལ་གཤིབ་སྦྲེལ་གློག་ལམ་ཟེར། གལ་སྲིད་གློག་གི་རྒྱུ་ལམ་དེའི་ནང་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་

རྐྱེན་འཕྲད་ས་དེར་གློག་རྒྱུན་འབྱོར་གྱི་མེད།

parallel lines  math མཉམ་འགོ་ཐིག  = སྙོམས་ངོས་ཤིག་སྟེང་ཡོད་པའི་ཐིག་ཐ་དད་གཉིས་

དབར་བར་ཐག་རིང་ཐུང་གཅིག་མཚུངས་འགྲོ་བ་ལ་ཟེར།

parallel second  phys སྐར་ཚད། = གཟའ་དང་སྐར་མའི་རྒྱང་ཐག་རྩི་གཞི་འོད་ལོ་ ༣་༢༦༢ 

དང་ཆ་མཉམ་པ་ཞིག

parallel venation    =  parallelodromous ལ་ལྟོས།
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parallelodromous  bot ཐད་གཤིབ་རྩ་རིས།  = ལོ་མའི་རྩ་བ་ནས་རྩེ་མོའ་ིཕྱོགས་སུ་མཉམ་

གཤིབ་ཏུ་རྒྱུག་པའི་རྩ་རིས།

parallelogram  math མཉམ་འགོ་མཐའ་བཞི་མ།  = མཐའ་བཞི་མ་ཞིག་གི་གཏད་མཐའ་

མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར།

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།

parameter  phys ཚད་གཞི། = ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཐག་གཅོད་དང་། 

གྲུབ་འབྲས་དེའི་ཁྱད་པར་སྟོན་ཐུབ་པའི་ཚ་ཚད་ལྟ་བུའི་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པའི་གྲངས་འབོར།

paramilitary  mil དཔུང་དམག	གབས་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་བརེན་རྩི་ཤིང།  = འཚོ་གནས་གཞན་བརྟེན་གྱི་རྩི་ཤིང་སྤྱིའི་རིགས།

parcel  comn ཐུམ་སྦག  = དམིགས་བསལ་སྦྲག་ཐོག་གཏང་རྒྱུར་རས་དང་ཤོག་སམ་སོགས་ཀྱི་

ནང་ཐུམ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་དངོས་པོ།

parentage  ca སྐེ་ས་སྐེ་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།	འད་མཚུངས།	 	= དམིགས་བསལ་གླ་ཕོགས་དང༌། གནས་བབས་

སོགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་རང་བཞིན།

parity price  econ ལོས་པའི་གོང་ཚད། ལོས་རིན།  = རིན་གོང་གཞན་ཞིག་དང་ཐད་ཀར་

འབྲེལ་བའི་ཚོང་ཟོག་ཅིག་གི་རིན་འབབ།

parking  adm བཀག་འཇོག་ས་ཆ། མོ་ཊ་འཇོག་ས། = མོ་ཊ་བཀག་འཇོག་བྱེད་སའི་ས་ཆ།

parliament  pol སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། གོས་ཚོགས།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་མང་གི་ཆབ་སྲིད་

དང་འབྲེལ་བའི་དོན་དུ་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། དུས་རྒྱུན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་

ཁང་ལ་གོ།

parliamentarian  pol ༡། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།  = རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་འཐུས་

མི་ཞིག ༢། གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་ལ་མཁས་པ།  = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང༌། སྒྲིག་
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གཞི། ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ།

parliamentary  parl གོས་ཚོགས་ཀི།  = གྲོས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ཅན།

parody  * དགོད་བྲོའ་ིལད་ཟློས།  = དགོད་བྲོ་སློང་ཕྱིར་རྩོམ་པ་པོ་དང་འཁྲབ་སྟོན་པ་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་གི་བྱེད་སྟངས་སམ། ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ལ་རྐང་འཛུགས་ནས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་ལད་ཟློས་བྱེད་

ལུགས་ཤིག

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།

parsec  phys parallel second ལ་ལྟོས། 

part and parcel  adm བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས།  = བྱེད་སོའམ་གནས་ལུགས་ཤིག་དང་

ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག

partial eclipse  astron,astrol ཆ་འཛིན། ཆ་ཤས་གཟའ་འཛིན།  = ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཧིལ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཆ་ཤས་འགར་བྱུང་བའི་གཟའ་འཛིན།

partial epilepsy  med ཆ་ཤས་བརྒྱལ་གཟེར། =  ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ལ་འཁྲུག་སྐྱོན་བྱུང་བས་

རྐང་ལག་ལིང་གཡུག་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཚོར་གྱི་ཚོར་བ་འདྲ་མིན་མྱོང་སྣང་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་

ནད་རྟགས་ལྡན་པའི་གྲིབ་སྐྱོན།

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 ཕོགས་རིས། ཉེ་དགའ་ཕོགས་ལྷུང༌།  = ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་གནས་སྟངས་

སམ་རང་བཞིན།

participant  * མཉམ་ཞུགས་བེད་པོ།  = ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བླང་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

participate  * མཉམ་ཞུགས་བེད་པ།  = ལས་དོན་ནམ་བྱེད་སོ་གང་ཞིག་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་པ།

particle  phys རྡུལ། = རྡུལ་ཕྲན་དང་ལྟེ་ཉིང་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཕྲ་ཞིང་ཆུང་བའི་བེམ་རྫས་ཤིག
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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་ཐོན་སྤེལ་བྱས་

པའི་ཕོ་རྡུལ་ལམ། མོ་རྡུལ། ཡང་ན་ཟེར་མདའི་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ།

particle physics  phys རྩ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། ཕྲ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པ།	=  ཉེ་

བའི་ཕྲ་བའི་རྡུལ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ནུས་པ་མཐོ་བའི་གདོང་ཐུག་དང་། རྡུལ་གྱི་མྱུར་སྣོན་ཡོ་

ཆས་ནང་སྤེལ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བརྟན་ཚུགས་མེད་པའི་རྡུལ་མང་དག་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་

ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག

particulars  adm ཞིབ་ཕྲ།  = ལས་དོན་དང༌། ཚོང་ལས། རྒྱུ་ནོར་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་

ཞིབ་ཕྲ།

partisan  *  ཕོགས་གཏོགས་པ།  = གནད་དོན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དཔྱིས་ཕྱིན་མི་བྱེད་པར་གང་

ཟག་སེར་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་ཕོགས།  = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་གི་ལངས་

ཕྱོགས་སམ་སྲིད་ཇུས།

party man  pol ༡། ཚོགས་མི། =  སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་ནམ་ཚོགས་མི།  ༢། སྤྲོ་སྐིད་དགའ་བོ།  = དགོང་ཚོགས་དང་སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ལ་འགྲོ་

བར་དགའ་བའི་གང་ཟག

parvocellular neurosecretory cell  neurosci. ཕྲ་ཕུང་ཆུང་བའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། = 

ཀླད་སྦུག་འོག་མའི་ནང་གི་གནས་སམ་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་།

pascal’s law  phys པ་སེ་ཀལ་ངེས་སོལ།  = 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།

passenger  trans འགྲུལ་མི།	འགྲུལ་པ།	 = ལམ་ལ་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའི་མིའི་སྤྱི་མིང་།

passive resistance  pol འཇམ་རྒོལ།  = མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པ་སོགས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་གཞན་གྱི་སོ་ནས། སྲིད་གཞུང་ཞིག་གམ་དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་
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གཅོག་པ། དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་ཕྱིར་ལྡོག་བྱེད་པ་དང་ངོ་རྒོལ་གོམ་བགྲོད་ལྟ་བུ།

passive smoker  xx དུ་བ་ཞོར་འཐེན་པ།  = ཐ་མག་དང་སི་གར་ཐ་མག་སོགས་དངོས་སུ་མ་

འཐེན་ཡང་། དེའི་དུ་བ་སྣང་མེད་དུ་རྔུབ་མཁན།

passport  adm ཕིར་སྐོད་ལམ་ཡིག ཕིར་སྐོད་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

pasteurization  chem པ་སེ་ཊོར་སིན་བསལ།  = འོ་མ་མི་སྐྱུར་བ་དང་། མར་དང་ཆང་རག་

སོགས་ལ་ཁ་ཚ་མི་བྱུང་ཆེད་གཙང་མ་བཟོ་ཐབས་ཤིག

pastoral  soc རྩ་ཐང་གི།  = ཕྱུགས་ལས་ས་ཆའམ། སོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཡུལ་

དང་འབྲེལ་བའི།

patella  anat ལྷ་ང༌།  = པུས་ཚིགས་སྟེང་ཁེབས་གཅོད་ལྟར་གནས་པའི་རུས་པ་སོར་ལེབ།

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༌།

path  trans,phys ལམ་བུ།	ལམ་ཕོགས།	= ཅ་དངོས་གང་ཞིག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སའི་ལམ་མམ་ཁ་

ཕྱོགས།

pathogen  biol,med ནད་རྒྱུ། = ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲ་སྲིན་དང་དུག་སྲིན་ལྟ་བུ།

pathology  med ནད་བརག་པའི་རིག་པ། = ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། རང་བཞིན། འཕེལ་

རིམ། རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

patriarchy  ca,soc ཕོ་གཙོ་ལམ་ལུགས། = སྐྱེས་པས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་

ལུགས་ཤིག

patrician  soc	མི་དག	སྐུ་དག		= 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
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patriotic education  pol རྒྱལ་གཅེས་སློབ་གསོ།  = མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གཙོ་འདོན་འོག་

མི་རིགས་དེ་དང་དེའི་རིག་གཞུང་མཐའ་དག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་དང་འབྲེལ་

ཐག་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བའི་སློབ་གསོ་ཞིག

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།

pattern  math འགོས།  = བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྒྱན་བསྐྱར་ཟློས་སུ་ཆགས་པའི་དཔེ་རིས་སམ། གྲངས་

ཤིག་བསྐྱར་འཁོར་ཡང་འཁོར་དུ་ཆགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

paucity  adm ཉུང་སྐོན།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གྲངས་ཚད་དམ་གྲངས་འབོར་འདང་ངེས་སམ་

ཉུང་ངུ་ལས་མེད་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།

pay television  xx རིན་ཡོད་བརྙན་འཕྲིན། = རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་འདོད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་རྩིས་

གཞིའམ། ཡང་ན་ཟླ་རེར་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱིས་རྒྱུན་མངགས་བྱེད་པའི་ཁྱིམ་སྤྱོད་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་རྒྱང་

སྲིང་ཞིག

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།

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་གོན།  = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སྤྲད་པའི་གླ་

ཕོགས་ཀྱི་སྡོམ་འབོར།

pea  bot སན་མ།  = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་ལྗང་དཀར་
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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 coexistence  adm,pol ཞི་བདེ་མཉམ་གནས། = ལམ་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

དག་གིས་ཞི་བའི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་རྩོད་གླེང་འདུམ་པ་དང་། འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན་གྱི་

རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་འབྲེལ་ལམ།

peak emission  phys འཕྲོ་རྩེ། = སྣང་རུང་འོད་འགྱེད་གཏོང་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་

ཤོས་ཀྱི་འཇའ་མདངས་ཀྱི་ཐིག་རིམ་ཞིག

pectoralis muscle  anat བྲང་གི་ནུ་ཤ  = བྲང་གི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ནུ་ཤ་གཡས་གཡོན་གཉིས་

ཀྱི་མིང།

pedagogy  edu སློབ་ཁིད་རིག་པ།  = སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱེད་སོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་རིག་པ།

pediatrician  med བིས་ནད་སན་པ། = བྱིས་པའི་ནད་རིགས་གསོ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྨན་པ།

pediatrics  med བིས་ནད་གསོ་རིག = ཕྲུ་གུའི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཕྲུ་གུར་བདག་

སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་དང་། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་

ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་རིག་པ།

pedology  geog ས་རྒྱུ་རིག་པ། = ས་ཡི་ཁྱད་ཆོས་དང་། སའི་དབྱེ་བའི་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག་ལ་

དཔྱད་པའི་རིག་པ།

pedophilia  soc ༡། བིས་པར་ཆགས་སེད།  =  ལོ་ཆུང་བྱིས་པར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་འདོད་ཀྱི་བསམ་

པ། ༢། བིས་པར་འཁིག་སྤྱོད་ནག་ཉེས།  = བྱིས་པར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་ནག་ཉེས།

pedophobia  psycho བིས་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

peer pressure  psycho ན་མཉམ་གནོན་ཤུགས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་

ངོས་ལེན་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་ཚུལ་དང་། གྱོན་གོས། བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་

དགོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས།

pegas  astrol ཁྲུམས་སད།  = 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།
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pelf  adm ལོག་དངུལ།  = གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའམ་ཚུལ་མིན་གྱི་སོ་ནས་ཐོབ་པའི་དངུལ།

pelican  ornith ཆུ་བ་པེ་ལི་ཀན།  = ཆུ་བྱ་དཀར་པོ་གཟུགས་བོངས་ཆེ་ཞིང་རྐང་པ་ཐུང་ལ། མས་

མཆུར་ཉ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཁུག་མ་ཅན་ཞིག

pelt  xx རྡོ་སོགས་འཕེན་པ། གཞུས་པ།  = སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་ཅ་དངོས་

གང་བྱུང་འཕེན་ཚུལ།

peltate  bot ཕུབ་དབིབས།  = ལོ་མའི་དབྱིབས་སོར་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་གློག་རྒྱུན་ཞིག་

བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཚ་དྲོད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། གློག་རྒྱུན་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཚ་

དྲོད་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཇི་ཡིན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ཡིན།

pelvis  anat	དཔི་རུས།	མཚང་ར།	 = དཔྱི་མགོའ་ིརུས་པ་དང་མཚང་རུས། གཞུག་ཆུང་སོགས་ཀྱི་

སྤྱི་མིང༌།

pen drive = thumb drive ལ་ལྟོས།

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་ཁིམས།  = 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་བ་བསྡད་ཀི། ནར་ལུས།  = ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ་

ལམ་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་ལྷག་པའི།

pendulum  mech དཔང་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།

penguin  ornith མཚོ་བ་པེང་གུན།	 རི་ངང་།	  = ལྷོ་ཕྱེད་གོ་ལའི་གྲང་གནས་སུ་གནས་པའི་

འཕུར་རྩལ་མེད་པའི་མཚོ་བྱ་ཞིག་སྟེ། བྱ་དེའི་སྤུ་མདོག་དཀར་ནག་ཡིན་པ་དང་། ནམ་མཁར་
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འཕུར་ལྡིང་མི་ཐུབ་ཅིང་གཤོག་པས་མཚོ་ནང་དུ་རྐྱལ་བརྒྱབ་པར་བྱེད་པ་ཞིག

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།

penology  pol,law ཉེས་གཅོད་རིག་པ། = བཙོན་འཇུག་དང་ཁྲིམས་གཅོད་བྱ་ཚུལ་སོགས་ལ་

དཔྱད་པའི་རིག་པ།

pension  adm རྒས་ཕོགས།  = གཞུང་ངམ་སེར་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

pentagon  math དབིབས་མཐའ་ལྔ་བ།  = ཁ་ཟུམ་པའི་མཐའ་ལྔ་ཅན་གྱི་ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་

ཤིག་སྟེ། དེ་ལ་མཐའ་ལྔ་ཅན་གྱི་མཐའ་མང་དབྱིབས་ཀྱང་ཟེར།

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་སོར་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།

percentile  math བརྒྱ་ཆའི་གནས་རིམ། = མཐའ་རྩིས་སམ་རྣམ་གྲངས་རིག་པའི་ནང་དུ། ཚད་
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གཞི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་པའི་ཆ་ཚད་གཅིག་གི་ཁ་གྲངས་གཅིག་སྟེ། དེའི་བགོ་འགྲེམས་ཁྱབ་ཚུལ་

ཞིག་གི་གོང་ངམ་འོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་སྟོན་གྱི་ཡོད།

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།

perfect cube  math སུམ་སྒྱུར་ཡང་དག  = རིལ་གྲངས་གང་ཞིག་རང་སྒྱུར་ཐེངས་གསུམ་བྱས་

པའི་ཐོབ་དེ་ལ་ཟེར།

perfect square  math ཉིས་སྒྱུར་ཡང་དག  = རིལ་གྲངས་གང་ཞིག་རང་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་བྱས་

པའི་ཐོབ་དེ་ལ་ཟེར།

perfunctory  adm འཕྲལ་མངོན་སླ་བཅོས་ཀི།  = ལུགས་སྲོལ་ལམ་ལས་འགན་ཞིག་གི་ཆ་

ནས་མ་གཏོགས། གང་ཞིག་བྱེད་པའི་བསམ་བློ་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག

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་སྐིའི་གཉན་ཚད།  = སྙིང་ཤུན་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་ནད།

pericardium  anat	སྙིང་སྐི།	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༌།

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་པོའི་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།

period  edu ཚོགས་ཐེངས།	སློབ་ཐུན།	 = སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཚད།

periodic changes  xx དུས་ངེས་འགྱུར་བ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་རེར་བསྐྱར་ཟློས་སུ་བྱུང་བའི་

འགྱུར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ནམ་དུས་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ཉིན་མཚན་གྲུབ་ཚུལ་ལྟ་བུ།

periodic law  phys དུས་འཁོར་ངེས་སོལ།  = 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།
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periodic motion  phys དུས་མཚམས་འགུལ་སྐོད།  = དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་གྱི་མཚམས་སུ་

བསྐྱར་སྐོར་ཡང་སྐོར་དུ་བྱུང་བའི་འགུལ་སྐྱོད།

periodic system  phys དུས་འཁོར་སྒྲིག་སོལ།  = 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 གོད་སྐི།  = གྲོད་ཤའི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཚུར་འབྱར་བའི་སྐྱི་པགས་དང༌། ཕོ་ལོང་

རྒྱུ་མ་སོགས་ཀྱི་སང་ལྡེབས་སུ་ཕར་གཡོགས་པའི་སྐྱི་པགས་བཅས་ཀྱི་མིང༌།

peritonitis  med གོད་སྐིའི་གཉན་ཚད།  = གྲོད་སྐྱི་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པའི་ནད་ཅིག

perjury  law དམ་འགལ་ནག་ཉེས།  = ཁྲིམས་སར་གཏམ་བདེན་པར་སྨྲ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་

ཟིན་ཡང་། རྫུན་པར་སྨྲ་བའི་ནག་ཉེས།

permafrost  geog གཏན་འཁྱགས། = འཛམ་གླིང་བྱང་སྣེའི་ས་ཁུལ་སོགས་སུ་རྒྱུན་དུ་འཁྱགས་

པར་གནས་པའི་སའི་ཆགས་རིམ།

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 marker  adm གཏན་སྨྱུག = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཏན་དུ་གནས་པའི་

ཡི་གེ་བཀོད་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྟགས་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་སྨྱུ་གུའི་རིགས་ཤིག

permanent teeth  anat བརན་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་སྤྲོད་པའི་བྱ་གཞག

permittivity  phys ཉར་བཟུང་ནུས་ཚད།  = བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གློག་ནུས་
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ཁྱབ་རའི་ནང་འཇོག་སྐབས། དངོས་རྫས་དེར་གློག་གི་ནུས་ཤུགས་སོར་ཉར་གྱི་ནུས་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་

འཇལ་ཚད།

perpendicular bisector  math དང་འཕང་མཉམ་བགོད་ཐིག  = འཕྱང་ཐིག་གི་ཐིག་དུམ་

ཞིག་ཆ་ཤས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བགོས་པའི་འཕྱང་ཐིག་དེ་ལ་ཟེར།

perpendicular lines  math དང་འཕང་ཐིག  = དྲང་ཐིག་གཉིས་ཟུར་ཚད་ 90˚ ཐོག་འཕྲད་

པས། དེ་གཉིས་ལ་དྲང་འཕྱང་ཐིག་ཟེར།

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།

persistence  psycho ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐེལ།  = དཀའ་ཚེགས་དང་འགོག་རྐྱེན་གང་འཕྲད་ཀྱང་

མུ་མཐུད་ནས་འབད་རྩོལ་བྱེད་པའི་གཤིས་རྒྱུད།

persona non grata  adm དགག་བ་ཡོད་པའི་གང་ཟག  = གནད་དོན་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་མི་

དགའ་བའམ་དགོས་མེད་དུ་འཛིན་པའི་གང་ཟག

personal allowance  com སེར་གྱི་ཁལ་ཆག  = འབབ་ཁྲལ་སྤྲོད་འཇལ་མི་དགོས་པར་སེར་སོ་

སོའ་ིགསོག་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་དངུལ་འབོར།

personal assets  econ སེར་གྱི་ཁར་དབང༌།  = གང་ཟག་སེར་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།

personality disorder  psycho རང་གཤིས་འཁྲུག་སྐོན། = སེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྐྱོན་ཞིག་

སྟེ། འདིས་སྐྱེ་བོ་འགའ་རེར་གང་ཟག་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་

བྱ་གཞག་གམ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་འདིས་དོན་དངོས་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་སྐྲུན་གྱི་མེད།

personalized license  adm རང་འདེམ་ཆོག་ཐམ། = ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཁང་

གིས་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར། མོ་ཊའི་བདག་པོས་དངུལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་རང་

གིས་གདམ་ཀ་བྱས་པའི་ཆོག་ཐམ་ཨང་བྱང་ཞིག

personnel  adm མི་འགོ།  = དམག་དཔུང་དང༌། ཚོང་ལས། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐོ་
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འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།

persuasion  adm ནན་སྐུལ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

pertinent  adm ༡། འབྲེལ་ཆགས།  = སྐབས་ཐོབ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་བཞིན་པའི་བརྗོད་

གཞིའམ་གནད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི།  ༢། རན་པོ།	འཚམས་པོ།	 = གནས་སྟངས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི།

pervade  xx ཁྱབ་པ།  = དྲི་མ་སོགས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་པའམ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཚོར་བ།

pessary  med མངལ་འགོག་ཡོ་བད། = ༡། བུ་སྣོད་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་མོ་མཚན་ནང་ལྡུག་རྒྱུའི་

སྨན་དཔྱད་ཡོ་བྱད་ཅིག ༢། སྐྱེ་སོ་འགོག་ཐབས་སུ་སྐྱེ་ལམ་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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་བེད།  = དམིགས་བསལ་གྱི་འབུ་སྲིན་དང༌། གནོད་འབུ་

གསོད་བྱེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྫས།

petiolate  bot ཞབས་ར་ངར་སྦེལ།  = 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།

petition of right  pol ཐོབ་ཐང་ཞུ་ཡིག  = སྤྱི་ལོ་ ༡༦༢༨ ལོར་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གོང་མ་ཅར་ལེས་

དང་པོས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་

དབང་དང་ཐོབ་ཐང་།

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

petrol  chem རྡོ་སྣུམ།	པེ་ཊོལ།	= ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། རྡོ་སྣུམ་

གར་མ་ནས་རླངས་འཚག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབར་སླའི་བུད་རྫས་ཤིག

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་
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ཀོ་བར་སྣུམ་ཞག་འདོན་པ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

petroleum  chem རྡོ་སྣུམ་གར་མ། = ཌེ་ཛེལ་དང་། པོར་པེན། འཇམ་སྣུམ། ས་སྣུམ། རྡོ་སྣུམ་

སོགས་གཙང་སེལ་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག

petty cash  adm ཙག་ཅིག་གོན་དངུལ། ལག་སྣེ། = ལས་ཁུངས་ལྟ་བུའི་ནང་ཉིན་རེའི་ཙག་ཙིག་

འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཆེད་དུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་དངུལ་འབབ་ཕྲན་བུ་ཞིག

phalanges  anat སྤུན་མང༌།  = རྐང་ལག་གི་མཐེབ་བོང་དང་མཛུབ་སོར་གྱི་རུས་པ་རྣམས་ཀྱི་

མིང༌།

pharmacist  med སན་སྦྱོར་བ།  = སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་དང་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུར་ཚད་ལྡན་གྱི་

སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་གང་ཟག

pharmaco-therapy  med སན་སྦྱོར་གསོ་བཅོས། = ནད་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་

སྐྱོན་ལྟ་བུའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་རྫས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།

pharmacology  med སན་སྦྱོར་རིག་པ། = ལུས་སྟེང་དུ་སྨན་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། བཀོལ་སྤྱོད། 

བྱེད་ལས་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

pharmacopoeia  med སན་གྱི་སྦྱོར་དེབ། = སྨན་རྫས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་། སྦྱོར་སྡེབ། ཐུན། 

མན་ངག་བཅས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འཁོད་པའི་ཁུངས་དེབ་ཅིག

pharmacy  ༡། med སན་སྦྱོར།  = སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་ཆེད་ལས་སམ་རིག་པ། ༢། com སན་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་འགིབ་ཀི་རིམ་པ།  = ཟླ་རེར་

ཟླ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རིམ་པ།

phases of the moon  astron,astrol ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ།  = 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།

phenotype  biol ཆོས་མཐུན་མངོན་རྣམ། =  སྲོག་ལྡན་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་རིགས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་

ཆ་དང་། ཁོར་ཡུག་བར་གྱི་སྦྱོར་སྡེབ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་མིག་ངོར་སྣང་ཐུབ་པའི་སྲོག་ཆགས་

དེའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས།

philatelist  adm སྦག་རགས་གསོག་མཁན། = སྦྲག་ཡིག་གི་བྱུང་རབས་དང་། སྦྲག་རྟགས་སོགས་

ལ་དཔྱད་ཞིབ་བམ་བསྡུ་གསོག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག
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philosophy  phil ལ་གྲུབ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ལྟ་བ་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག

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་སྡོད་རྩར་གཉན་ཚད་རྒྱས་

པའི་ནད་ཅིག

phlebotomy  med གཏར་ཁ། =  ལུས་ཀྱི་ཁྲག་རྩའི་གཏར་དམིགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཙགས་བུ་གཙུག་

ནས་ནད་ཁྲག་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་ཐབས་ཤིག

phloem  bot སྐེལ་འདེན་ཕུང་གྲུབ།  = ཀ་ར་དང་བཅུད་རྫས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྤོ་བའི་

བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ།

phone-in  jrn ཞལ་པར་གླེང་མོལ། = གསན་གཟིགས་པ་མང་ཚོགས་ནས་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་

བསམ་ཚུལ་འདོན་པའམ་འདྲི་རྩད་བྱེད་པའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་ལས་

རིམ་ཞིག

phoner  telecom ༡། ཁ་པར་གཏོང་མཁན། = ཁ་པར་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་གང་ཟག  ༢། ཁ་པར་

འདི་གླེང་།  = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་སྐབས་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གོ་སྒྲིག་

བྱས་པའི་འདྲི་གླེང་ཞིག

phonetics  phon སྒྲ་གདངས་རིག་པ། = སྒྲ་གདངས་དང་། སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་འདོན་ཚུལ་སོགས་

ཀྱི་ཐད་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་རིག་པ།

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།

phospholipid  biol འོད་ཀི་མ་མའི་ཞག་རྫས། = སྟེང་རིམ་གཉིས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱི་མོའ་ི

ནང་ཡོད་པའི་འོད་ཀྱི་མ་མ་ལྡན་པའི་ཞག་ཅིག

photo journalism  jrn པར་རིས་གསར་འགོད་ལས་རིགས། པར་སྤྱད་གསར་འགོད།	= 

གཙོ་བོ་པར་རིས་བེད་སྤྱད་པའི་བརྒྱུད་ནས་ལོ་རྒྱུས་མཚོན་པའམ་གསལ་སྟོན་བྱས་པའི་གསར་

འགོད་ལས་རིགས་ཤིག

photobomb  xx པར་ཉེས་གཏོང་བ།  = པར་རྒྱག་མཁན་གྱི་བློ་ཡུལ་ལ་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ཀུ་

རེའི་ཚུལ་གྱིས་པར་ནང་འཚང་ག་རྒྱབ་ནས་བརྙན་པར་ཞིག་བེད་མེད་དུ་བཟོ་ཚུལ།

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།
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photoconductivity  phys འོད་འཐབ་བརྒྱུད་ཁིད་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།

photocopy  prn པར་སློག		ངོ་བཤུས།  = ཡིག་ཆ་སོགས་པར་སློག་འཕྲུལ་ཆས་ལས་བཤུས་པའི་

འདྲ་བཤུས།

photocurrent  phys འོད་སྐེད་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་སན།	  = གློག་རྒྱུན་སྟངས་

འཛིན་དང་། འདོན་སྤེལ་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་འོད་ཀྱི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་ཚོར་སྐྱེན་རྣོ་བའི་

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་ལགས་ལེབ།  = བརྙན་པར་ལེན་བྱེད་དུ་འོད་ལ་ཚོར་

སྐྱེན་ཟབ་པའི་རྩི་བྱུག་པའི་ཤེལ་ལམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལེབ་མོའི་རིགས།

photography  photo པར་ལེན་རིག་པ།  = པར་ཆས་ནང་བླངས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་

ཤོག་བུ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་འབེབ་པའི་སྒྱུ་རྩལ།

photogravure  prn འོད་བསྟེན་པར་རྩ། = འོད་ཀྱི་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་རིགས་ངོས་སུ་

ཕབ་བཤུས་བྱས་པའི་འདྲ་པར་རམ་པར་རྩ།

photolithography  prn འོད་བསྟེན་རྡོ་པར། = འོད་ཀྱི་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོའི་ངོས་སུ་ཕབ་

བཤུས་བྱས་པའི་འདྲ་པར་རམ་པར་རྩ།

photolysis  phys འོད་འབེད།  = 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།
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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་ཀི་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།

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་ཀི་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།

phrase  lit,lang ཚིག་ཚོགས།  = མིང་ཚིག་རེ་ཟུང་བསྡེབས་ཏེ་གོ་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྟོན་པའི་

བརྗོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག

phraseology  lit,lang ༡། ཚིག་ཚོགས་བཀོལ་རིག  =  མིང་དང་ཚིག་ཚོགས་འདེམས་ཕྱོགས་

སམ། དེ་དག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས། ༢།  ཚིག་ཚོགས་བཀོལ་འགོས། = བྱ་བའི་གནས་བྱེ་བྲག་

ཅིག་ནང་སྤྱོད་པའི་ཚིག་ཚོགས།

phrenology  ca  ཐོད་རུས་དཔད་ཐབས། = ཀ་པ་ལིར་བརྟག་སྟེ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིསེམས་ཀྱི་

རང་གཤིས་རྟོགས་ཐབས་བྱེད་པའི་རིག་པ།

phylum  xx ཕི་ལམ་སྡེ་ཚན། = ཚན་པ་དང་རྒྱལ་ཁམས་བར་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག

physical education  sport ལུས་རྩལ་སློབ་གསོ།  = སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་

རྩེད་རིགས་དང་ལུས་རྩལ།

physical map  geog དབིབས་མཚོན་ས་ཁ། = སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཚོན་པའི་ས་

ཁྲའི་རིགས།

physician  med སན་པ། = གཤག་བཅོས་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱིས་རྨས་སྐྱོན་དང་ནད་

གཞི་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ།
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physics  phys དངོས་ཁམས་རིག་པ།  = ནུས་ཤུགས་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་དག་

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

physiology  physiol ལུས་ཁམས་རིག་པ། = ཕྱིའི་བཀོད་དབྱིབས་དང་བཟོ་ལྟ་ལས་གཞན་པའི་

ཟས་བཅུད་བསྡུ་ལེན་དང་། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ། སྐྱེད་འཕེལ་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་སོགས་སྐྱེ་ལྡན་

སྲོག་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ།

physiotherapy  physiol ལུས་ཁམས་བཅོས་ཐབས། = ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་ནས་གློག་གམ་

འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱིས་བཅོས་པའི་གསོ་ཐབས།

physique  physiol སྐེ་གཟུགས།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཚད་དང་བཟོ་དབྱིབས།

Pi (π )  math པཡེ།  = སོར་དབྱིབས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་རིང་ཚད་དང་དེའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྡུར་རྟག་

གྲངས་ནི་གི་རིག་ཡིག་འབྲུ་  (π ) ཡིས་མཚོན་གྱི་ཡོད།

pia mater  anat ཀླད་པའི་ནང་སྐི། 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་བཏུམ་བྱེད་ཀྱི་པགས་པ་རིམ་པ་

དང་པོའ་ིམིང༌།

pickpocket  soc མཐེབ་དས་རྒྱག་མཁན།  = མི་ཚོགས་ཆེ་བའི་ས་ཆར་བདག་པོས་མི་ཤེས་པའི་

སོ་ནས་ལུས་དང་ཁུག་མར་ཡོད་པའི་དངུལ་དང་ཅ་དངོས་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་མཁན།

pictograph  photo པར་རིས།  = དངོས་པོའ་ིགྲངས་ཐོ་ངེས་ཅན་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་

རིས་ཤིག་ལ་ཟེར།

pictorial  edu,jrn པར་རིས་ཅན་གྱི།  = བརྙན་པར་གྱི་ལམ་ནས་གསལ་ཁ་བསྟན་པའི་གསར་

ཤོག་གམ་དུས་དེབ་ཅིག

piece rate  com གངས་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།  = དངསོ་པའོ་ིཁ་གྲངས་ལ་བརྩིས་ནས་ལས་གླ་སྤྲདོ་སྲལོ།

piecemeal  adm དུམ་བུ་རེ་རེ་བཞིན།  = ཆ་ཚང་མ་ཡིན་པར་དུམ་བུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབས་

པའམ་བཟོས་པ།

pieta  rel མ་ངན་མ།  = ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་ཕུང་པོའི་སྟེང་མ་ཡུམ་ལར་ཇེན་མེ་

རིས་མྱ་ངན་བྱེད་པའི་བྲིས་འབུར་ཅི་རིགས་ཀྱི་འདྲ་བརྙན་ཞིག

piezoelectric effect  phys གློག་གནོན་ཤུགས་འབྱུང་འབྲས། = བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་

དངོས་རྫས་འགའ་ཞིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལྗིད་གནོན་འོག་དཔེར་ན་གནོན་ཤུགས་དང་སྦིར་ཤུགས་
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ལྟ་བུ་འཇོག་སྐབས་དེ་དག་གི་ནང་གློག་ཟུངས་ཤིག་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ་ལམ། ཡང་ན་བརྒྱུད་

འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་རྣམས་གློག་ནུས་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་འཇོག་སྐབས་དངོས་རྫས་དེ་

དག་གི་ནང་སྦིར་ཤུགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།

pigment  boil ཚོན་རྫས།	མདོག་རྫས། = ལྗང་རྫས་ཀྱིས་རྩི་ཤིང་ལ་ཁ་དོག་ལྗང་ཁུ་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ། 

རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྦྱིན་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ལྡན་འདུས་

རྫས་ཤིག

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།

pillory  pol སྐེ་སོ།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཁ་རྡུང་གཏོང་ཆེད། བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་

ནག་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་དང་ལག་པར་བསྐོན་ཏེ་ཁྲོམ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཤིང་གི་སྒྲོམ་ཞིག

pin  xx ཁབ་གཟེར། པིན་ཁབ། = ཤོག་བུ་དང་རས་ཆ་ཆུང་ངུ་སོགས་སྡོམ་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

པའི་མགོ་སོར་ཞིང་ཁ་རྩེ་རྣོ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཕྲ་མོ་ཞིག

pink slip  adm ཤོག་ལྷེ་ཟིང་སྐ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རང་གི་ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་

གནད་དོན་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག

pion  phys པཱ་ཡོན། = གློག་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༢༧༠ ཙམ་གྱིས་ཆེ་བའི་གདོས་ཚད་ལྡན་

ཞིང་། གློག་ཟུངས་ཀླད་ཀོར་རམ། ཡང་ན་གློག་ཟུངས་ཕོ་མོ་གང་རུང་རྐྱང་ལྡན་དུ་ཡོད་པའི་མེ་སོན་

གྱི་སྡེ་རུ་གཏོགས་པའི་རྩོམ་རྡུལ་ཞིག

pioneer  phil ཤིང་རའི་སོལ་འབེད་པ།  = གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་མར་གསར་

གཏོད་བྱེད་མཁན།

pipe  xx སྦུབས། སྦུབས་དོང་། = གཤེར་གཟུགས་སམ་རླངས་གཟུགས་འདྲེན་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་སྦུགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་གྱི་འགྱིག་ཚི་དང་། ཧ་ཡང་། ལི། ཟངས། དྭངས་

ལྕགས། ལྕགས་སོགས་ལས་བཟོས་ཡོད།
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piracy  law ལོག་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་སྐོང༌།	  = 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།

piston  mech སྲུབ་མདའ། = མོ་ཊ་སོགས་ཀྱི་འབར་སྦུག་གི་སི་ལེན་ཌར་ནང་གི་སྲུབ་བྱེད་ཀྱི་

གཏུན་བུ་ཞིག་སྟེ། རླངས་པ་དང་འབར་རྫས་གཉིས་གཏུན་གྱིས་སི་ལེན་ཌར་ནང་དུ་བཅུར་ནས་

འབར་གས་ཀྱི་ནུས་པ་འཕྲུལ་ནུས་སུ་སྒྱུར་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་ཞིག

piston crown  mech སྲུབ་ཏོག = སྲུབ་མདའ་ཡིས་རླུང་དང་བུད་རྫས་འདྲེས་མར་མེ་ཚག་མཆེད་

སྐབས་སུ་བཟོས་པའི་གནོན་ཤུགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྲུབ་གཟེར་དང་། སྦྲེལ་མདའ། ཀེམ་མདའ་

ལ་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་སྲུབ་མདའི་ཁེབས་གཅོད་ཅིག

piston pin  mech སྲུབ་གཟེར། = དབྱིབས་སོར་ཞིང་ཁོག་སྟོང་སྦྲེལ་མདའི་སྟེང་གི་མཐའ་ཟུར་

སྡོམ་པར་བྱེད་པའི་གཞི་རྟེན་དུ་སྤྱོད་ཅིང་། སྲུབ་མདར་བརྒྱུད་པའི་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་གཟེར་ཁ་ཞིག

piston ring  mech སྲུབ་གདུབ། = སྲུབ་མདའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཤུར་ཁའི་ནང་དུ་བཅུག་པའི་

ལྕགས་ཀྱི་ཨ་ལོང་ཆུང་གྲས་ཤིག

piston skirt  mech སྲུབ་ཤམ། = ཀེམ་མདས་སྣུན་ཤུགས་སྐྲུན་པའི་སོ་ནས་སི་ལེན་ཌར་ནང་ངོས་

ལ་འཕྲད་དེ། འཐིམ་པར་བྱེད་པའི་འགོག་རྟེན་དང་གདུབ་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་སྲུབ་མདའི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན།

pituitary gland  anat ཀླད་ནུ།	རྨེན་བུའི་རེ་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།

place value  math གནས་ཐོབ།  = གྲངས་གང་ཞིག་གིས་གྲངས་གནས་སོ་སོའ་ིཐང་གང་ཡིན་

གསལ་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

placenta  anat ཤ་མ།  = མངལ་དུ་གནས་པའི་ཕྲུ་གུ་བཏུམ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱི་ཁུག་སྲབ་མོ་སྟེ། ཕྲུ་མའི་

མིང༌།
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placer  xx ཆུ་ངོགས་གཏེར་བེ།  = གསེར་སོགས་གཏེར་རྫས་འདྲེས་པའི་ཆུ་འོག་གི་བྱེ་མའི་

ཕུང་གསོག

placode  biol སྡེར་དབིབས། = སལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྦྲུམ་སྲིང་གི་སྡེར་མའི་དབྱིབས་

གཟུགས་དང་འདྲ་བའི་བཀོད་པ། དེ་ནི་གཞི་རྩའི་དབང་པོ་འབུར་དུ་འཇུག་མཁན་གྱི་ཕྱི་ཤུན་

མཐུག་པོ་ཞིག་ཡིན།

plagiarism  lit རྐུ་བཤུས། = གཞན་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའི་བརྩམས་ཆོས་སམ་བསམ་ཚུལ་

རིགས་རང་གི་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།

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

plane surface  xx སྙོམས་ངོས།  = ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་དབྱིབས་ཤིག་གི་ངོས་ཏེ། མཐུག་ཚད་

མེད་པའི་ངོས་ལེབ་ཅིག་ལ་ཟེར།

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།

planet exterior  astron,astrol ཕི་གཟའ།  = གཟའ་མིག་དམར་དང༌། ཕུར་བུ།  སྤེན་པ་བཅས་ས།ོ

planetarium  astron རྒྱུ་སྐར་འགེམས་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 nebula  phys  གཟའི་སྐར་སྤྲིན། = ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་སྐར་ཆུང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱ་

སྐྱེད་བཞིན་པའི་རླངས་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་ཨ་ལོང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྐར་སྤྲིན་འོད་འཚེར་བ་ཞིག

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་འབོར།  = ཐོན་སྐྱེད་དང་བགོ་འགྲེམས། རིན་

གངོ་སགོས་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་དང་དོ་དམ་བྱེད་པའི་དཔལ་འབོྱར་ལམ་ལུགས་ཤིག
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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་སོང་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།

plantigrade  zool མཐིལ་འགོ། = རྐང་མཐིལ་བཙུག་སྟེ་འགྲོ་བའི་སྲོག་ཆགས།

plasma  phys	པ་ལཛ་མ།	མག་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།

plastic surgery  surg འགྱིག་ཚིའི་གཤག་བཅོས། = ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རྨས་སྐྱོན་དང་ཉམས་

ཉེས་རྣམས་བཅོས་ཐབས་དང་། གང་ཟག་ཅིག་གི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་གཤག་

བཅོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག

plasticine  * སྦྱར་འདམ།  = འཇིམ་པའི་ཚབ་ཏུ་བཀོལ་བའི་རྫས་སྦྱོར་གྱིས་བཟོས་པའི་དངོས་

པོ་ཞིག

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

platinum jubilee  his དོན་ལྔའི་དུས་དན།  = ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི།

playwright  theatr འཁབ་གཞུང་རྩོམ་པ་པོ། = ཟློས་གར་དང་གློག་བརྙན་སོགས་ཀྱི་འཁྲབ་

གཞུང་འབྲི་རྩོམ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་བེད་པ།  = ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ལམ་ཞུ་འབུལ་བྱེད་

པ། ༢། law རྩོད་ཟླ་བེད་པ།  = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་སར་སྐྱེ་བོའམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ།

pleader  law རྩོད་ཟླ་བེད་པོ།  = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག
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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་བེད་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 སིན་དྲུག  = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་གསུམ་པ།

plenary  adm,pol ཚང་འཛོམས་ཀི།  = 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་སོ་ནས་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་

ལྡན་པའི།

plenum  adm ཚང་འཛོམས།  = ཚོགས་པའམ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་ཆ་ཚང་འདུས་པའི་

ལྷན་འཛོམས་ཤིག

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་སྐི།  = 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༌།

pleural cavity  physiol བྲང་སྐིའི་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 effusion  med བྲང་སྐིའི་དམུ་ཆུ།	བྲང་ཆུ།	 = བྲང་གི་སྐྱི་ཁོག་ནང་ཆུ་གཤེར་མང་དུ་

འཕེལ་ནས་བྲང་ཁོག་ནང་ཆུ་བསགས་པའི་ནད་ཅིག

plot  pol ལོག་ཇུས། = དམིགས་བསལ་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ལམ། སྡང་བའི་སོ་ནས་དགོས་དོན་འགའ་

ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གསང་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག

plug  electr གློག་གི་རྩབ་ཕུར། = གློག་ཡོད་སའི་བསར་ཁུང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཁ་དབྲག་རྩིབས་

ཅན་ནམ་ཕུར་པ་ཡོད་པའི་གློག་རྡུལ་ཡོ་ཆས་ནས་འཁྲིད་པའི་གློག་སྐུད་ཀྱི་མཐའ་སྣེའི་མཐུད་

མཚམས།

plunder  adm ༡། འཕྲོག་བཅོམ་བེད་པ།  = དམག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་
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ཀྱིས་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་ཅ་དངོས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པ། ༢། འཕྲོག་བཅོམ་བས་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 

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

pocket money  xx ལག་དངུལ། = གནས་སྐབས་སམ་ཙག་ཙིག་འགྲོ་སོང་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་དངུལ།

podcast  mech པོ་བསྒྲགས། = དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་རམ་ཁ་པར་ལྟ་བུའི་སྤ་ོའཁྱེར་ཡ་ོཆས་སགོས་

སུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ། ཉན་རྒྱུ་ཡདོ་པའི་སྔནོ་ཚུད་ནས་བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའི་སྒྲའི་སྒྲིག་ཆས་ཤིག

podium  adm གསུང་སྟེགས།  = མཛད་སོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་གྱི་མདུན་

དུའམ་ཉེ་སར་སྤྱོད་པའི་སྟེགས་བུ།

poetics  poet སྙན་རྩོམ་གཞུང་ལུགས།  = སྙན་ངག་གམ་རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས། ཡང་ན་སྙན་

ངག་རྩོམ་འབྲིའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་གཞག

point  math ༡། ཚེག		བཅུ་ཟུར་ཆ་རྩིས། = གྲངས་ཆུང་ངམ་བཅུ་ཟུར་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་བཅུ་ཟུར་

ཚེག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཀླད་ཀོར་མ་གཏོགས་གྲངས་གནས་གཞན་མེད་པ། དཔེར་ན། ༠་༢ དང་ 

༠་༠༠༣༥༤ ལྟ་བུ། དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་ལ་དེའི་གནས་ཡུལ་ལས་གཞན་

པའི་ཕྱོགས་ཆ་དང་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན། ཐིག་གཉིས་ཀྱི་སྣོལ་མཚམས་ནི་ཚེག་གཅིག་ཡིན། ༢། ཚེག	

གནས།	  = ཞ་སྨྱུག་སོགས་རྩེ་རྣོ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ངོས་ལེབ་སྟེང་རྟགས་ཕྲན་ཚེགས་ཤིག་

བཀོད་པ།

point of equinoxes  astron,astrol མཉམ་གཉིས་ཀི་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།
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police  adm	སྐོར་སྲུང་བ།	ཉེན་རོག་པ།	 = ནག་ཉེས་སྔོན་འགོག་དང་རྩད་གཅོད། དེ་བཞིན་མི་

མང་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔུང་སྡེ།

police state  pol ཉེན་རོག་སིད་གཞུང༌།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་མངའ་སྡེ་གང་ཞིག་གི་ནང་ཉེན་རྟོག་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དྲག་ཤུལ་ཆེ་བའི་གཞུང་ཞིག

police station  adm ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས། = ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་བྱེད་པའི་ལས་ཁུངས་

ཨ་མ།

police station  adm སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས།		ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས།	 = ཉེན་རྟོག་པའམ་སྐོར་

སྲུང་བའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

policeman  adm	སྐོར་སྲུང་བ།	ཉེན་རོག་མི་སྣ།	 = ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་གམ་སྐོར་སྲུང་བའི་མི་སྣ།

policy  ༡། adm སིད་བྱུས།  = གང་ཟག་སེར་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་བེད་མཁན།	གན་བདག		= ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག་བདག་ཏུ་

འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

polio    = poliomyelitis ལ་ལྟོས།

poliomyelitis  med བིས་པའི་རྩ་གིབ།  = 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 སིད་དོན་སྐབས་བཅོལ། ཆབ་སིད་སྐབས་བཅོལ།  = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ཉེན་ཚབས་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཞག་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་

ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་སྤྲདོ་པའི་སྲུང་སྐྱབོ།

political map  geog སིད་དོན་ས་ཁ། རྒྱལ་མཚམས་ས་ཁ། = འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

དང་། སྲིད་གཞུང་། གྲོང་གསེབ། གྲོང་རྡལ། གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་

པོར་སྟོན་པའི་ས་ཁྲའི་རིགས།

political prisoner  pol  སིད་དོན་བཙོན་པ། ཆབ་སིད་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 སིད་དོན་ཚན་རིག	ཆབ་སིད་རིག་པ།		= དམིགས་བསལ་སྲིད་
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གཞུང་དང༌། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་པ།

political theory  pol ཆབ་སིད་ཀི་རྣམ་གཞག  = རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གམ་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གི་

བསམ་བློར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞིག

politicization  pol ཆབ་སིད་ཀི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བ།  = སྲིད་དོན་གྱི་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་པའམ་

སྲིད་དོན་ལས་རིགས་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ།

politicking  pol ཆབ་སིད་ལས་འགུལ།  = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་གྲ་སྒྲིག་དང་། ལས་

འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན།

politics  pol སིད་དོན།	ཆབ་སིད་རིག་པ།	 = རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གམ། ས་ཁུལ་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་

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་སོལ།  = 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་སོལ།  = དུས་གཅིག་ཏུ་ཁྱོ་གའམ། སྐྱེ་དམན་

གཅིག་ལས་མང་བར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས། ༢། ཆུང་མ་མང་བསྟེན་ལམ་སོལ།  = 

དུས་གཅིག་ལ་སྐྱེ་དམན་གཅིག་ལས་མང་བར་བསྟེན་པའི་ལམ་ལུགས།

polygon  math དབིབས་མཐའ་མང་།  = དྲང་ཐིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་ཟུམ་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་

ལྡན་གྱི་དབྱིབས་ཤིག་ལ་ཟེར།

polynomial  math མང་ཚན། = ཚན་པ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བའི་ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་



535 pope

འགྱུར་གཅིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད།

polysaccharide  biol ཀ་ར་མང་ལྡན། = ཡལ་འདབ་བམ་མུ་ཁྱུད་ཅན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་ནང་

ཕན་ཚུན་རྒྱུད་སྦྲེལ་དུ་གནས་པའི་ཀ་རའི་འདུས་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྫས་དང་ཚི་སྣ་ལྟ་བུའི་

ས་ཆུའི་སྙིང་པོ་ཞིག

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་

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།

ponzi scheme  com པོན་ཛིའི་ལོག་བྱུས། = ཉེན་འགན་ཆེ་བའི་མ་རྩ་འཛུགས་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་

བློ་སྟོབས་སྤེལ་ཆེད་དུ། མ་འཛུགས་བྱེད་པོའ་ིདངུལ་དེ་སྔར་གྱི་མ་འཛུགས་འཇོག་མཁན་ལ་སྤྲོད་

འཇལ་བྱེད་པའི་ཁེ་གཉེར་གྱི་བསླུ་བྲིད་མ་འཛུགས་ཤིག

poor rate  econ དབུལ་སྐོབ་ཁལ་འབབ།  = ཆོས་སྡེ་ཁག་གིས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་

དང་སྐྱོབ་གསོའ་ིཆེད་འགེལ་བའི་ཁྲལ་ཞིག

pop filter  mech སྒྲ་ཚགས། = གཞས་གཏོང་བའམ་སྐད་ཆ་འཆད་སྐབས་ཀྱི་དབུགས་འབྱིན་པའི་

སྒྲ་དང་བར་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལྟ་བུའི་དགོས་མེད་ཀྱི་སྒྲའི་རིགས་འགོག་པར་བྱེད་པའི་སྒྲ་སྐྱེད་ཁ་

པར་སྟེང་དུ་སྦྲགས་རྒྱུའི་ཕུབ་ལྟ་བུའི་འཚག་མ་ཞིག

pop music  mus པོབ་རོལ་དབངས།  = དྲན་གསོ་བ་དང་ཉན་སླ་བ། གློག་སྐུལ་གྱི་ཡོ་བྱད་སྒྲིག་

སྦྱོར་གྱིས་སྒྲ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་དེང་དུས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཤིག

pope  rel བ་ཆེན་པོབ།  = རོ་མན་ཁེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དང་། རོམ་གྱི་བི་

ཤོབ་བམ་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོ།
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popliteal fossa  anat སྒིད་ཁུག  = པུས་མོའ་ིརྒྱབ་ཕྱོགས་ཀོང་ཀོང་གི་རྣམ་པར་གནས་པའི་སྒིད་

ཁུག་གམ་བྱིན་ཁུག་ཀྱང་ཟེར་བ་དེའི་མིང༌།

popliteal lymph node  anat སྒིད་ཁུག་རྨེན་བུ།  = སབ་ཁུང་གི་ཚིལ་གསེབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆ་

ཚད་ཆུང་ཞིང་གྲངས་དྲུག་གམ་བདུན་ཡོད་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

popliteal vein  anat སབ་རྩ་ནག་པོ།  = སྒིད་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༌། སལ་གཞུང་རེངས་

ནས་ལྟག་དགྱེ་ཆགས་པ། དཔྱི་རྐེད་གཟེར་བ། མངལ་ཁྲག་འབྱམས་པ་བཅས་ལ་ཕན།

populace  soc མང་ཚོགས། = ས་ཁུལ་ལམ་གྲོང་སྡེ་ཞིག་གི་ནང་བཅའ་སྡོད་ཡུལ་མིའམ། སྡེ་

དཔོན་མི་དྲག་གི་གྲས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་མི་མང་དཀྱུས་མ།

popular  adm དགའ་མོས་ཆེ་བའི། གགས་ཅན།  = སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པའམ། སྡེ་ཁག ཡང་ན་མང་

མོས་ཀྱིས་དགའ་མོས་དང་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་པའི།

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

portable document format(PDF)  compt.sc པི་ཌི་ཨེཕ། སྤྱོད་བདེའི་ཡིག་སྒྲོམ། = 

ཀམ་པུ་ཊར་དང་། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཡིན་ཡང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཅིང་། 

པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིག་ཆའི་བཟོ་དབྱིབས་ཤིག

porter  trans དོས་པ།  = མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་དང་། གནམ་ཐང་། འགྲུལ་ཁང་སོགས་ལ་དོ་བོ་

དང་རྡོག་ཁྲེས་དབོར་མཁན།

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།

positron  chem པོ་སི་ཏོན།  = གློག་རྫས་དོ་ཡར་གནས་ཀྱང་གློག་རྡུལ་གྱི་ལྗིད་ཚད་གཅིག་

མཚུངས་ཡོད་པའི་ལྡོག་རྫས་ཀྱི་རྫས་རྡུལ་ཞིག

possession  pol བདག་དབང༌།	བདག་བཟུང༌།	 = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་

ཁྱོན་གྱི་མངའ་ཐང༌།

post meridian  astron,astrol ཕི་དོ།  = ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རྗེས་ཀྱི།

post mortem  law,med པུར་ཞིབ།	རོ་དཔད།	  = འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཐབས་སུ་གཤིན་པོའ་ིལུས་པོར་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

post war  his དམག་ཆེན་རེས་ཀི།  = བྱེ་བྲག་ཏུ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ་

རྗེས་ཐོན་པའམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག
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postage  comn ༡། སྦག	ཌཱཀ		= སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་སྐྱེལ་ལེན་བྱེད་པའི་

ལས་དོན།  ༢། སྦག་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།

postal ballot  adm ཡིག་ཟམ་འོས་ཤོག  = སྐྱེ་བོ་སོ་སོའ་ིའོས་ཤོག་སྦྲག་ཟམ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་

བའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས།

postal code  comn ཌཱཀ་ཁང་ཨང་རགས། སྦག་རགས། = ཡི་གེ་དབྱེ་སེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་

སྦྲག་ཡིག་ཁ་བྱང་གི་ཆ་ཤས་སུ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཨང་རྟགས་ཤིག

postdate  adm,acc ཚེས་གངས་ཕི་འགོད་བེད་པ།  = ཅེག་འཛིན་དང་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ད་

ལྟའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཕྱི་བའི་ཟླ་ཚེས་འགོད་པ།

poste restante  comn ཉར་སྦག = དོ་བདག་མ་ཡོང་བར་དུ་སྦྲག་ཡིག་འཇོག་ཉར་བྱེད་པའི་ལམ་

སྲོལ་ཞིག

poster  adm སྦྱར་ཡིག སྦྱར་རིས།  = ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེད་སྦྱར་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སམ། པར་སྐྲུན་

བྱེད་པའི་པར་རིས་ཆེན་པོའ་ིརིགས།

poster boy  pol མཚོན་བེད་བུ།  = རྩ་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་

སྐྱེས་པ་ཞིག

poster child  pol མཚོན་བེད་བིས་པ།  = རྩ་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་

མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་ཞིག

poster girl  pol མཚོན་བེད་བུ་མོ།  = རྩ་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་མཚོན་

པའི་བུད་མེད་ཅིག

postgraduate  edu ༡། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ།  = མཐོ་སློབ་ཁག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་གཉེར་བ།  ༢། གཙུག་

ལག་གོང་མའི། = ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་སློབ་ཐོན་རྗེས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་

དང་འབྲེལ་བའི།

posthumous  adm འདས་རེས་ཀི།	 འདས་རེས་སུ་འབྱུང་བའི།	 	 = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འདས་

གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི།

postnatal  xx བཙས་རེས་ཀི། = ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་རྗེས་ཐོག་གི་དུས་ཡུན་དང་འབྲེལ་བའི།

postpone  adm ཕིར་འགྱངས་བེད་པ། ཕི་བཤོལ་བེད་པ།  = ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་དུས་

ཚོད་དམ་ཟླ་ཚེས་རྗེས་མའི་བར་ཕྱི་འགྱངས་བྱེད་པ།

postponement  adm ཕིར་འགྱངས།	ཕིར་བཤོལ།	 = དུས་ཚོད་རྗེས་མའི་བར་ནར་འགྱངས་
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བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

postscript(ps)  edu,lit སླར་ཞུ།   = ཡི་གེ་དང་། འབྲི་རྩོམ། ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་རྫོགས་

མཚམས་སུ་ཁ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་ཟུར་བརྗོད། བསྡུས་ཡིག་ཏུ་་ (ps) ཞེས་འབྲི་སྲོལ་ཡོད།

potassium  chem	དུག་སེལ་དཀར་པོ།	པོ་ཊ་ཤི་ཡམ།		= ཤིན་ཏུ་རྣམ་འགྱུར་བཀྲ་བའི་ལྕགས་

རིགས་ཁམས་རྫས་སྔོ་སྐྱ་ཞིག

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་ཀི་ནུས་པ།  = ཕུང་གཟུགས་གང་ཞིག་ལ་རང་གི་གནས་

སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོད་པའི་ནུས་པ།

poultice  med ཚ་སྦྱར་རྨ་རས། = རྨ་དང་སྐྲངས་སྦོས་སོགས་འཇོམས་བྱེད་དུ་དཀྲི་བར་བྱ་བའི་རྨ་

རས་ཚ་བོ།

poverty  soc དབུལ་ཕོངས།	ཉམ་ཐག	  = ཟས་གོས་གནས་མལ་ལྟ་བུའི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་

སྐོང་བའི་དངུལ་འདང་ངེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས།

power  phys  ༡། 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། math ༢། ཐེངས་གངས།  = 

ཞབས་གྲངས་ཤིག་རང་སྒྱུར་ཐེངས་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་པའི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།

power brake  mech ནུས་འགོག = སྲུབ་མདའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་བརྒྱུད་འགོག་གི་

སི་ལེན་ཌར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་འགོག་ཅིག

power elite  adm དབང་ལྡན་མི་དག  = སྲིད་དནོ་དང་དཔལ་འབོྱར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དབང་

ཤུགས་ཆེ་ཞིང་། གཞན་ལ་གནནོ་ཤུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་སྤྲདོ་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་བའོི་ཚན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག

power nap  xx	བ་གཉིད།	གཉིད་ཐུང་།	 = ཉིན་མོའ་ིདུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་གཉིད།

power of the purse  com ནོར་དབང་། = སྡེ་ཁག་གཅིག་གིས་སྡེ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་མ་དངུལ་

བཀག་པའམ། ཡང་ན་མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་བའི་སོ་ནས་བྱེད་

སོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ།

power seat  mech གློག་གི་རྐུབ་སྟེགས། = མོ་ཊའི་ཁ་ལོ་བ་དང་འགྲུལ་པ་སྡོད་སའི་རྐུབ་སྟེགས་

ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་གློག་འཕྲུལ་ལ་མཐུད་ཡོད་པའི་གློག་སོ་ཞིག་གིས་མཐོ་དམའ་དང་རྒྱབ་མདུན་གང་

དུའང་རང་འདོད་ལྟར་འཇོག་ཆོག་པ་ཞིག
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power steering  mech ཤེད་ཤུགས་ཁ་སྒྱུར་འཁོར་ལོ། = གཤེར་ཤུགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་བཀོལ་

སྤྱོད་ཀྱིས་ཁ་ལོ་བས་མོ་ཊའི་ཁ་གཅུ་བའི་རྩོལ་བ་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་ཁ་ལོ་གཅུ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག

power point  compt.sc གློག་སྟོན་བརྙན་རིས།  = བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྟོན་

རྒྱུར་བཟོས་པའི་དུམ་མཚམས་ཅན་གྱི་གོ་རྟོགས་གནས་ཚུལ་གསལ་བའི་མཉེན་ཆས་ཤིག

practical  adm ལག་ལེན་གྱི།  = འཆར་སྣང་ངམ་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ལག་བསྟར་

དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ། ཉམས་མྱོང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག

pragmatic  *	དོན་དངོས་ཀི།	ཁ་ཐོག་ལག་བཞག		= འཆར་སྣང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་

དང་ལག་ལེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་བྱ་གཞག་རིགས་སྒྲུབ་པ།

prank  soc ༡། ཐལ་ཆེའི་ཀུ་རེ།  = དགོད་བྲོ་དང་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་རྩེ་བའི་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་

གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རྩེད་མོའམ་འཁྲབ་ཚན།  ༢། མཆོར་ངོམ་བེད་པ། = ངོམ་སོའ་ིཚུལ་དུ་གྱོས་ཆས་

སོགས་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ།

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།

preamble  law,lit སྔོན་གླེང༌།  ༡། ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གམ། རྩ་ཁྲིམས་ཤིག་གི་དགོས་དམིགས་

འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག ༢། རྩོམ་གཞུང་དང་། དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་དངོས་

གཞིའི་སྔོན་དུ་བྲིས་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལྟ་བུའི་ཆ་ཤས།

preaudit  acc སྔོན་ཚུད་རྩིས་ཞིབ། སྔོན་བཤེར།	= དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་མཐའ་མའི་

རྩིས་རྒྱག་མ་ཟིན་གོང་དུ་བྱས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར།

precaution  adm དྭོགས་ཟོན། = ཉེན་ཁའམ། དཀའ་རྙོག་སྔོན་འགོག་གམ་གཡོལ་ཐབས་སུ་སྔོན་

ཚུད་ནས་སྤེལ་བའི་བྱ་གཞག

precedence  adm	བྱུང་དཔེ།	སྔོན་བྱུང༌།	མིག་ལོས།	 = 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

precession  astro རྒྱུན་འཁོར། = གཟའ་སྐར་ལྟ་བུའི་རང་འཁོར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕུང་གཟུགས་

ཤིག་གི་རྒྱུན་འཁོར་འགུལ་སྐྱོད་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་རང་འཁོར་གྱི་ཚངས་ཐིག་གིས་སྙུང་

གཟུགས་ཤིག་གི་དབྱིབས་གཟུགས་གཏོད་བཞིན་ཡོད།

precincts  archit ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག = ས་ཆའམ་ཁང་པ་ཞིག་གི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ས་ཁུལ་རྩིག་པས་
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སྐོར་བ་ཞིག

precis  lit བསྡུས་དོན། = གལ་ཆེའི་གནད་དོན་རྣམས་བསྡུས་པོའ་ིསོ་ནས་བསྟན་པའི་འབྲི་རྩོམ་

མམ་ཡིག་གཞི་ཞིག

preclude  adm འགོག་རྐེན་བཟོ་བ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ལས་དོན་བརྩམ་རྒྱུ་བཀག་འགོག་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ལས་དོན་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ།

preconception  edu,psycho སྔོན་ཚུད་ཀི་བསམ་བོ། སྔོན་བསམ། = སྔོན་ཚུད་ནས་བློའ་ིནང་

བསྐྲུན་པའི་བསམ་ཚུལ་ལམ་འཆར་སོ།

precondition  adm སྔོན་འགོའ་ིཆ་རྐེན།  = གནད་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མ་བརྩམ་མ་འབྱུང་གོང་

དུ་ཁས་ལེན་མོས་མཐུན་ནམ། ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཆ།

predecease  xx སྔ་རོལ་དུ་འཆི་བ། སྔོན་དུ་འཆི་བ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་སྔ་རོལ་དུ་འཆི་བ།

predecessor  adm ༡། ལས་འཛིན་སྔོན་མ། ལས་འཛིན་གོང་མ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་གོང་དུ་

ལས་ཀའམ། གོ་གནས་དེ་འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག math ༢། སྔོན་གངས།  = སྤྲད་ཟིན་པའི་

གྲངས་ཤིག་གི་གོང་མའི་གྲངས་ཏེ། སྤྲད་ཟིན་པའི་གྲངས་དེ་ལས་ ༡ གིས་ཆུང་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།  

༣ གྱི་སྔོན་མའམ། ཡང་ན་ ༣ གྱི་སྔོན་གྲངས་ནི་ ༢ དང་། ༡༥ ཡི་སྔོན་གྲངས་ནི་ ༡༤ རེད་ལྟ་བུ།

predominant  adm ཤུགས་ཆེ་བའི། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་ཤུགས་རྐྱེན་དང་། དབང་ཚད། ནུས་པ་

སོགས་ཆེ་བ་ལྡན་པའི།

preface  lit གླེང་བརོད།  = 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།

prefecture  geog ས་ཁུལ།  = དཔོན་རིགས་དམིགས་བསལ་ཞིག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་

གྲོང་ཚོའམ། ཡང་ན་རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་བཞུགས་གནས་གང་རུང་ལ་སྤྱོད་པའི་བརྡ་

ཆད་ཅིག

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༌།

preferential tariff  adm ཤོ་གམ་གུ་ཡང་།  = རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་

ཁྲལ་འབབ་དམའ་བོའམ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་སྤྲོད་པའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག

prefix  ling ༡།	སྔོན་སྦྱོར།	ཉེ་བསྒྱུར།	  = རང་ཉིད་རྐྱང་པའི་དོན་སྟོན་མི་ནུས་ཤིང་། མིང་ཚིག་

གཞན་གྱི་སྔོན་དུ་སྦྱོར་བའི་ཚེ། མིང་ཚིག་དེའི་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་ཅིག  

༢། ཐོབ་ཚིག = གང་ཟག་གི་མིང་གི་སྔོན་དུ་དགོད་རྒྱུའི་ཐོབ་གོ་ས་དང་རུས་མིང་སོགས།

pregnancy sickness    = morning sickness ལ་ལྟོས།
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prehistoric  his ལོ་རྒྱུས་གོང་གི།  =  ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་མ་བཀོད་གོང་གི་དུས་སྐབས་དང་

འབྲེལ་བའི།

prejudice  psycho འཁོན་སེམས།	ཕོགས་ལྷུང༌།	 = རིགས་རྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་མི་

ལ་སྡང་སེམས་འཛིན་པའམ་མི་དགའ་བར་བྱེད་པ།

preliminary  adm སྔོན་འགོ།  = ལས་དོན་དངོས་གཞིའི་གོང་དུ་གྲ་སྒྲིག་གི་ཚུལ་དུ་བྱེད་དགོས་

པའི་བྱ་བ།

preliminary estimate  ༡། econ རོབ་རྩིས་ཕི་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་འགོའ་ི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་སོའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འགྱུར་བ་འགྲོ་ངེས་ཡིན།

premiership  pol སིད་བོན་དུས་ཡུན།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་སྲིད་བློན་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན།

premises  adm ས་ཁང་ཁོར་ཡུག  = དམིགས་བསལ་ཀམ་པ་ཎིའམ། སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་

གིས་དབང་བའི་ཁང་པ་ས་ཞིང་སོགས།

premium  ins,com ༡། འགན་བཅོལ་དངུལ་འབབ།  = ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གི་ཆེད་དུ་ཐེངས་

རེའམ་དུམ་བུ་མང་པོར་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་འབོར།  ༢། འཕར་འབབ།   = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གླ་

ཆ་དང་། རིན་གོང་། ཁྱོན་འབོར་གཞན་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཕར་མ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར།

premium bond  com,econ འཕར་འབབ་གན་འཛིན། = སྐྱེད་ཀ་མེད་ཀྱང་དུས་དུས་སུ་ཐོབ་

རེ་ཡོད་པའི་གཞུང་བཅོལ་དངུལ་འབབ།

preoccupation  psycho ༡། སྔོན་བཟུང་། =  སྔོན་ཚུད་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གནས་སྟངས་

སམ་བྱ་གཞག  ༢། གཅིག་ཏུ་བརྣག་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་ལ་ཡུན་རིང་ངམ་རྒྱུན་

མར་མནོ་བསམ་གཏོང་བའི་གནས་སྐབས།

prepaid  com སྔ་འདོན་སྤྲད་པའི། = སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲད་ཟིན་པའི་བུན་སྐྱེད་དང་བདལ་གླ་ལྟ་བུ།

prepone  adm སྔ་སྣུར་བེད་པ།  = ལས་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལས་དུས་ཚོད་

དམ་ཟླ་ཚེས་སྔ་རུ་གཏོང་བ།

preposterous  adm ཁུངས་ལུང་མེད་པ།  = རྒྱུ་མཚན་མེད་པའམ་གཞུང་ལུགས་དང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕྱིན་པ།

prequel  theatr སྔོན་འགོའ་ིཚན་པ།  = སྒྲུང་ངམ་གློག་བརྙན་ཞིག་གི་དངོས་སུ་ཡོད་བཞིན་པའི་



542prerequisite

གནས་སྟངས་གང་ཞིག་གི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་བརྗོད་པའི་ཚན་པའམ་ལེའུ།

prerequisite  adm སྔོན་འགོའ་ིདགོས་མཁོ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་སམ་ཆ་རྐྱེན་ཞིག

prerogative  adm རང་ཆས་ཀི་ཁེ་དབང༌།  = རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱ་གཞག་

གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།

presbyopia  xx རྒས་མིག = ན་ཚོད་རྒས་སྐབས་ཉེ་རྒྱང་གཉིས་ལས་རྒྱང་མིག་གསལ་བར་འགྱུར་

བའི་གནས་སྐབས།

prescript  law ཁིམས་ཡིག = གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།

prescription  adm,med ༡། དུས་བཅད་བདག་ཐོབ། དུས་བཅད་བདག་དབང་།    = དུས་

ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་ཟམ་མ་ཆད་པར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཁར་དབང་གི་

བདག་དབང་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ།  ༢། སན་ཡིག = སྨན་པས་རྒྱུན་ལྡན་ནད་པར་སྨན་བཟའ་

སྟངས་དང་། ནད་བཅོས་ཐབས་བྱ་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡི་གེ།

preservation  adm གཅེས་ཉར། = གང་ཞིག་བདག་ཉར་དམ་དོན་བྱེད་ཚུལ།

president-elect  adm བདམས་ཐོན་སིད་འཛིན།  = སྲིད་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡང་

ལས་འཁུར་མ་བླངས་པའི་སྲིད་འཛིན།

press communiqué  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

press gallery  jrn གསར་འགོད་ར་བ། = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཁྲིམས་

ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པའི་ས་ཁུལ།

press gang  mil བཙན་སྐུལ་དཔུང་སྡེ། = སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་དམག་ཞབས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་

བཙན་འདེད་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་དཔུང་སྡེ་ཁག

presstitude  pol གནས་ཚུལ་རྫུན་སྒྲིག  = ཚོང་བདག་ཕྱུག་རིགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་ཆེད་དུ། གནས་ཚུལ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་མཁན་གསར་འགོད་པའམ་

བརྒྱུད་ལམ།

pressure  phys གནོན་ཤུགས།  = རྩི་གཞིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གཅིག་གི་སྟེང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབབ་པའི་



543 prima facie case

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་གགས།	ཆེ་མཐོང།	 = བྱ་གཞག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བས་མི་རྣམས་ཀྱིས་གུས་བརྩི་

དང་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་པ།

pretext  adm ཁག་འདོགས། = དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྦ་ཐབས་སུ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་

ཡོད་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རྫུས་མ་བགྲང་ཚུལ།

prevention  adm,pol སྔོན་འགོག = སྔོན་ཚུད་ནས་སྡུག་པོ་མི་འབྱུང་བར་འགོག་སྡོམ་བྱེད་ཚུལ།

preventive measures  adm,pol སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ། = སྔོན་ཚུད་ནས་ན་ཚ་དང་སྐྱོན་

ཆ་ལྟ་བུ་མི་ཡོང་བར་འགོག་སྡོམ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

previous question  pol སྔོན་ལྷག་གོས་འཆར། = གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་མཚམས་འཇོག་

གིས་གཙང་ཐག་མ་ཆོད་པའི་དོན་གནད་དེ་ལ་འཕྲལ་དུ་འོས་ཤོག་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་

དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཞིག

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།

priest  rel ཡེ་ཤུའི་མཆོད་དཔོན།  = ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གསེས་གང་རུང་གི་ཆོ་གའི་

ལས་དོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། འགན་འཁྲིའི་གོ་གནས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

priest patron relationship  rel མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ།  = མཆོད་གནས་བླ་མ་དང་ཡོན་

བདག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།

prima donna  mus གཞས་མ་གཙོ་བོ། = ཟློས་གར་དང་། མཉམ་སྡེབ་གླུ་དབྱངས་སྒྲིག་འཛུགས་

སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཙོ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སམ་སྣེ་ཁྲིད་གཞས་མ།

prima facie  adm,law དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་། = ཐོག་མར་མཐོང་བ་དང་གོ་ཐོས་བྱུང་བའི་

སྐབས་སུ་བདེན་པར་སྣང་ཚུལ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི། 

prima facie case  law དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་གྱོད་གཞི། = ཐོག་མའི་མཐོང་ཐོས་གཞིར་བཟུང་

དཔང་རྟགས་ཀྱི་སོ་ནས་བཙུགས་པའི་གྱོད་གཞི།
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prima facie evidence  law དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་དཔང་རགས། = ཞུ་གཏུག་དང་དཔང་

རྟགས་སོགས་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་མ་བྱས་བར་དུ། བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་

འཇོག་དགོས་པའམ། ཡང་ན་བདེན་པར་ངོས་ལེན་ཐོབ་པར་འདང་ངེས་ཀྱི་བདེན་རྟགས།

primal glow  phys གདོད་འཚེར། = སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་ཟློས་ཕྱོད་ཧརྫ་ 

༣྾༡༠༨ ནས་ ༣྾༡༠༡༡ ཡིན་པའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཟེར། འགྱེད་འཕྲོ་འདི་ནི་སྣང་སྲིད་

རིག་པའི་ནང་དམར་སྤོས་འགྱེད་འཕྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་གས་ཐོར་ཆེན་པོ་རང་ལས་བྱུང་བར་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

primary  election  pol སྔོན་འགོའ་ི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།

primary crash sensor  mech གདོང་ཐུག་ཚོར་ཆས་ལེ་བ། = བརྡབ་སྐྱོན་གྱི་གནས་སྐབས་

སུ་སྐྱོབ་བྱེད་ཚོར་ཆས་ལ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་གཏོང་འབོྱར་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་

པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

primary school  edu གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། = ཐོག་མའི་ལོ་བཞི་ནས་བརྒྱད་བར་གྱི་གཞི་རིམ་སློབ་

སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་སའི་སློབ་གྲྭ།

prime meridian  geog ཐོག་མའི་གཞུང་ཐིག དཀིལ་ཐིག = སའི་གོ་ལའི་དཔེ་དབྱིབས་སྟེང་

གི་གྲངས་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཡིན་པའི་གཞུང་ཐིག

prime minister  pol སིད་བོན།  = རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་མི་མང་ཚོས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་

སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད།

prime number  math རྒྱུ་གངས།  = རང་བྱུང་གྲངས་ཤིག་གི་བགོད་གྲངས་ ༡ དང་གྲངས་ཀ་

རང་ཉིད་ལས་མེད་པའི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།

primogeniture  soc,ca བུ་རྒན་ལམ་ལུགས། = བུ་རྒྱུད་རྒན་ཤོས་ལ་ཁར་དབང་བདག་པའི་རྩ་

འཛིན་ལམ་ལུགས།

principal  econ,com མ་དངུལ།  = སྐྱེད་ཀའམ་ཁེ་འབབ་ཐོབ་སྐལ་མ་ཐེ་བའི་གཡར་དངུལ་ལམ་

མ་འཛུགས་དངུལ་འབོར་ལ་ཟེར།

principal axis  phys རྩ་ཐིག = དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་འགུག་ཆའི་ལྟེ་དབུས་བརྒྱུད་པའི་ཐིག

print media  prn པར་སྐྲུན་བརྒྱུད་ལམ།  = གསར་ཤོག་དང་བརྙན་དེབ་འདོན་སྤེལ་གྱི་སོ་ནས་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སྤྱི་མིང་།

printer  prn པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར།  = ཀམ་པུ་ཊར་ལ་མཐུད་དེ་ཤོག་བུའི་སྟེང་ཡིག་ཆ་སོགས་
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དཔར་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

printing  prn པར་སྐྲུན།  = དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་ཤོག་སོགས་པར་སྐྲུན་གྱི་ལས་རིགས།

printing press  prn ༡། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས།  =  དུས་དེབ་དང་། ཚགས་ཤོག དེབ་རིགས་

སོགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས། ༢། པར་ཁང་།  = དུས་དེབ་སོགས་པར་རྒྱག་

སའི་ཁང་པ།

printout  prn པར་བཏོན།  = ཀམ་པུ་ཊར་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་

ཡིག་རིགས་ཤིག

priority  adm,pol གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་། = གཞན་གྱི་སྔ་རོལ་དུ་ངེས་པར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་

པའི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་དོན།

prism  phys ༡། འཇའ་ཤེལ་དབིབས།  = 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། math༢། གྲུ་ཀ = གལ་ཏེ་

ངོས་མང་གཟུགས་ཤིག་གི་ངོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་དག་ཉེ་འབྲེལ་

ངོས་གཉིས་རེའི་སྣོལ་ཐིག་ཕན་ཚུན་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་ངོས་མང་གཟུགས་ལ་གྲུ་ཀ་

ཞེས་ཟེར།

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་སར།  = དམིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའམ། དམག་གི་

བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བྱེད་སའི་སྡོད་སར།

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 ལ་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

privacy  xx ༡། དབེན་ཆ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ། ཡང་ན་བར་ཆད་གཏོང་ས་

མེད་སར་ལོགས་སུ་གནས་པའི་རང་བཞིན།  ༢། གསང་རྒྱ། = གསང་བའི་རང་བཞིན།
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privacy settings  comn གསང་དོན་སྒྲིག་འགོད།  = སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་དྲྭ་ཚིགས་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་

འཚོལ་ཆས། མཉེན་ཆས་ཆ་ཤས་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སུ་ཞིག་གི་ལྟ་ཆོག་མིན་སྐོར་རང་ཉིད་

ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན།

private bill  adm,parl སེར་གྱི་གོས་འཆར། = སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་སེར་

ཞིག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ཁྲིམས་འཆར།

private school  edu སེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། = གཞུང་གི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར་སེར་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག་གིས་རྩ་འཛུགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ།

private sector  com སེར་གཉེར་སྡེ་ཁག  = ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་མེད་

པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ཤས།

privateer  mil སེར་བདག་དམག་གྲུ། = དགྲ་ཟླའི་ཚོང་གྲུ་སོགས་ལ་རྒོལ་བརྡུང་བྱེད་ཆོག་པའི་

བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་སེར་གྱི་དམག་གྲུ།

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 forma  adm,edu གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

གསལ་སྟོན་ཆེད་སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་བགྱིས་པའི་ཡིག་ཆ།

pro forma invoice  com བརྫངས་ཐོ། = དངོས་ཟོག་ཉོ་མཁན་དེར་ཟོག་སྤྲོད་ལེན་མ་བྱས་པའི་

སྔོན་དུ་གཏོང་བའི་དངོས་པོའ་ིངོ་གྲངས་གསལ་བའི་ཐོབ་ཁྲ།

pro rata  adm ཐོབ་ཆ་གཞིར་བཟུང༌།  = གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་གྱི།

pro tempore  adm སྔ་འཕྲོས། = གནས་སྐབས་རིང་སྟེ། གཏན་འཇགས་མ་ཡིན་པ།

pro tempore appointment  adm སྔ་འཕྲོས་བསྐོ་གཞག = ལས་སྣེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་

དུ་སྔ་འཕྲོས་རིང་བདམས་ཐོན་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

probability  xx སིད་རུང་།	འབྱུང་རུང་།	= གནད་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་

སྟངས།

probation  adm ཚོད་ལ། = དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ལྟ་བུའི་ལས་སྣེར་གསར་ཞུགས་སྐབས། རང་

ཉིད་ལས་དོན་དེའི་ཐོག་རན་འཚམས་འོས་མིན་ཉམས་ཚོད་དང་། ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས།

probationer  adm ཚོད་ལའི་མི། = གསར་བསྐོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ།

probe  adm,med ༡། རྩད་ཞིབ།  =  དྲི་བ་མང་པོ་བཏང་ནས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རྟོགས་ཐབས་

བྱེད་ཚུལ།  ༢། ཐུར་མ། = སྨན་པས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོའ་ིནང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་བེད་

སྤྱད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སྲབ་ལ་རིང་བ་ཞིག
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procedure  adm ༡། བརྒྱུད་རིམ།  =  གང་ཞིག་འཛོལ་མེད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག ༢། བེད་

སྟངས། བེད་ལུགས། = གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན། 

proceeds  com ཡོང་འབབ།  = ཚོང་ལས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་དང༌། ཚོང་སྒྱུར། མ་འཛུགས་

སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་འབབ།

process  adm ༡། བ་རིམ།  =  དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བྱེད་སོའ་ི

རིམ་པ་རྣམ་གྲངས།  ༢། བརྒྱུད་རིམ། = འགྱུར་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ནང་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་

རིམ་པ།

procession  adm སེར་སྦེངས། =  མང་ཚོགས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ནམ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སོའ་ིཆ་

ཤས་སུ་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བང་བསྒྲིགས་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིགྲལ་སྟར།

proclamation  adm,pol སྤྱི་བསྒྲགས།	བཀའ་སྒྲོག	=  མང་ཚོགས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ཡོངས་

ཁྱབ་ཀྱི་སོ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།

proctor  edu ༡། ཡིག་རྒྱུགས་ལ་རོག་པ།  =  ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

མཁན། ༢། ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པ།  = སློབ་གྲྭའམ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་ལ་སློབ་ཕྲུག་

སྤྱི་དམངས་སྡོད་ཁང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན།

procumbent  bot སར་ཉལ།  = སྡོང་པོ་དངོས་གསལ་མེད་པར་ཡལ་ག་སར་ཉལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་

བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

procure  xx ༡། མཁོ་སྒྲུབ་བེད་པ།	འབད་པས་སྒྲུབ་པ།	  = དམིགས་བསལ་འབད་རྩོལ་བྱས་

པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འཐོབ་པར་བྱེད་པ། ༢། གསང་ཐག་འཐེན་པ། =  སྐྱེ་བོ་གཞན་

ལ་སྨད་ཚོང་མ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

procurement  adm མཁོ་སྒྲུབ། = དམིགས་བསལ་སྲིད་གཞུང་ངམ། སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཆེད་

དུ་དགོས་མཁོ་གང་ཞིག་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

producer  theatr བཟོ་སྐྲུན་པ། = གློག་བརྙན་དང་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན། དེ་མིན་ལྟད་

མོའ་ིལས་དོན་རིགས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་དངུལ་གྲོན་དང་ལས་བྱེད། གཞན་ཡང་སྒྱུ་རྩལ་མིན་པའི་

རྣམ་པའི་རིགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་མཁན།

product  com བསྒྱུར་ཐོབ།  = སྒྱུར་བྱེད་གྲངས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བྱའི་གྲངས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོབ་

གྲངས་ཟེར།

profession  adm,edu ལས་རིགས།	ཆེད་ལས། = དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ནུས་རྩལ། 

ཚད་མཐོའ་ིཤེས་ཡོན་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིགས་ཤིག

professional  edu ༡། ཆེད་ལས་པ།  =  དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ནུས་རྩལ། ཚད་
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མཐོའ་ིཤེས་ཡོན་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིགས་ལྡན་མཁན་གྱི་གང་ཟག  ༢། ཆེད་ལས་

ཀི། = དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ནམ། སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིགས་དང་

འབྲེལ་བའི།

professionalism  edu ཆེད་ལས་ཀི་བང་པ།	ཆེད་ལས་ཀི་རང་བཞིན། = ནུས་རྩལ་ཅན་

དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས།

professor  edu སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་

གྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག

proficient  xx བང་ཆུབ་པའི། = གང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ནུས་རྩལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་མཐོ་བོར་

ལྡན་པའི།

profile  xx ༡། གཞོགས་སྣང་།  =  སྐྱེ་བོའ་ིངོ་གདོང་གི་གཞོགས་ངོས་ཀྱི་དབྱིབས།  ༢། ངོ་སྤྲོད་

སྙིང་བསྡུས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་མི་ཚེ་དང་། ལས་ཀ  གཤིས་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུང་

ངུ་ཞིག

profit  econ,com ཁེ།  = རྒྱུ་དངོས་སོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་འཕར་མའམ། ཡང་ན་རྒྱུ་དངོས་སོགས་ཀྱི་

མ་གནས་ལས་ཕྱིར་བཙོང་རིན་གོང་མཐོ་བ་ཡོད་ན། དེའི་བར་ཁྱད་ལ་ཁེ་ཟེར།

profit margin  com ཁེ་འབབ་བར་ཁྱད། = ཁྱོན་བསྡོམས་ཡོང་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་གཙང་ཁེའི་

བརྒྱ་ཆ།

profit sharing  com ཁེ་འབབ་ཆ་བགོས་(ལམ་ལུགས།)= ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་དང་། ལས་མིའི་

དབར་ཁེ་འབབ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་སྲོལ།

profiteer  com  འབེལ་ཉོ་དཀོན་ཚོང་བ། = དངོས་ཟོག་དཀོན་རིགས་རྣམས་ལ་རིན་གོང་ཚོད་

མེད་བརྒྱབ་སྟེ། དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁེ་བཟང་ལེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག

progenitor  ca,his ༡། མེས་པོ།  = ཤ་ཁྲག་གི་སྐྱེ་ཁམས་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་

མི་རབས་གོང་མ།    ༢། སོལ་འབེད། = ཆོས་ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལྟ་བུ་ཐོག་མར་

གསར་དུ་གཏོད་པའམ་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

progeny  ca,his རིགས་རྒྱུད་ཕི་མ། ཕི་རྒྱུད། =  མི་དང་། སྲོག་ཆགས། རྩི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་

རྗེས་མའམ་བུ་རྒྱུད།

prognosis  med སྔར་ཚུལ། =  ནད་གཞི་ཞིག་གི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འཕེལ་རིམ་དང་། དྲག་སྐྱེད་

ཐུབ་མིན་ཐད་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའི་སྔོན་དཔག་ཅིག

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་
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འཕྲིན་དང༌། བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་བུའི་ལས་རིམ་རེའུ་མིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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།

progress report  edu གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཐོ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་

ཞིག་གམ། ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་ཞིག་གི་འཕེལ་རིམ་འགོད་པའི་ཡིག་ཆ།

prohibition party  pol ཆང་འགོག་ཚོགས་པ། = མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ་ཆང་དང་། ཨ་རག་

རིགས་ཉོ་ཚོང་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༩ ལོར་ཨ་

རིར་རྩ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག

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་སོའམ་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 སྒོགས་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

projector  mech	བརྙན་སྟོན།	བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས།	= སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་གི་གཟུགས་བརྙན་རིས་

ཡོལ་རས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

proletarianize  econ,pol འབོར་མེད་གལ་རིམ་དུ་སྒྱུར་བ།  = དཔལ་འབྱོར་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་ཐབས་བྱེད་པ།

proletariat  pol,soc ༡། འབོར་མེད་གལ་རིམ། ངལ་རྩོལ་མི་མང་།  =  དམིགས་བསལ་རང་

ཉིད་ལ་རྒྱུ་ནོར་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ངལ་རྩོལ་གླ་ཆས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དམངས་

དཀྱུས་མའི་གྲལ་རིམ། ༢། གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས། = མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་

འབྱོར་གྱི་གྲལ་རིམ་དབྱེ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནང་གི་གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས་ཤིག

proliferate  xx འཕེལ་སྐེད་མྱུར་དུ་གཏོང་བ། = གྲངས་དང་ཁྱོན་འབོར་སོགས་མྱུར་པོར་ཁྱབ་

གདལ་ལམ་འཕེལ་སྐྱེད་གཏོང་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ།
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prolific  com ཐོན་འབབ་ཆེ་བའི། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་གྲངས་འབོར་ཕོན་ཆེན་བཟོ་འདོན་

བྱེད་པའི།

prolix  lit ཚིག་ལྷག་མང་བའི། = འབྲི་རྩོམ་དང་། གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་ནང་དགོས་མེད་ཚིག་

ཚོགས་མང་སྐྱོན་གྱིས་བཀླག་རྒྱུ་དང་ཉན་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཉོབ་གཞིར་གྱུར་པའི།

prolixity  lit ཚིག་ལྷག་མང་བའི་རང་བཞིན། = འབྲི་རྩོམ་སོགས་ཀྱི་ནང་དགོས་མེད་ཚིག་

ཚོགས་སྤྱོད་དྲགས་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

prologue  lit སྔོན་གཏམ། = འཁྲབ་གཞུང་དང་། དཔེ་དེབ། གློག་བརྙན་སོགས་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ་དང་ཚིགས་བཅད་སོགས།

prolong  adm ཡུན་སིང་བ།  = གང་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བའམ་སྣོར་བ།

promenade  xx སྤྲོ་ལམ། = དམིགས་བསལ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་སོགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་འཆམ་བྱེད་སའི་ལམ་ཕྲན།

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།

promulgate  adm ༡། ཁྱབ་སྤེལ་དུ་གཏོང་བ།  = མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་གྲུབ་

སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ། ༢། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བེད་པ།  = ཡོངས་གྲགས་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

pronoun  lit,lang མིང་ཚབ།  = མིང་གི་ཚབ་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཚིག

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་སོའ་ི

སྲིད་བྱུས་དང༌། ལྟ་གྲུབ། གནད་དོན་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་འདོན་གནང་མཛད་པའི་གནས་

ཚུལ།  ༢། jrn དིལ་བསྒྲགས།  = འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སོ་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 སྐེ་འཕེལ་བེད་པ།  = རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་
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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།

propensity  psycho,phil བག་ཆགས། ལྷན་གོམས།  =  ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མོས་པའམ་རང་གཤིས།

proper fraction  math གངས་ཆ་ཡང་དག  = བུ་ཆ་ལས་མ་ཆ་ཆེ་བའི་གྲངས་ཆ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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་དཔ་ཁལ།  = 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།

proportion  math སྡུར་ཕྲེང་།  = འབོར་བཞིའི་འབྲལ་བ་སྟེ། འབོར་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་དང་

ལྷག་མ་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་འབོར་བཞི་པོ་དེས་སྡུར་ཕྲེང་གྲུབ་བོ།

proposal  adm གོས་འཆར།  = དམིགས་བསལ་ལུགས་མཐུན་ནམ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་

གྲོས་བསྡུར་ཡོང་ཆེད་དུ་སྙན་འབུལ་ཞུས་པའི་བསམ་འཆར་རམ་བསམ་འདུན།

proprietor  econ སྦྱིན་བདག = དམིགས་བསལ་ཚོང་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་བདག་པོ།

propriety  psycho	ཚུལ་ལྡན།	ཚུལ་མཐུན།	= མ་ནོར་བའམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་
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བྱ་སྤྱོད།

prorogue  adm ༡། ཚོགས་མཚམས་འཇོག་པ།  = གྲོས་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་མ་བྱས་པར་ཚོགས་དུས་

བར་མཚམས་འཇོག་པ། ༢།  ཕི་བཤོལ་བེད་པ། = ཟླ་ཚེས་སམ་ཚོགས་འདུ་རྗེས་མའི་བར་ནར་

འགྱངས་སུ་འཇོག་པ།

pros and cons  adm མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས།	དགེ་སྐོན།	ཕན་གནོད།	= དགེ་

མཚན་དང་འགལ་རྐྱེན། གང་ཞིག་ལ་ཕྱོགས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཁ་གཏད།

prose  lit ཚིག་ལྷུག  = རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པར་མ་བཅད་པའི་ལྷུག་མ།

prosecution  law,adm ༡། ཁིམས་གཏུག = ཁྲིམས་ཁང་ནང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནག་ཅན་ཡིན་པར་

ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། ༢།  རྒྱུན་འཁྱོངས་ལག་བསྟར། = ལས་དོན་ནམ་བྱེད་སོ་

ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཇུག་སྐྱོང་མཐའ་སྐྱེལ་མ་བྱས་བར་དུ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྲིང་བྱེད་ཚུལ།

prosodist  lit,ling སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པ། = དམིགས་བསལ་སྡེབ་སྦྱོར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་

མཁས་པའི་གང་ཟག

prosody  lit,ling སྡེབ་སྦྱོར། = རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། ཚིགས་བཅད་རྩོམ་

ལུགས་སོགས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་དང་། ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེའི་ལྕི་ཡང་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཚུལ་གྱི་

གཞུང་ཞིག

prospect  mine རེ་འཚོལ་བེད་པ། = ས་འོག་གམ་ས་སྟེང་དུ་གསེར་དང་། གཏེར་སྣུམ། རིན་ཐང་

ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་རིགས་བསྔོག་བཤེར་བྱེད་པ།

prospectus  adm,edu ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ། = སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཁེ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་

བའི་ལས་རིམ་དང་། བྱེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ།

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་སོྣན་བྱས་ཏེ་སླ་

རུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཕོ་ཡི་རྨེན་བུ་ཞིག

protagonist  theatr འདེན་པ། = སྒྲུང་ངམ་ཟློས་གར་འཁྲབ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་འཁྲབ་མི་གཙོ་བོ།

protectionism  pol རང་སྲུང་རིང་ལུགས།  = ནང་འདྲེན་དངོས་ཟོག་ལ་ཤོ་ཁྲལ་བཀལ་ཏེ། རྒྱལ་

ནང་གི་ཚོང་ཟོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།

protective tariff  econ ནང་སྲུང་ཤོ་སམ།  = རྒྱལ་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་་སྲ་བརྟན་གཏོང་ཆེད་

ནང་འདྲེན་བྱེད་པའི་དངོས་ཟོག་རྣམས་ལ་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ་འབབ།

protectorate  pol སྲུང་སྐོབ་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་



553 proverb

སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་པའི་མངའ་ཁོངས་ཤིག

protein  biol སྤྲི་དཀར། = སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་དང་གཉན་སྲིན་གྱི་ཕྱི་གཟུགས་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྐྱེ་

འཕེལ་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་སྦྲེལ་དུ་གནས་པའི་ཨ་མི་ནོ་སྐྱུར་རྫས་ལས་གྲུབ་

པའི་ཟླུམ་དབྱིབས་སམ། རྩ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་བཀོད་དབྱིབས་ལྡན་པའི་རྙོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་

རྒྱུ་རྫས་ཤིག

protest  * ངོ་རྒོལ།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་རྔམ་སྟནོ་ནམ་བྱ་སྤྱདོ་གཞན་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་ཐགོ་ནས་

གནད་དནོ་གང་ཞིག་ཐད་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆེའམ། ཡང་ན་ངསོ་ལེན་མེད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཚུལ།

protestant  rel ཡེ་ཤུ་གསར་མ། = པོབ་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་དང་། རོ་མན་ཀེ་ཐོ་ལིག་གི་གཞི་རིམ་

ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་གསར་མའི་རྗེས་

འབྲང་པ།

protomartyr  pol,his སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བོ་དང་པོ། = རྩ་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་ཐོག་མར་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན།

proton  phys ཕོ་རྡུལ།  = བེ་རི་ཡོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་བརྟན་གནས་ཕྲ་རྡུལ་ཞིག དེའི་

གདོས་ཚད་ག་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།

protoplasm  biol འདུས་གཤེར། = སྤྲི་དཀར་དང་། ཚིལ་ཞག དེ་བཞིན་ལྟེ་ཉིང་དང་བཅུད་

གཤེར་སོགས་ཐེ་བའི་གཤེར་ཁུའི་ནང་གི་སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས་གཞན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྲོག་ལྡན་ཕྲ་

ཕུང་ནང་གི་ཁ་དོག་མེད་པའི་གཤེར་གཟུགས་སམ་བེ་སྣབས་འདྲ་བའི་རྫས།

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།

protostellar disk  phys (གདོད་མའི)	 སྐར་སྡེར།	 = སྐར་མ་ཞིག་གྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་

རང་འཁོར་གྱི་རྐྱེན་པས། སྐར་མ་དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོད་པའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་སྤྲིན་ལེབ་མོར་

མངོན་པ་དེ་ལ་ཟེར།

protractor  math ཟུར་ཚད་འཇལ་ཆས།  = ཟུར་གྱི་ཚད་འཇལ་བར་སྤྱོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་

སྟེ། དེའི་ཐོག་ཐིག་ཚད་ནང་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཡས་སྐོར་དང་གཡོན་སྐོར་ 0˚ ནས་    

180˚ བྲིས་ཡོད།

proverb  soc གཏམ་དཔེ། = དཔེ་ལ་སྦྱར་ནས་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག



554provident fund 

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།

province  soc མངའ་སྡེ།	ཞིང་ཆེན།	 = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག

provincialism  pol,soc ལུང་ཚན་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལྷག་པའི་རང་རང་སོ་སོའ་ི

ལུང་ཚན་གྱི་གནད་དོན་ཐད་དོ་འཁུར་དང་མོས་གུས་ཆེ་བ།

proviso  adm,pol སྔོན་དགོས་ཆ་རྐེན། = གྲོས་མཐུན་ཞིག་མ་བཞག་གོང་དུ་ཁས་ལེན་ངེས་པར་

བྱ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན།

prowl  xx འཇབ་མྱུལ་བེད་པ།  = གོ་སྐབས་སམ་ཟས་དང་བརྔོན་བྱ་ཡོད་སའི་མཐའ་འཁོར་དུ་

གསང་ཐབས་ཀྱིས་འཚོལ་མྱུལ་བྱེད་ཚུལ།

proximo  adm	ཟླ་བ་རེས་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

proxy war  mil བརྒྱུད་སྐུལ་དམག་འཁྲུག  = སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རང་ཉིད་

དངོས་སུ་མ་ཞུགས་པར་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ཏེ་འཐབ་བཅུག་པའི་དམག་འཁྲུག

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

psychiatrist  med སེམས་ནད་སན་པ། = སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་

ཀྱི་སྨན་པ།

psychiatry  psycho སེམས་ནད་རིག་པ། = སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་དང་སེམས་ནད་སྐོར་གྱི་

དཔྱད་རིག

psycho-therapy  psycho སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས། = སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས།
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psychoanalysis  psycho སེམས་ཁམས་དཔད་རིག  = ནད་པ་སོ་སོའ་ིརྨི་ལམ་དང་། ཚོར་

སྣང་། དེ་བཞིན་འདས་པའི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱས་ཏེ་སེམས་

ཀྱི་རང་བཞིན་རྟོགས་ཐབས།

psychographics  psycho མང་སེམས་ཞིབ་བཤེར། = ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་

དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་རིགས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་སོ་སོའ་ིའཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་བསམ་

བློའ་ིའཁྱེར་སོ། དེ་བཞིན་ལངས་ཕྱོགས་དང་བསམ་ཚུལ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་མི་འབོར་

གྲངས་བཤེར་བྱེད་ཐབས།

psychologist  psycho སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ། = སེམས་ཚོར་རམ། སེམས་ཀྱི་གནས་བབས་

དང་བྱེད་ལས་དཔྱད་རིག་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་ལས་པ།

psychology  psycho སེམས་ཁམས་རིག་པ།  = ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་

ཞིག་གི་སེམས་དང་དེའི་བྱེད་ལས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གནས་ཤིག

psychopathology  psycho སེམས་ནད་དཔད་རིག  = སེམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་དང་། འཕེལ་

རིམ་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

psychopharmacology  psycho སེམས་ནད་སན་སྦྱོར་རིག་པ།	སེམས་ནད་སན་སྦྱོར།	  = 

སྨན་རྫས་ཀྱིས་བསམ་བློ་དང་སྤྱོད་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་ཐེབས་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

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་སྨོ་བར་བྱེད་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།

psychosomatic  xx ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི།  = ལུས་པོ་དང་སེམས་པ་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་

བའི།

pub  * ཆང་ཁང་།  = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟ་མ་དང་ཆང་རག་ལྟ་བུ་བཏུང་བའི་རིགས་འཐུང་རྒྱུ་ཡོད་

ས་ཞིག

puberty  physiol ལང་ཚོ་དར་བབ། = ན་གཞོན་ཕོ་མོའ་ིསྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་སྨིན་པའི་དུས་སམ་

ལང་ཚོ་འཕེལ་བའི་དུས་ཏེ། ཕོ་ལོ་ ༡༢ ནས་ ༡༦ བར་དང་། མོ་ལོ་ ༡༠ ནས་ ༡༤ བར་རོ།

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 accounts committee  acc མང་ཚོགས་རྩིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་། = སྲིད་གཞུང་གང་

རུང་ཞིག་གིས་གཞུང་གི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མ་དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་དེ་དག་གཞུང་གི་རྩ་འཛིན་

ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་། བེད་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་གནང་མིན་ངེས་གཏན་བཟོ་ཕྱིར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཐོར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག
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public domain  xx སྤྱི་སྤྱོད་བདག་དབང་། = ཁེ་དབང་སེར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། པར་སྐྲུན་

བདག་དབང་སོགས་ཀྱིས་འགོག་སྲུང་བྱས་པ་མིན་པར་སུས་ཀྱང་འདོད་མོས་ལྟར་སྤྱོད་ཆོག་པའི་

གནས་སྟངས།

public figure  adm དམངས་གགས་ཅན།  = མི་ཚེ་དང་འཚོ་བའི་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་མི་མང་

གིས་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་བརྟག་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་མི་སྣ།

public holiday  adm སྤྱི་དམངས་གུང་སེང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་གུང་

སེང་ཞིག

public law  law སྤྱི་ཁིམས།  = མངའ་སྡེའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སྒྲིག་

གཞིའམ་ཁྲིམས།

public relations  adm སྤྱི་འབྲེལ། = ཚོགས་སེར་དང་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་

འབྲེལ་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ། རྒྱུན་སྲིང་དང་ས་བརྟན་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་སམ་ཐབས་

ཚུལ་ཞིག

public sector  econ གཞུང་གཉེར་སྡེ་ཁག  = ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་

པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ཤས།

public servant  adm སི་ཞུ་བ།  = ཁྲིམས་དཔོན་དང་སློབ་དགེ་སོགས་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་

གང་རུང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག

public speaking  adm,pol མང་ཚོགས་གཏམ་བཤད།  = མི་ཚོགས་མང་པོ་འདུ་སར་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་སྦྱོང་བརྡར་དང་སྒྱུ་རྩལ།

public toilet  soc སྤྱི་སྤྱོད་གསང་སྤྱོད།  = མི་མང་གི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་

གསང་སྤྱོད།

public utility  adm མི་མང་མཁོ་ཆས།	སྤྱི་སན་སྤྱོད་སོ།	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

publicist  law,adm ༡། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁིམས་ལུགས་མཁས་པ།  = སྤྱི་དམངས་སམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག  ༢། དིལ་བསྒྲགས་བེད་པོ། = བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚགས་པར་དང་

དྲིལ་བསྒྲགས་ངོ་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་གང་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

publicity  adm དིལ་བསྒྲགས།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་

ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག

publicity agent  jrn དིལ་བསྒྲགས་ངོ་ཚབ། = ཚགས་པར་སོགས་ཀྱི་ནང་ཡང་ཡང་བརྒྱུད་
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བསྒྲགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པོ་ཆེད་ལས་པའམ་ལས་ཁུངས།

publicity stunt  com དོ་སྣང་འགུགས་ཐབས།  = ཚོང་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་སམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་

དོ་སྣང་འགུག་པའི་ཆེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག

pudding  xx པུ་ཊིང་། = ཁ་ལག་དངོས་གཞིའི་རྗེས་སུ་བཟའ་རྒྱུའི་མངར་ཟས་སམ་ཟས་ཕྱེ་སྣ་

ཚོགས་བསྲེ་སྦྱོར་བྱས་པའི་ལྡེ་གུ་ཞིག

pulley  mech འཐེན་འཁོར། = འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་བྱེད་པའི་འཁོར་ཐག་དང་། ལྕགས་ཐག ཐག་

པ། སྐུད་པ་བཅས་ཐོགས་པའི་ཤུར་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོར་ལོ་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།

pulsating variable star  phys འཕར་བའི་འགྱུར་སྐར། = གསལ་ཆར་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་

དང་ལྷན་དུ་སྐབས་རེ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་། སྐབས་རེ་འཁུམ་བཞིན་པའི་འགྱུར་སྐར་ཞིག

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།

punch  xx འབིགས་ཆས། = ཤོག་བུ་སོགས་ལ་བུ་ག་འབིགས་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཡོ་

བྱད་ཅིག

pupil  anat མིག་གི་རྒྱལ་མོ།  = མིག་འབྲས་ཀྱི་དབུས་སུ་དབྱིབས་སོར་ཞིང་མདོག་སྔོ་ནག་སྲན་

ཆུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

purport  adm བརོད་དོན་སྙིང་པོ།  = ཡིག་ཆའམ། ཡང་ན་གསུང་བཤད་སོགས་ཀྱི་གོ་དོན་

སྙིང་པོ།

putty  xx འབར་འདམ། = ཤིང་ཆའི་སྟེང་གི་གས་ཆག་གམ་ཨི་ཁུང་འགེངས་བྱེད་དང་། སེའུ་ཁུང་

གི་ཤེལ་ཁྲ་འཛིན་བྱེད་དུ་ཕྱེ་དཀར་དང་ཟར་མའི་སྣུམ་བསྲེས་པའི་འབྱར་འདམ་ཞིག

pyramid  math,his ༡། གཏོར་དབིབས་གྲུ་གསུམ། = སྨད་ཆར་ཟུར་སྣེ་མང་ཞིང་། སྟོད་ཆ་གྲུ་

གསུམ་སྙུང་གཟུགས་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྲ་གཟུགས་ཤིག   ༢། གཏོར་གཟུགས་བང་སོ། = གནའ་

བོའ་ིཨི་ཇིབ་ཀྱི་བང་སོ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་འདྲ་བའི་རྩེ་སྙུང་དབྱིབས་ཅན་ཞིག
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pyrargyrite  chem པད་རག་དངུལ་རྡོ།  = ཁ་དོག་དམར་ནག་དང་ནག་པོ་ཅན་གྱི་དངུལ་གྱི་

གཏེར་རྡོ་ཞིག

pyromania  psycho མེར་སེག་སྨོ་སྤྱོད།  = དངོས་རྫས་མེར་སྲེག་གཏང་རྒྱུར་འགོག་མི་ཐུབ་པའི་

བསམ་བློ།

pyrosis   =  heartburn ལ་ལྟོས།

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་འད་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་ཀི།  = 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།

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་



559 quantum statistics 

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་སྦྱོར་བྱེད་པར་བརྗོད།

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་སོ་

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་གངས།	ཚད་རྡུལ་གངས།	 = ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་

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་འཕྲོའི་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།
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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་སོ་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་ཁོན་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་དབེ་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།

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།

quarterly  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།

quasar  phys སྐར་འད།  = 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་ཧིལ་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 ཁིམས་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་དང་འད་བའི།  = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་

ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ནུས་པའམ། དབང་ཆ་དེ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་
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ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཚད།

quasi-public corporation  com གཞུང་འབྲེལ་དང་འད་བའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི།  = 

གཞུང་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་བམ། དེའི་རོགས་སྐྱོར་ཐོག་ནས་མི་མང་སེར་པས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་

སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག

quatrain  lit ཚིགས་བཅད་རྐང་བཞི།  = རྐང་པ་བཞི་ཅན་གྱི་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་

ཀ་ལྟ་བུ་ཞིག

quay  naut གྲུའི་འབབ་སྟེགས།  = གྲུའི་ནང་དོ་པོ་ཡར་འཇུག་པ་དང་། མར་འདོན་པའི་གྲུ་ཚུགས་

ཟུར་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རྡོ་རྩིག་རིང་མོ་ཞིག

quayage  naut གྲུ་ཁའི་འབབ་སྟེགས་ཀི་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་ཀིས་འགོག་པ།  = དམིགས་བསལ་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་གྱི་སོ་ནས་

ཟིང་འཁྲུག་དང་ངོ་རྒོལ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ།  ༢། psycho གདུལ་བ། ཞི་བར་

བེད་པ།  = རང་ཉིད་ལ་སེམས་འཚབ་བློ་དོགས་ལྟ་བུ་མ་སྐྱིད་པའི་ཚོར་བ་ཡང་དུ་གཏོང་བའམ་

ཞི་བར་བྱེད་པ།

quest  adm རེས་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 དི་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 འདི་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

quietism  phil ཞི་བའི་བརྟུལ་ཞུགས།  = གང་ཞིག་ལ་འབྲེལ་ཐག་བཅད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷིང་

འཇགས་པོར་གནས་པའི་གནས་བབས་ཤིག

quintal  xx ཀུན་ཊལ།  = ཀི་ལོ་ག་རམ་ ༡༠༠ ཡི་ལྗིད་ཚད།

quiz  edu,psycho འདི་རྩད།  = དྲི་བའི་ལམ་ནས་ཕ་རོལ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་ཇི་ཙམ་ལྡན་མིན་

བརྟག་ཐབས་ཤིག

quiz contest  edu,psycho འདི་རྩད་འགན་བསྡུར།  = 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་
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བསྡུར་ཞིག

quo warranto  law དབང་ཚད་དག་སྐེལ།  = ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་འཐུས་ཆོག་

པའི་དབང་ཚད་དག་སྐྱེལ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག

quorate  adm གངས་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་གངས་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།	 གངས་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་གངས།  

= 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་འདེན།  = 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།

quote  adm,lit ལུང་འདེན་བེད་པ། ལུང་དངས་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། = གྲངས་གཅིག་ལ་གྲངས་གཞན་ཞིག་གིས་བགོས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་གྲངས།

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་ཁིམས་དོན་མཁས་

པ།  = ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བའམ་སློབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ལོངས་པའི་

མཁས་པ་ཞིག

rabble  soc,mech ༡། མི་ཚོགས་ཟང་ཟིང་།  = སྐད་ཅོར་ཚ་པོ་དང་ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད་དུ་སྡེབ་

འཚང་རྒྱག་པའི་མི་ཚོགས།   ༢། ལགས་ཞུན་དཀྲུག་སྐ། = ཞུན་སྦྱང་ཁྲོ་ཐབ་ནང་ལྕགས་ཀྱི་ཞུན་

མ་གཞབ་པའམ་དཀྲུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག 

rabdomancy  xx དབྱུག་པའི་མོ།  = དབྱུག་པ་ཕྲ་མོ་བཀོལ་ཏེ་ས་འོག་གི་ཆུ་མིག་དང་གཏེར་

རྫས་སོགས་བརྟག་ཐབས།

rabies  med	ཁྱི་དུག	མཆེ་དུག	 = ཁྱི་སྨོན་གྱིས་དངོས་སུ་སོ་བཏབ་པའམ་དེའི་ཁ་རླངས་ཕོག་པའི་
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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 car  sport འགན་འཁོར།  = འགྲན་རྒྱུག་གི་རྩེད་འགྲན་ཆེད་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་

ངུ་ཞིག

race horse  com རྒྱུག་མ།	རྒྱུག་ར།		= རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་ལ་དམིགས་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་རྟ།

race riot  pol,soc  མི་རིགས་འཁྲུག་ཟིང་། = སྤྱི་ཚོགས་གཅིག་གི་ནང་གནས་པའི་མི་རིགས་

འདྲ་མིན་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་དྲག་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ།

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།

racial discrimination  soc མི་རིགས་དབེ་འབེད། = རིགས་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་མཐོང་ཆུང་གི་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཉེ་རིང་བྱེད་ཚུལ།

racial segregation  soc མི་རིགས་དབེ་གསེས།  = ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཁྲིམས་སམ་

ལུགས་སྲོལ་གྱི་འོག་ནས་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་རུས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ།

raciology  ca,soc མི་རྒྱུད་རིག་པ། = མིའི་རིགས་རྒྱུད་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

racism  ca,soc མི་རིགས་འཐེན་འཁྱེར།  = རིགས་རྒྱུད་གཞན་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ལས་

དམན་པར་ལྟ་བའམ། རིགས་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་གཞན་གྱི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའི་མི་ཚོར་བརྙས་བཅསོ་

བྱེད་པ།

radar  mech,phys རེ་ཌཱར།  = ༡། རྒྱང་རིང་སར་ཡོད་པའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་དང༌། 

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
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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།

radiation sickness  med ཟེར་དུག = གཟུགས་པོའམ་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཤས་གང་རུང་ལ་ཨེག་

སི་འཕྲོ་འོད་དང་། འགྱེད་འཕྲོའ་ིའོད་ཟེར་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཕོག་པའི་ནད།

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

radiative transport  phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིསྐེལ་འདེན། = གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་གྲམ་

པ་དང་། སིམ་པ། འཕྲོ་བ་སོགས་ཐེ་བའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་གྱིས་སྐུལ་བའི་ནུས་པ་ཁྱབ་

གདལ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

radiative zone  phys འགྱེད་འཕྲོའ་ིརིམ་པ། = འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ་རྣམས་སྐར་མའི་ལྟེ་དབུས་

ནས་འོད་རྡུལ་གྱི་རྣམ་པར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་སྟེ། སྐར་མའི་ལྟེ་དབུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དེ་རང་

དུ་གནས་པའི་ཁ་རིམ་ཞིག

radical  pol ༡། 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། math ༢། གཞི་ཚུལ།  = གཞི་

རྟགས་ཡོད་པའི་རྩིས་བརྗོད་དམ་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཟེར།

radio frequency  phys རླུང་འཕྲིན་ཟློས་ཕོད།  = རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་

ལ་བཀོལ་བའི་བར་ཐག་ཀི་ལོ་ཧརྫ་ ༡༠ ནས་མེ་ག་ཧརྫ་ ༣༠༠ བར་ལ་གནས་པའི་གློག་ཤུགས་ཁབ་

ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ།

radio mic (microphone)  mech རླུང་འཕྲིན་ཁ་པར། = འཕྲིན་གཏོང་གློག་སྐུད་བེད་སྤྱོད་

མ་བྱས་པར་རླུང་འཕྲིན་གྱི་འོད་ཚད་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་བརྒྱུད་སྒྲ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་སམ་སྒྲ་སྦྱོར་གློག་

ཆས། དེ་མིན་རྒྱང་གྲགས་ཁ་པར་སོགས་སུ་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་པའི་སྒྲ་སྐྱེད་ཁ་པར་ཞིག འདི་ནི་

གཏམ་བཤད་པའམ་གླུ་གཞས་གཏོང་མཁན་གྱི་རིགས་ལ་རང་དབང་གིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱ་བདེའི་

ཆེད་དུའམ། གློག་སྐུད་འཛར་འཛར་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པར་མང་ཚོགས་ལའང་ལག་སྤྲོད་བྱ་

བདེའི་ཆེད་དུ་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག

radio source  phys ཁྱབ་འགྱེད་འབྱུང་གནས།  = རླུང་འཕྲིན་འགྱེད་འཕྲོ་རང་བྱུང་དུ་སྤེལ་

སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་གཟའ་སྐར།
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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་

སྤྱོད་བྱས་པའི་ཀི་ལོ་ཧརཛ་༡༠ ནས་མེ་ག་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་ིདབེ་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་འད་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 

རྡུལ་གྲངས། ༨༨ མཚོན་རྟགས། Ra

radius  math ༡། ཚངས་ཕེད།  = སོར་དབྱིབས་ཀྱི་སོར་ལྟེ་ནས་སོར་མཐའི་གནས་གང་རུང་བར་གྱི་
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བར་ཐག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སོར་དབྱིབས་ཀྱི་ཚངས་ཕྱེད་ལྟ་བུ།  anat ༢། ལག་ངར་རུས་པ་ཆེ་

བ།  = ལག་ངར་གྱི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རུས་པ་ཐུང་བ་དེའི་མིང༌།

ragging  psycho བརྙས་གཙེར།  = གསར་ཞུགས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་བསླབ་པ་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སུན་གཙེར་དང་ཐུབ་ཚོད་བྱེད་ལུགས།

ragpicker  soc གོས་ཧྲུལ་སྒྲུག་མཁན།  = ཕྱིར་འདོར་བའི་ཅ་དངོས་གཞན་དང་གྱོན་ཆས་སོགས་

བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ་འཚོང་མཁན།

raid  adm,pol (གློ་བུར་གྱི་)རྒོལ་རྡུང་། = འཛིན་བཟུང་ངམ་གཏོར་བཤིག་གཏང་རྒྱུའི་སླད་དུ་གློ་

བུར་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་ཚུལ།

rain gauge  mech,meteor  ཆར་འཇལ།  = ཡུལ་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཆར་པའི་འབབ་ཚད་

འཇལ་ཆས་ཤིག

rain shadow  geog ཆར་གིབ། = རི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཆར་རླུང་བཀག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་མཚུངས་ཆར་

ཞོད་མེད་པའི་ས་ཁུལ།

raincoat  xx ཆར་ཁེབས།	ཆར་གོས།	  = ཆར་པའི་ཆུ་འགོག་ཆེད་དུ་གྱོན་པར་བྱ་བའི་སྟོད་

གོས་ཤིག

raisin  bot རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ།  = དྲོད་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་འགན།  = 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་བསྡུར་ཞིག

ramose  bot ཡལ་ག་མང་ལྡན།  = ཡལ་ག་མང་པོ་ཅན་ནམ་ཡན་ལག་མང་པོར་གྱེས་པའི།

ramp  xx ༡། གསེག་ལམ། =  ངོས་གཅིག་ནས་མཐོ་བའམ་དམའ་སར་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ཐུར་
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གསེག་ཅན་གྱི་ས་ངོས། ཡང་ན། སའི་མཐིལ་ལམ་ངོས་ལས་དཔངས་མཐོ་བོར་འདེགས་པ་ཞིག  

༢། སྤྲེའུ་ཟམ།	གནམ་སྐས། = གནམ་གྲུ་ནས་འབབ་འཛེག་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་སྤོར་འགུལ་བྱ་

རྒྱུའི་སྐས་འཛེགས། 

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

ranch  soc ཕྱུགས་ས། = རྟ་དང་སོ་ཕྱུགས་སོགས་གསོ་སྐྱོང་དང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་སའི་ཞིང་ཐང་།

random  adm བྱུང་རྒྱལ་གྱི།  = འཆར་གཞི་ལྟར་མ་ཡིན་པར་སྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བའམ་འཕྲད་

པའི་གནས་ཚུལ།

random-access memory (RAM)  compt.sc རེམ། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ལས་འཆར་དང་དན་

གྲངས་རིགས་ཐད་ཀར་ནང་འཇུག་བྱེད་ཅིང་སྐབས་བབས་གང་འོས་སུ་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་པ་

དང་། དེ་དག་འཕྲལ་སེལ་རིང་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཆེད་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་འཕེར་བའི་

གསོག་ཆས་གཙོ་བོ་ཞིག 

ransack  his གཏོར་བཅོམ།	གཏོར་བཅོམ་བེད་པ།	 = ས་གནས་དང་ནང་སོགས་ལ་སྔོག་བཤེར་

གྱིས་གཏོར་བཅོམ་དང་རྐུ་ུའཕྲོག་བྱེད་པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས།

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  mus རེབ་དབངས། = གླུ་དབྱངས་མ་ལེན་པར་གཞས་ཚིག་རྣམས་རོལ་གདངས་ཀྱི་འགྲོས་དང་

མཐུན་པར་ཐད་ཀར་སྒྲོག་བཤད་བྱེད་ཅིང་། སྒྲའི་འགྱུར་ཁུགས་ཤེད་ཤུགས་ཆེ་བའི་གྲགས་ཅན་

གྱི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་རིགས་ཤིག 

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  soc ༡། བཙན་གཡེམ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་འགལ་བཙན་

ཤེད་ཀྱིས་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ། bot ༢། པད་ཁ།  = སྔོ་ལྡུམ་མམ་རྩི་ཤིང་གི་རིགས། སྡོང་བུ་ཕྲ་

རིང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ། གང་བུ་རྭ་དབྱིབས། འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ཞིབ་མོ་མང་དུ་ཐོགས་པ། འབྲུ་སྣུམ་

གྱི་རྒྱུར་བྱ་བ་ཞིག་གོ། 

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
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rapist  law བཙན་གཡེམ་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་བཙན་གྱིས་གཡེམ་པར་བྱེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག

rapport  soc མཛའ་འབྲེལ།  = ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ཁུར་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་

ཚོར་སྣང་དང་ཡིད་ཆེས། ཐུན་མངོ་གི་འདདོ་འདུན་སྟེང་མི་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་གྲགོས་འདྲིས་ཀྱི་

འབྲེལ་ལམ་མམ་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་འབྲེལ་ལམ་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།	མཛའ་འབྲེལ་སླར་གསོ། = 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།

raptor  ornith རྔོན་བ།  = ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྲོག་ཆགས་གཞན་གསོད་པར་བྱེད་པའི་བྱ་ཞིག

rareeshow  mech,theatr ༡།	 སྦུ་གུ་རྒྱ་མཐོང་།	 སྒྲོམ་བརྙན།	  = སྦུ་གུ་ཆུང་ངུའམ་ཕྲ་མཐོང་

ཆེ་ཤེལ་གྱི་བརྒྱུད་སམ་གྱི་ནང་བལྟ་རྒྱུའི་པར་རིས་དང་གློག་བརྙན་རིགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་

ཞིག  ༢། སང་ལམ་ལད་མོ།	སང་ལམ་འཁབ་སྟོན།	= སྲང་ལམ་གྱི་ཟུར་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་

ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་རིགས།

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 བི་བའི་བང་འགན།  = 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

rate of interest  econ སྐེད་ཀའི་སྐོར་ཐང་།  = མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འབབ་ལ་སྐྱེད་ཀ་

སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆའི་ཐོག་མཚོན་པ་ལ་ཟེར།

rate of return  com ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ། = ཐོག་མའི་མ་འཛུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་

རེའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བསྡུར་ཚད།

rate payer  xx དོད་འབབ་འཇལ་པོ།  = གློག་དང་རླངས་རྫས་སོགས་སྤྱི་པའི་དངོས་རྫས་གང་

ཞིག་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་རིན་འབབ་འཇལ་མཁན།

ratification  pol རྒྱབ་སྣོན་ཆོག་མཆན།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གང་
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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།

ratio analysis  com བསྡུར་ཚད་དཔད་ཞིབ། = ཀམ་པ་ཎིའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག་སྟེང་འཁོད་

པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཁྱོན་འབོར་ཞིབ་འཇུག

ratiocinate  phil འཐད་སྒྲུབ།  = རིགས་པ་ཡང་དག་གི་སོ་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་སེར་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།

ration card  adm བཟའ་འབྲུའི་ལག་དེབ།	མཁོ་སྤྲོད་ལག་དེབ།	 = བཟའ་འབྲུའི་རིགས་ཉོ་

ཆོག་པའི་དཔང་ཡིག་ལག་དེབ་ཅིག

rationalism  phil, psycho རྒྱུ་མཚན་རིང་ལུགས། = མིའི་ཤེས་བྱ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ན་

ལས་འབྱུང་བར་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས།

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་བེད་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།  རེན་པ།  = ཟས་སོགས་མ་ཚོས་པ།  ༢། གསར་འཐོམ་པ།  = སྦྱོང་བརྡར་རམ་

ཉམས་མྱོང་མེད་པ།

raw material 		མ་རྒྱུ།	མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ།	= བཟོ་སྐྲུན་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་རང་བྱུང་

གི་ལས་སྣོན་མ་བྱས་པའི་དངོས་པོ།

rawhide  xx དམར་ཀོ།  = མཉེད་མ་བཏང་བའི་སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཀོ་བ།

ray  math འཕྲོ་ཐིག  = སྣེ་ཚེག་ཅིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། མུ་མཐའ་མེད་པར་ནར་བའི་ཐིག་ཅིག་

གི་ཆ་ཤས་ལ་ཟེར།

rayleigh scattering  phys རེ་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་
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ཚུལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉི་མ་འཆར་ནུབ་སྐབས་ཀྱི་དམར་མདངས་དང་ཉིན་མའོ་ིདུས་སུ་ནམ་མཁའ་

སྔནོ་པརོ་སྣང་བ་ཡིན།

razor  mech	སྐྲ་གི།	སྤུ་གི།	 = དམིགས་བསལ་གདོང་དང་རྐང་ལག་གི་བ་སྤུ་གཞར་བྱེད་ངོས་སྲབ་

ཅིང་ཁ་རྣོ་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

reactant  com འགྱུར་རྫས། = རྫས་འགྱུར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་

དངོས་རྫས།

reactionary  pol ལོག་སྤྱོད་པ།  = ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

read-only memory (ROM)  compt.sc ཀློག་རྐང་གསོག་ཆས།  རོམ།  = ནང་འཇུག་བྱས་

པའི་ཡིག་རིས་ལ་སོགས་པའི་དན་གྲངས་གང་ཞིག་སོྣན་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

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་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 clerk  law སྒྲོགས་སྦྱང་དྲུང་ཡིག = ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གཙོ་བོར་ཁྲིམས་

འཆར་རམ། དེ་མིན་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་རིགས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དྲུང་ཞིག 

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།

reading room  chem དཔེ་ཀློག་ཁང་། = དཔེ་མཛོད་དམ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལྟ་བུའི་ནང་དཔེ་

དེབ་དང་ཚགས་པར་སོགས་ལྟ་ཀློག་བྱ་སའི་ཟུར་བཅད་ཁང་པ།

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།
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reagan doctrine  phil རི་གན་ལ་གྲུབ།  = ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་རི་གན་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 account  edu རྒྱུ་དངོས་རྩིས་ཁ། = རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག་སྟེང་འཁོད་པའི་ཁར་དབང་དང་། བུ་

ལོན། བཀར་འཇུག མ་གནས་བཅས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ།

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

rear differential  acc རྒྱབ་ཀི་སྣ་མང་སོ་འཁོར། = རྒྱུནུ་ལྡན་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་

བའི་མོ་ཊའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འདྲེན་ཆས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་མཐའ་མ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་རྣམ་མང་སོ་

འཁོར་ཞིག

rear license plate lamp  mech རྒྱབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་བང་བུའི་གློག = མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཆོག་ཐམ་ཨང་བྱང་གསལ་བྱེད་དུ་སྤར་བའི་གློག་དཀར་པོ་ཞིག

rear wheel  mech རྒྱབ་འཁོར། = མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལོ།

rear wheel drive  mech རྒྱབ་འཁོར་སྐོར་བེད། = མདུན་གྱི་འཁོར་ལོས་འདྲུད་འཐེན་བྱས་

པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོས་འཕུལ་འདེད་ཀྱིས་གཏོང་དགོས་པའི་མོ་ཊའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག

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།
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rearview mirror  mech རྒྱབ་མཐོང་མེ་ལོང༌།  = རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་པས་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཐོང་

ཐུབ་པའི་ཆེད་རླུང་འགོག་ཤེལ་སོའི་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་ིསོ་ནས་གྱེན་ལོག་བྱེད་པ།

rebuke  adm གཤེ་གཤེ་གཏོང་བ། = རྒྱུན་དུ་དྲག་པོའ་ིསོ་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་

བའམ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ།

rebus  lit ༡། ཚིག་གི་གབ་ཚིག  = ཚིག་གམ་ཚེག་ཁྱིམ་གང་ཞིག་དངོས་པོའ་ིཔར་རིས་ཀྱིས་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

receptionist  adm སྣེ་ལེན་པ། = ལས་ཁུངས་དང་། གསོལ་མགྲོན་ཁང་། ཀམ་པ་ཎི། སྨན་ཁང་

སོགས་ལ་བཅར་མཁན་མགྲོན་པོ་དང་། ཚོང་ཤག ནད་པ་སོགས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་དང་། 

མཇལ་འཕྲད་དུས་ཚོད་བཟོ་མཁན།

recession  econ,com དཔལ་འབོར་ཉམས་རྒུད།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལྷོང་

མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག

reconnaissance  pol དམག་དོན་མྱུལ་ཞིབ། = དགྲའི་དཔུང་དམག་གི་སྟོབས་ཤུགས་གནས་

སྟངས་ཇི་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

recourse  law བརྒྱུད་ལེན་ཐོབ་ཐང་། = དོ་བདག་ངོ་མས་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་དེའི་ཉེ་

ལྟོས་ལས་ལེན་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་།

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

recreational vehicle  mech སྤྲོ་སེང་ཁང་འཁོར། = ཕྱོགས་ཐོན་སར་རྒྱག་ལྟ་བུ་སྤྲོ་སེང་བྱ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་རྒྱུན་ལྡན་ཉལ་ས་དང་བཟའ་བཏུང་གྱིས་མཚོན་པའི་འཚོ་བའི་ཡོ་ཆས་

ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཞིག 

recriminate  law ཉེས་པ་རང་སློག་བེད་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་
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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 prolapsed  med གཞང་ལུག  = གཞང་དཀར་ནག་གི་ནང་ལྡེབས་ཨ་ལོང་ཁ་ནས་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།

recurring deposit  com ཀྲིག་བཅོལ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་རིང་གཏན་འབེབས་

དངུལ་འབོར་ཟླ་རེ་འཆར་ཅན་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཐོན་སྐྱེད།

recycle  adm བསྐར་སྤྱོད་བེད་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 blood cell  biol ཁག་ཕུང་དམར་པོ། = ཕུང་གྲུབ་ནང་སྲོག་འཛིན་རླུང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་

མཁན་གྱི་ཁྲག་གི་ནང་དུ་ལྡན་པའི་དམར་མདོག་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་།

red card  sport ཤོག་བང་དམར་པོ།  = རྩེད་འགྲན་སྐབས་སྒྲིག་སྲོལ་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 carpet  pol ཕེབས་གདན་དམར་པོ།  = མཛད་སོ་དང་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གལ་

ཆེའི་སྐུ་མགྲོན་གྱི་ཕེབས་ལམ་དུ་བཏིངས་པའི་ས་གདན་དམར་ལ་རིང་བ་ཞིག

red clamp  mech སྐམ་དམར། = བེད་ཡོད་དང་བེད་མེད་གློག་རྫས་གཉིས་ཀའི་གློག་གི་ཕོ་སྣེར་

མཐུད་དགོས་པའི་སྐམ་འཛིན་དམར་པོ་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 line  adm དམར་ཐིག  = བྱ་སྤྱོད་གང་ཞིག་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་བརྒལ་ན་ཁས་ལེན་མི་

བྱེད་པའི་མཚམས།

red poppy  bot རྒྱ་མེ།	བཙུན་པ་མེ་ཏོག  = འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་



574red sandal wood 

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་པོའི་

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 བསྐར་བགོ།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱུ་ནོར་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྐྱར་

དུ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ།

redound  phil ཕིར་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།

reducetarian  com,econ ཉུང་སྤྱོད་པ།  = ཚད་གཞི་དང་ཀུན་སློང་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤ་

རིགས་དང་། སོང་ང་། འོ་མ་སོགས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་མཁན།

reel  ༡། cine ཀཿ ས་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་བེད་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། འདི་བསྟུན་

བེད་པ།  = མཐུན་འགྱུར་རམ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ཆའི་ཁུངས་བསྟུན་འདྲི་བྱེད་

པ།  ༣། འབྲེལ་སྦྱོར་བེད་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།



575 refreshment 

referee  sport རྩེད་དཔང༌།	 རེབ་རི།	  = 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་བསྡུར་སྐབས་སུ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་ལས་སྣེ་ཞིག

reference  lib དཔད་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།

referred pain  med ཁིད་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་བསྐར་འཛུགས་བེད་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།

reform act  law ལེགས་བཅོས་བཅས་ཁིམས།  = དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ནང་ཨིན་ཡུལ་དུ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས།

reformatory  psycho,soc བིས་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 བསྐར་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 ལོགས་གསོས།	ཁ་ཏོག	  = རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་དུས་ངེས་མེད་དུ་རོལ་རྒྱུའི་

འཇུ་བདེ་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས།
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refugee  pol སྐབས་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་དངས་པ།  = གང་འདོད་ཀྱི་བཟའ་

བཏུང་རིགས་འབོལ་འབོལ་ལྷུག་ལྷུག་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

regatta  sport ཀོ་བའི་བང་འགན། = གྲུ་གཏོང་མགྱོགས་འགྲན་ཡོད་པའི་རྩེད་སྣའི་འགྲན་

ཚོགས་ཤིག 

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

regicide  soc ༡། རྒྱལ་པོ་གསོད་པ། = རྒྱལ་པོ་གསད་རྒྱུར་བརྩམས་པའི་བྱ་གཞག ༢། རྒྱལ་པོ་

གསོད་མཁན།  =  རྒྱལ་པོ་གསོད་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་དབེ་འབེད་ལ་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།

registered  post  xx དེབ་སྐེལ་སྦག་ཡིག = བདེ་འཇགས་ངང་སྐྱེལ་སྤྲོད་འགན་ལེན་ཐུབ་ཆེད་

སྦྲག་ཁང་གིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སྦྲག་ཡིག

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

registration  adm དེབ་སྐེལ།  = མིང་ངམ་གནས་ཚུལ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆར་ཐོ་འགོད།
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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  * ཕིར་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། 

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་བེད་པ།  = སྔོན་གྱི་གོ་གནས་སམ་གོ་བབས་བསྐྱར་གསོ་

བྱེད་པ།

rehash  com བསྐར་བཀོལ། = དངོས་ཟོག་རྙིང་པའི་རིགས་ཕྲན་བུའི་བཟོ་བཅོས་བགྱིས་ཏེ་བསྐྱར་

དུ་སྤྱོད་ཚུལ།

rehearsal  adm སྐམ་སྦྱོང༌།  = མང་ཚོགས་འཁྲབ་སྟོན་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་རིགས་ཀྱི་སྔོན་ཚུད་དུ་

བསྐྱར་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཚོགས་ཐུན་ཞིག

reign of terror  his འཇིགས་སྐུལ་དབང་ཡུན།  = རྒྱལ་པོའམ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་གིས་མངའ་

འབངས་རྣམས་ལ་གདུག་རྩུབ་དང་དྲག་པོའ་ིདབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དུས་ངན་ཞིག

reimburse  adm,acc སློག་ཆ་བེད་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།

reimbursement  adm སློག་ཆ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་ཆག་གམ་དངུལ་དངོས་བོར་བརླག་སོང་

བའི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་པའི་གུན་གསབ་བམ། གཞུང་འབྲེལ་ཆེད་སྔ་འདོན་བཏང་བའི་དངུལ་འབབ་

ཕྱིར་སློག

rein  xx སབ་སྐོགས།	སབ་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 བང་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

reinstate  adm,pol གོ་གནས་བསྐར་གསོ་བེད་པ། = སྔར་གྱི་གོ་གནས་སམ། གནས་བབས་ཐོག་
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བསྐྱར་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བྱེད་པ།

rejoinder  xx ལན་འདེབས་ཚ་པོ།  = དྭོགས་འདྲི་སོགས་ལ་ཐབས་མཁས་པོའ་ིསོ་ནས་བཏབ་

པའི་ལན།

relapse  med ནད་ལོག་རྒྱག་པ།	བསྐར་ལོག་རྒྱག་པ།	  = ན་ཚ་ཞིག་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་རྗེས་སླར་

ཡང་ན་བའམ། གང་ཞིག་བསྐྱར་དུ་ལོག་ལམ་དུ་ཞུགས་ཚུལ།

relative  ༡། ca གཉེན་ཚན།  = ཤ་ཁྲག་གམ་གཉེན་སྒྲིག་གི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་གང་ཟག ༢། * ལོས་

བཅས་ཀི།  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི།

relative atomic mass  phys ལོས་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་ལོས་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 ལོས་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་

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་འགན།	  = རྩེད་འགྲན་པའི་རུ་ཁག་ཕན་ཚུན་

བར་གྱི་མི་འགྲོ་རེ་རེས་ལམ་ཐག་ཕོྱགས་ཙམ་ཞིག་གི་བར་རྒྱུག་པའམ་རྐྱལ་རྩེད་བྱེད་དགོས་པའི་

མགྱོགས་ཚད་འགྲན་བསྡུར། ཁྱད་པར་དུ་བང་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་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 སེར་སྤྱོད་དུས་ཚོད།  = མཐོ་རིམ་དབང་འཛིན་ནམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་སོགས་

ཀྱིས་གང་ཟག་ཅིག་ལ་རང་ཉིད་སེར་གྱི་ལས་དོན་ཙག་ཙིག་གི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའི་དུས་ཚོད།

reliable  adm ༡། བོ་ཐུབ།	ཡིད་རོན་འཕེར་བ།	 = རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་སོགས་ལ་ཡིད་
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ཆེས་འཕེར་བའི། ༢། ཡིད་རོན་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་བསེལ།  = 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་

སྐོབ།  = 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  fund  adm རྒྱུད་སྐོབ་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 and rehabilitation  adm རྒྱུད་སྐོབ་དང་སྔར་གནས་བསྐར་གསོ།  = འབྱུང་བའི་

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 map  geog,edu ས་ཁ་འབུར་མ།  = རྒྱུན་ལྡན་ཚོན་སྣ་འདྲ་མིན་ནམ་འབུར་ཆ་མཚོན་པའི་

ཐིག་རིས་བཀོད་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག

religious law  rel ཆོས་ཁིམས།  = ཆོས་ལུགས་ཁག་ནས་བཤད་པའི་གཞི་རྩའི་བཟང་སྤྱོད་དང་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས།

relinquish  adm	སྐྱུར་བ།	སྤོང་བ། = ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་ནམ་འགན་ཁུར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་བློས་

གཏོང་བྱེད་པ།

reliquary  ca,archeol རིང་བསེལ་གྱི་སྣོད། གདུང་རེན།  = སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་རུས་དང་སྐུ་

སེར་གྱི་དངོས་རྫས་ལྟ་བུའི་ཤུལ་རྫས་འཇོག་སའི་གནས་སམ་འཇུག་སྣོད་ཀྱི་རིགས།

relocation  pol གནས་ཡུལ་བསྐར་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་
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གཤིན་པོའ་ིབམ་རོ།

remand  law དོ་དམ་བསྐར་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་བསྐར་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་བེད་སོ།  = 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་ཁིད།  = 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་

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་བསང༌།  = 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

reminiscence  adm རེས་དན།  = འདས་དོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་དོན་རྐྱེན་ཁག་དྲན་གསོས་པའི་

བྱ་གཞག

remission  ༡། psycho བཅོས་སྐེད་ལར་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་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས། ༢། com ཆག་ཡང་གཏོང་བ།  = 

བུ་ལོན་དང་ལས་འགན། ཉེས་ཆད་སོགས་མེད་པ་བཟོ་བ། ༣། adm ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་འབུལ་
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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་བརེན་ཕི་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 བསྐར་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 བསྐར་གསོ།  = སྔར་

གྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ་གནས་བབས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། ༢། com ཆེད་གཏོང་བེད་པོ།  

= བྱ་དངོས་གང་རུང་གི་རིན་པ་འཇལ་བྱེད་དུ་དངུལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཎིའམ་སྐྱེ་བོ་ཞིག

remorse  psycho གནོང་འགྱོད།  = འགྱོད་སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོ་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 རྒྱང་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 སྐས་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 བསྐར་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་བེད་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་



582renew

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། བསྐར་གསོ་བེད་པ།  = བྱ་དངོས་གང་རུང་འགོག་རྐྱེན་ཞིག་གམ་བར་མཚམས་

ཤིག་གི་རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ། ༢། བསྐར་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། བསྐར་གསོ་བེད་རུང༌།  = ནུས་ཤུགས་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་སོགས་རང་

བཞིན་གྱིས་གསབ་ཡོང་བའམ། ཡང་ན་གཟབ་ནན་གྱི་སོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

དེ་དག་རྫོགས་མཐའ་མེད་པའི་སོ་ནས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས། ༢། བསྐར་གསོ་རུང་བའི།  

= གན་རྒྱ་དང་འཛིན་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་བཅད་རྫོགས་ཟིན་ནའང་རྩིས་འགྲོའི་

དུས་ཚོད་འཕར་འགྱངས་བྱ་འཐུས་ཆོག་པ།

renewable energy  phys བསྐར་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།

renewable resources  * གསོ་རུང་ཐོན་ཁུངས། བསྐར་གསོ་རུང་བའི་ཐོན་ཁུངས། = ཐོན་

ཁུངས་གང་ཞིག་ཇི་ཙམ་སྤྱད་ཀྱང་དེའི་གུན་གསབ་མགྱོགས་པོ་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་རིགས་ཤིག་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཉི་མ་དང་ལྷགས་རླུང་གི་ནུས་ཤུགས་ལྟ་བུ།

renewal  adm ༡། བསྐར་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། )

rennet  * ཕོ་རྩི།  = ནུ་ཞོ་འཐུང་བཞིན་པའི་སྐྱུག་ལྡད་བྱེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བེའུ་ལྟ་བུའི་ཕོ་བའི་

ནང་གི་སྐྱུར་རྩི་ཞིག

renounce  adm བོས་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་སོ་ནས་སམ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཤོད་པ།

renovate  archit ཉམས་གསོ་བེད་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།
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rented space  adm གླས་ས།  = གླ་ཆ་སྤྲད་ནས་བདག་པོ་གཞན་ལས་གཡར་བའི་ས་ཆ།

rentier  com གཡར་བདག = མ་དངུལ་བཞག་པའི་ཡོང་འབབ་དང་། ས་ཁང་སོགས་ཀྱི་གཡར་

གླར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན།

reorientation  psycho ༡། བསམ་ཕོགས་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་ཕོགས་སྒྱུར་བ།  = བྱ་

དངོས་གང་རུང་ཞིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བའི་བྱ་སྤྱོད།

reparation  mil དམག་དོན་གུན་གསབ།  = དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གམ། ཡང་ན་མི་སེར་ཞིག་ལ་དམག་འཁྲུག་སྐབས་གྱོང་གུད་

འཇལ་བྱེད་ཀྱི་གུན་གསབ།

reparations  adm བཅོས་སོ།	གསོ་བཅོས།	 = ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བར་ཡོ་བསྲང་དང༌། རྨས་སྐྱོན་

ཤོར་བར་བཅོས་ཐབས་སོགས་བྱེད་པ།

repartee  * ལན་སྐེན་པོ། = མྱུར་ཞིང་རིག་སྟོབས་ལྡན་པའི་ལན་འདེབས། 

repatriate  pol རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་སློག་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིར་སློག་

གཏོང་བ།

repatriation  pol རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་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་ཕིར་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 བསྐར་ཟློས་སན་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

repent  bot གཞུང་ར་སར་ཉལ།  = གཞུང་རྟ་ས་ལ་ཉལ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང།

repetitive work  com བསྐར་ལྡབ་དགོས་པའི་ལས་ཀ  = སྔར་བྱས་ཟིན་པའི་བྱ་བ་གང་ཞིག་
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ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྡབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་ཀ

replacement  phys	 (གཏེར་རྫས་ཀི་)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་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་བེད་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་སློབ་

སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་གསུམ་བྱ་སྤྱོད་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

reporters without border  pol,jrn རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པ།  = སྨྲ་

བརྗོད་དང་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་

རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

repository  arv ཅ་དངོས་འཇོག་གནས།  = ཅ་དངོས་དག་གསོག་འཇོག་གམ་ཉར་ཚགས་བྱེད་

སའི་གནས་སམ་སྣོད།

representation  adm ངོ་ཚབ་ཀི་བ་གཞག  = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མི་གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་

མོལ་གནང་བའམ་ལས་དོན་སོགས་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་སོ།

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་



585 reputation

གི་ཆེད་དུ་དངོས་ཟོག་བཙོང་བར་འགྲོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

representative government  pol འཐུས་མིའི་སིད་གཞུང་།  = མི་མང་གིས་རང་གི་ངོ་ཚབ་

ཏུ་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་།

repression  pol དག་གནོན།  = བཙན་གནོན་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་བརྒྱུད་རིམ། ཡང་ན་དྲག་

གནོན་བྱས་པའི་གནས་སྟངས།

reprieve  law སོག་ཆད་ཕིར་བཤོལ། སོག་ཉེས་གུ་ཡངས།  = སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་

པའི་བཙོན་པ་གང་ཞིག་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལས་འགྲོལ་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་

སྣས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ། ༢། གཤེ་གཤེ།  = བྱ་ངན་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཁ་རྡུང་གཏོང་

བའི་བྱ་གཞག

reprint  pub,lib བསྐར་སྐྲུན།  = དེ་སྔ་པར་འདེབས་བྱས་ཟིན་པའི་དཔེ་དེབ་ལྟ་བུའི་ངོ་བཤུས་

པར་མ།

reprisal  adm	དག་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 སྐེད་འཕེལ།  = རྩི་ཤིང་ངམ། ཡང་ན་མི་དང་དུད་འགྲོའི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་

སྐྱེད་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་སྤྱོད།  ༢། prn པར་སློག	བསྐར་སྐྲུན།	 = འདྲ་པར་དང་དཔེ་

དེབ། ཡིག་ཆ། གཟུགས་བརྙན། སྒྲ་སོགས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་སྐྲུན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་སྤྱོད།

reprography  prn པར་སློག་རིག་པ།  = ཡིག་ཆ་དང་བརྐོས་རིས་སོགས་པར་སློག་བརྒྱབ་སྟེ་

བསྐྱར་དུ་སྐྲུན་པའི་རིག་པ།

reptile  zool ལོ་འགོ།  = 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་ཀི་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་གགས།	 གགས་པ།	  = འདས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལམ་གཤིས་སྤྱོད་ལ་
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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 མ་ངན་རོལ་དབངས།  = གཤིན་པོར་མྱ་ངན་མཚོན་བྱེད་དུ་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པའི་

བསྟོད་དབྱངས་སམ་གླུ་གཞས་་ཤིག ༢། rel འདས་མཆོད་སོན་ལམ།  = (ཡེ་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་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་ཀི་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་ཁ།  = 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་འགོ་མེད་ལུགས་བརོད་པ།  = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སོ་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་སྐོབ་པ། འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་པ།  = གང་ཟག་གམ་བྱ་དངོས་གང་

ཞིག་འཇིགས་ཉེན་ནམ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལས་སྐྱོབ་པ།

rescue team  adm,pol ཉེན་སྐོབ་རུ་ཁག  = དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་པའི་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་

སྐྱོབ་བྱེད་པར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཚན་པ་ཞིག

research  * དཔད་ཞིབ། ཉམས་ཞིབ། = དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འཚོལ་

ཞིབ། ཡང་དོན་དངོས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསར་པ་ཐོན་སྐབས་ཁས་བླངས་ཟིན་པའི་རྣམ་གཞག་གམ་

ངེས་སྲོལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ། དེ་བཞིན་རྣམ་གཞག་དང་ངེས་སྲོལ་གསར་པའམ། ཡང་ན་བསྐྱར་ཞིབ་

ཟིན་པ་རྣམས་ལག་ལེན་དངོས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་བཅས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བའི་ཞིབ་འཇུག་གམ།་
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ཡང་ན། འདྲི་རྩད་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

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 བོ་དོགས།  = ལྟ་ཚུལ་ལམ་

འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག

reserve  ༡། adm ཟུར་བཅད་བེད་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 སམ་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 རེ་ཚབ།  = རུ་ཁག་ཅིག་གི་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 ཕི་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།

reserved subject  adm ཟུར་བཅད་གནད་དོན།  = ཁྲལ་འབབ་སྟངས་འཛིན་དང་། མུ་གེའི་

སྐྱོབ་གསོ། ཁྲིམས་སྲུང་ལག་བསྟར་སོགས་མང་ཚོགས་སྤྱིའི་བདེ་དོན་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་གལ་

འགངས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་རྣམ་གྲངས།

reshuffle  adm བསྐར་སྒྲིག	བསྐར་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  bio,chem 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
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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། 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།

resilience  xx ༡། སླར་གསོ། སོར་ཆུད་ནུས་པ།  =  དཀའ་ཚེགས་དང་གེགས་ལས་མྱུར་བར་

གྲོལ་ཐབས་ཀྱི་ནུས་པ།  ༢། ནར་འཁུམ་ཁྱད་ཆོས། = དངོས་པོ་ཞིག་གི་དབྱིབས་གཟུགས་རང་

སོར་འཆུད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

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་པོའི་

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལྡོག་ཕོྱགས་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་དོད་ཚད་འཇལ་ཆས།  = དྲོད་ཚད་གཞལ་

གཞི་དེར་བསར་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 གོས་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།
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resolving power  phys རྣམ་འབེད་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 ལོས་

ས། བརེན་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་སོ་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 འབིན་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་བེད་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་ཁུར། འགན་འཁི། 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།

responsible government  adm,pol འགན་འཁིའི་སིད་གཞུང་།  = མི་མང་ལ་འགན་ཁུར་

དགོས་པའི་སྲིད་གཞུང་།

rest house  adm	འགྲུལ་ཁང༌།	ཞག་ས།	 = མགྲོན་ཁང་མེད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཚོས་
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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།

resting potential  neurosci. དལ་གནས་ནུས་པ། = དབང་རྩས་བརྡ་གཏོང་གི་བྱ་བ་མི་བྱེད་

པའི་སྐབས། གློག་གི་སོ་ནས་གྲུང་སྐུལ་ཐུབ་པའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་ནང་གི་བར་ན་གནས་

པའི་གློག་ཟུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་གནས་སྟངས།

restitution  ༡། law བདག་པོར་ཕིར་སློག  = རྐུ་ཤོར་བའི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་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། བསྐར་གསོ།	བསྐར་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། བསྐར་གསོ་བེད་པ།	སླར་གསོ་བེད་པ།	 = ཁང་པ་དང་རི་མོ། འཛིན་ཆས། ཚོར་

སྣང་དང་གནས་སྟངས། ཁྲིམས་སོགས་དེ་སྔ་ལྟར་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། ༢། ཕིར་སྤྲོད་བེད་པ།  = 

བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའམ་རྐུ་ཤོར་བའི་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཕྱིར་གང་ཟག་དེར་སྤྲོད་པ། 

restraining order  law བཀག་རྒྱ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བརྩམ་རྒྱུ་

དང་། དམིགས་བསལ་མིང་འདོན་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་མམ་ཐུག་

འཕྲད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ།

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་སྲོལ་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་སྤྱོད། ༢། psycho ཞི་ཞིང་དུལ་བ།  = ཞི་འཇམ་དང་

སྟངས་འཛིན་ལྡན་པའི་སོ་ནས་སྤྱོད་པ་འཁྱེར་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

restricted  adm ༡། ཚད་བཀག་ཅན།  = འབོར་ཚད་དམ་ཆ་ཚད་ཆུང་ངུའམ་ཚད་ངེས་ཅན། 

༢། དགག་བ་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་སོ་ནས་གསང་བ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། 

དམིགས་བསལ་གྱི་ཆོག་མཆན་ལྡན་པའི་མི་ཚོགས་ལ་འཐོབ་རུང་ཁོ་ན།

restroom  xx གསང་སྤྱོད།  = མི་མང་གི་ཆེད་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཁང་པ།



591 retinue

resultant force  phys སིན་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 བསྐར་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་བེད་པ།	 = ཐུན་མོང་གི་སྣང་ཚུལ་དུ་ཤི་བའི་

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་བེད་པོ།  = ཅ་དངོས་རྣམས་སྡེབ་ཚོང་མ་ཡིན་པར་འབོར་ཚད་ཆུང་ངུའི་

སོ་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་བེད་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་བེད་

པ།  = སྔོན་ཚུད་ནས་རིན་དངུལ་སྤྲད་པའི་སོ་ནས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ཞབས་འདེགས་འཐོབ་

པར་བྱེད་པ།

retaliate  * འཁོན་ལན་སློག་པ། = ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་དགྲ་ལན་འཇལ་བའམ་

སློག་པ།

reticular activating system  neurosci. སད་བེད་རྩ་དའི་མ་ལག = ལུས་ཁམས་ཟད་པར་

འཇུག་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་། འདི་ལས་ཡར་རྒྱུ་བའི་དབང་རྩས་ཀླད་ཤུན་གྱི་བྱ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་

སྤྲོད་པ་དང་། འདི་ལས་མར་རྒྱུ་བའི་དབང་རྩས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལྡོག་འགུལ་གྱི་བྱ་བར་

ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཀླད་ཞབས་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག

reticulate venation   = reticulodromous ལ་ལྟོས།

reticulodromous  bot ད་བ་རྩ་རིས།  = ལོ་མའི་རྩ་རིས་དྲ་བ་ལྟར་སྦྲེལ་བ།

retinue  adm སྐུ་འཁོར།	ཆིབས་ཞབས།	 = གནད་ཡོད་མི་སྣར་གམ་བཅར་ཞུ་མཁན་ཏེ་ལྷན་དུ་

ཆིབས་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མི་ཁག་ཅིག
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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་འཕྲོག་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཆེད་དུ་འདྲ་པར་དང་པར་བཤུས། པར་ཤིང་སོགས་ལ་འཕོ་

འགྱུར་གཏོང་བ།

retraining  edu བསྐར་སྦྱོང༌།  = དེ་སྔ་སྦྱོང་བརྡར་ཟིན་པའི་ལག་རྩལ་ལ་དུས་བསྟུན་ཁ་གསབ་

བྱེད་པའམ། ནུས་རྩལ་གསར་པ་སློབ་པའི་བྱེད་སོའམ་བརྒྱུད་རིམ།

retrial  law ཞུ་བ་བསྐར་ལེན།	བསྐར་བཤེར།	  = ཁྲིམས་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

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།

retrofit  com ཕིས་སུ་སྣོན།  = བཟོ་འདོན་བྱས་པའི་ཅ་དངོས་ཤིག་ལ་སྔར་མེད་པའི་ཆ་ཤས་སམ་

མཁོ་ཆས་ཤིག་གསར་སྣོན་རྒྱག་པ།

retrograde motion  phys,astron བཟློག་འགོས།  = 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། ཕིར་ལ།  = 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་ཕིར་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 ཕིར་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། )

reveille  mech ལང་དུང་། = དམག་སར་དུ་དམག་སྡེའི་ལས་མི་རྣམས་གཉིད་ལས་སློང་ཞིང་། ལས་
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ཀར་འབོད་འགུགས་བྱེད་པའི་སྔ་དྲོའ་ིདམག་དུང་གི་སྒྲ། 

revelation  adm ཐེར་འདོན།	གསལ་འདོན།	= དེ་སྔ་གསང་ཉར་བྱས་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་

ཁྲོམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཚུལ།

revenant  rel འདས་ལོག  = ཤི་ནས་སླར་སོས་པའམ་འཆི་མཚམས་ལས་ཕྱིར་ལོག་པའི་གང་ཟག

revenue stamp  adm ཁལ་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།

reverberator furnace  xx རླབས་ལྡོག་ཁོ་ཐབ།  = ཚ་དྲོད་ཐུར་དུ་ལྡོག་སྟེ་ལྕགས་རྡོ་སོགས་

སྟེང་ངོས་ནས་བཞུར་འཇུག་པའི་ཁྲོ་ཐབ།

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

reversing light  mech རྒྱབ་ཤིག་གློག་བརྡ། = མོ་ཊ་རྒྱབ་ཤིག་རྒྱག་སྐབས་གཞན་ལ་ཉེན་བརྡ་

གཏོང་བའི་་མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཏུ་འབར་བའི་གློག་དཀར་པོ་ཞིག

review board  adm བསྐར་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས།  = གནས་སྟངས་སམ་ཡང་ན་ལམ་ལུགས་ཤིག་གོང་

འཕེལ་དང༌། ནོར་བཅོས། ཡང་ན་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཞིག

revocation  pol ཕིར་བསྡུ།  = བཀའ་རྒྱ་དང་ཁས་ལེེན་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ།

revoke  ༡། law ཕིར་བསྡུ་བེད་པ།  = ཕྱིར་འཐེན་སོགས་ཀྱིས་སོ་ནས་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཁྲིམས་

ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ། ༢། adm ཕིར་འགུག་བེད་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་སྐོད།  = གནས་ཤིག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་སོར་མོར་འཁོར་

བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཆ་ཚང་གཅིག་སྟེ། དམིགས་བསལ་གཟའ་སྐར་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་

འཁོར་ཚུལ།

revolutionary  adm,pol གསར་བརེའི།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལྡན་

པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག

revolver  weapn རང་འཁོར་ཐུང་མདའ།  = བསྐྱར་དུ་མདེལ་རྫོང་རྒྱག་མི་དགོས་པར་མདའ་
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འཕེན་ཐེངས་འགའ་རྒྱག་ཆོག་ཅིང༌། མདེལ་ཁུང་རང་འཁོར་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་མེ་མདའ་ཞིག

revolving door  archit འཁོར་སོ།  = རྒྱུན་ལྡན་ཁང་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནང༌། སོ་པང་བཞི་ཕན་

ཚུན་ཟུར་ཁུག་འདྲོང་པོར་ལྟག་སྤྲོད་དུ་སྣོལ་སྦྱོར་གྱིས་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་ཕུར་གཅིག་གི་སྟེང་འཁོར་

བའི་སོ་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་བེད་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 བ་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

rhenium  chem རེ་ནི་ཡམ།  = ལྕི་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་དཀོན་གྲས་ཤིག

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་བརན་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་ཀི་དི་བ།  = ལན་འདེབས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་དགོས་མཁོ་

ལྷག་པར་མ་མཆིས་པར་ཕན་གནོད་དམ་ནན་སྐུལ་བྱ་ཆེད་དུ་ཞུ་འབོད་བྱས་པའི་དྲི་ཚིག་ཅིག

rhetorics  rhet ཚིག་རྒྱན།  = རྩོམ་འབྲི་བའམ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གི་སྦྱོར་

བ་མཁས་པའི་སྒྱུ་རྩལ།

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་ཅ་ོགཅིག་གམ་གཉིས་ཡདོ་

པ། ཤར་གླིང་དང་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རྩྭ་གཟན་དུད་འགྲ་ོལུས་སྟབོས་ཆེན་པ་ོ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་
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རིགས་ཤིག་སྟེ། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅོས་ཐུབ།

rhizocarpous  bot ས་འོག་ལ་རྩ་ཅན།  = འབྲས་བུ་ས་འོག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང༌།

rhizofiltration  agric ལ་རྩའི་འཚག་འབེད།  = ས་འོག་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་སྦགས་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་དབིབས་ཅན།  = ཟུར་ཁུག་འདྲོང་པོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

མཉམ་བརྒྱུགས་མཐའ་བཞི་མའི་དབྱིབས་འདྲ་བ།

rhomboidal    = rhombate ལ་ལྟོས།

rhombus  math གཟེ་དབིབས།  = གཏད་མཐའི་མཉམ་འགྲོ་དང་གཏད་ཟུར་གཉིས་དབར་གྱི་

ཟུར་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལ་མཐའ་བཞིའི་རིང་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དབྱིབས་མཐའ་བཞི་མ་

ཞིག་ལ་ཟེར།

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་

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 དབངས་འགོས་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།	  = སལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་རྩར་གྱུར་བའི་

དབང་པོའ་ིཁོག་རྟེན་བྱེད་ཅིང༌། སལ་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
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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་བེད་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།

right wing  pol གཡས་ཤོག  = ལོག་སྤྱོད་ཤོག་ཁག་གམ་རྙིང་ཞེན་ཅན་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་

ཤོག་ཁག་ཅིག

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་

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་
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མ་འཇུས་པ་རྙང་བཤལ་དང་ཁྲག་བཤལ། ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་རྟགས་ཅན་གྱི་གཉན་སྲིན་

ཞུགས་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་འགོ་ནད་དྲག་པོ་ཞིག

ring finger  anat སིན་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་སོར་མོ་ཞིག

ringleader  pol གཏེ་དཔོན།  = ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་གཞག་ཅིག་

བརྩམ་པར་འགོ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་

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་སོར་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་མོའི་

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  འགོལ་ཐག  = གནམ་མཆོང་ཉི་གདུགས་དབུབ་པར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཐ་

གུ་ཞིག

ripple mark  geol བེ་མའི་གཉེར་རིས། བེ་རིས།  = ཆུ་རྒྱུན་ནམ་རླུང་རྒྱག་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱེ་མའི་སྟེང་དུ་འབུར་དབྱིབས་ནར་མོ་སྟར་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་བེད་པ།  = དོན་དངོས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་
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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་

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 fund license  econ ལམ་ཁལ་ཆོག་ཐམ། = ཨིན་ཡུལ་དུ་ལམ་ཁྲལ་འཇལ་ཟིན་པ་སྟོན་

པར་བྱེད་པའི་ཆོག་ཐམ་ཞིག

road map  trans ལམ་རིས། = རླངས་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་ཆེད་དུ་གཞུང་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་བྱེད་

པའི་ས་ཁྲ།

road sign  trans ལམ་རགས།  = རྒྱུས་སྟོན་ནམ་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་བྱེད་དུ་བཙུགས་པའི་འགྲུལ་ལམ་

ཟུར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག

road tax  econ ལམ་ཁལ། = མོ་ཊ་ལམ་ཐོག་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་དུ་ལོ་རེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་

ཁྲལ་ཞིག

roadie  adm ལམ་གཉེར།  = སྒྲ་གཏུམ་གླུ་གར་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲབ་སྟོན་ནམ། རོལ་དབྱངས་
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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 ལགས་ཀི་མི་ཧེང༌། འཕྲུལ་མི།  = རྒྱུན་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པའི་རྙོག་འཛིངས་

ཅན་གྱི་ལས་རིགས་བྱ་རྒྱུར་འཆར་བཀོད་བྱེད་ཆོག་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

roc  ornith བ་ཆེན་རོག་པོ།  = ཨ་རབ་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གྲགས་པའི་གླང་ཆེན་ནམ་མཁར་འཁྱེར་

ཐུབ་པར་བཤད་པའི་བྱ་ཆེན་ཞིག

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 cycle  geog བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ། = བྲག་རྡོ་ཞིག་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་བྲག་རྡོ་གཞན་ཞིག་

གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར།

rock garden  hort བྲག་རྡོའ་ིལྡུམ་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

rock star  soc གགས་ཅན།  = རྩེད་འགྲན་པ་དང་། གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ། རོལ་དབྱངས་པ་

ལྟ་བུ་ལམ་ལྷོང་དང་སྙན་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གང་ཟག

rocketry  rockt མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་རིག་རྩལ།  = མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་བཟོ་དབྱིབས་

འཆར་འགོད་དང་། བཟོ་སྐྲུན། བཀོལ་སྤྱོད། འཕུར་སྐྱོད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚན་རིག

rocking chair  adm འགུལ་ཁིའུ།  = 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། བེད་སོ།	 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་
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སྟངས། ༢། theatr འཁབ་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་ིདན་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་བསར་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་སྐོད་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།

roman figures  lib རོམ་གྱི་ཨང་ཀི།  = གནའ་བོའ་ིརོམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གཟུགས།

roman-fleuve  lit མུ་སྦེལ་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

romcom  soc བརྩེ་དགོད།  = ཕོ་མོའ་ིབརྩེ་གདུང་གི་འབྲེལ་བར་གཞི་འཛིན་བྱས་པའི་དགོད་

བྲོའ་ིགློག་བརྙན་དང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་སོགས།

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་ཧེང་གི་འགོག་ཆས་ཤིག

roof garden  hort ཡང་སྟེང་ལྡུམ་ར།	ཁང་ཐོག་ལྡུམ་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་བ་དེ་ཕོ།	དེ་ཕོ།	 = རྒྱུན་ལྡན་སྐྱེད་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་
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རིགས་འདྲེན་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་ནོ།

root crop  agric རྩ་བའི་རིགས་ཀི་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་

འགོའ་ིཐོ་གཞུང༌།  = ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་མི་

འགྲོའ་ིཐོ་གཞུང༌།

rostrum  xx སྟེགས་བུ།  = མི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་གསུང་པ་པོ་གང་ཞིག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་སའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག

rotation  ༡། phys ཀཿ འཁོར་འགོས།  = བརྟན་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་

ལ་སོར་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	རེ་མོས།	འཁོར་རེས།	 = གནས་བབས་ཁྱད་

པར་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་བསར་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༌།	ཁིམས་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་ཧོབ་པོར་བྱུགས་པའི་རྩིག་ངོས། ༢། རྩིང་ཞལ་བྱུག་པ།  = ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་

གྱང་ལྡེབས་སུ་རྡོ་ཧྲུག་དང་འདམ་ཞལ་ཧོབ་པོར་བྱུགས་པ།

roughrider  ca ར་རྒོད་འདུལ་མཁན།  = འདུལ་སྦྱོང་མ་བྱས་པའི་རྟའམ། རྟ་རྒོད་འདུལ་སྦྱོང་

བྱེད་མཁན།
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round dance  soc,ca སོར་གཞས།  = མི་མང་པོས་སོར་སོར་བྱས་ནས་འཁྲབ་པའི་དམངས་ཁྲོད་

ཀྱི་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་སྟངས་ཤིག

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་བང༌།		ལམ་བརྡའི་བང་བུ།		= སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དང་

མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་མདུན་ངོས་སུ་བཀལ་བའི་སོ་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་བགོད།  = ལམ་གཞུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཐག་རིང་

དུ་གོམ་བགྲོད་བྱ་ཕྱིར་དམག་མིའི་ལུས་སྦྱོང་ཞིག

router  compt.sc རའུ་ཊར།  = དྲྭ་གནས་ཤིག་ལ་མཐུད་རྗེས་ཀམ་པུ་ཊར་ལ་དྲྭ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་

སྦྱོར་ཐུབ་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

rowlock  naut སྐ་རེན།  = 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
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ruction  soc འཁྲུག་འཛིང་།  = འཁྲུག་རྩོད་དྲག་པོའ་ིཀུ་ཅོ་འདོན་པ་སོགས།

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་

སོང་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

rule application  adm,law སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར། =  སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་དེ་

གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལས་གང་བྱུང་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མི་ཆོག་པ།

rule by law  adm,law ཁིམས་སྐོང་། =  ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤྱི་

ཚོགས་སྐྱོང་བའོ།

rule making  adm,law སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས། = བསམ་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་རྣམས་

ལ་བགྲོ་གླེང་གིས། འཐུས་སོ་ཚང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།

rule of law  adm,law ཁིམས་ཀི་དབང་སྒྱུར། = མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་བཀའ་བརྩི་དང་

ལེན་ཞུ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས།

rule of thumb  soc	མོང་སྤྱོད།	མོང་འཁིད།	= ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འགྲོ་སྟངས།

rules committee  parl ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་། = ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མགྱོགས་མྱུར་ཡོང་

ཐབས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱུན་ལྡན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་ཟླ་ཚེས་སོགས་

ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་ཚོགས་ཆུང་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།

ruling party  pol གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ།  = སྡེ་ཁག་དང་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་

གི་འགན་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག

rum  xx ཨ་རག་རམ།  = གཙོ་བོ་བུ་རམ་མམ། ཡང་ན་བུར་ཤིང་གི་ཁུ་བ་ཕབ་སྦྱོར་བྱས་པ་ལས་

བཟོས་པའི་ཆང་རག

rumour monger  soc དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་མཁན། = དཀྲོག་གཏམ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་རྒྱུ་ངན་ལང་

ཤོར་བའི་གང་ཟག
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run riot  pol ཟིང་རྒྱུགུ  = སྟངས་འཛིན་མེད་པར་སྐད་ཅོར་དང་གཏུམ་སྤྱོད་སྤེལ་བ།

run to time  adm དུས་རན། = འཆར་འགོད་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་རིང་ཐུང་གི་རྒྱ་ལས་མ་

འདས་པར་ཏག་ཏག་སྒྲིག་འཇུག་ཐུབ་པའི་ལས་རིམ་མམ་དེའི་དུམ་ཚན་ཞིག 

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་འགེལ།  = དམིགས་བསལ་རྩེད་རིགས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་

སོ་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་བང༌།  = 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

rupicolous  geog བྲག་ལ་གནས་པའི། = སྐྱེ་ལྡན་རིགས་བྲག་རྡོའ་ིསྟེང་ངམ་ཁོངས་ནས་སྐྱེ་

འཕེལ་ལམ་འཚོ་གནས་བྱེད་པ་ཞིག 

rural  soc གོང་གསེབ་ཀི།  = གྲོང་མཐའི་ས་ཁུལ་དང་འདྲ་བའམ་འབྲེལ་བ།

rush hour  trans ཚང་ག་ཆེ་སང༌།	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༌།

rush-hour traffic  trans བྲེལ་ཟིང་འགིམ་འགྲུལ། = རྒྱུན་འགྲུལ་པ་རྣམས་སྔ་དྲོ་ལས་ཀར་

འགྲོ་བ་དང་། གུང་ཚིགས་སྐབས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་། ལས་ཀ་གྲོལ་མཚམས་ནང་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་

དགོས་ལྟ་བུ་སྟེ། འཚང་ག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་མོ་ཊས་ཁེངས་པའི་ལམ་ཞིག

rustication  ༡། soc གོང་གསེབ་ལ་དགའ་ཞེན།  = གྲོང་གསེབ་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བ་ལ་རང་བཞིན་

གྱིས་སེམས་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས། ༢། edu འཕྲལ་སེལ་ཕིར་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།

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
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saber-rattling  adm དག་པོའ་ིསྡིགས་བསྐུལ།  = དམག་དཔུང་སོགས་གཏང་རྒྱུའི་སྡིགས་ར་

བསྐུལ་བའི་བྱ་གཞག

sabotage  pol ཆེད་མངགས་གཏོར་རྒོལ་བེད་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 སྐི་ཁུག  = དམིགས་བསལ་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སྐྱི་མོའི་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་

རྐྱལ་པའམ་ཁུག་མ་ཆུང་ངུ༌།

sack  ༡། agric སྒེ་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་བོའི་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་འཇུ་ལུང་

མེད་པའི་སྒེ་མོ།  ༢། adm	 ཕིར་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

sacrilege  psycho  མ་གུས་པ།  = རིན་ཐང་ངམ། རྩ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་གུས་བརྩི་མི་བྱེད་

པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག

sacrum  anat ཚང་རུས།	མཚང་རུས།	 = རྨེད་ཚིགས་དང་གཞུག་ཆུང་བར་དུ་གནས་པའི་ཚིགས་

མཁར་ལྔ་ཅན་གྱི་སལ་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 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་སམ།  = 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་སམ་

བཙན་པོ་ཞིག

safe house  pol ཉེན་གཡོས་ཁང་།  = སོ་བའམ་ནག་ཅན་པ་སོགས་གབ་སྡོད་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

པའི་གསང་བའི་ཁང་པ་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

safety belt  xx ཉེན་སྐོབ་སྐེ་རགས།  = གནམ་གྲུ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ནང་སྐྱེ་བོར་རྨས་

སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་འགོག་ཆེད་དུ་ཐོགས་པའི་སྐེ་རགས་སམ་ཐག་ལེབ་ཅིག

safety fuse  mech ཉེན་འགོག་བཞུར་སྐུད།  = རྣ་རྫས་ཀྱི་མེ་འཕེན་སྟངས་འཛིན་ཆེད་བཀོལ་

བའི་འབར་ཚད་དལ་པོར་མུ་མཐུད་དེ་འབར་བའི་ཞུན་སྐུད་ཅིག

safety valve  mech ཉེན་སྲུང་གཅད་སོ།  = གནོན་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ་དག་ཕྱིར་དབྱུང་བར་རང་

འགུལ་གྱིས་ཁ་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་གཅད་སོ་ཞིག

safflower  bot	ལྡུམ་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་སོང་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་རོྡག་གཅིག་དབྱིབས་ཧིལ་པོ་སོག་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།

safing sensor  mech ཉེན་ཟློག་ཚོར་ཆས། = ཐོག་མའི་གདོང་ཐུག་ཚོར་ཆས་ནས་བརྡ་འབྱོར་བ་

དང་རླུང་རྐྱལ་བཀོལ་གཏོང་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

sagittal suture  anat སྤྱི་བོའ་ིརྒྱ་སྲུབས།  = མགོ་བོའ་ིསྤྱི་བོའ་ིརུས་པའི་སྲུབས་སམ་

མཐུད་མཚམས།

sagittarius  astrol གཞུའི་ཁྱིམ།  = དུས་སྦྱོར་དགུ་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་

ལམ་དགུ་པ།

sagittate  bot མདའ་རྩེའི་དབིབས་ཅན།  = རྩེ་མོ་མདའ་རྩེ་དང་འདྲ་ཞིང་སྨད་ཆ་མདའ་ཤོག་

འདྲ་བའི་ལོ་མ།

sago  * ཤིང་ས་གོའ་ིཕེ་མ།  = ཏ་ལའི་ཤིང་ས་གོ་ལས་འབྱུང་བའི་དངོས་རྫས་ཕྱེ་མ་ཞིག

sal volatile  med ཡལ་ཚ། = དྲན་པ་བརྒྱལ་བ་གསོ་བའི་སྨན་དུ་བཀོལ་བའི་ཚྭ་རིགས་ཤིག

salaried  econ ཕོགས་ཐོབ་ཅན།  = ལས་ཀ་ཞིག་གི་གླ་ཕོགས་ལེན་མཁན་ནམ། ཡང་ན་གླ་



607 sample

ཕོགས་སྤྲོད་དགོས་པའི།

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་ཁལ།  = དངོས་རྫས་ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་རིན་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཅན་

ཞིག་གཞུང་ལ་འཇལ་དགོས་པའི་ཆ།

salesman  com འཚོང་མཁན།  = ཅ་དངོས་གང་ཞིག་དངོས་སུ་ཚོང་ཁང་དུ་འཚོང་བའམ། ས་

གནས་སུ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ནས་མངགས་ཉོ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་མཁན།

saliva  physiol ཁ་ཆུ།	 མཆིལ་མ།	  = མཆིལ་མའི་གཤེར་རྨེན་ལས་བྱུང་བའི་ཁའི་ནང་གི་

རླན་གཤེར།

salvationist  rel ཐར་སྒྲོལ་པ།  = མི་རྣམས་སྡིག་པའི་རྗེས་འབྲས་སམ་སྡིག་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་

ཆེད་དུ་ཡེ་ཤུའི་སྟོན་པ་གཤེགས་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག

salver  xx འབུལ་གཞོང་། = བཟའ་བཏུང་གཤོམ་སྒྲིག་དང་། ཤིས་ཤོག་གམ་ཡིག་རིགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་སའི་དངུལ་གྱི་གཞོང་པ།

same-sex marriage  soc མཚན་མཐུན་གཉེན་སྒྲིག  = མཚན་མ་གཅིག་པའི་མི་གཉིས་དབར་

གྱི་གཉེན་སྒྲིག

sample  com སྤུས་ཚད།	དཔེ་ཚད།	  = དངོས་རྫས་གང་ཞིག་གི་སྤུས་ཀ་དང༌། ཁྱད་ཆོས། བཟོ་

དབྱིབས་སོགས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད།



608sample survey 

sample survey  xx དཔེ་ཚད་རོག་ཞིབ།  = དཔེ་ཚད་བྱེ་བྲག་ཅིག་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བྱས་ནས་

གནད་དོན་ཞིག་གི་དོན་སྙིང་མཚོན་པར་བྱེད་པ།

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་ལ་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།

sanction  ༡། adm བཀའ་འཁོལ།  = 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་འཁོལ་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་འཁོལ་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། སྐབས་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།

sandstone  geog བེ་རྡོ། = བྱེ་མ་དང་གཏེར་རྫས་གཞན་སོགས་གནོན་བཙིར་བྱེད་པ་ལས་གྲུབ་

པའི་བྲག་རྡོ་ཞིག

sandstorm  environ བེ་འཚུབ།  = བྱེ་མ་ཕོན་ཆེ་འདེད་པར་བྱེད་པའི་བྱེ་ཐང་སྟེང་གི་རླུང་

འཚུབ་དྲག་པོ་ཞིག

sandwich  xx སེན་བག = བག་ལེབ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཤ་དང་ཕྱུར་བ་སོ་ང་སོགས་ཅི་རིགས་

བཅུག་པའི་ཁ་ཟས་སྟབས་བདེ་ཞིག

sandwich course  edu སློབ་ཚན་སྤེལ་མ།  = སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྤྱིར་བཏང་སློབ་གཉེར་དང་
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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་སྦའི།  = 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།

sanitary pad  xx གཙང་ཁེབས།  = བུད་མེད་ལ་ཟླ་མཚན་འབབ་པའི་སྐབས་སུ་བཀོལ་བར་བྱ་

བའི་དངོས་པོ་སོབ་སོབ་འཇམ་པོ་ཞིག

santa claus  xx སེན་ཊ་མེས་པོ། = ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྟོན་ཉིན་ཕྲུ་གུར་རྔན་པ་འཁྱེར་ཡོང་བར་

འདོད་པའི་མི་རྒད་པོ་ཞིག་སྟེ། ཁི་རིསྨཱ་སི་པཱ་ལགས་ཀྱང་ཟེར།

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།

sarcasmist  soc ༡། ཟུར་ཟ་བེད་མཁན།  =  རྒྱུན་དུ་ཟུར་ཟའི་ཚིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁས་པའི་

གང་ཟག  ༢། ཟུར་ཟའི་དཔད་ཞིབ་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཟུར་ཟའི་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་བཀོལ་

སྤྱོད་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན།

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

satellite dish  mech འཁོར་སྡེར། = འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་འཕྲིན་བརྡ་སྡུད་

པར་བྱེད་པའི་སྡེར་མའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

saturate  chem སིམ་སྦྱོར།  = བཞུ་བྱའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཞུས་ཏེ་བཞུ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་དེའི་ཞུ་

བའི་ནུས་པ་རྫོགས་པ།

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་ཁ།  = 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་
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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༌།

savings bond  com,econ གསོག་བཅོལ་གན་རྒྱ།  = དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་པའམ་གཞུང་གིས་

མང་ཚོགས་ལ་འགྲེམས་རྒྱུར་བཟོས་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག

scaffold  adm གསོད་སྟེགས། = ཉེས་ཅན་སྲོག་ཐོག་གཏོང་སའི་སྟེགས་བུ།

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།

scam  adm གཡོ་ཟ། = དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའམ། གཡོ་ཐབས་ཀྱི་སོ་ནས་དངུལ་དངོས་ཁེ་ཕན་བཟོ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི།

scan  mech འཚག་སེལ་བེད་པ།	བཤེར་འབེབས་བེད་པ། = བཀོད་རིས་ཅན་གྱི་ངོས་ཤིག་ཏུ་

ཞིབ་གསལ་གྱིས་འདུས་པའི་གློག་རྡུལ་ལམ་འོད་མདངས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གཏད་དེ་བརྙན་པར་ལ་

ཞིབ་བཤེར་གྱིས་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་དེ་བརྙན་འཕྲིན་དུ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པ། 

scandal  soc བས་ཉེས་ཀླན་ཀ  = ཁྲིམས་ལུགས་སམ་བཟང་སྤྱོད་ལས་འགལ་ཞིང་། སྤྱི་དམངས་

ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའི་བྱ་སྤྱོད།

scandalize  soc བས་ཉེས་ཀླན་ཀ་བཟོ་བ།  = ཡ་མ་ཟུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་གཞན་ཧ་ལས་སུ་

འཇུག་པ།

scandalmonger  soc བས་ཉེས་ཀླན་ཀ་སྒྲོག་མཁན།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འགྲེལ་བཤད་

ལོག་པ་བརྒྱབ་སྟེ། མི་དེར་གཞན་རྣམས་མི་དགའ་བའམ་ཧ་ལས་སུ་འཇུག་མཁན་གྱི་གང་ཟག

scanner  mech བཤེར་འབེབས། བཤེར་འབེབས་ཡོ་ཆས། = ཀམ་པུ་ཊར་ལ་བརྟེན་ནས་རི་མོ་

དང་ཡི་གེ་སོགས་བཤེར་འབེབས་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

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་འགེལ་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་



611 school inspector 

བསྡུས་ཤིག་བྲིས་པ།

scenery  environ ཡུལ་ལྗོངས།  = མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱུན་ལྡན་སྣང་

བརྙན་ཞིག

scenography  environ ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་རིས།  = ལས་རིམ་དང་འགྲེམས་སྟོན་ཆེད་ཡུལ་

ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཁག་མཚོན་པའི་རི་མོའམ། པར་རིས་སྤྱད་དེ་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་

པའི་བྱ་བའམ་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག

scepticism  psycho དྭོགས་འཆར། = བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མམ་དྭོགས་པའི་ལྟ་ཕྱོགས་

འཛིན་ཚུལ།

scheduled caste  ca ཟུར་བསལ་རིགས་སྡེ།  = རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཤེས་

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།

scholar  edu མཁས་དབང་།	རིག་གནས་པ།		= དམིགས་བསལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ནང་

སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་པའམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གང་ཟག

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 age  edu	སློབ་ལོ།	སློབ་ཞུགས་ལོ་ཚད།	 = སློབ་གྲྭར་སྒྲིག་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་བྱིས་

པའི་ལོ་ཚད།

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 bus  edu སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་འཁོར།  = ནང་དང་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་དབར་སློབ་ཕྲུག་ཕར་ཚུར་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག

school captain  edu སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག  = སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་སློབ་ཕྲུག་དམངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཏུ་

འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྒན་གྲས་ཤིག

school inspector  edu སློབ་གྲྭའི་རོག་ཞིབ་པ།  = གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་
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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

schoolmate  edu སློབ་གོགས།  = སློབ་གྲྭ་གཅིག་པའི་སློབ་ཕྲུག་གམ་རོགས་པ།

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།

scientific method  phil ཚན་རིག་གི་དཔད་ཐབས།  = གནད་དོན་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་

པའམ་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ཞིག་ཤེས་ཐབས་བྱས་པ། ཡང་ན་ངེས་ཟིན་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་གི་གོ་

རིམ་སྒྲིག་ཚུལ།

scientific productivity  phil ཚན་རིག་ལ་ལེགས་སྐེས་ཕུལ་ཚད།  = ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱའི་

ཐོག་ལ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ནུས་པའམ་བྱས་རྗེས།

scientific research  edu ཚན་རིག་གི་ཉམས་ཞིབ།  = ཚན་རིག་རྗེས་མཐུན་གྱི་བཞེད་སྲོལ་

དང་ཚོད་བཞག་སོགས་ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

scientific revolution  edu ཚན་རིག་གི་གསར་བརེ།  = ཚན་རིག་གི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་

ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རབས་བར་མའི་ལྟ་རྙིང་གང་ཞིག་རིམ་གྱིས་དོར་བའི་དུས་རབས་ཤིག

scissor jack  mech ཀུ་རུ་འགྱོག་རེན། = མོ་ཊའི་ཟུར་གཅིག་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཀུ་རུ་ཁའི་དབྱིབས་

ཅན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

scopophobia  psycho མཐོང་འཇིགས། = གཞན་གྱིས་མཐོང་བའམ་བལྟ་བར་དྭོགས་པའི་ཧ་

ཅང་འཇིགས་སྣང་།

scorched earth policy  pol བསེགས་འཇོམས་སིད་བྱུས། = དམག་ལམ་གྱི་སྟོན་འབྲས་དང་

བཟོ་གྲྭ་སྡོད་ཁང་སོགས་རྩ་མེད་བཟོས་ཏེ། དགྲ་བོར་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་བཟོ་བའི་སྲིད་བྱུས།

scoreboard  xx སྐར་པང་།	གངས་པང་།	=  རྩེད་མོ་སོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོབ་གྲངས་དགོད་

སའི་པང་ལེབ་ཆེ་གྲས་ཤིག

scorekeeper  xx སྐར་གཉེར།	གངས་གཉེར། =  རྩེད་མོའ་ིའགྲན་བསྡུར་སྐབས་སུ་ཐོབ་གྲངས་

ཐོ་འགོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པ།

scorpio  astrol སྡིག་པའི་ཁྱིམ།  = དུས་སྦྱོར་བརྒྱད་པ་སྟེ། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་
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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་

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་བང༌།  = 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

scree  xx ཉིགས་རྡོ།  = གཡའ་རི་དང་རྫ་རི་སོགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཉིལ་ནས་བསགས་པའི་རྡོ་ཧྲུག

screen company  com ཁལ་ཡང་ཀམ་པ་ཎི། ཁལ་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་བང་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
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screwdriver  mech གཅུས་སྐོར།	གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བེད།		= རྩེ་མོའ་ིཁ་ལེབ་མོའམ་རྒྱ་གྲམ་

ཅན་གང་རུང་གི་དབྱིབས་བཏོད་པའི་གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག

script  lit ༡། མ་ཕི།  = དཔེ་དེབ་བམ་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་ཡིག་གཞི། theatr ༢། 

འཁབ་གཞུང་། = གློག་བརྙན་དང་ཟློས་གར་སོགས་འཁྲབ་སྟོན་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ནང་དོན་ཡི་གེར་

བཀོད་པའི་བཤད་པ་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་སན་ཞབས།  = གཤག་བཅོས་ཁང་དུ་སྨན་པར་རོགས་བྱེད་

མཁན་སྨན་ཞབས་པ།

scrum  jrn གསར་འགོད་པའི་འཚང་རུབ། = གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུར་

གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་སའི་གང་ཟག་སེར་ཞིག་ལ་གསར་འགོད་པ་མང་པོ་སྡེབ་འཚང་གིས་

སྐོར་ནས་བཅར་འདྲི་དང་བརྙན་པར་ལེན་ཚུལ་ཞིག 

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་སམ།	དབུགས་རྐལ།	  = ཆུ་འོག་ཏུ་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་

པའི་འཁྱེར་བདེའི་རླུང་གི་སམ་ཆུང་དང་ཁ་ནས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་ས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག

scuba diving  sport རླུང་སམ་རྐལ་རྩལ།  = དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་

འོག་ཏུ་རྐྱལ་བའི་བྱ་གཞག་གམ་རྩེད་རིགས།

sculpture  soc འཇིམ་བཟོ།  = འཇིམ་པ་སོགས་ལས་གཟུགས་དབྱིབས་བཟོ་བཀོད་བྱེད་པའི་

སྒྱུ་རྩལ།

sculpture  fa འབུར་བཟོ།  = རྡོ་དང་། ལྕགས། འདམ་བག ཤིང་ལྟ་བུའི་སྲ་བའི་དངོས་རིགས་ལས་

བཟོས་པའི་མི་སྣ་དང་། དངོས་པོ་སོགས་མཚོན་ཐུབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག

sea breeze  naut མཚོའི་བསེར་བུ།  = ཉིན་མོར་ས་ཐོག་ཏུ་དྲོད་ཚད་མཐོ་བའི་སྐབས་རྒྱ་མཚོའི་

ཕྱོགས་ནས་ཡོང་བའི་རླུང་བུ་བསིལ་པོ་ཞིག

sea captain  naut རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན།  = དམིགས་བསལ་ཚོང་པ་སོགས་མཚོ་འགྲུལ་རྒྱག་

སྐབས་གྲུ་གཟིངས་ལ་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

sea horse  xx མཚོ་ར།  = མགོ་བོ་རྟ་མགོ་དང་འདྲ་བའི་མཚོ་ནང་གི་ཉ་ཆུང་ཞིག
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sea level  naut རྒྱ་མཚོའི་ངོས།  =  རླབས་མཐོ་དམའི་དབར་གྱི་ཆ་སྙོམས་དང། རྒྱ་མཚོ་ནས་ས་

ཐོག་གི་མཐོ་ཚད་འཇལ་རྒྱུར་ཡོངས་གྲགས་ཚད་གཞི་འཛིན་སའི་ངོས།

sea-coast  naut མཚོ་ཁ།  = རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐམ་ས།

sea-food  naut མཚོ་ཟས།  = གཙོ་བོ་ཉ་དང་། ཕྱི་སྐོགས་ཡོད་པའི་མཚོ་ནང་གི་སྲོག་ཆགས་ཟ་

རུང་བ་དག་གི་སྤྱི་མིང་།

sea-port  naut རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཁ།  = མཚོ་འགྲུལ་གྱི་གྲུ་གཟིངས་འགྲོ་འོང་བྱེད་སའི་གྲུ་ཁ།

seagull  naut རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྐར།  = སུག་པ་ཐུང་ཞིང་། གཤོག་སྒྲོ་རིང་ལ་མདོག་དཀར་སྐྱ་ཅན་གྱི་

རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་བྱ་ཞིག

sealed bid price  com དམ་འབར་རིན་སྡུར།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་རིན་གོང་བསྡུར་ཚད་

སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་འགྲན་བསྡུར་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་འབར་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། 

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 engine  mech འཚོལ་བེད་ཨིན་ཇེན། = ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་དྲ་རྒྱའམ་ལས་གཞིའི་རེའུ་

མིག་ནས་དན་གྲངས་སམ་ཡིག་སྣོད། ཡང་ན་ཡིག་ཆའི་རིགས་འཚོལ་བའམ་རྙེད་སོན་བྱེད་པའི་

ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་སྒྲིག་བཟོའ་ིལས་རིམ་ཞིག 

search for extraterrestrial intelligence (SETI)  phys ས་གཞིའི་ཕི་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

seashore  naut མཚོ་ངོགས།  = རྒྱ་མཚོའི་ཁ་འགྲམ་དུ་གནས་པའི་སྐམ་ས།

seasick  med མཚོ་དུག = གྲུ་གཟིངས་ནང་འགྲོ་སྐབས་མགོ་ཡོམ་འཁོར་ཞིང་སྐྱུག་མེར་ལྡང་
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བའི་ནད།

season-ticket  adm ནམ་དུས་རྒྱས་བཅད་ལག་ཁྱེར།  = མེ་འཁོར་དང་རྩེད་མོའ་ིའགྲན་བསྡུར་

ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཐེངས་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་འཛིན་ཤོག

seat  mech རྐུབ་སྟེགས། = ཁ་ལོ་བ་དང་འགྲུལ་པ་སྡོད་སའི་འབོལ་སྟེགས་ཤིག

seat belt  mech སྐོབ་ཐག = མོ་ཊའི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་བ་དང་འགྲུལ་པ་རྣམས་བརྡབ་

སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་འདོགས་པའི་ཉེན་འགོག་མ་ལག་ཅིག

seat belt anchorage  mech སྐོབ་ཐག་རོད་སྣེ། = སྐྱོབ་ཐག་གི་མཐའ་སྣེ་དང་མོ་ཊའི་ལུས་ཀྱི་

འཕྲད་མཚམས།

seat belt warning light  mech སྐོབ་ཐག་ཉེན་གློག =  མོ་ཊའི་སྐྱོབ་ཐག་གང་རུང་ཞིག་རྒྱག་

མེད་པའམ་ཚུལ་བཞིན་རྒྱག་མེད་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བརྡ་གློག

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 ཕིར་འཐེན།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཕྱོགས་སྒྲིལ་མཐུན་ཚོགས། སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་

ཞིག་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཚུལ།

secessional  pol ཕིར་འཐེན་གྱི།	ལོགས་གྱེས་ཀི།	 = གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་མཉམ་

འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི།

secessionalist  pol ༡། ཕིར་འཐེན་པ།	ལོག་གྱེས་པ།	 =  གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་

མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པར་ཕྱོགས་པའི་

གང་ཟག  ༢། pol ཕིར་འཐེན་པའི། = གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།

second childhood  psycho རྒན་པོ་བིས་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།

second reading  parl བརོད་པ་གཉིས་པ། = ཁྲིམས་འཆར་དེ་དག་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་

འགྱུར་རྒྱུའི་ཆེད་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་རིམ་པ་གཉིས་པ་འདོན་གནང་མཛད་ཚུལ།

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་
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དམར་སྨུག་ལྟ་བུའོ།

secondary deviance  pol བརྙས་འཆོལ།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་མིང་ངན་བཏགས་པའམ་མཐོང་

ཆུང་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་སུ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་སྤྱོད་ངན་དུ་གྱུར་ཚུལ།

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་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་སོ་ནས་འཕེན་པའི་འོས་ཤོག

secret inquiry  adm,pol གསང་བའི་འདི་རྩད།  = གནད་དོན་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

སླད་གསང་བའི་སོ་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

secretary  adm དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། དྲུང་ཆེ།  = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་

གནས་རིམ་དང་པོ།

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་

གྱི་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 ལགས་ལམ་རུ་ཁག  = མེ་འཁོར་བགྲོད་ལམ་དུམ་ཚན་གཅིག་གི་ལྟ་རྟོག་དང་
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ཉར་ཚགས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པའི་ལས་མིའི་དཔུང་སྡེ།

section officer  adm	སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།	སྡེ་འགན།	 = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་ལས་བྱའི་སྡེ་

ཚན་གྱི་གནས་རིམ་དང་པོ་སྟེ། སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན།

section-mark  lit མཆན་རགས།	བམ་ཀོག	 = མཚོན་རྟགས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་ལེ་ཚན་

གྱི་ཐོག་མར་རམ་ཞབས་མཆན་གྱི་མགོར་འགོད་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག མཚོན་རྟགས། (§)

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།

sector  ༡། econ	སྡེ་ཚན།	ཚན་པ།	 	= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱེད་སོའ་ི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 སྐ་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།

secular humanism  rel ཆོས་ལ་མ་བརེན་པའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས།  = ཆོས་ལུགས་གང་ལ་

ཡང་མ་བརྟེན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་སྨྲ་བའི་ལྟ་གྲུབ་བམ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས།

secularism  soc ༡། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་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་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག ༢། com བདེ་འཇགས།  = ཀམ་པ་ཎིའམ་སྒྲིག་



619 see off 

འཛུགས་ཆེ་ཁག་གི་ལས་མི་དང༌། ས་ཁང༌། དངོས་ཟོག་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་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 check  adm སྲུང་བཤེར། = འབར་རྫས་དང་མཚོན་ཆ་སོགས་སྦེད་སྐུང་བྱེད་ཡོད་མིན་

གང་ཟག་གམ་དངོས་པོར་ཞེབ་བཤེར་བྱེད་ཚུལ།

security council  pol མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྲུང་སྐོབ་ལྷན་ཁང༌།  = འཛམ་གླིང་

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།-

sedan  trans སེ་དན་སྣུམ་འཁོར།  = རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་རྐུབ་སྟེགས་དང་། གཡས་གཡོན་གཉིས་

ལ་འཛུལ་སོ་གཉིས་སམ་བཞི་ཡོད་པ། སྟེང་ཐོག་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་འགྲུལ་པ་མཉམ་འཛོམས་སྡོད་

སའི་ཁང་མིག་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག

sedimentary rock  geog ཟེགས་རྡོ། = དམིགས་བསལ་རྡོ་ཟེགས་འདི་དག་ཆུ་དང་། འཁྱགས་

པ། རླུང་སོགས་ཀྱིས་ཁུར་ཏེ་སྤུང་གསོག་བྱེད་པ་དང་། ཇེ་མཁྲེགས་སུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པའི་

བྲག་རྡོ།

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་བེད་པ།	འཁིག་སླུ་བེད་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་ཁིད་བེད་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	སྐེལ་མ།	ཕེབས་སྐེལ།	  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་སའི་ས་གནས་བར་དུ་བསྐྱོད་དེ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།
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seed  bot ས་བོན།	སོན།	 = རྩི་ཤིང་གི་མྱུ་གུའམ་གཟུགས་གསར་པ་གང་ནས་འབུས་པའི་སོན།

seed money  com ས་བོན་མ་དངུལ།  = ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཆེད་དུ་ཐོབ་པའི་ཟུར་

བཅད་མ་དངུལ།

seed pearl  agric མུ་ཏིག་ས་བོན།  = ནས་འབྲུའི་གཞི་ཆ་གཅིག་གི་ལྗིད་ཚད་ལས་ཉུང་ཞིང་། 

སྐྱེད་སྤེལ་གྱིས་སྨིན་པའམ་རང་བྱུང་མུ་ཏིག་ཟླུམ་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཞིག

seedbed  agric ས་བོན་འདེབས་ས།  = ས་བནོ་ནས་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་ཕྱིར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ས་ཁྱནོ་ཞིག

segment  math གཞུ་དབིབས།  = སྣེ་གནས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ཐིག་དང་གཞུ་ཐིག་ནང་

འཐུམ་པ་ལ་ཟེར།

segregate  pol ལོགས་དབེ་བེད་པ། དབེ་འབེད་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་དང༌། ཆོས་ལུགས། མི་

རིགས་སོགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བཟུང་སྟེ་སོ་སོར་དབྱེ་བ།

seismic wave  seism འགུལ་རླབས། = ས་ཡོམ་གྱི་འགུལ་ལྟེ་ནས་གོ་ལའི་བརྒྱུད་འགྲོ་བའི་གཡོ་

འགུལ་གྱི་རླབས་ཤིག

seismograph  mech ས་འགུལ་འཇལ་ཆས།  = ས་ཡོམ་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཟིན་ཐོར་འགོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ་ཆས་ཤིག

seismologist  seism ས་ཡོམ་དཔད་ཞིབ་པ། = ས་ཡོམ་དང་། གོ་ལའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་

ཆོས་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་གཞིའི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ།

seismology  seism ས་ཡོམ་དཔད་རིག = ས་ཡོམ་དང་འགུལ་རླབས་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་

འབྲེལ་བའི་ས་གཤིས་རིག་པའི་ཡན་ལག

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་

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
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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་སོ་ནས་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།

self discipline  psycho རང་ཁིམས། =  རྒྱུན་དུ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རང་གིས་རང་ཉིད་

གཅུན་པའམ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ།

self harm  psycho རང་འཚེ།  = རང་ཉིད་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་རྨས་པར་བྱེད་པའི་སེམས་

ཁམས་མི་བདེ་བའམ་སེམས་འཁྲུག་པའི་མངོན་རྟགས།

self identity  soc རང་གི་ངོ་བོ།  = སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ནང་གང་ཟག་སེར་གྱི་ནུས་རྩལ་དང་དམིགས་

བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་རང་གིས་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས།

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་བང་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་སྐེན་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།

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།
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self-driving  mech ཁ་ལོ་རང་སྒྱུར།  = འགྲུལ་འཁོར་གང་ཞིག་ལ་ཁ་ལོ་བས་སྟངས་འཛིན་མི་

དགོས་པར་རང་འགུལ་གྱིས་གཏོང་བར་བྱེད་པ།

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་དགས།	བཤད་པ་རང་གསལ།	 = དོན་གང་ཞིག་གསལ་

བཤད་མི་དགོས་པར་གོ་རྟོགས་སླ་པོ།

self-government  pol རང་སིད་རང་སྐོང༌།	ཁིམས་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-immolation  * རང་བསེག = ངོ་རྒོལ་ལྟ་བུའི་དགོས་འདུན་གང་ཞིག་གསལ་སྟོན་ཆེད་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་གི་སོ་ནས་མེ་ལ་ལྕེབས་པའི་བྱ་གཞག

self-mailer  comn རང་ཡིག = ཡིག་སྐོགས་མ་དགོས་པར་སྦྲག་ཐོག་བཏང་བའི་དངོས་ཟོག་གམ་

ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡི་གེ། 

self-reliance  adm,econ རང་མགོ་རང་ཐོན། = མི་གཞན་གྱི་ཕན་གྲོགས་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་མ་

བརྟེན་མ་ལྟོས་པར་རང་མགོ་རང་གིས་ཐོན་པ།

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་ལགས། རང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར།  = ནང་འབར་འཕྲུལ་

འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་བུད་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་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

selfie  mech རང་པར། = སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་བདེའི་
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ཁ་པར་རམ། གྲངས་འཛིན་པར་ཆས་གཞན་སོགས་ཀྱིས་པར་རྒྱག་སྐབས་སུ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱང་

འདྲ་པར་ནང་དུ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཞིག

selfie stick  mech རང་པར་དབྱུག་པ།		རང་པར་འཛིན་ཆས།	= རང་པར་རྒྱག་སྐབས་རང་

ཉིད་དང་ཁ་ཐག་རིང་སར་པར་ཆས་འཇུ་བར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་མཁོ་བྱད་དབྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག

selfiecide  psycho རང་པར་འཆི་རྐེན།  = ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་རང་པར་ཞིག་ལེན་ཐབས་བྱེད་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན།

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།

selling price  com ཚོང་སྒྱུར་རིན་གོང་།  = ཅ་དངོས་སོགས་བཙོངས་ཏེ་བྱུང་བའི་དངུལ་འབོར་

ལ་ཟེར།

semaphore indicator  mech བརྡ་སྟོན་ཡོ་ཆས། =  བརྡ་སྟོན་འཁྱུག་གློག་སྔོན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་བརྡ་སྟོན་གློག་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་ཁ་སྒྱུར་བརྡའི་གློག་སོ་སྤར་བའི་སྐབས་མོ་ཊའི་གཞོགས་

གཅིག་ནས་མངོན་པའི་འོད་ལྡན་མདའ་རྟགས་ཤིག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

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 floating axle  mech ཕེད་ལྡིང་སོག་ཤིང་། = འདིས་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་དང་འཛིན་པ། དེ་

དག་ལ་སྐྱོར་འདེགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

semi-autonomous  pol ཕེད་རང་སྐོང༌།  = 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 ཕེད་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་བསྡུར་དང་ཞིབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་འཛིན་གྲྭ། ༢། adm བགོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།  = བརྗོད་གཞིའམ་གནད་དོན་གཅིག་གམ་

དུ་མའི་ཐོག་གང་ཟག་མང་པོ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་གླེང་མོལ།

semirural  soc ཕེད་གོང་གསེབ།  = གང་ཞིག་ཐུན་མོང་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་ཁྱེར་བའི་རང་སོའ་ི

ཁྱད་ཆོས་གཉིས་ཀ་ལྡན་པའི།

senate  parl ༡། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མ། = ཨ་རིའི་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་
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ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་གི་གོང་མ།  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་གས།  = 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་གས།	 = ལོ་ན་བགྲེས་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་དང་

གོ་གནས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཟིན་པའི་གང་ཟག

senior clerk  adm རྒན་དྲུང་།  = ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་། སྤྱིར་བཏང་

གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་བཞི་པའི་ལས་བྱེད།

seniority  adm རྒན་གཞོན་གོ་རིམ།  = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལས་ལས་ཀའི་གནས་རིམ་མཐོ་བའམ་ལོ་

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།

sensorium  med ཚོར་བེད་ལེ་གནས།  = ཕྱིའི་རེག་ཚོར་གྱི་བརྡ་ལན་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་

པའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་། ཀླད་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀྱི་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཞིག

septicaemia  med ཁག་དུག = ཁྲག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོ་འཕེལ་སྐྱེད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་

གྱིས་ནད།

serendipity  xx ཐོལ་རྙེད། = བེད་སྤྱོད་ཅན་དང་། རིན་ཐང་ཅན། ཡིད་ལ་འཐད་པའི་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་སྟེས་དབང་ལྟ་བུས་གློ་བུར་དུ་རྙེད་པ།

serf  soc,ca ཞིང་བྲན།  = ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མངའ་བདག་ཅིག་གི་གཞིས་

ཀར་མི་རྒྱུད་ནས་གཡོག་རྒྱུག་མཁན།

serial entrepreneur  com,econ སྣེ་མང་ཁེ་ལས་པ།  = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཚོང་

ལས་གསར་པ་འགའ་ཤས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་མཁན།

serial killer  soc རིམ་གསོད་པ།  = བསྟུད་མར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་

བྱེད་མཁན།

serial number  com ༡། ཐོན་གངས།  = 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་གངས།  = ཐོ་གཞུང་ལྟ་བུའི་ནང་གི་བང་རིམ་གྱི་གྲངས་ཀ
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serialize  lit མུ་སྦེལ་བཟོ་བ།	རྒྱུན་སྦེལ་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་སྟར་ཆགས།  = གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་མཚུངས་

ཀྱི་བྱ་དངོས་སམ་བྱུང་བ་ཁག ༢། telecom མུ་སྦེལ་རྒྱང་སིང་ལས་རིམ།  = སྔ་རྗེས་སུ་དུམ་བུ་

དུམ་བུར་བྱས་ཏེ་རིམ་པ་སྟར་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་བརྗོད་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་

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་རགས།  = 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།
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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་སོང་

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་སོང་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།

set-up  xx སྒྲིག་གཤོམ།  = ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག

setback  adm གེགས་བེད་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 འགིག་འཇགས།  ཞི་འགིག  = སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་དབར་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་ཁལ།  = 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།
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sewage  environ ༡། བཙོག་ཆུ།  = ཆུ་བཙོག་པ་དང་མིའི་གཅིན་པ་ལྟ་བུ། ༢། བཙོག་ཆུའི་ཡུར་

བུ།  = ཁང་པའི་ནང་ནས་གསང་སྤྱོད་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་བེད་ས།  = རྫས་སྦྱོར་བྱས་པའི་བཙོག་ཆུ་

རྣམས་ལུད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའམ་གཙང་སེལ་བྱེད་སའི་ལས་གྲྭ།

sex slave  xx འཁིག་སྤྱོད་བྲན་གཡོག  = སོས་སུ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བརྙས་སྨོད་དང་བཙོན་

འཇུག་བཙན་གཡེམ་བྱས་ནས་བཙན་དབང་ཐོག་སྨད་ཚོང་གི་ལས་ལ་སྦྱོར་ཚུལ།

sex slave  soc འཁིག་སྤྱོད་བྲན་གཡོག  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གཞང་ཁང་ནང་བཙན་འཇུག་བྱེད་པ་

དང་དེ་དག་གི་མངོན་འདོད་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག

sexism  soc ཕོ་མོ་དབེ་འབེད།  = ཕོ་མོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་ལ་སྐུར་འདེབས་སམ་དབྱེ་

འབྱེད་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ།

sexology  soc འདོད་སྤྱོད་རིག་པ། = འགྲོ་བ་མིའི་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

sext  soc ཆགས་འཕྲིན།  = ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་སྐུར་བྱེད་པའི་ཆགས་སློང་གི་

བརྙན་པར་རམ་འཕྲིན་ཐུང་ཞིག

sexual abuse  soc འཁིག་པའི་བརྙས་བཅོས།  = བྱིས་པའམ་ལོ་རྒན་དང་སེམས་ཁམས་མི་བདེ་

བའི་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པར་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

sexual discrimination  soc ཕོ་མོ་དབེ་འབེད།  = བུད་མེད་ཚོར་དམིགས་བསལ་མ་དྲང་བ་

བྱེད་པ་ལྟ་བུ་བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ།

sexual equality  soc ཕོ་མོ་འད་མཉམ།  = སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ལ་འཛིན་སྟངས་

གཅིག་མཚུངས་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

sexual intercourse  soc ལུས་འབྲེལ།	འཁིག་སྤྱོད།	 = ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་འཁྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པའི་

བྱ་གཞག

sexual orientation  psycho འཁིག་སྦྱོར་མོས་ཕོགས།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་

རམ། སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་གང་རུང་དང་ལྷན་དུ་འཁྲིག་སྦྱོར་སྤྱོད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ།

sexuality  psycho འཁིག་ཆོས།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ངམ་མྱོང་བ་སྟོན་

པའི་ནུས་པ།

sexually transmitted disease(STD)  med འཁིག་སྤྱོད་འགོ་ནད།  = འཁྲིག་སྤྱོད་བརྒྱུད་

དེ་ཕན་ཚུན་ལ་འགོ་བའི་རེག་དུག་གི་ནད་རིགས།

shader  * བརྙན་པར་བཟོ་སྒྲིག་པ། = གློག་བརྙན་གྱི་སྒྲ་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་བརྙན་རིགས་
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བཟོ་སྒྲིག་བཀོལ་གཏོང་བྱེད་མཁན། 

shaft  mech འཁོར་མདའ། = འཕྲུལ་འཁོར་ལ་འགུལ་སྐྱོད་དམ་འགུལ་ཤུགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་

འཁོར་ལྕགས་ཤིག

share  comn མཉམ་སྤྱོད།	བརྒྱུད་སྤེལ།	  = མི་གཞན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་གནད་དོན་གང་

ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་པ།

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

share issue  com མ་ཤེར་གསར་འགེམས།  = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་མ་ཤེར་

གསར་པ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སྐབས།

sharenting  comn རང་ཕྲུག་གླེང་སྤེལ།  = སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྤྱད་དེ་རང་ཉིད་སོ་སོའ་ིཕྲུ་

གུའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ་ཞིག

shark  xx ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ།  = རྒྱ་མཚོའི་ཉ་ཆེན་གཏུམ་དྲག་ཅན་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཞིག

shaula  astrol སྣྲུབས།  = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་བཅུ་བདུན་པ།

shilling  adm ཤིལ་ལིང་།  = ཨིན་ཡུལ་གྱི་སོར་མོ་པོནྜ་གཅིག་གི་ཉི་ཤུའི་ཆ་གཅིག

shinto  rel ཤིན་ཏོ།  = རང་བྱུང་འཇིག་རྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཀླུ་སོགས་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་

པའི་ཉི་ཧོང་གི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག

shipping  naut གྲུ་ཐོག་སྐེལ་འདེན།  = 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།

shire  adm,pol ཤ་ཡར།	རྫོང་།	 = ཨིན་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞིག

shock absorber  mech འཁྲུག་ལེན། = འཁྲུག་ལེན་མ་ལག་ནང་གི་འཕར་ལྡེམ་གཡོ་འགུལ་

སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་བའི་སྣུམ་གྱིས་ཁེངས་པའི་ཡོ་བྱད།

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།
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shoot at sight  pol མིག་མཐོང་མེ་འཕེན།  = ཉེས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པར་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་མེ་

མདའ་རྒྱག་ཆོག་པ།

shopping center  com,econ ཁོམ་ཚོགས། = འདུ་འཛི་ཆེ་ལ་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་བའི་ལྟེ་གནས་

སུ་བཙུགས་པའི་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ར་ཆེ་གྲས།

shopping mall  com ཁོམ་གཟིགས་ཁང་ཆེན།  = ནང་གང་སར་འགྲོ་ལམ་བདེ་པོ་ཡོད་པའི་

གྲོལ་རྡལ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཚོང་གི་ར་བ་ཞིག

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 pants  xx དོར་ཐུང་།  = པུས་མོ་ཙམ་དང་པུས་མོ་ཡན་ཁེབ་ཅིང་ཚ་ཡུལ་དང་སྟབས་བདེར་

གྱོན་རྒྱུའི་གོས་ཐུང་།

short temper  psycho སྤྲོ་ཐུང་།	སྣ་ཐུང་།	= ཁོང་ཁྲོ་ཟ་སྐྱེན་པའི་རང་གཤིས། ཡང་ན། ངང་རྒྱུད་

ཐུང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་སྐྱེན་པའོ།

short term  * ཡུན་ཐུང༌།	 དུས་ཐུང་གི།	  = དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་རིང་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པའི་

དུས་ཡུན།

short term loan  econ དུས་ཐུང་བུ་ལོན།= དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གི་རིང་གཡར་བའི་བུ་ལོན།

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།

short-circuit  electr གློག་ཡན།  = གློག་རྒྱུན་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ནང་གློག་སྐུད་ཕན་ཚུན་དབར་

སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་སྟངས་ནོར་བའམ་གློག་སྐུད་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་གློག་

ལམ་ནོར་བའི་སྐྱོན།

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།

shortage  adm དཀོན་པོ།	ཉུང་སྐོན།	  = དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འདང་ངེས་



630shortcut

མེད་པ།

shortcut  trans,compt.sc ༡། མགྱོགས་ལམ།   =  ནམ་རྒྱུན་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འགྲོ་

སའི་ལམ་ཁ་ལས་མགྱོགས་པར་བསླེབས་ཐུབ་པའམ། ཐད་ཀར་འབྱོར་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག  ༢། 

མྱུར་ཐབས། = འབད་བརྩོན་དང་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་གང་ཞིག་བྱ་བར་

བྱེད་པའི་མྱུར་ཐབས་ཤིག   ༣། མྱུར་ཐབས། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བྱ་རིམ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའམ་འགོ་

འཛུགས་པར་མགྱོགས་ཐབས་ཤིག

shortfall  adm,econ ཉུང་སྐོན།  = རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིདངུལ་འབོར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མ་

འདང་བའི་སྐྱོན།

shorthand  ling མགྱོགས་བྲིས།	བསྐུངས་ཡིག	 = མཚོན་རྟགས་དང་བསྡུས་ཚིག་སོགས་སྤྱད་དེ་

ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཐོག་འབྲི་ཐབས།

show cause order  law རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་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་རྐོང་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 off  xx ངོམ་འཕར་བ། = ངོམ་སོ་བྱེད་མཁན་ནམ་སྟོན་མཁན་གྱི་མི།

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་བེད་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།

show-room  com སྒྲིག་གཤོམ་ཁང༌།  = དམིགས་བསལ་མོ་ཊ་དང་གློག་ཆས་ལྟ་བུ་ཚོང་ཟོག་

རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སར་གཤོམ་སྟོན་བྱེད་སའི་ཚོང་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག

show-stopper  ༡། theatr ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ལད་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་སྐེ་བོ།  = ཚང་མའི་དོ་སྣང་སླེབས་ཤིང་ཡིད་མགུ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་མཚར་

སྡུག་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་གང་ཟག
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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

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་སོའམ་རྒྱལ་སོ་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 ཕི་རུ་བཀག་པ།  = ཁང་པ་ལྟ་བུ་ས་ཁུལ་གང་ཞིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བཀག་

འགོག་བྱེད་པ།

shuttle diplomacy  adm,pol འཁོར་སྐོད་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་སྐེལ་འདེན་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་སྐེད་ཚད་བརྒལ་ལེན་པ།  = དངུལ་སྔ་གཡར་བྱས་ནས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བའི་སྐྱེད་འབབ་ལེན་པ།

siameasa ginger  bot ས་དམར།  = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་

ཡིན། རྩ་བ་སེར་ཞིང་དྲི་ཞིམ་ལ་དབྱིབས་སོགས་ས་སྐྱ་དང་མཚུངས། སྨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་གྱོང་

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་སན་ཁང༌།	གྲུའི་ནད་གསོ་ཁང༌།	 = དམིགས་བསལ་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་ནད་

པའི་ཆེད་དུ་ཉལ་ཁྲི་ཡོད་པའི་ཁང་མིག
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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་གོས། ཟུར་འཇོག་གོས་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 marker light  mech གཞོགས་ཀི་གློག་བརྡ། གཞོགས་གློག	= གཞོགས་ནས་བལྟས་

སྐབས་མོ་ཊ་ཞིག་མིག་སྔར་ཡོད་པར་བརྡ་སྟོན་བྱེད་དུ་མོ་ཊའི་ཟུར་དུ་བསར་ཡོད་པའི་ཤུགས་ཚད་

དམའ་བའི་གློག

side mirror  mech	(མོ་ཊའི་)	གཞོགས་ཀི་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་སོ།

side-line  sport གཞོགས་ཐིག  = རྩེད་ཐང་གང་ཞིག་གི་དཀྱུས་ཟུར་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་

ཀྱི་ཐིག

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

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།

sightseeing  econ ཡུལ་ལྗོངས་ལ་སྐོར།  = དགའ་མོས་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་

དངོས་སུ་སོང་སྟེ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

sigmoid colon  physiol གཉེ་མ།  = ལོང་གའི་གཞུག་དང་གཞང་གི་མགོ་གཉིས་བར་གྱི་ཆ་ཤས་



633 signal-box 

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་རགས་འགོད་པ།  = ཡིག་ཆར་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཁར་དངོས་

སམ་དབང་ཆ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པ།

sign board  ༡། com སོ་བང༌།  = ཚོང་སྡེའམ་ཐོན་སྐྱེད་དངོས་པོའ་ིརིགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་སམ་

མིང་སྟོན་སའི་གླེགས་བུ་ཞིག ༢། trans བརྡ་བང༌།  = འགྲུལ་ལམ་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་རྒྱུའི་བརྡ་

རྟགས་འཁོད་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག

sign in  adm འབོར་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་འཁོལ་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་རགས་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་རགས་འགོད་པ།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་

པའམ་ལེན་དུ་འཇུག་པ།

signal  electr བརྡ་རླབས། = བར་སྣང་ངམ་ཏར་སྐུད་བརྒྱུད་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན། ཏར་

འཕྲིན། རེ་ཌཱར་དང་དེ་མིན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་ནང་བསྡུས་པའམ་བཏང་པའི་སྒྲ་དང་བརྙན་

པར། ཡང་ན་འཕྲིན་ཡིག་སོགས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་གློག་གི་འཕར་བརྡ་ཞིག 

signal generator  phys གློག་བརྡ་སྐྲུན་ཆས། = ཟློས་ཕྱོད་དང་རླབས་ཀྱི་དབྱིབས་གཟུགས། དེ་

བཞིན་འགུལ་དཔངས་བཅས་སྒྲིག་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་རང་དབང་ངང་མཐུན་འགྲིག་

བྱེད་ཐུབ་པའི་བརྡ་ཞིག་སྤེལ་སྐྲུན་བྱས་པ་བརྒྱུད་གློག་གི་ཡོ་ཆས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཡོ་

ཆས་ཤིག

signal light  trans གློག་བརྡ། = ཁ་ལོ་བ་གཞན་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ལམ་ཕྱོགས་གཞན་ལ་ཁ་གཅུ་

གི་ཡོད་པ་བརྡ་སྟོན་ཆེད་མོ་ཊའི་རྒྱབ་མདུན་གྱི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གང་རུང་ལ་འོད་ཆེམ་

ཆེམ་འབར་བའི་གློག་ཅིག

signal-box  trans བརྡ་ཁང༌།  = མེ་འཁོར་ལ་བརྡ་ལན་གཏོང་སའི་ལྕགས་ལམ་ཟུར་གྱི་ཁང་པ།



634signal-to-noise ratio 

signal-to-noise ratio  phys བརྡ་དང་སྒྲ་ཡན་སྡུར་ཐང་། = གློག་ལམ་ཞིག་གི་ནང་བརྡ་འཕྲིན་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་བརྡ་ཞིག་གི་ནུས་སྟོབས་དང་དགོས་མེད་ཀྱི་ཐེ་བྱུས། དཔེར་ན་རླུང་

འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་སྐབས་སྐད་སྒྲ་འཛེར་བ་དང་མི་གསལ་བ། ཡང་ན་བྲག་

ཆ་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་དབར་གྱི་བསྡུར་ཚད།

signalment  comn ངོ་རགས་འགེལ་བཤད།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་བྱེད་པའི་

གཟུགས་བྱད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ། 

signatory  pol མིང་རགས་འགོད་པོ། ས་རགས་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་རགས་ཡིག་སྣོད།  = གློག་འཕྲིན་གྱི་མཐར་སྐྱེ་བོ་སོ་སོའ་ིམིང་

དང་ཁ་བྱང་འགོད་ས།

signature loan  com,econ མིང་རགས་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

silencer  mech སྐད་སྒྲ་གཅོག་ཆས། = ཨིན་ཇེན་གྱི་སྐད་སྒྲ་གཅོག་པར་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་འབུད་

སྦུགས་སུ་བསར་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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

silent partner  adm མངོན་མེད་རོགས་ཟླ། ཁུ་སིམ་རོགས་ཟླ།	=  ལས་དོན་ནང་མཉམ་རུབ་

མི་བྱེད་པའི་ཟླ་གྲོགས།

silicosis  med སི་ལི་ཀོན་གློ་ནད།  = སི་ལི་ཀོན་ཡོད་པའི་རྡོའ་ིཟེགས་ཐལ་རྔུབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

གློ་བའི་ནད་ཅིག

silk-screen  prn དར་གསང་པར་མ།  = དར་རས་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་པའི་པར་མ།

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 ceiling  soc ལོ་ན་དབེ་འབེད།  = 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 jubilee  his ཉེར་ལྔའི་དུས་དན།  = དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།



635 simultaneous interpretation

silver lining  psycho རེ་བའི་སྐ་མདངས།	དངུལ་མདངས།	 = དཀའ་ངལ་དང་འགལ་རྐྱེན་

མང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་རེ་བ་འབྱིན་པའི་རྐྱེན།

silver medal  * དངུལ་གྱི་རགས་མ།  = རྒྱུན་ལྡན་འགྲན་བསྡུར་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་

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 གོ་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་བང༌།  = འཁྱེར་བདེའི་ཁ་པར་དེའི་བདག་པོ་ངོ་འཕྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་བྱང་བུ།

simple interest  adm,com མ་རྐང་སྐེད་ཀ = མ་རྩའི་སྟེང་སྐྱེད་ཀ་འཕར་མ་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་། མ་རྩའི་དངུལ་འབབ་རྐྱང་པར་ཆ་རྩིས་བསྐོར་བའི་སྐྱེད་འབབ།

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་རྟོགས་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  xx ལྷན་སིང་། དུས་མཉམ་རྒྱང་སིང་། = དུས་གཅིག་ཏུ་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་

འཕྲིན་གཉིས་ཀའི་སྟེང་རླབས་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུ་ལམ་མམ་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ནང་རྒྱང་སྲིང་

བྱས་པའི་ལས་རིམ། 

simultaneous  * དུས་མཉམ་པའི།	ཅིག་ཅར་དུ།		= བྱ་བའམ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ་དུས་

མཉམ་དུ་འབྱུང་བའམ་སྒྲུབ་པའི།

simultaneous interpretation  ling དུས་མཉམ་སྐད་སྒྱུར། = འཆད་པ་པོ་དང་སྒྱུར་བ་པོའ་ི

དུས་མཉམ་པའི་སྐད་སྒྱུར་བྱ་བའི་ཐབས་ཤིག



636sin tax

sin tax  econ སྡིག་ཁལ།  = སྤྱི་ཚོགས་དང་གང་ཟག་སེར་ལ་གནོད་སྐྱོན་འཕོག་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།

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་རྐེན། དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་

པར་སྔོན་འགྲོའ་ིདགོས་མཁོ་འམ་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན།

sinecure  adm ལས་མེད་ཀི་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 རྐང་འགོད་རྩིས་ཁ།  = 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	རྐང་གོན།	འགོ་གླ་རྐང་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།	 རྐང་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 རྐང་ཁལ།  = 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 བོ་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

sinicization  his རྒྱར་སིམ།	རྒྱ་སྒྱུར།	 = རྒྱ་རིགས་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་

གཞུང་དང་། རྒྱ་རིགས་མི་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཚུད་སྟངས།
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sinister  psycho ལས་ངན་ལར་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།

sinologist  his རྒྱ་ནག་རིག་པ་བ།  = རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་བཅས་པའི་སྲིད་འབྱོར་

གནས་གསུམ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པའི་མི་སྣ།

sinology  his རྒྱ་ནག་རིག་པ།  = རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་བཅས་པའི་སྲིད་འབྱོར་

གནས་གསུམ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

sinophobia  psycho རྒྱར་འཇིགས།  = རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་མི་རིགས། རྒྱ་སྐད། རྒྱའི་རིག་གཞུང་

བཅས་པར་འཇིགས་སྣང་དང་ཞེ་འཁོན།

sirius  phys སི་རི་སྐར་ཆེན། = ཁེ་ནིས་མཱེ་ཇོར་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པའི་ནམ་མཁའི་

སྟེང་གི་སྐར་མ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག

sister-in-law  soc,ca སྐུད་མོ།  = གང་ཟག་ཅིག་གི་ཁྱོ་གའམ་ཆུང་མའི་སྤུན་མཆེད་བུ་མོའམ་བུ་

སྤུན་གྱི་ཆུང་མ།

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།

six types of leptons  phys ལེབ་ཊོན་རིགས་དྲུག རོ་དྲུག = ཞན་ཤུགས་ཁོ་ནའི་ངང་ནས་རྡུལ་

གཞན་དང་སྦྲེལ་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གློག་རྡུལ་

དང་། མུ་ཨོན་དང་རྡུལ་འདི་ཚོའི་ལྡོག་རྡུལ་ལྟ་བུའོ། 

six types of quarks  boil ཀྭརྒ་རིགས་དྲུག = གློག་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁར་གསུམ་ཆ་གཅིག་དང་

མཉམ་པའི་གློག་ཁུར་ལྡན་པའི་གཞི་རྡུལ་རྣམས་ལ་ཟེར། ཀྭརྒ་ནི་མི་སོན་དང་བེར་ཨོན་གྱི་གྲུབ་ཆ་

གཙོ་བོ་ཡིན། 

sixth sense  phil དབང་པོ་དྲུག་པ།  = མིག་གི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཤེས་ལྔ་པོ་གང་
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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་བེད།  = 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།

skepticism  psycho དྭོགས་འཆར།  = གང་ཟག་ཅིག་གམ་གནད་དོན་ཞིག་དྲང་བདེན་དང་

དངོས་ཡོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་པར་དེ་དག་དེ་དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པར་

རློམ་པའི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ།

sketch map  geog རགས་བྲིས་ས་ཁ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་རང་གི་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་བབས་

ཀྱི་རྣམ་པའམ་ཆགས་དབྱིབས་གཙོ་བོར་བཀོད་པའི་རགས་བྲིས་ས་ཁྲ་ཞིག

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་

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་འབར།  = 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་བསྡུར་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

skullcap  anat ཐོད་ཁེབས། = མགོ་བོའ་ིཐོད་རུས་ཀྱི་སྟེང་གི་ཆ་ཤས།

sky-door  astrol གནམ་སོ།  = གནམ་སོ་ལ་བཅུ།  ཟླ་རེའི་ནང་གནམ་སོ་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

slave  soc ཚེ་གཡོག  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བདག་ཐོབ་ལྟར་བཟུང་ནས་གླ་ཕོགས་མེད་པར་བཙན་

དབང་དུ་གཡོག་སྐུལ་བའི་གང་ཟག་ཅིག
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sleep divorce  psycho ཆིག་ཉལ།  = ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་པོར་ཁང་མིག་གམ་ཉལ་ཁྲི་ཁག་ཁག་སྟེང་

ཉལ་རྒྱུའི་མོས་འདེམས་བྱེད་པའི་སྒྲིག་ཆ།

sleeper cell  pol བག་ཉལ་དཔུང་སྡེ།  = མང་ཚོགས་ནང་མི་ཕལ་པ་ལྟར་འཚོ་གནས་བྱེད་

བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་པའི་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུར། འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་ངང་སྒུག་བྱེད་

པའི་འཇིགས་སྐུལ་ལས་རིགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་དཔུང་ཚོགས་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་སར་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

sleeping pill  med གཉིད་སན།  = གཉིད་ཁུག་པར་བྱེད་པའི་སྨན་གྱི་རིལ་བུ།

sleepwalker  soc གཉིད་འགོ། = གཉིད་ལ་ཡུར་བའི་སྐབས་ཡར་ལངས་ཏེ་འགྲོ་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

sliding scale  econ སང་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 changes  xx དལ་འགྱུར། = འགྱུར་བ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར་དུས་ཚོད་རིང་པོ་འགོར་བ་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན། ལྕགས་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ།

slow neutron  phys དལ་བའི་བར་རྡུལ།  = ལྟོས་འཇོག་གི་ཆ་ནས་དལ་བུར་སྐྱོད་པའི་བར་

རྡུལ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་འགུལ་སྟབས་ནུས་པའི་གློག་རྡུལ་ཝོལཊ་ ༡༠༠ ལས་ཉུང་བ་ལྡན་ཞིང་ཉིང་

རྡུལ་འབར་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་བི་ཊཱ་རྒུད་འགྱུར་གྱི་

བརྒྱུད་རིམ་འགྲིམས་སྲིད་པའི་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག
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slow-footed  adm དལ་བགོད།  = 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

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

slum  soc དབུལ་གོང༌།  = 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། ལོག་དངུལ།  = དམིགས་བསལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་ལོག་རྔན་སྤྲོད་

ལེན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་དགོས་དོན་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་

འབོར། ༢། adm སྤྲོ་སྐིད་མ་དངུལ།  = སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་བྱེད་སོའ་ིའགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་

དངུལ།

small hours  adm ནམ་ཕེད་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་གོས་མོལ་གོས།	 = དམིགས་བསལ་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་གལ་གནད་ཆུང་བའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་གནད་སྐོར་གླེང་བའི་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་

གྱི་གླེང་མོལ།

small-minded  psycho བོ་དོག་པོ།	བོ་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 bomb  weapn སྤྱོད་བདེའི་འབར་རྫས།  = ལེ་ཟེེར་རམ་བརྙན་འཕྲིན་བརྡ་རླབས་ཀྱིས་

ཁ་ལོ་སྒྱུར་པའི་འབར་རྫས་ཤིག
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smart card  com	རྒྱུག་བང༌།	སྤྱོད་བདེའི་བང་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།

smartphone  comn སྤྱོད་བདེའི་ཁ་པར།  = དྲྭ་རྒྱ་དང་མཐུད་དེ་ཀམ་པུ་ཊར་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཐུབ་པའི་ཁ་པར་ཞིག

sme ba  astrol སེ་བ།  = འབྱུང་རྩིས་ནང་གཅིག་དཀར་ནས་དགུ་སྨུག་བར་སྨེ་བ་དགུ་བརྩིས་སྲོལ་

ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

smew  ornith སི་མུ་ཆུ་སྐར།  = ཉ་འཛིན་པའི་ཡ་ཙེ་རིགས་ཀྱི་དུས་བྱ་ཆུང་ངུ་ཞིག

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 bomb  weapn དུ་བའི་འབར་རྫས།  = གས་ཐོར་གཏོང་བ་མ་ཡིན་པར་དུ་བ་ཕོན་ཆེ་

ཐོན་པར་བྱེད་པའི་འབར་རྫས་ལྟ་བུའི་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

smudge  xx དུ་བདུག  = འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་རྣམས་བ་མོ་དང་འབུ་སྲིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་

གཏོང་བའི་དུད་པ།

smuggle  com ནག་ཚོང་རྒྱག་པ།  = སོ་ཁྲལ་གཡོལ་བའི་ཆེད་དུའམ། ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པའི་

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་བེད་པ།  = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའམ་རིན་གོང་
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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༌།  = 

སུན་གཙེར་རམ་མི་བཟོད་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི།

snare  mech ཞགས་བུ།  = མཛེར་པ་དང་ཤ་འབུར་སོགས་གཅོད་བྱེད་ལྕགས་སྐུད་ཞགས་མིག་

ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས།

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 སྦིད་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

snooker  sport སྒྲོམ་སྟེགས་སྤོ་ལོ།  = དབྱུག་པ་ཕྲ་བོ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་རྒྱག་རྡོ་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་རྡོ་

རིལ་དམར་པོ་ ༡༥ དང་། ཚོན་ཁྲ་ཅན་ ༦ ལ་གཞུས་ཏེ་རྩེ་ལུགས་ལྟར་རིམ་བཞིན་སྒྲོམ་སྟེགས་ཀྱི་

ཨི་ཁུང་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུའི་རྩེད་རིགས་ཤིག

snore  xx སྔུར་པ། = གཉིད་ལོག་སྐབས་ཨོལ་བའི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་ཧར་སྒྲ།

snow plough  mech གངས་གཤོལ།  = ལམ་སྟེང་དུ་འབབ་པའི་གངས་མཐུག་པོ་དག་ལམ་ཟུར་

དུ་སྤུངས་ཏེ་འགྲོ་ལམ་བཤང་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས།

snowstorm  environ གངས་འཚུབ།	 བུ་ཡུག	  = རླུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ལྡང་སྟེ་ཁ་བ་མཐུག་པོ་

འབབ་པ་ཞིག

soap stone  geol འདག་རྡོ།  = གངས་ཐལ་ལྟ་བུའི་འཇམ་འདྲེད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གཏེར་རྡོ་

སོབ་མོ་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་དཔད་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་
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གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་དཔལ་འབྱོར་དཔྱད་ཞིབ།

social behaviour  soc སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྤྱོད་ཚུལ།  = རིགས་མཐུན་པའི་སྲོག་ཆགས་གཉིས་སམ་

དུ་མའི་དབར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

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་འབར།  = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་ཏེ། 

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། 

རྩེད་མོ་ལྟ་བུ་བྱེད་སོ་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་སེར་ནང་ཁུལ་གྱི་སོ་སོའ་ིལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་གསལ་བའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག

social control  soc སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྟངས་འཛིན།  = ཁྲིམས་ལུགས་སམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ།

social democracy  pol སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་མང་གཙོ།  = མི་སེར་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 ethics  soc སྤྱི་ཚོགས་ཀི་བཟང་སྤྱོད།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་བླང་དོར་རྩ་འཛིན་བྱེད་པའི་

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་བཟང་པོའ་ིརིན་ཐང་།

social force  soc ༡། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས།	 =  མང་ཚོགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ཐག་གཅོད་

ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཅོས་བསྒྱུར་དང་གསར་བརྗེ་བྱུང་ཚུལ། ༢། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཤུགས་

རྐེན། = རིག་གཞུང་འཕོ་འགྱུར་རམ་མང་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག

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 inequality  soc སྤྱི་ཚོགས་ཀི་འད་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས།  = གོ་གནས་སམ་

གྲལ་རིམ་སོ་སོར་ཁེ་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག
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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 interaction  soc སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་ལམ།  = སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་དང་

གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་གང་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྨང་གཞི།

social learning theory  soc སྤྱི་ཚོགས་གོ་རོགས་རྣམ་གཞག  = གཞན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང་ལས་

དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པར་བརྗོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག

social mobility  soc སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་འགོས།  = 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 movement  pol སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ།  = དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་མཚུངས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཁག་ཅིག

social neuroscience  neurosci. སྤྱི་ཚོགས་དབང་རྩའི་ཚན་རིག = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་

ངམ་། དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། དེ་ཉིད་བཀོད་སྒྲིག་

བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཚན་རིག

social science  soc སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག  = སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སེར་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་གངས།  = 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་

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་སེར་

གང་ཡང་རུང་བའི་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག་ནས་ཁུར་ལེན་པའི་
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ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས།

social structure  pol སྤྱི་ཚོགས་སྒྲོམ་གཞི།  = རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་

ནང་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མཛའ་འབྲེལ་དང་བརྟན་བརླིང་ངང་མཉམ་གནས་བྱེད་ཚུལ།

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

social-minded  soc སྤྱི་སེམས་ཅན།  = མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེའི་བདེ་དོན་ལ་

དམིགས་པའི་སེམས་ཁུར་ཅན།

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་གགས་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

sociobiology  soc སྤྱི་ཚོགས་སྐེ་ལྡན་རིག་པ།  = མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་གང་ཞིག་སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་རིགས་རྒྱུན་དང་གསོན་གནས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཇི་ཡོད་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

sociologist  soc སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་པ། = སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་གནས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ཚན་རིག་པ།

sociology  soc སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ།  = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚོགས་སེར་སོ་སོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ་དང༌། མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་འཕེལ་རིམ། ཐོག་མའི་རྒྱུད་པ་བཅས་ཀྱི་རིག་གནས།

sockeye  zool སལ་མོན་དམར་པོ།  = ཟ་རུང་བའི་ཉ་འགངས་ཆེན་སལ་མོན་དམར་པོའ་ིརིགས།

sodomy  soc བཤང་བགོད། =  སྐྱེས་པ་ནང་ཁུལ་ལམ། ཡང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་བཤང་ལམ་བརྒྱུད་

འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

soft copy  compt.sc མཉེན་བཤུས། = ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་པར་འདེབས་བྱས་པའི་དན་གྲངས་དང་

མི་འདྲ་བར་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་གསོག་ཆས་སྟེང་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་དན་གྲངས། 

soft drink  xx བཟི་ཁ་མེད་པའི་བཏུང་བ།  = བཟི་ཁ་མེད་ལ་རོ་མངར་བའི་བཏུང་བ་གྲང་མོའ་ི

རིགས།

soft market  econ མཉེན་ཁོམ།  = 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
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software  compt.sc མཉེན་ཆས།  = ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གི་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོ་མཛོད་གཞི་

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་སན།  = 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་བརན་གངས།  = 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 system  phys ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད། = ཉི་མ་དང་། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གནས་པའི་གཟའ་

དང་། གཟའ་ཕྲན། དུ་བ་མཇུག་རིང་། སྐར་མདའ། དེ་མིན་གཟའ་སྐར་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་

གནས་པའི་ཐལ་སྤྲིན་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་མ་ལག་ཧིལ་པོ།

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་སོ་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 སྐོ་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་

གང་གི་ཡང་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་ཚོང་ལས་གང་ཞིག་ཁེར་རྐྱང་གིས་དབང་བའི་གང་ཟག་བྱེ་



647 solution

བྲག་པ་ཞིག

sole proprietorship  com ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས།	ཁེར་བདག་ཚོང་ལས།	 = མི་སེར་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། བརིད་ཉམས་ལྡན་པ། བརིད་ཆགས་པོ།  = ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སོའམ་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་མཛད་སོའ་ིལས་རིམ་སོགས་དོ་ནན་པོར་སྒྲུབ་ཚུལ།

solid angle  phys ས་གཟུགས་ཟུར་ཁུག  = སྙུང་གཟུགས་ཤིག་གི་རྩེ་མོའམ་ངོས་གསུམ་གྱི་སྣོལ་

མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཕྱོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཟུར་ཁུག་ཞིག

solid-state  mech ས་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

solidarity  psycho གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད།  = ཚོགས་པའམ་སེར་གང་རུང་ཞིག་གིས་

གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་དང༌། དམིགས་ཡུལ། བསམ་ཚུལ། མྱོང་ཚོར་སོགས་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་

རྒྱབ་སྐྱོར།

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་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་

རླབས་རྐྱང་པ་ཞིག

soloist  mus རྐང་གཞས་གཏོང་མཁན།  = དམིགས་བསལ་དུ་རྐྱང་གཏོང་རོལ་དབྱངས་ལྟ་བུ་

གཟིགས་འབུལ་ཞུ་མཁན།

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 ༡། ཞུན།  = རྫས་གཅིག་གམ། ཡང་ན་དུ་མ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བཞུར་
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ནས་རྫས་དེའི་རྡུལ་སོ་སོར་ཞིག་ཐོར་དུ་འགྱུར་ཚུལ། math ༢། འགོལ་ཐོབ།  = རྒྱུ་གྲངས་ཀྱི་

གྲངས་ཐང་གིས་ཚབ་རྩིས་མཉམ་བྱའི་ཕྱོགས་གཉིས་མཚུངས་པར་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐང་ལ་ཟེར།

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་བེད།  = རང་གི་ནང་དུ་རྫས་གཞན་བཞུ་བར་བྱེད་པའི་

དངོས་པོ།

somatosensory map  neurosci. ལུས་ཚོར་ཀླད་རིས། = ཀླད་གནས་སོ་སོས་ལུས་ཀྱི་རེག་

ཚོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཀླད་པའི་ནང་ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་ཁ་ངོས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་ཞིག

somatosensory  neurosci. ཚོར་འདུའི།	ལུས་ཚོར་གྱི།	= ལུས་པོ་དང་ནང་ཁོག་ནས་ཐོན་པའི་

ཚོར་བྱེད་སྐུལ་མ་དང་། སྐུལ་མ་དེ་དག་རྟོགས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཚིག

somatosensory cortex  neurosci. ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། = ཀླད་པའི་དབུས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱི་

རོལ་དུ་ཆགས་པའི་གནས་གཉིས་ལས་གང་རུང་ལ་གོ་བ་དང་། འདིས་ལུས་ཚོར་གྱི་སྐུལ་རྐྱེན་

ལེན་པ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

somatosensory system  neurosci. ཚོར་བའི་མ་ལག = འདི་ནི་ལུས་པོ་དང་ནང་ཁོག་ནས་

ཐོན་པའི་ཚོར་བྱེད་སྐུལ་མ་དང་། སྐུལ་མ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཚུལ་སོགས་ལ་གོ་དགོས།

somesthetic area  neurosci. somatosensory cortex ལ་ལྟོས། 

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་སན།  = གཉིད་ཁུག་ཐབས་ཆེད་བཟོས་པའི་སྨན་ཞིག

son-in-law  soc མག་པ།	བུ་མོའ་ིམག་པ།	 = སྐྱེ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་མོའ་ིབཟའ་ཟླ།

song-fest  mus གླུ་སྟོན།	གླུ་དབངས་དགའ་སྟོན།	 = གླུ་གཞས་མཉམ་དུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་མི་མང་

འདུ་འཛོམས་སྟབས་བདེ་ཞིག

soothsayer  his,psycho ལུང་མཁན།  = མ་འོངས་བྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་སྔོན་དཔག་

བྱེད་མཁན།

sort code  comn དབེ་རགས།  = དངུལ་ཁང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཆེད་བེད་སྤྱད་པའི་ཨང་

གྲངས་ཤིག
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sorting office  comn དབེ་སེལ་ཁང༌།  = སྦྲག་ཁང་ནས་ཡིག་སྐྱེལ་འགྲེམས་གཏོང་མ་བྱས་གོང་

དུ་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁ་བྱང་ལྟར་དབྱེ་བསལ་བྱེད་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག

sos  adm སོག་སྐོབ་འབོད་བརྡ།  = གནམ་གྲུའམ་གྲུ་གཟིངས་ནང་ལ་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

སྐབས། རོོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབོད་ཆོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་རླབས་ཤིག

sought after  adm དོན་དུ་གཉེར་བའི། རེས་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་གོགས།  = 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 རོག་ཞིབ་གཟབ་ནན། བདག་འཚོལ།  = དམིགས་བསལ་ཛ་དྲག་པའི་

དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སྐབས། རང་གི་མྱོང་ཚོར་དང་བསམ་བློའ་ིའཆར་སོ་ལ་ཞུ་དག་གཏོང་བའི་

ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཅིག

sound bite  pol གཏམ་བཤད་བརྙན་དུམ། = སྲིད་དོན་པ་ཞིག་གི་གཏམ་བཤད་ལྟ་བུ་གསར་

འགྱུར་ལས་རིམ་ནང་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་དུམ་ཚན་ཞིག 

sound insulation  phys བརྒྱུད་འགོག = དངོས་གཟུགས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་

འགྲོ་འོང་འགོག་པ་ལ་ཚད་གཞིའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས། སྟུག་ཚད་ཇི་

ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འགོག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རེད།

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།

soundbox  mech སྒྲ་སམ། = སྦིར་སྒྲ་སྤེལ་བའི་རྒྱུད་སྐུད་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ལྡན་པའི་སྦུག་སྟོང་ཞིག

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 དན་རེན།  = 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་
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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 བ་ན་མེད་པ།  = གོང་ན་མེད་

པའི་ནུས་པའམ་དབང་ཚད་ལྡན་པའི།

soya bean  bot སོ་ཡ།	 སན་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་ཁྲུ་ ༡ ནས་ ༦ བར་ཡོད། ལོ་མ་སོང་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་

སོང་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  phys ༡།	མཁའ་དབིངས།	བར་སྣང་།	= གཙོ་བོ་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆགས་

 པའི་མངལ་ཁུལ་དང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་འདུས་པའི་དངོས་གཟུགས་ཐམས་ཅད།  ༢། གོ་ས། = 

དུས་དང་བར་སྣང་ཟེར་བའི་སྐབས་ལྟ་བུར་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གོ་ས་ལ་གོ་བ་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

space-time  phys ཕོགས་དང་དུས། = བར་སྣང་གི་ཕྱོགས་ཆ་གསུམ་དང་། དུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་

གཅིག་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆ་བཞི་ཅན་གྱི་མ་ལག་ཅིག

space-time curvature  phys ཕོགས་དང་དུས་ཀི་གུག་ཆ། = ཨན་སེ་ཊེན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟོས་

གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནང་ཁོང་གིས་ལྟ་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། དུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་གཅིག་དང་བར་

སྣང་གི་ཕོྱགས་ཆ་གསུམ་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆ་བཞི་ལྡན་གྱི་དབྱིབས་བཀོད་རྐྱང་པ་ཞིག་

ཏུ་འདུས་པའི་བར་སྣང་དང་དུས་ལ་གོ་དགོས། དབྱིབས་བཀོད་དེའི་ནང་དུས་ཚོད་ཀྱི་བགྲོད་རིམ་

དང་སྦྲགས་ཏེ། གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐྱོད་པའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་རྣམས་སྲིད་ཐིག་ཅེས་

འབོད་པའི་གུག་དབྱིབས་ཤིག་གིས་མཚོན་གྱི་ཡོད།

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་
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འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག

spadework  adm ༡། སྔོན་བཤད།	སྔོན་འགོའ་ིབེད་སོ།  = 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

spark plug  mech མེ་ལགས། = ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་སི་ལེན་ཌར་ནང་གི་བུད་རྫས་

 འདྲེས་མ་ལ་མེ་ཚག་སྤོར་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

spatulate  bot ཁྱེམ་བུའི་དབིབས་ཅན།  = ལོ་མའི་རྩེ་མོ་ཞེང་ཆེ་ཞིང་ཞབས་ར་ཕྲ་ལ་རིང་བ།

speaker  ༡། adm གཏམ་བཤད་བེད་པོ།  = མང་ཚོགས་ཁྲོད་གཏམ་གླེང་བྱེད་མཁན་སྐྱེ་

བོ། ༢། pol གོས་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་ཁིམས་ཡིག དམིགས་བསལ་བཅས་ཁིམས།  = གནས་སྟངས་

སམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་ཁ་ོན་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ། ཁྲིམས་བཟ་ོ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་
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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

special education  edu དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན། དམིགས་བསལ་སློབ་གསོ།	= ལུས་

སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། སློབ་གཉེར་གྱི་རྩོལ་བ་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་སྣར་སྤྲོད་རྒྱུའི་

དམིགས་བསལ་སློབ་གསོའམ་ཤེས་ཡོན།

special envoy  adm,pol དམིགས་བསལ་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་དམིགས་བསལ་གང་ཟག

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་འཁོལ་ཆ།  = རྒྱུན་ལྡན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་

ལའང་བསྟུན་མི་དགོས་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག

special needs  soc ༡། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ།   = ལུས་སེམས་སམ། སྤྱོད་ལམ། ཡང་

ན་འབྲི་ཀློག་ལ་རྩོལ་བ་ཞན་པའི་མིའི་དགོས་མཁོ།  ༢། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན། = 

དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སའམ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་མི།

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་སྐོབ་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
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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 school  edu དམིགས་བསལ་སློབ་གྲྭ། = དབང་པོའ་ིནུས་པ་དང་། སློབ་གཉེར་གྱི་རྩོལ་བ་

ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་སྣའི་ཆེད་མཁོ་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དམིགས་བསལ་སློབ་གྲྭ།

special session  * ཚོགས་དུས་འཕར་མ།	དམིགས་བསལ་ཚོགས་དུས།	 = འཆར་ཅན་གྱི་ཚོགས་

འདུའི་དུས་རིམ་ལས་ལགོས་སུའམ། འཕར་སྣནོ་དུ་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་དང་གྲསོ་ཚོགས། ཡང་

ན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཚོགས་འདུ།

special theory of relativity  phys དམིགས་བསལ་ལོས་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

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་བ།  = 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་དོད།  = དངོས་རྫས་ག་རམ་གཅིག་གི་ཚ་དྲོད་དེར་ཚ་ཚད་གཅིག་

གིས་སྤོར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་འབོར་ཚད།

specific heat capacity  phys དོད་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་
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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 བརག་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་དབེ།	  = 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།

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་དཔད་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་དཔད་རིག་དབེ་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་དཔད་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།

spectrum  phys འཇའ་མདངས།  =  འོད་དཀར་པོའ་ིཟེར་མདའ་ཞིག་འཇའ་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བརྒྱུད་དེ་སྐྱོད་སྐབས། དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་ཁ་གྱེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་

ལྡན་པའི་འོད་འཕྲོའ་ིརིམ་པ་ཞིག

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
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speech recognition software  compt.sc ངག་འཛིན་མཉེན་ཆས།  = བརྗོད་ཚིག་གང་

ཡིན་ཀམ་པུ་ཊར་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག

speech therapy  ling ངག་བཅོས།	ངག་སྐོན་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་གག་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།

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 of sound  phys སྒྲའི་མགྱོགས་ཚད།  = བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱུག་པའི་སྒྲ་རླབས་

ཀྱི་མྱུར་ཚད།

speed post  trans མྱུར་སྦག = འཛམ་གླིང་གང་སར་ཀམ་པ་ཎི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཆེས་མགྱོགས་

པོར་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བའི་ཚོང་རྟགས་སམ་ཚོང་ལས་མིང་ཞིག

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་
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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་འགན་བསྡུར།  = སུས་མིང་ཚིག་མང་ཤོས་ཀྱི་དག་ཆ་མ་ནོར་བར་བློ་

ཐོག་སྦྱོར་འདོན་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟ་བའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག

spendthrift  * ལག་ཡངས།	འབེལ་སྤྱོད་བེད་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་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་སྐྲུན་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།

spider crab  zool སྡོམ་འབུ་སྡིག་སིན།  = རྐང་པ་ཕྲ་ལ་རིང་ཞིང་གཟུགས་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་

ཆུང་ངུ་ལྡན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་སྡིག་སྲིན་ཞིག

spider filter wrench  mech སྡོམ་ཚགས་གཅུས་སྐམ། = སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་གི་ཚགས་ཀྱི་གཅུས་

སྐམ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་རྐང་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་སྐམ་འཛིན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཛིན་ཆའི་ནུས་པ་

དང་ལས་ཆོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་འཐོབ་ཆེད་དུ་སོ་འཁོར་གྱིས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད།

spill the bean  pol གསང་བ་ཁ་ཤོར།  = གསང་བའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྣང་མེད་ཀྱི་སོ་ནས་

ཕྱི་གྱར་ཤོར་བ།

spin  phys རང་འཁོར། =  རང་གི་གཡོ་འགུལ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག་ལ་རང་ཆས་

སུ་ཡོད་པའི་ཟུར་ཁུག་གི་འགུལ་ཚད།

spin angular momentum  phys འཁོར་ཁུག་འགུལ་ཚད།  = རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཞིག་གམ་དེ་
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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 accessory nerve  neurosci. རྒྱུངས་ལག་དབང་རྩ། =  སལ་རུས་ཅན་གྱི་མཐོ་རིམ་

སྲོག་ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་དང་རྒྱུངས་པའི་སྟོད་ནས་ཐོན་ཏེ་གྲེ་བ་དང་། བྲང་

སྟོད། སྟོད་རྒྱབ། དཔུང་སྟེང་བཅས་ཀྱི་ཤ་རྒྱུས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ཆ་

བཅུ་གཅིག་པ།

spinal cord  anat	རྒྱུངས་པ།	སོག་རྩ་དཀར་པོ།	 = ཀླད་པ་ནས་གཞུག་ཆུང་བར་གྱི་སལ་ཚིགས་

ཀྱི་སྦུབས་སུ་ཆགས་པའི་སལ་རྣག

spinous process  anat ཟེ་རུས།  = སལ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་རུས་འབུར་ཞིག་དེ་

ཚོ་སལ་གཞུང་གི་ཚིགས་ནས་རྒྱབ་ངོས་སུ་བསྒྲིགས་ནས་བརྐྱངས་པ་ལྟར་ཡོད།

spinster  soc མོ་ཧེང་། = རྒྱུན་ལྡན་ཆང་སའི་ལོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཡང་གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པའི་

བུད་མེད།

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་

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

splint  xx ཆག་ཤིང་། = མི་སོགས་ཀྱི་རྐང་ལག་ཆག་པའི་ཚེ་འབྱར་ཆིངས་རྒྱག་པ་ལ་དགོས་པའི་

ཤིང་བྱང་ལེབ་མོ།

split personality  psycho གཤིས་སྤྱོད་རྣམ་མང་། = སེམས་འཆོལ་བའི་རྐྱེན་པས་གང་ཟག་

གཅིག་ལ་གཤིས་སྤྱོད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་འབྱུང་ཚུལ།

split-brain  neurosci. ཀླད་པ་ཁ་གཤག =  ཀླད་ཟམ་གཤག་བཅོས་ཀྱིས་ཀླད་པའི་གཞོགས་
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གཡས་གཡོན་ཁ་འཕྲལ་བའམ། དེ་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་དོན།

splittist  pol ཁ་བྲལ་བ།  = སྡེ་ཁག་ཆེ་བ་ཞིག་ནས་ཟུར་དུ་ཐོན་འདོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

spokesman  adm,pol མགིན་ཚབ་པ།  = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་གཏམ་

བཤད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ།

sponger  soc གོད་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་སེར་རམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱིས་

བསྐྱངས་པའི་ལས་དོན་ལྟ་བུའི་བྱེད་སོར་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།

sports  sport རྩེད་རིགས།  = ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལ་ཕན་པའི་རྩེད་མོའ་ིརིགས།

sports car  sport རྩེད་འཁོར།  = མྱུར་ཚད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་ངུ་ཞིག

sports centre  sport རྩེད་རིགས་ལེ་གནས།  = རྩེད་རིགས་འདྲ་མིན་རྩེད་སའི་ཁང་པ་ཞིག

sportsmanship  sport རྩེད་མོའ་ིབཟང་སྤྱོད།  = རྩེད་འགྲན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྩེད་མོའ་ི

སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་། རང་གི་ཁ་གཏད་ལའང་གུས་བརྩི་བྱེད་པའི་གཤིས་སྤྱོད།

spot check  adm གློ་བུར་རོག་ཞིབ།  = ཕལ་ཆེ་བར་སྔོན་ཚུན་ནས་བརྡ་གསལ་མེད་པར་གློ་བུར་

བྱུང་རྒྱལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག

spot interest rates  com སྐབས་དེའི་སྐེད་འབབ།  = བུ་ལོན་གཏོང་བའི་སྐབས་དེ་རང་དུ་

གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐྱེད་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི།

spot market  com,econ སྐབས་ཐོག་ཁོམ་ར།  = དེ་མ་ཐག་ཏུ་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་

སའི་ཁྲོམ་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།

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།
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spread-eagle  adm ཐང་དཀར་གཤོག་རྐོང༌།  = 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 འགེམས་བེད།  = 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 འགེམས་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་བག་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  mech ལྡེམ་རྩིབ། = མར་གནོན་སྐབས་ནུས་པ་གསོ་ཉར་བྱེད་ཅིང་། དེཉིད་ཀྱི་དབྱིབས་

གཟུགས་རང་སོར་ཆུད་སྐབས་ནུས་པ་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པའི་གཅུས་འཁྱིལ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ལྕགས་

རིགས་ཤིག

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 དཔིད་དུས་གུང་སེང༌།  = དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གྱི་སློབ་གྲྭའམ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་དཔྱིད་དུས་གུང་སེང༌།

spring line  naut གྲུའི་རོད་ཐག  = གྲུ་ཞིག་རྟོད་ཕུར་ལ་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ།

spring lock  mech ལྡེམ་རྩིབ་སོ་ལགས།  = ལྡེམ་ཤུགས་ཅན་གྱི་ལྕགས་སྐུད་འཕར་ཁུམ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་རང་འགུལ་དུ་ཐེབས་ཐུབ་པའི་སོ་ལྕགས་ཤིག

spring tide  geog,phys དཔིད་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།

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།
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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་རྟོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པའི་ཚན་པ་ཞིག ༢། sport མི་འགོའ་ི

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

squirrel  zool ཐང་ལི།	ནགས་བི།	  = འབྲུ་དང་ཤིང་འབྲས་བཟས་ཏེ་ཤིང་ནགས་སུ་འཚོ་ཞིང་། 

མཇུག་མ་མཐུག་ལ་རིང་བའི་ཙིག་སོ་ཆུང་ངུ་ཅན་ཞིག

stability  adm,pol ས་བརན།  = བརྟན་ཚུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས།

staff association  adm ལས་བེད་མཐུན་ཚོགས།  = ལས་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་བྱེད་སོ་རྣམས་སྤེལ་

སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། དཔེར་ན་སྤྱི་པའི་བྱེད་སོ་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་སོར་འགོ་ཁྲིད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་སའི་

དམག་དོན་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག

staff nurse  med སན་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་བའི་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་བེད་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 door  adm སྡིངས་ཆའི་ལག་སོ།  = འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་མི་འགྲོ་འོང་བྱེད་

སའི་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ངོས་སམ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་སོ་ཞིག

stage effect  theatr གར་སྟེགས་ཀི་ཁྱད་ནུས།  = འཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྡིངས་ཆའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་

ལྗོངས་བཀོད། གློག་འོད། སྒྲ་དང་རོལ་མོ་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་གར་སྟེགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་

འཆར་སྣང༌།
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stage fright  psycho སྡིངས་ཆའི་དངངས་འཚབ།  = མང་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁྲབ་སྟོན་དང་

གཏམ་བཤད་སོགས་བྱ་རྒྱུའི་སྔ་རོལ་གྱི་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག

stage manager  theatr སྡིངས་ཆ་དོ་དམ་པ།  = སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ་ཀྱི་བྱེད་སོའ་ིརིགས་ལ་སྟངས་

འཛིན་དང་རམ་འདེགས་ཀྱིས་འཁྲབ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད་པར་རོགས་བྱེད་མཁན་ཞིག

stage name  theatr འཁབ་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་འཁབ་སྟོན།  = སྡིངས་ཆའི་སྟེང་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་བཀོད་

སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས། ༢། adm ལས་ཁི།  = 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 འཁབ་པ་ལར་གྱི།  = ཟློས་གར་ནང་གི་འཁྲབ་སྟོན་ལྟར་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བཅོས་མའི་

རྣམ་འགྱུར་གྱི།

stalemate  ༡། adm,pol ཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པ།  = འགྲན་བསྡུར་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་

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་ཁལ་ཤོག་བུ།	 = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་
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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་ཁལ།  = 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

stampede  soc འུར་འདོག = དམིགས་བསལ་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དུད་འགྲོའ་ི

ཁྱུའམ། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་གློ་བུར་དུ་སྟངས་འཛིན་མི་ཐུབ་པར་འདྲོག་འགོ་ལངས་ཏེ། 

དུས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འུར་རྒྱུག་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས།

standard agreement  law,adm གཏན་འབེབས་གན་རྒྱ།  = གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་

འཚམ་པའི་ཚིག་སྦྱོར་འཁོད་པའི་གན་རྒྱའི་འགེངས་ཤོག་ཅིག

standard cost  com ༡། འགོ་གོན་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་གོན་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 model  phys ཚད་ལྡན་དཔེ་གཞི། གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི། =  འཇལ་ཚད་ཀྱི་རྩི་

གཞི་ཞིག་འགྲེལ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཚད་ལྡན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚད་གཞི།

standard of life  soc འཚོ་བའི་ཚད་གཞི།  = གང་ཟག་སེར་རམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་དང་དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཚད་གཞི།

standard of living  soc འཚོ་བའི་གནས་ཚད།  = སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཚོགས་སྡེ། གང་ཟག་སེར་

བཅས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཚད་གཞི་ཞིག

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།

standby  *	 རྐང་ཚབ།	བརེ་ཚབ།	= རྒྱུན་ལྡན་ཛ་དྲག་གི་ངོ་བོའ་ིསྐབས་སུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བཀོལ་

ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་དངོས་པོའམ་མི་ཞིག 
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standing army  mil གཏན་འཇགས་དམག་དཔུང་།  = ཞི་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ལ་

མལྟོས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་ཡོད་མུས་ཀྱི་དམག་དཔུང་།

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་

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 ovation  adm ལངས་བསུའི་ཐལ་སྒྲ།  = གཏམ་བཤད་ཉན་མཁན་ནམ། འཁྲབ་སྟོན་

ལ་ལྟ་མཁན་ཚོས་ཡར་ལངས་ནས་ཐལ་མོ་སྡེབ་བཞིན་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་རྣམ་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་གོས་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

staphylococcus  biol ཕྲ་སིན་ཆུན་སྐེས།  = རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆུན་པོ་ལྟར་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཕྲ་

སྲིན་གྱི་རིགས་ཤིག

staple  xx དེབ་འཛེར། = ཨིན་ཡིག་ཡུ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ལྕགས་སྐུད་རིང་ཚད་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལས་

གྲུབ་པའི་ཤོག་བུ་མཉམ་དུ་སྡོམ་བྱེད་ཅིག

staple food  xx རྒྱུན་ཟས།  = ཡུལ་ལུང་བྱེ་བྲག་པའི་སེམས་ཅན་དང་མིས་ཁ་ཟས་གཙོ་བོའ་ིཚུལ་

དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིག

stapling machine  mech ཤོག་གཟེར་ཡོ་ཆས།	སྡེབ་འཛེར་ཡོ་བད།	 = 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་རགས་ཅན་གྱི་དི་བ།  = ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ངག་ཐོག་ནས་ལན་
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འདེབས་དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་ཐོག་བཏང་བའི་དྲི་བ།

start-up  com གསར་འཛུགས།  = འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ལས་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་འགོ་རྩོམ་

པའི་བྱ་གཞག

starter  mech ༡། མེ་ཆ། = འཕྲུལ་འཁོར་རམ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་འགོ་འཛུགས་ཆེད་དུ་ནང་

འབར་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་གློག་གི་སོ་ནས་མེ་སྤོར་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག sport ༢། བརྡ་

པ།  = བང་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འཛུགས་ཆེད་བརྡ་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག

starting salary  adm འགོ་འཛུགས་ཀི་གླ་ཕོགས།  = ལས་མི་གསར་པ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་འགོ་

འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་གླ་འབབ།

starvation  xx ལོགས་ཤི།  = བཟའ་ཆས་ཀྱིས་ཕོངས་ཏེ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་གནས་སུ་གྱར་བའམ་ཤི་

བའི་གནས་སྟངས།

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

state’s attorney  law གཞུང་གི་ཁིམས་དོན་ངོ་ཚབ།  = གཞུང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱས་

ཏེ་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་བྱེད་པོ།

statement of case  law གནད་དོན་གཏན་འབེབས།  = ཁྲིམས་ཀྱི་གྱོད་གཞིར་འཚུད་པའི་

གྱོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཚང་མའི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གསལ་བའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་བསྒྲགས་

གཏམ་ཞིག

statement of facts  pol གནས་ལུགས་འགེལ་བརོད།  = 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་ཀི་)	སེར་ཁང༌།	 = གྲུ་དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་

ནང་མི་སེར་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་སོ་ཁང༌།  = རྒྱུན་གཏན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་

སོའ་ིསྐབས། རྒྱལ་པོའ་ིནང་མི་དང་གལ་ཆེའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་བཞུགས་སའི་ཁང་མིག

statesman  pol སིད་ཀི་རྣམ་འདེན། ཆབ་སིད་རྒན་པོ།  = རྒྱལ་སྤྱིའམ་གཞུང་གི་གལ་ཆེའི་ལས་

དོན་ནང་གལ་ཆེའི་བྱེད་སོ་སྤེལ་མཁན་སྲིད་དོན་པ་རྒན་གྲས་ཤིག
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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།

station ID  * ས་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད། = གསར་ཁང་སོ་སོའ་ིརྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ་གྱི་ངོ་རྟགས་མཚོན་

ཆེད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་སམ་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་རིགས། 

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།

stationery  edu ཡིག་ཆས། = སྨྱུ་གུ་དང་། ཤོག་བུ། སྣག་ཚ། ཡིག་སྐོགས་སོགས་ཡི་གེ་ལ་ཉེ་བར་

མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད།

statistics  math སྡོམ་རྩིས་རིག་པ།	རྣམ་གངས་རིག་པ།  = དཔེ་མཚོན་དང་མི་འབོར་སོགས་ཀྱི་

གྲངས་ཐོ་བཀོད་པའི་གནད་བསྡུས་རེའུ་མིག་གི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་རྩིས་རིག

statutory body  com,law ཁིམས་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། = ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་

གཞན་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ཁག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མིན་ཞིབ་

འཇུག་དང་། བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གང་རུང་ཞིག

stay in strike  pol སྡོད་རྒོལ། = རྩོད་དོན་ཞི་འགྲིག་མ་འབྱུང་བར་དུ་ལས་ས་བཙན་བཟུང་གིས་

རང་གིས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད། མི་གཞན་ཡང་ལས་ཀར་ཞུགས་མི་འཇུག་པའི་ལས་མཚམས་

འཇོག་པའི་ངོ་རྒོལ་ཞིག

stay order  adm,pol ངང་འཐེན་བཀོད་ཁྱབ། = ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་

སམ་ཆ་ཤས་ཤིག་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ།

steadfast  soc གཡོ་བ་མེད་པའི།  = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་ཧུར་བརྩོན་

བྱེད་ཚུལ།

steady-state theory  phys བརན་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་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག
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STEAM  edu གཙུག་ལག་ལྔ་ཚན།  = སྡེ་ཚན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཚན་རིག་དང་། འཕྲུལ་

ལས། འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད། སྒྱུ་རྩལ། ཨང་རྩིས་བཅས་ཀྱི་རིག་གནས་སྡེ་ཚན་ཞིག

steam engine  mech རླངས་ཤུགས་ཨིན་ཇེན།  = སྐོལ་སྣོད་ནང་སྐྱེད་སྤེལ་བྱས་པའི་རླངས་

ཤུགས་ཀྱིས་ཨིན་ཇེན་གྱི་མ་ལག་སྐུལ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག

stearin  xx ལ་ཚིལ།  = སྤྲ་ཚིལ་དང་མངར་སྣུམ་གྱི་ཁ་དོག་མེད་པའི་སྐྱུར་ཚིལ་ཞིག

steering  mech ཁ་སྒྱུར་མ་ལག = ཁ་ལོ་བས་འདོད་མོས་ལྟར་མོ་ཊའི་ཁ་ཕྱོགས་གང་སར་སྐོར་ཆོག་

པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མ་ལག

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་ར།	  = རྩི་ཤིང་གི་རྐང་ཡུ་གཙོ་བོ་སྟེ། གང་ལས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ། མེ་

ཏོག་སོགས་བརྟེན་པའི་གཞིའོ།

stem cell  biol རྩ་བའི་ཕྲ་ཕུང་།	མ་རྐང་ཕྲ་ཕུང་།	=རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཞན་

སྐྲུན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལྟ་བུའི་ཐུན་མིན་གྱི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡང་སྐྲུན་

ཐུབ་པའི་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་མ་ངེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག

stencil  prn སྣུམ་ཤོག  = སྣུམ་པར་གྱི་པར་རྩ་འབྲི་སའི་དངོས་པོ་སྲབ་མོ་ཞིག

stenograph  typo མགྱོགས་ཡིག་ལགས་པར། = བསྡུས་ཡིག་ཡིག་འབྲུའི་མཐེབ་གཞོང་ལྡན་

པའི་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་ཆུང་ངུ་ཞིག

stepford  soc བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་མཁན།  = ལྕགས་ཀྱི་མི་ཧེང་ལྟ་བུ་ཉེས་སྐྱོན་དང་བྲལ་

ཞིང་གཞན་གྱིས་ཅི་ཟེར་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་འབྲེལ་བ་སྦྱོར་པའི་བརྡ་ཆད།

sterilization  boil ༡། དུག་བསལ།   = བཟའ་ཆས་དང་རྨ་ཁ། དེ་བཞིན་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་

བཅས་ལ་ཕྲ་འབུ་མེད་པ་བཟོ་བའི་ཐབས་སམ་རིམ་པ།  ༢། སྐེ་འཕེལ་རྩ་འགོག = གཤག་བཅོས་

ཀྱི་ལམ་ནས་སྐྱེ་སོ་འགོག་པའམ། ཡང་ན་སྐྱེ་སོ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་གཤག་བཅོས།

sternocleidomastoid  physiol རྒྱང་ཤ་ལས་བེད།  = 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།

stethoscope  med བྲང་ཆས། = དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་དང་། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་། གཞན་ཡང་ལུས་
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ནས་ཐོན་པའི་སྒྲ་སོགས་ཉན་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་བྱད།

stick insect  biol དབྱུག་འབུ།  = གཟུགས་དབྱིབས་ལྕུག་ཕྲན་དང་འདྲ་བའི་འབུ་ཁ་དོག་ལྗང་

ཁུའམ་རྒྱ་སྨུག་ཅན་ཞིག

sticker  xx སྦྱར་ཤོག  = ངོས་གཅིག་ལ་སྦྱར་ཚི་ཅན་གྱི་ཤོག་བུའམ་སྦྱར་ཡིག་སོགས།

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།

stimulus  boil  སློང་བེད།	བསྐུལ་བེད།	= སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཚོར་རྐྱེན་དང་འགུལ་

ཤུགས་སློང་བྱེད་མྱོས་རྫས་དང་སྦིར་གློག་ལྟ་བུའིི་དངོས་རྫས།

stipend  adm འཚོ་སྣོན། = འཚོ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུའམ། ཡང་ན་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དུས་

བཅད་རིམ་པར་སྤྲད་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དངུལ་འབོར་ཞིག

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  com ལག་འབོར།	མཛོད་དངོས།	 = ཚོང་ཁང་ངམ་གཉེར་མཛོད་གང་ཞིག་གི་ནང་གསོག་

འཇོག་ཡོད་པའི་ཚོང་ཟོག

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༌།

storage  adm འཇོག་གནས།	གསོག་ཉར།	  = འབྱུང་འགྱུར་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཕྱིར་འཇུག་གནས་

དམིགས་བཀར་བ་ཞིག་གི་ནང་ཅ་དངོས་ཉར་འཇོག་བྱེད་པ།

stork  ornith མཚོ་བ་དཀར་མོ།  = སྒྲོ་མདོག་དཀར་ཁྲ་ཅན། མཆུ་ཏོ་དང་། སྐེ་དང་རྐང་པ་རིང་

བའི་འདམ་བྱ་ཆེན་པོ་ཞིག

strap wrench  mech ཐག་ལེབ་གཅུས་སྐམ། = སྣུམ་ཚགས་ཆས་ལྟ་བུ་ནི་བཟོ་དབྱིབས་ཕྱ་ལེ་

བ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྒྲིམ་ལྷུག་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་ལ་དཀྲི་སྐོར་བྱ་

རྒྱུའི་སྒྲོག་ཐག་དང་། གཅུ་བྱེད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གམ་ལག་ཀྲབ་ཅིག་ཡོད།
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stratosphere  phys དོད་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་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ནས་ ༥༠ བར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད།

stratus  meteor meteor ལྡིང་ཁྱབ་སབ་སྤྲིན།  = བར་སྣང་གི་སྤྲིན་པའི་ཆགས་རིམ་དམའ་ཤོས་

ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་ཆ་མཉམ་དུ་ཁྱབ་པ་ཞིག

straw vote  pol ཚོད་ལའི་འོས་ཤོག ཚོད་ལའི་འོས་བསྡུ།	= འོས་བསྡུའམ་གནད་དོན་ཞིག་

ལ་མི་མང་གིས་བཅངས་པའི་བསམ་ཚུལ་དང་། འདོད་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་ཤེས་ཐབས་ཆེད་བསྡུ་བའི་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུ་ཞིག

stray capacitance  phys གྱར་ནུས།	འཁྱར་བའི་འཛིན་ནུས།	= གློག་ལམ་ཞིག་གི་ལྷུ་ལག་

དབར་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་རྐྱེན་པས་གློག་ལམ་དེའི་ནང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་འཛིན་ནུས་ཞིག

street food  xx	ཁོམ་ལམ་ཟས་རིགས།	ཁོམ་ཟས།		= འདུ་འཛོམས་ཆེ་ས་དང་ཁྲོམ་ལམ་སོགས་

ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བཟའ་ཆོག་ཆོག་ཏུ་བཙོང་བའི་ཟས་རིགས།

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 དག་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 སྟོན་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་སྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༣༨ མཚོན་རྟགས། Sr

studio  * སྒྲིག་སྦྱོར་ཁང་།  = རོལ་དབྱངས་དང་རླུང་འཕྲིན་སྒྲ་འཇུག་བྱེད་ས་དང་། གློག་བརྙན་

དང་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་སའི་ཁང་པ་ཞིག

style  lit,fa འགོས།  = རྩོམ་རིག་དང་བཟོ་བཀོད་རིག་པ། རོལ་དབྱངས་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་ནས་

རྣམ་པ་འབྱེད་རུང་བ་དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག

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༌།
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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༌།

subculture  soc ཉེ་བའི་རིག་གཞུང་།  = ལྟ་སྤྱོད་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་མང་ཚོགས་དང་ལོགས་སུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྡེ་ཚན་ཞིག

sublimate  chem ཐོད་རྒལ་རླངས་རྫས།  = སྲ་འཐས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཚ་དྲོད་ཀྱིས་རླངས་

པར་བསྒྱུར་བའི་རྫས་ཤིག

submillimeter astronomy  phys མི་ཊར་སྟོང་ཟུར་འོག་གི་སྐར་དཔད་རིག་པ། མི་ལི་མི་

ཊར་འོག་གི་སྐར་དཔད་རིག་པ།	 = སྐར་དཔྱད་རིག་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲོ་གཏོང་

བྱེད་པའི་མི་ཊར་སྟོང་ཟུར་འོག་གི་རིམ་པའི་རླབས་ཐག་རྣམས་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་པ་བརྒྱུད། སྐད་

དཔྱད་རིག་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ཚུལ།

submission  pol ༡། ཕམ་ཁ་ཁས་ལེན།  =  དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་འདོད་དོན་དང་

བཀའ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག  ༢།	གོང་འབུལ།	= གྲོས་འཆར་དང་སྙན་ཞུའམ་ཡིག་ཆ་

སོགས་ཐག་གཅོད་དམ། བསམ་ཞིབ་བྱ་ཕྱིར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག

subscriber  xx མངགས་ཉོ་བེད་མཁན། རྒྱུན་མངགས་བེད་མཁན།  = དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་

རྩོམ་རིག་སོགས་དུས་བཀག་གཅིག་ནང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མངགས་ཉོ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

subscription  xx རྒྱུན་མངགས། མངགས་ཉོ།  = པར་སྐྲུན་དཔེ་དེབ་དང་རྩོམ་རིག་སོགས་དུས་

བཀག་ཅིག་ནང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མངགས་ཉོའ་ིམོས་མཐུན།

subsidy  acc,econ སྣོན་གསབ། གསབ་ཆ། = ཁེ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་སྐྱེད་

རིན་འབབ་ཁེ་བོར་ཚོང་ཐུབ་ཐབས་སུ། གཞུང་ནས་རམ་འདེགས་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ་སོགས།

subtitle  theatr གློག་བརྙན་སྟེང་གིགཤམ་ཡིག = བརྙན་འཕྲིན་འཆར་ཤེལ་གྱི་གཤམ་དུ་ཐོན་

པའི་ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ལྟད་མོའ་ིགཏམ་གླེང་ཡིག་སྒྱུར་བྱས་པའི་པར་སྐྲུན་འགྲེལ་བཤད་ཅིག 

subtopia  soc གོང་མཐའི་ལྷ་ཡུལ།  = གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཆགས་པའི་ཁང་པ་ཆུང་ངུའི་

རིགས་ལ་ཟུར་ཟའི་བརྗོད་ཚུལ།

subtraction  math འཐེན་རྩིས།  = གྲངས་སམ་གྲངས་འབོར་གཅིག་ནས་གྲངས་འབོར་གཞན་

ཞིག་འཕྲི་བའམ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་སྟེ། འཐེན་བྱའི་གྲངས་ནས་འཐེན་བྱེད་གྲངས་ཀྱིས་འཐེན་

པའམ་འཕྲི་བ། དཔེར་ན། ཀུ་ཤུ་ 5 ནས་ 2 ཉུང་དུ་ཕྱིན་ན། 3 ལྷག་ལྟ་བུ།

subtrahend  math འཐེན་བེད།  = གང་གིས་གང་ནས་འཐེན་པར་བྱེད་པའི་གྲངས་དེ་ལ་ཟེར།
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suburb  xx ཉེ་གོང་། གོང་མཐའ། = གྲོང་ཁྱེར་རམ་གྲོང་རྡལ་གྱི་མཐར་ཆགས་པའི་གནས་ཁང་

གི་གྲོང་སྡེ།

succubus  psycho གཉིད་རྩེན་མ། = སྐྱེས་པ་གཉིད་ཁུག་པར་འཁྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པར་བཤད་པའི་

སྲིན་མོ་ཞིག

sue  law ཁིམས་ལ་སྦྱོར་བ།  = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གིས་རང་ལ་སྤྲད་པའི་གྱོང་གུད་ཀྱི་ཁ་

གསབ་ཕྱིར་འཐོབ་ཆེད་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་པ།

suffrutescent  bot ལྡུམ་བུ།  = གཞུང་ཤིང་ཅུང་ཟད་སྲ་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་དགུན་མི་སྐམ་པའི་

རྩི་ཤིང།

sugar beet  xx ཀ་རའི་ཉུང་མ།  = བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེ་ཞིག་སྟེ།  མདོག་སྐྱ་སྙུང་

གཟུགས་ཀྱི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་ཉུང་མར་བྱེ་བྲག་ཅིག

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།

sugar daddy  soc གསོལ་ཁ་གཏོང་མཁན།  = རང་ཉིད་ལས་ལོ་ན་གཞོན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་

ལ་བརྩེ་དུང་གི་འབྲེལ་བའི་ཆེད་དུ་དངུལ་དང་རྔན་པ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ་ཕྱུག་པོ་ཞིག

suicide bomber  xx འབོམ་ལེབ་བ།  = འབར་རྫས་ཀྱིས་གང་ཞིག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་བཟོ་རྒྱུར་

བསམ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱང་མཉམ་དུ་ཤི་མཁན་གྱི་མི་ཞིག

suicide pact  soc མཉམ་ཤིའི་ཁ་ཆད།  = མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་དབར་མཉམ་དུ་རང་

ཤི་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆེད་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ནམ་ཁ་ཆད།

suitcase  trans འགྲུལ་སམ།  = འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་གྱོན་ཆས་དང་དགོས་མཁོའ་ིཅ་དངོས་བླུགས་

ཏེ་འཁྱེར་སའི་སམ་གཟུགས་ཀྱི་སྣོད་ཅིག

sulcus  neurosci. ཀླད་པའི་ཤུར། = ཀླད་པའི་དབྱིབས་ལ་ཤུར་དང་འབུར་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་

ཤུར་གྱི་གནས།

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་
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རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་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

sum  math བསྡོམས་ཐོབ།  = གྲངས་གཉིས་སམ་དུ་མ་བསྡོམས་པའི་རྩིས་འབྲས་ལ་ཟེར།

sumeru  =  mount meru ལ་ལྟོས།

summer solstice  astrol,astron  དབར་ཉི་ལྡོག  = དབྱར་དུས་ཉི་མ་རིང་ཤོས་ཀྱི་དུས། ཉི་མ་

ལྷོ་འགྲོད་ཀྱི་འགོ་ཟིན་མཚམས།

summer time  astrol,astron དབར་ཁའི་ཆུ་ཚོད།  = འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་འགར་དབྱར་

དུས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་ཆུ་ཚོད་ལས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་སྔ་སྣུར་གྱིས་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

summit  adm,pol ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས། = གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་ཐད་ལ་གཞུང་གི་དབུ་

འཁྲིད་ཕན་ཚུན་ནམ། ཡང་ན་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཆེ་ཁག་དབར་གྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ།

sun roof  xx ཉི་ཐོག = ཉི་འོད་དང་རླུང་འགྲོའ་ིཆེད་དུ་མོ་ཊའི་ཐོག་ཏུ་ཡར་འདེགས་པ་དང་མར་

ཤུད་འགྲོས་བྱེད་ཐུབ་པའི་དཀར་ཁུང་ཆུང་ངུ་ཞིག

sun visor  xx ཉི་སྒྲིབ། = མར་ཕོྱགས་སུ་འཐེན་ཏེ་ཁ་ལ་ོབ་དང་མདུན་སྟེགས་ཀྱི་འགྲུལ་མིའི་མིག་

ལ་ཉི་འདོ་འགགོ་བྱེད་དུ། མདུན་ངསོ་རླུང་ཡལོ་གྱི་ཐདོ་དུ་ཡདོ་པའི་ཀབ་སྦྱར་ཅན་གྱི་ལྷེབ་མ་ཞིག་

སྟེ། དེའི་ནང་མཛེས་བཟའོ་ིམེ་ལངོ་ཡང་ཡདོ།

sun-glasses  xx ཉི་ཤེལ། = མིག་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་རམ་བཀྲག་མདངས་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་

པའི་མིག་ཤེལ།

sun-hat  xx ཉི་ཞྭ། = གདོང་དང་མཇིང་པ་ཉི་འོད་ལས་སྒྲིབ་སྲུང་བྱ་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་མཐའ་

ཞེང་ཆེ་བའི་ཞྭ་མོ་ཞིག

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།

sunday  astrol རེས་གཟའ་ཉི་མ།  = རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་དང་པོ།

sunday school  edu གཟའ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭ།  = ཡེ་ཤུའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་

ཁྲིད་ཆེད་རེས་གཟའ་ཉི་མར་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པ་ཞིག

sunflower  bot ཉི་མ་མེ་ཏོག  = འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཨ་ར་ལྟ་བུ་མང་པོ་
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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་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་ཞིང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ་སོར་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་ཐོགས་པ་ཉི་མའི་ཕོྱགས་སུ་

འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པས་ཤེས་སླ།

sunglass  xx མེ་ཤེལ། = ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མེ་དང་དྲོད་བསྐྲུན་པར་སྤྱོད་

པའི་འབུར་ཤེལ་ཞིག

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

superannuate  adm རྒན་ཕོགས་ཅན་གྱི་རྒན་ཡོལ་གཏོང་བ།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་རང་གི་ལས་

གནས་སོགས་ནས་རྒན་ཕོགས་དང་བཅས་རྒན་ཡོལ་གཏོང་བའམ་འགྲོ་བ།

superconductivity  phys ཁྱད་འཕགས་བརྒྱུད་ཁིད་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་བརླག་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་སོ་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་སོ་ནས་བཞག་པའི་འཐེན་རྡུལ་དེ་དག་གིས་འཐེན་ཤུགས་

ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པར་བསམས་ཡོད།

superior  * ༡། གཞན་ལས་མཐོ་བའི། གོང་རིམ་གྱི།   = གོ་ས་ལྟ་བུ་གཞན་ལས་མཐོ་

བ། ༢། ལེགས་པ།=  སྤུས་ཀ་སོགས་གཞན་ལས་ལྷག་པ། ༣། སྟེང་གི། སྟེང་མ། = གནས་

སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སང་དུ་ཡོད་པ།

superior colliculus  neurosci. སྟེང་འབུར། = མཐོང་བྱེད་ཀླད་གནས་གལ་ཆེ་ཞིག
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supermarket  com སྣ་འཛོམས་ཁོམ་ར།  = ནང་ཆས་དང་ཟ་ཆས་འདྲ་མིན་ཉོ་སའི་ཞབས་ཞུ་

རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཚོང་ཁང་ཆེན་མོ་ཞིག

supernova  phys སྐར་ཆེན་གས་འཐོར།  = སྐར་མའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཕྱིས་ཀྱི་རིམ་པའི་ནང་བྱུང་

བའི་སྐར་མ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ཤུགས་དྲག་ཆེ་བའི་འབར་གས་བྱུང་བའི་རྗེས་འབྲས་སུ། ཉི་མའི་འདོ་

ཀྱི་ཁྱབ་ཤུགས་ལྡབ་ས་ཡ་ ༡༠ ནས་ ༡༠༠ བར་ཡདོ་པའི་གནས་ཡུན་ཐུང་བའི་འདོ་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།

superposition  phys རླབས་བརྩེགས། སྣོལ་བརྩེགས། = རླབས་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་

བས་དུས་གཅིག་ལ་གནས་ས་གཅིག་བཟུང་སྐབས། རླབས་གཅིག་གི་རྩེ་མོ་རླབས་གཞན་ཞིག་གི་

རྩེ་མོར་སྣོལ་ལྟེབ་བྱུང་སྟེ་འགུལ་དཔང་མཐོ་བའི་རླབས་གསར་བ་ཞིག་སྐྲུན་ཚུལ།

supplementary angles  math གསབ་ཟུར།  = ཟུར་གཉིས་ཀྱི་བསྡོམས་ཐོབ་ཏུ་ 180˚ ཡོད་

པའི་ཟུར་གཉིས་ལ་གསབ་ཟུར་ཟེར། ཆ་ཟུར་དེ་གཉིས་ཞབས་ཐིག་གཅིག་ཐོག་འགྲུབ་པ་དང་

ལོགས་སུ་འགྲུབ་པ་གཉིས་ཀར་ཡོང་སྲིད།

supplier  adm མཁོ་སྤྲོད་བེད་མཁན།  = དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ལྟ་བུ་ཉེར་མཁོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་

སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

supra clavicular lymph node  anat སྒྲོག་རུས་སྟེང་གི་རྨེན་བུ།  = སྒྲོག་རུས་ཀྱི་གཤོང་དུ་

གནས་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།

suprarenal gland  biol མཁལ་ཚིལ། = མཁལ་མ་སོ་སོའ་ིསྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ཟགས་རྨེན་

བུ་ཞིག རྨེན་བུ་འདིའི་ནང་ཆས་ཨེ་ཊེ་ནལ་ཞེས་པ་དང་། ཕྱི་ཆ་ཤུན་པས་སི་ཊི་རོཊ་ཞེས་པའི་སྐུལ་

རྒྱུ་འཛག་པ་ཞིག

suprasternal notch  physiol སྐེ་སྟོང་རྩ་ར་ཁུང༌།  = བྲང་རུས་ཀྱི་རྩེ་དང་སྒྲོག་རུས་གཡས་

གཡོན་གཉིས་བར་གྱི་སྟོང་ཆའི་མིང༌།

surcharge  adm,econ འཕར་སྣོན། = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རིན་གོང་སྟེང་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་

འབབ་འཕར་མ།

surface area  math ངོས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན།  = གཟུགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་རྒྱ་

ཁྱོན་ཆ་ཚང་གི་བསྡོམས་འབོར་ལ་ཟེར།
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surface area of cube  math ཁ་གང་གཟུགས་ངོས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན།  = ཕྱོགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་

དབྱིབས་ཤིག་གི་ངོས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་ཡིན་ཏེ། ཁ་གང་གཟུགས་ཤིག་ལ་ངོས་ ༦ ཡོད་པས། 

ངོས་དེ་དག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་ནི་ཁ་གང་གཟུགས་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཡིན།

surface area of cuboid  math གྲུ་ནར་གཟུགས་ངོས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན།  = གྲུ་ནར་གཟུགས་ལ་གྲུ་

ནར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ངོས་དྲུག་ཡོད་པས། གྲུ་ནར་ངོས་དྲུག་པོ་སོ་སོའ་ིརྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བསྡོམས་ཐོབ་ནི་

གྲུ་ནར་གཟུགས་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཡིན།

surface tension  phys ངོས་ཀི་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།

surgeon  med གཤག་བཅོས་སན་པ། = གཤག་བཅོས་ཆེད་ལས་སྨན་པ།

surgery  med གཤག་བཅོས།  = ཡོ་བྱད་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་ནད་པའི་ལུས་པོ་གཤག་སྟེ་སྨན་

བཅོས་བྱེད་ཐབས།

surname  ca ཁྱིམ་མིང་།  = མི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མིང་མཐར་

སྦྱོར་བའི་མིང་།

surplus  adm,com	ལྷག་མ།	ལྷག་འཕྲོས།	= རང་གི་དགོས་མཁོ་ལས་མང་བའམ་ལྷག་པའི་ཁྱོན་

འབོར།

surrender  pol མགོ་བཏགས་ཞུ་བ།  = རང་གི་དགྲ་བོའམ་ཁ་གཏད་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ལ་འགོག་

རྒོལ་མི་བྱེད་པར་ཕམ་ཁ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཚུལ།

surrogate mother  xx མངལ་ཚང་ཨ་མ། = མངལ་ཆགས་མི་ཐུབ་པའི་བུད་མེད་གཞན་གྱི་

ཚབ་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཅིག

survey  adm རོག་ཞིབ་བེད་པ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཐད་དམིགས་བསལ་

གཟབ་ནན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་གམ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པ།

suspension system  mech འཁྲུག་ལེན་མ་ལག = ལམ་ཁ་འཁོད་མ་སྙོམ་པའི་སྟེང་དུ་སྐྱོད་

སྐབས་མོ་ཊའི་བརྡབ་འཁྲུག་ལེན་པར་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཅིག

suture  anat རྒྱ་སྲུབས།  = མགོ་བོའ་ིསྤྱི་བོ་དང་མཚོག་མ་ལྟག་པ་བཅས་ཀྱི་རུས་པའི་གླིང་ཕན་

ཚུན་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་སྲུབས།

suzerainty  pol མིང་ཙམ་གྱི་དབང་སྒྱུར། མིང་ཙམ་གྱི་བདག་དབང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་པར་ཕྱོགས་ཙམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།

swap  xx བརེ་ལེན་བེད་པ།  = གང་ཞིག་ཕར་སྤྲོད་པའི་ཚབ་ཏུ་གཞན་ཞིག་ཚུར་ལེན་པ།

swap meet  com ནང་ཁོམ།  = རང་ལ་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཅ་དངོས་རིགས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་
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ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པའི་འདུ་འཛོམས་ཤིག

sweater  xx སྦ་ལན།  = ལུས་ཀྱི་སྟོད་དུ་གྱོན་བྱེད་ཀྱི་གོས་སླས་མ་དྲོན་པོ་ཞིག

sweet smell  bot དི་བཟང།  = རྩི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཞིམ་པོ།

swimming costume  xx རྐལ་ཆས། = ཆུར་རྐྱལ་རྒྱག་སྐབས་སྤྱོད་པའི་གྱོན་ཆས།

swimming pool  xx རྐལ་རྫིང་། = ཆུར་རྐྱལ་རྒྱག་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་བཅོས་མའི་རྫིང་བུ་ཞིག

switch  mech གློག་སོ། = གློག་ལམ་ཁ་འབྱེད་པ་དང་སོ་རྒྱག་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

switch board  mech གློག་སོའ་ིསྤྱི་སྒྲོམ།  = གློག་གི་མཁོ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་

མི་ཊར་དང། མཐུད་སོ། རྒྱུ་ལམ་གཅོད་བྱེད། ཞུན་སྐུད་སོགས་ཡོད་སའི་པང་ལེབ།

sycophant  soc ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཤོད་མཁན།  = སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ངོ་བསྟོད་དང་སྤྲེལ་ལད་

བཤད་ནས་རང་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་མཁན་ཞིག

symbol  math མཚོན་རགས།  = གྲངས་དང་། འབོར། རྩིས་ཐབས། མཚུངས་སྡུར། འབྲེལ་བ་སོགས་

མཚོན་པའི་ཡིག་འབྲུའམ་རྟགས་ཤིག་ལ་ཟེར།

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། math ༢། ཆ་འགིགས།  = དབྱིབས་ཤིག་གི་ལྟེ་མདའ་

འམ་ལྟེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ལྡོག་འཕྲོ་ཡིས་སྒྱུར་ནས་གྲུབ་པ་ལ་ཟེར།

sympathetic nervous system  neurosci. གཅེས་འཛིན་དབང་རྩའི་མ་ལག = སེམས་

ངལ་དང་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་གྲུང་འགུལ་དུ་གནས་ཤིང་། འཕར་རྩ་དང་། ཁྲག་

ཤེད། མིག་གི་རྒྱལ་མོ། དེ་བཞིན་ཤ་གནད་དམ་ལྷོད་བཅས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རང་འགུལ་

དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས།

sympathy  neurosci. ཤ་ཚ།	གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད། = མི་གཞན་གྱི་ཀུན་སློང་དང་གནས་

སྟངས། ཚོར་བ་སོགས་རང་གིས་ཐད་ཀར་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་དེ་

བཞིན་དུ་མྱོང་བ།

symposium  adm,edu ཆེད་དོན་བགོ་གླེང་།  = ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བརྗོད་

གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།

synapse  neurosci. དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས། = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་བར་རམ། ཡང་

ན་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་དང་ཤ་རྒྱུས་བར་དང་། དེ་བཞིན་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་དང་རྨེན་བུའི་ཕྲ་ཕུང་

བར་བཅས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་སྤྱིའི་མིང་།

synchronous rotation  phys དུས་མཉམ་རང་འཁོར།  = རང་བྱུང་འཁོར་སྐར་ཞིག་གི་རང་
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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་སོར་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་

པའི་རླབས་ཐག་ཐུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོ།

syndicalism  com ལས་མི་རིང་ལུགས། = ལས་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའི་

བཟོ་ལས་པས་ཐོན་རྫས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག

syndrome  neurosci.	རགས་འདུས།	སྤྱི་བསྡུས་ཀི་ནད་རགས།	= རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གནས་

སྟངས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཁྲུག་སྐྱོན། ཡང་ན་ནད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་པར་གསལ་

བའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐུན་མོང་ལ་གོ།

synergy  adm,pol མཉམ་རུབ་ནུས་པ། མཉམ་སྡེབ་ནུས་པ།  = སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིནུས་པ་

ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ལས་ཀྱང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བར་འཐོན་ཚུལ།

synonym  ling,lit མངོན་བརོད། དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས།  = གོ་དོན་གཅིག་པ་སྟོན་

པའི་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས།

synopsis  edu ༡། སྤྱི་ཁོག  = བརྩམས་སྒྲུང་དང་། གློག་བརྙན། འཁྲབ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་གཞིའི་

ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས།  ༢། གནད་བསྡུས། = བརྗོད་གཞི་ཞིག་གི་དཔྱད་ཞིབ་བམ་འགྲེལ་བརྗོད་

སྙིང་བསྡུས།

synovial fluid  physiol བད་ཀན་འབོར་བེད། ཟུངས་ཆུ། = ལུས་ཀྱི་ཚིགས་མཚམས་བར་

ལ་གནས་ཤིང། ཚིགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབོྱར་བར་བྱེད་པའི་འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཆུ་གཤེར་

དེ་ཡི་མིང༌།

synthesis  phil ༡། ཕོགས་བསྡུས།   = ལྟ་གྲུབ་བམ། ཤན་སྟོབས་སམ། དངོས་པོ་འདྲ་མིན་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལས་ཐོན་པའི་འབྲས་བུ། ༢། སྡུད་སྦྱོར། = གྲུབ་ཆ་འདྲ་མིན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་

སྡེབ་པ། ལྟ་གྲུབ་བམ། ཤན་སྟོབས་སམ། དངོས་པོ་འདྲ་མིན་པྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པའི་རྒྱུད་རིམ། 

༣། མཐུན་སྦྱོར། = ལྟ་གྲུབ་གྱི་འགལ་ཆོས་དོར་སེལ་ཆེད་དགག་བཞག་གཉིས་ཀྱི་འགལ་ཆོས་ཀྱི་
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མཐའ་སེལ་བའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་རིགས་པ་གསར་པ་ཞིག

system software  compt.sc མ་ལག་མཉེན་ཆས།  = ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས།

system steering wheel  mech ཁ་སྒྱུར་འཁོར་ལོ། = བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་མདུན་

 འཁོར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་

དབྱིབས་སོར་ཞིང་རྩིབས་ལྡན་ཁ་ལོའ་ིའཁོར་མདའ་ལ་མཐུད་ཡོད།

systematic  adm གོ་རིམ་ལྡན་པའི།  = འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའམ་རིམ་པ་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་གྱི།

table  math,edu དགུ་མཐའ།  རེའུ་མིག  = གྲངས་ཀྱི་དགུ་མཐའ་དང་ལ་ོཚིགས་སགོས་ཀྱི་རེའུ་མིག

table linen  adm སྒྲོག་ཁེབས།	ཅོག་ཁེབས།	  = གསོལ་ཚིགས་མ་དྲངས་གོང་ཅོག་རྩེའི་སྟེང་

སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་ཆེད་དུ་འགེབ་རྒྱུའི་ཁེབས་རས།

tableland  geog ཐེར་སང༌།  = ས་ཆ་ཞེང་ཆེ་ལ་ཁོད་སྙོམས་པ་དང༌། ཤིང་སྡོང་རིགས་མེད་པའི་

མཐོ་སང་གི་ས་ཁུལ།

tableware  adm སྒྲོག་ཆས།  = བཟའ་བཏུང་འདྲེན་པའམ། རྒྱ་ཅོག་སྟེང་སྒྲིག་གཤོམ་བྱ་ཆེད་ཀྱི་

དཀར་ཡོལ་དང༌། དངུལ། ཤེལ་གྱི་སྣོད་ཆས་སོགས།

tabloid  jrn གསར་ཤོག་ཆུང་གས།  = 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།

tabulated statement  adm བརོད་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་བེད།  = 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་དཔད་ཆས།  = གཙོ་བོ་ཚོར་ཤེས་དང་དྲན་ཤེས་ལ་བརྟག་
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དཔྱད་བྱ་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

tachypnea  boil དབུགས་རྒོད། = དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཧ་ཅང་མྱུར་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། 

tacit  ling ཤུགས་བསྟན།  = ཚིག་ཐོག་ནས་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་པར་ཤུགས་ཀྱིས་སྟོན་པའམ་རྟོགས་

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 འབར་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།

tadpole  zool ལོང་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 བང་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།
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tag question  ling ནན་འདི།  = 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་

བསར་བའི་གློག་སྒྲོན་དམར་པོ་ཞིག

tail light  mech རྒྱབ་གློག = རྒྱབ་ཀྱི་མོ་ཊ་ལ་མདུན་ལ་མོ་ཊ་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་ཆེད་གློག་སོ་སྤར་

མ་ཐག་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འབར་བའི་གློག་དམར་པོ་ཞིག

tail wind  xx མཇུག་རླུང་།  = རྒྱབ་ངོས་ནས་ལྡང་བའི་རླུང་བུ་ཞིག་སྟེ། གནམ་གྲུ་དང་འགྲུལ་

འཁོར་གང་ཞིག་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཕྱོགས་སུ་ལྡང་བའི་རླུང་བུ་ཞིག

tailpiece  fa མཇུག་རིས། མཇུག་རྒྱན་རི་མོ། = ཤོག་བུའི་མཐའ་མཇུག་གམ་ལེའུ་རྫོགས་མཚམས་

སུ་བཀོད་པའི་རི་མོའ་ིརྒྱན།

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་གོས་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་

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་སྐྱོབ་བམ། ཡང་ན་རླུང་རྟ་དར་བར་ཡིད་བརྟན་བྱ་

ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ།

talk show  comn གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན།  = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་ནང་མང་ཚོགས་

དཀྱུས་མ་ཚོས་སྐབས་བབ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འཚོ་བའི་ལྟ་སྟངས་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་

ལས་རིམ་ཞིག

tallow  physiol ཚིལ་ཁུ།  = ཡི་ཙི་དང་ཡང་ལ་སོགས་བཟོ་ཆེད་དུ་བཞུས་པའི་དུད་འགྲོའ་ིལུས་
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ནས་ཐོན་པའི་ཚིལ་ལུ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག

tally  ༡། adm མཚུངས་སྡུར་བེད་པ།  = གནས་སྟངས་གཞན་དང་མཚུངས་པའམ་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་

སྒྱུར་བ། ༢། acc རྩིས་ཁམ།  = ཚོང་གིས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་ཁག་གི་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་དམ། ཟིན་

ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཅིག

tally mark  math ཁམ་རགས།  = ཁྲམ་ཁ་ནི་རི་མོའ་ིབྱེ་བྲག་ཅིག་སྟེ། གྲངས་ཐོའ་ིཚོ་ཁག་ནང་ཁ་

གྲངས་མཚོན་ཆེད་དུ་རྟགས་འདི་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

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 ཁོལ་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་བེད་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་སྐོན་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་ས་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ། མི་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་རྐང་འཁོར་

ཞིག ༢། ཉིས་འདེན་ཤིང་ར།  = གཅིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་གཞན་འཇོག་ཅིང་ས་ཆས་རྒྱབ་པའི་རྟ་

གཉིས་ཀྱིས་དྲུད་འཐེན་བྱས་པའི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཞིག

tang  mech ཡུ་བ་བསར་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་
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མངོན་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་རགས་པ། དཔེར་ན། ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ཁང་ཆེན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

སོགས་པའོ།

tangle  xx འཛིང་ཐེབས་པ།  = བོངས་ཚད་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཁྲིལ་འཁོར་ཐེབས་པའམ་འཁྲིལ་

འཁོར་ཐེབས་སུ་འཇུག་པ་ཞིག

tangram  math སྒྲིག་པང་།  = མགོ་རྙོག་རྩིས་རྩེད་ཅིག་སྟེ། བཟོ་དབྱིབས་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བ་

བདུན་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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་སྒོགས་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་འགིག  = 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།

tansy  bot རྩ་འཆི་མེད།  = ལུས་ཟུངས་གསོ་བའི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་སྔོ་སྨན་དྲི་ཞིམ་ལ་རོ་ཁ་བ་མེ་

ཏོག་སེར་པོ་ཅན་ཞིག དེ་ལ་འདབ་མ་སྟོང་ལྡན་ཡང་ཟེར།

tantalize  psycho ངོམ་སྟོན་བེད་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།

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་ཕོྱགས་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་
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 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  xx ཀ་ལའི་མགོ། = སྦུགས་སམ་སྣོད་ནས་རླངས་རྫས་སམ་གཤེར་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་བཀག་གཏོང་

ཐུབ་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

tap dance  theatr (ཞབས་བྲོའ་ིབེ་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་སམ་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 machine  mech ཏར་འཕྲིན་སྡུད་འཁོར།  = ཤོག་བུའི་ཊེབ་ཐག་སྟེང་ཏར་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་

ལེན་པ་དང་ཟིན་ཐོ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག

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་ལོག་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།

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་ཡུ་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

tarantula  xx སྡོམ་ཆེན་སྤུ་སུད།  = ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚ་ཡུལ་དང་ཚ་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་གནས་

པའི་སྤུ་སུད་ཅན་གྱི་འབུ་སྡོམ་ཆེན་པོ་ཞིག དེའི་རིགས་འགས་རྨིག་པ་དང་སྦལ་པ། བྱིའུ་ཆུང་ངུ་
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སོགས་འཇུ་ནུས་པར་བཤད།

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་བ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། 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་ཡང་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	སོ་ཁལ་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།

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་བཞའ་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།
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task force  adm,pol ལས་དོན་རུ་ཁག  = ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་

ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་སྡེ།

taster  adm དུག་སེལ་བེད་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།

tau  phys ཏའུ།(ཕྲ་རྡུལ།) = གློག་རྡུལ་དང་ཟུངས་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་ཞིང་། ལེབ་ཊོན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་

གཏོགས་པའི་གདོས་ཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཞིག

tau neutrino  phys ཏའུ་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། = གློག་ཟུངས་མེད་ཅིང་གདོས་ཚད་ནི་གློག་རྡུལ་ཞིག་

གི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༦༩ ཡིས་ཆུང་བ་ཡོད་པའི་ལེབ་ཊོན་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་ཕྲ་བའི་

རྡུལ་ཕྲན་ཞིག རྡུལ་དེ་ནི་ཊའུ་རྡུལ་ཞིག་གི་རྒུད་འགྱུར་སྐབས་ཐོན་སྤེལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།

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་སྐོར།  = 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 ཁལ།	 དཔ་ཁལ།	  = 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།

tax abatement  econ ཁལ་འབབ་གཅོག་འཕྲི།  = དཔྱ་ཁྲལ་ལྟ་བུའི་སྐོར་ཐང་ངམ་ཁྱོན་འབོར་

ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

tax adjustment  econ ཁལ་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 ཁལ་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 ཁལ་གཡོལ།  = ཡོང་འབབ་ནས་གཅོག་འཕྲི་བྱ་རུང་ཐམས་ཅད་གཅོག་

ཐབས་བྱས་ཏེ། ཁྲལ་འབབ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཚུལ།

tax deduction  econ ཁལ་འཕྲི།	ཁལ་ཆག		= དཔྱ་ཁྲལ་འཇལ་འབབ་གང་ཡིན་པ་ནས་འཕྲི་
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བའམ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས།

tax delinquency  econ ཡོལ་ཁལ།  = དུས་བཅད་ཀྱི་ནང་ཚུད་དམ་དེའི་རྗེས་སུའང་སྤྲོད་

འཇལ་མ་བྱས་པའི་ཁྲལ།

tax evasion  econ ཁལ་སྐུང༌།  = འོས་བབ་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 ཁལ་འབབ་རྩ་ཆག  = དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་གཞུང་ནས་བཀའ་

འཁྲོལ་བྱུང་བའམ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ།

tax loophole  econ ཁལ་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 ཁལ་འཕར་སློག་ཆ།  = དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འཇལ་མང་དྲགས་པ་རྣམས་གཞུང་

ནས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཚུལ།

tax return  econ ཁལ་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 ཁལ་འབབ་རེའུ་མིག  = དོ་བདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རོབ་རྩིས་ཀྱིས་སྤྲོད་

བསྡད་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་རྩིས་བསྐོར་སའི་རེའུ་མིག་གི་ཤོག་ལྷེ།

tax year  econ ཁལ་ལོ།  = ཡོང་འབབ་བམ་ཁེ་འབབ་ཇི་བྱུང་ཐོག་ཁྲལ་རྩི་གཞིའི་ཟླ་བ་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཞིག

taxi  trans གླ་འཁོར། = གླ་ཐོག་ནས་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་ཏེ། གླ་ཆ་ཇི་འབབ་མི་ཊར་གྱིས་ཐོ་

འགོད་ཇི་གསལ་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པའི་མོ་ཊ་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 སྐེ་དངོས་དབེ་རིག  = རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགྲོ། སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོ་སོ་སོའི་མཐུན་

པའི་ཁྱད་ཆོས་གཞིར་བཟུང་གིས་སྡེ་ཚན་ཆེ་ཁག་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཚན་རིག

taxpayer identification number (TIN)  econ ཁལ་པའི་ངོས་འཛིན་ཨང་གངས།  = 

ཁྲལ་འཛིན་ཐོ་འགོད་དམ་དངུལ་ཁང་བཅུག་ཁྲ་སོ་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
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tea bag  adm ཇ་ཁུག  = ཇ་ཐེངས་གཅིག་བཟོ་ཆེད། ཆུ་ཁོལ་ནང་སྦང་རྒྱུའི་ཇ་ལོ་བླུགས་པའི་ཤོག་

བུའམ་རས་ཚགས་ཀྱི་ཁུག་མ་ཆུང་ངུ་ཞིག

tea party  adm ཇ་སྟོན། = རྒྱུན་ལྡན་ཕྱི་དྲོའ་ིསྐབས་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་འདེགས་པའི་མང་ཚོགས་

ཀྱི་འདུ་འཛོམས་ཤིག

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་འདེན་ཅོག་ཙེ།  = ཇ་དང་ཞལ་ཏོག་སོགས་འདྲེན་པའམ་འདེགས་པར་བྱེད་

སའི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་ཅོག་ཙེ་ཞིག

teaching aid  edu ཁིད་ཆས། = སློབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ་འཁྲིད་བྱའི་ནང་དོན་གང་ཞིག་གསལ་བཤད་

བྱ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་རི་མོ་དང་། དཔེ་རིས། འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་གང་རུང་ཞིག

team spirit  psycho མཉམ་རུབ་ཀི་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

teammate  sport རུ་ཟླ།  = རུ་ཁག་གཅིག་གི་རྩེད་འགྲན་པ།

teamster  trans ཊག་འཁོར་གཏོང་མཁན།  = ལས་ཀའི་ཚུལ་དུ་ཊག་འཁོར་གཏོང་བར་བྱེད་

མཁན་གྱི་གང་ཟག

tear gas  xx མིག་ཆུ་དུག་རླངས།  = མི་ཚོགས་ཆེན་པོར་སྟངས་འཛིན་བྱ་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།

teaser  xx འགུག་བེད། = བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་འགོ་མ་ཚུགས་

གོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་སྣང་བསླེབ་ཆེད་དུ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པའི་ཟུར་འདོན་ལས་རིམ་སྙིང་

བསྡུས་ཤིག 

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་ཀི།  = ལས་དོན་ནམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐབས་ལམ་དང་རིག་པར་འབྲེལ་བའི།
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technical college  edu དམར་འཁིད་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།

technique  xx ཐབས་ལམ།	ཐབས་ཇུས།		= བྱ་གཞག་ཅིག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ངེས་པར་དགོས་པའི་

སྒྱུ་རྩལ་ཞིག

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༌།

tectonics  archit ཨར་ལས།  = འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཚན་རིག་གམ་ལག་ལེན།

teenager  soc	ན་ཆུང་།	གཞོན་ནུ།		= ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ན་གཞོན། ཡང་ན། ལོ་བཅུ་གསུམ་

ནས་བཅུ་དགུ་བར་གྱི་གཞོན་ནུ།

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༌།

teetotaller  soc ཆང་རག་མི་འཐུང་མཁན། = ཆང་རག་འཐུང་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་སྤོང་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

teknonymy  soc བུ་རེས་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་སིང༌།  = 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་དང་

སློབ་གཉེར།

teleconference  adm རྒྱང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ།  = ལོག་མིག་བརྙན་ཤེལ་ལྟ་བུ་རྒྱང་སྲིང་གནས་
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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་གཏང་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས།

telekinesis  phil རྒྱང་འགུལ།  = གཟུགས་རགས་པའི་རྩོལ་ཤུགས་ལས་མིན་པར། བློའི་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་རོགས།  = 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་

སེར་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་སིང་ལགས་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་དཔོད་ཀིས་སྒྲུབ་པ།  = རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིའབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་

ནས་འདོད་དོན་སྒྲུབ་སྟངས།

telethon  telecom རིང་སིང་། = དམིགས་བསལ་གྱི་དགེ་རྩའི་མ་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་

རྒྱང་སྲིང་བྱས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་རིང་པོ་ཞིག 

television  mech གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན། བརྙན་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་
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གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ།

telex  ༡། comn ཀཿ རྒྱང་སིང་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་སིང་ལགས་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།

tellurium  chem ཊེ་ལུ་རི་ཡམ།  = ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་ཁམས་རྫས་དངུལ་མདོག་ཅན་གཉོད་

ཆུང་ལ་འོད་འཕྲོ་བ་ཞིག

telpher  mech དཔང་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༌། སོ་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 དོད་ཚད།  = གཟུགས་པོའམ། ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཚ་གྲང་

གི་ཚད།

temperature indicator  mech དོད་ཚད་བརྡ་སྟོན། = འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མར་གྲང་བསིལ་

གཏོང་བྱེད་ཀྱི་དྲོད་ཚད་སྟོན་པའི་ཡོ་བྱད།

tempering  phys ངར་ལྡུད་པ།  = དྭངས་ལྕགས་ལྟ་བུའི་བསྲེས་ལྕགས་ཤིག་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་

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།
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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། སྐོར་གདང༌།  = ལྗིད་ཚད་དམ་གནོན་ཤུགས་སྙོམས་པོར་བགོ་

འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་ཁང་པའི་སོ་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་སང་ཐད་དུ་གནས་པའི་མུར་

གོང་གི་རུས་པ།

temporal lobe  neurosci. མུར་གོང་ཀླད་ཤལ། = མུར་གོང་རུས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་པ་དང་

མདུན་ཤལ་གྱི་རྒྱབ་ཟུར་གྱི་ཀླད་ཤལ། འདིར་ཐོས་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཡོད་པས་སྒྲ་ཐོས་པའི་བྱ་བ་གཙོ་

བོ་བྱེད།

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་ཀི་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་

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་བེད་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་བབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་པའམ་མཐུན་བཅོས་

བྱེད་པ།
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temptation  psycho རྣམ་སེད།  = རང་ཉིད་གང་ལ་ཞེན་པའི་དངསོ་པ་ོའཐབོ་འདདོ་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་སོ་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་ཕོགས་ཀི།  = 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་སལ་གཞུང་སྨད་ནས་ལྷེབ་གཞོག་རྒྱབ་པའི་ཤ་མཉེན་པོ་ཞིག

tendon  med རྒྱུས་པ། = ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་རུས་པ་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་རྒྱུ་སྲ་ལ་མཉེན་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཞིག

tenement  adm མོ་ཡན་ས་ཁང༌།  = བདག་པོ་ངོ་མ་དང་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གང་ཟག་

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་ཀི་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་ཧང་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།
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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།

tentative programme  adm མ་ངེས་པའི་ལས་རིམ། = མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་མ་

ཆགས་པའི་གོང་དུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག

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།

teraproject  com,econ ཁག་ཁིག་ལས་འཆར།  = ཨ་སོར་ཌོ་ལར་ཁྲག་ཁྲིག་མང་པོའ་ིརིན་གོང་

གནས་པའི་གཞི་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལས་འཆར་ཞིག

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།

terbium  chem ཏར་བི་ཡམ།  = དངུལ་མདོག་ཅན་གྱི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཁམས་རྫས་དཀོན་

རིགས་ཤིག

tercentenary  his ལོ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དན།  = 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་

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་
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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་སོ།  = 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།

terminating decimal  math ཚད་ཡོད་སིལ་གངས།  = སིལ་གྲངས་ཚེག་རྗེས་ཀྱི་གྲངས་

གནས་ལ་གྲངས་འདྲེན་ཐུབ་པའི་སིལ་གྲངས་ལ་ཟེར།

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 ཕིར་བསྡུའི་ཆ་རྐེན།  = 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

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།

terminology  edu བརྡ་ཆད། = རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་གམ་བརྗོད་པའམ། ཡང་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད།

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 གོག་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་བའི་ལམ་སྟོན།	བསམ་གཞིགས་བ་ཡུལ།	 = གྲོས་བསྡུར་

དང༌། ཚོགས་འདུ། ལྷན་ཚོགས། ལས་འཆར་སོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གསལ་ཁ།
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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་བསྡུར་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 སོ་མཆོར།  = མཐའ་ཟུར་གྱི་ར་བར་གདུང་བུའམ་ཀ་བ་ཡོད་པའི་ཁང་པའི་

གཞུང་སོའ་ི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།  = བཞའ་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་

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 སྒོགས་སྟེགས།  = མེ་སྒོགས་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 feed  telecom ས་ཐོག་རྒྱང་སིང་། = སྲུང་སྐར་གྱི་རྒྱང་སྲིང་དང་མི་འདྲ་བར། ཁ་

པར་ལྟ་བུ་ས་ཐོག་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱུའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་རྒྱང་སྲིང་། 

terrestrial guidance  phys ས་སྟེང་ལམ་སྟོན།  = མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་མཁའ་སྐྱོད་ལམ་

བུ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སོ་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།



695 tertium quid

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

territorial water  naut མངའ་ཁོངས་མཚོ་ཁུལ།  = རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་དབང་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཉེ་འདབས་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཁྱོན་ཞིག

terrorism  pol འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།  = སྲིད་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཆེད་ལོག་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།

terrorist  pol འཇིགས་སྐུལ་བ།  = སྲིད་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཆེད་ལོག་གསོད་བྱེད་པ་དང་། 

མི་རྐུན་རྒྱག་པ། འབར་རྫས་གཡུག་པ་སོགས་དྲག་པོའ་ིལས་ལ་འཇུག་མཁན།

tertiary care  med རིམ་པ་གསུམ་པའི་ལ་སྐོང༌།  = 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་སོ་ནས་འབྲེལ་བའམ་འདྲ་མཚུངས་ཡོད་པའི་ངེས་མེད་



696test audit 

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་ལའི་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་ལའི་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་ལའི་བང་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་ལའི་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་བེད་གློག་ཟུངས།  = རྣམ་གཞག་རང་བཞིན་གྱི་ནང་གློག་ནུས་ཀྱི་ཁྱབ་

ར་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་གློག་ཟུངས།

test drive  xx ཚོད་གཏོང་།  = ཉོ་འདོད་ཡོད་པའི་མོ་ཊ་དང་འཕྲུལ་འཁོར་གང་ཞིག་དངོས་སུ་མ་

གཏོང་གོང་ནས་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་སྟངས།

test marketing  com ཁོམ་རའི་ཚོད་ལ།  = 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༌།  = རྐོ་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་རགས་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་ལའི་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
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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་ལའི་སྦུག་མདོང༌།  = སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་བརྟག་དཔྱད་དམ་རྫས་སྦྱོར་ཚོད་

ལྟ་བྱེད་པར་བཀོལ་བའི་ཤེལ་སྦུག་མཐིལ་སོར་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

test-retest method  soc བསྐར་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་བསྐེད་བིས་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།

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་རགས།  = 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་

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 སོང་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་བ་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། བས་གཟོ།  = མི་གང་ཞིག་ལ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ཆེ་མཐོང་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་དངོས་རྫས།

testimony  pol བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ། དཔང་ཚིག  = ཁྲིམས་རར་གང་ཞིག་དྲང་བདེན་ཡིན་

པར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ངག་ཐོག་གམ་ཡིག་ཐོག་གི་བསྒྲགས་གཏམ།
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tetanus  med འཛུམ་བུ་ལག་དགྱེ། རླུང་ནད་ཨ་ཝར་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་སྦེལ།  = 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་སལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་རིགས།

tetrarchate  adm,pol བཞི་འཛིན་ས་སྐོང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ལ་དབང་

སྒྱུར་མཁན་ནམ། ཡང་ན་སྔ་དུས་རོམ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་བཞི་ཆ་གཅིག་ལ་དབང་སྒྱུར་

བའི་འགོ་དཔོན།

tetrastyle  archit མདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ལྡན།  = ཁང་ཆེན་ནམ་ཐོག་གཡབ་ཅན་གྱི་སོ་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་ཁིད་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་ཕོྱགས་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་

དཔད་ཞིབ།  = བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་དང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག འབྲེལ་ཆགས་ལྟ་བུ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
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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

thalamus  neurosci. ཀླད་སྦུག = ཀླད་ཤུན་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་ལེན་གྱིས་རེག་བྱ་དང་། ན་ཟུག 

ཚ་དྲོད་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་བརྒྱུད་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་སལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཀླད་པ་

མདུན་མའི་ཆ་ཤས་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་སྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་

གྲངས། ༨༡ མཚོན་རྟགས། Tl

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།

theatrical  theatr ཟློས་གར་གྱི།  = རོལ་དབྱངས་དང་ཟློས་གར། འཁྲབ་གཞུང་གསར་རྩོམ་ལས་

རིགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག

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་སིད་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་
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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།

theorem  math ངེས་སོལ།  = ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཟུར་

གསུམ་མའི་ནང་ཟུར་ངེས་སྲོལ་དང་། པཡེ་ཐ་གོ་རའི་ངེས་སྲོལ་ལྟ་བུ།

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།

theosophy  phil ཐི་ཨོ་སོ་ཕི།  = དཀོན་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ལ་ནང་རྟོགས་པའི་སྟེང་གཞི་

བཞག་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གང་རུང་ཞིག

therianthropic  ca མི་ཕེད་དུད་འགོ།  = 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་དོད་བརྒྱུད་ཁིད་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་དོད་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་དོད་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 དོད་བསྐེད།  = ཚ་དྲོད་བཏང་སྐབས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཚད་ཇེ་
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ཆེར་འགྲོ་ཚུལ།

thermalgesia  med ཚ་གཟེར།  = ཚ་དྲོད་ཆེ་བ་ལ་ལུས་པོ་དམར་འདོན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཟུག་གཟེར།

thermion  phys དོད་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 དོད་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

thermionic emission  phys དོད་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 དོད་ལོས་ཁིད་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།

thermite  chem འབར་ཕེ།  = ལྕགས་བཙའ་དང་ཧ་ཡང་གི་ཕྱེ་མ་གསེས་པའི་བུད་རྫས་

འབར་སྐབས་དྲོད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ཐུབ་ཅིང་། འབར་རྫས་དང་ཚ་ལའི་ནང་བེད་སྤྱོད་

ཡོད་པ་ཞིག

thermobarometer  mech དོད་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 དོད་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་དོད་གློག་རྡུལ། དོད་བསྐེད་གློག་རྡུལ།  = དྲོད་ཚད་མཐོ་བོ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་གློག་རྡུལ་ཞིག

thermography  ༡། med དོད་པར་བརག་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་
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ཡོད་སའི་གནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་པར་རིས་སུ་སྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་ནད་གཞི་བརྟག་

ཐབས་ཤིག ༢། prn དོད་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་དོད་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 དོད་ཚད་འཇལ་ཆས།  = གཟུགས་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་དྲོད་ཀྱི་ཚད་

གཞལ་བའི་ཡོ་ཆས།

thermonuclear reaction  phys དོད་སྐེད་ལེ་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 དོད་བསྟུན་ཡ་ལན།  = ཚ་དྲོད་འཕར་ཆག་དང་བསྟུན་ནས་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་གིས་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།

thermophile  zool དོད་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 དོད་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་བརོད་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་དཔད་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་དཔོད།  

= དངོས་ཡོད་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པའམ། རྒྱུ་མཚན་རིགས་པས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་

མཐར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་བརྗོད་པ།
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thigh  anat བརླ།  = པུས་མོ་ཡན་ཆད་དང་མཚང་ར་མན་ཆད་ཀྱི་རྐང་པའི་ཆ་ཤས།

thimble  ca མཛུབ་རེན།	ཅུང་མོ།		= འཚེམ་པོ་རྒྱག་སྐབས་ཁབ་འབུད་པའི་མཛུབ་རྩེར་གྱོན་པའི་

ལྕགས་སམ་ཀོ་བ་ལས་བཟོས་པའི་ཁེབས་ཆུང་ཞིག

thimble naut  mech འགུག་ལེན།  = གྲུ་དར་གྱི་ཟུར་ཁུག་ཏུ་ཐག་པ་འདོགས་སའི་འགུག་གི་

བརྡར་ཟད་འགོག་བྱེད་ཨ་ལོང་སོགས།

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

think tank  edu,pol བསམ་མཛོད། = དམག་དོན་དང་། ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས་ཁུལ་གྱི་གནད་

དོན་ལྟ་བུའི་ཐད་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཡར་རྒྱས་འཆར་གཞིའམ། སྔོན་དཔག དེ་བཞིན་རྙོག་

འཛིངས་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་རིགས་སེལ་ཐབས་སུ་བསྐོས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་

གནས་ཁང་ཞིག

third degree  adm ཚ་འདི།  = ཉེན་རྟོག་པས་རྩུབ་པོའ་ིལམ་ནས་འདྲི་རྩད་བྱས་ཏེ་ནག་ཅན་པ་

ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་ཐབས་སམ། ཉེས་པ་ངོས་ལེན་དུ་འཇུག་ཚུལ།

third eyelid  anat མིག་ལིབས་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 party  pol ཤོག་ཁག་གསུམ་པ།  = རྩོད་རྙོག་ཅིག་ནང་ལྷུང་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་གང་ལའང་

མ་གཏོགས་པའི་མི་སྣའམ་ཚོགས་པ།

third reading  pol བརོད་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་སྒྲོགས་སྦྱང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

thorium  chem ཐོོ་རི་ཡམ།  = ཟེར་རླངས་ཅན་གྱི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་དངུལ་མདོག་ཅན་

སྙི་མོ་ཞིག

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་
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འཇམ་ཅན། ལོ་མ་སོར་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་རེ་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་སོང་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།

thread worm  biol སྐུད་གཟུགས་རྒྱུ་སིན།  = ལྷག་པར་མིའི་རྒྱུ་མའི་ནང་འབྱུང་བའི་གཞན་

རྟེན་སྲིན་འབུ་སྐུད་པའི་བཟོ་དབྱིབས་ཅན་ཞིག

threat  ༡། adm སྡིགས་ར།  = ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་འདོད་ཀྱི་

རྣམ་འགྱུར། ༢། ངན་རགས།  = བཀྲ་མ་ཤིས་པའམ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་

མངོན་རྟགས།

three dimensions  math ཕོགས་ཚད་གསུམ་ལྡན།  = ཞེང་དང་། དཀྱུས། དཔངས་བཅས་གསུམ་

ཡོད་པའི་གཟུགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གྲུ་ནར་གཟུགས། སམ་གཟུགས་སོགས་ལྟ་བུ།

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་)སྐེད་སིང་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 སོ་ཐེམ།  = ཁང་པའི་ནང་འཛུལ་སའི་སོའ་ིགཤམ་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་ངམ་རྡོ་

ལས་བཟོས་པའི་མཐིལ་ཞལ།

thrift  econ བསི་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 བསི་ཚགས་ཚོང་ཁང༌།  = མི་མང་ཉམ་ཐག་ལ་ཕན་པའི་རོགས་དངུལ་གསོག་

སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་དངོས་ཟོག་ཚོང་ཁང༌།

thrisis  psycho སུམ་ཅུའི་སེམས་ངལ།  = ལོ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཡིན་པའི་མི་ལ་འབྱུང་བའི་

སེམས་མི་སྐྱིད་པ་དང་། སེམས་ཁྲལ། ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་ཉམས་ཚོར། མཚམས་རེ་དེས་མི་ཚེའི་

ནང་འགྱུར་ལྡོག་གལ་ཆེའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་སྲིད་པ་ཞིག

thrombus  med ཁག་འཁྱགས།  = ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་ལིང་ཆགས་ནས་རྩའི་གནས་དེ་རང་དུ་
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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་སང་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 drive  compt.sc མཐེབ་སྡེར། = མཐེ་བོའ་ིཚད་དང་མཉམ་པའི་ཡིག་ཆ་ལ་སོགས་པ་

ཀམ་པུ་ཊར་ནས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཕར་ཚུར་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཁྱེར་བདེའི་ཡོ་བྱད་

ཆུང་ངུ་ཞིག

thumb impression  adm མཐེབ་རེས།  = མཐེབ་རྩེ་འགྲམ་གྱི་ཤ་ཅན་འབོལ་པོའི་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

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།

thunderstorm asthma  med དག་རླུང་དབུགས་མི་བདེ་བ།  = རླུང་འཚུབ་བརྒྱབ་པའི་རྗེས་

སུ་རླུང་ནང་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཟེགས་རྡུལ་མང་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་

ངལ་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག

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།
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thyroid stimulating hormone  med གེ་རྨེན་སྐུལ་རྒྱུ།  = གྲེ་རྨེན་གྱི་བྱེད་ལས་ཚུལ་བཞིན་

ཡོང་བར་བྱེད་པའི་བེ་སྣབས་ཀྱི་སྐུལ་རྒྱུ།

thyrsus  soc,ca ཆང་ལྷའི་བེར་ཁ།  = གི་རིག་གི་ཆང་ལྷ་ཌ་འོན་སུས་དང་དེའི་རྗེས་འཇུག་པས་

འཁྱེར་བའིི་དབྱུག་པ་རྩེ་མོར་ཐང་འབྲུའི་ཏོག་ཡོད་པ་ཞིག

tiara  his ཅོད་པན་ཟླ་གམ་མ།  = མཛད་སོ་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

tibetologist  his བོད་རིག་པ་བ།  = བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ལོ་རྒྱུས། ས་ཁམས་

ཆགས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པའི་མི་སྣ།

tibetology  his བོད་རིག་པ།  = བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ལོ་རྒྱུས། ས་ཁམས་

ཆགས་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

tibia  anat རེ་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ།  = རྐང་པའི་ནང་ངོས་སུ་གནས་པའི་ངར་གདོང་གི་རུས་པ།

ticket  xx ཊིག་འཛིན། ཊི་སི། = འཛུལ་ཞུགས་གླ་འབབ་བམ་འགྲུལ་གླ་སྤྲད་ཟིན་པའམ། ཡང་

ན་ཐོབ་ཐང་དང་ཞབས་ཞུ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་དཔང་ཡིག་གི་ཚུལ་དུ་སྤྱོད་པའི་

ཤོག་འཛར་ཞིག

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་

རྒྱག་སྟེ་སྣེ་དཔྱང་བ་ཞིག

tie-breaker  sport ཐག་གཅོད་འཕར་རྩེད།  = རྩེད་འགྲན་པའི་ཤོག་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་ཨང་

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་
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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་རེ་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་འགེམས་དོ་དམ་སིད་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

tiglon  zool སྟག་མ་སེང་།  = སྟག་ཕོ་དང་སེང་གེ་མོ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཕྲུག

till money  com མཁོ་ཉར་དངུལ་རྐང༌།  = 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་གཤོལ་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་བབ་ཀྱི་རིག་གནས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་དངོས་རྫས་ཁག་སྦ་འཇོག་བྱེད་སའི་རྒྱས་བཏབ་པའི་སྣོད་ཅིག

time card  adm འབོར་བང༌།  = 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 dilation  phys དུས་ནར། = ཧ་ཅང་མྱུར་པོར་འགུལ་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་དུས་

ཚོད་ནི། འགུལ་མེད་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་དུས་ཚོད་ལ་ལྟོས་ན་དལ་བར་མངོན་པའི་

དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག

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་
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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་སོ་ལགས།  = སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འཁེལ་བཟོས་པའི་དུས་མཚམས་

དེ་རང་ལ་མ་གཏོགས་མི་འབྱེད་པའི་དངུལ་སམ་མམ། དངུལ་ཁང་གི་རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་འཇོག་སའི་

མཛོད་ཁང་ལྟ་བུའི་སོ་ལྕགས་ཆུ་ཚོད་མཉམ་སྦྲགས་ཅན་ཞིག

time machine  mech དུས་ཀི་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 སྐེས་བའི་ཆུ་ཚོད།  = བརྩི་བྱ་འདི་ཉིད་ས་གནས་གང་དུ་བཙས་པའི་

གནས་དེའི་ཆུ་ཚོད།

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་རེ་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།

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 switch  mech དུས་བཀག་གློག་སོ།  = སྔོན་ཚུད་ནས་སྒྲིག་འདེམས་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད་

ལྟར་གློག་གསོད་པ་དང་སྤོར་བའི་གློག་སོའ་ིཡོ་ཆས་ཤིག

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་རེས་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་
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ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ།

timocracy  pol ༡། གགས་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

tin-foil  xx ལགས་ཤོག་སབ་པོ།  = ཟས་རིགས་ཐུམ་རྒྱག་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་ཀྲིན་ལས་

བཟོས་ཤིང་ཤོག་བུ་ལྟར་སྲབ་པའི་དངོས་པོ་ཞིག

tinnitus  med རྣ་བ་འུར་བ།  = རྣ་བའི་ནང་རླུང་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འུར་འུར་གྱི་སྒྲ་གྲགས་པ།

tip off  adm སྔོན་བརྡ།	 གསང་བརྡ།	  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་གནད་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་

བརྡའམ། གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་སྐོར་གསང་བའི་སོ་ནས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་ཚུལ་ཞིག

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།

tire jack  mech འགྱིག་འཁོར་འགྱོག་རེེན། = མོ་ཊའི་འཁོར་ལོ་བརྡོལ་སྐབས་བརྗེ་བོ་རྒྱག་བདེའི་

ཆེད་དུ་མོ་ཊའི་ཟུར་གཅིག་ཡར་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

tissue  biol ཕུང་གྲུབ། = གཟུགས་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་མཚུངས་པའི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་ལས་གྲུབ་

པའི་རྩི་ཤིང་དང་། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་ཕུང་པོའི་དངོས་རྫས་ཤིག

tissue culture  biol ཕུང་གྲུབ་འདེབས་གསོ། = སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ལུས་པོའ་ིནང་དུ་མ་ཡིན་པར་འཚོ་

བཅུད་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཕུང་གྲུབ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའམ། བརྒྱུད་རིམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཐབས་ལམ།

tissue paper  xx གཙང་ཤོག = དམིགས་བསལ་ཆག་སླ་བའི་དངོས་པོའ་ིརིགས་འཐུམ་བྱེད་དུ་

སྤྱོད་པའི་ཧ་ཅང་སྲབ་ལ་འཇམ་པའི་ཤོག་བུ།
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tissue plasminogen activator  med ཁག་ལིང་བཞུར་རྫས།  = ཁྲག་ལིང་གིས་ཁྲག་གི་

འཁོར་སྐྱོད་བཀག་པ་ལས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཉམས་པའི་སྙིང་གི་ཤ་གནད་ཀྱི་ནད་དྲག་པོའི་

རིགས་བཅོས་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་ཚི་དང་ཁྲག་གར་པོ་ཆགས་པ་རྣམས་ཐག་

ཧན་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

titbi  xx ༡། ཞིམ་ཟས་ཙག་ཅིག  = ཁར་ཤོང་བའི་ཚད་ཙམ་གྱི་ཞིམ་ཟས་རྡོག་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག 

༢། ཁོམ་གཏམ་ཐོར་བུ།  = སྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་གཏམ་འཆལ་ལམ་གནས་ཚུལ་སྙན་པོ་ཐུང་ངུའི་

རིགས།

title  ༡། jrn,lib ཀཿ མིང་བང༌།  = 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་བརོད།  = 

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 བ་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༌། 

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།

to and fro  xx ༡། རྒྱབ་མདུན།  = མདུན་ཕྱོགས་དང་རྒྱབ་ཕྱོགས།  ༢། ཕར་ཚུར། = ཕར་དང་
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ཚུར་གྱི་འགྲོ་འོང་དང་གཡོ་འགུལ།

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་ཧོག་ཧོག་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 སྐེ་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 དིལ་བརྡ།  = དྲན་སྐུལ་བྱ་ཆེད་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བརྡ།

toddler  psycho,soc ༡། འཁྱོར་འགོས་བིས་པ།  = གོམ་པ་སྤོ་སྟངས་སྦྱོང་བཞིན་པའི་བྱིས་

པ། ༢། བིས་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། ཨསྟེ་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། སོ་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 འབིད་ཤོག  = བཤང་གཅི་དོར་རྗེས་ལུས་ཀྱི་གནས་འཕྱིད་དར་གཏོང་བྱེད་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་རེན།  = དྲན་གསོའ་ིཆེད་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་
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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་སོར་ལེབ་ཅིག དེ་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་བླུགས་ཏེ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཆོག་པའང་ཡོད།

token strike  adm མཚོན་རགས་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 booth  econ སོ་ཁལ་སྤྱིལ་བུ།	ལམ་ཁལ་ཁང་ཆུང་།	= ཟམ་པའམ་གཞུང་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་

ཆེད་དུ་ལམ་ཁྲལ་བསྡུ་སའི་ཟུར་བཅད་ཁང་བུ་ཞིག

toll bridge  econ ཁལ་ཟམ། = ཁ་ལོ་བ་དང་རྐང་ཐང་འགྲོ་མིས་ཟམ་པ་བརྒལ་བར་ཁྲལ་ངེས་པར་

དུ་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་ཟམ་པ་ཞིག

toll road  econ ཁལ་ལམ། = ལམ་ཁྲལ་སྤྲོད་དགོས་སའི་ལམ་ཆེན་ཞིག

toll tax  econ ལམ་ཁལ།  = གཞུང་སེར་གང་རུང་གིས་བཟོས་པའི་ལམ་དང་ཟམ་པ་སོགས་ཀྱི་

བེད་སྤྱོད་ཆེད་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པའི་གླ་ཆ་ལྟ་བུ།

toll tunnel  econ སོ་ཁལ་ཕུག་ལམ། = དམིགས་བསལ་གྱི་ཕུག་ལམ་ཞིག་སྟེ། དེའི་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་བདག་གཅེས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཕུག་ལམ་དེ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱོད་སྐབས་སུ་འཇལ་

དགོས་པའི་ལམ་ཁྲལ་ནས་ཁ་གསབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

tollgate  econ ཁལ་སོ། = ཟམ་པ་དང་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་ཁྲལ་སྤྲོད་དགོས་སའི་འགག་སོ་ཞིག

tomato  bot ཊོ་མ་ཊོ།  = སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ་རྩ་བ་མཁྲེགས་ལ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་སྤུ་ཞིབ་ཅན་

འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པ། ལོ་མ་སོང་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་སྦྱོར་ཆེད་སྤྱོད་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་སང་དུ་བརྩིགས་པའི་དྲན་གསོའ་ིརྡོ་རིང་དང་ཁང་བཟང༌། ལྷ་ཁང་སོགས། 

tomboy  soc ཕོ་གཤིས་ཅན།	བུའི་གཤིས་ཀ་འད་བའི་བུ་མོ།	= 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

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་
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ཆ་ཇི་འབབ་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་རྩི་གཞི་ཞིག

tone  mus,lit སྒྲ་གདངས།  = ཁྱད་པར་བའམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ལས་སྐྱེ་བོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལམ་མྱོང་ཚོར་མངོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

tongue  anat ལེ།  = 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།

tonic  med སྟོབས་སན།  = ལུས་སྟོབས་དང་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོང་ཆེད་བསྟེན་པའི་སྨན་

རྫས་ཤིག

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་བེད།  = 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།

top-up  xx ༡། ཁ་གསོ་བ།  = སོྣད་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།

tophi  med དེག་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 བརོད་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་བབ།  = ས་གཞིའི་ངོས་ཀྱི་རི་ཀླུང་ལ་སོགས་པའི་རང་བྱུང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་

རྣམ་པ།

toponym  ling གནས་མིང༌།  = གནས་ཡུལ་གྱི་མིང་ལས་ཐོགས་བའི་སྐྱེ་བོ་སེར་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་རིང་ལོག་པ། འགྱེལ་བ།  = རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་མར་ལྷུང་བའམ་

འགྱེལ་བ། ༢། མགོ་རིང་སློག་པ།  = མི་གང་ཞིག་གི་གོ་ས་དང་དབང་ཚད་མེད་པར་བཟོ་བའི་

རྐྱེན་བྱེད་པ།

torchere  adm ལཱ་སྟེགས།  = ཡང་ལཱ་སོགས་བཞུ་མར་གྱི་སྟེགས་རིང་མོ་རྒྱན་བཀོད་ཅན་ཞིག

tormentila  bot གོ་མ།  = སྔོ་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་སྒྲོའ་ི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་རྒོད་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 བང་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

toss  soc ཊམ་རྒྱན།  = གདམ་ཀ་གཉིས་དབར་ཐག་གཅོད་ཆེད་དུ་ཊམ་ཀ་ཞིག་ནམ་མཁར་འཕེན་

པར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

total eclipse  astrol,astron ཧིལ་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་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་ཀི།  = 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་
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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་སྐོར་སྐྱོད་ཅིག

touring bicycle  trans སྐོར་སྐོད་རྐང་འཁོར། = རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་འགྲུལ་བཞུད་བདེ་

བར་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རྐང་འཁོར་དང་ལམ་གྱི་རྐང་འཁོར་ལས་ཐ་དད་པའི་རྐང་

འཁོར་ཞིག

tourism  trans ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ།  = དགའ་བོ་དང་སྤྲོ་བོ་ཡོང་བའི་ཕྱིར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་

པའི་བྱ་གཞག

tourist class  trans ཡུལ་སྐོར་རིམ་པ།  = གནམ་གྲུ་དང་གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་སྐབས་རིན་འབབ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན།

tourist guide  trans ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ།  = ཡུལ་སྐོར་བའི་སྐད་རིགས་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་

ཞིང་། ཁོང་ཚོ་སྐྱོད་སའི་ས་གནས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་ལ། དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་གོང་རིམ་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མི་

སྣ་ཞིག

tourist trap  trans ཡུལ་སྐོར་དྲྭ་རྙི།  = དངོས་ཆས་དང་ཞུབས་ཞུའི་རིན་ཚད་སྤྱིར་བཏང་ལས་

མཐོ་བའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་ས་གནས།

touristed  adm ཡུལ་སྐོར་བར་གགས་ཆེ་བའི།  = ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཕོན་ཆེན་གྱིས་འགྲོ་
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འོང་བྱེད་སའི་ས་གནས།

tournament  sport རིམ་བསྡུར་རྩེད་འགན།  = 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་བསྡུར་ཞིག

tourniquet  med བསྙལ་ཐག  = ཛ་དྲག་རྨས་སྐྱོན་སྐབས་རྐང་ལག་གི་ཁྲག་རྩ་ནས་ཁྲག་ཚབས་

ཆེན་ཐོན་པ་འགོག་ཐབས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྨ་དཀྲིས་དམ་པོ་ཞིག

tout  com ༡། སྤུས་སྒྱུར་བེད་པ།  = ཚོང་ཤག་གི་སར་ཐད་ཀར་བསྐྱོད་པའམ་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། ཅ་

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་ཚོང་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་བེད་པ།  = མཐིལ་ལེབ་ཅན་གྱི་གྲུའམ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པའི་སྣུམ་འཁོར་

ཀཱར་ལྟ་བུར་ཐག་པའམ་ལྕགས་ཐག་སོགས་མཐུད་སྦྱོར་གྱིས་འདྲུད་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 གོང་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 གོང་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་དཔད་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།

toxin  chem སྐེ་ལྡན་དུག་རྫས།  = སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་རགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག་རྫས་ཤིག

toxoplasmosis  vet དུད་འགོའ་ིའགོས་ནད།  = དམིགས་བསལ་གྱི་ཞི་མི་ལྟ་བུ་འགོ་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་
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ཡིན་མིན་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ། ༢། རེས་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

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

track  phys ཤུལ་ལམ། = ཝུ་བའི་ཁང་བུ་དང་སྤྲིན་གྱི་ཁང་བུ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའི་འཁྱམ་གྱེས་

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྡུལ་ཞིག་གི་འགྲོ་ལམ།

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་པོའི་ཆ་ལག ༢། adm ས་དུམ།  = ས་

མཚམས་ངེས་ཅན་གྱི་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ས་གཞིས་སམ་ལྗོངས།

traction  ༡། trans འཐེན་འཁིད།  = 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་གསོའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་

ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་འཐེན་བརྒྱངས་བྱེད་པའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག

tractor  mech རྨོད་འཁོར།	 འདྲུད་འཁོར།	 = ཞིང་ལས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་འདྲུད་འཁོར་རྣམས་

འདྲུད་འཐེན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱབ་འཁོར་ཆེ་ཞིང་ནུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་མོ་ཊ་ཞིག

trade agreement  com ཚོང་དོན་མཐུན་གོས།  = 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 embargo  com ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ། = རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་

སྲིད་བྱུས་སམ་སྒྲིག་སྲོལ་གང་རུང་ཞིག

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་
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བེད་སྤྱོད་བཏང་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་རྙིང་སོང་ཕར་སྤྲོད་པ།

trade mark  com ཚོང་རགས།  = 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་

མིན་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུགས་སྤྲོད།

trade union  adm,econ བཟོ་བའི་སྐིད་སྡུག  = ཚོང་ལས་སམ་བཟོ་ལས་ནང་གི་ལས་མི་ཚོས་

རང་གི་བདེ་སྡུག་དང་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ།

trade wind  environ ཚོང་འདེན་རླུང་།  = ལྷོ་ཕྱེད་གོ་ལའི་ལྷོ་ཤར་ནས་སམ། བྱང་ཕྱེད་གོ་ལའི་

བྱང་ཤར་ནས་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཚ་ཁུལ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྒྱུན་ཞིག

trading stamp  com བརེ་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

traditional authority  adm སོལ་རྒྱུན་དབང་ཚད།  = ལམ་ལུགས་དང་རྒྱུན་སྲོལ་དམ་འཛིན་

གྱི་དབང་ཆ།

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་སྐྱེས་པར་འདོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག

traffic  ༡། trans ཀཿ  འགིམ་འགྲུལ།  = ས་ཁུལ་ལམ་འཁོར་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་སྣུམ་འཁོར་གྱི་

འགྲོ་འོང༌། ཁཿ སྐེལ་འདེན།  = མིའམ་དངོས་ཟོག་ཕར་ཚུར་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཚོང་གི་ལས་

དོན། ༢། law ཁིམས་འགལ་ཉོ་ཚོང༌།  = གོ་མཚོན་ནམ་མྱོས་རྫས་ལྟ་བུའིདངོས་ཟོག་གི་ཁྲིམས་

མཐུན་མིན་པའི་ཚོང་ལས།

traffic circle  trans ལམ་མདོའ་ིའཁོར་ལམ། = གཞུང་ལམ་འགའ་ཤས་ཀྱི་འཕྲད་མཚམས་ཏེ། 

དེར་རླངས་འཁོར་དག་གིས་ལྟེ་དབུས་ཀྱི་སོར་དབྱིིབས་ཤིག་ཏུ་ཁ་བསྐོར་ཏེ་ལམ་གཞན་ལ་འགྲོ་

སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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
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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 lane  trans དཀྱུས་ལམ། = མོ་ཊ་རྣམས་བང་གཅིག་གི་ནང་འགྲུལ་དགོས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་

པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་ཐིག་རྟགས་ཀྱིས་བཅད་པ་ཞིག

traffic light  trans འགྲུལ་ལམ་གློག་བརྡ།  = དམིགས་བསལ་ལམ་མདོའ་ིམཚམས་སུ་འགྲིམ་

འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་ལ་དོ་དམ་བྱ་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་

རྗེས་སམ་རྫི་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་འདེད་བྱེད་པ། ༢། རེས་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་ཁྲིད་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།
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tram  mech ཏམ་འཁོར།  = རྡོ་སོལ་དང་གཏེར་རྫས་གཞན་སོགས་འོར་འདྲེན་བྱ་རྒྱུར་སྤྱོད་པའི་

ལྕགས་ལམ་སྟེང་དུ་རྒྱུ་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ། གྲོང་ཁྱེར་ནང་འགྲུལ་པ་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཡོ་

ཆས་ཤིག

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་འགོ་བ།  = ལྗིད་གནོན་ཆེ་བའམ་སྐད་ཅོར་ཚ་པོས་རྐང་

བརྫིས་གཏོང་བའམ་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ།

tranquility  psycho ཞི་འཇམ།  = སྐད་ཅོར་དང་དྲག་རྩུབ། དངངས་འཚབ་སོགས་མེད་པ་སྟེ་ཞི་

བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

tranquilizer  med ཞི་སན། = སེམས་སྡུག་དང་དངངས་འཚབ་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

ཉུང་དུ་གཏོང་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་སྨན་ཞིག

transaction  com,econ ༡། ཉོ་ཚོང༌།  = སྐྱེ་བོའམ་ཚོགས་སྡེ་ཕན་ཚུན་དབར་ཉོ་བའམ་ཚོང་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་དཔད་ཞིབ།     =   དམངས་ཁྲོད་དུ་སྐྱེ་

བོ་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཕྱོགས་དང༌། དེའི་སོ་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་འདེས་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་བེད་པ།  = ས་ཁང་ཕ་གཞིས་སོགས་ཀྱི་བདག་དབང་གཞན་ལ་སྤོ་

སྤྲོད་བྱེད་པ། ༣། prn བཤུ་སྤོ་བེད་པ། བཤུ་འབེབ་བེད་པ།  = ཤོག་བུའི་སྟེང་གི་པར་རིས་
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སམ་བཟོ་བཀོད་སོགས་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འདྲ་བཤུས་རྒྱག་པ།

transfer case  mech གཏོང་སམ། = རྒྱབ་མདུན་གྱི་སྲོག་ཤིང་གཉིས་ཀར་ནུས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གཏོང་བྱེད་པའི་འཁོར་བཞི་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་རམ་འདེགས་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་འདྲེན་ཆས་དང་

སྐོར་མདའ་ལ་བསར་ཡོད།

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་སོ་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་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།

transferred subject  edu བརྒྱུད་སྤྲོད་གནད་དོན།  = ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་གསོ། འཕྲོད་

བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས། ཤེས་ཡོན་དང་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་གཞུང་སོགས་གཙིགས་ཆེར་

དམིགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག

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

transgender  xx མ་ནིང་།  = རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕོ་མོའ་ིརྟགས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐྱེ་བོ།

transhumance  ca,soc འབྲོག་ས་སྤོས་སྐོད།  = དབྱར་དུས་སུ་རི་རྒྱུད་དང་དགུན་དུས་ལུང་

གཤོངས་ཀྱི་རྩྭ་ཁར་འཚོ་བ་སྟེ། ནམ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་སོ་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
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transit  astrol གཟའི་འཕོ་མཚམས།  = གཟའ་རྣམས་ཁྱིམ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་བ།

transit camp  pol གསོག་སར།  = དམག་གི་སྐབས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་བཙོན་པ་དང༌། དམག་

མི། སྐྱབས་བཅལོ་བ་ལྟ་བུ་གནས་ངེས་ཅན་དུ་གཏངོ་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་གནས་སྐབས་རིང་ཉར་འཇགོ་

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་སེར་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་

གཞན་དུ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་དུས་སྐབས་སམ་བརྒྱུད་རིམ།

transition temperature  phys བར་བརྒལ་དོད་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་སིང༌།  = 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་

འདེན།  = 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 འཁིད་ལམ།	འཁིད་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
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transmitter  mech ༡། རྒྱང་སིང་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་བེད།  

= སྐད་སྒྲ་རྣམས་གློག་རྡུལ་གྱི་བརྡའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་མ་ལག་གི་ལྷུ་ལག་ཅིག

transmundane  phil འཇིག་རེན་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

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་བེད་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 སྐེལ་འདེན་བེད་པ། འོར་འདེན་བེད་པ།  = འགྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

མིའམ་དངོས་ཟོག་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་བ།

transportation  trans སྐེལ་འདེན།  = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་ཟོག་གང་ཞིག་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་

དུ་འོར་འདྲེན་བྱེད་པ།

transpose  ༡། lit ཀཿ གནས་བརེ་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་བརེ་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་བརེ་བ།  = གནས་སམ་གོ་རིམ་མགོ་མཇུག་ཟློག་པའམ་བརྗེ་སྒྱུར་

གཏོང་སྟངས།
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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།

transversal  math གསེག་ཐིག  = ཐིག་གཅིག་གིས་ཐིག་གཞན་གཉིས་སམ། དེ་ལས་མང་བའི་

ཐོག་ནས་འཕྲེད་དུ་བསྣོལ་ཡོད་པའི་ཐིག་དེ་ལ་ཟེར།

transverse  geom. འཕྲེད་བཅད། = འདི་ནི་སྲོག་ཤིང་ཡོད་པའི་དངོས་གཟུགས་གང་ཡང་སྲོག་

ཤིང་ཐོག་ཁུག་ཟུར་དགུ་བཅུའི་གནས་ནས་ཁ་གཤགས་བྱས་པའི་ཆ། དཔེར་ན། ལུས་པོའ་ིཁོག་

སྟོད་དང་ཁོག་སྨད་ཕྱེས་པའི་ངོས་ལྟ་བུ།

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།

transverse process  anat (ཚིགས་པའི་)	བ་འདབ།	= དབྱིབས་བྱའི་འདབ་གཤོག་དང་འདྲ་

བ་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སལ་ཚིགས་གཡས་གཡོན་ནས་ཕྱིར་གྱེས་པའི་རུས་པ་ཕྲ་མོ་རྣམས་

ཀྱི་མིང།

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་སོ།  = ཁང་པའི་ཐོག་གམ་མཐིལ་ཞལ་གྱི་སྟོང་ཆ་འགེབ་བྱེད་སོ་ལྕིབས་

ཀྱིས་སྦྲེལ་བའམ་ཤུད་འགྲོས་བྱེད་པའི་སོ་གླེགས།

trapezium  math སྐས་དབིབས།  = གཏད་མཐའ་ཆ་གཅིག་ཐད་གཤིབ་ཡིན་པའི་དབྱིབས་

མཐའ་བཞི་མ་ལ་ཟེར།

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 འགིམ་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་གོན།  = ལས་དོན་གྱི་ཆེད་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་འགྲོ་གྲོན།

travel insurance  ins འགིམ་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་
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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་

བརྙན་ནམ། ཡང་ན་པར་རིས་མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་མམ་བརྙན་པར་བཤམ་སྟོན་དང་བཅས་

པའི་འགྲེལ་བཤད་སོགས།

trawler  xx ཉ་གྲུ།  = ཉ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་དྲྭ་བ་འཐེན་པར་བཀོལ་བའི་གྲུ་ཞིག

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་གལ།  = 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་བེད་པ། བརྩི་ཐང་བེད་པ།  = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྤྱོད་ཚུལ་སྟོན་པའམ་ཆ་འཇོག་བྱེད་པ།  ཁཿ མགོན་བསུ་བེད་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 སན་བཅོས་བེད་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 ཕིར་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་
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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་སོར་མོའམ། ཡང་

ན་ངེས་མེད་ཅི་ཡང་འབྱུང་བར་གཉེར་སུལ་ཅན། མདོག་རག་པའམ། ཡང་ན་ནག་ཤས་ཆེ་ལ་སྔོ་

མདངས་ཅན།

trekking  soc རི་ལུང་རྒྱང་བགོད།  = སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་ཆེད་ཐག་རིང་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་གོམ་

པ་བརྒྱབ་སྟེ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་བྱེད་སོ་ཞིག

trencher  ༡།  xx ཤིང་ཁོལ།  = 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་འགོས།  = 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་བེད་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་བེད་པ།  = 

གཞན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དང༌། དུས་ཚོད་སོགས་ཚུལ་མིན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་མ་རུང་བའི་བྱ་བར་

ཞུགས་པ།

triad  adm,mus ༡། གསུམ་ཚན།  =  ཅ་དངོས་སམ་གང་ཟག་སོགས་གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཡོད་པའི་

སྡེ་ཞིག  ༢། དབངས་རགས་གསུམ་པ།	= སྒྲ་གདངས་དང་རྒྱུད་དབྱངས་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་

བཅས་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་རོལ་ཆའི་དབྱངས་རྟགས།

trial  ༡། law ཁིམས་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་ལ།  = 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 ༡། སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན།  = ཐབས་གཞན་དང་གཞན་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་

སོ་ནས་ཕན་འབྲས་མེད་པ་རྣམས་དོར་ཏེ་ལས་དོན་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས། math 

༢། ནོར་བ་ཕིར་བཅོས།  = འགྲོལ་ཐོབ་འཛོལ་མེད་ཅིག་རྙེད་སླད་ཚོད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་

ལ་ཟེར།

trial balance  acc ཚོད་སྙོམ་དཔད་ཁ།  = བྱུང་སོང་གཉིས་ཀ་འགོད་སའི་རྩིས་ཁྲའི་མ་དེབ་ནང་
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བྱུང་སོང་འདྲ་འདྲ་ཡིན་མིན་དཔྱད་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་རྩིས་བརྗོད་ཅིག

trial balloon  ༡། meteor ཚོད་ལའི་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་ལའི་གོས་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་གྲོས་

འཆར་རམ་འཆར་གཞིའི་རིགས།

trialogue  adm གསུམ་གོས།  = སྡེ་ཚན་ནམ་སྐྱེ་བོ་གསུམ་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའི་གྲོས་བསྡུར།

triangle  math ཟུར་གསུམ་མ།  = ཟུར་གསུམ་དང་མཐའ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁ་ཟུམ་གྱི་ངོས་སྙོམས་

དབྱིབས་ཤིག་ལ་ཟེར།

triangular  astrol,astron བྲ་ཉེ།  = རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐར་ཚོགས་གཉིས་པ།

triangular prism  math ཟུར་གསུམ་གྲུ་ཀ  = ངོས་གསུམ་དང་ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་གྲུ་

ཀ་སྲ་གཟུགས་ཤིག་ལ་ཟེར།

triarchy  pol གསུམ་འདུས་སིད་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་ཁིམས་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 རེན་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།

trick  soc བསླུ་ཐབས།  = ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་བསམ་བཞིན་དུ་མགོ་

སྐོར་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

trickle charger  phys ཐིགས་གསོག = གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད་ལྔ་ལས་ཉུང་བ་སྤྲོད་པའི་གློག་

གསོག་ཆས་ཆུང་ངུ་ཞིག

tricycle  trans འཁོར་གསུམ་མ། = མདུན་དུ་འཁོར་ལོ་རྐྱང་པ་དང་རྒྱབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཡོད་
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པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་རྐང་འཁོར་ཞིག

trident  ca རྩེ་གསུམ། ཏི་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།

trigamy  soc གསུམ་བསྟེན་ལམ་སོལ། = དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཁྱོ་ག་གསུམ་མམ། སྐྱེ་

དམན་གསུམ་དང་ལྷན་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་ཆོག་པའི་གནས་བབས་སམ་

རང་བཞིན།

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༌།

trigonometry  math མཐའ་གསུམ་འཇལ་རིག  = ཟུར་གསུམ་མའི་ཚད་འཇལ་བ་དང་འབྲེལ་

བའི་རྩིས་རིག་གི་ཡན་ལག་ཅིག

trigraph  ling གསུམ་ལྡན་ང་རོ།  = སྒྲ་གདངས་གཅིག་ཐོན་པའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ།

trike  trans འཁོར་གསུམ་སྦག་སྦག =  འཁོར་ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་སྦག་སྦག་ཅིག

trilogy  lit སུམ་སྦེལ་བསྟན་བཅོས། = བརྗོད་གཞི་གཅིག་སྐོར་རྩོམ་བྲིས་རང་བཙན་པ་གསུམ་མུ་

འབྲེལ་དུ་བྲིས་པའི་བསྟན་བཅོས།

trim   xx ༡། རྩེ་དས་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་བད་ཕྲ་བཟང༌།  = ཁམས་བཟང་ལ་གཟུགས་བྱད་ཕྲ་ཞིང་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཤིག

trinomial  math གསུམ་ཚན་ཚུལ།  = ཚན་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལ་ཟེར།

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་

སང་རྐང་པ་ཐོགས་པའམ་འཁོན་ཏེ་མར་ལྷུང་བའམ་ལྷུང་གྲབས་བྱེད་པ།

trip odometer  mech འགྲུལ་འཇལ་ཨོ་ཊོ་མི་ཊར། = ཁ་ལོ་བའི་འདོད་མོས་ལྟར་ཀླད་ཀོར་དུ་

བསྐྱར་སྒྲིག་ཆོག་པའི་རོགས་ཟླའི་ལམ་ཐག་འཇལ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་ལེ་དབར་ཆིག་སྟོང་བར་

གྱི་ལམ་ཐག་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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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་དྲོད་ཚད།

triplicate  adm འད་གསུམ།  = གང་ཞིག་ལ་ཆོས་མཚུངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་ཡོད་པའམ། འདྲ་

དཔེ་གཅིག་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག

tripod  mech རྐང་གསུམ། = རྒྱང་ཤེལ་དང་པར་ཆས་སོགས་བརྟན་པོར་གནས་པར་བྱེད་པའི་

ལྕགས་སམ་ཤིང་འགྱིག་ཅི་རིགས་ལས་བཟོས་ཤིང་། མཐོ་དམན་རྐྱོང་སྐུམ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཡོ་བྱད་

རྐང་གསུམ་ཞིག

tripod jack  mech རྐང་གསུམ་འགྱོག་རེན། = མོ་ཊ་ཡར་འདེགས་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

trivet  mech ལགས་སྒིད་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།

troika  trans ར་གསུམ་ཤིང་ར།  = རྟ་གསུམ་མཉམ་གཤིབ་ཏུ་མཐུད་སྒྲིག་གིས་འཐེན་པའི་ཨུ་རུ་

སུའི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཞིག

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།

trolley jack  mech འདྲུད་གཞོང་འགྱོག་རེན། = འཁོར་མིག་ཅན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པའི་གཤེར་

ཤུགས་ཀྱི་འགྱོག་རྟེན་ཞིག

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།

trophic factor  neurosci. འཚར་རྐེན། = ཀླད་པའི་ནང་དབང་རྩའི་འཚོ་གནས་དང་། བྱེད་

ལས། འཚར་ལོངས་བཅས་ལ་མཁོ་བའི་སྤྲི་དཀར།

trophy  adm,sport བ་དགའ།	གཟེངས་རགས།	 = རྒྱུན་ལྡན་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའམ་
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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  geog ཚ་ཡུལ། = སའི་གོ་ལའི་ཐིག་དམར་ནས་ཁུག་ཟུར་ ༢༣༠ ༢༦ ལྷོ་དང་བྱང་གི་མཚམས་

ཀྱི་ས་ཁུལ།

tropic of cancer  astrol,geog བང་བགོད་ཀི་མཐའ།  = ཉི་མ་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་བགྲོད་པའི་

མཐར་ཐུག་ས།

tropic of capricorn  astrol,geog ལྷོ་བགོད་ཀི་མཐའ།  = ཉི་མ་བྱང་ནས་ལྷོ་རུ་བགྲོད་པའི་

མཐར་ཐུག་ས།

tropical signs  astrol ལྷོ་བང་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༌། ཆུ་ཚོད་ 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་རིང༌།  = ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཕག་པའམ་ལུག་ལྟ་བུའི་སུག་ལག ༢། འགོས་

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། ལོ་གཞོང༌།  = སོ་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།

troupe  theatr འཁབ་སྟོན་རུ་ཁག  = གླུ་གར་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལྷན་དུ་བྱེད་པའི་འཁྲབ་སྟོན་

པའམ་གཞས་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག
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trout  zool ཏོད་ཉ།  = སལ་མོན་ལས་ཆུང་བའི་ཉ་གཤོག་འཇམ་ལ་ཉ་སག་ཆུང་ཞིང་ལུས་པོར་

ཟེགས་ཐིག་ཅན། ཆུ་གཙང་དྭངས་མའི་ནང་གནས་པའི་ཉ་ཆུང་ཞིག

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།

truck  trans དོས་འཁོར།	ཊག་འཁོར།	= མོ་ཊས་འཐེན་པའི་འདྲུད་གཞོང་མ་ཡིན་པར་གཞི་སྒྲོམ་

དུ་བསྒྲིགས་པའི་ལུས་ནང་དོས་ཟོག་འོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་མོ་ཊ་ཞིག

trueborn  ca སྐེ་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།

truffle  bot ཀླུའི་ཤ་མོ།  = ས་འོག་སྐྱེ་བའི་ཤ་མོའམ་མོག་རོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

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་འཆར་བ་དང། གང་བུ་ལེབ་མོ་རིང་ཚད་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་སྣེ་མོ་གཉིས་རྣོ་ཞིང་ནང་དུ་
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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  mech ཟོག་སྒྲོམ། = རྒྱུན་ལྡན་མོ་ཊའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་འཇོག་སའི་བཅད་མིག

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

trust territory  pol འཚོ་འཛིན་མངའ་ཁུལ།  = མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཀདོ་སྒྲིག་འགོ 

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་གཞུང་འཛིན་བྱས་པའི་རང་སྐྱངོ་མིན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག

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

tryst  soc ༡། གསང་འཕྲད།  = མཛའ་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གསང་ནས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་

གྲབས་གཤོམ། ༢། གསང་བའི་དུས་ར་རྒྱག་ས།  = མཛའ་གྲོགས་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  xx ༡། སྦུགས།  =  རླངས་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་གང་རུང་རྒྱུ་བའམ་འཛིན་པར་བྱེད་

པའི་ཕྲ་ལ་རིང་བའི་སྦུགས་ཤིག  ༢། སྦུགས་གློག = ཕྱེ་རྡུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་ལུགས་ཀྱི་སྦུགས་རྣམ་

ཅན་གྱི་གློག་ཅིག

tube well  adm མདོང་ཁོན།  = 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

tubeless tyre  xx སྦུགས་མེད་འགྱིག་འཁོར། =  སྦུགས་དགོས་མཁོ་མེད་ཅིང་འཁོར་ལོའ་ིམུ་

ཁྱུད་དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་འཁོར་གྱིས་རླུང་ཐུབ་པའི་འཁོར་ལོ་ཞིག

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་མོ་ཞིག
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tuition  edu ཟུར་ཁིད།  = 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 ཕུག་ལམ། = གཡས་གཡོན་དང་སྟེང་འོག་གི་ས་རྡོ་བྲུས་ཏེ། འཛུལ་ས་དང་ཐོན་སའི་

སོ་ཡོད་པའི་ས་འོག་གམ་ཆུ་འོག་གི་འགྲོ་ལམ་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 ས་སེར།  = ལོ་མ་སོག་སྐྱའི་ལོ་མ་འདྲ། རྩ་བ་ཕྱི་ཤུན་ས་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་

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།

turmoil  pol ར་ལང་ཆ་ལང་། ཟིང་འཁྲུག = རྙོག་ཟིང་དང་སེམས་འཚབ་ཆེ་བའི་གནས་བབས་

སམ་རང་བཞིན།
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turn signal  mech སྒྱུར་བརྡ། = མོ་ཊའི་ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་སྐབས་སམ། ཡང་ན་མོ་ཊ་གཞན་ལ་ཉེན་

བརྡ་གཏོང་ཆེད་གློག་འཚུམ་འཚུམ་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

turn signal indicator  mech སྒྱུར་བརྡའི་གློག་བརྡ། = ཁ་སྒྱུར་བརྡ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་

ཡོད་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་གློག་འཚུམ་འཚུམ་བྱེད་པ་སྟེ། སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྒྲ་ཞིག་

 ཀྱང་སྒྲོག་གི་ཡོད།

turning point  * ཀོག་མཚམས།  = གནས་སྟངས་སམ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་གལ་ཆེན་

འགྲོ་བའི་དུས་མཚམས།

turnip  bot ཉུང་མ།  = འདི་ནི་ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་རྐང་གཅིག་སོར་སོར་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་ལོག  = 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་ལོག་ཆུ་ཚོད།  = ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་ཟིན་མིན་མཐོང་

ཐུབ་པའི་ཆེད་ལྕོག་མཁར་དུ་འཛུགས་པའི་ངོས་དུ་མ་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་ཞིག
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tutelage  edu ཟུར་སྟོན།  = ཟུར་བསྟེན་སླབོ་དཔནོ་ལྟ་བུའི་གནང་བའི་བཀདོ་མངགས་དང་ལམ་སྟནོ།

tutor  edu ཡོངས་འཛིན།  = སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་སེར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་རང་

ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དགེ་རྒན།

twelve cranial nerves  neurosci. ཐོད་རུས་དབང་རྩ་བཅུ་གཉིས། = མགོ་དང་བྲང་སྟོད་ཀྱི་

ཤ་གནད་དང་། ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་སོགས་ཀླད་པ་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་མི་དང་། ནུ་

གསོའ་ིསེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་གང་རུང་ལ་ཟེར།

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་ཧིག་

ཧིག་བེད་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།

twitchy  psycho ཚག་ཚིག  = ཚ་གི་ཚི་གི་ལྟ་བུའི་སེམས་འཚབ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར།

twitter  comn ཊུ་ཝི་ཊར། = དྲྭ་ཐོག་ནས་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལས་མ་མང་བའི་བརྡ་

འཕྲིན་གཏོང་བ་དང་ལྟ་ཀློག་བྱ་ཐུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག

two dimensions  math ཕོགས་ཚད་གཉིས་ལྡན།  = ཞེང་དང་དཔངས་གཉིས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གྲུ་ནར་དབྱིབས་དང་། སོར་དབྱིབས། ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་སོགས་ལྟ་བུ།

tycoon  com ཚོང་པ་གགས་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་ལགས་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

typhoid  med རྒྱུ་ཚད། = ཟས་དང་ཆུ་བཙོག་པ་སོགས་ལས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའི་འགོ་ནད་ཅིག་
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སྟེ། དེས་ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། ལུས་སྟོད་དུ་སྨུག་ཐིག་ཆགས་པ། ཁོག་སྨད་ལ་ན་ཟུག་དྲག་པོ་

བཏབ་པ་ཞིག

typhoon  xx ཏའི་ཕུན་མཚོ་རླུང་། = ནུབ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་འབྱུང་བའི་

རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་ཞིག

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།

typing  compt.sc ཡིག་འཇུག  = ལྕགས་པར་རམ་ཀམ་པུ་ཊར་མཐེབ་གཞོང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཡི་

གེ་འབྲི་བ།

typographical error  typo ལགས་པར་ཡིག་ནོར།  = མཐེབ་གཞོང་སྟེང་མཛུབ་མཐེབ་

གནོན་རྒྱུ་ནོར་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིག་ནོར། དཔེར་ན། ཚིག་གཅིག་གི་དག་ཆ་ནོར་བ་ལྟ་བུ།

typography  typo ཡིག་འབྲུའི་བཀོད་པ།  = པར་སྐྲུན་ལས་དོན་ནང་ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་དབྱིབས་

དང། ཚད་གཞི་སོགས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས།

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།

tyranny  pol གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སིད་དབང་།  = གདུག་རྩུབ་དང་བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་གཞུང་

ངམ་སྒྲིག་འཛུགས།

tyrant  adm,pol གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ།  = དྲང་སྙོམས་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་

བཙན་ཤེད་ཀྱིས་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་པོ།

tyre  xx འགྱིག་འཁོར། = ཕུས་བརྒྱངས་པའི་ནང་སྦུགས་བཅུག་སའི་འགྱིག་འཁོར་ཞིག

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་ཀི།	 རྒྱབ་ཀི།	  = 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་ཀི་འདུན་པ། རྒྱབ་ཀི་ཀུན་སློང༌།  = ལས་

དོན་གང་ཞིག་མངོན་པར་མི་གསལ་བར་གསང་བའི་སོ་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
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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

ultra-vires  adm,pol དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི།  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་

ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱས་པའི།

ultracentrifuge  phys རིམ་འདས་ལེ་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་ཕོད།  = 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་ཕིའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔད།  = 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་ཕིའི་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་ཕིའི་སྣང་འགྱུར་འཇའ་མདངས་དཔད་

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
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umbilical cord  anat ལེ་ཐག  = མངལ་གནས་བུ་དང་ཤ་མ་གཉིས་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའི་ལྟེ་

བའི་ཐག་པ།

umbrella bird  ornith བ་གདུགས་ཅན།  = ལྷོ་དང་དབུས་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་ཨོག་

ཞོལ་གྱི་བྱ་སྤུ་རིང་བ་དང་། ཉི་གདུགས་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཟེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་བྱ་ཞིག

umbrella term  lit,lang སྤྱི་ཁྱབ་བརྡ་ཆད།  = འཇུག་ཡུལ་དང་བྱེད་ལས་མཚུངས་བའི་དོན་

གནད་མང་པོའ་ིབརྡ་དོན་མཚོན་ཐུབ་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག

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

umpteen  adm མང་པོ།  = ཧ་ཅང་མང་བས་གྲངས་འབོར་ཁ་གསལ་མེད་པ་ཞིག

unaccompanied baggage  trans ཟུར་གཏོང་དོ་པོ།  = གནམ་གྲུ་སོགས་ཀྱི་ནང་བདག་པོ་

རང་ཉིད་མཉམ་དུ་མེད་པའི་དངོས་པོ།

unadopted  trans འཁྱར་ལམ།  = ས་གནས་གཞུང་ནས་སྟངས་འཛིན་དང་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་

པའི་འགྲོ་ལམ།

unaided  adm རོགས་མེད།	གོགས་མེད།	 = གཞན་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་རོགས་འདེགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི།

unanimity  adm,pol བོ་རྩེ་གཅིག་མཐུན། སྤྱི་མོས་ཀི་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་ཀི།  = 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་བེད་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།
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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།

unconstitutional  adm རྩ་ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པའི། རྩ་ཁིམས་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་རེན་མེད་པའི།  = དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་སོགས་ལ་ཁུངས་

ལུང་བཙན་པོ་ཡོང་བར་དཔང་རྟགས་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི།

uncupative will  law ངག་ཐོག་ཁ་ཆེམས། = ལུགས་མཐུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་

བཀོད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁ་ཆེམས་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བར་དཔང་རྣམས་ལ་ངག་ཐོག་ནས་བཞག་

པའི་ཁ་ཆེམས་ཤིག

undeclared war  mil མ་བསྒྲགས་དམག་འཁྲུག =  ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ལུགས་མཐུན་གྱི་དམག་

འཐབ་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་སམ་མང་པོའ་ིདབར་གྱི་

དྲག་པོའ་ིའཐབ་རྩོད།

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་སྐོན།  = 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་སྐོན།  = གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ལས་ཡུན་ལས་ཉུང་

བའམ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ

under production  econ ཐོན་སྐེད་ཉུང་སྐོན།  = དགོས་མཁོ་བཏོན་པའམ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་མཁོ་

སྤྲོད་བྱེད་པ་ལས་ཉུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད།
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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།

under-hand  econ,adm འོག་ལག  = རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་གསང་བ་དང་མ་དྲང་

པའི་སོ་ནས་བྱས་པའི་ལས་དོན་གང་ཞིག

under-invoice  trans,com ཐོབ་ཁ་འཕྲི་གཅོག  = དངོས་ཡོད་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དངུལ་འབོར་ལས་

ཉུང་བར་འཁོད་པའི་དངོས་ཟོག་བཏང་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

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།

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།

undercarriage  mech འོག་སྒྲོམ།  = གནམ་གྲུ་དང་སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་མ་སྒྲོམ་འདེགས་བྱེད་

དང་འཁོར་ལོ་སྦྱོར་སའི་སྒྲོམ་གཞི།

underdeveloped  ༡། econ ཡར་རྒྱས་ཀི་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་

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།

underline  prn,lib འོག་ཐིག་འཐེན་པ།  = ཚིག་གམ་ཚིག་ཕྲེང་སགོས་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཐིག་ནག་

འཐེན་པ། ཡང་ན་གནད་དནོ་སགོས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་ཡིན་པར་སྟནོ་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་

ནན་བཤད་བྱེད་པ།
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underprivileged  soc ཐོབ་ཐང་འཁོས་ཞན། = རྒྱུན་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་

དབང་མང་པོ་ཞིག་མི་ལྡན་པའི།

undersecretary  adm དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས།	དྲུང་ལས།	 = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་འགན་

འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་ལྔ་པ།

undershoot  xx འབབ་སྔ་ཐལ།  = གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་གི་སྣེ་མ་ཟིན་གོང་སར་འབབ་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་རགས་གཤམ་འཁོད་ཀི།  = 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 ཁིམས་ཞིབ་འོག་གནས། ཁིམས་ཞིབ་མ་ཟིན་པ།  = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་

གང་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་མ་ཟིན་པའི་གང་ཟག

underwear  xx ཆུ་རས།	གསང་ཁེབས།  = གྱོན་ཆས་གཞན་གྱི་ནང་ངོས་སུ་གྱོན་རྒྱུའི་དུས་རྒྱུན་

མི་མང་གིས་མི་མངོན་པའི་གསང་གནས་ཀྱི་ཤ་སྦྱར་ཞིག

underworld  soc ནག་ཚོགས། ནག་ཅན་དཔུང་ཚོགས། = ལོག་ཏུ་ངན་འབྲེལ་གྱིས་ཇག་བཅོམ་

སོགས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་རྩ་འཛུགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ།

undifferentiated cell  biol མ་སིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་། = རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་ངེས་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་

གཟུགས་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་མངོན་དུ་མ་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཐོག་མའི་རིམ་པ་འགྲིམས་

བཞིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་།

undignified  adm བརིད་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་ཀི༌།	གླེང་མེད་ཀི།	 = 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་
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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་སེར་གྱི་ཁར་དབང་དང་མ་རྩ་འདོན་འཇོག་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབོར།

unearth  adm གསལ་འདོན་བེད་པ། སྔོག་འདོན་བེད་པ།  = དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་

མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་ནས་གནད་དོན་གང་ཞིག་གསང་སྒྲོག་བྱེད་པ།

unemployment  econ ༡། ལས་མེད་གངས་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།

UNESCO  adm,pol ཡུ་ནེསྐོ།  = ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་

མཉམ་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག

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 གོས་ཚོགས་རྐང་ལྡན་གྱི།  = གྲོས་ཚོགས་གཅིག་རང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་

ཚོགས།

UNICEF  pol ཡུ་ནི་སེཕ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བིས་པའི་ཛ་དག་ཐེབས་རྩ།  

= འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་མཐུན་འགྱུར་

གྲོགས་དན་གནང་མཁན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

unicellular  biol ཕྲ་ཕུང་རྐང་ལྡན། =  ཨ་མི་བ་དང་། པ་ར་མེ་སི་ཡམ་ལྟ་བུ་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་

གྲུབ་པ།

unidirectional microphone  mech ཕོགས་གཅིག་ཁ་པར། = ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ནས་སྒྲ་

ལེན་པའམ་འཇུག་ཐུབ་པའི་སྒྲ་འཛིན་ཡོ་ཆས། 

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༌། གླགོ་

ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། འཐེན་ཤུགས་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྟསོ་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱེད་

པའི་ནུས་པ་ཡདོ་པའི་རྣམ་གཞག

uniform  ༡། adm ལས་ཞྭ་ལས་གོས། སྒྲིག་ཆས།  = སློབ་གྲྭྭྭའི་ཁྲོད་སློབ་ཕྲུག་གམ་ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་
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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 ཕོགས་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་སྐོར།  = ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོགས་

ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་སམ་གསར་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཚུལ།

unisexual  anat མཚན་མ་རྐང་ལྡན།  = ཕོའམ་མོའ་ིསྐྱེད་འཕེལ་གྱི་དབང་པོ་གང་རུང་གཅིག་

རང་ལྡན་པ།

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།

unit fraction  math གངས་ཆ་རྐང་པ།  = བུ་ཆ་ ༡ ཡིན་པའི་གྲངས་ཆ་ལ་ཟེར། 

unitary  ༡། math རྩི་གཞིའི།  = རྩི་གཞི་འམ། ཡང་ན་རྐྱང་པ་དང་འབྲེལ་བ། ༢། pol གཅིག་

སྦེལ། གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི།  = ས་ཁུལ་ལམ་སྡེ་ཁག་རྣམས་ཕན་ཚུན་གོང་བུ་གཅིག་འགྲིལ་དུ་

གནས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་གཞུང་ངམ་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས།

unitary constitution  pol,law གཅིག་འདུས་རྩ་ཁིམས།  = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེ་

དབུས་གཞུང་ཁོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས།

unitary government  pol གཅིག་འདུས་སིད་གཞུང་། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེ་

དབུས་གཞུང་ཁོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས། 

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་ཀི།	འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི།  = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚོགས་
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པ་བྱེ་བྲག་གམ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱིས་བྱས་པའམ་ཐམས་ཅད་དེར་གཏོགས་པའི། 

༢། phil	 རང་བཞིན་གནས་ལུགས་ཀི།	 གནས་དུས་ལ་ལོས་མེད་ཀི་བདེན་པ།	  = དུས་

ཐམས་ཅད་དང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པར་གནས་པའི།

universal constant  phys ཀུན་ཁྱབ་བརན་གངས། = ནིའུ་ཊོན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་གྱི་རྣམ་

གཞག་ཏུ་ཤུགས་དང་། གདོས་ཚད། རྒྱང་ཐག་བཅས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྐྱེན་གྲངས།

universe  phys འཇིག་རེན་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

unlike terms  math མི་མཐུན་ཚན།  = ཚན་པའི་ནང་གི་རྒྱུ་མི་འདྲ་བའམ། རྒྱུའི་ཐེངས་གྲངས་

མི་མཉམ་པའི་ཚན་པ་ལ་ཟེར།

unmanned spaceship  aviat མི་མེད་འཕུར་གྲུ། = ནང་དུ་ཁ་ལོ་བ་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་

མཁན་གྱི་མི་མེད་པའི་འཕུར་གྲུ་ཞིག

unmarried  soc གཉེན་སྒྲིག་མ་བས་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་བ་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། གོས་ཚོགས་ཀི་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་གགས་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།

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་
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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 རོགས་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་སྐེལ་མ་བས་པའི་ཡིག་ཆ།  = གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ཁྲིམས་

མཐུན་གྱི་སོ་ནས་ཁྲིམས་ཐོག་དེབ་འགོད་མ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ།

unreserved  ༡། psycho སམ་པོ་མ་ཡིན་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ཁ་གསང་གཏིང་གསང་ལྡན་

པའི་གཤིས་ཀ ༢། adm ཟུར་བཅད་མ་བས་པའི། ཟུར་བཀག་མ་བས་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།

unscrupulous  psycho ཁེལ་གཞུང་མེད་པའི།  = བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྟངས་འཛིན་

མེད་པའི།

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་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་
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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།

untold  adm བརོད་དུ་མེད་པ།  = གྲངས་མང་བའམ། ཚད་མཐོ་བའི་དབང་གིས་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་

ཡུལ་ལས་འདས་པའམ་ཚད་གཞལ་མིི་ཐུབ་པ།

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་བརན་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་བབ་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་ལའི་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་བབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཞིག་

གསར་དུ་ཁ་བསྐོང་བའམ་བསྣན་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

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་འགོ་སོང༌།  = དངོས་

པོའམ་སྐྱེ་བོའ་ིགནས་བབས་སོགས་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་དངུལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན།
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uplift  ༡། adm གོང་དུ་འདེགས་པ།  = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང༌། བསམ་

བློའ་ིཆུ་ཚད། བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ། ཤེས་པའི་ནུས་སྟོབས་སོགས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏང་རྒྱུར་ཕན་

གྲོགས་བྱེད་པ། ༢། psycho སེམས་དཔངས་བསྟོད་པ།  = དཀའ་ངལ་ལྟ་བུར་གདོང་ལེན་བྱེད་

པར་བསམ་བློའ་ིནུས་ཤུགས་སྤར་བའམ་སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་བ།

uplink  phys སྟེང་མཐུད། = འབྲེལ་མཐུད་སྲུང་སྐར་རམ་གནམ་གྲུས་མཚོན་པའི་མཁའ་ཐོག་

ཡོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལ་རླུང་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་བརྡ་རྟགས་ཡར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་ས་སྟེང་གི་རྒྱང་

སྲིང་ཡོ་ཆས་ཤིག 

upload  compt.sc ཡར་འཇུག  = དྲྭ་ལམ་ཐོག་གསར་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ལམ་ཀམ་

པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག

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 གོས་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།

uprising  pol གྱེན་ལངས།  = མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ངམ། དབང་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་ངོ་ལོག་

ནས་གང་དེ་ཕམ་ཉེས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག

uraemia  med གཅིན་རྫས་འཕེལ་ནད།  = གཅིན་ཁུའི་ནང་ཁྲག་གི་རིམ་པ་འཕེལ་བ།

uranus  phys གཟའ་རྣམ་རྒྱལ། = ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི་དང་གྲངས་ཆུང་གཅིག་རེར་ཉི་མར་སྐོར་

ཐེངས་རེ་བྱེད་ཅིང་། སྐེད་ཁུལ་གྱི་ཕྱེད་ཚངས་ཐིག་ནི་སྤྱི་ལེ་ ༢༥༥༦༠ སྟེ། ས་གཞི་ལས་ལྡབ་བཞི་

ཙམ་གྱི་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་བདུན་པ།

urbanization  soc གོང་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་གོག	གཅིན་འདེན་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་སོ་དེ་ལ་ཟེར།
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urgency  *	 ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས།	 ཛ་དག་གི་རང་བཞིན།	  = དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོ་སྣང་དང་ལག་

བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ངང་ཚུལ།

urgent  * ཛ་དག	ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི།	 = དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོ་སྣང་དང་ལག་བསྟར་དགོས་པའི།

urinalysis  med ཆུ་རགས།  = 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

ursa major  astrol སྐར་མ་སེ་བདུན།  = དོམ་ཆེན་འདུས་པའི་བྱང་ཕྱེད་གོ་ལའི་མངོན་གསལ་

ཅན་གྱི་སྐར་ཚོགས་ཤིག

ursa minor  astrol བང་སྐར་སྤུན་བདུན།  = སྐར་མ་པོ་ལ་རིས་འདུས་པའི་བྱང་ཕྱེད་གོ་ལའི་

སྐར་ཚོགས་ཤིག

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་སོལ།  = རྒྱུན་ལྡན་ཡོངས་གྲགས་སུ་ངོས་ལེན་

ཡོད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་ལག་བསྟར་གྱི་རིམ་པ།

usurp  soc ཧམ་འཕྲོག་བེད་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་ཧེམ་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 prolapsed  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་སྣོད་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།

utilitarianism  pol མཁོ་བེད་རིང་ལུགས། = ལས་སམ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་རིན་ཐང་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི་

བེད་སྤྱོད་ཆེ་ཆུང་ལ་ཆ་འཛིན་བྱེད་པའི་རིང་ལུགས།

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་སོ།	 = གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་

རང་བཞིན་ནམ་ཁྱད་ཆོས། ༣། སྤྱོད་སོ་མང་བའི།  = ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

བེད་སྤྱོད་དམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མཁན་གྱི།

utilization  adm སྤྱོད་སོ།  = 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 ལེ་ཆུང༌།   = རྐན་ཕུག་དཀྱིལ་ནས་ལྕེའི་ངོས་སུ་དབྱིབས་ནུ་མ་ལྟར་མར་འཕྱང་བ་

དེ་ལ་ལྕེ་ཆུང་ཟེར།

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 ཁིམས་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་སན་ཁབ་རྒྱག་པ། སན་འཛུགས་པ།  = མིའམ་དུད་འགྲོ་གང་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 སན་འཛུགས། ནད་འགོག་སན་འཛུགས།  = སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འཛུགས་

པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ།
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vaccine  med ནད་འགོག་སན།	འགོག་སན།	 = 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༌།

vacuum cleaner  xx རྔུབ་ཕགས། = ས་གདན་དང་ཞལ་བ་སོགས་ཀྱི་རྡུལ་སྙིགས་རྣམས་རྔུབ་

པའི་སོ་ནས་གཙང་མ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་གློག་གི་ཡོ་བྱད་ཅིག

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།	སྐེ་སོ།	 = གཅིན་ཁའི་རྒྱབ་འོག་ཏུ་གནས་པ་ཕོ་མོ་འཁྲིག་སྤྱོད་

བྱེད་ས་དང། ཕྲུ་གུ། ཟླ་མཚན་ཕྱིར་ཡོང་སའི་སོ་ཡིན་པས་ན་སྐྱེ་སོ་ཞེས་བརྗོད།

vague  ༡། psycho གསལ་ལ་མི་གསལ་གྱི།  = སྐྱེས་བུའི་སེམས་ཀྱི་དྲན་པའམ། བསམ་ཚུལ། 

འཆར་སོ་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 དཔང་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་སྐེལ་སོན་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་སྐེལ་གསུང་བཤད།	སློབ་ཐོན་གསུང་བཤད།	 = དམིགས་

བསལ་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་མཛད་སོའ་ིསྐབས་ཀྱི་དགའ་སྐྱེལ་གཏམ་བཤད།

valid  ༡། adm རྩིས་འགོ་ཡོད་པའི།  = ལག་ཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་སགོས་ཐིམ་དུས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་མ་ཟིན་

པའམ། ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ངསོ་ལེན་བྱ་རུང་དང་བེད་སྤྱདོ་བྱ་རུང་ཡིན་པ། ༢། law ནུས་

པ་ལྡན་པའི།  = གྲསོ་མཐུན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཐགོ་ནས་བརྩི་དགསོ་པའི་ནུས་པ་ཡདོ་པ།

validation  adm རྩིས་འགོ།	ཁིམས་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།
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validity  ༡། adm ཁིམས་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

valuation  adm,com སྐརོ་ཐང་། = དམིགས་བསལ་ཁར་དངསོ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་མ་གནས་དང་། 

རིན་གངོ་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅདོ་བྱེད་ཚུལ།

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 added tax (VAT)  econ སྣོན་ཁལ། = ཉོ་ཚོང་བྱེད་སྐབས་དེ་རང་དུ་ཉོ་མིས་སྤྲོད་དགོས་

པའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་མ་གནས་སྟེང་བསྣན་པའི་ཁྲལ་འབབ།

value judgement  soc རང་སྣོང་དཔད་ཁ།  = དངོས་འབྲེལ་ལ་གཞི་མི་བཅོལ་བར་སེར་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

vampire bat  ornith ཕ་ཝང་ཁག་འཐུང་།  = ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་ནམ་བྱ་རིགས་ཀྱི་ལུས་པོ་ནས་

ཁྲག་འཇིབ་མཁན་གྱི་ཕ་ཝང་ཞིག

van  trans ཝེན་སྣུམ་འཁོར།  = འགྲུལ་མི་དང་དངོས་ཆས་འོར་འདྲེན་སླད་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་། 

རྒྱབ་བམ་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གང་རུང་དུ་ཤུད་འགྲོས་བྱ་རྒྱུའི་སོ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག

vanadium  chem ཝེ་ནེ་ཌི་ཡམ།  = དྭངས་ལྕགས་དང་གཤའ་དཀར་སོགས་ལ་ཅུང་ཟད་བཏབ་ན་

སྲ་འཐས་སུ་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཁམས་རྫས་ཤིག

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་བེད་པ།  = དམིགས་བསལ་སྤྱི་བའི་རྫས་ལ་སོགས་པ་བསམ་

བཞིན་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བ།
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vanilla  bot ཝེ་ནི་ལ།  = ཚ་ཡུལ་རྩི་ཤིང་ཞིག་གི་འབྲུ་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་སྟེ། དེས་ཟས་

མངར་མོའ་ིརིགས་ལ་བྲོ་བ་འདོན་པར་བེད་སྤྱོད་པ་ཞིག

vanity mirror  mech མཛེས་ཤེལ། =  ཉི་སྒྲིབ་ཀྱི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་མེ་ལོང་ཆུང་ངུ་ཞིག

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

variation  math འགྱུར་ཆ།  = རྒྱུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་མཉམ་བྱ་ཞིག་གིས་བསྟན་པར་བྱེད་པ་

ལ་ཟེར།

vas deferens  physiol ཁམས་འདེན་སྦུ་གུ།	སིད་རྩ།	 = སོང་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།

vassal  pol མངའ་ཞབས།  = རྒྱལ་ཁབ་དང་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའམ་ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་གཞན་ལ་བརྟེན་མཁན་ཞིག

vector  phys ཕོགས་ལྡན་མདའ་རགས།  = ཕྱོགས་ལྡན་འབོར་ཚད་མཚོན་བྱེད་དུ་བཀོད་པའི་

ཚད་གཞི་ངེས་པའི་མདའ་རྟགས།

vector quantity  phys ཕོགས་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།

vegan  * ཝི་གན། = ཤ་དང་། སོ་ང་། ཉ། ཕྱུར་བ། ཀོ་བ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་

གང་ཡང་རུང་བ་མི་སྤྱོད་པའམ་མི་ཟ་མཁན་གྱི་གང་ཟག

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་སྐོང་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་ར།  = 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 སན་ར།  = སྨན་གང་ཞིག་

འབྱུག་པ་དང༌། ཟ་བདེ་བའི་ཕྱིར་སྨན་དེ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ཤིག

vehicle identification number  xx མོ་ཊའི་ངོ་རགས་ཨང་གངས། བཞོན་འཁོར་ངོ་རགས་

ཨང་གངས།	 = བཟོ་སྐྲུན་པས་མོ་ཊ་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོ་རྟགས་ཆོད་རྒྱུར་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་མོ་

ཊའི་གཞི་སྒྲོམ་དུ་བཀོད་པའི་ཨང་གྲངས།
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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།

vellum  xx ལྤགས་ཤོག  = སྔ་དུས་ལས་སྣོན་བྱས་པའི་བེའུའི་པགས་པས་བཟོས་པའི་འབྲིི་ཤོག་

ངོས་འཇམ་པོ་ཞིག

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།

vending machine  mech ཚོང་འཕྲུལ། = ཚོང་ཤག་གིས་དངུལ་ལོར་རམ་ཡང་ན་བུན་བྱང་

འཕྲུལ་ཆས་གང་ཞིག་ལ་བཅུག་རྗེས་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཚོང་གི་འཕྲུལ་

ཆས་ཤིག

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་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།

vent  xx རླུང་སོ། = འགྲུལ་པ་སྡོད་སར་རླུང་གྲང་མོའམ། ཡང་ན་དྲོན་མོ་ཡོང་ཆེད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་

གི་དྲ་མིག་གིས་བཀབ་པའི་ཁུང་བུ་ཞིག

ventilate  archit རླུང་འགོ་བཟོ་བ།  = སོ་དང་སེའུ་ཁུང་སོགས་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་ལྟ་བུའི་ནང་

རླུང་གསར་པ་རྒྱུ་རུ་འཇུག་པ།

ventilation  archit རླུང་ལམ།	རླུང་འགོ།	  = ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བཀག་པའི་ས་ཆ་ལྟ་བུའི་ནང་

རླུང་གསོས་པ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།

ventral system  neurosci. རྩ་ལམ་འོག་མའི་མ་ལག = མུར་གོང་འདབ་མའི་ནང་གི་མཐོང་

བྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཤིག

ventricle  physiol ༡། ཀླད་ཤག  = རྒྱུངས་པའི་སལ་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་
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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	ཁིམས་གཅོད།	 (ཁིམས་ཀི་)བཅད་ཁ།	  = ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་ནག་

ཉེས་ཅན་ཡིན་མིན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད།

verification  adm ༡། བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད། བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐེལ།  = 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། math ༣། 

བཤེར་རྩིས།  = རྩིས་འབྲས་སམ་འགྲོལ་ཐོབ་རྩིས་གཞིར་འགྲིག་མིན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཚུལ།

verisimilar  adm ཧ་ཅང་འད་བའི།  = ངོ་མའམ་བདེན་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་སྣང་ཚུལ།

vermicide  med སིན་སེལ།  = ལུས་ནང་གི་ནད་རིགས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་སྲིན་འབུ་ཕྲ་མོའ་ི

རིགས་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་རྫས།

vermifuge  biol སིན་འཇོམས། = སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་མའི་ནང་གི་གཞན་རྟེན་སྲིན་འབུ་

མེད་པར་བཟོ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་དངོས་རྫས།

vermin  biol གནོད་འབུ། = མི་དང་། སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན། རྒྱུ་དངོས། སྟོན་ཐོག་སོགས་ལ་གནོད་

འཚེ་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་འགོག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་བའི་འབུ་སྲིན་ནམ་སྲོག་ཆགས་ཆུང་ངུའི་རིགས་

ཏེ། དཔེར་ན། ཙི་ཙི་དང་། སྲེ་མོང་། ཞུ་ལུ་མ་སོགས།

vernacular  ling ཡུལ་སྐད།	རང་སྐད།	 = ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་དམ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་

ཁུལ། དེ་བཞིན་གང་ཟག་སེར་གྱི་སྐད་ཡིག

vernal equinox  astrol དཔིད་མཉམ།  = དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས།

vernal signs  astrol དཔིད་ཀི་ཁྱིམ།  = དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟེ། ལུག གླང༌།  འཁྲིག་བཅས་སོ།

version  ༡། adm འགེལ་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་
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བརྙན་བཟོ་བ་ལྟ་བུ། ཁཿ འགྱུར། བསྒྱུར་མ།  = སྐད་ཡིག་ཅིག་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པ།

verso  lit གཡོན་ལྡེབ། = དེབ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ལག་པ་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ། 

vertebral column  anat ཚིགས་པའི་མཁར།  = བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སལ་

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 སལ་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།

vertex  math ཟུར་ཚེག  = ཐིག་གཉིས་འཕྲད་དེ་ཟུར་གྲུབ་སའི་གནས་ལ་ཟེར།

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་

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།

vertically opposite angles  math ལྡོག་འཕྲད་ཟུར།  = ཐིག་གཉིས་སྣོལ་གནས་སུ་ལྡོག་ཟུར་

ཆ་གཉིས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཆ་ཟུར་ལ་ཟེར།

vertigo  med ཟི་འཁྱོམ།	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 interests  xx རང་ཁེ་དོན་གཉེར། རང་དོན་ཁོག་བཅུག  = སེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་

དམིགས་ཏེ་གནས་སྟངས་སམ་གནད་དོན་ཞིག་ལ་སེམས་འཁུར་བྱེད་ཚུལ།

vested right  law ཁིམས་ཀིས་སྤྲད་པའི་ཐོབ་ཐང༌།  = སྤྱིར་གང་ཟག་སེར་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་

ཕམ་ཉེས་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཁག་ཐེག་དང་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང༌།

vestibular organ  biol སྦུག་ལྡན་དབང་པོ། = འདྲེན་ལམ་མམ། སྦུ་གུ་གཞན་ལ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་

སོའ་ིཚུལ་འཛིན་པའི་ལུས་པོའ་ིནང་གི་འདྲེན་ལམ་མམ་སྦུ་གུ་ཞིག

vestibulocochlear nerve  physiol སྒྲ་འཛིན་དབང་རྩ།  = ཆུ་རྩ་བརྒྱད་པ་སྟེ། ནང་རྣ་ནས་
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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།	བང་མ།	 = བྱེད་སོའམ་ཁྱབ་ཁོངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་

ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི།

veterinarian  med ཕྱུགས་རིགས་སན་པ། = ཕྱུགས་ནད་བཅོས་ཐབས་སམ་གཤག་བཅོས་ལག་

བསྟར་བྱ་རྒྱུར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་གང་ཟག

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་སོ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག

veto power  pol ཝི་ཊོ་དབང་ཆ།	དགག་བའི་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་སོ་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

viability  adm ༡། འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།  = རང་ཉིད་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་

པའམ། དེ་ལྟར་གསནོ་པརོ་གནས་ཐུབ་པའམ་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆསོ་སམ་གནས་སྟངས། ༢། 

ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན།  = ལག་ལེན་ཐགོ་དངསོ་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།

viaduct  trans གཞུ་ཟམ། = ཀ་བས་བསྐྱོར་བའི་གཞུ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་སྟར་ཆགས་སུ་

བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟམ་པ་སྟེ། ལུང་གཤོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་

གཏོད་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

vibration  phys འདར་འགུལ།	འབེར་འགུལ།	= དངོས་གཟུགས་ཤིག་གིས་མྱུར་ཚད་མཐོ་བོའི་

སོ་ནས་ཡར་མར་རམ། ཡང་ན་ཕར་ཚུར་འགུལ་འཁྱོམ་བྱེད་ཚུལ།

vice versa  adm ལྡོག་ཕོགས་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་
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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། རྐེན་ངན་ཕོག་ས། གནོད་ཡུལ།  = ན་ཚའམ། ནག་ཉེས། གོད་ཆག་ལ་སོགས་ཀྱི་

གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ས། ༢། གསད་བ། དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་སོག་ཆགས།  = བསད་དེ་

དམར་མཆོད་དུ་དབུལ་བར་བྱ་བའི་དུད་འགྲོའམ་མི།

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།

victimize  * 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། རྐེན་ལམ་དུ་གཏོང་བ།  = དམར་མཆོད་ལྟ་བུའི་ཆེད་གཞན་གྱི་ལག་

འོག་ཏུ་འཚུད་པའམ་སྲོག་ལེན་པ།

vicuna  zool ཝི་ཀུན།  = ཝ་མ་འདྲ་བའི་སྲོག་ཆགས་སྤུ་མདོག་སེར་སྨུག་དང་བལ་བཟང་པོ་

ཅན་ཞིག

video clip  cine བརྙན་དུམ།  = བརྙན་པར་གྱི་པར་ཆས་ནས་སྟོན་པའི་བརྙན་པར་གྱི་དུམ་བུ།

video conference  comn བརྙན་འཕྲིན་བགོ་གླེང༌། བརྙན་འཕྲིན་ཚོགས་འདུ།  = ཚོགས་

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

video game  mech བརྙན་རྩེད།  = མཛུབ་མོས་རྩེད་ཆས་སྟེང་གནོན་ཏེ། འཆར་ཡོལ་སྟེང་འགུལ་

བཞིན་པའི་བརྙན་རིས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག

video-in  mech སྒྲ་བརྙན་ནང་འདེན། བརྙན་པར་འཇུག་སོ། = བརྙན་འཕྲིན་དང་བསྡུ་འཛིན་

ཡོ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་གློག་བརྙན་གྱི་བརྡ་རྟགས་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་སའི་བསར་ཁུང་ཞིག 

video-out  mech སྒྲ་བརྙན་ཕིར་འདེན། བརྙན་པར་ཐོན་སོ། = བརྙན་གཏོང་ཕབ་འཕྲུལ་ནས་

གློག་བརྙན་གྱི་བརྡ་རྟགས་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་སའི་བསར་ཁུང་ཞིག 

videocassette recorder (VCR)  mech སྒྲ་བརྙན་སྡུད་ཆས།  = གློག་བརྙན་ཊེབ་ཐག་ཏུ་སྒྲ་

གཟུགས་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་དེ་བརྙན་འཕྲིན་སྟེང་བཀོལ་གཏོང་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག 
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viewbook  edu སློབ་བསྡུའི་ལ་དེབ།  = གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ངམ། མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་གང་རུང་གི་སློབ་མ་གསར་བསྡུའི་ཆེད་པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དེབ་ཆུང་ཞིག

vigilance  adm,pol མེལ་ཚེ།  = དམིགས་བསལ་དུ་ཉེན་ཁ་ལ་དོགས་ཟོན་དང༌། གྲུང་པོར་གནས་

པའི་གནས་སྟངས།

villein  soc ས་བྲན། = ས་བདག་ལ་ས་བོགས་ལྟ་བུར་གླ་མེད་ངལ་རྩོལ་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་དགོས་

པའི་མི་སེར།

vindictive  psycho འཁོན་སེམས་ཀི།	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 དག་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

viper  zool ཝའི་པར་དུག་སྦྲུལ།  = མཆེ་བ་རིང་བའི་དུག་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་ཞིག་སྟེ། ཁྱད་པར་དུག་

སྦྲུལ་དེའི་མགོ་ཞེང་དང་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་ལ། རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་ལྤགས་པ་ནག་ཁྲ་ཅན་ཞིག

viral  xx ཁྱབ་གདལ་མྱུར་པོ། རྒྱ་ཁྱབ།  = དྲྭ་ཐོག་ཏུ་ཆེད་མྱུར་པོར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཁྱབ་འཕེལ་འགྲོ་

བའི་པར་རམ། བརྙན་ཐུང་ངམ། གནས་ཚུལ་སོགས།

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་ལར་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།

virus  biol གཉན་སིན། = སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ཁོ་ནའི་ནང་སྐྱེ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ཅིང་། སྤྲི་དཀར་གྱིས་

མཐའ་སྐོར་བའི་ཉིང་རྡུལ་སྐྱུར་རྫས་ཤིག་གི་ཆེས་ཕྲ་བའི་གཞན་བརྟེན་ཕྲ་རྡུལ་ཞིག

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

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། འཁོལ་མཆན།  = བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་
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དག་གི་སྟེང་གོ་གནས་མཐོ་བ་དག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚོན་པའི་མཚན་རྟགས།

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།

visit  adm དྲྭ་གནས་ལ་ལ་བ།  = དྲྭ་རྒྱ་ཁ་ཕྱེ་ནས་དྲྭ་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 ད་གནས་ལ་ལ་མཁན།  = དྲ་རྒྱའི་སྟེང་དྲ་གནས་སྔོག་ལྟ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག

visitors’ book  adm མགོན་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་བེད་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་སོག་ལ་མཁོ་བའི།  = སྲོག་གི་རྒྱུན་གནས་

པར་མཁོ་བའི།

vital statistics  soc ཚེ་སོག་རྩིས་གངས། མི་རབས་གངས་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།

vitamin  biol སྟོབས་སྐེད།	བཅུད་སན།	= མི་དང་དུད་འགྲོ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། རྩི་ཤིང་འགའ་ཞིག་

ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་རྫས་ཤིག

vitiligo  med ཤ་བཀྲ། = རང་བྱུང་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་མདོག་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་པོའ་ིཆ་ཤས་འདྲ་

མིན་སྟེང་དཀར་བཀྲ་དང་། འཇམ་ཤས་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་པགས་ནད་རིགས་ཤིག
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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།

vivarium  soc སོག་ཆགས་གསོ་ར། = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཆེད་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་

སའི་ཁང་པའམ་ར་བ་སོགས།

vivisection  med བཤག་དཔད། = དམིགས་བསལ་ཚན་རིག་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་

སྲོག་ཆགས་གསོན་པོའ་ིདོན་སོྣད་དང་ཕུང་གྲུབ་སོགས་བཤག་པའམ་ཞིབ་མོར་གཏུབ་སྟེ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་ཚུལ།

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་འགེལ་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་བེད་སོ། 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 education  edu ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་། = ཞིང་ལས་སམ་བཟོ་ལས་ལྟ་བུ་འཚོ་

ཐབས་ཀྱི་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

པའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་སྦྱོང་བརྡར།

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།

vociferous  psycho སྐད་ཅོར་ཚ་པོ།  = རྣམ་པ་དྲག་པོའ་ིསོ་ནས་ཀུ་ཅོ་རྒྱག་ཚུལ།

voiceover  xx	རྒྱབ་སྐད།	སྒྲ་ལྷན།	= གློག་བརྙན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་སྟོན་བཞིན་པའི་

སྐབས་མངོན་གསལ་མེད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་སྐད་སྒྲ། 

volcanic island  geog མེ་རིའི་གླིང་ཕྲན། = རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ནས་མེ་རི་འཕྱུར་ཏེ་ཆགས་པའི་

གླིང་ཕྲན་ཞིག
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volcano  geog མེ་རི། = ས་ཤུན་གྱི་གས་སྲུབས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཚ་དབལ་ཆེ་བའི་རྡོ་ཞུན་ས་ངོས་སུ་

འཕྱུར་བ།

volcanology  geog མེ་རི་དཔད་རིག = མེ་རི་ཆགས་ཚུལ་དང་། སྒྲེགས་འཕྱུར་རྒྱག་པའི་

རྟགས་མཚན། གཞན་ཡང་མེ་རིའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་དཔྱད་པ་བྱེད་

པའི་རིག་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་སྟར་

རིམ།  ཁཿ པོད།  = པོ་ཏིའམ་གླེགས་བམ།

volume unit meter  mech སྒྲ་ཚད་མི་ཊར། = སྒྲ་བཀོལ་ཡོ་ཆས་སྟེང་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་རིམ་པའི་

ཚད་གཞི་འཇལ་ཆས་ཤིག 

volunteer  adm ༡། དྭང་བངས་པ།  =  གཞན་གྱིས་མ་བསྐུལ་བར་རམ་གླ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་

ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རང་འདོད་ཀྱིས་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག  ༢། དྭང་བངས་བེད་པ།  = གཞན་

གྱིས་མ་བསྐུལ་བར་རམ་གླ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རང་འདོད་ཀྱིས་ཞུགས་པ།

vote of confidence  pol ཡིད་རོན་འོས་ཤོག = རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་

བློན་ཁག་ལ་འདེམས་ཤོག་འཕངས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་བརྟག་ཐབས་ཤིག

vote of thanks  adm ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད།  = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་

འགྲོ་ལུགས་ལྟར་མང་ཚོགས་དབུས་སུ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བའི་གཏམ་བཤད།

voter card  pol འོས་བང༌།	འོས་འཕེན་བང་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་
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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་བང༌།	  = 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་སྐེལ་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་བེད་པ།	མཚོ་འགྲུལ་བེད་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། བསན་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།

w boson  phys ཌབ་ལུ་བོ་སོན། = རྡུལ་གཞན་གྱི་བར་ན་ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས་

རྡུལ་དེ་དག་གི་ཟུངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞིང་། གདོས་ཚད་ཀྱང་

གང་འཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྡན་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕོ་ཟུངས་དང་མོ་ཟུངས་གང་རུང་དུ་འགྱུར་

བ་ཞིག

wader  xx ཉ་པའི་གོས་ལྷམ།  = ཉ་པས་ཉ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་པའི་ལུས་དང་རྐང་

པར་གྱོན་རྒྱུའི་ཆུ་ཐུབ་ཀྱི་ལྷམ་རིང་པོ་ཞིག

wafer  adm སྦྱར་ཐམ།  = གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའམ། ཡིག་སྐོགས་སྟེང་ཐམ་ཀ་རྒྱག་ཆེད་དུ་བཀོལ་

བའི་འབྱར་རྫས་ཆུང་ངུ་ཞིག

wag tail  ornith བིའུ་མཇུག་གཡུག་མ།  = ས་ལ་འབབ་པའམ་གོམ་པ་སྤོས་སྐབས་མཇུག་མ་རིང་

པོ་ཅན་དེ་ཡར་གཡུག་མར་གཡུག་བྱེད་པའི་སྐད་སྙན་སྒྲོག་པའི་བྱིའུ་ཞིག

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་སྐོང༌།  = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་གླ་ཕོགས་
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wage agreement  adm,econ གླ་ཕོགས་གོས་མཐུན།  = ལས་བདག་དང་ལས་མིའི་མཐུན་

ཚོགས་ཕན་ཚུན་དབར་སྤོར་གཅོག་གོ་བསྡུར་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་སྤྲོད་

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་འགོ་སྟངས།  = ལས་མི་གང་ཞིག་ལ་གླ་དངུལ་སྤྲོད་ཚུལ་གྱི་གཞི་

རྟེན་ལྟ་བུ།

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་གཏང་ཆེད་ལས་མི་དེ་ལ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་འཕར་མ།

wage regulation  adm,econ གླ་ཕོགས་སྒྲིག་སོལ་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༌།

wainscot  xx གྱང་གཤམ་པང་གཅལ། = ཁང་པའི་ནང་ངོས་ཀྱི་གྱང་གཤམ་ཙམ་དུ་སྒྲིག་པའི་

པང་གཅལ།

waiting list  xx སྒུག་ཐོ།  = འཕྲལ་དུ་འཐོབ་ཐབས་མེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ས་མིག་ལྟ་བུ་གང་
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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

walk out  adm,pol ངོ་རྒོལ་ཕིར་ཐོན།  = མོས་མཐུན་མེད་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་མེད་

ཁར་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག

walkie-talkie set  telecom ལག་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

wall-eye  med བར་འགིབ།  = མིག་གང་ཞིག་སྒྲིབ་པའམ་འཇའ་སྐྱི་མི་མངོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

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 ལ་སྐོང་བ་ཡུལ།  = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཁང་ངམ། 

ཡང་ན་འཚོ་འཛིན་པའི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་གནས་པའི་ཕྲུ་གུའམ་གང་ཟག

wardrobe  xx ༡། གོས་སམ།  = རང་ཉིད་ཀྱི་གྱོན་གོས་ཡོངས་རྫོགས་དཔྱང་ནས་འཇོག་ས་ཡོད་

པའི་ཆ་སམ་ཞིག  ༢། གྱོན་གོས། = གང་ཟག་གཅིག་ལ་དབང་བའི་གྱོན་ཆས་ཆ་ཚང་།

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

warlord  pol འགོ་པ་དམག་ཤེད་ཅན།  = རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་དཔོན་ཞིག

warm blooded  zool ཁག་དོན།  = ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་རང་སོར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས།

warm compression therapy  med དོད་དུགས།  = ཚྭ་དང་བྱེ་མ་སོགས་མེར་བསྲོས་པའི་

རྗེས་སུ་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བདུག་དགོས་པའི་དུགས་ཀྱི་མིང།

warm up  sport རྩ་བཤང་།  = རྩེད་མོ་དངོས་གཞི་དང་འགྲན་བསྡུར་སོགས་འགོ་མ་ཚུགས་པའི་

སྔ་ལོགས་ཀྱི་བསྐྱར་སྦྱོང་དང་ལུས་སྦྱོང་བྱས་པ།

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།

warning lights  mech ཉེན་བརྡའི་གློག ཉེན་གློག = མོ་ཊའི་མ་ལག་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཚུལ་
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མཐུན་དུ་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་གློག་ཆུང་ངུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་མཁན་ཞིག

warrant  ༡། law ཁིམས་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།

warship  weapn དམག་གྲུ། = དམག་གྲུ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དམག་འཁྲུག་གི་ཕྱིར་དུ་བཀོལ་བར་བྱ་བའི་

གོ་མཚོན་ལྡན་པའམ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་གྲུ་གཟིངས་གང་རུང་ཞིག

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

washing machine  electr འཁྲུད་འཁོར། = གློག་གི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་དང་། རས་ཆ་

སོགས་འཁྲུད་པར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད།

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 བ་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།

watt  phys ཝཊ། = གློག་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩི་གཞི་ཞིག དེ་ནི་སྐར་ཆ་རེར་ཇུ་ཨོལ་

གཅིག་དང་མཉམ་པ་ཡིན།

wattage  electr ཝཊ་ཚད།  = ཝཊ་ལ་འཇལ་བའི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

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་ཀི་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
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wave length  phys རླབས་ཀི་རིང་ཚད།  = འོད་དང༌། དྲོད་སོགས་ནུས་པའི་རླབས་ཀྱི་རྩེ་མོའམ་

ཟེ་འགོ་གཉིས་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག

wave mechanics  phys རླབས་ཀི་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་ཀི་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་སྟར་ཆགས་ཤིག

wave-form monitor  mech རླབས་རིས་སྟོན་ཆས། = སྒྲའམ་བརྙན་པར་གྱི་བརྡ་རྟགས་ལ་

ཚོད་ལྟ་དང་སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་པར་བེད་སྤྱད་པའི་འཆར་ཤེལ་དུ་གློག་རླབས་ཐིག་རིས་ཀྱི་འགྱུར་

འགྲོས་སྟོན་པའི་གློག་རྡུལ་ཡོ་ཆས་ཤིག 

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

waveform  phys རླབས་རིས།	རླབས་གཟུགས།	  = དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་དུས་ལ་ལྟོས་

པའི་ཟློས་ཕྱོད་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་འདེན།  = 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

waxing moon  astrol ཡར་ངོ༌།  = དཀར་ཕྱོགས་ཏེ་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་འཕེལ་དུས།
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way leave  adm ལམ་འཁེལ་ས་གླ།  = གློག་སྐུད་སོགས་རང་གི་ཁང་ཐོག་སོགས་སུ་འཁེལ་བའི་

གླ་འབབ།

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

weaponry  weapn གོ་མཚོན།  = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་གིས་དབང་

བའི་མཚོན་ཆའི་རིགས།

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 chart  meteor གནམ་གཤིས་རེའུ་མིག  = ས་ཁུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གནམ་གཤིས་

གནས་བབས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ས་བཀྲ་ཞིག

weather forecast  meteor གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ།  = སང་ངམ་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཇི་འབྱུང་གི་བརྡ་སྟོན།

weathercock  mech རླུང་ཕོགས་དེ་ཕོ།  = ཁྱིམ་བྱ་དེ་ཕོའ་ིདབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་རླུང་གི་ཁ་

ཕྱོགས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད།

weathering  geog འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐེན།  = 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།

weaver bird  ornith བིའུ་ཐ་ག་པ།  = ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱུར་གནས་འབྲུ་

ཟན་གྱི་བྱིའུ་རིགས་ཤིག

web browser  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་བཤར་ཆས།  = དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་གནས་ཚུལ་ལྟ་ཀློག་ཐུབ་པར་

བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བྱ་རིམ་ཞིག

web designer  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་འཆར་འགོད་པ།  = དྲྭ་ཚིགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་

བྱེད་པའི་གང་ཟག

web developer  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་བཟོ་འགོད་པ།  = དྲྭ་ཚིགས་བཟོ་སྒྲིག་བྱ་བའི་ལས་

འགན་ཡོད་མཁན་ཞིག

web page  compt.sc དྲྭ་ངོས།  = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྐོར་དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་གནས་ཚུལ་

འགོད་སའི་ཤོག་ལྷེའམ་ངོས་ཤིག
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web server  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་མཐུད་ཆས།  = དྲྭ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་གནས་ཚུལ་

དང་། དྲྭ་ཚིགས་འགྲེམས་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གམ་མཉེན་ཆས་ཤིག

webbing  xx ལྷས་ཐག = སྐྱོབ་ཐག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་རྒྱུ་ཆ་ནེ་ལོན་གྱིས་བཏགས་པའི་ཐག་

པ་ཞིག

webcam  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་པར་ཆས།  = དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲ་

དང་འགུལ་པར་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་པའི་པར་ཆས་ཤིག

webcast  telecom དྲྭ་ཚིགས་རྒྱང་སིང་། = སྔོན་ནས་བསྡུ་འཇུག་བྱས་པའམ་འབྱུང་བཞིན་པའི་

དོན་གནད་ཀྱི་རིགས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་རྒྱང་སྲིང་ཞིག 

webmaster  compt.sc དྲྭ་ཚིགས་པ།	 དྲྭ་གཉེར་པ།	 	= དྲྭ་ཚིགས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་

འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག

website  comn དྲྭ་ཚིགས། = འབྲེལ་ཆགས་དྲ་ངོས་ཀྱི་ཚན་པར་ཆོག་མཆན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་དྲ་

ཞབས་བཀོལ་བར་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བྱ་རིམ་ཞིག

wechat  comn སྐད་འཕྲིན། = རྒྱ་ནག་གི་ཀྲེན་སེན་ཀམ་པི་ཎི་ཡིས་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་འགྲུལ་

འཁྱེར་ཁ་པར་ནང་གི་ཡིག་འཕྲིན་དང་སྐད་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཐེངས་དང་

པོར་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནང་ཐོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

wedding attire  soc གཉེན་གོས།  = གཉེན་སྒྲིག་སྟོན་མོའ་ིབྱེད་སོའ་ིཆེད་དུ་གྱོན་པར་བྱ་བའི་

གྱོན་ཆས།

wedding gifts  soc གཉེན་སྐེས།  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོར་སྤྲད་རྒྱུའི་ལེགས་

སྐྱེས་ཤིག

wedding invitation  soc བག་སྟོན་མགོན་ཤོག  = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་སོའ་ིསྐབས་སྐུ་མགྲོན་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་མགྲོན་ཤོག

wedding photo  photo གཉེན་པར།  = གཉེན་སྒྲིག་གི་དྲན་རྟེན་དུ་ཁྱོ་ཤུག་མཉམ་དུ་བླངས་

པའི་འདྲ་པར།

wedding ring  soc,ca གཉེན་རེན་སོར་གདུབ།  = མི་རིགས་དང་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་

ལ་གཉེན་སྒྲིག་སྐབས་སུ་དྲན་རྟེན་དུ་སྤྲད་པར་བྱ་བའི་སོར་གདུབ།

wednesday  astrol རེས་གཟའ་ལྷག་པ།  = རེས་ལ་འཆར་བའི་གཟའ་བདུན་གྱི་བཞི་པ།

weedicide  chem རྩ་ཡན་གསོད་བེད།  = རྩྭ་ཡན་གསོད་པར་བྱེད་པའི་རྫས་ཤིག

weedout  adm ཡུར་སེལ་བེད་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།
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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།

weekend  xx གཟའ་མཇུག = བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་མཐའ་མཇུག་སྟེ། རེས་གཟའ་པ་སངས་

དགོང་མོ་ནས་ཉི་མའི་དགོང་མོ་བར་རམ། ཡང་ན་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ནས་ཉི་མའི་བར་རོ།

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་

ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པས་ལན་འདེབས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།

wefie  mech མཉམ་པར།  = སྐྱེ་བོ་གཉིས་སམ་དུ་མས་རང་པར་ལྟ་བུའི་པར་ལེན་སྟངས་ཤིག

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

weir  xx ཆུ་རགས་ཆུང་ངུ་།  = རྒྱུག་ཆུའམ་གཙང་པོའ་ིནང་གི་ཆུ་རགས་ཆུང་ངུ་ཞིག

welder  xx ཚ་ལ་རྒྱག་མཁན། = ལྕགས་རིགས་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བའི་ཚ་ལ་རྒྱག་མཁན།

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་སྐོར།	 = 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།
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wet market  soc ཤ་ཁོམ།  = ཤའི་རིགས་དང་ལས་སྣོན་མ་བྱས་པའི་ཅ་དངོས་རིགས་ཀྱི་ཚོང་

ཁང་ཞིག

whale  zool ཉ་ཆེན་ཝེལ།  = མགོའ་ིསྟེང་གི་བུ་ག་བརྒྱུད་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་མཚོ་ནང་

གི་ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཆེ་གྲས་ཤིག

wharf  naut གྲུའི་འབབ་སྟེགས།  = མཚོ་དང་གཙང་ཆུའི་གྲུ་ཁར་གྲུའི་དོ་ཆས་འཇུག་འདོན་བྱེད་

སའི་སྡིངས་ཆ།

wheat  bot གོ།  = 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་རེ་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

wheel  mech འཁོར་ལོ། = མོ་ཊ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཁོར་མདའ་ལ་འཁོར་བའི་ཆ་ལག་སོར་

དབྱིབས་ཅན་ཞིག

whereabouts  xx གར་ཡོད།  = གང་ཞིག་གང་དུ་ཡོད་སའི་ས་གནས།

whip  pol ༡། ནང་ཁིམས་པ།  = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་གནད་དོན་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་ཁིམས་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།

whistle-blower  pol གསང་སྒྲོག་པ།  = ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་

སྤྱོད་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་ཚོགས་ལ་ཕྱིར་སྒྲོག་བྱེད་མཁན།

white blood cell  biol ཁག་ཕུང་དཀར་པོ། = ལུས་པོར་གཉན་ནད་དང་ཚད་པ། དེ་བཞིན་

གཟུགས་ཁམས་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་རྐྱེན་གཞན་རྣམས་འགོག་སྲུང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲག་གི་ནང་ཡོད་

པའི་ཁ་དོག་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག

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་
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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 matter  neurosci. ཀླད་ཞོ་དཀར་པོ། = ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩར་ཡོད་པའི་ཕུང་

གྲུབ་དཀར་པོ་ཞིག་སྟེ། གཙོ་བོར་བད་རྩིས་གཡོགས་པའི་བརྡ་སྐྱེལ་དབང་རྩ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག

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་རེ་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།

white pollution  environ དཀར་འབགས། = འགྱིག་གི་དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་རིགས་སྤྱོད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་སྲ་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྙིགས་རོ།

whitewash  pol,sport ༡། ཉེས་འགེབས།  =  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཆགས་སྐྱོན་

ཉེས་གང་ཞིག་སྦེད་ཐབས་བྱེད་ཚུལ།  ༢། དཀར་རྩི།	  = ས་དཀར་དང་སྤྱིན་ཆུ་ནང་འདྲེས་ཏེ་

གྱང་ངོས་སུ་འབྱུག་པར་བྱེད་པའི་རྩི་ཞིག  ༣། སྟོང་ཕམ།  = རྩེད་འགྲན་ཞིག་ཏུ་ཁ་གཏད་རུ་

ཁག་ལས་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ།

WHO  adm,pol འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས།  = རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་ཐོག་དོ་འཁུར་བྱེད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག
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whole number  math ཧིལ་གངས།  = ཀླད་ཀོར་དང་རང་བྱུང་གྲངས་ཚང་མར་ཧིལ་གྲངས་ཟེར། 

དཔེར་ན།  1,2,3,4,..... སོགས་ལྟ་བུ།

wholesale  com སྡེབ་ཚོང་། = ཚོང་ཟོང་ཕོན་ཆེ་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ལས་དོན།

wholesaler  com སྡེབ་ཚོང་རྒྱག་མཁན།	སྡེབ་ཚོང་པ།	 = ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ནས་

ཚོང་ཟོང་ཕོན་ཆེན་ཉོ་ཚོང་རྒྱག་མཁན།

wicket keeper  sport འབེན་སྲུང་བ།  = དབྱུག་རྩེད་པོ་ལོའ་ིའབེན་ཤིང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ཏེ་པོ་

ལོ་འཇུ་བར་བྱེད་པའི་དབྱུག་རྩེད་པ།

wide area network (WAN)  comn རྒྱ་ཁྱབ་དྲྭ་ལམ།  = འཛམ་གླིང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་

འདྲ་མིན་ནང་མཐུད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མ་ལག

wikipedia  edu ཝི་ཀི་རིག་མཛོད།  = རིག་ཚན་མང་པོ་ཞིག་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐོག་རིན་མེད་

ངང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དྲྭ་ཚིགས་ཀྱི་མིང་ཞིག

wild animal  zool རི་དྭགས།	རྒོད་དྭགས།	= མིས་སྟངས་འཛིན་ནམ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་

པར་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས།

wild pansy  bot རིགས་གསུམ་མགོན་པོ།	 (	རི་སྐེས།	)	  = 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།

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།

win win  psycho གཉིས་སན།  = རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལས་ཐ་དད་ཅིང་། རང་

གཞན་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིིག

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  xx སེའུ་ཁུང་། = ཕྱིའི་སྣང་ཆ་ལེགས་པོར་མཐོང་ཐུབ་ཆེད་དང་། གནམ་གཤིས་རྩུབ་པོ་

ལས་སྲུང་ཆེད་དུ་མོ་ཊའི་ཟུར་ལ་ཡོད་པའི་ཡར་མར་འབྱེད་ཐུབ་པའི་སེའུ་ཁུང་།

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་སྒྲིག་གཤོམ་ལེགས་པར་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ། ༢། མེ་ལོང་
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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 སེའུ་ཁུང་ཡིག་སྐོགས།   = ཡིག་སྐོགས་ནང་བཅུག་པའི་དངོས་

པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཀོད་པའི་ཁ་བྱང་ཕྱིར་མཐོང་ཐུབ་པའི་སེའུ་ཁུང་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཡིག་

སྐོགས་ཤིག

window regulator  mech སེའུ་ཁུང་བཀོལ་ཆས། = གློག་གི་སོ་ནས་བཀོལ་བའམ། ཡང་

ན་ལག་པས་བཀོལ་ཏེ་སེའུ་ཁུང་གི་ཤེལ་སོ་ཡར་འདེགས་པ་དང་མར་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་

ཆས་ཤིག

window-shopping  com སེའུ་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

windshield  mech རླུང་ཡོལ། = མདུན་གྱི་འགྲུལ་པ་དང་ཁ་ལོ་བའི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཤེལ་སོ་

ལྟེ་བ་ཞིག

windshield wiper  mech རླུང་ཡོལ་འབིད་ཆས། = མོ་ཊ་སོགས་ཀྱི་རླུང་ཡོལ་གྱི་ངོས་སུ་འབབ་

པའི་གངས་ཆར་སོགས་འབྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག

windsock  mech རླུང་ཕོགས་སྟོན་བད།  = གནམ་ཐང་སོགས་སུ་དར་ཤིང་གི་རྩེར་རླུང་བུའི་རྒྱག་

ཕྱོགས་དང་ཤུགས་ཚད་སྟོན་བྱེད་དུ་བཀལ་བའི་ཡང་ལ་མཉེན་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག

wine  adm,chem རྒུན་ཆང་།  = གཙོ་བོ་རྒུན་འབྲུམ་དང་། དེ་བཞིན་ཤིང་ཏོག་གཞན་གྱི་ཁུ་བ་ཆུ་

དང་། ཀ་ར་མཉམ་དུ་ཕབས་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་བཟོས་པའི་ཆང་རག་གི་རིགས་ཤིག

winter solstice  astrol,astron དགུན་ཉི་ལྡོག = དགུན་དུས་ཉི་མ་ཐུང་ཤོས་ཀྱི་དུས། ཉི་མ་བྱང་

འགྲོད་ཀྱི་འགོ་ཟིན་མཚམས།

wiper control  mech འབིད་ཆས་བཀོལ་ཆས། = སྐར་ཆ་གཉིས་ནས་བཞི་བཅུ་བར་སྙོམ་སྒྲིག་

རུང་བའི་སྔོན་ཚུད་ནས་དལ་ལྷོད་བསྒྲིགས་ཏེ། མོ་ཊའི་རླུང་ཡོལ་གྱི་ངོས་སུ་འབབ་པའི་གངས་

ཆར་སོགས་གཙང་མ་འབྱིད་བྱེད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག

wire  mech ཏར་སྐུད།  = ཁ་པར་དང་། ཏར་འཕྲིན་མ་ལག  བརྙན་འཕྲིན་སོགས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་ལྕགས་སྐུད་རིང་མོ་ཞིག

wire service  * སྐུད་ལམ་ཁང་། = གློག་འཕྲིན་མ་ལག་བེད་སྤྱད་དེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་བརྙན་

འཕྲིན་ཁང་། དེ་བཞིན་གསར་ཤོག་ལས་ཁུངས་སུ་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག 

wireless local area network  compt.sc ནང་ཁུལ་སྐུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ། ས་གནས་སྐུད་མེད་ད་
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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་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་ཁ།  = རང་གི་དངུལ་ཁང་བཅུག་ཁྲ་ནས་དངུལ་འདོན་པའི་བྱ་གཞག

withdrawal reflex  neurosci. ཕིར་འཐེན་ལྡོག་འགུལ། = ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་གཟུགས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ཤིག་རང་འགུལ་ངང་ཚུར་ཁུམས་པའམ། ཕར་འཐེན་པའི་ལུས་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པའི་

བྱ་སྤྱོད་ཅིག

withdrawal slip  com འདོན་ཁའི་ཤོག་འཛར།  = དངུལ་གྱི་བདག་པོས་དངུལ་ལེན་སྐབས་

དངུལ་ཁང་ལ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཤོག་འཛིན་ཞིག

womanize  psycho འཆལ་རྒྱུག  = རྒྱུན་དུ་བུད་མེད་ངེས་མེད་དང་ལྷན་འཁྲིག་སྦྱོར་ལ་

གཞོལ་བ།

womanizer  psycho འཆལ་པོ།  = དུས་ངེས་མེད་དུ་བུད་མེད་མང་པོར་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ།

wombat  zool དོམ་ཆུང་བྲང་ཁུག་ཅན།  = ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་གི་དོམ་ཆུང་འདྲ་བའི་སྲོག་

ཆགས་ཤིག

wonk  pol སིད་བྱུས་མཁས་པ། = དམིགས་བསལ་གཞུང་དང་། དཔལ་འབྱོར་རམ། ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་མཁས་པའི་མི་སྣ་ཞིག

word problem  math ཡིག་ཐོག་རྩིས་གཞི།  = རྩིས་གཞི་ཞིག་ཡིག་ཕྲེང་ནང་སྟོན་པ་ལ་ཟེར།

wordsmith  lang,lit ཚིག་སྦྱོར་མཁས་པ།  = རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ནང་མིང་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་

གང་འོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་སྒྱུ་རྩལ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་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།
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work efficiency  adm ལས་ནུས།	ལས་ཆོད།	= ལས་ཀ་འགྲུབ་པའི་མྱུར་ཚད་དང་། ཕན་འབྲས་

ཐོགས་པའི་ཚད་དོ།

work horse   xx ༡། སྙིང་རུས་ཅན།  = སེམས་ཤུགས་སམ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོའི་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་བོ་དང་གླ་ཕོགས་དམའ་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚང་མས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

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།

workaholic  soc ལས་དད་ཅན།  = ལས་དུས་ངེས་ཅན་མེད་པར་བྱ་གཞག་སྒྲུབ་ཅིང་ལས་ཀ་

མེད་ན་སྡོད་མི་ཚུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག

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།

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་སོགས་སྤྲོད་

ཚུལ་གཞུང་གི་ལས་རིམ་ཞིག

workforce  adm ལས་མི།	ལས་ཤུགས།	 = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ལས་དོན་དང་ལས་གཞི་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལས་མིའི་གྲངས་འབོར།

workhouse  soc ལོ་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་གལ་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 committee  adm,pol ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།  = ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

working day  adm ལས་ཉིན།  = གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནང་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཉིན་གྲངས།
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working hours  adm ལས་ཡུན་ཆུ་ཚོད།  = ཉིན་གཅིག་ནང་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་

གྲངས་འབོར།

working life  xx མི་ཚེའི་ལས་ཡུན།  = གང་ཟག་ཅིག་གིས་མི་ཚེ་ནང་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གཏོང་བའི་དུས་ཡུན་ཞིག

working memory  psycho ལས་དན། = དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་མགོ་རྙོག་པའི་ཡུལ་རྟོགས་ཀྱི་

བྱ་བར་མཁོ་བའི་དྲན་པ་ཞིག་དང་། འདིར་ཡུན་ཐུང་དྲན་པ་དང་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་བཅས་ཚུད་ཡོད།

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

working week  adm ལས་དུས་གཟའ་འཁོར།  = གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནང་གང་ཟག་ཅིག་གིས་

ལས་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་གཏོང་བའི་དུས་ཡུན།

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།

workplace  adm ལས་ཡུལ།  = ལས་ཁུངས་སམ་བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་གནས།

workshop  ༡། com ལས་གྲྭ།	བཟོ་ཁང༌།	  = འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆ་སོགས་བེད་སྤྱད་པའི་སོ་

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་བསྡུར་དང་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

པའི་འདུས་ཚོགས།

world court  law འཛམ་གླིང་ཁིམས་ཁང་།  = རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འགལ་ཟླའི་རང་

བཞིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རིགས་ལ་བར་འདུམ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད་པའི་འགན་དབང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག

world trade organization  pol,com འཛམ་གླིང་ཚོང་དོན་སྒྲིག་འཛུགས། = རྒྱལ་ཁབ་

ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཚོང་ལས་གོང་སྤེལ་དང་སྒྲིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས་ཆེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་

བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག
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world wide web (www)  comn ཡོངས་ཁྱབ་དྲྭ་ཚུགས། གོ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ད་བ། = དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་

དེ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་། ཡིིག་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦྲེལ་

མཐུད་བྱས་པའི་ཡིག་ཆའི་སྒྲོམ་གཞི་ཕོན་ཆེན་ཕབ་ལེན་དང་། སྟངས་འཛིན། ལྟ་ཀློག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་

མ་ལག་ཅིག

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

wove paper  prn ཚགས་སྒྲོམ་ཤོག་བུ།  = ཤོག་ངོས་ཐིག་རིས་མེད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཆེད་དུ་

ལྕགས་ཀྱི་ཚགས་སྒྲོམ་སྟེང་བཟོས་པའི་ཤོག་བུ།

wow factor  xx ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་ཆོས།  = ཧ་ཅང་སྣང་བ་འགྲོ་བའི་གཤིས་རྒྱུད་དམ་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག

wrap-up  Jrn མཇུག་སྒྲིལ། = གསར་འགྱུར་གྱི་ལས་རིམ་ལྟ་བུ་བྱེད་སོ་གང་ཞིག་གི་མཐའ་མཇུག་

ཏུ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་ལན་ནམ་གཏམ་གླེང་སྙིང་བསྡུས་ཤིག 

wrench  mech གཅུས་སྐམ། = གཅུས་གདན་དང་གཅུས་ཕུར་སོགས་བསྡམ་པའམ། ཡང་ན་བཀོག་

པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།

wrinkle  physiol གཉེར་མ།  = པགས་པའི་སུལ་མ་སྟེ་འདུས་པའམ། འཁུམས་པའམ་བརྩེགས་

པའི་རི་མོ།

wrist  anat མཁིག་མ།  = ལག་མགོ་དང་ལག་ངར་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་ཀྱི་མིང༌།

writ  law ཁིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག  = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་བཀའ་

བཀོད་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

write-off  adm རྩིས་སུབ། = གྱོང་གུན་གྱི་ཚུལ་དུ་རྩིས་ཁོངས་ནས་ནག་སུབ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག

wyvern  his ཁྱུང་མ་འབྲུག  = གོ་ཆ་དང་མི་རྒྱུད་རིག་པའི་ནང་རྐང་པ་གཉིས་དང་། འབྲུག་གི་

མགོ།  གཤོག་པ། ད་དུང་མཇུག་མ་རིང་པོ་ཡོད་པར་བཀོད་པའི་རྟོག་སྒྲུང་ནང་གི་འགྲོ་བ་ཞིག

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  

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  
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མཚོན་རྟགས། Xe  

xenophobia  psycho ཕི་མིར་འཇིགས་སྣང་།  = ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་དང་། དེ་དག་གིི་

རིག་གཞུང། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་ལ་འཛིན་པའི་ཞེད་སྣང་ངམ་སྡང་

སེམས་དྲག་པོ།

xerography  prn སྐམ་བཤུས་འཕྲུལ་པར།  = སྐམ་བཤུས་ཐབས་ལམ་སྤྱད་པའི་གློག་བཤུས་

འཕྲུལ་པར་ཞིག

xerophytes  bot སྐམ་སྐེས་རྩི་ཤིང།  = ཧ་ཅང་སྐམ་སར་སྐྱེ་འཕེལ་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང། 

xylem  biol གཤེར་འདེན། = རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་ནས་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག ལོ་མ་བཅས་ལ་ཆུ་དང་

འཚོ་བཅུད་འོར་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ།

xylophone  mus ཤིང་དབངས་རོལ་ཆ།  = ཤིང་གླེགས་སྟར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པའི་རོལ་

མོའ་ིཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེ་རྒྱུན་ལྡན་ཤིང་གི་ཐོ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་བསྣུན་ཏེ་དཀྲོལ་གྱི་ཡོད།

xylopyrography  fa སེག་བརྐོས་ལག་རྩལ།  = ཤིང་གི་སྟེང་དུ་མེར་བསྲེགས་པའི་ལྕགས་

རིགས་ཤིག་གིས་བརྐོས་རྒྱག་པའམ། པར་རི་མོར་འབྲི་བའི་ཐབས་ལམ་མམ་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག

yacht  xx དར་གྲུ།  = མགྱོགས་འགྲན་ཕྱིར་བཀོལ་བའི་སྡོད་གནས་ཡོད་པའི་རླུང་གཡོར་རྐྱང་པ་

ཅན་གྱི་གྲུ་ཆུང་ཞིག

yard  ༡། archit སོ་ར།  = ཁང་པའི་ཕྱིའི་ས་སྟོང་རྩིག་པས་མཐའ་ནས་བསྐོར་བ་ཞིག ༢། math 

འདོམ་ཕེད།	 ས་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

year-sign  astrol ལོ་རགས།  = ལོ་སོ་སོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་བྱི་བ་ནས་ཕག་བར་བཅུ་

གཉིས་གང་རུང༌།

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།

yellow card  sport ཤོག་བང་སེར་པོ།  = རྐང་རྩེད་པོ་ལོ་སོགས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་སྐབས་རྩེད་

དཔང་གིས་སྒྲིག་འགལ་རྩེད་འགྲན་པར་ཉེན་བརྡ་སྤྲོད་བྱེད་དུ་སྟོན་རྒྱུའི་ཤོག་བྱང་ཁ་དོག་སེར་པོ་
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ཅན་ཞིག

yesteryear  adm ༡། འདས་པའི་ལོ་ཤས།  =  དུས་ཡུན་རིང་པོ་འདས་ཟིན་པའི་དུས།  ༢། ན་

ནིང་། = འདི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ།

yew  bot ཡིའུ་ཤིང་།  = ལུམ་འབྲས་དང་འདྲ་བའི་དམར་སེར་ཅན་གྱི་ཤིང་འབྲས་གང་ཞིག་ལོ་

མ་ལྗང་ནག་ཁབ་རྩེ་ལྟར་ལྡན་པའི་རྒྱུན་ལྗང་ཤིང་སྡོང་ཞིག་སྟེ། ཤིང་སྡོང་དེའི་ཆ་ཤས་ཕལ་མོ་ཆེ་

དུག་ཅན་ཡིན་པ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད།

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་

བེད་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་སྐེས་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།

YouTube  comn ཡུ་ཊུབ། = བརྙན་འཕྲིན་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་སའི་དྲྭ་ཚིགས་ཤིག

ytterbium  chem ཡི་ཊར་བི་ཡམ།  = ལི་ཐེ་ནཱ་ཧེཌ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཆེས་དཀོན་པའི་གོ་ལའི་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ལྕགས་རིགས་དངུལ་མདོག་སྙི་མོ་ཞིག

z boson  phys ཛེཊ་བོ་སོན། = རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར་བརྒྱུད་

འདྲེན་བྱེད་མཁན་དུ་ངོས་འཛིན་པའི་ཡུན་ཐུང་དུ་གནས་པའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་གློག་ནུས་ཀྱི་ཆ་

ནས་བར་གནས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག

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་རྐང་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་དབིངས།  = 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་

གཞག་གང་ཞིག་གི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སམ་གྲུབ་འབྲས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས། 

zero hour  parl,pol ༡། སྟོང་པའི་དུས་ཚོད།   = ཉེ་ཆར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཅན་
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གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ལས་རིམ་གཞན་གྱི་ནང་མི་འགྲོ་བ་དེ་འདྲའི་གནས་

ཚུལ་གསུང་རྒྱུའི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད།  ༢། དུས་བཀག་ཆུ་ཚོད། = དམག་འཁྲུག་

སོགས་གལ་ཆེའི་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་དུས་ར་བཀག་པའི་དུས་ཚོད།

zero tolerance  adm,pol བཟོད་བྲལ། བཟོད་ཐབས་མེད་པ། = སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གི་སྤྱི་ཡོངས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གལ་ཆེར་ཡིན་པ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཆེད་དུ། ཐ་ན་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་

ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིག་འགལ་བའམ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས།

zero tolerance policy  adm,pol བཟོད་བྲལ་སིད་བྱུས།  = ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་འགོག་

སྲུང་ཆེད་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མིར་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་གང་ཡང་མེད་པར་ཉེས་པ་ལྕི་མོ་འགེལ་རྒྱུའི་སྲིད་

བྱུས་ཤིག

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

zirconium  chem ཛིར་ཀོ་ནི་ཡམ།  = ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཁམས་རྫས་གཡའ་ཐུབ་དཀར་སྐྱའི་

མདོག་ཅན་ཞིག

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།

zoetrope  xx སྒུལ་པར་རྩེད་ཆས།  = མདོང་དབྱིབས་ཤིག་གི་ནང་ངོས་སུ་པར་རིས་སྟར་ཆགས་

སུ་བསྒྲིགས་ཏེ། མདོང་དབྱིབས་དེ་ཉིད་འཁོར་སྐབས་གཟུགས་བརྙན་མུ་མཐུད་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་

རྣམ་པ་མངོན་པའི་རྩེད་ཆས་ཤིག

zoochemistry  zool སོག་ཆགས་རྫས་འགྱུར་རིག་པ།  = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་གྲུབ་ཆ་དང་

འབྲེལ་བའི་རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་ཡན་ལག

zoogeny  zool སོག་ཆགས་སྐེད་སྤེལ་དཔད་རིག  = སྲོག་ཆགས་སྐྱེད་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་པ།

zoology  zool སོག་ཆགས་རིག་པ། = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་། བཟོ་དབྱིབས། གཟུགས་

ཁམས་ཆགས་ཚུལ། བྱུང་རབས་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

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

zoom ratio  cine ཛུམ་ཚད། = པར་ཆས་སོགས་ཀྱི་དྭངས་ཤེལ་ནང་ཕྱིའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་



781 zygote

དམིགས་ཐག་ཉེ་བོར་འཐེན་རྒྱུའི་རྒྱ་ཚད་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཨང་གྲངས། 

zootomy  zool སོག་ཆགས་གཟུགས་ཁམས་རིག་པ།  = སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་

གཟུགས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།

zootoxin  zool སོག་ཆགས་དུག་རྫས།  = དུག་སྦྲུལ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་འདོན་པར་བྱེད་

པའི་དུག་རྫས་ཤིག

zucchini   = marrow ལ་ལྟོས།

zygomatic bone  anat མཁུར་ཚོས་རུས་པ།  = གདོང་གི་མཁུར་ཚོས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་

འབུར་ཆའི་རུས་པ། 

zygote  boil སིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་། འདུས་ཕུང་། = སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་ཉིང་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲ་ཕུང་།
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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 Languages according to 
their genius. The following should be taken as examples of international terms:
a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbondioxide etc.
b) Units of weights, measures and physical quantities e.g. dyne, calorie, am-

pere etc.
c) Terms based on proper names e.g. marxism (Karl Marx), braille 

(Braille),  boycott (Capt. Boycott), guillotine (Dr. Guillotin), gerry-
mander (Mr.  Gerry), ampere (Mr. Ampere), fahrenheit scale (Mr. Fahr-
enheit), etc.

d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology, Geology, 
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 mathematical opera-
tions 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, specially 
for  common weights and measures, e.g. the symbol ‘cm’ for centimeter 
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 stan-
dard  works of science and technology, the international symbols only, like 
cm., should be used. 

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 trigno-
metrical 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 avoid-
ed.
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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 certain 
technical words of common use, as rkj for telegraph/telegram, egk}hi for conti-
nent, 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 transliteration 
of English terms should not be made so complex as to necessitate the introduc-
tion of new signs and symbols in the present Devanagari characters. The Deva-
nagari 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 mascu-
line gender, unless there are compelling reasons to the contrary.

11. Hybrid formation: Hybrid forms in technical terminologies e.g., xjafVr for ‘guar-
anteed’ Dykfldh for ‘classical’, dksM+dkj for ‘codifier’, etc., are normal and natural 
linguistic phenomena and such forms may be adopted in practice keeping in 
view the requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility and pre-
cision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms: Complex forms of Sandhi may be avoid-
ed and in cases of compound words, hyphen may be placed in between the two 
terms, because this would enable the users to have an easier 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་ཀི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཐ་སྙད་

གཏན་འབེབས་ཀི་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, neutron.

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)

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།
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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་ con-

tinent  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, restaurant, 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་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) languagespe-

cially 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  mean-

ing; 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་གངས། ཁམས་རྫས། མཚོན་རགས། 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།

20 Calcium Ca དཀར་ཤམ། ཅོང་ཞི།

21 Scandium Sc སི་ཀན་ཌི་ཡམ།

22 Titanium Ti ཊཻ་ཊཻ་ནི་ཡམ།
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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 གེ་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 སྟོན་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།

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།
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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 Praseodymium 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།

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།
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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།

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 Rutherfordium Rf རུ་ཐར་ཕོར་ཌི་ཡམ།

105 Dubnium Db ཌབ་ནི་ཡམ།

106 Seaborgium Sg སཱི་བོར་ཇི་ཡམ།
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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 སོང་དབྱིབས།

༥ སོང་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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794ཀ་ཀོ་ལ་སྨུག་པོ།

༼ཀ༽

ཀ་ཀོ་ལ་སྨུག་པོ། 120

ཀ་ཁ་པ། 1

ཀ་ཐིག་འབྲི་རྩོམ་པ། 168

ཀ་ཐིག 168

ཀ་པེད་ཏིག་མོ། 101

ཀ་བ་སྨན་གཟུགས་མ། 138

ཀ་བ་བཞི། 135

ཀ་བ་བཞི། 47

ཀ་ཟླུམ་ཁོག་སྟོང་། 353

ཀ་ཟླུམ། 207

ཀ་ར་རྐྱང་ལྡན། 469

ཀ་ར་ཉུང་ལྡན། 497

ཀ་ར་གཉིས་ལྡན། 230

ཀ་ར་མང་ལྡན། 535

ཀ་རའི་ཉུང་མ། 670

ཀ་ལའི་མགོ། 682

ཀརྐཊ། 131

ཀབ་སྦྱར། 351

ཀམ་པ་ཎི་ནང་ཁུལ་བུ་ལོན། 394

ཀམ་པ་ཎིའི་དྲུང་ཆེ། 172

ཀམ་པུ་ཊར་མིག་ནད། 175

ཀམ་པུ་ཊར་ཚན་རིག 175

ཀམ་པུ་ཊར། 175

ཀར་རྡུལ་གྱི་གློ་གཉན། 127

ཀར་པུ་རེ་ཊར། 135

ཀར་བོན་རྒྱུན་འཁོར། 134

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་རྐྱང་ལྡན། 135

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན། 135

ཀར་བོན་ལོ་རྩིས། 135

ཀི་ལོ་མི་ཊར། 411

ཀི་ལོ་ཝཊ། 411

ཀི་ལོ་ཝོལཊ། 411

ཀུ་རུ་འགྱོག་རྟེན། 612

ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི། 498

ཀུན་ཁྱབ་ཁ་པར། 497

ཀུན་ཁྱབ་བརྟན་གྲངས། 744

ཀུན་ཁྱབ། 498

ཀུན་མཁྱེན་གྱི་བདག་ཉིད། 498

ཀུན་མཁྱེན། 498

ཀུན་ཊལ། 561

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ། 498

བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་དཀར་ཆག

བརྡ་ཆད། ཤོག་གྲངས། བརྡ་ཆད། ཤོག་གྲངས།
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ཀུན་བཏུས། 249

ཀུན་དང་མི་འདྲ་བའི་གང་ཟག 49

ཀུན་ནུས་ཀྱི་བདག་ཉིད། 497

ཀུན་ནུས། 497

ཀུན་ཟན། 498

ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ། 439

ཀུན་རན། 307

ཀུན་སེལ་ཐབས་ལམ། 508

ཀུན་སློང༌། 471

ཀུན་སློང་མེད་པའི་མི་གསོད། 203

ཀུན་སློང་མེད་པའི། 400

ཀེ་ཅབ། 410

ཀེ་ཏུ། 221

ཀེ་ཊེན་དུག་རླངས། 410

ཀེ་ཕེ། 127

ཀེ་བིན། 126

ཀེ་རེ་ཊིན་ཕྲ་ཕུང་། 410

ཀེ་རེ་ཊིན། 409

ཀེག་རྩིས། 69

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གཉིས་པ། 409

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་དང་པོ། 409

ཀེབ་ལར་ངེས་སྲོལ་གསུམ་པ། 409

ཀེམ་མདའ་སྐོར་སོ། 130

ཀེམ་མདའི་སོ་འཁོར། 130

ཀེམ་མདའི་སོ། 130

ཀེམ་མདའ། 130

ཀེམ་བི་རི་ཡའི་འཕེལ་མཆེད། 129

ཀེའུ་ཚལ། 152

ཀོ་ཀེན། 164

ཀོ་ཁོ། 164

ཀོ་ཕི་སྲན་མ། 165

ཀོ་བའི་བང་འགྲན། 576

ཀོ་མ། 168

ཀཽ་རི་ཡར། 196

ཀོ་སེན། 192

ཀོང་ལི། 93

ཀོང་ཤེལ། 175

ཀོན་ཊམ་ཀམ་པུ་ཊར། 559

ཀོན་ཊམ་ཁྲོན་པ། 560

ཀོན་ཊམ་གློག་རིག 559

ཀོན་ཊམ་མཐའ་རྩིས། 559

ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། 559

ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པ། 559

ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག 560

ཀོན་ཊམ་འཕར་མཆོང༌། 559

ཀོན་ཊམ་ལྦུ་བ། 559

ཀོན་ཊམ་འོད་རིགཚད་རྡུལ་འོད་རིག 559

ཀོན་ཊམ་རླབས་ཐུམ། 560

ཀོན་ཊམ་ཨང་གྲངས། 559

ཀོན་ཊམ། 558

ཀོན་རྡུལ། 409

ཀོན་སོལ། 182



796ཀོལ་སེན་ཊར།

ཀོལ་སེན་ཊར། 128

ཀྭརྒ་རིགས་དྲུག 637

ཀྭརྒ། 560

ཀྱུ་རཱི། 204

ཀྱོག་མཚམས། 734

ཀྲམ་ཀྲམ་རྐང་འཁོར། 680

ཀྲིག་ཅར། 14

ཀྲིག་བཅོལ། 573

ཀླད་ཀོར། 155

ཀླད་ལྐུགས། 113

ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 145

ཀླད་སྐྲན། 114

ཀླད་ཁྱིམ། 198

ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པ། 145

ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ། 145

ཀླད་འགྲོས་སྐུལ་ཆས། 114

ཀླད་འགྲོས་སྙོམས་ཆས། 114

ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ་འོག་མ། 385

ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ། 145

ཀླད་ཆུ་བསགས་པ། 113

ཀླད་ཆུ། 145

ཀླད་ཆེན་གྱི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། 50

ཀླད་ཆེན། 145

ཀླད་སྙིགས། 114

ཀླད་སྙིང་ལྟེབ་སུལ། 144

ཀླད་སྙིང་འཕར་རྩ་དམའ་བ་མདུན་མ། 51

ཀླད་སྙིང། 145

ཀླད་གཏིང་སྐུལ་སློང་། 213

ཀླད་སྟོང༌། 103

ཀླད་མཐའི་མ་ལག 428

ཀླད་འདབ་བཞི། 305

ཀླད་ནུ། 528

ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ། 638

ཀླད་པ་ཁ་གཤག 657

ཀླད་པ་འཁྲུད་པ། 114

ཀླད་པ་སྤྲུགས་པ། 114

ཀླད་པ་ཕྱི་ཤོར། 113

(ཀླད་པའི་)རྗེ་ཞབས། 456

(ཀླད་པའི་)མཚོ་འཁྱོམས། 113

ཀླད་པའི་ཁབ་ལེན་པར་རིས། 441

ཀླད་པའི་ཁྱིའུ། 204

ཀླད་པའི་ཁྲག་རྒྱུན་གྱི་ནད། 145

ཀླད་པའི་གྲིབ་སྐྱོན། 145

ཀླད་པའི་རྒས་དྲེགས། 114

ཀླད་པའི་རྒྱ་དར། 145

ཀླད་པའི་རྒྱ་དར། 457

ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ། 198

ཀླད་པའི་ནང་སྐྱི། 526

ཀླད་པའི་གནས་ལུགས། 113

ཀླད་པའི་པར་ལེན། 114

ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་གློག་པར། 311

ཀླད་པའི་རྩ་དཀར་འབྲེག་གཅོད། 424



797 དཀྱིལ་གནས་གྲས།

ཀླད་པའི་ཟེ་རྒྱུད། 337

ཀླད་པའི་ཤུར། 670

ཀླད་སྦུག་དང་ཀླད་སྦུག་འོག་མ། 226

ཀླད་སྦུག་འོག་མ། 365

ཀླད་སྦུག 699

ཀླད་མེད། 749

ཀླད་རྩའི་གློག་རིས། 255

ཀླད་ཚད། 113

ཀླད་ཞབས་ཆུ་རྩ། 87

ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས། 87

ཀླད་ཞབས། 114

ཀླད་ཞོ་དཀར་པོ། 771

ཀླད་ཞོ། 331

ཀླད་ཟམ། 191

ཀླད་ཟམ། 535

ཀླད་ཤག 753

ཀླད་ཤལ་བཞི། 305

ཀླད་ཤི། 113

ཀླད་ཤུན་རྒྱུངས་པའི་བརྡ་ལམ། 192

ཀླད་སྲིན། 114

ཀླུ་ཤིང་། 127

ཀླུ་ཤིང་རྣམ་བཀྲ། 127

ཀླུའི་ཤ་མོ། 731

ཀློག་རྐྱང་གསོག་ཆས། 570

ཀློག་སྟེགས། 570

ཀློག་དེབ། 570

ཀློག་བདེ་བའི། 421

ཀློག་པ་པོ། 72

ཀློང་འཁྲུགའཁྲུག་འཚུབ། 733

དཀའ་རྙོག་ལུ་གུ་རྒྱུད། 756

དཀའ་རྙོག་སེལ་མཁན། 730

དཀའ་ཐུབ་ཅན། 66

དཀའ་ཚེགས་གུན་གསབ། 341

དཀའ་ཚེགས་དང་ལེན། 588

དཀར་སྐྱོང་པ། 752

དཀར་ཆག་ཤོག་བྱང༌། 380

དཀར་ཆག 139

དཀར་ཆག 185

དཀར་འདོན་བྱེད་པ། 278

དཀར་འདོན་བྱེད་པ། 5

དཀར་འདོན། 160

དཀར་ཕྱོགས། 118

དཀར་འབགས། 771

དཀར་རྩི། 771

དཀར་ཟན་པ། 752

དཀར་ཤམ་པགས་སྐྲན། 127

དཀར་ཤམ། 127

དཀོན་པོ། 210

དཀོན་པོ། 453

དཀོན་པོ། 630

དཀྱིལ་ཁུལ། 144

དཀྱིལ་གནས་གྲས། 454



798དཀྱིལ་ཕུང་།

དཀྱིལ་ཕུང་། 144

དཀྱིལ་སྦུག 144

དཀྱིལ་ཚེགདཀྱིལ་གནས། 461

དཀྱུས་འགྲོས། 230

དཀྱུས་ལམ། 719

དཀྲི་བ། 373

དཀྲི་ལོག་བྱེད་པ། 594

དཀྲུག་འཁོར། 417

དཀྲེ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 82

དཀྲེ། 322

དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་མཁན། 604

བཀག་སྐྱིལ། 178

བཀག་འགོག་བྱེད་པ། 211

བཀག་འགོག 104

བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་དངུལ། 105

བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཁྲ། 105

བཀག་རྒྱ། 308

བཀག་རྒྱ། 590

བཀག་རྒྱ། 83

བཀག་འཇོག་ས་ཆ། 510

བཀག་ཉར་གང་ཟག 222

བཀག་ཉར་བྱེད་པ། 374

བཀག་ཉར་རྩིས་ཁྲ། 374

བཀག་ཉར། 205

བཀག་ཉར། 222

བཀག་སྡོམ་ཅན། 590

བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ། 211

བཀག་སྡོམ། 590

བཀག་སྡོམ། 83

བཀའ་ཁྱབ། 391

བཀའ་ཁྱབ། 445

བཀའ་ཁྲིམས། 502

བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས། 608

བཀའ་འཁྲོལ་མ་གནས། 20

བཀའ་འཁྲོལ། 58

བཀའ་འཁྲོལ། 608

བཀའ་སྒྲོག 547

བཀའ་གཏན། 423

བཀའ་བསྡུར་གནང་བ། 178

བཀའ་རྩ། 502

བཀའ་རྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ། 214

བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་མཁན། 666

བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་བ། 174

བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བ། 233

བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་རྒྱ། 502

བཀའ་ཤག 126

བཀའ་ཤོག 213

བཀར་འཇུག་དངུལ་ཁང༌། 587

བཀར་འཇུག 84

བཀས་བཀོད་གུང་སེང༌། 302

བཀུར་འོས་མི་སྣ། 445

བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ། 266
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བཀོད་སྒྲིག་འཆོལ་བ། 233

བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པོ། 503

བཀོད་སྒྲིགབཟོ་བཀོད། 304

བཀོད་ཇུས་སྟངས་འཛིན་དཀའ་བའི། 746

བཀོད་འདོམས་པ། 445

བཀོད་འདོམས་བྱེད་པ། 169

བཀོད་འདོམས། 445

བཀོད་པ། 419

བཀོད་བྱུས། 391

བཀོད་འཛིན་དཔལ་འབྱོར། 169

བཀོལ་ཆོག 734

བཀོལ་རྟགས་རྒྱག་པ། 131

བཀོལ་རྟགས། 131

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས། 57

བཀོལ་སྤྱོད་མེད་པའི། 745

བཀྲ་ཤིས་མཉེས་དག 711

བཀྲ་ཤིས་པའི། 74

བཀྲག་མདངས་ཅན། 252

བཀྲག་མདངས། 252

བཀྲལ་བའི་རྣམ་པ། 280

རྐང་ཀྲབ། 725

རྐང་འཁོར། 95

རྐང་མགོ་ཉམས་པ། 679

རྐང་གཅིག 468

རྐང་གཉིས་པ། 100

རྐང་རྟེན། 302

རྐང་སྟེགས། 301

རྐང་སྟེགས། 302

རྐང་མཐིལ་རུས་པ། 459

རྐང་གདན། 299

རྐང་པ་འཕྲེད་རྐྱོང་། 447

རྐང་པ། 182

རྐང་པའི་ཧམ་ཤུ། 69

རྐང་མར། 109

རྐང་དམག་མདའ་ཤོག 576

རྐང་དམགདཔུང་བུ་ཆུང༌། 384

རྐང་ཚབ། 662

རྐང་ལག་དྲེག་མཚམས། 129

རྐང་ལག་བཞི་ལྡན། 698

རྐང་ལམ། 302

རྐང་ལེན་ལས་བྱེད། 127

རྐང་ཤུད་འཁོར་ལྷམ། 600

རྐང་གསབ་ཆ་ལག 651

རྐང་གསུམ་འགྱོག་རྟེན། 729

རྐང་གསུམ། 729

རྐན་རུས། 507

རྐུ་མ་ལང་ཤོར། 412

རྐུ་བཤུས། 529

རྐུབ་སྟེགས། 616

རྐྱང་ཁྲལ། 636

རྐྱང་ཁྲོམ། 469

རྐྱང་གྲོན། 636
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རྐྱང་འགོད་རྩིས་ཁྲ། 636

རྐྱང་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། 246

རྐྱང་བསྟར། 636

རྐྱང་མཐུད་ལྡོག་འཕྲོ། 469

རྐྱང་རྡུལ་རླངས་གཟུགས། 468

རྐྱང་སྣེ། 468

རྐྱང་སྣེའི་ཕྲ་རྡུལ། 468

རྐྱང་མ། 420

རྐྱང་གཞས་གཏོང་མཁན། 647

རྐྱང་ཚན། 468

རྐྱང་འཛིན། 469

རྐྱང་གཟུགས། 468

རྐྱང་བཤད། 468

རྐྱལ་ཆས། 675

རྐྱལ་རྫིང་། 675

རྐྱལ་ལྷེབ། 298

རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག 231

རྐྱེན་ངན་གྲོལ་འདོམས། 231

རྐྱེན་ངན་རྒུད་སྐྱོབ། 231

རྐྱེན་ངན་ཕོག་ས། 757

རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེ། 127

རྐྱེན་ངན་རོགས་སྐྱོར། 231

རྐྱེན་ཆག་འགན་བཅོལ། 8

རྐྱེན་ཆག 8

རྐྱེན་ལྟོས་གན་རྒྱ། 33

རྐྱེན་འདྲིས་བཅོས་ཐབས། 282

རྐྱེན་ལམ་དུ་གཏོང་བ། 757

རྐྱོང་བྱེད་ཤ་གནད། 282

རྐྱོང་ཤ 282

ལོག་དངུལ། 640

ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན། 118

ལོག་རྔན། 118

ལོག་ཇུས་གཤོམ་མཁན། 182

ལོག་ཇུས། 182

ལོག་ཇུས། 531

ལོག་ཏུ། 375

ལོག་འདྲེན་དངོས་ཟོག 185

ལོག་འདྲེན་བྱེད་པ། 185

ལོག་འདྲེན། 185

ལོག་ཚོང༌། 111

ལོག་ཟ་རུལ་སུངས། 192

ལོག་བཤུ། 528

ལོག་གསོག་བྱེད་ས། 352

ལོག་གསོད། 66

སྐག 362

སྐད་སྒྱུར་འཇུག་བྱེད་པ། 245

སྐད་སྒྱུར། 397

སྐད་སྒྲ་གཅོག་ཆས། 634

སྐད་སྒྲོག་ཁ་པར། 651

སྐད་ཅོར་ཚ་པོ། 760

སྐད་ཆ་མི་ཐོན་པའི། 655

སྐད་གཉིས་(ཀྱི།) 96
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སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན། 97

སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་པ། 96

སྐད་གཉིས་འབྲི་ཀློག་ཤེས་པའི། 97

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ། 96

སྐད་གཉིས་ཤེས་ཡོན། 96

སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ། 96

སྐད་བརྡའི་ཟེ་རྒྱུད། 429

སྐད་འཕྲིན། 768

སྐད་ཡིག་ཁང་། 416

སྐད་ཡིག་གཉིས་པ། 683

སྐད་ཡིག་རིག་པ། 429

སྐད་རིགས་སྨྲ་བ། 429

སྐབས་འཁེལ། 166

སྐབས་ཐོག་ཁྲོམ་ར། 658

སྐབས་ཐོག་གོང་ཚད། 658

སྐབས་ཐོག་མགྱོགས་ཚད། 390

སྐབས་ཐོག་རིན་གོང་། 658

སྐབས་དུས་འཚམས་པོར། 245

སྐབས་དེའི་སྐྱེད་འབབ། 658

སྐབས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི། 642

སྐབས་འཕྲལ་བཅོས་པ། 374

སྐབས་འཚོལ་བ། 500

སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས། 500

སྐབས་རེའི། 494

སྐམ་སྐྱེས་རྩི་ཤིང། 778

སྐམ་ཁབ་ཅོས་ཐབས། 16

སྐམ་འཁྲུད། 245

སྐམ་གློག་འཕྲུལ་འཁོར། 318

སྐམ་གློག 318

སྐམ་ཉིན། 245

སྐམ་ནག 101

སྐམ་སྦྱོང༌། 577

སྐམ་དམར། 573

སྐམ་འཛིན། 159

སྐམ་ཞིང་རིད་པ། 453

སྐམ་གཤེར་གཉིས་གནས། 41

སྐམ་བཤུས་འཕྲུལ་པར། 778

སྐམ་ས་ཆེན་མོ། 443

སྐར་ཁྱིམ། 182

སྐར་ཆའི་ཆ་ཤས། 305

སྐར་ཆུང་། 247

སྐར་ཆུང་ནག་པོ། 101

སྐར་ཆེན་གས་སྟོང༌། 364

སྐར་ཆེན་གས་འཐོར། 673

སྐར་གཉེར། 612

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ། 663

སྐར་མདའ། 460

སྐར་འདྲ། 560

སྐར་རྡོ། 460

སྐར་རྡོ། 460

སྐར་པང་། 612

སྐར་སྤྲིན། 480
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སྐར་ཕྲན། 68

སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང༌། 169

སྐར་མ་ནོ་ཝ། 489

སྐར་མ་སྨེ་བདུན། 748

(སྐར་མའི་)གསལ་ཆ། 442

སྐར་མའི་འཕེལ་རིམ། 666

སྐར་མའི་བར་དངོས། 398

སྐར་མའི་གཙོ་རིམ། 443

སྐར་མའི་ལྷགས་རླུང༌། 666

སྐར་གཞི། 553

སྐར་རྩིས་པ། 68

སྐར་རྩིས། 68

སྐར་ཚད། 509

སྐར་ཚོད་འཁོར་ལོ། 68

སྐར་མཚམས་རྡུལ་སྤྲིན། 397

སྐར་མཚམས་སྤྲིན་ཚོགས། 397

སྐར་མཚམས་རླངས་སྤྲིན། 398

སྐར་འོད་གཡོ་འཁྲུལ། 1

སྐལ་མཉམ། 515

སྐས་དབྱིབས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། 62

སྐས་དབྱིབས། 724

སྐུ་འཁོར། 592

སྐུ་ཆས། 81

སྐུ་རྟེན་གཏོར་མཁན། 367

སྐུ་རྟེན་དཔྱད་རིག 367

སྐུ་རྟེན་རིག་པ། 367

སྐུ་དྲག 486

སྐུ་ཚབ་གཏོང་བ། 215

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ། 215

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ། 220

སྐུ་ཚབ། 215

སྐུ་ཚབ། 268

སྐུ་ཚབ། 585

སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བོ་དང་པོ། 553

སྐུ་སྲུང་བ། 108

སྐུད་པོ། 120

སྐུད་མེད་ཏར་ཆས། 774

སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན། 774

སྐུད་མོ། 637

སྐུད་གཟུགས་རྒྱུ་སྲིན། 704

སྐུད་ཡོད་བརྙན་འཕྲིན། 126

སྐུད་ལམ་ཁང་། 773

སྐུམ་བྱེད། 298

སྐུམ་ཤ 298

སྐུར་འདེབས། 103

སྐུར་བ་འདེབས་པ། 103

སྐུལ་རྐྱེན། 372

སྐུལ་རྒྱུ་དོ་སྙོམས་མ་ལག 357

སྐུལ་རྒྱུ། 357

སྐུལ་འདེབས་གླ་ཕོགས། 763

སྐུལ་འདེབས། 391

སྐུལ་སྤེལ། 277



803 སྐྱབས་ཡུལ།

སྐུལ་བྱེད་འཕྲིན་པ། 277

སྐུལ་ཚིགསྐུལ་འདེད། 372

སྐུལ་རྫས། 139

སྐུལ་ཟད། 219

སྐུལ་ཟད། 767

སྐུལ་སད་འཕྲོ་གཏོང༌། 667

སྐུལ་སློང༌། 28

སྐུལ་སློང༌། 377

སྐུལ་སློང་བྱེད་པ། 132

སྐུལ་སློང་བྱེད་པ། 466

སྐེ་སོ། 527

སྐེ་འཆིང༌། 706

སྐེ་སྟོང་རྩ་ར་ཁུང༌། 673

སྐེ་རྨེན། 146

སྐེ་རགས་ཀླད་ཤུན། 155

སྐེད་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ། 402

སྐེད་ཚིགས། 436

སྐོགས། 393

སྐོང་ཆོས། 294

སྐོང་བྱེད། 293

སྐོམ་དད་ཆེ་བ། 229

སྐོམ་དད་ཆེ་བ། 42

སྐོམ། 94

སྐོར་སྐྱོད་རྐང་འཁོར། 715

སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཁང་། 156

སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་དཔོན། 156

སྐོར་སྐྱོད་དཔེ་མཛོད། 466

སྐོར་སྐྱོད་སྨན་ཞབས། 236

སྐོར་སྐྱོད་ལས་བྱེད། 403

སྐོར་འགྲུལ། 156

སྐོར་ཐང་། 751

སྐོར་ཐང༌། 751

སྐོར་ཐང་ཁྲལ་འབབ། 16

སྐོར་མདའ། 243

སྐོར་བྱེད་ལྕགས་ཐགསྐོར་ལྕགས། 243

སྐོར་ཚོང་པ། 753

སྐོར་ཚོང་བ། 342

སྐོར་སྲུང་བ། 533

སྐོར་སྲུང་བ། 533

སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས། 533

སྐོལ་སྣོད་ཉིས་བརྩེགས། 241

སྐྱ་ཁྲོམ། 330

སྐྱ་འགྲིབ། 140

སྐྱ་རྟེན། 602

སྐྱ་བོའ་ིཆོས་པ། 618

སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་ནད། 152

སྐྱ་རྦབ་ཀྱི་རིགས། 152

སྐྱ་རྦབ། 44

སྐྱ་རྩྭའི་ཆམ་ཚད། 342

སྐྱ་ཤོགའཇིབ་ཤོག 106

སྐྱབས་བཅོལ་བ། 576

སྐྱབས་ཡུལ། 608



804སྐྱས་འདེགས་རླངས་འཁོར།

སྐྱས་འདེགས་རླངས་འཁོར། 581

སྐྱི་ཁུག 605

སྐྱི་མཁན། 111

སྐྱི་བ། 111

སྐྱི་མོ། 457

སྐྱིགས་བུ། 348

སྐྱིད་སྡུག 67

སྐྱུ་རུ་ར། 40

སྐྱུག་བྲོ་པོ། 585

སྐྱུག་སྨན། 261

སྐྱུར་འཇོག 221

སྐྱུར་དད་ཆེན་པོ། 229

སྐྱུར་དུག 12

སྐྱུར་བ། 2

སྐྱུར་བ། 3

སྐྱུར་བ། 579

སྐྱུར་ཚ། 12

སྐྱུར་ཚིལ། 272

སྐྱུར་ཚྭ་བསྲི་བའི་མཁལ་ནད། 118

སྐྱུར་རྫས། 12

སྐྱེ་ཁུངས་འཁྲུལ་མེད། 731

སྐྱེ་འགོག 100

སྐྱེ་སོ་འགོག་བྱེད། 186

སྐྱེ་སོ། 750

སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས། 99

སྐྱེ་དངོས་ཁོར་ཡུག 99

སྐྱེ་དངོས་སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན། 99

སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་རིག 685

སྐྱེ་དངོས་རྫས་སྦྱོར། 99

སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། 99

སྐྱེ་དངོས་ལོ་ཚད། 99

སྐྱེ་དངོས་སྲུང་ཕུབ། 99

སྐྱེ་ལྡན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས། 100

སྐྱེ་ལྡན་དུག་རྫས། 716

སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས། 502

སྐྱེ་ལྡན་འཕྲུལ་ལས་རིག་པ། 99

སྐྱེ་ལྡན་མིན་པ། 389

སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་རྫས་སྦྱོར། 389

སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས། 99

སྐྱེ་ལྡན་བཤེར་རྟགས། 99

སྐྱེ་ལྡན། 502

སྐྱེ་ནུས། 291

སྐྱེ་ཕྲན་རིག་པ་བ། 460

སྐྱེ་འཕེལ་གྲངས་ཚད། 100

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ། 550

སྐྱེ་འཕེལ་རྩ་འགོག 666

སྐྱེ་འཕེལ། 335

སྐྱེ་མིན་འདུས་རྫས། 389

སྐྱེ་གཟུགས། 526

སྐྱེ་ཡུལ། 100

སྐྱེ་ཡུལ། 354

སྐྱེ་གཡོག 462
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སྐྱེ་ས་སྐྱེ་ཁུངས། 510

སྐྱེ་བསུ་རིག་པ། 711

སྐྱེ་བསུའི་གནས་སྐབས། 452

སྐྱེད་ཀ 394

སྐྱེད་ཀའི་སྐོར་ཐང་། 568

སྐྱེད་ཀའི་གྲུབ་ཆ། 395

སྐྱེད་འཕེལ། 585

སྐྱེད་མའི་ཐོབ་སེང༌། 452

སྐྱེད་ཚད། 442

སྐྱེད་ཚལ་རིག་པ། 357

སྐྱེལ་འདྲེན་ཕུང་གྲུབ། 523

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ། 723

སྐྱེལ་འདྲེན། 723

སྐྱེལ་རྡུལ། 137

སྐྱེལ་མ། 272

སྐྱེལ་མ། 620

སྐྱེས་སྐར་དགའ་སྟོན། 101

སྐྱེས་སྐར། 100

སྐྱེས་སྐར། 101

སྐྱེས་ཁྲལ། 322

སྐྱེས་ཐོབ་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན། 13

སྐྱེས་པ་མཐུན་འཁྲིག 316

སྐྱེས་པའི་ཁང་ཆུང་། 445

སྐྱེས་བའི་ཆུ་ཚོད། 708

སྐྱེས་རྩལ་ཚོད་ལྟ། 59

སྐྱེས་རྩལ། 59

སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར། 100

སྐྱེས་ཚེས། 100

སྐྱེས་འཛིན། 322

སྐྱོ་རོགས། 646

སྐྱོན་ཅན། 372

སྐྱོན་ཆ་སྣེ་སེལ། 323

སྐྱོན་ཆ། 214

སྐྱོན་ཆ། 298

སྐྱོན་ཆུང་། 323

སྐྱོན་བརྗོད། 201

སྐྱོན་གཏོང་མཉེན་ཆས། 445

སྐྱོན་མཚང་འབྲུ་བ། 415

སྐྱོན་འཛུགས་པ། 103

སྐྱོན་འཛུགས་པ། 11

སྐྱོན་འཛུགས་པ། 176

སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ། 379

སྐྱོན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག 375

སྐྱོན་འཛུགས་ལས་སྒྲོལ་བ། 13

སྐྱོན་འཛུགས། 103

སྐྱོན་འཛུགས། 11

སྐྱོན་གསབ། 208

སྐྱོབ་ཐག་ཉེན་གློག 616

སྐྱོབ་ཐག་རྟོད་སྣེ། 616

སྐྱོབ་ཐག 616

སྐྱོབ་འདོན། 275

སྐྱོར་གདང༌། 690
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སྐྲ་འཁྱིལ། 597

སྐྲ་གྲི། 570

སྐྲ་ཕུད་བཞར་བ། 713

སྐྲ་བྱི། 12

སྐྲ་བཟོ་བ། 338

སྐྲ་སུ་ལུ། 597

སྐྲ། 338

སྐྲངས་སྦོས། 106

སྐྲན་གྱི་ངོ་བོ། 43

སྐྲན། 733

སྐྲོད་པ། 280

བརྐོས་ཡིག 390

བསྐལ་བ། 23

བསྐུ་མཉེ། 451

བསྐུངས་ཡིག 630

བསྐུལ་བྱེད། 667

བསྐོ་བ། 221

བསྐོ་གཞག་བྱེད་པ། 221

བསྐོ་གཞག་ཡི་གེ། 57

བསྐོ་གཞག 221

བསྐོ་གཞག 57

བསྐོར་གཏོང༌། 599

བསྐོས་ཐང༌། 288

བསྐོས་པའི་མི། 57

བསྐྱར་བཀོལ། 577

བསྐྱར་སྐྲུན་བདག་དབང༌། 189

བསྐྱར་སྐྲུན། 585

བསྐྱར་བགོ། 574

བསྐྱར་རྒྱུགས། 172

བསྐྱར་སྒྲིགབསྐྱར་དཀྲུག 587

བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པ། 39

བསྐྱར་བཅོས། 39

བསྐྱར་འཇལ་ཡང་འཇལ་གྱི་ཐབས་ལམ། 697

བསྐྱར་དར། 581

བསྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས། 591

བསྐྱར་བདག་རྩ་འཛིན། 581

བསྐྱར་ལྡབ་དགོས་པའི་ལས་ཀ 584

བསྐྱར་སྤྱོད་བྱེད་པ། 573

བསྐྱར་སྤྱོད་རུང་བའི་ནུས་ཤུགས། 582

བསྐྱར་སྦྱོང༌། 592

བསྐྱར་ཚིག 575

བསྐྱར་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས། 593

བསྐྱར་ཟློས་སྨན་ཡིག 583

བསྐྱར་ལོག་བཀའ་འཁྲོལ། 22

བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་པ། 578

བསྐྱར་བཤེར། 592

བསྐྱར་སློག 590

བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། 582

བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། 590

བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རུང༌། 582

བསྐྱར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས། 487

བསྐྱར་གསོ་རུང་བའི་ཐོན་ཁུངས། 582
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བསྐྱར་གསོ་རུང་བའི། 582

བསྐྱར་གསོ། 582

བསྐྱར་གསོ། 582

བསྐྱར་གསོ། 590

བསྐྱར་གསོག་ཉེན་གློག 37

༼ཁ༽

ཁ་སྐོང༌། 17

ཁ་སྐོང༌། 173

ཁ་སྐོང་ཁ་ཆེམས། 164

ཁ་སྐོང་འོས་བསྡུ། 125

ཁ་སྐོང་རིགས་རྫས། 173

ཁ་སྐྱེངས་པོ་བཟོ་བ། 259

ཁ་སྐྱེངས་པོ། 259

ཁ་མཁས་ཀྱི་དྲི་བ། 594

ཁ་འཁྲུག 36

ཁ་གང་གཟུགས་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། 674

ཁ་གྱར་བ། 33

ཁ་གྱེས་པ། 237

ཁ་གྲག་རྒྱུ་མེད་པར། 655

ཁ་སྒྱུར་འཁོར་ལོ། 677

ཁ་སྒྱུར་འབྲིད་ཚོང་། 82

ཁ་སྒྱུར་མ་ལག 666

ཁ་སྒྱུར་ལག་འཇུ། 340

ཁ་མངལ་བ། 30

ཁ་ཆད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། 137

ཁ་ཆུ། 607

ཁ་ཆེ་གུར་གུམ། 201

ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ། 606

ཁ་ཆེམས་མ་བཞག་པར་འཆི་མཁན། 398

ཁ་ཆེམས་མེད་ཤི། 398

ཁ་ཆེམས་ཤུལ་འཛིན། 697

ཁ་ཆེམས། 697

ཁ་ཆེར་འཇིགས་སྣང་། 402

ཁ་མཆུ་རྩོད་མཁན། 431

(ཁ་མཆུ་སོགས་ཀྱི་)དོ་བདག 161

ཁ་མཆུ། 418

ཁ་ཏ་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་པ། 20

ཁ་ཏ་སྐུལ་ལྕག 20

ཁ་ཏ། 23

ཁ་ཏོག 575

ཁ་གཏད་ཐབས་བྱུས། 195

ཁ་གཏད་པ། 50

ཁ་གཏད་མེད་པའི། 739

ཁ་གཏད། 22

ཁ་གཏད། 500

ཁ་གཏད། 758

ཁ་གཏོང་བ། 79

ཁ་གཏོར་བ། 231

ཁ་སྟོང་ཞབས་ཞུ། 429

ཁ་ཐོག་ལག་བཞག 539

ཁ་མཐུན་ཚོང་སྡེ། 137

ཁ་འཐོར་བ། 117
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ཁ་འཐོར། 233

ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པ། 116

ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ། 79

ཁ་དོག་ཚགས་ཆས། 168

ཁ་དོག (དམར། ལྗང་། སྔོ།) 168

ཁ་འདྲུལ། 131

ཁ་བརྡ་ཁང་། 149

ཁ་ནང་ལྟས། 399

ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ། 56

ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ། 713

ཁ་སྣོན། 17

ཁ་སྣོན། 73

ཁ་པར་ལོག་ཉན། 682

ཁ་པར་དངུལ་ལས། 466

ཁ་པར་གཏོང་མཁན། 523

ཁ་པར་གཏོང་བ། 224

ཁ་པར་གཏོང་མིའི་ངོས་འཛིན། 129

ཁ་པར་གཏོང་སའི་ཁང་ཆུང་། 128

ཁ་པར་འདྲི་གླེང་། 523

ཁ་པར་སྤྱིལ་བུ། 128

ཁ་པར་ཕག་ཉན། 682

ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་ཁང༌། 688

ཁ་པར་མེད་པའི་འཇིགས་སྣང་། 487

ཁ་པར་ཨང་དེབ། 688

ཁ་དཔེ། 16

ཁ་སྤྲོད་ཤོག་ངོས། 499

ཁ་སྤྲོད། 758

ཁ་ཕྱིར་ལྟས། 283

ཁ་ཕྱེ་བའི་དབྱིབས། 499

ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བ། 583

ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བྱེད། 314

ཁ་ཕྱོགས། 230

ཁ་བྱང་འཕྲུལ་འཁོར། 17

ཁ་བྲལ་དུ་མི་རུང་བ། 392

ཁ་བྲལ་དུ་མི་རུང་བའི། 376

ཁ་བྲལ་བ། 658

ཁ་དབྲག 303

ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས། 279

ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས། 748

ཁ་ཚབ། 472

ཁ་འཛིང༌། 36

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། 636

ཁ་ཡ་བྱེད་པ། 725

ཁ་རང་དྲགས། 622

ཁ་རུལ་བ། 131

ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་ཉིད། 233

ཁ་ལ་མི་ཉན་པ། 233

ཁ་ལག་དངོས་གཞི། 442

ཁ་ལི་ཕའི་མངའ་དབང་། 128

ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཐབས། 480

ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆའི་བྱ་བ། 480

ཁ་ལོ་བའི་ཆོག་ཐམ། 244
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ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་ཚད། 244

ཁ་ལོ་རང་སྒྱུར། 622

ཁ་ཤུ། 47

ཁ་ཤོག 197

ཁ་སྲུང་། 472

ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ། 635

ཁ་གསལ་པོ། 281

ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ། 328

ཁ་གསོ་བ། 713

ཁ་གསོ་སློབ་ཁྲིད། 580

ཁ་གསོ། 584

ཁ་གསོའ་ིསློབ་སྦྱོང༌། 575

ཁག་དཀྲི་བ། 103

ཁག་དཀྲི་བྱེད་རེས། 103

ཁག་དཀྲི། 103

ཁག་འཁྱག 81

ཁག་ཐེག་པ། 335

ཁག་ཐེག་བྱེད་རོགས། 194

ཁག་ཐེག་ཡིག་ཆ། 8

ཁག་ཐེག 109

ཁག་ཐེག 335

ཁག་འདོགས། 375

ཁག་འདོགས། 543

ཁང་ཁྱིམ་འཛུགས་སྐྲུན། 359

ཁང་ལྗང་། 331

ཁང་སྟོན། 359

ཁང་ཐོག་ལྡུམ་ར། 600

ཁང་སྡེ། 104

ཁང་སྡེ། 122

ཁང་པ། 122

ཁང་པའི་ནང་གི། 382

ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད། 61

ཁང་བུའི་ནང་དུ། 375

ཁང་བཟོ་རིག་པ། 61

ཁབ་བཅོས། 16

ཁབ་མདའ། 440

ཁབ་དབྱིབས། 12

ཁབ་གཟེར། 527

ཁབ་ལེན་སྐར་མ། 439

ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར། 440

ཁབ་ལེན་གོ་ལྡོག 441

ཁབ་ལེན་གོ་ལ། 442

ཁབ་ལེན་གྱི་མདའ། 440

ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ། 441

ཁབ་ལེན་གྱི་སྣེ། 440

ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས། 441

ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། 440

ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྡོག་པའི། 224

ཁབ་ལེན་གློག་པར། 440

ཁབ་ལེན་འགོག་ཤུགས། 441

ཁབ་ལེན་འཇལ་ཆས། 441

ཁབ་ལེན་མཉམ་འདར་འཇའ་ཤལ་བརྟག་ཐབས། 441
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ཁབ་ལེན་སྟོང་སྦུབས། 442

ཁབ་ལེན་ནུས་རླབས། 440

ཁབ་ལེན་དཔྱད་རིག 441

ཁབ་ལེན་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ། 439

ཁབ་ལེན་བར་ཁྱད། 440

ཁབ་ལེན་བྱང་ཕྱོགས། 440

ཁབ་ལེན་མེ་ལོང་། 440

ཁབ་ལེན་གཞུང་ཐིག 440

ཁབ་ལེན་ཚོར་བྱེད། 441

ཁབ་ལེན་གཡོ་ཤུགས། 440

ཁབ་ལེན་གཤེར་སྒུལ་རིག་པ། 441

ཁབ་ལེན། 439

ཁམ་ཚིག་ཀླད་ཞོ། 42

ཁམས་དཀར་པོ། 656

ཁམས་འདྲེན་སྦུ་གུ། 752

ཁམས་གཙང་མ། 160

ཁམས་རྫས། 258

ཁམས། 258

ཁམས། 469

ཁམས། 689

ཁའི་དྲི་ངན། 339

ཁའི་རྨ། 132

ཁར་ཉན་པོ། 680

ཁར་བོ་ནིལ། 135

ཁར་དབང༌། 551

ཁར་དབང་གི་བདག་དབང༌། 551

ཁར་དབང་དཔྱ་ཁྲལ། 551

ཁར་དབང་གཞུང་ཐིམ། 272

ཁལ་མ། 506

ཁས་མི་ལེན་པ། 186

ཁས་མི་ལེན་པ། 218

ཁས་མི་ལེན་པ། 233

ཁས་ལེན་གཏའ་མ། 365

ཁས་ལེན་པ། 12

ཁས་ལེན་པ། 180

ཁས་ལེན་པ། 20

ཁས་ལེན་པ། 7

ཁས་ལེན་མི་འོས་པ། 216

ཁས་ལེན་འོས་པའི་རང་བཞིན། 8

ཁས་ལེན་འོས་པའི། 20

ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ། 550

ཁས་ལེན་རུང་བའི། 8

ཁས་ལེན། 12

ཁས་ལེན། 170

ཁི་ར། 203

ཁི་རུ་ལས་བྱེད། 199

ཁིའུ་རིན་ཐང༌། 558

ཁུ་འཕེལ། 535

ཁུ་བ་ཟད་པ། 66

ཁུ་བ། 656

ཁུ་ལོན་བརྒྱུད་སྤེལ། 161

ཁུ་ལོམ་ངེས་སྲོལ། 195
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ཁུ་ལོམ། 195

ཁུ་སིམ་རོགས་ཟླ། 634

ཁུག་ལྡན་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན། 449

ཁུག་སྣ་ཚགས་ཤེལ། 342

ཁུག་མཚམས། 201

ཁུངས་སྐྱེལ་འཛིན་ཤོགཁག་ཐེག 762

ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ། 17

ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ། 408

ཁུངས་འཁྱོལ་ངེས། 691

ཁུངས་སྒྲིལ་ཅན། 378

ཁུངས་སྒྲིལ། 378

ཁུངས་མཆན། 199

ཁུངས་གཏུག་པ། 574

ཁུངས་ཐུབ། 578

ཁུངས་མཐུན་ཁྱད་རྣམ། 355

ཁུངས་མཐུན། 355

ཁུངས་ལྡན། 74

ཁུངས་སྡེབས་ཀྱི། 378

ཁུངས་བརྡ། 649

ཁུངས་སྣེ། 163

ཁུངས་གཞན་ཆ་འཛིན། 34

ཁུངས་ལུང་མེད་པ། 541

ཁུངས་ལུང་མེད་པའི། 6

ཁུར་ལྕི། 123

ཁུར་མང༌། 208

ཁུར་འཛིང་། 112

ཁེ་ཕན་ཅན། 92

ཁེ་ཕན་མཉམ་སྤྱོད་པ། 405

ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན། 92

ཁེ་ཕན་ནང་འཛིངས། 179

ཁེ་ཕན། 22

ཁེ་ཕན། 92

ཁེ་ཕོགས། 262

ཁེ་དབང༌། 546

ཁེ་དབང་ཉུང་འཛིན་ཁྲོམ་ར། 497

ཁེ་འབབ་ཆ་བགོས་(ལམ་ལུགས།) 548

ཁེ་འབབ་ཉིས་ལེན། 241

ཁེ་འབབ་བར་ཁྱད། 548

ཁེ་འབབ་མེད་པའི། 744

ཁེ་ལ་ཕོརི་ཡ་ཕྱིར་འཐེན། 128

ཁེ་ལས་པ། 267

ཁེ་ལས་ཚོང་ཁྲལ། 191

ཁེ་ལས། 267

ཁེ་ལོ་རི། 129

ཁེ་ལོག་ལེན་པ། 716

ཁེ། 548

ཁེང་རླུང༌། 609

ཁེངས་དྲེགས། 64

ཁེངས་རློམ། 175

ཁེར་འཇིགས། 468

ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས་པ། 646

ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས། 647
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ཁེར་བདག་ཚོང་ལས། 647

ཁེར་བདག 646

ཁེར་སྡོད་རིང་ལུགས། 402

ཁེར་བཙོན། 647

ཁེར་རླབས། 647

ཁོ་ཀེན་དྭངས་མ། 198

ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་གི་སྒྲ། 38

ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག 539

ཁོ་རིའོ་འབྱུང་འབྲས། 190

ཁོག་སྟོང༌། 141

ཁོག་པ་སྔོག་ཐབས། 296

ཁོང་སྙོམ། 44

ཁོང་འཚིགཁོང་འཁྲུག 587

ཁོངས་སྒྲིལ་ཁར་དབང་། 20

ཁོངས་ནས་འདོན་པ། 277

ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད། 277

ཁོངས་སུ་མི་འཇུག་པ། 277

ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ། 266

ཁོམ་ཊོན་འབྱུང་འབྲས། 174

ཁོམ་ལོང༌། 749

ཁོར་མོ་ལྔ་སྦྲེལ། 207

ཁོར་མོ་དྲུག་སྦྲེལ། 207

ཁོར་ཡུག་རྗེས་མཐུན། 249

ཁོར་ཡུག་ཕྱིར་འཐེན། 160

ཁོར་ཡུག་རིང་ལུགས། 268

ཁོར་ཡུག་སྲུང་མི། 249

ཁོར་ཡུག 130

ཁོར་ཡུག 267

ཁྱད་མཁས། 280

ཁྱད་བཅས་ཁྲིམས་ཡིགདམིགས་བསལ་བཅས་ཁྲིམས། 

651

ཁྱད་ཆོས་འཕོ་འདྲེན། 22

ཁྱད་ཆོས། 298

ཁྱད་སྟོན་མི་སྣ། 589

ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། 505

ཁྱད་རྣམ། 719

ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་པ། 621

ཁྱད་པར། 232

ཁྱད་འཕགས་རྒྱུག་རྫས། 672

ཁྱད་འཕགས་རྒྱུག་གཤིས། 672

ཁྱད་འཕགས་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ། 672

ཁྱད་འཕགས་གཉེན་ཆ། 673

ཁྱད་འཕགས་འཐེན་ཤུགས། 672

ཁྱད་འཕགས། 283

ཁྱད་འབྱེད། 226

ཁྱད་ཚིག 19

ཁྱད་རྫས། 239

ཁྱད་གསབ། 651

ཁྱད་གསོད། 26

ཁྱད་གསོད། 362

ཁྱད་བསལ། 652

ཁྱབ་ཁོངས་འགན་དབང༌། 536
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ཁྱབ་ཁོངས་ཞིབ་འཇུག 202

ཁྱབ་འགྱེད་འབྱུང་གནས། 564

ཁྱབ་འགྱེད། 382

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན། 23

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། 23

ཁྱབ་བསྒྲགས། 23

ཁྱབ་བསྒྲགས། 550

ཁྱབ་ཆེན་པོ། 174

ཁྱབ་གདལ་མྱུར་པོ། 758

ཁྱབ་གདལ། 300

ཁྱབ་གདལ། 551

ཁྱབ་གདལ། 722

ཁྱབ་པ། 521

ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བ། 550

ཁྱབ་སྤེལ་དུ་གཏོང་བ། 550

ཁྱབ་སྤེལ། 156

ཁྱབ་ལེན། 197

ཁྱབ་ཤུགས་རྒྱ་ཁྱོན། 61

ཁྱི་དུགམཆེ་དུག 562

ཁྱིམ་གྲོང༌། 354

ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ། 354

ཁྱིམ་བརྟེན་ཕྱི་སྡོད་པ། 581

ཁྱིམ་གདུང་། 354

ཁྱིམ་པའི་ཆོས་པ། 618

ཁྱིམ་བྱ་དེ་ཕོ། 600

ཁྱིམ་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཁང་། 197

ཁྱིམ་མིང་། 674

ཁྱིམ་ཚང༌། 359

ཁྱིམ་མཚེས་མངའ་སྡེ། 481

ཁྱིམ་འཛིན་ཨ་མ། 452

ཁྱིམ་ཞག 780

ཁྱིམ་ལས་བཟོ་གྲྭ། 194

ཁྱུ་སྦྲེལ་གསར་འགོད། 506

ཁྱུ། 729

ཁྱུག་འཁྲིད། 427

ཁྱུང་མ་འབྲུག 777

ཁྱེམ་བུའི་དབྱིབས་ཅན། 651

ཁྱོ་བོ་མང་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྲོལ། 534

ཁྱོ་བོའ་ིསྲུང་སྐྱོབ། 197

ཁྱོ་ཤུག་གཅིག་བསྟེན། 468

ཁྱོ་ཤུག་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། 534

ཁྱོན་བསྡོམས་མཁོ་སྤྲོད། 28

ཁྱོན་བསྡོམས། 28

ཁྱོན་བསྡོམས། 328

ཁྱོན་འབོར། 41

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། 353

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི། 353

ཁྲག་ཀར་ཟད་པ། 29

ཁྲག་སྐྲན། 346

ཁྲག་ཁྲིག་ལས་འཆར། 692

ཁྲག་ཁྲོག 199

ཁྲག་མཁྲིས། 153
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ཁྲག་འཁྱག་པ། 162

ཁྲག་འཁྱགས། 105

ཁྲག་འཁྱགས། 704

ཁྲག་གི་གྲངས་ཚད། 105

ཁྲག་འགོག་ཤོར་ནད། 338

ཁྲག་འཇིབ་མཁན། 106

ཁྲག་ཐིག 106

ཁྲག་དུག 624

ཁྲག་དྲོན། 764

ཁྲག་སྡེ། 105

ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ་འཕེལ་སྐྱོན། 424

ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ་བྲི་སྐྱོན། 424

ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ། 424

ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོ། 770

ཁྲག་ཕུང་དཀར་པོའ་ིའབྲས་ནད། 424

ཁྲག་ཕུང་དམར་པོ། 573

ཁྲག་འབྲས། 424

ཁྲག་སྦྱིན། 105

ཁྲག་རྩ་གསར་སྐྱེ། 45

ཁྲག་རྩ་གསར་འགོག་གསོ་དཔྱད། 52

ཁྲག་རྩ། 106

ཁྲག་རྩའི་ནད་གཞི། 45

ཁྲག་རྩའི་ཚིལ་སྐྲན། 69

ཁྲག་མཛོད། 105

ཁྲག་ཞག་འཕེལ་བ། 430

ཁྲག་ཟགས། 346

ཁྲག་ཟད། 44

ཁྲག་རིལ་དམར་པོ། 338

ཁྲག་རླུང་ལྟོས་རིམ་བརྡ་རྟགས། 106

ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས། 106

ཁྲག་ལིང༌། 105

ཁྲག་ལིང་ཆགས་པ། 162

ཁྲག་ལིང་བཞུར་རྫས། 710

ཁྲག་ལོང། 65

ཁྲག་ཤེད། 106

ཁྲག་ཤོར་བ། 338

ཁྲག་ཤོར་ཚད་ནད། 346

ཁྲག་ཤོར། 346

ཁྲག་སྲིན། 80

ཁྲག 105

ཁྲམ་རྟགས། 680

ཁྲམ་པ་རྐང་ནགཕོ་རོག་དཀར་པོ། 102

ཁྲལ་སྐུང༌། 685

ཁྲལ་ཁུག 685

ཁྲལ་གྱི་འགེངས་ཤོག 685

ཁྲལ་སོ། 712

ཁྲལ་སྔོན་ཡོང་འབབ། 91

ཁྲལ་ཆག་ཀམ་པ་ཎི། 613

ཁྲལ་ཆག 684

ཁྲལ་ཐམ། 593

ཁྲལ་པའི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས། 685

ཁྲལ་འཕར་སློག་ཆ། 685
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ཁྲལ་འཕྲི། 684

ཁྲལ་འབབ་སྐོར་ཐང༌། 684

ཁྲལ་འབབ་རྒྱས་བཅད། 67

ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཕྲི། 684

ཁྲལ་འབབ་སྙོམ་སྒྲིག 684

ཁྲལ་འབབ་རྩ་ཆག 685

ཁྲལ་འབབ་རྩིས་པ། 67

ཁྲལ་འབབ་རེའུ་མིག 685

ཁྲལ་མེད། 246

ཁྲལ་ཟམ། 712

ཁྲལ་འུལ། 192

ཁྲལ་ཡང་། 246

ཁྲལ་ཡང་ཀམ་པ་ཎི། 613

ཁྲལ་ཡང་གཞུང་ལམ། 308

ཁྲལ་གཡོལ་མ་འཛུགས། 6

ཁྲལ་གཡོལ། 684

ཁྲལ་ལམ། 712

ཁྲལ་ལོ། 685

ཁྲལ། 373

ཁྲལ། 684

ཁྲི་པ། 147

ཁྲི་པའི་གོ་ས། 147

ཁྲིད་ཆས། 686

ཁྲིད་ཟུག 575

(ཁྲིམས་ཀྱི་)བཅད་ཁྲ། 754

ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་འཛིན། 407

ཁྲིམས་ཀྱི་དོ་དམ། 407

ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི། 283

ཁྲིམས་ཀྱི་བྱེད་སོ། 421

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར། 603

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ། 407

ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ། 421

ཁྲིམས་ཀྱི། 407

ཁྲིམས་ཀྱི། 421

ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་ཐོབ་ཐང༌། 755

ཁྲིམས་སྐྱོང་། 603

ཁྲིམས་སྐྱོང་སྤྱི་ཚོགས། 186

ཁྲིམས་ཁང༌། 418

ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག 777

ཁྲིམས་ཁང་གི་འཛིན་མཚམས། 352

ཁྲིམས་ཁོངས་ངོ་འབོད་བཀའ་ཤོག 337

ཁྲིམས་འགལ་གྱོད་གཏུགས། 87

ཁྲིམས་འགལ་ཉོ་ཚོང༌། 718

ཁྲིམས་འགལ་བ། 505

ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ། 170

ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ། 186

ཁྲིམས་འགལ་གཞིས་སྤོས། 368

ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་འདྲེན། 369

ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་ལས། 368

ཁྲིམས་འགལ། 216

ཁྲིམས་འགལ། 368

ཁྲིམས་འགོ་རང་འཛིན། 622
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ཁྲིམས་སྒྱུར་རྒྱལ་སྲིད། 183

ཁྲིམས་སྒྲིག 418

ཁྲིམས་གཅོད་ཐུབ་པའི། 408

ཁྲིམས་གཅོད་དབང་ཚད་མི་ལྡན་པ། 378

ཁྲིམས་གཅོད་འོས་པའི། 15

ཁྲིམས་གཅོད། 14

ཁྲིམས་གཅོད། 754

ཁྲིམས་བཅར་ཐོབ་ཐང་། 433

ཁྲིམས་འཆར། 97

ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་པ། 431

ཁྲིམས་གཏུག 552

ཁྲིམས་གཏུགཁ་མཆུ། 431

ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ། 176

ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ། 19

ཁྲིམས་ཐག་དཔྱད་རིམ། 19

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འགོག་པ། 266

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ། 749

ཁྲིམས་ཐོག་ནས། 421

(ཁྲིམས་མཐུན་)གཟིགས་ཡངས། 326

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན། 421

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན། 422

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཤུལ་འཛིན། 345

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི། 210

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི། 418

ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས། 421

ཁྲིམས་མཐུན་དངུལ་ལོར། 421

ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་པ། 422

ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན། 422

ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི། 368

ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ། 421

ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ། 422

ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བའི་བྱ་སྤྱོད། 421

ཁྲིམས་མཐུན། 421

ཁྲིམས་དོན་བཀོད་ཁྱབ། 388

ཁྲིམས་དོན་སྤྱི་ཁྱབ། 72

ཁྲིམས་དོན་སྨན་དཔྱད། 303

ཁྲིམས་དོན་འཚོ་འཛིན། 336

ཁྲིམས་དོན་རོགས་སྐྱོར། 421

ཁྲིམས་ནུས་དང་ལྡན་པ་བཟོ་ཐབས། 750

ཁྲིམས་ནུས་ལྡན་མིན། 751

ཁྲིམས་པ། 408

ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་དང་འདྲ་བའི། 560

ཁྲིམས་དཔོན་ཚང་འཛོམས། 375

ཁྲིམས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས། 92

ཁྲིམས་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། 665

ཁྲིམས་སྦྱིན་མཁན། 418

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་རིང་ལུགས། 43

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད། 43

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད། 601

ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས། 264

ཁྲིམས་རྨོངས། 368

ཁྲིམས་བཙན། 340
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ཁྲིམས་རྩོད་ཆེད་སྦྱོང་། 303

ཁྲིམས་རྩོད་པ། 418

ཁྲིམས་ཞིབ་མ་ཟིན་པ། 741

ཁྲིམས་ཞིབ་འོག་གནས། 741

ཁྲིམས་ཞིབ། 726

ཁྲིམས་བཟོ་བ། 418

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང༌། 422

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། 422

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། 422

ཁྲིམས་བཟོའ།ི 422

ཁྲིམས་ཡིག 542

ཁྲིམས་ཡུན་འཚོ་དོད། 34

ཁྲིམས་ར་རྩིས་མེད། 185

ཁྲིམས་ར། 86

ཁྲིམས་རང་གི་ཆ་ནས། 401

ཁྲིམས་རྭའི་དོ་དམ་པ། 81

ཁྲིམས་རྭར་ཕྱིས་སྐྱོན། 213

ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་བ། 670

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི། 407

ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ། 408

ཁྲིམས་ལུགས་འགན་དབང༌། 408

ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན། 408

ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། 407

ཁྲིམས་ལུགས་འབུམ་རམས་པ། 238

ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི། 210

ཁྲིམས་ལུགས་མཚུངས་བསྡུར། 172

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ། 408

ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གམ། 539

ཁྲིམས་བཤིག་མཁན། 418

ཁྲིམས་སའི་བཀའ་ཤོག 765

ཁྲིམས་སར་འགུགས་པ། 187

ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ། 264

ཁྲིམས། 418

ཁྲིམས། 422

ཁྲིའུ་ཤིང་ནར་མོ། 92

ཁྲུ་ཚད་མ། 301

ཁྲུ། 203

ཁྲུང་དམར། 297

ཁྲུང་ཞུ་མ། 682

ཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པ། 661

ཁྲུམས་སྟོད། 515

ཁྲུམས་སྨད། 515

ཁྲུས་ཆས། 711

ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པའི། 745

ཁྲོ་ཐབ། 313

ཁྲོམ་འཇིགས། 29

ཁྲོམ་གཏམ་ཐོར་བུ། 710

ཁྲོམ་གཞུང་ལྟེ་བ། 243

ཁྲོམ་ཚོགས། 629

ཁྲོམ་ཟས། 668

ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ཆེན། 629

ཁྲོམ་ར་ལྟེ་བ། 442
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ཁྲོམ་ར་ཨ་མ། 442

ཁྲོམ་རའི་ཚོད་ལྟ། 696

ཁྲོམ་རའི་འོས་འཚམས་རིན་གོང༌། 286

ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང༌། 448

ཁྲོམ་ལམ་ལྟེ་བ། 443

ཁྲོམ་ལམ་ཟས་རིགས། 668

ཁྲོལ་རྔ༌། 680

མཁའ་གྲུ། 650

མཁའ་གྲུའི་དཀྱུ་ལམ། 31

མཁའ་འགྲུལ་བྱེད་པ། 762

མཁའ་འགྲུལ། 762

མཁའ་འགྲོའ་ིརྟོག་སྒྲུང་། 286

མཁའ་རྡུལ་རིག་པ། 412

མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལ། 142

མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག 142

མཁའ་དབྱིངས་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། 142

མཁའ་དབྱིངས། 650

མཁའ་ཚིགས། 650

མཁའ་ཚུགས། 650

མཁའ་བཞུད། 762

མཁའ་རླུང་འབགས་བཙོག 31

མཁའ་རླུང་གཙང་མ། 309

མཁར་དངོས་མེར་སྲེག 64

མཁར་སྤེའུ། 734

མཁལ་གྲུམ། 118

མཁལ་རྡོ། 482

མཁལ་མ། 411

མཁལ་མའི་གཉན་ཚད། 482

མཁལ་མའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ། 581

མཁལ་མར་ཆུ་ཤོར། 363

མཁལ་རྨེན། 21

མཁལ་ཚད། 482

མཁལ་ཚིལ། 673

མཁལ་གཟུགས། 582

མཁལ་སྲན། 410

མཁས་པ་ཕྱི་ཤོར། 113

མཁས་པ། 280

མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་། 167

མཁས་པའི་ངང་ཚུལ། 281

མཁས་དབང་། 611

མཁས་རྩལ། 281

མཁུར་ཚོས་རུས་པ། 781

མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པ། 547

མཁོ་སྒྲུབ། 315

མཁོ་སྒྲུབ། 547

མཁོ་ཆས། 55

མཁོ་ཉར་དངུལ་རྐྱང༌། 707

མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན། 673

མཁོ་སྤྲོད་མ་ཟིན་པའི་བུ་ལོན། 741

མཁོ་སྤྲོད་ཚོད་འཛིན། 569

མཁོ་སྤྲོད་ཞབས་ཞུ། 749

མཁོ་སྤྲོད་ལག་དེབ། 569



819 འཁོར་སྡེར།

མཁོ་བའི་དྲོད། 653

མཁོ་བེད་རིང་ལུགས། 749

མཁོ་བེད། 749

མཁོ་བྱད། 223

མཁོ་འབོར། 89

མཁོ་མཛོད། 219

མཁྲིག་མ། 777

མཁྲིས་སྐྲན། 153

མཁྲིས་ཁུ་དོན་པ། 96

མཁྲིས་ཁུ། 96

མཁྲིས་གཅིན། 97

མཁྲིས་སྣོད་གཉན་ཁ། 153

མཁྲིས་སྣོད། 313

མཁྲིས་པ། 465

མཁྲིས་པ། 96

མཁྲིས་ལྦ། 88

མཁྲིས་ཞག 153

མཁྲིས་ཟད། 11

མཁྲིས་ཤས། 96

མཁྲེགས་འཛིན་པ། 341

མཁྲེགས་འཛིན་རིང་ལུགས། 312

འཁང་ར། 380

འཁུར་མཉམ་ལེན། 686

འཁོན་འཛིན་གྱི། 758

འཁོན་འཛིན། 47

འཁོན་འཛིན། 81

འཁོན་ལན་སློག་པ། 591

འཁོན་ལན། 585

འཁོན་སེམས་ཀྱི། 758

འཁོན་སེམས། 47

འཁོན་སེམས། 541

འཁོར་སྐར་ཕྲ་མོ། 461

འཁོར་སྐར། 609

འཁོར་སྐྱོད་རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས། 631

འཁོར་སྐྱོད་འཆར་གཞི། 600

འཁོར་སྐྱོད་མ་ལག 156

འཁོར་སྐྱོད། 593

འཁོར་ཁུག་འགུལ་ཚད། 656

འཁོར་འཁྱིལ་གློག་རྒྱུན། 251

འཁོར་གླ་སྡུད་མཁན། 177

འཁོར་གླ། 287

འཁོར་འགྲོས། 601

འཁོར་རྒྱ། 656

འཁོར་སོ། 594

འཁོར་ཆུང་། 139

འཁོར་རྟེན། 90

འཁོར་ཐག་ངོ་སྤྲོད། 72

འཁོར་ཐག 243

འཁོར་མདའ་ཨ་མ། 198

འཁོར་མདའ་ཨ་མའི་སོ། 198

འཁོར་མདའ། 628

འཁོར་སྡེར། 609



820འཁོར་སྦྲེལ།

འཁོར་སྦྲེལ། 244

འཁོར་ཚད་གཞལ་ཆས། 678

འཁོར་ཚད། 601

འཁོར་འཚུབ། 207

འཁོར་བཞི་ཁ་སྒྱུར་མ། 305

འཁོར་རེས། 122

འཁོར་རེས། 601

འཁོར་ལམ་བརྙན་འཕྲིན། 161

འཁོར་ལམ། 501

འཁོར་ལམ། 501

འཁོར་ལམ། 501

འཁོར་ལམ། 599

འཁོར་ལོ། 770

འཁོར་གསུམ་སྦག་སྦག 728

འཁོར་གསུམ་མ། 727

འཁོལ་གནས། 108

འཁོལ་དཔྱད། 249

འཁོལ་དཔྱད། 249

འཁྱག་སམ། 309

འཁྱག་འབུར། 325

འཁྱག་ཚད་དམའ་བའི་བསྲེས་མ། 274

འཁྱགས་ཐུམ། 366

འཁྱགས་བརྡུང་ཡོ་ཆས། 366

འཁྱགས་པའི་དུས་རབས། 366

འཁྱགས་རོམ་གྱི་དུས་རབས། 366

འཁྱགས་རོམ་འདྲུ་དཔྱད། 366

འཁྱགས་ཤུ། 151

འཁྱགས་གཤོང་གྲུ་གཟིངས། 366

འཁྱམ་གྱེས་དགུ་འགྱུར་ལྕགས་རྡུལ། 486

འཁྱམ་གྱེས། 400

འཁྱར་བའི་འཛིན་ནུས། 668

འཁྱར་ལམ། 738

འཁྱིལ་བ། 574

འཁྱིལ་བའི་གློག་རྒྱུན། 251

འཁྱུག་འཕྲིན། 484

འཁྱུག་བྱང་། 298

འཁྱུག་བྲིས། 604

འཁྱུགའཁྱུག་ཡིག 205

འཁྱེར་རླབས། 137

འཁྱེར་ས། 137

འཁྱོག་འགུལ། 205

འཁྱོག་མདའ་འཇུག་སྣོད། 198

འཁྱོག་པོ། 185

འཁྱོག་འཕྲོ། 227

འཁྱོག་འཕྲོ། 575

འཁྱོག་བཤད། 236

འཁྱོར་འགྲོས་བྱིས་པ། 711

འཁྱོར་བ། 574

འཁྲབ་ཆ། 600

འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག 730

འཁྲབ་པ་ལྟར་གྱི། 661

འཁྲབ་མིང༌། 661
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འཁྲབ་གཞུང་། 614

འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་པ་པོ། 530

འཁྲབ་སློང་བ། 125

འཁྲི་ནད། 470

འཁྲི་བའི། 425

འཁྲི་ཤིང། 161

འཁྲིག་ཆོས། 627

འཁྲིག་པ། 316

འཁྲིག་པའི་བརྙས་བཅོས། 627

འཁྲིག་སྤྱོད་འགོ་ནད། 627

འཁྲིག་སྤྱོད་བྲན་གཡོག 627

འཁྲིག་སྤྱོད་བྲན་གཡོག 627

འཁྲིག་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་པ། 373

འཁྲིག་སྤྱོད། 627

འཁྲིག་སྦྱོར་མོས་ཕྱོགས། 627

འཁྲིག་ཚོར་མཐར་ཐུག་མྱོང་བ། 503

འཁྲིག་ཚོར་མཐར་ཐུག 503

འཁྲིག་སླུ་བྱེད་པ། 619

འཁྲིད་སྐུད། 722

འཁྲིད་ལམ། 722

འཁྲིལ་ཤིང། 425

འཁྲུ་སྐྱུག 153

འཁྲུ་སྨན། 418

འཁྲུག་རྡུལ། 277

འཁྲུག་གནས་གློག་རྡུལ། 277

འཁྲུག་གནས། 277

འཁྲུག་འཛིང་། 603

འཁྲུག་ལེན་མ་ལག 674

འཁྲུག་ལེན། 628

འཁྲུད་འཁོར། 765

འཁྲུད་བཤལ། 401

འཁྲུལ་བྲལ། 10

འཁྲུལ་རློམ། 216

འཁྲོལ་ཆ། 58

འཁྲོལ་མཆན། 758

༼ག༽

ག་བུར་ཤིང༌། 130

གཱ་མའི་འོད་ཟེར་འབར་གས། 314

ག་ལེར་ཕེབས། 287

གག་པ། 228

གང་བུ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་། 422

གང་ཟག་ལ་ལྟོས་པའི་གེགས། 578

གངས་ཕྱིད། 310

གངས་འཚུབ། 642

གངས་གཤོལ། 642

གན་རྒྱ་ཟུང་འཇོག 245

གན་རྒྱ། 109

གན་རྒྱ། 186

གན་བདག 533

གན་འཛིན་ཐེབས་རྩ། 109

གན་འཛིན། 109

གབ་དྲོད། 416



822གབ་བྱོལ་བ།

གབ་བྱོལ་བ། 3

གབ་རེས་ཡིབ་རེས། 348

གབ་ས། 348

གར་སྟེགས་ཀྱི་ཁྱད་ནུས། 660

གར་ཡོད། 770

གལ་ཆེའི་མི་སྣ། 96

གལ་གནད་ཆེ་གྲས། 349

གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་། 545

གལ་གནད་མེད་པའི། 370

གས་ཐོར་ཆེན་མོ། 95

གས་ཐོར། 296

གས་རུང་རྒྱུ་རྫས། 296

གས་ཤུལ་ལོ་རྩིས། 296

གུ་གུ་ས་འཛིན། 239

གུ་གུལ་ཤིང༌། 336

གུ་ཡངས་པོ། 417

གུ་ཡངས་སྤྱི་ཚོགས། 499

གུ་ཡངས་སྲིད་ཇུས། 322

གུ་ཡངས་གསར་མའི་རིང་ལུགས། 481

གུ་ཡངས། 423

གུ་ཡངས། 578

གུ་བཤང༌། 8

གུ་བཤང་བྱེད་པ། 8

གུག་རྟགས། 113

གུག་འཚམ། 205

གུག་ལམ། 508

གུག་སོག 309

གུང་ལ་ཕུགལ་སེར། 137

གུང་སེང༌། 749

གུན་ཚབ་སྤྲོད་ལེན། 379

གུན་ཚབ། 379

གུན་གསབ། 173

གུར་གུམ། 606

གུས་མིང༌། 710

གུས་བརྩི་མེད་པ། 235

གུས་ཚུལ་མེད་པའི། 375

གུས་སྲོལ། 274

གེགས་བྱེད་པ། 626

གེགས། 264

གོ་སྐབས་རིང་ལུགས། 500

གོ་སྐབས། 500

གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན། 503

གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ། 502

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང༌། 503

གོ་སྙོད། 134

གོ་རྟོགས། 58

གོ་སྟོབས། 174

གོ་དོན་བཀྲལ་བ། 183

གོ་དོན་ཉམས་ཟད། 161

གོ་དོན་གཉིས་ལྡན། 242

གོ་དོན་གཉིས་ལྡན། 271

གོ་དོན་རྟོགས་པ། 58



823 གོང་མའི་ལས་འགན།

གོ་དོན་མ་ངེས་པའི། 271

གོ་དོན་མང་བའི། 39

གོ་དོན་མེད་པ། 488

གོ་བདེར་འགྲེལ་བ། 218

གོ་ལྡོག་སྟེ། 756

གོ་ལྡོག་ནུས་པ། 23

གོ་ལྡོག་སྦྲུམ་གནས། 250

གོ་ལྡོག་རྩིས་ཐབས། 399

གོ་ནོར། 465

གོ་གནས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ། 577

གོ་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི། 276

གོ་གནས་ཉོ་ཚོང་། 87

གོ་གནས་འདོར་བ། 1

གོ་གནས་འཛིན་པ། 495

གོ་བ། 174

གོ་བ། 176

གོ་མི་བདེར་འགྲེལ་བ། 476

གོ་མིང༌། 221

གོ་མིང་བྱིན་པ། 221

གོ་མཚོན་བཀག་སྡོམ། 230

གོ་མཚོན་ཅན་གྱི་བར་ཞུགས། 63

གོ་མཚོན་ཅན། 63

གོ་མཚོན་སྟངས་འཛིན། 63

གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི། 63

གོ་མཚོན་བང་འགྲན། 63

གོ་མཚོན། 63

གོ་མཚོན། 767

གོ་མཛོད། 64

གོ་ཡུ། 94

གོ་རིམ་ལྡན་པའི། 677

གོ་ལ་གཅིག་གྱུར། 323

གོ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་དྲ་བ། 777

གོ་ལ། 501

གོ་ལ། 656

གོ་ལག་འཇོག་གནས། 263

གོ་ལག 63

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བ། 323

གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག 77

གོ་ས། 650

གོ་གསར་འཁོད་པ། 8

གོང་ཁམས། 239

གོང་འཁོད། 3

གོང་དུ་འདེགས་པ། 747

གོང་ཕོགས། 327

གོང་འཕེལ་དཔྱད་ཞིབ། 304

གོང་བ་སྔོན་པོའ་ིལས་ཀ 106

གོང་བུ་གཅིག་གྱུར། 392

གོང་འབུལ། 669

གོང་མའི་དབང་ཚད། 350

གོང་མའི་རིང་ལུགས་པ། 372

གོང་མའི་རིང་ལུགས། 372

གོང་མའི་ལས་འགན། 350
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གོང་མའི། 372

གོང་སྨོས། 3

གོང་ཚད་སྟངས་འཛིན། 543

གོང་ཚད་འཕར་རྒྱག 386

གོང་ཚད། 562

གོང་འཛིན་སྐད་པར། 416

གོང་འཛིན་ཁ་པར། 416

གོང་ཞུ་བྱེད་པ། 56

གོང་ཞུའི་ཁྲིམས་ཁང་། 56

གོང་འོག་འབྲེལ་ལམ། 755

གོང་རན་པོ། 286

གོང་རིམ་གྱི། 672

གོང་རིམ་ལ་མི་བརྩི་བ། 391

གོང་རིམ། 350

གོང་གསལ། 3

གོད་ཆག 719

གོམས་འདྲིས། 503

གོམས་སྲོལ། 748

གོར་ནད། 597

གོས་བཀྲུ་ཁང་། 417

གོས་སམ། 764

གོས་ཧྲུལ་སྒྲུག་མཁན། 566

གྱ་གྱུ་ཅན། 233

གྱ་གྱུའི་སྤྱོད་ཚུལ། 233

གྱང་སྦྱར། 149

གྱང་གཤམ་པང་གཅལ། 763

གྱར་ནུས། 668

གྱེན་ཟུར། 46

གྱེན་ལང་བཀོད་རིས། 352

གྱེན་ལངས། 747

གྱེན་ལོགགྱེན་ལངས། 572

གྱེན་བསླངས་ཡིག་སྣོད། 755

གྱེས་གྲམས་པར་ལེན། 227

གྱེས་འཐོར་རིམ་པ། 610

གྱེས་རྡུལ་བརྗེ་བསྒྱུར། 400

གྱེས་རྡུལ། 400

གྱེས་པའི་ཟུར་ཁུག 237

གྱོང་གུད་གཏོང་བ། 371

གྱོང་པོ། 596

གྱོད་ཉིས་འཛུགས། 242

གྱོད་རྩ། 141

གྱོད་ཞིབ་ར་བ། 238

གྱོན་གོས། 764

གྱོས་པོ། 288

གྱོས་མོ། 471

གྲགས་ཅན། 536

གྲགས་ཅན། 599

གྲགས་ཆུང་བ། 435

གྲགས་ཆུང་བའི། 435

གྲགས་ཆེ་བ། 349

གྲགས་ཆེ་བའི། 349

གྲགས་འདོད་དབང་འཛིན། 709
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གྲགས་པ། 586

གྲགས་སྲུང་ནང་དམེ། 356

གྲང་གློགརླུང་སྙོམ། 31

གྲང་དམག 166

གྲང་འཛགས། 424

གྲང་ཤུམ། 151

གྲང་བསིལ་གཏོང་བྱེད། 189

གྲངས་གླ། 526

གྲངས་བཅད། 562

གྲངས་ཆ་རྐྱང་པ། 743

གྲངས་ཆ་ལྟར་སྣང་། 374

གྲངས་ཆ་སྦྲགས་མ། 465

གྲངས་ཆ་ཡང་དག 551

གྲངས་ཆ། 305

གྲངས་ཉུང༌། 464

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། 464

གྲངས་ཉུང་སྲིད་གཞུང་། 464

གྲངས་གཉེར། 612

གྲངས་ཐིག 491

གྲངས་གནས། 227

གྲངས་པང་། 612

གྲངས་མང་སྲིད་གཞུང་། 443

གྲངས་ཚད་ལོངས་པའི། 562

གྲངས་ཚབ་རྣམ་འགྱུར། 431

གྲངས་མཛོད། 209

གྲངས་འཛིན་ཆུ་ཚོད། 227

གྲངས་འཛིན་བརྙན་སྡེར། 227

གྲངས་འཛིན་པར་ཆས། 227

གྲངས་འཛིན་མཚེ་མ། 227

གྲམ་གླིང་། 32

གྲམ་པ། 234

གྲལ་སང༌། 491

གྲལ་རྨྱང༌། 508

གྲལ་རིམ་འགལ་ཟླ། 159

གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད། 159

གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད། 159

གྲལ་རིམ་འདུ་ཤེས། 159

གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས། 549

གྲལ་རིམ་འོག་མ། 435

གྲིབ་སྐྱོན། 55

གྲུ་ཀ 545

གྲུ་ཁའི་འབབ་སྟེགས་ཀྱི་གླ། 561

གྲུ་ཁྱམས་ཁང་བུ། 212

གྲུ་ཆར། 244

གྲུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན། 628

(གྲུ་དང་མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་)སེར་ཁང༌། 664

གྲུ་ནར་གཟུགས་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། 674

གྲུ་ནར་གཟུགས། 203

གྲུ་ཚོགས། 62

གྲུ་བཞི་ཁ་འཁྱོག་དབྱིབས་ཅན། 595

གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མའི་རྒྱ་ཁྱོན། 62

གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིརྒྱ་ཁྱོན། 61
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གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དོས་ཁང༌། 122

གྲུ་གཟིངས་བཟོ་ས། 628

གྲུང་ལྡན་དགུ་ཚིགས་ལྟེ་ཉིང༌། 15

གྲུང་བྱེད་ནུས་པ། 15

གྲུབ་ཆ། 174

གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག 700

གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཐོ། 549

གྲུབ་འབྲས། 11

གྲུབ་འབྲས། 504

གྲུབ་རྫས། 467

གྲུམ་བུ། 594

གྲུམ་བུ། 64

གྲུའི་ཁྱོག་ཚད། 123

གྲུའི་རྒྱབ་མཐའ། 27

གྲུའི་རྟོད་ཐག 659

གྲུའི་ནད་གསོ་ཁང༌། 631

གྲུའི་འབབ་སྟེགས། 561

གྲུའི་འབབ་སྟེགས། 770

གྲུའི་སྨན་ཁང༌། 631

གྲེ་ལྕེའི་དབང་རྩ། 323

གྲེ་འདོགས་ཁ་པར། 416

གྲེ་དཔྱད་ཆེ་ཤེལ། 416

གྲེ་རྨེན་སྐུལ་རྒྱུ། 706

གྲེ་རྨེན་འཕེལ་ནད། 364

གྲེ་རྨེན་ཟད་སྐྱོན། 366

གྲེས་མ། 401

གྲོ་མ། 635

གྲོ་མ། 714

གྲོ་བཞིན། 36

གྲོ། 770

གྲོག་མ་དཀར་པོ། 693

གྲོག་ཤིང་གི་རིགས། 121

གྲོགས་མེད། 738

གྲོགས་ཟུར། 173

གྲོགས། 309

གྲོང་ཁྱེར་རྐང་འཁོར། 157

གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ།ི 460

གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བ། 747

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་འཁོར། 157

གྲོང་ཁྱེར། 157

གྲོང་གླིང༌། 104

གྲོང་མཐའ། 670

གྲོང་མཐའི་ལྷ་ཡུལ། 669

གྲོང་རྡལ། 716

གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི། 474

གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས། 474

གྲོང་སྡེ། 167

གྲོང་སྡེའི་རྒན་པོ། 157

གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ། 453

གྲོང་སྡེའི་བཞུགས་མོལ། 716

གྲོང་གསེབ་ཀྱི། 604

གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མི། 196



827 གླས་ཉར་བྱེད་པ།

གྲོང་གསེབ་ལ་དགའ་ཞེན། 604

གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ། 196

གྲོད་སྐྱི། 519

གྲོད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 519

གྲོད་འཚོང༌། 658

གྲོན་དངུལ་སྤྲོད་པ། 215

གྲོན་དངུལ། 505

གྲོན་ཆུང་གི། 250

གྲོན་ཟད། 72

གྲོལ་བའི་མྱུར་ཚད། 272

གྲོས་ཆོད། 588

གྲོས་འཆར། 551

གྲོས་མཐུན་གྱིས་སྦྲེལ་བའི། 35

གྲོས་མཐུན། 187

གྲོས་མཐུན། 29

གྲོས་བྱེད་པ། 178

གྲོས་མོལ། 224

གྲོས་མོལ། 481

གྲོས་གཞི། 27

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་མཁས་པ། 510

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། 510

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི། 744

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི། 511

གྲོས་ཚོགས་རྐྱང་ལྡན་གྱི། 742

གྲོས་ཚོགས་གོང་མ། 747

གྲོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྲིད་གཞུང༌། 95

གྲོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན། 95

གྲོས་ཚོགས་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང༌། 406

གྲོས་ཚོགས་འོག་མ། 359

གྲོས་ཚོགས་འོག་མ། 435

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ། 651

གྲོས་ཚོགས། 510

གླ་འཁོར། 685

གླ་ཆ། 581

གླ་ཆོག་འབུད་ཆོག 351

གླ་འཐུས་ཆོག་མཆན། 776

གླ་ཕོགས་གྲོས་མཐུན། 763

གླ་ཕོགས་འགྲོ་སྟངས། 763

གླ་ཕོགས་སྒྲིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས། 763

གླ་ཕོགས་ཅན། 763

གླ་ཕོགས་ཐོབ་གཞུང༌། 763

གླ་ཕོགས་སྡོམ་གྲོན། 514

གླ་ཕོགས་བར་ཁྱད། 763

གླ་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང༌། 762

གླ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས། 763

གླ་ཕོགས། 762

གླ་འབབ། 762

གླ་འབེབས་ཆུ་ཚོད། 97

གླང་གི་ཁྱིམ། 684

གླང་ཆེན་ཚེར་མ། 27

གླལ་བ། 778

གླས་ཉར་བྱེད་པ། 591
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གླས་ས། 583

གླིང་སྐོར་གཞུང་ལམ། 597

གླིང་ཤུན། 391

གླུ་སྟོན། 648

གླུ་དབྱངས་དགའ་སྟོན། 648

གླེང་བརྗོད། 540

གླེང་མེད་ཀྱི། 741

གླེང་མོལ་མཁས་པོ། 188

གླེང་མོལ་གྱི་གཞི། 187

གླེང་མོལ་ཚོང་ལས། 187

གླེང་མོལ། 187

གླེང་མོལ། 188

གླེང་སློང་བཀག་རྒྱ། 313

གླེན་ལྐུགས། 245

གླེན་པ། 32

གློ་ཁྲགགློ་རྡོལ། 120

གློ་ཆུ། 557

གློ་རྡོལ། 338

གློ་ནག་གི་ནད། 102

གློ་ནད། 81

གློ་བ། 437

གློ་བའི་ཆུ་ཟགས། 557

གློ་བའི་གཉན་ཚད། 532

གློ་བུར་ཁྱབ་གདལ། 504

(གློ་བུར་གྱི་)རྒོལ་རྡུང་། 566

གློ་བུར་དགོས་དངུལ། 185

གློ་བུར་རྟོག་ཞིབ། 658

གློ་བུར་བྲོས་བྱོལ་བྱེད་པ། 212

གློ་བུར་འབར་གས། 124

གློ་བུར་མི་གསོད། 66

གློ་བུར་བཙན་འཛུལ། 379

གློ་ཚད་གཉན་སྲིན། 360

གློ་ཚད། 532

གློ་ཡུ། 717

གློ་ཡུའི་གཉན་ཚད། 120

གློ་ཡུའི་མར་སྣེའི་གཉན་ཁ། 120

གློ་ཡུའི་རྩ་འདབ་ཀྱི་གཉན་ཁ། 120

གློ་ཡུའི་ཟ་འཕྲུག 126

གློ་ཡུའི་ཡལ་འདབ། 120

གློ་ལུ་བ། 94

གློ། 91

གློག་བཀོལ་བརྒྱུད་གཏོང་། 257

གློག་སྐས། 271

གློག་སྐེམ། 254

གློག་ཁབ་ཀྱིས་སེལ་ཐབས། 255

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་འགྱེད། 256

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ར། 256

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ། 256

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཐབ་སྦྱོར། 256

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་རླབས། 256

གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། 256

གློག་ཁུག 227
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གློག་ཁུར། 253

གློག་འཁོར་རིག་པ། 657

གློག་འཁྲིད་གཤེར་རྫས། 255

གློག་གི་རྐུབ་བཀྱག 358

གློག་གི་རྐུབ་སྟེགས། 253

གློག་གི་རྐུབ་སྟེགས། 538

གློག་གི་ཁྱབ་རའི་བརྡ་ཐིག 254

གློག་གི་སེའུ་ཁུང་། 254

གློག་གི་འདར་བཅོས། 255

གློག་གི་ནུས་ཚད། 254

གློག་གི་མ་ལག 254

གློག་གི་མོ་གཤིས། 257

གློག་གི་རྩབ་ཕུར། 531

གློག་གི་ཤུགས་ཚད། 761

གློག་འགུལ་ཤུགས་རིག 255

གློག་རྒྱུ་ཞན་རྫས་སོར་གནས། 226

གློག་རྒྱུ་ཞན་རྫས། 225

གློག་རྒྱུན་སྒུལ་ཤུགས། 256

གློག་རྒྱུན་སྒྱུར་ཆས། 399

གློག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས། 314

གློག་རྒྱུན་བརྟན་ཆས། 594

གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད། 41

གློག་རྒྱུན། 205

གློག་རྒྱུན། 254

གློག་སོ། 675

གློག་སོའ་ིསྤྱི་སྒྲོམ། 675

གློག་སྒྱུར་ཡོ་ཆས། 188

གློག་སྒྱུར་ཡོ་ཆས། 721

གློག་གཅོད། 254

གློག་ཆད་པའི་དུས་ཡུན། 504

གློག་ཆས་མཉམ་ལས། 248

གློག་ཆས། 257

གློག་བརྙན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི། 610

གློག་བརྙན་དགའ་ཞེན་ཅན། 155

གློག་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར། 469

གློག་བརྙན་སྟེང་གིགཤམ་ཡིག 669

གློག་བརྙན་སྟོན་མཁན། 549

གློག་སྟོན་བརྙན་རིས། 539

གློག་ཐག 126

གློག་ཐབ། 254

གློག་དྲག་འཐབ་སྦྱོར། 253

གློག་མདངས། 255

གློག་འདོན་ཆུ་འཁོར། 733

གློག་རྡུལ་གྱི་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། 257

གློག་རྡུལ་ཉམས་པའི་གནོན་ཤུགས། 257

གློག་རྡུལ་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས། 676

གློག་རྡུལ་པར་ཆས། 257

གློག་རྡུལ་སྤྲིན་ཕུང༌། 256

གློག་རྡུལ་སྦུབས་སྣོད། 257

གློག་རྡུལ་རིག་པ། 257

གློག་རྡུལ་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 257

གློག་རྡུལ། 256
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གློག་བརྡ་སྐྲུན་ཆས། 633

གློག་བརྡ། 380

གློག་བརྡ། 633

གློག་བརྡར་སྒྱུར་བྱེད། 723

གློག་ནུས་ཁྱབ་ར། 254

གློག་ནུས། 254

གློག་གནོན་ཤུགས་འབྱུང་འབྲས། 526

གློག་སྣེ་ཟུང་ལྡན། 228

གློག་སྣེ། 255

གློག་པར། 777

གློག་འཕྱུར། 323

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། 259

གློག་འཕྲུལ་བརྒྱུད་ལམ། 257

གློག་འཕྲུལ། 254

གློག་འབྱེད་གློག་རྫས། 255

གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང༌། 256

གློག་འབྱེད། 255

གློག་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར། 255

གློག་མི་ཊར། 254

གློག་མྱུར་གསོག་ཆས། 288

གློག་གཞུ། 253

གློག་སྨྱུག 696

གློག་རྩི། 258

གློག་ཚོང་། 248

གློག་འཛིན་འགོག་ཚད། 132

གློག་འཛིན་ཡོ་ཆས། 132

གློག་འཛིན། 248

གློག་རྫས་གསོག་ཆས། 89

གློག་རྫས། 89

གློག་ཞན་གཅིག་གྱུར། 258

གློག་ཞན་འཐབ་སྦྱོར། 254

གློག་བཞོན། 124

གློག་ཟུངས་ཉར་ཚགས། 181

གློག་ཟུངས་སྟུག་ཚད། 148

གློག་ཟུངས་དཔྱད་ཆས། 258

གློག་ཟུངས། 253

གློག་ཡན། 629

གློག་ལམ། 253

གློག་ལས་འགོ་པ། 313

གློག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས། 256

གློག་གསོག་ཆས། 89

གློག་གསོད་གཏོང་བ། 255

གློག 254

གེ་ལི་ཡམ། 314

གོལྥ། 324

དགའ་མཁན། 287

དགའ་ཉེ་སྤུན་གྲོགས། 412

དགའ་སྣང་གི། 406

དགང་པ། 83

དགག་ཕྱོགས་ཐེ་ཞུགས། 222

དགག་བྱ་ཅན། 590

དགག་བྱ་བྱེད་པ། 394
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དགག་བྱ་མེད་པའི། 744

དགག་བྱ་ཡོད་པའི་གང་ཟག 520

དགག་བྱའི་དབང་ཆ། 756

དགའ་མོས་ཆེ་བའི། 536

དགའ་བསུའི་སྒྲ་འཇལ་ཆས། 56

དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒྲ། 505

དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒྲ། 56

དགུ་མཐའ། 677

དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ། 313

དགུ་ཚིགས་ཚོམ་བུ། 163

དགུ་ཚིགས་འོད་ཀོར། 313

དགུང་སྔོན་གྱི་དབྱིངས། 779

དགུན་ཉལ། 348

དགུན་ཉི་ལྡོག 773

དགེ་སྐྱོན། 552

དགེ་བའི། 74

དགེ་རྩ། 148

དགེ་མཚན་ལྡན་པའི། 183

དགེ་མཚན། 22

དགེ་ཞིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ། 359

དགོངས་པ་དྭངས་པ། 177

དགོངས་པ་རང་ཞུ། 4

དགོངས་སེལ། 55

དགོད་བྲོ་སློང་མཁན། 362

དགོད་བྲོའ་ིལད་ཟློས། 511

དགོན་སྡེའི་བཅའ་ཡིག 132

དགོས་ཁྲ། 586

དགོས་མཁོ་མཉམ་སྡེབ། 394

དགོས་མཁོ་སྦྱོར་བ། 8

དགོས་མཁོ་གསལ་སྒྲོག 395

དགོས་མཁོ། 586

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན། 636

དགོས་གོང་། 66

དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 586

དགོས་ངེས་ཀྱི། 272

དགོས་ངེས་གྲངས་ཚད། 562

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། 481

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། 636

དགོས་ངེས་ཚང་རྐྱེན། 480

དགོས་དངུལ་འདུ་འགོད། 92

དགོས་འདུན། 586

དགོས་མེད་འགྲོ་གྲོན། 283

དགྲ་ཟླ། 300

དགྲ་ཡ། 22

དགྲ་ལན། 585

དགྲ། 300

བགམ་རྒྱུགས། 697

བགམ་དོང༌། 696

བགམ་ཟས། 696

བགོ་འགྲེམས་སྤོར་ཆས། 236

བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པོ། 236

བགོ་འགྲེམས། 236
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བགོ་འགྲེམས། 35

བགོ་བ། 237

བགོ་བྱ། 237

བགོ་ཡུལ། 35

བགོ་རུང་། 237

བགོ་བཤའ། 35

བགོ་བཤའ། 57

བགོད་གྲངས་ཐབས་ལམ། 285

བགོད་གྲངས་སྡོང་འགྲེམས། 285

བགོད་གྲངས། 285

བགོད་ཐུར། 237

བགོད་བྱེད། 237

བགོས་ཐོབ། 562

བགྲེས་མཐོང༌། 261

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ། 623

བགྲོད་དཀའ་བའི། 376

མགར་ཁང༌། 641

མགར་བ། 103

མགར་བ། 641

མགུ་གཏམ་པ། 216

མགུ་གཏམ་ཤོད་པ། 216

མགོ་ཁྲལ། 133

མགོ་ཁྲལ། 343

མགོ་མཁྲེགས་པོ། 16

མགོ་མཁྲེགས་པོ། 341

མགོ་མཁྲེགས། 225

མགོ་འཁོར། 755

མགོ་སྒུར་བ། 779

མགོ་ཆུ། 40

མགོ་ཆུ། 81

མགོ་ཆུའི་ཕྱི་ཤུན་ཟེ་སྤུ། 153

མགོ་ཆུའི་ཕྱི་ཤུན། 153

མགོ་ཆུའི་ཤུན་པ། 40

མགོ་སྙེ། 343

མགོ་བཏགས་རྩིས་འབུལ། 133

མགོ་བཏགས་ཞུ་བ། 674

མགོ་རྟིང་ལོག་པ། 714

མགོ་རྟིང་སློག་པ། 714

མགོ་འདོན། 514

མགོ་ལྡོག་གཏོར་དབྱིབས། 399

མགོ་བོ། 342

མགོ་གཟེར། 144

མགོ། 503

མགྱོགས་འགོགགནམ་གྲུའི་བང་འགོག 655

མགྱོགས་ཐལ་པར་ཆས། 655

མགྱོགས་མཐའ། 655

མགྱོགས་མཐེབ། 410

མགྱོགས་མཐེབ། 655

མགྱོགས་པོ། 655

མགྱོགས་བྲིས། 630

མགྱོགས་སྦྲག་ཞབས་ཞུ། 282

མགྱོགས་སྦྲག 282



833 འགག་མཚམས།

མགྱོགས་ཚད་འཇལ་ཆས། 655

མགྱོགས་ཚད་སྟངས་འཛིན། 202

མགྱོགས་ཚད་ས་ཁུལ། 655

མགྱོགས་ཚད། 655

མགྱོགས་ཟས། 288

མགྱོགས་ཡིག་ལྕགས་པར། 666

མགྱོགས་ལམ། 630

མགྱོགས་ལམ། 705

མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ། 280

མགྲིན་ཚབ་པ། 658

མགྲོན་ཁང༌། 336

མགྲོན་དེབ། 759

འགན་ཁུར། 424

འགན་ཁུར། 50

འགན་ཁུར། 589

འགན་ཁོངས། 764

འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི། 9

འགན་འཁྲི། 424

འགན་འཁྲི། 493

འགན་འཁྲི། 589

འགན་འཁྲི། 9

འགན་འཁྲིའི་སྲིད་གཞུང་། 589

འགག་སོ། 149

འགན་བཅོལ་དངུལ་འབབ། 392

འགན་བཅོལ་དངུལ་འབབ། 541

འགན་བཅོལ་ཅན། 392

འགན་བཅོལ་རྟོག་ཞིབ་པ། 392

འགན་བཅོལ་བྱེད་མཁན། 533

འགན་བཅོལ་བྱེད་པ། 392

འགན་བཅོལ་ཞིབ་དཔྱོད་པ། 392

འགན་བཅོལ་ཡིག་ཆ། 533

འགན་བཅོལ་ལེན་མཁན། 392

འགན་བཅོལ། 391

འགན་ལྕི་པོ། 498

འགངས་ཆེ་བའི་དཔྱད་པ། 12

འགལ་བརྗོད། 186

འགལ་མཉམ། 53

འགག་དོག་ས། 112

འགལ་འདུ། 53

འགལ་འདུའི་སེམས་ཚོར། 39

འགན་གནས་ལེན་པ། 7

འགལ་སྣང༌། 509

འགན་ཕོག་པའི། 425

འགལ་ཕྱོགས། 53

འགལ་བ། 186

འགལ་བ། 387

འགན་དབང་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ། 223

འགན་དབང་བརྒྱུད་སྤྲོད། 223

འགན་མེད་ཁེ་ཕན། 636

འགའ་ཙམ་གྱི། 494

འགན་གཙང་ལེན་མི། 186

འགག་མཚམས། 116



834འགན་འཛིན་སྨན་ཞབས།

འགན་འཛིན་སྨན་ཞབས། 148

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། 325

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། 326

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། 445

འགལ་འཛོལ་བྱེད་པོ། 496

འགལ་འཛོལ། 496

འགལ་ཟླ་བརྗོད་པ། 186

འགལ་ཟླ། 186

འགལ་ཟླའི། 22

འགལ་གཟུགས་སྐྱེད་རྫས། 53

འགན་ལས་གྲོལ་བ། 5

འགན་ལེན་པ། 335

འགན་ལེན་བ། 679

འགན་ལེན། 335

འགན་ལེན། 68

འགན་ལེན། 765

འགན་སྲུང༌། 619

འགན་སྲུང་མ་འཇོག་རྩིས་པ། 15

འགན་སྲུང་མེད་པའི། 745

འགན་སྲུང་ཟུར་འཇོག 619

འགག 87

འགན། 132

འགན། 499

འགན། 589

འགུག་བརྡ། 157

འགུག་བྱེད། 686

འགུག་ལེན། 703

འགུལ་སྐྱོད་ཐུབ་པ། 472

འགུལ་སྐྱོད་རིག་པ། 411

འགུལ་ཁྱབ་སྦུག་ཕྲན། 411

འགུལ་ཁྲིའུ། 599

འགུལ་ལྟེ། 268

འགུལ་སྟབས་འཁྲུགས་ནད། 247

འགུལ་སྟབས་ནུས་པ། 411

འགུལ་ནུས་ཉམས་པ། 32

འགུལ་གནས་ནུས་པ། 454

འགུལ་དཔངས་སྙོམ་སྒྲིག 41

འགུལ་མེད་གདོས་ཚད། 590

འགུལ་ཚད། 467

འགུལ་རིས། 47

འགུལ་རླབས། 620

འགུལ་ཤུགས་རིག་པ། 247

འགེབས་པ། 260

འགེལ་བ། 373

འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་བབས། 419

འགོ་ཁྲིད་པ། 388

འགོ་ཁྲིད། 151

འགོ་མཆན། 343

འགོ་བརྗོད་ཆེན་མོ། 85

འགོ་བརྗོད། 343

འགོ་སྟོད་ནས། 2

འགོ་ཐིགའགོ་འཛུགས་སའི་ཐིག 613



835 འགྱིག་འཁོར་འགྱོག་རྟེན།

འགོ་པ་དམག་ཤེད་ཅན། 764

འགོ་པ། 151

འགོ་པ། 151

འགོ་ཕོགས། 388

འགོ་ཕྲེང་། 343

འགོ་བའི། 185

འགོ་བྱང་། 451

འགོ་འཛུགས་ཀྱི་གླ་ཕོགས། 664

འགོ་འཛུགས་པ། 417

འགོ་ཡིག་བསྡུས་མིང་། 14

འགོ་ཡིག 388

འགོ་ཤོག 710

འགོག་ཀྲབ། 115

འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། 112

འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། 540

འགོག་རྐྱེན། 112

འགོག་གི་ཉེན་གློག 115

འགོག་གི་མ་ལག 115

འགོག་གློག 115

འགོག་འགྱང་བྱེད་པ། 217

འགོག་ཐག 115

འགོག་དབང༌། 756

འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག 560

འགོག་འབུར། 655

འགོག་འབོལ། 115

འགོག་སྦུབས། 115

འགོག་སྨན། 750

འགོག་བཙིར། 115

འགོག་མཚོན། 222

འགོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས། 53

འགོག་ཟོམ། 115

འགོག་ལེབ། 114

འགོག་ཤན། 115

འགོག་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས། 384

འགོག་ཤུགས་ལྟོས་སྒྲོམ། 384

འགོག་ཤུགས་དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས། 588

འགོག་ཤུགས་གདོས་ཚད། 384

འགོག་ཤུགས་སྤོར་ཆས། 114

འགོག་ཤུགས་ཟུར་བཀག 383

འགོག་ཤུགས་རང་གཤིས། 383

འགོག་ཤུགས། 588

འགོག་སེལ་གཅུས་སྐམ། 494

འགོག་སྲུང༌། 214

འགོག་སྲུང་མི་ཐུབ་པའི། 746

འགོག་ལྷམ། 115

འགོག 114

འགོད་པ། 183

འགོར་འགྱངས། 228

འགོས་ཉེན་ཅན། 185

འགྱངས་ཆད། 218

འགྱངས་པ། 215

འགྱིག་འཁོར་འགྱོག་རྟེན། 709



836འགྱིག་འཁོར།

འགྱིག་འཁོར། 736

འགྱིག་ཐམ། 602

འགྱིག་ཚིའི་གཤག་བཅོས། 530

འགྱིག་ཞོ། 417

འགྱིག་ཤུབས། 177

འགྱུར་དཀའི་ཁར་དབང༌། 297

འགྱུར་སྐར། 752

འགྱུར་སྐྱེན་པའི། 133

འགྱུར་འགོག་མ་ལག 384

འགྱུར་འགྲོས། 726

འགྱུར་ཆ། 752

འགྱུར་རྟེན། 248

འགྱུར་རྡོ། 304

འགྱུར་རྡོའ་ིདཔྱད་རིག 507

འགྱུར་རྡོའ་ིབུད་རྫས། 304

འགྱུར་ལྡོག 188

འགྱུར་ལྡོག 36

འགྱུར་ལྡོག 475

འགྱུར་བ། 188

འགྱུར་མེད། 742

འགྱུར་ཚད་རིག་པ། 411

འགྱུར་མཚམས། 116

འགྱུར་རྫས། 570

འགྱུར། 754

འགྱེད་འཕྲོ་འགོག་སྲུང་གི། 565

འགྱེད་འཕྲོ་འཇལ་ཆས། 14

འགྱེད་འཕྲོ་མི་ཊར། 14

འགྱེད་འཕྲོ་རླབས་མཉམ། 165

འགྱེད་འཕྲོ། 564

འགྱེད་འཕྲོའ་ིཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག 560

འགྱེད་འཕྲོའ་ིསྐྱེལ་འདྲེན། 564

འགྱེད་འཕྲོའ་ིའགྱུར་ཤུགས། 564

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརྒྱང་ཤེལ། 565

འགྱེད་འཕྲོའ་ིཆ་ཉིང༌། 565

འགྱེད་འཕྲོའ་ིགདོང་ཐུག 564

འགྱེད་འཕྲོའ་ིནུས་པ། 563

འགྱེད་འཕྲོའ་ིདབྱེ་ཐབས། 565

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན། 565

འགྱེད་འཕྲོའ་ིརིམ་པ། 564

འགྱེད་འཕྲོས་འཕྲལ་ཐབས། 565

འགྱེད་སྦུབས། 231

འགྱེལ་བ། 714

འགྱོག་རྟེན། 403

འགྱོག་སྟེགས། 403

འགྱོག་འབེབ། 427

འགྱོད་སྨོན། 14

འགྱོད་སེམས་མེད་པའི། 372

འགྲན་འཁོར། 563

འགྲན་བསྡུར་གྱི། 173

འགྲན་ཞུགས་པ། 185

འགྲན་ཡ། 500

འགྲམ་སོ། 470
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འགྲིག་འཇགས། 626

འགྲིམ་འགྲུལ་ངོ་ཚབ་ཁང༌། 724

འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་བཅོལ། 724

འགྲིམ་འགྲུལ་དོག་པོ། 345

འགྲིམ་འགྲུལ་ཡངས་པོ། 427

འགྲིམ་འགྲུལ། 718

འགྲུབ་བྱའི་ལམ་སྟོན། 693

འགྲུལ་ཁང༌། 590

འགྲུལ་འཁྱེར་ཁ་པར། 466

འགྲུལ་གླ། 287

འགྲུལ་སམ། 670

འགྲུལ་འཇལ་ཨོ་ཊོ་མི་ཊར། 728

འགྲུལ་ཐེངས༌། 728

འགྲུལ་དེབ། 433

འགྲུལ་ནད། 724

འགྲུལ་པ། 512

འགྲུལ་པའི་ཅེག་འཛིན། 725

འགྲུལ་མི། 512

འགྲུལ་ཚོ། 134

འགྲུལ་ཡིགའགྲུལ་འཆར། 403

འགྲུལ་ལམ་གློག་བརྡ། 719

འགྲུལ་ལམ་འཚང་འགག 719

འགྲུལ་བཤད། 725

འགྲེམ་ཡིག 508

འགྲེམས་སྟོན་ཁང༌། 474

འགྲེམས་སྟོན་དངོས་པོ། 279

འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་པ། 279

འགྲེམས་སྟོན་རིག་པ། 474

འགྲེམས་སྟོན། 279

འགྲེམས་སྤྲོད་བྱེད་པ། 231

འགྲེམས་བྱེད། 659

འགྲེམས་འབོར། 156

འགྲེམས་ཡིག 340

འགྲེམས་ཤོག་རིའུ་མིག 659

འགྲེམས་ཤོག 339

འགྲེམས་ཤོག 419

འགྲེལ་བརྗོད་པ། 169

འགྲེལ་བ། 169

འགྲེལ་ཚུལ། 754

འགྲེལ་རུང་བའི། 9

འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པོ། 281

འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཐུབ་པ། 26

འགྲོ་གྲོན་ཚད་གཞི། 662

འགྲོ་གྲོན། 231

འགྲོ་གྲོན། 280

འགྲོ་གླ་རྐྱང་པ། 636

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། 361

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས། 360

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས། 446

འགྲོ་ལུགས། 274

འགྲོགས་བདེ་པོ། 40

འགྲོལ་ཐག 597
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འགྲོལ་ཐོབ། 648

འགྲོས་མ། 730

འགྲོས། 514

འགྲོས། 668

རྒ་བ། 28

རྒན་གྲས། 624

རྒན་དྲུང་། 624

རྒན་པོ་བྱིས་སྣང༌། 616

རྒན་པོ། 33

རྒན་པོའ་ིལམ་ལུགས། 321

རྒན་ཕོགས་ཅན་གྱི་རྒན་ཡོལ་གཏོང་བ། 672

རྒན་གཞོན་གོ་རིམ། 624

རྒན་ཚད་ལོངས་པ། 21

རྒན་རབས། 624

རྒས་བཅོས། 321

རྒས་པ་གསོ་ཐབས། 321

རྒས་ཕོགས་ཐོབ་མི། 517

རྒས་ཕོགས་པ། 517

རྒས་ཕོགས། 517

རྒས་བབས། 99

རྒས་མིག 542

རྒས་ཡོལ་ལོ་ཚད། 592

རྒུད་སྐྱོབ། 579

རྒུད་རྫས། 215

རྒུད་རླངས། 215

རྒུན་ཆང་། 773

རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ། 566

རྒོད་དྭགས། 772

རྒོལ་རྡུང་བྱེད་པ། 67

རྒོལ་ལན། 195

རྒྱ་སྐྱེད་པ། 282

རྒྱ་སྐྱེད། 280

རྒྱ་ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ། 450

རྒྱ་ཁྱབ་དྲྭ་ལམ། 772

རྒྱ་ཁྱབ་ནད་ཡམས། 508

རྒྱ་ཁྱབ་གནམ་གཤིས། 439

རྒྱ་ཁྱབ་པར་ལེན། 197

རྒྱ་ཁྱབ་འཕྲིན་སྤེལ། 450

རྒྱ་ཁྱབ། 758

རྒྱ་ཁྱོན། 61

རྒྱ་སྒྱུར། 636

རྒྱ་ལྕམ། 444

རྒྱ་དར་ནང་མཐའ། 526

རྒྱ་དར་ཕྱི་མ། 246

རྒྱ་དར་བར་མ། 60

རྒྱ་དར་བར་མ། 60

རྒྱ་དར་བར་མའི་གཉན་ཚད། 60

རྒྱ་ནག་རིག་པ་བ། 637

རྒྱ་ནག་རིག་པ། 637

རྒྱ་སྤོས་དཀར་པོ། 771

རྒྱ་སྤོས། 170

རྒྱ་འབྲུམ། 151
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རྒྱ་མ། 82

རྒྱ་མེ། 573

རྒྱ་མེན། 474

རྒྱ་མཚལ་ཅོག་ལ། 155

རྒྱ་མཚོ་འཁྱོམ་རླབས། 732

རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཁ། 615

རྒྱ་མཚོའི་ངོས། 615

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྐྱར། 615

རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན། 614

རྒྱ་མཚོའི་རྩྭ་ཡན། 616

རྒྱ་གཟེབ། 566

རྒྱ་ལམ། 478

རྒྱ་ལམ། 76

རྒྱ་ཤོ། 435

རྒྱ་ཤོག 380

རྒྱ་སེ། 601

རྒྱ་སྲན་ལེབ་མོ། 119

རྒྱ་སྲུབས། 674

རྒྱང་བཀོལ་ཡོ་ཆས། 581

རྒྱང་བཀོལ། 581

རྒྱང་འཁུམ། 423

རྒྱང་འགུལ། 688

རྒྱང་རྒྱུག 448

རྒྱང་སྒྲིབ། 476

རྒྱང་གཏོང་ཁ་པར། 732

རྒྱང་རྟོགས། 688

རྒྱང་ཐག་རིང་བའི། 581

རྒྱང་སྣང་། 220

རྒྱང་འཕྲིན་ནང་ལས། 688

རྒྱང་འཕྲིན། 687

རྒྱང་འབུད། 84

རྒྱང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ། 687

རྒྱང་འབྲེལ་ཚོང་བསྒྲགས། 688

རྒྱང་སྦྱོང༌། 236

རྒྱང་འཛིན། 220

རྒྱང་ཤ་ལས་བྱེད། 666

རྒྱང་ཤེལ། 688

རྒྱང་སྲིང༌། 722

རྒྱང་སྲིང་འགྲོ་མུས། 498

རྒྱང་སྲིང་ལྕགས་པར། 688

རྒྱང་སྲིང་ལྕགས་པར། 689

རྒྱང་སྲིང་དག་བཤེར། 30

རྒྱང་སྲིང་འཕྲིན་ཡིག 689

རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ། 119

རྒྱང་སྲིང་ཡོ་ཆས། 723

རྒྱང་སྲིང་ཤུགས་ཚད། 84

རྒྱངས་ཕོགས། 386

རྒྱན་ཆ་བཟོ་ཚོང་བ། 404

རྒྱན་གཉེར། 110

རྒྱན་བུམ་ཆེན་མོ། 403

རྒྱན་རྩེད་ཁང་། 139

རྒྱན་འཛུགས། 94
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རྒྱན་ཤོག 434

རྒྱན། 434

རྒྱབ་ཀྱི་ཀུན་སློང༌། 736

རྒྱབ་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་བྱང་བུའི་གློག 571

རྒྱབ་ཀྱི་སྣ་མང་སོ་འཁོར། 571

རྒྱབ་ཀྱི། 736

རྒྱབ་སྐད། 760

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི། 26

རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན། 1

རྒྱབ་སྐྱོར་མོས་མཐུན། 265

རྒྱབ་སྐྱོར། 382

རྒྱབ་འཁོར་སྐོར་བྱེད། 571

རྒྱབ་འཁོར། 571

རྒྱབ་འཁྱེར། 137

རྒྱབ་གློག 679

རྒྱབ་གློག 679

རྒྱབ་འགལ་གྱི། 585

རྒྱབ་འགལ། 50

རྒྱབ་སྒྲིལ་རྒྱག་པ། 594

རྒྱབ་ལྗོངས་གསལ་བསྒྲགས། 80

རྒྱབ་ལྗོངས་གསར་འཕྲིན། 80

རྒྱབ་ལྗོངས། 79

རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ། 697

རྒྱབ་སྙེ། 80

རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི། 739

རྒྱབ་རྟེན། 80

རྒྱབ་སྟེགས། 79

རྒྱབ་མཐོང་མེ་ལོང༌། 572

རྒྱབ་མདུན། 710

རྒྱབ་སྣོན་ཆོག་མཆན། 568

རྒྱབ་འཚོལ། 432

རྒྱབ་ཤིག་གློག་བརྡ། 593

རྒྱབ་ཤིང༌། 80

རྒྱབ་བཤད་རྒྱག་པ། 79

རྒྱབ་སྲུང༌། 571

རྒྱར་འཇིགས། 637

རྒྱར་སིམ། 636

རྒྱལ་སྐྱེད་རིང་ལུགས། 249

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན། 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་དབྱངས། 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐེབས་རྩ། 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུ་ལོན། 477

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོང་སོ། 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཆེན། 478

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ཐོ། 477

རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཚོགས། 334

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཚོགས། 334

རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ཚོགས། 334

རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན། 477

རྒྱལ་ཁབ། 477

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི། 372
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རྒྱལ་ཁམས། 262

རྒྱལ་ཁམས། 411

རྒྱལ་ཁོངས། 478

རྒྱལ་གླུ། 477

རྒྱལ་རྒྱུད། 247

རྒྱལ་ངན་འགུམས་མཁན། 736

རྒྱལ་ངན་འགུམས་ལས། 736

རྒྱལ་གཅེས་པ། 513

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། 478

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། 514

རྒྱལ་གཅེས་སློབ་གསོ། 514

རྒྱལ་རྟགས། 477

རྒྱལ་དར། 478

རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས། 332

རྒྱལ་ནང་ལས་དོན། 239

རྒྱལ་ནང་ས་ཁུལ་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས། 333

རྒྱལ་ནང་སྲིད་བྱུས། 239

རྒྱལ་པོ་གསོད་མཁན། 576

རྒྱལ་པོ་གསོད་པ། 576

རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཐང༌། 602

རྒྱལ་པོའ་ིལམ་ལུགས། 467

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་སྲུང་། 397

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ། 556

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་ར། 396

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཏན་འབེབས་སྒྲིག་འཛུགས། 396

རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་ཐིག 396

རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ། 396

རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་ཤེར་གྲངས་རྟགས། 396

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛིན། 396

རྒྱལ་ཕམ་ཁ་མཐུན། 452

རྒྱལ་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ། 229

རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི། 229

རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས། 229

རྒྱལ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས། 171

རྒྱལ་འབྲེལ་མི་སྣ། 229

རྒྱལ་འབྲེལ་མི་སྣའི་ཆག་ཡང༌། 229

རྒྱལ་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན། 664

རྒྱལ་ཚབ། 576

རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན། 317

རྒྱལ་ཚོང་པ། 719

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པ། 584

རྒྱལ་མཚམས་དམག་དཔུང་། 310

རྒྱལ་མཚམས་ཡུལ་མི། 310

རྒྱལ་མཚམས་ས་ཁྲ། 533

རྒྱལ་མཚམས། 310

རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། 514

རྒྱལ་ཞེན་ཨ་འཐས། 404

རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱང་སྲིང་མཐུན་ཚོགས། 477

རྒྱལ་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས། 332

རྒྱལ་ལོག་ཚབས་ཆེན། 349

རྒྱལ་ལོག 725

རྒྱལ་ས། 132



842རྒྱལ་སྲིད།

རྒྱལ་སྲིད། 467

རྒྱལ། 139

རྒྱས་བཅད་གནང་སྦྱིན། 104

རྒྱས་བཅད་བཟའ་བཅའ། 569

རྒྱས་བཅད་ཤེས་ཡོན། 175

རྒྱས་སྟོབས། 321

རྒྱས་མཐུད། 364

རྒྱས་ནད། 364

རྒྱས་སྤྲོས་ཆེན་པོ། 252

རྒྱས་འཛོམས། 317

རྒྱས་བཤད་བྱེད་པ། 252

རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་གུ་རྒྱུད། 146

རྒྱུ་སྐར་རྐང་པ། 182

རྒྱུ་སྐར་འགྲེམས་ཁང༌། 529

རྒྱུ་སྐར། 182

རྒྱུ་མཁྲིས། 350

རྒྱུ་འཁྲིལ། 167

རྒྱུ་གྲངས། 544

རྒྱུ་གྲོགགཅིན་འདྲེན་སྦུ་གུ། 747

རྒྱུ་འགགས། 398

རྒྱུ་རྒན་གྱི་ནད། 39

རྒྱུ་དངོས་རྩིས་ཁྲ། 571

རྒྱུ་དངོས་རགས་པ། 680

རྒྱུ་རྔམས་གཉེན་སྒྲིག་པ། 304

རྒྱུ་ཆ། 452

རྒྱུ་མཐུན་རྣམ་མང༌། 35

རྒྱུ་ནོར་རགས་པ། 340

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞགརྒྱུ་འབྲས། 141

རྒྱུ་མ། 640

རྒྱུ་མའི། 266

རྒྱུ་ཚད། 247

རྒྱུ་ཚད། 266

རྒྱུ་ཚད། 735

རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད་བཀོད་ཁྱབ། 630

རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད། 9

རྒྱུ་མཚན་འཐད་ལྡན། 765

རྒྱུ་མཚན་དང་མི་མཐུན་པའི། 6

རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ། 9

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི། 433

རྒྱུ་མཚན་རིང་ལུགས། 569

རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྒལ་བའི། 745

རྒྱུ་རྫས། 452

རྒྱུ་གཟུགས། 299

རྒྱུ་གཟེར། 39

རྒྱུ་རླུགས། 398

རྒྱུ་ལམ་རྒྱང་མཐའ། 55

རྒྱུ་ལམ་ཉེ་མཐའ། 518

རྒྱུ་ལམ། 717

རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉིས་མ། 246

རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉིས། 246

རྒྱུ་ལྷག་གཉན་ཚད། 56

རྒྱུ་ལྷག་རྡོལ་བ། 54
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རྒྱུ་ལྷག་གཤག་བཅོས། 56

རྒྱུ་ལྷག 56

རྒྱུག་ཆེ་བའི་དངུལ། 341

རྒྱུག་རྟ། 563

རྒྱུག་ཐང༌། 604

རྒྱུག་བྱང༌། 641

རྒྱུག་བྲིས། 604

རྒྱུག་མ། 563

རྒྱུག་རྫས་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། 300

རྒྱུག་རྫས་ཤུགས་རིག 300

རྒྱུག་རིལ། 600

རྒྱུགས་དུས། 623

རྒྱུགས་སྤྲོད་ལྟ་རྟོག 400

རྒྱུགས་དམིགས་སློབ་སྦྱོང་། 276

རྒྱུགས་ཞིབ། 400

རྒྱུང་པ། 517

རྒྱུངས་པ། 657

རྒྱུངས་པའི་རྒྱབ་རྭ། 240

རྒྱུངས་པའི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། 51

རྒྱུངས་སྦུབས། 143

རྒྱུངས་ལག་དབང་རྩ། 657

རྒྱུད་སྐུལ། 391

རྒྱུད་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ། 579

རྒྱུད་སྐྱོབ་དང་སྔར་གནས་བསྐྱར་གསོ། 579

རྒྱུད་ཐིག 153

རྒྱུད་པ། 117

རྒྱུད་པ། 220

རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པོ། 117

རྒྱུད་སྤེལ། 117

རྒྱུད་རྫས། 239

རྒྱུད་བཟང་སྐྱེད་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ། 274

རྒྱུད་ལ་འཇགས་སུ་འཇུག་པ། 391

རྒྱུད་ལམ་ལས་རིགས། 406

རྒྱུད། 320

རྒྱུན་འཁོར། 539

རྒྱུན་འཁྱོངས་ལག་བསྟར། 552

རྒྱུན་གྲོན་མ་དངུལ། 317

རྒྱུན་འགོགབརྒྱུད་འགོག 391

རྒྱུན་འགྲུལ་པ། 172

རྒྱུན་མངགས་བྱེད་མཁན། 669

རྒྱུན་མངགས། 669

རྒྱུན་གཅོད་པ། 560

རྒྱུན་ཆད་སྨྲ་བ། 699

རྒྱུན་ལྗང། 276

རྒྱུན་གཏན། 520

རྒྱུན་ལྡན་ཁྱབ་ཚུལ། 488

རྒྱུན་ལྡན་དཔྱད་ཞིབ། 304

རྒྱུན་གནས་མོ་ཡན། 637

རྒྱུན་སྤྱོད་བུ་ལོན། 298

རྒྱུན་སྤྱོད་མ་རྩ། 298

རྒྱུན་སྤྱོད་ཚོང་ཁང༌། 318

རྒྱུན་སྦྲེལ་བ། 625
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རྒྱུན་ཟས། 663

རྒྱུན་རིམ་ཐིག་རིས། 299

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང༌། 663

རྒྱུན་ཤེས། 171

རྒྱུན་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པ། 223

རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ས། 354

རྒྱུས་མངའ་ལམ་སྟོན། 503

རྒྱུས་མངའ། 13

རྒྱུས་མངའ། 13

རྒྱུས་མངའ། 412

རྒྱུས་སྟོན་བྱེད་པ། 118

རྒྱུས་སྟོན་སྦྱོང་བརྡར། 382

རྒྱུས་སྟོན། 118

རྒྱུས་པ། 691

རྒྱུས་མེད་དུས་འདེབས། 104

ལྒང་རྡོ་གཤག་བཅོས། 431

ལྒང་པ། 748

ལྒང་པ། 83

ལྒང་པའི་གཉན་ཚད། 207

ལྒང་པའི་རྡོ་སྐྲན། 207

ལྒང་བུན། 83

ལྒང་རྨེན། 552

ས་སྒྲིལ། 574

ས་ཇི། 778

ས་དམར། 631

ས་སྨུག 322

ས་སེར། 733

སང་ཕོགས། 333

སབ་རྩ་ནག་པོ། 536

སམ་འཁྱག 151

སམ་པོ་མ་ཡིན་པ། 745

སམ་པོ། 587

སར་གྱི་མེ་གོང་། 130

སར་བྱོལ་བྱེད་པ། 212

སར། 130

སར། 264

སལ་ཐག 489

སལ་མེད་སྲོག་ཆགས། 399

སལ་གཞུང་གི། 240

སལ་ཚིགས་དང་པོ། 755

སྒུ་ཨ་ནིན། 335

སྒུག་ཁང༌། 764

སྒུག་ཐོ། 763

སྒུལ་པར་རྩེད་ཆས། 780

སྒུལ་བྱེད་ཀླད་ཤུན། 471

སེའུ་ཁུང་། 772

སེའུ་ཁུང་བཀོལ་ཆས། 773

སེའུ་ཁུང་མིག་སྐོར། 773

སེའུ་ཁུང་ཡིག་སྐོགས། 773

སེར་གྱི་ཁར་དབང༌། 520

སེར་གྱི་ཁྲལ་ཆག 520

སེར་གྱི་གྲོས་འཆར། 546
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སེར་གྱི་ཆག་སོ། 368

སེར་གྱི་འདོད་དབང་། 381

སེར་གཉེར་སྡེ་ཁག 546

སེར་བདག་དམག་གྲུ། 546

སེར་སྤྱོད་དུས་ཚོད། 578

སེར་གཙོ་རིང་ལུགས། 381

སེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། 546

སེར། 381

སོ་བཀག 433

སོ་ཁུག 240

སོ་ཁྱི། 131

སོ་ཁྲལ་ཐོ་གཞུང༌། 683

སོ་ཁྲལ་སྤྱིལ་བུ། 712

སོ་ཁྲལ་ཕུག་ལམ། 712

སོ་གཅིག་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན། 469

སོ་ལྕགས། 240

སོ་ལྕགས། 433

སོ་མཆོར། 694

སོ་བསྟུན། 179

སོ་བསྟེན་ནད་པ། 505

སོ་ཐེམ། 704

སོ་དྲིལ། 240

སོ་གདན། 240

སོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང༌། 47

སོ་ཕྱུགས། 239

སོ་ཕྱུགས། 432

སོ་ཕྱེའི་ཉེན་གློག 240

སོ་བྱང༌། 633

སོ་འབྱེད་བྱེད་པ། 376

སོ་འབྱེད། 376

སོ་ཟོག 432

སོ་ར། 778

སོ་ལུང་། 240

སོག་སྐྱ། 314

སོག་པ། 314

སོག་མ་བཙོང༌། 420

སོང་སྤྲི་དཀར་པོ། 32

སོང་དབྱིབས། 505

སོང་གཟུགས་ལྡོག་མ། 493

སོང་རིལ། 697

སོར་སྐྱོད། 156

སོར་ཆས། 172

སོར་ལྟེ། 144

སོར་མཐུད། 242

སོར་དབྱིབས་ཀྱི་ཁུལ། 156

སོར་དབྱིབས། 155

སོར་གཞས། 602

སོར་ཟུར། 173

སོལ་གཟུགས་ཕྲ་མོ། 324

སྒིད་ཁུག་རྨེན་བུ། 536

སྒིད་ཁུག 536

སྒིད་པུ་ཁ་བྲོ། 359



846སྒྱུ་མ་མཁན།

སྒྱུ་མ་མཁན། 439

སྒྱུ་རྩལ་ཁང་། 64

སྒྱུ་རྩལ་པ། 65

སྒྱུ་རྩེད་འཁྲབ་སྟོན། 157

སྒྱུར་བདེའི་ཁར་དབང་། 205

སྒྱུར་བརྡ། 734

སྒྱུར་བརྡའི་གློག་བརྡ། 734

སྒྱུར་བྱེད། 473

སྒྱུར་རྩིས། 473

སྒྱུར་རྫས། 474

སྒྱུར་སླའི་ཁར་དབང་། 430

སྒྱུར་སླའི་ཁར་དབང༌། 561

སྒེ་མོ། 605

སྒོགས་འཁོར། 336

སྒོགས་དངོས། 549

སྒོགས་ལྕགས། 336

སྒོགས་འཇིགས། 98

སྒོགས་སྟེགས། 694

སྒོགས་མདའ། 83

སྒྲ་རྐྱང་འཛིན་ཆས། 72

སྒྲ་སམ། 649

སྒྲ་བརྒྱལ། 72

སྒྲ་བསྒྱུར་བ། 722

སྒྲ་གཅན། 66

སྒྲ་བརྙན་སྡུད་ཆས། 757

སྒྲ་བརྙན་ནང་འདྲེན། 757

སྒྲ་བརྙན་ཕྱིར་འདྲེན། 757

སྒྲ་བརྙན། 73

སྒྲ་ཐགསྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག 73

སྒྲ་གདངས་མྱུར་ཚད། 690

སྒྲ་གདངས་རིག་པ། 523

སྒྲ་གདངས་རིག་པ། 523

སྒྲ་གདངས། 713

སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག་ནང་འཇུག་པ། 682

སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐགཊེབ་ཐག 682

སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ལོ། 682

སྒྲ་གནས། 651

སྒྲ་ཚགས། 535

སྒྲ་ཚད་མི་ཊར། 761

སྒྲ་འཛིན་དབང་རྩ། 755

སྒྲ་རླབས་སྟོང་འཁོར། 411

སྒྲ་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། 212

སྒྲ་ཤུགས། 761

སྒྲ་ལྷན། 760

སྒྲའི་མགྱོགས་ཚད། 655

སྒྲའི་བཅུ་ཟུར། 212

སྒྲའི་མ་ལག 72

སྒྲའི་མྱུར་ཚད་བསྡུར་ཆ། 438

སྒྲིག་གྲས་ལས་བྱེད། 127

སྒྲིག་ཆས། 742

སྒྲིག་པང་། 681

སྒྲིག་སྦྱོར་ཁང་། 251



847 བརྒྱུད་གཏམ།

སྒྲིག་སྦྱོར་ཁང་། 668

སྒྲིག་སྦྱོར། 467

སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས། 603

སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར། 603

སྒྲིག་གཞི། 164

སྒྲིག་འཛུགས་བཟོ་བ། 502

སྒྲིག་འཛུགས་བཤིག་པ། 233

སྒྲིག་འཛུགས། 272

སྒྲིག་འཛུགས། 502

སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་སྡེ་ཁག 386

སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་སློབ་སྦྱོང༌། 386

སྒྲིག་གཤོམ་ཁང༌། 630

སྒྲིག་གཤོམ། 626

སྒྲིག་གཤོམ། 630

སྒྲིབ་གཞི། 721

སྒྲིམ་པོ། 15

སྒྲིམ་པོ། 33

སྒྲིམ་པོའ་ིསོ་ནས། 15

སྒྲིམ་ཤེད་མཐོ་བ། 364

སྒྲིམ་ཤེད་དམའ་བ། 366

སྒྲིལ་ཤིང༌། 600

སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བའི་ཆ། 289

སྒྲུབ་པ། 13

སྒྲེགས་པ། 91

སྒྲོ་འདོགས། 375

སྒྲོ་དབྱིབས། 428

སྒྲོག་ཁེབས། 677

སྒྲོག་མཁན། 651

སྒྲོག་ཆས། 677

སྒྲོག་རུས་སྟེང་གི་རྨེན་བུ། 673

སྒྲོག་རུས། 160

སྒྲོགས་སྦྱང་དྲུང་ཡིག 570

སྒྲོམ་བརྙན། 568

སྒྲོམ་སྟེགས་སྤོ་ལོ། 642

སྒྲོམ་གཞི། 306

བརྒལ་སྒྲའི་གློག་པར། 737

བརྒྱ་ཆ། 517

བརྒྱ་ཆའི་གནས་རིམ། 517

བརྒྱ་ཕྲག 144

བརྒྱལ་བ། 140

བརྒྱལ་བ། 59

བརྒྱལ་གཟེར། 620

བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་པོ། 2

བརྒྱུད་སྐུལ་དམག་འཁྲུག 554

བརྒྱུད་ཁྲལ། 381

བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས། 177

བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་ཚད། 177

བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པ། 177

བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་རྫས། 391

བརྒྱུད་འཁྲིད། 177

བརྒྱུད་འགོག 649

བརྒྱུད་གཏམ། 584



848བརྒྱུད་གཏོང༌།

བརྒྱུད་གཏོང༌། 722

བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། 347

བརྒྱུད་གཏོང་བརྡ་ཆས། 723

བརྒྱུད་དེ། 380

བརྒྱུད་འདྲེན། 722

བརྒྱུད་སྤེལ། 628

བརྒྱུད་སྤྲོད་གུན་གསབ། 381

བརྒྱུད་སྤྲོད་གནད་དོན། 721

བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ། 93

བརྒྱུད་སྤྲོད་མང་གཙོ། 381

བརྒྱུད་འཛར་ཐོབ་ཁྲིམས། 52

བརྒྱུད་རིམ། 547

བརྒྱུད་རིམ། 547

བརྒྱུད་ལམ་སྣ་མང་། 473

བརྒྱུད་ལམ་འབྲེལ་བ། 454

བརྒྱུད་ལམ། 454

བརྒྱུད་ལམ། 456

བརྒྱུད་ལེན་ཐོབ་ཐང་། 572

བསྒྱུར་ཐོབ། 547

བསྒྱུར་བྱ། 473

བསྒྱུར་མ། 754

བསྒྱུར་ཡུལ་སྐད་ཡིག 683

བསྒྲགས་གཏམ། 446

བསྒྲགས་པའི། 34

བསྒྲགས་བྱང་། 97

བསྒྲགས་ཤོག་ཆེན་མོ། 119

བསྒྲགས་ཤོག 300

བསྒྲུབ་བྱ། 492

༼ང༽

ངག་ལྐུགས་པ། 44

ངག་ལྐུགས། 54

ངག་སྐྱོན་བཅོས་ཐབས། 655

ངག་གི་བརྒྱུད་སྐུལ། 2

ངག་རྒྱུགས། 760

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས། 501

ངག་བཅོས། 655

ངག་འཇམ། 274

ངག་ཐོག་ཁ་ཆེམས། 739

ངག་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི། 655

ངག་རྩལ། 259

ངག་འཛིན་མཉེན་ཆས། 655

ངག་ལམ་གྱི། 759

ངང་འཐེན་བཀོད་ཁྱབ། 665

ངན་སྐུལ་བྱེད་པོ། 2

ངན་སྐུལ། 2

ངན་ཁྲག 101

ངན་གྲགས་ཅན། 489

ངན་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་གིས་སོ་ནས། 125

ངན་སྔགས། 102

ངན་ཇུས། 182

ངན་རྟགས། 704

ངན་མཐུན་རིན་འབེབས། 357
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ངན་དྭོགས། 521

ངན་སྡོང༌། 8

ངན་པ་ཁ་མཐུན། 173

ངན་པ་ཁོག་བཅུག 444

ངན་པ་དགུ་འཁོར། 756

ངན་པ་ཤོག་སྦྲེལ། 167

ངན་བྱུས་ཡ་ལན། 196

ངན་འབྲས། 27

ངན་ལན་ངན་འཇལ། 710

ངན་སེམས་ཅན། 444

ངན་སེམས། 444

ངན་བསླབ། 391

ངན་ལྷད་གཏོང་བ། 219

ངམ་གནག 647

ངར་ལྡུད་པ། 689

ངར་བ། 521

ངར་ཤུགས། 375

ངལ་དུ་འཇུག་པ། 278

ངལ་བཙོན། 596

ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག 414

ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ཁང༌། 413

ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས། 414

ངལ་རྩོལ་གྲལ་རིམ། 775

ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས། 237

ངལ་རྩོལ་ཆོད་གན། 413

ངལ་རྩོལ་གཏའ་གཡོག 109

ངལ་རྩོལ་དུས་ཆེན། 413

ངལ་རྩོལ་བ། 413

ངལ་རྩོལ་བ། 414

ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་ལམ། 414

ངལ་རྩོལ་མི་མང་། 549

ངལ་རྩོལ་རྩོད་རྙོག 413

ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པ། 414

ངལ་རྩོལ། 413

ངུ་རྫུ། 201

ངུར་གླག 325

ངེས་སྟོན་ལྷན་རྒྱས། 107

ངེས་བརྟན་བཟོ་བ། 178

ངེས་བརྟན་བཟོ་བ། 266

ངེས་བརྟན་བཟོ་བ། 66

ངེས་བརྟན། 178

ངེས་པའི་འཐེན་ཤུགས། 653

ངེས་པའི་ཟུངས། 653

ངེས་མེད་ཀྱི། 185

ངེས་མེད་གུང་སེང༌། 139

ངེས་མེད་དགོས་དངུལ། 185

ངེས་མེད་འཆར་གཞི། 185

ངེས་མེད་རྩ་འཛིན། 738

ངེས་ཚིག 214

ངེས་བཟུང་མེད་པའི། 745

ངེས་སྲོལ། 700

ངེས་གསལ་གན་རྒྱ། 282



850ངེས་གསལ་མེད་པའི།

ངེས་གསལ་མེད་པའི། 374

ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཚ་པོ། 493

ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་ཤོད་མཁན། 675

ངོ་རྒོལ་ཕྱིར་ཐོན། 764

ངོ་རྒོལ། 553

ངོ་ཆད། 4

ངོ་མཉམ། 311

ངོ་རྟགས་འགྲེལ་བཤད། 634

ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས། 367

ངོ་རྟགས། 367

ངོ་ཐང༌། 284

ངོ་དེབ། 284

ངོ་འདྲ་རིགས་སྐྲུན། 161

ངོ་འདྲ། 240

ངོ་འདྲ། 286

ངོ་གནས། 284

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས། 548

ངོ་སྤྲོད་དེབ་ཆུང༌། 119

ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ། 552

ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར། 367

ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང༌། 367

ངོ་བོ་གཅིག་འདྲེས། 167

ངོ་བོ། 367

ངོ་འབོད་བཀའ་ཤོག 337

ངོ་འབོད་ཞིབ་དཔྱོད་བཀའ་ཤོག 337

ངོ་མ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ། 377

ངོ་མ། 108

ངོ་མེད་འོས་ཤོག 4

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི། 375

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད། 252

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད། 375

ངོ་ཚ་བྲལ་བའི། 116

ངོ་ཚབ་ཀྱི་བྱ་གཞག 584

ངོ་ཚབ་ཁང༌། 27

ངོ་ཚབ་ཁྲིམས་རྩོད་པ། 72

ངོ་ཚབ་ལས་དོན། 27

ངོ་ཚབ། 261

ངོ་ཚབ། 27

ངོ་ཚབ། 554

ངོ་ཚབ། 585

ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་ཆོས། 777

ངོ་རྫུན། 372

ངོ་ལོག་པ། 392

ངོ་ལོག 392

ངོ་ཤིགངོ་ཁབས་གྲོ་ཐིག 306

ངོ་ཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ། 13

ངོ་ཤེས་བཙན་གཡེམ། 13

ངོ་ཤེས། 13

ངོ་བཤུས། 246

ངོ་བཤུས། 285

ངོ་སྲུང༌། 56

ངོགས། 84



851 དངུལ་སྒྱུར་བྱེད་པ།

ངོམ་སྟོན་བྱེད་པ། 681

ངོམ་པ། 630

ངོམ་འཕྱར་བ། 630

ངོམ་གསོ་བྱེད་པ། 630

ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། 673

ངོས་ཀྱི་གཉོད་ཤེད། 674

ངོས་གཉོད། 674

ངོས་འཛིན་རྐུ་ཁྱེར། 367

ངོས་འཛིན་བྱེད་པ། 10

ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི། 10

ངོས་འཛིན། 10

ངོས་འཛིན། 367

ངོས་ལེན་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། 20

ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ། 186

ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ། 218

ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ། 233

ངོས་ལེན་མི་རུང་བའི། 376

དངངས་ལྐུགས། 59

དངུལ་རྐྱང༌། 340

དངུལ་རྐྱང་ཁར་དབང་། 138

དངུལ་རྐྱང་ཉུང་སྐྱོན། 138

དངུལ་རྐྱང་ཕྱིར་སློག 139

དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཁྲ། 138

དངུལ་རྐྱང་ཚོང་སྒྱུར། 138

དངུལ་ཁང༌། 84

དངུལ་ཁང་སྐྱེད་ཐང༌། 85

དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན། 85

དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད། 85

དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཀ 85

དངུལ་ཁང་གུང་སེང༌། 85

དངུལ་ཁང་གླ་ཆ། 84

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན། 84

དངུལ་ཁང་རྒྱང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས། 687

དངུལ་ཁང་ཌབ་འཛིན། 84

དངུལ་ཁང་དོ་དམ་པ། 85

དངུལ་ཁང་བདག་པོ། 85

དངུལ་ཁང་བུ་ལོན། 84

དངུལ་ཁང་བྱང་བུ། 84

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ། 84

དངུལ་ཁང་ཚོང་སྡེ། 85

དངུལ་ཁང་ཞབས་ཞུ། 85

དངུལ་ཁང་ལག་དེབ། 84

དངུལ་ཁང་ལས་དོན། 85

དངུལ་ཁང་ལྷག་བསྡད། 84

དངུལ་གྱི་རྟགས་མ། 635

དངུལ་གྱི། 467

དངུལ་གྲོན་སྦྱོར་བ། 294

དངུལ་མགར། 635

དངུལ་འགྲེམས་དོ་དམ་སྲིད་ཇུས། 707

དངུལ་འགྲེམས། 231

དངུལ་སམ། 150

དངུལ་སྒྱུར་བྱེད་པ། 264



852དངུལ་ཆུ་དང་སྲེ་སྦྱོར་བྱེད་པ།

དངུལ་ཆུ་དང་སྲེ་སྦྱོར་བྱེད་པ། 38

དངུལ་ཆུ། 458

དངུལ་བརྗེ་མཁན། 467

དངུལ་བརྗེའི་ཚོང་ལས། 28

དངུལ་གཏོང་བ། 581

དངུལ་དད། 467

དངུལ་མདངས། 635

དངུལ་རྡོ་སྐྱ་བོ། 62

དངུལ་ནག་དཀར་སྒྱུར། 467

དངུལ་ནག་པོ། 102

དངུལ་སྤྱད་ཞབས་ཞུ། 635

དངུལ་སྤྲོད་ལེན་པ། 689

དངུལ་ཕྱིར་སློག 467

དངུལ་འབོར་ཆེན། 95

དངུལ་སྨར་རྐྱང༌། 340

དངུལ་སྨར་སྤྲོད་ལེན་མེད་པ། 139

དངུལ་རྩིས་ཀྱི། 294

དངུལ་རྩིས་ལོ་དུས། 294

དངུལ་རྩིས། 294

དངུལ་འཛིན། 138

དངུལ་བཟོ། 635

དངུལ། 205

དངུལ། 634

དངོས་སྐྱེལ་དངུལ་ལེན། 138

དངོས་ཁམས་རིག་པ། 526

དངོས་སྒྲོག 15

དངོས་བསྟན། 281

དངོས་དོན་དེ་རང་གི། 401

དངོས་དོན་ར་སྤྲོད། 178

དངོས་དོན་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 492

དངོས་བདེན་གྱི། 285

དངོས་བདེན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི། 285

དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་གི། 285

དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ། 285

དངོས་བདེན་རིང་ལུགས། 571

དངོས་བདེན། 285

དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉིད། 418

དངོས་དཔང༌། 284

དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན། 239

དངོས་མྱོང་ཉམས་ཞིབ། 262

དངོས་རྫས། 340

དངོས་བརྫུས་ཚོང་བསྒྲགས། 386

དངོས་ཟོག་ཐོ་གཞུང༌། 399

དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་དཔྱ་ཁྲལ། 324

དངོས་ཟོག་འབྱོར་ཐོ། 400

དངོས་ཡོད་ཀྱི། 285

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། 571

དངོས་ཡོད། 285

དངོས་ཡོད། 680

དངོས་ར་སྤྲོད་པ། 178

དངོས་སུ་མཐོང་མཁན། 284

དངོས། 15
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མངལ་སྐྱི། 40

མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 40

མངལ་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 460

མངལ་སྐྱེས་སྔོན་པོ། 106

མངལ་སྐྲན་ཧེམ་པོ། 748

མངལ་ཁ། 146

མངལ་ཁ། 748

མངའ་ཁོངས་མཚོ་ཁུལ། 695

མངགས་ཁྲ། 379

མངལ་གྱི་གནས་སྐབས། 321

མངལ་འགོག་ཡོ་བྱད། 521

མངལ་ཆགས་སྤྲོ་གསེང་། 78

མངལ་ཆགས། 261

མངལ་ཆུ། 40

མངལ་ཆུའི་བརྟག་ཐབས། 40

མངགས་ཉོ་བྱེད་མཁན། 669

མངགས་ཉོ། 669

མངའ་ཐང་གོང་འཕེལ། 28

མངལ་དུག 692

མངའ་བདག་གྲོས་ཚོགས། 359

མངའ་བདག 650

མངའ་སྡེ། 554

མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང༌། 326

མངལ་གནས་དབྱུང་བ། 2

མངལ་གནས། 300

མངལ་དབྱུང་། 2

མངལ་དབྱུང་བ། 382

མངལ་དབྱུང་གཤག་བཅོས། 693

མངའ་གཞིས། 292

མངལ་ཚང་ཨ་མ། 674

མངར་རྫས། 323

མངའ་ཞབས། 752

མངར་རག 430

མངའ་རིས་རྒྱལ་ཕྲན། 240

མངལ་ཤོར་བ། 658

མངལ་ཤོར། 464

མངལ། 748

མངོན་དགའི་རྣམ་འགྱུར། 435

མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དྲན་པ། 213

མངོན་བརྗོད་མཛོད། 702

མངོན་བརྗོད། 676

མངོན་བསྟོད། 290

མངོན་འདོད། 66

མངོན་པར་བྱེད་པ། 759

མངོན་པར་གསལ་བའི་དྲན་པ། 281

མངོན་དཔང༌། 219

མངོན་དཔང་བྱེད་པ། 219

མངོན་མེད་ཁར་དབང༌། 392

མངོན་མེད་བཅར་འདྲི། 415

མངོན་མེད་རིགས་རྫས། 399

མངོན་མེད་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར། 634

མངོན་མེད་རོགས་ཟླ། 634
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མངོན་མྱོང་རིང་ལུགས། 263

མངོན་ཚད། 55

མངོན་སུམ་གྱི། 55

མངོན་གསལ་བརྙན་འཕྲིན། 349

མངོན་གསལ་དོད་པོ། 182

རྔ་ཉ། 32

རྔ་ཉའི་ཤ 32

རྔ་དབྱུག (ཚལ།) 245

རྔ་མོང་ནོག་གཅིག་མ། 244

རྔམ་ཟ་བྱེད་པ། 569

རྔུབ་ཕྱགས། 750

རྔུལ་དྲི། 120

རྔོན་བྱ། 568

ལྔ་བཅུའི་དུས་སྟོན། 406

ལྔ་བཅུའི་དུས་དྲན། 324

སྔ་རྗེས་དེ་མ་ཐག 18

སྔ་རྗེས་ལས་རིམ། 18

སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང༌། 539

སྔ་ཉོའ་ིཐོབ་ཐང་གི། 539

སྔ་ལྟས། 91

སྔ་འདོན་སྤྲད་པའི། 541

སྔ་འདོན་སྤྲོད་པ། 21

སྔ་འདོན་ཕྱིར་སློག 583

སྔ་འདོན། 21

སྔ་འདོན། 374

སྔ་ན་མ་གྲགས་པའི། 744

སྔ་གནས་ཀྱི། 50

སྔ་སྣུར་བྱེད་པ། 541

སྔ་སྤྲོད་ཁེ་འབབ། 7

སྔ་ཕྱི་འགལ་བར་སྣང་ཚུལ། 509

སྔ་ཕྱི་མི་མཐུན་པ། 378

སྔ་ཕྱི་མི་མཚུངས་པ། 378

སྔ་འཕྲོས་བསྐོ་གཞག 546

སྔ་འཕྲོས། 546

སྔ་འབྱོར་སྔ་ཐོབ། 296

སྔ་འབྱོར་སྔ་འདོན། 296

སྔ་ཡལ་ཕྱི་གསལ། 201

སྔ་རབས། 53

སྔ་རོལ་དུ་འཆི་བ། 540

སྔ་ཤུལ་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ། 387

སྔ་ས་ནས། 375

སྔ་ས་ནས། 91

སྔར་མ་བྱུང་བའི། 744

སྔར་སྨོས་པའི། 26

སྔར་ཚུལ། 548

སྔར་སྲོལ་འཁྲབ་སྟོན། 507

སྔར་གསང་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ། 238

སྔས་ཆུང༌། 705

སྔུན་བསུ། 388

སྔུར་པ། 642

སྔོ་ཁུལ། 433

སྔོ་སྤོ། 107
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སྔོ་ཚལ། 752

སྔོ་ཚོད། 752

སྔོ་རིས། 106

སྔོ་ལུད། 174

སྔོ་ལོ་འཕྱར་བ། 313

སྔོག་འདོན་བྱེད་པ། 742

སྔོག་འདོན། 276

སྔོན་གྲངས། 540

སྔོན་གྲོན་ཚོད་རྩིས། 662

སྔོན་གླེང༌། 539

སྔོན་དགོས་ཆ་རྐྱེན། 554

སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ། 543

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ། 749

སྔོན་འགོག 543

སྔོན་འགྲོ། 541

སྔོན་འགྲོའ་ིབཀའ་ཤོག 22

སྔོན་འགྲོའ་ིདགོས་མཁོ། 542

སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན། 540

སྔོན་འགྲོའ་ིའདེམས་འཇུག 388

སྔོན་འགྲོའ་ིབྱེད་སོ། 651

སྔོན་འགྲོའ་ིཚན་པ། 541

སྔོན་འགྲོའ་ིཚོད་དཔག 541

སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ། 544

སྔོན་མངགས་ལས་ཁུངས། 110

སྔོན་མངགས། 110

སྔོན་གཏམ། 550

སྔོན་དུ་འཆི་བ། 540

སྔོན་བརྡ། 302

སྔོན་བརྡ། 709

སྔོན་ནས། 375

སྔོན་དཔག་ཁེ་འབབ། 52

སྔོན་དཔག་འགྲོ་གྲོན། 52

སྔོན་དཔག་ཡོང་འབབ། 52

སྔོན་དཔག་གསོག་འཇོག 52

སྔོན་དཔག 52

སྔོན་བྱུང༌། 539

སྔོན་སྦྱོར། 540

སྔོན་རྩིས་བགོ་འགྲེམས། 121

སྔོན་རྩིས་རྒྱས་བཅད། 58

སྔོན་རྩིས་འཕར་ལྷགསྔོན་རྩིས་ཁ་ལྷག 122

སྔོན་རྩིས་མ་འདང་བ། 121

སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག 121

སྔོན་རྩིས། 121

སྔོན་ཚུད་ཀྱི་བསམ་བློ། 540

སྔོན་ཚུད་ནས་མ་མཐོང་བའི། 742

སྔོན་ཚུད་རྩིས་ཞིབ། 539

སྔོན་ཟླའི། 737

སྔོན་བཟུང་། 541

སྔོན་ཡོམ། 303

སྔོན་བཤད། 651

སྔོན་བཤེར། 539

སྔོན་བསམ། 540
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སྔོན་ལྷག་གྲོས་འཆར། 543

བསྔགས་བརྗོད། 169

བསྔགས་པ། 173

བསྔགས་པ། 290

བསྔགས་འོས། 169

བསྔགས་འོས། 417

༼ཅ༽

ཅ་དངོས་འཇོག་གནས། 584

ཅན་སེ་རི་ཁྲིམས་ཁང་། 197

ཅཱལ་སེ་ངེས་སྲོལ། 149

ཅི་ཀན་གུ་ནིཡ། 151

ཅི་དགར་འཇུག་པ། 382

ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད། 228

ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་། 339

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། 492

ཅིག་ཅར་དུ། 635

ཅིང༌། 731

ཅིང་གཏོང་བ། 731

ཅུང་མོ། 703

ཅེ་སྤྱང་། 364

ཅེག་འཛིན་སྟོང་པ། 103

ཅེག་འཛིན་ཕྱིར་སློག 592

ཅེག་འཛིན། 150

ཅོག་ཁེབས། 677

ཅོད་པན་ཟླ་གམ་མ། 706

ཅོལ་གྲོས་མོལ་གྲོས། 640

ཅོལ་གཏམ། 243

ཅོལ་གཏམ། 444

ཅོལ་མོལ། 640

གཅན་གཟན། 136

གཅམ་མི། 159

གཅིག་གྱུར་ཁྱབ་རའི་རྣམ་གཞག 742

གཅིག་གྱུར་བཟོ་བ། 742

གཅིག་གྱུར། 393

གཅིག་གྱུར། 743

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི། 743

གཅིག་ཏུ་བརྣག་པ། 541

གཅིག་མཐུན་མིན་པ། 378

གཅིག་མཐུན། 181

གཅིག་བདག 469

གཅིག་འདུས་རྩ་ཁྲིམས། 743

གཅིག་འདུས་སྲིད་གཞུང་། 743

གཅིག་སྡུད་ཀྱི། 714

གཅིག་སྤྱོད་གསང་ཚིག 498

གཅིག་དབང་རིང་ལུགས། 74

གཅིག་སྦྲེལ། 743

གཅིག་མཚུངས་བའི། 681

གཅིག་མཚུངས། 743

གཅིག་རང༌། 277

གཅིན་ཁ། 747

གཅིན་ཁུང་མ་ལག 748

གཅིན་འགགས། 54
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གཅིན་ལྒང༌། 748

གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ། 224

གཅིན་སྙི། 535

གཅིན་སྙིའི་རྩ་ནད། 224

གཅིན་རྫས་འཕེལ་ནད། 747

གཅིན་རིག་ཚན་ཁག 748

གཅིན་ལམ་གཉན་ཁ། 748

གཅིན་ལམ། 747

གཅིན་སྲི། 497

གཅིན་སྲིན། 81

གཅུས་སྐམ་ཁ་བཞི་མ། 305

གཅུས་སྐམ། 777

གཅུས་སྐོར། 614

གཅུས་འཁྱིལ་སྐས་འཛེགས། 657

གཅུས་འཁྱིལ་དེབ་བཟོ། 657

གཅུས་སྒྲིམ། 185

གཅུས་ཕུར། 108

གཅུས་གཟུགས་གཉིས་ལྡན། 242

གཅུས་གཟེར་སྒྲིམ་བྱེད། 614

གཅེན། 54

གཅེས་ཉར་སྤུ་ཕྲུག 313

གཅེས་ཉར། 542

གཅེས་འཛིན་དབང་རྩའི་མ་ལག 675

གཅོག་ཆ་བྱེད་པ། 1

གཅོག་ཆ། 213

གཅོག་ཐབས། 214

གཅོག་ཐོར་འགོད་པ། 403

གཅོག་འཐེན། 149

གཅོག་བསྡུར། 246
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བཅོས་མའི་སྦྲུམ་སྦྱོར། 65
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ལྕགས་སོག 338

ལྕགས། 401
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ལྕེ། 713

ལྕེའི་འོག་གི། 365
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ཆ་འགྲིགས། 675

ཆ་རྒྱུས་ཅན། 412
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ཆ་མ་ཚང་བའི་ཉེས་པ། 376

ཆ་མི་སྙོམས་པ། 234

ཆ་མི་སྙོམས་པ། 234

ཆ་མི་སྙོམས་པ། 370

ཆ་ཙམ་འདྲ་བའི། 42

ཆ་ཚང༌། 173

ཆ་ཚང་བ། 4

ཆ་ཚང་ཞིབ་བཅོས་བྱེད་པ། 505

ཆ་ཚད་ཆུང་ངུ༌། 640
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ཆ་འཛིན། 511
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ཆ་རུ། 711

ཆ་ལག་འཕར་མ། 59
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ཆ་ཤས་བརྒྱལ་གཟེར། 511
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ཆ་སོ་སོར་འབྱེད་པ། 42
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ཆག་ཡང༌། 232

ཆག་ཡང༌། 278
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ཆགས་དངོས། 292

ཆགས་སྡང་མེད་པ། 234

ཆགས་འཕྲིན། 627

ཆགས་འཚེ་བྱེད་པ། 467

ཆགས་འཚེ། 467

ཆགས་ཞེན་དྲག་པོ། 140

ཆགས་སྲེད་སློང་གནས། 271

ཆགས་སྲེད། 425

ཆང་ཁང་། 555

ཆང་ཁང༌། 86

ཆང་འགོག་ཚོགས་པ། 549

ཆང་རྒན། 341

ཆང་རྒོལ་ལས་འགུལ། 689

ཆང་འཇིགས། 229

ཆང་འདར། 216

ཆང་ནད། 340

ཆང་རག་མི་འཐུང་མཁན། 687

ཆང་རག་རྩ་གཅོད། 689

ཆང་རག་བཟོ་གྲྭ། 117

ཆང་རག 32

ཆང་རིན། 709

ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པའི། 744

ཆང་ལྷའི་བེར་ཁ། 706

ཆད་ལྟ། 486

ཆད་པ་གཅོད་པ། 516

ཆད་མཚམས། 116

ཆབ་འབངས་རིག་པ། 157

ཆབ་མ། 121

ཆབ་ཙེ། 121

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བ། 534

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག 534

ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ། 533

ཆབ་སྲིད་རྒན་པོ། 664

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ། 533

ཆབ་སྲིད་རིག་པ། 534

ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ། 534

ཆར་ཁེབས། 566

ཆར་གོས། 566

ཆར་གྲིབ། 566

ཆར་འཇལ། 566

ཆར་གཏོགས་པ། 392

ཆིག་སྒྲིལ། 743

ཆིག་ཉལ། 639

ཆིངས་ཕོ། 292
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ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྟངས། 9

ཆིངས་ཡིག 725

ཆིངས་ཡིག 9

ཆིན་ཚལ། 142

ཆིབས་ཞབས། 267

ཆིབས་ཞབས། 592

ཆུ་ཀླུང་གི་པར་རིས། 598

ཆུ་ཀླུང་མཛེས་བཀོད། 598

ཆུ་སྐྱུར། 12

ཆུ་སྐྲན། 207

ཆུ་འཁོར་གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར། 733

ཆུ་འཁོར། 733

ཆུ་འགྲམ། 84

ཆུ་འགྲོ་ལུགས་མ། 243

ཆུ་ལྒང༌། 104

ཆུ་ངོགས་གཏེར་བྱེ། 529

ཆུ་གཏིང་འཇལ་ཆས། 89

ཆུ་རྟགས། 748

ཆུ་སྟོད། 409

ཆུ་རྡུལ་སྲེ་སྦྱོར། 362

ཆུ་ལྡོག་རང་གཤིས། 363

ཆུ་ནག་འདར་ཚད། 102

ཆུ་ནུས་རྫས་སྦྱོར། 363

ཆུ་དཔྱད་རིག་པ་བ། 363

ཆུ་དཔྱད་རིག་པ། 363

ཆུ་བ། 427

ཆུ་བལ། 33

ཆུ་བུར་ཆེན་པོ། 122

ཆུ་བུར། 104

ཆུ་བྱ་གདོང་དཀར། 73

ཆུ་བྱ་པེ་ལི་ཀན། 516

ཆུ་མོས་རང་གཤིས། 363

ཆུ་སྨད། 491

ཆུ་རྩ། 482

ཆུ་ཚོད་སོ་ལྕགས། 708

ཆུ་ཚོད་རེར་སྤྱི་ལེ། 411

ཆུ་ཚོད། 358

ཆུ་བཞུད། 762

ཆུ་འོག་དབུགས་འབྱིན་ཡོ་ཆས། 59

ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར། 363

ཆུ་རགས་ཆུང་ངུ་། 769

ཆུ་རས། 741

ཆུ་རུད་སྐྱོབ་གསོ། 299

ཆུ་ལོ། 351

ཆུ་ལོན། 228

ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན། 362

ཆུ་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར། 362

ཆུ་སེར། 625

ཆུ་སྲིན། 133

ཆུ་སྲེ། 362

ཆུང་མ་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། 534
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ཆུང་ཙག 464

ཆུའི་ཁམས། 363

ཆུའི་རྨིག་པ། 77

ཆུའི་ཚྭ་རླངས། 362

ཆུའི་སེལ་སྦྱོར། 363

ཆུར་འཇིགས། 59

ཆུས་དབེན་པའི། 47

ཆུས་བཞུ་འཇལ་ཆས། 438

ཆེ་བརྗོད། 157

ཆེ་བསྟོད་མགྲོན་བསུ། 335

ཆེ་བསྟོད་རྗེས་འབྲེལ། 356

ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར། 355

ཆེ་བསྟོད་འབུལ་ཡུལ། 178

ཆེ་བསྟོད་ཚོགས་མི། 355

ཆེ་བསྟོད། 157

ཆེ་བསྟོད། 355

ཆེ་མཐོང་གནས་བབས། 11

ཆེ་མཐོང་རྩ་དགོངས། 355

ཆེ་མཐོང་རྩ་འཛིན། 14

ཆེ་མཐོང། 543

ཆེ་ཚིག 356

ཆེ་རེན་ཀོཕ་འགྱེད་འཕྲོ། 146

ཆེ་རེན་ཀོཕ་འབྱུང་འབྲས། 145

ཆེད་མཁས། 653

ཆེད་བསྒྲགས། 23

ཆེད་མངགས་ཀྱིས། 412

ཆེད་མངགས་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་པ། 605

ཆེད་བརྗོད་ཁྱབ་བསྒྲགས། 23

ཆེད་ཉར། 80

ཆེད་གཉེར་གསར་འགོད་པ། 192

ཆེད་གཏོང་དངུལ་འབོར། 581

ཆེད་གཏོང་བྱེད་པོ། 581

ཆེད་དོན་གན་རྒྱ། 653

ཆེད་དོན་བགྲོ་གླེང་། 675

ཆེད་དོན་མི་སྣ། 508

ཆེད་དོན་མི་སྣའི་བགྲོ་གླེང༌། 508

ཆེད་སྤྱོད་མིང་ཚིག 692

ཆེད་སྦྱོང་ཚན་པ། 719

ཆེད་སྦྱོང་སློབ་ཚན། 356

ཆེད་དམིགས་བཀོད་ཁྱབ། 653

ཆེད་དམིགས་གན་རྒྱ། 653

ཆེད་རྩོམ། 235

ཆེད་འཛུགས་ཁྲིམས་ཞིབ། 727

ཆེད་འཛུགས་དྲྭ་རྒྱ། 16

ཆེད་འཛུགས། 16

ཆེད་ལས་ཀྱི་བྱང་པ། 548

ཆེད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན། 548

ཆེད་ལས་ཀྱི། 547

ཆེད་ལས་མཐོ་སློབ། 719

ཆེད་ལས་པ། 547

ཆེད་ལས། 547

ཆེས་སྔ་མོའ་ིདུས། 707



863 མཆིལ་མ།

ཆེས་མཐོའ་ིམང་མོས། 705

ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས། 671

ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། 451

ཆེས་དབང་རྣོན། 114

ཆེས་འབེལ་པོ། 123

ཆེས་ཡི་མ་རངས་པ། 13

ཆེས་ཡི་མ་རངས་པའི། 13

ཆེས་གསང་བ། 713

ཆོ་གསྦྱོར་ཐབས། 304

ཆོ་མེད། 6

ཆོག་མཆན་གནང་བ། 180

ཆོག་མཆན་མི་སྤྲོད་པ། 230

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར། 706

ཆོག་མཆན། 58

ཆོག་ཐམ་གླེགས་བུ། 425

ཆོག་ཐམ་ལྗིད་ཚད། 425

ཆོག་ཐམ་ཡོད་མཁན། 425

ཆོག་ཐམ་ཡོད་པའི། 425

ཆོག་ཐམ། 425

ཆོག་པའི། 36

ཆོག་པའི། 519

ཆོག་མི་ཤེས་པ། 231

ཆོད་གན་འགལ་འཛོལ། 116

ཆོད་གན། 186

ཆོད་དན་བཙོན་བཀྲོལ། 511

ཆོབ། 406

ཆོས་ཁྲིམས། 132

ཆོས་ཁྲིམས། 579

ཆོས་མཐུན་མངོན་རྣམ། 522

(ཆོས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ལ་)སྲུང་བརྩི་བྱེད་

པའི་བྱ་སྤྱོད། 493

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས། 618

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི། 618

ཆོས་སྡེའི་ཐེ་བྱུས་ལ་འགོག་རྒོལ། 52

ཆོས་དཔོན་ལྷན་ཚོགས། 181

ཆོས་ཕྱོགས་མཐུན་གྲོས། 176

ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས། 618

ཆོས་ལུགས་ཀྱི། 171

ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མཁན། 465

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་རིང་ལུགས། 618

མཆན་ཁུང། 77

མཆན་འགོད། 169

མཆན་འགྲེལ། 48

མཆན་རྟགས། 618

མཆན་འཛར། 35

མཆན་འོག་རྨེན་བུ། 77

མཆན། 169

མཆིན་དྲི། 225

མཆིན་ནད་དུག་ཐབས། 346

མཆིན་པ་ཚིལ་འགགམཆིན་ཚིལ་རྒྱས་ནད། 288

མཆིན་པ། 432

མཆིལ་མ། 607



864མཆུ་འགྲོས་སྙོམ་སྒྲིག

མཆུ་འགྲོས་སྙོམ་སྒྲིག 430

མཆུ་རྒྱན། 414

མཆུ་གཉན། 150

མཆུ་ནད། 150

མཆུ་རྩི། 430

མཆུ་རྩི། 430

མཆུ། 577

མཆེ་བ། 131

མཆེ་བ། 629

མཆེད་གྲོགས། 290

མཆེར་ནད། 85

མཆེར་པ། 657

(མཆོག་གི་)འགྱུར་ལྡོག 475

མཆོག་གི་དབང་ཚད། 261

མཆོག་འཛིན་རིང་ལུགས། 149

མཆོང་ཕྲེང་། 407

མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ། 543

མཆོར་དགའ། 631

མཆོར་ངོམ་བྱེད་པ། 539

མཆོར་དད་ཅན། 642

འཆམ་འཆམ། 404

འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས། 341

འཆམ་མཐུན་མེད་པ། 232

འཆར་ཁྱིམ། 65

འཆར་ལྡན་དཔལ་འབྱོར། 529

འཆར་སྣང་གི་ཞིང་། 413

འཆར་སྣང་གི། 759

འཆར་སྣང་ཕྱི་མ། 27

འཆར་སྣང་རིང་ལུགས་པ། 391

འཆར་སྣང་རིང་ལུགས། 391

འཆར་གཞི་ཨ་མ། 451

འཆར་གཞི། 529

འཆར་གཞི། 611

འཆར་ཟླའི། 554

འཆར་རིས། 106

འཆར་སྲོལ། 304

འཆལ་རྒྱུག 774

འཆལ་པོ། 774

འཆི་རྐྱེན་འཚོལ་ཞིབ་པ། 190

འཆི་རྐྱེན་ཞིབ་འཇུག་པ། 455

འཆི་ངེས་པའི་རང་བཞིན། 470

འཆི་འདས་གྲངས་ཚད། 210

འཆི་བར་འཇིགས་སྣང༌། 699

འཆི་ཚུལ་རིག་པ། 699

འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ། 51

འཆིང་ཐགསྡེམ་ཐག 84

འཆིང་རྡུལ། 427

འཆིང་ནུས། 98

འཆིང་གནས། 98

འཆོལ་འདར། 216

༼ཇ༽

ཇ་ཁུག 686



865 འཇིག་རྟེན་རྐྱང་པའི་རིང་ལུགས།

ཇ་སྟོན། 686

ཇ་འདྲེན་ཅོག་ཙེ། 686

ཇ་ཤིང༌། 686

ཇར་མཱ་ནི་ཡམ། 321

ཇུ་དེའི་ཆོས་ལུགས། 406

ཇུ་ལིའི་ལོ་ཐོ། 407

ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་ཚུལ། 28

མཇིང་པའི་རྩ་ནང་མ། 395

མཇིང་ཚིགས་དང་པོ། 70

མཇིང་རུས། 146

མཇུག་རྒྱན་རི་མོ། 679

མཇུག་སྒྲིལ། 777

མཇུག་སྒྲོ། 573

མཇུག་མཐའི་མྱུར་ཚད། 693

མཇུག་འདྲ་ཆ་ཅན། 141

མཇུག་སྡུད་ལས་འཆར། 162

མཇུག་སྡོམ་མེད་པའི། 378

མཇུག་སྡོམ་མཛད་སོ། 162

མཇུག་སྡོམ། 176

མཇུག་བསྡུའི་གཏམ། 269

མཇུག་གནོན། 301

མཇུག་བྱང་། 168

མཇུག་དབྱིབས་ལྟེ་ཉིང་། 141

མཇུག་འབྲས། 180

མཇུག་རྩོམ། 269

མཇུག་རིས། 679

མཇུག་རླུང་། 679

འཇབ་རྒོལ། 39

འཇབ་མྱུལ་བྱེད་པ། 554

འཇབ་དམག 336

འཇབ་ཚོང་། 336

འཇམ་རྒོལ། 512

འཇམ་འདྲེད་མ་ལག 436

འཇམ་རྫས། 436

འཇམ་གསོད། 275

འཇའ་ཐིག 654

འཇའ་མདངས་འཇལ་ཆས། 654

འཇའ་མདངས་རྣམ་དབྱེ། 654

འཇའ་མདངས་དཔྱད་རིག་དབྱེ་ཞིབ། 654

འཇའ་མདངས་དཔྱད་ཤེལ། 654

འཇའ་མདངས། 654

འཇའ་རྫས་དཔྱད་རིག 654

འཇའ་འོད་འཇལ་ཆས། 654

འཇའ་རིགས། 654

འཇའ་ཤེལ་དབྱིབས། 545

འཇལ་སོ། 373

འཇལ་སོ། 424

འཇལ་ཆས་གཞོང་པང་། 391

འཇལ་ཐེབས་གན་རྒྱ། 637

འཇལ་བྱེད་གློག་ཟུངས། 696

འཇལ་རུང་འབོར་ཚད། 453

འཇིག་རྟེན་རྐྱང་པའི་རིང་ལུགས། 618



866འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས།

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། 744

འཇིག་རྟེན་བརྟན་གྲངས། 193

འཇིག་རྟེན་རྡུལ་ཆས། 194

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། 723

འཇིགས་སྐུལ་བ། 695

འཇིགས་སྐུལ་དབང་ཡུན། 577

འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས། 695

འཇིགས་དངངས་དོ་མཉམ། 82

འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ། 586

འཇིགས་སུ་རུང་བ། 357

འཇིབ་ཟན། 658

འཇིམ་བཟོ། 614

འཇིའུ་ཆོས་ལུགས། 406

འཇིའུ་ཡི་དགོང་མཆོད། 438

འཇུ་བྱེད་མ་ལག 227

འཇུ་བྱེད། 268

འཇུ་འཛིན་རྐང་ཀྲབ། 163

འཇུ་འཛིན་འཁོར་མདའ། 163

འཇུ་འཛིན། 163

འཇུ་ཟས། 222

འཇུ་བཟུང་བྱེད་པ། 133

འཇུ་རེས་འདེད་རེས། 678

འཇུག་སམ། 407

འཇུག་སོ། 58

འཇུག་པ་མི་བདེ་བའི། 376

འཇུག་པ་མྱུར་པ། 59

འཇུག་པའི། 57

འཇོག་གནས། 667

འཇོག 598

འཇོང་ནར། 493

འཇོང་དབྱིབས། 259

འཇོན་ཐང༌། 132

འཇོན་ཐང༌། 132

འཇོན་ཐང༌། 173

འཇོན་ཐང༌། 2

འཇོན་ཐང༌། 252

འཇོན་ཐང༌། 59

འཇོན་ཐང་ཅན། 132

འཇོན་ཐང་ཅན། 173

འཇོན་ཐང་མེད་པའི་རང་བཞིན། 378

འཇོན་པོ། 173

འཇོན་པོ། 412

རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ། 292

རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ། 706

རྗེ་ཚབ། 587

རྗེན་པ། 569

རྗེས་གྲུབ་རྩི་གཞི། 220

རྗེས་བཅོས། 27

རྗེས་དྲན། 169

རྗེས་དྲན། 580

རྗེས་འདེད་པར་པ། 508

རྗེས་དཔག 385



867 བརྗོད་པ་གསུམ་པ།

རྗེས་འབྲངས་པར་ལེན། 301

རྗེས་འབྲས། 27

རྗེས་འཚོལ། 561

རྗེས་ཡོམ། 27

རྗེས་ལུས་གྲལ་རིམ། 80

རྗེས་ལུས་ཚོ་པ། 80

རྗེས་ཤུལ། 716

རྗེས་ཤུལ། 719

རྗེས་སུ་སྙེགས་པའི། 649

རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི། 266

རྗེས་སོར། 27

རྗེས། 374

ལྗང་ཁང༌། 331

ལྗང་ཁང་ཤུགས་རྐྱེན། 331

ལྗང་ཐང་། 331

ལྗང་རྫས་ཕྲ་ཕུང། 152

ལྗང་རྫས། 152

ལྗང་ཞེན་བཅོས་མ། 331

ལྗང་ལུད། 331

ལྗང་ལོང། 11

ལྗིད་ལྟེ། 87

ལྗིད་ནོམ། 319

ལྗིད་གནོན། 668

ལྗིད་མེད་རང་བཞིན། 769

ལྗིད། 769

བརྗིད་ཆགས་ཀྱི། 442

བརྗིད་ཆགས་པོ། 647

བརྗིད་ཉམས་ཅན། 442

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ། 647

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི། 228

བརྗིད་ཉམས་མི་ལྡན་པའི། 741

བརྗིད་ཉམས། 228

བརྗེ་སྒྱུར། 188

བརྗེ་ཐབས་རྐྱེན་གྲངས། 188

བརྗེ་རྡུལ། 276

བརྗེ་ཚབ། 662

བརྗེ་ཚོང༌། 87

བརྗེ་ཚོང་འཛིན་ཤོག 718

བརྗེ་ཚོང་ལམ་ལུགས། 87

བརྗེ་རེས་གན་རྒྱ། 172

བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ། 36

བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ། 674

བརྗེ་སྲོལ། 172

བརྗེད་འབོགས། 4

བརྗེས་ཤུགས། 276

བརྗོད་གཏམ་རེའུ་མིག 677

བརྗོད་དུ་མེད་པ། 746

བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ། 557

བརྗོད་པ་གཉིས་པ། 616

བརྗོད་པ་དང་པོ། 296

བརྗོད་པ་ལྡོག་འདྲེན། 188

བརྗོད་པ་གསུམ་པ། 703



868བརྗོད་གཞིའི་སྒྲོམ་བུ།

བརྗོད་གཞིའི་སྒྲོམ་བུ། 713

༼ཉ༽

ཉ་འཁྲུག་ཚར། 293

ཉ་ག 82

ཉ་གྲུ། 725

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ། 311

ཉ་སལ་ཚེར་ཅན། 164

ཉ་ལྕིབས། 33

ཉ་ཆུང་ཨེན་ཀོ་ལི། 43

ཉ་ཆེན་གྲམ་པ། 328

ཉ་ཆེན་སྤྲ་ཚིལ། 656

ཉ་ཆེན་ཝེལ། 770

ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ། 628

ཉ་པད་པ། 415

ཉ་པའི་གོས་ལྷམ། 762

ཉ་སྤོས། 38

ཉ་ཕྲུམ་རུས་ཅན། 138

ཉ་ཚོང་ཁང་། 296

ཉ་འཚོང་མཁན། 296

ཉ་རིགས་གསོ་སྐྱོང༌། 528

ཉ་གསོ་ཁང་། 296

ཉ་གསོ། 528

ཉན་ཆས། 248

ཉན་པ་པོ། 72

ཉན་དཔོན། 497

ཉན་ཞིབ་བྱེད་པ། 19

ཉན་ཞིབ། 344

ཉམ་ང་བའི། 229

ཉམ་ཆུང། 68

ཉམ་ཐག་ཏུ་འགྱུར་བ། 374

ཉམ་ཐག 222

ཉམ་ཐག 514

ཉམ་ཐག 538

ཉམས་རྒུད། 271

ཉམས་ཐོག་འཕར་བརྩེགས། 640

ཉམས་པ་སོར་ཆུད། 590

ཉམས་འཕར། 640

ཉམས་མྱོང་རིང་ལུགས། 263

ཉམས་ཚད། 215

ཉམས་ཚུལ། 212

ཉམས་རྫས། 215

ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩོམ། 702

ཉམས་ཞིབ། 586

ཉམས་རླངས། 215

ཉམས་གསོ་བྱེད་པ། 582

ཉམས་གསོ། 590

ཉའི་ཁྱིམ། 528

ཉར་སྦྲག 537

ཉར་ཚགས་ཁྱབ་ར། 181

ཉར་ཚགས་བྱེད་ས། 1

ཉར་བཟུང་ནུས་ཚད། 519

ཉར་སྲུང་བྱེད་པ། 591



869 ཉིན་མོའ་ིརྨི་ལམ།

ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པ། 547

ཉལ་ཁུགཉལ་ཕད། 639

ཉལ་གཅིན། 486

ཉལ་བརྡ། 684

ཉལ་སའི་ཁང་ཚན། 639

ཉལ་སའི་རིམ་པ། 639

ཉི་ཁྱིམ། 671

ཉི་སྒྲིབ། 671

ཉི་བཅོས། 345

ཉི་ཆས། 345

ཉི་ཐིག 672

ཉི་ཐོག 671

ཉི་ལྡོག 647

ཉི་མ་དབུས་གྱུར་གྱི་འཇིག་རྟེན། 345

ཉི་མ་མེ་ཏོག 671

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད། 646

ཉི་མའི་བགྲོད་ལམ། 249

ཉི་མའི་བརྟན་གྲངས། 646

ཉི་མའི། 646

ཉི་མར་འགྱངས་གནས། 54

ཉི་མར་ཉེ་གནས། 518

ཉི་འཚེར། 646

ཉི་འཛིན། 646

ཉི་ཞྭ། 671

ཉི་འོད་གློག་སྨན། 646

ཉི་རླུང༌། 646

ཉི་ལོ། 730

ཉི་ཤར། 671

ཉི་ཤེལ། 671

ཉི་སྲོ་ཁང༌། 646

ཉིགས་རྡོ། 613

ཉིང་འཐུམ་སྲོག་ཆགས། 274

ཉིང་རྡུལ་ཁབ་ལེན་གྱི་འཕར་ལྡིང༌། 490

ཉིང་རྡུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར། 490

ཉིང་རྡུལ་མཉམ་སྡེབ། 489

ཉིང་རྡུལ་ནུས་པ། 489

ཉིང་རྡུལ་འབར་གས། 490

ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ། 490

ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ། 490

ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ། 490

ཉིང་སྦྲིད། 432

ཉིན་གྱི་སད་འགྲོས། 236

ཉིན་གླའི་ལས་མི། 763

ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕུལ། 228

ཉིན་རྒྱབ། 27

ཉིན་ཐོ། 225

ཉིན་དེབ། 209

ཉིན་དེབ། 225

ཉིན་དེབ། 406

ཉིན་མོ། 209

ཉིན་མོའ་ིཆ། 209

ཉིན་མོའ་ིརྨི་ལམ། 593



870ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ།

ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ། 209

ཉིན་མཚན་མཉམ་དུས། 270

ཉིན་ཞག་འཁོར་འགྲོས། 155

ཉིན་ཞག 209

ཉིན་ཞག 646

ཉིན་རེའི་འགྲོས། 236

ཉིན་རེའི་འཚོ་རྟེན། 208

ཉིན་སློབ། 209

ཉིན་སློབ། 209

ཉིལ་ཟད། 271

ཉིས་ཁྱབ། 242

ཉིས་ཁྲིམས། 242

ཉིས་གྱུར་ཡང་རྡུལ། 223

ཉིས་སྒྱུར་ཡང་དག 518

ཉིས་འདྲེན་ཤིང་རྟ། 680

ཉིས་གནོན། 242

ཉིས་ཚན། 98

ཉིས་ཚུལ་ཁྱབ་ཚུལ། 98

ཉུང་སྐྱོན། 214

ཉུང་སྐྱོན། 514

ཉུང་སྐྱོན། 630

ཉུང་སྐྱོན། 630

ཉུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར་ཐབས། 420

ཉུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར། 420

ཉུང་མཐའ། 463

ཉུང་མཐའི་ལས་བྱེད། 638

ཉུང་དུ་གཏོང་བ། 1

ཉུང་དུ་གཏོང་བ། 205

ཉུང་སྤྱོད་པ། 574

ཉུང་མ། 734

ཉུང་དམར། 91

ཉུང་རྩྭ་པད་ཚལ། 412

ཉུང་འཛིན་སྲིད་གཞུང༌། 497

ཉུང་སྲིང་། 476

ཉུལ་ཆས། 660

ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི། 18

ཉེ་གྲོང་། 670

ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན། 289

ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང༌། 482

ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང༌། 511

ཉེ་འགྱངས་ཀྱི་གནས། 59

ཉེ་བསྒྱུར། 540

ཉེ་མཐའ། 18

ཉེ་དུ། 375

ཉེ་རྡུལ། 560

ཉེ་ཕྱོགས། 454

ཉེ་ཕྲེང་། 126

ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། 78

ཉེ་བའི་ཆུང་མ། 176

ཉེ་བའི་མི་གསོད། 203

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། 78

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་ཁྱེར། 79



871 ཉེར་སྤྱོད་བུ་ལོན།

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་མ། 740

ཉེ་བའི་རིག་གཞུང་། 669

ཉེ་བར་བཅར་བ། 58

ཉེ་བར་སླེབས་པ། 58

ཉེ་འབྲེལ་ཁ་བསླུས་པ། 323

ཉེ་འབྲེལ་ངོས། 18

ཉེ་ཟུར། 18

ཉེན་སྐྱོབ་སྐེ་རགས། 606

ཉེན་སྐྱོབ་རུ་ཁག 586

ཉེན་ཁ་ཅན། 745

ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པ། 586

ཉེན་ཁ། 598

ཉེན་ཁར་འཛུད་པ། 598

ཉེན་འགོག་བཞུར་སྐུད། 606

ཉེན་འགོག་རླུང་རྐྱལ་མ་ལག 30

ཉེན་མཆོང༌། 753

ཉེན་རྟོག་པ། 533

ཉེན་རྟོག་མི་སྣ། 533

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། 533

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། 533

ཉེན་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌། 533

ཉེན་དོད། 209

ཉེན་དོད། 342

ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ། 32

ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ། 764

ཉེན་བརྡའི་གློགཉེན་གློག 764

ཉེན་བརྡའི་ལེ་ཚན། 375

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྙིགས་རོ། 342

ཉེན་ཚབས། 404

ཉེན་ཚབས། 598

ཉེན་ཚོང༌། 598

ཉེན་ཟློག་ཚོར་ཆས། 606

ཉེན་གཡོལ་ཕྱིར་འདོན། 275

ཉེན་གཡོས་ཁང་། 605

ཉེན་སྲུང་འགན་བཅོལ་བྱེད་པ། 392

ཉེན་སྲུང་གཅད་སོ། 606

ཉེན་སྲུང་ལམ་ཡིག 605

ཉེར་མཁོ། 586

ཉེར་མཁོའ་ིདྲོད་ཚད། 201

ཉེར་མཁོའ་ིགདོས་ཚད། 201

ཉེར་མཁོའ་ིབོངས་ཚད། 201

ཉེར་མཁོའ་ིཟུར་ཁུག 201

ཉེར་ལྔའི་དུས་དྲན། 634

ཉེར་སྤྱོད་མཁན། 183

ཉེར་སྤྱོད་དངུལ་ཁང་ལས་དོན། 184

ཉེར་སྤྱོད་ཉུང་སྐྱོན། 739

ཉེར་སྤྱོད་ཐོན་ཟོག་ཉེན་སེལ་དོན་གཅོད། 184

ཉེར་སྤྱོད་མཐའ་རྩིས། 57

ཉེར་སྤྱོད་མཐུན་ཚོགས། 184

ཉེར་སྤྱོད་པའི་གོ་རྟོགས། 184

ཉེར་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚུལ། 184

ཉེར་སྤྱོད་བུ་ལོན། 184
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ཉེར་སྤྱོད་བུན་གཡར། 184

ཉེར་སྤྱོད་འབྲེལ་གཅོད། 184

ཉེར་སྤྱོད་རྨང་གཞི། 184

ཉེར་སྤྱོད་ཞུ་རྩོད་པ། 183

ཉེར་སྤྱོད་རིང་ལུགས། 184

ཉེར་སྤྱོད། 185

ཉེས་ཁྲིམས། 516

ཉེས་གྲོལ། 13

ཉེས་འགེབས། 771

ཉེས་སྒྲོག 213

ཉེས་ཅན། 203

ཉེས་གཅོད་རིག་པ། 517

(ཉེས་ཆད་)ཆག་ཡང༌། 172

ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང༌། 40

ཉེས་ཆད་གཏོང་བ། 19

ཉེས་ཆད་གཏོང་བ། 516

ཉེས་ཆད། 516

ཉེས་ཆུང་། 465

ཉེས་ཆུང་བ། 465

ཉེས་ཐར། 375

ཉེས་དུས་ཆག་ཡང༌། 580

ཉེས་པ་ཆག་ཡང༌། 160

ཉེས་པ་རང་སློག་བྱེད་པ། 572

ཉེས་པ། 492

ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ། 280

ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ། 13

ཉེས་དམིགས་སྨྲ་བ། 180

ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་ཤོག 148

ཉེས་འཛུགས་ཐོ་ཡིག 567

ཉེས་འཛུགས་བྱ་ཡུལ། 214

ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པ། 379

ཉེས་འཛུགས་ཞུ་ཡིག 97

ཉེས་འཛུགས་རིམ་པ། 63

ཉེས་འཛུགས། 34

ཉེས་ཡང༌། 40

ཉེས་ཡང་དུས་ཡུན། 40

ཉོ་མཁན་གྱི་ཁེ་ཕན། 86

ཉོ་མཁན། 125

ཉོ་ཚོང༌། 720

ཉོ་ཟོན། 141

ཉོས་ཐོ། 400

གཉན་ཁ། 385

གཉན་འགོག 53

གཉན་ནད་རེག་དུག 30

གཉན་པོ། 385

གཉན་འཕྲང༌། 200

གཉན་འབར་འབུར། 135

གཉན་འབུར་ཆེན་པོ། 135

གཉན་འབུར། 108

གཉན་མཚམས། 407

གཉན་རིམས་ནག་པོ། 101

གཉན་སྲིན། 758
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གཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན། 500

གཉའ་གནོན་མྱོང་མཁན། 243

གཉའ་བའི་ཆུ་རྩ། 8

གཉའ་ཤ་ནག་པོ། 724

གཉིད་འགྲོ། 639

གཉིད་ཐུང་། 538

གཉིད་འདྲེན་འཁྲུལ་སྣང་། 365

གཉིད་སྨན། 639

གཉིད་སྨན། 648

གཉིད་རྩེན་མ། 670

གཉིད་ཡེར། 390

གཉིད་རོགས། 639

གཉིད་ལང༌། 648

གཉིད་ལང་རྒྱག་མཁན། 648

གཉིས་བརྒྱུད་མཐོང་སྣང་། 98

གཉིས་འདུས་འཆར་སྣང་། 98

གཉིས་སྤྱོད་སྡེ་ཚན། 41

གཉིས་སྤྱོད་འཕྲུལ་འཁོར། 41

གཉིས་ཕན་ཐེབས་རྩ། 475

གཉིས་འཕྲོད་ཀྱི། 41

གཉིས་སྦྲེལ་ཚོང་བསྒྲགས། 201

གཉིས་མོལ། 224

གཉིས་མོས་ཁ་ཆེམས། 475

གཉིས་མོས་བསམ་ཤེས། 475

གཉིས་སྨན། 772

གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། 95

གཉུག་རླུང། 62

གཉེ་མ། 633

གཉེན་སྐྱེས། 768

གཉེན་ཁྲིམས། 448

གཉེན་འཁྲིག 376

གཉེན་གོས། 768

གཉེན་སྒྲིག་གི། 452

གཉེན་སྒྲིག་གོང་གི་གྲོས་མཐུན། 50

གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བ། 25

གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པའི། 744

གཉེན་སྒྲིག་ཞེ་ལོགགཉེན་སྒྲིག་ཞེ་འགྲས། 465

གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་མིན། 448

གཉེན་སྒྲིག་ཡིག་ཐོ། 448

གཉེན་སྒྲིག་ལག་ཁྱེར། 448

གཉེན་སྒྲིག 452

གཉེན་ཉེ་ཤོས། 485

གཉེན་རྟེན་སོར་གདུབ། 768

གཉེན་ཐབས་གསོ་རིགཨེ་ལོ་པེ་ཐི། 35

གཉེན་པར། 768

གཉེན་པོ། 53

གཉེན་པོ། 580

གཉེན་འབྲེལ། 411

གཉེན་ཚན། 411

གཉེན་ཚན། 578

གཉེར་མ། 777

གཉེར་སྲུང༌། 180
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གཉེར་སྲུང་སྡེ་ཁག 180

གཉོད་ནུས། 691

གཉོད་སྣ་བཟང་བ། 245

གཉོད་ཤེད། 691

མཉམ་ཁྱིམ། 275

མཉམ་གྲོས། 166

མཉམ་འགྱུར་འཕེལ་རིམ། 165

མཉམ་འགྲོ་ཐིག 509

མཉམ་འགྲོ་མཐའ་བཞི་མ། 510

མཉམ་འཇུག་བྱེད་པ། 264

མཉམ་འཇུག་སྦུབས་ཆས་འགྱེད་འཕྲོ། 676

མཉམ་འཇུག་སྦུབས་ཆས། 676

མཉམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ། 270

མཉམ་གཉིས་ཀྱི་གནས། 532

མཉམ་ཐང་། 270

མཉམ་མཐུད། 163

མཉམ་དུ་སྦྱོར་བ། 38

མཉམ་འདུས་ཁྱིམ་ཚང་། 282

མཉམ་འདུས་ཁྱིམ་ཚང༌། 405

མཉམ་འདུས་བདེ་འཇགས། 166

མཉམ་སྡེབ་ནུས་པ། 676

མཉམ་སྡེབ་སྲིད་གཞུང་། 163

མཉམ་སྡེབ། 163

མཉམ་བསྡུས་དངུལ་རྩིས། 392

མཉམ་བསྡུས་ཐེབས་རྩ། 170

མཉམ་བསྡུས་དཔལ་འབྱོར། 392

མཉམ་བསྡུས། 392

མཉམ་པར། 769

མཉམ་སྤྱོད་འཆིང་བ། 197

མཉམ་སྤྱོད་རྩིས་ཁྲ། 405

མཉམ་སྤྱོད་རིང་ལུགས། 171

མཉམ་སྤྱོད། 628

མཉམ་བྱ། 270

མཉམ་བྲོ། 334

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཛ་

དྲག་ཐེབས་རྩ། 742

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁང༌། 619

མཉམ་སྦྱར། 26

མཉམ་སྦྱར། 71

མཉམ་སྦྲེལ། 189

མཉམ་འཛིན། 177

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ། 511

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པོ། 511

མཉམ་རུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས། 686

མཉམ་རུབ་ཀྱི། 166

མཉམ་རུབ་ནུས་པ། 676

མཉམ་རུབ། 166

མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པ། 487

མཉམ་ལས། 166

མཉམ་ལས། 189

མཉམ་ཤིའི་ཁ་ཆད། 670

མཉམ་བསྲེས་རྩིས་སྲོལ། 362
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མཉེ་བ། 681

མཉེ་བ། 685

མཉེད་སྲུལ་གཏོང་བ། 681

མཉེན་ཁྲོམ། 645

མཉེན་ཆས་འཆར་འགོད་པ། 548

མཉེན་ཆས། 646

མཉེན་བཤུས། 645

རྙི། 724

རྙིང་ཉམས། 53

རྙིང་ཞེན་གྱི། 181

རྙིང་ཞེན་ཅན། 181

རྙིང་ཞེན་པ། 181

རྙིང་ཞེན། 503

རྙིང་སྲུང་པ། 571

རྙེད་པ་ཅན། 11

སྙ་འབོགས། 168

སྙད་བསུན། 275

སྙན་གྲགས། 142

སྙན་གྲགས། 543

སྙན་གྲགས། 586

སྙན་སྒྲོན་པ། 568

སྙན་འཇེབས། 274

སྙན་འབུལ་ཞུ་བ། 584

སྙན་རྩོམ་གཞུང་ལུགས། 532

སྙན་ཞུ་འབུལ་མི། 57

སྙན་ཞུ། 57

སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག 57

སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ། 57

སྙན་ཤོག 584

སྙི་གཟུགས། 467

སྙིགས་འཁོར། 245

སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན། 726

སྙིགས་སྣུམ། 588

སྙིགས་སྣོད། 246

སྙིགས། 587

སྙིང༌། 344

སྙིང་སྐྱི། 518

སྙིང་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 518

སྙིང་སྐྱིའི་གཉན་ཚད། 80

སྙིང་ཁམས་དང་ཁྲག་རྩའི་ནད། 136

སྙིང་ཁོག 74

སྙིང་ཁྲག་འགག་པ། 135

སྙིང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་ཉམས་པ། 16

སྙིང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་མི་སྙོམས་པ། 476

སྙིང་གི་ཁོག་ཆུང༌། 753

སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན། 71

སྙིང་གི་འཕར་བརྒལ། 678

སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང༌། 90

སྙིང་གི་འཕར་རྩའི་གཉན་ཚད། 54

སྙིང་གི་བྱེད་ལས་འགག་པ། 135

སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ། 344

སྙིང་གི་སྨན་པ། 136



876སྙིང་གི་རླུང་གཟེར།

སྙིང་གི་རླུང་གཟེར། 45

སྙིང་གྲོགས། 649

སྙིང་འགུལ་རི་མོ། 83

སྙིང་རྒྱུ་མི་སྙོམས་པ། 292

སྙིང་ཆུ། 518

སྙིང་འཇོམས། 649

སྙིང་རྗེ་མེད་པའི། 341

སྙིང་རྗེ། 172

སྙིང་སྟོབས། 470

སྙིང་དོན་བརྗོད་པ། 264

སྙིང་དོན་གཏམ་བཤད། 410

སྙིང་དོན་སྡུད་པོ། 6

སྙིང་དོན། 410

སྙིང་དོན། 6

སྙིང་རྡུང༌། 678

སྙིང་བསྡུས་བཟོ་བ། 3

སྙིང་བསྡུས། 269

སྙིང་ནད་རིག་པ། 136

སྙིང་པོར་བསྡུ་ཚུལ། 3

སྙིང་ལྤགས། 518

སྙིང་འཕར། 678

སྙིང་དབྱིབས། 190

སྙིང་རྩའི་གཤག་བཅོས། 45

སྙིང་གཟུགས་ལྡོག་མ། 492

སྙིང་གཡུགསྙིང་བརྡུངས། 507

སྙིང་རུས་ཅན། 775

སྙིང་རུས། 691

སྙིང་ཤག་ཆུང་བ། 753

སྙུང་དབྱིབས།(ཕྲ་ཕུང་) 177

སྙུང་གཟུགས་བཅད་མ། 310

སྙུང་གཟུགས། 177

སྙེ་སྟེགས། 62

སྙོན་འཛུགས། 375

སྙོམ་སྒྲིག་པ། 19

སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ། 19

སྙོམ་སྒྲིག་ཡུ་བ། 19

སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས། 270

སྙོམ་སྒྲིག 19

སྙོམ་སྒྲིག 34

སྙོམ་ཆས། 270

སྙོམས་ངོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 377

སྙོམས་ངོས། 529

སྙོམས་འཇུག 5

སྙོམས་ཐང་། 453

སྙོམས་གནས་རྩི་ཤིང། 459

སྙོམས་པ། 270

སྙོམས་བཤེར། 82

བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས། 549

བརྙན་སྟོན། 549

བརྙན་དུམ། 161

བརྙན་དུམ། 757

བརྙན་དེབ། 439
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བརྙན་པར་འཇུག་སོ། 757

བརྙན་པར་ཐོན་སོ། 757

བརྙན་པར་བཟོ་སྒྲིག་པ། 628

བརྙན་འཕྲིན་བགྲོ་གླེང༌། 757

བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང༌། 687

བརྙན་འཕྲིན་ཚོགས་འདུ། 757

བརྙན་འཕྲིན། 688

བརྙན་རྩེད། 757

བརྙན་ཡོལ་ཚོད་རྒྱུགས། 613

བརྙན་ལེན་སྒྱུ་རྩལ། 155

བརྙས་འཆོལ། 617

བརྙས་གཙེར། 566

བསྙལ་ཐག 716

བསྙོན་འཛུགས། 34

༼ཏ༽

ཊ་རན་རྩ་ནད། 682

ཏ་ལོའ་ིསྤྲ་ཚིལ། 136

ཊག་འཁོར་གཏོང་མཁན། 686

ཊག་འཁོར། 731

ཏག་ཏག 10

ཏག་ཏག 10

ཊམ་རྒྱན། 714

ཊམ་གསོག་དཔྱད་རིག 491

ཏའི་ཕུན་མཚོ་རླུང་། 736

ཏའུ་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། 684

ཏའུ།(ཕྲ་རྡུལ།) 684

ཏའོ་ཅོའ་ིཆོས་ལུགས། 681

ཏའོ་རིང་ལུགས། 681

ཏར་སྐུད། 773

ཏར་འཕྲིན་སྡུད་འཁོར། 682

ཏར་འཕྲིན་ཡོ་ཆས། 688

ཏར་འཕྲིན། 688

ཏར་བི་ཡམ། 692

ཏར་ཞུན། 682

ཏི་ཚ། 780

ཊི་སི། 706

ཏིག་ཚ། 780

ཊིག་འཛིན། 706

ཊིན་ཌཱལ་འབྱུང་འབྲས། 735

ཏིར་པཱལ། 683

ཏིལ། 626

ཊུ་ཝི་ཊར། 735

ཊེ་རི་ཡར་ཤ་ཁྱི། 695

ཊེ་ལུ་རི་ཡམ། 689

ཊོ་ཕེལ་ཡིག་རྒྱུགས། 711

ཊོ་མ་ཊོ། 712

ཊོན་ཚད། 713

ཏྲམ་འཁོར། 720

ཏྲི་ཤུལ། 728

ཏྲེམ། 64

ཏྲོད་ཉ། 731

གཏད་ཐིག 224



878གཏད་མཐའ།

གཏད་མཐའ། 500

གཏད་ཟུར། 500

གཏན་འཁེལ་ཚེས་གྲངས། 297

གཏན་འཁྱགས། 519

གཏན་འཇགས་བྱང་བུ། 508

གཏན་འཇགས་དམག་དཔུང་། 663

གཏན་འཇགས་རླངས་རྫས། 519

གཏན་འཇགས་ལས་ཡུན། 692

གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ། 107

གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ། 587

གཏན་ཐུབ་རྐུབ་སྟེགས། 606

གཏན་སྡོད་བྱེད་ས། 239

གཏན་སྡོད་སློབ་ཕྲུག 107

གཏན་གནས། 239

གཏན་བྱང་། 508

གཏན་འབེབས་གན་རྒྱ། 662

གཏན་འབེབས་གོང་ཚད། 297

གཏན་འབེབས་གླ་ཕོགས། 662

གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག 546

གཏན་འབེབས་གཅོག་ཆ། 662

གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི། 662

གཏན་འབེབས་ཚེས་གྲངས། 297

གཏན་མ་འཁེལ་པའི། 739

གཏན་སྨྱུག 519

གཏན་ཚིགས་ཐུག་མེད། 756

གཏན་ཚིགས་རིག་པ། 433

གཏན་ཚུགས་འཁོར་ལམ། 665

གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན། 679

གཏམ་བརྗོད་རོལ་གར། 456

གཏམ་དཔེ། 553

གཏམ་རྩལ། 212

གཏམ་བཤད་མཁས་པ། 501

གཏམ་བཤད་ཉིན་མོ། 654

གཏམ་བཤད་བརྙན་དུམ། 649

གཏམ་བཤད་བྱེད་པོ། 651

གཏའ་དངུལ་གྱིས་བླུ་བ། 81

གཏའ་དངུལ་འབུལ་འཇོག 81

གཏའ་དངུལ། 81

གཏའ་མ་འཇོག་མཁན། 471

གཏའ་མ་འཇོག་པ། 531

གཏའ་མ་ཉར་མཁན། 470

གཏའ་མ་ཉར་འཇོག་ཐོབ་ཐང༌། 425

གཏའ་མ། 470

གཏའ་མ། 514

གཏའ་མི། 358

གཏར་ཁ། 105

གཏར་ཁ། 523

གཏར་ཁ། 753

གཏུམ་ཚོགས། 466

གཏེ་པོ། 410

གཏེ་དཔོན། 597

གཏེང་པ། 166



879 རྟོགས་པ།

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན། 463

གཏེར་ཁ། 463

(གཏེར་རྫས་ཀྱི་)ཚབ་འགྱུར། 584

གཏེར་རྫས་རིག་པ། 463

གཏེར་རླངས་ཕྱི་མ། 27

གཏོང་མཁན། 181

གཏོང་སམ། 721

གཏོང་ཡུལ། 17

གཏོང་ཡུལ། 181

གཏོང་ལེན་ཡོ་ཆས། 723

གཏོད་ཐོ། 728

གཏོར་བཅོམ་ནག་ཉེས། 751

གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ། 567

གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ། 751

གཏོར་བཅོམ། 567

གཏོར་བཅོམ། 605

གཏོར་མདའ། 658

གཏོར་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ། 557

གཏོར་དབྱིབས་ལྡོག་མ། 399

གཏོར་གཟུགས་བང་སོ། 557

བཏང་ལྷག 746

བཏུང་བ། 94

བཏོན་ཁྲལ། 627

རྟ་རྒོད་འདུལ་མཁན། 602

རྟ་ནག་འོད་འབར། 209

རྟ་མིགསེར་ཆེན། 449

རྟ་ཤུགས། 357

རྟ་གསུམ་ཤིང་རྟ། 729

རྟག་ངུ༌། 171

རྟགས་ཀྱི་བར་ཁྱད། 316

རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པ། 53

རྟགས་ཅན། 116

རྟགས་འདུས། 676

རྟགས་བྲལ་རང་དབང་། 69

རྟགས་མ། 390

རྟགས་མ། 81

རྟགས། 260

རྟིང་ཆུ། 11

རྟིང་པའི་ཆུ་བ། 11

རྟུལ་ཟུར། 494

རྟེན་འབུལ། 727

རྟོག་གེའི་སྐྱོན། 286

རྟོག་བཅོས་མ་ཡིན་པ། 487

རྟོག་ཞིབ་སྐོར་སྐྱོད། 280

རྟོག་ཞིབ་པ། 493

རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ། 674

རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན། 649

རྟོག་ཞིབ། 493

རྟོག་ཞིབ། 57

རྟོགས་བརྗོད། 268

རྟོགས་མཐའ་བྲལ་བའི། 745

རྟོགས་པ། 165
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རྟོད་གླ། 43

རྟོད་སྦྱོར། 297

རྟོད་ས། 43

ལྟ་སྐྱོང༌། 136

ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ། 764

ལྟ་གྲུབ། 523

ལྟ་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌། 136

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས། 90

ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པའི་བཙོན་པ། 545

ལྟ་བ་སྒྱུར་ཐབས། 382

ལྟ་བ་སྒྱུར་བ། 381

ལྟ་བ་པོ། 72

ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན། 235

ལྟ་ཚུལ། 176

ལྟ་སྲུང་བ། 205

ལྟག་མདུད། 282

ལྟག་པའི་རྒྱ་སྲུབས། 415

ལྟག་པའི་ནང་ཤུར། 398

ལྟག་རྩ། 494

ལྟག་རུས་ཁུང་བུ། 302

ལྟག་རུས། 494

ལྟས་མཁན། 304

ལྟས་ངན་ལྟར་སྣང༌། 637

ལྟེ་འཁོར། 359

ལྟེ་ཉིང༌། 490

ལྟེ་ཉིང་ཆ་ཡ་ཟུང་ལྡན། 495

ལྟེ་ཉིང་ཉིས་གྱེས། 465

ལྟེ་ཉིང་བཞི་གྱེས། 456

ལྟེ་ཉིང་རིགས་སྡེ། 409

ལྟེ་ཐག 738

ལྟེ་མཐུན་སོར་དབྱིབས། 175

ལྟེ་རྡུལ་གས་ཐོར། 489

ལྟེ་རྡུལ་སྡོམ་ནུས། 489

ལྟེ་ལྡོག (འཕྲུལ་ཆས།) 144

ལྟེ་ནུས་སྐྲུན་ཆས། 490

ལྟེ་གནས། 132

ལྟེ་བ་གཅིག་འདུས། 187

ལྟེ་བ། 480

ལྟེ་བར་ཁ་ལྡོག་པའི་ཤུགས། 144

ལྟེ་བར་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཤུགས། 144

ལྟེ་དབུས། 490

ལྟེ་ཚུགས། 410

ལྟོ་འགྲོ། 585

ལྟོ་གཞོང༌། 730

ལྟོ་ལས་ཁང༌། 775

ལྟོགས་རྒོལ། 362

ལྟོགས་རྒྱལ། 331

ལྟོགས་ཤི། 664

ལྟོགས་གསོས། 575

ལྟོས་གྲུབ་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག 578

ལྟོས་བཅས་ཀྱི། 578

ལྟོས་བཅས་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད། 578
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ལྟོས་པའི་གོང་ཚད། 510

ལྟོས་པའི་སྲིད་གྲངས། 177

ལྟོས་དབང་གནས་བབས། 66

ལྟོས་མེད་ཀླད་ཀོར། 5

ལྟོས་མེད་མགྱོགས་ཚད། 5

ལྟོས་མེད་འགན་སྐུར། 4

ལྟོས་མེད་རྒྱལ་པོའ་ིལམ་ལུགས། 4

ལྟོས་མེད་ཆིག་འཛིན། 5

ལྟོས་མེད་ཐང་གཞི། 5

ལྟོས་མེད་ཐོབ། 5

ལྟོས་མེད་དག་འབུད། 4

ལྟོས་མེད་དུས། 5

ལྟོས་མེད་དབང་སྐུར། 137

ལྟོས་མེད་མང་མོས། 4

ལྟོས་མེད་རིན་གོང༌། 298

ལྟོས་མེད་རིན་སྡུར། 4

ལྟོས་མེད་རླན་གཤེར། 4

ལྟོས་མེད། 4

ལྟོས་རིན། 510

ལྟོས་ས། 589

སྟ་མ་མདུང་། 338

སྟག་མ་སེང་། 707

སྟག་མ། 595

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག 449

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག 706

སྟངས་སྟབས། 321

སྟངས་འཛིན་ཁང་། 186

སྟངས་འཛིན་ཁྱབ་ཚད། 651

སྟངས་འཛིན་དང་དོ་མཉམ། 149

སྟངས་འཛིན་པ། 143

སྟངས་འཛིན་པ། 577

སྟངས་འཛིན། 143

སྟངས་འཛིན། 186

སྟབས་བདེ་བཟོ་བ། 635

སྟབས་བདེའི་བརྙན་ཆས། 129

སྟབས་བདེར་གཏོང་བ། 285

སྟབས་མི་བདེ་བ། 746

སྟེགས་ཆས། 198

སྟེགས་བུ། 208

སྟེགས་བུ། 601

སྟེང་དཀྱིལ་ཚོམ་བུ། 241

སྟེང་ཁམས་འཇལ་ཆས། 565

སྟེང་གི་འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ། 240

སྟེང་གི་རྩ་འདུས་ཕྲ་ཕུང་། 241

སྟེང་གི། 672

སྟེང་མཐུད། 747

སྟེང་འབུར། 672

སྟེང་མ། 672

སྟེང་གཞོགས་མདུན་མའི་ཀླད་ཤུན། 241

སྟེས་དབང༌། 166

སྟེས་དབང༌། 8

སྟེས་དབང་གི། 8
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སྟོང་རྐྱང་བཟོ་བ། 160

སྟོང་ཆ་ཟུང་ལྡན། 95

སྟོང་ཆ། 210

སྟོང་ཆ། 414

སྟོང་འཇལ། 173

སྟོང་ལྗིད། 683

སྟོང་མཐེབ། 650

སྟོང་པ་བཟོ་བ། 749

སྟོང་པ། 103

སྟོང་པའི་དུས་ཚོད། 779

སྟོང་ཕམ། 771

སྟོང་ལོ། 463

སྟོང་ལོའ་ིཉོ་ཚོང་། 463

སྟོང་བཤད། 159

སྟོང་སངས། 307

སྟོང་སངས། 750

སྟོངས་ཉེའི་རིགས། 265

སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི། 265

སྟོན་གྲངས། 281

སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ། 76

སྟོན་ཉེས། 201

སྟོན་ཐོག་རེས་འདེབས། 201

སྟོན་མོ་དྲངས་པ། 576

སྟོབས་སྐྱེད་ཟད་ནད། 77

སྟོབས་སྐྱེད། 759

སྟོབས་ཆུང། 68

སྟོབས་སྨན། 713

སྟོབས་ཤུགས་དོ་མཉམ། 82

སྟོན་ཤམ། 668

བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང༌། 365

བརྟག་དཔེ། 654

བརྟག་དཔྱད་ཁང༌། 413

བརྟན་སྐར། 297

བརྟན་ཁྱིམ། 297

བརྟན་གྲངས། 182

བརྟན་གནས་རྣམ་གཞག 665

བརྟན་སོ། 519

བརྟེན་ས། 589

བསྟན་རྩིས། 154

བསྟན་བཤིག 406

བསྟར་སྒྲིགགྲངས་ཀའི་གོ་རིམ་ཚན་པ། 63

བསྟུད་འགྲེལ། 604

བསྟུད་མར་མངལ་ཤོར། 3

བསྟུད་མར། 180

བསྟུན་འགྱུར་འཕེལ་རིམ། 165

བསྟུན་འགྱུར། 17

བསྟུན་ཐབས་མེད་པའི། 739

བསྟོད་གླུ། 507

བསྟོད་བསྔགས། 169

བསྟོད་འཕྲིན། 56

བསྟོད་ཚིག 274

བསྟོད་འོས། 417
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༼ཐ༽

ཐ་སྐར། 62

ཐ་སྙད་མཁན་པོ། 486

ཐ་སྙད་འདོགས་ཐབས། 486

ཐ་སྙད། 760

ཐ་མག་རྒྱུན་འཐེན་པ། 147

ཐ་མག་རྒྱུན་འཐེན། 147

ཐ་རམ། 530

ཐ་ཤལ་གྱི་རང་བཞིན། 734

ཐག་རྒྱུད་བརྙན་འཕྲིན། 126

ཐག་གཅོད་འཕར་རྩེད། 706

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འབུལ་བ། 580

ཐག་གཅོད་བྱ་བསྡད་ཀྱི། 516

ཐག་གཅོད་དབང་ཆ། 232

ཐག་གཅོད་སྨྲ་བ། 222

ཐག་གཅོད་འོས་ཤོག 139

ཐག་གཅོད་རང་དབང༌། 232

ཐག་གཅོད་རང་དབང་། 307

ཐག་གཅོད། 603

ཐག་འཐེན། 732

ཐག་མ་ཆོད་པའི། 378

ཐག་མེད་ཕྲ་ཕུང་། 38

ཐག་རན། 292

ཐག་ལེབ་གཅུས་སྐམ། 667

ཐགས་ཁྲི། 340

ཐང་། 213

ཐང་དཀར་གཤོག་རྐྱོང༌། 659

ཐང་ག་རི། 681

ཐང་ཆུ། 588

ཐང་གཞི་སྐོར་མཁན། 751

ཐང་གཞི། 751

ཐང་ལི། 660

ཐང་ཤགཉོད་ཤུགས། 692

ཐད་ཀར་མིན་པ། 380

ཐད་ཀར་མིན་པའི་འགྲོ་གྲོན། 381

ཐད་གླེང་། 202

ཐད་འགྱུར། 230

ཐད་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན། 229

ཐད་བལྟས། 500

ཐད་དྲང་གྲུབ་ཆ། 429

ཐད་དྲང་ཆ་ལྡན་སྤྱི་སྲོལ། 429

ཐད་དྲང་ཆ་ལྡན། 429

ཐད་དྲང་འཆར་འགོད། 429

ཐད་དྲང་བརྗེ་འགྱུར། 429

ཐད་དྲང་མཉམ་ཆ། 429

ཐད་དྲང་ཚེག 166

ཐད་སྤྱོད་མང་གཙོ། 229

ཐད་སྤྲོད། 242

ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། 345

ཐད་འཕུར་གནམ་ཐང་། 346

ཐད་འཕུར་འབབ་ཚུགས། 346

ཐད་འབུལ་ཁྲལ་འབབ། 230
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ཐད་འབྲེལ་མ་གནས། 229

ཐད་ཤུགས། 488

ཐད་གཤིབ་གློག་ལམ། 509

ཐད་གཤིབ་རྒྱུ་ལམ། 509

ཐད་གཤིབ་རྩ་རིས། 510

ཐད་སྲིང་། 431

ཐད་སྲིང་འཁོར་སྐར། 229

ཐན་པ། 244

ཐབས་མཁས་ཕྱིར་འབུད། 183

ཐབས་མཁས། 678

ཐབས་ཇུས། 687

ཐབས་ཚུལ། 460

ཐབས་ལམ། 58

ཐབས་ལམ། 602

ཐབས་ལམ། 687

ཐབས་ཤེས་ཟབ་པོ། 589

ཐམ་ཁྲལ། 662

ཐམ་གདན། 661

ཐམ་ཤོགཐམ་ཁྲལ་ཤོག་བུ། 661

ཐར་སྒྲོལ་པ། 607

ཐར་མེད་རྒྱ་མཚམས། 275

ཐར་གསོད། 196

ཐལ་སྐྱོན། 393

ཐལ་ཁེབས། 246

ཐལ་ཆེ་བའི། 741

ཐལ་ཆེའི་ཀུ་རེ། 539

ཐལ་དྲགས་པ། 393

ཐལ་བའི། 681

ཐལ་མི། 159

ཐལ་བསད། 447
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ཐིག་གཅིག་སྟེང་གནས། 167

ཐིག་དུམ། 428

ཐིག་ཚད་ནང་མ། 389

ཐིག་ཚད་ཕྱི་མ། 505

ཐིག་རིས་བྲིས་ཤོག 329

ཐིག་རིས། 328

ཐིག་རིས། 428

ཐིག་ལེ། 155

ཐིག་ལེ། 656

ཐིག 428

ཐིགས་གསོག 727

ཐིམ་དུས། 281

ཐིམ་ཚེས། 281

ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད། 759

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད། 761

ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བ། 12

ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ། 12

ཐུགས་གསོའ་ིབྱ་དགའ། 182

ཐུང་དུ་གཏོང་བ། 205
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ཐུན་མིན་ཐབས་བྱུས་ཀྱི། 686

ཐུན་མིན་སྤྱོད་ཚུལ། 368

ཐུན་མོང་གི་ཆ། 170

ཐུན་མོང་གི་གཞི། 170

ཐུན་མོང་འགན་བཅོལ། 166

ཐུན་མོང་དབང་ཚད། 176

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་སོ། 760

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། 736

ཐུན་མོང་ལས་བཀོལ། 170

ཐུན་མོང་ཤུལ་འཛིན་པ། 165

ཐུན་ཚད། 241

ཐུན། 241

ཐུབ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ། 775

ཐུམ་སྦྲག 510

ཐུར་མ། 546

ཐུར་ཟུར། 46

ཐེ་སྐྱོན་གཏོང་བ། 680

ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པ། 487

ཐེ་བྱུས། 395

ཐེ་ཞུགས། 395

ཐེངས་གྲངས། 538

ཐེངས་དང་པོར་ཐོན་པ། 211

ཐེངས་གསུམ་ཚན་མང་། 203

ཐེབས་རྩ། 312

ཐེམ་འདྲི། 240

ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ། 204

ཐེའུ། 121

ཐེར་སང༌། 677

ཐེར་འདོན་བྱེད་པ། 211

ཐེར་འདོན། 593

ཐེར་འབུམ་བདག་པོ། 97

ཐེར་འབུམ་རྡུལ་ཆས། 94

ཐེར་འབུམ། 97

ཐེལ་ལི་ཡམ། 699

ཐོ་འགོད་གནས་བབས། 293

ཐོ་འགོད་བྱེད་པ། 266

ཐོ་འགོད་མེད་པ། 495

ཐོ་འགོད་ཡོད་པའི། 498

ཐོ་འགོད། 266

ཐོ་གཞུང༌། 683

ཐོ་གཞུང་ནག་པོ། 102

ཐོ་རི་ཡམ། 703

ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན། 470

ཐོ་གསལ་གོང་ཚད། 448

ཐོག་འཁོར། 142

ཐོག་བང༌། 600

ཐོག་མ་ཉིད་ནས། 2

ཐོག་མའི་གོང་ཚད། 486

ཐོག་མའི་གོང་ཚད། 66

ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ 296

ཐོག་མའི་བརྡ་སྟོན། 375

ཐོག་མའི་གཞུང་ཐིགདཀྱིལ་ཐིག 544
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ཐོག་མའི་ཟླ་མཚན། 140

ཐོགས་མི་རུང་བའི། 392

ཐོད་ཀྱི་གོ་ཡུལ། 343

ཐོད་ཁེབས། 638

ཐོད་རྒལ་རླངས་རྫས། 669

ཐོད་མདུན་སྟངས་འཛིན་དྲྭ་རྒྱ། 310

ཐོད་ཡུལ། 343

ཐོད་རུས་ནང་གི་གནོན་ཤུགས། 398

ཐོད་རུས་དཔྱད་ཐབས། 525

ཐོད་རུས་དབང་རྩ་བཅུ་གཉིས། 735

ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་ནད། 198

ཐོད་རུས་གཤག་གཅོས། 198

ཐོད་རུས། 510

ཐོན་ཀའི་སློབ་ཕྲུགལོ་མཐའི་སློབ་ཕྲུག 612

ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་སྐྱོན། 739

ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེན། 450

ཐོན་སྐྱེད་ཚད་བརྒལ་བྱེད་པ། 506

ཐོན་ཁུངས། 589

ཐོན་གྲངས། 624

ཐོན་མཆན། 279

ཐོན་ཐོ་འགོད་པ། 149

ཐོན་དུས། 219

ཐོན་བསྡུ། 279

ཐོན་འབབ་ཆེ་བའི་སོ་ནམ། 394

ཐོན་འབབ་ཆེ་བའི། 550

ཐོན་འབབ་བྱུང་བ། 779

ཐོན་འབབ། 505

ཐོན་འབོར། 89

ཐོན་ཟོག་ཁྲལ་འབབ། 277

ཐོན་ལས་གསུམ་པ། 695

ཐོན། 754

ཐོབ་དཀའ་བའི། 376

ཐོབ་ཁྲ་འཕྲི་གཅོག 740

ཐོབ་ཁྲ། 400

ཐོབ་ཆ་ཁེ་ཚོང༌། 596

ཐོབ་ཆ་གཞིར་བཟུང༌། 546

ཐོབ་ཆ། 562

ཐོབ་ཆ། 569

ཐོབ་ཐང༌། 306

ཐོབ་ཐང་འཁོས་ཞན། 741

ཐོབ་ཐང་ཅན་གྱི་རྩོད་ལེན་པ། 596

ཐོབ་ཐང་རྩ་ཚིག 97

ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན། 159

ཐོབ་ཐང་ཞུ་ཡིག 521

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ། 267

ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒྲགས། 212

ཐོབ་པ། 11

ཐོབ་པ། 13

ཐོབ་དབང་། 267

ཐོབ་དབང་འཕྲོག་པ། 232

ཐོབ་དབང་འཕྲོག་ལེན། 71

ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་པ། 159
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ཐོབ་དབང་ལོག་སྤྱོད། 6

ཐོབ་ཚིག 540

ཐོབ་ཚུལ། 13

ཐོབ་འཛིན། 97

ཐོབ་སེང༌། 353

ཐོབ་སེང༌། 604

ཐོབ་སེང་དངུལ་སྒྱུར། 420

ཐོབ་སེང་ཕོགས་ཐོབ། 353

ཐོལ་གྱིས། 282

ཐོལ་རྙེད། 624

ཐོལ་བྱུང་གི། 282

ཐོལ་བྱུང་གཏམ་བཤད། 282

ཐོལ་བཤད། 16

ཐོས་བརྒལ་རིག་པ། 737

ཐོས་ཆས། 73

ཐོས་བྱེད་ཀླད་ཤུན། 73

ཐོས་བྱེད་དབང་རྩའི་ནད། 73

ཐོས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ། 737

ཐོས་ཚད། 72

ཐོས་ཤུགས་འཇལ་ཆས། 72

ཐོས་ཤུགས་ཚད་གཞི། 72

མཐའ་སྐོར་འགོག་སྲུང༌། 190

མཐའ་ཁུལ། 309

མཐའ་འཁོབ་པ། 86

མཐའ་འཁོར་རིང་ཚད། 156

མཐའ་མཇུག་ཏུ། 416

མཐའ་མཇུག 294

མཐའ་འཇུག་གི། 276

མཐའ་གཉིས་འཕྱོ་སེམས། 100

མཐའ་སྡོམ་བརྗོད་པ། 162

མཐའ་དཔྱོད། 702

མཐའ་འབུད་གཏོང་བ། 220

མཐའ་སྦྲེལ་གྱི། 18

མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་བ། 294

མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར། 294

མཐའ་མར། 416

མཐའ་མི་མཉམ་པའི་དབྱིབས། 401

མཐའ་ཚིག 737

མཐའ་ཡས་པར། 16

མཐའ་སོ། 774

མཐའ་གསུམ་འཇལ་རིག 728

མཐར་སྐྲོད། 604

མཐར་ཐུག་གི། 736

མཐར་ཐུག་པྱད་པ། 12

མཐར་ཐུག 54

མཐར་ཐུག 736

མཐར་གནས་རང་གཤིས་འཁྲུག་སྐྱོན། 111

མཐར་དཔྱོད། 12

མཐར་མ་འཁྱོལ་པ། 244

མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ། 283

མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས། 283

མཐིང་ལྕགས། 381
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མཐིང་གནས། 433

མཐིལ་འགྲོ། 530

མཐུད་ཁ། 179

མཐུད་འགྱུར། 146

མཐུད་རྒྱུགགསོ་ལེན་བང་འགྲན། 578

མཐུད་སམ། 358

མཐུད་ལྕགས། 179

མཐུད་རྗེས་འགོག་ནུས། 388

མཐུད་ཕྲེང་། 407

མཐུད་སྦྱར་སྤྱི་འཁོར། 65

མཐུད་སྦྱོར། 327

མཐུད་བཙང་། 315

མཐུད་རྩ་མདུན་མ། 51

མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་སྐུལ་ནུས། 277

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ། 285

མཐུན་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་སྦྱོར་བའི། 311

མཐུན་རྐྱེན། 285

མཐུན་རྐྱེན། 39

མཐུན་འཁྲིག 355

མཐུན་གྲོས། 29

མཐུན་གྲོས། 506

མཐུན་འགྱུར། 189

མཐུན་སྒྲིལ། 743

མཐུན་བཅོས་གསོ་རིག 354

མཐུན་ཆ། 191

མཐུན་ཆོས། 179

མཐུན་ཐབས་བྲལ་བའི། 378

མཐུན་པ། 9

མཐུན་པའི་རྐྱེན། 391

མཐུན་པའི་ཐེ་ཞུགས། 183

མཐུན་པའི་བྱུང་བ། 289

མཐུན་སྤྱོད། 213

(མཐུན་ཕྱོགས་)མཉམ་སྒྲིལ། 177

མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི། 35

མཐུན་ཕྱོགས་མཉམ་སྒྲིལ་རྩ་ཁྲིམས། 65

མཐུན་ཕྱོགས་ཐེ་ཞུགས། 183

མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས། 552

མཐུན་འབྱར། 165

མཐུན་སྦྱོར། 676

མཐུན་རྩིས། 172

མཐུན་རྩིས། 68

མཐུན་ཚོགས། 336

མཐུན་ཚོགས། 67

མཐུན་ཤོག 140

མཐེ་བོང༌། 705

མཐེབ་ཁུང༌། 705

མཐེབ་ཆེན། 705

མཐེབ་རྗེས། 705

མཐེབ་དྲས་རྒྱག་མཁན། 526

མཐེབ་སྡེར། 705

མཐེབ་གནས་བརྗེ་བ། 723

མཐེབ་མིག 705
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མཐེབ་གཞོང༌། 410

མཐེབ་གཟེར། 705

མཐེབ་ཤུར་དཀར་ཆག 705

མཐོ་འཇིགས། 14

མཐོ་སྟེགས། 349

མཐོ་འདེགས་འགྱོག་རྟེན། 348

མཐོ་ལྡིང་སྤྲིན་དཀར། 37

མཐོ་འབྱར། 643

མཐོ་ཚད་བརྡ་སྟོན། 37

མཐོ་ཚད། 37

མཐོ་རིམ་ལག་ཁྱེར། 22

མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ། 349

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 166

མཐོ་རིམ་སློབ་དཔོན། 420

མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང༌། 350

མཐོ་རིམ་སློབ་ཞུགས། 452

མཐོ་རིམ། 349

མཐོ་རིམ། 624

མཐོ་སློབ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡན་ལག 495

མཐོང་ཆུང༌། 362

མཐོང་ཆོས་ལ་ཞེན་པའི་སྐྱེ་བོ། 283

མཐོང་མཆན། 758

མཐོང་འཇིགས། 612

མཐོང་ཐིག 428

མཐོང་བ་དང་འབྲེལ་བའི། 759

མཐོང་བྱེད་དབང་རྩ། 501

མཐོན་པོར་འཇིགས་སྣང༌། 89

མཐོར་འདེགས་རྐུབ་བཀྱག 110

མཐོལ་བཤགས། 178

འཐད་སྒྲུབ། 569

འཐད་ལྡན། 751

འཐབ་སྒྲ། 289

འཐབ་ཉ། 293

འཐབ་ཚུགས། 89

འཐབ་ལེན་མ་རྩ། 775

འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། 454

འཐིམ་པ། 5

འཐུས་མི་གཏོང་བ། 215

འཐུས་མི་ལས་ཐོག 637

འཐུས་མི། 215

འཐུས་མི། 585

འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས། 359

འཐུས་མིའི་ཚོགས་པ། 215

འཐུས་མིའི་ཚོགས་པ། 220

འཐུས་མིའི་སྲིད་གཞུང་། 585

འཐུས་ཤོར། 216

འཐེན་འཁོར། 557

འཐེན་འཁྲིད། 717

འཐེན་བཅོས། 717

འཐེན་དོད། 411

འཐེན་བྱ། 464

འཐེན་བྱང་། 211



890འཐེན་བྱེད་ཆེན་པོ།

འཐེན་བྱེད་ཆེན་པོ། 330

འཐེན་བྱེད། 669

འཐེན་རྩིས། 669

འཐེན་ཛུམ་དང་ཤེལ། 780

འཐེན་ཤར་གཏོང་བ། 446

འཐེན་ཤུགས་ཀོན་ཊམ། 330

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དམར་སྤོ། 330

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རླབས། 330

འཐེན་ཤུགས་ཁྱབ་ར། 329

འཐེན་ཤུགས་འགྱེད་འཕྲོ། 330

འཐེན་ཤུགས་ལྟེ་གནས། 144

འཐེན་ཤུགས་མཐུན་སྐྱེས། 321

འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར། 330

འཐེན་ཤུགས་དྭངས་ཤེལ། 330

འཐེན་ཤུགས་ལྡོག་ཟླ། 53

འཐེན་ཤུགས་རང་རྡིབ། 329

འཐེན་ཤུགས། 329

འཐེན་ཤུགས། 330

འཐེན་ཤེལ། 780

འཐོམས་ཞྭ། 245

འཐོར་འཕྲོ། 227

འཐོལ་པ། 276

༼ད༽

ད་རྒན་ནང་གུག 413

ད་རྒན་ཕྱིར་དགྱེ། 434

ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི། 185

ད་ལྟའི་བར་གྱི། 746

ད་དུ་ར། 703

ད་ཕན་འདིར། 347

ད་ཕྱིན་ཆད། 347

ད་ཡོད་བཀའ་ཁྱབ། 663

ད་ཡོད་འཇལ་སོ། 205

ཌཱཀ་ཁང་ཨང་རྟགས། 537

དག་བཅོས་རེའུ་མིག 271

དག་ཆ་འགྲན་བསྡུར། 656

དག་མཆན་འགོད་པ། 72

དག་མཆན། 72

དག་ཐེར་ཐུབ་པའི། 408

དག་འབུད་བྱེད་པ། 17

དག་འབུད་བྱེད་པ། 408

དག་འབུད་བྱེད་པོ། 214

དག་སེལ་བྱེད་པོ། 55

དང་ཉེ། 604

དང་ཐོན་གསར་འགྱུར། 117

དང་ཐོན། 211

དང་དུ་ལེན་པ། 7

དང་པོ་ཉིས་བརྩེགས། 242

དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་། 543

དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་གྱོད་གཞི། 543

དང་པོའ་ིམཐོང་སྣང་དཔང་རྟགས། 544

དང་བ། 779

དང་ཞེན་ཅན། 26
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དང་ཞེན་པ། 38

དང་ཞེན་མ། 26

དང་ཞེན། 779

དང་ལེན་མི་བྱེད་པ། 215

དད་ལས། 14

དད་ལོག 55

དན་གྲངས། 209

ཌབ་འཇུག 245

ཌབ་ལུ་བོ་སོན། 762

དམ་གྲོགས། 119

དམ་འགལ་ནག་ཉེས། 519

དམ་བསྒྲགས་བཀའ་ཆད། 608

དམ་བསྒྲགས་མེད་པའི། 308

དམ་བཅའ་བ། 170

དམ་བཅའ་བྱེད་པ། 531

དམ་བཅའ། 170

དམ་བཅའ། 492

དམ་དྲི། 162

དམ་པོ། 596

དམ་བེ་ཀ་པེད། 112

དམ་བེ་འགྱོག་རྟེན། 112

དམ་བེའི་སྐེ། 112

དམ་འབྱར་དང་ལེན། 615

དམ་འབྱར་རིན་སྡུར། 615

དམ་ཚིག་ལྡན་པ། 436

དམ་ཚིག 292

དམ་ཚིགལ་རྒྱ། 436

དམ་འཛིན། 691

དམ་ཡིགགན་རྒྱ། 197

ཌའི་ནེ་མོ་རྣམ་གཞག 247

ཌའི་ནེ་མོ། 247

ཌའི་ནེ་མོའ་ིབྱ་སྤྱོད། 247

དར་གྲུ། 778

དར་རྒྱས་ཀྱི་དུས། 335

དར་མ། 21

དར་ཡོལ་གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ། 21

དར་ལ་མ་བབ་པའི། 21

དར་ཤིང༌། 771

དར་གསང་པར་མ། 634

དལ་ཁང་། 331

དལ་ཁོམ། 749

དལ་གྱིས་འགྲོ་བ། 471

དལ་བགྲོད། 640

དལ་འགུལ། 640

དལ་འགྱུར། 639

དལ་རྒོལ། 640

ཌལ་ཊོན། 71

དལ་གནས་ནུས་པ། 590

དལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ། 639

དལ་བའི་བར་རྡུལ། 639

ཌི་ཇི་ཊལ་ཆུ་ཚོད། 228

ཌི་ཇི་ཊལ་པར་ཆས། 227



892ཌི་ཛེལ་འཕྲུལ་འཁོར།

ཌི་ཛེལ་འཕྲུལ་འཁོར། 226

ཌི་ཛེལ་བུད་རྫས། 226

ཌི་ཝི་ཌི་གཏོང་ཆས། 246

ཌི་ཝི་ཌི་རོམ། 246

ཌི་ཝི་ཌི། 227

ཌི་ཨེན་ཨེ་མང་སྦྱོར་སྨིན་རྫས། 238

ཌི་ཨེན་ཨེ། 238

དིག་པ། 82

ཌིང་གོ་ཁྱི་རྒོད། 131

ཌིབ་ལོ་མ། 229

ཌིའུ་ཊེ་རི་ཡམ། 223

དུ་བཀགདུ་བ་མེད་ས། 641

དུ་བདུག 641

དུ་བ་ཞོར་འཐེན་པ། 513

དུ་བའི་ཉེན་བརྡ། 641

དུ་བའི་འབར་རྫས། 641

དུག་འདོན། 223

དུག་རྫས་དཔྱད་རིག 716

དུག་རླངས་སྔོན་མོ། 206

དུག་སེལ་དཀར་པོ། 538

དུག་སེལ་བྱེད་མཁན། 684

དུག་སེལ། 223

དུག་བསལ། 666

དུགས། 174

དུང་འཁྱིལ་ཚོམ་བུ། 164

དུང་དཔྱད་རིག་པ། 176

དུད་འགྲོའ་ིའགོས་ནད། 716

དུད་འགྲོའ་ིངང་ཚུལ། 94

དུད་འགྲོའ་ིཐོབ་ཐང༌། 47

དུད་འགྲོའ་ིགཞི་རྩའི་རང་དབང༌། 47

དུད་འགྲོའ་ིའོག་སྟན། 90

དུད་འགྲོར་འཁྲིག་སྤྱོད། 94

དུད་ཆུང་། 490

དུད་གཏོང་ཁེབས་སོ། 279

དུད་ཚང༌། 359

དུད་ལམ། 279

དུམ་སྒྲིག་གློག་པར། 175

དུམ་བུ་རེ་རེ་བཞིན། 526

དུམ་བུ། 617

དུམ་བུ། 89

དུམ་བུར་བགོ་བ། 83

དུམ་བུར་བགོས་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པ། 237

དུར་རྒན། 756

དུར་ས། 712

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། 409

དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར། 708

དུས་བཀག་བཀག་རྒྱ། 213

དུས་བཀག་གློག་སོ། 708

དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག 297

དུས་བཀག་ཆུ་ཚོད། 779

དུས་བཀག་བུན་འཇལ། 41

དུས་བཀག་འབར་མདེལ། 707
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དུས་བཀག་དམག་མཚམས། 63

དུས་བཀག་ལས་རིམ། 708

དུས་བཀག 210

དུས་འཁོར་སྒྲིག་སྲོལ། 519

དུས་འཁོར་ངེས་སྲོལ། 518

དུས་འཁོར་རེའུ་མིག 519

དུས་གླ། 708

དུས་བགོས། 708

དུས་འགྱངས་གཏོང་བ། 215

དུས་ངེས་འགྱུར་བ། 518

དུས་བཅད་བདག་ཐོབ། 542

དུས་བཅད་བདག་དབང་། 542

དུས་བཅད་བུ་ལོན། 692

དུས་བཅོལ། 707

དུས་ཉར། 707

དུས་མཉམ་སྐད་སྒྱུར། 635

དུས་མཉམ་རྒྱང་སྲིང་། 635

དུས་མཉམ་པའི། 185

དུས་མཉམ་པའི། 635

དུས་མཉམ་རང་འཁོར། 675

དུས་མཉམ། 176

དུས་གཏེར། 707

དུས་ཐམ། 708

དུས་ཐུང༌། 629

དུས་ཐུང་གི། 629

དུས་ཐུང་བུ་ལོན། 629

དུས་ཐུང་བུ་ལོན། 629

དུས་མཐུན་གོ་རྟོགས། 3

དུས་མཐུན་གྱི། 746

དུས་མཐུན་བསྒྱུར་བཅོས། 746

དུས་དང་བསྟུན་པ། 690

དུས་དེབ། 406

དུས་དེབ། 519

དུས་དྲན། 169

དུས་འདེབས་ས། 581

དུས་ནར། 707

དུས་བྱ། 462

དུས་མ་ངེས་པའི་འགྱུར་བ། 487

དུས་མི་བདེན་པར་སྨྲ་བ། 690

དུས་ཚིགས་རེའུ་མིག 154

དུས་ཚིགས། 623

དུས་ཚེས་ཡར་ལོག་གི། 592

དུས་ཚོད་གང་པོ། 311

དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར། 636

དུས་ཚོད་ཆ་ཚང༌། 311

དུས་ཚོད་འཕར་མ། 506

དུས་ཚོད་མ་ཐིམ་པའི། 742

དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི། 504

དུས་ཚོད་རེའུ་མིག 708

དུས་ཚོད། 237

དུས་མཚམས་འགུལ་སྐྱོད། 519

དུས་མཚམས། 269
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དུས་མཚམས། 708

དུས་ཞིབ་ཡོ་ཆས། 708

དུས་ཡུན་ངེས་མེད། 379

དུས་ཡོལ་ཟིན་པ། 494

དུས་ཡོལ་ཟིན་པའི། 494

དུས་གཡོལ་བྱེད་པ། 690

དུས་ར་རྒྱག་ས། 581

དུས་ར། 57

དུས་ར། 581

དུས་རན། 604

དུས་རབས་བར་མའི་ལོ་རྒྱུས། 456

དུས་རབས། 144

དུས་རིང་བུ་ལོན། 434

དུས་རླབས། 706

དུས་གསུམ་གྱི། 690

ཌེ་ཀེན། 212

དེ་ཉིད་དུ། 366

དེ་ལྟ་ན། 347

དེ་དང་ཆབས་ཅིགདེ་ལ་སོགས་པའི། 394

དེ་དང་བསྟུན་ཏེ། 9

དེ་དང་བསྡུར་ནས། 758

དེ་ཕོ། 600

དེ་འཕྲལ། 370

དེ་མ་ཐག་པའི། 370

དེ་ཙ་ན། 347

ཌེང་འགེ། 218

དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། 466

དེང་རབས་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ། 466

(དེབ་ཀྱི་)རྒྱབ་ཤ 98

དེབ་བཀོད་མ་གནས། 110

དེབ་སྐྱེལ་སྦྲག་ཡིག 576

དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ། 745

དེབ་སྐྱེལ། 576

དེབ་འགོད་པ། 576

དེབ་འགོད་བྱེད་པ། 293

དེབ་འགོད། 8

དེབ་སྔོན། 106

དེབ་ཆུང༌། 110

དེབ་གཉེར་བ། 110

དེབ་གཉེར་ལས་རིགས། 110

དེབ་རྟགས། 110

དེབ་ཐེར། 48

དེབ་ཕྲེང༌། 625

དེབ་སྦྲག 110

དེབ་འཛེར། 663

དེབ་བཟོ་མཁན། 98

དེབ་བཟོ་བ། 110

དེབ་ཡུར། 337

དེའི་རྒྱུ་མཚན། 9

དེའི་གསལ་བཤད། 9

དོ་བཅོལ་ཁང་། 161

དོ་ཆས། 81
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དོ་མཉམ་གྲོས་མཐུན། 356

དོ་མཉམ་སྔོན་རྩིས། 82

དོ་མཉམ་སྟངས་འཛིན། 149

དོ་མཉམ་དཔལ་འབྱོར། 82

དོ་མཉམ་དཔྱད་ཞིབ། 116

དོ་མཉམ་མིང་རྟགས་འགོད་པ། 196

དོ་མཉམ་མིང་རྟགས། 195

དོ་མཉམ་ཟས། 82

དོ་མཉམ་སོར་གནས། 354

དོ་མཉམ། 270

དོ་མཉམ། 510

དོ་སྙོམས་ཞིབ་བཤེར། 82

ཌོ་མཐུད། 242

དོ་དམ་བསྐྱར་འཇོག་ཁང༌། 580

དོ་དམ་བསྐྱར་འཇོག 580

དོ་དམ་པ། 204

དོ་དམ་པ། 445

དོ་དམ། 222

དོ་ནན་པོ། 647

དོ་སྣང༌། 493

དོ་སྣང་འགུགས་ཐབས། 557

དོ་སྣང་གཉེར་མཁན། 71

དོ་སྣང་འོས་པའི། 489

དོ་ཕོག་གཏོང་བ། 626

ཌོ་མེན། 239

དོ་ཟླ་མི་སྙོམ་པ། 505

དོ་ཡ། 196

དོ་ར། 62

ཌོ་རི། 243

ཌོ་ལི་འཁོར་སྟེགས། 239

ཌོ་ལི་སྟེགས་བུ། 239

དོ་ལུམ་མ། 118

དོགས་ནད། 365

དོགས་གཞི་ཅན། 34

དོགས་འཛིན་ཅན། 207

དོགས་ཟོན། 141

དོང་རྒྱབ་འཛིང་རགས། 508

དོང་ཆུང་། 305

དོད་ཐང་། 37

དོད་དུ། 375

དོད་འབབ་འཇལ་པོ། 568

དོད། 289

དོན་གྱིས་འཕངས་པ། 373

དོན་དངོས་ཀྱི། 210

དོན་དངོས་ཀྱི། 539

དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི། 745

དོན་དངོས། 15

དོན་ལྔའི་དུས་དྲན། 530

དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 676

དོན་གཅོད་ཁང༌། 124

དོན་གཅོད་ཁང༌། 148

དོན་ཆ། 600



896དོན་དུ་གཉེར་བའི།

དོན་དུ་གཉེར་བའི། 649

དོན་དུ་མི་འཁྱོལ་བའི། 745

དོན་གནད་མ་དེབ། 403

དོན་ཕན་ཅན་གྱི། 183

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། 617

དོན་ཚན། 64

ཌོབ་ལར་ནུས་པ། 240

ཌོབ་ལར་རེ་ཌར། 240

དོམ་ཆུང་བྲང་ཁུག་ཅན། 774

དོར་ཐུང་། 629

དོར་བ། 582

དོར་རིན། 613

དོས་ཁང༌། 219

དོས་ཁྲི། 436

དོས་འཁོར། 731

དོས་གླ། 137

དོས་ཆས་ལེན་ས། 81

དོས་པ། 536

དོས་འཛིན། 97

དོས་ཟོག 136

དྭ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་ཁང༌། 503

དྭ་ཕྲུག 503

དྭ་ཚོད། 683

དྭང་བླངས་པ། 761

དྭང་བླངས་བྱེད་པ། 761

དྭངས་རག 273

དྭངས་ཤེལ་དཔྱད་རིག 501

དྭངས་ཤེལ། 423

དྭོགས་འཆར། 611

དྭོགས་འཆར། 638

དྭོགས་ཟོན། 539

དྲ་བཅད་རེའུ་མིག 86

དྲ་གནས་ལ་ལྟ་མཁན། 759

དྲ་བ་རྩ་རིས། 591

དྲ་སྦྲེལ་མ་ལག 482

དྲག་གྲས། 258

དྲག་རྒོལ་སྤོང་བ། 487

དྲག་རྒོལ་བྱེད་པ། 67

དྲག་རྒོལ། 28

དྲག་གནོན། 500

དྲག་གནོན། 585

དྲག་པའི་འཐབ་སྦྱོར། 668

དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཁང༌། 197

དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་པ། 197

དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞི། 449

དྲག་པོའ་ིསྡིགས་བསྐུལ། 605

དྲག་པོའ་ིབཙན་བཟུང་། 462

དྲག་སྤྱོད་པ། 462

དྲག་སྤྱོད། 71

དྲག་སྤྱོད། 758

དྲག་རིམ། 258

དྲག་རླུང་དབུགས་མི་བདེ་བ། 705
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དྲག་ལས། 462

དྲག་ཤུགས། 394

དྲག་ཤུལ་རྒྱང་སྐྱོད། 302

དྲང་བདེན། 408

དྲང་པོ། 408

དྲང་འཕྱང་མཉམ་བགོད་ཐིག 520

དྲང་འཕྱང་ཐིག 520

དྲང་ཚུགས། 393

དྲང་སྲོང་མེ་ཏོག 154

དྲན་ཉམས། 29

དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས། 469

དྲན་རྟེན། 457

དྲན་རྟེན། 457

དྲན་རྟེན། 649

དྲན་ཐུང་། 370

དྲན་ཐོ། 457

དྲན་པ་མི་གསལ་བ། 40

དྲན་ལམ་ལོ་རྒྱུས། 457

དྲན་ཤེས་འཕྱོ་བ། 216

དྲན་གསོ་མེ་ཏོག 303

དྲི་ངན། 495

དྲི་ཆེན། 286

དྲི་བ་ཞུ་ཡུལ། 398

དྲི་བ་ལྷུག་མ། 499

དྲི་བའི་དུས་ཚོད། 561

དྲི་མ་གསུམ། 243

དྲི་ཚོར་ཉམས་པ། 43

དྲི་ཚོར་ཉམས་པ། 49

དྲི་ཞིམ་རིལ་བུ། 126

དྲི་བཟང། 675

དྲིལ་བསྒྲགས་ངོ་ཚབ། 556

དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པོ། 556

དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་པང༌། 352

དྲིལ་བསྒྲགས། 550

དྲིལ་བསྒྲགས། 556

དྲིལ་ལྡན་ཆུ་ཚོད། 32

དྲིལ་བརྡ། 711

དྲུག་མངར། 348

དྲུག་ལྡན་མངར་རྫས། 313

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 220

དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར། 17

དྲུང་ཆེ། 617

དྲུང་འཕར། 17

དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས། 741

དྲུང་གཞོན། 220

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། 617

དྲུང་ལས། 741

དྲེག་ནད། 713

དྲོད་སྐྱེད་ལྟེ་རྡུལ་རྣམ་འགྱུར། 702

དྲོད་བསྐྱེད་གློག་རྡུལ། 701

དྲོད་བསྐྱེད། 700

དྲོད་ཁང༌། 331
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དྲོད་དགའ། 702

དྲོད་འགྱེད་བརྒྱུད་རིམ། 280

དྲོད་བཅོས། 702

དྲོད་ཆས། 344

དྲོད་སྙོམས་གོ་ལ། 668

དྲོད་ལྟོས་ཁྲིད་ཆས། 701

དྲོད་བསྟུན་ཡ་ལན། 702

དྲོད་དང་གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས། 701

དྲོད་དུགས། 764

དྲོད་རྡུལ་གློག་རྒྱུན། 701

དྲོད་རྡུལ་འཕྲོ་གཏོང༌། 701

དྲོད་རྡུལ། 701

དྲོད་པར་བརྟག་ཐབས། 701

དྲོད་སྨན། 433

དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས། 129

དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས། 702

དྲོད་ཚད་བརྡ་སྟོན། 689

དྲོད་ཚད། 689

དྲོད་གཟུང་ནུས་པ། 653

དྲོད་ཡིག 701

དྲོད་ལེན་བརྒྱུད་རིམ། 265

དྲོད་ཤུགས་གློག་རྒྱུན། 701

དྲོད་སྲུང༌། 80

དྲྭ་ཁྲིམས། 206

དྲྭ་རྒོལ། 206

དྲྭ་རྒྱ། 397

དྲྭ་རྒྱ། 482

དྲྭ་རྒྱའི་བཀོལ་སྤྱོད། 397

དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། 239

དྲྭ་རྒྱའི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན། 397

དྲྭ་རྒྱའི་དམག་མི། 206

དྲྭ་ངོས། 767

དྲྭ་གཉེར་པ། 768

དྲྭ་ཐོག་ཉོ་ཆ། 499

དྲྭ་ཐོག་ཐད་སྲིང་། 432

དྲྭ་ཐོག་ཟིན་ཐོ། 105

དྲྭ་ཐོག་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 499

དྲྭ་ཐོག 499

དྲྭ་མཐུད་འདུས་གནས། 358

དྲྭ་ནད་སྐྱུག་ལྡང་། 206

དྲྭ་གནས་འཇབ་འཛུལ། 338

དྲྭ་གནས་ལ་ལྟ་བ། 759

དྲྭ་སྤྱོད་པ། 206

དྲྭ་འབངས། 482

དྲྭ་འབུ་འགོག་ཆས། 52

དྲྭ་སྦྲེལ་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 482

དྲྭ་སྦྲེལ། 482

དྲྭ་མོལ། 206

དྲྭ་ཚིགས་རྒྱང་སྲིང་། 768

དྲྭ་ཚིགས་འཆར་འགོད་པ། 767

དྲྭ་ཚིགས་མཐུད་ཆས། 768

དྲྭ་ཚིགས་པ། 768
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དྲྭ་ཚིགས་པར་ཆས། 768

དྲྭ་ཚིགས་བཟོ་འགོད་པ། 767

དྲྭ་ཚིགས་བཤར་ཆས། 767

དྲྭ་ཚིགས། 768

དྲྭ་ལམ་སེར་ལས། 248

དྲྭ་ལམ་འཇིགས་སྐུལ་བ། 206

དྲྭ་ལམ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས། 206

དྲྭ་ལམ་ཉེས་སྤྱོད། 206

དྲྭ་ལམ་སློབ་སྦྱོང་། 248

གདམ་ཀ་ཅན་གྱི། 37

གདམ་ཀ་ཅན་གྱི། 501

གདམས་ཀ་ཡག་ཤོས། 713

གདམ་ཀ 37

གདམ་ཀ 501

གདམ་ཀ 540

གདམ་ཀའི་ནུས་པ། 37

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ། 736

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་དབང་། 736

གདུག་རྩུབ། 121

གདུགས་སྐོར་ལྡིང་རྩེད། 509

གདུང་རྟེན། 579

གདུང་བའི། 46

གདུང་བས་ནོན་པའི། 28

གདུང་བས་མནར་བའི། 46

གདུང་བུམ། 504

གདུང་འབོད་ཀ་ཐིག 29

གདུང་འབོད། 493

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། 647

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། 675

གདུབ་བུ་ཕུར་བཀོན། 597

གདུབ་འཛིན། 49

གདུལ་བ། 561

གདེང་ཚོད་མེད་པ། 226

གདེང་ཚོད། 178

གདེང་ཚོད། 68

གདོང་གི་ཆུ་རྩ། 284

གདོང་གི་གཞུང་རྩ། 77

གདོང་གི་རྩ་ཚོམ། 285

གདོང་ཐུག་ཚོར་ཆས་ལྟེ་བ། 544

གདོང་ཐུག 167

གདོང་པའི། 284

གདོང་དམར་པོར་གྱུར་པ། 107

གདོང་ལེན་རུ་ཁག 613

(གདོད་མའི)སྐར་སྡེར། 553

གདོད་མའི། 2

གདོད་འཚེར། 544

གདོན་འཇིགས། 217

གདོན་གཟུགས། 56

གདོས་ལྟེ། 144

གདོས་ནུས། 450

གདོས་ཚད་འཇའ་མདངས། 450

གདོས་ཚད་ལྟེ་གནས། 144
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གདོས་ཚད་ལྟེ་གནས། 144

གདོས་ཚད་བར་ཁྱད། 450

གདོས་ཚད། 450

བདག་ཁྱིམ། 234

བདག་གིར་བྱེད་པ། 272

བདལ་གླ། 308

བདག་གཅེས་འགྲོ་སོང༌། 746

བདག་གཅེས། 180

བདག་གཅེས། 443

བདག་གཅེས། 746

བདག་ཉར་དུས་ཡུན། 353

བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན། 542

བདག་ཐོབ་ཡིག་ཆ། 710

བདག་ཐོབ། 267

བདམས་མཐོ་ཤོས། 350

བདག་པའི་ཁར་དབང༌། 352

བདག་པོར་ཕྱིར་སློག 590

བདག་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ། 231

བདག་དབང༌། 506

བདག་དབང༌། 536

བདག་དབང་བརྒྱུད་སྦྲེལ། 146

བདག་དབང་བསྡུ་ལེན། 303

བདག་དབང་གནད་བསྡུས། 6

བདག་དབང་འཕོ་ལེན་རུང་བའི། 33

བདག་དབང་འཕྲོག་པ། 234

བདག་མེད་ཁར་དངོས། 108

བདག་མེད་དུ་ལུས་པའི། 738

བདག་འཚོལ། 649

བདག་གཟའ། 434

བདག་བཟུང༌། 352

བདག་བཟུང༌། 536

བདག་ཡོན། 602

བདག་སྲུང་བ། 205

བདུན་གཉིས་རེའི། 101

བདུན་ཟུར། 500

བདུན་རེའི་བསྒྲགས་གཏམ། 769

བདུན་རེའི་སྙན་ཐོ། 769

བདུན་རེའི་ཐོབ་གསེང་གསོག་འཇོག 769

བདུན་རེར་ཐེངས་གཉིས་རེའི། 101

བདེ་འཇགས། 619

བདེ་ཐང་། 297

བདེ་ཐང་ལག་ཁྱེར། 297

བདེ་དོན་རྒྱལ་ཁབ། 769

བདེ་དོན། 769

བདེ་སྡུགཕན་བདེ། 769

བདེ་མོ་གྱིས། 287

བདེ་རྩ། 304

བདེ་སྲུང༌། 619

བདེ་སྲུང་ཉེན་ཁ། 619

བདེ་སྲུང་ཐབས་བྱུས། 619

བདེ་སྲུང་ལ་གནོད་ཉེན་ཅན། 619

བདེན་རྟགས། 697
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བདེན་པ་བདར་བ། 67

བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། 408

བདེན་པ་མིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ། 234

བདེན་དཔང༌། 754

བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐྱེལ། 754

བདེན་དཔང་རྒྱབ་གཉེར། 108

བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ། 697

བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད། 754

བདེན་རྩོད་པ། 202

བདེན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 25

མདའ་ཁུང་། 138

མདས་སྟོན་ཆུ་ཚོད། 42

མདའ་ཐིགཉེ་ཐིག 320

མདའ་དུག 204

མདའ་པ། 61

མདའ་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན། 606

མདུང་དབྱིབས། 415

མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན། 342

མདུང་གཟུགས་ལྡོག་མ། 492

མདུན་འཁོར་སྐོར་བྱེད། 309

མདུན་འཁོར། 309

མདུན་འཁྱེར། 137

མདུན་གླིང་ཀླད་ཤུན། 310

མདུན་གློག 343

མདུན་ངོས་བརྡབ་ལེན། 309

མདུན་སྟེགས། 309

མདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ལྡན། 698

མདུན་འདབ། 310

མདུན་རུ། 600

མདུན་ལམ། 136

མདུན་ཤལ། 310

མདུན་ཤོག 573

མདུན་སོ། 377

མདེལ་རྒྱུག་མེ་འཁོར། 123

མདེལ་ཐུབ། 123

མདེལ་ཚིགས། 83

མདོ་སྦུག་མེད་པ། 636

མདོ་འཛིན་པ། 173

མདོ་འཛིན་པ། 43

མདོག་སྒྱུར་རང་གཤིས། 523

མདོག་བསྒྱུར། 439

མདོག་མང་འཕྲོ་གཤིས། 531

མདོག་མེད། 12

མདོག་རྫས། 527

མདོག་ཟུངས། 168

མདོག་ཟོལ། 168

མདོག་ལོང། 12

མདོག་གསལ་ཉམས་པ། 12

མདོང་ཁྲོན། 732

འདར་འཁུམས། 189

འདར་འགུལ། 756

འདམ་འགོག་ཁེབས། 291
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འདང་ངེས། 18

འདབ་ཆགས་དཔྱད་རིག་པ། 503

འདབ་ཆགས་དཔྱད་རིག 503

འདས་མཆོད་སྨོན་ལམ། 586

འདས་རྗེས་ཀྱི། 537

འདས་རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི། 537

འདས་བསྟོད། 274

འདག་རྡོ། 642

འདས་བརྡ། 492

འདས་པའི་ལོ་ཤས། 779

འདས་པོ། 212

འདབས་འབྲེལ་དུ་གནས་པ། 19

འདར་ཚད། 30

འདར་ཚད། 444

འདས་ཚེས་བཀོད་པའི། 79

འདས་ཚེས་ཡར་ལོག་གི། 79

འདས་ཡིགཚེ་འདས་ལག་འཁྱེར། 210

འདམ་ཡོལ། 472

འདས་ལོག་བྱེད་པ། 591

འདས་ལོག 593

འདམ་སྲུང་། 472

འདི་སྔོན་ཆད། 347

འདི་མཉམ། 347

འདི་ཕན་ཆད། 347

འདི་མན་ཆད། 347

འདིའི་འོག་ཏུ། 347

འདིའི་གཤམ་དུ། 347

འདུ་སྐོང་པ། 187

འདུ་གྲངས། 174

འདུ་རྒྱས། 10

འདུ་ཆེ་བའི། 174

འདུ་ཆེན། 95

འདུ་གནས་རིང་ཚད། 300

འདུ་གནས། 300

འདུ་བ་ཆེན་པོ། 95

འདུ་བ་མི་སྙོམས་པ། 370

འདུ་བ། 179

འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ། 187

འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ། 67

འདུ་འཛོམས། 67

འདུ་རུབ་བྱེད་པ། 67

འདུ་ཤེས་ཀྱི་དགག་བྱ། 180

འདུན་པས་མ་བཟུང་བའི། 400

འདུམ་སྒྲིག 176

འདུམ་པ། 8

འདུལ་སྦྱོང་བྱེད་པ། 680

འདུས་མདོ། 407

འདུས་རྡུལ་སྤྲིན་ཆེན། 321

འདུས་རྡུལ་རགས་པ། 438

འདུས་རྡུལ། 467

འདུས་གནས་ཆེ་ས། 358

འདུས་གནས། 165
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འདུས་པ། 187

འདུས་ཕུང་། 781

འདུས་རྫས། 174

འདུས་རྫས། 174

འདུས་གཤེར། 553

འདེད་དཔག 179

འདེད་རུང་བུ་ལོན། 129

འདེམས་སྐལ། 253

འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང༌། 620

འདེམས་སྒྲུག་ལྷན་ཚོགས། 621

འདེམས་ཐོ། 458

འདེམས་ཐོ། 629

འདེམས་ཐོའ་ིནང་འཇུག་པ། 629

འདེམས་ལེན་ལམ་ལུགས། 127

འདོད་སྐོང་འཆར་གཞི། 127

འདོད་བསྟུན་བྱེད་པ། 7

འདོད་སྤྱོད་རིག་པ། 627

འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ། 235

འདོན་ཁྲ། 774

འདོན་ཁྲའི་ཤོག་འཛར། 774

འདོམ་ཕྱེད། 778

འདོར་རྫས། 278

འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི། 252

འདྲ་མཉམ་མིན་པ། 383

འདྲ་མཉམ་རིང་ལུགས་པ། 269

འདྲ་མཉམ། 270

འདྲ་མཚུངས་གྲངས་ཆ། 271

འདྲ་མཚུངས། 191

འདྲ་མཚུངས། 270

འདྲ་མཚུངས། 510

འདྲ་རྫུན་བཟོ་བ། 196

འདྲ་རྫུན། 196

འདྲ་གཟུགས། 245

འདྲ་གཟུགས། 252

འདྲ་བཟོས། 196

འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་འཁོར། 246

འདྲ་བཤུས། 246

འདྲ་གསུམ། 729

འདྲི་བསྟུན་བྱེད་པ། 574

འདྲི་རྩད་ཁང༌། 266

འདྲི་རྩད་འགྲན་བསྡུར། 561

འདྲི་རྩད་བྱེད་པ། 397

འདྲི་རྩད་རེའུ་མིག 561

འདྲི་རྩད་ལས་ཁུངས། 266

འདྲི་རྩད། 266

འདྲི་རྩད། 561

འདྲིས་གོམས་བྱེད་པ། 19

འདྲུད་འཁོར། 717

འདྲུད་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས། 596

འདྲུད་གཞོང༌། 719

འདྲུད་གཞོང་འགྱོག་རྟེན། 729

འདྲེ་ཚེར་མ། 86
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འདྲེན་རྡུལ། 137

འདྲེན་པ། 552

འདྲེན་དབྱངས། 404

འདྲེར་འཇིགས། 217

འདྲེས་འགུལ། 463

འདྲེས་མ། 465

འདྲེས་མའི་གཉེན་སྒྲིག 465

འདྲོག་འགོ། 32

འདྲོང་སྐྱེ། 65

རྡུང་སྙོད་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས། 444

རྡུལ་གྱི་འཇའ་མདངས། 71

རྡུལ་གྱི་འཕྲོ་ཟེར། 512

རྡུལ་འཇིགས། 38

རྡུལ་ཕྲན་སྐོར་བྱེད། 207

རྡུལ་ཕྲན་ཁྲོ་ཐབ། 490

རྡུལ་ཕྲན་ཆུ་ཚོད། 70

རྡུལ་ཕྲན་ལྗིད་ཚད། 71

རྡུལ་ཕྲན་སྙིགས་རོ། 490

རྡུལ་ཕྲན་འཐབ་ཚུལ། 394

རྡུལ་ཕྲན་དུས་རབས། 70

རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད། 70

རྡུལ་ཕྲན་བོངས་ཚད་རྩི་གཞི། 71

རྡུལ་ཕྲན་བོངས་ཚད། 70

རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ། 490

རྡུལ་ཕྲན་སིམ་འཐེན་འཇའ་རྫས་དཔྱད་རིག 70

རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས། 71

རྡུལ་ཕྲན། 70

རྡུལ་འབྱེད། 70

རྡུལ་མཚོན་ཁྱབ་གདལ་ཚོད་འཛིན། 487

རྡུལ་མཚོན་ཁྱིམ་ཚང༌། 490

རྡུལ་མཚོན་དམག་འཐབ། 490

རྡུལ་ཟེར། 512

རྡུལ་རབས། 318

རྡུལ་རུད། 76

རྡུལ། 511

རྡེའུ། 128

རྡེལ་འབོམ། 306

རྡོ་ཀ་ཤུ་ཀ 715

རྡོ་སྐྲན། 128

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། 225

རྡོ་ཐ། 711

རྡོ་ཐལ། 428

རྡོ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར། 661

རྡོ་འདོན་གཤག་བཅོས། 431

རྡོ་སྣགཞ་ཉེ་ནག་པོ། 329

རྡོ་སྣུམ་གར་མ། 522

རྡོ་སྣུམ་རྗེན་པ། 202

རྡོ་སྣུམ་སྤྲ་ཚིལ། 509

རྡོ་སྣུམ་ཕིག་ཕིག 521

རྡོ་སྣུམ་གཤེར་རླངས། 430

རྡོ་སྣུམ། 521

རྡོ་ཞོའ་ིསྐྲན། 127
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རྡོ་ཞོའ་ིཔགས་སྐྲན། 127

རྡོ་ཞོའ་ིའབར་རླངས། 11

རྡོ་བཟོ་བ། 450

རྡོ་ལག་བརྒྱུད་གཏོང་བ། 223

རྡོ་ལག་བརྒྱུད། 223

རྡོ་སོགས་འཕེན་པ། 516

རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ། 166

རྡོག་སྒྲ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ། 720

རྡོག་སྒྲ། 720

རྡོག་སྒྲུག་རྒྱག་པ། 339

རྡོག་སྣ་ཐོགས་པ། 728

རྡོའ་ིདུས་རབས་རྙིང་མ། 507

རྡོའ་ིདུས་རབས་གསར་མ། 481

ལྡང་རླབས། 663

ལྡབ་གྲངས། 473

ལྡབ་འཆིང་། 241

ལྡིང་ཁྱབ་སྲབ་སྤྲིན། 668

ལྡིང་གྲུ། 359

ལྡིང་རོ། 299

ལྡིང་ལམ། 300

ལྡིབ་སྒྲ། 247

ལྡིར་ལྕོག 734

ལྡུམ་གུར་གུམ། 606

ལྡུམ་བུ་ཁྲག་གཅོད། 338

ལྡུམ་བུ། 670

ལྡེ་མིག་པ། 734

ལྡེ་མིག་ཨ་མ། 451

ལྡེ་འཛིན། 410

ལྡེ་ལོང་། 410

ལྡེབས་རིས། 474

ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱ་མ། 659

ལྡེམ་རྩིབ་སོ་ལྕགས། 659

ལྡེམ་རྩིབ་བརྩེགས་མ། 415

ལྡེམ་རྩིབ། 659

ལྡོག་སྐྱེས། 117

ལྡོག་རྒོལ། 570

ལྡོག་རྒྱུ། 756

ལྡོག་འདྲེན། 188

ལྡོག་སྣོན། 399

ལྡོག་པའི་ཡ་ལན། 202

ལྡོག་དཔེ། 195

ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི། 22

ལྡོག་ཕྱོགས་ནས། 756

ལྡོག་ཕྱོགས་སུ། 27

ལྡོག་ཕྱོགས། 53

ལྡོག་འཕྲད་ཟུར། 755

ལྡོག་འཕྲོ། 575

ལྡོག་འཕྲོའ་ིཟུར་ཁུག 46

ལྡོག་འབྱར། 18

ལྡོག་འབྲས། 289

ལྡོག་མེད་རྐྱེན་ངན། 384

ལྡོག་རྩོད། 195
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ལྡོག་ཚིག 54

ལྡོག་རྫས། 53

ལྡོག་ཟླ། 53

ལྡོག་ཟླའི་གློག་རྡུལ། 53

ལྡོག་ཟླའི་རིག་གཞུང་། 195

ལྡོག་ཟླར་གྱེས་པ། 532

ལྡོག་གཟུགས། 264

སྡང་འཛིན། 47

སྡང་ཟུག་ནག་ཉེས། 342

སྡང་སེམས། 47

སྡར་མ། 197

སྡིག་ཁྲལ། 636

སྡིག་པའི་ཁྱིམ། 613

སྡིག་སྲིན་སྐར་སྤྲིན། 198

སྡིག་སྲིན་འགྲན་སེམས། 198

སྡིགས་ར། 704

སྡིངས་ཆ་དོ་དམ་པ། 661

སྡིངས་ཆ། 208

སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ། 80

སྡིངས་ཆའི་དངངས་འཚབ། 661

སྡིངས་ཆའི་ལྟག་སོ། 660

སྡིངས་ཆའི་ལག་གཡོག 661

སྡུག་སྐད་ཤོར་བ། 649

སྡུག་གྱོང་འབུར་རུ། 151

སྡུག་མཐའ། 719

སྡུག་ཕྲུག 116

སྡུག་སྦྱོང༌། 445

སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བ། 278

སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བ། 444

སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་ཚུལ། 757

སྡུག་སྦྱོར། 757

སྡུག་ལ་སྦྱོར་བ། 371

སྡུག་ལ་སྦྱོར་བ། 757

སྡུད་མགོ། 440

སྡུད་གནས། 98

སྡུད་པའི་རང་བཞིན། 117

སྡུད་སྦྱོར། 676

སྡུད་འཛོམས། 566

སྡུད་ཤེལ། 187

སྡུར་ཕྲེང་། 551

སྡེ་དཀྲུགགཞུང་རྒོལ། 619

སྡེ་ཁག་གི། 219

སྡེ་ཁག་འོས་འཕེན། 104

སྡེ་གྲལ་དུ་འཇུག་པ། 20

སྡེ་འགན། 618

སྡེ་སྒྲིག 335

སྡེ་ཚན་གྱི། 219

སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། 618

སྡེ་ཚན་བཅུའི་གང་རུང་། 212

སྡེ་ཚན་དུ་དབྱེ་བ། 160

སྡེ་ཚན་མ་འཛུགས། 618

སྡེ་ཚན། 140
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སྡེ་ཚན། 218

སྡེ་ཚན། 617

སྡེ་ཚན། 618

སྡེ་ཚབ་གཏུག་བཤེར། 159

སྡེ་ཞེན། 171

སྡེ་གསོ། 334

སྡེ། 89

སྡེབ་འགུལ། 122

སྡེབ་འཇལ་བུ་ལོན། 636

སྡེབ་རྡུལ། 314

སྡེབ་སྤྲོད་གན་རྒྱ། 636

སྡེབ་བྱོལ། 279

སྡེབ་འབབ། 10

སྡེབ་འབྱོར། 386

སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པ། 552

སྡེབ་སྦྱོར། 552

སྡེབ་ཚོང་། 772

སྡེབ་ཚོང་རྒྱག་མཁན། 772

སྡེབ་ཚོང་པ། 772

སྡེབ་འཛེར་ཡོ་བྱད། 663

སྡེབ་བཟོས། 89

སྡེབ་སུབ་ཡོ་ཆས། 122

སྡེབ་སྲོལ། 67

སྡེབ་གསོད། 451

སྡེར་འཁྲུད། 233

སྡེར་འགོག 231

སྡེར་དབྱིབས། 529

སྡོང་སྐུད། 293

སྡོང་པོ། 666

སྡོད་ཁང༌། 8

སྡོད་ཁང་དཀྱུས་མ། 318

སྡོད་ཁང་སྤྲོད་པ། 8

སྡོད་རྒོལ། 665

སྡོད་སར། 264

སྡོད་གནས་ཞིབ་བཤེར། 239

སྡོད་གནས་སུ་མེད་པའི་གང་ཟག 4

སྡོད་རྩ། 753

སྡོད་རྩའི་གཉན་ཚད། 523

སྡོམ་གྲངས། 17

སྡོམ་ཆེན་སྤུ་སུད། 682

སྡོམ་འཇིགས། 60

སྡོམ་འབུ་སྡིག་སྲིན། 656

སྡོམ་རྩིས་རིག་པ། 665

སྡོམ་ཚགས་གཅུས་སྐམ། 656

བརྡ་ཁང༌། 634

བརྡ་ཁྱབ། 156

བརྡ་ཁྱབ། 489

བརྡ་ཆད་དཀའ་འགྲེལ། 323

བརྡ་ཆད་མཛོད། 702

བརྡ་ཆད། 692

བརྡ་ཆད། 693

བརྡ་རྙིང༌། 61
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བརྡ་སྟོན་ཡོ་ཆས། 623

བརྡ་སྟོན་རེའུ་མིག 380

བརྡ་སྟོན། 203

བརྡ་ཐོ་སྦྱར་པང༌། 489

བརྡ་ཐོ། 156

བརྡ་དང་སྒྲ་ཡན་སྡུར་ཐང་། 634

བརྡ་པ། 664

བརྡ་སྤྲོད་སྨྲ་བ། 327

བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལས། 387

བརྡ་འཕྲིན་མི་རབས། 227

བརྡ་འཕྲིན། 386

བརྡ་འཕྲིན། 459

བརྡ་བྱང་། 203

བརྡ་བྱང༌། 633

བརྡ་འབྲེལ། 172

བརྡ་མེད་ས་ཆ། 210

བརྡ་དམར་པོ། 573

བརྡ་རླབས། 633

བརྡ་ལན། 459

བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན། 218

བརྡབ་འཕྲོའ་ིཟུར་ཁུག 46

བརྡབ་ལེན་འགྱོག་རྟེན། 123

བརྡབ་ལེན་མཐའ་རྒྱན། 123

བརྡབ་ལེན་སྲུང་ལྕགས། 123

བརྡབ་ལེན། 123

བརྡབ་ཤུགས། 371

བརྡར་གློག 727

བརྡར་ཟད། 3

བརྡར་ཟད། 72

བརྡར་ཤུགས། 309

བརྡལ་བཤིགའགལ་འཛོལ། 116

བསྡུ་སྲོལ། 162

བསྡུར་ཚད་དཔྱད་ཞིབ། 569

བསྡུར་ཚད། 569

བསྡུས་དོན། 269

བསྡུས་དོན། 540

བསྡུས་པ། 3

བསྡུས་ཡིགབསྐུངས་ཡིག 1

བསྡུས་ཤོས། 435

བསྡེབས་ཁྲ། 182

བསྡོམས་ཐོབ། 671

༼ན༽

ན་རྒས་རྫི་རྡིབ། 241

ན་ཆུང་། 687

ན་མཉམ་གནོན་ཤུགས། 515

ན་ནིང་། 779

ན་ཚོད་དབྱེ་འབྱེད། 27

ན་ཚོད་མ་ལོན་པ། 464

ན་ཚོད་ལོན་པ། 443

ན་ཚོད། 154

ནཱ་ཛི། 480

ན་རྫུ་འདེབས་པ། 444
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ན་ཟུག་དྲག་པོ། 29

ན་ཟུག་ཞི་ཐབས་ཀྱི། 507

ན་རམ། 171

ན་རླུང། 460

ན་ལེ་ཤམ། 102

ནག་ཁྲིམས། 200

ནག་ཅན་ཁྲིམས་ར། 200

ནག་ཅན་གྱི། 200

ནག་ཅན་དཔུང་ཚོགས། 741

ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་པ། 283

ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད། 283

ནག་ཅན་མྱུལ་ཞིབ་སྡེ་ཚན། 200

ནག་ཅན། 188

ནག་ཅན། 200

ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས། 11

ནག་ཉེས་ཁྲིམས་གཅོད། 380

ནག་ཉེས་སྒྲོག་པ། 188

ནག་ཉེས་ངོས་ལེན། 20

ནག་ཉེས་བྱུང་ས། 200

ནག་ཉེས་རྩོམ་བློ། 458

ནག་ཉེས་འཛུགས་པ། 11

ནག་ཉེས་འཛུགས་ཡུལ། 11

ནག་ཉེས། 200

ནག་སྟོབས། 102

ནག་དམ། 103

ནག་འདེད། 446

ནག་སྣུམ། 569

ནག་དཔྱད་རིག་པ་བ། 200

ནག་དཔྱད་རིག་པ། 200

ནག་རྩིས། 258

ནག་ཚོགས། 741

ནག་ཚོང༌། 641

ནག་ཚོང་ཁྲོམ་ར། 102

ནག་ཚོང་རྒྱག་པ། 641

ནག་རྫས་གློ་ནད། 51

ནག་རྫས་སྣུམ་ཞུན། 134

ནག་རྫས་གཙང་སེལ་བྱེད་པ། 212

ནག་རྫས་རླུང་སྦྱོར། 135

ནག་ཞེན། 101

ནག་གཟུགས། 209

ནགས་བྱི། 660

ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས། 26

ནགས་ཚལ་འབྲེག་གཅོད། 214

ནགས་ཞིང་འདེབས་ལས། 29

ནང་བཀག་བུ་ལོན། 706

ནང་སྐོར། 161

ནང་ཁུལ་སྐུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ། 773

ནང་ཁུལ་གཉེན་སྒྲིག 265

ནང་ཁུལ་གཉེན་སྒྲིག 395

ནང་ཁུལ། 394

ནང་ཁྱིམ་ཁྲིམས་ཁང་། 197

ནང་ཁྲལ་ལས་ཁུངས། 396
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ནང་ཁྲལ། 277

ནང་ཁྲིམས་བཀོད་ཁྱབ། 770

ནང་ཁྲིམས་པ། 770

ནང་ཁྲིམས། 125

ནང་ཁྲོམ། 674

ནང་ཁྲོལ་འདོན་པ། 232

ནང་ཁྲོལ། 267

ནང་ཁྲོལ། 396

ནང་འཁྲུགསྡེ་གཟར། 158

ནང་གི་འགོག་ཤུགས། 396

ནང་གི་ལྡོག་འཕྲོ་ཡོངས་རྫོགས། 714

ནང་གི་རྩེད་ཐང་། 354

ནང་འགྲིགའདུམ་འགྲིག 174

ནང་སོའ་ིལག་འཇུ། 395

ནང་སོར། 377

ནང་ཆ། 267

ནང་འཇུག་དང་ཕྱིར་འདོན་རེའུ་མིག 390

ནང་འཇུག 389

ནང་གཏམ་ཕྱིར་སྐྱེལ་བྱེད་པ། 94

ནང་གཏམ། 178

ནང་ལྟེ། 376

ནང་མཐུན། 741

ནང་དུ་བཀག་པ། 631

ནང་དུ་འཁར་བ། 631

ནང་དྲྭ། 398

(ནང་འདྲེན་)བཀག་འགོག 259

ནང་འདྲེན་པ། 373

ནང་འདྲེན། 25

ནང་འདྲེན། 373

ནང་ནུས། 395

ནང་སྣོལ་ཟུར། 37

ནང་ལྤགས། 389

ནང་ཕན་ཚུན། 394

ནང་འཕེལ། 286

ནང་འབེབས། 379

ནང་འབྲེལ་ཁ་པར། 394

ནང་སྦྲེལ་ཟུར་གྱི་ངེས་སྲོལ། 390

ནང་སྦྲེལ་ཟུར། 390

ནང་མ། 390

ནང་མི་འཆར་འགོད། 287

ནང་མིའི་རྒས་ཕོགས། 287

ནང་བཙོན། 359

ནང་འཛུལ། 433

ནང་རྫས། 185

ནང་ཟགས་རྨེན་བུ། 265

ནང་ཟུར། 395

ནང་ཟྭའི་མཐེབ་གནོན། 395

ནང་གཟའ། 389

ནང་ལེན་པ། 397

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། 354

ནང་སྲིད་ལས་དོན། 239

ནང་སྲུང་ཤོ་སམ། 552



911 ནིའུ་ཊོན།

ནང་གསེས་ལེ་ཚན། 160

ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རིག་པ། 25

ནད་ཀྱིས་མནར་བའི། 30

ནད་འཁོར་རྗེས་འདེད་པ། 39

ནད་འགོག་བཅོས་ཐབས། 371

ནད་འགོག་ནུས་གནོན། 371

ནད་འགོག་ནུས་སྤེལ། 371

ནད་འགོག་སྨན་འཛུགས། 749

ནད་འགོག་སྨན། 750

ནད་འགོག་རིག་པ། 371

ནད་རྒྱུ། 513

ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག 508

ནད་བརྟག་པའི་རིག་པ། 513

ནད་པའི་གུན་གསབ། 632

ནད་ཕོགས། 631

ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས། 224

ནད་གཞི་བརྟག་པ། 224

ནད་རྩིས། 68

ནད་ཡམས་ཆེད་ལས་པ། 268

ནད་ཡམས་དཔྱད་རིག 268

ནད་ཡམས། 268

ནད་རིགས་དབྱེ་ཞིབ། 488

ནད་ལོག་རྒྱག་པ། 578

ནད་སོན་འདེབས་པ། 389

ནད་སྲུང༌། 371

ནད་གསོ་ཁང༌། 608

ནད་གསོ་ཁང༌། 764

ནན་སྐུལ། 388

ནན་སྐུལ། 521

ནན་འདྲི། 679

ནམ་གྲུ། 528

ནམ་གླ་ནམ་ཕུད། 351

ནམ་དུས་རྒྱས་བཅད་ལག་ཁྱེར། 616

ནམ་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་གྱི་དུས་ཚོད། 640

ནར་འཁུམ་ཁྱད་ཆོས། 588

ནར་ལྡེམ། 252

ནར་མ་སོན་པ། 384

ནར་མ་སོན་པ། 408

ནར་རིས། 86

ནར་ལུས། 516

ནར་སོན་པ། 21

ནར་སོན་ཤེས་ཡོན། 21

ནར་སོན་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ། 44

ནར་སོན་སློབ་གསོ། 21

ནས་ཚིག་ཐལ་བ། 34

ནས། 86

ནིམ་པ། 481

ནིའུ་ཊོན་གྱི་གྲང་ལུགས་ངེས་སྲོལ། 485

ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་གཉིས་པ། 485

ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་དང་པོ། 485

ནིའུ་ཊོན་གྱི་ངེས་སྲོལ་གསུམ་པ། 485

ནིའུ་ཊོན། 484
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ནིའུ་ཏྲོན་འབར་རྫས། 483

ནུ་ཏོག 486

ནུ་རྡོག 686

ནུ་མ་རྒྱས་བཅོས། 117

ནུ་མ་སྣུན་པ། 117

ནུ་མ་ཞར་བ། 38

ནུ་མ། 117

ནུ་མའི་གློག་པར། 445

ནུ་མའི་གཉན་ཚད། 451

ནུ་རྨེན། 445

ནུ་རྩེ། 686

ནུ་ཤུབ། 112

ནུ་སོ། 462

ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག 445

ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས། 445

ནུབ་སྐྱ། 27

ནུབ་ལུགས། 494

ནུབ། 769

ནུས་སྐྱེད་བཏུང་བ། 265

ནུས་འགོག 538

ནུས་ཆོད། 538

ནུས་སྟོབས་འཕྲོག་པ། 376

ནུས་མཐོའ་ིདངོས་ཁམས་ཚན་རིག 349

ནུས་འདྲེན་འཁོར་མདའ། 163

ནུས་ནག 209

ནུས་པ་ཀུན་ལྡན། 497

ནུས་པ་ཉར་ཚགས། 181

ནུས་པ་ལྡན་པའི། 750

ནུས་པ་སྤེལ་བ། 263

ནུས་པ་གཞན། 37

ནུས་པ། 59

ནུས་པའི་རྒྱུན་གནས་པ། 137

ནུས་སྦྱིན་བཅས་ཁྲིམས། 263

ནུས་མེད་གོ་མིང་། 168

ནུས་མེད་ཅེག་འཛིན། 81

ནུས་མེད་དུ་གྱུར་པ། 116

ནུས་མེད་བཟོ་བ། 131

ནུས་མེད་བཟོ་བ། 131

ནུས་མེད་བཟོ་བ། 49

ནུས་མེད་བཟོ་བ། 491

ནུས་མེད། 373

ནུས་ཚད། 538

ནུས་ཤུགས་ཐད་གཏོང༌། 428

ནུས་ཤུགས། 265

ནོག་ཟླ་བ། 321

ནོངས་སེམས། 175

ནོར་འཁྲུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་བ། 179

ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན། 107

ནོར་འཁྲུལ། 271

ནོར་བཅོས་རྒྱག་རུང༌། 192

ནོར་བཅོས་རེའུ་མིག 192

ནོར་ཉེན། 287
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ནོར་དད། 467

ནོར་བརྡ། 271

ནོར་བ་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད། 745

ནོར་བ་ཕྱིར་བཅོས། 726

ནོར་དབང་། 538

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ནུས་པ། 690

གནས་སྐབས་ངང་འཐེན། 2

གནམ་སྐས། 566

གནམ་སྐུད། 24

གནམ་སྐུད། 50

གནས་སྐོར་བ། 527

གནས་སྐོར། 527

གནམ་བསྐོས་དབང་ལུང༌། 237

གནམ་ཁུང་བཟོ་བ། 438

གནད་ཁྲིད་སློབ་ཚན། 198

གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན། 300

གནམ་གྲུ་བཟོ་གཏོང་གི། 24

གནམ་གྲུ་བཟོ་ལས་རིག་པ། 24

གནམ་གྲུ། 24

གནམ་གྲུ། 31

གནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི། 31

གནམ་གྲུའི་རིག་རྩལ། 76

གནས་གླར་སྡོད་མཁན། 107

གནས་གློག་ཁྱབ་འགྱེད། 258

གནད་འགག་ཆེ་ཤོས། 112

གནམ་འགྲུལ་ཞལ་ཏ་མ། 31

གནམ་རྒོལ། 31

གནམ་སོ་བཟོ་སྐྲུན། 438

གནམ་སོ། 638

གནམ་སོ། 724

གནས་གཅིག་བརྒྱུད་ཐིག 176

གནད་ཆུང་བརྩིས་པ། 243

གནས་མཇལ། 527

གནས་བརྗེ་བ། 723

གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས། 402

གནས་སྟབས་ཀྱི་ནུས་པ། 538

གནམ་ཐང་། 31

གནམ་ཐང་ཆུང་བ། 24

གནམ་ཐང་ལས་བྱེད་པ། 334

གནས་ཐོབ། 528

གནས་མཐུན་ཁམས་རྫས། 402

གནས་དུས་རྗེས་འབྲངས་པ། 708

གནས་དུས་མི་གཅིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་། 69

གནད་དོན་གཏན་འབེབས། 664

གནམ་སྡེར། 232

གནས་སྡོད་པ། 218

གནས་སྡོད་པ། 387

གནད་བསྡུས། 118

གནད་བསྡུས། 676

གནས་ནས་འབུད་པ། 234

གནས་པོ། 389

གནས་སྤོ་མཁན། 462
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གནས་སྤོ་གཏོང་བ། 720

གནས་སྤོ་བ། 462

གནས་སྤོ། 234

གནས་ཕབ། 215

གནད་འཕྲིན། 197

གནང་བ་སྤྲོད་པ། 36

གནང་བ་མི་སྟེར་བ། 230

གནང་བ། 519

གནའ་བོའ་ིལོ་རྒྱུས། 43

གནའ་བོའ།ི 53

གནས་དབྱུང༌། 233

གནས་དབྱུང་། 277

གནས་དབྱུང༌། 605

གནས་དབྱུང༌། 83

གནས་དབྱུང་བསྙོན་འཛུགས། 372

གནས་དབྱུང་གཏོང་བ། 219

གནས་དབྱུང་གཏོང་བ། 233

གནང་སྦྱིན། 328

གནམ་སྦྲག 31

གནས་མིང༌། 713

གནས་མོ། 389

གནམ་དམག་ལྟེ་གནས། 30

གནམ་དམགམཁའ་དམག 31

གནས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ། 80

གནད་སྨིན་པོ། 251

གནས་ཚད་དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ། 189

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བྱེད་པ། 584

གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས། 124

གནས་ཚུལ་རྫུན་སྒྲིག 542

གནས་ཚུལ་རིག་པ། 386

གནས་ཚུལ། 386

གནང་ཚུལ། 9

གནས་འཛིན་ལག་ཁྱེར། 494

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་པ། 60

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པ། 61

གནམ་ཡིག 24

གནས་ཡུལ་བསྐྱར་སྤོ། 579

གནད་ཡོད་མི་སྣ། 228

གནའ་རབས་ཀྱི། 53

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ། 69

གནས་རིམ་གཅོག་པ། 217

གནས་རིམ་གཅོག་འབེབས། 217

གནས་རིམ་སྤོར་བ། 746

གནས་རིམ་ཕབ་པ། 217

གནས་རིམ་ཕོགས་ཐོབ། 327

གནས་རིམ། 327

གནས་རུང་། 485

གནད་ལ་འཁེལ་བའི། 341

གནས་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད། 664

གནའ་ཤུལ། 579

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག 161

གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ། 767



915 རྣམ་པར་སྒྲོག་པ།

གནམ་གཤིས་དཔྱད་རིག 161

གནམ་གཤིས་རིག་པ་བ། 460

གནམ་གཤིས་རིག་པ། 460

གནམ་གཤིས་རེའུ་མིག 767

གནམ་གཤིས། 767

གནས་བཤད་པ། 336

གནས་ས་བརྗེ་བ། 723

གནས་ས། 337

གནུ། 323

གནོང་འགྱོད་མེད་པའི། 372

གནོང་འགྱོད། 581

གནོད་སྐྱོན། 223

གནོད་བཅུད་འབགས་རྫས། 250

གནོད་པ་འགོག་ཐབས། 580

གནོད་པ་ཅན། 215

གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད། 521

གནོད་འབུ། 754

གནོད་ཡུལ། 757

གནོད་སེམས། 444

གནོན་མཉམ་ཐིག་རིས། 402

གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས། 543

གནོན་ཤུགས་སེལ་ནད། 92

གནོན་ཤུགས། 542

གནོན་ཤུགས་མཉམ་ཐིག 402

མནར་གཅོད། 714

མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ། 289

མནའ་མཐུན་རྩ་ཁྲིམས། 289

མནའ་འབྲེལ། 35

མནའ་ཚིག་དོར་བ། 2

མནའ། 492

རྣ་སྐྱགརྣ་པག 146

རྣ་གཉན། 25

རྣ་རྟགས་རྒྱག་པ། 248

རྣ་རྟགས། 248

རྣ་ལྟག་རུས་འབུར། 451

རྣ་བ་འུར་བ། 709

རྣ་བའི་བུ་ག 12

རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབས། 473

རྣ་རྫས། 222

རྣ་རླུང་མགོ་འཁོར། 73

རྣ་ལམ་ཕྱི་མའི་སོ། 282

རྣ་ལྷན་རུས་པ། 690

རྣག་སྐྲན། 3

རྣག་འབུར། 3

རྣམ་གྲངས་རིག་པ། 665

རྣམ་འགྱུར། 282

རྣམ་འགྱུར། 589

རྣམ་ངེས་གནང་སྦྱིན། 104

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། 473

རྣམ་པ་མ་འགྱུར་བ། 354

རྣམ་པ། 754

རྣམ་པར་སྒྲོག་པ། 716



916རྣམ་པར་འདུ་ཤེས་པ།

རྣམ་པར་འདུ་ཤེས་པ། 621

རྣམ་པར་གསལ་བའི། 55

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་འབྲས་བུ། 114

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ། 688

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དབེན་པ། 6

རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི། 407

རྣམ་འབྱེད་ནུས་པ། 589

རྣམ་མང་གཤིས་སྐྱོན། 473

རྣམ་གཞག 700

རྣམ་ཤེས་རྒྱུད་སྤྲོད་རིང་ལུགས། 718

རྣམ་ཤེས་འཕོ་བ། 722

རྣམ་ཤེས་འཕོ་ཞུགས། 459

རྣམ་བཤད། 169

རྣམ་སྲེད། 691

རྣོ་ནད། 16

རྣོ་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ། 16

རྣོ་ཟུར། 16

སྣ་ཁུག་བརྫེ་བ། 642

སྣ་ཁེབས། 109

སྣ་གཉེར་བ། 642

སྣ་ཐུང་། 629

སྣ་ཐུང༌། 642

སྣ་འདྲེན། 388

སྣ་སྦྱོང། 477

སྣ་མང་ཚོང་སྡེ། 179

སྣ་མང་རང་བཞིན། 237

སྣ་མང་སོ་འཁོར། 226

སྣ་མང་གསེག་སོ། 226

སྣ་ཚོགས་ཡིག་སྣོད། 755

སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན། 237

སྣ་ཚོགས། 237

སྣ་ཚོགས། 473

སྣ་འཛོམས་ཁྲོམ་ར། 673

སྣ་རིས་སྤུ་ཚོགས། 473

སྣ་རུས། 477

སྣ་ཤེས་ཉམས་པ། 44

སྣ་བཤལ། 477

སྣ། 488

སྣག་གདན། 388

སྣག་སྨྱུག 305

སྣག་ཤོག་འདྲ་བཤུས། 134

སྣང་ཆ། 501

སྣང་ཆུང༌། 235

སྣང་ཆུང་གཏོང་བ། 235

སྣང་བརྙན་ངོ་མ། 571

སྣང་བརྙན་ལྟར་སྣང༌། 758

སྣང་བརྙན་རབ་རིབ། 1

སྣང་བརྙན། 370

སྣང་མེད་གཏོང་རུང༌། 481

སྣང་མེད་ཚ་པོ། 639

སྣང་མེད་ཤོར་བའི་ནོར་འཁྲུལ། 506

སྣང་མེད། 376



917 སྣོན་ཁྲལ།

སྣང་ཚུལ། 56

སྣང་རྫས། 436

སྣང་རུང་འགྱེད་འཕྲོ། 759

སྣང་སྲིད་རྒྱུ་སྐུད། 193

སྣང་སྲིད་གནས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ། 193

སྣང་སྲིད་འཕྲོ་ཟེར། 193

སྣང་སྲིད་དམར་སྤོ། 193

སྣང་སྲིད་རྫས་འགྱུར་རིག་པ། 193

སྣང་སྲིད་རིག་པ། 193

སྣང་སྲིད་རིག་པའི་རྩ་འཛིན། 193

སྣའི་བུ་གསྣ་ཁུང༌། 488

སྣའི་ཤ་ལྷག 477

སྣར་མ། 32

སྣུབ་པ། 2

(སྣུམ་འཁོར་)འགྲུལ་ནད། 134

སྣུམ་འཁོར། 75

སྣུམ་གྲང་བྱེད། 496

སྣུམ་གྲུ། 497

སྣུམ་སོ། 294

སྣུམ་ཉེན་གློག་བརྡ། 497

སྣུམ་ཊེང་། 497

སྣུམ་མདའ། 330

སྣུམ་བརྡ། 497

སྣུམ་གནོན་ཉེན་བརྡ། 496

སྣུམ་ཚགས་གཅུས་སྐམ། 496

སྣུམ་ཚགས། 496

སྣུམ་རླངས། 274

སྣུམ་ཤོག 666

སྣེ་ཁུད་རྨེན་བུ། 387

སྣེ་ཁྲིད་པ། 388

སྣེ་འཁྲིད་བར་བརྒལ། 397

སྣེ་སྒྱུར་གློག་ཟུངས། 532

སྣེ་མདངས། 74

སྣེ་འདྲེན་སྙན་ཞུ། 388

སྣེ་འདྲེན་རྩོམ་ཡིགརྩོམ་ཡིག་གཙོ་བོ། 419

སྣེ་གནས། 265

སྣེ་འབོར། 138

སྣེ་མང་ཁེ་ལས་པ། 624

སྣེ་མོའ་ིསྐྱ་རེངས། 74

སྣེ་ཟུང༌། 229

སྣེ་ཟུང་ཕྲ་ཕུང་། 100

སྣེ་ལེན་པ། 572

སྣེ་ལེན་ཞབས་ཏོག 357

སྣེ་ཤན། 678

སྣེ་ཤེན་པ། 336

སྣེ་སའི་རྨེན་བུ། 387

སྣེའུ། 38

སྣོད་བཅུད་རྗེས་མཐུན། 249

སྣོད་བཅུད་མ་ལག 250

སྣོད་བཅུད་རིག་པ། 249

སྣོད་ལྗིད། 683

སྣོན་ཁྲལ། 751



918སྣོན་གྲངས་ངོ་བོ།

སྣོན་གྲངས་ངོ་བོ། 17

སྣོན་སྒྱུར་དུས་ཡུན། 188

སྣོན་པ། 56

སྣོན་གསབ། 669

སྣོམ་བྱེད་དབང་རྩ། 497

སྣོལ་སྟབས། 213

སྣོལ་བ། 213

སྣོལ་བརྩེགས། 673

སྣྲུབས། 628

སྣྲོན། 50

བརྣག་ཐོ། 121

བརྣངས། 152

བསྣད་བཅོས་ཁང་། 139

བསྣར་བ། 282

༼པ༽

པཱ་ཡོན། 527

པ་ལག 657

པ་ལཛ་མ། 530

པ་ཤེན་ཐིག་ཕྲེང༌། 512

པ་སེ་ཀལ་ངེས་སྲོལ། 512

པ་སེ་ཊོར་སྲིན་བསལ། 513

པགས་སྐྲན། 135

པགས་རྒྱ། 220

པགས་གཉན། 143

པགས་ནད་གཅིག་པུ་ཉིད། 554

པགས་ནད་སྨན་པ། 220

པགས་ནད་རིག་པ། 220

པགས་ནད་གསོ་རིག 220

པགས་ནད། 220

པགས་པ། 638

པགས་འབྲས། 135

པགས་མཛེ་གཅིག་པུ་ཉིད། 554

པགས་རིམ་བརྒྱུད་པའི། 720

པང་གཅལ། 89

པང་ཐོག་ཀམ་པུ་ཊར། 416

པད་ཁ། 474

པད་ཁ། 567

པད་ཁང༌། 474

པད་མ། 434

པད་རྩ། 435

པད་ཚལ། 152

པད་རག་དངུལ་རྡོ། 558

པད་སིབ། 423

པཡེ། 526

པར་སྐྲུན་བརྒྱུད་ལམ། 544

པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར། 544

པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས། 545

པར་སྐྲུན། 545

པར་ཁང་། 545

པར་གྲངས། 251

པར་ཆས་གློག་བརྡ། 130

པར་ཆས་སྣ་མང་། 473



919 དཔའ་ངར་སློང་བ།

པར་རྗེས། 374

པར་ཉེས་གཏོང་བ། 523

པར་བཏོན། 545

པར་སྤྱད་གསར་འགོད། 523

པར་ཕུད། 174

པར་མ། 251

པར་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག 698

པར་གཞི། 251

པར་རྩ་ཞུ་དག་པ། 550

པར་རྩའི་ལྕགས་ལེབ། 524

པར་རིས་ཅན་གྱི། 526

པར་རིས་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 523

པར་རིས། 526

པར་ལེན་རིག་པ། 524

པར་བཤུས། 134

པར་སློག་འཕྲུལ་འཁོར། 525

པར་སློག་རིག་པ། 585

པར་སློགབསྐྱར་སྐྲུན། 585

པར་སློགངོ་བཤུས། 524

པི་ཌི་ཨེཕ། 536

པི་པི་ལིང༌། 433

པི་པི། 472

པིག་ཚེག 528

པིན་ཁབ། 527

པུ་ཊིང་། 557

པུནྜ་རི་ཀ 194

པུར་ཁང༌། 470

པུར་སྦྱོང༌། 199

པུར་ཞིབ། 536

པུར་ཞིབ། 76

པུས་མོ། 412

པེ་ཊོལ། 521

པེ་ར་བོ་ལ། 508

པེ་ར་བོ་ལམ། 508

པེན་ཊིན། 517

པེན་ཊེན། 517

པེལ་ཊིའར་འབྱུང་འབྲས། 516

པོ་བསྒྲགས། 532

པོ་ཊཱ་ཤི་ཡམ། 538

པོ་སི་ཏྲོན། 536

པོད། 761

པོན་ཛིའི་ལོག་བྱུས། 535

པོབ་ཀྱི་བཀའ་རྩ། 508

པོབ་རོལ་དབྱངས། 535

པོར་པིན། 551

པོར་པེན་ཁོར་མོ་གསུམ་སྦྲེལ། 207

པོར་པེན་ནལ། 551

པོར་པེན། 551

པྲ། 237

པྲན་རྩེའི་རུས་པ། 136

པྲོག་ཞུ་མངའ་གསོལ། 190

དཔའ་ངར་སློང་བ། 260
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དཔའ་ངོམ། 116

དཔང་རྟགས། 276

དཔའ་རྟུལ་གཟེངས་རྟགས། 313

དཔའ་བོ་དམ་པ། 449

དཔའ་བོའ་ིདྲན་ཐོ། 600

དཔའ་བོའ་ིབྱུང་རབས། 450

དཔལ་འབར། 295

དཔལ་འབྱོར་(གྱི་) 249

དཔལ་འབྱོར་སྒྲོམ་གཞི། 250

དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད། 572

དཔལ་འབྱོར་ཐག་གཅོད་རང་དབང་། 250

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད། 312

དཔལ་འབྱོར་ནག་པོ། 101

དཔལ་འབྱོར་གནས་སྤོ་བ། 250

དཔལ་འབྱོར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། 249

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས། 249

དཔལ་འབྱོར་རང་འདང༌། 74

དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བ། 250

དཔལ་འབྱོར་རིག་པ། 250

དཔལ་འབྱོར་ས་ཁམས་རིག་པ། 249

དཔལ་འབྱོར། 250

དཔང་ཚིག 697

དཔངས། 37

དཔུང་རྐང༌། 361

དཔུང་རྟགས། 81

དཔུང་སྡེ། 421

དཔུང་དམག 63

དཔུང་དམགགྲབས་དམག 510

དཔུང་ཚོགས། 421

དཔུས་བཙུགས་ཕྱག་འབུལ། 413

དཔེ་ཀློག་ཁང་། 570

དཔེ་ཀློག་མཐུན་ཚོགས། 109

དཔེ་སྐྲུན་ལས་རྟགས། 168

དཔེ་སྟོན་པ། 466

དཔེ་ཐོ། 95

དཔེ་དེབ་སྐྱོར་རྟེན། 110

དཔེ་དེབ་ཁྲོམ་འདུས། 110

དཔེ་དེབ་འགོ་འཚེམས། 109

དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་སྐོར་སྐྱོད། 110

དཔེ་དེབ་མཐུན་སྡེ། 109

དཔེ་དེབ་མཚན་འགོད། 110

དཔེ་ཕུད། 631

དཔེ་གཞི། 466

དཔེ་གཞི། 508

དཔེ་ཚད་རྟོག་ཞིབ། 608

དཔེ་ཚད། 608

དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ། 425

དཔེ་གཟུགས། 466

དཔེ་རིས་འགོད་པ། 369

དཔེ་རིས་ཅན། 369

དཔེ་རིས་མཉམ་སྦྲགས་བྱེད་པ། 369

དཔེ་རིས་མཉམ་སྦྲགས། 369
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དཔེ་རིས། 149

དཔེ་རིས། 328

དཔེ་རིས། 369

དཔེ་གསར་འགྲེམས་སྟོན། 288

དཔེ་གསར་དང་ཞེན་པ། 288

དཔེ་གསར་ཚོང་ཁང་། 112

དཔེ་གསར། 288

དཔེ། 369

དཔོན་རྒྱུད། 247

དཔོད་བྲིས། 225

དཔོན་དབང་རིང་ལུགས། 124

དཔོན། 111

དཔྱ་ཁྲལ། 684

དཔྱང་སྒྲོམ། 689

དཔྱང་ཐག་ཆུ་རྩ། 750

དཔྱང་རྡོ། 516

དཔྱངས་འཁོར། 291

དཔྱད་བརྗོད་པ། 169

དཔྱད་གཞིའི་དཔེ་དེབ། 575

དཔྱད་རྩོམ། 235

དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ། 42

དཔྱད་ཞིབ། 586

དཔྱད་ཞིབ། 67

དཔྱི་མིགདཔྱི་ཡི་འཁོར་མིག 11

དཔྱི་རུས། 516

དཔྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ། 754

དཔྱིད་མཉམ། 754

དཔྱིད་དུས་གུང་སེང༌། 659

དཔྱིད་རླབས། 659

དཔྱིད་བསུ་མེ་ཏོག 275

དཔྱིས་ཕྱིན་པའི། 9

དཔྲལ་བ། 302

དཔྲལ་རུས། 310

ལྤགས་ཤོག 753

སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ། 319

སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོ། 731

སྤངས་ནོར། 1

སྤར་ཁ། 366

སྤར་ཆ། 379

སྤར་ཆའི་བཀག་རྒྱ། 763

སྤུ་གྲི། 570

སྤུ། 338

སྤུན་མང༌། 522

སྤུས་ཀའི། 558

སྤུས་སྒྱུར་བྱེད་པ། 716

སྤུས་སྒྱུར། 607

སྤུས་ཚད་ཀྱི། 558

སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞིབ། 558

སྤུས་ཚད་ལྟ་མཁན། 608

སྤུས་ཚད་བཟང་བ། 350

སྤུས་ཚད། 608

སྤེན་མ། 124



922སྤེའུ་ལྕོག་ཆུ་ཚོད།

སྤེའུ་ལྕོག་ཆུ་ཚོད། 734

སྤེལ་རྒྱུག་གློག་རྒྱུན། 37

སྤེལ་མར། 37

སྤོ་སྤོ། 328

སྤོ་ཚལ། 657

སྤོ་འཛུགས་བྱེད་པ། 723

སྤོ་བཞུད་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། 466

སྤོ་བཞུད་ཐུབ་པའི། 466

སྤོ་རུང་རྒྱུ་དངོས། 149

སྤོང་བ། 2

སྤོང་བ། 5

སྤོང་བ། 579

སྤོང་བའི་ལས། 1

སྤོད་ཡ། 154

སྤོབས་པ། 178

སྤོམ་དངུལ། 436

སྤོར་བྱེད་མ་ལག 368

སྤོར་བྱེད། 41

སྤོས་རྩབས། 376

སྤྱན་བསྟར་ཞུ་བ། 419

སྤྱི་ཁོག 676

སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི། 191

སྤྱི་ཁྱབ་འགོ་འཛིན། 151

སྤྱི་ཁྱབ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག 318

སྤྱི་ཁྱབ་བརྡ་ཆད། 738

སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན། 326

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་དཔོན། 174

སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང། 343

སྤྱི་ཁྱབ་ལམ་སྟོན། 317

སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། 343

སྤྱི་ཁྲིམས། 132

སྤྱི་ཁྲིམས། 170

སྤྱི་ཁྲིམས། 556

སྤྱི་འཁོར་བཀག་ས། 124

སྤྱི་འཁོར་སྒུག་ཁང་། 124

སྤྱི་འཁོར་ཉིས་བརྩེགས་མ། 241

སྤྱི་འཁོར། 124

སྤྱི་གྲགས་ཅན། 645

སྤྱི་འགྲེ། 318

སྤྱི་འགྲོས། 77

སྤྱི་བསྒྲགས། 547

སྤྱི་བསྒྲེས་མཉམ་བྱ། 318

སྤྱི་འཇོམས། 508

སྤྱི་སྙོམས་རིན་གོང༌། 298

སྤྱི་ཐེར། 82

སྤྱི་མཐའ། 171

སྤྱི་མཐུན་གྱི། 166

སྤྱི་མཐུན་སོར་མཐའི་གནས། 176

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 510

སྤྱི་འཐུས། 220

སྤྱི་དང་མི་སྙོམས་པ། 49

སྤྱི་སྡོམ། 173



923 སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཀ

སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་ནད་རྟགས། 676

སྤྱི་རྣམ། 317

སྤྱི་སྤྱོད་བདག་དབང་། 556

སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར། 124

སྤྱི་སྤྱོད་གསང་སྤྱོད། 556

སྤྱི་བོའ་ིརྒྱ་སྲུབས། 606

སྤྱི་འབྲེལ། 556

སྤྱི་མང་བཀའ་ལོག 158

སྤྱི་མོས་ཀྱི་རང་བཞིན། 738

སྤྱི་མོས་ཀྱི། 738

སྤྱི་མོས་ཐབས་བྱུས། 335

སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌། 157

སྤྱི་དམངས་ཁྲིམས་ལུགས། 158

སྤྱི་དམངས་གུང་སེང་། 556

སྤྱི་དམངས་སྔོན་རྩིས། 158

སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང༌། 158

སྤྱི་དམངས་འདུ་ཤེས། 157

སྤྱི་དམངས་འདོད་དབང༌། 158

སྤྱི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་པ། 158

སྤྱི་དམངས་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད། 158

སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ་བ། 158

སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ། 158

སྤྱི་སྨན་སྤྱོད་སོ། 556

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི། 171

སྤྱི་ཚོགས་སྐྱེ་ལྡན་རིག་པ། 645

སྤྱི་ཚོགས་གན་རྒྱ། 643

སྤྱི་ཚོགས་གོ་རྟོགས་རྣམ་གཞག 644

སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་འགྲོས། 644

སྤྱི་ཚོགས་སྒྲོམ་གཞི། 645

སྤྱི་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་འགན་བཅོལ། 644

སྤྱི་ཚོགས་ཐེབས་རྩ། 643

སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྡེ། 643

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང༌། 644

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་ལམ་ལུགས། 644

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་ཨང་གྲངས། 644

སྤྱི་ཚོགས་དཔྱད་ཞིབ། 642

སྤྱི་ཚོགས་དབང་རྩའི་ཚན་རིག 644

སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་ལམ། 644

སྤྱི་ཚོགས་མ་འཛུགས། 643

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་པ། 645

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 644

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། 644

སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ། 645

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མང་གཙོ། 643

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས། 645

སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཀ 645
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སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ། 644

སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁུར། 643

སྤྱི་ཚོགས། 172

སྤྱི་མཚན། 6

སྤྱི་མཚུངས་རིན་གོང། 298

སྤྱི་མཛོད་བློན་ཆེན། 147

སྤྱི་མཛོད། 276

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི། 353

སྤྱི་ཡོངས་ཁས་མི་ལེན་པ། 317

སྤྱི་ལེ། 411

སྤྱི་སེམས་ཅན། 645

སྤྱི་སྲོལ། 77

སྤྱི་སྲོལ། 77

སྤྱིན་སྐྱི་རྩ་སྐྲན། 322

སྤྱིན་པར། 167

སྤྱིན་རྩི། 167

སྤྱིན་ཚོན་གཏོང་ཐབས། 325

སྤྱིའི་བགོད་གྲངས། 170

སྤྱིའི་ལྡབ་གྲངས་ཆུང་ཤོས། 435

སྤྱིའི་ལྡབ་གྲངས། 171

སྤྱིར་བཏང་བཀར་འཇུག་མ་དངུལ། 318

སྤྱིར་བཏང་གྲོས་གཞི། 318

སྤྱིར་བཏང་མིན་པ། 2

སྤྱིར་བཏང་མིན་པ། 283

སྤྱིལ་སར། 362

སྤྱིལ་བུ་བཙན་བཟུང། 111

སྤྱིལ་བུ། 111

སྤྱུག་པ། 280

སྤྱོ་སྙོམས་རིང་ལུགས། 193

སྤྱོད་སོ་མང་བའི། 473

སྤྱོད་སོ་མང་བའི། 749

སྤྱོད་སོ། 749

སྤྱོད་སོ། 749

སྤྱོད་ངན། 465

སྤྱོད་ངན། 81

སྤྱོད་བདེའི་ཁ་པར། 641

སྤྱོད་བདེའི་བྱང་བུ། 641

སྤྱོད་བདེའི་འབར་རྫས། 640

སྤྱོད་བདེའི་ཡིག་སྒྲོམ། 536

སྤྱོད་ཚུལ་འགྱུར་རྐྱེན། 28

སྤྱོད་ཚུལ་ཉམས་སུ་འཇུག་པ། 217

སྤྱོད་བཟང༌། 324

སྤྱོད་ཡུན། 250

སྤྱོད་ལམ་གྱི། 470

སྤྱོད་ལམ། 91

སྤྱོད་ལོག 444

སྤྲ་ཐོག་པ། 251

སྤྲ་མིའི་ཁྱིམ་རྒྱུད། 354

སྤྲང་འཁྱམས་པ། 720

སྤྲང་པོའ་ིཕྱུག་བདག 486

སྤྲད་ཡུལ། 514

སྤྲས་པ། 260
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སྤྲི་དཀར། 32

སྤྲི་དཀར། 553

སྤྲི། 168

སྤྲིན་ཁང་། 162

སྤྲིན་འཐོར། 162

སྤྲེའུ་ཟམ། 566

སྤྲེའུ་འབ་སྒྲོག་མ། 359

སྤྲོ་སྐྱིད་དགའ་བོ། 512

སྤྲོ་སྐྱིད་མ་དངུལ། 640

སྤྲོ་འགྱེད། 237

སྤྲོ་ཐུང་། 629

སྤྲོ་གནས། 589

སྤྲོ་སྣང་ཞན་པ། 54

སྤྲོ་སྣང་སློབ་སྟོན་པ། 312

སྤྲོ་སྤེལ་གསར་གནས། 387

སྤྲོ་བ་སྤེལ་བ། 576

སྤྲོ་བ་སྤེལ་བྱེད། 267

སྤྲོ་ལམ། 550

སྤྲོ་སེང་སྐྱིད་ལྗོངས། 353

སྤྲོ་སེང་ཁང་འཁོར། 572

སྤྲོ་སེམས་སྤེལ་བ། 150

སྤྲོད་བསྡད་འཕར་འབབ། 79

སྤྲོད་བསྡད། 63

སྤྲོད་དམིགས་བྲལ་བའི། 390

སྤྲོད་འཛིན་གན་ཡིག 97

སྤྲོད་ལེན་དུས་ཚེས། 626

སྤྲོད་ལེན། 720

༼ཕ༽

ཕ་སྐད། 471

ཕ་ཉེ་རྩི་སྟངས། 29

ཕ་མ་སྤུན་ཉེ་བསད་པའི་ནག་ཅན། 511

ཕ་མ་སྤུན་ཉེ་བསད་པའི་ལག་དམར། 511

ཕ་མའི་རྒྱུད་པ། 510

ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི། 347

ཕ་མེས། 43

ཕ་གཞིས། 513

ཕ་ཝང་ཁྲག་འཐུང་། 751

ཕ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 513

ཕ་རཱན་སི་ཡམ། 306

ཕ་རན་ཧེཊ། 286

ཕ་ཤུལ། 387

ཕ་ཤེའི་རིང་ལུགས་པ། 288

ཕ་ཤེའི་རིང་ལུགས། 288

ཕ་གསོད་པའི་ནག་ཉེས། 513

ཕ་བསད་པའི་ཉེས་ཅན། 513

ཕག་གསུག 192

ཕང་དབྱིབས་གདོང་གཞི། 313

ཕང་དབྱིབས། 313

ཕན་གནོད། 552

ཕན་པའི་དྲི་རྩད། 346

ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ། 397

ཕན་ཚུན་རྒྱུ་གྲངས། 163



926ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི།

ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི། 475

ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒྲིག 395

ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་གྱི་བྱུང་བ། 475

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ། 394

ཕན་སེམས། 92

ཕབ་ལེན། 242

ཕམ་ཁ་ཁས་ལེན། 669

ཕམ་ཁུར་བ། 779

ཕམ་པར་བྱེད་པ། 504

ཕའི་ཐོབ་སེང༌། 513

ཕར་མིའི་རྡུལ། 291

ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར། 631

ཕར་ཚུར། 710

ཕལ་ཆེར། 58

ཕལ་ཆེར། 58

ཕི་ལམ་སྡེ་ཚན། 525

ཕུ་ཆས། 31

ཕུ་མདའ། 31

ཕུ་འདེབས་འགྱིག་གདན། 31

ཕུག་རྡེ། 482

ཕུག་པའི་རྨ། 337

ཕུག་མ། 697

ཕུག་རོན་མེ་ཏོག 168

ཕུག་ལམ། 733

ཕུགས་བསམ་མེད་པའི། 374

ཕུང་གྲུབ་བཀོད་དབྱིབས། 352

ཕུང་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད། 99

ཕུང་གྲུབ་འདེབས་གསོ། 709

ཕུང་གྲུབ་དཔྱད་རིག 352

ཕུང་གྲུབ། 709

ཕུང་འདྲུལ། 481

ཕུང་ནག་འགྱེད་འཕྲོ། 101

ཕུང་ནག 101

ཕུང་པོ་འཚག་སྦྱོར་བྱེད་པ། 259

ཕུང་པོ། 579

ཕུང་པོར་འདུ་བ། 28

ཕུང་གཟུགས་དཀར་པོ། 770

ཕུང་གཤེར། 398

ཕུང་གསུམ་པ། 695

ཕུང་གསོགམཉམ་སྡེབ། 28

ཕུབ་དབྱིབས། 516

ཕུལ་བྱུང་། 105

ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ་བ། 439

ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ། 294

ཕུལ་བྱུང་མི་སྣའི་ཐོ་གཞུང༌། 600

ཕུལ་བྱུང་རྩེད་འགྲན་པ། 445

ཕེ་འདོམ། 288

ཕེཀྶ་འཕྲུལ་འཁོར། 289

ཕེན་མེན་དཔེ་རིས། 292

ཕེབས་སྐྱེལ་སྨོན་ཚིགགྱེས་གཏམ། 750

ཕེབས་སྐྱེལ་གསུང་བཤད། 750

ཕེབས་སྐྱེལ། 287
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ཕེབས་སྐྱེལ། 620

ཕེབས་གདན་དམར་པོ། 573

ཕོ་སྐད་ཀྱི་ང་རོ། 691

ཕོ་ཁྲལ། 445

ཕོ་གློག་རྒྱུ་སྣེ། 49

ཕོ་ཆོས་མི་ལྡན་པ། 43

ཕོ་ཉ། 459

ཕོ་རྡུལ། 140

ཕོ་རྡུལ། 553

ཕོ་སྡེར་སྡང་འཛིན། 464

ཕོ་ནད་དཔྱད་རིག 44

ཕོ་བ་རིས། 464

ཕོ་བ། 667

ཕོ་བའི་གཉན་ཚད། 315

ཕོ་བའི་རྨ། 315

ཕོ་བའི་ཟངས་ཚགས། 246

ཕོ་དབང་ལམ་ལུགས། 44

ཕོ་མ་རིས། 517

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ། 627

ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད། 627

ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད། 627

ཕོ་མོའ་ིབར་ཁྱད། 316

ཕོ་སྨུག 315

ཕོ་གཙོ་ལམ་ལུགས། 513

ཕོ་རྩི། 582

ཕོ་མཚན། 517

ཕོ་འཛིན། 691

ཕོ་རིས། 102

ཕོ་རོག 569

ཕོ་གཤིས་ཅན། 712

ཕོ་སུལ། 315

ཕོ་ཧེང་། 78

ཕོ་ཧེང་དགའ་སྟོན། 79

ཕོགས་ཐོབ་ཅན། 607

ཕོགས་གཞུང༌། 514

ཕོན་ཆེན། 122

ཕོའ་ིཁྱད་རྫས། 44

ཕོའ་ིརང་གཤིས། 438

ཕོར་འཇིགས། 44

ཕོལ་མིག 597

ཕྱག་དར་གྱི་སྣོད། 246

ཕྱག་སྲོལ། 169

ཕྱི་སྐོར་ས་ཁུལ། 264

ཕྱི་ཁྱིམ་སོར་ཐིག 156

ཕྱི་ཁྱིམ་དབུས་ཚེག 156

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི། 33

ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ། 303

ཕྱི་རྒྱུད། 548

ཕྱི་དངུལ་བཀར་འཇུག 587

ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་ལེན། 303

ཕྱི་ལྟེ། 156

ཕྱི་བསྟེན་ནད་པ། 505



928ཕྱི་མཐའི་གོ་ལ།

ཕྱི་མཐའི་གོ་ལ། 280

ཕྱི་དྲོ། 536

ཕྱི་སྡོད་ཟུར་ཕོགས། 302

ཕྱི་སྡོད། 506

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། 390

ཕྱི་རྣ། 74

ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས། 303

ཕྱི་མ་ནང་བྱེད་མཁན། 444

ཕྱི་མའི་བསྟན་བཅོས། 272

ཕྱི་མིར་འཇིགས་སྣང་། 778

ཕྱི་མིར་གཉེན་སྒྲིག 279

ཕྱི་ཚུལ་གན་རྒྱ། 369

ཕྱི་ཚུལ། 56

ཕྱི་ཟགས་རྨེན་བུ། 279

ཕྱི་ཟླ། 128

ཕྱི་གཟའ། 529

ཕྱི་རབས། 318

ཕྱི་རུ་བཀག་པ། 631

ཕྱི་ལོ། 128

ཕྱི་ལོགས་ཀྱི། 504

ཕྱི་ཤུན། 192

ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ། 214

ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ། 537

ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ། 552

ཕྱི་སྲིད། 303

ཕྱིད་སུབ་གཏོང་བ། 282

ཕྱིད་སུབ། 216

ཕྱིའི་མ་རྩ་ཐད་འཛུགས། 303

ཕྱིའི་ལས་འགན། 293

ཕྱིར་སྐྱོད་ལམ་ཡིགཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར། 513

ཕྱིར་འཁོར་བ། 574

ཕྱིར་འགུག་བྱེད་པ། 593

ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ། 137

ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ། 537

ཕྱིར་འགྱངས། 537

ཕྱིར་གཏོང་མ་དེབ། 234

ཕྱིར་ལྟ། 592

ཕྱིར་ཐོན། 433

ཕྱིར་འཐེན་གྱི། 616

ཕྱིར་འཐེན་ལྡོག་འགུལ། 774

ཕྱིར་འཐེན་པ། 616

ཕྱིར་འཐེན་པའི། 616

ཕྱིར་འཐེན། 616

ཕྱིར་འདོན་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ། 275

ཕྱིར་འདོན། 258

ཕྱིར་འདོན། 275

ཕྱིར་འདོན། 497

ཕྱིར་འདྲེན་པ། 281

ཕྱིར་འདྲེན་བྱེད་པ། 281

ཕྱིར་འདྲེན་བྱེད། 252

ཕྱིར་འདྲེན། 252

ཕྱིར་འདྲེན། 281
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ཕྱིར་ལྡོག 112

ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པ། 593

ཕྱིར་བསྡུ། 593

ཕྱིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁྱབ། 196

ཕྱིར་བསྡུའི་ཆ་རྐྱེན། 693

ཕྱིར་སྤྲོད་ཆིངས་ཡིག 725

ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་པ། 590

ཕྱིར་སྤྲོད་མ་རྩ། 403

ཕྱིར་དབྱུང༌། 276

ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ། 219

ཕྱིར་འབུད། 219

ཕྱིར་འབུད། 252

ཕྱིར་འབུད། 282

ཕྱིར་འབུད། 504

ཕྱིར་འབུད། 605

ཕྱིར་ཚོང༌། 281

ཕྱིར་ཚོང་པ། 281

ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་པ། 281

ཕྱིར་ཚོང་རོགས་སྐྱོར། 112

ཕྱིར་ཡལ། 286

ཕྱིར་ལེན། 252

ཕྱིར་ལོག་ལག་འཁྱེར། 592

ཕྱིར་ཤིག་རྒྱག་པ། 577

ཕྱིར་བཤོལ་བྱེད་པ། 19

ཕྱིར་བཤོལ། 19

ཕྱིར་བཤོལ། 537

ཕྱིས་དྲན་ཉམས་སྐྱོན། 51

ཕྱིས་བྱུང་གཤིས་སྤྱོད། 13

ཕྱིས་སུ་སྣོན། 592

ཕྱིས་སུ། 27

ཕྱུག་པོའ་ིདབང་སྒྱུར། 532

ཕྱུག་པོའ་ིདབང་འཛིན། 709

ཕྱུག་གཞུང༌། 532

ཕྱུགས་ཀྱི་གཉན་ནད། 14

ཕྱུགས་ནད་གཉན་རིམས། 51

ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག 756

(ཕྱུགས་ཟོག་དང་རྩི་ཤིང་)སྐྱེད་སྲིང་རིག་པ། 704

ཕྱུགས་རིགས་སྨན་པ། 756

ཕྱུགས་རིམས། 597

ཕྱུགས་ས། 567

ཕྱེ་རྡུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་ལུགས། 300

ཕྱེད་གོ་ལ། 346

ཕྱེད་གྲོང་གསེབ། 623

ཕྱེད་སོར་གྱི་སོར་མཐའི་ཟུར། 46

ཕྱེད་ལྡིང་སྲོག་ཤིང་། 623

ཕྱེད་ཕོགས་གུང་སེང༌། 339

ཕྱེད་ཕོགས། 338

ཕྱེད་ཙམ་ཟིན་པའི། 623

ཕྱེད་ཡོལ། 27

ཕྱེད་རང་སྐྱོང༌། 623

ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོབས། 230

ཕྱོགས་ཁྱད། 509



930ཕྱོགས་འགལ་པ།

ཕྱོགས་འགལ་པ། 235

ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ། 22

ཕྱོགས་སྒྱུར། 214

ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་པ། 173

ཕྱོགས་སྒྲིལ་ཆེན་མོ། 328

ཕྱོགས་སྒྲིལ་སྤངས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། 487

ཕྱོགས་སྒྲིལ། 285

ཕྱོགས་སྒྲིལ། 34

ཕྱོགས་སྒྲིལ། 35

ཕྱོགས་གཅིག་ཁ་པར། 742

ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི། 276

ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི། 743

ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ། 96

ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི། 96

ཕྱོགས་གཏོགས་པ། 512

ཕྱོགས་བཏུས། 249

ཕྱོགས་ལྟོས་བརྒྱུད་ལམ། 48

ཕྱོགས་མཐུན་ཟུར། 192

ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱི་གུག་ཆ། 650

ཕྱོགས་དང་དུས། 650

ཕྱོགས་དུ་མའི། 473

ཕྱོགས་ལྡན་མདའ་རྟགས། 752

ཕྱོགས་ལྡན་འབོར་ཚད། 752

(ཕྱོགས་བརྡ་)གསུམ་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན། 353

ཕྱོགས་བརྡ། 343

ཕྱོགས་བསྡུས་ཡིག་ཆ། 241

ཕྱོགས་བསྡུས། 676

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁར་དབང༌། 332

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བསྡུར་ཚད། 333

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བར་ཁྱད། 333

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས། 333

ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་འབོར། 332

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འབབ། 332

ཕྱོགས་བསྡོམས་རིན་ཐང༌། 333

ཕྱོགས་བསྡོམས། 332

ཕྱོགས་མེད། 488

ཕྱོགས་ཚད་གཉིས་ལྡན། 735

ཕྱོགས་ཚད་གསུམ་ལྡན། 704

ཕྱོགས་ཞེན་རིང་ལུགས། 201

ཕྱོགས་ཟུང་སྐད་པར། 95

ཕྱོགས་རིས། 511

ཕྱོགས་རིས། 95

ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན། 48

ཕྱོགས་ལྷུང༌། 541

ཕྱོགས་ལྷུང༌། 95

ཕྱོགས་ལྷུང་དག་སྐྱེལ། 179

ཕྱོགས། 228

ཕྱོགས། 230

ཕྲ་སྐུད་རྣམ་གཞག 668

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ། 461

ཕྲ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། 512

ཕྲ་རྡུལ་བོ་སོན། 111
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ཕྲ་ཕུང་། 142

ཕྲ་ཕུང་བཀོད་དབྱིབས་ས་བཀྲ། 208

ཕྲ་ཕུང་བཀོད་དབྱིབས། 208

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་ལྡན། 742

ཕྲ་ཕུང་གིས་བརྡ་སྦྱོར་བྱས་པའི་བརྡ་འཕྲིན་འདུས་

རྡུལ། 142

ཕྲ་ཕུང་སྒྲོམ་རུས་ཀྱི་སྦུག་ཕྲན་དྲ་བ། 461

ཕྲ་ཕུང་སྒྲོམ་རུས་ཀྱི་སྦུག་ཕྲན། 208

ཕྲ་ཕུང་ཆུང་བའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། 512

ཕྲ་ཕུང་ཕྱི་རྫས། 208

ཕྲ་ཕུང་མང་ལྡན། 473

ཕྲ་ཕུང་ཚོས་རྫས་B5 208

ཕྲ་ཕུང་ཚོས་རྫས། 208

ཕྲ་ཕུང་ཞིག་བྲུལ། 55

ཕྲ་ཕུང་རགས་པའི་ཟགས་བྱེད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། 442

ཕྲ་བའི་འཇིག་རྟེན། 461

ཕྲ་བའི་རྫས་སྦྱོར། 460

ཕྲ་རླབས་འགྱེད་འཕྲོ། 461

ཕྲ་རླབས། 461

ཕྲ་སྲིན་ཆུན་སྐྱེས། 663

ཕྲ་སྲིན་མེད་པའི། 1

ཕྲ་སྲིན་རིག་པ། 81

ཕྲ་སྲིན། 80

ཕྲག་དོག 268

ཕྲི་བ། 1

ཕྲིག་པ། 153

ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་འཆི་ཚད། 384

ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གསོད་པ། 384

ཕྲུ་གུ། 384

ཕྲུ་སློག 707

ཕྲུམ་ཉ། 138

ཕྲུམ་ཉ། 252

ཕྲུམ་རུས་ཉམས་པ། 11

ཕྲུམ་རུས། 138

ཕྲུམ་སེར་ཁྱེར། 325

ཕྲེང་གླ། 428

འཕང་མདེལ། 549

འཕར་སྐར། 557

འཕར་ཆ། 379

འཕར་ཆག 299

འཕར་སྣོན་ཁ་ཆེམས། 43

འཕར་སྣོན། 673

འཕར་བའི་འགྱུར་སྐར། 557

འཕར་འབབ་གན་འཛིན། 541

འཕར་འབབ། 541

འཕར་རྩ་གྱོང་པོ། 69

འཕར་རྩ་སྲ་འགྱུར། 69

འཕར་རྩ། 64

འཕར་རྩའི་ཐེམ་བུ། 64

འཕར་རིམ་ཁྲལ་འབབ། 327

འཕར་རིམ། 379

འཕར་སོང༌། 214



932འཕར་སོང་སྔོན་རྩིས།

འཕར་སོང་སྔོན་རྩིས། 121

འཕར་གསབ། 641

འཕུར་ཉ། 300

འཕུར་སྟེགས། 417

འཕུར་མདེལ། 549

འཕུར་ཞབས། 298

འཕུལ་འདེད་སྲོག་ཤིང་། 243

འཕུལ་ཤུགས། 585

འཕེན་པ། 471

འཕེལ་སྐྱེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། 386

འཕེལ་སྐྱེད་མྱུར་དུ་གཏོང་བ། 549

འཕེལ་སྐྱེད། 10

འཕེལ་སྐྱེད། 10

འཕེལ་སྐྱེད། 73

འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རིམ་པ། 522

འཕེལ་ཆུང་། 461

འཕེལ་ཆེན། 438

འཕེལ་ཚད། 335

འཕེལ་ཚུལ། 10

འཕེལ་རིམ། 276

འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་སྐབས། 722

འཕོ་འགྱུར། 721

འཕོ་དངུལ། 721

འཕོ་ཆོག 598

འཕོ་སྨུགའཕོ་འདྲེན་ཟིལ་པ། 22

འཕོ་ཤོག 721

འཕོང་ཉ། 61

འཕོངས། 125

འཕྱག་ལེན། 246

འཕྱང་འབེབས། 340

འཕྱུགས་མེད། 10

འཕྱེས་ནད། 42

འཕྱོ་སྙིགས། 299

འཕྱོ་ལྡིང་(དབྱེ་སེལ།) 299

འཕྱོ་བ། 33

འཕྱོ་ཤུགས། 123

འཕྲལ་མངོན་སླ་བཅོས་ཀྱི། 518

འཕྲལ་ཐོན་པར་ཆས། 390

འཕྲལ་འཕྲལ། 550

འཕྲལ་མར་བཅོས་པ། 374

འཕྲལ་ཚོང་། 60

འཕྲལ་བཟོས་ཡིག་སྣོད། 613

འཕྲལ་སེལ་གྱི། 443

འཕྲལ་སེལ་དྲྭ་རྒྱ། 16

འཕྲལ་སེལ་ཕྱིར་འབུད། 604

འཕྲལ་སེལ་དམག་མཚམས། 731

འཕྲལ་སེལ་འཚོ་དོད། 690

འཕྲི་རུང་བའི། 213

འཕྲིན་ཐུང༌། 641

འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུ། 641

འཕྲིན་ལམ། 30

འཕྲུལ་རྐྱེན། 72



933 འཕྲོད་འདྲིས་ཐུབ་པའི།

འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་པ་བདག་སྲུང༌། 181

འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་མཁན། 438

འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ། 265

འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ། 266

འཕྲུལ་འཁོར། 438

འཕྲུལ་གླང་། 122

འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་པ། 438

འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་པ། 454

འཕྲུལ་ཆས། 438

འཕྲུལ་འཇིགས། 687

འཕྲུལ་ནུས། 454

འཕྲུལ་བྱང་ན་གཞོན། 613

འཕྲུལ་མི། 599

འཕྲུལ་མོ། 190

འཕྲུལ་ཡུལ། 292

འཕྲུལ་རིག་གི། 686

འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ། 687

འཕྲུལ་ལས་པ། 687

འཕྲུལ་ལས། 454

འཕྲེད་བཀོད་ནར་རིས། 356

འཕྲེད་འགོ། 202

འཕྲེད་བཅད་ཀྱི་ངོས། 201

འཕྲེད་བཅད་རྐྱང་ལམ། 779

འཕྲེད་བཅད། 724

འཕྲེད་ལྕགས། 202

འཕྲེད་ཐིག 357

འཕྲེད་ཐིག 417

འཕྲེད་དར། 85

འཕྲེད་མདའ། 356

འཕྲོ་འགྱེད་བཅོས་ཐབས། 565

འཕྲོ་གཏོང་སྐར་སྤྲིན། 261

འཕྲོ་གཏོང་འཇའ་མདངས། 261

འཕྲོ་ཐིག་ལྡོག་མ། 500

འཕྲོ་ཐིག 569

འཕྲོ་འདུའི་གནས། 571

འཕྲོ་རྩེ། 515

འཕྲོ་ཟེར། 90

འཕྲོ་ཤུགས། 262

འཕྲོ་གཤིས། 565

འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ནོར། 531

འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པ། 531

འཕྲོག་གནོད། 72

འཕྲོག་པ། 569

འཕྲོད་ཆུང༌། 464

འཕྲོད་ཆེན། 443

འཕྲོད་བསྟེན་སྐྱིད་ལྗོངས། 344

འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང༌། 344

འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སྐྱོང་། 343

འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར། 343

འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན། 576

འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ། 343

འཕྲོད་འདྲིས་ཐུབ་པའི། 16



934འཕྲོས་བཤད།

འཕྲོས་བཤད། 228

འཕྲོས་ལྷག་ལས་མེད། 588

༼བ༽

བ་སྤྲུའི་མེ་ཏོགམ་ལི་ཀ 403

བ་བོའ་ིངེས་སྲོལ། 78

བ་བླ། 64

བ་མོ། 596

བག་གླུ། 269

བག་ཆགས། 551

བག་ཉལ་དཔུང་སྡེ། 639

བག་ཉལ་ཚ་ཚད། 267

བག་སྟོན་གྱི། 491

བག་སྟོན་མགྲོན་ཤོག 768

བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད། 283

བག་རྩིས། 172

བག་རྩིས། 68

བག་ཚ། 235

བག་ཚོན་རི་མོ། 689

བག་རྫོངས། 243

བག་ཟོན། 141

བག་ཟོན། 33

བག་ཡོད་ཀྱི་དགག་བྱ། 180

བག་རོགས། 118

བང་ཆེན། 459

བང་སོ། 712

བང་སོའ་ིདེའུ། 733

བད་ཀན་འབྱོར་བྱེད། 676

བད་ཀན། 81

བད་ཐོར། 12

བད་རྩི། 475

བད་རྩིའི་ཕྱི་ཤུན། 475

བད་ཚིལ་ཟ་ཁུ། 224

བད། 596

བབས་མི་ཆགས་པ། 738

བབས་ཚུགས་མཐའ་མ། 693

བམ་ཀྱོག 618

བམ་འཚོ་རྩི་ཤིང། 609

བར་ཀླད། 461

བར་བཀག 394

བར་ཁེ་བ། 119

བར་ཁེ་བའི་ཚོང་ལས། 119

བར་ཁེ་ཚོང་པ། 623

བར་ཁེ། 119

བར་ཁྱད། 448

བར་གྱི་ཕྱོགས་ལྡན་བོ་སོན། 395

བར་འགྲིབ། 764

བར་བརྒལ་དྲོད་ཚད། 722

བར་བརྒལ། 16

བར་བཅོལ་གན་རྒྱ། 272

བར་སྟེགས། 182

བར་ཐག་ཆོ་ག 236

བར་ཐག 235



935 བུ་མོ་མ་འབྱར་ཆེད་གསོད།

བར་དུ་མ་ཆོད་པའི། 743

བར་འདུམ་པ། 60

བར་འདུམ་པར་སྤྲོད་པ། 60

བར་འདུམ་བྱེད་པ། 454

བར་འདུམ་བྱེད་པ། 60

བར་འདུམ་བྱེད་པོ། 455

བར་རྡུལ་སྐར་མ། 484

བར་རྡུལ་ཕྲ་མོ། 483

བར་རྡུལ་འབར་རྫས། 483

བར་རྡུལ། 483

བར་ལྡིང༌། 375

བར་གནས་གློག་བརྡ། 483

བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ། 122

བར་གནས། 122

བར་གནས། 395

བར་སྣང༌། 273

བར་སྣང་། 650

བར་སྣང་གི་ཕུང་པོ། 142

བར་སྣང་རྒྱ་ཁྱོན། 31

བར་སྣང་ཕྲ་གཟུགས་འདུ་ཆས། 24

བར་སྣང་ས་ཚིགས། 650

བར་དཔང༌། 738

བར་མའི་གོ་ལ། 459

བར་ཚུགས། 661

བར་ཚོ། 159

བར་ཚོང་པ། 119

བར་མཚམས། 339

བར་ཞུགས་པ། 472

བར་ཟོས་བྱེད་པ། 260

བར་ཟོས། 213

བར་ཟོས། 260

བར་ཟོས། 410

བར་གསེང་། 395

བར་གསེང་འཇོག་པ། 19

བལ་གྱི་ཚི། 416

བལ་མར་བསྟར་ཕྲེང༌། 83

བལ་ཡེ། 194

བིསྨཐ་དུག་ནད། 101

བིལ་བ། 93

བུ་ཁང༌། 48

བུ་ག་ནག་པོ། 102

བུ་རྒན་ལམ་ལུགས། 544

བུ་རྒྱུད་མེད་པ། 636

བུ་བཅོལ་ཁང༌། 199

བུ་ཆ། 491

བུ་རྗེས་མིང་སྒྱུར། 687

བུ་ཊེན་ཆང་བཅུད། 125

བུ་ཊེན་རླངས་རྫས། 125

བུ་སྣོད་ལུག་པ། 748

བུ་སྣོད། 748

བུ་ཕྲུག་མེད་པ། 636

བུ་མོ་མ་འབྱར་ཆེད་གསོད། 290



936བུ་མོའ་ིཁྱིམ།

བུ་མོའ་ིཁྱིམ། 758

བུ་མོའ་ིམག་པ། 648

བུ་ཚབ་ཁྲལ་ཆག 21

བུ་ཚབ་ཉར་མཁན། 21

བུ་ཚབ་ཉར་བ། 21

བུ་རྫི། 78

བུ་ཡུག 642

བུ་རོགས་བྲལ་བ། 3

བུ་རོགས། 27

བུ་ལོན་ཅན། 211

བུ་ལོན་འཇལ་སྤྲོད། 583

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། 626

བུ་ལོན་འབི། 77

བུ་ལོན། 211

བུག་ཀིང༌། 110

བུག་ཀིང་ལས་ཁུངས། 110

བུང་བའི་སྤྲ་ཚིལ། 91

བུད་ཁེབས། 310

བུད་ཁྲ། 311

བུད་བརྡ། 311

བུད་སྣུམ་གཏོར་མདའ། 311

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མིང༌། 442

བུད་མེད་འགུགམཁན། 414

བུད་མེད་མཐུན་འཁྲིག 423

བུད་མཛོད། 311

བུད་རྫས་ཁ་གཅོད། 310

བུད་རྫས་མཁོ་སྤྲོད་མ་ལགབུད་སྤྲོད་མ་ལག 311

བུད་རྫས་ཉུང་བརྡ། 435

བུད་རྫས་སྣོན་པ། 584

བུད་རྫས་གསོ་བ། 584

བུད་རྫས། 310

བུན་སྐྱེད་གན་འཛིན། 211

བུན་སྐྱེད་ཚད་བརྒལ་ལེན་པ། 631

བུན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། 211

བུན་ཅན། 211

བུན་ཆུང་། 461

བུན་འཇལ་སྐོར་ཐང་། 79

བུན་འཇལ་ཐུབ་པའི། 648

བུན་འཇལ་ཐེབས་རྩ། 637

བུན་འཇལ་བསྡུར་ཚད། 79

བུན་འཇལ་མི་ཐུབ་མཁན། 390

བུན་འཇལ། 583

བུན་རྟེན་བདག་ཉར་བྱེད་པ། 236

བུན་ནག 81

བུན་བྱང༌། 199

བུན་ཞིབ་ལས་ཁུངས། 199

བུན་ཟུག 379

བུན་ཡང་བཅས་ཁྲིམས། 211

བུན་ལེན་རྒྱལ་ཁབ། 211

བུན་སེལ་སྔོན་བསྡུ། 302

བུན་ལྷག 63

བུམ་པ། 59



937 བྱ་ཆེན་རོག་པོ།

བུའི་གཤིས་ཀ་འདྲ་བའི་བུ་མོ། 712

བུར་ཤིང༌། 670

བུལ་རྫས། 87

བེ་སྣབས་སྐྱེད་བྱེད། 103

བེ་སྣབས། 472

བེ་སྣབས། 594

བེ་རི་གློ་གཉན། 93

བེ་རི་ཡམ་འཇམ་རྩི། 86

བེ་རི་ཡམ་ཟས་ཐུན། 86

བེ་རི་ཡམ། 86

བེག་པ། 76

བེད་སྤྱོད་ངོས་སྦྱོར། 749

བེད་སྤྱོད་པ། 749

བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། 183

བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན། 250

བེད་མེད་སྐད་ཡིག 210

བེད་མེད་ལེགས་བཅོས། 39

བེད་མེད་ས་སྟོང༌། 765

བེད་མེད། 745

བེན་གཉེར། 231

བེམ་ཏོལ། 518

བེམ་རྟེན། 292

བེམ་རྫས། 452

བེམ་གཟུགས་ཉར་ཚགས། 181

བེམ་གཟུགས་གནས་བབས། 664

བེམ་གཟུགས། 452

བོ་གྲི། 112

བོ་རོ་མིན། 120

བོགས་འདེབས་ཞིང་པ། 691

བོགས་མ་གཏོང་མཁན། 423

བོགས་མ་ལེན་མཁན། 420

བོགས་མ། 419

བོགས་མར་བླངས་པའི། 420

བོགས་གཞིས། 292

བོང་ང་ནག་པོ། 468

བོང་ནག 468

བོང་ཤ 557

བོངས་ཚད། 450

བོད་རིག་པ་བ། 706

བོད་རིག་པ། 706

བོར་ཕྲུག་གསོ་ཁང་། 304

བོར་ཕྲུག 304

བོར་བརླག་གྲངས་ཐོ། 465

བོལ་ཚིགས་རུས་པ། 683

བྱ་དཀའ་བྱེད་གཏད། 372

བྱ་དགའ། 729

བྱ་ངན་མཐུན་གྲོགས། 8

བྱ་རྔ་མོང་། 504

བྱ་གཅོད་པ། 259

བྱ་ཆེན་རྒྱུག་མ། 125

བྱ་ཆེན་རི་ཧ། 594

བྱ་ཆེན་རོག་པོ། 599



938བྱ་གཉིད།

བྱ་གཉིད། 538

བྱ་གདུགས་ཅན། 738

བྱ་བསྡད་གྱོད་ཐོ། 238

(བྱ་བས་)དུས་འདའ་བ། 495

བྱ་མ་སྦྲུལ། 89

བྱ་གཞགབྱེད་སོ། 15

བྱ་ར་བ། 463

བྱ་ར་བ། 765

བྱ་རའི་གདང་བུ། 710

བྱ་རའི་མེ་ལོང་། 467

བྱ་རིམ། 547

བྱ་ལེ། 161

བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན། 748

བྱང་སྐར། 488

བྱང་ཁོག་ལུས་ཐིག 43

བྱང་ཁོག 714

བྱང་ཁྱིམ་དྲུག 488

བྱང་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ། 730

བྱང་ཆུབ་པའི། 548

བྱང་ཆུབ་པའི། 9

བྱང་ཆོགདུར་ཆོག 493

བྱང་མཐའ། 488

བྱང་མཐའི་ཤ་བ། 577

བྱང་སྣེ། 488

བྱང་སྣེའི་འོད། 74

བྱང་མ། 187

བྱང་མ། 756

བྱང་འོད། 74

བྱང་ལྷེབ། 678

བྱད་གཤིས་བརྡ་སྒྲིག་མ་ལགགདོང་གཤིས་བརྡ་སྒྲིག་

མ་ལག 284

བྱམས་བརྩེའི་བཟོད་ཡངས། 160

བྱས་རྗེས་ཅན། 11

བྱས་ཉེས་ཀླན་ཀ་སྒྲོག་མཁན། 610

བྱས་ཉེས་ཀླན་ཀ་བཟོ་བ། 610

བྱས་ཉེས་ཀླན་ཀ 610

བྱས་གཟོ། 697

བྱི་ཏང་ག 260

བྱི་ན་ས། 412

བྱི་ཕྲུགཉ་ལེ། 89

བྱི་བའི་བང་འགྲན། 568

བྱི་བོ། 21

བྱིང་བ། 418

བྱིངས་གྲངས། 466

བྱིའུ་མཆུ་ཆེན། 332

བྱིའུ་མཇུག་གཡུག་མ། 762

བྱིའུ་ཐ་ག་པ། 767

བྱིའུ་མཛེས་དགའ། 121

བྱིས་སྒྲོམ། 199

བྱིས་འཇིགས། 515

བྱིས་འཇོག 78

བྱིས་ནད་སྨན་པ། 515



939 བྱེད་ཆོག་རིང་ལུགས།

བྱིས་ནད་གསོ་རིག 507

བྱིས་ནད་གསོ་རིག 515

བྱིས་པ་ཉེས་ཅན། 409

བྱིས་པ་འཕེལ་མཆེད་གྲས། 78

བྱིས་པ་འཕེལ་མཆེད། 78

བྱིས་པ་མི་རྒན། 151

བྱིས་པ་ལེགས་བཅོས་ཁང༌། 575

བྱིས་པ། 408

བྱིས་པའི་ཁྲལ་ཆག 151

བྱིས་པའི་ཁྲིམས་ཁང༌། 408

བྱིས་པའི་ངལ་རྩོལ། 151

བྱིས་པའི་ཆ་ཚད། 711

བྱིས་པའི་གཉེན་སྒྲིག 151

བྱིས་པའི་སྨན་པ། 507

བྱིས་པའི་རྩ་གྲིབ། 533

བྱིས་པའི་འཚོ་དོད། 151

བྱིས་པར་འཁྲིག་སྤྱོད་ནག་ཉེས། 515

བྱིས་པར་ཆགས་སྲེད། 515

བྱིས་པར་བརྙས་བཅོས། 151

བྱུག་སྣུམ། 451

བྱུག་པ་རྒྱག་པ། 260

བྱུག་སྨན། 260

བྱུག་རྫས་བཟོ་མཁན། 193

བྱུང་རྒྱལ་གྱི། 567

བྱུང་རྒྱལ་རྣམ་གཞག 148

བྱུང་རྒྱལ་ཡ་ལན། 412

བྱུང་དཔེ། 539

བྱུང་བ་སྙིང་བསྡུས། 44

བྱུང་འབྲེལ་འོད་བརྡ། 275

བྱུང་ཚིགས། 275

བྱུང་རབས་ཤོག་ལྷེ། 352

བྱུང་རིམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། 610

བྱུང་རིམ་དྲན་པ། 269

བྱུང་རིམ། 276

བྱུང་རིམ། 690

བྱུང་སོང༌། 377

བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ། 82

བྱུང་སོང་ག་འཛོལ། 214

བྱུང་སོང་བར་ཁྱད། 82

བྱུང་སོང་མ་དེབ། 420

བྱུས་ཉེས། 23

བྱུས་གཏེ། 451

བྱེ་ཐང་དུ་འགྱུར་བ། 221

བྱེ་རྡོ། 608

བྱེ་བྲག 381

བྱེ་མའི་གཉེར་རིས། 597

བྱེ་འཚུབ། 608

བྱེ་རིས། 597

བྱེ་སར་འགྱུར་བ། 221

བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི། 493

བྱེད་སོ། 600

བྱེད་ཆོག་རིང་ལུགས། 415
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བྱེད་སྟངས་གོ་ལོག 444

ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད། 444

བྱེད་སྟངས། 547

བྱེད་དུ་འཇུག་པ། 36

བྱེད་ལས་ཙམ་འདྲ་བའི། 42

བྱེད་ལུགས། 547

བྱེས་འབྱོར། 225

བྲ་ཉེ། 727

བྲ་བོ། 121

བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ། 599

བྲག་རྡོའ་ིལྡུམ་རྭ། 599

བྲག་རྡོའ་ིརང་འགྱུར། 459

བྲག་འཛེགས། 599

བྲག་ལ་གནས་པའི། 604

བྲང་སྐྱི། 531

བྲང་སྐྱིའི་རྣག 263

བྲང་སྐྱིའི་དམུ་ཆུ། 531

བྲང་སྐྱིའི་གསང༌། 531

བྲང་གི་ནུ་ཤ 515

བྲང་ཆས། 666

བྲང་ཆུ། 531

བྲང་ཚ། 344

བྲང་རུས། 666

བྲན་ཕོ། 109

བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས། 511

བྲི་རྒུད། 71

བྲིན་ཤོས། 94

བྲིས་དཔྱད་བརྟག་པ། 329

བྲིས་མ། 353

བྲིས་མ། 447

བྲུལ་བ། 3

བྲེལ་དུས། 604

བྲེལ་ཟིང་འགྲིམ་འགྲུལ། 604

བྲོས་ཁུང་། 108

བྲོས་བྱོལ་གྱི། 311

བྲོས་བྱོལ་བ། 311

བྲོས་ཚད། 271

བླ་ཆེན་པོབ། 535

བླ་ན་མེད་པ། 650

བླ་ཚབ། 421

བླང་དོར་རིག་པ། 273

བླང་དོར་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ། 20

བླུ་རིན། 567

བློ་ཁ་མཐུན་པ། 9

བློ་ཁ་མི་མཐུན་པ། 235

བློ་འགུགཡིད་འཕྲོག 148

བློ་སོ་འབྱེད་པ། 389

བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག 636

བློ་ཆུང༌། 640

བློ་ཆུང་མགོ་མཁྲེགས། 104

བློ་སྟོབས་འཇོམས་པ། 217

བློ་ཐུབ། 578



941 དབང་པོའ་ིནུས་པ།

བློ་མཐུན། 175

བློ་དོག་པོ། 640

བློ་དོགས། 587

བློ་རྣོ་བ། 59

བློ་ཕམ། 28

བློ་མི་མཐུན་པ། 231

བློ་རྩལ་ཅན། 393

བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན། 176

བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན། 180

བློ་རྩེ་གཅིག་མཐུན། 738

བློ་རྩེ་གཉིས། 228

བློ་རིག་གི། 393

བློ་རིགབློ་གྲོས། 393

བློན་ཆེན་གྱི། 463

བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི། 463

བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས། 464

བློའ་ིནུས་པ། 458

བློས་གཏོང་ཐུབ་པ། 26

བློས་གཏོང་བ། 582

བློས་གཏོང་བྱེད་པ། 2

བློས་ཐུབ། 178

བ་རོན་འགུལ་སྐྱོད། 120

བམ་པར། 123

བར་ནོ་ལི་ངེས་སྲོལ། 93

བར་ནོ་ལི་ནུས་པ། 93

བི་ཊ་འདུ་ཆས། 94

བི་ཊ་ཟད་རྒུད། 94

བི་ཊའི་འོད་ཟེར། 94

བི་སི་ཇི་སྔོན་འགོག་ཁབ། 90

བེ་རི་ཡོན། 87

བོར་རྣམ་གཞག 108

དབང་སྒྱུར། 186

དབང་བསྒྱུར་སྲིད་ཇུས། 238

དབང་ཆ་ཆིག་འཛིན། 225

དབང་ཆ་སྤྲོད་པ། 263

དབང་ཆ་ལོག་སྤྱོད། 6

(དབང་ཆ་སོགས་)སྤྱོད་པ། 278

དབང་ཆ། 132

དབང་ཆའི་ཁྱབ་ཁོངས། 408

དབང་ཆའི་འཕྲོས་ལྷགདབང་ལྷག 588

དབང་རྟུལ། 245

དབང་ཐང་ཁྱབ་ས། 580

དབང་ཐབས་གྲོས་འཆར། 679

དབང་དུ་སྡུད་མི་ཐུབ་པའི། 382

དབང་ལྡན་འགན་འཛིན། 173

དབང་ལྡན་མི་དྲག 538

དབང་ལྡན་ཚོང་སྡེ། 306

དབང་ལྡན་འཚོ་འཛིན། 659

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། 340

དབང་པོ་དྲུག་པ། 638

དབང་པོ། 285

དབང་པོའ་ིནུས་པ། 285
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དབང་ཕྲ། 502

དབང་སྦྱིན་པ། 502

དབང་སྦྱིན། 502

དབང་རྩ་གསུམ་མདོ་རིས། 728

དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས། 675

དབང་རྩའི་ནད། 483

དབང་རྩའི་མ་ལག་ལྟེ་བ། 143

དབང་རྩའི་མ་ལག་དབུས་མ། 143

དབང་རྩའི་མ་ལག 482

དབང་རྩའི་སྨན་པ། 483

དབང་རྩའི་ཚན་རིག 483

དབང་རྩའི་འཚར་སྐྱེད་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། 223

དབང་རྩའི་ཟགས་བྱེད་ཕྲ་ཕུང་། 483

དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ལྡན་པའི། 531

དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ། 531

དབང་ཚད་དག་སྐྱེལ། 562

དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི། 737

དབང་འཛིན་ཀམ་པ་ཎི། 352

དབང་ཤེད་རིང་ལུགས། 74

དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན། 419

དབུ་ཉེས། 212

དབུ་དབྱུང་སྐྱོན་འཛུགས། 372

དབུ་འབྱེད་བྱེད་པ། 376

དབུ་འབྱེད་བྱེད་པ། 417

དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ། 499

དབུ་འབྱེད། 376

དབུ་འཛུགས་པ། 376

དབུ་འཛུགས། 376

དབུགས་རྐྱལ། 614

དབུགས་རྒོད། 364

དབུགས་རྒོད། 678

དབུགས་ཆད། 55

དབུགས་ཐལ་ནད་རྟགས། 365

དབུགས་དབྱུང༌། 579

དབུགས་མི་བདེ་བ། 68

དབུགས་གཞའ་བ། 55

དབུགས་བརྩེགས། 248

དབུགས་ཡུན། 117

དབུགས་སུབ་བརྒྱལ་འབོག 66

དབུལ་སྐྱོབ་ཁྲལ་འབབ། 535

དབུལ་གྲོང༌། 640

དབུལ་ཕོངས། 222

དབུལ་ཕོངས། 514

དབུལ་ཕོངས། 538

དབུས་ཀ 143

དབུས་གྲངས། 454

དབུས་སྡུད་མ་ཡིན་པ། 212

དབུས་སྡུད། 143

དབུས་གནས་གྲས། 454

དབུས་གཞུང༌། 143

དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ། 743

དབུས་ལམ། 756
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དབུས་ཤུར། 143

དབུས་གསང་བའི་ལས་ཁུངས། 143

དབེན་ཆ། 545

དབོ། 216

དབྱངས་འགྲོས་ལུས་རྩལ། 595

དབྱངས་རྟགས་གསུམ་པ། 726

དབྱངས་རྟའི་འགྲོ་ལུགས། 488

དབྱར་ཁའི་ཆུ་ཚོད། 671

དབྱར་ཉི་ལྡོག 671

དབྱར་དྲོད་མཉམ་གནས། 402

དབྱི་མོང་དཀར་པོ། 44

དབྱི་མོང་ནག་པོ། 160

དབྱིངས་ལས། 352

དབྱིབས་ཆས་སམ། 321

དབྱིབས་མཐའ་ལྔ་བ། 517

དབྱིབས་མཐའ་མང་། 534

དབྱིབས་པང་། 320

དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ། 320

དབྱིབས་མཚོན་ས་ཁྲ། 525

དབྱུག་པའི་མཐོ་གནོན། 96

དབྱུག་པའི་མོ། 562

དབྱུག་འབུ། 667

དབྱུག་གཟུགས་ཁྲག་སྲིན། 79

དབྱུག་གཟུགས་གཅིན་སྲིན། 79

དབྱུག་གཟུགས་ཕྲ་སྲིན་གྱི། 79

དབྱུག་ཤེད། 96

དབྱེ་རྟགས། 648

དབྱེ་ཐིག་སྟེང་གི། 3

དབྱེ་ཐིག་འོག་གི། 92

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ། 620

དབྱེ་འབྱེད། 232

དབྱེ་འབྱེད། 83

དབྱེ་མཚམས། 216

དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པ། 42

དབྱེ་ཞིབ། 43

དབྱེ་སེལ་ཁང༌། 649

འབབ་ཁ། 273

འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག 377

འབབ་ཁྲལ་ཟུར་བཅད། 378

འབབ་ཁྲལ། 377

འབར་གས། 103

འབར་གས། 281

འབབ་གྲོན། 377

འབབ་སྔ་ཐལ། 741

འབམ་ཐིག 152

འབར་མདེལ་རྒོལ་རྡུང༌། 108

འབར་གནས། 368

འབབ་སྣོན་སྤྲོད་སྲོལ། 109

འབབ་སྣོན། 109

འབད་པས་སྒྲུབ་པ། 547

འབར་ཕྱེ། 701

འབར་བ། 169



944འབར་སྦུག

འབར་སྦུག 169

འབབ་མེད་ཁར་དབང་། 487

འབགས་བཙོག 185

འབབ་ཚུགས། 219

འབར་རྫས་ལྡོག་ཐབས། 196

འབའ་ཡིག 25

འབབ་གཤོང་། 140

འབི་འབི་སི། 90

འབིགས་ཆས། 557

འབིབ་སྒྲ། 91

འབུ་ཁུང༌། 777

འབུ་དུག 390

འབུ་དཔྱད་རིག་པ། 267

འབུད་འཁོར། 279

འབུད་འཐེན་མ་ལག 279

འབུད་སྦུབས། 279

འབུམ་རམས་པ། 238

འབུར་རྐོས། 579

འབུར་ངོས། 205

འབུར་ཆ། 167

འབུར་མདའ། 130

འབུར་སྣེ། 550

འབུར་མ། 579

འབུར་བཟོ། 614

འབུར་རིས་ས་ཁྲ། 447

འབུར་ཤེལ། 188

འབུལ་གཞོང་། 607

འབེང་ཆེན། 95

འབེན་གྱི་ནག་ཐིག 123

འབེན་སྲུང་བ། 772

འབེན། 683

འབེར་འགུལ། 756

འབེལ་ཉོ་དཀོན་ཚོང་བ། 548

འབེལ་པོ། 6

འབེལ་སྤྱོད་བྱེད་པོ། 656

འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག 6

འབེལ་ལྷུག་ལྷུག 41

འབོག་པ། 140

འབོག་པ། 59

འབོད་འཇལ་བུ་ལོན། 129

འབོད་གཏོང་བ། 129

འབོད་བརྡ། 128

འབོད་ཕོ། 129

འབོད་གཡེམ་མ། 129

འབོམ་ལྕེབ་བ། 670

འབོར་ཤི། 456

འབོར། 41

འབོལ་སྟེགས། 162

འབྱར་སྐྱི་ཕྲ་ཕུང་། 322

འབྱར་འདམ། 557

འབྱར་བག་ཅན། 678

འབྱར་རྨིགས། 316



945 འབྲུམ་བུ་དཀར་པོ།

འབྱར་ཚི། 18

འབྱར་གཟུགས། 167

འབྱིད་ཆས་བཀོལ་ཆས། 773

འབྱིད་ཤོག 711

འབྱིན་རྔུབ་མ་ལག 589

འབྱུང་འགྱུར། 266

འབྱུང་ཉེ་བའི། 370

འབྱུང་བ་ས། 248

འབྱུང་བ། 258

འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན། 767

འབྱུང་རྩིས། 258

འབྱུང་རུང་། 546

འབྱེད་གཏམ། 366

འབྱེད་ཕུང་། 438

འབྱོར་ཐོ་འགོད་དེབ། 71

འབྱོར་ཐོ་འགོད་པ། 633

འབྱོར་དུས། 64

འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ། 112

འབྱོར་ལྡན་སྤྱི་ཚོགས། 26

འབྱོར་ལྡན། 26

འབྱོར་བྱང༌། 707

འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ་དུ་སྒྱུར་བ། 549

འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ། 549

འབྱོར་ལན་སྤྲོད་པ། 12

འབྱོར་ལན། 12

འབྱོལ་གྲངས། 223

འབྱོལ་ཐང་། 223

འབྲད་བྱང༌། 613

འབྲས་སྐྲངས། 444

འབྲས་རྒྱུ། 135

འབྲས་ནད་སྨན་པ། 498

འབྲས་ནད། 131

འབྲས་བུ། 251

འབྲས་བུ། 697

འབྲས། 131

འབྲི་ཀློག་འཆོལ་སྐྱོན། 247

འབྲི་ཀློག་ནོར་བ། 647

འབྲི་ཀློག་འཕེར་མཁན། 431

འབྲི་ཀློག་རྩིས་གསུམ། 704

འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན། 431

འབྲི་ཀློག་ཤེས་པའི། 431

འབྲི་ཀློག་ཤེས་ཡོན། 430

འབྲི་དེབ། 488

འབྲི་རྩོམ་དཔྱད་ཞིབ། 698

འབྲི་སུབ། 216

འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན། 617

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ། 461

འབྲུ་སྒྲིག་མིང་ཚིག 42

འབྲུ་ཆང༌། 273

འབྲུ་མཛོད། 328

འབྲུམ་པ། 640

འབྲུམ་བུ་དཀར་པོ། 32
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འབྲེག་རྡུམ། 732

འབྲེལ་ཁོངས་ངོས་ལེན། 25

འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ། 25

འབྲེལ་ཁོངས། 25

འབྲེལ་འགོག་བཀའ་རྒྱ། 486

འབྲེལ་རྒྱ། 486

འབྲེལ་ཆགས་པོ། 165

འབྲེལ་ཆགས། 521

འབྲེལ་གཏུག་དཔྱད་ཞིབ། 720

འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པ། 112

འབྲེལ་ཐག་ཆད་པ། 117

འབྲེལ་ཐག་མ་ཟིན་པའི། 740

འབྲེལ་མཐུད་ཁང་། 128

འབྲེལ་མཐུད་འཕར་རྩ་མདུན་མ། 51

འབྲེལ་མཐུད། 189

འབྲེལ་གནས། 189

འབྲེལ་བ་མཚམས་འཇོག 626

འབྲེལ་སྦྱོར་བྱེད་པ། 574

འབྲེལ་མི་ཆགས་པའི། 377

འབྲེལ་ལམ་རྩ་བཅད། 378

འབྲོག་གླུ  ུ། 249

འབྲོག་ས་སྤོས་སྐྱོད། 721

ལྦ་རྩའི་འཚག་འབྱེད། 595

ལྦ་ཚྭ། 400

ལྦག་ཀི་ཊོག་ཀི། 764

ལྦུ་བའི་ཁང་བུ། 121

སྦ་ལན། 675

སྦ་ས། 1

སྦ་གསང༌། 617

སྦག་ཁང་། 139

སྦག་སྦག 471

སྦགས་བཙོག 534

སྦར་དབྱིབས། 507

སྦས་ཁུང༌། 126

སྦས་དོགས་འཇིགས་སྣང༌། 682

སྦས་དོན། 694

སྦས་པའི་དོན། 373

སྦས་རྩལ། 348

སྦས་རྫུ་བྱས་ཏེ། 377

སྦས་རླུང༌། 413

སྦས་ལམ་བརྙན་འཕྲིན། 161

སྦས་ལུང༌། 694

སྦི་རག 91

སྦིར་རླབས། 628

སྦུ་གུ་རྒྱ་མཐོང་། 568

སྦུག་བསྐྱེད་བྱིས་པ། 697

སྦུག་ལྡན་དབང་པོ། 755

སྦུག་མར། 375

སྦུག་སོ། 774

སྦུགས་གློག 732

སྦུགས་མགོ། 343

སྦུགས་མེད་འགྱིག་འཁོར། 732
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སྦུགས། 732

སྦུད་གླིང་། 81

སྦུབ་གཅིག་དུམ་སྐྱེས། 40

སྦུབས་དོང་། 527

སྦུབས། 527

སྦྱར་ཐམ། 762

སྦྱར་དེབ།(གསར་ཤོག་གི་ཚལ་པ་སོགས།) 613

སྦྱར་འདམ། 530

སྦྱར་རྡུལ། 323

སྦྱར་ཡིགབརྡ་ཡིག 97

སྦྱར་ཡིགསྦྱར་རིས། 537

སྦྱར་ཤོག 667

སྦྱིན་གཏོང༌། 148

སྦྱིན་བདག 551

སྦྱིན་བདགརྒྱུ་སྦྱོར་བ། 658

སྦྱིལ་མོ། 731

སྦྱོང་ཁྲིད་པ། 163

སྦྱོང་ཁྲིད། 163

སྦྱོང་དེབ། 775

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པ། 719

སྦྱོང་བརྡར་མེད་པའི། 746

སྦྱོར་འཇགས། 265

སྦྱོར་རྡུལ། 454

སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་གབ་དྲོད། 417

སྦྱོར་རུང་བའི་རང་བཞིན། 57

སྦྱོར་རུང་བའི། 57

སྦྲག་གླ། 537

སྦྲག་རྟགས་གསོག་མཁན། 522

སྦྲག་རྟགས། 537

སྦྲག་ཐོག 125

སྦྲག་པ། 442

སྦྲག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌། 208

སྦྲགཌཱཀ 208

སྦྲགཌཱཀ 537

སྦྲང་ཆར། 244

སྦྲང་མ་གསོ་སྐྱོང་། 54

སྦྲང་མ་གསོ་སྐྱོང༌། 91

སྦྲང་འཛིན། 300

སྦྲང་ཤོག 300

སྦྲིད་པ། 44

སྦྲིད་པ། 642

སྦྲིད་སྨན་གཏོང་མཁན། 45

སྦྲིད་སྨན་རིག་པ། 45

སྦྲིད་སྨན། 45

སྦྲུམ་འགོགསྐྱེ་འགོག 185

སྦྲུམ་ཆང་རྟགས་འདུས། 291

སྦྲུམ་རྟགས། 470

སྦྲུམ་སྟོན། 78

སྦྲུམ་ཐིག 428

སྦྲུམ་གནས་ལོག་པ། 250

སྦྲུམ་སྦྱོར། 390

སྦྲུམ་མའི་སྐྱོ་སྣང༌། 78
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སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས། 50

སྦྲུམ་སྲིང་རིག་པ། 261

སྦྲུམ་སྲིང་རིམ་པ་དང་པོ། 315

སྦྲུམ་སྲིང། 261

སྦྲུལ་ཞགས། 239

སྦྲུལ་ཨེ་ན་ཀོན་ཌ། 42

སྦྲེལ་བ། 19

སྦྲེལ་བྱེད། 403

སྦྲེལ་ལག 403

༼མ༽

མ་བཀྲལ་བའི། 488

མ་རྐང་ཕྲ་ཕུང་། 666

མ་རྐྱང་སྐྱེད་ཀ 635

མ་སྐད། 471

མ་སྐལ། 270

མ་སྐྱེད་བུ་སྐྱེད། 174

མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི། 450

མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་པ། 450

མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས། 450

མ་གུས་པ། 235

མ་གུས་པ། 605

མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན། 9

མ་མགལ་ཁུང་བུ། 458

མ་མགལ་འོག་གི་རྨེན་བུ། 668

མ་མགལ་རུས་པ། 446

མ་རྒྱུ། 569

མ་སར། 87

མ་སྒྲོམ། 149

མ་བསྒྲགས་དམག་འཁྲུག 739

མ་ངེས་པའི་ལས་རིམ། 692

མ་དངུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ། 294

མ་དངུལ་འདུ་འགོད་པ། 312

མ་དངུལ་རིམ་སྤྲོད། 379

མ་དངུལ་གསར་པ། 309

མ་དངུལ། 312

མ་དངུལ། 544

མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ། 569

མ་ཆ། 218

མ་འཇོག་ཞལ་འདེབས། 265

མ་མཐའི་རིན་འབབ། 587

མ་དག་པའི་ཡུལ། 248

མ་དེབ། 138

མ་ནིང་། 721

མ་ནིང་རྡུལ། 483

མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། 483

མ་གནས་རྩིས་ཁྲ། 133

མ་གནས་རིན་གོང་། 194

མ་དཔེ་དཔྱད་རིག 164

མ་དཔེ་ཞུ་དག 698

མ་དཔེ། 690

མ་སྤྱད་ཐོན་ཁུངས། 368

མ་སྤྱད་ནུས་པ། 368
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མ་ཕྱི། 614

མ་འཕྱུག་པར། 11

མ་བུ་གབ་རྩེད། 703

མ་བྱན་ཆེན་མོ། 150

མ་བྱས་ཀ་མེད། 445

མ་འབྱར། 384

མ་རྨོས་ལོ་ཏོག 443

མ་སྨིན་པ། 370

མ་སྨིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་། 741

མ་སྨིན་པའི། 129

མ་སྨིན་ཚ་བ། 116

མ་རྩ་རྡིབ་པ། 85

མ་རྩ་རྡིབ་པའི་གནས་སྟངས། 85

མ་རྩ། 132

མ་རྩའི་ཁེ་སྤོགས། 133

མ་རྩའི་ཁྲོམ་ར། 133

མ་རྩའི་འགྲོ་གྲོན། 133

མ་རྩའི་རིང་ལུགས། 133

མ་ཚིམས་པ། 231

མ་འཛུགས་འགྲོ་གྲོན། 133

མ་འཛུགས་དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན། 400

མ་འཛུགས་དངོས་ཟོག 133

མ་འཛུགས་ཉེན་སྐྱོབ། 345

མ་འཛུགས་རྩིས་ཁྲ། 133

མ་འཛུགས་ཡོང་འབབ། 400

མ་འཛུགས། 132

མ་འཛུགས། 133

མ་འཛུགས། 400

མ་ཞུ་བ། 247

མ་ཟིན། 447

མ་འོངས་ལུང་བསྟན་རྒྱག་པ། 551

མ་འོངས་ལུང་བསྟན། 551

མ་རབས། 232

མ་ལག་མཉེན་ཆས། 677

མ་ལེའི་འོག་གི་རྨེན་བུ། 669

མ་ཤ 308

མ་ཤེར་ཐེབས་རྩ། 317

མ་ཤེར་བདག་འཛིན། 667

མ་ཤེར་ཚོང་གཉེར་ཁང༌། 312

མ་ཤེར་རེའུ་མིག 628

མ་ཤེར་ལག་ཁྱེར། 667

མ་ཤེར་གསར་འགྲེམས། 628

མ་བསད་པའི་ཉེས་ཅན། 452

མ་བསད་པའི་ནག་ཉེས། 452

མཀ་ཚད། 438

མག་པ་གཏོང་སྲོལ། 452

མག་པ། 648

མག་རོགས། 332

མང་སྐྱོང་། 171

མང་གྲངས་གྲས། 466

མང་རྒོལ། 158

མང་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། 247
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མང་འཐུས་གྲོས་ཚོགས། 359

མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། 386

མང་པོ། 738

མང་སྦུབས། 279

མང་མོས་ཐག་གཅོད། 443

མང་མོས་འོས་བསྡུ། 575

མང་མོས་བསམ་ཤོག 531

མང་མོས། 180

མང་མོས། 443

མང་གཙོ། 217

མང་གཙོའི། 217

མང་ཚད། 6

མང་ཚན། 534

མང་ཚོགས་ཀྱི། 171

མང་ཚོགས་གུ་ཡངས། 322

མང་ཚོགས་གཏམ་བཤད། 556

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་། 555

མང་ཚོགས་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 157

མང་ཚོགས། 172

མང་ཚོགས། 536

མང་ཞེན་རིང་ལུགས། 536

མང་སེམས་ཞིབ་བཤེར། 555

མན་ངག 709

མར་ངོ༌། 209

མར་ངོ༌། 764

མར་མཐུད། 242

མར་སྦྲེལ། 242

མལ་ཁེབ། 91

མལ་ཁྲི་ཉིས་བརྩེགས། 123

མལ་སྒྲོམ། 199

མལ་ཆས། 90

མལ་ཤུ། 90

མས་འཁྱིལ། 155

མི་རྐུན། 1

མི་གུས་པ། 232

མི་དགེ་ཤིན་ཏུ་ནུབ་པའི་ཁྱིམ། 359

མི་འགྲོ། 520

མི་འགྲོའ་ིཐོ་གཞུང༌། 601

མི་འགྲོའ་ིརུ་ཁག 660

མི་རྒོད་ཇིབ་བོན། 321

མི་རྒོད་ལག་རིང་། 321

མི་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས། 287

མི་རྒྱུད་སྡོང་པོ། 287

མི་རྒྱུད་རིག་པ་བ། 316

མི་རྒྱུད་རིག་པ། 316

མི་རྒྱུད་རིག་པ། 563

མི་མངོན་ནུས་པ། 209

མི་མངོན་པའི་གདོས་ཚད། 465

མི་མངོན་པའི་བེམ་རྫས། 209

མི་ཆ་འཆར་འགོད། 446
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མི་ཆ་ཉུང་བའི། 629

མི་ཆ་ཉུང་བའི། 740

མི་ཆ་དར་འཕེལ། 361

མི་ཆ་བདག་གཉེར། 361

མི་ཆ་མ་འདང་བའི། 740

མི་ཆ། 361

མི་ཆའི་དགོས་མཁོ། 447

མི་ཆེན། 328

མི་ཆོག་པ། 677

མི་ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནས། 361

མི་ཆོས་ཀྱི། 361

མི་ཆོས་རིག་པ། 361

མི་ཆོས་རིང་ལུགས་པ། 361

མི་ཆོས་རིང་ལུགས། 361

མི་འཇོན་པའི་རང་བཞིན། 378

མི་སྙོམས་པ། 370

མི་ཊར་སྟོང་ཟུར་འོག་གི་སྐར་དཔྱད་རིག་པ། 669

མི་གཏེ། 358

མི་སྟོང་། 105

མི་ཐིལ་ཡང་འགྱུར། 303

མི་ཐེན། 460

མི་མཐུན་པ། 231

མི་མཐུན་པ། 232

མི་མཐུན་པ། 378

མི་མཐུན་པའི་ཐེ་ཞུགས། 222

མི་མཐུན་པའི། 22

མི་མཐུན་ཕྱོགས། 188

མི་མཐུན་ཚན། 744

མི་མཐུན་མཚེ་མ། 306

མི་དྲགསྐུ་དྲག 513

མི་དྲགསྐུ་དྲག 62

མི་དྲང་བའི་རང་བཞིན། 233

མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ། 284

མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིགརྫུན་སྒྲིག 284

མི་འདོད་ཁས་ལེན། 13

མི་སྣ་གྲགས་ཅན། 142

མི་སྣ་འབུར་འདོན། 97

མི་སྤམ་པའི། 738

མི་སྤྱོད་རིག་པ། 360

མི་ཕྱེད་དུད་འགྲོ། 700

མི་འཕེར་བ་བཟོ་བ། 376

མི་འཕེལ་བ། 93

མི་འཕྲོད་པ། 35

མི་འཕྲོད་པའི། 378

མི་བབས། 520

མི་འབོར་གྲངས་རྩིས། 217

མི་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བ། 219

མི་འབོར་མང་སྐྱོན། 505

མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར། 143

མི་མང་དཀྱུས་མ། 171

མི་མང་མཁོ་ཆས། 556

མི་མེད་འཕུར་གྲུ། 744
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མི་རྩིས། 143

མི་བརྩི་བ། 387

མི་ཚུགས་པའི། 371

མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས། 426

མི་ཚེའི་གློག་བརྙན། 99

མི་ཚེའི་འགྱུར་མཚམས། 147

མི་ཚེའི་འགྲོས། 136

མི་ཚེའི་བྱས་རྗེས། 427

མི་ཚེའི་སྦྱོང་ཁྲིད་པ། 426

མི་ཚེའི་ལས་ཡུན། 776

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། 99

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 205

མི་ཚོགས་ཟང་ཟིང་། 562

མི་ཚོང༌། 361

མི་འཚམས་པའི་སྤྱོད་པ། 374

མི་བཞུར་བའི། 390

མི་འོས་པའི། 746

མི་རན་པ། 738

མི་རན་པ། 744

མི་རབས་གྲངས་རྩིས། 759

མི་རིགས་ཀྱི། 273

མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་(ཀྱི་སྲིད་བྱུས།) 54

མི་རིགས་འཁྲུག་ཟིང་། 563

མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི། 100

མི་རིགས་མཉམ་འདྲེས། 38

མི་རིགས་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་པ། 38

མི་རིགས་འཐེན་འཁྱེར། 563

མི་རིགས་སྡེབ་གསོད། 319

མི་རིགས་རྣམ་བཤད། 273

མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད། 563

མི་རིགས་དབྱེ་གསེས། 563

མི་རིགས་རིག་པ་བ། 52

མི་རིགས་རིག་པ། 52

མི་རིགས་རིང་ལུགས། 478

མི་རིགས་རོལ་དབྱངས་དཔྱད་ཞིབ་པ། 273

མི་རིགས་རོལ་དབྱངས་རིག་པ། 274

མི་རིགས། 273

མི་རིགས། 477

མི་རིགས། 478

མི་ལག་ཉུང་བའི། 629

མི་ལི་མི་ཊར་འོག་གི་སྐར་དཔྱད་རིག་པ། 669

མི་ཤུགས། 446

མི་ཤེས་མཁན། 369

མི་ཤེས་སྨྲ་བ། 29

མི་གཤིན་པ། 385

མི་གཤིན་པའི་རང་བཞིན། 385

མི་གཤིས་རིག་པ། 360

མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང༌། 157

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉིན་མོ། 585

མི་སེར་སྤེལ་བའི་རིང་ལུགས། 167

མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་ལས་གྲོལ་བ། 213

མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ། 167
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མི་སེར་དམར་གསོད། 217

མི་སེར་གསར་སྤེལ། 167

མི་སེར། 157

མི་སྲིད་པའི་བྱུང་བ། 373

མི་སྲིད་པའི་རང་བཞིན། 373

མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར། 106

མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར། 354

མི་གསོད་པ། 354

མི་གསོད་ལག་དམར། 354

མི་ཧང་བཅུ་རྩེད། 691

མིག་སྐྱི། 190

མིག་གི་རྒྱལ་མོ། 557

མིག་གྲིབ། 41

མིག་འགུལ་དབང་རྩ། 495

མིག་འགུལ་དབང་རྩ། 729

མིག་ལྕིབས་ཀྱི་སྐྲན། 147

མིག་ལྕིབས་གཉན་ཁ། 104

མིག་ལྕིབས་གསུམ་པ། 703

མིག་ལྕིབས། 284

མིག་ཆུ་དུག་རླངས། 686

མིག་ལྟོས་ཆད་པ། 278

མིག་ལྟོས། 539

མིག་མཐའི་ཤ་གནད། 283

མིག་མཐོང་དགོད་བྲོ། 632

མིག་མཐོང་ཌབ་འཛིན། 632

མིག་མཐོང་མེ་འཕེན། 629

མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་དཔང་པོ། 284

མིག་དཔེ། 600

མིག་དཔྱད་རིག་པ། 499

མིག་ཕོར་ཆེ་ཤེལ། 435

མིག་འཕྲུལ་ལག་རྩལ། 421

མིག་འབོར་རུས་པ། 501

མིག་འབྲས། 284

མིག་མང་རང་འགགས། 661

མིག་དམར། 449

མིག་གཞོགས་ཆུ་རྩ། 1

མིག་གཞོགས་དབང་རྩ། 1

མིག་མཛོད། 284

མིག་གཟན། 284

མིག་གཡུང༌། 49

མིག་རིལ། 284

མིག་ཤེར་རྒྱག་པ། 120

མིག་ཤེལ་བཟོ་ཚོང་བ། 501

མིག་ཧིག་ཧིག་བྱེད་པ། 735

མིག 283

མིང་ཁུངས་ཀྱི། 269

མིང་ཁུངས། 269

མིང་འཁོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན། 521

མིང་འཁོད་སྙན་ཞུ། 521

མིང་འགོད་བྱེད་པ། 266

མིང་འགོད། 266

མིང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ། 67
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མིང་སྒྱུར་བྱེད་པ། 720

མིང་སྒྱུར་བྱེད་པོ། 67

མིང་སྒྱུར་ཡིག་ཆ། 188

མིང་སྒྱུར། 475

མིང་གཅིག་དོན་མང་། 355

མིང་རྟགས་འགོད་མཁན། 192

མིང་རྟགས་འགོད་པ། 633

མིང་རྟགས་འགོད་པོ། 634

མིང་རྟགས་བུ་ལོན། 634

མིང་རྟགས་མ་དེབ། 696

མིང་རྟགས་ཡིག་སྣོད། 634

མིང་རྟགས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི། 741

མིང་ཐོ་འགོད་པ། 266

མིང་མཐོང་གནས་བབས། 325

མིང་འདོགས། 485

མིང་བརྡ་སྦྱོར་ཚུལ། 486

མིང་གནས། 221

མིང་བྱང་། 125

མིང་བྱང༌། 413

མིང་བྱང༌། 710

མིང་བྱང་གླེགས་བུ། 476

མིང་བྱང་འགོད་པ། 267

མིང་སྦས་བཅར་འདྲི། 104

མིང་སྦས་ཉོ་ཚོང་། 92

མིང་མེད་ཆོག་མཆན། 103

མིང་མེད་པའི། 49

མིང་གཞན། 33

མིང་སྨྲོས་མེད་པའི། 49

མིང་ཙམ་གྱི་གྲོགས་པོ། 308

མིང་ཙམ་གྱི་མགོ་འཛིན། 293

མིང་ཙམ་གྱི་བདག་དབང་། 674

མིང་ཙམ་གྱི་དབང་སྒྱུར། 674

མིང་ཙམ་གྱི། 710

མིང་ཚབ། 550

མིང་ཚབ། 554

མིང་ཚིག་སྒྲིག་རྩེད། 42

མིང་ཡིག་དང་པོ། 388

མིང་རོགས། 476

མིང་ཤོག 476

མིང་བཤེར། 600

མིད་དཀའ་བ། 29

མིད་དཀའ་བ། 54

མིད་སྣ་རྣ་གསུམ་གྱི་སྨན་པ། 266

མིད་པ། 272

མིའི་དར་རྒྱས་ཚད་གཞི། 360

མིའི་འདུ་ཤེས། 52

མིའི་ནུས་ཤུགས། 361

མིའི་པགས་སྐྲན་གཉན་སྲིན། 360

མིའི་རང་གཤིས། 234

མིའུ་སྐར་ཆུང༌། 771

མིའུ་ཐུང། 11

མུ་ཁྱུད་ལྡན་པའི་ཉི་འཛིན། 49
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མུ་ཁྱུད། 156

མུ་གེ། 287

མུ་གེའི་སྐྱོབ་གསོ། 287

མུ་ཏིག་ས་བོན། 620

མུ་མཐུད་འགོ་བྱང༌། 604

མུ་མཐུད་ཉར་པ། 591

མུ་སྦྲེལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ། 625

མུ་སྦྲེལ་གཏམ་རྒྱུད། 600

མུ་སྦྲེལ་བཟོ་བ། 625

མུ་སྦྲེལ་རི་མོ། 169

མུ་ཟི་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན། 670

མུ་ཟི། 670

མུ་ཟིའི་སྐྱུར་ཚྭ། 671

མུ་ཟིའི་སྐྱུར། 671

མུ་ཨོན་གྱི་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། 474

མུ་ཨོན་རྡུལ། 474

མུར་གོང་ཀླད་ཤལ། 690

མུར་གོང་རུས་པ། 656

མེ་འཁོར་ཁང་མིག 137

མེ་འཁོར། 719

མེ་སྒོགས། 65

མེ་ལྕགས། 651

མེ་ཆ། 664

མེ་ཏོག་མཁན། 299

མེ་ཏོག་གོ་ཌི་ཤི་ཡ། 323

མེ་ཏོག་ལྗང་ཚལ། 119

མེ་ཏོག་པད་ཚལ། 141

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན། 448

མེ་ཐུབ། 295

མེ་ཐེའོ་ནིན། 460

མེ་མདའི་ཁ་ཤུབ། 712

མེ་མདའི་འཁྲུག་རྩོད། 337

མེ་མདག 260

མེ་འདམ། 295

མེ་རྡོ། 298

མེ་རྡོ། 368

མེ་གནས། 508

མེ་སྤོར་གློག་སོ། 368

མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག 141

མེ་འཕེན། 297

མེ་བུམ། 204

མེ་དབལ་རྐྱང་སྲིན། 347

མེ་དབལ་གཉན་སྲིན། 347

མེ་དབལ། 347

མེ་འབར་སླ་བའི། 385

མེ་ཚུགས། 295

མེ་འཚུབ། 295

མེ་ཛོན། 458

མེ་གཡོལ། 295

མེ་རགས། 295

མེ་རི་དཔྱད་རིག 761

མེ་རི། 761
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མེ་རིའི་གླིང་ཕྲན། 760

མེ་རིའི་དོང་ཁ། 198

མེ་ལི་སྟོང་སྐོར། 712

མེ་ལི་རེར་ཊོན་རེའི་སྐོར་ཐང༌། 712

མེ་ལིའི་ས་རྟགས། 462

མེ་ལོང་ནང་གི་སྒྲིག་གཤོམ། 772

མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་རིག་རྩལ། 599

(མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་)གཏོང་བ། 417

མེ་ཤེལ། 672

མེ་སེར་རྒན་གྲས། 624

མེ་གསོད་མཁན། 295

མེ་གསོད་སྣུམ་འཁོར། 295

མེ་གསོད་བྱེད། 295

མེ་གསོད་རུ་ཁག 295

མེག་ནེ་ལི་ཡམ། 439

མེད་ཀྱང་ཆོག་པའི། 234

མེད་ཀྱང་རུང་བ། 234

མེད་ཐབས་མེད་པ། 381

མེད་དུ་མི་རུང་བ། 190

མེད་དུ་མི་རུང་བ། 381

མེད་དུ་མི་རུང་བ། 586

མེད་པ། 3

མེད་པར་བཟོ་བ། 131

མེད་པར་བཟོ་བ། 131

མེད་སྨྲ་བ། 486

མེར་སྲེག་སྨོ་སྤྱོད། 558

མེལ་ཚེ། 758

(མེས་)བཅོམ་པ། 183

མེས་པོ། 43

མེས་པོ། 548

མོ་གློག་ཚ་སྣེ། 358

མོ་ཆོས་རིང་ལུགས་པ། 290

མོ་ཆོས་རིང་ལུགས། 290

མོ་ཊ་འཁྲུད་ཁང་། 134

མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་། 314

མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་གི་འགྱོག་རྟེན། 314

མོ་ཊ་འཇོག་ས། 510

མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་ཁང་། 314

མོ་ཊ་བཟོ་བཅོས་ཁང༌། 625

(མོ་ཊའི་)གཞོགས་ཀྱི་མེ་ལོང༌། 632

མོ་ཊའི་ཀམ་པུ་ཊར། 498

མོ་ཊའི་ཁྱིམ། 471

མོ་ཊའི་རྒྱུག་འགྲན། 566

མོ་ཊའི་ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས། 752

མོ་ཊའི་ལྗིད་སྡོམ། 333

མོ་ཊའི་དུང་། 357

མོ་ཊའི་ལྡེ་མིག 134

མོ་རྡུལ། 256

མོ་རྡུལ། 48

མོ་ནད་སྨན་པ། 337

མོ་སྣེ། 140

མོ་བག 683
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མོ་གཙོ་ལམ་ལུགས། 452

མོ་རྩོད་པ། 290

མོ་རྩོད་རིང་ལུགས། 290

མོ་མཚན། 750

མོ་མཚན། 762

མོ་ཡན་ཐོབ་ཐང༌། 691

མོ་ཡན་དུས་ཡུན། 691

མོ་ཡན་ས་ཁང༌། 691

མོ་ཡན། 415

མོ་ཡན། 423

མོ་ཧེང་། 657

མོ་ཧེང་། 79

མོ་ཧེང་དགའ་སྟོན། 79

མོ། 237

མོག་རོ། 726

མོད་ཚད། 6

མོན་གྲུ། 59

མོན་གྲེ། 218

མོན་རྡུལ། 474

མོན་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། 474

མོན་སྲན་ལེབ་མོ། 298

མོའ་ིརྨེན་གཤེར། 273

མོར་འཇིགས། 337

མོས་མཐུན་གན་རྒྱ། 457

མོས་མཐུན་གྱི་མིང་རྟགས་འགོད་པ། 633

མོས་མཐུན་གྱི། 26

མོས་མཐུན་བྱེད་པ། 67

མོས་མཐུན་བྱེད་པ། 7

མོས་མཐུན་བྱེད་པ། 7

མོས་མཐུན་མི་བྱེད་མཁན། 235

མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ། 230

མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ། 235

མོས་མཐུན། 382

མོས་མཐུན། 67

མོས་མཐུན། 8

མོས་འདེམས་བྱེད་པ། 21

མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་པའི། 93

མྱ་ངན་དཔུང་རྟགས། 472

མྱ་ངན་བྱེད་པ། 471

མྱ་ངན་མ། 526

མྱ་ངན་རོལ་དབྱངས། 586

མྱ་ངན། 471

མྱག་མ། 530

མྱུ་ཁྱུད་སྟེང་སོར། 268

མྱུ་གུ་འབུས་པ། 659

མྱུག་བུམ། 694

མྱུར་སྐྱོབ་ཁང་། 261

མྱུར་འགྱུར། 288

མྱུར་བཅོས། 296

མྱུར་ཐབས། 630

མྱུར་ཐབས། 630

མྱུར་སྣོན་རྐང་ཀྲབ། 7
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མྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ། 567

མྱུར་སྦྲག 655

མྱུར་ཚད་སྣོན་སྟངས། 7

མྱུར་ཚད་པར་ཆས། 655

མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ། 7

མྱུར་ཚད། 690

མྱུར་ཚད། 753

མྱུལ་མ། 222

མྱོང་འཁྲིད། 603

མྱོང་སྤྱོད། 603

མྱོང་བས་གྲུབ་པ། 13

མྱོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག 25

མྱོང་ཚོར། 262

མྱོས་པ། 398

མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ། 398

མྱོས་བྱེད། 476

མྱོས་རྫས་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཁང་། 244

མྱོས་རྫས་ལྟོས་ཤོར། 244

མྱོས་རྫས་ལང་ཤོར། 244

མྱོས་རྫས་ལོག་སྤྱོད། 244

མྱོས་རྫས། 476

དམར་ཀོ། 569

དམག་སྐུལ་ཕྱིར་བསྡུ། 217

དམག་ཁོངས་ནས་སློག་པ། 217

དམག་ཁྲལ་པ། 180

དམག་ཁྲལ། 180

དམངས་ཁྲིམས། 158

དམག་ཁྲིམས། 462

དམངས་ཁྲོད་གླུ་གཞས། 301

དམངས་ཁྲོད་སྒྲུང་གཏམ། 301

དམངས་ཁྲོད་ཞབས་བྲོ། 301

དམངས་ཁྲོད་རོལ་དབྱངས། 301

དམག་མཁོའ་ིཉེར་སྤྱད་བཀོལ་སྤྱོད་ཐོབ་ཐང་། 45

དམར་འཁྲིད་མཐོ་སློབ། 687

དམར་འཁྲིད་གནས་བབས། 58

དམར་འཁྲིད་སྦྱོང་བརྡར་བ། 58

དམག་འཁྲུག་ཕ་ལམ། 179

དམག་འཁྲུག་སློང་རྐྱེན། 139

དམག་གི་རྐྱེན། 139

དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་བ། 91

དམག་གྲ་སྒྲིག་པ། 260

དམངས་གྲགས་ཅན། 556

དམག་གྲུ། 765

དམག་གྲུའི་དཔུང་ཚོགས། 62

དམག་འགུལ། 130

དམག་སར། 132

དམག་ཆེན་རྗེས་ཀྱི། 536

དམར་མཆོད་བརྒྱ་རྩ། 345

དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་སྲོག་ཆགས། 757

དམར་མཆོད། 439

དམར་འཇུ། 476

དམར་ཐིག 573
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དམག་འཐབ་ཀྱི། 462

དམག་འཐབ། 462

དམག་དོན་གུན་གསབ། 583

དམག་དོན་གྱི། 462

དམག་དོན་མྱུལ་ཞིབ། 572

དམག་དོན་བཙོན་པ། 545

དམག་སྡེ། 118

དམག་སྡེ། 191

དམག་སྡེ། 480

དམག་སྡེ། 729

དམར་པོའ་ིརིང་ལུགས་འགོག་རྒོལ། 52

དམག་དཔུང༌། 63

དམག་དཔུང་ཁུ་བསྡུ། 230

དམག་དཔོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རོགས། 19

དམར་སྤོ། 574

དམག་སྤྱི་ལས་ཁུངས། 317

དམག་སྤྱི། 316

དམག་སྤྱིའི་ལས་རོགས། 30

དམངས་སྤྱོད། 556

དམར་ཕྱིའི་སྒྲ། 387

དམར་ཕྱིའི་འཇའ་རིས་དཔྱད་རིག 387

དམར་ཕྱིའི་འོད་ཟེར། 387

དམག་བྱུས། 89

དམངས་བྲོ། 301

དམག་དབྱུང་ཟིན་མི། 617

དམའ་འབེབས་པ། 6

དམག་མིའི་དོ་ཆས། 372

དམག་མིའི་སྡོད་ཁང༌། 87

དམངས་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། 149

དམར་ཚ། 151

དམག་ཞབས་མཐོ་སློབ། 660

དམག་ཞབས་ནས་ཕྱིར་འབུད་པ། 231

དམག་ཞབས་སར་ཇེན། 660

དམག་ཞབས། 625

དམག་ཞུགས་གནས་བབས། 91

དམག་ཤུགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པ། 217

དམག་ཤུགས་རིང་ལུགས། 462

དམན་སེམས། 385

དམིགས་བཀར་འབྲི་རྩོམ། 468

དམིགས་བཀར་མ་དངུལ། 191

དམིགས་རྟེན་མ་དངུལ། 191

དམིགས་འབེན། 683

དམིགས་ཚད། 683

དམིགས་ཚེས། 683

དམིགས་འཛུགས། 486

དམིགས་ཡུལ། 492

དམིགས་སུ་བཀར་བ། 248

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ། 652

དམིགས་བསལ་སྐོར་སྲུང་བ། 652

དམིགས་བསལ་མཁས་པ། 653

དམིགས་བསལ་འཁྲོལ་ཆ། 652

དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན། 652
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དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ། 652

དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག 653

དམིགས་བསལ་དག་བཤེར། 652

དམིགས་བསལ་འདོན་ལེན་ཐོབ་ཐང༌། 652

དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན། 651

དམིགས་བསལ་ཚོགས་དུས། 653

དམིགས་བསལ་ཞུ་གཏུག 652

དམིགས་བསལ་རུ་ཁགདམིགས་བསལ་དཔུང་སྡེ། 660

དམིགས་བསལ་ལས་ཁུར། 760

དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན། 652

དམིགས་བསལ་བཤེར་དཔང༌། 652

དམིགས་བསལ་སྲུང་སྐྱོབ་དཔུང་སྡེ། 652

དམིགས་བསལ་སློབ་གྲྭ། 653

དམིགས་བསལ་སློབ་གསོ། 652

དམིགས་བསལ་གསབ་དོད། 651

དམུ་ཆུ། 66

རྨང་བཅོས་པ། 564

རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆ། 122

རྨང་གཞིའི་མཐུན་རྐྱེན། 387

རྨང་གཞིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ། 88

རྨང་གཞིའི་སྦྱོང་བརྡར། 89

རྨང་གཞིའི། 88

རྨས་སྐྱོན་གུན་གསབ། 388

རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་། 243

རྨིག་ལྕགས། 357

རྨེན་སྐྲན། 17

རྨེན་བུ་སྐྲངས་པ། 437

རྨེན་བུ་སྦྲུལ་མགོ། 290

རྨེན་བུ་སྨུག་པོ། 216

རྨེན་བུ། 322

རྨེན་བུ། 437

རྨེན་བུའི་རྗེ་བོ། 528

རྨེན་བུའི་གཉན་ཚད། 17

རྨེན་བུའི་གཉན་ཚད། 437

རྨེན་བུའི་ན་ཟུག 17

རྨེན་བུའི་ནད། 17

རྨེན་བུའི་འབྲས། 437

རྨེན་འབྲས། 437

རྨེན་སྦྲེལ་གཉན་སྲིན་འདྲེན་བྱེད། 18

རྨེན་སྦྲེལ་གཉན་སྲིན། 17

རྨེན་གཤེར། 437

རྨེན་བཤེར་འགག་པ། 437

རྨོག་ཞྭ། 346

རྨོང་སྤུ། 555

རྨོངས་པ། 369

རྨོད་འཁོར། 717

སྨད་འཚོང་མ། 129

སྨད་འོས། 221

སྨན་ཁང་གུང་སེང༌། 357

སྨན་ཁང་དུ་སྙལ་བ། 358

སྨན་གྱི་སྦྱོར་དེབ། 522

སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང༌། 522
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སྨན་བཅོས་དགོངས་སེང༌། 455

སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ། 455

སྨན་བཅོས་འགན་འཛིན། 455

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། 456

སྨན་བཅོས་ཐོབ་འཛིན། 455

སྨན་བཅོས་བྱེད་པ། 725

སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོར། 455

སྨན་བཅོས། 455

སྨན་རྟ། 752

སྨན་ནུས་ཐེག་ཚད། 244

སྨན་པ། 238

སྨན་པ། 525

སྨན་པའི་ངོས་འབྱོར། 455

སྨན་པའི་བྱ་གཞག 26

སྨན་སྦྱོར་ཁང༌། 522

སྨན་སྦྱོར་བ། 522

སྨན་སྦྱོར་རིག་པ། 522

སྨན་སྦྱོར་གསོ་བཅོས། 522

སྨན་སྦྱོར། 522

སྨན་འཛུགས་པ། 749

སྨན་འཛུགས། 749

སྨན་རྫས་ཐལ་སྤྱོད། 244

སྨན་ཞབས་ཚད་ལྡན། 660

སྨན་ཡིག 542

སྨན། 456

སྨིན་དྲུག 531

སྨིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་། 781

སྨིན་དབྲག 322

སྨིན་མ། 284

སྨིན་མས་བསྡིགས་པ། 120

སྨིན་ཚེས། 453

སྨིན་རྫས། 268

སྨིན་ཤུགས། 591

སྨུག་སྒྲོན། 301

སྨུག་ཐིག 120

སྨུག་ཐིག 186

སྨུག་ཕྱིའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད། 737

སྨུག་ཕྱིའི་སྣང་འགྱུར་འཇའ་མདངས་དཔྱད་རིག 737

སྨུག་ཕྱིའི་འོད། 737

སྨུག་ཚགས། 342

སྨུག་སེལ། 214

སྨེ་བ། 491

སྨེ་བ། 641

སྨྱུག་མིང༌། 516

སྨྱུག་རྩ། 83

སྨོན་པ། 390

སྨྲ་འགོག་བཀའ་རྒྱ། 313

སྨྲ་སོ་ཉམས་སྐྱོན། 54

སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། 307

སྨྲ་བདེ་དོན་འཆོལ། 299

སྨྲ་མེད་གར་སྟབས། 463

༼ཙ༽



962ཙག་ཅིག་གྲོན་དངུལ།

ཙག་ཅིག་གྲོན་དངུལ། 522

ཙག་ཙིག་ལག་ཁུགཁུག་ཆུང་། 236

ཙག་ཙིག 464

ཙན་དན་དམར་པོ། 574

ཙནྡྲ་ཤེ་ཁར་མཐོ་མཚམས། 147

ཙམ་པ་ཀ 731

ཙི་ཏྲ་ཀ 152

གཙགས་རིས། 684

གཙང་རྐྱང་བཟོ་བ། 160

གཙང་ཁེ། 482

གཙང་ཁེབས། 609

གཙང་བདག་ཁར་དབང༌། 132

གཙང་བདག(ཁར་དབང༌།) 482

གཙང་འབབ། 482

གཙང་སྦྲ། 364

གཙང་སྦྲའི། 609

གཙང་ཤོག 709

གཙང་བཤེར། 592

གཙབ་གདན། 153

གཙབས་ཤ  409

གཙིགས། 608

གཙིགས། 751

གཙུག་རྣོན་ཅན། 472

གཙུག་རྣོན་ཕྲ་མོ། 472

གཙུག་རྣོན། 472

གཙུག་ལག་གི། 7

གཙུག་ལག་གོང་མའི། 537

གཙུག་ལག་ལྔ་ཚན། 666

གཙུག་ལག་པ། 7

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། 451

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། 537

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་། 7

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང༌། 7

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། 744

(གཙུག་ལག་སོླབ་གྲྭའི་)འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། 624

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང། 744

གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན། 7

གཙུག་ལག་སློབ་ཚན། 7

གཙུག་ལག་སློབ་ཡོན། 290

གཙེ་བ། 462

གཙོ་སྐྱོང་པ། 43

གཙོ་མགོན། 514

གཙོ་དོན་མཚོན་གླུ། 699

གཙོ་གནད་ཆེ་ཤོས། 510

གཙོ་བོ། 391

གཙོ་བོ། 410

གཙོ་མོ། 452

གཙོ་བཞུགས། 514

བཙག་བཅོས། 224

བཙན་བཀའ། 228

བཙན་སྐུལ་ངལ་རྩོལ། 302

བཙན་སྐུལ་དཔུང་སྡེ། 542



963 བཙོན་ར།

བཙན་སྐུལ་བྱེད་པ། 164

བཙན་སྐུལ། 164

བཙན་ཁུང་། 123

བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པ། 350

བཙན་ཁྲིད། 1

བཙན་འགེལ་བྱེད་པ། 373

བཙན་འགེལ། 373

བཙན་རྒོལ་བྱེད་མཁན། 66

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ། 372

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། 372

བཙན་སམ། 605

བཙན་ཐབས་ཀྱིས་འགོག་པ། 561

བཙན་ཐབས་གཉེན་སྒྲིག 302

བཙན་པོ། 596

བཙན་འཕྲོག 283

བཙན་འཕྲོག 620

བཙན་བྱོལ་གཞུང༌། 326

བཙན་བཟུང་བྱེད་པ། 495

བཙན་གཡེམ་པ། 568

བཙན་གཡེམ། 567

བཙན་ཤེད་གན་རྒྱ། 18

བཙན་ཤེད་རིང་ལུགས། 222

བཙན་ཤེད། 246

བཙན་སར་བཅོལ་འཇོག 605

བཙའ་བའི་གནས་སྐབས། 178

བཙས་སྐྱོན། 100

བཙས་འཁོར། 341

བཙས་རྗེས་ཀྱི། 537

བཙས་མ་བ། 341

བཙས་རྨས། 100

བཙིར་ཕོགས་ཐོད་རྒལ། 763

བཙུད་པ། 572

བཙུན་པ་མེ་ཏོག 573

བཙུན་པ། 500

བཙོ་བྱང༌། 222

བཙོ་བླག་ཁང་། 417

བཙོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་བྱེད་ས། 627

བཙོག་ཆུ། 627

བཙོག་ཆུའི་ཡུར་བུ། 627

བཙོག་འཇིགས། 476

བཙོང༌། 498

བཙོད་ཤིང་། 314

བཙོད། 439

བཙོན་ཁང༌། 545

བཙོན་སར། 545

བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། 376

བཙོན་འཇུག 376

བཙོན་འཇུགབཙོན་ཉར། 374

བཙོན་པ་གསོག་སར། 175

བཙོན་པ། 545

བཙོན་པའི་ངལ་རྩོལ། 341

བཙོན་ར། 545



964རྩ་དཀར་གྱི་ནད།

རྩ་དཀར་གྱི་ནད། 483

རྩ་དཀར། 482

རྩ་སྐྱི། 153

རྩ་སྐྱིའི་འཕར་རྩ་མདུན་མ། 50

རྩ་སྐྲན། 17

རྩ་ཁ་ཤོར་བ། 338

རྩ་ཁ་ཤོར་བ། 65

རྩ་ཁབ། 399

རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི། 739

རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི། 739

རྩ་ཁྲིམས་ཤིག་གི་དགོས་དམིགས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་

པའི་གླེང་གཞི་ཞིག 539

རྩ་ཁྲིམས། 183

རྩ་གྲོལ་གཏོང་བ། 235

རྩ་དགོངས་ཞུ་བ། 217

རྩ་དགོངས། 588

རྩ་འགོག 266

རྩ་ཆག་ཡོད་པའི། 371

རྩ་ཆེན། 608

རྩ་འཆི་མེད། 681

རྩ་གཉན། 46

རྩ་གཏོར་གཏོང་བ། 217

རྩ་གཏོར་སྨྲ་བ། 564

རྩ་གཏོར། 2

རྩ་གཏོར། 48

རྩ་སྟོངས། 283

རྩ་སྟོངས། 48

རྩ་ཐང་གི། 513

རྩ་ཐིག 544

རྩ་ཐིགས། 65

རྩ་འདུས། 314

རྩ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པ། 512

རྩ་རྡུལ། 258

རྩ་སྤོས་རྒྱག་པ། 723

རྩ་ཕོགས། 88

རྩ་བ་རྡོག་པོ། 732

རྩ་བ། 601

རྩ་བའི་ཕྲ་ཕུང་། 666

རྩ་བའི་དབྱིབས། 88

རྩ་བའི་རྩི་གཞི། 88

རྩ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་ཏོག 601

རྩ་མེད་བཟོ་བ། 271

རྩ་མེད། 271

རྩ་ཚིག 471

རྩ་ཡན་གསོད་བྱེད། 768

རྩ་བརླག་གྱོང་དངོས། 15

རྩ་ལག་ཕྲ་མོ། 218

རྩ་ལམ་སྟེང་མ། 241

རྩ་ལམ་འོག་མའི་མ་ལག 753

རྩ་ལམ་གཡས་པ། 596

རྩ་བཤང་། 764

རྩད་གཅོད་གཏོང་བ། 716



965 རྩིས་མེད་ནུས་སྟོང༌།

རྩད་ཞིབ། 546

རྩམ་ལོང། 724

རྩལ་གཅོག 221

རྩལ་སྦྱོང་། 337

རྩལ་ལག་མེད་པའི། 123

རྩི་མཐོང༌། 751

རྩི་མཐོང་དགེ་རྩ། 356

རྩི་མཐོང་ཐེབས་རྩ། 356

རྩི་གཞི། 743

རྩི་གཞིའི། 743

རྩི་ཤིང༌། 530

རྩི་ཤིང་གི་སྡེ། 299

རྩི་ཤིང་རིག་པ། 111

རྩི་ཤུན། 192

རྩིག་མཁན། 450

རྩིག་འགེལ་ལོ་ཐོ། 128

རྩིང་ཞལ་བྱུག་པ། 601

རྩིང་ཞལ། 601

རྩིབ་རྡོ། 80

རྩིབ་མ། 595

རྩིབ་རུས། 595

རྩིས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ། 452

རྩིས་ཀྱི་མཚེ་མ། 68

རྩིས་རྐང་ཟུང་ལྡན། 98

རྩིས་ཁང་། 196

རྩིས་ཁྲ་རྫུན་བཟོ། 287

རྩིས་ཁྲ། 9

རྩིས་ཁྲམ། 680

རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོགམཐའ་སྡོམ་རྩིས་ཤོག 82

རྩིས་ཁྲའི་འགྲེལ་བརྗོད། 9

རྩིས་ཁྲའི་དེབ། 110

རྩིས་མཁན། 128

རྩིས་འགོ་སྤོ་སྒྱུར། 721

རྩིས་འགོའ་ིལག་ཡོད། 499

རྩིས་འགྲོ་མེད་ལུགས་བརྗོད་པ། 586

རྩིས་འགྲོ་ཡོད་པའི། 750

རྩིས་འགྲོ། 750

རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར། 128

རྩིས་རྒྱག 128

རྩིས་རྒྱག 175

རྩིས་དག་རྒྱག་པ། 514

རྩིས་དེབ། 109

རྩིས་དེབ། 9

རྩིས་བདེའི་རེའུ་མིག 570

རྩིས་པ། 9

རྩིས་པའི་ལས་རིགས། 9

རྩིས་སྤྲོད་མིང་རྟགས་འགོད་པ། 633

རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན། 340

རྩིས་སྤྲོད་རེ་འདུན། 586

རྩིས་མེད་མཁྲེགས་བཟུང༌། 186

རྩིས་མེད་གཏོང་བ། 560

རྩིས་མེད་ནུས་སྟོང༌། 491



966རྩིས་མེད་བཟོ་བ།

རྩིས་མེད་བཟོ་བ། 583

རྩིས་མེད་བཟོ་ཚུལ། 3

རྩིས་མེད། 214

རྩིས་གཙང་བཟོ་བ། 514

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ། 73

རྩིས་ཞིབ་རྩ་འཛིན། 73

རྩིས་ཞིབ། 73

རྩིས་རིག་པ། 452

རྩིས་ལོ། 294

རྩིས་སུབ། 777

རྩིས་གསལ་སྤྲོད་བསྡད། 10

རྩིས་གསལ་ཡོང་བསྡད། 10

རྩུབ་སྤྱོད། 28

རྩུབ་སྤྱོད། 71

རྩེ་ཆུང་། 136

རྩེ་ཆུང། 407

རྩེ་ཉག 593

རྩེ་སྙུང། 16

རྩེ་དྲས་རྒྱག་པ། 728

རྩེ་རྡུམ། 494

རྩེ་རྣོན། 16

རྩེ་མོ་སྙུང་མཉེན། 54

རྩེ་མོ་སྙུང་རིང། 62

རྩེ་གསུམ། 728

རྩེག་ཤོག 717

རྩེད་འཁོར། 658

རྩེད་གོས། 70

རྩེད་འགྲན་པ། 69

རྩེད་འགྲན། 452

རྩེད་དཔང༌། 575

རྩེད་ཕུད་གཤོམ་སྟོན། 631

རྩེད་མོའ་ིབཟང་སྤྱོད། 286

རྩེད་མོའ་ིབཟང་སྤྱོད། 658

རྩེད་རིགས་ལྟེ་གནས། 658

རྩེད་རིགས། 658

རྩེད་སློབ་ཟུང་ལྡན། 251

རྩོད་རྙོག་ཅན། 186

རྩོད་རྙོག 234

རྩོད་པ། 62

རྩོད་མེད་ཀྱི༌། 741

རྩོད་མེད། 381

རྩོད་ཟླ་བྱེད་པ། 530

རྩོད་ཟླ་བྱེད་པོ། 530

རྩོད་ལན་པ། 589

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 251

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། 251

རྩོམ་སྒྲིག་པའི། 251

རྩོམ་བཏུས། 570

རྩོམ་རྡུལ། 258

རྩོམ་པ་པོ། 74

རྩོམ་པ་པོའ་ིགནས་བབས། 74

རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས། 51
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རྩོམ་ཡིག 64

རྩོམ་ཡོན། 602

རྩོམ་རིག་གི། 431

རྩོམ་རིག 431

རྩོལ་ཆོད། 538

རྩོལ་ནུས་རྣམ་གཞག 775

རྩོལ་སྤེལ། 447

རྩོལ་བ་ཅན་གྱི་གཟའ། 535

རྩོལ་བ། 774

རྩྭ་ཁང་། 342

རྩྭ་ངན། 683

རྩྭ་ཐོག 699

རྩྭ་བ་ལ། 422

རྩྭ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར། 418

རྩྭ་རྨ་མདོངས། 442

རྩྭ་ཟན། 347

རྩྭ་ཡན་སེལ་དུགཞིང་སྨན། 347

སྩོལ་བ། 178

བརྩམས་སྒྲུང་། 489

བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་མཁན། 489

བརྩི་འཇོག་མི་བྱེད་པ། 215

བརྩི་ཐང་བྱེད་པ། 725

བརྩི་སྲུང་བྱེད་པ། 2

བརྩེ་དགོད། 600

བརྩོན་འགྲུས་ཅན། 228

༼ཚ༽

ཚ་ཁོག 358

ཚ་ཁྱུག 141

ཚ་འཁྱུག 358

ཚ་གྲང་སྟངས་འཛིན། 161

ཚ་དངུལ། 358

ཚ་གཅོད། 344

ཚ་སྟེགས། 358

ཚ་དྲོད་ཁབ་ལེན་གྱི་འབྱུང་འབྲས། 702

ཚ་དྲོད་གློག་རྡུལ། 701

ཚ་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ། 700

ཚ་དྲོད་མཉམ་ཐིག 402

ཚ་དྲོད་དོ་མཉམ། 700

ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ། 187

ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུའི་འགུལ་སྐྱོད། 187

ཚ་དྲོད་ལས་ཆོད། 700

ཚ་དྲོད་སོར་གནས་བརྒྱུད་རིམ། 18

ཚ་དྲོད། 344

ཚ་འདྲི། 703

ཚ་འཕེལ་གོ་ལ། 702

ཚ་བའི་ས་ཁུལ། 714

ཚ་འབོག 344

ཚ་འབྲི་གོ་ལ། 730

ཚ་སྦྱར་རྨ་རས། 538

ཚ་གཟེར། 701

ཚ་ཡུལ། 730

ཚ་ལ་དཀར་པོ། 111



968ཚ་ལ་རྒྱག་མཁན།

ཚ་ལ་རྒྱག་མཁན། 769

ཚ་ལ་ནག་པོ། 111

ཚ་ཤུགས་རིག་པ། 701

ཚག་ཚིག 735

ཚགས་སྒྲོམ་ཤོག་བུ། 777

ཚགས་ཆ། 588

ཚགས་གནས། 470

ཚགས་པར། 484

ཚགས་ཤོགཐལ་ཤོག 484

ཚགས། 294

ཚང་ག་ཆེ་སང༌། 604

ཚང་ལྡན་མཚོ་དུང་། 147

ཚང་འཛོམས་ཀྱི། 531

ཚང་འཛོམས། 531

ཚང་རུས། 605

ཚངས་ཐིག 225

ཚངས་ཕྱེད། 565

ཚད་བཀག་ཅན། 590

ཚད་བཀག་འཇལ་སོ། 428

ཚད་བཀག་འོས་གྲངས། 562

ཚད་སྒྲིག 128

ཚད་ངེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས། 162

ཚད་ཅན་རྒྱལ་སྲིད། 428

ཚད་འཇལ་རྣམ་གཞག 315

ཚད་རྟགས། 128

ཚད་མཐོའ་ིརྒྱལ་ཁ། 416

ཚད་མཐོའ་ིའཕྲུལ་རིག་ནག་ཉེས། 350

ཚད་མཐོའ་ིའཕྲུལ་རིག 349

ཚད་རྡུལ་གྲངས། 559

ཚད་ལྡན་དཔེ་གཞི། 662

ཚད་བྲལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། 499

ཚད་མ་རིག་པ། 269

ཚད་མེད་ཨང་རྩིས་སྟར་གྲངས། 385

ཚད་གཞི་ལས་ཞན་པའི། 92

ཚད་གཞི། 200

ཚད་གཞི། 510

ཚད་གཞི། 92

ཚད་སྨན། 53

ཚད་འཛིན་གྱོད་གཞི། 696

ཚད་འཛིན་ཆ་རྐྱེན། 200

ཚད་འཛིན་ཡོ་ཆས། 577

ཚད་འཛིན་ས། 715

ཚད་བཟུང་མེད་པའི། 744

ཚད་ཡོད་སིལ་གྲངས། 693

ཚད་ཡོད་ཨང་རྩིས་སྟར་གྲངས། 295

ཚད་ཡོད། 295

ཚད་ལས་འདས་པའི། 389

ཚད་སེལ། 53

ཚན་མཐུན། 427

ཚན་བསྡེབས་དན་གྲངས། 335

ཚན་པ། 140

ཚན་པ། 160
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ཚན་པ། 618

ཚན་པར། 301

ཚན་རྩལ་གྱོད་ཞིབ། 303

ཚན་རིག་གི་ཉམས་ཞིབ། 612

ཚན་རིག་གི་དཔྱད་ཐབས། 612

ཚན་རིག་གི་གསར་བརྗེ། 612

ཚན་རིག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཚད། 612

ཚབ་དངུལ། 584

ཚབ་ཏུ། 375

ཚབ་རྩིས་ཀྱི་ཚུལ། 33

ཚབ་རྩིས་གཏན་མཚུངས། 33

ཚབ་རྩིས། 33

ཚབས་ཆེ་བའི། 229

ཚབས་ཆེན། 332

ཚབས་ཆེན། 345

ཚབས་ཆེའི་ནག་ཉེས། 290

ཚབས་ཆེའི་གནོད་སྐྱོན། 223

ཚར་མ་རྡུང་བ། 704

ཚལ་ཞིང་། 411

ཚི་ཚོན། 325

ཚིག་མཁྲེགས། 108

ཚིག་གི་གབ་ཚིག 572

ཚིག་འགྲེལ་རེའུ་མིག 760

ཚིག་རྒྱན། 594

ཚིག་ཇི་བཞིན། 754

ཚིག་ཐོ། 464

ཚིག་དཔྱོད་རིག་པ། 274

ཚིག་སྦྱོར་མཁས་པ། 774

ཚིག་སྦྱོར། 225

ཚིག་སྦྱོར། 748

ཚིག་ཚོགས་བཀོལ་འགྲོས། 525

ཚིག་ཚོགས་བཀོལ་རིག 525

ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུངས་པ། 1

ཚིག་ཚོགས། 525

ཚིག་མཛོད་སྒྲིག་སྟངས། 424

ཚིག་མཛོད། 424

ཚིག་ཟིན་གྱི། 430

ཚིག་ལྷག་མང་བའི་རང་བཞིན། 550

ཚིག་ལྷག་མང་བའི། 550

ཚིག་ལྷུག 552

ཚིགས་རྐང་ཅན། 64

ཚིགས་གྱོང༌། 64

ཚིགས་གླུ། 83

ཚིགས་བཅད་རྐང་བཞི། 561

ཚིགས་ཆུ་འཇིབ་འཐེན། 64

ཚིགས་ཆུ། 124

ཚིགས་འཆོར། 1

(ཚིགས་པའི་)བྱ་འདབ། 724

ཚིགས་པའི་མཁར་མཚམས། 399

ཚིགས་པའི་མཁར། 755

ཚིགས་གཟེར། 64

ཚིགས་ཤོར། 1
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ཚིགས། 405

ཚིམས་སྣང༌། 329

ཚིལ་སྐྱུར། 288

ཚིལ་སྐྲན། 430

ཚིལ་ཁུ། 679

ཚིལ་ཞག 288

ཚིལ། 288

ཚུ་ནཱ་མི། 732

ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར། 5

ཚུགས་ཐུབ་མགྱོགས་ཚད། 5

ཚུགས་ཐུབ་དུས། 5

ཚུགས་དོད། 339

ཚུགས་དོད། 692

ཚུད་རྒྱུགས། 267

ཚུད་མཐའ། 377

ཚུད་ཟུར། 377

ཚུལ་ཁྲིམས། 273

ཚུལ་འཆལ། 49

ཚུལ་མཐུན། 551

ཚུལ་ལྡན། 551

ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་པ། 493

ཚུལ་མིན་གྱི། 371

ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་། 23

ཚུལ་མིན་ཚོང་ཟོག 369

ཚུལ་མིན་ལོ་ཏོག 369

ཚུལ་མིན། 369

ཚུལ་མིན། 379

ཚེ་གང་ཁྱབ་ཚད། 427

ཚེ་གང་ལས་འཇུག 427

ཚེ་གང་ལོ་འབབ། 426

ཚེ་ཐར་ཞུ་འབོད། 458

ཚེ་འདས། 212

ཚེ་འདིའི། 690

ཚེ་ཕྱེད། 338

ཚེ་བཙོན། 426

ཚེ་ཡུན། 427

ཚེ་གཡོག་བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ། 259

ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་རྩ་སྣུབ། 2

ཚེ་གཡོག 638

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། 100

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། 357

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། 68

ཚེ་རིང་ཐང་ཤིང་། 119

ཚེ་ལམ། 426

ཚེ་སྲོག་འགན་བཅོལ། 426

ཚེ་སྲོག་རྩིས་གྲངས། 759

ཚེ་སྲོག་ལ་མཁོ་བའི། 759

ཚེག་རིས། 241

ཚེགབཅུ་ཟུར་ཆ་རྩིས། 532

ཚེགགནས། 532

ཚེམ་དྲུབ་རྒྱག་པ། 260

ཚེམ་དྲུབས་སྤུས་ཚད། 608



971 ཚོང་སྒྱུར་ལོ་ཏོག

ཚེར་ལྡུམ་མེ་ཏོག 36

ཚེར་མ། 703

ཚེར་ལོ་མེ་ཏོག 7

ཚེར་ལོ་རྩི་ཤིང་། 27

ཚེས་གྲངས་ཕྱི་འགོད་བྱེད་པ། 537

ཚེས་ཞག 436

ཚེས་ཟླ་ཕྱེད་ཀ  304

ཚེས་ཟླ། 436

ཚེས་རླབས་དམའ་ཤོས། 480

ཚེས་ལོ། 437

ཚོ་ཆེས། 492

ཚོ་ནད་སྨན་དཔྱད། 86

ཚོ་ནད། 492

ཚོ་པ། 727

ཚོ་བ། 159

ཚོགས་ཁང་། 339

ཚོགས་ཁང༌། 73

ཚོགས་དངུལ། 457

ཚོགས་ཅོག 178

ཚོགས་བཅར་བ། 178

ཚོགས་ཆད་པ། 4

ཚོགས་ཆད། 4

ཚོགས་ཆུང༌། 170

ཚོགས་ཐེངས། 518

ཚོགས་དུས་འཕར་མ། 653

ཚོགས་དུས། 626

ཚོགས་དོད། 457

ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག 19

ཚོགས་འདུ། 178

ཚོགས་འདེམས་བྱེད་པ། 163

ཚོགས་པ་བརྗེ་སྒྱུར། 202

ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཡིག་ཆ། 457

ཚོགས་པའི་ལངས་ཕྱོགས། 512

ཚོགས་པར་དབྱུང་མི་རུང་བའི། 744

ཚོགས་མི། 456

ཚོགས་མི། 512

ཚོགས་མིའི་ངོ་སྤྲོད་བྱང་བུ། 457

ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། 456

ཚོགས་མིའི་གནས་བབས། 456

ཚོགས་གཙོ། 147

ཚོགས་གཙོའི་གོ་ས། 147

ཚོགས་མཚམས་འཇོག་པ། 552

ཚོང་སྐོར་སྐུ་ཚབ། 717

ཚོང་བསྐོར་བ། 599

ཚོང་ཁྲལ་ཐོ་གཞུང༌། 97

ཚོང་ཁྲལ། 607

ཚོང་གི་སྐོར་ཐང༌། 694

ཚོང་རྒྱུག་ཆེ་ཤོས། 94

ཚོང་སྒྱུར་སྐུ་ཚབ། 607

ཚོང་སྒྱུར་སྡེ་ཚན། 607

ཚོང་སྒྱུར་རིན་གོང་། 623

ཚོང་སྒྱུར་ལོ་ཏོག 138



972ཚོང་སྒྱུར།

ཚོང་སྒྱུར། 607

ཚོང་སྒྲིག་པ། 86

ཚོང་སྒྲོམ། 753

ཚོང་བསྒྲགས་བར་སེང་། 170

ཚོང་ཆས་སྒྲིག་རྩལ། 772

ཚོང་ཉམས་ས་ཁུལ། 220

ཚོང་གཉེར་གུ་ཡངས་བཅའ་ཁྲིམས། 52

ཚོང་རྟགས། 116

ཚོང་རྟགས། 718

ཚོང་དེབ། 717

ཚོང་དོན་ངོ་ཚབ་པ། 124

ཚོང་དོན་མཐུན་གྲོས། 717

ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས། 107

ཚོང་འདྲེན་རླུང་། 718

ཚོང་སྡེ། 296

ཚོང་པ་གྲགས་ཅན། 735

ཚོང་པ། 125

ཚོང་པའི་ལྷན་ཚོགས། 147

ཚོང་འཕྲུལ། 753

ཚོང་འབབ་ཕྱོགས་བསྡོམས། 333

ཚོང་འབོར། 734

ཚོང་འབྲེལ་དོན་གཅོད། 183

ཚོང་འབྲེལ་བར་ཁྱད། 717

ཚོང་འབྲེལ་བར་ཁྱད། 82

ཚོང་འབྲེལ། 169

ཚོང་འཛིན། 607

ཚོང་ཟོག 458

ཚོང་ཟོང་དོས་ཁང༌། 764

ཚོང་ཟོགཟོང༌། 170

ཚོང་གཡོག 607

ཚོང་རོགས། 607

(ཚོང་ལས་)བཀག་སྡོམ། 259

ཚོང་ལས་ཀྱི། 170

ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ། 717

ཚོང་ལས་དངུལ་ཁང་། 170

ཚོང་ལས་འཆར་གཞི། 125

ཚོང་ལས། 124

ཚོང་ལས། 169

ཚོང་ཤག་ཞབས་ཞུ། 206

ཚོང་ཤག 161

ཚོང་ཤག 206

ཚོད་འགོག་བརྡར་ཤུགས། 428

ཚོད་རྒྱུགས། 73

ཚོད་སྙོམ་དཔྱད་ཁྲ། 726

ཚོད་གཏོང་། 696

ཚོད་ལྟ། 546

ཚོད་ལྟ། 726

ཚོད་ལྟའི་བཀག་རྒྱ། 696

ཚོད་ལྟའི་བཀོལ་སྤྱོད། 696

ཚོད་ལྟའི་གྲོས་འགོ། 727

ཚོད་ལྟའི་ལྒང་ཕུག  727

ཚོད་ལྟའི་བཅོས་ཐབས། 280



973 (མཚན་སྙན་སོགས་)གསོལ་བ།

ཚོད་ལྟའི་མཐོ་ཚད། 696

ཚོད་ལྟའི་བྱང་བུ། 696

ཚོད་ལྟའི་སྦུག་མདོང༌། 697

ཚོད་ལྟའི་མི། 546

ཚོད་ལྟའི་རྩིས་ཞིབ། 696

ཚོད་ལྟའི་འོས་ཤོགཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུ། 668

ཚོད་དཔག་བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས། 608

ཚོད་དཔག་མཐོ་ཐལ། 505

ཚོད་དཔག་བྱེད་པ། 273

ཚོད་དཔག་བྱེད་པ། 57

ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང༌། 273

ཚོད་དཔོག་པ། 58

ཚོད་མེད་ཀྱི། 389

ཚོད་གཞག་བརྟག་བཤེར། 366

ཚོད་འཛིན་གཏན་སྲོལ། 51

ཚོད་འཛིན་དབྱུ་གུ། 186

ཚོད་བཞག 365

ཚོན་ཀོང་། 507

ཚོན་གཅིག་འགྱེད་འཕྲོ། 468

ཚོན་རྟ། 752

ཚོན་མདོག་རྣམ་མང་འགྱེད་འཕྲོ། 534

ཚོན་མདོག་རབ་རིབ། 154

ཚོན་རྫས། 527

ཚོམས་ཆེན། 73

ཚོར་སྐྱེན་དྲག་པོ། 364

ཚོར་སྐྱེན་ཞན་པ། 365

ཚོར་ཆས། 222

ཚོར་འདུའི། 648

ཚོར་འདྲེན་སྡིགས་སྐུལ། 262

ཚོར་བ། 624

ཚོར་བའི་མ་ལག 648

ཚོར་བྱེད་ལྟེ་གནས། 624

ཚོར་རིས། 262

ཚོར་ལན། 685

ཚོས་ཀྱི་ཉག་མ། 154

ཚོས་སྐུད། 154

ཚོས་ཁམས་གོ་ལ། 154

ཚོས་ཕུང་། 154

ཚོས་རྫས་དྲུ་གུ། 154

ཚོས་གཟུགས་བཀྲ་རིས། 409

ཚྭ་ཐུབ་རྩི་ཤིང། 339

མཚང་འདོན་སྡིགས་སྐུལ། 102

མཚང་འདོན། 218

མཚང་ར། 516

མཚང་རུས། 605

མཚན་སྐྱོང་། 34

མཚན་ཁ། 750

མཚན་མཁན། 304

མཚན་འགོད་བྱེད་པ། 262

མཚན་གཅིག་འཁྲབ་སྟོན། 498

མཚན་གཅིན། 486

(མཚན་སྙན་སོགས་)གསོལ་བ། 178



974མཚན་ཏོག་གཉན་ཁ།

མཚན་ཏོག་གཉན་ཁ། 82

མཚན་རྟགས་ངོ་མ། 319

མཚན་མཐུན་གཉེན་སྒྲིག 607

མཚན་མཐུན་མཚེ་མ། 367

མཚན་དོད། 355

མཚན་གནས་གོ་རིམ། 348

མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི། 276

མཚན་བར་རྣག་སྐྲན། 3

མཚན་བར་རྣག་འབུར། 3

མཚན་དབྲག 518

མཚན་འབྱེད་གཤག་བཅོས། 269

མཚན་མ་རྐྱང་ལྡན། 743

མཚན་མའི་གཉན་ཁ། 147

མཚན་མའི་ནད། 152

མཚན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ། 485

མཚན་མོའ།ི 486

མཚན་གཞི། 369

མཚན་རེས། 485

མཚན་ཤས། 213

མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། 19

མཚམས་འཇོག 693

མཚམས་འཇོགའགོག་པ། 146

མཚམས་རྟགས། 112

མཚམས་ཐིག 111

མཚམས་མཐའི་གུང་གསེང༌། 693

མཚམས་སྦྱོར་པར་ལེན། 272

མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་པ། 574

མཚམས་སྦྱོར་ཡི་གེ། 197

མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཁང༌། 263

མཚམས་སྦྱོར། 425

མཚམས། 112

མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ། 630

མཚར་བསྡུས། 44

མཚལ་བྲིས་དབུ་ཡིག 603

མཚུངས་སྒྱུར། 188

མཚུངས་ཆོས། 179

མཚུངས་ཆོས། 25

མཚུངས་འདུས་གོང་བུ། 355

མཚུངས་འདུས་གོང་བུའི། 355

མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པ། 680

མཚུངས་སྡེ། 166

མཚུངས་མེད། 509

མཚུངས་རྩིས། 270

མཚུལ་པ། 477

མཚུལ་པ། 522

མཚེ་མ། 735

མཚེ་མའི་འགལ་སྣང༌། 735

མཚོ་ཁ། 615

མཚོ་ཁའི་མལ་ཚེ་བ། 164

མཚོ་ཁུག་མཚེའུ། 414

མཚོ་ཁྲིམས། 448

མཚོ་འགྲུལ་བྱེད་པ། 762
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མཚོ་འགྲུལ། 762

མཚོ་ངོགས། 616

མཚོ་རྟ་མ། 351

མཚོ་རྟ། 615

མཚོ་ཐོག་གི། 480

མཚོ་དུག 616

མཚོ་དཔྱད་པ། 495

མཚོ་བྱ་དཀར་མོ། 667

མཚོ་བྱ་གི་ལེ་མོ། 336

མཚོ་བྱ་པེང་གུན། 516

མཚོ་དམག་སྡེ་དཔོན། 571

མཚོ་དམག་དཔུང་སྡེ། 480

མཚོ་ཟས། 615

མཚོ་འོག་ཏར་འཕྲིན། 126

མཚོ་ལག 414

མཚོག་དྲེག 134

མཚོག་མའི་འདུས་སོ། 190

མཚོག་མའི། 190

མཚོན་ཆ། 40

མཚོན་གཏམ། 35

མཚོན་རྟགས་ལྡེ་མིག 410

མཚོན་རྟགས་ལས་བཤོལ། 712

མཚོན་རྟགས། 260

མཚོན་རྟགས། 380

མཚོན་རྟགས། 675

མཚོན་དོན། 380

མཚོན་དོན། 711

མཚོན་རྡུལ། 154

མཚོན་བརྡ། 366

མཚོན་དཔེ། 654

མཚོན་བྱེད་བུ་མོ། 537

མཚོན་བྱེད་བུ། 537

མཚོན་བྱེད་བྱིས་པ། 537

མཚོན་བྱེད། 218

མཚོན་བྱེད། 367

མཚོན་བྱེད། 380

མཚོན་ཡིགརྟགས་ཡིག 327

མཚོན་རགས། 87

མཚོའི་བསེར་བུ། 614

འཚག་སྦྱོར། 294

འཚག་སེལ་བྱེད་པ། 610

འཚང་ཁའི་འཇིགས་པ། 29

འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ། 290

འཚམས་པོ། 521

འཚར་རྐྱེན། 729

འཚར་སྐྱེད་སྙུང་གཟུགས 335

འཚར་ལོངས་མ་ཟིན་པའི། 740

འཚར་ལོངས། 335

འཚིག་སྐྱོན། 124

འཚུབ་སྤྱོད། 464

འཚེ་བ་མེད་པ། 488

འཚེ་བ། 758



976འཚེ་མེད་ཞི་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བ། 488

འཚོ་གྲོན། 194

འཚོ་ཐབས་ཀྱི། 495

འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ། 426

འཚོ་ཐབས་ལས་རིགས། 129

འཚོ་ཐབས། 431

འཚོ་ཐབས། 494

འཚོ་ཐུབ་པའི། 756

འཚོ་དོད་གུན་གསབ། 34

འཚོ་གནས་གླ་ཕོགས། 432

འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན། 756

འཚོ་སྣོན། 667

འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད། 432

འཚོ་བའི་གནས་སྟངས། 432

འཚོ་བའི་གནས་ཚད། 662

འཚོ་བའི་ཚད་གཞི། 662

འཚོ་བའི་ཟས། 82

འཚོ་འཛིན་མངའ་ཁུལ། 732

འཚོ་འཛིན། 732

འཚོ་ཡུན། 426

འཚོ་རླུང་ལྟོས་རིམ་མཚོན་བརྡ། 106

འཚོ་རླུང་ལྡན་པའི་སྐྱུར། 506

འཚོ་རླུང་སྡེབ་སྦྱོར། 506

འཚོ་རླུང་བྲལ་བའི་སྐྱུར། 362

འཚོ་རླུང། 506

འཚོག་གནས། 754

འཚོག་པ། 179

འཚོག་ཡུལ། 754

འཚོང་མཁན། 607

འཚོལ་བྱེད་ཨིན་ཇེན། 615

འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ། 281

འཚོལ་ཞིབ། 281

༼ཛ༽

ཛཱ་ཏི། 491

ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན། 748

ཛ་དྲག་དགོས་མཁོ། 279

ཛ་དྲག་འགོག 261

ཛ་དྲག་ཐོན་སོ། 261

ཛ་དྲག་འབབ་པ། 302

ཛ་དྲག་ཞབས་ཞུ། 261

ཛ་དྲགཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི། 748

ཛུ་ཀི་ཀ་པེད། 448

ཛུམ་ཚད། 780

ཛེཊ་བོ་སོན། 779

ཛེན་རླུང༌། 777

མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར། 90

མཛད་སོ་ཁང༌། 664

མཛའ་གླུ། 83

མཛའ་མཐུན་གྱི། 40

མཛའ་བྱོལ་བྱེད་པ། 259

མཛའ་འབྲེལ་སླར་གསོ། 568

མཛའ་འབྲེལ། 568



977 འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ།

མཛུབ་འཁྲུད་ཕོར་པ། 295

མཛུབ་རྟེན། 703

མཛུབ་སྟོན། 230

མཛུབ་ཐེལ། 295

མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར། 735

མཛུབ་ཚལ། 414

མཛུབ་རིས། 295

མཛེར་པ། 765

མཛེས་ཀོང་། 228

མཛེས་ཆོས་མཁན། 193

མཛེས་ཆོས་རིག་པ། 193

མཛེས་ཆོས་རིག་པ། 25

མཛེས་སྡུག་རྒྱལ་མོ། 90

མཛེས་བཟོ་ཁང་། 90

མཛེས་བཟོ་བ། 193

མཛེས་བཟོ་བ། 90

མཛེས་བཟོའ་ིགཤག་བཅོས། 192

མཛེས་ཤེལ། 752

མཛོད་དངོས། 667

མཛོད་པར། 293

མཛོད། 725

འཛད་དུ་འཇུག་པ། 278

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི། 743

འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ཁང་། 776

འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་འགྲོ་ལུགས། 498

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས། 771

འཛམ་གླིང་ཚོང་དོན་སྒྲིག་འཛུགས། 776

འཛའ་ཆག 219

འཛའ་ཆག 223

འཛར། 309

འཛིང་ཐེབས་པ། 681

འཛིང་རགས། 260

འཛིན་སྐྱོང༌། 20

འཛིན་སྐྱོང༌། 445

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས། 20

འཛིན་སྐྱོང་གི། 20

འཛིན་སྐྱོང་གོ་ལོག 444

འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན། 278

འཛིན་སྐྱོང་པ། 20

འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པ། 19

འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པོ། 20

འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས། 445

འཛིན་ཁེབ། 98

འཛིན་གྲོགས། 160

འཛིན་གྲྭའི་ཚད། 159

འཛིན་སྟོབས་དཔྱད་ཆས། 677

འཛིན་ནུས། 132

འཛིན་པ་ཨ་འཐས། 287

འཛིན་པ་ཨ་འཐས། 96

འཛིན་བཟུང༌། 58

འཛིན་བཟུང་བཀའ་ཤོག 63

འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ། 58



978འཛིན་ཤོགའཛིན་བྱང༌།

འཛིན་ཤོགའཛིན་བྱང༌། 761

འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ། 145

འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ། 698

འཛུལ་སོ། 107

འཛུལ་ཞུགས་རུང་བའི། 20

འཛེང་རྡོ། 328

འཛེམ་པ། 575

འཛེམས་པ། 5

འཛེམས་པ། 77

འཛེམས་མེད་འཆལ་སྤྱོད། 493

འཛེར་སྐད། 681

འཛོམས་ཆ། 734

འཛོམས་པ། 179

འཛོམས་ས། 754

འཛོམས། 190

རྫབ་ཆེན། 345

རྫས་ཀྱི་འཆིང་བ། 150

རྫས་ཀྱི་ནུས་པ། 150

རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། 150

རྫས་གཅིག་རྣམ་མང༌། 35

རྫས་བཅོས། 150

རྫས་མདེལ། 40

རྫས་སྦྱོར་དམག་འཐབ། 150

རྫས་སྦྱོར་རིག་པ། 150

རྫས་མཚུངས་འདུས་རྫས། 402

རྫས་ལུད། 150

རྫི་ཁྱི། 642

རྫི་གླུ། 249

རྫི་མ། 284

རྫིང༌། 681

རྫུ་བ། 235

རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ། 238

རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ། 284

རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ། 596

རྫུན་གཏམ། 130

རྫུན་བཟོ། 303

རྫུས་འབོམ། 230

རྫུས་མ། 286

རྫུས་མིང་། 68

རྫོགས་དུས། 281

རྫོང༌། 196

རྫོང་། 628

རྫོང་ཁོངས་ཁྲིམས་ས། 236

རྫོང་རྒྱག་པ། 680

རྫོང་སར། 315

རྫོང་ཐུར། 567

བརྫངས་ཐོ། 400

བརྫངས་ཐོ། 546

༼ཝ༽

ཝ་ཡུར། 730

ཝཊ་ཚད། 765

ཝཊ། 765
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ཝའི་པར་དུག་སྦྲུལ། 758

ཝི་ཀི་རིག་མཛོད། 772

ཝི་ཀུན། 757

ཝི་གན། 752

ཝི་ཊོ་དབང་ཆ། 756

ཝི་ཊོ་དབང་ཆ། 756

ཝིཊ་སི་ཊོན་མཐུད་ཟམ། 770

ཝེ་ནི་ལ། 752

ཝེ་ནེ་ཌི་ཡམ། 751

ཝེན་སྣུམ་འཁོར། 751

ཝོལཊ་སྟོང་ཚར། 411

ཝོལཊ། 761

༼ཞ༽

ཞ་ཉེ། 419

ཞ་བ། 510

ཞ་བོ། 200

ཞ་ཞུལ་སྔོན་པོ། 190

ཞ་ལྷག 603

ཞག་འགྲོས། 155

ཞག་གཟུགས། 430

ཞག་ས། 590

ཞག 430

ཞགས་འཁྱིལ། 157

ཞགས་བུ། 642

ཞན་ཆ། 214

ཞན་ཆ། 298

ཞན་དུ་གཏོང་བ། 215

ཞན་པའི་འཐབ་སྦྱོར། 767

ཞན་པོ། 453

ཞབས་མཆན། 302

ཞབས་ཏོག་ཟུར་ཕོགས། 358

ཞབས་ཐིག 112

ཞབས་ཐིག 88

(ཞབས་བྲོའ་ིབྱེ་བྲག)ཊེབ་གཞས། 682

ཞབས་ཞུ་གོ་ལོགགནོད་པ། 235

ཞབས་ཞུ་བ། 625

ཞབས་ཞུའི་གླ་ཆ། 625

ཞབས་ཞུའི་ཆོད་གན། 625

ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁང༌། 625

ཞབས་ཞུའི་ལས་རྟགས། 625

ཞབས་གཡར། 220

ཞབས་ར་ངར་སྦྲེལ། 521

ཞབས་ལོའ་ིགུན་གསབ། 626

ཞབས། 87

ཞར་ཐོབ་ཤུལ་རྫས། 345

ཞར་བྱུང་ཐོན་རྫས། 126

ཞར་བྱུང་འཕྲོ་འགྱེད། 617

ཞལ་ལྕེ་གཅོད་པ། 176

ཞལ་ལྕེ་བ། 19

ཞལ་པར་གླེང་མོལ། 523

ཞི་འགུམས། 275

ཞི་འགྲིག 626



980ཞི་འཇམ།

ཞི་འཇམ། 720

ཞི་ཐབས་ངོ་སྲུང༌། 56

ཞི་དུལ། 362

ཞི་བདེ་མཉམ་གནས། 515

ཞི་བདེ་བརྡལ་བཤིག 116

ཞི་བའི་བརྟུལ་ཞུགས། 561

ཞི་བའི་སྲི་ཞུ་བ། 158

ཞི་བའི་སྲི་ཞུ། 158

ཞི་བར་བྱེད་པ། 561

ཞི་སྨན། 720

ཞི་སྨྲ་རིང་ལུགས། 506

ཞི་ཞིང་དུལ་བ། 590

ཞིག་པ། 233

ཞིག་རོ། 211

ཞིག་གསོ། 590

ཞིང་སྐྱེས། 293

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང༌། 401

ཞིང་ཆེན། 554

ཞིང་བྲན་བདག་པོ། 292

ཞིང་བྲན་རིང་ལུགས། 292

ཞིང་བྲན། 624

ཞིང་རྫས། 29

ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། 29

ཞིང་ལས། 29

ཞིང་སར་རུང་བ། 59

ཞིབ་མཆན། 382

ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ། 776

ཞིབ་སྙན་པ། 568

ཞིབ་བསྡུར། 216

ཞིབ་དཔྱད་པ། 200

ཞིབ་དཔྱོད་པ། 143

ཞིབ་དཔྱོད་པ། 67

ཞིབ་དཔྱོད། 143

ཞིབ་ཕྲ། 512

ཞིབ་ཕྲའི་སྟངས་འཛིན། 461

ཞིབ་རྩད་གསར་འགོད་ལས་རིགས། 400

ཞིབ་ཚགས། 592

ཞིབ་རྭ། 238

ཞིབ་བཤེར། 614

ཞིབ་གསལ་མེད་པའི། 374

ཞིམ་འགྲོས། 140

ཞིམ་འཛིང་། 139

ཞིམ་ཟས་ཙག་ཅིག 710

ཞུ་སྐུལ་སྙན་ཐོ། 457

ཞུ་སྐུལ་བྱེད་པ། 530

ཞུ་སྐུལ། 530

ཞུ་སྒྲིག་ཁང་། 90

ཞུ་སྒྲིག་མཉེན་ཆས། 698

ཞུ་དངུལ། 57

ཞུ་གཏུག་ཁྲིམས་ཁང་། 56

ཞུ་གཏུགགཏུག་བཤེར། 23

ཞུ་དག་པ། 570
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ཞུ་བ་བསྐྱར་ལེན། 592

ཞུ་བ་འཐེན་པ། 493

ཞུ་འབོད་བྱེད་པ། 56

ཞུ་སྦྱོར་བ། 529

ཞུ་རྩོད་པ། 23

ཞུ་ཡིག་འབུལ་མཁན། 521

ཞུ་ཡིག 521

ཞུ་ལན། 530

ཞུགས་ཐོ་འགོད་པ། 149

ཞུགས་འཐུས། 20

ཞུགས་དོད། 20

ཞུགས་བྱང་། 107

ཞུགས་རིན། 267

ཞུགས་སུ་འཇུག་པ། 20

ཞུན་ཐབ། 313

ཞུན། 648

ཞུམ་འགོག 53

ཞུམ་དུ་འཇུག་པ། 233

ཞེ་ཁྲེལ། 76

ཞེ་ཕུགས་ཀྱི་འདུན་པ། 736

ཞེ་ཕུགས་ཀྱི། 736

ཞེ་སུན་གྱི། 153

ཞེ་སུན་པའི། 585

ཞེན་ཐིམ་དབང་མེད་སེམས་འཁྲུགས། 493

ཞེན་ཐིམ། 493

ཞེན་འབྲང་པ། 287

ཞེན་ལོག 76

ཞོ་དོ། 117

ཞོག་ཁོག 538

ཞོགས་མ་གུང་ཚིགས། 120

ཞོར་རྐུན་རྒྱག་པ། 527

ཞོར་རྐུན་པ། 527

ཞོར་སྒྲོག་ཁ་མཆུ། 172

ཞོར་འཇུག 264

མཉམ་འཇུག 264

ཞོར་ཐོན། 126

ཞོར་གནོད། 632

ཞོར་ཕོག 632

ཞྭ་སྐམ། 132

ཞྭ་ཤོག 301

གཞང་ཁ། 54

གཞང་ཁང་། 120

གཞང་འབྲུམ། 527

གཞང་ལུག 573

གཞང། 573

གཞན་ཁར་སྤྱོད་དབང་། 248

གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ། 459

གཞན་ལྟོས་རྒྱལ་ཁབ། 161

གཞན་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ། 219

གཞན་བརྟེན་རྩི་ཤིང། 510

གཞན་འདོམས། 18

གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ། 37



982གཞན་ཕན་ཐེབས་རྩ།

གཞན་ཕན་ཐེབས་རྩ། 93

གཞན་ཕན། 37

གཞན་ཕན། 92

གཞན་ཚོར་ཤེས་ནུས། 262

གཞན་འཚོ། 348

གཞན་ལ་མེད་པ། 277

གཞན་ལས་མཐོ་བའི། 672

གཞན་སེལ་གཏན་སྲོལ། 277

གཞལ་རུང་འབོར་ཚད། 610

གཞས་མ་གཙོ་བོ། 543

གཞི་སྐྱི། 89

གཞི་རྒྱ་ཆུང་ངུ༌། 640

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས། 328

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི། 416

གཞི་ཆ། 88

གཞི་བརྟན། 301

གཞི་ཐོ། 209

གཞི་མཐུན་གྱི་ཆོས། 695

གཞི་གདན་གནས་བབས། 334

གཞི་མ། 603

གཞི་མའི་ཚབ་རྫས། 88

གཞི་མེད་རིང་ལུགས། 486

གཞི་མེད། 88

གཞི་རྩ། 89

གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ། 312

གཞི་རྩའི་འཐབ་སྦྱོར། 312

གཞི་རྩའི་བྱུང་བ། 258

གཞི་རྩའི། 88

གཞི་ཚུལ། 564

གཞི་འཛུགས། 304

གཞི་རིམ་མང་ཚོགས། 329

གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། 544

གཞི། 87

གཞི། 89

གཞིར་བཟུང་སྟེ། 9

གཞིས་ཀ 272

གཞིས་ཆགས། 626

གཞིས་སྤོ་བ། 370

གཞིས་སྤོས་མཐོང་མཆན། 370

གཞིས་སྤོས་བྱེད་མི། 370

གཞིས་སྤོས། 370

གཞུ་དབྱིབས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། 61

གཞུ་དབྱིབས་ཀྱི་སོར་མཐའི་ཟུར། 46

གཞུ་དབྱིབས་རྩ་ཕྲན། 304

གཞུ་དབྱིབས། 620

གཞུ་ཚད་སྐར་ཆ། 60

གཞུ་ཚད་སྐར་མ། 60

གཞུ་ཟམ། 756

གཞུ་འོད། 60

གཞུག་ཆུང༌། 164

གཞུང༌། 325

གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ། 664



983 གཞུའི་ཁྱིམ།

གཞུང་གི་འགལ་ཟླ་བ། 235

གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཁང༌། 325

གཞུང་གི་ངོ་ཚབ། 325

གཞུང་གི་བཅད་ཁྲིམས། 326

གཞུང་གི་པར་ཁང༌། 326

གཞུང་གི་ཚོང་ལས། 325

གཞུང་གི་ལས་དོན། 325

གཞུང་གི་སྲི་ཞུ། 326

གཞུང་གི་གསར་འཕྲིན། 326

གཞུང་འགན་ལེན་པ། 496

གཞུང་དངུལ་བཟོ་གྲྭ། 464

གཞུང་གཉེར་སྡེ་ཁག 556

གཞུང་གཉེར། 326

གཞུང་རྟ་སར་ཉལ། 584

གཞུང་རྟ། 666

གཞུང་ཐིག 434

གཞུང་དོན་གཅོད་པ། 496

གཞུང་བདག་ས་ཁང༌། 326

གཞུང་དཔང་། 488

གཞུང་བྱང་། 451

གཞུང་འབབ་ཀྱི། 296

གཞུང་འབབ་རྩིས་ལོ། 296

གཞུང་འབབ་སྲིད་ཇུས། 296

གཞུང་འབུལ་འཕར་མ། 424

(གཞུང་འབྲེལ་)གསར་འཕྲིན། 123

གཞུང་འབྲེལ་དང་འདྲ་བའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི། 561

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི། 744

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། 487

གཞུང་འབྲེལ་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན། 352

གཞུང་འབྲེལ། 496

གཞུང་མི་དྲང་བའི། 233

གཞུང་བཙུགས་སློབ་གྲྭ། 326

གཞུང་རྩིས། 325

གཞུང་ཚབ་ཁང༌། 259

གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ། 38

གཞུང་ཚབ་མི་སྣ། 259

གཞུང་ཚབ། 421

གཞུང་ཚོང༌། 325

གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ། 603

གཞུང་འཛིན་བཞུགས་གྲལ། 725

གཞུང་འཛིན་གསར་རྙིང་དབར་གྱི་དུས་སྐབས། 397

གཞུང་ཞབས་པ། 326

གཞུང་བཞེས། 179

གཞུང་བཞེས། 479

གཞུང་ཡིག་དུས་དེབ། 316

གཞུང་ཡིགགཞུང་འབྲེལ་ཡིག་སྲོལ། 496

གཞུང་རླབས། 434

གཞུང་ལ་རྒོལ་མཁན། 235

གཞུང་ལམ། 350

གཞུང་ལམ། 443

གཞུང་ལས་ཁང༌། 124

གཞུའི་ཁྱིམ། 606
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གཞུས་པ། 516

གཞོགས་ཀྱི་གློག་བརྡ། 632

གཞོགས་ཀྱི། 417

གཞོགས་ཁང༌། 48

གཞོགས་གློག 632

གཞོགས་ཐིག 632

གཞོགས་སྣང་། 548

གཞོགས་འཕྱེས། 346

གཞོགས་རླབས། 632

གཞོགས་ལེན་ནུས་པ། 632

གཞོགས་ཤག 417

གཞོགས་བཤལ། 346

གཞོགས་སྲུབས། 417

གཞོན་སྐྱེས་སྦྱོང་བརྡར་འཆར་གཞི། 779

གཞོན་དྲུང་། 407

གཞོན་ནུ། 21

གཞོན་ནུ། 687

གཞོབ་པ། 169

བཞད་གར། 169

བཞའ་རྔུབ་འཕྲུལ་ཆས། 364

བཞའ་ཚན་མི་ཊར། 364

བཞའ་ཚན། 362

བཞའ་སེལ། 215

བཞི་སྐོར། 305

བཞི་སྒྱུར་གཏོང་བའི། 558

བཞི་སྒྱུར་རྩ་བ། 305

བཞི་ཆག 558

བཞི་ལྡན་ཕུང་གཟུགས། 191

བཞི་ལྡབ་བཟོ་བའི། 558

བཞི་སྦྲེལ། 698

བཞི་ཚོགས། 698

བཞི་འཛིན་ས་སྐྱོང་། 698

བཞི་ཟུར་གནས་སྟབས། 558

བཞིན་བཟོ། 284

བཞུ་གནས། 456

བཞུ་བའི། 647

བཞུ་བྱེད། 648

བཞུར་སྡེབ། 313

བཞུར་རྫས། 647

བཞུར་རུང༌། 647

བཞོན་འཁོར་ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས། 752

བཞོན་པ། 752

བཞོན་མ། 462

༼ཟ༽

ཟ་དགའ་ལས་གཡོལ། 307

ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ༌། 148

ཟ་རྔམ་ཅན། 190

ཟ་མཐུན་གན་རྒྱ། 147

ཟ་འཕྲུག 554

ཟངས་ཚགས་ལུ་གུའི་མགོ། 246

ཟངས་ཟི། 189

ཟངས། 189
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ཟབ་ཁྲིད། 163

ཟབ་སྦྱོང༌། 776

ཟམ་མཐུད་དངུལ་ཁང་། 118

ཟམ་མཐུད་བུ་ལོན། 118

ཟམ་བུན། 118

ཟར་མ། 429

ཟར་མའི་སྡོང་པོ། 298

ཟས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཁོར། 301

ཟས་འཁྲུག 248

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ། 362

ཟས་བཅུད་མཁས་པ། 226

ཟས་བཅུད། 492

ཟས་འཇིགས། 155

ཟས་ཐོ། 458

ཟས་དུག 301

ཟས་དུགགྱུར་དུག་ཚབས་ཆེན། 112

ཟས་སྤྱོད་འཁྲུག་སྐྱོན། 248

ཟས་ཕྲུག 301

ཟས་མིད་དཀའ་བ། 247

ཟས་ཚོད་རན་པོ། 5

ཟས་སོང་འདང་ཙམ། 339

ཟས་ལྷག་བསྡུ་སྦྱིན་པ། 307

ཟི་འཁྱོམ། 755

ཟི་ར་དཀར་པོ། 204

ཟི་ར་ནག་པོ། 101

ཟིང་འཁྲུག 733

ཟིང་རྒྱུ  གུ 604

ཟིང་ཆ་སློང་མཁན། 295

ཟིང་ཆ། 148

ཟིང་དུག 305

ཟིང་ཕུབ། 597

ཟིང་འཕྲོག་དཔུང་སྡེ། 642

ཟིང་ཚོགས་དབང་སྒྱུར། 466

ཟིང་ཚོགས། 466

ཟིང་སློང༌། 28

ཟིང་སློང་མཁན། 28

ཟིང་སློང་བྱེད་པོ། 28

ཟིན་ཐོ་ཅན་གྱི། 498

ཟིན་ཐོ་མེད་པའི། 495

ཟིན་ཐོར་མ་འཁོད་པའི། 745

ཟིལ་གནས། 224

ཟིལ་ཚད། 224

ཟུག་རྔུའི་རྨ། 337

ཟུག་གཅོག་སྨན་པ། 33

ཟུག་བཅག 42

ཟུག་འཇོམས། 42

ཟུག་གཟེར་ཆེ་ཆུང༌། 33

ཟུང་སྐར་མ་ལག 98

ཟུང་སྐར། 98

ཟུང་གི་རང་བཞིན། 245

ཟུང་བགྲོད་འཕར་སྐར། 98



986ཟུང་དྲུང་།

ཟུང་དྲུང་། 406

ཟུང་ལྡན་ལྟེ་རྡུལ། 223

ཟུང་ལྡན་འདུས་རྡུལ། 225

ཟུང་ལྡན་མ་ལགགཉིས་ལུགས། 98

ཟུང་ལྡན། 247

ཟུང་འབྲེལ་ཁེ་ལས། 406

ཟུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། 406

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། 406

ཟུང་འབྲེལ་སྡེ་ཁག 406

ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང༌། 405

ཟུང་འབྲེལ་ལོ་འབབ། 405

ཟུང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན། 163

ཟུང་འཛིན་སྲིད་གཞུང༌། 225

ཟུངས་ཆུ། 676

ཟུངས་རྟགས་བརྗེ་སྒྱུར། 148

ཟུངས་སྟོབས། 759

ཟུངས་ཟད། 126

ཟུངས་ཟད། 68

ཟུངས། 148

ཟུམ་དབྱིབས། 162

ཟུར་བཀག་མ་བྱས་པའི། 745

ཟུར་བཀོལ་གྲུ་ཁ། 238

ཟུར་བཀོལ་དཔུང་སྡེ། 185

ཟུར་ཁང་། 90

ཟུར་ཁུག་སྐྱེད་ཆ། 47

ཟུར་ཁུག་གི་འགུལ་ཚད། 47

ཟུར་ཁུག་གི་འགྲོས་ཚད། 47

ཟུར་ཁུག་གི་འཕོ་སྐྱོད། 47

ཟུར་ཁུག 46

ཟུར་ཁྲིད། 733

ཟུར་འགྲོས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་འཕར་ཆ། 46

ཟུར་རྒྱན་མཐུན་གྲོས། 632

ཟུར་བརྒྱད། 495

(ཟུར་བཅད་)ཁང་བུ། 111

ཟུར་བཅད་གནད་དོན། 587

ཟུར་བཅད་བྱེད་པ། 587

ཟུར་བཅད་མ་བྱས་པའི། 745

ཟུར་བཅད་ལམ་གཞུང༌། 722

ཟུར་བཅད། 35

ཟུར་བཅད། 587

ཟུར་ཆགཟུར་ཆག་གི་བརྡ། 192

ཟུར་འཇོག་གྲོས་མཐུན། 632

ཟུར་འཇོག་བྱེད་པ། 58

ཟུར་ཉན་པ། 493

ཟུར་མཉམ་བགོད་ཐིག 46

ཟུར་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ། 270

ཟུར་གཏོང་དོ་པོ། 738

ཟུར་ལྟ་བ། 126

ཟུར་སྟོན། 735

ཟུར་མཐའི་སྟོང་ཆ། 448

ཟུར་དྲུག་པ། 348

ཟུར་བདུན་མ། 346
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ཟུར་འདོན་བྱེད་པ། 276

ཟུར་འདོན། 277

ཟུར་རྡོ། 190

ཟུར་ལྡན་ཟེ་རྒྱུད། 47

ཟུར་སྣོན་ཆ་ལག 8

ཟུར་ཕོ། 322

ཟུར་ཕོགས། 36

ཟུར་ཕྱོགས་ཀྱི། 417

ཟུར་འབབ། 520

ཟུར་འབུད་བྱས་པའི་མི། 504

ཟུར་མོ། 176

ཟུར་ཚད་འཇལ་ཆས། 553

ཟུར་ཚེག 755

ཟུར་མཛའ། 283

ཟུར་འཛར། 48

ཟུར་ཟ་བྱེད་མཁན། 609

ཟུར་ཟའི་དཔྱད་ཞིབ་པ། 609

ཟུར་ཟའི་འབྲི་རྩོམ། 415

ཟུར་ཟའི་ཟློས་གར། 594

ཟུར་ལམ། 625

ཟུར་ལུད་རྒྱག་པ། 632

ཟུར་སྲུང་བ། 297

ཟུར་གསུམ་གྲུ་ཀ 727

ཟུར་གསུམ་མ། 727

ཟུར་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་ཐིག 454

ཟུར་གསུམ་མའི་ཕྱི་ལྟེ། 156

ཟུར་བསལ་ཚོ་སྡེ། 611

ཟུར་བསལ་རིགས་སྡེ། 611

ཟུར། 46

ཟེ་རྒྱུད་དྲོང་པོ། 337

ཟེ་འབྲས་ཐང་ཤིང་། 119

ཟེ་འབྲུའི་མངལ་ཁང་། 136

ཟེ་རུས། 657

ཟེ་སུལ། 127

ཟེགས་མདའ། 658

ཟེགས་རྡོ། 619

ཟེགས་མའི་ཕྲ་ཕུང་། 328

ཟེར་གས། 524

ཟེར་སྒྲོས། 344

ཟེར་དུག 564

ཟོ་དབྱིབས་རྐུབ་སྟེགས། 121

ཟོག་སྒྲོམ། 732

ཟོག་སྡེ། 309

ཟོག་ཚོགས། 309

ཟོག་རྫུ་འཁྲབ་པ། 235

ཟོག་བསླུ་བྱེད་པ། 107

ཟོང་ཐོ། 399

ཟོབ་འགན། 168

ཟོལ་བསྟོད་བྱེད་པ། 260

ཟོས་མི་བདེའི་དོད། 378

ཟྭ། 433

ཟླ་ཁྱིམ། 469



988ཟླ་སྒྲིལ།

ཟླ་སྒྲིལ། 458

ཟླ་སྒྲིལ། 48

ཟླ་གཉིས་སྙན་ཐོ། 98

ཟླ་ཐོ། 128

ཟླ་ཐོ། 36

ཟླ་ཕྱེད་སྙན་ཐོ། 98

ཟླ་ཕྱེད། 304

ཟླ་བ་སྔོན་མའི། 737

ཟླ་བ་རྗེས་མའི། 554

ཟླ་བ་ཉ་གང༌། 311

ཟླ་བ་ཉ་གང་ལ་ཁད་ཀྱི་དབྱིབས། 321

ཟླ་བ་གསུམ་རེའི། 560

ཟླ་བ། 128

ཟླ་བ། 469

ཟླ་བའི་རྒྱང་མཐའ། 55

ཟླ་བའི་འཇའ་ཚོན། 469

ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ། 522

ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས། 209

ཟླ་བའི་ཡར་ངོ༌། 118

ཟླ་བྲལ་ཕོ། 238

ཟླ་བྲལ་མོ། 238

ཟླ་ཚེས་སྔ་བཀོད་ཅེག་འཛིན། 50

ཟླ་ཚེས་སྔ་འགོད་བྱས་པའི། 50

ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས། 457

ཟླ་མཚན་སྡོམ་པ། 39

ཟླ་མཚན་འབྱམས་པ། 458

ཟླ་འཛིན། 436

ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན། 501

ཟློག་ཐབས་བྱེད་པ། 76

ཟློག་ཐབས། 195

ཟློས་སྐྱོར། 684

ཟློས་གར་གྱི་འཁྲབ་སྟོན། 661

ཟློས་གར་གྱི། 699

ཟློས་རྟགས། 236

ཟློས་པ། 372

ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་རེའུ་མིག 308

ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ། 308

ཟློས་ཕྱོད་སྒྱུར་བྱེད། 188

ཟློས་ཕྱོད་སྙོམ་སྒྲིག 309

ཟློས་ཕྱོད་བར་ཁྱད། 84

ཟློས་ཕྱོད། 308

གཟན་ཆག 300

གཟབ་ནན་གྱི། 394

གཟབ་ནན། 136

གཟའ་སྐར་དཔྱད་རིགགནམ་རིག་སྐར་དཔྱད། 69

གཟའ་སྐར་རྩི་གཞི། 69

གཟའ་སྐར། 529

གཟའ་འཁོར། 769

གཟའ་གྲིབ། 55

གཟའ་མཇུག 769

གཟའ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭ། 671

གཟའ་རྣམ་རྒྱལ། 747



989 བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས།

གཟའ་པ་སངས། 754

གཟའ་སྤེན་པ། 609

གཟའ་ཕུར་བུ། 408

གཟའ་འཛིན། 249

གཟའ་འཛིན། 494

གཟའ་ཟླ་བ། 467

གཟའ། 529

གཟའི་སྐར་སྤྲིན། 529

གཟའི་འཁོར་དུས། 207

གཟའི་བགྲོད་པ། 471

གཟའི་སྟོབས། 529

གཟའི་འཕོ་མཚམས། 722

གཟི་བརྗིད་ཁོག་སྟོང་། 98

གཟི་དབྱིབས་ཕུང་པོ། 155

གཟི་དབྱིབས་ཤ་གནད། 155

གཟིགས་སྐྱོང༌། 23

གཟིགས་སྦྱིན། 276

གཟིགས་བཟོས། 329

གཟིགས་ཡངས་དུས་ཚིགས། 327

གཟིགས་ཡངས། 326

གཟིངས་གཡོར་བཀོད་སྒྲིག 596

གཟུ་དཔང་། 408

གཟུགས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད། 455

གཟུགས་འགྱུར་རི་མོ། 228

གཟུགས་འགྱུར། 459

གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན། 688

གཟུགས་ཕུང་འཕེལ་རིམ། 470

གཟུགས་ཕུང་འཚར་རིམ། 470

གཟུགས་མེད། 370

གཟུགས་གཞི་ལས་འཕེར། 297

གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི། 680

གཟུང་བ། 591

གཟུར་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན། 483

གཟུར་གནས་རྒྱལ་ཁབ། 483

གཟེ་འཇིགས། 92

གཟེ་དབྱིབས། 595

གཟེངས་རྟགས། 729

གཟེངས་ཐོན་བྱས་རྗེས། 289

གཟེའུ། 529

གཟེར་འཇིགས་དྲག་པོ། 33

གཟེར་འཇོམས། 154

བཟང་འགྲིག 324

བཟང་པོ་བློས་འགེལ། 324

བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བའི། 371

བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོ། 470

བཟང་སྤྱོད། 470

བཟང་བཙོན། 359

བཟང་གཡར། 170

བཟང་རེ། 501

བཟའ་བཏུང་མཁོ་སྤྲོད། 140

བཟའ་འབྲུའི་ལག་དེབ། 569

བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས། 238



990བཟའ་ཟླའི་ངོ་ཚབ།

བཟའ་ཟླའི་ངོ་ཚབ། 658

བཟའ་ཟླའི་དོ་མཉམ། 658

བཟའ་གསུམ་ནག་ཉེས། 96

བཟི་ཁ་འཇལ་ཆས། 117

བཟི་ཁ་མེད་པའི་བཏུང་བ། 645

བཟི་བ། 398

བཟི་སྨན། 476

བཟུང་ཁྲིད་བྱེད་པ། 410

བཟུང་བའི་མིའམ་དངོས་པོ། 133

བཟུང་ཚེམ། 678

བཟེ་རེ་ཅན། 762

བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི། 419

བཟོ་བཀོད་པ། 221

བཟོ་སྐྲུན་པ། 547

བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ། 284

བཟོ་སྐྲུན་མ་གནས། 447

བཟོ་སྐྲུན། 447

བཟོ་ཁང༌། 776

བཟོ་གྲྭ། 383

བཟོ་བཅོས། 36

བཟོ་ཉེས་གཏོང་བ། 213

བཟོ་ཉེས་གཏོང་བ། 232

བཟོ་བདག་སྲིད་གཞུང༌། 191

བཟོ་བའི་སྐྱིད་སྡུག 718

བཟོ་དབྱིབས་སྒྱུར་བ། 470

བཟོ་དབྱིབས་ངེས་མེད། 41

བཟོ་ཚོགས་རིང་ལུགས། 743

བཟོ་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར། 743

བཟོ་རིག་མཁས་པའི་ལམ་ལུགས། 687

བཟོ་རིག་པ། 687

བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། 383

བཟོ་ལས་འཆར་འགོད་རིག་པ། 382

བཟོ་ལས་བདག་པོ། 383

བཟོ་ལས་ཚོང་དབང་གཅིག་སྡུད། 383

བཟོ་ལས་ས་ཁུལ། 382

བཟོ་ལས་གསར་བརྗེ། 383

བཟོ་ལས། 383

བཟོད་ཐབས་མེད་པ། 780

བཟོད་བྲལ་སྲིད་བྱུས། 780

བཟོད་བྲལ། 780

བཟོད་མ་བདེ་བཟོ་བ། 259

བཟོད་མ་བདེ། 235

བཟོད་གསོལ། 55

བཟློག་འགྲོས། 592

བཟློག་ཏུ་མེད་པ། 384

བཟློག་རིམ། 53

༼འ༽

འུ་ལག 192

འུ་སུ། 190

འུར་འདྲོག 662

འུར་ཟིང་། 171

འོ་སྐྱུར། 414
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འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས། 445

འོ་མའི་སྐྱུར་རྫས། 414

འོ་མའི་མངར་རྫས། 414

འོ་སོ། 462

འོག་ཁང༌། 88

འོག་སྒྲོམ། 740

འོག་ཐིག་འཐེན་པ། 740

འོག་འབུར། 385

འོག་ལག 740

འོད་ཀྱི་གོ་ལ། 525

འོད་ཀྱི་ཐག་རན། 501

འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ། 525

འོད་ཀྱི་མ་མའི་ཞག་རྫས། 523

འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད། 436

འོད་དཀར་པོ། 771

འོད་སྐྱེད་གློག་རྒྱུན། 524

འོད་ཁྱིམ། 525

འོད་གློག་འབྱུང་འབྲས། 524

འོད་གློག་མེ་རྫས། 524

འོད་འགྱེད་དུམ་སྒྲིག་གློག་པར། 227

འོད་སྒྲིབ་ཁྱད་ཆོས། 499

འོད་ཆུང་། 435

འོད་ཆེན་གློག་བརྡ། 349

འོད་ཆེན། 348

འོད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲོ་བ། 735

འོད་ཉིང་རྣམ་འགྱུར། 525

འོད་བསྟེན་རྡོ་པར། 524

འོད་བསྟེན་པར་རྩ། 524

འོད་འཐབ་གློག་སྨན། 524

འོད་འཐབ་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ། 524

འོད་མདངས། 90

འོད་རྡུལ་རྣམ་གཞག 191

འོད་རྡུལ། 525

འོད་ལྡན་སྐར་ཆུང༌། 771

འོད་ལྡན། 436

འོད་སྡེར་གཏོང་ཆས། 141

འོད་སྡེར། 141

འོད་སྣང་རིག་པ། 501

འོད་སྤེལ་ཡོ་ཆས། 525

འོད་འབྱེད། 524

འོད་མེད་སྐར་ཆུང་། 101

འོད་ཚད་རིག་པ། 524

འོད་ཚད། 524

འོད་འཚེར་ཆེ་ཤེལ། 300

འོད་རྫས། 565

འོད་ཟེར་དང་པོ། 36

འོད་ལོ། 427

འོན་ལྐུག 210

འོན་པ། 87

འོར་འདྲེན་པ། 137

འོར་འདྲེན་བྱེད་པ། 723

འོར་འདྲེན། 342
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འོར། 317

འོལ་ཚོད། 365

འོས་འགུགས་ལས་རིམ། 362

འོས་སམ། 83

འོས་ཆོས་ལྡན་པའི། 258

འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའི་རང་བཞིན། 234

འོས་ཆོས་མ་ཚང་བར་རྩི་བ། 235

འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི་རང་བཞིན། 383

འོས་ཆོས་མི་ལྡན་པའི། 383

འོས་ཆོས་མི་ཚང་བའི། 744

འོས་ཆོས་ཚང་བའི་ཡུག་མོ། 558

འོས་ཆོས། 258

འོས་ཆོས། 558

འོས་འདེམས་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་པ། 26

འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ། 317

འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས། 253

འོས་བསྡུ། 252

འོས་བསྡུ། 534

འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ། 232

འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས། 253

འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ། 534

འོས་བསྡུའི་འཕྲུལ་ཆས། 761

འོས་བསྡུའི་མཚོན་རྟགས། 253

འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས། 253

འོས་བསྡུའི་ས་ཁུལ། 182

འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས། 534

འོས་བསྡུའི་ལྷན་རྒྱས། 253

འོས་པོ། 58

འོས་འཕེན་ཐོ་གཞུང༌། 761

འོས་འཕེན་པ། 182

འོས་འཕེན་པ། 253

འོས་འཕེན་པ། 534

འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། 761

འོས་འཕེན་འཕྲུལ་ཆས། 761

འོས་འཕེན་བྱང་བུ། 761

འོས་འཕེན། 761

འོས་བབ་མེད་པའི། 384

འོས་བབ་མེད་པའི། 746

འོས་བབས། 280

འོས་བྱང༌། 761

འོས་བླུག་མཁན། 182

འོས་མི། 131

འོས་གཞི། 131

འོས་གཞིའི་གནས་བབས། 131

འོས་འཚམས་ཡོང་སོ། 286

འོས་འཚམས་རིན་གོང༌། 286

འོས་འཚམས། 59

འོས་འཛུགས། 486

འོས་ཤིང་འཚམས་པའི། 58

འོས་ཤོག་སྐུལ་སློང༌། 132

འོས་ཤོག་མང་བས་ཕམ་ཁ་སྤྲོད་པ། 505

འོས་ཤོག 83
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འོས་ཤོག 83

འོས་བཤེར་པ། 689

༼ཡ༽

ཡ་གྲངས། 495

ཡ་གྲིབ། 91

ཡ་མགལ་རུས་པ། 453

ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པ། 129

ཡ་ཆམ། 35

ཡ་མཆུའི་གཤོང། 523

ཡ་བ་ཀྵ་ར་མང་སྐྱོན། 34

ཡ་བ་ཀྵ་ར། 34

ཡ་མ་སྣ་སྐྲང༌། 595

ཡ་མ་ཟུང། 378

ཡ་མ། 140

ཡ་ཟུང་ལྟེ་ཉིང༌། 495

ཡ་ཡུད་བྱེད་པ། 598

ཡ་ཡུད། 22

ཡ་ཡུད། 753

ཡ་ལ། 373

ཡ་ལན་པ། 589

ཡ་ལན་སྤྲོད་མཁན། 589

ཡ་ལན་ལོག་པ། 80

ཡ་ལན། 289

ཡ་ལན། 589

ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པ། 562

ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་དཔོན། 562

ཡང་སྟེང་ལྡུམ་ར། 600

ཡང་རྩེ། 54

ཡང་རྩེ། 779

ཡང་འཚོ་རྐྱང་ལྡན་སྡེ་ཁག 364

ཡང་གཟའ། 427

ཡང་རླུང་གི་ཉིང་རྡུལ་ཕོ། 363

ཡང་རླུང་མཐུད་ཁ། 363

ཡང་རླུང་ནག་རྫས། 362

ཡང་རླུང་འབོམ་མདེལ། 363

ཡང་རླུང། 362

ཡང་སེ་འབྱུང་བའི། 520

ཡང་བསལ་ཆང་བཅུད། 33

ཡན་ལག་ཁ་དོག 617

ཡན་ལག་གི་ནད། 14

ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག 41

ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག 453

ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན། 126

ཡན་ལག་ལྡག་པའི་རྟགས་འདུས། 13

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 116

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་མ་ལོངས་པའི། 740

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། 94

ཡར་རྒྱས་རེའུ་མིག 549

ཡར་ངོ༌། 766

ཡར་འཇུག 747

ཡར་འདེགས་འགྱོག་རྟེན། 299

ཡལ་ག་མང་ལྡན། 566
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ཡལ་ག 115

ཡལ་ཚ། 607

ཡི་ག་འཆུས་པ། 49

ཡི་གེ་དག་ཐབས། 503

ཡི་གེ་འབུར་ནག 108

ཡི་ཊར་བི་ཡམ། 779

ཡིག་སྐྲུན་གློག་ཆས། 148

ཡིག་ཁུག 301

ཡིག་འགྲུལ་སློབ་ཚན། 192

ཡིག་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ། 547

ཡིག་སྒྱུར། 722

ཡིག་སྒྲོམ། 698

ཡིག་ཆ་དཀར་པོ། 771

ཡིག་ཆ་གཅིག་ཆོད། 213

ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་གི། 238

ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ། 287

ཡིག་ཆ་སོགས་འདྲ་བཞི། 558

ཡིག་ཆ། 238

ཡིག་ཆའི་དཔང་རྟགས། 238

ཡིག་ཆའི་ར་སྤྲོད། 238

ཡིག་ཆའི། 238

ཡིག་ཆས། 665

ཡིག་ཆེན་མཛུབ་གནོན། 133

ཡིག་ཆེན། 104

ཡིག་འཇུག 736

ཡིག་ཐོག་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ། 633

ཡིག་ཐོག་མ་འཁོད་པའི། 745

ཡིག་ཐོག་རྩིས་གཞི། 774

ཡིག་སྣོད་སྒྲོམ། 293

ཡིག་སྣོད་འཕྲེད་འཇོག་ལམ་ལུགས། 356

ཡིག་སྣོད། 293

ཡིག་འབེབས། 720

ཡིག་འབྲུའི་བཀོད་པ། 736

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ། 698

ཡིག་འབྲེལ་ཐོ་གཞུང༌། 442

ཡིག་རྨོངས་པ། 369

ཡིག་རྨོངས། 369

ཡིག་ཚགས། 390

ཡིག་མཛོད་དོ་དམ་པ། 61

ཡིག་མཛོད་རིག་པ། 61

ཡིག་མཛོད། 61

ཡིག་ཟམ་འགྲུལ་ཁང༌། 208

ཡིག་ཟམ་འོས་ཤོག 537

ཡིག་རུས། 638

ཡིད་ཆད་ཀྱི། 222

ཡིད་ཆད་རིང་ལུགས། 521

ཡིད་ཆད། 28

ཡིད་ཆེས་འགལ་འཛོལ། 116

ཡིད་ཆེས་འགོག་སྡོམ། 53

ཡིད་ཆེས། 91

ཡིད་གཏོད་པ། 71

ཡིད་རྟོན་འཕེར་ངེས། 578
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ཡིད་རྟོན་འཕེར་བ། 578

ཡིད་རྟོན་མེད་པའི་གྲོས་འཆར། 486

ཡིད་རྟོན་འོས་ཤོག 761

ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བའི། 746

ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་བཞིན། 39

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ལྟད་མོ། 630

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི། 656

ཡིད་མི་དགའ་བ། 11

ཡིད་མི་བདེ་བ། 233

ཡིད་མུག་འགོག་རྫས། 53

ཡིད་ཞུམ་པ། 11

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། 25

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི། 26

ཡིབ་ས། 348

ཡིའུ་ཤིང་། 779

ཡུ་ཊུབ། 779

ཡུ་འདུས་ཁམས་རྫས། 724

ཡུ་ནི་སེཕ། 742

ཡུ་ནེསྐོ། 742

ཡུ་བ་བསར་ས། 680

ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་ཡན་གྱི་ཁམས་རྫས། 724

ཡུད་ཙམ་གྱི་བདེ་ཉམས། 274

ཡུན་ཁྱབ་ཞིབ་འཇུག 434

ཡུན་ཐུང༌། 629

ཡུན་ཐུང་དྲན་པ། 370

ཡུན་དུ་གནས་པའི། 520

ཡུན་སྲིང་བ། 550

ཡུར་སེལ་བྱེད་པ། 768

(ཡུལ་)སྤྱུགས། 84

ཡུལ་བཀོད། 416

ཡུལ་སྐད་སྨྲ་མཁན། 479

ཡུལ་སྐད། 224

ཡུལ་སྐད། 479

ཡུལ་སྐད། 754

ཡུལ་སྐོར་དྲྭ་རྙི། 715

ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ། 715

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ། 715

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ། 715

ཡུལ་སྐོར་བར་གྲགས་ཆེ་བའི། 715

ཡུལ་སྐོར་རིམ་པ། 715

ཡུལ་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས། 480

ཡུལ་ཁྲིམས། 408

ཡུལ་གྱར་བ། 234

ཡུལ་གྱར། 225

ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་རིས། 611

ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་སྐོར། 632

ཡུལ་ལྗོངས། 611

ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཚན་རིག 165

ཡུལ་རྟོགས་སྤྱོད་གསོ། 165

ཡུལ་ཐང༌། 448

ཡུལ་ཐང་དཀར་ཆག 591

ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ། 210
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ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ། 386

ཡུལ་ཐང་འཕར་ཚད། 386

ཡུལ་དུས་བསྟུན་ཐབས། 17

ཡུལ་སྡོད་ཕྱི་མི། 33

ཡུལ་ནང༌། 389

ཡུལ་ནང་ཁྲལ་འབབ། 389

ཡུལ་པ། 479

ཡུལ་སྤོས། 261

ཡུལ་སྤྱུག་པ། 280

ཡུལ་སྤྱུག 280

ཡུལ་བབས་སྲིད་བྱུས། 321

ཡུལ་འབུད་ཕྱིར་འཐེན། 131

ཡུལ་མི། 157

ཡུལ་མི། 479

ཡུལ་མིང་རྣམ་གཞག 714

ཡུལ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། 157

ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན། 157

ཡུལ་མིར་ཞུགས་པ། 480

ཡུལ་དམག 462

ཡུལ་དམག 695

ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ཤེས་པ། 165

ཡེ་ཤུ་གསར་མ། 553

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་མིང་འདོགས་པ། 153

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་མིང་འདོགས་པའི་ཆོ་ག 153

ཡེ་ཤུའི་མཆོད་དཔོན། 543

ཡེ་ཤུའི་བསྟོད་གླུ། 243

ཡེ་ཤུའི་བཙུན་དགོན་སློབ་གྲྭ། 187

ཡེ་ཤུའི་བཙུན་དགོན། 187

ཡེ་ཤུའི་ལོ་ཐོ། 331

ཡེའུ། 194

ཡོ་འཁྱོག 236

ཡོ་ཆས་དཀྱུས་མ། 10

ཡོ་བྱད། 270

ཡོ་བྱད། 55

ཡོ་བྱད། 56

ཡོ་བསྲང༌། 580

ཡོང་སོ། 377

ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ། 568

ཡོང་འབབ་མཐོ་གྲས། 349

ཡོང་འབབ། 377

ཡོང་འབབ། 547

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི། 743

ཡོངས་ཁྱབ་བརྒྱལ་གཟེར། 318

ཡོངས་ཁྱབ་འཐེན་ཤུགས་ངེས་སྲོལ། 418

ཡོངས་ཁྱབ་དྲྭ་ཚུགས། 777

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། 550

ཡོངས་འདྲེས་དྲོད་ཚད། 182

ཡོངས་ལྡིང་སྲོག་ཤིང་། 298

ཡོངས་སྦྲིད། 317

ཡོངས་ཚིམས། 714

ཡོངས་མཚུངས། 179

ཡོངས་འཛིན། 735



997 གཡོལ་བ།

ཡོངས་རྫོགས་འགན་སྐུར། 4

ཡོངས་རྫོགས་དག་འབུད། 4

ཡོན་མེད། 329

ཡོན། 289

ཡོལ་ཁྲལ། 685

ཡོལ་སྲུང༌། 613

གཡག་པ། 566

གཡང་རྟེན། 345

གཡང་རྟེན། 436

གཡན་པ། 250

གཡའ་བ། 554

གཡར་ཉོ། 351

གཡར་ཉོའ་ིརྩིས་ཁྲ། 351

གཡར་བདག 583

གཡར་བ། 111

གཡར་འཛིན། 401

གཡལ་སྟོང༌། 778

གཡལ་རྨྱང༌། 508

གཡས་ལྡེབ། 573

གཡས་ཤོག 596

གཡུག་པའི་སེར་བྱེ། 472

གཡུག་ཚོང་རྒྱག་པ། 245

གཡུང་ཁྱི། 131

གཡུང་པོ། 680

གཡུང་རླངས། 367

གཡུལ་འགྱེད་པ། 762

གཡུལ་མཚམས། 89

གཡེམ་བྲིད་བྱེད་པ། 619

གཡོ་བཀོལ། 446

གཡོ་ཁྱིམ། 472

གཡོ་འགུལ་མི་ཐུབ་པའི། 371

གཡོ་བཅོས་འོས་བསྡུ། 83

གཡོ་དཔྱད་རིག་པ། 299

གཡོ་བ་མེད་པའི། 291

གཡོ་བ་མེད་པའི། 665

གཡོ་བའི་ཁྱིམ། 135

གཡོ་བྱུས། 611

གཡོ་མེད་རྗེས་འབྲང་པ། 55

གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའི། 665

གཡོ་མེད་རླུང་གཤིས་རིག་པ། 24

གཡོ་རྫུ། 374

གཡོ་ཟ། 610

གཡོན་མཐའ། 420

གཡོན་ལྡེབ། 755

གཡོན་ཤོག 421

གཡོར་སྐྱིའི་ནུས་པ། 111

གཡོར་མཁན། 111

གཡོལ་གྱེ། 731

གཡོལ་འགོག་སྤྱི་ཁྲིམས། 317

གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི། 98

གཡོལ་བ། 275

གཡོལ་བ། 77



998ར་སྐོར་བཀག་ཉར།

༼ར༽

ར་སྐོར་བཀག་ཉར། 374

ར་མཉེ། 615

ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའི། 739

ར་བས་བསྐོར་བ། 264

ར་བཟི་བ། 398

ར་རོ་ཐ་མ། 32

ར་ལང་ཆ་ལང༌། 601

ར་ལང་ཆ་ལང་། 733

རག་གི། 116

རག་དང་འདྲ་བའི། 116

རག་བི། 603

རག 116

རགས་རྒྱག་པ། 259

རགས་བྲིས་ས་ཁྲ། 638

རགས་འབྲས། 202

རགས་རྩིས། 202

རགས་ཟིན། 601

རང་སྐད་སྨྲ་མཁན། 479

རང་སྐད། 479

རང་སྐད། 754

རང་སྐྱོང༌། 76

རང་སྐྱོང༌། 76

རང་སྐྱོང་མཐུན་ཚོགས། 177

རང་ཁེ་དོན་གཉེར། 755

རང་ཁོངས་གཅིག་བསྡུས། 755

རང་ཁྱིམ་ཕྱིར་ལོག 354

རང་ཁྲིམས། 621

རང་མཁོ་རང་འདང༌། 621

རང་འཁོར་གྱི། 308

རང་འཁོར་ཐུང་མདའ། 594

རང་འཁོར། 308

རང་འཁོར། 656

རང་གི་ཁ་བྱང་ཁོད་པའི་ཡིག་སྐོགས། 621

རང་གི་ངོ་བོ། 621

རང་མགོ་ཐོན་པའི། 622

རང་མགོ་རང་ཐོན་གྱི། 622

རང་མགོ་རང་ཐོན། 622

རང་འགགས། 210

རང་འགུལ་འགྱེད་འཕྲོའ་ིའཆར་རིས། 76

རང་འགུལ་འདྲེན་ཆས། 75

རང་འགུལ་དབང་རྩའི་མ་ལག 75

རང་འགུལ་མེ་ལྕགས། 622

རང་རྒྱུད་བརྟག་པ། 399

རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བ། 396

རང་ངོ་འཕྲོད་པ། 622

རང་ངོ་མ་ངེས་པའི་དཀའ་ངལ། 367

རང་ཆས་ཀྱི་ཁེ་དབང༌། 542

རང་ཆས་ཡ་ལན། 730

རང་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཚུལ། 177

རང་མཆོག་འཛིན་བྱེད་པ། 177



999 རང་ཚོད།

རང་མཆོག་འཛིན། 177

རང་མཉམ་གྲོས་བསྡུར། 356

རང་མཉམ། 515

རང་རྙེད། 622

རང་སྟོབས་སྦྱངས་པ་ཅན། 75

རང་ཐག་རང་གཅོད། 621

རང་ཐིམ། 621

རང་མཐོང༌། 622

རང་མཐོང༌། 64

རང་དོན་ཁོག་བཅུག 755

རང་དོན་གཉེར་མཁན། 621

རང་དོན་འཕེར་བའི། 622

རང་དོན་སྦུག་འཚང༌། 621

རང་མདངས་འཁྲུགས་ནད། 75

རང་འདེམ་ཆོག་ཐམ། 520

རང་འདོད་མངོན་ཕྱོགས་ཀྱི། 691

རང་འདོད་ལས་གཉེར། 307

རང་འདོད་ཨུ་ཚུགས། 621

རང་རྣམ། 75

རང་སྣང༌། 622

རང་སྣང་གང་དྲན་གྱི། 60

རང་སྣོང་དཔྱད་ཁྲ། 751

རང་པར་འཆི་རྐྱེན། 623

རང་པར་དབྱུག་པ། 623

རང་པར་འཛིན་ཆས། 623

རང་པར། 623

རང་སྤོབས། 621

རང་ཕྲུག་གླེང་སྤེལ། 628

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག 479

རང་བྱུང་གི་སྒྲ། 480

རང་བྱུང་གོད་ཆག 14

རང་བྱུང་གོད་ཆག 479

རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས། 479

རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག 479

རང་བྱུང་ཚན་རིག 479

རང་བྲིས་ལོ་རྒྱུས། 75

རང་དབང་ཁྲོམ་ར། 307

རང་དབང་གི་ཉོ་ཚོང༌། 307

རང་དབང་གི་བྱུང་བ། 380

རང་དབང་གི་ཚད་གཞི། 420

རང་དབང་གློག་རྡུལ། 306

རང་དབང་གློག་ཟུངས། 306

རང་དབང་ཅན་གྱི་ངོ་ཚབ། 380

རང་དབང་སྦྱིན་པ། 26

རང་དབང་གཙང་མ། 650

རང་དབང་ལས་གཉེར་པ། 306

རང་དབང་གསར་འགོད་པ། 307

རང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར། 622

རང་མི་ཕྱིར་ཐོན་པ། 261

རང་བཙན། 379

རང་ཚང༌། 621

རང་ཚོད། 689



1000རང་ཚོར་སྐྱེན་པོ།

རང་ཚོར་སྐྱེན་པོ། 621

རང་འཚམས་ངོ་རྒོལ། 772

རང་འཚམས། 381

རང་འཚེ། 621

རང་འཚོ། 76

རང་བཞིན་གྱི་འཆི་བ། 479

རང་བཞིན་གྱི་ཐོབ་ཐང༌། 479

རང་བཞིན་གྱི། 387

རང་བཞིན་གྱིས་འཕེལ་བ། 10

རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་བ། 10

རང་བཞིན་ངང་འཐེན། 75

རང་ཡིག 622

རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་པ། 583

རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག 583

རང་གཡེང་འཁྲུག་སྐྱོན། 74

རང་གཡེངས། 74

རང་ལས་རང་གཉེར། 622

རང་ཤེད་ཅན། 739

རང་ཤེད་ཅན། 96

རང་ཤེད། 621

རང་གཤིས་འཁྲུག་སྐྱོན། 520

རང་གཤིས་རིག་པ། 274

རང་གཤིས། 520

རང་སྲིད་རང་སྐྱོང༌། 622

རང་སྲུང༌། 621

རང་སྲུང་འཁྲུགས་ནད། 75

རང་སྲུང་རིང་ལུགས། 552

རང་སྲོག་བློས་གཏོང༌། 449

རང་གསལ། 622

རང་བསྲེག 622

རང་ལྷུང༌། 306

རན་པོ། 521

རན་འཚམས་ལེགས་ཚད། 324

རན་འཚམས། 297

རབ་གནས། 180

རབ་བཱ་ཡི། 562

རབ་བྱུང༌། 638

རབ་བྱུང། 563

རབ་རིབ། 41

རབས་ཆད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད། 385

རབས་ཆད། 385

རབས་ཆད། 87

རམ་འདེགས་པ། 8

རའུ་ཊར། 602

རས་ཆའི་བཟོ་གྲྭ། 698

རས་སན། 569

རི་སྐྱེས་པད་ཁ། 149

རི་གྲོང༌། 350

རི་གན་ལྟ་གྲུབ། 571

རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ། 471

རི་ངང་། 516

རི་ཇག 118



1001 རིགས་འབྱེད་ཁྱབ་བསྒྲགས།

རི་དྭགས་ཚལ། 608

རི་དྭགས། 772

རི་པ། 471

རི་བོང་མིག་ཅེར། 414

རི་མོའ་ིགབ་ཚིག 572

རི་འཛེག་པ། 471

རི་ཡི་མཚེའུ། 683

རི་རབ། 471

རི་ལི། 719

རི་ལིའི་ཁང་མིག 108

རི་ལུང་རྒྱང་བགྲོད། 726

རིཀ་ཊར་ཚད་གཞི། 595

རིག་སྡེ། 285

རིག་ནོར། 393

རིག་གནས་མཁས་པའི་དབང་སྒྱུར། 687

རིག་གནས་པ། 611

རིག་པ་སྒྲིམ་པ། 71

རིག་པའི་ཆུ་གཏེར། 238

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། 460

རིག་གཞུང༌། 204

རིག་གཞུང་གི་མི་རིགས་རིག་པ། 203

རིག་གཞུང་རྗེས་ལུས། 204

རིག་གཞུང་གཉིས་ལྡན་གྱི། 95

རིག་གཞུང་འདྲིས་གོམས། 10

རིག་གཞུང་འདྲེས་འགྱུར། 720

རིག་གཞུང་དཔྱད་རིག 204

རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན། 201

རིག་གཞུང་ཧད་འཐོར། 204

རིག་རྩལ་ཅན། 118

རིག་རྩལ་འཇལ་གཞི། 393

རིག་རྩལ་ཚོད་ལྟ། 393

རིག་རྩལ། 393

རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ། 33

རིག་འཚོ་ཟིན་པ། 609

རིག་ཤཱ། 596

རིག་གསོག་ཟློས་གྲངས་རེའུ་མིག 204

རིགས་འགྱུར་ས་བོན། 35

རིགས་འགྲེ། 318

རིགས་རྒྱུད་ཀྱི། 347

རིགས་རྒྱུད་ཕྱི་མ། 548

རིགས་རྒྱུད། 220

རིགས་རྒྱུན་ས་བོན། 316

རིགས་བཅོས་ཟས་རིགས། 319

རིགས་མཐུན། 355

རིགས་དྲུང༌། 576

རིགས་བདག 147

རིགས་འདྲེ་གཉེན་སྦྱོར། 464

རིགས་པ་དང་འགལ་བ། 369

རིགས་པ་དང་འགལ་བའི། 745

རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ནུས་མེད། 286

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་འགལ་བ། 369

རིགས་འབྱེད་ཁྱབ་བསྒྲགས། 160



1002རིགས་ཚན།

རིགས་ཚན། 320

རིགས་རྫས་རྐྱང་བརྡ། 164

རིགས་རྫས་རྐྱེན་འགྱུར། 268

རིགས་རྫས་སྐྱོན་ཅན། 2

རིགས་རྫས་བསྐྱར་དཀྲུག 319

རིགས་རྫས་གྲུབ་ཆ། 319

རིགས་རྫས་རྒྱུ་བ། 316

རིགས་རྫས་བཅོས་སྒྱུར་བཟའ་བཅའ། 319

རིགས་རྫས་བཅོས་སྒྱུར། 319

རིགས་རྫས་འཕྱོ་ལྡིང་། 319

རིགས་རྫས་ཚོགས་ཕུང་། 154

རིགས་རྫས་རིག་པ། 319

རིགས་རྫས། 316

རིགས་རུས་ལམ་ལུགས། 139

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། 293

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། (རི་སྐྱེས།) 772

རིང་དྲན། 434

རིང་ཚད། 423

རིང་ཚད། 423

རིང་སྲིང་། 688

རིང་བསྲེལ་གྱི་སྣོད། 579

རིང་བསྲེལ། 579

རིད་བཟོས། 259

རིན་གོང་རྒྱག་པ། 95

རིན་གོང་གཏན་འབེབས། 543

རིན་གོང་གཏམས་པ། 86

རིན་གོང་སྟངས་འཛིན། 194

རིན་གོང་ཞིབ་བསྡུར། 194

རིན་གྱིས་བླུ་བ། 567

རིན་གཅོག་ཚོང་སྒྱུར། 246

རིན་ཐང༌། 751

རིན་ཐང་སྐོར་མཁན། 751

རིན་ཐང་དངོས། 15

རིན་ཐང་ཅན། 608

རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན། 58

རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ། 57

རིན་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པོ། 58

རིན་ཐང་གཏན་འབེབས། 275

རིན་ཐང་གཏན་འབེབས། 57

རིན་ཐང་དཔྱད་ཞིབ། 275

རིན་ཐང་ཚན་པ། 57

རིན་ཐང་ལ་བསྐོར་བའི། 16

རིན་སྡུར་མགྲོན་བརྡ། 400

རིན་སྡུར་མཐོ་ཤོས། 350

རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་བ། 72

རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར། 72

རིན་འབབ་ཆ་རྩིས། 751

རིན་འབབ་ལས་དམའ་བའི་ཐོབ་འཛིན་བཟོ་བ། 740

རིན་མེད་རྔན་པ། 307

རིན་མེད་ཚོད་ལྟ། 307

རིན་མེད། 307

རིན་མེད། 329
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རིན་ཡོད་བརྙན་འཕྲིན། 514

རིབ་སྟོན། 719

རིམ་ཁྲལ། 327

རིམ་རྒུད། 271

རིམ་འཇལ་ལམ་ལུགས། 327

རིམ་འཇལ། 390

རིམ་འདས་གཉེན་ཆ། 673

རིམ་འདས་ལྟེ་ལྡོག 737

རིམ་ལྡན་ཆ། 502

རིམ་བསྡུར་རྩེད་འགྲན། 716

རིམ་པ་འཁྲུགས་པ། 233

རིམ་པ་འཆོལ་དུ་འཇུག་པ། 230

རིམ་པ་འཇལ་གཞི། 327

རིམ་པ་གཉིས་པ། 616

རིམ་པ་གཉིས་པའི་བཟོ་ལས། 617

རིམ་པ་སྟར་ཆགས། 625

རིམ་པ་གསུམ་པའི་ལྟ་སྐྱོང༌། 695

རིམ་པ། 327

རིམ་པ། 522

རིམ་ཟད། 271

རིམ་ཡལ། 286

རིམ་གསལ། 286

རིམ་གསོག་ཟློས་ཕྱོད། 204

རིམ་གསོད་པ། 624

རིམས་ནད། 268

རིའོ་འཇལ་ཆས། 594

རིལ་གྲངས་མོ། 481

རིལ་འཛིན། 714

རུ་ཁག 191

རུ་ང་ཞིབ་ཚགས། 394

རུ་གཅིག་མ། 636

རུ་བི་ཌི་ཡམ། 602

རུ་མཚོན། 715

རུ་ཟླ། 686

རུ་ཤོག 118

རུང་བ། 289

རུལ་སུངས་སླ་བའི། 519

རུས་ཁང་། 504

རུས་གྲུམ། 504

རུས་རྒྱུའི་ཕྲ་ཕུང་། 504

རུས་བརྒྱུད་རྩི་སྟངས། 29

རུས་ཏྲེམ། 504

རུས་པ། 109

རུས་སོབ་ནད། 563

རུས། 159

རེ་ཌཱར། 563

རེ་ཌི་ཡམ། 565

རེ་དོགས་མི་བྱེད་མཁན། 738

རེ་འདུན། 52

རེ་ནི་ཡམ། 594

རེ་བའི་སྐྱ་མདངས། 635

རེ་མོས་ཀྱི། 37



1004རེ་མོས།

རེ་མོས། 601

རེ་ཚད་མ་ལོང་མཁན། 739

རེ་འཚོལ་བྱེད་པ། 552

རེ་བཟང་ཕུགས་བཅོལ། 501

རེ་རལ་ལོ་མ། 309

རེ་ལེག་འཐོར་གྱེས། 569

རེག་འཇིགས། 54

རེག་ཏུ་ཡོད་པའི། 680

རེག་ཐོགས་མི་ཐུབ་པའི། 392

རེག་དུག་གཉན་སྲིན། 360

རེག་དུག 753

རེག་གདན། 715

རེག་པའི། 678

རེག་ཚོར་ཉམས་པ། 43

རེག་ཚོར་ཉམས་པ། 69

རེག་ཚོར། 624

རེག་ཟུག 35

རེག་ཤེལ། 715

རེངས་པ། 596

རེངས་པོ། 596

རེབ་དབྱངས། 567

རེབ་རཱི། 575

རེམ། 567

རེའུ་མིག་སྒྲིག་བྱེད། 677

རེའུ་མིག་ཅན། 677

རེའུ་མིག 677

རེས་མོས་ཀྱིས་བྱུང་བ། 36

རེས་མོས་བྱས་ཏེ། 37

རེས་མོས་བྱེད་པ། 36

རེས་གཟའ་ཉི་མ། 671

རེས་གཟའ་པ་སངས། 309

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། 609

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། 705

རེས་གཟའ་མིག་དམར། 732

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 768

རོ་ཁང༌། 470

རོ་རྒྱབ་ཟུག་གཟེར། 79

རོ་དཔྱད། 536

རོ་ཙ་ཉམས་པ། 43

རོ་ཙ་ཉམས་པ། 77

རོགས་སྐྱོབ་ལས་མི། 30

རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ། 30

རོགས་སྐྱོར། 30

རོགས་སྐྱོར། 328

རོགས་སྐྱོར། 769

རོགས་འབོད་འབྲེལ་ལམ། 346

རོགས་སྦྱིན་པ། 328

རོགས་སྦྱིན་སྤྲོད་ཡུལ། 328

རོགས་སྦྱིན་བྱེད་པོ། 328

རོགས་མ། 27

རོགས་མེད། 738

རོབ་རྩིས་སྔ་མ། 22
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རོབ་རྩིས་ཐབས་ལམ། 58

རོབ་རྩིས་ཕྱི་མ། 541

རོམ་གྱི་ཨང་ཀི། 600

རོམ། 570

རོལ་ཆའི་རུ་ཁག 84

རོལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ། 294

རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས། 176

རོལ་མ། 596

རོལ་མོ་མཁན། 391

རོལ་མོ་མཁན། 474

རོལ་མོ་བ། 474

རླངས་འཁོར་ཉེན་གསབ་འགན་བཅོལ། 75

རླངས་འཁོར། 75

རླངས་འགྱུར། 275

རླངས་སམ། 162

རླངས་བསྒྱུར་གྱི་གབ་དྲོད། 417

རླངས་ཆུ། 236

རླངས་ཐབ། 315

རླངས་གནོན། 752

རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ངེས་སྲོལ། 315

རླངས་གཟུགས། 315

རླངས་ཤུགས་ཨིན་ཇེན། 666

རླངས་སྲུབས། 311

རླན་སྐྱེ་རྩི་ཤིང། 363

རླབས་ཀྱི་འཐབ་ཤུགས་རིག་པ། 766

རླབས་ཀྱི་ནུས་པ། 765

རླབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག 766

རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། 766

རླབས་མཉམ་པའི་འགྱེད་འཕྲོ། 165

རླབས་བརྙན་འཕྲོ་འགྱེད་འདྲ་པར། 565

རླབས་བསྟར། 766

རླབས་མདུན། 766

རླབས་འདྲེན། 766

རླབས་རྡུལ་གཉིས་སྣང༌། 766

རླབས་ལྡོག་ཁྲོ་ཐབ། 593

རླབས་ཕྲེང༌། 766

རླབས་རྩིས། 765

རླབས་བརྩེགས། 673

རླབས་གཟུགས། 766

རླབས་ཡངས། 119

རླབས་རིས་འགོད་ཆས། 413

རླབས་རིས་སྟོན་ཆས། 766

རླབས་རིས། 766

རླབས། 765

རླིག་འབྲས་གཉན་ཚད། 502

རླིག་རླུགས། 614

རླུང༌། 598

རླུང་རྐྱལ། 30

རླུང་སྐྲན། 24

རླུང་ཁམས་གོང་མ། 747

རླུང་ཁམས་འཇལ་རིས། 24

རླུང་ཁམས་གནོན་ཤུགས། 70



1006རླུང་ཁམས་རང་སྡུད་རིག་པ།

རླུང་ཁམས་རང་སྡུད་རིག་པ། 44

རླུང་ཁམས་ས་རིས། 44

རླུང་ཁམས། 70

རླུང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་བུལ་བ། 113

རླུང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་མི་སྙོམས། 63

རླུང་འཁྱིམ། 24

རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར། 70

རླུང་གིས་འཁྱེར་བའི། 31

རླུང་གློག 772

རླུང་འགྲོ་བཟོ་བ། 753

རླུང་འགྲོ། 753

རླུང་འགྲོས་མཉམ་ཐིག 402

རླུང་འགྲོས་དཔྱད་རིག 24

རླུང་སམ་རྐྱལ་རྩལ། 614

རླུང་སམ། 614

རླུང་སོ། 753

རླུང་རྟ་མེད་པའི། 341

རླུང་རྟེན་ཕྲ་སྲོག 24

རླུང་ཐུབ་སྒྲོན་མེ། 362

རླུང་ནད་རང་ཟ། 76

རླུང་ནད་ཨ་ཝརྟ་ན། 698

རླུང་གནོན་འཇལ་ཆས། 87

རླུང་ཕྱོགས་སྟོན་བྱད། 773

རླུང་ཕྱོགས་དེ་ཕོ། 767

རླུང་འཕྲིན་ཁ་པར། 564

རླུང་འཕྲིན་གྱི་རླབས། 565

རླུང་འཕྲིན་འཇའ་མདངས། 565

རླུང་འཕྲིན་ཟློས་ཕྱོད། 564

རླུང་འཕྲིན་འོད་ཚད། 565

རླུང་འབོག 140

རླུང་སྦྱོར་གསོ་ཐབས། 24

རླུང་མེད་སྟོང་སངས། 750

རླུང་མེད་རང་འཚོ། 42

རླུང་གཙང་ཆས། 31

རླུང་ཚགས། 31

རླུང་ཚད་འཇལ་ཆས། 24

རླུང་ཟད། 45

རླུང་ཟད། 482

རླུང་ཡོལ་འབྱིད་ཆས། 773

རླུང་ཡོལ། 773

རླུང་རིམ་དང་པོ། 730

རླུང་ལམ། 753

རླུང་ཤིང། 269

རླུང་ཤུགས། 772

རླུང་གཤོག 103

རླུང་གསབ་ལུས་སྦྱོང་། 24

བརླ་རྐང་རུས་པ། 290

བརླ། 703

བརླང་སྤྱོད། 94

༼ལ༽

ལ་གྲོང༌། 350

ལཱ་སྟེགས། 714
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ལ་དུག 37

ལ་ཚིལ། 666

ལ་ཞེན་ཅན། 436

ལ་ཞེན་དོར་བ། 233

ལ་སེར་བཅུད་རྫས། 136

ལག་བཀོལ་འདྲེན་ཆས། 447

ལག་རྐྱོང་འོས་བསྡུ། 630

ལག་ཁྱི། 711

ལག་ཁྱེར་རྩིས་འཕྲུལ། 416

ལག་འཁྱེར་ལྗང་ཁུ། 331

ལག་མགོའ་ིརུས་པ། 136

ལག་འགོག 339

ལག་སམ། 323

ལག་ངར་རྩ་འཁོར། 113

ལག་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ། 736

ལག་ངར་རུས་པ་ཆེ་བ། 565

ལག་དངུལ། 532

ལག་ལྕགས་རྒྱག་པ། 339

ལག་ལྕགས། 339

ལག་སྙེ། 63

ལག་བསྟར་བཀོད་ཁྱབ། 265

ལག་བསྟར་འགན་འཛིན། 278

ལག་བསྟར་ཉམས་མྱོང་། 340

ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི། 756

ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན། 289

ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན། 756

ལག་བསྟར་བྱེད་པ། 373

ལག་བསྟར་བྱེད་པོ། 278

ལག་བསྟར་མ། 353

ལག་བསྟར་འོས་པའི། 15

ལག་བསྟར་རུང་བ། 289

ལག་བསྟར་རུང་བའི། 289

ལག་བསྟར་རུང་བའི། 57

ལག་བསྟར། 14

ལག་བསྟར། 278

ལག་བསྟར། 373

ལག་ཐལ་གསོད་ཉེས། 447

ལག་ཐོག་སྤྲོད་འབབ། 242

ལག་ཐོག 125

ལག་ཐོགས་ཁ་པར། 466

ལག་མཐིལ་རུས་པ། 459

ལག་དེབ། 447

ལག་དོ། 129

ལག་དོ། 91

ལག་སྣེ། 522

ལག་པ་གཙང་མ། 160

ལག་པའི་མཛེས་བཟོ་མཁན། 446

ལག་པའི་མཛེས་བཟོ། 446

ལག་པའི། 447

ལག་པར་མཛེས་བཟོ་བྱེད་པ། 446

ལག་བྲིས་ཁ་ཆེམས། 353

ལག་འབབ། 679



1008ལག་འབུད་ཐེར་ག

ལག་འབུད་ཐེར་ག 729

ལག་འབོམ། 331

ལག་འབོར། 667

ལག་རྩལ་མཁས་པ། 65

ལག་རྩལ། 447

ལག་རྩོལ་ལ་བརྟེན་པའི། 125

ལག་འཛིན། 196

ལག་གཟེབ། 731

ལག་ཡངས། 656

ལག་གཡོག 43

ལག་རིས་ལྟ་མཁན། 507

ལག་རིས་བརྟག་ཐབས། 507

ལག་ལེན་གྱི། 539

ལག་ལེན་བསྟར་བ། 137

ལག་ལེན་བསྟར་བ། 278

ལག་ལེན་བསྟར་བ། 373

ལག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི། 374

ལག་ལེན། 278

ལག་ཤེས་པ། 65

ལག་ཤེས། 340

ལག་སོན་གན་རྒྱ། 222

ལག 94

ལང་གུ་ར། 491

ལང་དུང་། 593

ལང་ཚོ་དར་སྐབས་ཀྱི། 21

ལང་ཚོ་དར་དུས། 453

ལང་ཚོ་དར་བ། 453

ལང་ཚོ་དར་བབ། 555

ལང་ཚོ་མ་སྨིན་པ། 370

ལང་ཤོར་ཉེས་ཅན། 338

ལངས་ཕྱོགས། 199

ལངས་བསུའི་ཐལ་སྒྲ། 663

ལན་སྐྱེན་པོ། 583

ལན་འགན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས། 50

ལན་འགྲེལ། 397

ལན་དེབ། 50

ལན་འདེབས་དགོས་པའི། 39

ལན་འདེབས་འཕྲུལ་ཆས། 50

ལན་འདེབས་བྱེད་མཁན། 589

ལན་འདེབས་ཚ་པོ། 578

ལན་འདེབས། 589

ལན་མང་སྐྱེ་བའི། 268

ལན་ཤོག 50

ལན་གསལ་གནང་རོགས། 602

ལན་གསལ། 12

ལམ་ཁྲལ་ཁང་ཆུང་། 712

ལམ་ཁྲལ་ཆོག་ཐམ། 598

ལམ་ཁྲལ། 598

ལམ་ཁྲལ། 712

ལམ་འཁེལ་ས་གླ། 767

ལམ་གྲོན། 724

ལམ་བཅོས་བ། 599
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ལམ་འཆག་འཕྲུལ་འཁོར། 599

ལམ་གཉེར། 599

ལམ་རྟགས། 598

ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ། 230

ལམ་ཐོ། 718

ལམ་དེབ། 598

ལམ་མདོའ་ིའཁོར་ལམ། 718

ལམ་རྡེ། 747

ལམ་བརྡའི་བྱང་བུ། 602

ལམ་པ། 91

ལམ་ཕྱོགས། 513

ལམ་བུ། 513

ལམ་བྱང༌། 602

ལམ་དབུས་མ། 756

ལམ་གཞུང་གོམ་བགྲོད། 602

ལམ་ཚུགས་མཐོང་མཆན། 722

ལམ་བཟོ་བ། 599

ལམ་ཡིག 336

ལམ་ཡིག 403

ལམ་རིས། 598

ལམ། 602

ལར་ཞེན། 436

ལས་ཀ་ཉུང་སྐྱོན། 739

ལས་ཀ་འདང་ངེས་མེད་པའི། 740

ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན། 263

ལས་ཀ་སྤྲོད་པ། 263

ལས་ཀ་སྤྲོད་ཡུལ། 263

ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག 775

ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན། 405

ལས་ཀ་འཚོལ་བ། 405

ལས་ཀ 263

ལས་ཀ 404

ལས་ཀའི་གན་རྒྱ། 379

ལས་ཀའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས། 404

ལས་ཀའི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད། 404

ལས་ཀའི་དཔྱད་ཞིབ་པ། 404

ལས་ཀའི་དཔྱད་ཞིབ། 404

ལས་ཀའི་ཞིབ་བརྗོད། 405

ལས་ཀའི་རིན་ཐང་དཔྱད་སྡུར། 404

ལས་ཀའི་ཤོག་བྱང༌། 404

ལས་ཀར་འཇུག་པ། 633

ལས་ཀར་ཚིམས་སྣང༌། 405

ལས་བཀག་གཏོང་བ། 419

ལས་བཀོད། 405

ལས་ཁུངས་ཀྱི། 219

ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ། 496

ལས་ཁུངས་ཨ་མ། 443

ལས་ཁུངས། 218

ལས་ཁུར་དམ་བཅའ། 492

ལས་ཁྲི། 661

ལས་ཁྲི། 92

ལས་གྲྭ། 776
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ལས་གླ། 413

ལས་གླ། 626

ལས་བགོས་ཐོ་གཞུང༌། 601

ལས་འགན་ལས་སྒྲོལ་བ། 13

ལས་འགན། 600

ལས་འགུལ་པ། 15

ལས་འགུལ། 130

ལས་རྒྱུན། 692

ལས་ཆོད་གླ་འབབ། 578

ལས་ཆོད་ཆུ་ཚོད། 662

ལས་ཆོད་ཞིབ་འཇུག 707

ལས་ཆོད། 252
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ལོ་རེར་སྡེབ་འབབ། 174

ལོ་ལེགས། 123

ལོ་བཤོལ། 419

ལོ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན། 692

ལོ་སུམ་ཅུའི། 727

ལོ་གསར་སྔ་ནུབ། 484

ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི། 728

ལོ་གསུམ་རེའི། 728

ལོ། 128

ལོ། 761

ལོག་ཁེ། 327

ལོག་གྱེས་པ། 616

ལོག་བསྒྲགས། 233

ལོག་དངུལ། 516

ལོག་པའི་དཔལ་འབྱོར། 101

ལོག་པར་འཁྲིད་པ། 465
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ལོག་པར་འགྲེལ་བ། 465

ལོག་པར་སྤྱོད་པ། 6

ལོག་པར་མཚོན་པ། 465

ལོག་སྤྱོད་པ། 570

ལོག་སྤྱོད། 6

ལོག་སྦྱོར། 758

ལོག་གཡེམ་གྱི་འབྲེལ་བ། 425

ལོགས་གྱེས་ཀྱི། 616

ལོགས་ངོས། 417

ལོགས་དབྱེ་བྱེད་པ། 620

ལོང༌། 416

ལོང་སྐྱོན། 104

ལོང་ག 416

ལོང་གའི་གཉན་ཚད། 166

ལོང་གི་བརྟག་དཔྱད། 167

ལོང་སྟོད་ལུ་གུ་མགོ། 141

ལོང་ཐིག 104

ལོང་ནད་ལྟ་ཆས། 167

ལོང་སྣང་། 104

ལོང་བའི་ངང་ཚུལ། 38

ལོང་བའི་སློབ་གྲྭ། 104

ལོང་བུ། 680

ལོང་ཡིག 113

ལོང་ཤ 691

ལོང་ཤེལ། 167

ལོང་གཤགས། 168

ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ། 183

༼ཤ༽

ཤ་བཀྲ། 759

ཤ་ཁྱི། 358

ཤ་ཁྲོམ། 770

ཤ་འཁོན། 292

ཤ་ཉེ། 106

ཤ་ཉེ། 411

ཤ་རྟགས་དམར་པོ། 106

ཤ་རྟགས། 100

ཤ་གནད་ཉམས་པ། 450

ཤ་གནད་ན་ཟུག 475

ཤ་གནད་བསྣད་སྐྱོན། 149

ཤ་གནད་ཞ་སྐམ། 42

ཤ་གནད་ཞ་སྐྱོན། 71

ཤ་གནད། 474

ཤ་བེམ། 139

ཤ་འབྱར། 638

ཤ་མ། 27

ཤ་མ། 528

ཤ་མའི་ཕྱི་སྐྱི། 153

ཤ་མའི་ཕྱི་ཤུན་ཟེ་སྤུ་བརྟག་ཐབས། 153

ཤ་མའི་ཕྱི་ཤུན་ཟེ་སྤུ། 153

ཤ་མོ། 474

ཤ་ཚ། 675

ཤ་མཚན། 100



1016ཤ་རྫུད་པ།

ཤ་རྫུད་པ། 76

ཤ་རྫུན། 699

ཤ་ཞ  139

ཤ་ཞ  71

ཤ་ཞེན་གྱི་མནའ་དམ། 492

ཤ་ཞེན་མེད་པའི། 233

ཤ་ཞེན། 34

ཤ་ཟན། 136

ཤ་ཡར། 628

ཤ་ར་སྐྱ་ཤར། 32

ཤ་ལུ། 477

ཤ་ལོག་ལེན་པ། 631

ཤ་ཤེད་སྐམ་པ། 259

ཤག་སྤུན། 105

ཤད་གུག་ནང་འཇུག་པ། 113

ཤད་གུག 113

ཤན་སྦྱར། 26

ཤན། 371

ཤཝརྫ་འཁོར་རྒྱ། 612

ཤར་སྐྱོད་འཁོར་ལམ། 160

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི། 503

ཤར་ཕྱོགས་པ། 503

ཤར་ཕྱོགས་རིག་པའི་ཆེད་སྦྱོང་བ། 503

ཤར་ལུགས། 503

ཤི་གྲངས། 210

ཤི་སྨན། 317

ཤི་ཚད། 470

ཤི་ལོག་རྒྱག་པ། 591

ཤིང་ཀུན། 65

ཤིང་ཁྲོལ། 726

ཤིང་གི་ཚི་བ། 588

ཤིང་ང་དཔུང་བཅད། 112

ཤིང་མངར། 430

ཤིང་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ་སྐོར་ཚོང་པ། 194

ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ། 137

ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན། 137

ཤིང་རྟའི་གླ། 137

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་པ། 527

ཤིང་ནགས་བསྐྱར་འཛུགས་བྱེད་པ། 575

ཤིང་ནགས་རྩ་གཏོར། 214

ཤིང་དབྱངས་རོལ་ཆ། 778

ཤིང་འབྲས་མངར་ཆ། 310

ཤིང་ཚ། 155

ཤིང་ཞོ། 417

ཤིང་རག 460

ཤིང་རེངས། 48

ཤིང་ས་གོའ་ིཕྱེ་མ། 606

ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི། 759

ཤིན་ཏོ། 628

ཤིལ་ལིང་། 628

ཤུ་མོ་ཟ། 291

ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ། 373
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ཤུགས་རྐྱེན། 25

ཤུགས་ཁྱད། 538

ཤུགས་ཆེ་བའི། 540

ཤུགས་བསྟན། 180

ཤུགས་བསྟན། 678

ཤུགས་ཚད་སྤོར་བ། 746

ཤུགས་བཞི། 305

ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི། 373

ཤུགས། 302

ཤུད་ཅོགའཐེན་གཞོང་། 243

ཤུད་མདུད། 639

ཤུད་པང༌། 711

ཤུན་སྐོགས། 283

ཤུན་ལྤགས། 283

ཤུར་ཐང༌། 597

ཤུལ་ཀོང་། 198

ཤུལ་སྐལ་ཐོབ་པ། 387

ཤུལ་ཁྲལ། 388

ཤུལ་དངོས། 347

ཤུལ་ཐོབ་ནུས་མེད། 17

ཤུལ་དེད་པ། 719

ཤུལ་ནོར། 421

ཤུལ་ནོར། 588

ཤུལ་འཛིན་ཁ་ཆེམས་འཇོག་པ། 93

ཤུལ་འཛིན་ངོ་ཚབ། 20

ཤུལ་འཛིན་དུ་ངེས་པའི། 345

ཤུལ་འཛིན་པ། 345

ཤུལ་འཛིན་བུད་མེད། 242

ཤུལ་རྫས། 93

ཤུལ་བཞག 387

ཤུལ་བཞག 93

ཤུལ་ལམ། 717

ཤེད་བུ། 354

ཤེད་ཤུགས་ཁ་སྒྱུར་འཁོར་ལོ། 539

ཤེར་བདག 628

ཤེས་མཁན། 431

ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པོ། 412

ཤེས་འཇོན་མེད་པའི། 123

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི། 393

ཤེས་སྟོབས་ཀྱི། 393

ཤེས་ལྡན་པ། 393

ཤེས་པ་འཚུབ་པ། 28

ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས། 264

ཤེས་ཚད། 558

ཤེས་བཞིན་དུ། 412

ཤེས་བཞིན། 180

ཤེས་ཡོན་གྱི། 7

ཤེས་ཡོན་ལེགས་བཅོས། 251

ཤེས་ཡོན། 251

ཤོ་ཁྲལ། 206

ཤོ་གམ་གུ་ཡང་། 540

ཤོ་གམ། 683



1018ཤོ་གཟུགས་མ།

ཤོ་གཟུགས་མ། 203

ཤོག་ཁ། 314

ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན། 100

ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀྱི། 100

ཤོག་ཁག་རིང་ལུགས། 618

ཤོག་ཁག་གསུམ་གྱི། 729

ཤོག་ཁག་གསུམ་པ། 703

ཤོག་ཁགམཐུན་ཤོག 104

ཤོག་ཁགརུ་ཚོགས། 161

ཤོག་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར། 285

ཤོག་གྲངས་འགོད་སྟངས། 507

ཤོག་སྒྲིལ། 285

ཤོག་ངོས་གཞན་དུ། 505

ཤོག་སྙིགས་བླུག་སྣོད། 765

ཤོག་བུའི་སིལ་ཆར། 178

ཤོག་བྱང་དཀར་ཆག 135

ཤོག་བྱང་དམར་པོ། 573

ཤོག་བྱང་སེར་པོ། 778

ཤོག་ཚགས། 294

ཤོག་གཟེར་ཡོ་ཆས། 663

ཤོག་ལྷེ་ཟིང་སྐྱ། 527

ཤོང་ཚད། 132

ཤོང་ཚད། 761

གཤག་བཅོས་སྨན་པ། 674

གཤག་བཅོས་སྨན་ཞབས། 614

གཤག་བཅོས། 674

གཤགས་སྐྱེས། 127

གཤམ་མིང་པ། 741

གཤམ་འོག 43

གཤིན་པོའ་ིགནས་འདྲི། 211

གཤིན་རྩིས། 68

གཤིན་སའི་རང་བཞིན། 291

གཤིས་རྒྱུད། 689

གཤིས་སྤྱོད་རྣམ་མང་། 657

གཤེ་བ། 585

གཤེ་གཤེ་གཏོང་བ། 572

གཤེ་གཤེ། 585

གཤེར་སྐྲུན་ཀླད་སྐྱི། 153

གཤེར་འཇལ། 363

གཤེར་འདྲེན། 778

གཤེར་ནང་དྲ་ཚོགས། 265

གཤེར་ཕབ་གནས། 176

གཤེར་ཕབ་ཚེག 176

གཤེར་ཕབ། 176

གཤེར་སྦུག་སྤྲི་རྫས། 59

གཤེར་མ། 508

གཤེར་རྨིགས། 252

གཤེར་ལམ། 59

གཤེར་ཤུགས་འགྱོག་རྟེན། 362

གཤོམ་སྒྲོམ། 630

བཤག་དཔྱད། 760

བཤགས་ཁྲལ། 180



1019 ས་ཁྲ་བཟོ་མཁན།

བཤང་བགྲོད། 645

བཤང་འགགརྩ་འགག 182

བཤང་གཅི། 278

བཤང་བ་དོར་བ། 214

བཤད་སྒྲོས། 344

བཤད་པ་རང་གསལ། 622

བཤན་པ། 125

བཤམས་ཟས། 122

བཤལ་ནད། 42

བཤལ་སྨན། 418

བཤས་ར། 1

བཤིག་པ། 217

བཤུ་སྤོ་བྱེད་པ། 720

བཤུ་འབེབ་བྱེད་པ། 720

བཤུ་གཞོག་གཏོང་བ། 281

བཤུ་གཞོག 281

བཤུང་བ། 176

བཤུད་རྨ། 3

བཤུར་ཆས། 711

བཤེར་དཔང་། 408

བཤེར་དཔང་བཞུགས་སྒྲོམ། 408

བཤེར་དཔོན། 303

བཤེར་འབེབས་བྱེད་པ། 610

བཤེར་འབེབས་ཡོ་ཆས། 610

བཤེར་འབེབས། 610

བཤེར་རྩིས། 754

བཤེས་གཉེན། 458

བཤོལ་འདེབས། 235

༼ས༽

ས་བཀྲ། 447

ས་སྐོགས། 431

ས་སྐོར་རྒྱག་པ། 514

ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི། 380

ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས། 479

ས་བརྐོ་རྡོ་ལས། 651

ས་ཁང་ཁོར་ཡུག 541

ས་ཁང་གླ་སྤྱོད། 691

ས་ཁང་ཕ་གཞིས། 571

ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་ངོ་ཚབ། 272

ས་ཁམས་རིག་པ་བ། 320

ས་ཁམས་རིག་པ། 320

ས་ཁུལ་མངའ་དབང༌། 695

ས་ཁུལ་གནམ་གཤིས། 461

ས་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང༌། 61

ས་ཁུལ་དབྱེ་འབྱེད་ལྟ་ལུགས། 576

ས་ཁུལ་སྲིད་བྱུས། 183

ས་ཁུལ། 432

ས་ཁུལ། 540

ས་ཁུལ། 61

ས་ཁོངས། 618

ས་ཁྲ་འབུར་མ། 579

ས་ཁྲ་བཟོ་མཁན། 138



1020ས་ཁྲ་རིག་པ།

ས་ཁྲ་རིག་པ། 138

ས་ཁྲ། 447

ས་ཁྲའི་སྟངས་འཛིན། 9

ས་ཁྲའི་དེབ། 70

ས་ཁྲའི་རྩ་འཛིན། 9

ས་འགུལ་འཇལ་ཆས། 595

ས་འགུལ་འཇལ་ཆས། 620

ས་འགུལ་ལྟེ་གནས། 268

ས་འགུལ་སྦིར་ཤུགས་འཇལ་ཆས། 620

ས་རྒོད། 87

ས་རྒྱུ་རིག་པ། 515

ས་ངོས་དཔྱད་རིག 320

ས་ངོས་རིག་པ། 320

ས་ཆ་བོགས་མ། 334

ས་ཆུ་གཉིས་གནས་སྲོག་ཆགས། 41

ས་ཆུའི་སྙིང་པོ། 134

ས་རྟགས་འགོད་མཁན། 634

ས་རྟགས། 416

ས་སྟར། 334

ས་སྟེང་ལམ་སྟོན། 694

ས་སྟོང༌། 749

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། 637

ས་ཐོག་རྒྱང་ཤེལ། 695

ས་ཐོག་རྒྱང་སྲིང་། 694

ས་ཐོག་སྙིགས་བསགས། 694

ས་མཐོའ་ིཟུར་ཕོགས། 350

ས་དུམ། 717

ས་བདག 307

ས་བདག 415

ས་བདགཁང་བདག 416

ས་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད། 433

ས་གནས་ཀྱི་བྱུང་བ། 433

ས་གནས་ཀྱི། 432

ས་གནས་སྐུད་མེད་དྲ་ལམ། 773

ས་གནས་སོ་ཁྲལ། 146

ས་གནས་དཔོན་རིགས། 432

ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན། 592

ས་གནས་ལས་འགན། 293

ས་གནས་སྲིད་གཞུང༌། 432

ས་གནས་གསར་འགྱུར། 433

ས་རྣམ། 415

ས་སྣུམ། 410

ས་བབ། 713

ས་བབས་ཉེན་ཁ། 320

ས་བོན་ཉམས་པ། 77

ས་བོན་འདེབས་ས། 620

ས་བོན་འདྲེས་སྦྱོར། 291

ས་བོན་ཕྲ་ཕུང་། 321

ས་བོན་མ་དངུལ། 620

ས་བོན་སྨིན་སྦྱོར། 291

ས་བོན། 620

ས་བོན། 656



1021 སི་རི་སྐར་ཆེན།

ས་བྲན། 758

ས་འབྲེལ། 194

ས་མལ་བདུན་པ། 220

ས་མལ་དབྱེ་མཚམས། 205

ས་གཞལ་མདའ་ཐིག 320

ས་གཞི་དབུས་བཞག་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། 320

ས་གཞི་དབུས་བཟུང་གི། 320

ས་གཞི། 248

ས་གཞིའི་འགྱེད་འཕྲོ། 695

ས་གཞིའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤེས་ལྡན་འཚོལ་ཞིབ། 615

ས་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད། 665

ས་ཚིགས་མཐའ་མ། 693

ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད། 216

ས་འཛིན་སྡོང་པོ། 199

ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར། 415

ས་ཞིང་སྙོམས་བགོ་རིང་ལུགས། 29

ས་ཞིང་ལེགས་བཅོས། 415

ས་འོག་ཆུ་དྲོད། 321

ས་འོག་མཆེ་འབུས། 642

ས་འོག་དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ། 321

ས་འོག་འབར་རྫས། 463

ས་འོག་ལྦ་རྩ་ཅན། 595

ས་འོག་མེ་འཁོར། 740

ས་ཡ་དུ་མའི་བདག་པོ། 473

ས་ཡ་བདག་པོ། 463

ས་ཡོམ་དཔྱད་ཞིབ་པ། 620

ས་ཡོམ་དཔྱད་རིག 620

ས་ཡོམ་ཚད་རིམ། 442

ས་རི། 61

ས་རོ་རྡོ་རོ། 211

ས་རླངས་མེ་ཏོག 311

ས་ལུད་ཆགས་རིམ། 315

ས་ཤུན། 202

ས་ཤུར་འབྲུ་མི། 726

ས་གཤིས་རིག་པ། 320

སད་མདའ། 280

སད་བྱེད་གྱེན་རྒྱུའི་མ་ལགགྱེན་རྒྱུའི་དྲུང་བྱེད་མ་

ལག 66

སད་བྱེད་ཐུར་རྒྱུ་དྲ་བའི་མ་ལག 221

སད་བྱེད་རྩ་དྲའི་མ་ལག 591

སའི་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས་དཔྱད་རིག 320

སའི་ཁབ་ལེན་གྱི་རང་གཤིས། 320

སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིགསའི་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག 270

སའི་གོ་ལའི་གཞུང་ཐིག 458

སར་ཉལ། 547

སལ་མོན་དམར་པོ། 645

སི་རྙིལ། 322

སི་ཌི་གཏོང་ཆས། 141

སི་ཌི། 141

སི་པན། 151

སི་མུ་ཆུ་སྐྱར། 641

སི་རི་སྐར་ཆེན། 637



1022སི་ལི་ཀོན་གློ་ནད།

སི་ལི་ཀོན་གློ་ནད། 634

སི་ལེན་ཌར་འཇོག་སྒྲོམ། 207

སིབ་བི་རྩེ་གེ། 453

སིམ་ཐིག 5

སིམ་འཐེན་ནུས་པ། 5

སིམ་ནུས། 5

སིམ་པ། 5

སིམ་བྱང༌། 635

སིམ་སྦྱོར། 609

སིམ་ཚད། 5

སིམ་འཛུལ་བ། 385

སིམ་འཛུལ་བྱེད་པ། 385

སིམ་ཡལ། 67

སིལ་གྲངས་ཚེག 212

སིལ་གྲངས། 212

སིལ་ལྡག 403

སིལ་བུར་འཐོར་བ། 117

སིལ་ཚོང་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས། 586

སིལ་ཚོང་གོང་ཚད་མང་མཐའ། 453

སིལ་ཚོང་གོང་ཚད། 453

སིལ་ཚོང་གོང་ཚད། 591

སིལ་ཚོང་བྱེད་པོ། 591

སིས་ཊཱིན། 207

སུ་ལུ། 463

སུག་རྟིང༌། 730

སུག་སྨེལ། 135

སུན་ཆད། 649

སུན་གཙེར་བཟོ་བ། 91

སུན་གཙེར། 340

སུན་གཙེར། 48

སུན་གཙེར། 491

སུབ་པ། 215

སུམ་སྒྱུར་རྩ་བ། 203

སུམ་སྒྱུར་ཡང་དག 518

སུམ་སྒྱུར། 203

སུམ་ཅུའི་སེམས་ངལ། 704

སུམ་སྦྲེལ་བསྟན་བཅོས། 728

སེ་དན་སྣུམ་འཁོར། 619

སེ་བ་རུས། 290

སེ་བུ། 453

སེ་འབྲུ། 535

སེ་སི་ཡམ། 146

སེང་གེ། 423

སེང་མ་སྟག 427

སེན་སྐྱི། 206

སེན་ཊ་མེས་པོ། 609

སེན་ཊོ་རི་སྐར་ཁྱིམ། 143

སེན་བག 608

སེན་རྩི། 476

སེན་ཤ 206

སེམས་ཁམས་དཔྱད་རིག 555

སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ། 555



1023 སོ་ནམ་ཁྱད་མཁས་པ།

སེམས་ཁམས་རིག་པ། 555

སེམས་ཁུར་བྱེད་པ། 136

སེམས་རྒྱུད་དྲང་པོ། 393

སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན། 47

སེམས་ཆུང༌། 635

སེམས་འཆོལ། 216

སེམས་འཆོལ། 555

སེམས་རྟེན། 711

སེམས་སྟོང༌། 103

སེམས་ཐག་ཉེ་པོ། 40

སེམས་གདུང་གི། 119

སེམས་ནད་ཅན། 745

སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས། 554

སེམས་ནད་དཔྱད་རིག 555

སེམས་ནད་སྨན་པ། 554

སེམས་ནད་སྨན་སྦྱོར་རིག་པ། 555

སེམས་ནད་སྨན་སྦྱོར། 555

སེམས་ནད་རིག་པ། 554

སེམས་པ་རྣམ་དག་གི། 108

སེམས་དཔངས་བསྟོད་པ། 747

སེམས་སྦྱོང་སྤྱོད་གསོ། 165

སེམས་མི་བདེ་བ། 745

སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ། 367

སེམས་ཚོར་གྱིས་མ་བསླད་པ། 234

སེམས་ཚོར་རིན་ཐོབ། 262

སེམས་ཚོར། 262

སེམས་འཚབ། 54

སེམས་འཚབ། 692

སེམས་ཞུམ་པ། 6

སེམས་བཟང༌། 325

སེམས་ལས། 692

སེམས་ཤུགས་གོང་སྤེལ། 264

སེམས་ཤུགས་གཅོག་པ། 233

སེམས་ཤུགས། 470

སེམས་གསོ། 177

སེམས་གསོ། 181

སེའུ། 462

སེའུ། 629

སེར་སྦྲེངས། 547

སེར་སྨུག 684

སེར་རིལ། 191

སེལ་ཆང༌། 577

སེལ་ཕོན། 143

སེལ་མེ། 142

སོ་འཁོར་སམ་ཆུང་། 316

སོ་འཁོར་བར་གནས། 483

སོ་འཁོར་ལག་ཀྲབ། 316

སོ་འཁོར། 316

སོ་ཉུལ། 272

སོ་རྙིལ་གཉན་ཚད། 322

སོ་འདྲུད་བྱེད། 713

སོ་ནམ་ཁྱད་མཁས་པ། 30
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སོ་ནམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས། 29

སོ་ནམ་བྱ་རུང་། 59

སོ་ནམ་ཚན་རིག 30

སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཀྱི། 29

སོ་ནམ་སྲིད་བྱུས། 29

སོ་ནམ། 288

སོ་བ། 261

སོ་དབྱིབས་ཟེ་རྒྱུད། 218

སོ་ཚབ། 218

སོ་ཡ། 650

སོ་རུལ། 136

སོ་ལོང༌། 687

སོག་པ། 610

སོག་དབྱིབས། 216

སོག་རུས། 610

སོང་ཁྲ། 211

སོང་ཁྲའི་ཀ་ཐིག 211

སོང་དེབ། 403

སོན་སྐོགས་ཅན། 45

སོན་སྐོགས་མེད་པའི་རྩི་ཤིང། 337

སོན་འགྱུར་མཆེ་བ། 667

སོན་འདབ་གཉིས་ལྡན། 225

སོན་འདབ། 194

སོན་ལྡན་རྩི་ཤིང། 656

སོན་པ། 11

སོན་འབྲུའི་ཕུབ་མ། 697

སོན། 620

སོམ་ཉིའི་ཁེ་ཕན། 92

སོམ། 291

སོའ་ིསྨན་པ། 218

སོའ་ིསྨན་དཔྱད། 218

སོར་འགག 661

སོར་ཆུད་གདོང་ཐུག 252

སོར་ཆུད་ནུས་པ། 588

སོར་ཆུད་པ། 566

སོར་གནས་བཀོད་ཁྱབ། 663

སོར་གནས་གྲོས་མཐུན། 663

སོར་གནས་གློག་རྒྱུན་རིག་པ། 258

སོར་གནས་རྒྱ་སྐྱེད། 18

སོར་གནས་ངེས་སྲོལ། 180

སོར་གནས་དྲ་རྒྱ། 214

སོར་གནས་གནོད་ཆ། 665

སོར་གནས་རེ་བ། 665

སོར་གནས་གཤེར་གཟུགས་རིག་པ། 363

སོར་གནས། 665

སོར་གནས། 675

སོར་མི་ཆུད་པའི་གདོང་ཐུག 383

སོར་ཚིགས་གྲུམ་བུ། 14

སོལ་ཝེ་ལས་སྣོན། 648

སོས་དལ་ཁང༌། 572

སྲ་ཆས། 341

སྲ་བརྟན། 660
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སྲ་སྡེར། 341

སྲ་པར། 341

སྲ་གཟུགས་བརྒྱུད་ཆས། 647

སྲ་གཟུགས་ཟུར་ཁུག 647

སྲང༌། 425

སྲང༌། 82

སྲང་མདའི་མཐོ་དམན། 639

སྲང་ལམ་འཁྲབ་སྟོན། 568

སྲང་ལམ་ལྟད་མོ། 568

སྲན་དཀར། 650

སྲན་མ། 514

སྲབ་སྐྱོགས། 577

སྲབ་ཐག 577

སྲི་ཞུ་བ། 556

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད། 326

སྲིང་ཆད། 210

སྲིང་ལམ། 30

སྲིང་ཤོགརྒྱང་སྲིང་འགེངས་ཤོག 25

སྲིང་བཤེར། 30

སྲིད་ཀྱི་རྣམ་འདྲེན། 664

སྲིད་མཉམ་བྱུང་བ། 270

སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ། 533

སྲིད་དོན་བཙོན་པ། 533

སྲིད་དོན་ཚན་རིགཆབ་སྲིད་རིག་པ། 533

སྲིད་དོན་ས་ཁྲ། 533

སྲིད་དོན། 534

སྲིད་པ། 289

སྲིད་པའི་དཔལ་ཡོན། 158

སྲིད་བྱུས་མཁས་པ། 774

སྲིད་བྱུས། 533

སྲིད་བློན་དུས་ཡུན། 541

སྲིད་བློན། 544

སྲིད་དབང་སྐྱོང་ཚུལ། 325

སྲིད་དབང་སེར་གཅོད་རིང་ལུགས། 5

སྲིད་དབང་སེར་གཅོད་ལམ་ལུགས། 75

སྲིད་དབང་སེར་འཛིན་པ། 225

སྲིད་དབང་སེར་འཛིན། 225

སྲིད་དབང་བཙན་འཕྲོག 196

སྲིད་གཞུང༌། 325

སྲིད་རྩ། 752

སྲིད་རུང་། 546

སྲིན་འཇོམས། 754

སྲིན་ཐོར། 12

སྲིན་དུག་པ། 260

སྲིན་པོ། 469

སྲིན་མཛུབ། 597

སྲིན་ལོང། 221

སྲིན་སེལ། 754

སྲིབ་དྲི། 120

སྲུང་སྐྱེལ་མ། 148

སྲུང་སྐྱོབ་མངའ་ཁོངས། 552

སྲུང་སྐྱོབ། 214
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སྲུང་འཁོར། 41

སྲུང་ང༌། 41

སྲུང་བ། 679

སྲུང་བཤེར། 619

སྲུབ་ཏོག 528

སྲུབ་གདུབ། 528

སྲུབ་མདའ། 528

སྲུབ་གཟེར། 528

སྲུབ་ཤམ། 528

སྲུབས་ཤིང༌། 89

སྲེ་ལོང། 127

སྲེག་བརྐོས་ལག་རྩལ། 778

སྲེད་པ། 199

སྲོག་སྐྱོབ་སྐ་རགས། 426

སྲོག་སྐྱོབ་གྲུ་ཆུང་། 426

སྲོག་སྐྱོབ་སྟོད་གོས། 426

སྲོག་སྐྱོབ་འབོད་བརྡ། 649

སྲོག་སྐྱོབ་ཨ་ལོང་། 426

སྲོག་ཆགས་སྐྱེད་སྤེལ་དཔྱད་རིག 780

སྲོག་ཆགས་དུག་རྫས། 781

སྲོག་ཆགས་རྫས་འགྱུར་རིག་པ། 780

སྲོག་ཆགས་གཟུགས་ཁམས་རིག་པ། 781

སྲོག་ཆགས་རིག་པ། 780

སྲོག་ཆགས་རིགས། 289

སྲོག་ཆགས་གསོ་ར། 760

སྲོག་ཆགས། 502

སྲོག་ཆད་ཕྱིར་བཤོལ། 585

སྲོག་ཉེན་ཡོད་ས། 211

སྲོག་ཉེས་གུ་ཡངས། 585

སྲོག་རྙི། 211

སྲོག་ཐོག་བཀའ་རྒྱ། 211

སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད། 133

སྲོག་ཐོག་གཏོང་བ། 278

སྲོག་ཐོག 278

སྲོག་ལྡན། 432

སྲོག་བྲལ་འདྲ་བའི་སྐྱེ་ཟུག 90

སྲོག་རྩ་དཀར་པོ། 657

སྲོག་འཛིན་རླུང། 506

སྲོག་ཤིང་། 77

སྲོད་ལོང། 485

སྲོལ་རྒྱུན་དབང་ཚད། 718

སྲོལ་འབྱེད། 548

སླ་བཅོས། 635

སླང་གཤོལ། 601

སླར་ཉོ། 125

སླར་འདུམ་པ། 568

སླར་མི་ལྡོག་པ། 93

སླར་ཞུ། 538

སླར་ཡང༌། 26

སླར་གསོ་བྱེད་པ། 577

སླར་གསོ་བྱེད་པ། 590

སླར་གསོ། 588
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སླར་གསོ། 590

སླུ་བ། 94

སླུ་སེམས། 725

སླེ་བ། 510

སློག་སྒྱུར། 298

སློག་ཆ་བྱེད་པ། 577

སློག་ཆ། 577

སློག་འབབ་ཡིག་ཆ། 593

སློག་འབབ། 139

སློང་བྱེད། 667

སློབ་ཁྲིད་པར་གཞི། 698

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན། 391

སློབ་ཁྲིད་རིག་པ། 515

སློབ་ཁྲིད། 391

སློབ་གྲོགས། 612

སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ། 349

(སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི)ཆེད་དམིགས་འཛིན་གྲྭ། 623

སློབ་གྲྭ་མཐོ་བ། 349

སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག 611

སློབ་གྲྭའི་རྟོག་ཞིབ་པ། 612

སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་འཁོར། 611

སློབ་གྲྭའི་ལྷན་རྒྱས། 611

སློབ་གཉེར་བའི་མི་ཚེ། 130

སློབ་སྟོན་མཁས་པ། 458

སློབ་སྟོན་པ། 195

སློབ་སྟོན་བྱེད་མཁན། 391

སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང༌། 23

སློབ་སྟོན་ཞུ་སའི། 23

སློབ་སྟོན་ལྷན་རྒྱས། 23

སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས། 23

སློབ་སྟོན། 195

སློབ་ཐུན། 518

སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར། 7

སློབ་ཐོན་གསུང་བཤད། 750

སློབ་མཐའི་ལོ་དེབ། 778

སློབ་མཐར་ཉེ་བ། 327

སློབ་དུས། 626

སློབ་བསྡུའི་ལྟ་དེབ། 758

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 548

སློབ་ཚན་སྤེལ་མ། 609

སློབ་ཚན་སློབ་དེབ། 196

སློབ་ཞུགས་ལོ་ཚད། 611

སློབ་ཡོན། 611

སློབ་ཡོན། 733

སློབ་ལོ། 611

སློབ་གསོ། 251

གསལ་བཀྲོལ་བྱེད་པ། 369

གསར་སྐྱེས་གྲངས་ཚད། 291

གསར་སྐྱེས། 484

གསར་བསྐོ། 382

གསལ་ཁ་དོད་པོ། 494

གསལ་ཁ་མེད་པའི། 39
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གསལ་ཁ་མེད་པའི། 745

གསལ་ཁ་མེད་པའི། 750

གསང་ཁེབས། 741

གསར་འགོད་ཁེ་དབང་། 425

གསར་འགོད་བརྡ་འགྲོས། 406

གསར་འགོད་པའི་འཚང་རུབ། 614

གསར་འགོད་ར་བ། 542

གསར་འགོད་ལས་རིགས་པ། 406

གསར་འགོད་ལས་རིགས། 406

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས། 542

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས། 542

གསར་འགྱུར་སྒྲིག་ས། 484

གསར་འགྱུར་ངོ་ཚབ་ཁང༌། 484

གསར་འགྱུར་ཐོན་ཚད། 197

གསར་འགྱུར། 484

གསང་རྒྱ་ཅན། 159

གསང་རྒྱ་ཅན། 590

གསང་རྒྱ། 545

གསར་རྒྱུག་པ། 726

གསང་སྒྲོ། 614

གསང་སྒྲོག་པ། 770

གསང་སྒྲོག 231

གསལ་བསྒྲགས་པ། 48

གསལ་བསྒྲགས། 172

གསལ་བསྒྲགས། 48

གསལ་ཆ་མཐོ་པོ། 349

གསབ་ཆ། 669

གསར་འཇིགས། 166

གསར་བརྗེ་ལྗང་ཁུ། 331

(གསར་བརྗེའི་)ཧུར་བརྩོན་པ། 127

(གསར་བརྗེའི་)ཧུར་བརྩོན་དཔུང་སྡེ། 127

གསར་བརྗེའི། 593

གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ། 195

གསང་ཉུལ་པ། 617

གསར་རྙེད། 232

གསར་རྙེད། 232

གསང་གཏམ་པ། 709

གསར་གཏོད་པ། 399

གསར་གཏོད། 389

གསར་རྟོགས། 232

གསང་ཐག་འཐེན་པ། 547

གསང་ཐག་ལྷ་མོ། 448

གསང་ཐབས། 617

གསང་ཐིག 86

གསར་འཐོམ་པ། 569

གསར་འཐོམ་པ། 691

གསར་དོད་རྙིང་འཇལ། 717

གསང་དོན་སྒྲིག་འགོད། 546

གསལ་མདངས་འདོན་པ། 592

གསང་འདིག 680

གསལ་འདེབས་པ། 759

གསལ་འདོན་བྱེད་པ། 742



1029 གསུང་རབ།

གསལ་འདོན། 593

གསང་བརྡ་གསལ་བཀྲོལ། 221

གསང་བརྡ། 709

གསང་བརྡར་འབེབས་པ། 264

གསང་གནས་ཀྱི་ནད། 152

གསལ་པོ། 494

གསང་སྤྱོད། 591

གསང་འཕྲད། 732

གསར་འཕྲིན། 484

གསང་བ་ཁ་ཤོར། 656

གསང་བ་སྒྲོག་པ། 231

གསང་བ་མིན་པའི། 739

གསང་བ། 178

(གསང་བའི་)འོས་བསྡུ། 83

གསང་བའི་སོ་ནས། 375

གསང་བའི་དུས་ར་རྒྱག་ས། 732

གསང་བའི་འདྲི་རྩད། 617

གསང་བའི་ཚོགས་པ། 740

གསང་བའི་འོས་ཤོག 617

གསང་བའི་ལས་དོན། 617

གསང་བའི་ལས་བྱེད། 28

གསར་བུ་བ། 309

གསར་བུ། 331

གསད་བྱ། 757

གསང་བྲོས། 221

གསར་འབྱོར། 484

གསང་འབྲེལ། 127

གསང་མྱུལ་ལས་དོན། 393

གསལ་ཚད། 436

གསང་ཚིག 513

གསར་འཛུགས། 272

གསར་འཛུགས། 664

གསར་ཞུགས་པ། 267

གསར་ཞུགས་པ། 484

གསར་ཞུགས་པ། 572

གསར་ཞུགས་ཡུལ་མི། 218

གསར་ཞུགས། 382

གསབ་ཟུར། 673

གསང་ཡིགབརྡ་ཡིག 155

གསར་རླུང༌། 481

གསལ་ལ་མི་གསལ་གྱི། 750

གསང་ལས། 617

གསར་ཤོག་ཆུང་གྲས། 677

གསར་ཤོག 484

གསལ་བཤད། 281

གསར་གསོ། 582

གསར་གསོ། 582

གསུ་བེལ། 424

གསུ་བེལ། 424

གསུང་སྟེགས། 532

གསུང་རབ། 132

གསུང་རབ། 697



1030གསུབ་དཀའི་སྣག་ཚ།

གསུབ་དཀའི་སྣག་ཚ། 379

གསུབ་འཇུག་ཌི་ཝི་ཌི། 246

གསུབ་རྟགས། (སུx) 215

གསུམ་གྲོས། 727

གསུམ་ཆ། 212

གསུམ་མཉམ་གནས། 729

གསུམ་བཏུས་དྭངས་ཤེལ། 55

གསུམ་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། 728

གསུམ་འདུས་སྲིད་གཞུང༌། 727

གསུམ་ལྡན་ང་རོ། 728

གསུམ་སྤྱོད་འཕུར་གྲུ། 729

གསུམ་ཚན་ཚུལ། 728

གསུམ་ཚན། 726

གསུམ་འཛོམས་གནས། 729

གསེག་ཐིག 724

གསེག་མཐའ། 365

གསེག་ལམ། 566

གསེད་བཀྲོལ་བྱེད་པ། 259

གསེབ་འཇུག 394

གསེར་དཀར། 530

གསེར་གྱི་ཕུད་བུ། 232

གསེར་འགྱུར་རྩི། 32

གསེར་སྒྱུར་འཛའ་ཐང༌། 323

གསེར་རྗེས་སྡེབ་རྒྱུག 324

གསེར་ཐང༌། 324

གསེར་གདུགས། 324

གསེར། 323

གསོ་བཅོས། 583

གསོ་དཔྱད་ཀྱི། 455

གསོ་བ་རིག་པ། 456

གསོ་བ་རིག་པའི། 455

གསོ་བ། 566

གསོ་སྦྱོང༌། 646

གསོ་ར། 694

གསོ་རུང་ཐོན་ཁུངས། 582

གསོག་སར། 722

གསོག་དངུལ། 554

གསོག་བཅོལ་གན་རྒྱ། 610

གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང༌། 610

གསོག་བཅོལ་རྩིས་ཁྲ། 610

གསོག་འཇོག་བྱང་བུ། 457

གསོག་འཇོག 609

གསོག་འཇོགསྤུང་གསོག 10

གསོག་ཉར། 667

གསོག་འབྱར། 21

གསོག་ཚུལ། 10

གསོག་མཛོད། 681

གསོད་སྟེགས། 610

གསོད་གནས། 210

གསོན་ཆེམས། 432

གསོན་གནས་འཚོ་འཛིན། 432

གསོབ། 252



1031 ཧ་བལ་ཟབ་གནས་བྱང་མ།

གསོལ་ཁ་གཏོང་མཁན། 670

གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ། 85

བསགས་རྡུལ། 174

བསམ་པ་གཅིག་མཐུན། 16

བསམ་པའི་འཁྱེར་སོ། 377

བསང་ཕོར། 705

བསམ་ཕྱོགས་གསར་པ། 583

བསམ་བློའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར། 470

བསམ་བློའ་ིརྒྱུ་ནོར། 393

བསམ་མེད། 677

བསམ་གཞིགས་བྱ་ཡུལ། 693

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན། 500

བསམ་མཛོད། 703

བསམ་ཞིབ། 181

བསམ་ཤེས་བྱེད་པ། 779

བསམ་ཤེས། 741

བསམ་སེའི་ཆུ་སྐྲན། 505

བསམ་སེའུ་རྩ། 268

བསམ་བསེའུ། 324

བསམ་བསེའུའི་རྩ་ཆེན། 287

བསིལ་འཁོར། 189

བསིལ་འགེབ། 260

བསིལ་དུགས། 189

བསིལ་བྱེད་མ་ལག 189

བསུན་སྒྲ། 127

བསེ་རུ། 594

བསྲན་ཆུང་བའི། 762

བསྲན་སྟོབས། 304

བསྲན་ཚུགས། 304

བསྲི་ཚགས་ཀྱི། 250

བསྲི་ཚགས་ཚོང་ཁང༌། 704

བསྲི་ཚགས། 704

བསྲེ་འདྲེས་མི་ཐུབ་པའི། 370

བསྲེ་སྦྱོར། 103

བསྲེགས་འཇོམས་སྲིད་བྱུས། 612

བསྲེས་ལྕགས། 36

བསྲེས་ལྷད། 21

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་སྟོན། 189

བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ། 23

བསླབ་བྱ། 23

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན། 205

བསླས་བཏགས་རི་མོ་ཅན། 682

བསླུ་ཁྲིད་བྱེད་པ། 619

བསླུ་གཏམ། 130

བསླུ་ཐབས། 727

བསླུ་བྲིད་པ། 306

བསླུ་བྲིད། 306

བསླུས་པ། 214

༼ཧ༽

ཧ་ཅང་འདྲ་བའི། 754

ཧ་བལ་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ། 360

ཧ་བལ་ཟབ་གནས་བྱང་མ། 360



1032ཧ་བལ་ཟབ་གནས།

ཧ་བལ་ཟབ་གནས། 360

ཧ་ཡང། 38

ཧ་རི་ཧུ་རི། 639

ཧ་ལམ། 58

ཧ་ལོ་དམར་པོ། 353

ཧ་ལོག་བུན་འཇལ། 430

ཧ་ལོག་བུན་པ། 430

ཧ་ཤིག 679

ཧང་སངས་བའི། 661

ཧན་སར་སྙན་ཐོ། 340

ཧབ་བལ་བརྟན་སྲོལ། 360

ཧམ་ཅན་བུན་བདག 631

ཧམ་འཇོམས། 312

ཧམ་སྤུ་དཔྱད་རིག 475

ཧམ་སྤུ། 312

ཧམ་འཕྲོག་བྱེད་པ། 748

ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ། 264

ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པ། 726

ཧམ་ཟོས། 213

ཧམ་ཤེད་བྱེད་པ། 726

ཧརྫ། 348

ཧཡ་ཌོ་ཛེལ། 364

ཧཡེ་ན། 364

ཧར་པོ། 631

ཧི་སི་ཊ་མིན་ལྟོས་བཅས་ཕྲ་གཟུགས། 351

ཧི་སི་ཊི་ཌ་ཨིན། 352

ཧིག་སེ་བོ་སོན། 348

ཧིབ་ཧོབ། 351

ཧུག་གི་ངེས་སྲོལ། 356

ཧུར་པོ། 15

ཧུར་པོའ་ིསོ་ནས། 15

ཧུར་བརྩོན་ཅན། 15

ཧུར་བརྩོན་རང་བཞིན། 15

ཧེ་བག 232

ཧེཀ་ཊར། 345

ཧེག་ཀར་འཛོམས་ས། 338

ཧེག་ཛེན། 348

ཧེབ་ཊེན། 346

ཧོ་ཀིང་འགྱེད་འཕྲོ། 342

ཧོ་ཝི་ཛར། 359

ཧོ་རིས། 353

ཧོ་ལོ་པར་ལེན། 353

ཧོ་ལོ་གསང་རིས། 353

ཧོག་ཀི། 352

ཧོན་སྦྲིད། 140

ཧོབ་ཉོ་བྱེད་པ། 642

ཧོབ་འཛིན། 476

ཧོར་མོན། 357

ཧོལ་རྒྱུག་གི། 375

ཧོལ་རྒྱུག 374

ཧོལ་འབྲས། 339

ཧོལ་ལུགས་འབྱུང་འབྲས། 339
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ཧགས་བསྡུས་ཚོགས་འདུ། 140

ཧིལ་གྱོང་། 183

ཧིལ་གྲངས། 392

ཧིལ་གྲངས། 772

ཧིལ་འཛིན། 714

ཧྲུག་བསྒྲིགས་ཞལ་བ། 694

ལྷ་སྒྲུང་། 476

ལྷ་སྒྲུང༌། 476

ལྷ་ང༌། 513

ལྷ་ཆོས་རིག་པ། 700

ལྷ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང༌། 699

ལྷ་མེད་སྨྲ་བ། 69

ལྷ་མེད་རིང་ལུགས། 69

ལྷ་མོ་རྒྱས་པ། 328

ལྷ་དམག 700

ལྷ་མཚམས། 613

ལྷ་རབས། 699

ལྷ་རུ་རྩེ། 194

ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཤེལ། 737

ལྷག་མཐོའ་ིཟློས་ཕྱོད། 737

ལྷག་འཐོལ། 276

ལྷག་པ། 458

ལྷག་པའི། 741

ལྷག་འཕྲོ། 421

ལྷག་འཕྲོ། 82

ལྷག་འཕྲོས། 674

ལྷག་མ། 674

ལྷག་མེད་བགོད་བྱེད། 34

ལྷག་གཟན་བསྡུ་སྦྱིན། 307

ལྷང་སྟོན། 719

ལྷད་མེད། 4

ལྷད། 21

ལྷན་སྐྱེས་སྐྱོན། 100

ལྷན་སྐྱེས། 387

ལྷན་ཁང༌། 195

ལྷན་གོམས། 551

ལྷན་རྒྱས། 107

ལྷན་ཐབས། 56

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མི། 195

ལྷན་ཚོགས། 187

ལྷན་ཚོགས། 195

ལྷན་བཞུགས་དཔྱད་ཁྲ། 92

ལྷན་སྲིང་། 635

ལྷམ་གཟེར། 678

ལྷམ་ཤུབས། 314

ལྷའི་བཀའ་ལུང༌། 700

ལྷས་ཐག 768

ལྷུ་སྒྲིག་པ། 67

ལྷུ་ཚིགས་ཕྲལ་བ། 230

ལྷུ་ལག་ཁ་བྲལ། 626

ལྷུ་ལག་སྒྲིག་པ། 67

ལྷུ་ལུས་སྲོག་ཆགས། 64
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ལྷུག་འགྱུར། 568

ལྷུག་དྲི། 499

ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་འབབ། 742

ལྷེབ་སོ། 87

ལྷོ་ཁྱིམ་དྲུག 649

ལྷོ་བགྲོད་ཀྱི་མཐའ། 730

ལྷོ་སྣེའི་འོད། 74

ལྷོ་སྣེའི། 50

ལྷོ་བྱང་མཐར་ཐུག་གི་ཁྱིམ། 730

ལྷོ་འོད། 74

ལྷོད་ཁང༌། 435

ལྷོད་སྟེགས། 62

ལྷོད་དལ་ནམ་དུས། 638

ལྷོད་ཡངས། 418

ལྷོད་གཡེང༌། 376

ལྷོད་གཡེང༌། 481

༼ཨ༽

ཨ་ནའི་ཟུག 29

ཨ་ལྦོ་གེ་དྲོའ་ིགཏན་སྲོལ། 77

ཨ་མ་བུ་རྩེད། 78

ཨ་ཝོ་གེ་དྲོའ་ིངེས་སྲོལ། 77

ཨཱ་ཡི་སོ་ལུ་སིན། 402

ཨ་རག་བཟོ་གྲྭ། 236

ཨ་རག་རམ། 603

ཨ་རག 341

ཨ་རབ་དཔྱིད་ལང་། 59

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ། 624

ཨ་ལོང་ཁ། 54

ཨ་ཤོམ། 443

ཨཱ་སོ་སྦར། 402

ཨང་ཀི། 293

ཨང་ཀི། 491

ཨང་ཀིའི་གྲངས་ཐོ། 491

ཨང་ཀིར་འགོད་པ། 293

ཨང་གྲངས། 624

ཨང་གཉིས་པ། 604

ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ། 448

ཨང་རྩིས་སྟར་གྲངས། 62

ཨང་སེ་ཏྲོམ། (རྩི་གཞི།) 46

ཨཱམ། 446

ཨམྲ། 446

ཨའ་སོ་མར། 402

ཨར་ཀི་ཕྲ་སྲིན། 60

ཨར་ཁི་མེ་དེའི་གཏན་སྲོལ། 61

ཨར་གོན། 62

ཨར་རྒན། 341

ཨར་བརྒྱུད་རིམ། 567

ཨར་ཇི་ནིན། 62

ཨར་འདམ་སྲེ་ཆས། 176

ཨར་ལས། 687

ཨལ་ཀེན་ཁོར་མོ་གསུམ་སྦྲེལ། 207

ཨལ་ཀེན་རླངས་རྫས། 34
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ཨཱལ་པ་ཀ  36

ཨཱལ་པ་ཀའི་བལ་གོས། 36

ཨལ་ཕ་འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་། 36

ཨལ་ཕ་འོད་ཟེར། 36

ཨལ་ཛ་མིར་ནད། 38

ཨི་ཊེ་ལིགཀྱོག་ཡིག 403

ཨི་ཐར། 273

ཨི་ཐེན། 273

ཨི་དེབ། 248

ཨི་རི་ཌི་ཡམ། 401

ཨི་རེསཊ་རིང་ལུགས། 271

ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་རིང་། 266

ཨིན་ཇིའི་མངའ་ཁུལ། 202

ཨིན་ཇེན་ཆུ་མཛོད་རང་འགྲིག 681

ཨིན་ཇེན་སྣུམ། 266

ཨིན་ཇེན། 265

ཨིན་སྣུམ་ཟད་བརྡ། 266

ཨིན་ཡུལ་ཕྱིར་འཐེན་ལ་མི་འདོད་མཁན། 117

ཨིན་ཡུལ་ཕྱིར་འཐེན། 117

ཨུ་པ་ཙ། 127

ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ། 520

ཨེ་ཊི་ཨེམ་བྱང་བུ། 70

ཨེ་ཊི་ཨེམ། 75

ཨེ་ཐི་ལེན། 274

ཨེ་ཌེབ་ཊར། 17

ཨེ་མི་ལོ་ཡི་སྔོན་བསུའི་སྤྲི་དཀར། 42

ཨེ་ལ་སྐྱུར་རྫས། 32

ཨེ་སི་ཊི་ལིན། 11

ཨེ་སེ་བརྒྱུད་རིམ། 639

ཨེག་སི་འཕྲོ་འོད། 777

ཨེན་ཀོ་ལིའི་ཉ་ཤ 43

ཨེཕ་བི་སྐོར་སྲུང་སྒྲིག་འཛུགས། 289

ཨེབ་སི། 59

ཨེམ་ཨར་ཨཱའི། 440

ཨེལ་ཇི་བི་ཊིའི་སྤོབས་པ། 424

ཨེལ་ཨེལ་འབི། 78

ཨོ་ཊོ་མི་ཊར། 495

ཨོ་ཐོ་རིལ་བུ། 290

ཨོ་ལིབ་ཡལ་གཞི་བདེ་མཚོན་རྟགས། 497

ཨོ་སི་མི་ཡམ། 504

ཨོསྐར་བྱ་དགའ། 504

ཨོག་ཊེན། 495

ཨོམ་ངེས་སྲོལ། 496

ཨོམ་མི་ཊར། 496

ཨོར་འཐོམ་པོ་ལོ། 603

ཨོལ་ཀྲོང། 717

ཨོལ་ཁེབ། 269

ཨོལ་སོའ་ིཁེབ། 269


