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各有关单位：

全国藏语新词术语翻译审定专家委员会审定通过了《党的

十九大以来藏语新词术语》，现予公布。请各有关单位务必统

一使用公布的术语，不得擅自改动。

全国藏语术语标准化工作委员会

                                                                               2022年7月20日   



འབྲེལེ་ཡོོད་ཚན་པ་ཁག་ལ།

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེེན་བཅོོ་དགུ་པ་ཚུན་གྱིི་བོད་སྐད་བརྡ་ཆེད་གསར་པ་རྒྱལ་ཡོོངས་བོད་

སྐད་བརྡ་ཆེད་གསར་པ་སྒྱུར་ཞུས་གཏན་འཁེལ་གིྱི་མཁས་དབང་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིིས་

བཀས་བཅོད་གཏན་འཁེལ་ཟིིན་པ་བཞིིན་འགྲེེམས་སྤེེལ་སོང་བ་ཚན་པ་ཁག་ནས་དེ་ལྟར་གཅོིག་

གྱུར་བདེ་སྤྱོོད་བྱེདེ་དགོས་པ་ལས་རང་འཚམ་གྱིིས་བཟིོ་བཅོོས་རྒྱག་མི་ཆེོག།

  རྒྱལ་ཡོོངས་བོད་སྐད་བརྡ་ཆེད་ཚད་ལྡན་ཅོན་གྱིི་ལས་དོན་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཚོགས་ནས།

སྤྱོི་ལོ་༢༠༢༢ལོའི་ཟླ་༧ཚསེ་༢༠ཉིིན།
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党 的 十 九 大 以 来 藏 语 新 词 术 语
༄༅། །ཏང་གི་ཚོོགས་ཆེན་བོཅུ་དགུ་པ་ཚུན་གྱིི་བོོད་སྐད་བོརྡ་ཆད་གསར་པ། །

一、名词术语

གཅིིག། མིིང་ཚོིག་ཐ་སྙད།

A

矮化剂 ཐུང་འགྱུར་སྨན་རྩིི།

爱心专座 གཅེསེ་སམེས་རྐུབ་སྟེགེས།

隘碉 བཙན་མཁར།

安全边际 བདེ་ེའཇགས་མཐའ་མཚམས།

安全边际额 བདེ་ེའཇགས་མཐའ་གྲངས། 

安全边际率 བདེ་ེའཇགས་མཐའ་ཚདེ། བདེ་ེའཇགས་མཐའ་

མཚམས་བསྡུར་ཚདེ།

安全带 སྲུང་ཐག། བདེ་ེའཇགས་སྐེ་ེརགས།

安全阀 བདེ་ེའཇགས་སྟེམེ་སྒོོ།

安全自锁器 བདེ་ེའཇགས་རང་འགྲིག་སྒོོ་ལྕགས།

按惯例折旧 རྒྱུན་སྲོོལ་གཞིིར་བཟུང་རྙིིང་འགྱུར་རིན་བཅེག། 

按净额征税 སྨར་འབབ་གཞིིར་བཟུང་ཁྲལ་བསྡུ།

按毛利额计算 གྲིབ་འབབ་གཞིིར་བཟུང་རྩིིས་རྒྱག།

按品目分类 རྣམ་གྲངས་གཞིིར་བཟུང་རིགས་དེབྱེ།ེ

按时价计算 དུས་ཐང་གཞིིར་བཟུང་རྩིིས་རྒྱག།
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按行业惯例 ལས་རིགས་ཀྱིི་རྒྱུན་སྲོོལ་གཞིིར་བཟུང་།

案据（议案） གྲོས་གཞིིའི་གཞིི་འཛིིན་ས།

案由（议案） གྲོས་གཞིིའི་རྒྱུ་མཚན།

奥林匹克圣火 ཨོོ་ལིམ་ཕིིག་མ་ེཕུདེ།

奥密克戎（Omicron） ཨོོ་སྨི་ཁ་ེརོན།

奥运场馆 ཨོོ་རྩིལ་འགྲན་ར། ཨོོ་ལིམ་ཕིིག་ལུས་རྩིལ་འགྲན་

ར།

奥运五环 ཨོོ་རྩིལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱིི་ཨོ་ལོང་ལྔ་སྦྲེལེ།

B

拔节孕穗期 ལོ་ཏོོག་སྙེ་ེམ་གཏོོང་དུས། 

拔梢杆 རྩི་སྦོོམ་གློོག་ཤིིང་།

霸凌（贸易） བཙན་བརྙིས། 

白细胞减少 ཁྲག་རིལ་དེཀར་པོོ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

百度 འབལེ་འདུ།

百家讲坛 མཁས་མང་འཆདེ་སྟེགེས།

百年一遇（洪水等） （ཆུ་ལོག་སོགས་）ལོ་བརྒྱ་གཅེིག་ཐོན།

版本 པོར་གཞིི།

版次 པོར་གཞིི་སྒྲིིག་ཐངེས། པོར་ཐངེས།

版记 པོར་ཐོ།

版面 པོར་ངོས།

版权 པོར་དེབང་།

版式设计 པོར་གཞིི་ཇུས་འགོདེ།
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版税 པོར་ཁྲལ།

版样 པོར་དེཔོ།ེ

半年刊 ལོ་ཕྱེདེེ་དུས་དེབེ།

半月刊 ཟླ་ཕྱེེདེ་དུས་དེབེ།

绑定 མགོ་སྦྲེལེ།

榜眼 བདེམས་ཟླ། ཨོང་གཉིིས་པོ། 

包机撤侨 གནམ་གྲུ་གློས་ནས་ཕྱེིར་སྡོོདེ་རང་མི་བསུ་བ།

包税 དེཔྱ་ཁྲལ་འགན་གཙང་།

包销 ཚོང་སྒྱུར་འགན་གཙང་།

保安线 བདེ་ེའཇགས་སྲུང་ཐག།

保本 མ་རྩི་འགན་ལནེ།

保本点 མ་གནས་སྲུང་གཞིི།

保单 འགན་འཛིིན།

保供稳价 མཁོ་འདེོན་འགན་ལནེ་དེང་རིན་གོང་བརྟན་

པོོ།

保护伞 སྲུང་གདུགས།  རྒྱབ་རྩི།

保护压板 སྲུང་སྒོ།

保留价 མ་གོང་། མ་ཐང་།

保鲜剂 སོས་རྩིི། སོས་ཉིར་སྨན་རྩིི།

保障黄河长治久安 རྨ་ཆུ་རྒྱུན་བཅེོས་བདེ་ེའཁོདེ་ཐུབ་པོའི་འགན་

ལནེ།
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保障性租赁住房 འགན་སྲུང་རང་བཞིིན་གྱིི་བོགས་གཏོོང་སྡོོདེ་

ཁང་།

报酬递减率 ཐོབ་ཆ་རིམ་གཅེོག་བྱེེདེ་ཚདེ། ཐོབ་ཆ་རིམ་པོར་

གཅེོག་ཚདེ།

报废 རྙིིང་དེོར། མཁོ་མདེེ་དུ་གཏོོང་བ།

报复关税 འཁོན་ལན་སྒོོ་ཁྲལ།

报复性关税税率 འཁོན་ལན་རང་བཞིིན་གྱིི་འགག་སྒོོའི་ཁྲལ་

ཚདེ།

报复性关税税则 འཁོན་ལན་རང་བཞིིན་གྱིི་འགག་སྒོོའི་ཁྲལ་

སྲོོལ།

报价关税 རིན་ཕིབ་སྒོོ་ཁྲལ།

报税值 དེཔྱ་ཁྲལ་དེཔོོདེ་གྲངས།

抱杆 འགྱིོགས་ཤིིང་།

抱杆脱帽绳 འགྱིོགས་ཤིིང་གི་ཞྭ་ཐག།

爆棚 སྐེདེ་གྲགས་ཆོདེ་པོ། འཛིག་འཛིག་ཁེངས་པོ། 

བྱུར་ཁངེས།

北交所 པོ་ེཅེིང་འཛིིན་ལོར་ཉིོ་ཚོང་ཁང་།

北欧两项 ཡོོ་རོབ་བྱེང་མའི་རྣམ་གྲངས་གཉིིས།

备案 ཐོ་བཀོདེ། སྙེན་དེཔོོདེ།

备查 གྲབས་བཤིརེ། བཤིརེ་གྲབས།

备抵法 གུན་ཚབ་འཇོག་ཐབས། གུན་གསབ་གྲབས་

ཐབས།

备抵折旧 རྙིིང་ཕིབ་ཚབ་འཇོག།
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备付税款 གྲབས་སྤྲོོདེ་ཁྲལ་དེངུལ།

背带式安全带 ལུས་བཅེིངས་སྲུང་ཐག།

背楔 རྩིབ། པོགས་སྐྱིི།

倍率 ལྡབ་ཚདེ།

被查封账户 སྒོོ་རྒྱ་བཏོབ་པོའི་རྩིིས་ཐོ།

被抽税 འཐནེ་ཁྲལ།

被动太阳房 ཤིལེ་ཁང་།

被羁押者 བཀག་སྐྱིིལ་བྱེ་ཡུལ།

奔奔族 བྲེལེ་རྒྱུག་པོའི་རིགས།

本量利分析 མ་འབོར་ཁ་ེགསུམ་གྱིི་དེབྱེ་ེཞིིབ།

本票 མ་འཛིིན།

本期计税所得额 ཐངེས་འདེིའི་ཁྲལ་རྩིིས་ཐོབ་གྲངས།

本期盈余 ཐངེས་འདེིའི་ཁ་ེའབབ།

本身税收优惠 ཁྲལ་འབབ་དེ་ེཉིིདེ་ཀིྱི་གཟིིགས་སྐྱིོང་།

本土性 རང་ཡུལ་རང་བཞིིན།

泵车 ཕུམ་འཁོར།

泵送 ཕུམ་འདྲེནེ།

鼻塞 སྣ་འགག་པོ།

比较损益表 ཁ་ེགྱིོང་བསྡུར་ཁྲ།

比率差异 བསྡུར་ཚདེ་དེབྱེ་ེཁྱདེ།

闭锁装置 བཀག་ཆས།
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避雷器 ཐོག་ལནེ་ཡོོ་ཆས།

避税 ཁྲལ་གཡོོལ།

边际量 མཐའ་འབོར།

边际税率 མུ་མཚམས་ཁྲལ་ཚདེ།

边相值 ཟུར་སྐུདེ་ཐོབ་གྲངས།

边销茶       མཐའ་ཁུལ་འཚོང་ཇ།

编报机关 བཟིོ་འབུལ་ལས་ཁུངས།

编后语 མཇུག་བསྡུའི་གཏོམ།

编排 སྒྲིིག་འགོདེ།

编前语 སྔོོན་འགྲོའི་གཏོམ།

编委会 རྩིོམ་སྒྲིིག་ཨུ་ལྷན།

编写 རྩིོམ་འབྲེི།

编者按 རྩིོམ་སྒྲིིག་པོའི་བསྒྲིགས་མཆན།

编者说明 རྩིོམ་སྒྲིིག་པོའི་གསལ་བཤིདེ།

编者语 རྩིོམ་སྒྲིིག་པོའི་གཏོམ།

编制分录 ཡོན་ལག་རྩིིས་ཁྲ་བཟིོ་བ།

编制委员会办公室 སྒྲིིག་གཞིི་ཨུ་ལྷན་གཞུང་ལས་ཁང་།

编著 སྒྲིིག་རྩིོམ།

编纂 སྡུདེ་སྒྲིིག།

变电站 གློོག་སྒྱུར་ས་ཚུགས།

变动所得 འགྱུར་བྱུང་འབབ་ཁྲལ།
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变幅 གདེལ་རྒྱ་བསྒྱུར་བ། གདེལ་སྒྱུར།

变更注销 བརྗེ་ེབསྒྱུར་ཐོ་བསུབ།

变局 དུས་འགྱུར།

变送器 སྒྱུར་གཏོོང་འཕྲུལ་ཆས།

变现账户 དེངུལ་བསྒྱུར་རྩིིས་ཁྲ། དེངུལ་སྨར་ལ་བསྒྱུར་

བའི་རྩིིས་ཁྲ།

变相赌博 རྣམ་སྒྱུར་རྒྱན་འགྱིེདེ།

变相摊派 མིང་སྒྱུར་ལབེ་དེཀྲིིས།

变压器 གློོག་སྒྱུར་ཆས།

标示牌 མཚོན་རྟགས།

标题 ཁ་བྱེང་།

彪炳史册 མཛིདེ་རྗེསེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འཁོདེ་པོ།

表计电气 འཇལ་ཆས་གློོག་ལས།

冰场 འཁྱགས་ར།

冰刀 ཤུདེ་གྲི། འཁྱགས་ཐོག་ཤུདེ་གྲི། 

冰道 འཁྱགས་ལམ།

冰墩墩 པོིང་ཏུན་ཏུན།

冰壶 འཁྱགས་ལྟིིར།

冰壶刷 འཁྱགས་ལྟིིར་འདྲེནེ་ཕྱེགས།

冰屏 གསལ་རིག་བརྙིན་ཤིལེ།

冰球 འཁྱགས་ཐོག་སྤོོ་ལོ།

冰上舞蹈 འཁྱགས་བྲེོ། དེར་བྲེོ།
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冰丝带（国家速滑

馆）

དེར་ཆིངས་མ།（རྒྱལ་ཁབ་མྱུར་བགྲོདེ་

འཁྱགས་ཤུདེ་ཁང་།）

冰鞋 འཁྱགས་ལྷམ། དེར་ལྷམ།

并联补偿 གཤིིབ་སྦྲེལེ་ཁ་གསབ།

并网点 གློོག་དྲྭྭ་སྦྲེལེ་མཚམས།

病毒变异 ནདེ་དུག་ངོ་འགྱུར།

病毒分离 ནདེ་དུག་དེབྱེ་ེཕྲལ།

病毒蔓延 ནདེ་དུག་མཆདེེ་པོ། ནདེ་དུག་ཁྱབ་པོ།

病毒突变 ནདེ་དུག་ཐོལ་འགྱུར།

病毒携带者 ནདེ་དུག་ཡོོདེ་མཁན།

病毒性肺炎 ནདེ་དུག་གློོ་ཚདེ།

病理 ནདེ་ལུགས།

病原 ནདེ་རྒྱུ། ནདེ་རྐྱེནེ།

病原体 ནདེ་ཀིྱི་གཞིི་རྐྱེནེ། ནདེ་ཀིྱི་འབྱུང་རྩི།

补强管 རྒྱབ་སྣོན་སྦུ་གུ།

补植 གསབ་འཛུགས།

哺乳动物 འོ་འཐུང་སྲོོག་ཆགས།

C

不明原因肺炎 ནདེ་རྐྱེནེ་མི་གསལ་བའི་གློོ་ཚདེ།

踩线生 སྐེ་ེཟིིན་སློོབ་མ།（རྒྱུགས་ཚདེ་ཏོག་ཏོག་ལོན་

པོའི་སློོབ་མ།）

踩线团 ལམ་ཞིིབ་ཚོགས་པོ།
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菜单键 འདེམེས་མཐབེ།

参考价 དེཔྱདེ་ཐང་། （དེཔྱདེ་གཞིིའི་རིན་གོང་།）

参考文献 དེཔྱདེ་གཞིིའི་ཡོིག་ཆ།

仓单质押 མཛིོདེ་ཐོ་གཏོངེ་འཇོག། མཛིོདེ་ཐོ་གཏོའ་

འཇོག།

仓囤出库 བཀར་འཇུག་ཕྱེིར་འདེོན།

藏易通 བོདེ་ལྗོོངས་ཤིར་བགྲོདེ།

操作盘 བཀོལ་སྡོརེ། བཀོལ་སྟེགེས།

操作票 བཀོལ་སྤྱོོདེ་སྤོ་ས།ེ བཀོལ་སྤྱོོདེ་འཛིིན་ཤིོག།

侧记 ཟུར་བྲེིས།

测量极性 སྣ་ེགཤིིས་འཇལ་བ། གློོག་གཤིིས་འཇལ་བ།

策划 ཇུས་འགོདེ།

叉车 ཁ་དེབྲེག་མོ་ཊ། དེབྲེག་འཁོར།

叉杆 འཕྲདེེ་རྒྱུག། དེབྲེག་རྒྱུག།

插花安置 བར་བཅུག་བཀོདེ་སྒྲིིག།

插接 འཛུགས་མཐུདེ།

插图 བར་བཅུག་རི་མོ། བར་འཇུག་རི་མོ།

插销 ཨོ་ཤིིང་། འདེན་བུ། འཛུགས་རྟནེ།

插页 བར་བཅུག་ཤིོག་ལྷ།ེ བར་ཤིོག།

插值法 འཇུག་ཐང་བྱེ་ཐབས།

插座 གློོག་འཛུགས། བསྒོར་ཁུང་།

汊道 གྲམ་ཤུར། 
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差额推荐 འཁྲོལ་ཡོོདེ་འོས་སྦྱོོར།

拆放同业 ལས་མཚུངས་འཕྲལ་གཏོོང་།

拆零药品 སྨན་སིལ་མ།

产品大类（产品线） ཐོན་རྫས་ཆ་ེརིགས།

产品子类 ཐོན་རྫས་ཆུང་རིགས།

铲刀 སྦྱོག་ཐུར། ཆ་ེབརྐོོས།

铲斗 འབོ་ཁྱམེ།

常务副主编 རྒྱུན་ལས་གཙོ་སྒྲིིག་གཞིོན་པོ།

场上交售 ཁྲོམ་ཐོག་ཉིོ་ཚོང་།

场下交售 ཁྲོམ་ཕྱེིའི་ཉིོ་ཚོང་།

抄税 ཁྲལ་བཤུས། ཚོང་ཁྲལ་ཐོ་བཤུས།

超单笔联动限额 ཐངེས་རེའི་མཉིམ་རྩིིས་གྲངས་བཅེདེ་བརྒལ་བ།

超级传播者 འགོས་ཁྱབ་ཤུགས་ཆ་ེབཟིོ་མཁན།

超级大回转 རིམ་འདེས་གུག་གཅུས་ཆེན་པོོ།

超级稻 རིམ་འདེས་ཆུ་འབྲེས།

超一流 རྩི་ེཕུདེ།

潮汐车道 སྐེབས་སྒྱུར་འཁོར་ལམ།

车霸 འཁོར་གཤིེདེ།

彻底煮熟 ཚོས་པོོ་བཙོ་བ།

尘肺 གློོ་བའི་རྡུལ་ནདེ།

沉浸式 དེབྱེིངས་ཞུགས་རྣམ་པོ།
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沉箱 རྨང་སྒོམ། ལྡིང་སྒོམ།

陈列馆 སྒྲིིག་གཤིོམ་ཁང་།

成本流出 མ་གནས་ཕྱེི་འགྱུར།

成本流入 མ་གནས་ནང་འགྱུར།

成本流转假设 མ་གནས་བརྒྱུདེ་བཤུག་ཚོདེ་དེཔོག།

成交价 འགྲིག་གོང་། ཚོང་འགྲིག་རིན་གོང་།

成熟区 （ལོ་ཏོོག་སོགས་）སྨིན་མཚམས།

成图 གྲུབ་རིས།

成土母岩 བྲེག་ས།

成型轴 དེབྱེིབས་གྲུབ་འཁོར་མདེའ།

成组直流电阻 ཚོགས་སྒྲིིལ་ཐདེ་རྒྱུགས་གློོག་གཟིན།

承力杆 འདེགེས་རྒྱུག།

承托绳 འདེགེས་ཐག།

惩罚性赔偿 ཆདེ་གཅེོདེ་རང་བཞིིན་གྱིི་གུན་གསབ།

持股 མ་རྐོང་འཛིིན་པོ།

齿口扳 སོ་སྐེམ།

冲减 འཕྲི་འཐབ། ཁ་འཐབ་བཏོང་ནས་འཕྲི་བ།

冲销 ཁ་འཐབ་གཏོོང་བ།

冲压钢 བཙིར་ལྕགས།

充电柱 གློོག་ཀ།

充气变压器 རླུང་འགངེས་གློོག་སྒྱུར་ཡོོ་ཆས།
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充油断路器（开关） སྣུམ་འགངེས་གློོག་སྒོོ།

抽资 མ་དེངུལ་འཐནེ་པོ།

丑化 དེམའ་འཇོག་བྱེེདེ་པོ། དེམའ་འབབེས་པོ།  

出版 དེཔོ་ེསྐྲུན།

出彩 ཁྲོམ་ཐོག་ཆོདེ་པོ། ཁྲག་རྫུས་དེོན་པོ། སྔོོ་ལོ་

འཕྱེར་བ།

出现症状 ནདེ་རྟགས་ཐོན་པོ།

出线线路侧 གློོག་སྐུདེ་དེོན་སའི་ཕྱེོགས་ཀིྱི་གློོག་ཁུངས།

初版 པོར་གཞིི་ཐོག་མ།

初审 སྔོ་ཞུས།

除权 ཁ་ེབཅེདེ། ཁ་ེདེབང་བཀག་བཅེདེ།

除息日 སྐྱིདེེ་བཅེདེ་ཉིིན་མོ།

除锈机 བཙའ་སལེ་འཕྲུལ་ཆས།  བཙའ་ཕྱེག་འཕྲུལ་

ཆས།

处理“黑财产” “ནག་འབྲེལེ་རྒྱུ་ནོར་”ཐག་གཅེོདེ།

处置状态 སྒྲིིག་གཅེོདེ་གནས་སྟེངས།

触电 གློོག་ཁྱུདེ་པོ།

触电急救 གློོག་ཁྱུདེ་མྱུར་སྐྱིོབ།

触发源 རྐྱེནེ་རྩི།

穿山甲 ཁྲོན་ཧྲན་ཅཱ།

传播方式 འགོས་སྟེངས།

传动装置 བརྒྱུདེ་སྒུལ་སྒྲིིག་ཆས།
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传染途径 འགོས་ལམ།

传染性 འགོས་ཁྱབ་རང་བཞིིན། འགོས་གཞིི།

串联补偿 ཕྲངེ་སྦྲེལེ་ཁ་གསབ།

串筒 བཤིོ་མདེོང་།

串用双极电闸 ཉིིས་ཆོདེ་ཆ་སྣའེི་གློོག་སྒོ།

创刊 གསར་བཏོོན་དུས་དེབེ།

垂直交叉 འཕྱེང་སྣོལ།

瓷砖 དེཀར་གཅེལ།

慈善法 དེག་ེསྒྲུབ་བཅེའ་ཁྲིམས།

磁钢 ཁབ་ལནེ་ངར་ལྕགས།

次密接者 བརྒྱུདེ་འབྲེལེ་བ།

促发剂 འགྱུར་རྩིི།

醋酸 སྐྱུར་ཆནེ། ཚུའུ་སྐྱུར།

窜改账目 རྩིིས་ཁྲ་གཡོོ་བཅེོས།

催化剂 འགྱུར་སྐུལ་སྨན་རྩིི།

催熟剂 སྨིན་རྩིི། སྨིན་འགྱུར་སྨན་རྩིི།

淬炼 ཚ་ངར་གཏོོང་བ། བཞུན་བརྡར།

村霸 གྲོང་གཤིེདེ།

存货可变现净值 བཀར་འཇུག་དེངུལ་སྒྱུར་གྱིི་ཁེ་གཙང་རིན་

ཐང་།

存货流转假定 བཀར་འཇུག་བརྒྱུདེ་བཤུག་ཚོདེ་དེཔོག།
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存货实物流动假设 བཀར་འཇུག་དེངོས་ཟིོག་འཁོར་སྐྱིོདེ་ཚོདེ་

དེཔོག།

存货周转天数加速率 བཀར་འཇུག་འཁོར་རྒྱུག་ཉིིན་གྲངས་ཉུང་དུ་

གཏོོང་ཚདེ།

锉刀 གསག་བརྡར།

D

达峰 རྩིརེ་སོན།

打卡 གཱ་ཐོ་འགོདེ་པོ།

打喷嚏 སྦྲེིདེ་པོ་རྒྱག་པོ། ཧབ་ཆི་རྒྱག་པོ། 

大班 འཛིིན་གྲྭ་ཆ་ེབ།

大风车 ཟིོ་ཆུན་རྩིདེེ་འཁོར། ཟིོ་ཆུན་འཁོར་ཆནེ། རླུང་

འཁོར།

大回转 གུག་གཅུས་ཆནེ་པོོ།

大口径 ཁ་ཞིངེ་（ཁ་རྒྱ་）ཆེ་བ། འབབ་ཆནེ།

大使级 གཞུང་ཚབ་ཆནེ་མོའི་རིམ་པོ།

大跳台 མཆོང་སྟེགེས་ཆནེ་པོོ།

大样 དེཔོ་ེཆནེ།

呆滞资本 ཁ་ེམདེེ་མ་རྩི།

代办级 ངོ་ཚབ་རིམ་པོ།

代际贫困 རྒྱུན་འཇགས་དེབུལ་པོོ།

代客结算 ངོ་ཚབ་དུས་རྩིིས།

代理招商 ཚབ་བརྟནེ་ཚོང་འགུགས།
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代收代缴 ཚབ་བསྡུ་ཚབ་འཇལ།

代位权（代位求偿

权）

ཚབ་བྱེེདེ་དེབང་ཆ།（བུན་འདེེདེ་ཚབ་བྱེེདེ།）

代位追偿款 ཚབ་འདེེདེ་དེངུལ།

代议士 གྲོས་ཚབ་པོ།

带电显示装置 གློོག་ཡོོདེ་མངོན་ཆས།

待用间隔 སྤྱོོདེ་རྒྱུའི་བར་ཐག།

怠速 སྟེོང་སྐེོར།

戴口罩 ཁ་རས་རྒྱག་པོ།

单板 ངོས་གཅེིག་མ། སྲོབ་པོང་།

单板滑雪 ཡོ་པོང་གངས་ཤུདེ།

单发性能 རྐྱེང་ནུས།

单极 རྐྱེང་སྣ།ེ

单人滑 རྐྱེང་ཤུདེ།

单位作业 རྐྱེང་ཚན་ལས་སྒྲུབ།

单相 ཕིོ་གློོག། སྐུདེ་ཚན་རྐྱེང་པོ།

单一披露制 སྣ་གཅེིག་ཁྱབ་བསྒྲིགས་ལམ་ལུགས།

单元 རྐྱེང་ཚན། ཚན་པོ།

弹幕 ཧོབ་ཐོན་བརྙིན་ཡོིག།

弹性预算 བབ་བསྟུན་སྔོོན་རྩིིས།

挡板 བཀག་པོང་།

挡脚板 སྐྱིོར་པོང་།
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挡铁轴 ལྕགས་འགོག་འཁོར་མདེའ།

党的喉舌 ཏོང་གི་མགྲིན་ཚབ་པོ།

党心所系 ཏོང་སམེས་སྒྲིིལ་ས། ཏོང་སམེས་འཁྲི་ས། 

档距 བར་ཁདེ།

刀把子 གྲི་ཡུ། གྲི་ཡུ་འཛིིན་དེབང་།

刀法 གྲི་རྩིལ། གཏུབ་རྩིལ།

刀刃向内的勇气 གྲི་དེངོ་རང་གཏོདེ་ཀྱིི་བློོ་སྟེོབས།

刀闸（闸刀） འབུདེ་སྒོ།

导地线 ས་འོག་ཁྲིདེ་སྐུདེ། ས་འོག་འདྲེནེ་སྐུདེ།

导轨 འདྲེནེ་ལམ།

导轨系统 ཤུར་ལམ་རྒྱུདེ་ཁོངས། འདྲེནེ་ལམ་རྒྱུདེ་ཁོངས།

导体 གློོག་འདྲེནེ་དེངོས་པོོ།

导线（电线） གློོག་སྐུདེ།

导向轮 ཕྱེོགས་སྒྱུར་འཁོར་ལོ།

导引线 འདྲེནེ་ཐག།

导语 འདྲེནེ་ཚིག།

倒负荷 ཐགེ་ཚདེ་བརྗེ་ེབ།

倒滑前空翻两周转体

1440度

རྒྱབ་ཤུདེ་མདུན་རྟིང་གཉིིས་སློོག་དེང་ལུས་

བསྐེོར་ཏུའུ་༡༤༤༠ཡོི་སྟེངས་སྟེབས།

倒落式人字抱杆 ཨོོམ་འཛུགས་འགྱིོགས་ཤིིང་།

倒轧数 ལུགས་ལྡོག་རྩིིས་གྲངས།

倒闸 སྒོ་སྒྱུར་བ།
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倒闸操作 སྒོ་སྒྱུར་བཀོལ་སྤྱོོདེ།

盗版 བརྐུས་པོར། རྫུས་པོར།

德尔塔 ཏོརེ་ཐཱ།

地电位 ས་ངོས་གློོག་གནས།

地脚螺栓 ས་འཛུགས་གཅུས་གཟིརེ།

地狼仓 ས་སྤྱོང་མཛིོདེ་ཁང་།

地锚 འཛུགས་ཕུར།

地缘关系 ས་རྒྱུདེ་འབྲེལེ་བ།

地源热泵 ས་དྲེོདེ་འཐནེ་ཕུམ།

地址 ས་གནས།

登高板 འཛིགེས་པོང་།

等电位 འདྲེ་མཚུངས་གློོག་གནས།

等级性考试 གནས་རིམ་རྒྱུགས་ལནེ།

瞪羚率 མཆོང་འཕིལེ་བསྡུར་ཚདེ།

瞪羚企业 གཙོདེ་མཆོང་ཁ་ེལས། མཆོང་འཕིལེ་ཁ་ེལས།

低空旅游 དེམའ་འཕུར་ཡུལ་སྐེོར།

低压（电） དེམའ་གནོན་（གློོག།）

低氧血症 དེབྱེང་ཉུང་ཁྲག་ནདེ།

低值 ནུས་དེམའ།

抵边作用 མཐའ་སྡོོདེ་ནུས་པོ། 

底纹 གཞིི་རིས།（གཞིི་གདེན་རི་མོ།）
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第几期（期刊） འདེོན་ཐངེས།

点焊机 སྣ་ེགཏུག་ཚ་ལ།

点评 ཟུར་དེཔྱདེ།

电e宝 གློོག་རིན་སྤྲོོདེ་འབོ།

电表 གློོག་གི་ཆུ་ཚོདེ།

电磁 གློོག་ངར།

电焊机 གློོག་ཚལ་རྒྱག་ཆས།

电弧 གློོག་གཞུ། གློོག་འགྱུ།

电话门事件 ཁ་པོར་ཛིོར་རྐྱེནེ།

电极 གློོག་སྣ།ེ

电解液 གློོག་ཞུན།

电抗器（电感器） གློོག་ཚོར་ཡོོ་ཆས།

电缆分支箱 གློོག་ཐག་བགོས་སྒོམ།

电缆孔洞 གློོག་ཐག་རྒྱུ་ཁུང་།

电缆盘 གློོག་ཐག་སྒྲིིལ་སྒོ།

电缆线路 གློོག་ཐག་སྐུདེ་ལམ།

电烙铁 གློོག་ཚལ་རྒྱག་བྱེེདེ།

电力 གློོག་ཤུགས།

电流 གློོག་རྒྱུན།

电流互感器 གློོག་རྒྱུན་ལྟིོས་སྒྱུར་ཡོོ་ཆས།

电流脉冲波 གློོག་རྒྱུན་རླབས་ཚདེ།
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电能 གློོག་ནུས།

电平 གློོག་སྙེོམས།

电气 གློོག་ལས།

电气联锁 གློོག་ལས་མཉིམ་སྒྲིོག།

电器 གློོག་ཆས།

电容器 གློོག་སྣོདེ།

电容型验电器 གློོག་སྣོདེ་གཟུགས་ཀྱིི་གློོག་དེཔྱདེ་ཆས།

电位（电势） གློོག་གནས།

电线路 གློོག་ཕྲན་སྐུདེ་ལམ།

电压 གློོག་གནོན།

电源 གློོག་ཁུངས།

电召服务 འཁོར་འབོདེ་ཁ་པོར་ཞིབས་ཞུ།

电子版 གློོག་རྡུལ་པོར་གཞིི།

电子空气净化口罩 གློོག་རྡུལ་རླུང་གཙང་ཁ་རས།

电子信箱 གློོག་རྡུལ་ཡོིག་སྒོམ།

电子邮件 གློོག་རྡུལ་སྦྲེག་ཡོིག།

电子邮箱 གློོག་རྡུལ་སྦྲེག་སྒོམ།

电阻 གློོག་གཟིན།

垫播（垫片） གྲབས་འཇུག།

吊臂 འདེགེས་དེཔུང་།

吊车 འདེགེས་འཁོར། ལྗོིདེ་འདེགེས་འཕྲུལ་འཁོར།
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吊顶 གནམ་གཅེལ།

吊杆 འདེགེས་རྒྱུག།

吊高胃口 ལྟིོགས་སློ་སློོང་བ། དེང་ག་སློོང་བ།

吊钩 ཤི་འཛིིན། འདེགེས་ལུང་།

吊罐 འདེགེས་གཞིོང་།

吊环 དེཔྱང་ལོང་།

吊篮 འདེགེས་སྒྲིོམ།

吊笼 འདེགེས་སྣོདེ།

吊索具 འདེགེས་བྱེེདེ་འཕྱེང་འཕྲུལ།

吊物孔 འདྲེནེ་སྒོོ།

吊罩（芯） དེཔྱང་ཁབེས།

吊装 འདེགེས་སྒྲིིག།

调查取证 བརྟག་དེཔྱདེ་དེཔོང་ལནེ། 

调度控制中心 བསྐེོང་འཐནེ་ཚོདེ་འཛིིན་ལྟི་ེགནས།

调直机 འདྲེོངས་སྲོོང་ཆས།

丁字坝 གཟིརེ་རགས། གཟིརེ་དེབྱེིབས་ཆུ་རགས།

顶衬 ཞྭ་འཚང་།

顶杆 འགྱིོགས་ཀ

顶格处罚 ཆདེ་པོ་ནན་གཅེོདེ། ཆདེ་པོ་ཆ་ེཤིོས་གཅེོདེ་པོ།

顶推 འདེགེས་འབུདེ།

定点医院 དེམིགས་བཙུགས་སྨན་ཁང་།
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定稿 མཐའ་ཟིིན་གཏོན་འཁལེ།

定价(名词) རིན་གོང་།

定金 འགྱུར་རྟནེ།

定向天线 ཕྱེོགས་ངསེ་གནམ་སྐུདེ།

定增（定向增发） དེམིགས་འཛུགས་འཕིར་འགྲམེས། 

定值 གཏོན་འཁལེ་ཐོབ་འབྲེས།

定子 འཁོར་རྟནེ།

冬季两项 དེགུན་རྩིདེེ་རྣམ་གྲངས་གཉིིས།

动触头 འགུལ་མཐུདེ།

动负荷 འགུལ་ལྡན་ཐགེ་ཚདེ།

动能车 ནུས་སྒུལ་རླངས་འཁོར།

动态评估 འགུལ་རྣམ་དེཔྱདེ་དེཔོོག།

动态清零 འགུལ་རྣམ་གཙང་སལེ།

动物源 འགོ་ཁུངས་སྲོོག་ཆགས།

动帧 འགུལ་ལྷ།ེ

动作电流 ཟུར་བཀག་གློོག་རྒྱུན།

都市圈 གྲོང་ཚོམས།

斗臂车 གཞིོང་འཁོར།

斗车 མི་དྲུདེ་ཐརེ་ཀ།

端点 སྣ་ེམོ།

短道速滑 རྒྱུག་ཐུང་མྱུར་ཤུདེ།
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短接 མཐུདེ་ལོག།

短接设备 མཐུདེ་ལོག་སྒྲིིག་ཆས།

短接线（片） མཐུདེ་ལོག་རྒྱག་སྐུདེ།（སྒོ།）

短路电流 གློོག་འཐབ་གློོག་རྒྱུན།

短评 དེཔྱདེ་ཐུང་། དེཔྱདེ་གཏོམ་ཐུང་ངུ་།

“短实新”文风 “བསྡུས་དེངོས་གསར་གསུམ་”གྱིི་རྩིོམ་སྲོོལ།

短消息 འཕྲིན་གསར་ཐུང་ངུ་།

短信验证码 འཕྲིན་ཐུང་བཤིརེ་རྟགས།

断开点 བཅེདེ་མཚམས།

断路器 གློོག་རྒྱུན་བཀག་ཆས། རང་འགུལ་བསདེ་སྤོར།

断面图 བཤིགས་ངོས་ཁོག་རིས།

对地绝缘 ས་ངོས་གློོག་འགོག།

对焊机 གློོག་རྒྱུན་ཚ་ལ།

对价 བལྟིོས་ཐང་།

对抗政策 འགོག་རྒོལ་སྲོིདེ་ཇུས། སྲོིདེ་ཇུས་ལ་འགོག་རྒོལ་

བྱེདེེ་པོ།

囤积食物 བཟིའ་བཅེའ་གསོག་སྐྱིིལ།

多股软铜线 ཟིངས་སྐུདེ་མཉིནེ་པོོ་མང་པོོ།

多肉植物 རྩིི་ཤིིང་ཤི་ཅེན།

E

额定（功率） ཚདེ་གྲངས་བཟིོ་བ། ཚདེ་གྲངས།

恶心想吐 ཞི་ེམརེ་སྐྱུག་ལངས།
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遏制疫情蔓延 ནདེ་ཡོམས་འགོས་ཁྱབ་མི་འགྲོ་བ་བྱེེདེ་པོ།

二次回路 ལྡོག་གློོག་གཉིིས་པོ།

二次系统 རྒྱུདེ་ཁོངས་གཉིིས་པོ།

二代病例 འགོས་རིམ་གཉིིས་པོའི་ནདེ་དེཔོ།ེ

F

发病率 ནདེ་ཕིོག་ཚདེ།

发电厂 གློོག་ཁང་།

发挥性题目 བློོ་རྩིལ་འདེོན་པོའི་འདྲེི་གཞིི།

发排 པོར་འདེོན།

发泡 ལྦུ་སྐྱིེདེ།

发热 ཚ་བ་རྒྱས་པོ།

发热病人 ཚ་རྒྱས་ནདེ་པོ།

发热门诊 ཚ་རྒྱས་སྒོོ་བསྟེནེ་སྨན་ཁང་།

发声亮剑 ཀི་སྒྲིོག་གྲི་འཕྱེར། ཁ་གསངས་གདེོང་ལནེ།

发贴 སྦྱོར་སྤོལེ།

发行 འགྲམེས་སྤོལེ།

发展权 གོང་འཕིལེ་གཏོོང་དེབང་།

阀 སྟེམེ།

阀塔 སྟེམེ་ལྕོག།

阀厅 སྟེམེ་ཁང་།

法商 ཁྲིམས་རྩིལ། ཁྲིམས་དེང་བསྟུན་རྩིལ།
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翻斗车 བྱེ་ེགཞིོང་མོ་ཊ། གཞིོང་འཁོར།

凡尔赛 ཝར་ས།ེ

反弹回潮 བསྐྱིར་ལོག་ཐབེས་པོ། རང་ལོག་ཐབེས་པོ།

反光标识 ལྡོག་འོདེ་མཚོན་རྟགས།

反诈 བསླུ་འགོག།

方舱(医院) སྒྲིོམ་ཚང་(སྨན་ཁང་།)

防毒面具 དུག་འགོག་གདེོང་ཁབེས།

防护服 སྲུང་གོས། འགོག་སྲུང་གྱིོན་ཆས།

防护用品 སྲུང་ཆས། སྲུང་རྫས།

防控网 འགོག་ཟིོན་དྲེ་རྒྱ།

防疫精神 རིམས་འགོག་སྙེིང་སྟེོབས།

防震圈 རྩིབ་ལོང་།

放线架 གློོག་སྐུདེ་གློོདེ་སྒོ།

飞车 འཕུར་འཁོར།

飞沫传播 མཆིལ་ཟིགེས་འགོས་ཁྱབ།

非核心期刊 དུས་དེབེ་དེཀྱུས་མ།

非开挖施工 སྦུག་བྲུས་ཨོར་ལས།

非可行权条件 དེབང་ཆ་སྤྱོོདེ་དེབང་མདེེ་པོའི་ཆ་རྐྱེནེ།

非正式刊物 དེངོས་གཞིི་མིན་པོའི་དུས་དེབེ།

扉页 མདུན་ཤིོག་ནང་མ།

肺脓肿 གློོ་བ་རྣག་སྐྲངས།
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分保 ཁག་བགོས་འགན་བཅེོལ། འགན་བཅེོལ་ཁག་

བགོས།

分标题 ནང་གསསེ་ཁ་བྱེང་།

分布式电源相 ལོགས་དེབྱེེའི་གློོག་ཁུངས་སྐུདེ་ཚན།

分次投料 རིམ་དེབྱེ་ེརྒྱུ་འཇོག།

分调裁审 དེབྱེ་ེའདུམ་ཁྲུན་ཞིིབ་བཞིི།

分栏填写 སྡོ་ེཚན་ལོགས་འགོདེ།

分流器 གློོག་རྒྱུན་དེབྱེ་ེཆས།

分权 ཁ་ེབགོས། ཁ་ེདེབང་ཆ་བགོས།

分生区 གྱིསེ་མཚམས།

分摊 ཆ་གསསེ།

分享主页 མཉིམ་སྤྱོོདེ་གཙོ་ངོས།

分支线 སྐུདེ་ལག།

粉领 གོང་ཟིིང་མ། གོང་པོབ་ཟིིང་སྐྱི་མ།

风锤 རླུང་ཐོར།

风动工具 རླུང་སྒུལ་ལག་ཆ།

风镐 རླུང་འཇོར།

风枪 རླུང་མདེའ།

风钻 རླུང་གསོར།

枫桥经验 ཧྥེེངེ་ཆའོ་ཉིམས་མྱོོང་།

封板 བཅེདེ་པོང་།

封闭式电压设备 འཐུམ་གཟུགས་གློོག་གནོན་སྒྲིིག་ཆས།
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封闭式组合电气 འཐུམ་གཟུགས་སྡོབེ་སྒྲིིག་གློོག་ལས།

封城 གྲོང་རྒྱ་སྡོོམ་པོ།

封底 རྒྱབ་ཤིོག།

封面 ཁ་ཤིོག། མདུན་ཤིོག།

封面设计 ཁ་ཤིོག་ཇུས་འགོདེ། མདུན་ཤིོག་ཇུས་འགོདེ། 

封面题字 ཁ་ཤིོག་ཕྱེག་བྲེིས། མདུན་ཤིོག་ཕྱེག་བྲེིས། 

封皮 རྒྱབ་ཤི། ཕྱེི་ཐུམ།

封杀 བཀག་སྡོོམ།

烽火碉 དུ་མཁར།

蜂窝移动通信 དེམིག་ཚག་སྒུལ་འཕྲིན།

浮空艇 ལྡིང་གྲུ།

负荷 ཐགེ་ཚདེ།

负控装置 ཐགེ་ཚདེ་འཛིིན་ཆས།

负压 ལྡོག་གནོན།

负压救护车 ལྡོག་གནོན་མྱུར་སྐྱིོབ་རླངས་འཁོར།

负债 བུན་ཟུག། བུ་ལོན་ཟུག་པོ།

附加刑 ཟུར་འགལེ་ཁྲིམས་ཆདེ།

附属设备 ཞིོར་གཏོོགས་སྒྲིིག་ཆས།

附息 ཟུར་སྐྱིེདེ།

复合利用 མཉིམ་འདུས་བེདེ་སྤྱོོདེ། 

复核 བསྐྱིར་བཤིརེ།
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复审 བར་ཞུས།

副标题 ཟུར་བྱེང་།

副主编 གཙོ་སྒྲིིག་གཞིོན་པོ།

腹泻 གྲོདེ་པོ་བཤིལ་བ།

G

改签 སྒྱུར་སློོག།

杆塔 གློོག་ཤིིང་། སྒྲིོམ་ལྕོག།

敢亲真清 འགྲོགས་ཕིོདེ་འབྲེལེ་གཙང་།

感染性休克 གཉིན་ཚདེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་བརྒྱལ་བ།

感应电压 ཚོར་ཤིསེ་གློོག་གནོན།

感应技术 ཚོར་ཤིསེ་ལག་རྩིལ།

干管 སྦུ་གུ་ཨོ་མ།

干咳 སྐེམ་གློོ་རྒྱག་པོ། སྐེམ་གློོ་ལུ་བ།

干旱五个级别 ཐན་པོའི་རིམ་པོ་ལྔ།

干垃圾 གདེ་སྙེིགས་སྐེམ་པོོ།

干式电抗器 རང་སྐེམ་གློོག་ཚོར་ཡོོ་ཆས།

钢架雪车 ལྕགས་སྒྲིོམ་གངས་འཁོར།

钢绞线 སྒྲིིམ་སྒྲིིལ་གློོག་སྐུདེ།

钢卷尺（尺子） ལྕགས་ཀྱིི་སྒྲིིལ་ཁྲ།ེ

钢丝绳 ལྕགས་སྐུདེ།

钢丝刷 ལྕགས་ཟི།ེ
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港督 ཀང་སྤྱོི།

杠精 དེགག་རྐྱེལ།

高分十号卫星 ཕྲ་གསལ་སྲུང་སྐེར་བཅུ་པོ།

高光时刻 འོདེ་བཀྲིག་ཆ་ེདུས།

高架车 མཐོ་སྒྲིོམ་མོ་ཊ། མཐོ་སྒྲིོམ་རླངས་འཁོར།

高龄老人 རྒན་རྒོན། 

高频快开型 མྱུར་བསྟུདེ་མྱུར་འབྱེེདེ་རྣམ་པོ།

高山滑雪 རི་མཐོའི་གངས་ཤུདེ།

高山速降 གངས་རི་མྱུར་འབབ།

高效价 ནུས་ཆནེ།

高效课堂 ནུས་ཆནེ་སློོབ་ཚན།

高压(电） མཐོ་གནོན་（གློོག།）

高压线 མཐོ་གནོན་གློོག་སྐུདེ།

搞“两面派” “མགོ་གཉིིས་མ་”དེོན་པོ།

阁僚会议 བློོན་ཆནེ་གྲོས་ཚོགས།

格构式 དྲྭྭ་མིག་གཟུགས།

格栅式 ཤིོ་སྒྲིིག་གཟུགས།

隔离开关 ལོགས་དེབྱེེའི་གློོག་སྒོོ།

隔离治疗 ལོགས་བཀར་སྨན་བཅེོས།

个人标准台 མི་རྐྱེང་ཚདེ་སྟེགེས།

个性问题 བྱེ་ེབྲེག་གི་གནདེ་དེོན།
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跟案培训 གྱིོདེ་སྦྲེལེ་སྦྱོོང་བརྡར།

跟进 རྗེསེ་སྙེགེ།

工件（制件、作件、

课件、五金件）

ལྷུ་ལག། ཡོོ་ཆས།

工频 བཟིོ་ལས་གློོག་རླབས། རྒྱུག་ཚདེ།

工频电压 གློོག་ཤུགས་རྒྱུག་ཚདེ།

工区 ལས་ཁུལ། ལས་ཡུལ།

工作盘 ལས་སྡོརེ།

工作票 ལས་ཀའི་སྤོ་ས།ེ

公称直径 ཚདེ་ལྡན་ཚངས་ཐིག།

公开刊物 ཡོོངས་བསྒྲིགས་དུས་དེབེ།

公使级 གཞུང་ཚབ་རིམ་པོ།

公示 ཡོོངས་བསྒྲིགས།

公司分立 ཀུང་སི་ཟུར་འཛུགས།

公允价值 དྲེང་སྙེོམས་རིན་ཐང་།

共和国勋章 སྤྱོི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིྱི་གཟིངེས་རྟགས།

共容性 སྤྱོི་བསྟུན་རང་བཞིིན།

共性问题 སྤྱོི་ཁྱབ་ཀྱིི་གནདེ་དེོན།

枸缘酸 ལམེ་སྐྱུར།

构架 སྒྲིོམ་བཀྱིག།

构件 ལྷུ་ལག།

估值 ཚོདེ་གོང་།
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箍筋 བསྡོམ་སྐུདེ།

股份稀释 མ་རྐོང་ཉུང་གཏོོང་།

固体绝缘 མཁྲགེས་གཟུགས་གློོག་འགོག།

顾问 བློོ་འདེོན་པོ།

挂号取药 ཨོང་བཀག་སྨན་ལནེ།

关闭景点 གནས་ལྗོོངས་སྒོོ་རྒྱག་པོ།

关键词 གནདེ་ཚིག།

观赏性 ལྟི་རོལ་རང་བཞིིན།

官宣 གཞུང་བསྒྲིགས།

官样文章 དེཔོོན་གཏོམ་རྩིོམ་ཡོིག། ཚིག་སྐེམ་རྩིོམ་ཡོིག།

官砦（寨） དེམག་སྒོར། དེཔོོན་མཁར།

管治 དེོ་དེམ་བཅེོས་སྐྱིོང་།

光纤 འོདེ་ཁྲིདེ་ཚི་སྐུདེ།

光纤回路 འོདེ་སྐུདེ་ལྡོག་ལམ།

规程 གཏོན་འབབེས་བརྒྱུདེ་རིམ། གཏོན་རིམ།

规制 སྒྲིིག་འདེོམས།

硅谷 སྭེལེ་རོང་།

硅胶滚筒 སྭེལེ་སྤྱོིན་རྒྱུག་འགྲིལ།

轨道车 ལྕགས་ལམ་མོ་ཊ།

柜式配电设备 སྒོམ་གཟུགས་གློོག་བགོས་སྒྲིིག་ཆས།

滚动预算 རྒྱུན་བསྐེོར་སྔོོན་རྩིིས།
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滚筒 སྒྲིིལ་ཆས། ལྟིབེས་སྒྲིིལ།

国际奥林匹克委员会 རྒྱལ་སྤྱོིའི་ཨོོ་ལིམ་ཕིིག་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཁང་།

国际标准刊号 རྒྱལ་སྤྱོིའི་ཚདེ་ལྡན་དུས་དེབེ་ཨོང་རྟགས།

国际公理 རྒྱལ་སྤྱོིའི་སྤྱོི་སྲོོལ།

国际关注的突发公共

卫生事件

རྒྱལ་སྤྱོིས་དེོ་སྣང་བྱེེདེ་པོའི་ཐོལ་བྱུང་སྤྱོི་པོའི་

འཕྲོདེ་བསྟེནེ་དེོན་རྐྱེནེ།

国际卫生条例 རྒྱལ་སྤྱོིའི་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་སྲོོལ་ཡོིག

国家卫生健康委员会

（国家卫健委）

རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་བདེ་ེཐང་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་

ཁང་།（རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོདེ་བདེ་ེཨུ་ལྷན།）

国家相册 རྒྱབ་ཁབ་བརྙིན་དེབེ།

国家医疗保障局（国

家医保局）

རྒྱལ་ཁབ་སྨན་བཅེོས་འགན་སྲུང་ཅུདེ།（རྒྱལ་

ཁབ་སྨན་སྲུང་ཅུདེ།）

国内订阅 རྒྱལ་ནང་མངག་ཉིོ།

国内统一刊号 རྒྱལ་ནང་གཅེིག་གྱུར་དུས་དེབེ་ཨོང་རྟགས།

国内外公开发行 རྒྱལ་ཁབ་ཕྱེི་ནང་དུ་ཡོོངས་བསྒྲིགས་འགྲམེས་

སྤོལེ།

国是 རྒྱལ་དེོན། རྒྱལ་ཇུས།

国外代号 རྒྱལ་ཕྱེིའི་ཚབ་རྟགས།

国外总发行 རྒྱལ་ཕྱེིའི་སྤྱོི་འགྲམེས།

国之大者 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དེོན་ཆནེ། 

国之重器 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་མཆོག་ནོར། 

果冻 ཤིིང་ཏོོག་ཕིིག་ཕིིག།
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过载保护器 ཐགེ་ཚདེ་སྲུང་ཆས།

过账 རྩིིས་དེཔོོདེ།

H

海量网络数据 ཕིོན་འབོར་ཆ་ེབའི་དྲེ་རྒྱའི་གཞིི་གྲངས།

海鲜市场 མཚོ་ཟིས་ཁྲོམ་ར།

含酒精洗手液 ཨོ་རག་ཉིིང་ཁུ་བསྲོསེ་པོའི་ལག་ཆུ།

函 འཕྲིན།

焊钳 ཚལ་སྐེམ།

焊枪 ཚལ་མདེའ།

焊条 ཚལ་ལྕུག།

豪装本 དེབེ་གཟིབ་བརྒྱན་མ།

合成纤维 འདྲེསེ་སྦྱོོར་ཚི་སྣ།（སྤུ་ཉིག།）

合订本 ཕྱེོགས་སྡོབེ་དུས་དེབེ། ཕྱེོགས་སྡོབེ་ཚགས་པོར།

合格性考试 ཚདེ་ལོན་རྒྱུགས་ལནེ།

合谷穴 སྐྱིོར་གོང་།

合伙人 མཉིམ་ལས་པོ།

合宪性审查 རྩི་ཁྲིམས་དེང་མཐུན་མིན་གྱིི་ཞིིབ་བཤིརེ།

和平方舟号 ཞིི་བདེེའི་གྲུ་ཆནེ་རྟགས་ཅེན།

和平积弊 ཞིི་བདེེའི་ལྷོདེ་སྐྱིོན།

河变湖 གཙང་ཆུ་མཚོ་བསྐྱིིལ།

河势 ཆུ་བབ། ཆུའི་རྒྱུག་བབ།
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核报 དེཔྱདེ་འབུལ། 

核批 དེཔྱདེ་མཆན། 

核示 བརྟག་མཆན། 

核酸检测 ཉིིང་སྐྱུར་བརྟག་དེཔྱདེ།

核相 སྐུདེ་ཚན་བཤིརེ་སྒྲིིག།

核心期刊 སྲོོག་ཤིིང་དུས་དེབེ།

黑场（信号） བརྡ་ནག།

恒爱行动 བྱེམས་སྐྱིོང་བྱེེདེ་སྒོོ།

横担 གདེང་།

哄抬价格 རིན་གོང་ཧམ་སྤོོར།

红嫂 གསར་བརྗེེའི་བུདེ་མདེེ།

红外体温测量仪 དེམར་ཕྱེིའི་ལུས་དྲེོདེ་བརྟག་ཆས།

红线图 དེམར་ཐིག་ས་བཀྲི།

红字回冲单 རྩིིས་སོང་མཚལ་ཡོིག།

鸿蒙操作系统 ཧུང་མངེ་བཀོལ་སྤྱོོདེ་རྒྱུདེ་ཁོངས།

后记 མཇུག་བྱེང་།

后疫情时代 རིམས་དུས་ཕྱེི་མ། 

厚往薄来 མང་གཏོོང་ཉུང་ལནེ།

呼吸道 དེབུགས་ལམ།

呼吸道疾病（呼吸系

统疾病）

དེབུགས་ལམ་ནདེ་གཞིི།（དེབུགས་ལམ་མ་

ལག་གི་ནདེ་གཞིི།）

呼吸急促（气促） དེབུགས་འཚང་བ། དེབུགས་ཧལ་བ།
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呼吸窘迫 དེབུགས་བསྡོམས་（འགག་）པོ། དེབུགས་

འབྱེིན་རྔུབ་དེཀའ་བ།

呼吸困难 དེབུགས་རྔུབ་གཏོོང་དེཀའ་བ།

呼吸器官 དེབུགས་ཀིྱི་དེབང་པོོ། འབྱེིན་རྔུབ་དེབང་པོོ།

互感器 ལྟིོས་སྒྱུར་ཡོོ་ཆས།

互联网+延伸服务触角 མཉིམ་སྦྲེལེ་དྲེ་རྒྱ།+ཞིབས་ཞུ་སྣ་ེབསྲོིང་།

户籍户政 ཐམེ་ཐོའི་ལས་ཀ།

护环 སྲུང་སྒོོར། སྲུང་གདུབ།

护目镜 ཉིནེ་འགོག་མིག་ཤིལེ། མིག་སྲུང་མིག་ཤིལེ།

护网 དྲྭྭ་རྒྱ།

花絮 མཚར་འཕྲིན་ཐོར་བུ།

花样滑冰 གར་སྟེབས་འཁྱགས་ཤུདེ། དེར་བྲེོ།

滑步车（平衡车） འགྲངེ་འཁོར། (འགྲངེ་སྐྱིོདེ་འཁོར་ལོ།）

滑轮 འདྲེདེེ་འཁོར།

化债 བུན་སལེ།

话语体系 སྐེདེ་བརྡའི་མ་ལག། གཏོམ་བཤིདེ་མ་ལག།

环比 གོང་མཚུངས་དེང་བསྡུར་བ།

环湖农牧交错循环发

展先行区

མཚོ་མཐའི་ཞིིང་འབྲེོག་འདྲེསེ་མིའི་སྔོོན་སྤོལེ་

ཁུལ།

环球捕手 འཛིམ་གློིང་ཟིས་མཆོག་ཀུན་བཏུས། 

环网单元 དྲྭྭ་སྐེོར་སྡོ་ེཚན།

环网柜 དྲྭྭ་སྐེོར་སྒོམ།
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环氧树脂电缆 ཤིིང་ཚིའི་གློོག་ཐག།

缓冲器 རྡབ་ཟིོན་ཡོོ་ཆས།

换道区 རྒྱུག་ལམ་བརྗེ་ེཁུལ།

换流（变流） གློོག་རྐོ་བསྒྱུར་བ།

换流阀厅 གློོག་སྒྱུར་སྟེམེ་ཁང་། གློོག་རྐོ་སྒྱུར་བྱེེདེ་སྟེམེ་

ཁང་།

换向爪 ཁ་ཕྱེོགས་སྒྱུར་ཆས།

回访 འཚམས་ལན། 

回归分析法 རང་ལོག་དེབྱེ་ེཞིིབ་བྱེེདེ་ཐབས།

回路 ལྡོག་ལམ།

回路导通 ལྡོག་གློོག་སངས་བཤིངས།

回收期法 མ་ལྷོག་དུས་ཆདེ་རྩིིས་ཐབས།

回线 ལྡོག་སྐུདེ།

回转 གུག་གཅུས།

毁约 གན་དེོན་རྒྱབ་སྐྱུར།

会展招商 འགྲམེས་བརྟནེ་ཚོང་འགུགས།

混合硬盘 འདུས་སྡོརེ།

混音 བསྲོསེ་སྒྲི། སྒྲི་བསྲོསེ།

活门 བཀྲིོལ་ཁ། སྒོོ་སྒྲིིག། ཐར་སྒོོ།

活塞 སྲུབ་མདེའ།

活体农贸市场 སྲོོག་ཆགས་གསོན་པོོའི་ཁྲོམ་ར།

火花间隙 མ་ེསྟེག་བར་ཐག།
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火炬传递 དེཔོལ་འབར་བརྒྱུདེ་སྤྲོོདེ།

火神山医院 ཧོ་ཧྲནེ་ཧྲན་སྨན་ཁང་།

火线 ཕིོ་སྐུདེ།

获现能力 དེངུལ་སྨར་སྒྱུར་ནུས།

J

击穿电压 ཚདེ་བརྒལ་གློོག་གནོན།

击鼓传花 མ་ེཏོོག་ལག་བཤུག།

机具 འཕྲུལ་ཆས་ལག་ཆ།

机械强度 འཕྲུལ་ཆས་ཀིྱི་ཤུགས་ཚདེ།

机械硬盘 འཕྲུལ་སྡོརེ།

肌肉/关节痛 ཤི་གནདེ།/རུས་ཚིགས་ན་བ།

积极式函证 ངསེ་ལན་དེགོས་པོའི་ཡོིག་དེཔོང་།

基本传染数（R0） གཞིི་རྩིའི་འགོས་གྲངས།

基层减负年 གཞིི་རིམ་ཡོང་བཟིོས་ལོ།

基础性疾病 གཞིི་ནདེ། རྨང་གཞིིའི་ནདེ་གཞིི།

基底数据 རྨང་གྲངས།

基因结构 རྒྱུདེ་གཞིིའི་གྲུབ་ཆ།

基因序列 རྒྱུདེ་གཞིིའི་རིམ་སྟེར།

吉祥物 བཀྲི་ཤིིས་གཡོང་ནོར།

级数 རིམ་གྲངས།

极母线 གློོག་སྣའེི་མ་སྐུདེ།
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极柱 སྣ་ེམཐུདེ།

即时叫车 སྐེབས་འཕྲལ་འཁོར་འབོདེ།

急救箱 མྱུར་སྐྱིོབ་སྨན་སྒོམ།

急性呼吸窘迫综合征 དེོས་དྲེག་དེབུགས་བསྡོམས་（འགག་）འདུས་

ནདེ།

棘轮 སོ་འཁོར།

棘轮紧线器 སོ་འཁོར་སྒྲིིམ་ཆས།

棘爪 སོ་འཛིིན།

集输系统 བསྡུ་འདྲེནེ་མ་ལག།

集束导线 ཕིོན་ཆག་འདྲེནེ་སྐུདེ།

集约送达 སྡོབེ་སྒྲིིལ་སྐྱིལེ་སྤྲོོདེ།

集中隔离 གཅེིག་སྡུདེ་（རུབ་སྡུདེ་）ལོགས་བཀར་

འཇོག་པོ།

计算机舞弊审计 རྩིིས་འཁོར་ཐོག་གཡོོ་ཟིོལ་བྱེས་རིགས་ལ་རྩིིས་

བཤིརེ་བྱེེདེ་པོ།

技术官员 ལག་རྩིལ་དེཔོོན།

技术交底 ལག་རྩིལ་རྩིིས་འབུལ།

季刊 དུས་ཚིགས་དུས་དེབེ།

继电保护软压板 གློོག་རྒྱུན་སྲུང་སྐྱིོང་མཉིནེ་ཆས།

继电器 གློོག་རྒྱུན་སྙེོམ་ཆས།

寄生回路 གཞིན་བརྟནེ་ལྡོག་ལམ།

加强针 ཁབ་སྣོན།
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加权 རྩིིས་བསྐེོར། རྩིིས་ཐང་བསྐེོར་བ།

加压 ཤུགས་སྣོན་པོ།

加总 བསྡོོམས་པོ།

家国情怀 ཁྱིམ་ཞིནེ་རྒྱལ་གཅེསེ། 

假阳性 གདེགས་གཤིིས་ལྟིར་སྣང་།

假长空 རྫུན་རིང་སྟེོང་གསུམ།

价值关怀 རིན་ཐང་དེོ་ཁུར།

架空线路 མཐོ་ཁྲིདེ་གློོག་སྐུདེ། སྟེངེ་ཁྲིདེ་གློོག་སྐུདེ།

架面 སྒྲིོམ་ངོས།

间隔棒 བར་བཀག།

间隔开关（刀闸） དེབྱེ་ེའབྱེེདེ་གློོག་སྒོ།

监测体温 ལུས་དྲེོདེ་ལྟི་དེཔྱདེ།

监护人 ལྟི་སྐྱིོང་བ།

监盘 ལྟི་བཤིརེ།

茧居族 ཐམེ་སྤོང་རིགས། 

检测样本 བརྟག་དེཔྱདེ་མ་དེཔོ།ེ སདེ་མདེའ་བཏོང་བའི་

མ་དེཔོ།ེ

检视问题 གནདེ་དེོན་འཚོལ་བཤིརེ།

检索期刊 འཚོལ་བཤིརེ་དུས་དེེབ།

检疫所 རིམས་ནདེ་བརྟག་བཤིརེ་ཁང་།

减记 འཕྲི་འགོདེ།

减价拍卖 གོང་བཅེག་ཧབ་ཚོང་། 
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减贫人口 དེབུལ་པོོའི་མི་འབོར་ཉུང་གཏོོང་།

减贫行动 དེབུལ་པོོ་ཉུང་གཏོོང་བྱེ་སྤྱོོདེ།

减少外出 ཕྱེི་འགྲོ་ཉུང་དུ་གཏོོང་བ།

减污降碳 སྦོགས་འཕྲི་ཐཱན་གཅེོག།

减压阀 གནོན་ཤུགས་གཅེོག་སྟེམེ།

减压器 གནོན་ཤུགས་གཅེོག་ཆས།

减值 ཆག་ཐང་། རིན་ཐང་ཆག་པོ།

剪刀撑 ཀུར་འགྱིོགས། ཀུ་རུ་ཁའི་འགྱིོགས།

简讯 བསྡུས་འཕྲིན། གསར་འགྱུར་མདེོར་བསྡུས།

见微知著 ཟུར་བལྟིས་ལབེ་མཐོང་།

建设性破坏 འཛུགས་སྐྲུན་ཚུལ་གྱིི་གཏོོར་བཤིིག།

健康老龄化和积极老

龄化

ན་རྒས་བདེ་ེཐང་ཅེན་དེང་ན་རྒས་བརྩིོན་ལནེ་

ཅེན།

健康码 བདེ་ེཐང་བཤིརེ་རྟགས། 

健康全周期 བདེ་ེཐང་གི་རྒྱུན་འཁོར་ཧྲིལ་པོོ།

健康筛查 བདེ་ེཐང་དེབྱེ་ེབཤིརེ།

健康申报表 བདེ་ེཐང་སྙེན་ཞུའི་རའེུ་མིག།

健康状况信息登记表 བདེ་ེཐང་སྐེོར་གྱིི་ཆ་འཕྲིན་ཐོ་འགོདེ་རའེུ་མིག།

践行初心 ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་དེོན་གཉིརེ།

鉴证 ཆོདེ་སྡོོམ་ར་སྤྲོོདེ།

匠心筑梦 བཟིོ་བོའི་བློོ་ཡོིས་ཕུགས་འདུན་བསྐྲུན།

降解 འབབེས་འབྱེེདེ། བཞུར་ཡོལ།
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交叉跨越（交跨） སྣོལ་སྦྲེལེ་མཐོ་སྒྲིོལ།

交叉作业 སྣོལ་སྦྲེལེ་ལས་ཀ།

交底签名 རྩིིས་སྤྲོོདེ་མཆན་འགོདེ།

交互捻 ཕྱེི་སྒྲིིམ་ནང་སྒྲིིམ།

角钢（角铁） ལྕགས་ཧྲངེ་གྲུ་གསུམ་མ། གྲུ་ལྕགས།

绞车 ཐག་སྒྲིིལ་འཁོར་ལོ།

绞磨机 སྡོོག་འཁོར།

绞盘 སྒྲིིལ་འཁོར།

铰链 སྦྲེལེ་ཆས། ཀབ་ཅེར།

脚钉 མཐབེ་གཟིརེ། རྐོང་གཟིརེ།

脚扣 འཛིགེས་ཟིོར།

脚手架 ལས་ཁྲི།

脚手架扣件 ལས་ཁྲིའི་ཚིགས་འཛིིན།

脚注 ཞིབས་མཆན།

搅拌机 གཡོོས་འཁོར།

叫板 གཞུང་སྲོོང་བ། མཐོ་འཚམ་པོ།

接地线 ས་སྐུདེ།

接地装置 ས་མཐུདེ་སྒྲིིག་བཀོདེ།

接闪器 ཐོག་ལནེ་སྒྲིིག་ཆས།

接头盒 གློོག་སྐུདེ་མཐུདེ་སྒོམ།

接线鼻 གློོག་སྐུདེ་མཐུདེ་ལོང་།
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接续管 （གློོག་སྐུདེ་）མཐུདེ་མདེོང་།

结膜炎 མིག་སྐྱིིའི་གཉིན་ཚདེ།

截流设备 གློོག་རྒྱུན་སྒྲིིག་ཆས།

解除医学观察 གསོ་རིག་ལྟི་ཞིིབ་ལས་གྲོལ་བ།

解构 ལྷུ་བཤིིག།

解剖麻雀 བྱེིའུ་ཁོག་གཤིག་དེཔྱདེ། ཆུང་རྩིདེ་ཆ་ེཤིསེ།

解讫 བསྒྲུབས་ཟིིན། བསྒྲུབས་ཟིིན་བརྡ་ཐོ།

介观艺术中心 བར་གནས་སྒྱུ་རྩིལ་ལྟི་ེགནས།

介质 བར་རྫས།

界务管理 མཐའ་མཚམས་ལས་དེོན་དེོ་དེམ། 

借调 གཡོར་འཐནེ།

借方 གཡོར་མཁན། བྱུང་ཁྲ།

金边证券 མཐའ་གསརེ་དེངུལ་འཛིིན།

金句 ལགེས་བཤིདེ།

金租（金融租赁） དེངུལ་རྩི་བོགས་གཏོོང་།

津贴补贴 ཕིོགས་སྣོན་ཁ་གསབ།

尽锐出战 ཧྲག་དེམག་གཡུལ་འདྲེནེ། ཧྲག་དེམག་དེཔུང་

འཇུག

紧急救护 དེོས་དྲེག་མྱུར་སྐྱིོབ།

紧平衡 དེོ་མཉིམ་ཐུབ་ཙམ།

锦鲤 ཉི་ཇིན་ལི། འཕྲིན་ཡོིག།

进博会 ནང་འདྲེནེ་འགྲམེས་ཚོགས།
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进线电源测 གློོག་འགྲོའི་གློོག་ཁུངས།

进线柜 སྐུདེ་སྒོམ།

茎尖 གཞུང་རྟའི་རྩི།ེ

经典释义人 ལུང་འགྲལེ་པོ།

经济体 དེཔོལ་འབྱེོར་སྡོ་ེགཞིི།

经纬仪 འཕྲདེེ་གཞུང་འཇལ་ཆས།

经营异常名录 ཚོང་གཉིརེ་ཚུལ་མིན་གྱིི་མིང་ཐོ།

晶闸管（可控硅） སྭེལེ་ལྡན་སྒྱུར་སྒོ།

精密高端轴承 གནདེ་འཕིིགས་རྩིརེ་སོན་འཁོར་རྟནེ།

精神损害 སམེས་ནདེ་བཟིོ་བ།

精装本 དེབེ་སྤུས་མ།

精准滴灌 གནདེ་འཕིིགས་ཐིགས་ཆུ་གཏོོང་བ།

精准防控 གནདེ་འཕིིགས་རིམས་འགོག།

井字架 ཁྲོན་གཟུགས་འདེགེས་སྒྲིོམ།

净残值 ཟིདེ་ཐང་ཁ་ེགཙང་། ཟིདེ་འཕྲོས་རིན་ཐང་ཁ་ེ

གཙང་།

净化社会空间 སྤྱོི་ཚོགས་ཀྱིི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཅེོས། 

净网2018 དྲྭྭ་གཙང་2018

净增加额 དེངོས་འཕིར་གྲངས་འབོར།

净资产 གཙང་བདེག་རྒྱུ་ནོར།

竞价 ཧབ་གོང་།

竞拍 ཧབ་ཚོང་། གྲོས་འདྲེིའི་རིན་ཐང་།
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静电 རྡུལ་གློོག། འཇགས་གློོག།

静负荷 འགུལ་མདེེ་ཐགེ་ཚདེ།

静帧 འཇགས་ལྷ།ེ

纠治 ཡོོ་བཅེོས།

九年一贯制 ལོ་དེགུའི་རྒྱུན་འཇགས་ལམ་ལུགས།

救济式扶贫 སྐྱིོབ་གསོ་རྣམ་པོའི་དེབུལ་སྐྱིོར།

居家自我隔离 ཁྱིམ་དུ་རང་ཉིིདེ་ལོགས་སྡོོདེ།

居住碉 སྡོོདེ་མཁར།

菊头蝠 ཕི་ཝང་སིབ་མགོ་ཅེན།

举高消防车 མཐོ་འདེགེས་མ་ེགསོདེ་མོ་ཊ།

举债 བུ་ལོན་ལནེ་པོ།

巨婴 ཁྱའེུ་ཆནེ། ཁྱའེུ་རྒན།

锯床 སོག་ལའེི་འཁོར་སྟེགེས།

聚变 འདུས་འགྱུར།

聚焦 མདེོ་འདུ། དེམིགས་པོ། དེོ་གནདེ།

卷筒 སྒྲིིལ་མདེོང་། ཞུདེ་བརྒྱབ་པོ།

卷扬机 སྒྲིིམ་འཁོར། ཞུདེ་འཁོར།

决审 བཅེདེ་ཞུས།

决心所致 ཆོདེ་སམེས་སྐྱི་ེས།

觉醒年代 རྟོགས་སདེ་ལོ་རབས།

绝缘 གློོག་འགོག།
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绝缘臂 གློོག་འགོག་དེཔུང་རིང་།

绝缘柄 གློོག་འགོག་ལག་འཇུ།

绝缘导线 གློོག་འགོག་འདྲེནེ་སྐུདེ།

绝缘子 གློོག་འགོག་ཕྲངེ་རྡོག།

绝缘子串 ཕྲངེ་གཟུགས་གློོག་འགོག།

军迷 དེམག་དེབྱེིངས་པོ།

军运会 དེམག་མིའི་ལུས་རྩིལ་འགྲན་ཚོགས།

均压环 གནོན་དེབྲེིལ།

K

卡扣 སྒྲིོག་འཛིིན།

卡线器 ཐག་པོ་འཁོན་ཆས།

开本 དེབེ་ཚདེ།

开关站（开闭所） བསདེ་སྤོར་ཁང་།

开源社区 ཁུངས་གསལ་སྡོ་ེཁུལ། 

看涨期权 འཕིར་ངོ་ཡོོདེ་པོའི་དུས་དེབང་།

抗病毒药 ནདེ་དུག་འགོག་སྨན།

抗旱剂 བཞིའ་རྩིི། སྐེམ་འགོག་སྨན་རྩིི།

抗疫精神 རིམས་འགོག་སྙེིང་སྟེོབས།

考点 རྒྱུགས་ཚུགས།

可及性 ཁྱབ་ནུས་རང་བཞིིན།

可视断路器 མཐོང་གསལ་གློོག་རྒྱུན་བཀག་ཆས།



45

可行解 སྤྱོོདེ་འཐུས་འགྲོལ་ཐོབ།

客观题 གཞིན་དེབང་ཅེན་གྱིི་འདྲེི་གཞིི།

空翻两周转体 མགོ་རྟིང་གཉིིས་སློོག་ལུས་བསྐེོར།

空壳公司 ཁོག་སྟེོང་ཀུང་སི། 

空气开关 རང་འགག་གློོག་སྒོོ།

空气压缩机 མཁའ་རླུང་བཙིར་འཕྲུལ།

空心村 ཁོག་སྟེོང་གྲོང་ཚོ།

空心拳 ཁུ་ཚུར་ཁོག་སྟེོང་།

空行（hang） ཕྲངེ་སྟེོང་།

空载线路 སྟེོང་གློོག་སྐུདེ་ལམ།

空中技巧 གནམ་མཐོངས་རྩིདེེ་རྩིལ།

控制人口流动 ཕྱེོགས་འགྲུལ་ཚོདེ་འཛིིན་བྱེེདེ་པོ།

控制绳 འཆུན་ཐག།

控制疫情蔓延 ནདེ་ཡོམས་འགོས་ཁྱབ་ཚོདེ་འཛིིན།

口罩 ཁ་རས། ཁ་འཐུམ།

扣零设置 སིལ་འཐནེ་སྒྲིིག་བཀོདེ།

跨度 སྒྲིོལ་ཐག། བར་ཐག། མཆོང་ཐག།

跨界跨项 རིགས་ཁོངས་དེང་རྣམ་གྲངས་ལས་བརྒལ་བ།

跨境采购 ཁོངས་བརྒལ་ཉིོ་སྒྲུབ། ས་ཁོངས་བརྒལ་ནས་ཉིོ་

སྒྲུབ་བྱེེདེ་པོ།

跨域立案 ཁོངས་བརྒལ་གྱིོདེ་དེོན་ཐོ་འགོདེ།

跨越档 མཐོ་སྒྲིོལ་བར་གདེང་།
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跨越架 མཐོ་སྒྲིོལ་སྒྲིོམ་སྟེགེས།

跨周期调节 རྒྱུན་འཁོར་བརྒལ་གྲོལ་སྙེོམ་སྒྲིིག།

快讯 མྱུར་འཕྲིན།

框架结构 སྒྲིོམ་འགྱིོགས་གྲུབ་ཆ།

框架梁 སྒྲིོམ་གདུང་།

馈线 བུ་སྐུདེ།

鲲龙 ཁུན་འབྲུག།

L

垃圾兑换点 གདེ་སྙེིགས་བརྗེ་ེསྒྱུར་བྱེེདེ་ས།

垃圾分类桶 གདེ་སྙེིགས་དེབྱེ་ེསྣོདེ།

垃圾食品 གདེ་སྙེིགས་ཟིས་རིགས། འབྱུང་གནོདེ་ཟིས་

རིགས།

拉板式滑轮 ལག་འཐནེ་འདྲེེདེ་འཁོར།

拉网（杆）绳 དྲྭྭ་བའི་ཐག་རྒྱ།

拉闸 གློོག་སྒོ་འཐནེ་པོ།

辣条 ལྕུག་ཁ་ཚ།

栏（分栏） ཆོདེ་（ཆོདེ་བགོས།）

栏杆 ལག་འཇུ། ལན་ཀན།

栏宽 ཆོདེ་ཞིངེ་།

栏题 ཚན་བྱེང་། ལ་ེཚན་ཁ་བྱེང་།

蓝筹股 རྡལེ་སྔོོན་རྐོང་འཛིིན།

缆车 འབྲེངེ་འཁོར།



47

缆控水下机器人 ཐག་འཛིིན་ཆུ་ནང་འཕྲུལ་མི།

老花镜 རྒན་ཤིལེ། ཉི་ེགསལ་མིག་ཤིལེ།

老人日间照料中心 རྒན་རྒོན་ཉིིན་སྐྱིོང་ལྟི་ེགནས།

雷神山医院 ལ་ེཧྲནེ་ཧྲན་སྨན་ཁང་།

雷语 ཧར་གཏོམ།

冷备用 གྲང་གྲབས། གྲབས་སྤྱོོདེ།

冷底子油 གཞིི་གདེན་འཇར་རྩིི།

冷原子钟 གྲང་རྡུལ་ཆུ་ཚོདེ།

冷知识 སྣང་མདེེ་ཤིསེ་བྱེ།

厘清 གསལ་བཟིོ།

离合器 འབྱེདེེ་འཛུམ་ཡོོ་ཆས།

离任审计 ལས་བྲེལ་རྩིིས་བཤིརེ།

离题 ལན་འཁྱོག།

藜麦种植 ལི་གྲོ་འདེབེས་ལས།

理响 གཞུང་ལུགས་མངོན་གྲགས།

理想成本 བསམ་འདེོདེ་མ་གནས།

力能管线 ནུས་རྒྱུའི་སྦུག་སྐུདེ།

立案登记 གྱིོདེ་བཅུག་ཐོ་འགོདེ། 

立杆 ཀ་ར། འཛུགས།

立射 ལངས་མདེའ།

励磁机 ཁབ་ལནེ་འཕྲུལ་ཆས།
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链球 ཐགས་སྦྲེལེ་ལྕགས་དེབྲེིལ།

链条手板葫芦 ལྕགས་ཐག་ལག་སྐེོར་ཀ་བེདེ།

粮酒 འབྲུ་རག།

两不愁三保障 སམེས་ཁྲལ་མདེེ་པོ་གཉིིས་དེང་འགན་སྲུང་

གསུམ།

两个确立 གཏོན་འཁལེ་གཉིིས།

两面人 མགོ་གཉིིས་མ། ངོ་གཉིིས་མ། 

两抢一盗 རྐུ་འཕྲོག་བཅེོམ་གསུམ།

两线合一 ཚདེ་གཉིིས་གཅེིག་སྒྲིིལ།

两张皮 པོགས་པོ་གཉིིས། ཐ་དེདེ་དུ་གྱུར་བ།

两周观察期 གཟིའ་འཁོར་གཉིིས་རིང་གི་ལྟི་ཞིིབ་དུས་ཡུན།

量程 འཇལ་ཚིགས། འཇལ་ཚདེ།

料斗 ལྡིང་སྣོདེ།

列报 བསྒྲིགས་ཡོིག།

裂纹 སརེ་ཀ།

临床表现 ནདེ་ཐོག་མངོན་ཚུལ།

临床数据 ནདེ་ཐོག་གཞིི་གྲངས།

灵牌 གདུང་བྱེང་། བློ་བྱེང་།

零博弈 འགྲན་འཛིིང་སྟེོང་པོ།

零残值 ཟིདེ་ཐང་མདེེ་པོ།

零存整取 སིལ་བཅེོལ་སྡོབེ་ལནེ།

零缺陷观点 སྐྱིོན་མདེེ་ལྟི་བ།
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零散客户 ཚོང་ཤིག་ཐར་ཐོར།

零息国债 སྐྱིདེེ་ཀ་མ་གསལ་བའི་རྒྱལ་བུན།

零线 མོ་སྐུདེ།

零值 ནུས་མདེེ།

领滑员 ཤུདེ་འཁྲིདེ་པོ།

另类 རིགས་གཞིན།

溜槽 འདྲེནེ་ཤུར།

浏览器 ལྟི་ཆས། 

留言 ལན་འཇོག།

流标 གོང་མ་འགྲིག་པོ།

流感 རིམས་ཆམ།

流媒体 རྒྱུན་ཁྲིགས་སྨྱན་སྦྱོོར།

流涕 སྣ་ཆུ་འཛིར་བ།

流行病 རིམས་ནདེ། ནདེ་ཡོམས།

流行病学 རིམས་ནདེ་རིག་པོ།

流行病学调查（流

调）

རིམས་ནདེ་རིག་པོའི་བརྟག་དེཔྱདེ།（རིམས་

དེཔྱདེ།）

硫化氢 སྐྱུར་རླངས་རྫས་འགྱུར།

六氟化硫 ཧྥུུ�འུ་དྲུག་རྫས་རླུང་།

六个表率 མིག་དེཔོ་ེདྲུག།

笼状型 རླུང་ཙེའི་དེབྱེིབས།
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楼堂馆所 ལས་ཁང་ཚོགས་ཁང་མགྲོན་ཁང་སོགས་གཞུང་

ཁང་ཆ་ེརིགས། 

漏电保护器 གློོག་ཤིོར་སྲུང་ཆས།

录入排版 ཡོིག་གཏོག་པོར་སྒྲིིག།

伦理原则 མི་ཆོས་རྩི་དེོན།

轮伐期年限法 ཤིིང་གཅེོདེ་ལོ་བཅེདེ་བཟིོ་ཐབས།

轮候制 རསེ་སྒུག་ལམ་ལུགས།

轮流圈阅 རསེ་མོས་གཟིིགས་མཆན་འགོདེ་པོ།

轮椅 སྟེགེས་འཁོར། ཞི་འཁོར།

论述摘编 རྣམ་བཤིདེ་བཏུས་བསྒྲིིགས།

论域 གློངེ་ཁོངས།

螺栓 གཅུས་གཟིརེ།

螺旋锚钻进机 གཅུས་སྒྲིིམ་འབིགས་འཕྲུལ།

螺旋上升 དུང་འཁྱིལ་ཡོར་འགྲོ།

螺厣 ན་གི། ཆུ་སྲོིན་སྡོརེ་མོ།

落槌 འགྲིགས་ཐོ་རྡུང་བ།

旅行警告 ཡུལ་སྐེོར་འགྲུལ་བཞུདེ་ཉིནེ་བརྡ།

旅行商踩线团 ཡུལ་སྐེོར་གནས་སྒོོ་འབྱེེདེ་མཁན།

旅行限制 ཡུལ་སྐེོར་འགྲུལ་བཞུདེ་ཚདེ་བཀག་བཟིོ་བ།

铝合金 ཧ་ལྕགས།

履约 ཁ་ཆདེ་ལག་བསྟེར།

滤波器 གློོག་ཚགས།



51

M

马道 རྟ་ལམ།

马赛克 སྒྲིིབ་རིས།

卖惨式乞讨 སྐྱིོ་རྫུས་སློོང་མོ།

瞒报 ཞུ་སྐུང་། 

满堂模板 ཡོོངས་ཁབེས་ལུགས་པོང་།

盲审 བཀབ་དེཔྱདེ།

毛掸 སྤུ་ཕྱེགས།

毛刷 ཕིག་མདེོ།

锚桩 ཀ་ཕུར།

帽衬 ཞྭ་མོའི་ནང་འཚང་།

帽箍 ཞྭ་འཆིང་།

美力赋能 ལང་ཚོའི་དེཔོལ་སྦྱོིན།

美食 ཞིིམ་ཟིས། ལྗོགས་སྨིན། ཟིས་མཆོག།

美术编辑 མཛིསེ་རིས་རྩིོམ་སྒྲིིག་པོ།

美图秀秀 མཛིསེ་པོར་འཕྱེར་འཕྱེར།

门式架 སྒོོ་གཟུགས་འདེགེས་སྒྲིོམ།

门站价格 སྒོོ་ཚིགས་རིན་གོང་།

密传 གསང་འགྲམེས། གསང་བརྒྱུདེ།

密接者 ཉི་ེའབྲེལེ་བ།

密切接触者 འབྲེལེ་ཐུག་དེམ་ཟིབ་ཡོོདེ་མཁན། ཉི་ེའབྲེལེ་བ།
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免费退票 སྤོ་ས་ེསློོག་ཆ་མདེེ་པོར་ཕྱེིར་སློོག་བྱེེདེ་པོ།

免疫疗法 ནདེ་འགོག་བཅེོས་ཐབས།

面上帮扶 ཡོོངས་ཁྱབ་རོགས་སྐྱིོར།

面值股 དེངུལ་ཐང་མ་རྐོང་།

民法典 དེམངས་དེོན་ཁྲིམས་གཞུང་།

民宿经济 གནས་ཚང་དེཔོལ་འབྱེོར།

民心所向 དེམངས་སམེས་ཕྱེོགས་ས།

明传 མངོན་འགྲམེས། མངོན་བརྒྱུདེ།

铭牌 བཀོདེ་ཡོིག།

铭牌规定 བཀོདེ་ཡོིག་གཏོན་འབབེས།

命运共同体 ལས་དེབང་གཅེིག་མཐུན་ཚོགས་པོ། 

模板 ལུགས་པོང་།

模具 ལུགས་པོར།

模块 དུམ་ཚན། དེཔོ་ེདུམ།

模拟图 དེཔོ་ེརིས།

磨石机 རྡོ་རྡར་ཆས།

磨芯 བརྡར་ཏོིག།

末位约谈 མཇུག་ལུས་སྐེོང་འདྲེི།

母公司 ཀུང་སི་ཨོ་མ། མ་ལག་སྤྱོི་གཉིརེ་ཁང་།

母线 མ་སྐུདེ།

母线侧封板 མ་སྐུདེ་སྒྲིིག་པོང་།
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母婴阻断 མ་བུའི་དེབར་གྱིི་འགོས་ལམ་གཅེོདེ་པོ།

母子公司 མ་བུ་ཀུང་སི། མ་བུ་སྤྱོི་གཉིརེ་ཁང་།

慕课 མུ་འབྱེམས་སློོབ་ཚན།

N

纳污 སྙེིགས་འཛིིན།

耐压 ཐགེ་ཤིདེེ།

耐药性（抗药性）疾

病

སྨན་དྲེེདེ་ཀིྱི་ནདེ་གཞིི།

耐用性 ཁུངས་ཐུབ་རང་བཞིིན། སྤྱོོདེ་ཤིེདེ།

耐张杆 འཐནེ་ཤིདེེ་ཆ་ེབའི་གློོག་ཤིིང་།

男子个人大跳台 སྐྱིསེ་པོའི་སྟེགེས་ཆནེ་རྐྱེང་མཆོང་།

男子双人座 སྐྱིསེ་པོ་ཉིིས་སྡོོདེ།

男子四人座 སྐྱིསེ་པོ་བཞིི་སྡོོདེ།

男子团体与女子个人

标准台

སྐྱིསེ་པོའི་མཉིམ་སྡོབེ་དེང་བུདེ་མདེེ་ཀིྱི་རྐྱེང་

མཆོང་ཚདེ་སྟེགེས།

内道 ནང་ལམ།

内卷 ནང་འདྲེིལ།

内刊 ནང་ཁུལ་དུས་དེབེ།

内容摘要 ནང་དེོན་གནདེ་བསྡུས།

内在估计 ནང་གནས་རིན་ཐང་ཚོདེ་རྩིིས།

泥路 འདེག་ལམ།

拟报 འབུལ་འཆར།
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拟签 འཁྲོལ་འཆར། བཀའ་འཁྲོལ་གནང་འཆར།

逆转夺冠 ཤིོར་ཉིིདེ་ལས་བརྒལ་ཏོ་ེཨོང་དེང་པོོ་བློངས་པོ།

年检 ལོ་བཤིརེ།

年刊 ལོ་རེའི་དུས་དེབེ།

牛鼻子 གནདེ་འགག།

农产品质量追溯体系 ཞིིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀིྱི་སྤུས་ཚདེ་ཁུངས་འདེེདེ་

མ་ལག།

农膜 ཞིིང་སྤྱོོདེ་འགྱིིག་ཤིོག།

女子双人座 བུདེ་མདེེ་ཉིིས་སྡོོདེ།

O

耦合 སྣ་ེསྦྲེལེ།

P

排版 པོར་སྒྲིིག།

派工单 སྐུལ་འཛིིན།

盘他 དེབུར་ཆག་རྒྱག་པོ། བརྙིས་རྩིེདེ།

旁路 གྲབས་སྐུདེ།

旁路电缆 གྲབས་སྤྱོོདེ་གློོག་ཐག།

跑车 རྒྱུག་འཁོར།

跑题 ལན་འཛིོལ།

配电 གློོག་བགོས།

配股 མ་རྐོང་བགོ་ཚོང་།
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喷灯 འབར་མདེའ།

喷枪 རླུང་མདེའ།

盆景式 ཕྱེི་མཛིསེ་མཛིསེ།

碰碰车 རྡུང་འཁོར། རྡུང་རྩིེདེ་འཁོར་ལོ།

批办 སྒྲུབ་མཆན།

批复 བཀའ་མཆན།

批示 བཀའ་མཆན། མཆན་བཀོདེ་མཛུབ་སྟེོན།

偏题 མཐོང་དེཀོན་འདྲེི་གཞིི།

片头 པོར་འགོ།

片尾 པོར་མཇུག།

飘一代 གང་སྐྱིིདེ་གང་འགྲོའི་རིགས།

漂白剂 དེཀར་རྩིི།

频率 འགུལ་ཚདེ།

品鉴会 མྱོོང་དེཔྱདེ་འདུ་ཚོགས།

平“语”近人 གོ་བདེ་ེདེོན་ཟིབ་ཀྱིི་གསུང་།

平板车 ལབེ་སྒྲིོམ་མོ་ཊ། ལབེ་འཁོར།

平衡锤 སྙེོམ་བྱེེདེ་ཐོ་བ། 

平衡挂线 གློོག་སྐུདེ་སྙེོམ་ཁྲིདེ།

平衡器 སྙེོམ་ཆས།

平滑化 སྙེོམས་འཇགས།

平面媒体 ཚགས་དེབེ་སྨྱན་སྦྱོོར།
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平行大回转 མཉིམ་གཤིིབ་གུག་གཅུས་ཆནེ་པོོ།

平行展 མཉིམ་མཚུངས་འགྲམེ་སྟེོན།

平装本 དེབེ་དེཀྱུས་མ།

评测法则 ཞིིབ་དེཔྱདེ་བྱེེདེ་ལུགས།

评估价 གདེངེ་གོང་།

评论员文章 དེཔྱདེ་གཏོམ་པོའི་རྩིོམ་ཡོིག།

评星制度 སྐེར་བསྡུར་ལམ་ལུགས།

屏蔽 བཀག་བཅེདེ། སིྒྲིབ་བཅེདེ།

坡面障碍技巧 གྱིནེ་འགག་སྒྲིོལ་རྩིལ།

破防 འགག་གཏོོར།  འགག་ཤིོར།

破解版 གསང་བཀྲིོལ་པོར་གཞིི།

Q

七一勋章 བདུན་གཅེིག་གཟིངེས་རྟགས།

期刊/刊物 དུས་དེབེ།

期刊基本参数 དུས་དེབེ་ཀྱིི་གཞིི་རྩིའི་བཅེདེ་གྲངས།

期望值 ར་ེའདེོདེ་གྲངས་ཐང་། ར་ེཐང་།

骑杆过门 དེར་ཆ་འགོམ་པོ།

旗门 དེར་སྒོོ།

企业划型标准 ཁ་ེལས་རིགས་འབྱེེདེ་ཚདེ་གཞིི།

起吊索 འདེགེས་ཐག།

起拍价 གཞིི་གོང་།
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起重车 ལྗོིདེ་འདེགེས་མོ་ཊ།

起重链 ལྗོིདེ་འདེགེས་ལྕགས་ཐག།

气动工具 རླུང་སྒུལ་ལག་ཆ།

气短 དེབུགས་འཚང་བ། དེབུགས་ཧལ་བ།

气割 རླུང་གཏུབ།

气焊 རླུང་ཚལ།

气溶胶传播 རླངས་རྡུལ་འགོས་ཁྱབ། 

气吞山河 ས་གསུམ་ཟིིལ་གནོན།

弃水 ཆུ་ལྷག།

弃土场 ས་རོ་སྤུངས་ས།

千斤顶 འདེགེས་ཆནེ།

牵引 འཐནེ་འདྲུདེ། འཐནེ་པོ།

牵引电传动系统 གློོག་སྒུལ་འཁོར་འཐནེ་མ་ལག།

牵引机 འཐནེ་འཁོར། འཐནེ་བྱེདེེ་འཕྲུལ་འཁོར། 

牵张设备 འཐནེ་བསྣར་སྒྲིིག་ཆས།

签付员 མཆན་སྤྲོོདེ་པོ། མཆན་བཀོདེ་དེངུལ་སྤྲོོདེ་པོ།

签售会 མཆན་འགོདེ་འཚོང་ཚོགས།

前言 སྔོོན་འགྲོའི་གཏོམ།

钳形电流表 གློོག་རྒྱུན་དེཔྱདེ་སྐེམ། གློོག་རྒྱུན་འཇལ་སྐེམ།

潜伏期 གབ་ཡུན།

潜水泵 ཆུ་འཐནེ་ཕུམ་འཁོར།
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嵌入衍生工具 མཆདེེ་ཆས་བསྒོར་སྒྲིིག།

强电 གློོག་ཆནེ།

强国有我 རྒྱལ་སྟེོབས་འཕིལེ་བར་ང་ཡོིས་འབདེ།

强令 བཙན་བཀའ།

强弱项 ཞིན་ཆ་ལགེས་གཏོོང་།

强酸 སྐྱུར་ཆནེ།

撬棍 བཀན་རྒྱུག།

切断机 གཅེོདེ་འཁོར།

切割机 འབྲེགེ་འཁོར། གཅེོདེ་འབྲེགེ་འཕྲུལ་འཁོར། 

切换器（切换） བརྗེ་ེཆས། བརྗེ་ེསྟེགེས།

切口 བཅེདེ་ཁ།

亲力亲为 ངོ་ཞུགས་འབདེ་སྒྲུབ། 

亲情价 ནང་ཚགས་རིན་གོང་།

亲仁善邻 མཚསེ་མཐུན་འགྲོགས་འདྲེིས།

勤务工作 ཞིབས་ཞུའི་ལས་ཀ།

勤洗手/仔细洗手 ལག་པོ་ཡོང་ས་ེབཀྲུ་བ།/ལག་པོ་གཙང་མ་བཀྲུ་

བ།

青藏高原草地土壤碳

储量

མཚོ་བོདེ་ས་མཐོའི་རྩྭ་ཐང་ལ་ཐཱན་འདུས་ཚདེ།

青稞食品 ནས་ཟིན།

轻轨 ཐགེ་ཆུང་མ་ེའཁོར།

轻旱 ཐན་ཆུང་། ཐན་པོ་ཚབས་ཆུང་བ།
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轻中重危症 ནདེ་གཞིི་ཡོང་འབྲེིང་ལྕི་ཉིནེ་བཞིི།

倾斜冰道 གསགེ་ངོས་འཁྱགས་ལམ།

清朗行动 དྭངས་གསལ་བྱེ་སྤྱོོདེ།

清四乱 གང་བྱུང་བཞིི་གཙང་སལེ།

清样 མཐའ་དེཔོ།ེ མཐའ་མའི་ཞུས་དེཔོ།ེ

情景 ཡུལ་རྣམ།

情境化 ཡུལ་སྣང་ཅེན།

请示 དེགོངས་སྐེོར་སྙེན་ཞུ།

求极致 རྩི་ེགྲ་བརྩིོན་ལནེ།

去离子水 གྱིསེ་རྡུལ་སལེ་བའི་ཆུ། ཆུ་དྭངས་མ།

趣味收尾 སྣང་སྐྱིིདེ་མཇུག་སྒྲིིལ།

全口径 ཡོོངས་འདུས། ཁྱབ་ཆ།ེ

全向天线 ཕྱེོགས་ཀུན་གནམ་སྐུདེ། 

全修 ཀུན་སྦྱོོང་།

全职 ཆདེེ་སྒྲུབ།

缺席出价 མི་མདེེ་གོང་བཅེདེ།

缺陷 སྐྱིོན་ཆ། ཞིན་ཆ།

确诊病例 གཏོན་འཁལེ་ནདེ་པོ། གཏོན་འཁལེ་ནདེ་དེཔོ།ེ

R

绕组 དེཀྲིི་སྐེོར།

热备用 ཚ་གྲབས། སྤྱོོདེ་ཆོག།
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热缩电缆 ཚ་འཁུམ་གློོག་ཐག།

热态绝缘 ཚ་ཁྲོདེ་གློོག་འགོག།

热态绝缘电阻 ཚ་ཁྲོདེ་གློོག་འགོག་གློོག་གཟིན།

热体 ཚ་གཟུགས།

人传人 མི་ནས་མི་ལ་འགོ་བ།

人工窗口 མི་ཐབས་དེཀར་ཁུང་།

人际传播 མིའི་དེབར་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ།

人类卫生健康共同体 མིའི་རིགས་ཀྱིི་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་བདེ་ེཐང་གཅེིག་

མཐུན་ཚོགས་པོ།

人文情怀 མི་ཆོས་བརྩི་ེཞིནེ།

人中穴 མཆུ་གཤིོངས་གསང་།

人字抱杆 ཁ་དེབྲེག་འཛུགས་ཤིིང་།

人字架 ཨོོམ་དེབྲེག།

人字形 ཁ་དེབྲེག་གཟུགས།

认购 ཉིོ་སྒྲུབ་ཁས་ལེན།

日常基本生活物资 རྒྱུན་སྤྱོོདེ་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས།

溶剂 ཞུ་རྩིི།

熔断器（开关） བཞུ་བཅེདེ་གློོག་སྒོ།

熔丝（保险丝） ཞི་སྐུདེ།

融变 འདྲེསེ་འགྱུར།

融合度 འདྲེསེ་ཚདེ།

融媒体 མཉིམ་འདྲེསེ་སྨྱན་སྦྱོོར།
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融券 འཛིིན་ལོར་བསྡུ་རྒྱུག།

融租（融资租赁） དེངུལ་བསྡུ་བོགས་གཏོོང་།

冗乏虚 རྫོབ་སྟེོང་ཟིོལ་གསུམ།

冗余信息 རྫོབ་ཆའེི་ཆ་འཕྲིན། འདྲེ་ཉིར་ཆ་འཕྲིན།

柔软剂 མཉིནེ་རྩིི།

软暴力 འཇམ་པོོའི་གཏུམ་སྤྱོོདེ།

软母线 མ་སྐུདེ་མཉིནེ་པོོ།

软压板 མཉིནེ་ལྟིབེ།

锐评 ཚ་གཏོམ།

弱电 གློོག་ཆུང་།

S

赛车 འགྲན་འཁོར།

三个格外 ལྷག་པོར་ཆ་ེབ་གསུམ།

三江源“黑土滩” གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་“ནག་འདེམ།”

三品一标 རྫས་གསུམ་རྟགས་གཅེིག།

三维目标（教育理

论）

ཚདེ་གསུམ་དེམིགས་ཚདེ།

三线一单 ཚདེ་གསུམ་ཐོ་གཅེིག།

三相短路 སྐུདེ་གསུམ་གློོག་འཐབ།

三相五线制 སྐུདེ་ཚན་གསུམ་སྤྱོོདེ་ཀིྱི་གློོག་སྐུདེ་ལྔའི་ལམ་

ལུགས།

伞裙 གདུགས་འདེབས། འདེབས་ཆ།
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散在病例 གྲམ་གནས་ནདེ་པོ་（ནདེ་དེཔོ།ེ） ཁ་ཐོར་

ནདེ་པོ་（ནདེ་དེཔོ།ེ）

丧失国籍 རྒྱལ་ཁོངས་ཐོབ་ཐང་ཤིོར་བ།

扫地杆 མཐིལ་རྒྱུག།

扫路车 འཕྱེག་འཁོར། ལམ་འཕྱེག་རླངས་འཁོར།

扫码下单 རྟགས་བཤིརེ་མཁོ་སྒྲུབ།

扫码支付 རྟགས་བཤིརེ་དེངུལ་སྤྲོོདེ།

森林旅游 ནགས་གསངེ་ཡུལ་སྐེོར།

森林蓄积量 ནགས་ཚལ་འཕིལེ་ཚདེ།

砂霸 བྱེ་ེགཤིདེེ།

砂轮机 རྡར་འཁོར།

山车（云霄飞车） འཁྱུག་འཁོར། འཁྱུག་བགྲོདེ་རྩིེདེ་འཁོར།

闪络 གློོག་ཁྱུག།

闪盘 མྱུར་སྡོརེ།

商演 ཚོང་འབྲེལེ་འཁྲབ་སྟེོན།

商誉 ཚོང་གྲགས།

赏析 མྱོོང་དེཔྱདེ།

上风 ལྷགས་པོ་ཡོོང་ས།

上呼吸道感染 དེབུགས་ལམ་སྟེོདེ་མའི་གཉིན་ཚདེ།

上机日志 རྩིིས་འཁོར་སྤྱོདེ་པོའི་ཉིིན་ཐོ།

上云用数赋智 སྤྲོིན་ཐོག་གྲངས་སྤྱོོདེ་རིག་སྩོོལ།

赊购 དེོམ་ཉིོ། ཆདེ་འཇོག་ཉིོ་སྒྲུབ།
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舍位平衡公式 གནས་སྒྲིིལ་དེོ་སྙེོམས་སྤྱོི་འགྲོས།

设备双重名称（设备

名称和编号）

སྒྲིིག་ཆས་ཀྱིི་མིང་དེང་ཨོང་རྟགས།

社会人 སྤྱོི་ཚོགས་པོ།

社交媒体 འབྲེལེ་ལམ་སྨྱན་སྦྱོོར།

社恐 འབྲེལེ་སྐྲག།

射钉枪 གཟིརེ་མདེའ།

涉企错案 ཁ་ེལས་དེང་འབྲེལེ་བའི་གྱིོདེ་འཛིོལ།

涉枪涉爆 མ་ེམདེལེ་འབར་རྫས་དེང་འབྲེལེ་བ་ཡོོདེ་པོ།

伸长区 (ལོ་ཏོོག་སོགས་)འཚར་མཚམས།

神经系统 དེབང་རྩིའི་མ་ལག།

神威蓝光 ལྷ་འོདེ་སྔོོན་པོོ།

审处 ཞིིབ་གཅེོདེ། ཞིིབ་བཤིརེ་ཐག་གཅེོདེ།

审订 ཞིིབ་གཏོན། ཞིིབ་བཤིརེ་གཏོན་འབབེས།

审定 ཞུ་དེག་གཏོན་འཁལེ།

审读 ཞུས་བཤིརེ།

审发 ཞིིབ་འགྲམེས། ཞིིབ་བཤིརེ་འགྲམེས་སྤོལེ།

审稿 རྩིོམ་ཞུས།

审核 ཞིིབ་དེཔྱདེ། ཞིིབ་བཤིརེ་དེཔྱདེ་འབབེས།

审批 ཞིིབ་མཆན། ཞིིབ་བཤིརེ་ཆོག་མཆན།

审示 དེགོངས་དེཔྱདེ།

审议 གྲོས་ཞིིབ།
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审阅 གཟིིགས་ཞིིབ།

肾功能 མཁལ་ནུས།

肾上腺 མཁལ་མགོའི་གཤིརེ་རྨནེ།

升降板 འདེགེས་འབབེས་ཡོོ་ཆས།

升压站 གློོག་ཤུགས་འཕིར་ཚུགས།

生根剂 རྩི་རྩིི། རྩི་གཏོོང་སྨན་རྩིི།

生态搬迁 སྐྱི་ེཁམས་གནས་སྤོོ།

声光验电 སྒྲི་འོདེ་གློོག་དེཔྱདེ།

绳卡 ཐག་འཆིང་།

绳扣 འདྲུདེ་རྡོག།

绳套 ཐག་ལུང་།

剩余电流动作保护装

置

གློོག་རྒྱུན་ལྷག་མའི་བབ་བསྟུན་སྲུང་ཆས།

湿货市场 རློན་ཟིོག་ཁྲོམ་ར།

湿巾 ལག་ཕྱེིས་རློན་པོ།

湿垃圾 གདེ་སྙེིགས་རློན་པོ།

湿强剂 གཤིརེ་རྩིི།

十破十变 བཅུ་གཏོོར་བཅུ་སྒྱུར།

石方 རྡོ་ལས། རྡོ་དེཔོངས།

时间动因 དུས་ཚོདེ་འགྲོ་རྐྱེནེ།

时间平滑 དུས་ཚོདེ་སྙེོམས་སྒྲིིག

时间权数 དུས་ཚོདེ་ནུས་གྲངས།
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时政新闻 སྐེབས་དེོན་གསར་འགྱུར།

实时拍摄 སྐེབས་ཐོག་པོར་ལནེ།

实体办事大厅 དེངོས་གཞིིའི་དེོན་གཅེོདེ་ཚོམས་ཆནེ།

世卫组织 འཛིམ་གློིང་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་རྩི་འཛུགས།

世园会 འཛིམ་གློིང་སྐྱིེདེ་ཚལ་འགྲམེས་ཚོགས།

事前事后法 སྔོ་ཐབས་ཕྱེི་ཐབས།

试滑员 ཚོདེ་ཤུདེ་པོ།

试剂 ཚོདེ་སྨན། ཚོདེ་ལྟིའི་སྨན་རྫས།

视觉中国 མཐོང་ཚོར་ཀྲུང་གོ།

视听盛宴 མིག་ཡོིདེ་རྣ་བའི་དེགའ་སྟེོན།

适老化 རྒན་འཕྲོདེ་ཅེན།

誓师大会 དེམ་འཇོག་ཚོགས་ཆནེ།

收到补价方 གསབ་རིན་ལནེ་མཁན།

收益稀释 ཁ་ེའབབ་ཉུང་གཏོོང་།

手扳葫芦 ལག་སྐེོར་ཀ་བེདེ།

手车开关 ལག་བཀོལ་བསདེ་སྤོར། ལག་བཀོལ་གློོག་སྒོོ།

手推车 ལག་ཐརེ། ཐརེ་ཆུང་།

首善标准 དེཔོརེ་འོས་ཚདེ་གཞིི།

受押人 གཏོའ་མ་ལནེ་མཁན།

受众 ལྟི་མཁན་ཉིན་མཁན།

授时服务 དུས་བསྟེན་ཞིབས་ཞུ།
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瘦狗 རྗུདེ་ཁྱི།

疏花疏果剂 སྲོབ་རྩིི། སྲོབ་འགྱུར་སྨན་རྩིི།

输变电 གློོག་གཏོོང་སྒྱུར།

输入型病例 ཕྱེི་ཡོོང་（ཕྱེི་འགོས་）ནདེ་པོ།

署名文章 མིང་བཀོདེ་རྩིོམ་ཡོིག། མིང་གསལ་རྩིོམ་ཡོིག།

述评 དེཔྱདེ་གློངེ་།

树标杆 ཚདེ་རྟགས་འཛུགས་པོ། དེཔོ་ེཚདེ་འཛུགས་པོ།

竖井 ས་དེོང་།

数据应用门户 གཞིི་གྲངས་ཉིརེ་སྤྱོོདེ་དྲེ་སྒོོ།

数值 གྲངས་ཐང་།

数字人民币 གྲངས་འཛིིན་མི་དེམངས་ཤིོག་སྒོོར།

双奥之城 ཨོོ་གཉིིས་གྲོང་ཁྱརེ།

双板滑雪 ཆ་པོང་གངས་ཤུདེ།

双肺浸润性病灶 གློོ་གཞིོགས་གཉིིས་ཀར་བྱེརེ་ཞིིང་གྲམ་པོའི་

ནདེ།

双减政策 གཉིིས་ཡོང་སྲོིདེ་ཇུས།

双绕组 དེཀྲིི་སྐེོར་ཉིིས་སྒྲིིག།

双人滑 ཉིིས་ཤུདེ།

双师型教师 དེག་ེམིང་གཉིིས་འཛིིན་པོ།

双拖欠 ཆདེ་འགྱིངས་གཉིིས།

双月刊 ཟླ་ཟུང་དུས་དེབེ།

双重身份 མིང་ཐོབ་གཉིིས་ལྡན།
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水门事件 ཆུ་སྒོོའི་ཛིོར་རྐྱེནེ།

水平撑 འཕྲདེེ་འགྱིོགས།

水平位 འཕྲེདེ་ཕྱེོགས།

水阻表 ཆུའི་གློོག་གཟིན་འཇལ་ཆས།

税损移前扣减 ཁྲལ་གུན་སྔོ་འཕྲི།

顺风车 ལམ་འཁལེ་རླངས་འཁོར།

私人空间 སྒོརེ་གྱིི་བར་སྟེོང་།

思想解读人 དེགོངས་འགྲལེ་པོ།

思想游牧者 བསམ་བློོའི་རྒྱལ་ཁམས་པོ།

死亡率 ཤིི་ཚདེ།

四不两直 མི་བྱེདེེ་པོ་བཞིི་དེང་ཐདེ་སྐྱིོདེ་གཉིིས།

四查四问 བཞིི་བཤིརེ་བཞིི་རྩིདེ།

四个创建 འཛུགས་གཏོོདེ་བཞིི།

四个切实 ཏོན་ཏོིག་བཞིི།

四个走在前列 མདུན་གྲལ་དུ་སློབེས་པོ་བཞིི།

速差自控器 མྱུར་སྤྱོོདེ་སྐྱིོབ་ཆས།

速动负债 འཕྲལ་འཇལ་བུ་ལོན།

速度滑冰 མྱུར་འགྲན་འཁྱགས་ཤུདེ།

宿疾、慢性病 གཅེོང་ནདེ། དེལ་ནདེ།

宿主 （ནདེ་དུག་）རྟནེ་གནས། རྟནེ་ཡུལ།

塑晶 འགྱིིག་ཤིལེ།
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塑性变形 འགྱིིག་གཤིིས་བཟིོ་ཉིསེ།

孙公司 ཚ་བོ་ཀུང་སི། ཉིིང་ལག་སྤྱོི་གཉིརེ་ཁང་།

索引 འཚོལ་བྱེང་།

索引存取 འཚོལ་བྱེང་བཅེོལ་ལནེ།

锁定（锁定账号锁定

频道）

གཏོན་འཁལེ། ངསེ་གཏོན། ངསེ་པོ།

锁止 སོ་འགྲིག།

T

她组织 མོ་ཚོགས།

塔吊 སྒྲིོམ་འདེགེས།

台钻（钻床） སྟེགེས་གསོར།

太极一号 ཐའ་ེཅེི་དེང་པོོ།

太空军 མཁའ་དེབྱེིངས་གོང་དེམག།

摊配 ཆ་བགོས།

摊入 སྤྱོི་བགོས།

探花 བདེམས་དེ་ེའོག། ཨོང་གསུམ་པོ།

碳达峰 ཐཱན་རྩིརེ་སོན། 

碳排放权交易 ཐཱན་འབུདེ་དེབང་ཆའི་ཉིོ་ཚོང་།

碳素结构钢 ཐྭན་རྒྱུའི་ངར་ལྕགས།

碳中和 ཐཱན་སྙེོམ་སྦྱོོར། 

套打 དེཔོ་ེམཚུངས་པོར་འདེབེས།

套管 ལྕགས་སྦུག། འཐུམ་སྦུག།
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套路贷 གཡོོ་བུན།

套路货 གཡོོ་ཟིོག།

套卖保值 ཁ་ེཚོང་རིན་སྲུང་།

套息 སྐྱིདེེ་ཁྱདེ་འཐོབ་ཐབས།

特定传染病 དེམིགས་བསལ་གཏོན་འབབེས་ཀིྱི་འགོས་ནདེ།

特旱 ཐན་དྲེག། ཐན་པོ་དྲེག་པོོ།

特殊报销政策 དེམིགས་བསལ་རྩིིས་ཞུའི་སྲོིདེ་ཇུས།

提档换速 གདེང་བསྒྱུར་མྱུར་གཏོོང་། མྱུར་ཚདེ་མགྱིོགས་

གཏོོང་།

提前兑回价格 སྔོ་སྣུར་ཚུར་ཉིོའི་རིན་གོང་།

提升机 འདེགེས་ཆས།

提议 གྲོས་འགོ།

蹄疾步稳 མགྱིོགས་ལ་བརྟན་པོ།

体温检测 ལུས་དྲེོདེ་བརྟག་དེཔྱདེ།

体温检测热像仪 ལུས་དྲེོདེ་བརྟག་དེཔྱདེ་ཚ་བརྙིན་ཡོོ་ཆས།

体育精神 ལུས་རྩིལ་གྱིི་སྙེིང་སྟེོབས།

条码 ཤུར་རྟགས།

条线指导 དེཀྱུས་འདེེདེ་མཛུབ་ཁྲིདེ།

跳台滑雪 མཆོང་སྟེགེས་གངས་ཤུདེ།

跳线 མཐུདེ་སྐུདེ།

贴吧 སྤོལེ་སྟེགེས།

铁幕 ལྕགས་ཡོོལ།
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铁钎 ལྕགས་ཧྲངེ་།

铁芯 ལྕགས་ཏོིག།

停运省际客运 ཞིིང་ཆནེ་དེབར་གྱིི་འགྲུལ་མཚམས་བཅེདེ་པོ།

停运长途汽车 ཐག་རིང་འགྲུལ་འཁོར་གཏོོང་མཚམས་འཇོག་

པོ།

通告 གསལ་བརྡ།

通栏 ཆོདེ་འབྲེལེ།

通勤圈 ལས་ལམ་འཁོར་ཁོངས།

通行(hang) ཕྲངེ་བརྒྱུས།

通讯 རྒྱས་འཕྲིན།

同比 དུས་མཚུངས་དེང་བསྡུར་བ།

同口径预算 འདྲེ་མཚུངས་སྔོོན་རྩིིས།

同期调相机 དུས་མཚུངས་གློོག་ཚན་སྒྱུར་ཆས།

同向捻 ཕྱེོགས་གཅེིག་ལ་སྒྲིིམ་པོ།

同向前行 ཕྱེོགས་མཐུན་མདུན་སྐྱིོདེ།

同源加强免疫接种 ཁུངས་གཅེིག་པོའི་ནུས་སྐྱིེདེ་རིམས་འགོག་སྨན་

ཁབ་རྒྱག་པོ།

同轴运转 ལྟི་ེགཅེིག་འཁོར་སྐྱིོདེ།

头条新闻 འགོ་བཀོདེ་གསར་འགྱུར།

头条主页 འགོ་རྩིོམ་གཙོ་ངོས། 

投料 རྒྱུ་ཆ་གཏོོང་བ།

突发公共卫生事件 ཐོལ་བྱུང་སྤྱོི་པོའི་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་དེོན་རྐྱེནེ།
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图录 རིས་གཞུང་།

图片新闻 པོར་རིས་གསར་འགྱུར།

土地（剩余）技术 ས་ལྷག་སྤྱོོདེ་རྩིལ།

土方 ས་ལས། ས་དེཔོངས།

土路 ས་ལམ། ཐལ་ལམ།

土味情话 གྲོང་ཚིག་འདེོདེ་གཏོམ།

推功揽过 བྱེས་རྗེསེ་གཞིན་ལ་སྤྲོོདེ། ཉིསེ་པོ་རང་གིས་

འཁུར།

推普脱贫 སྤྱོི་སྐེདེ་ཁྱབ་གདེལ་གྱིིས་དེབུལ་སྒྲིོལ་བྱེེདེ་པོ། 

推拖绕 དེཀྲིི་འགྱིང་གཡོོལ་གསུམ།

退火（钢丝绳） ངར་གཅེོག་པོ། ངར་ཆག་པོ།

退料 རྒྱུ་ཆ་ཕྱེིར་སློོག།

退群 ཚོགས་ཡོར། ཚོགས་པོ་ནས་དེོན་པོ།

退烧药 ཚ་བ་གཅེོག་སྨན།

托班 ཉིིན་བཅེོལ།

脱售价值 ཟིོང་ཆདེ་རིན་ཐང་།

脱销成本 ཟིོང་ཆདེ་མ་གནས།

脱叶剂 ཟིག་རྩིི། ལོ་ཟིག་སྨན་རྩིི།

W

挖掘机 སྔོོག་འཕྲུལ།

外购 ཕྱེི་ཉིོས།

外来入侵物种 བཙན་འཛུལ་སྐྱི་ེདེངོས།
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外源性感染 ཕྱེི་འགོས། ཕིྱེ་རྐྱེནེ་གྱིིས་འགོས་པོ།

弯曲机 འགུག་ཆས།

玩家 རྩིདེེ་མཁན།

网龄 དྲེ་ཞུགས་ལོ་ཚདེ།

网络安全关前移 དྲེ་རྒྱའི་བདེ་ེའཇགས་སྲུང་འགག་མདུན་སྤོོ།

网络空间虚拟系统 དྲེ་རྒྱའི་བར་སྟེོང་རྟོག་བཟིོའི་རྒྱུདེ་ཁོངས།

网络水军 དྲེ་རྒྱའི་ཆུ་དེམག།

网络招商 དྲེ་བརྟནེ་ཚོང་འགུགས།

网门 དྲེ་སྒོོ།

网商 དྲེ་ཐོག་ཚོང་པོ། དྲེ་ཚོང་།

网商银行 དྲེ་ཚོང་དེངུལ་ཁང་།

网上网下同心圆 དྲེ་ཐོག་དྲེ་འོག་སམེས་པོ་གཅེིག། 

网套 དྲེ་ཤུབས།

微波 རླབས་ཕྲན།

微课 ཕྲན་ཚོགས་སློོབ་ཚན།

微信小程序 འཕྲིན་ཕྲན་བྱེ་རིམ་ཆུང་གྲས།

围堵 སྐེོར་སྐྱིིལ།

围杆带 བསྡོམ་ཐག། སྐྱིོར་ཐག།

伪需求 མཁོ་རྫུས།

委托招商 མངགས་བརྟནེ་ཚོང་འགུགས།

文博会 རིག་རྫས་（རིག་གནས་ཐོན་རྫས་）འགྲམེས་

ཚོགས།
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文化低保 རིག་གནས་མ་མཐའི་འགན་སྲུང་།

文化断裂 རིག་གནས་བར་ཆདེ་པོ།

文化惠民百千万行动 རིག་གནས་དེམངས་ཕིན་གྱིི་བརྒྱ་སྟེོང་ཁྲི་ཚོའི་

བྱེ་སྤྱོོདེ།

文具车 རྩིདེེ་འཁོར།

文明隔阂 ཤིསེ་དེཔོལ་བར་འགལ། ཤིསེ་དེཔོལ་དེབར་གྱིི་

འགལ་ཟླ།

文物宪兵 རིག་དེངོས་སྲུང་དེམག།

文献标识码 ཡོིག་ཆའི་མཚོན་རྟགས།

文艺轻骑兵 ཧྲག་བསྡུས་རིག་རྩིལ་ཚོགས་པོ།

文章编号 རྩིོམ་ཡོིག་ཨོང་རྟགས།

稳字当头 བརྟན་ལྷིང་གཙོར་བཟུང་།

问题漠然处之 གནདེ་དེོན་སྣང་མེདེ་དུ་འཇོག་པོ།

问题全景式 གནདེ་དེོན་གྱིི་ཕྱེོགས་ཡོོངས་རྣམ་པོ།

卧射 ཉིལ་མདེའ།

无齿锯 སོ་མདེེ་སོག་ལ།ེ སྒོོར་སོར།

无底价拍卖 གཞིི་གོང་མདེེ་པོའི་ཧབ་ཚོང་།

无旱 ཐན་མདེེ། ཐན་པོ་མདེེ་པོ།

无极绳索 སྣ་ེམདེེ་མདུདེ་ཐག།

无龄感 རྒས་མདེེ་སྣང་བ། ན་རྒས་གཞིོན་སྣང་།

无码老人 བཤིརེ་མདེེ་བགྲསེ་པོོ།

无人驾驶技术 མི་མདེེ་ཁ་སྒྱུར་ལག་རྩིལ།
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无声破碎剂 སྒྲི་མདེེ་གསིལ་རྩིི། 

无源定位 བརྡ་མེདེ་ངསེ་གནས།

无症状的潜伏期 ནདེ་རྟགས་མདེེ་པོའི་གབ་ཡུན།

无症状感染 ནདེ་རྟགས་མདེེ་པོའི་འགོས་ཁྱབ།

无症状携带者 ནདེ་རྟགས་མདེེ་པོའི་ནདེ་དུག་ཅེན།

五大总成 འདུས་ཆས་ཆནེ་པོོ་ལྔ།

五个一律 དེབྱེརེ་མདེེ་ལྔ།

捂货惜售 ཟིོག་སྐྱིིལ་ཉུང་འཚོང་། ཟིོག་སྐྱིིལ་དེཀོན་འཚོང་།

物料 རྒྱུ་ཆ།

X

西迁精神 ཞིི་ཨོན་ལ་སྤོོས་པོའི་སྙེིང་སྟེོབས། ཞིི་སྤོོས་སྙེིང་

སྟེོབས།

稀释效应 ཉུང་གཏོོང་ལན་འབྲེས།

习服 ས་ཆུ་འཕྲོདེ་ལམ།

系列报道 མུ་འབྲེལེ་གནས་འཕྲིན།

系数 བཏོགས་གྲངས།

狭管效应 སྲོང་འགག་ལན་འབྲེས། གྲོག་ཤུར་ལན་འབྲེས།

先租后让 སྔོོན་གཏོོང་རྗེསེ་བཤུག། སོྔོན་ལ་བོགས་གཏོོང་

དེང་རྗེསེ་ལ་ཚོང་བཤུག།

纤维化 ཚི་སྣ་ཅེན།

纤维绳 ཚི་སྐུདེ། ཚི་སྣའི་ཐག་པོ།

现场号源 ལག་ཡོོདེ་ཨོང་ཀི།
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限竞房 ཧབ་བཅེདེ་ཁང་པོ།

限位器 ཚདེ་འཛིིན་ཆས།

限制器 ཚོདེ་འཛིིན་ཆས།

线鼻（子） སྐུདེ་ལུང་།

线档 སྐུདེ་ཚན།

线夹 སྐུདེ་བསྡོམ།

线盘 སྐུདེ་སྒྲིིལ་འཁོར་ལོ།

宪制秩序 རྩི་ཁྲིམས་སྲོིདེ་ལུགས་ཀྱིི་སྒྲིིག་ལམ།

乡村振兴 ཤིང་གྲོང་དེར་སྤོལེ།

相对地短路 སྐུདེ་ཚན་ས་ཐུག་གློོག་འཐབ།

相间短路 སྐུདེ་ཚན་དེབར་གྱིི་གློོག་འཐབ།

相线 སྐུདེ་ཚན།

箱式变电站 སྒོམ་གཟུགས་གློོག་སྒྱུར་ས་ཚིགས།

响鼓重锤 རྔ་གསང་ཤུགས་རྡུང་། 

消毒 དུག་སལེ།

消毒湿巾 དུག་སལེ་ལག་ཕྱེིས་རློན་པོ།

消毒液 དུག་སལེ་སྨན་ཆུ།

消弧线（消弧） གློོག་གཞུ་སལེ་སྐུདེ། གློོག་དེམར་སལེ་སྐུདེ།

消化系统 འཇུ་བྱེདེེ་མ་ལག།

消极式函证 ངསེ་ལན་མི་དེགོས་པོའི་ཡོིག་དེཔོང་།

消缺 སྐྱིོན་སལེ།
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消息（新闻） འཕྲིན་གསར། གསར་འགྱུར།

小班 འཛིིན་གྲྭ་ཆུང་བ། 

小口径 ཁ་ཞིངེ་（ཁ་རྒྱ་）ཆུང་བ། འབབ་ཆུང་།

小流域坡耕地 ཆུ་རྒྱུདེ་ཆུང་ངུའི་རི་ཞིིང་། 

小样 དེཔོ་ེཆུང་།

校车 སློོབ་འཁོར།

校订 དེག་ཞུས།

校对 ཞུ་དེག། པོར་ཞུས།

校核机 ཡོོ་བསྲོང་འཕྲུལ་ཆས།

校勘 བསྡུར་ཞུས།

校样 ཞུས་དེཔོ།ེ

斜撑 ཟུར་སྐྱིོར།

携号转网 ཨོང་ཉིར་དྲེ་བརྗེསེ།

泄流槽 བཞུར་ཁ།

卸扣 བཀྲིོལ་ལུང་།

心肺复苏 གློོ་སྙེིང་སློར་གསོ། དྲེན་པོ་གསོ་ཐབས། 

心慌 དེངངས་འཚབ་ལངས་པོ།

心血管病 སྙེིང་རྩིའི་ནདེ་གཞིི།

芯线 སྙེིང་སྐུདེ།

新冠肺炎 ཏོོག་（པྲོོག་）གསར་གློོ་ཚདེ།

新生代 གསར་ཐོན་དུས་རབས། གསར་སྐྱིསེ་མི་རབས། 

ཐོན་གསར།
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新闻发言人 གསར་འགྱུར་མགྲིན་ཚབ་པོ།

新闻特写 ཆདེེ་བྲེིས་གསར་འགྱུར།

新鲜养分 འཚོ་བཅུདེ་སོས་པོ།

新型犯罪 གསར་ཐོན་ཉིསེ་གསོག།

新型冠状病毒肺炎 ཏོོག་（པྲོོག་）དེབྱེིབས་ནདེ་དུག་གསར་པོའི་

གློོ་ཚདེ།

薪酬性 གློ་ཕིོགས་རང་བཞིིན།

信号旗 བརྡ་དེར།

信汇 འཕྲིན་ཐོག་དེངུལ་འགྲུལ།

信联 ཡོིདེ་སྦྲེལེ། ཡོིདེ་རྟོན་མཉིམ་སྦྲེལེ།

信息物理系统 ཆ་འཕྲིན་དེངོས་ལུགས་མ་ལག།

信心所在 ཡོིདེ་ཆསེ་འཕིརེ་ས།

信易贷 གཡོར་བདེེའི་ཡོིདེ་རྟོན་དེངུལ་བུན།

星形接线 སྐེར་དེབྱེིབས་མཐུདེ་ཐབས།

行程码 འགྲོ་སྐྱིོདེ་བཤིརེ་རྟགས།

行灯 ལག་སྒྲིོན། ལག་ཞུ།

行权 ཁ་ེདེབང་སྤྱོོདེ་པོ།

行业期刊 ལས་རིགས་དུས་དེབེ།

行注目礼 མིག་འདུདེ་ཞུ་བ།

行走的传染源 འགྲོ་བཞིིན་པོའི་འགོས་ཁུངས།

形象 སྣང་བརྙིན། གཟུགས་བརྙིན།

型式试验 ཚདེ་གཞིི་ལོན་མིན་ལྟི་བ། ཚདེ་ལྡན་ཚོདེ་ལྟི།
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胸闷 བྲེང་ཁ་བསྡོམས་པོ། སྙེིང་ཁམས་མི་དྭངས་བ།

休戚与共 སྐྱིིདེ་སྡུག་མཉིམ་མྱོོང་།

许可人 མཆན་འགོདེ་པོ།

序贯分析 རིམ་གྱིིས་དེབྱེ་ེཞིིབ། མཐར་གྱིིས་དེབྱེ་ེཞིིབ།

序贯加强免疫接种 རིམ་གྱིིས་ནུས་སྐྱིེདེ་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་

རྒྱག་པོ།

序言 གློངེ་གཞིི།

蓄电池组 གློོག་གསོག་གློོག་རྫས་ཕྱེོགས་སྒྲིིག

蓄积量 གསོག་ཚདེ།

悬崖效应 གཡོང་གཟིར་ལན་འབྲེས།

旋转车 འཁྱིལ་འཁོར། འཁྱིལ་རྩིེདེ་འཁོར་ལོ།

学步车 གོམ་འཁོར། གོམ་སྦྱོོང་འཁོར་ལོ།

学深悟透 ཟིབ་སྦྱོོང་མཐིལ་རྟོགས།

学术期刊 རིག་གཞུང་དུས་དེབེ།

学术游牧者 རིག་གཞུང་རྒྱལ་ཁམས་པོ།

学习车 སྦྱོོང་འཁོར།

学习强国 སློོབ་བརྩིོན་རྒྱལ་ཁབ་སྟེོབས་ཆེན།

学修并重 ཐོས་བསམ་མཉིམ་འཛིིན།

雪车 གངས་འཁོར།

雪亮工程 ཀུན་མཐོང་ལས་གཞིི། 

雪橇 གངས་ཐརེ། གངས་ཤུདེ་ཐརེ་ག།ེ

雪容融 ཞིོལ་རུང་རུང་། 
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雪上技巧 གངས་ཐོག་རྩིེདེ་རྩིལ།

血清诊断 དྭངས་ཁྲག་ནདེ་བརྟག།

窨井 དེོང་། སྦུབས་དེོང་།

旬刊 བཅུ་ཞིག་དུས་དེབེ།

巡视 སྐེོར་ཞིིབ།

巡游出租车 སྐེོར་སྐྱིོདེ་རྡལ་འཁོར། 

训战一致 འཐབ་སྦྱོོང་གཅེིག་གྱུར།

Y

压板 རྩིབ་གདེན།

压舱石 གྲུ་རྡོ།

压胶枪 སྤྱོིན་བཙིར་མདེའ། སྤྱོིན་འབུདེ་མདེའ།

压接 བཙིར་མཐུདེ།

压接机 བཙིར་མཐུདེ་ཡོོ་བྱེདེ།

压钳（轧钳） བཙིར་སྐེམ།

压球 གནོན་དེབྲེིལ།

压缩图像（图像压

缩）

རྡོག་སྒྲིིལ་པོར་རིས།(པོར་རིས་རྡོག་སྒྲིིལ།)

轧钳 བཙིར་སྐེམ།

亚洲水塔 ཨོ་ེཤི་ཡོའི་ཆུ་སྤོ།ེ

亚洲文明对话大会 ཨོ་ེཤི་ཡོའི་ཤིསེ་དེཔོལ་བགྲོ་གློངེ་ཚོགས་ཆནེ།

氩弧焊 ཨོར་གཞུ་ཚ་ལ། འཇམ་ཚལ།
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延迟开学 སློོབ་ཚུགས་ཕྱེིར་འགྱིངས། སོློབ་འགོ་ཚུགས་དུས་

ཕྱེིར་འགྱིངས།

延时拍摄 དུས་བསྣར་པོར་ལནེ།

严训严考 སྦྱོོང་བཤིརེ་གཉིིས་ནན།

严重急性呼吸道感染 གཞིི་ལྕི་བའི་དེོས་དྲེག་གི་དེབུགས་ལམ་གཉིན་

ཚདེ།

严重急性呼吸综合征

（非典）

གཞིི་ལྕི་བའི་དེོས་དྲེག་གི་དེབུགས་ལམ་འདུས་

ནདེ།（དེམིགས་བསལ་གློོ་ཚདེ།）

沿面放电 ངོས་ཁྱབ་གློོག་གློོདེ།

研办 ཞིིབ་སྒྲུབ། ཞིིབ་འཇུག་གཉིརེ་སྒྲུབ།

研复 ཞིིབ་ལན། ཞིིབ་འཇུག་ལན་འདེབེས།

研提 ཞིིབ་འདེོན། ཞིིབ་འཇུག་གྲོས་འདེོན།

衍生品 མཆདེེ་རྫས།

咽痛 མིདེ་པོ་（གྲ་ེབ་）ན་བ།

验电接地环 གློོག་དེཔྱདེ་ས་མཐུདེ་ཡོོ་ཆས།

验电器 གློོག་དེཔྱདེ་ཡོོ་ཆས།

验算 བཤིརེ་རྩིིས།

雁过拔毛 ནམ་མཁའ་ནས་བྱེ་སྤུ་འཐོག་པོ།  ཟི་འཁྱརེ་གང་

ཐུབ་བྱེེདེ་པོ།

扬召 ལག་གཡོོབ་འཁོར་འབོདེ།

阳伞效应 ཉིི་གདུགས་ལན་འབྲེས།

养眼 མིག་གསོ་བ། མིག་སྣང་འགྲོ་པོོ།
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氧化 རླུང་འགྱུར། དེབྱེང་འགྱུར།

遥测 རྒྱང་འཇལ། རྒྱང་གཞིལ།

遥信 རྒྱང་འཕྲིན།

药店 སྨན་ཚོང་ཁང་།

野生动物栖息地破碎

化趋势

རི་སྐྱིསེ་སྲོོག་ཆགས་གནས་ཡུལ་ཁ་ཐོར་དུ་འགྲོ་

བའི་རྣམ་པོ།

野生动物肇事补偿机

制

རི་སྐྱིསེ་སྲོོག་ཆགས་ཀྱིི་གནོདེ་གུན་གསབ་ལམ།

野味 རི་སྐྱིསེ་སྲོོག་ཆགས་ཀྱིི་ཤི་རིགས།

野性消费 འཛིདེ་སྤྱོོདེ་རྒོདེ་པོོ།

业余爱好者 ལས་ཞིོར་དེགའ་མོས་པོ།

业缘关系 ལས་རྒྱུདེ་འབྲེལེ་བ།

夜间经济 མཚན་མོའི་དེཔོལ་འབྱེོར།

液面 གཤིརེ་ངོས།

液压劈裂机 གཤིརེ་གནོན་བཤིགས་འཁོར།

一般期刊 སྤྱོིར་བཏོང་དུས་དེབེ།

一次认证全网通办 ཁས་ལནེ་དེཔོང་འདེོན་གཅེིག་གིས་དྲེ་རྒྱ་

ཡོོངས་ལ་འཐུས་པོ།

一次性手套 གཅེིག་སྤྱོོདེ་ལག་ཤུབས། ལག་ཤུབས་སྤྱོོདེ་

གཅེིག་མ།

一府一委两院 གཞུང་གཅེིག་ཨུདེ་གཅེིག་ཁང་གཉིིས།

一键呼叫 མཐབེ་གཅེིག་འབོདེ་བརྡ།
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一键叫车 མཐབེ་གཅེིག་འཁོར་འབོདེ།

一门式办理 སྒོོ་གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ།

一起向未来 མཉིམ་དུ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཕྱེོགས།

一网通办 དྲེ་གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ།

一线医护人员 འཐབ་ས་དེང་པོོའི་སྨན་པོ་དེང་ནདེ་སྐྱིོང་པོ།

医共体 སྨན་བཅེོས་གཅེིག་མཐུན་ཚོགས་པོ།

医疗从业者 སྨན་བཅེོས་ལས་གཉིརེ་པོ།

医疗机构 སྨན་བཅེོས་ལས་ཁུངས།

医疗救急箱 མྱུར་སྐྱིོབ་སྨན་སྒོམ།

医疗物资紧缺 སྨན་བཅེོས་མཁོ་ཆས་མི་འདེང་བ།

医学观察 གསོ་རིག་ལྟི་ཞིིབ།

医用外科口罩 སྨན་སྤྱོོདེ་ཕྱེི་ཚན་ཁ་རས།

医院内感染 སྨན་ཁང་ནང་ནས་འགོས་པོ།

仪表 དེཔྱདེ་ཆས།

移动微法院 སྒུལ་སྐྱིོདེ་འཕྲིན་ཕྲན་ཁྲིམས་ཁང་།

移动硬盘 སྒུལ་སྡོརེ།

疑似病例 དེོགས་ཡོོདེ་ནདེ་པོ། དེོགས་ཡོོདེ་ནདེ་དེཔོ།ེ

乙类传染病 འགོ་ནདེ་ཁ་པོའི་རིགས།

乙炔 འབར་རླུང་།

乙炔气瓶 འབར་རླུང་དེབུགས་རིལ།

以奖代补 ཁ་གསབ་ཚབ་ཏུ་བྱེ་དེགའ་སྤྲོོདེ་པོ།
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以商招商 ཚོང་བརྟནེ་ཚོང་འགུགས།

议案 གྲོས་གཞིི།

抑制剂 འགོག་རྩིི། འདུར་རྩིི།

译介 ལོ་ཙཱ་མཚམས་སྦྱོོར།

易感人群 འགོས་སློ་བའི་མི་ཚོགས།

疫苗 རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ། སོྔོན་ཁབ། འགོག་སྨན།

疫情 ནདེ་ཡོམས་གནས་ཚུལ།

疫情防控 ནདེ་ཡོམས་སྔོོན་འགོག་དེང་ཚོདེ་འཛིིན། ནདེ་

ཡོམས་འགོག་ཟིོན།

疫区 རིམས་ནདེ་ཁུལ།

意外利润 ཐོལ་བྱུང་ཁ་ེསྤོོགས།

溢回效应 ཞིོར་ཕིན་ལན་འབྲེས། 

溢价 རིན་འཕིར།

银章联办 ཐམ་དེངུལ་མཉིམ་སྒྲུབ།

引杆 འཐནེ་རྒྱུག།

引提 འདྲེནེ་བྱེང་།

引文 ལུང་ཚིག།

引下线 ཐོག་ལནེ་ས་སྐུདེ།

引线 སྦྲེལེ་སྐུདེ། འཐནེ་སྐུདེ།

隐性感染 མངོན་མདེེ་འགོས་ཁྱབ།

印次 དེཔོར་ཐངེས།

印刷 པོར་འདེབེས།
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应兜尽兜 སྐྱིོར་འོས་ཀུན་སྐྱིོར།

应急医院 འཕྲལ་མཁོའི་སྨན་ཁང་།

应价 རིན་དེཔོོདེ།

应进必进 འདྲེནེ་དེགོས་ངསེ་འདྲེནེ།

应景话 སྐེབས་བསྟུན་སྐེདེ་ཆ།

婴儿癫痫伴游走性局

灶

ཕྲུ་གུ་དེམར་འབྱེར་གྱིི་བརྒྱལ་གཟིརེ་འགྲམས་

ནདེ།

婴幼儿照护 ཕྲུ་གུ་དེམར་འབྱེར་ལྟི་སྐྱིོང་། དེམར་འབྱེར་ལྟི་

སྐྱིོང་།

硬化路 མཁྲགེས་ལམ།

硬科技 མཁྲགེས་ལྡན་ཚན་རྩིལ། གཙོ་གནདེ་སྲོོག་ཤིིང་

ལག་རྩིལ།

佣金 བར་གློ།

用典 ལུང་འདྲེནེ།

用户侧 འཛིདེ་སྤྱོོདེ་པོའི་ཕྱེོགས།

用汇自由 དེངུལ་འགྲུལ་རང་དེབང་།

用能企业 ནུས་སྤྱོོདེ་ཁ་ེལས།

优先受偿权 གུན་གསབ་སྔོོན་ཐོབ་དེབང་ཆ། 

邮编 སྦྲེག་ཨོང་།

邮发代号 སྦྲེག་འགྲམེས་ཚབ་རྟགས།

邮件门事件 སྦྲེག་བསྐུར་ཛིོར་རྐྱེནེ།

油浸变压器 སྣུམ་ནུས་གློོག་གནོན་ཡོོ་ཆས།
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油气藏 སྣུམ་རླངས་གཏོེར་ཁ།

游资 སྐེོར་དེངུལ།(སྐེོར་རྒྱུག་མྱུར་བའི་མ་དེངུལ།)

友谊勋章 མཛིའ་གྲོགས་གཟིངེས་རྟགས།

有机整体 གདེོས་བཅེས་ཕུང་པོོ། འབྲེལེ་ཟིབ་གོང་བུ།

有源定位 བརྡ་ལྡན་ངསེ་གནས།

诱导式投资 བློོ་འགུག་མ་འཇོག།

余热余能 ཚ་ལྷག་ནུས་ལྷག།

余值 རིན་ལྷག། རིན་ཐང་ལྷག་མ།

余值法 རིན་ལྷག་རྩིིས་ཐབས།

愚人节 བསླུ་རྩིེདེ་དུས་ཆནེ།

宇宙线 འཇིག་རྟནེ་འཕྲོ་ཐིག

雨刷式过马路 ཡུག་སྒྲིིལ་ལམ་སྒྲིོལ།

“玉兔二号”巡视器 སྐེོར་ཆས་“རི་བོང་དེཀར་ཆུང་གཉིིས་པོ།”

育人合力 མི་སྐྱིོང་འགྲིལ་ཤུགས།

预防措施 སྔོོན་འགོག་བྱེ་ཐབས།

预倾 འཁྱོག་ཟིོན།

元宇宙 རིམ་འདེས་འཇིག་རྟནེ།

园艺师 སྐྱིདེེ་ཚལ་ཆ་ེམོ་བ།

原本 མ་ཕྱེི།

原稿 མ་ཡོིག།

圆垒 སྒོོར་ཚང་།



86

远维 རྒྱང་བཅེོས།

约车软件 འཁོར་འབོདེ་མཉིནེ་ཆས།

约当产量 འོལ་རྩིིས་ཐོན་འབོར།

约稿 རྩིོམ་ཡོིག་མངག་པོ།

月刊 ཟླ་རའེི་དུས་དེབེ།

阅处 གཟིིགས་གཅེོདེ། གཟིིགས་ཞིིབ་ཐག་གཅེོདེ།

阅改 གཟིིགས་བཅེོས། གཟིིགས་ཞིིབ་བཟིོ་བཅེོས།

阅示 གཟིིགས་མཆན།

阅研 གཟིིགས་དེཔྱདེ། གཟིིགས་ཞིིབ་དེཔྱདེ་ཞུས།

阅知 གཟིིགས་རྟོགས།

越野滑雪 རི་ཀླུང་གངས་ཤུདེ།

运维（运行维护） བཀོལ་སྤྱོོདེ་བདེག་སྐྱིོང་།

运维管理 བཀོལ་སྤྱོོདེ་བདེག་སྐྱིོང་དེོ་དེམ།

运行屏（柜） གློོག་ཡོོདེ་གློོག་སྒོམ།

Z

在产品 བཟིོ་མུས་ཐོན་རྫས།

在世转世 མ་འདེས་སྤྲུལ་སྐུ།

载波 ཐགེ་རླབས། རླབས་རྒྱུན།

载荷 ལྗོིདེ་ཁོག། ལྗོིདེ་ཚདེ།

载流器 གློོག་རྒྱུན་སྒྲིིག་ཆས།

载面积 ཐགེ་ཁྱོན།
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暂估价 གནས་སྐེབས་སྐེོར་ཐང་།

凿岩机 བྲེག་འབིགས་འཕྲུལ་ཆས།

责任编辑 རྩིོམ་སྒྲིིག་འགན་འཁུར་བ།

责任主体 འགན་འཁུར་བྱེདེེ་པོོ།

增价拍卖 གོང་སྤོར་ཧབ་ཚོང་།

增量股 འཕིར་འབོར་མ་རྐོང་།

增糖剂 མངར་རྩིི།

扎堆调研 ཁྱུ་སྒྲིིག་བརྟག་ཞིིབ།

闸 སྒོ།

乍到刀闸 འབུདེ་རྒྱག་གློོག་སྒོ།

债务工具 བུ་ལོན་གཏོོང་ཆས།

债务转贷 བུ་ལོན་སྐྱིི་སྒྱུར།

战勤保障消防车 དེམག་ལས་འགན་སྲུང་མ་ེགསོདེ་མོ་ཊ།

张力 བསྣར་ཤིེདེ།

张力机 བསྣར་ཤིེདེ་འཕྲུལ་ཆས།

长券长款收入 ཡུན་རིང་འཛིིན་ལོར་དེང་བུན་དེངུལ་གྱིི་ཡོོང་

འབབ།

长征四号丙运载火箭

（长四丙）

རྒྱང་སྐྱིོདེ་བཞིི་པོའི་སྐྱིལེ་འདྲེནེ་མ་ེཤུགས་འཕུར་

མདེའ་ག་པོ།（རྒྱང་བཞིི་ག་པོ།）

账款 རྩིིས་དེངུལ།

账套 རྩིིས་ཚན།

障碍追逐技巧 འགག་འདེེདེ་རྩིེདེ་རྩིལ།
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招聘会 ལས་བསྡུའི་འདུ་ཚོགས།

兆帕（Mpa） ཀྲིའོ་ཕཱ།（Mpa）

针式绝缘子 གཟིརེ་གཟུགས་གློོག་འགོག་ཕྲངེ་རྡོག།

帧 པོར་ལྷ།ེ ལྷ།ེ

真空 སྟེོང་སངས།

真练实备 དེངོས་སྦྱོོང་དེངོས་གྲབས།

诊断 ནདེ་ངོ་འཛིིན་པོ། ནདེ་བརྟག་པོ། 

诊断、治疗、追踪和

筛查

ངོས་འཛིིན། སྨན་བཅེོས། འཚོལ་འདེེདེ། དེབྱེ་ེ

བཤིརེ།

诊断器具 ནདེ་བརྟག་ཡོོ་ཆས།

振动器 དེཀྲུག་ཆས།

镇流器 གློོག་རྒྱུན་ཚུགས་ཆས།

征订 མངག་ཉིོ།

征稿 རྩིོམ་བསྡུ།

正版 དེངོས་པོར།

正差异 དྲེང་ཕྱེོགས་ཁྱདེ་པོར། 

正滑前空翻两周转体

1440度

མདུན་ཤུདེ་མདུན་རྟིང་གཉིིས་སློོག་དེང་ལུས་

བསྐེོར་ཏུའུ་༡༤༤༠ཡོི་སྟེངས་སྟེབས།

正式期刊 དེངོས་གཞིིའི་དུས་དེབེ།

正文 གཞུང་དེངོས།

正线（铁路） མ་ལམ།

正信 དེདེ་པོ་ཡོང་དེག།
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正压 རྒྱུན་ལྡན་རླུང་གནོན། དྲེང་གནོན།

正压式空气呼吸器 དྲེང་གནོན་ཁ་རླུང་རྔུབ་ཆས།

证券包销商 འཛིིན་ལོར་འགན་གཙང་ལནེ་མཁན་ཚོང་པོ།

政出多门 སྲོིདེ་བཀའ་གཏོོང་མཁན་མང་བ།  ཐལེ་གཏོོང་

ལུང་སྒྱུར་བྱེེདེ་མཁན་མང་བ།

政德 སྲོིདེ་སྤྱོོདེ། ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་ཀུན་སྤྱོོདེ།

政府直接拨入的款项 སྲོིདེ་གཞུང་ནས་ཐདེ་ཀར་སྤྲོདེ་པོའི་གྲོན་

དེངུལ།

政要人物 སྲོིདེ་ཕྱེོགས་མི་སྣ་གལ་ཆནེ། སྲོིདེ་ཕྱེོགས་ཀིྱི་

གནདེ་ཡོོདེ་མི་སྣ། 

政治风骨 ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་དེཔོའ་ཉིམས།

政治品格 ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་གཤིིས་སྤྱོོདེ།

政治气节 ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་ལ་རྒྱ།

支付补价方 གསབ་རིན་སྤྲོོདེ་མཁན།

支管 ཡོན་ལག་སྦུ་གུ།

支架 སྒྲིོམ་བཀྱིག། ལས་ཁྲི།

支接点 མཐུདེ་ཁ།

知识恐慌 ཤིསེ་བྱེ་ཞིན་པོའི་དེངངས་འཚབ།

知重负重 འགན་ཤིསེ་ཁུར་ལནེ།

执行编辑 ལག་བསྟེར་རྩིོམ་སྒྲིིག་པོ།

直线塔边相 ཐདེ་སྐུདེ་གློོག་ཤིིང་གི་ཟུར་སྐུདེ།

职工舞弊 ལས་བཟིོའི་གཡོོ་ཟིོལ།
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职数 སྒྲིིག་གྲངས།

职业暴露 ལས་རིགས་ཕྱེིར་མངོན།

植物人 ཚོར་ཉིམས་མི། ཚོར་ཉིམས་གང་ཟིག།

植物生长促进剂 རྩིི་ཤིིང་སྐྱི་ེའཚར་སྐུལ་རྩིི།

植物生长延缓剂 རྩིི་ཤིིང་སྐྱི་ེའཚར་འགྱིང་རྩིི།

植物生长抑制剂 རྩིི་ཤིིང་སྐྱི་ེའཚར་འགོག་རྩིི།

止暴治乱 གཏུམ་འགོག་ཟིིང་བཅེོས།

制单 རྩིིས་ཐོ་བཟིོ་བ།

制动 བཀག་གཏོོང་།

治愈率 དྲེག་སྐྱིེདེ་བྱུང་ཚདེ།

致病性 ནདེ་སློོང་རང་བཞིིན། ན་ཚ་བཟིོ་གཞིི།

致死性 འཆི་སྐྱིོན་བཟིོ་གཞིི།

滞胀 འབྱེོར་རྒུདེ་གོང་འཕིར།

置存 གསོག་ཉིར། ཉོི་འཇོག།

置存成本 གསོག་ཉིར་མ་གནས། ཉོི་འཇོག་མ་གནས།

置存价值 རྩིིས་གསལ་རིན་ཐང་། ཉོི་འཇོག་རིན་ཐང་།

置顶 མདུན་སྐྱིལེ།

中班 འཛིིན་གྲྭ་འབྲེིང་བ།

中东呼吸综合征 དེབུས་ཤིར་གྱིི་དེབུགས་ལམ་འདུས་ནདེ།

中国红 ཀྲུང་གོའི་དེམར་མདེངས།

中国疾病预防控制中

心（中国疾控中心）

ཀྲུང་གོའི་རིམས་ནདེ་སྔོོན་འགོག་ཚོདེ་འཛིིན་

ལྟི་ེགནས།（ཀྲུང་གོའ་ིརིམས་འགགོ་ལྟི་ེགནས།）
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中国散裂中子源工程 ཀྲུང་གོའི་གས་ཐོར་བར་རྡུལ་ནུས་ཁུངས་ལས་

གཞིི།

中国之治 ཀྲུང་གོའི་སྐྱིོང་ལུགས།

中旱 ཐན་འབྲེིང་། ཐན་པོ་ཚབས་འབྲེིང་བ།

中华民族共同体意识 ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅེིག་མཐུན་ཚོགས་པོའི་

འདུ་ཤིསེ།

中华民族伟大复兴的

中国梦 

ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་བསྐྱིར་དེར་རླབས་པོོ་ཆེའི་

ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན།

中间点位 བར་སྐུདེ་ཐོབ་གྲངས།

中间宿主 བར་བརྒྱུདེ་རྟནེ་གནས། རྟནེ་ཡུལ།

中口径 ཁ་ཞིངེ་（ཁ་རྒྱ་）འབྲེིང་བ། འབབ་འབྲེིང་།

中图分类号 ཀྲུང་གོའི་དེཔོ་ེདེབེ་དེབྱེ་ེརྟགས།

中相值 བར་སྐུདེ་ཐོབ་གྲངས།

中性点 མདེོ་གནས། བར་གནས་མཐུདེ་སྣ།ེ

中央汇金公司 ཀྲུང་དེབྱེང་ཧུདེ་ཅེིན་ཀུང་སི། ཀྲུང་དེབྱེང་ཧུདེ་

ཅེིན་སྤྱོི་གཉིརེ་ཁང་།

中央应对新型冠状病

毒感染肺炎疫情工作

领导小组（中央应对

疫情工作领导小组）

ཏོོག་(པྲོོག་)དེབྱེིབས་ནདེ་དུག་གསར་པོའི་གློོ་

ཚདེ་ལ་ཁ་གཏོདེ་གཅེོག་པོའི་ཀྲུང་དེབྱེང་གི་

ལས་དེོན་འགོ་ཁྲིདེ་ཚོགས་ཆུང་། （རིམས་ནདེ་

ལ་ཁ་གཏོདེ་གཅེོག་པོའི་ཀྲུང་དེབྱེང་གི་ལས་

དེོན་འགོ་ཁྲིདེ་ཚོགས་ཆུང་།）

终审 མཐའ་ཞུས།

终值 མཇུག་ཐང་།
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重构 བསྐྱིར་སྒྲིིག།

重旱 ཐན་ཆནེ། ཐན་པོ་ཚབས་ཆ་ེབ། 

重合闸 གློོག་སྒོ་བསྐྱིར་མཐུདེ།

重症 གཞིི་ལྕི་བ། ཚབས་ལྕིའི་ནདེ་གཞིི།

重症监护病房 ནདེ་ལྕིའི་ལྟི་སྐྱིོང་ནདེ་ཁང་།

周刊 གཟིའ་འཁོར་དུས་དེེབ།

竹鼠 སྨྱུག་བྱེི།

主办单位 གཙོ་གཉིརེ་ཚན་པོ།

主编 གཙོ་སྒྲིིག་པོ།

主播 གཙོ་སྐྱིོང་སྙེན་སྒྲིོན་པོ། 

主播跑两会 གཙོ་སྐྱིོང་སྙེན་སྒྲིོན་པོས་ཚོགས་ཆནེ་གཉིིས་

གློངེ་བ།

主打新闻 གསར་འགྱུར་གཙོ་བོ།

主刀 གཤིག་བཅེོས་པོ་གཙོ་བོ།

主观题 རང་དེབང་ཅེན་གྱིི་འདྲེི་གཞིི།

主管单位 དེོ་དེམ་ཚན་པོ།

主题党日活动 ཏོང་གི་གཙོ་དེོན་ཉིིན་མོ།

主体 བྱེདེེ་པོོ། གཙོ་གཞིི།

主责主业 གཙོ་འགན་གཙོ་ལས།

助攻手 རམ་འདེགེས་པོ།

注/注释 མཆན།/མཆན་འགྲལེ།

柱上变压器 ཀ་སྟེངེ་གློོག་གནོན་སྒྱུར་ཆས།
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柱上断路器 ཀ་སྟེངེ་གློོག་རྒྱུན་བཀག་ཆས།

柱上负荷开关（负

荷）

ཀ་སྟེངེ་ཐགེ་ནུས་བསདེ་སྤོར།

祝融号火星车 ཀྲུའུ་རུང་རྟགས་ཅེན་གྱིི་མིག་དེམར་སྐེར་

འཁོར།

铸魂育人 བློོ་སྦྱོོང་བསློབ་སྐྱིོང་།

专访 ཆདེེ་དེོན་བཅེར་འདྲེི།

专勤消防车 ཆདེེ་སྒྲུབ་མ་ེགསོདེ་མོ་ཊ།

专用线夹 ཆདེེ་སྤྱོོདེ་སྐུདེ་བསྡོམ།

转报 བརྒྱུདེ་འབུལ།

转播车 བརྒྱུདེ་གཏོོང་རླངས་འཁོར།

转导 འདྲེནེ་སྒྱུར།

转向滑车 གཅུ་བྱེདེེ་འདེགེས་འཁོར།

转行（hang） ལས་གནས་སྒྱུར་བ།

转增 སྒྱུར་སྣོན།

转诊 སྨན་ཁང་སྒྱུར་བ།

桩锤 དེོང་ཐོར། འབུདེ་ཐོར།

桩机 དེོང་འཁོར། ས་དེོང་འདྲུ་འཁོར།

桩基 གློོག་ཤིིང་འཛུགས་གདེན།

桩头 གློོག་ཤིིང་མཐུདེ་མགོ།

装配式建筑产业 སྒྲིིག་སྦྱོོར་ཨོར་སྐྲུན་ཐོན་ལས།

装载机 བླུག་འཁོར། ས་བླུག་འཕྲུལ་འཁོར།
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状元 བདེམས་རྩི།ེ ཨོང་དེང་པོོ། 

追捧 ངོ་བསྟེོདེ།

追索权 འདེདེེ་དེབང་།

追踪密切接触者 འབྲེལེ་ཐུག་（འབྲེལེ་འདྲེིས་）དེམ་ཟིབ་ཡོོདེ་

མཁན་རྩིདེ་འདེེདེ་（འཚོལ་འདེེདེ་）བྱེེདེ་པོ།

咨询价 གྲོས་ཐང་།

咨询师 བློོ་འདེོན་པོ།

资质 འོས་ཐོབ།

子公司 བུ་ཀུང་སི། ཡོན་ལག་སྤྱོི་གཉིརེ་ཁང་།

子功能模块 བྱེདེེ་ནུས་བྱེ་ེབྲེག་པོའི་དེཔོ་ེདུམ།

自定义 རང་བཞིག་མཚན་ཉིིདེ། རང་བཟིོས་བྱེེདེ་ནུས།

自警自醒自重 རང་གཟིབ་རང་སྐུལ་རང་བརྩིི།

自救器 རང་སྐྱིོབ་ཡོོ་ཆས།

自觉接受医学观察 རང་འགུལ་ངང་གསོ་རིག་ལྟི་ཞིིབ་དེང་ལནེ་ཞུ་

བ།

自耦变压器 སྣ་ེསྦྲེལེ་གློོག་གནོན་སྒྱུར་ཆས།

自然本底状态 རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིི་ཐོག་མའི་རྣམ་པོ།

自锁器 རང་འགྲིག་སྒོོ་ལྕགས།

自我隔离 རང་ཉིིདེ་ལོགས་སྡོོདེ།

自卸车 རང་ཕིབ་མོ་ཊ། རང་ཕིབ་རླངས་འཁོར།

自由式滑雪 རང་མོས་གངས་ཤུདེ།

自助立案 རང་སྒྲུབ་གྱིོདེ་དེོན་ཐོ་འགོདེ།
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自组织 རང་ཚོགས།

字号 འབྲུ་རྟགས། ཡོིག་འབྲུའི་ཨོང་རྟགས།

字距 འབྲུ་བར། ཡོིག་འབྲུའི་བར་ཐག།

字数 ཡོིག་གྲངས།

字体 ཡོིག་གཟུགས།

宗教行为 ཆོས་ལུགས་ཀྱིི་སྤྱོོདེ་ལམ།

宗教与社会主义社会

相适应

ཆོས་ལུགས་ནི་སྤྱོི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀིྱི་སྤྱོི་

ཚོགས་དེང་འཚམ་མཐུན་ཡོོང་བ།

宗族恶势力 རུས་རྒྱུདེ་ངན་གཤིེདེ།

综合新闻 ཕྱེོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

综述 སྒྲིིལ་གློངེ་། 

棕绳 རྩྭ་ཐག།

总编 སྤྱོི་ཁྱབ་རྩིོམ་སྒྲིིག་པོ།

总第几期 སྤྱོིའི་འདེོན་ཐངེས།

总配电箱 གློོག་སྒོམ་ཨོ་མ།

总体国家安全观 སྤྱོི་ཡོོངས་ཀིྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་ེའཇགས་ལྟི་བ།

总资产净现率 རྒྱུ་ནོར་སྤྱོི་འབོར་དེངུལ་སྨར་ལ་ཕིབ་ཚདེ།

租入 བོགས་ལནེ།

阻断传播途径 འགོས་ལམ་འགོག་པོ།

组合间隙 ཕྱེོགས་བསྡུས་བར་ཐག།

组合矩阵 སྐེོར་སྒྲིིག་ལིང་ཚ།ེ

组合拳 སྣ་འདུས་ཁུ་ཚུར། སྣ་འདུས་ཐབས་བཟིང་།
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组塔 གློོག་ཤིིང་འཛུགས་སྒྲིིག།

组网 དྲེ་ཚོ།

钻床 འབིགས་གསོར།

钻机 འབིགས་འཕྲུལ།

尊重感 གུས་སྣང་།

作价入股 གོང་བཅེདེ་རྐོང་ཞུགས།

作价投资 རིན་ཕིབ་མ་འཇོག།

作秀式 འདྲེ་ཆགས་ཆགས།

作业 ལས་སྒྲུབ། ལས་ཀ།

座地平（摇）臂 ས་འཛུགས་འགྱིོགས་དེཔུང་།
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二、短语短句
གཉིིས། ཚོིག་ཐུང་དང་བོརྗོོད་པ།

A

爱国情、强国志、

报国行

རྒྱལ་གཅེསེ་བརྩི་ེསམེས། རྒྱལ་སྟེོབས་སྤོལེ་འདུན། 

རྒྱལ་དྲེིན་གསོ་སྤྱོོདེ།

B

把方向、谋大局、

定政策、促改革

ཁ་ཕྱེོགས་སྟེངས་འཛིིན། སྤྱོི་ཡོོངས་འཆར་འགོདེ། 

སྲོིདེ་ཇུས་གཏོན་འཁལེ། སྒྱུར་བཅེོས་ལ་སྐུལ་

འདེདེེ།

把政策用足、把资

金用好、把资源用

活

སྲོིདེ་ཇུས་ཆ་ཚང་སྤྱོོདེ་ཐུབ་པོ། མ་དེངུལ་གང་

ལགེས་སྤྱོོདེ་ཐུབ་པོ། ཐོན་ཁུངས་སྤྱོོདེ་གོ་འཕིརེ་

ཐུབ་པོ།

搬不走的好邻居、

拆不散的真伙伴

བྲེལ་མི་ཐུབ་པོའི་ཁྱིམ་མཚསེ་ཡོག་པོོ། ཕྲལ་མི་

ཐུབ་པོའི་ཟླ་གྲོགས་བཟིང་པོོ།

报得三春晖 དེཔྱིདེ་གསུམ་དེཔོལ་གྱིི་དྲེིན་ལན་ཇི་ལྟིར་གཟིོ།

不谤国主、不做国

贼、不漏国税、不

犯国制、不干国政

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་གཙོ་འཛིིན་ལ་མི་དེམོདེ་པོ། རྒྱལ་

འཚོང་ཆོམ་རྐུན་མི་བྱེདེེ་པོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིྱི་དེཔྱ་ཁྲལ་

མི་སྐུང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་ལས་མི་

འགལ་བ། རྒྱལ་སྲོིདེ་ལ་ཐ་ེཇུས་མི་བྱེེདེ་པོ།

不出村就能办，不

见面就能批

འགྲོ་ལུགས་གྲོང་ཚོ་ནས་གཉིརེ་ཐུབ་པོ་དེང་། ཆོག་

མཆན་དྲེ་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་པོ།



98

不讳病,不忌医 ནདེ་མི་གསང་བ་དེང་སྨན་བཅེོས་ལ་མི་འཛིམེ་པོ།

རང་སྐྱིོན་མི་སྦོདེེ་པོ་དེང་ཡོོ་བསྲོང་བྱེ་རྒྱུར་མི་

འཛིམེ་པོ།

不为利益所惑、不

为虚名所累、不为

陋习所扰

ཁ་ེཕིན་གྱིིས་མི་སླུ་བ། མིང་སྟེོང་གིས་མི་དུབ་པོ། 

སྲོོལ་ངན་གྱིིས་མི་འཐོམ་པོ།

不越轨、不逾矩 སྒྲིིག་འགལ་ལུགས་འགལ་མི་བྱེདེེ་པོ།

不做食饱终日、无

所用心的懒官

སྐྱིིདེ་འདེོདེ་འགུལ་འཚེར་དེང་ལས་སམེས་མདེེ་

པོའི་དེཔོོན་ལ་ེལོ་ཅེན་མི་བྱེེདེ་པོ།

不做推诿扯皮、不

思进取的庸官

རང་འགན་གཞིན་དེཀྲིི་དེང་བརྩིོན་སམེས་མདེེ་

པོའི་དེཔོོན་ཐབས་རྡུགས་ཅེན་མི་བྱེེདེ་པོ།

不做以权谋私、蜕

化变质的贪官

སྒོརེ་དེོན་དེབང་སྤྱོོདེ་དེང་རང་བཞིིན་ངན་འགྱུར་

གྱིི་དེཔོོན་འདེོདེ་རྔམ་ཅེན་མི་བྱེདེེ་པོ།

不做政治麻木、办

事糊涂的昏官

ཆབ་སྲོིདེ་གོ་མདེེ་ཚོར་མེདེ་དེང་ལས་ཀ་ཟི་རི་ཟིི་

རིའི་དེཔོོན་བླུན་རྨོངས་ཅེན་མི་བྱེེདེ་པོ།

C

操心事、烦心事、

揪心事

སམེས་ཁྲལ་བྱེདེེ་ས། སུན་སྣང་སྐྱི་ེས། སམེས་ནདེ་

ཆ་ེས།

察实情、建诤言、

献良策

དེངོས་དེོན་རྟོག་ཞིིབ། གོ་སྐེོན་ལྕག་འདེབེས། ཇུས་

བཟིང་འདེོན་པོ།

畅游新西藏,守护第

三极

བོདེ་ལྗོོངས་གསར་པོར་སྤྲོོ་བས་རོལ། གློིང་སྣ་ེ

གསུམ་པོར་སྲུང་སྐྱིོབ་བྱེེདེ།
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车之两轮，鸟之两

翼

ཤིིང་རྟའི་འཁོར་ཟུང་དེང་བྱེ་ཡོི་གཤིོག་ཟུང་།

撤摊子，甩包袱，

歇歇脚

ལས་ས་ནས་འཐནེ་པོ། ཁུར་པོོ་གཡུག་པོ། ལས་

མཚམས་འཇོག་པོ།

崇道、明德、笃

行、重术

ལུགས་ལ་བཀུར་བ། སྤྱོོདེ་བཟིང་འཇགས་པོ། དེོན་

ལ་འཁྱོལ་བ། ཐབས་ལ་མཁས་པོ།

出家不忘爱国，修

行不忘济世

ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་ཀྱིང་རྒྱལ་གཅེསེ་མི་བརྗེེདེ་པོ། 

སྒོོམ་ལ་ཞུགས་ཀྱིང་འགྲོ་དེོན་མི་བརྗེེདེ་པོ།

船到中流浪更急，

人到半山路更陡

གྲུ་ཆུ་དེཀྱིིལ་དུ་སློབེས་དུས་རླབས་དྲེག། མི་རི་སྐེེདེ་

དུ་སློབེས་དུས་གཡོང་གཟིར།

D

“打伞破网”“打财断

血”

རྒྱབ་རྩི་གཏོོར། ཟི་ལམ་གཅེདེ།

大统战工作格局 འཐབ་ཕྱེོགས་གཅེིག་གྱུར་ཆནེ་མོའི་ལས་ཀ་བྱེེདེ་

སྟེངས།

大仗、硬仗、苦仗 དེམག་ཆནེ་པོོ། དེམག་དྲེག་པོོ། དེམག་ཁག་པོོ།

ལས་འགན་ཆནེ་པོོ། ལས་འགན་ལྗོིདེ་པོོ། ལས་

འགན་ཁག་པོོ།

党委领导、人大主

导、政府依托、各

方参与

ཏོང་ཨུདེ་ཀིྱིས་འགོ་ཁྲིདེ་པོ། མི་དེམངས་འཐུས་

ཚོགས་ཀྱིིས་གཙོ་ཁྲིདེ་བྱེེདེ་པོ། སྲོིདེ་གཞུང་རྒྱབ་

རྟནེ་དུ་འཛིིན་པོ། ཕྱེོགས་ཚང་མས་ཐ་ེཞུགས་བྱེེདེ་

པོ།
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点线面均衡布局、

网上网下交汇融

合、人防物防技防

有机结合、打防管

控一体化

གནས་རྒྱུདེ་ཁྱོན་གསུམ་ཁྱབ་བཀོདེ་དེོ་སྙེོམས་དེང་། 

དྲེ་བའི་ཕྱེི་ནང་སྣོལ་འདྲེསེ་མཉིམ་འདུས། མི་རྒྱུ་

རྩིལ་གསུམ་གྱིི་འགོག་སྲུང་ནུས་ལྡན། འགོག་རྡུང་

འཛིིན་སྡོོམ་བཞིི་པོོ་གཞིི་གཅེིག་ཅེན།

多式联运“一单制”

改革

རྣམ་མང་མཉིམ་འདྲེནེ་གྱིི་འཛིིན་རྐྱེང་ལམ་ལུགས་

སུ་བསྒྱུར་བཅེོས།

多做雪中送炭，少

做锦上添花

གཡོང་རྩིེའི་སྟེངེ་གི་ཡོས་སྒྲིོན་ལས། ལག་པོ་ཚ་

དུས་སྐེམ་པོ་བཟིང་།

ཞིག་ཐོག་ལ་ཚིལ་ལས། གྲང་ངདེ་ལ་མ་ེདེགའ།

E

恶竹应须斩万竿 སྨྱུག་མ་ངན་པོ་སྡོབེ་འབྲེགེ་བྱེས་ན་ལགེས།

F

法外之地,法外之

人，法外之教

ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པོའི་ས། ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་

འདུས་པོའི་མི། ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པོའི་ཆོས།

凡是过去，皆为序

章

སྔོར་སོང་བྱེ་བ་དེ་ལྟིའི་སྔོོན་འགྲོ་ཡོིན།

奋斗是青春最亮丽

的底色

འབདེ་བརྩིོན་ནི་ངོ་མཚར་ཆ་ེབའི་ལང་ཚོའི་རང་

མདེངས་ཡོིན།

风成于上，俗化于

下

དེཔོ་ེགོང་ནས་བསྟེན། སོྲོལ་འོག་ཏུ་དེར།

腹有诗书气自华 ཡོོན་ཏོན་ལྡན་ན་ཉིམས་བཟིང་ངང་གིས་འབྱུང་།
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G

改革发展稳定，离

不开法治护航；经

济社会发展，有赖

于法治赋能；百姓

平安福祉，靠的是

法治守卫

བསྒྱུར་འཕིལེ་བརྟན་གསུམ་ཡོོང་བར་ཁྲིམས་སྐྱིོང་

གི་ལམ་སྒྲིོལ་མདེེ་ཐབས་མདེེ་པོ། དེཔོལ་འབྱེོར་

དེང་སྤྱོི་ཚོགས་གོང་འཕིལེ་གཏོོང་བར་ཁྲིམས་སྐྱིོང་

གི་ནུས་པོར་བརྟནེ་དེགོས་པོ། མི་སརེ་བདེ་ེལ་

འཁོདེ་པོར་ཁྲིམས་སྐྱིོང་ལ་བརྟནེ་དེགོས་པོ།

根本制度、基本制

度、重要制度

རྩི་བའི་ལམ་ལུགས། གཞིི་རྩིའི་ལམ་ལུགས། གལ་

ཆའེི་ལམ་ལུགས།

公生明、廉生威 གཞུང་དྲེང་ན་རང་བཞིིན་མངོན།  སོྤྱོདེ་པོ་གཙང་

ན་སྙེན་གྲགས་འཕིལེ།

固根本、防源头、

治苗头、打露头

རྩི་བ་བརྟན་འཛུགས། འབྱུང་རྩི་སྔོོན་འགོག། མྱུ་གུ་

འབུར་འཇོམས། མགོ་འབུར་རྡུང་རྡགེ།

固根基、扬优势、

补短板、强弱项

རྨང་གཞིི་བརྟན་གཏོོང་། ལགེས་ཆ་དེར་སྤོལེ། ཆདེ་

སྐྱིོན་ཁ་གསབ། ཞིན་ཆ་ལགེས་གཏོོང་།

刮骨疗伤的勇气 རུས་གཞིོག་ནདེ་བཅེོས་ཀྱིི་དེཔོའ་སྟེོབས། 

རྨ་འདྲེལ་རུས་བཅེདེ་ཀྱིི་དེཔོའ་ངར།

国家大炳，莫重于

兵

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱིོང་བར་དེམག་དེཔུང་གཙོ།

国家统一之基、民

族团结之本、精神

力量之魂

རྒྱལ་ཁབ་གཅེིག་གྱུར་གྱིི་རྨང་གཞིི། མི་རིགས་

མཐུན་སྒྲིིལ་གྱིི་གཞིི་རྩི། བསམ་པོའི་སྟེོབས་ཤུགས་

ཀྱིི་བློ་སྲོོག།

国之本在家 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་གཞིི་མ་ཁྱིམ་ཚང་ཡོིན།
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H

好胜人、耻闻过、

骋辩给、眩聪明、

厉威严、恣强愎

རང་རློམ་ཆེ་བ། བསྒོོ་བ་རྣར་གཟིོན་པོ། ཁ་ཕིོ་ཆ་ེབ། 

སྤྱོང་མདེོག་སྟེོན་པོ། དེབང་ཤིེདེ་ཆ་ེབ། རང་ཤིེདེ་

ཚ་བ།

J

基础货币投放机制 རྨང་གཞིིའི་དེངུལ་ལོར་འདེོན་འགྲམེས་ལམ་སྲོོལ།

己所不欲，勿施于

人

གང་ཞིིག་རང་གིས་མི་འདེོདེ་པོ། དེ་ེཉིིདེ་གཞིན་

ལ་སྤྱོདེ་མི་བྱེ།

རང་གིས་མི་འདེོདེ་བྱེ་བ་དེ།ེ གཞིན་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་

འཇུག་མི་རུང་།

纪法贯通、法法衔

接

ཁྲིམས་སྒྲིིག་གཉིིས་མཐུདེ། ཁྲིམས་རིགས་དེམ་སྦྲེལེ།

既不能脱离实际、

拔高标准、吊高胃

口，也不能虚假脱

贫、降低标准、影

响成色

དེོན་དེངོས་ལ་མི་བསྟུན་པོ་དེང་། ཚདེ་གཞིི་སྤོོར་

བ། ལྟིོགས་སློ་སློོང་བ་བཅེས་བྱེེདེ་མི་ཆོག་ལ། 

དེབུལ་པོོ་ལས་གྲོལ་ཁུལ་དེང་། ཚདེ་གཞིི་གཅེོག་

པོ། སྤུས་ཚདེ་ཞིན་དུ་གཏོོང་བ་བཅེས་ཀྱིང་བྱེེདེ་མི་

ཆོག།

坚持德才兼备、选

贤任能，聚天下英

才而用之

སྤྱོོདེ་ཡོོན་གཉིིས་ལྡན་དེང་བཟིང་འདེམེས་འཇོན་

བསྐེོ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེས་ནས་ཤིསེ་ལྡན་པོ་མ་

ལུས་འདུ་སྤྱོོདེ་བྱེེདེ་པོ།
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坚持权责法定，健

全分事行权、分岗

设权、分级授权、

定期轮岗制度，明

晰权力边界，规范

工作流程，强化权

力制约

དེབང་འགན་ཁྲིམས་ཀྱིིས་གཏོན་འཁེལ་བྱེ་རྒྱུ་

མཐའ་འཁྱོངས་བྱེས་ཏོ་ེལས་དེབྱེ་ེདེབང་སྤྱོོདེ་དེང་། 

གནས་དེབྱེ་ེདེབང་འཛུགས། རིམ་དེབྱེ་ེདེབང་སྤྲོོདེ། 

དུས་བཀག་གནས་བརྗེ་ེབཅེས་ཀིྱི་ལམ་ལུགས་

འཐུས་སྒོོ་ཚང་དུ་བཏོང་ནས་དེབང་ཆའི་མཚམས་

ཚདེ་གསལ་བཟིོ་དེང་། ལས་རིམ་ཚདེ་ལྡན་དུ་

གཏོོང་བ། དེབང་ཆ་ཚོདེ་འཛིིན་བྱེེདེ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་

གཏོོང་བ།

坚持政治建警、改

革强警、科技兴

警、从严治警

ཆབ་སྲོིདེ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉིནེ་རྟོག་འཛུགས་སྐྱིོང་

བྱེདེེ་པོ་དེང་། བསྒྱུར་བཅེོས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉིནེ་

རྟོག་སྟེོབས་ཆརེ་གཏོོང་བ། ཚན་རྩིལ་ལ་བརྟནེ་

ནས་ཉིནེ་རྟོག་དེར་རྒྱས་གཏོོང་བ། ཉིནེ་རྟོག་ནན་

པོོས་སྐྱིོང་བ་བཅེས་རྒྱུན་འཁྱོངས།

简约、安全、精彩 སྟེབས་བསྡུས། བདེ་ེའཇགས། ངོ་མཚར་ཆ་ེབ།

建立多主体供给、

多渠道保障、租购

并举的住房制度

བྱེདེེ་པོོ་མང་པོོས་མཁོ་སྤྲོོདེ་དེང་། ཐབས་ལམ་

མང་པོོས་འགན་སྲུང་། གློ་ཉིོ་ཟུང་འབྲེལེ་བཅེས་ཀིྱི་

སྡོོདེ་ཁང་ལམ་ལུགས་འཛུགས་དེགོས།

健全民主制度，丰

富民主形式，拓宽

民主渠道

དེམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་སྒོོ་ཚང་དུ་

གཏོོང་བ། དེམངས་གཙོའི་རྣམ་པོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་སུ་གཏོོང་བ། དེམངས་གཙོའི་ཐབས་ལམ་

རྒྱ་སྐྱིེདེ་གཏོོང་བ།

将信仰落实于当

下，将修行落实于

生活，将佛法融化

于世间，将个人融

入于大众

དེདེ་པོ་དུས་དེང་བསྟུན་ནས་བྱེེདེ། ཆོས་ཀྱིི་ཉིམས་

ལནེ་འཚོ་བར་སྤྱོོདེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཡུལ་

དེང་འདྲེསེ། རང་ཉིིདེ་སྤྱོི་དེང་མཐུན་པོར་བྱེ།

དེདེ་པོ་དེངོས་དེོན་ལ་དེམིགས་པོ། ཉིམས་ལནེ་

འཚོ་བ་དེང་འབྲེལེ་བ། དེམ་ཆོས་འཇིག་རྟནེ་ལ་

ཕིན་པོ། རང་ཉིིདེ་དེམངས་གྲལ་དུ་ཞུགས་པོ།
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脚力、眼力、脑

力、笔力

འགྲོ་ནུས། ལྟི་ནུས། བསམ་ནུས། འབྲེི་ནུས།

接受教育洗礼，感

悟革命初心，坚定

理想信念

སློོབ་གསོའི་ཞུན་བརྡར་ཉིམས་སུ་ལནེ། གསར་

བརྗེའེི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་རྟོགས། ཕུགས་

བསམ་དེདེ་སམེས་བརྟན་པོོ་འཛུགས།

解剖自己、揭短亮

丑，见人见事见思

想

རང་སྐྱིོན་རང་བཤིརེ། སྐྱིོན་མཚང་དེམར་འདེོན། 

མི་དེོན་སམེས་གསུམ་མངོན་པོ།

禁止攀登，高压危

险

ཡོར་འཛིགེས་ན། མཐོ་གློོག་འཁྱུདེ་ཉིནེ་ཡོོདེ།

经风雨、见世面、

长才干、壮筋骨

དེཀའ་སྡུག་བཟིོདེ་པོ། མཐོང་རྒྱ་བསྐྱིེདེ་པོ། འཇོན་

ཐང་འཕིལེ་བ། སྟེོབས་ཤུགས་རྒྱས་པོ།

举精神之旗，铸时

代之魂，怀赤子之

心，树凌云之志

སྙེིང་སྟེོབས་ཀིྱི་དེར་ཆ་སྒྲིངེ་བ། དུས་རབས་ཀྱིི་བློ་

སྲོོག་སྐྲུན་པོ། ལྷདེ་མདེེ་ཀིྱི་བསམ་པོ་འཆང་བ། 

ཕུགས་རིང་གི་བློོ་སྟེོབས་སྐྱིེདེ་པོ།

举旗帜、聚民心、

育新人、兴文化、

展形象

དེར་ཆ་སྒྲིངེ་བ། དེམངས་སམེས་སྒྲིིལ་བ། མི་གསར་

སྐྱིོང་བ། རིག་གནས་དེར་སྤོལེ། གཟུགས་བརྙིན་

མངོན་པོ།

绝知此事要躬行 ལག་ལནེ་དེངོས་ནས་ངསེ་ཤིསེ་རྙིེདེ།

K

看西藏、听西藏、

读西藏

བོདེ་ཀྱིི་སྐེོར་བལྟི་བ། བོདེ་ཀྱིི་སྐེོར་ཉིན་པོ། བོདེ་ཀིྱི་

སྐེོར་ཀློོག་པོ།

“靠天吃饭”到“靠天

管理”

གནམ་ཆུ་སྒུག་སྟེ་ེསྡོོདེ་པོ་ནས་གནམ་གཤིིས་ལ་

བལྟིོས་ནས་གཉིརེ་སྐྱིོང་བྱེེདེ་པོ།
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科学立法、严格执

法、公正司法、全

民守法

ཚན་རིག་དེང་མཐུན་པོའི་ཁྲིམས་བཟིོ། ཁྲིམས་

སྐྱིོང་ནན་པོོ། ཁྲིམས་འཛིིན་དྲེང་གཞིག། དེམངས་

ཡོོངས་ཀྱིིས་ཁྲིམས་སྲུང་བ།

可触可感、可评可

督、可看可感

རགེ་ཚོར་ཐུབ་པོ། དེཔྱདེ་སྐུལ་ཐུབ་པོ། མཐོང་ཚོར་

ཐུབ་པོ།

可信、可敬、可

靠、乐办、敢为、

有为

ཡོིདེ་ཆསེ་འཕིརེ་བ། བརྩིི་བཀུར་འོས་པོ། བློོས་

འཁལེ་བ། ལས་ལ་སྤྲོོ་བ། བྱེེདེ་ཕིོདེ་པོ། རྗེསེ་ཐོན་པོ།

肯取势者可为人

先、能谋势者必有

所成

མཐུན་རྐྱེནེ་སྤྱོོདེ་མཁས་གཞིན་གྱིི་སྔོོན་དུ་སློབེས། 

མཐུན་རྐྱེནེ་སྐྲུན་མཁས་དེོན་ཆནེ་ལས་ཀྱིིས་འགྲུབ།

啃硬骨头、接烫手

山芋

དེཀའ་བ་དེང་ལནེ་དེང་རྙིོག་དྲེར་མི་འཛིམེ་པོ།

空天一体、攻防兼

备

མཁའ་དེབྱེིངས་གཞིི་གཅེིག། འགོག་རྒོལ་མཉིམ་

འཛིིན།

口号喊得震天响，

行动起来轻飘飘

འབོདེ་ཚིག་འབྲུག་སྒྲི་ལྡིར་ལྡིར། ལག་ལནེ་གཡོབ་

བ་ེགཡོོབ་བ།ེ

扣好人生第一粒扣

子

མི་ཚའེི་གོམ་པོ་དེང་པོོ་ལགེས་པོར་སྤོོ།

L

来而不可失者，时

也，蹈而不可失

者，机也

དུས་ཚོདེ་མི་གློོདེ་བཟུང་བ་ཡོིན། གོ་སྐེབས་མི་

ཤིོར་འཛིིན་པོ་ཡོིན།

དུས་ཚོདེ་ཡོོདེ་དུས་བཟུང་ན་དུས་ཚོདེ་ཡོིན། གོ་

སྐེབས་འཕྲདེ་དུས་བཟུང་ན་གོ་སྐེབས་ཡོིན།
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老有所依、老有所

乐、老有所安

རྒས་དུས་བརྟནེ་ས་ཡོོདེ་པོ། རྒས་དུས་སམེས་པོ་

སྐྱིིདེ་པོ། རྒས་དུས་བློོ་སམེས་བདེ་ེབ།

理论学习有收获、

思想政治受洗礼、

干事创业敢担当、

为民服务解难题、

清正廉洁作表率

རིགས་གཞུང་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་སྦྱོངས་འབྲེས་ཐོན་པོ། 

བསམ་བློོ་ཆབ་སྲོིདེ་ཀིྱི་སློོབ་གསོ་ཐོབ་པོ། ལས་

བརྩིོན་གསར་གཏོོདེ་ཀིྱི་འགན་འཁུར་ཕིོདེ་པོ། 

དེམངས་ཕིན་ཞིབས་ཞུས་དེཀའ་གནདེ་སྒྲིོལ་བ། 

གཞུང་དྲེང་སྤྱོོདེ་གཙང་གིས་མིག་དེཔོ་ེའདེོན་པོ།

理想信念、价值理

念、道德观念

ཕུགས་བསམ་གྱིི་དེདེ་སམེས། རིན་ཐང་གི་ལྟི་བ། 

ཀུན་སྤྱོོདེ་ཀྱིི་འདུ་ཤིསེ།

历久弥坚金不换 རྒྱུན་རིང་འདྲེིས་པོའི་མཛིའ་གྲོགས་གསརེ་ལས་

ལྷག།

历史逻辑一脉相

承、理论逻辑相互

支撑、实践逻辑环

环相扣

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་གཏོན་ཚིགས་གཅེིག་རྒྱུན་གཅེིག་འཛིིན། 

གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་གཏོན་ཚིགས་གཅེིག་ལ་གཅེིག་

བརྟནེ། ལག་ལནེ་གྱིི་གཏོན་ཚིགས་གཅེིག་ལ་

གཅེིག་འབྲེལེ།

立德树人，培根铸

魂

ཀུན་སྤྱོོདེ་ལ་བརྟནེ་ནས་མི་སྐྱིོང་བ་དེང་། རྩི་བ་

གསོ་ཞིིང་བློོ་སྦྱོོང་དེགོས།

立改废释并举 བཟིོ་བཅེོས་འདེོར་འགྲལེ་བཞིི་མཉིམ་དུ་སྤྱོོདེ་པོ།

留住文化根脉、守

住民族之魂

རིག་གནས་ཀིྱི་རྩི་བ་འཛིིན། མི་རིགས་ཀྱིི་བློ་སྲོོག་

སྲུང་།

M

锚定“四件大事”聚

焦“四个创建”推进“

四个争先”

དེོན་ཆནེ་བཞིི་པོོ་གཞིི་རྩིར་འཛིིན། འཛུགས་

གཏོོདེ་བཞིི་ལ་དེམ་པོོར་དེམིགས། སྔོོན་བརྩིོན་

བཞིི་ལ་སྐུལ་འདེེདེ་གཏོོང་།
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民有所呼我有所应 དེམངས་ཀྱིི་ར་ེའབོདེ་ལ། ང་ཡོིས་བརྡ་ལན་ཞུ།

明礼诚信，怀德自

重

ཚུལ་བཟིང་ཡོིདེ་རྟོན་འཕིརེ་བ་དེང་། གཞུང་དྲེང་

རང་ཚུགས་ཟིིན་པོ།

N

脑中一锅粥，手中

一团麻

རིག་པོ་འཁྲུག། བྱེ་བ་འཛིིང་།

སམེས་ཐུག་པོ་འཁྲུག། ལག་མདུདེ་པོ་འཛིིང་།

P

普惠性、基础性、

兜底性民生建设

ཀུན་ཕིན་རང་བཞིིན་དེང་། རྨང་གཞིིའི་རང་

བཞིིན། ཐ་སྐྱིོང་རང་བཞིིན་བཅེས་ཀྱིི་དེམངས་འཚོ་

འཛུགས་སྐྱིོང་།

Q

启动重大突发公共

卫生事件一级响应

ཐོལ་བྱུང་ཚབས་ཆའེི་སྤྱོི་པོའི་འཕྲོདེ་བསྟེནེ་དེོན་

རྐྱེནེ་ཐདེ་ཀིྱི་བརྡ་ལན་རིམ་པོ་དེང་པོོ་བྱེེདེ་འགོ་

ཚུགས་པོ།

千帆竟发，百舸争

流的时代

རྟ་བརྒྱ་ཐང་དེཀྱུས་དེང་གྲུ་སྟེོང་རླབས་གཤིགས་

ཀྱིི་དུས་རབས། བརྒྱ་འགྲན་སྟེོང་འགྲན་གྱིི་དུས་

རབས།

前置防线、前瞻治

理、前端控制、前

期处置

འགོག་སྲུང་སྔོོན་འཇོག། སྔོོན་ཚུདེ་བཅེོས་སྐྱིོང་། 

ཚོདེ་འཛིིན་སྔོོན་འགྲོ། ཐག་གཅེོདེ་སྔོོན་གྲབས།
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亲望亲好，邻望邻

好

གཉིནེ་ཉི་ེབརྩི་ེབའི་ར་ེསྨོན། ཁྱིམ་མཚསེ་འཆམ་

པོའི་ར་ེསྨོན།

清理规范隐性收

入，取缔非法收入

གསང་འབབ་གཙང་བཤིརེ་དེང་ཚདེ་ལྡན་བཟིོ་བ། 

ཁྲིམས་འགལ་ཡོོང་འབབ་མེདེ་པོ་བཟིོ་བ།

权责清晰、财力协

调、区域均衡

དེབང་འགན་ཁ་གསལ། ནོར་ཤུགས་མཐུན་སྦྱོོར། 

ས་ཁོངས་དེོ་སྙེོམས།

全程媒体、全息媒

体、全员媒体、全

效媒体

བརྒྱུདེ་རིམ་ཀུན་འགྲིམས་ཀྱིི་སྨྱན་སྦྱོོར། ཆ་འཕྲིན་

ཀུན་གསལ་གྱིི་སྨྱན་སྦྱོོར། མི་སྣ་ཀུན་འདུས་ཀྱིི་སྨྱན་

སྦྱོོར། ཕིན་འབྲེས་ཀུན་ཐོན་གྱིི་སྨྱན་སྦྱོོར།

全方位覆盖、全天

候延伸、多领域拓

展

ཕྱེོགས་མཐའ་ཡོོངས་ལ་ཁེབས་པོ། ཉིིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་བསྲོིང་བ། ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོོར་བསྐྱིེདེ་པོ།

全日托、半日托、

计时托、临时托

ཉིིན་བཅེོལ། ཉིིན་ཕྱེདེེ་བཅེོལ། དུས་བཅེོལ། འཕྲལ་

བཅེོལ།

全业务，全时空 ལས་སྒོོ་ཀུན་འདུས། ཡུལ་དུས་གཉིིས་ཚང་།

R

让制度“长牙”，让

纪律“带电”

ལམ་ལུགས་ལ་སོ་དེང་། སིྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་རྣོ་ཡོོདེ་པོ།

ལམ་ལུགས་ཀིྱིས་འཇུམ་པོ། སིྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱིིས་ནོན་

པོ།

人患不知其过，既

知之，不能改，是

无勇也

རང་སྐྱིོན་རང་གིས་མཐོང་བ་དེཀའ། མཐོང་ཡོང་

མ་བཅེོས་སྡོར་མའི་རྟགས།
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人心相聚、精神相

依、价值相通、认

同相一

མི་སམེས་གཅེིག་སྒྲིིལ། གཅེིག་སམེས་གཅེིག་བརྟནེ། 

རིན་ཐང་གཅེིག་མཐུན། མོས་པོ་གཅེིག་མཚུངས།

忍得住清贫、耐得

住寂寞、守得住戒

律

སྐྱིོ་སྡུག་བསྲོན་ཐུབ་པོ། དེབནེ་པོ་བསྟེནེ་ཐུབ་པོ། 

འདུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ཐུབ་པོ། 

S

上下贯通、执行有

力

གོང་འོག་འབྲེལེ་མཐུདེ། ལག་བསྟེར་ནུས་ལྡན།

设置更加科学、职

能更加优化、权责

更加协同

སྒྲིིག་གཞིི་བཀོདེ་སྒྲིིག་དེ་ེབས་ཚན་རིག་དེང་

མཐུན་པོ། འགན་ནུས་སྤྱོོདེ་སྟེངས་དེ་ེབས་ལགེས་

སྒྱུར། དེབང་འགན་དེ་ེབས་མཉིམ་སྒྲུབ།

涉外工作法务制度 ཕྱེི་ཕྱེོགས་དེང་འབྲེལེ་ཡོོདེ་ལས་དེོན་གྱིི་ཁྲིམས་

དེོན་ལམ་ལུགས།

慎独、慎初、慎

微、慎欲

རང་གཟིབ། སྔོ་ཟིོན། ཆུང་ཟིོན། འདེོདེ་ཟིོན།

生命全周期、健康

全过程

ཚ་ེསྲོོག་གི་དུས་འཁོར་ཧྲིལ་པོོ་དེང་བདེ་ེཐང་གི་

བརྒྱུདེ་རིམ་ཧྲིལ་པོོ།

史才、史识、史德 ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་འཇོན་རྩིལ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་རྣམ་

དེཔྱོདེ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་གཤིིས་སྤྱོོདེ།

是非自有曲直，公

道自在人心

ཡོིན་མིན་དྲེང་འཁྱོག་ཡོོདེ་པོར་སྲོིདེ། བདེནེ་པོ་

ཡོོདེ་མདེེ་ཀུན་གྱིིས་རྟོགས།
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守初心、担使命，

找差距、抓落实

ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་སྐྱིོང་། འགན་འཁྲི་ཁུར་དུ་

ལནེ། ཧ་ེབག་བཙལ་འཚོལ་བྱེེདེ། དེོན་འཁྱོལ་དེམ་

དུ་འཛིིན།

授之以鱼不如授之

以渔

ཉི་སྟེརེ་བ་ལས་ཉི་འཛིིན་སྟེངས་སློོབ་པོ་དེགའ།

顺应民心、尊重民

意、关注民情、致

力民生

དེམངས་ཀྱིི་བློོ་དེང་བསྟུན་པོ། དེམངས་ཀིྱི་འདེོདེ་

བློོར་བརྩིི་འཇོག། དེམངས་ཀིྱི་བདེེ་སྡུག་ལ་དེོ་ཁུར། 

དེམངས་ཀྱིི་འཚོ་དེོན་ལ་འབདེ་པོ།

思想淬炼、政治历

练、实践锻炼、专

业训练

བསམ་བློོའི་ཞུན་བརྡར། ཆབ་སྲོིདེ་ཀིྱི་མྱོོང་བརྡར། 

ལག་ལནེ་གྱིི་སྦྱོོང་བརྡར། ཆེདེ་ལས་ཀྱིི་སྦྱོོང་བརྡར།

算好政治账、收入

账、感恩账

ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་ཕིན་རྐྱེནེ་དེང་། དེཔོལ་འབྱེོར་གྱིི་ཡོོང་

འབབ། བཀའ་དྲེིན་ཆེ་ལུགས་བཅེས་ཡོག་པོོ་

རྟོགས་ཐུབ་པོ་བྱེེདེ་དེགོས།

T

踏平坎坷成大道，

斗罢艰险又出发

ཀྱིག་ཀྱིོག་སལེ་ནས་ལམ་ཆནེ་གཏོོདེ། དེཀའ་ཉིནེ་

སྒྲིོལ་ནས་སློར་ཡོང་བསྐྱིོདེ།

体现人民意志、保

障人民权益、激发

人民创造

མི་དེམངས་ཀྱིི་འདེོདེ་བློོ་མཚོན་པོ། མི་དེམངས་ཀྱིི་

ཁ་ེདེབང་འགན་སྲུང་། མི་དེམངས་ཀྱིི་གསར་

གཏོོདེ་ལ་སྐུལ་སྤོལེ།

天下为公行大道 གནམ་འོག་ཀུན་ཕིན་བདེནེ་པོའི་ལམ་སྲོོལ་སྐྱིོང་།

天下之治在人才 གནམ་འོག་སྐྱིོང་བ་ཤིསེ་ལྡན་མི་སྣར་ཐུག།

通堵点、疏痛点、

消盲点

འགག་ས་གཤིོང་། གནདེ་ས་སྒྲིོལ། སིྒྲིབ་ས་སལེ།
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统一指挥、专常兼

备、反应灵敏、上

下联动的应急管理

体制

གཅེིག་གྱུར་བཀོདེ་འདེོམས་དེང་། ཆེདེ་རྒྱུན་

གཉིིས་ལྡན། ཚོར་སྣང་སྐྱིནེ་པོ། གོང་འོག་མཉིམ་

འགུལ་བཅེས་ཀྱིི་འཕྲལ་རྐྱེནེ་མྱུར་སལེ་དེོ་དེམ་

སྒྲིིག་གཞིི།

偷得浮生半日闲 བྲེལེ་བའི་ཁྲོདེ་དུ་ལྷོདེ་པོའི་དུས་ཤིིག་འཚོལ།

W

完备的法律规范体

系、高效的法治实

施体系、严密的法

治监督体系、有力

的法治保障体系

འཐུས་ཚང་གི་བཅེའ་ཁྲིམས་ཚདེ་ལྡན་མ་ལག། 

ནུས་ཆའེི་ཁྲིམས་སྐྱིོང་ལག་བསྟེར་མ་ལག། དེམ་

ནན་གྱིི་ཁྲིམས་སྐྱིོང་ལྟི་སྐུལ་མ་ལག། ནུས་ལྡན་གྱིི་

ཁྲིམས་སྐྱིོང་འགན་སྲུང་མ་ལག

完善倡导讲品位讲

格调讲责任、抵制

低俗庸俗媚俗的工

作机制

སྤུས་ཚདེ་ལ་སྣང་ཆནེ་དེང་། ཁྱདེ་ཉིམས་ལ་སྣང་

ཆནེ། འགན་འཁྲིར་སྣང་ཆནེ་བཅེས་དེར་སྤོལེ་

གཏོོང་བ་དེང་། མ་རབས་ཐ་ཤིལ་གཅེམ་གསག་

གསུམ་བཀག་འགོག་བྱེེདེ་པོའི་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོོལ་

འཐུས་སྒོོ་ཚང་དུ་གཏོོང་དེགོས།

完善论证、评估、

评议、听证制度

རིགས་པོས་ཁུངས་སྐྱིལེ་དེང་། དེཔྱདེ་དེཔོོག། 

དེཔྱདེ་གློངེ་། གཟུ་ཉིན་བཅེས་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་

འཐུས་ཚང་བཟིོ་བ།

网上网下一体、内

宣外宣联动

དྲེ་ཐོག་དྲེ་འོག་གཞིི་གཅེིག་ཅེན། ཕྱེི་ནང་དྲེིལ་

བསྒྲིགས་མཉིམ་དུ་སྤོལེ།

往深里走，往心里

走，往实里走

ཟིབ་ཏུ་གཏོོང་ཐུབ་པོ། སམེས་ལ་ཟུག་ཐུབ་པོ། 

དེོན་ལ་འཁྱོལ་ཐུབ་པོ།
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望得见山、看得见

水、记得住乡愁

རི་བོ་མཐོང་ཐུབ་པོ། ཆུ་མོ་རིག་ཐུབ་པོ། ཡུལ་ཞིེན་

མ་བརྗེེདེ་པོ།

温差、落差、偏

差、压差

དྲེོདེ་ཁྱདེ། གཟིར་ཁྱདེ། ཡོོ་ཁྱདེ། ཤིེདེ་ཁྱདེ།

ཤུགས་ཁྱདེ། བར་ཁྱདེ། འཛིོལ་ཁྱདེ། ནོན་ཁྱདེ།

文明因交流而多

彩，文明因互鉴而

丰富

ཤིསེ་དེཔོལ་ཕིན་ཚུན་སྤོལེ་བས་ངོ་མཚར་རྒྱས། 

ཤིསེ་དེཔོལ་ཕིན་ཚུན་དེཔོརེ་འཛིིན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས།

闻过则喜、知过不

讳的胸襟

རང་སྐྱིོན་ཐོས་ནས་དེགའ་བ་དེང་རང་སྐྱིོན་ཤིསེ་

ནས་སྤོོང་བའི་བློོ་རྒྱ།

稳就业、稳金融、

稳外贸、稳外资、

稳投资、稳预期

ལས་ཞུགས་བརྟན་པོོ། དེངུལ་རྩི་བརྟན་པོོ། ཕྱེི་ཚོང་

བརྟན་པོོ། ཕྱེི་དེངུལ་བརྟན་པོོ། མ་འཇོག་བརྟན་པོོ། 

སྔོོན་དེཔོག་བརྟན་པོོ།

问题联治、工作联

动、平安联创

གནདེ་དེོན་མཉིམ་བཅེོས། ལས་དེོན་མཉིམ་སྤོལེ། 

དུས་བདེ་ེམཉིམ་གཏོོདེ།

我将无我，不负人

民

བདེག་འཛིིན་རིང་དུ་སྤོངས། དེམངས་དེོན་པོང་

དུ་ལནེ།

བདེག་ཅེསེ་བྱེ་བ་ཡོོངས་སུ་སྤོངས། དེམངས་ཀིྱི་

འདུན་པོ་དེོན་དུ་གཉིརེ།

X

系统完备、科学规

范、运行有效

མ་ལག་ཆ་ཚང་བ། ཚན་རིག་དེང་མཐུན་ལ་ཚདེ་

དེང་ལྡན་པོ། འཁོར་སྐྱིོདེ་ནུས་ལྡན།

系统治理、依法治

理、综合治理、源

头治理

བརྒྱུདེ་རིམ་ལྡན་པོའི་བཅེོས་སྐྱིོང་། ཁྲིམས་བཞིིན་

བཅེོས་སྐྱིོང་། ཕྱེོགས་བསྡུས་བཅེོས་སྐྱིོང་། འབྱུང་རྩི་

ནས་བཅེོས་སྐྱིོང་།
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相知无远近,万里尚

为邻

འདྲེིས་པོའི་གྲོགས་ལ་ཉི་ེརིང་མདེེ། ས་ཐག་ཆོདེ་

ཀྱིང་ཁྱིམ་མཚསེ་འདྲེ།

向实践求真知，向

群众谋良策

བདེནེ་དེོན་ལག་ལནེ་ཁྲོདེ་ནས་འཚོལ། ཐབས་

བཟིང་མང་ཚོགས་ཁྲོདེ་ནས་ལནེ།

像石榴籽一样紧紧

抱在一起

ས་ེའབྲུའི་རྡོག་ལྟིར་གོང་བུ་གཅེིག་ཏུ་སྒྲིིལ་བ།

消毒、通风以及体

温检测（公共场

所）

（མི་མང་འདུ་སར་）དུག་སལེ་བྱེེདེ་པོ་དེང་། 

རླུང་འགྲོ་བཟིོ་བ། ལུས་དྲེོདེ་བརྟག་དེཔྱདེ་བྱེེདེ་པོ།

新型举国体制 རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱིི་ལམ་སྲོོལ་གསར་པོ།

行得通、真管用、

有效率

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ། གོ་ཆོདེ་པོ། ཕྱེོདེ་ཆ་ེབ།

胸怀大局、把握大

势、着眼大事

སྤྱོི་ཡོོངས་བསམ་བཀོདེ་ཐུབ་པོ། དུས་བབ་སྟེངས་

འཛིིན་ཐུབ་པོ། དེོན་ཆེན་དེམིགས་འཛིིན་ཐུབ་པོ།

学出忠诚、学出信

仰、学出担当、学

出本领、学出责

任、学出干劲、学

出廉洁

ལྷག་བསམ་འཕིལེ་ཐུབ་པོ། དེདེ་སམེས་འཇགས་

ཐུབ་པོ། ཐགེ་པོ་ཁུར་ཐུབ་པོ། འཇོན་ཐང་རྒྱས་ཐུབ་

པོ། འཁྲི་འགན་ལནེ་ཐུབ་པོ། རྩིོལ་ཤུགས་སྐྱི་ེཐུབ་

པོ། སྤྱོོདེ་གཙང་སྲུང་ཐུབ་པོ།

学思用贯通、知信

行统一

ཐོས་བསམ་སྤྱོོདེ་གསུམ་ཟུང་འབྲེལེ། ཤིསེ་དེདེ་

སྦྱོོར་གསུམ་གཅེིག་གྱུར།
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学习本领、政治领

导本领、改革创新

本领、科学发展本

领、依法执政本

领、群众工作本

领、狠抓落实本

领、驾驭风险本领

སློོབ་སྦྱོོང་གི་འཇོན་ཐང་དེང་། ཆབ་སྲོིདེ་ཀྱིི་འགོ་

ཁྲིདེ་འཇོན་ཐང་། སྒྱུར་བཅེོས་གསར་གཏོོདེ་ཀྱིི་

འཇོན་ཐང་། ཚན་རིག་དེང་མཐུན་པོའི་འཕིལེ་

རྒྱས་གཏོོང་བའི་འཇོན་ཐང་། ཁྲིམས་བཞིིན་སྲོིདེ་

སྐྱིོང་བའི་འཇོན་ཐང་། མང་ཚོགས་ཀིྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་

པོའི་འཇོན་ཐང་། དེོན་འཁྱོལ་དེམ་འཛིིན་བྱེེདེ་

པོའི་འཇོན་ཐང་། ཉིནེ་ཁ་ཚོདེ་འཛིིན་གྱིི་འཇོན་

ཐང་།

学习上深一步、认

识上高一层、实践

上先一招

སློོབ་སྦྱོོང་གཏོིང་ཟིབ་ཏུ་གཏོོང་བ། ངོས་འཛིིན་

མཐོ་རུ་གཏོོང་བ། ལག་ལནེ་སྔོོན་དུ་བསྟེར་བ།

Y

咬定目标不放松，

整治问题不手软，

落实责任不松劲，

转变作风不懈怠

དེམིགས་ཚདེ་དེམ་བཟུང་ལྷོདེ་གཡོངེ་མེདེ་པོ། 

གནདེ་དེོན་བཅེོས་སྒྲིིག་འཛིམེ་ཟིོན་མེདེ་པོ། 

འགན་འཁྲི་དེོན་འཁྱོལ་ལྷུག་ཡོངས་མེདེ་པོ། སྤྱོོདེ་

ཚུལ་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ེཤིོར་མེདེ་པོ།

一案一指定、一事

一授权

གྱིོདེ་དེོན་ར་ེལ་མི་ར་ེབསྐེོས། དེོན་དེག་ར་ེལ་

དེབང་ར་ེསྤྲོོདེ།

一处失信，处处受

限

ལན་གཅེིག་ཡོིདེ་རྟོན་མ་འཕིརེ་ན་གང་སར་ཚདེ་

བཀག་ཐབེས་པོར་ངསེ། ལན་གཅེིག་རྫུན་བཤིདེ་

ན་གང་སར་སྣ་བརྡབ།

一次录入、多次使

用、一窗受理、并

行办理

འཇུག་ཐངེས་གཅེིག་ལ་སྤྱོོདེ་ཐངེས་མང་བ་དེང་། 

དེཀར་ཁུང་གཅེིག་ནས་བདེག་སྤྲོོདེ་ཀྱིིས་སྡོབེ་སྒྲུབ་

བྱེདེེ་པོ།
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一花独放不是春，

百花齐放春满园

མ་ེཏོོག་སྣ་གཅེིག་བཞིདེ་པོ་དེཔྱིདེ་ཀ་མིན། མ་ེཏོོག་

བརྒྱ་ཕྲག་འཛུམ་པོས་དེཔྱིདེ་དེཔོལ་ཤིར།

一语不能践，万卷

徒空虚

ཁ་བཤིདེ་ལག་ལནེ་མ་ཐུབ་ན་ཐོས་བསམ་ཆ་ེཡོང་

སྟེོང་པོའི་རྒྱུ།

一站通办、一网通

办、一号通办、一

次通办

ཚུགས་གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ། དྲེ་གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ། ཨོང་

གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ། ཐངེས་གཅེིག་ཀུན་སྒྲུབ།

一枝一叶总关情 འདེབ་ལོ་ར་ེརསེ་སམེས་ཀྱིི་དུང་བ་འདྲེནེ།

依法治国首先要坚

持依宪治国，依法

执政首先要坚持依

宪执政

རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་བཞིིན་སྐྱིོང་བར་སྔོོན་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་རྩི་ཁྲིམས་བཞིིན་སྐྱིོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེེདེ་

དེགོས་པོ་དེང་། རྒྱལ་སྲོིདེ་ཁྲིམས་བཞིིན་སྐྱིོང་བར་

སྔོོན་ལ་རྒྱལ་སྲོིདེ་རྩི་ཁྲིམས་བཞིིན་སྐྱིོང་རྒྱུ་མཐའ་

འཁྱོངས་བྱེདེེ་དེགོས།

以案说纪、以案说

法、以案说德、以

案说责

གྱིོདེ་དེཔོརེ་བརྟནེ་ནས་སྒྲིིག་ཁྲིམས་དེང་། ཁྲིམས་

ལུགས། སྤྱོོདེ་ལམ། འགན་འཁྲི་བཅེས་གློངེ་བ།

以审计精神立身，

以创新规范立业，

以自身建设立信

རྩིིས་བཤིརེ་སྙེིང་སྟེོབས་ལ་བརྟནེ་ནས་རང་ཚུགས་

ཐུབ་པོ། གསར་གཏོོདེ་དེང་ཚདེ་ལྡན་ལ་བརྟནེ་

ནས་བྱེ་གཞིག་སྐྲུན་པོ། རང་ངོས་འཛུགས་སྐྱིོང་ལ་

བརྟནེ་ནས་ཡོིདེ་རྟོན་འཕིརེ་བ།

因事而化、因时而

进、因势而新

དེོན་བསྟུན་གོ་སྐེོན། དུས་བསྟུན་ཡོར་སྐུལ། བབ་

བསྟུན་གསར་གཏོོདེ།

由“结果领导”转变

为“全过程领导”

མཇུག་འབྲེས་གཅེིག་པུའི་འགོ་ཁྲིདེ་ནས་ལས་རིམ་

ཧྲིལ་པོོའི་འགོ་ཁྲིདེ་དུ་འགྱུར་བ།



116

由市场评价贡献、

按贡献决定报酬的

机制

ལགེས་སྐྱིསེ་ལ་ཁྲོམ་རས་གདེངེ་འཇོག་དེང་ལགེས་

སྐྱིསེ་ལྟིར་ཐོབ་ཆ་གཏོན་འཁལེ་བྱེེདེ་པོའི་ལམ་

སྲོོལ།

有件必备、有备必

审、有错必纠

ཡོིག་ཆ་ཡོོདེ་ཕྱེིན་ངསེ་པོར་སྙེན་ཐོ་དེཔོོ། སྙེན་ཐོ་

དེཔོོདེ་ཕྱེིན་ངསེ་པོར་ཞིིབ་ཏུ་བཤིརེ། ནོར་འཁྲུལ་

ཡོོདེ་ཕྱེིན་ངསེ་པོར་ཡོོ་བསྲོང་བྱེེདེ།

有人格，才有吸引

力，亲其师，才能

信其道

གཤིིས་རྒྱུདེ་དྲེང་བ་ཀུན་གྱིི་ཡོིདེ་དེབང་འཕྲོག། 

སློོབ་དེཔོོན་བཀུར་ན་རང་ལ་ཡོོན་ཏོན་འཇགས།

མི་གཞིི་བཟིང་བས་ཀུན་གྱིི་ཡོིདེ་དེབང་འཕྲོག། 

སློོབ་དེཔོོན་བཀུར་བས་གསུང་ལ་ཡོིདེ་ཆེས་ཪྙེེདེེ།

有事好商量、众人

的事情由众人商量

དེོན་དེག་ཡོོདེ་ཚ་ེགྲོས་བསྡུར་བྱེས་ན་འགྲིག་པོ་

དེང་དེམངས་ཀྱིི་དེོན་དེག་དེམངས་ཀྱིིས་གྲོས་

བསྡུར་བྱེེདེ་པོ།

有为者有位、吃苦

者吃香、流汗流血

牺牲者流芳

བྱེས་པོ་ཅེན་ལ་གནས་ཐོབ་ཡོོདེ་པོ། དེཀའ་ཐུབ་

ཅེན་ལ་ཐོབ་ཆ་ཡོོདེ་པོ། རྔུལ་ཁྲག་འདེོན་པོ་དེང་

ལུས་སྲོོག་བློོས་གཏོོང་མཁན་ལ་སྙེན་གྲགས་ཡོོདེ་

པོ།

欲粟者务时，欲治

者因势

སོ་ནམ་དུས་དེང་བསྟུན། རྒྱལ་སྐྱིོང་བབ་དེང་

བསྟུན།

源头预防、过程控

制、损害赔偿、责

任追究

འབྱུང་རྩི་ནས་སྔོོན་འགོག། བརྒྱུདེ་རིམ་ཚོདེ་འཛིིན། 

གཏོོར་སྐྱིོན་གྱིི་གུན་གསབ། འགན་འཁྲི་བདེའ་

འདེདེེ།

Z

再苦也不能苦孩

子，再穷也不能穷

教育

ཇི་ལྟིར་སྡུག་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་སྡུག་མི་འཇུག། ཇི་ལྟིར་སྐྱིོ་

ཡོང་སློོབ་གསོ་སྐྱིོ་མི་འཇུག།
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早发现、早隔离 སྔོ་ཙམ་ནས་ཤིསེ་རྟོགས་དེང་སྔོ་ཙམ་ནས་ལོགས་

བཀར་འཇོག་པོ།

摘帽不摘帮扶 དེབུལ་ཞྭ་ཕུདེ་ཀྱིང་རོགས་སྐྱིོར་མི་འདེོར་བ།

摘帽不摘监管 དེབུལ་ཞྭ་ཕུདེ་ཀྱིང་ལྟི་འདེོམས་མི་འདེོར་བ།

摘帽不摘责任 དེབུལ་ཞྭ་ཕུདེ་ཀྱིང་འགན་འཁྲི་མི་འདེོར་བ།

摘帽不摘政策 དེབུལ་ཞྭ་ཕུདེ་ཀྱིང་སྲོིདེ་ཇུས་མི་འདེོར་བ།

站起来、富起来、

强起来

ཡོར་ལངས་པོ་དེང་། ཕྱུག་པོོ་ཆགས་པོ། སྟེོབས་

ཆནེ་ཆགས་པོ།

掌握情况，不漏一

人

གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་བྱེས་ནས་མི་གཅེིག་ཀྱིང་

མི་ལུས་པོ།

真认账、真反思 ཁས་ལནེ་དེང་འགྱིོདེ་བཤིགས་ཏོན་ཏོིག་བྱེེདེ་པོ།

诊断、治疗、追踪

和筛查

ངོས་འཛིིན། སྨན་བཅེོས། འཚོལ་འདེེདེ། དེབྱེ་ེ

བཤིརེ།

政策共振影响 སྲོིདེ་ཇུས་མཉིམ་སྤོལེ་གྱིི་ཤུགས་རྐྱེནེ།

政策落实的“督察

员”、公共资金“守

护神”

སྲོིདེ་ཇུས་དེོན་འཁྱོལ་གྱིི་ལྟི་ཞིིབ་པོ་དེང་། སྤྱོི་པོའི་

མ་དེངུལ་གྱིི་ལྟི་སྲུང་པོ།

政务服务一网通

办、城市运行一网

统管

སྲོིདེ་དེོན་ཞིབས་ཞུ་དྲེ་གཅེིག་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ། གྲོང་

ཁྱརེ་འཁོར་སྐྱིོདེ་དྲེ་གཅེིག་ཀུན་ཏུ་འདེོམས།

职权“虚化”“悬空” འགན་དེབང་ཟིོལ་འཇོག་དེང་སྟེོང་ལུས།

止步高压危险 འཁྲིས་ལ་མ་འགྲོ། མཐོ་གློོག་འཁྱུདེ་ཉིནེ་ཡོོདེ།

制度更加成熟更加

定型

ལམ་ལུགས་དེ་ེབས་ཚགས་ཚུདེ་དེང་དེ་ེབས་

གཏོན་ཚུགས།
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治国有常民为本 རྒྱལ་ཁབ་སྐྱིོང་བར་དེམངས་ཕིན་རྩི་བ་ཡོིན།

治企有方，兴企有

为

ཁ་ེལས་སྐྱིོང་ཐབས་མཁས་པོ། ཁེ་ལས་སྤོལེ་ནུས་

ལྡན་པོ།

掷地有声，落地有

响

ཁ་བཤིདེ་གནདེ་སྨིན་དེང་བྱེས་འབྲེས་གཟིངེས་

ཐོན།

置跨地区环保机构

生态环境损害赔偿

制度改革试点

སྐྱི་ེཁམས་ཉིམས་ཆག་བཏོང་རིགས་ལ་ཁུལ་བརྒལ་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱིོབ་ཚན་པོའི་གུན་གསབ་སྤྲོོདེ་

ལམ་སྒྱུར་བཅེོས་ཚོདེ་ལྟི་བྱེ་ཡུལ་འཛུགས་པོ།

中国精神、中国价

值、中国力量

ཀྲུང་གོའི་སྙེིང་སྟེོབས། ཀྲུང་གོའི་རིན་ཐང་། ཀྲུང་

གོའི་སྟེོབས་ཤུགས།

中国特色、民族特

性、时代特征

ཀྲུང་གོའི་ཁྱདེ་ཆོས། མི་རིགས་ཀྱིི་ཁྱདེ་གཤིིས། དུས་

རབས་ཀྱིི་ཁྱདེ་རྟགས།

中华民族一家亲同

心共筑中国梦

ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་གཅེིག། ཀྲུང་གོའི་

ཕུགས་འདུན་མཉིམ་དུ་གཏོོདེ།

忠实崇尚者、自觉

遵守者、坚定捍卫

者

ཟིོལ་མདེེ་ཀིྱིས་བཀུར་མཁན། རང་རྟོགས་ཀྱིིས་

བརྩིི་མཁན། འགྱུར་མདེེ་ཀིྱིས་སྲུང་མཁན།

筑牢信仰之基、补

足精神之钙、把稳

思想之舵

དེདེ་སམེས་ཀྱིི་རྨང་གཞིི་བརྟན་འཛུགས། སྙེིང་

སྟེོབས་ཀིྱི་འཚོ་བཅུདེ་ཟིབ་འདྲེནེ། བསམ་བློོའི་ཁ་

ཕྱེོགས་བརྟན་བཟུང་།

滋养民族心灵、培

育文化自信

མི་རིགས་ཀྱིི་སམེས་རྒྱུདེ་གསོ་བ་དེང་རིག་གནས་

ཀྱིི་གདེངེ་ཚོདེ་ཆ་ེརུ་གཏོོང་བ།
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自觉主动学，及时

跟进学，联系实际

学，笃信笃行学

རང་རྟོགས་རང་འགུལ་གྱིིས་སྦྱོོང་བ། དུས་ཐོག་

རྗེསེ་སྙེགེ་གིས་སྦྱོོང་བ། དེོན་དེངོས་ཟུང་འབྲེལེ་

གྱིིས་སྦྱོོང་བ། བསམ་སྦྱོོར་གཉིིས་བརྩིོན་གྱིིས་སྦྱོོང་

བ།

自觉尊崇制度、严

格执行制度、坚决

维护制度

རང་རྟོགས་ངང་ལམ་ལུགས་གོང་དུ་བཀུར་རྒྱུ། 

ལམ་ལུགས་ལག་བསྟེར་ནན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ། ལམ་ལུགས་

སྲུང་སྐྱིོང་མཐའ་གཅེིག་ཏུ་བྱེ་རྒྱུ།

自信人生二百年，

会当水击三千里

ཚ་ེལོ་རིང་དུ་འཕིལེ་བའི་འཚོ་བའི་གདེངེ་ཚོདེ་

དེང་རྒྱ་མཚོ་ཕི་མཐར་སྒྲིོལ་བའི་བློོ་སྟེོབས་ལྡན།

自知者英,自胜者雄 རང་རྒྱུས་ལོན་པོ་མཁས་པོ་དེང་། རང་ཚུགས་ཐུབ་

པོ་དེཔོའ་བོ་ཡོིན།

总揽全局、协调各

方

སྤྱོི་ཡོོངས་སྟེངས་འཛིིན་དེང་ཕྱེོགས་ཁག་མཐུན་

སྦྱོོར།

走动式管理，中庸

式管理，参与式管

理

འགྲོ་སྐྱིོདེ་རྣམ་པོའི་དེོ་དེམ། བཏོང་སྙེོམས་རྣམ་

པོའི་དེོ་དེམ། ཐ་ེཞུགས་རྣམ་པོའི་དེོ་དེམ།

最大限度消解社会

戾气，塑造自尊自

信、理性平和、积

极向上的社会心态

སྤྱོི་ཚོགས་ཀྱིི་ངན་གཤིེདེ་གཏུམ་སྤྱོོདེ་སལེ་གང་

ཐུབ་བྱེས་ཏོ་ེརང་མཐོང་གདེངེ་སྤོོབས་དེང་། 

དེཔྱོདེ་ཤིསེ་ཞིི་འཇམ། ཧུར་སྐྱིེདེ་ཡོར་བརྩིོན་

བཅེས་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོགས་སྣང་ཚུལ་གཏོོདེ་དེགོས།

最严谨的标准、最

严格的监管、最严

厉的处罚、最严肃

的问责

ཚདེ་གཞིི་ནན་ཤིོས། ལྟི་འདེོམས་ནན་ཤིོས། ཆདེ་

གཅེོདེ་ནན་ཤིོས། འགན་འདེེདེ་ནན་ཤིོས།

尊法学法守法用法 ཁྲིམས་བཀུར། ཁྲིམས་སྦྱོོང་། ཁྲིམས་སྲུང་། ཁྲིམས་

སྤྱོོདེ།
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尊重民意、汇集民

智、凝聚民力、改

善民生

དེམངས་འདུན་ལ་བརྩིི་འཇོག། དེམངས་བློོ་གཅེིག་

སྡུདེ། དེམངས་ནུས་གཅེིག་སྒྲིིལ། དེམངས་འཚོ་

ལགེས་བཅེོས།
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