
སྤྱི་ཚེས་……………………

༊ རྒཔོོ་མཆོག་ལུ།

…………………རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་།

…………………དྲུང་ཁག/རྫོོང་ཁག།

རྩ་དོན: རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་ཞུ་བ།

༡༽ ཞུ་བ་འོབད་མིའི་ཁ་གསལ།

༢༽ བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་གྲོ་ས་འོཆར་བཀོད་པོའི་ ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཁ་གསལ། 

རྫོོང་ཁག:……………………………………………               དྲུང་ཁག:…………………………………………

རྒེད་འོོག:……………………………………………               ཁྲམ་ཨང་།:………………………………………

སྒེར་གྱི་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པོའི་ས་ཆའི་དོན་ལུ། གཙུག་སྡེ་/མི་སྡེའི་ས་ཆའི་དོན་ལུ།

ཀ) ངོ་མིང་…………………………………………………………

ཁ) མི་ཁུངས་ཨང་…………………………………………………

ད་ལྟོོའི་ཁ་བྱང་།

ག) ད་ལྟོོའི་ཁ་བྱང་།………………………………………………

ང) རྫོོང་ཁག/ཁྲོམ།………………………………………………

ཅ) འོགྲུལ་འོཕྲིན་ཨང་།………………………………………

ཆ) གློག་འོཕྲིན་ཁ་བྱང་།………………………………………

ཀ) ལས་སྡེ།/ ལས་ཁུངས།/ མི་སྡེ།

མིང་……………………………………………………………

ཁ) ཁ་བྱང་།…………………………………………………

ག) བརྒྱུད་འོཕྲིན་ཨང་།……………………………………

ང) གློག་འོཕྲིན་ཁ་་བྱང་།…………………………………

གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་པོའི་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཁ་གསལ།

སའི་ཨང་། ས་གནས། སའི་དབྱེ་བ། ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་
རྒྱ་ ཨེ་དྲིསི།

བཀའོ་ཤོོག་ས་རྒྱ། 
ཨེ་དྲིསི། སའི་མིང་།

ས་ཆའི་ལག་
ལེན་གྱི་གནས་
སྟངས།

གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་
པོའི་ས་རྒྱ། ཨེ་
དྲིསི།

ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-1
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འོབྲི་ཤོོག། 

(ཞུ་བ་འོབད་མི་གིས་བཀང་དགོཔོ།)



༣༽ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་གྲོས་འོཆར་བཀོད་དགོ་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ། (✓རྟགས་བཀལ།)

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔོ།                                              

ཉེན་གལ་ཅན་གྱི་ཆུ་འོབབ་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་རྩ་འོདམ་རྩ་ནང་འོཁོད་ཚུད་ཡོདཔོ།                                  

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ནང་འོཁོད་ སྒེར་གྱི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་ཁ་གཏོོར་ཡོདཔོ། 

༤༽ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་། 

༥༽ ཟུ་སྦྲགས་ཚུ་ཡང་། 

ཀ) གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་པོའི་ ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་པོར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། (རྒྱང་རིང་དང་ སྦོོ་ལོགས་ཁ་ལས་བཏོབ་པོའི་པོར།)

ཁ) གལ་སྲིད་ ས་ཆ་དེ་གཏོའོ་མར་བཙུགས་ཡོད་པོ་ཅིན་ དངུལ་འོབྲེལ་ལས་ཁུང་ལས་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ།

ཞུ་བ་འོབད་མིའི་རྟགས། 

(དགོས་མཁོ་ཡོད་པོ་ཅིན་ ཤོོག་གུ་འོཐེབ་ལག་ལེན་འོཐབ་ཆོག)

ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-1
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འོབྲི་ཤོོག། 

(ཞུ་བ་འོབད་མི་གིས་བཀང་དགོཔོ།)



༡༽ གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་ཡོད་པོའི་ ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་དབྱེ་ཞིབ། 

༡.༡༽ གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་ཡོད་པོའི་ ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་གནས་སྟངས། (✓ རྟགས་བཀལ།)

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔོ།                                             

ཉེན་གལ་ཅན་གྱི་ཆུ་འོབབ་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་རྫོབ་འོདམ་རྫོབ་ནང་འོཁོད་ཚུད་ཡོདཔོ།

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ནང་འོཁོད་ སྒེར་གྱི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ་ཁ་གཏོོར་ཡོདཔོ། 

འོགྲལ་བཤེད།

༡.༢༽ ས་ཆའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ།

༡.༢.༡༽ གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་བའི་ ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ། (ལམ་སྟོན་/ཐིག་ཁྲམ་ནང་བལྟོ་ ༡.༢.༡.༡)

(དགོས་མཁོ་ཡོད་པོ་ཅིན་ ཤོོག་གུ་འོཐེབ་ལག་ལེན་འོཐབ་ཆོག)

ཚད་གཞི། ས་གནས་ཁའི་གནས་
སྡུད། ས་ཆའི་ དབྱེ་བ། གྲོས་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།* དྲན་གསོ།

གེན། (དྲི་གིརི།)

མཐོ་ཚད། (masl)

ལོ་བསྟར་གྱི་ཆར་
འོབབ།(mm)

ཆུ་རུད་ཀྱིས་འོཕྱག་
བདའོ་ཉེན།

སའི་གཏིང་། (cm)

སའི་རེག་ཚོར།

གཡུར་བ།

སའི་ཆགས་ལུགས།

*གྲོས་ཆོད་བཏོོན་ནིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འོདི་ ཚད་གཞི་སྐྱོ་ཤོོས་ཀྱི་རྩིས་འོཇོག་ཐོག་ དཔེར་ན་ ཚད་འོཛིན་པོའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་གཞི་རྩི་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ གཏོན་འོཁེལ་བཟོོ་དགོ།

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)



༡.༢.༡.༡༽ སའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་་དབྱེ་ཞིབ་ ལམ་སྟོན།

སའི་དབྱེ་བ། གནམ་མེད་ས་མེད་
འོོས་འོབབ་ཡོདཔོ།

རན་ཏོོག་ཏོོ་གི་འོོས་
འོབབ་ཡོདཔོ།

དུམ་དྲག་ཅིག་འོོས་
འོབབ་ཡོདཔོ།

འོོས་འོབབ་མེདཔོ།

གྱེན། (དྲི་གིརི།)

མཐོ་ཚད། (masl)

Any for RL

ལོ ་ བསྟར་གྱི ་ ཆར་
འོབབ། (mm)

Any for RL

ཆུ་རུད་ཀྱིས་འོཕྱག་
བདའོ་ཉེན།

<10 <20 ✓30 for GRF 
✓35 for RL >30 for GRF 

>30 for RL

>3200

<700

2001-2600 2601-3200

>1200 1199-1000 999-7000

མེདཔོ། ཨ་ཙི་ཅིག་ཡོདཔོ། ཨཙི་ཅིག་ལས-རན་
ཏོོག་ཏོོ་ཅིག

གནམ་མེད་ས་མེད་
ཤུགས་་སྦེ་ཡོདཔོ།

སའི་གཏིང་། (cm) ✓100 ✓75 ✓50 <50
✓40 for RL
S, C, Zi

སའི་རེག་ཚོར། ZiCl, SCL, CL, 
SL

L, SL, ZiL LS, ZiC

གཡུར་བ། WD MWD ID, PD XWD, PWL

Note:ZiCl=Silty Clay, SCL=Sandy Clay Loam; CL=Caly; SL=Sandy Loam; 
L=Loam; ZiL=Silty Loam; LS=Loamy Sand; ZiC=Silty Clay; WD=Well 
Drained; MWD=Moderately Well Drained;
ID=Imperfectly Drained; PD=Poorly Drained; XWD=Excessively 
Well Drained; PWL=Permanently Waterlogged. RG=Registered Land; 
GRF=Government Reserved Forest Land.
༢༽ ངོས་འོཛིན་འོབད་ཡོད་པོའི་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་དབྱེ་ཞིབ།

༢.༡༽ ངོས་འོཛིན་འོབད་ཡོད་པོའི་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་ཁ་གསལ། 

ཁྱད་ཆོས། ཁ་གསལ།

ས་གནས་ཀྱི་ ཇི་པི་ཨེསི་མཚམས་རྟགས། (ཟུར་བཞི་དང་ 
སྦུག་གི་རྟགས།)

སའི་མིང་།

རྒྱ་ཚད། (ཨེ་དྲིསི།)

གཡུས།

རྒེད་འོོག།

དྲུང་ཁག།

རྫོོང་ཁག།

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)



༢.༢༽ ངོས་འོཛིན་འོབད་ཡོད་པོའི་ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་གནས་སྟངས།

ཁྱད་ཆོས། རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཆ། (%)

ནགས་ཚལ་མཐུག་པོོ། (སྤྱི་ཏོོག་གིས་གང་ཁྱབ། > ༤༠%)

ནགས་ཚལ་ཉམས་སོང་བ། (སྤྱི་ཏོོག་གིས་གང་ཁྱབ། 
<༡༠%)

སླར་སྐྱེས་མང་བའི་ས་ཆ། 

བཅུད་མེད་པོའི་ས། (ཤིང་མེདཔོ)

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གིས་ཕྱུག་པོའི་ས་ཆ།

གྱེན། (དྲི་གི་རི།)

༢.༣༽ མི་སྡེ་ ཡང་ན་ འོབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གྲོས་སྟོན་དང་ གནང་བ་སྤྲོོད་མི་གཞི་བཞག་ཐོག་ ངོས་འོཛིན་འོབད་ཡོད་པོའི་
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་འོདི་གིས་ མཐའོ་འོཁོར་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ ཉེན་ཁག་ཡོད་ག?

གནད་དོན ཕན་གནོད་ འོབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལས་ཉོག་
མེད་ཡི་གུ།

རྒྱུ་མཚན་ (གནང་བ་མེད་པོ་ཅིན)

༢.༤༽ རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་ནང་ ཡལ་ཉེན་ཅན(རབས་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཅན)/དར་ཁྱབ་འོབྱུང་སྲོོལ་གྱི་ ཤིང་སྣ་དང་སྲོོག་ཆགས་
ཡོདཔོ།

རིགས་སྣ། (ཐོ) དེ་གིས་འོཁྱམ་ས་ལུ་འོབྱུང་སྲིད་པོའི་
ཕན་གནོད། ཉེན་སྲུང་གི་རྒྱབ་སྣོན།

ཤིང་སྣ།

སྲོོག་ཆགས།

༢.༥༽ རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་གོང་བཏོོན་མི་ལས་སྡེ་དང་འོཁྲིལ་ས་ཆའི་གནས་གོང་བཏོོན་པོའི་ཁ་གསལ། 

ས་ཆའི་ཁ་གསལ། རྒྱ་ཚད། (ཨེ་དྲིས) དབྱེ་བ། (ཀ, ཁ, ག, ང)

རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་གོང་

བཏོོན་མི་ལས་སྡེའི་ཚད་གཞི། (དངུལ་

ཀྲམ་)

གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་བའི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆ།

གནས་གོང་བཏོོན་པོའི་ཤུལ་ལུ་ བརྗེ་

སོར་གྱི་ས་ཚབ་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན།

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)



༣༽ ཟུར་སྦྲགས (རྟགས་བཀལ།)

༣.༡༽ གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་ཡོད་པོའི་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ པོར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། 

 ༡) ཐག་རིང་གི་མཐོང་སྣང་།                 

 ༢) སྦོོ་ལོགས་ཁའི་མཐོང་སྣང་།                      

 ༣) ཉེ་འོདབས་ཀྱི་ས་ཆ་སྦྲགས་པོའི་ སྦོོ་ལོགས་ཁའི་མཐོང་སྣང་།              

༣.༢༽ བརྗེ་སོར་ལུ་སྤྲོོད་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་ པོར་གྱི་མཐོང་སྣང་། 

 ༡) ཐག་རིང་གི་མཐོང་སྣང་།                

 ༢) སྦོོ་ལོགས་ཁའི་མཐོང་སྣང་།                        

 ༣) ཉེ་འོདབས་ཀྱི་ས་ཆ་སྦྲགས་པོའི་ སྦོོ་ལོགས་ཁའི་མཐོང་སྣང་།                     

༣.༣༽ བརྗེ་སོར་ལུ་སྤྲོོད་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉོགས་མེད།             

༣.༤༽ ཆ་ཤོས་ཅིག་གནོད་སྐྱོན་འོབྱུང་ཡོད་པོའི་ས་ཆའི་ ཤེཔོ་ཕའིལ་དང་སྦྲགས་པོའི་ ས་འོཇལ་སྙན་ཞུ།  

༣.༥༽ བརྗེ་སོར་ལུ་སྤྲོོད་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆའི་ ཤེཔོ་ཕའིལ་དང་སྦྲགས་པོའི་ ས་འོཇལ་སྙན་ཞུ།        

༤༽ གོང་གསལ་ཞིབ་རྟོག་འོབྱུང་མི་དང་འོཁྲིལ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་རྒྱབ་སྣོན། (རྟགས་བཀལ།)

༤.༡༽ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་རྒྱབ་སྣོན་ཡོད།    

༤.༢༽ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་རྒྱབ་སྣོན་མེད།    

དྲན་གསོ།/བདེན་ཁུངས།

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)

(དགོས་མཁོ་ཡོད་པོ་ཅིན་ ཤོོག་གུ་འོཐེབ་ལག་ལེན་འོཐབ་ཆོག)



རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་ཚོགས་ཆུང་གི་མཚན་རྟགས།

རྫོོང་ཁག་ནགས་ཚལ་གཙོོ་འོཛིན།        རྫོོང་ཁག་སོ་ནམ་འོགོ་དཔོོན།

(མངའོ་ཁོངས་ཀྱི)/གླིང་གའི་འོཛིན་སྐྱོང་པོ།     

རྫོོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འོགོ་དཔོོན།             རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འོགོ་དཔོོན།

           

 རྫོོང་བདག།

                                                     ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱི་འོབྲི་ཤོོག་ LE-2
རྒྱལ་ཁམས་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲང་གསེབ་ཁྲམ་བཀོད་ཀྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གི་འོབྲི་ཤོོག།

(རྫོོང་ཁག་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བདེན་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀང་དགོཔོ།)
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