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A horizon སྟེང་ས།

abattoir ཤ་ཁང་། 

abort ལཱ་འཕྲྫོ་བཤྫོལ་བ།

abreast parlour བཞྫོ་ར། ཨོམ་བཞྫོ་ས།

abscess རྣག

absorb སིམ་པ། 

absorption སིམ་འཛུལ།

abstract ཆུ་དྲང་བ།

abstraction དྲང་འཐེན།

acceptable daily intake ཉིན་བསྟར་
མཁོ་ཟས།
access ཆོག་ས།

accommodation land གླ་སྤྲྫོད་ས་ཆ།

acid སྐྱུར་རས། 

acid rain དུག་ཆར།

acid soil སྐྱུར་ས།

acidification སྐྱུར་བཅོས།

acidify སྐྱུརཔྫོ་བཟྫོ་བ།

acidity སྐྱུར་ཆ།

acidophilus milk ཨོ་ཆགས། ཨོ་ཞྫོ།

acidosis སྐྱུར་སྐྱོན།

acquired lands ལེན་པའི་ས་ཆ།

acquired lands ཐྫོབ་གཞིས།

acre ཨེ་ཀར། 

acreage ཨེ་ཀར་ཚད་རྩིས།

acreage allotment ཨེ་ཀར་ཚད་རྩིས་
བགོ་བཤའ།
actinobacillosis ཁ་རིམས་ནད།

actinomycosis ཁ་གློའི་རྣག་ནད།

activate ནུས་རུང་བཟྫོ་བ།

activated sludge ནུས་རུང་འདམ་རབ།

activator ནུས་རུང་བཟྫོ་མི།

active ingredient ནུས་རུང་གཙྫོ་རས།

actuals ཐྫོན་མཛྫོད།

acute ཚབས་ཆེན།

additive སྦྱྫོར་རས།

addled egg སྒོང་རྡྫོག་རུལ་རུལཝ།

adipose ཚི་ལུ་ཅན། 

adipose tissue ཚི་ལུའི་རྩ་རྒྱུས།

admixture བསྲེས་རས།

adulterate ལྷད་རྐྱབ་པ། 

adventitious སྡྫོང་པྫོ་ཚིགས་ར་ཅན།

aerate རླུང་འཛུལ་བ།

aeration རླུང་སྫོར།

aerial གནམ་ཁའི།

aerial root གནམ་ར།
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aerobic སྲྫོག་རླུང་ཅན།

afforest ཤིང་བཙུགས་པ། 

afforestation ཤིང་བཙུགས་ལཱ།

afterbirth མངལ་རྫོགས།

aftermath ཧྫོ་ལྕུག

agalactia ཕག་ནད།

age བསྲིང་བ།

agglutination མཉམ་སྦྱྫོར།

aggregate ཕུང་།

agist རྩྭ་ཁར་གཏང་བ།

agistment རྩྭ་རིན། 

agitator བཏྫོན་འཕྲུལ།

agrarian ས་བྱེལ་ཅན།

agri སྫོ་ནམ།

agri-biotechnology སྐྱེ་ལྡན་སྫོ་ནམ་
འཕྲུལ་རིག 
agribusiness སྫོ་ནམ་ཚྫོང་འབྲེལ།

agricultural སྫོ་ནམ་གྱི།

agricultural burning སྫོ་ནམ་རག་རྫོའི་མེ།

agricultural development 
programme སྫོ་ནམ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།
agricultural diversification སྫོ་ནམ་
སྫོར་འགྱུར།
agricultural economist སྫོ་ནམ་དཔལ་
འབྱྫོར་པ།

agricultural engineer སྫོ་ནམ་འཕྲུལ་
དཔྫོན།
agricultural extension སྫོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད།

agricultural extension centre སྫོ་
ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ལྟེ་བ།
agricultural holding སྫོ་ནམ་གཞི་རྟེན་
སྡེ་ཕྲན།
agricultural labourer སྫོ་ནམ་ལས་མི།

agricultural land སྫོ་ནམ་ས་ཆ།

agricultural land classification 
(ALC) སྫོ་ནམ་ས་ཆའི་དབྱེ་ཁག
agricultural policy སྫོ་ནམ་སྲིད་བྱུས།

agricultural pollution སྫོ་ནམ་བཙྫོག་
ལྷད།
agricultural products སྫོ་ནམ་ཐྫོན་སྐྱེད།

agricultural revolution སྫོ་ནམ་རྩ་སྒྱུར། 

agricultural waste སྫོ་ནམ་རག་རྫོ།

agriculturalist སྫོ་ནམ་ཞིང་པ། 

agriculture སྫོ་ནམ། 

agriculture Acts སྫོ་ནམ་བཅའ་ཡིག

agriculture aevelopment

scheme སྫོ་ནམ་གོང་འཕེལ་ལས་འཆར།

agriculture marketing services སྫོ་
ནམ་ཚྫོང་འབྲེལ་ཞབས་ཏྫོག
agriculture machinery centre སྫོ་
ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ།
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agri-environment scheme སྫོ་ནམ་
མཐའ་འཁོར་ལས་འཆར།
agri-food སྫོ་ནམ་ཟ་ཆས་དབྱེ་ཞིབ། 

agri-tourism སྫོ་ནམ་བལྟ་བཤལ།

agro forests སྫོ་ནམ་ནགས་ཚལ།

agrobiodiversity སྫོ་ནམ་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ།

agrochemical industry སྫོ་ནམ་རས་
སྦྱྫོར་བཟྫོ་གྲྭ།
agrochemicals སྫོ་ནམ་རས་སྦྱྫོར།

agroecology སྫོ་ནམ་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།

agroecosystem སྫོ་ནམ་སྐྱེ་ལྡན་རིམ་
ལུགས།
agroforestry སྫོ་ནམ་ནགས་སྐྱོང་རིག་པ། 

agroindustry སྫོ་ནམ་བཟྫོ་གྲྭ།

agronomist སྫོ་ནམ་སླྫོབ་སྦྱྫོང་པ།

agronomy སྫོ་ནམ་སླྫོབ་སྦྱྫོང་།

air layering རླུང་ཁེབས།

air pollution བཙྫོག་རླུང་།

albino པགས་ནད་སྐྱ་ཐལ།

albumen སྒོང་དཀར།

albumin བཅུད་ཟས།

alder སྒ་མ་ཤིང་།

aleurone སྫོན་པགས་བཅུད་ཟས།

algae སྐྱུ་རུ།

alligator ཆུ་སྲིན་ཁ་རིང་།

allocation བགོ་བཤའི་ཐྫོབ་ལམ།

allot land ས༌ཆ༌སྤྲྫོད༌ནི།

allotment བགོ་བཤའ། བགོ་སྤྲྫོད།

allotment of burrs ལྦཝ་སྐལ་སྤྲྫོད།

allotment of land ས་ཆའི་སྐལ་སྤྲྫོད།

allotment of timber ཤིང་ཆ་སྐལ་སྤྲྫོད།

alm ལ་ཁའི་རྩྭ་འབྲྫོག 

almond རྒྱ་གར་སྟར་གོ།

almond oil རྒྱ་གར་སྟར་གོའི་མར་ཁུ།

alp ལ་ཁའི་རྩྭ་འབྲྫོག 

alpine pastures ལ་ཁའི་རྩྭ་འབྲྫོག 

alpine plants ལ་ཁའི་སྔོ་ཤིང་།

alternate husbandry སྐོར་རྒྱབ་
འཛུགས་སྐྱོང་།
alternative agriculture སྫོར་ཚབ་སྫོ་
ནམ།
alternative crops སྫོར་བཏབ་ལྫོ་ཐྫོག

alternative technology སྫོར་ཚབ་
འཕྲུལ་རིག 
ammonia དྲི་ཅན་རས་རླངས།

amoeba འགྱུར་འབུཔ།

angelica ག་བུར་ཤིང་།

animal husbandry སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་།
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animal inspector སྒོ་ནྫོར་ཞིབ་དཔྱདཔ།

animal welfare སྒོ་ནྫོར་ཕན་བདེ།

annual ring ལྫོ་ཚད་འཁོར་རིམ།

ant གྱོག་མྫོ།

antenna ཚྫོར་རྭ།

anther ཟེའུ་འབྲུ་ཕྫོ།

antifungal ཧམ་སྨན།

antler ཤ་བའི་རྭཝ།

apex རྩེ། སྤྱི་ཏྫོག 

apiary སྦྱངམ་གསྫོ་ཁང་།

apiculture སྦྱངམ་གསྫོ་སྐྱོང་།

apple ཨེ་པཱལ།

apricot མངར་རིས་ཁམ།

aqua farming ཉ་གསྫོ་སྐྱོང་།

aquaculture ཉ་གསྫོ་སྐྱོང་།

arable སྫོ་ནམ་ས་ཞིང་།

arable crops སྫོ་ནམ་ལྫོ་ཐྫོག

arable farming སྫོ་ནམ་ཞིང་ལཱ།

arable land སྫོ་ནམ་ས་གཞི། 

arable soil སྫོ་ནམ་ས་ཆ།

arable weed ལྫོ་ཐྫོག་ཧྫོན་ལྡུམ། 

arbor ཤིང་སྡྫོང་།

arboretum སྐྱེད་ཚལ།

arboriculture ཤིང་རིགས་འཛུགས་སྦྱྫོང་
རིག་པ།
area ས་ཁོངས།

arecanut རྡྫོག་མ།

arenaceous བྱེམ་ཁོག་ཁོ།

arenaceous soils བྱེ་ས།

argillaceous འདམ་ཁོག་ཁོ།

argillaceous soils འདམ་ས།

arid ས་སྐམ་རྡྫོ་སྐམ། 

aridity ས་སྐམ་རྡྫོ་སྐམ།

artesian well ཆུ་དྫོང་།

arthropod ཚིགས་རིམ་སྲྫོག་ཆགས།

artichoke འདབ་མ་པད་ཚྫོད།

artificial fertilizer རས་ལུད།

artificial insemination ཕ་སྫོན་ཁབ། 

artificial manure བཅོས་ལུད།

asexual འདྫོད་བྲལ།

asparagus ཉ་ཁག་ཅུ།

ass བྫོང་ཀུ།

assortive mating སྣ་བསྲེས་འདྫོད་སྤྱྫོད།

attested area སེམས་ཅན་ནད་མེད་ས་
ཁོངས།
aubergine དྫོ་ལྫོམ།

auction རིན་བསྡུར་ཚྫོང་སྒྱུར།
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auction Lots རིན་བསྡུར་ས་ཁོངས།

auction materials རིན་བསྡུར་རྒྱུ་ཆ།

authorized forest officer དབང་སྤྲྫོད་
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔྫོན།
autumn crop སྟྫོན་ཐྫོག

autumn fern སྟྫོན་སྐྱེས།

avian flu བྱ་ནད།

aviary བྱ་ཁྱིམ།

avocado གུ་ལི།

away-going crop ཐུན་མྫོང་མཇུག་ཐྫོག

awn ཧིང་མགུ།

baby beef བྫོའུ་ཅུང་ཤ།

backcrossing བར་བཙའ།

bacteria ཕྲ་འབུཔ།

badlands ཞིང་ངན།

bag ཨོམ་མའི་འགག 

bagasse གུན་ཆ་ཨམ་སྐྱག

bail ༡ རྟ་ར། ༢ བཞྫོ་ར།

bailiff ཞིང་གཉེར།

bait རྟ་ཆག

bald faced གདྫོང་དཀར།

bale བམ་ཆག

bamboo སྦ། སྤག་ཤིང་།

bamboo area སྤག་ཤིང་ས་ཁོངས།

banana ངང་ལག

barasingha (swamp deer) ཤཝ་རྒྱས་
རྭ་བཅུ།
bare སྟྫོངམ། 

bare fallow ཞིང་སྟྫོངམ།

bareback རྒྱབ་སྟྫོང་།

bark ཤིང་ལྤགས།

barking ཤིང་ལྤགས་བཤུབ་ནི།

barking deer ཀ་ཤ།

barley ནག

barn གཞིས་ཁྱིམ། 

barren ས་སྐྱོ་དྲགས། 

barren area ས་སྟྫོངམ།

barrener མངལ་སྟྫོངམ།

barrow ཕགཔ་ཤེད་ཕབ།

barter བརྗེ་ཚྫོང་།

basin irrigation ཞིང་ཆུ་འཁྱིལ་ས།

basmati བཱསི་མ་ཏི།

bastard fallow ཁ་ལྷྫོག་ཞིང་སྟྫོང་། 

battery བྱའི་དྲྭ་ཚང་།

battery farming བྱ་གསྫོ་ཁང་།

baulk ཞིང་མཚམས།
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beam གཉའ་ཤིང་། 

bean སྲནམ་ཅུམ།

beck ལུང་ཆུ། རྫོང་ཆུ།

bed ས་སྐྱོར།

bed bug འདྲེ་ཤིག

bedding སྫོག ཡབ། 

bee གསེར་སྦྱངམ།

beech ཚ་ཚི་ཤིང་།

beef ནྫོར་ཤ།

beef bull ཤ་གླང་།

beef cow ཤ་ནྫོར།

beehive སྦྱང་ཚང་།

beekeeper སྦྱངམ་གསྫོ་མི།

beet གཡུང་རྡྫོག

beetle ཨ་ཝ་གླང་།

beetroot གཡུང་རྡྫོག

bellwether ལུག་གི་སྣ་ཁྲིདཔ།

beneficial insect ཕན་འབུཔ།

berry སྤང་ཚལ་ལུ། ཚེར་མ་ཚལ་ལུ། 
སྦལཔ་ཚལ་ལུ།
Bhutan agriculture and food 
regulatory authority འབྲུག་སྫོ་ནམ་
དང་ཟ་སྤྱྫོད་ཁྲིམས་དྫོན་དབང་འཛིན།

bid price རིན་བཀོད།

bident ལུག་ལྫོ་གཉིསམ།

bifoliate འདབ་གཉིསམ།

billy goat ར་པྫོད། ར་ཕྫོ།

bin བངམ། 

bindweed འཁྲི་རྩྭ།

biodegradable རུལ་བཏུབ་པའི།

biodiversity སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ།

biogas ཨ་རླུང་།

bioinsecticide སྐྱེ་ལྡན་འབུཔ་སྨན།

biological control སྐྱེ་ལྡན་བཀག་འཛིན།

biological corridor སྐྱེ་ལྡན་བར་ལམ།

biomethanation ཨ་རླུང་བཟྫོ་ལུགས།

biotechnology སྐྱེ་ལྡན་ཐབས་རིག

birch སྟག་པ། 

bird འདབ་ཆགས། བྱ།

bird cherry བྱ་ཚལ་ལུ།

bird flu བྱ་ནད།

bit སྲབ།

bitter gourd ཁག་ཏེགམ།

bitter pit ཨེ་པཱལ་ནད།

black disease མཆིན་ནད།

black dot ནག་ཐིག

black tea ཇ་ཐང་།
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blackberry ཚེར་མ་ཚལ་ལུ་གནགཔྫོ།

blackberry (dried) རྒུན་འབྲུམ་གནགམྫོ།

black-necked crane ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

blenheim orange ཨེ་པཱལ་སེརཔྫོ།

block board དུམ་པང་།

blockage འགག་སུབ།

blossom མེ་ཏྫོག

blotch རག་རྫོག

blue bear ཧྫོ་དྫོམ།

blue nose རྟ་ནད།

blue poppy ཚེར་སྔོན་མེ་ཏྫོག

blue tongue ལྕེ་ནད།

blueberry ཚེར་མ་ཚལ་ལུ་ཧྫོནམྫོ།

bluebottle ཨ་སྦྱངམ།

blue-throated barbet མགྲིན་སྔོན་རྒྱ་
ཅན།
boar ཕ་ཕག

bob cat བྱ་གཟིག

bog འདམ་རབ།

boggy འདམ་རབ་ཅན།

bogland འདམ་རབ་ས་གཞི།

bole རྩ་སྡྫོང་།

boll སྫོན་ཤུབས།

border disease ལུག་ནད།

botanical horticulture རྩི་ཤིང་ལྡུམ་
ར་རིག་པ།
boulder རྡྫོ་ཕུ།

boundary ས་མཚམས།

boundary stone མཚམས་རྡྫོ།

bowel དཀར་རྒྱུ།

bracken སྤང་སྐྱེས།

bracken fern སྤང་སྐྱེས།

braird ལྕུག་ཀུ།

bramble ཚེར་མ་ཚལ་ལུ་ཤིང་།

bran ཤུན།

branch ཞལ་ལག 

brash རྡྫོ་ས།

break crop བར་ཐྫོག

breeding རིགས་སྤེལ།

breeding ground རིགས་སྤེལ་ས་ཁོངས།

brewers’ grain ཆང་འབྱུ།

brine ཚྭ་ཁུ། 

brisket བྱང་ཁོག བྱང་ཤ།

broad bean དཔའ་རྟགས་སྲནམ་ཅུམ།

broadcast སྫོན་བཏབ། སྫོན་གཏྫོར། སྫོན་
བསྐྱུར།
broadleaf འདབ་ལེབ་སྦྫོམ།
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broadshare འཕྲུལ་ཤལ།

broccoli མེ་ཏྫོག་ཧྫོན་ཚྫོད།

broiler བྱ་ཤ།

brood བྱིའུ་ཁྱུ།

brood mare རྒོདམ།

broom ཕྱགསམ།

brown rust ཧིང་མགུ་ཧམ་ནད།

brown swiss བལ་ལ་ནྫོར།

browse བྱེས་ཆག

bruise སྤྱིས་རྨ། 

brush སྤང་ཚལ། 

brushwood ཚལ་མ།

brussels sprouts ཀོབ་ཆུང༌།

buck ར་ཕྫོ། རི་བྫོང་།

buckrice བྫོན་འབྲས།

buckwheat བྱཱྫོ།

buckwheat bread བྱཱྫོ་ཕྱེ་ཁུ་ལི།

bud སྦུབ་ཅུང་།

budding སྦུབ་འཐྫོན།

buffalo མ་ཧེ།

buffer area བར་ཁོངས།

buffer zone བར་གླིང་།

bulb ར་སྒོག 

bulbul  བྱིའུ་རྣ་དཀར།

bulger ཀར།

bulger wheat ཀར་ཆག

bulk milk collection ཨོམ་བསྡུ་གསྫོག

bull ཕ་གླང་།

bull calf གླང་ཅུང་།

bullock གླང་།

bund ཁ་ཚིགས།

bundle བམ་ཆག

bur སྤྱིམ་འབྱར།

burrow དྫོང་ཚང་།

bush ཚལ་མ།

bush flower ཚལ་མ་མེ་ཏྫོག

bush fruit ཚལ་མ་ཚལ་ལུ།

bush-fallow རྩེ་རི།

butter མར།

butter bean སྲནམ་ཅུམ་མར། 

butter slab མར་པག་ཅུང་།

buttercup ཕྫོར་པ་མེ་ཏྫོག

butterfly ཕྱེམ་ལ།

buttermilk དརཝ།

byre ནྫོར་ཁྱིམ། བ་ཁྱིམ།

cabbage འདབ་མ་ཀོ་པི།
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cactus རྒྱལ་བ་རི་ལྔའི་རྩང་།

cage དྲྭ་ཚང་།

calf བྫོའུ་ཅུང་། 

calf diphtheria བྫོའུ་ཅུང་ཁ་ལྐོད་ནད།

calorie བཅུད་ནུས། 

calve བྫོའུ་འཚར།

calyx སྦུབས་ཤབ།

camp fires མེ་སྒོརམ།

camphor ག་བུར།

can ལྕགས་ཊིན།

canal ཆུ་གཡུར། 

cane ཚར། སྤ་ཚར།

cane shoot སྤ་ཚར་ལྕུག་ཀུ།

cane sugar གུན་ཆ།

cantelope རྒྱ་གོན།

capping སྐྱ་ས།

capsicum ཨེ་མ་མངརམྫོ།

capsule སྫོན་ཤུབས།

carbon ནག་རས།

carbon dioxide དུ་རླངས།

carbon monoxide འཚིག་རླངས།

carbonate ནག་སྦྱྫོར་རས།

carcass རྫོ།

cardamom ཨ་ལཱན་ཅི།

carnivore གཅན་གཟན།

carrot ལ་ཕུག་དམརཔྫོ།

caryopsis འབྲུ་སྫོན། རྩྭ་སྫོན།

cash crop དངུལ་ཐྫོག

cash grain farm དངུལ་ཐྫོག་ས་ཞིང་།

cast བྫོའུ་ཤྫོར།

casting གཡྫོན་རྨྫོ། 

castrate ཤེད་ཕབ།

castration ཤེད།

catch crop མཚམས་ཐྫོག

Catchment area ཆུ་རྒྱུན་ས་ཁོངས།

caterpillar ཕྱེམ་ལ་འབུཔ། 

caterpillar tractor ལྕགས་འཁོར་འཕྲུལ་
གླང་།
cattle སྒོ་ནྫོར།

cattle breed ནྫོར་རིགས།

cattle breeding སྒོ་ནྫོར་རིགས་སྤེལ།

cattle grid ནྫོར་འགག་ཟམ།

cattle tax ནྫོར་ཁྲལ།

cattleman ནྫོར་རྫིཔ། 

cauliflower མེ་ཏྫོག་ཀོ་པི།

cavings སྫོག་མ།
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cayenne pepper ཨ་ཀ་བ་རི། ཀྲུ་ལུག་པ།

cedar ཐང་ཤིང་།

celeriac ར་ཏྫོ་པད་ཚྫོད།

celery རྒྱ་ནག་པད་ཚྫོད།

central seed testing 
laboratory སྫོན་སྣ་ཞིབ་དཔྱད་དང་བརྟག་
དཔྱད་ལྟེ་བ།
central veterinary laboratory སྒོ་
ནྫོར་བརྟག་དཔྱད་ལྟེ་བ།
cereal འབྲུ་སྣ།

cereal stands ཐྫོག་ཞིང་།

certificate of origin འབྱུང་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར།
certified seed ངོ་སྦྱྫོར་སྫོན།

certified stock ངོ་སྦྱྫོར་འབྲུ་མཛྫོད།

chaff འབྲུ་ཤུན། 

chain-link fencing ལྕགས་སྐུད་རཝ།

chalk ཀ་ར།

channel ཆུ་གཡུར། ཆུ་ལམ།

chaptalization གུ་རམ་ཆང་།

chats ཀེ་བ་ཕྱི་སེལ།

cheese དར་ཚི།

cheetah སྟགམ་གཟིག

chemical སྦྱྫོར་རས།

chemical fertiliser རས་ལུད།

chernozem བཅུད་ས།

cherry plum ཅུ་གླི་དམརཔྫོ།

cherry tomato བླམ་བན་ད་ཆུང་ཀུ།

chervil འྫོད་སི།

chestnut-bellied rock thrush བྱག་
བྱི་ཧྫོ་ཅུ།
chick བྱི་ཅུང་། 

chicken ༡ བྱམྫོ། ༢ བྱ་ཤ།

chickpea བྱི་སྲན།

chickweed གཡུར་མ།

chief forestry officer ནགས་སྐྱོང་འགོ་
དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན།
chief veterinary officer སྒོ་ནྫོར་འགོ་
དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན།
chilli ཨེ་མ།

chilli pepper ཨ་ཀ་བ་རི། ཀྲུ་ལུག་པ།

chilli powder ཨེ་ཕྱེ།

chisel plough ལྕགས་ཐྫོང་།

chit ལྕུག་ཀུ། 

chital ཤཝ་ཐིག་ཁྲ་ཅན།

chitterlings གནག་རྒྱུ།

chives རི་སྒོག

chlorophyll སྔོ་རས།

chukor patridge བྱི་ཅུང་བླམ།
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churn མདུངམ།

churn ཨོམ་དཀྱོག

cider ཨེ་པཱལ་ཆང་།

citron ཧུམ་པ།

citrus fruit ཤིང་འབྲས་སྐྱུརཔྫོ།

city farm ཁྲོམ་ཞིང། 

clamp ཚྫོད་སྲུང་།

clay འདམ། 

clay soils འདམ་ས།

clear ཚལ་སེལ།

clearcut ཤིང་སེལ།

clearing line ལམ་སེལ།

cleavers འཕྱང་འབལ།

climate change གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ།

climber རྫོབ་འབྱེལ།

clod བྫོང་ཀོ། བྫོང་ཐལ།

clone རིགས་མཐུན།

cloning མཐུན་བཟྫོ།

closed nets དྲྭ་ཆུང་།

clove ལི་ཤི། 

clove of garlic སྒོག་སྫོ། ཤགམ།

clutch སྒོང་ཚན། 

coarse grains རྩུབ་འབྲུ།

coat སྤུ།

cob བཤྫོསཔ།

cock བྱ་པྫོད།

cockerel བྱཔྫོ་ཅུང་།

coconut བེ་ཏ།

coffee ཀཱ་ཕི།

coffee cherry ཀཱ་ཕི་རྡྫོག་མ།

colonial animal ཁྱུ།

colt རྟིའུ་ཕྫོ། 

commercial grain farming ཚྫོང་
འབྲེལ་ལྫོ་ཐྫོག
commercial harvesting ཚྫོང་འབྲེལ་
བསྡུ་གསྫོག
commercial royalty rate ཚྫོང་འབྲེལ་
སྤྱྫོད་ཁྲལ་གོང་ཚད།
commercial seed ཚྫོང་འབྲེལ་སྫོན།

common land དམངས་ས། 

community སྡེ།

community forest གྲོང་སྡེའི་ནགས་ཚལ།

community forest certificate གྲོང་
སྡེའི་ནགས་ཚལ་ལག་ཁྱེར།
community forest management 
group གྲོང་སྡེའི་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚྫོགས་པ།

community forestry མི་སྡེའི་ནགས་
ཚལ།
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compensation རྒུད་འཐུས།

compost ༡ མལ༌ལུད། ༢ སྦྱར་ལུད།

compost heap ལུད་ཕུང་།

compost pit ལུད་དྫོང་།

composting ལུད་བཟྫོ། 

compound fertiliser བསྡྫོམས་ལུད།

concerned forest officer འབྲེལ་ཡྫོད་
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔྫོན།
cone ཀོང་ཙེ།

conifer ཀོང་ཤིང་།

conifer trees ཀོང་ཤིང་།

conservation ཉམས་སྲུང་།

conservation of soil ས་ཉམས་སྲུང་།

conservation of wildlife 

རི༌དྭགས༌ཉམས་སྲུང་།
conservationist ཉམས་སྲུང་པ།

contaminated land བཙྫོག་ས།

contour farming ཐེམ་ཞིང་།

conventional agriculture སྔར་སྲྫོལ་
ཞིང་ལཱ།
coop བྱ་ཁྱིམ།

cooperative མཉམ་ལས་ཚྫོགས་སྡེ།

coot ཆུ་བྱ་གནགམྫོ།

copra བེ་ཏ་སྐམ།

copse ཚལ་ས།

core zone དབུས་གླིང་ལྟེ་བ།

coriander འྫོད་སི།

cork ཤིང་ལྤགས།

corm རྩ་རྡྫོག

corn གེ་ཟ།

corn cob གེ་ཟའི་བཤྫོསཔ།

cornflour གེ་ཟ་ཕྱེ།

corolla མེ་ཏྫོག་འདབ་རིམ།

corral ར་སྐྱོར།

corridor བར་ལམ། བར་ཁྱམས།

cosmos flower འྫོད་སི་མེ་ཏྫོག

cotton ཀ་བལ།

cotton grass ཀ་བལ་ཤིང་།

cotton seed ཀ་བལ་སྫོན།

coulter ཐྫོངམ།

coupe ཤིང་བཏྫོགས་ས་ཁོངས།

courgette ཇ་པཱན་ཀ་ཀུ་རུ།

cow བ། 

cow beef ནྫོར་ཤ།

cow bell བ་དྲིལ།

cow kennels ནྫོར་ཁྱིམ།

cowboy ནྫོར་རྫིཔ།
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cratch ཆག་གཞྫོང་།

crawler tractor འཕྲུལ་གླང་སྦྫོམ།

cream སྤྱིས། ཨོ་ཞག

creamery ཨོ་ཆས་བཟྫོ་གྲྭ།

crib ཝ། 

critical watershed ཆུ་རྐ་ཉེན་ཁ་ཅན།

crocodile ཆུ་སྲིན།

crop ལྫོ་ཐྫོག

crop rotation ལྫོ་ཐྫོག་སྫོར་བཏབ།

cropland ཐྫོག་ཞིང་།

cross རིགས་བསྲེས།

crossbreed བར་བཙའ།

crossing རིགས་བསྲེས།

cross-pollination རིགས་ཁམས་སྦྱྫོར་སྡེབ།

crow ཨོ་ལ།

crowbar ལྕགས་ངར།

crown cover ཡན་ལག་རྒྱ་ཁྱབ།

cuckoo wasp པྫོ་ཏྫོམ་མཐིང་ནག

cucumber གོན། 

cud ལྡད།

cultivate ཐྫོག་བཏབ། 

cultivated land ཐྫོག་བཏབ་ས་ཞིང་། 

cultivation ཞིང་ལཱ།

cultivator ཞིང་པ། སྫོ་ནམ་པ།

curd ཞྫོ།

cutting བཏྫོགས་དུམ།

cypress ཤུགཔ། 

dagger སྒྲོ་གཟུགསམ།

dairy ཨོ་ཆས་ཁང་།

dairy cows བ་བཞྫོ། བཞྫོ་མ།

dairy farm བ་ནྫོར་གསྫོ་ཁང་།

dairy farmer སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་པ།

dairy farming བ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་།

dairy products ཨོ་ཆས་ཐྫོན་དངོས།

dairymaid བ་གསྫོམྫོ།

dairyman བ་གསྫོཔ།

daisy སྤང་རྒྱན་མེ་ཏྫོག

dam ༡ ཆུ་རྫིང་། ༢ སྒོ་ནྫོར་མ།

decay རུལ་བ།

deciduous འདབ་ལྷུང་།

decompose རུལ། རུལ་བཅུག

decomposition རུལ་བ།

deep ploughing གཏིང་རྨྫོ།

deer  ཀ་ཤ།

defacement འབྲི་སུབ།

deforest ནགས་ཚལ་རྩ་མེད།
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deforestation ནགས་ཚལ་རྩ་སྟྫོངས།

dehusk ཤུན་བཤུབ།

demarcated with boundary ས་
མཚམས་རྡྫོ་མཚམས།
demarcation of lands མཚམས༌བཀལ།

demonstration farm དཔེ་སྟྫོན་ཞིང་ཁ།

department of animal 
husbandry སྒོ་ནྫོར་ལས་ཁུངས།
department of forests ནགས་ཚལ་
ལས་ཁུངས།
department of forests and park 
service ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏྫོག་
ལས་ཁུངས།
departmental hammer ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐྫོཝ།
depot ཤིང་མཛྫོད།

derelict བདག་མེད།

desert བྱེ་ཐང་།

desertification བྱེ་ཐང་བཟྫོ་བ།

dessert fruit བཞུ་ཟས་ཤིང་འབྲས།

dig བརྐོ། 

digger རྐོ་མི། 

direct sowing ཕྲང་བཏབ།

disc ལྕགས་ཐྫོང།

disposed off མེདཔ་བཟྫོ༌བ།

distil རླངས་བཙག

distillation རླངས་བཙག

distillers’ grains ཆང་འབྱུ།

ditch གཡུར་བ། 

diversification སྣ་ཚྫོགས་བཟྫོ་བ།

diversion ཁ་སྒྱུར།

division forests officer ནགས་ཚལ་སྡེ་
ཚན་འགོ་དཔྫོན།
divisional forests officer མངའ་སྡེའི་
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔྫོན།
doe ཤ་མྫོ། ཡྫོས་མྫོ། ར་མྫོ།

domestic སྒོ་ནྫོར།

domestic animal སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན།

domestic fuel wood ཐབ་ཤིང་།

domestic livestock སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན།

domestic use གྲོང་གསེབ་ནང་སྤྱྫོད།

domesticate ༡ རི་དྭགས་གསྫོ་བ། ༢ 
ཐྫོག་བཏབ།
donkey  བྫོང་ཀུ།

double cropping ཐྫོག་གཉིས་བཏབ།

drain གཡུར་བ། 

draught animal བཀོལ་སྤྱྫོད་སེམས་ཅན།

drone སྦྱངམ་ཕྫོ།

droppings ཨ་ཝ།

drought ཐན་པ།
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druk milk and agro-products འབྲུག་
ཨོ་ཆས་དང་སྫོ་ནམ་ཐྫོན་སྐྱེད།
dry cow བ་སྐམ།

dry farming སྐམ་ཐྫོག

dry firewood ཐབ་ཤིང་སྐམ།

dry land སྐམ་ཞིང་།

dry land farming སྐམ་ཞིང་ལཱ།

dry place ས་སྐམ།

duck འདམ་བྱ།

dug ནུ་རྩེ། 

dung ཨ་ཝ།

dung beetle ཨ་ཝ་གླང་།

dynamite རྡྫོ་རས།

dzongkhag environment 
committee རྫོང༌ཁག༌མཐའ༌འཁོར༌ཚྫོགས་
ཆུང་།
dzongkhag forests officer རྫོང་ཁག་
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔྫོན།
dzongkhag forests sector རྫོང་ཁག་
ནགས་ཚལ་ལས་སྡེ།
dzongkhag park རྫོང་ཁག་གླིང་ག 

ear སྙེ་མ། ཧིང་མགུ། བཤྫོསཔ།

earth ས། ས་གཞི།

earth up ས་སྤུང་།

earthworm ལྕོང་འབུཔ།

ecological སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི།

ecology སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས།

ecosystem སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་
ལུགས།
edible forest products ཟ་སྤྱྫོད་ནགས་
ཚལ་ཐྫོན་ཁུངས།
eel སྦུལ་ཉ། འདམ་ཉ།

egg སྒོང་རྡྫོག

eggplant དྫོ་ལྫོམ།

egyptian vulture རྒོད་དཀར།

electric fence གློག་ར། 

elevator འབྲུ་མཛྫོད། འབྲུ་ཁང་། 

energy ནུས་ཤུགས།

energy crop ནུས་ཤུགས་ལྫོ་ཐྫོག

environmental clearance མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།
epidermis པགས་རིམ།

eradication area རྩ༌མེད༌ས༌ཁོངས།

erode འཕྱག

erosion འཕྱག༌བདའ༌བ། 

esparto ཤྫོག༌རྩ། ཤྫོག༌ཤིང༌།

essence ཉིང༌ཁུ། 

estate གཞིས་ཁང་། 

evaporate རླངས༌འགྱུར།
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evergreen བྱཱར༌ཧྫོན༌དགུན༌ཧྫོན།

ewe ལུག༌མྫོ།

excavator རྐོ༌འཕྲུལ།

exclosure ར༌ཁོངས།

excrement ཨ༌ཝ། 

exhausted fallow བཅུད༌མེད་ས་ཞིང་།

experimental farm མྫོ༌བཏབ༌ས༌ཞིང༌། 

experimental husbandry 
farm མྫོ༌བཏབ༌སྒོ༌ནྫོར༌གསྫོ༌ཁང༌། 
export ཕྱིར༌ཚྫོང༌།

export timber movement 
order ཤིང་ཆས་ཕྱིར་ཚྫོང་བཀའ་རྒྱ།
extensive system རྒྱ༌ཆེའི་
ས༌ཞིང༌ལམ༌ལུགས།
extraction of forest produce ནགས་
ཚལ་ཐྫོན་སྐྱེད་བཏྫོན་པ།
eye སྫོན༌མིག

faeces ཨ༌ཝ།

fair འགྲེམས༌སྟྫོན།

fair market value འགྲེམས་ཚྫོང་གནས་
གོང་།
fairy bluebird གཡུས་བྱ་སྔོནམྫོ།

fallen stock སེམས༌ཅན༌ཤི༌ཤིཝ། 

fallow ཞིང༌སྟྫོང༌།

fallow crop གྱལ་ཡངས་ལྫོ་ཐྫོག

family རིགས།

family farm ཕ་གཞིས།

famine མུ༌གེ།

farm ཞིང༌ཁ། ཞིང་། གསྫོ་སྐྱོང་ཁང་།

farm income སྫོ་ནམ་འྫོང་འབབ།

farm inputs སྫོ་ནམ་ནང་འདེབས།

farm manager སྫོ༌ནམ༌འཛིན༌སྐྱོང༌པ།

farm produce སྫོ༌ནམ༌ཐྫོན༌སྐྱེད།

farm rent ཞིང༌གླ།

farm roads སྫོ༌ནམ༌ཞིང༌ལམ།

farm trail ཞིང་ལམ།

farm worker ཞིང༌པ། སྫོ༌ནམ༌པ།

farmer སྫོ༌ནམ༌པ། ཞིང༌པ།

farmhand ཞིང་ལཱཔ།

farming ཞིང༌ལཱ།

farming systems སྫོ༌ནམ༌ལམ༌ལུགས།

farmland ཞིང༌ས།

farm-scape སྫོ༌ནམ༌ས༌ཞིང༌།

farmyard གཞིས༌ཁྱིམ༌ས༌ཁོངས།

farmyard manure ནྫོར༌ལུད།

farrier རྨིག་ལྕགས་པ།

fat ཚི༌ལུ།

fauna སྲྫོག༌ཆགས། 
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fecundity སྐྱེ༌ནུས།

feed ཆག

feed grain ཆག༌འབྲུ།

feed wheat ཀར་ཆག

feeder ཆག༌སྣྫོད། ཆག་ཁུག

fen འདམ་ས།

fence རཝ། ར་བ།

fenland འདམ་ས།

fermented grain brew ཆང་སྐོལ།

fermented grains ཆང་གླུམ།

fern དྫོམ་སྐྱེས། སྤང་སྐྱེས། ཀེརམ།

fertile འཚྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ། བཅུད་ཅན།

fertile land འཚྫོ་ས། ས་བཅུད་ཅན།

fertilisation /fertilization ལུས་སྦྱྫོར། 
སྫོན་སྦྱྫོར།
fertilise / fertilize ༡ སྫོན་བཙུགས། 
༢ ལུད་བླུག
fertiliser ལུད།

fertility བཅུད་ལྡན། སྐྱེ་ནུས།

field ཞིང་། ས་ཞིང་།

field crop ཞིང་ཐྫོག

field mouse ས་བྱི།

field offices ལཱ་སའི་ཡིག་ཚང།

field verification ས༌ཁོངས༌བདེན༌དཔྱད།

filly རྟིའུ་མྫོ།

final forest 
clearance ནགས༌ཚལ༌ཉོག༌མེད༌ལག༌ཁྱེར།
fine ཉེས་ཆད།

fine grains འབྱུ་སྤུས་ལེགས། 

fine wheat flour ཞིབ་ཕྱེ།

finished products བཟྫོ་གྲུབ་ཐྫོན་སྐྱེད།

fire-breasted flowerpecker བྱང་ཁོག་
མེ་རིས་ཅནམ།
fish ཉ།

fish farm ཉ་གསྫོ་སྐྱོང་ཁང་།

fish farming ཉ་གསྫོ་སྐྱོང་།

fishing license ཉ་གཟུང་ཆོག་ཐམ།

flag posts དར་ཤིང་།

flail ཀུག་སྦྱིག

flat beans དཔའ་རྟགས་སྲནམ་ཅུམ།

flea ཀི་ཤིག

flock ཁྱུ། སྡེ་ཚན།

flood ཆུ་རུད།

flood irrigation རུད་ཆུ་དྲང་བ།

flood plain རུད་ཐང་།

flood water རུད་ཆུ།

flora ཤིང་སྣ། 

flour ཕྱེ།
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flour batter དྲྫོན་གོང་།

flour corn གེ་ཟ་ཕྱེ།

floury ཕྱེ་ཁོག་ཁོ། ཕྱེ་སྫོབ་སྫོ།

floury potatoes ཕྱེ་ཀེ་བ།

flower མེ་ཏྫོག

flying fish འཕུར་ཉ།

flying squirrel ཏྫོར་ཏྫོ་ལ་འཕུར་མི།

foal རྟིའུ།

fodder རྩྭ་ཆག ཆག

fodder crop ཆག་ཐྫོག

fodder tree ཆག་ཤིང་། བྱེས་ཤིང་། 

foetus མངལ་ཕྲུག

fold བསྐྱོར།

foldland ལུག་གི་རྩྭ་ཐང་།

foliage འདབ་མ།

food and mouth disease ཁ་ཚ་རྐང་ནད།

food chain ལྟྫོ་རིམ། 

food crop ཟ་འབྲུ། 

food grain འབྲུ་སྣ། 

food poisoning ཟས་དུག ཟས་གྲིབ།

foodstuff ཟ་ཆས།

forage ཆག རྩྭ་ཆག

forage feeding ཆག་བྱིན།

forest ནགས་ཚལ།

forest and nature conservation 
Act, 1995 ནགས༌ཚལ༌དང༌རང༌བཞིན༌སྲུང༌
སྐྱོབ༌བཅའ༌ཡིག ༡༩༩༥ ཅན་མ།

forest areas for urban 
development purpose ཁྲོམ་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ནགས་ཚལ་ས་ཁོངས།
forest cover ནགས༌ཚལ༌ཁྱབ༌ཚད།

forest crops ནགས་ཚལ་ལྫོ་ཐྫོག

forest guard ནགས་སྲུངཔ།

forest management ནགས་ཚལ་འཛིན་
སྐྱོང་།
forest management 
committees ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚྫོགས་
ཆུང་།
forest management plan ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི།
forest management unit ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན།
forest offence registration ནགས་
ཚལ་ཉེས་སྤྱྫོད་ཐྫོ་བཀོད།
forest offense case compounding 
order sheet ནགས་ཚལ་ཉེས་སྤྱྫོད་རྩྫོད་
གཞི་བཀོད་ཤྫོག

forest officer ནགས་ཚལ་འགོ་དཔྫོན།

forest produce ནགས་ཚལ་ཐྫོན་སྐྱེད།

forest protection ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།

forest resources ནགས་ཚལ་ཐྫོན་སྐྱེད།
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forestry clearance ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར།
forestry extension officer ནགས་
ཚལ་ལས་དྫོན་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔྫོན།
forestry lease ནགས་ཚལ་གླར་སྤྲྫོད།

forestry purposes ནགས་ཚལ་བརྩི་
ཁུངས།
forestry staff ནགས་སྐྱོང་ལས་གཡྫོགཔ།

fork རྐང་ཊ།

forktail བྱི་ཅུང་ལྦ་ཁྲ།

formation of a community forest 
management group གྲོང་སྡེའི་ནགས་
ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གཞི་འཛུགས།

founder crop འགོ་བཙུགས་ལྫོ་ཐྫོག

foxglove ཆུ་དཀར་མེ་ཏྫོག

frog སྦལཔ།

fruit ཤིང་འབྲས། རྡྫོག་མ། འབྲས་བུ།

fruit bat ཕྫོཝ་མ་ཀེ།

Fuel wood ཐབ་ཤིང་།

fumigation རླངས་བདུག 

fungal ཧམ་སྤུ་ཅན།

fungicide ཧམ་སྨན། 

fungus ༡ ཤ་མུ། ༢ ཧམ་སྤུ། ཧམ།

fur སྤུ། 

furrow རྫོལ།

gadfly ནྫོར་སྦྱངམ། རྟ་སྦྱངམ།

gall ནད་ལྦ།

garden ལྡུམ་ར།

garden implements ལྡུམ་རའི་ལག་ཆ།

garlic སྐྱ་སྒོགཔ།

garuda བྱ་ཁྱུང་།

gazella རྒོ་བ།

geld ཕྫོ་ཆེན་བཟྫོ་བ།

gene རིགས་སྫོན།

general forest produce movement 
order ནགས་ཚལ་ཐྫོན་སྐྱེད་སྤྫོ་བཤུད་བཀའ་རྒྱ།
genetic resources བརྒྱུད་ཁུངས།

genus རིགས་མཚན།

germ ༡ ནད་འབུཔ། ༢ སྫོན་རྩ།

germinate སྐྱེ་བ། ལྕུག་འཐྫོན།

gestation མངལ་སྐབས།

get fermented ཆང་ལྫོང་བ།

gharial ཆུ་སྲིན་ཁ་རིང་།

gherkin གོན་ཅུང་།

giant tree squirrel འྫོབ་ཅུང་གདྫོང་
དཀར།
gilt ཕག་ཅུངམྫོ།

ginger ས་སྒ།

glucose གུར་རས།
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goad འཁརཝ། 

goat ར།

goat rearing ར་གསྫོ་སྐྱོང་།

golden langur སྤྱ་སེར།

golden-backed woodpecker རྒྱབ་
སེར་ཏྫོག་ཏྫོམ།
goose ངང་པ།

goose berry ཚེར་མ་ཚལ་ལུ།

government land གཞུང་ས།

government reserved forest གཞུང་
དབང་ནགས་ཚལ།
graded seed ཕྱེས་སྫོན།

grader ཕྱེ་འཕྲུལ།

graft མཐུད་སྦྱྫོར།

grain འབྲུ། འབྱུ། 

grain drier འབྲུ་སྐམ་འཕྲུལ།

grain drill སྫོན་འཕྲུལ།

grain pan གསིག་མ།

grain reserves འབྲུ་གསྫོག

grain storage འབྲུ་མཛྫོད། འབྱུ་མཛྫོད།

granary བངམ། 

grape རྒུན་འབྲུམ།

grape wine རྒུན་ཆང་།

grapefruit ཚང་ང་ལ།

grapevine རྒུན་ཤིང་།

grass རྩྭ། 

grass mower རྩྭ་བརྔ་འཕྲུལ།

grassland རྩྭ་ཐང་། 

gravel རྡྫོ་རུག

graze རྩྭ་ཁར་གཏང་བ།

grazier ནྫོར་རྫིཔ།

green leafy vegetable སྔོ་ཚྫོད།

green tea སྔོ་ཇ། 

greenhouse སྔོ་ཚལ་ཤེལ་ཁྱིམ།

greenhouse effect དྲྫོད་འཕར་གནྫོད་པ།

greenhouse gas ནག་རླུང་།

greens སྔོ་ཚྫོད། 

grey heron ཁྲུང་ཁྲུང་ཐལ་ཁ།

grid ལྕགས་ཁྲམ།

griddle ལྷ་ང་། ལྕགས་ཡྫོ།

grind འཐག 

grinder འཐག་འཕྲུལ།

grist འཐག་འབྲུ། 

grit ཟནམ། 

groom རྟ་རྫིཔ།

gross farm income ས་ཞིང་འྫོང་འབབ་
ཡྫོངས་འབྫོར། 
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ground ཐང་། ཞིང་། ས།

ground corn grains ཁ་རང་།

groundnut བ་དམ།

grow སྐྱེ། འཕེལ། སྦྫོམ། 

growing season སྐྱེ་དུས། 

guano བྱ་ལུད།

guava བལཔྫོ་སེའུ།

gully ཆུ་ལམ། ཆུ་གཡུར།

habitat གནས་ས། སྡྫོད་ས། འཁྱམ་ས།

halter སྲབ།

ham ཚྭ་ཤ།

hammer mill འཐག་འཕྲུལ། 

hank དྲུ་གོ།

hardwood ངར་ཤིང་།

hare རི་བྫོང་།

harrow ཤལཝ།

harvest ཐྫོག་བསྡུ། 

harvest trees ཤིང་བསྡུ།

harvester བརྔ་འཕྲུལ། 

harvesting of fuel wood ཤིང་འཐུ།

hatch ཚང་བཏྫོན།

hay རྩྭ། ཕུབ་མ།

hay bale རྩྭ་བམ། ཕུབ་མ་ཆག་པ།

haystack རྩྭ་ཕུང་། 

hazard གནྫོད་ཉེན། ཉེན་ཁ། 

heath སྤང་ཁོག

hectare ཧེཀ་ཊར།

hedge ཤིང་ར།

heifer བ་ཐམ།

hemp སྫོ་མ་ར་ཙའི་ཤིང་། 

hen བྱམྫོ། 

henhouse བྱ་ཁྱིམ།

herb རྩྭ་ཤིང་། སྔོ་ཤིང་།

herbage རྩྭ།

herbicide རྩྭ་སྨན།

herbivore རྩྭ་གཟན།

herbivorous རྩྭ་གཟནམ། 

herd ཁྱུ། སྡེ། རུ་ཁག རུ་ཚན།

herdsman ནྫོར་རྫིཔ།

hide ཀོཝ། པགས་ཀོ།

high forest ནགས་སྟུག 

highland ལ་ཁ། ཁ་མཐྫོ་ས། 

highlander ལ་ཁཔ།

high-yielding ཐྫོན་ཅན།

hill ལ།

hill farm རྒྱང་འབྲྫོག
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hill land ལ་ས།

himalayan bear ལ་དྫོམ།

himalayan whistling thrush རི་བྱིའུ།

hippopotamus མཚྫོ་ཕག ཆུ་ཕག

hive སྦྱང་ཚང་། ཁུག་ཤྫོག

hoe རྐོ་ཏི།

hog གསད་ཕག

homestead ཁྱིམ་ས།

homestead forest ཁྱིམ་ས་ནགས་ཚལ།

honey སྦྱང་། སྦྲང་རྩི།

honey bee སེར་སྦྱངམ།

honeycomb ཁུག་ཤྫོག

hoof རྨིགཔ། 

hookworm ནད་འབུཔ་ཀོ་ཀྲ།

hornbill བྱ་དགོ་བ།

horned lark རྐང་རྭ་ཅན།

horse རྟ།

horseshoe རྨིག་ལྕགས།

horticulture ལྡུམ་རྭ་རིག་པ།

hothouse དྲྫོད་ཁྱིམ།

hound ཤ་ཁྱི།

house plot ཁྱིམ་ས།

house rat བྱི་ཙི།

hull སྫོན་ཤུན།

human settlement གཞིས༌ཆགས།

humid རླྫོནམ།

humidity རླྫོན་ཆ། རླྫོན་གཤེར།

hump བྱ་ལྷག

humus མལ་ལུད། 

husbandry གསྫོ་སྐྱོང་།

husk ཕུབ་མ། ཤུན་ལྤགས།

hybrid བར་བཙའ།

hybrid bull རྒྱ་ཚ།

hybrid cow རྒྱ་ཚམྫོ།

hydrogen ཆུ་རླུང་།

immature མ་ཁུགཔ།

immune ནད་ཐུབ།

impermeable སིམ་མེད།

impeyan pheasant བྱ་མདངས།

implement ལག་ཆ།

import ནང་འདྲེན། 

import levy ནང་འདྲེན་ཁྲལ།

imported timber movement 
order ཤིང་ཆས་ནང་འདྲེན་བཀའ་རྒྱ།
impoverish བཅུད་ཉམས།

impregnate སྦྲུམ་ཆགས། 
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improve soil ལེགས་བཅོས་ས།

improved varieties རིགས་ལེགས་
བཅོས།
inbred བསྲེ་སྦྱྫོར།

inbreeding བསྲེ་སྦྱྫོར། 

incubation ཚང་བཏྫོན།

Indian Fox རྒྱ་གར་འམྫོ།

indigenous

medicine ནང་སྨན།

industrial and institutional 
forest བཟྫོ་གྲྭ་དང་གཙུག་སྡེའི་ནགས་ཚལ།
industrial crop བཟྫོ་གྲྭའི་ལྫོ་ཐྫོག

industrial plantations བཟྫོ་གྲྭ་སྐྱེ་ཤིང་
འཛུགས་སྐྱོང་།
infect ནད་འབུ། འབུ་བ།

infection འབུ་ནད། 

infectious འབུ་ཉེན་ཅན། 

infertile སྐྱེ་ནུས་མེདཔ། བཅུད་མེདཔ།

infertility བཅུད་མེདཔ། སྐྱེ་ནུས་མེདཔ།

infest རུ་འཐྫོན།

infestation སྡེབ་ཐྫོན། རུ་ཐྫོན།

infiltration ཆུ་དཔག

insecticide འབུཔ་སྨན།

insemination ཕ་སྫོན་བཙུགས་པ།

inspection report ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ།

interbreed རིགས་བསྲེ། 

internal timber movement 
order ནང་འཁོད་ཤིང་བཤུད་བཀའ་རྒྱ།
invertebrate སྒལ་མེད་སྲྫོག་ཆགས།

investigation team ཞིབ༌དཔྱད༌སྡེ༌ཚན།

iodine ལྦ་ཚྭ།

irrigate ཆུ་དྲང་།

irrigation ཆུ་དཔག་པ། 

irrigation channel ཆུ༌གཡུར།

ivy རྫོབ་འབྱེལ།

jackdaw སྐྱུང་ཀ།

jackfruit སྦྲམ་ཟས།

jersey བལ་ལ་བ།

jew’s ear བྱི་ལི་རྣམ་ཅོ།

joint inspection མཉམ་རུབ་ཞིབ་དཔྱད།

juice ཁུ་བ།

juice extractor ཁུ་བ་བཏྫོན་འཕྲུལ།

jungle fowl ལེ་ཀོ།

juniper ཤུགཔ། 

jute སྫོ་མ་ར་ཙ།

katydids ཏི་ཏི་འབུཔ།

keep བསགས་ཆག 
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kernel ཚི་གུ།

kid ར་ཕྲུག

kidney bean མཁལ་སྲནམ།

kilogram ཀི་ལྫོ་གཱརམ། 

kip གཞྫོན་ལྤགས།

kitchen garden ཚྫོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར།

koel   ཁུ་བྱུག་སྔོནམྫོ།

kohlrabi གཡུང་རྡྫོག་པད་ཚྫོད།

labourer ལཱཔ། ལཱ་མི། 

lactate གསེར་ཞྫོ།

lactation ཨོ་འབབ། 

lady finger གླང་ཅུ་རྭཝ།

ladybird ཐྫོམ་འབུཔ།

lagoon རྫིང་།

lake མཚྫོ།

lamb ༡ ལུག་ཕྲུག ༢ ལུག་ཤ།

land ས། ས་གཞི།

land agent ས་ཇོ་ངོ་ཚབ།

land capability སའི་ཐྫོན་ཤུགས།

land category སའི་དབྱེ་ཁག 

land classification སའི་དབྱེ་རིམ།

land clearance ས་སེལ།

land consolidation བསྡྫོམས་ས། 

land erosion control ས་རུད་བཀག་
འཛིན།
land improvement ས་བཅོས།

land management ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་།

land manager ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་པ།

land record officer ས༌ཁྲམ༌འགོ༌དཔྫོན།

land reform ས་སྐལ་བསྐྱར་བཟྫོ།

land rights སའི་བདག་དབང་།

land suitability ས་སྤྱྫོད་འྫོས་འབབ།

land tax ས་ཁྲལ།

land tenure སའི་སྤྱྫོད་ཡུན།

land use ས་སྤྱྫོད།

landfill ཕྱགས་འྫོབས།

landlord , landowner ས་ཇོ། ས་བདག

landscape ས་དབྱིབས།

lanolin བལ་ཚིལ།

large nets དྲྭཝ་སྦྫོམ།

lasso ཞགས་པ། ཞགས་ཐག 

latex ཐང་ཆུ་དཀརཔྫོ།

laving of waters ཆུ་བཙག

lawn རྩྭ་ཐང་།

lay བུད།

laying cage བུད་ས།
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laying hen སྒོང་བུད་བྱམྫོ།

laying period ཚང་བཏྫོན་དུས་ཚྫོད།

lea སྤང་ཞིང་།

leach རུད་འཕྱག

leaf འདབ་མ། འདབ་ལེབ།

leaf litter area སྫོག་ཞིང་།

lease གླར་སྤྱྫོད།

lease agreement གླར་སྤྱྫོད་གན་རྒྱ། 

leaseback སྤྱྫོད་ལྫོག

leasehold གླ་འཆང་།

leaseholder གླ་འཆང་པ།

leather ཀོ་བ། 

leather bag ཀོ་སྒྱེ། 

leech པདཔ།

leek ལ་ཆུ་སྒོགཔ།

legume སྲནམ།

lemon ཧུམ་ཅུང་།

lesion སྤྱིས་རྨ། 

lesser housefly སྦྱང་ནག

lettuce ཧྫོ་སྒྱེས་པད་ཚྫོད།

levy ཁྲལ།

lice ཤིག

lie ས་བཀོད།

lion སེང་གེ།

liquid fertiliser རས་ཆུའི་ལུད།

liquid manure ཆུ་ལུད།

litter སྡེབ་ཕྲུག

live bait འབྲིད་ཟས།

livestock སྒོ་ནྫོར།

livestock extension སྒོ་ནྫོར་རྒྱ་སྐྱེད།

livestock extension centre སྒོ་ནྫོར་
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟེ་བ།
livestock rearing སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་།

lizard ཙི་ཙི་དམརམྫོ།

loam བཅུད་ས།

local authority ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན།

local made spade གཡུས་ཏྫོག

local resident གནས་སྡྫོདཔ།

locust ཅིའུ་དབ།

log ཤིང་དུམ།

longhorn beetle ཆིཝ་གླང་།

lops and tops ཞྫོགས་ཀོ་དང་སྤྱི་ཏྫོག

low-intensity land སྐྱ་ས།

lowlands དམའ་ས། མཐའ་ས།

lush ཧྫོ་ལྗོངས་ལྗོངས། 

machinery syndicate འཕྲུལ་ཆས་
མཉམ་སྒྲུབ་ཚྫོགས་པ།
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macroclimate རྒྱ་ཁྱབ་ས་གཤིས།

maggot དཀར་ཏྫོམ།

magpie  ཨོ་ལ་སྦྫོ་དཀར།

maize གེ་ཟ།

malt ཕབ།

mammal ཨོ་འཐུང་སེམས་ཅན། 

mammary glands ཨོམ་རྩ།

management committee འཛིན་སྐྱོང་
ཚྫོགས་ཆུང་།
mane རྟའི་ཟེཝ།

mange པགས་ནད། རྐོང་ནད།

manger ཝ། ཆག་གཞྫོང་།

mango ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི། ཨམ།

manure ནྫོར་ལུད།

manure spreader ལུད་གཏྫོར་ཆས། 

map སབ་ཁྲ།

maple སྤྱ་ལགམ་ཤིང་། 

mare རྒོདམ།

marginal lands མཐའ་ཞིང་།

marijuana ཀེ་ཧང་། ཀེ་རྣམ། ཕག་པ་རྣམ།

market garden ཚྫོད་ཞིང་། 

market gardener ཚྫོད་ཞིང་པ།

market gardening ཚྫོད་ཞིང་ལཱ།

marking hammer ཐྫོཝ།

marl འཇིམ་ས།

marrow རྐང་ཀ་ཀུ་རུ།

marsh འདམ་རབ། 

marshland ཆུ་རབ་འདམ་རབ། 

marshy soil འདམ་ས།

mastication ལྡད།

mastitis ཨོམ་སྦྫོ་ནད།

mate ཆགས་ལངས། བ་ཁྱུ་འཚྫོལཝ།

matsutake སངས་རྒྱས་ཤ་མུ།

meadow རྩྭ་ཐང་། 

meal beetle ཕྱེ་འབུཔ།

meat ཤ། 

melon ཁ་རི་མུ་ཟ། ཨ་པའི་མགུ་ཏྫོ།

merchant ཚྫོང་དཔྫོན།

mercury དངུལ་ཆུ།

methane རས་རླངས།

microbe ཕྲ་འབུཔ།

microclimate རྒྱ་ཆུང་ས་གཤིས། 

microhabitat གནས་ས་ཆུང་ཀུ། སྡྫོད་ས་
ཆུང་ཀུ། འཁྱམ་ས་ཆུང་ཀུ།
micron སྟུག་ཚད།

microorganism ཕྲ་འབུཔ།
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midden ཨ་ཕུང་།

milch cow བ་བཞྫོ། བཞྫོ་མ།

mildew ཧམ་སྤུ། 

milk ཨོམ།

milk cheese ཕུད་ལུས།

milk goat ར་བཞྫོ།

milk producer ཨོམ་བཟྫོ་མི། 

milk products ཨོ་ཆས།

milk yield ཨོམ་ཐྫོན་ཁུངས།

milker ༡ བ་བཞྫོ། ༢ བཞྫོ་འཕྲུལ། ༣ 
བཞྫོ་དཔྫོན།
milking machine བཞྫོ་འཕྲུལ།

milking parlour བཞྫོ་ཁང་། བཞྫོ་ར།

mill འཕྲུལ་འཐག ཆུ་འཐག ཆུ་རག

millet མྫོན་བྱཱ།

millstone རང་འཐག

mineral གཏེར།

mineral resources གཏེར་ཐྫོན་ཁུངས།

mines and minerals གཏེར་ཁ་དང་
གཏེར།
mining ས་གཏེར།

ministry of agriculture སྫོ་ནམ་ལྷན་ཁག

mite ཤིག་ཅུང་།

mithun བ་མེན།

mixed cropping བསྲེ་ཐྫོག

mixed farming བསྲེ་ཐྫོག་ཞིང་ལཱ།

moisture རླྫོན་གཞའ།

molasses གུ་རམ་དམརཔྫོ།

mole ཙིད་པུ།

molehill ཙིད་ཕུང་།

mollusc ལུས་མཉེན་སྲྫོག་ཆགས།

mongoose ནེའུ་ལེ།

mongoose ནེའུ་ལེ།

moor རི་ཐང་། ལ་ཐང་།

moorland བྱང་ཐང་།

moss ཧྫོ་དྲེག སྔོ་དྲེག

moult སྤུ་ཁ་བརྗེ་བ།

mountain goat བྱག་ར།

mow རྩྭ་བརྔ། རྩྭ་བཏྫོག

mower བརྔ་འཕྲུལ། 

muck ནྫོར་ལུད།

mulberry རྒྱ་ཚྫོས་ཤིང་། 

mulch མལ་ལུད།

mule དྲེལ།

multicrop སྣ་མང་ལྫོ་ཐྫོག

multicropping སྣ་མང་ཐྫོག་བཏབ།

multiple cropping སྣ་མང་ལྫོ་ཐྫོག



32municipal forests 

municipal forests ཁྲོམ་སྡེའི་ནགས་ཚལ།

mushroom ཤ་མུ།

musk deer གླ་ཅུམ།

mustard པད་ག 

mutton ལུག་ཤ།

muzzle སྔུར། 

mynah  རྒྱ་གར་བྱི་ཅུང་།

nanny goat ར་མྫོ།

national bio-diversity centre རྒྱལ་
ཡྫོངས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལྟེ་བ།
national environment 
commission རྒྱལ་ཡྫོངས་མཐའ་འཁོར་
ལྷན་ཚྫོགས།
national park རྒྱལ་ཡྫོངས་གླིང་ག

national post harvest centre རྒྱལ་
ཡྫོངས་ཐྫོག་ཤུལ་ལྟེ་བ།
national seed board རྒྱལ་ཡྫོངས་སྫོན་
རིགས་བཀོད་ཚྫོགས།
native biodiversity སྔར་ཡྫོད་སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྣ།
natural disasters རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན།

natural ecosystems རང༌བཞིན༌སྣྫོད༌
བཅུད༌ལམ༌ལུགས།
natural habitat རང་བཞིན་གནས་སྟངས།

natural resource རང་བཞིན་ཐྫོན་སྐྱེད།

natural selection རང་བཞིན་འཕྲྫོད་སྦྱྫོར།

natural vegetation རང་བཞིན་རྩི་ཤིང་།

nature རང་བཞིན་གནས་སྟངས། རང་
གཤིས།
nature conservation རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ཉམས་སྲུང་།
nature management རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་འཛིན་སྐྱོང་།
nature reserve རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས།
nature trail རང་བཞིན་བལྟ་སྐོར་ལམ།

nectar ཟིལ་མངར།

nectarine ལྫོ་སི་ཁམ།

neigh རྟ་སྐད།

nest ཚང་། 

nest box བྱ་ཚང་།

net farm income ཞིང་འབབ་ངེས་ཏིག

nettle ཟྭྫོ་ཆག

new land allotment ས་ཆ་གསར་སྤྲྫོད། 

nit སྲྫོ་མ།

node མཛེར་ཏྫོ།

nodule མཛེརཔ།

nomad འབྱྫོགཔ།

non-food crops ཟ་མེན་ལྫོ་ཐྫོག

non-vegetarian སྤྱྫོད་རྒྱུཔ།
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non-wood forest produce ཤིང་མེན་
ནགས་ཚལ་ཐྫོན་སྐྱེད།
noose ཐག་ལུང་། 

normal farming practices དུས་རྒྱུན་
ཞིང་ལཱ།
no-till agriculture, no-till 
farming མ་རྨྫོས་ཞིང་ལཱ།
novel crop སྔར་མེད་ལྫོ་ཐྫོག

nurse cow བ་ཡརམ།

nurse crop སྐྱབས་ཐྫོག 

nursery ལྕངམ་གསྫོ་ཁང་།

nursery bed ས་སྐྱོར།

nursery plot ལྕངམ་གསྫོ་ས་ཁོངས།

nurturing of trees སྐྱེ་ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་།

nut སྟར་གོ།

oat ནག

oatmeal ནག་ཐུག 

offal ནང་ཁྲོལ་ཚྫོདམ།

offspring ཕྱུ་གུ།

oil crop མར་ཐྫོག

oilseeds མར་སྫོན། 

olive ཨ་རུ། 

omnivore རི་གཟན། 

one pair of oxen གླང་དྫོར་གཅིག

onion སྒོགཔ།

onion set སྒོག་སྫོན།

orange ཚལ་ལུ།

orchard ལྡུམ་ར།

orchid  ཨོ་ལ་ཚལ།

organic agriculture རང་བཞིན་སྫོ་ནམ།

organic farming རང་བཞིན་ཞིང་ལཱ།

organic fertilizer རང་བཞིན་ལུད།

outbreeding འབྲེལ་མེད་རིགས་སྤེལ།

outcrossing འབྲེལ་མེད་རིགས་བསྲེ།

outfields རི་ཞིང་།

outhouse ཟུར་ཁྱིམ།

ovary ༡ སྒོང་སྣྫོད། ༢ སྫོན་སྣྫོད།

over-cropping ཚད་རྒལ་ལྫོ་ཐྫོག

over-cultivated ཚད་རྒལ་ཐྫོག་བཏབ།

overgraze ཚད་རྒལ་རྩྭ་སྤྱྫོད།

overproduction ཚད་རྒལ་ཐྫོན་སྐྱེད། 

ovulate སྲྫོག་སྒོང་ཆགས་པ།

ovum སྲྫོག་སྒོང་།

owner of a private forest སྒེར་ནགས་
ཇོ་བདག
ox གླང་། 

oxygen སྲྫོག་རླུང་། 
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oxygenate སྲྫོག་རླུང་བྱིན་པ། 

pack house དྫོ་ཁྱིམ། 

paddock རྟ་ཐང་། 

paddy བྱཱ། 

paddy field བྱཱ་ཞིང་། ཨ་རིང་།

pale ༡ ཙྫོག་ཕུར། ༢ ཐྫོམ་སྦྱིས། 

palm ཏ་ལ།

palm borer ཏ་ལ་གཟནམ།

papaya མྫོ་དུ་ཕ་ལ། ་

parasite བརྟེན་ཆགས། 

parched rice འཛརཝ།

parental land ཕ་ཞིང་།

park manager གླིང་འཛིན་པ།

parkland ཁྱིམ་འཁོར་རྩྭ་ཐང་། 

parrot  བག་བྲྫོ། ནེ་ཙྫོ།

parsley འྫོད་སི།

pasteurize ཨོམ་གདུ་བ།

pasture རྩྭ་འབྲྫོག 

pasture development རྩྭ་འབྲྫོག་གོང་
འཕེལ།
pasture land རྩྭ་འབྲྫོག

pasture management རྩྭ་འབྲྫོག་འཛིན་
སྐྱོང་། 
patch ས་ཚན།

patent flour ཞིབ་ཕྱེ།

pea བྫོད་སྲནམ།

peach ཁམ།

peach nut ཁམ་ཚིག

peach tree ཁམ་ཤིང་།

peacock རྨ་བྱ།

pear གླི།

peat མལ་ལུད། ནགས་ལུད། 

pedigree རིགས་རྒྱུད། 

peel པགས་ཀོ།

pellet ཟན་དྲིལ། ཟས་རིལ། 

pellet feed ཟནམ།

pelleted seed སྫོན་རིལ།

pen ར་སྐྱོར།

pepper ཐིང་ངེ་།

peppermint ཨུ་ཤི་ལ།

perennial agriculture རྒྱུན་གནས་
ཞིང་ལཱ།
perennial irrigation རྒྱུན་གནས་ཆུ་
དཔག
pericarp སྫོན་ཤུན། 

permit fees ཆོག་ཐམ་གླ་ཡྫོན།

permits ཆོག་ཐམ།

perry གླི་ཆང་།
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persimmom ཨན་འབྲས།

pest གནྫོད་འབུཔ། 

pesticide འབུཔ་སྨན། 

petal པད་འདབ། 

pheasant-tailed jacana བྱ་མདངས་
མགུ་སེར།
photosynthesis འྫོད་སྦྱྫོར།

pickaxe གེན་ཏི།

pickle སྐྱུར་རས།

pied kingfisher ཆུ་བྱ་དཀར་ཐིག་ཅན།

pig ཕགཔ།

pig meat ཕག་ཤ།

pig production ཕགཔ་གསྫོ་སྐྱོང་།

pigeon ཕུ་ཀྲེ། 

piggery ཕགཔ་གསྫོ་ཁང་། 

piglet ཕག་ཅུང་།

pigmy hog གཡུས་ཕག

pigsty ཕག་རས། ཕག་ཚང་།

pika  བྱག་བཙན་རྒྱལམྫོ།

pine སྟྫོང་ཕུ། 

pine needles སྟྫོང་ཕུ་འདབ་མ། ཐང་
འདབ།
pineapple རྒྱ་ནག་ཀོང་ཙེ།

pinewood ཐང་ཤིང་། སྟྫོང་ཕུ།

pioneer crop བཅུད་ཐྫོག

pistil ཟེའུ་འབྲུ་མྫོ།

pit ཚིག

placenta བུ་ཚང་།

plague ནད་ཡམས།

plain ཐང་། 

plant སྔོ་ཤིང་། 

plantation ཤིང་བཙུགས། 

planted/naturally grown 
forests བཙུགས་ཚལ་དང་སྐྱེས་ཚལ།
planter ༡ བཙུགས་མི། ༢ བཙུགས་ཆས།

planting site བཙུགས་ཁོངས། 

plastic ཆུ་ཤྫོག འགྱིབ་ཤྫོག

plate mill འཕྲུལ་འཐག

plateau ལ་ཐང་། རི་ཐང་།

plot ས་ཚན།

plough ཁ་མིག

plough ཞིང་རྨྫོ། གླང་རྨྫོ།

plough body ཁ་མིག་གཉའ་ཤིང་།

plough land ཟ་ཞིང་།

ploughman གླང་རྨེདཔ།

ploughshare ཐྫོངམ། 

plum ཅུ་གླི།
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plumage བྱ་སྤུ། 

plumbeous redstart ལི་བྱ་མཇུག་
དམར།
poach ཤ་བདའ་བ། ཉ་གཟུང་བ།

poacher ཤ་རྫོགསཔ། ཉ་རྫོགསཔ།

pocket ཕད་ཙི།

pod སྫོན་ཤུབས།

pole ཀཝ།

poll སྤྱི་གཙུག 

polled stock ཨ་ཡུ། འབྱར་རྭ།

pollen ཟེགས་རྡུལ།

pollinate རྡུལ་བསྡེབ།

pollutant བཙྫོག་པ་བཟྫོ་མི།

pollute བཙྫོག་བཟྫོ།

polluted food གྲིབ་ཟས། བཙྫོག་ཟས།

pollution བཙྫོག་གྲིབ། བཙྫོག་ལྷད།

polythene འགྱིབ།

pomegranate སིན་འབྲུ།

pond ཆུ་རྫིང་།

pony རྟ།

pony-treking རྟ་བཞྫོན་སྤྲྫོ་བཤལ། 

poor soil སྐྱ་ས།

porcupine བྱི་ཐུར།

pore བ་སྤུའི་བུ་ག

pork ཕག་ཤ།

porker གསད་ཕག གསྫོ་ཕག

post ཀཝ།

pot རམ།

potash བཅུད་ཚྭ།

potash fertiliser བཅུད་ཚྭའི་ལུད།

potato ཀེ་བ།

potato planter ཀེ་བ་བཙུགས་འཕྲུལ།

potter wasp པྫོ་ཏྫོམ་རམ་མཁནཔ།

pouch ཕད་ཙི། 

poultry གཡུས་བྱ།

poultry farm བྱ་གསྫོ་ཁང་།

poultry farming བྱ་གསྫོ་སྐྱོང་།

power tiller འཕྲུལ་གླང་།

prairie རྩྭ་ཐང་།

predation གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ།

preservation ཉམས་སྲུང་།

preservation of 
scenic མཛེས༌སྣང༌ཉམས་སྲུང་།
preservative ཉམས་སྲུང་སྨན།

preserve ཉམས་བསྲུང་།

press བཙིར།
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prevention of 
landslide ཆུ༌རུད༌བཀག༌ཐབས།
prickly pear རྒྱལ་བ་རི་ལྔའི་རྩང་།

primary གཙྫོ་བྫོ། རྩ་བ། གལ་ཆེ་ཤྫོས།

primary producer གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་མི།

primary product ཐྫོན་ཁུངས་གཙྫོ་བྫོ།

primary timber ཤིང་ཆ་གཙྫོ་བྫོ།

private forest སྒེར་སྡེའི་ནགས་ཚལ།

private forest 
certificate སྒེར༌སྡེའི༌ནགས༌ཚལ༌ལག༌ཁྱེར།
produce ཐྫོན་ཤུགས། ཐྫོན་སྐྱེད། 

producer བཟྫོ་མི། བཏྫོན་མི།

product ཐྫོན་དངོས། གྲུབ་འབྲས།

production ཐྫོན་སྐྱེད། ཐྫོན་འབྲས།

productive ཐྫོན་ཤུགས་ཅན།

productive agriculture ཐྫོན་ཤུགས་
ཅན་གྱི་སྫོ་ནམ་ལཱ།
productive soil ས་ཐྫོན་ཤུགས་ཅན། ས་
བཅུད་ཅན། 
productivity ཐྫོན་ཤུགས། ཐྫོན་ཁུངས།

profusion མངམ། ལེ་ཤ།

progeny རིགས་རྒྱུད། 

prohibited activities བཀག་དམ་གྱི་ལཱ།

prohibited and restricted 
activities བཀག་དམ་དང་མ་ཆོག་པའི་ལཱ།

prohibition བཀག་དམ།

prolific འཕེལ་སྐྱེད་ཅན། ཐྫོན་སྐྱེད་ཅན།

prong རྩེ།

propagate སྐྱེ།

propagation སྐྱེ་འཕེལ།

protect aquatic environment ཆུར་
གནས་ཉེན་སྲུང་།
protected plants སྲུང་ལྡན་སྔོ་ཤིང་།

protected species སྲུང་ལྡན་རིགས་སྣ།

protection from environmental 
degradation རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
ཉམས་སྲུང་།
protein ཟས་བཅུད།

proud ཐྫོན་ཁུངས་འབྫོར་ཆེན།

provender ཆག་སྐམ། རྩྭ་སྐམ།

prune ཅུ་གླི་སྐམ། 

prune ཤང་།

pruning knife ཤང་གྲི།

puffed rice སྦྫོ་ཡྫོས།

pullet བྱི་ཅུང་། བྱི་ཕྲུག

pulp ཤ། 

pulses སྲནམ།

pumpkin ཀ་ཀུ་རུ།

pupa ཚང་འབུཔ།
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purebred རིགས་ངོ་མ། 

python སྦུལམྫོ་ཆེ།

quail སྲེག་པ།

quality assurance སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན།

quality grain འབྲུ་སྤུས་ལྡན།

quart བཞི་དཔྱ་གཅིག

quicklime ཙུ་ནེ། ཀ་ར།

quintal ཀུན༌ཊལ།

rabbit རི༌བྫོང༌།

rabies འཆོལ༌ནད།

rack སྟེགས། བངམ།

raddle གདངམ།

radish ལ༌ཕུག

rain ཆརཔ།

rainfall ཆར༌འབབ། ཆར༌ཞྫོད།

rainwater ཆར༌ཆུ།

raisin རྒུན་འབྲུམ་སྐམ།

rake ཤད་ཅུང་། རྐོ་ཀྲ།

ram ར་ཕ། ལུག་ཕ།

ranch གསྫོ་ཐང་།

rancher ༡ གསྫོ་ཐང་པ། ༢ སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་
སྐྱོང་པ། 
ranching སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་། 

range རྩྭ་ཐང་། རྩྭ་འབྲྫོག

range office གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

range officer གླིང་འཛིན་འགོ༌དཔྫོན།

raspberry ཚེར་མ་ཚལ་ལུ།

ration རྒྱགས་སྐལ། ཕྫོགས།

raw materials རྒྱུ་ཆ།

reafforestation ནགས་ཤིང་བསྐྱར་
བཙུགས།
reap ཐྫོག་བརྔ། ཐྫོག་བསྡུ།

rear གསྫོ་སྐྱོང་།

rearer གསྫོ་སྐྱོང་པ།

reclamation སླར་ལེན། བསྐྱར་བཅོས།

rectum ཨ་དྫོང་།

red bear དྫོམ་དམརཔྫོ།

red potato ཀེ་བ་དམརཔྫོ།

red-billed blue magpie ལྕང་ཀུ་ཟེརམྫོ།

red-headed trogon མགུ་དམར་མཇུག་
བཟང་།
red-wattled lapwing གདྫོང་དམར་རྐང་
རིང་།
refine ཡང་བཙག

reforestation ནགས་ཚལ་བསྐྱར་གསྫོ།

regeneration སླར་སྐྱེས། གསར་སྐྱེས། 

registered land ཐྫོ་བཀོད་ས་ཆ།
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registration of land ས༌ཆ༌ཐྫོ༌བཀོད།

regrowth ལྫོག་སྐྱེ། སླར་སྐྱེ།

rehabilitation of critical 
watershed ཉེན༌ཅན༌ཆུ༌རྐ༌ཉམས༌གསྫོ།
rein སྲབ་ཐག

release of land ས༌སྤྲྫོད།

renewable སླར་འབྱུང་།

renewable energy སླར་འབྱུང་ནུས་
ཤུགས།
renewable natural resources 
research centre རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་
ཐྫོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚྫོལ་ལྟེ་བ།

renewable resource སླར་འབྱུང་ཐྫོན་
སྐྱེད།
reproduce ཕྱུ་གུ་འཚར། 

reproduction སྐྱེ་འཕེལ། སྐྱེ་རྒྱུན།

reproductive སྐྱེ་འཕེལ་ཅན། སྐྱེ་རྒྱུན་ཅན།

requirement དགོས་མཁོ།

reservoir ཆུ་མཛྫོད། ཆུ་རྫིང་།

resin ཐང་ཆུ། 

resinous ཐང་ཆུ་ཁོག་ཁོ། 

rest ཞིང་སྤང་ཁོག

restore གསྫོ།

restore degraded areas ས་ཁོངས་
ཉམས་གསྫོ།

restricted area བཀག་དམ་ས་ཁོངས། 

retail སིལ་ཚྫོང་།

retard ཕར་འཕུལ། 

rhesus monkey སྤྱ་ནག

rhinoceros beetle བསི་ལི་ཆིཝ་ཆིཝ།

rhododendron ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག

rice ཆུམ། 

rice planting ལྕང་ལཱ།

rice seed ལྕང་སྫོན།

rice seedling ལྕངམ།

rick སྫོག་ཕུང་། 

rickets རུས་ནད།

ridge སྤྫོ་ཏྫོ། ཟེ།

rind པགས་ཀོ། ཤུན་ལྤགས།

ringworm སྒོར་རྐོང་།

ripe ཚྫོ་ཚྫོཔ། ཁུག་ཁུགཔ།

ripen ཚྫོ། ཁུག

river གཙང་ཆུ།

river buffer ཆུ་འགྲམ།

riverbed ཆུ་གཤམ།

rock རྡྫོ་ཕུ།

rodent མཆེཝ་ཅནམ།

roll སྒྲིལ། ཐུམ།
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rolled grain འཐག་འབྲུ།

roller སྒྲིལ་ཤིང་། སྒྲིལ་འཁོར།

roller crusher བསྒྲལ་འཕྲུལ།

roller mill གླེབ་འཕྲུལ།

rook ཨོ་ལ་མཆུ་དཀར།

roost བྱ་གདང་། 

rooster བྱ་པྫོད། 

root ར། ར་ཏྫོ། རྩ་བ། 

root crop ར་ཐྫོག

rose སྟག་ཚེར་མེ་ཏྫོག

rot རུལ།

rotate སྐོར་རྒྱབ།

rotation of crops སྐོར་རྒྱབ་ལྫོ་ཐྫོག

rotational grazing སྐོར་རྒྱབ་རྩྭ་འབྲྫོག

round bits སྒོར་མཐུད།

roundworm ཕྫོ་འབུཔ། 

row crop གྱལ་ཐྫོག

royalty སྤྱྫོད་ཁྲལ།

royalty on trees ཤིང་རིགས་སྤྱྫོད་ཁྲལ།

ruminant ལྡད་འགྲོ།

rumination ལྡད། 

run ར་སྐོར། 

runner bean འཁྲི་སྲན། 

runt ཆུང་ཤྫོསམ།

rural affairs གྲོང་གསེབ་ལས་དྫོན།

rural area གྲོང་གསེབ།

rural community གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ།

rural development གྲོང་གསེབ་གོང་
འཕེལ།
rural development policy གྲོང་གསེབ་
གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས། 
rural development training 
centre གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་སྦྱྫོང་བརྡར་
ལྟེ་བ།
rural economy གྲོང་གསེབ་དཔལ་འབྱྫོར། 

rush ཤུ་དག

rust བཙའ། 

rustle རྟ་ནྫོར་ཨརཝ།

rustler རྟ་ནྫོར་རྐུ་མི།

rustling རྟ་ནྫོར་བརྐུ་ལཱ།

rye ཡུགཔྫོ། 

sack ཕད་ཙི།

saddle སྒ། 

saffron དྲི་བཟང་།

Sales taxes བཙྫོང་ཁྲལ།

saline ཚྭ་ཁུ།

saliva ཚི་མ།

salivary gland ཚི་རྩ།
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salivate ཚི་མ་ཞལ།

salt ཚྭ།

salty ཚྭ་ཁུ།

sand བྱེམ།

sandfly ཅབ་ཕྱེ།

sandstone བྱེ་རྡྫོ།

sandy soil བྱེ་ས།

sap ཤིང་ཆུ། 

sapling ལྕངམ། 

sawdust ཤིང་ཕྱེ།

sawmill ཤིང་དྲ་ཁང་། 

sawn timber དྲ་ཤིང་།

scab རྨ་ལྤགས། 

scabies རྐོང་། 

scarecrow ཡྫོར་མྫོ། བྱད་རྡུག བྱ་ཡྫོར། 

scion མཐུད་ལྕུག

scorpion སྡིག་པ་ར་ཙ།

scrapie ལུག་ཀླད་ནད།

scrub ཚལ་མ། 

scrubland ཚལ་ས།

season ནམ་དུས། 

seaweed སྐྱུ་རུ།

secateurs ཤང་གྱིམ།

sedentary agriculture གཏན་གཞིས་
ཞིང་ལཱ།
sedge འདམ་རྩྭ།

seed ༡ སྫོན། ༢ ཕ་སྫོན།

seed certification སྤུས་སྫོན་ངོ་སྦྱྫོར།

seed certification agency སྤུས་སྫོན་
ངོ་སྦྱྫོར་ངོ་ཚབ།
seed coat སྫོན་ལྤགས།

seed inspector སྫོན་སྣ་ཞིབ་དཔྱདཔ། 

seed potato ཀེ་བ་སྫོན།

seed rate སྫོན་བཏབ་ཚད་གཞི།

seedbed སྫོན་བཏབ་ས་སྐྱོར།

seedbox སྫོན་སྒྲོམ།

seedcase སྫོན་ཤུན།

seeder སྫོན་འཕྲུལ། 

seeding year སྫོན་ལྫོ།

seedless སྫོན་མེད།

seedling ལྕངམ།

seep སིམ།

seepage སིམ་ཐྫོན།

selection of area ས་ཁོངས་གདམ་ཁ།

sell timber ཤིང་ཚྫོང་།

sesame ཏིལ།

sessile ཤིང་མཐུད།
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sewage བཙྫོག་ཆུ།

shaggy སྤུ་ཅནམ།

share ཐྫོངམ། 

share crop ཐྫོག་རྒྱུ། 

share farming ཐུན་མྫོང་ཞིང་ལཱ། 

sharecropper ཐྫོག་རྒྱུ་ཟ་མི། ཐུན་མྫོང་
ཟ་མི།
sharecropping ཐུན་མྫོང་།

shavings ཞྫོགས་ཀོ།

sheaf ཆག་པ།

shear བལ་བཏྫོག

shears རྩྭ་གྱིམ། 

shed བུད། 

sheep ལུག

sheepman ལུག་རྫིཔ། 

shelter སྡྫོད་གནས།

shepherd ལུག་རྫིཔ། 

shifting cultivation རྩེ་རི་ཟ་སྤྱྫོད།

shoot ལྕུག་ཀུ། 

shovel ཧེམ།

shredder བཏྫོག་འཕྲུལ།

shrub སྔོ་ཚལ།

sickle ཟྫོརཝ།

sieve གསིག་མ།

silage སྔོ་རྩྭ། རྩྭ་སྐམ། 

silk འབུ་རས། གྲུ་ཙི། སེ་ཤུད།

silkworm འབུ་རས་འབུཔ། 

silt ཆུ་སྙིགས། 

silty soil བྱེ་ས།

silverfish སྤུས།

sire ཕ།

site ས་གོ།

sketch maps རགས་བྲིས་སབ༌ཁྲ།

skimmed milk, skim milk སྤྱིས་མེད་
ཨོམ།
skin པགས་ཀོ།

slash and burn agriculture རྩེ་རི་ཟ་
སྤྱྫོད།
slaughter དམར་གསད། 

slaughterhouse གསད་ཁང་། 

sludge འདམ་པ། འདམ་རབ།

slug རྩྭ་འབུཔ། 

sluice རྐ་ལམ།

smallholder ཞིང་ཆུང་སྤྱྫོད་མི། 

smallholding ཞིང་ཆུང་། 

smoke དུ་བསྐམ།

snail དུང་དཀར་འབུཔ། 
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snake སྦུལ།

snares ཧིང༌།

snow leopard གངས་གཟིག

snow pigeon ཕུ་ཀྲེ་དཀར་ཅུང་།

social forests མི་སྡེའི་ནགས་ཚལ།

social forests division མི་སྡེའི་ནགས་
ཚལ་སྡེ་ཚན། 
soil ས།

soil classification སའི་དབྱེ་རིམ།

soil conservation ས་ཉམས་སྲུང་།

soil contamination ས་གྲིབ།

soil drainage ས་གཡུར།

soil erosion ས་རུད།

soil fertility ས་བཅུད།

soil improvement ས་བཅོས།

soil management ས་འཛིན་སྐྱོང་།

soil mapping སའི་སབ་ཁྲ། 

soil nutrition སའི་འཚྫོ་བཅུད།

soil survey ས་འཇལ།

sole crop ལྫོ་ཐྫོག་གཙྫོ་བྫོ།

source འཐྫོན་ས། འབྱུང་ས།

sow སྫོན་བཏབ། སྫོན་བཙུགས། སྫོན་གཏྫོར།

soya bean སྲནམ་ཧྫོ་ཅུམ། 

spade ཏྫོག་ཙི། 

sparrow ནས་གཟནམ།

spay མངལ་བཏྫོན།

special permit དམིགས་བསལ་ཆོག་ཐམ།

specimen དཔེ་ཚད།

spice རས་སྦྱྫོར།

spider བབ་ཤནམ།

spinach ཧྫོན་ཚྫོད།

spoil རུལ་བ། མེདཔ་ཐལ་བ།

spore སྫོན་རྩ། རིགས་སྫོན།

sprig ལྕུག་དུམ།

spring ༡ ཆུ་མིག ༢ སེར་ཁ།

springer སྦྲུམ།

sprout ལྕུག་ཀུ།

spur རི་སྣ། 

squash ཀ་ཀུ་རུ།

squirrel ཤིང་གེ་ཏ།

stable རྟ་ར།

stack ཕུང་།

stag ཤཝ་ཕྫོ། 

stake འཛེགཔ་ཤིང་།

stalk ལྕུག་ཚིགས།

stall བཅད་ཚན།



44stallion 

stallion གསེབ། 

stamen ཕྫོ་རྡུལ།

staple གཙྫོ་བྫོ།

starch མངར་རྩི།

starfish སྐར་ཉ།

station སྒོ་ནྫོར་གསྫོ་སྐྱོང་ཁང་།

steer ཕབ་གླང་། 

stem ༡ སྡྫོང་བུ། ༢ ལྕུག་དུམ།

steppe སྤང་ཐང་།

sterile མངལ་སྟྫོངམ།

sterilised milk གཙང་བཅོས་ཨོམ།

sterilization ཤ་ཕབ།

sterilize ཤ་ཕབ་པ།

stile རྡྫོན་སྒྲིག

stillbirth རྫོ་སྐྱེས།

stinging nettle ཟྭྫོ་ཆག

stock རིགས་གཅིགཔ།

stone རྡྫོ།

straw སྫོག་མ། 

strawberry སྤང་ཚལ་ལུ། 

stubble གྱོག་ཕུར། 

stubble burning གྱོག་བསྲེག

stud གསེབ། 

stud farm ཕ་རྟ་གསྫོ་ཁང་།

stump ར་དུམ།

sty ཕག་ཁྱིམ། ཕག་ཚང་། 

sub-leasing ཡན་ལག་གླར་སྤྲྫོད།

subsidized timber སྐྱིད་སྡུག་ཤིང་ཆ།

subsoil བར་ས། 

sugar གུ་རམ།

sugar cane གུན་ཆ།

summer བྱཱར། 

sunflower ཉིམ་གང་ཤར་མེ་ཏྫོག

supply of firewood ཐབ་ཤིང་མཁོ་སྤྲྫོད།

surface soil སྟེང་ས།

surplus ལྷག འཐེབ།

sustainable agriculture ཡུན་བརྟན་སྫོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ།
sustainable forest 
management ཡུན་བརྟན་ནགས་ཚལ་
འཛིན་སྐྱོང་།
swamp ཆུ་རབ་འདམ་རབ།

swampland ས་འདམ་རབ། 

swan ངང་པ།

swarm ཁྱུ། རུ་ཁག

swath བརྡལ།

sweet buckwheat རྒྱ་རེད།
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sweet corn གེ་ཟ་མངརམྫོ།

sweet orange ཚལ་ལུ་མངརམྫོ།

sweet potato ཀེ་བ་མངརམྫོ།

sweetener མངར་རས།

swill ཕག་ལྟྫོ།

swine ཕགཔ།

syndicate སྤྱི་མཐུན་ཚྫོགས་པ།

systematic ploughing རིམ་རྨྫོ།

tadpole སྦལ་ཅུང་།

tailor bird བྱ་ཚེམ་དཔྫོན།

take ལེགས་སྐྱེ།

tan མཉེད། འཕུར། 

tank མཛྫོད། 

tapeworm རྒྱུ་འབུཔ། ཨུབ་ཚིགས་འབུཔ།

taproot ར་ཏྫོ་གཙྫོ་བྫོ། 

tariff ཅ་ཁྲལ། ཅ་དམ་ཁྲལ།

tassel ཕྫོད་ཁ།

tea leaf ཇ་རིལ། ཇ་འདབ།

tea plant ཇ་ཤིང་།

teat ནུ་རྩེ། 

tenant གླར་སྡྫོད།

tendril ལྕུག་མ།

termites ཤིང་སྤུས།

terrace ཨ་རིང་།

terrace cultivation ཨ་རིང་ཟ་སྤྱྫོད།

terraced wall ཨ་རིང་གད་ཚིགས།

terrain ས་དབྱིབས། 

terrier ས་ཁྲམ།

territorial forest མངའ་སྡེའི་ནགས་ཚལ།

territorial forests division མངའ་
སྡེའི་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན།
testa སྫོན་ལྤགས།

tether བཏགས་ཐག 

thatch སྤྱིལ་བཀབ།

thatch area སྤྱིལ་ཞིང་།

thicket སྟུག་སྐྱེ།

thin ཤང་།

thorn རྩང་།

thornless རྩང་མེད།

thresh ཐངམ་བརྡུང་། རེད་འཐག

threshing machine འཕྲུལ་འཐག

throw འཚར།

tiger beetle སྟག་ཁྲ་ཆིཝ་ཆིཝ།

till བརྐོ། རྨྫོ།

tillage བརྐོ་ལཱ། རྨྫོ་ལཱ།

timber ཤིང་ཆ།
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timber export ཤིང༌ཆ༌ཕྱིར༌བཙྫོང༌།

timber harvesting ཤིང་བསྡུ།

timber lot ཤིང་ཕུང་།

timber price ཤིང་ཆའི་གོང་ཚད།

timber release order ཤིང་ཆར་བཏང་
བའི་བཀའ་རྒྱ།
tine ཐྫོངམ།

toad སྤང་སྦལ།

toadstool ཤ་མུ་དུག་ཅན།

tomato བླམ་བན་ད།

ton ལྗིད་ཚད།

top dressing ལུད་གཏྫོར།

topsoil སྟེང་ས།

tortoise  རུས་སྦལ།

toxic དུག་ཅན།

tractor འཕྲུལ་གླང་། 

trade fair ཚྫོང༌སྟྫོན།

trades in forest produce ནགས་ཚལ་
ཐྫོན་སྐྱེད་ཚྫོང་འབྲེལ།
traditional agriculture སྔར་སྲྫོལ་སྫོ་
ནམ།
traditional claim སྔར་སྲྫོལ་ཐྫོབ་ལམ།

transit of forest produce ནགས་ཚལ་
ཐྫོན་སྐྱེད་བརྒྱུད་འདྲེན།

transit pass/ permit བརྒྱུད་འདྲེན་ཆོག་
ཐམ།
transit period བརྒྱུད་འདྲེན་དུས་ཡུན།

transit permit for firewood ཐབ་
ཤིང་བརྒྱུད་འདྲེན་ཆོག་ཐམ།
transplant སྤྫོ་བཙུགས།

trap ཧིང་།

tree ཤིང་།

tree farming ཤིང་གསྫོ་སྐྱོང་།

tree trunk ཤིང་སྡྫོང་།

treeline ཤིང་མཚམས།

trekking routes རྐང་ལམ།

trench དྫོང་། འྫོབས།

trim སྙོམ། བཏྫོག

trimmer སྙོམ་འཕྲུལ། བཏྫོག་འཕྲུལ།

trough ༡ ལ་མཚམས། ལུང་མཚམས། 
༢ ཝ།
trout གཙང་ཉ།

trunk སྡྫོང་པྫོ། 

truss ༡ བམ་ཆག ༢ རྩིབསམ།

tuber ར་ཐྫོག 

tulip དྲིལབུ་མེ་ཏྫོག

turnip གཡུང་རྡྫོག

turtle རུས་སྦལ།
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twig ལྕུག་དུམ།

twine ༡ དཀྱི་ཐག ༢ དཀྱི། 

udder འགག

un cropped land ཐ་གོག ཐཝ།

under-drain ས་འྫོག་ཆུ་ལམ། ས་འྫོག་
གཡུར་བ།
underfeeding ཆག་ལངསམ་མ་བྱིནམ།

undergrowth ཚལ་མ། 

unenclosed land ར་མེད་ཞིང་།

unimproved བདག་མེད་ཞིང་།

unploughed land མ་རྨྫོས་ཞིང་།

untreated milk བཅོས་མེད་ཨོམ།

unweaned ཨོམ་མ་བཅདཔ།

upgrade ཡར་སེང་།

upland མཐྫོ་ས།

upland crop མཐྫོ་སའི་ཐྫོག

upland farm མཐྫོ་སའི་ཞིང་ལཱ། 

urea རས་ལུད།

utilization སྤྱྫོད་ཐངས།

valid permit ཆ་གནས་ཆོག་ཐམ།

variegated ཁྲ་ཤིང་།

varietal ཐྫོག་སྣ།

vasectomy ཤ་ཕབ། 

veal བྫོའུ་ཤ།

vegetable ཚྫོད་བསྲེ། 

vegetable garden ཚྫོད་བསྲེ་ལྡུམ་རྭ།

vegetable market ཚྫོད་བསྲེ་ཁྲོམ།

vegetable oil ཚྫོད་བསྲེ་མར་ཁུ། ཚྫོད་མར།

vegetarian བྱ་རྒྱུཔ།

vegetation སྔོ་ཤིང་། 

vegetative propagation སྔོ་ཤིང་སྐྱེད་
སྤེལ། 
venison ཤ་བའི་ཤ།

verge མཐའམ།

vermin གནྫོད་གཟནམ།

vertebrate སྒལ་ཚིགས་ཅན།

veterinary compounder སྒོ་ནྫོར་སྨན་པ།

veterinary doctor / 
veterinarian སྒོ་ནྫོར་དྲུང་འཚྫོ།
veterinary hospital སྒོ་ནྫོར་སྨན་ཁང་།

veterinary surgeon སྒོ་ནྫོར་གཤག་
བཅོས་མཁས་མཆོག
vigour སྟྫོབས་ཤུགས། 

vine རྫོབ་འབྱེལ།

vineyard རྒུན་འབྲུམ་ལྡུམ་ར། 

viper  དུག་སྦུལ། དུག་སྦྲུལ།

virgin land ས་སྟྫོང་།
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vitamin ཟས་བཅུད། 

viticulture རྒུན་འབྲུམ་གསྫོ་སྐྱོང་།

walnut སྟར་གོ།

walnut tree སྟར་གོ་ཤིང་།

wart མཛེརཔ།

wasp པྫོ་ཏྫོམ།

waste ཕྱགས་སྙིགས།

waste product ཕྱགས་སྙིགས་རག་རྫོ།

wasteland སྐྱ་ས།

water ཆུ།

water buffalo མ་ཧེ། 

water bull ཆུ་གླང་།

water channels ཆུ༌གཡུར།

water conservation ཆུ༌སྲུང༌།

water fowl ཆུ་བྱ།

water lily ཆུ་སྐྱེས། 

water management ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་།

water meadow ཆུ་མཐའི་ས་ཞིང་། 

water melon ཨ་པའི་མགུ་ཏྫོ།

water mill ཆུ་རག ཆུ་འཐག

water table ས་འྫོག་ཆུ་མཚམས།

watercourse ཆུ་གཡུར།

waterlogged ཆུ་རབ།

watershed ཆུ་རྐ།

waterwheel ཆུ་འཁོར། 

wattle ༡ སྦ་ལེབ། ༢ ཨོད་ཤལ།

wean ཨོམ་གཅད།

weather གནམ་གཤིས།

weathering ཉམས་པ།

weaver finch བྱ་ཐགས་མཁནམ།

weed གཡུར་མ། ཧྫོན་ལྡུམ།

well ཆུ་དྫོང་།

wether ཤ་ཕབ་ལུག

wetlands ཆུ་ཞིང་།

whale ཉ་ཧྫོབ།

wheat ཀར།

wheat field ཀར་ཞིང་།

wheat flour ཀར་ཕྱེ།

whetstone རྡར་རྡྫོ།

whip རྟས་ལྕག

white-capped redstart ཞྭ་དཀར་
གཟུགས་དམར།
white-eye བྱ་མིག་དཀར།

white-necked stork ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་དཀར།

wholefood འཕྲྫོད་སྦྱྫོར་བཞེས་སྒོ།

wholegrain འབྲུ་སྣ། 
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wholemeal འབྲུ་སྣའི་བཞེས་སྒོ།

wicker basket ཙེའུ།

wild རི། ནགས། ཚལ་མ།

wild boar རི་ཕག

wild cock ལེ་ཀོ།

wild crop རི་ཐྫོག 

wild horse ཅང་རྟ།

wild onion རི་སྒོག 

wild ox རི་གླང་།

wild plants རི་ཤིང་།

wild radish རི་ཁའི་ལ་ཕུག 

wild zinnia ཏྫོག་ཆེན་མེ་ཏྫོག

wildlife རི་དྭགས་སེམས་ཅན།

wildlife reserve རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་
ཁོངས།
willow ལྕང་མ་ཤིང་།

wilt བསྐམ། ཤི།

windmill རླུང་འཁོར།

winnow འཕྱར། འཁྱབ།

winter crop དགུན་ཐྫོག

winter feeding དགུན་ཆག

winter wheat དགུན་ཀར།

wither བསྐམ། ཉམས། 

wolf སྤྱང་ཀི། འཕརཝ།

wood ཤིང་། 

wooden barrel ཤིང་ཟྫོམ།

wooden material ཤིང་ཆས།

woodland ནགས་ཚལ། ཚལ་མ། 

wool བལ།

world food programme འཛམ་གླིང་ཟ་
སྤྱྫོད་ལས་རིམ།
world trade organization འཛམ་གླིང་
ཚྫོང་འབྲེལ་ལས་ཚྫོགས།
world wildlife fund འཛམ་གླིང་རི་
དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ།
worm ལྕོང་འབུཔ། 

X chromosome ཕྫོ་མྫོའི་སྫོན།

xerophyte སྐམ་སྐྱེས།

yak གཡག

yam ཤིང་ཀེ་བ།

yard ལྡུམ་ར། 

yarn སྐུདཔ།

yeast ཕབ།

yelt ཕག་ཅུངམྫོ།

yeti མི་རྒོད།

yield ཐྫོན་སྐྱེད།

yoke གཉའ་ཤིང་། 
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yolk སྒོང་སེར།

young bull གླང་ཅུང་།

zebra ཁྲ་རྟ།

zebu བྱ་ལ་ཅནམ།

zinnia སྔོ་རིས་མེ་ཏྫོག

zoo སེམས་ཅན་གླིང་ག།
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