ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་བསེལ་རྐྱབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་མ་དགོ་མི་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོ།
༢༠༡༦

List of Activities that the Competent Authorities shall
Screen and Issue Environmental Clearance
and
List of activities not requiring Environmental Clearance
2016

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་བསེལ་རྐྱབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་མ་དགོ་མི་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོ།
༢༠༡༦

List of Activities that the Competent Authorities shall
Screen and Issue Environmental Clearance
and
List of activities not requiring Environmental Clearance
2016

Background
The Environmental Assessment Act (EA Act), 2000, empowers the National Environment
Commission (NEC) to adopt a list of projects for which the competent authority shall screen
and issue environmental clearance underArticle 33.1. Similarly, issuance of environmental
clearance for projects listed as being under their competence as per the Environmental
Assessment Act, 2000 and its regulationsis one of the powers and duties of the competent
authorities under section 47 (a) of the National Environment Protection Act of Bhutan
(NEPA) 2007.
Under section 30 (b) of the NEPA 2007, the NEC has the authority to designate any
ministries, organizations, agencies or committees as the competent authority to carry out
its functions.
Subsequent to the enactment of the EA Act 2000, the NEC adopted a Regulation for the
Environmental Clearance of Projects (RECOP) in 2002. Since then various government
agencies were designated as competent authority to issue environmental clearance.
Some competent authorities were identi ied by the regulation and some during the
subsequent NEC meeting.
The competent authorities are authorized to screen and then issue or deny environmental
clearance for the activities and projects in accordance with the EA Act 2000 and its
regulations.
This list is an integral part of the Regulation for Environmental Clearance of Projects 2016.

Purpose of Listed Projects/Activities
The main purpose of establishing listed projects/activities is to ensure that the environmental
review and approval process is properly streamlined to avoid un-necessary delays. A
large number of activities for which development consent is issued, are routine in nature.
Environmental impacts, if any, are well understood and can be managed through application
of ECOPS (environmental codes of practice), and other environmental conditions attached
to the development consent. For these activities, a designated competent authority shall
have the right to issue or deny environmental clearances.
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རྒྱབ་ཁུངས།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དོན་ཚན་
༣༣.༡ གི་འོག་ལུ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་
ལས་འགུལ་ཚུའི་ཐོ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྲོད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་ དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུའི་
དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༧་(ཀ) གི་འོག་ལུ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུའི་ དབང་ཚད་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་
གཅིག་ཡང་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༠ (ཁ) པའི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འདི་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ ཡངན་ ལས་ཚོགས་ ལས་སྡེ་ ཚོགས་ཆུང་ གང་རུང་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ དབང་ཚད་ཡོད།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་ཆ་འཇོག་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་ ལས་འགུལ་ལུ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་གནང་ཐངས་ཀྱི་བཅའ་
ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། དེ་ལས་ཚུར་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་
ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལ་ལོ་ཅིག་བཅའ་ཡིག་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོདཔ་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།
ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་ དེའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ལས་དོན་དང་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་
ཡངན་ མི་སྤྲོད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཐོ་འདི་ ལས་འགུལ་ཚུའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༦ ཅན་མ་གི་ ནང་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་
ཨིན།

ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་་པའི་ལས་འགུལ་/ལས་དོན་ཚུའི་དགོས་དོན།
ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་ལས་འགུལ/ལས་དོན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ གནང་བ་བྱིན་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདི་ ཚུལ་མཐུན་ཡར་དྲག་བཏང་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ དོན་མེད་ཀྱི་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་
བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། གོང་འཕེལ་གྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ལས་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། མཐའ་
འཁོར་གྱི་གནོད་ཉེན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན་རྣམ་གཞག་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་
༡

Responsibilities of the Competent Authority:
The competent authorities shall screen and issue or deny environmental clearance for the
listed activities and projects by attaching environmental terms to the development consent
(license, lease permit, etc), which may contain applicable codes of best practices.
The competent authority shall ensure that environmental clearances for listed activities/
projects are issued only if activities or projects meet the criteria as per the EA Act, 2000.
Further, in line with the decentralization policy of the Royal Government, Environmental
Clearance can only be issued with the administrative approval of the concerned Dzongkhag
administration or the Thromde administration.
Every competent authority shall submit to the NEC Secretariat a list of activities and projects
that it may have screened and issued environmental clearance for annually.

Competent Authority as an Applicant
The competent authorities shall not issue environmental clearance to itself even for the
listed activities as per Article 37 of the EA Act, 2000. In such case, the NEC Secretariat shall
be the competent authority.

Modification of the List
The list shall be reviewed as and when considered necessary. However, modifications to
the list can be made as needed subject to approval by the NEC.
The competent authorities may propose changes to the list of activities and projects to
the NEC Secretariat, which, in turn may propose changes to the National Environment
Commission.
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གནང་བ་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས། ལས་དོན་འདི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་ ཡངན་ མི་སྤྲོད་ནི་གི་དབང་ཚད་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་
པའི་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལུ་ཡོད།

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར།

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ལས་དོན་དང་ ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྦྱོར་འཇུག་རུང་བའི་ལག་ལེན་
དྲག་ཤོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིན་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནང་བ་ (ཆོག་ཐམ་ གླར་སྤྱོད་ གནང་བ་ལ་སོགས་པ་) དང་སྦྲགས་
ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ གནས་ཚིག་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་
སྤྲོད་ནི་ ཡངན་ མ་སྤྲོད་པར་བཞག་དགོ།
ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་ལས་དོན་ ཡངན་ ལས་འགུལ་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་ཚང་པ་ཅིན་ རྐྱངམ་ཅིག་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་
བ་ཚུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་འདི་
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་གནང་བ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་སྤྲོད་ཆོགཔ་
ཨིན།
ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ག་ར་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་ལས་དོན་དང་ ལས་འགུལ་ཚུའི་ཐོ་སྤྲོད་དགོ།

ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན།

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༧ པ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་ ལས་དོན་ཅིག་ཨིན་རུང་ རང་གིས་རང་ལུ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་མི་
ཆོག། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ཨིན།

ཐོ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ཐངས།

ཐོ་འདི་ དགོས་མཁོ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཐོ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་
འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་ཞུ་དགོ།
ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལས་དོན་དང་ལས་འགུལ་ཚུའི་ཐོ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཆོག་ནི་དང་ འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་
བཀོད་ཆོག།
༢

Non-listed Projects
All those activities and projects that do not fall within the list will be subject to screening and
review by the NEC Secretariat for environmental clearance.

Project with numerous component or sub-activities
For a project with numerous components or sub-activities which require individual
Environmental Clearances for its component or sub-activities from different competent
authorities, an application shall be forwarded to the competent authority of the main activity
of the project.

Project requiring EIA and those falling within protected areas
All projects subject to Environment Impact Assessment (EIA) and all listed projects falling
within the protected area shall be forwarded to the Secretariat.

Supersession
This list shall supersede all the notifications circulated in relation to the list of activities for
which the competent authorities shall decide on the issuance of environmental clearance,
which are inconsistent with this list.
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ཐོ་ཡིག་ནང་མ་འཁོད་པའི་ལས་འགུལ།
ཐོ་ནང་མ་ཚུད་མི་ ལས་དོན་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ཚུ་ག་ར་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕྱི་སེལ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ།

ཆ་ཤས་ ཡངན་ ནང་གསེས་ལས་དོན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ།
ཆ་ཤས་ ཡངན་ ནང་གསེས་ལས་དོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་སོ་སོ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་ སོ་སོ་སྦེ་དགོ་མི་ ཆ་ཤས་ ཡངན་ ནང་གསེས་ལས་དོན་ཚུ་ཡོད་མི་ ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་དེ་ ལས་འགུལ་
གྱི་ལས་དོན་གཙོ་བའི་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་དང་
ལས་འགུལ།

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཚུད་མི་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབང་ལུ་འདུ་དགོ་མི་ལས་འགུལ་ག་ར་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་
ཚུད་མི་ཐོ་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ག་ར་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་དགོ།

ཆ་མེད།
ཐོ་འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ཐག་གཅད་དགོ་མི་
ལས་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ ཐོ་འདི་དང་འབྲེལ་ཆགས་མེད་མི་ག་ར་ ཆ་མེད་གཏངམ་
ཨིན།

༣

List of activities that Competent Authorities shall screen and issue
Environmental Clearance
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COMPETENT
AUTHORITY

ACTIVITIES/PROJECTS

REMARK

Department of
Industry

1

Wooden/steel furniture units

2

Establishment and operation of
Sawmill (medium and large scale)

3

Sawdust Briquetting Plant
(medium and large scale)

4

Establishment/setting up of
Printing Press

5

Tyre rethreading activities

6

Setting up of Bakery/
Confectionaries (medium and
large scale)

7

Oil mill, Flour mill, Rice mill
(medium and large scale)

8

Establishment of Digital Photo
Studio (medium and large scale)

9

Hollow Blocks manufacturing

10

Fabrication activities

11

Carpet Production using dyes

Exempted for use
of local (organic)
dyes for cottage
and small

12

Textile Production using dyes

Exempted for use
of local (organic)
dyes for cottage
and small

13

Making of paper Packaging
Products (cottage and small
scale)

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་སྤྲོད་དགོ་མི་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོ།
ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན།
བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས།

ལས་དོན་/ལས་འགུལ་
༡

ཤིང་ཆས་/ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ ནང་ཆས་རིགས།

༣

ཤིང་ཕྱེའི་ཐབ་ཤིང་ འཕྲུལ་ཁང་། (ཚད་གཞི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་)

༢

༤
༥
༦

༧
༨
༩

༡༠
༡༡

དྲན་གསོ་

ཤིང་དྲ་ཁང་ གཞི་བཙུགས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། (ཚད་གཞི་
བར་མ་དང་ཆེ་བ་)
པར་བསྐྲུན་ཁང་ གཞི་བཙུགས་/གསར་བཙུགས།
འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བཟོའི་ལས་དོན།

ཁ་ཟས་/མངར་ཟས་ བཟོ་ཁང་བཙུགས་ནི། (ཚད་གཞི་བར་མ་
དང་ཆེ་བ་)

མར་ཁུ་བཙིར་འཕྲུལ་ ཕྱེ་འཐག་ནི་ ཆུམ་འཐག་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆ།
(ཚད་གཞི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་)
དྲི་ཇི་ཀྲཱལ་པར་རིགས་འཕྲུལ་ཆ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། (ཚད་
གཞི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་)
ས་པག་ བཟོ་བསྐྲུན།

ལྕགས་མཐུད་ལས་དོན།

རྒྱ་ཚོས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གདན་རིགས་བཟོ་ནི།

༡༢

རྒྱ་ཚོས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ འཐགས་རིགས་ ཐོན་སྐྱེད།

༡༣

ཤོག་གུའི་ སྒམ་རྐྱབ་ནི་གི་ཐོན་སྐྱེད་ (ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་
རིམ་)

ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་ཚུའི་དོན་
ལུ་ ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་མི་
(རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་) ཚོས་གཞི་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ཡངས་
ཆག་ཡོད།
ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་ཚུའི་དོན་
ལུ་ ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་མི་
(རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་) ཚོས་གཞི་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ཡངས་
ཆག་ཡོད།

༤

Department of
Geology and Mines

Ministry of Works
and Human
Settlements

Department of
Forest and Park
Services

5

14

Establishment of Micro Brewery
(cottage and small)

15

Establishment and operation of
Fuel Depot /Fuel Station

16

Manufacturing of Dairy Products
(cottage and small scale)

17

Tooth pick manufacturing
unit(cottage and small scale)

1

Mineral Exploration for verifying
mineral deposits

2

Responses to natural disasters/
hazards

1

Construction of Urban Roads

2

Development of Housing Estates/
Colonies

3

Construction of Urban Drainage

4

River Training or Flood
Protection works

1

Surface Collection of sand and
boulder

2

Sand Dredging activities

3

Construction of Biking Trails

Exempted within
approved LAP with
Environmental
Clearance

Exempted within
approved LAP with
Environmental
Clearance

༡༤
༡༥
༡༦
༡༧
ས་གཏེར་ལས་ཁུངས།

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་

༡
༢
༡

ས་སྣུམ་གསོག་མཛོད་/ས་སྣུམ་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་དང་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི།
ཨོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི། (ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་
ཆུང་རིམ་)
སོ་སློང་རྩང་དུམ་ བཟོ་བསྐྲུན་ཁང་ (ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་
རིམ་)
གཏེར་རྫས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཏེར་རྫས་
འཚོལ་ཞིབ།
རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་/ཉེན་འཚུབས་ལུ་གདོང་ལེན།
ཁྲོམ་གྱི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན།

༢

སྡོད་ཁྱིམ་ཀྱི་གཞིས་གནས་/གྲོང་སྡེ་ཚུ་བཟོ་ནི།

༤

གཙང་ཆུའི་སྟེགས་རྩིགས་ ཡངན་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་
ཚུ།

༣

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས།

ཆང་བཟོ་ཆུང་བ་བཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
(ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)

༡
༢
༣

ཁྲོམ་གྱི་བཙོག་ཡུར་བཟོ་ནི་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་མཉམ་
གནང་བ་འགྲོལ་བའི་ས་གནས་
ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་འཁོད་
ཡངས་ཆག་ཨིན།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཉོགས་མེད་གནང་བ་དང་མཉམ་
གནང་བ་འགྲོལ་བའི་ས་གནས་
ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་འཁོད་
ཡངས་ཆག་ཨིན།

བྱེམ་དང་རྡོ་ ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན།
བྱེམ་བཏོན་ནི་གི་ ལས་དོན།

རྐང་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན།

༥

6

4

Setting up of Rope ways

5

Floriculture (medium and large
scale)

Department of
Agriculture

1

Construction of Irrigation
Channel

Department of
Livestock

1

Livestock Activities such as
setting up of Dairy Farms, Poultry
farms, fisheries, piggery, pasture
development, broiler farm,
slaughter house, dog pound and
bee keeping (medium and large
scale)

2

Establishment and operation of
Meat Processing plant

Ministry of Health

1

Medical Services (Diagnostic
centers and X-ray)

Dzongkhag
Environment
Committee

1

Road widening/curve
improvement activities

NECS-if road
widening/curve
improvement falls
under two or more
Dzongkhags

2

Road Realignment

NECS-if road
alignment falls
under two or more
Dzongkhags

3

Construction of Bridge

4

Construction of Power Tiller Road

5

Construction of Farm Road and
Feeder Road

6

Construction of RNR Centers
including staff quarters as package

Exempted for small
and cottage scale

NECS-if road
alignment falls
under two or more
Dzongkhags.

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས།
སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས།

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་

རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་
ཚོགས་ཆུང་

༤

ཐག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་བཟོ་ནི།

༡

ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན།

༥
༡

༢
༡
༡

མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་། (ཚད་གཞི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་)
བ་ནོར་གསོ་ཁང་དང་ བྱ་རིགས་གསོ་ཁང་ ཉ་གསོ་ཁང་ ཕགཔ་ ཆུང་རིམ་དང་ཕྲ་རིམ་ལུ་ཡངས་
གསོ་ཁང་ རྩྭ་རིགས་གོང་འཕེལ་ ཤ་བཟོ་ཁང་ ཤ་བསད་ཁང་ ཆག་ཡོད།
རོ་ཁྱི་གསོ་ཁང་དང་ སྦྱངམ་གསོ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ སྒོ་ནོར་གྱི་
ལས་དོན། (ཚད་གཞི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་)
ཤ་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་(ནད་ངོས་བཟུང་ལྟེ་བ་དང་གློག་པར་)
འཁོར་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་/འགོར་བཏབ་ལེགས་བཅོས་ལས་དོན།

༢

འཁོར་ལམ་བསྐྱར་བཟོ་

༣

ཟམ་ བཟོ་བསྐྲུན་

༥

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ ཟུར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན།

༤

༦

འཕྲུལ་གླང་གི་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན་

སྤྱི་བསྡོམས་ཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་བཅསཔ་
སྦེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ལྟེ་བ་ཚུའི་བཟོ་བསྐྲུན།

འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་/འགོར་
བཏབ་ལེགས་བཅོས་ རྫོང་ཁག་
གཉིས་ ཡངན་ དེ་ལས་མང་
བའི་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་ ལྷན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་།
འཁོར་ལམ་བསྐྱར་བཟོ་ རྫོང་
ཁག་གཉིས་ ཡངན་ དེ་ལས་
མང་བའི་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།

འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ རྫོང་
ཁག་གཉིས་ ཡངན་ དེ་ལས་
མང་བའི་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།

༦

7

Construction of Gewog Centers
including staff quarters as package

8

Construction of Lhakhang/
Chorten

9

Construction of BHU and ORC
(Outreach clinic Centers)

10

Construction of Rural Water
Supply Scheme (More than
10000 L/Day)

11

Construction of Transmission
lines with sub-station (Less or
equal to 33 KV)

NECS-if the
transmission lines
falls under two or
more Dzongkhags

12

Construction of Hotels/Resorts/
Serviced Apartments within
Dzongkhag Jurisdiction

NECS-if hotels/
resorts/service
apartments falls
under two or more
Dzongkhags

13

Establishment of Recreational
Facilities (Park and Gardens)

NECS-if
recreational
facilities falls
under two or more
Dzongkhags

14

Establishment of Dump yard
(excavated materials)

Competent Authorities depending on location of the Activity

7

ACTIVITY

COMPETENT
AUTHORITY

1

Automobile Services (Workshop
and water servicing)

DEC or Thromde

2

Establishment and operation of
Sawmill (cottage and small scale)

DEC or Thromde

3

Sawdust Briquetting Plant
(cottage and small scale)

DEC or Thromde

༧
༨
༩

༡༠
༡༡

སྤྱི་བསྡོམས་ཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་བཅསཔ་
སྦེ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུའི་ བཟོ་བསྐྲུན།
ལྷ་ཁང་/མཆོད་རྟེན་ཚུའི་ བཟོ་བསྐྲུན།

གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་དང་ གྲོང་གསེབ་སྨན་ཁང་ཚུ།

གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ བཟོ་བསྐྲུན། (ཉིནམ་རེ་ལུ་ལི་
ཀྲར་༡༠༠༠༠ ལས་ལྷག་མི་)
གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ལྟེ་བ་ཆུང་བ་དང་གློག་ཐག་སྤྲིང་ནི བཟོ་
བསྐྲུན། (ཀེ་ཝི་༣༣ ལས་ཉུང་མི་ ཡངན་ འདྲ་མཉམ་)

བརྒྱུད་ཐག་དེ་ རྫོང་ཁག་གཉིས་
ཡངན་ དེ་ལས་མངམ་གི་འོག་
ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་།

༡༢

མགྱོན་ཁྱིམ་/སྐྱིད་སྐྱོང་ཁང་/ཞབས་ཏོག་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ རྫོང་
ཁག་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་བཟོ་བསྐྲུན།

༡༣

སྤྲོ་བཏོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས། (གླིང་ག་དང་སྐྱེད་ཚལ་) སྤྲོ་བཏོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ རྫོང་
ཁག་གཉིས་ ཡངན་ དེ་ལས་
མང་བའི་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།

༡༤

ས་རྡོ་བླུགས་ས་བཟོ་ནི། (ས་བརྐོ་མི་ལས་འཐོན་པའི་རྒྱུ་ཆས་)

ལས་དོན་གྱི་ས་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན།
༡
༢
༣

མགྱོན་ཁྱིམ་/སྐྱིད་སྐྱོང་ཁང་/
ཞབས་ཏོག་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་
ཚུ་ རྫོང་ཁག་གཉིས་ ཡངན་ དེ་
ལས་མངམ་གི་འོག་ལུ་ཚུད་པ་
ཅིན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།

ལས་དོན་

ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན།

སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ (བཅོ་ཁང་དང་ ཆུ་འཁྱུ་ནིའི་ཞབས་ཏོག་ རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
)
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།
ཤིང་དྲ་ཁང་ གཞི་བཙུགས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། (ཚད་གཞི་ རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་)
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།
ཤིང་ཕྱེ་ཐབ་ཤིང་བཟོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཁང་། (ཚད་གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཕྲ་རིམ་)
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།

༧

4

Setting up and operation of Stone
Crushing unit (cottage and small
scale)

DEC or Thromde

5

Setting up of Telecommunication
Towers

DEC or Thromde

6

Construction of Private Road

DEC or Thromde

7

Setting up and operation of Hot
Mix Plant/Wet Mix Plant, Asphalt
Plant, Bitumen Plant, Concrete
Batching Plant

DEC or Thromde

8

Construction of Community,
Primary, Lower, Middle and
Higher Secondary Schools
(Private or government)

DEC or Thromde

Note: In case where separate Thromde administration has not been established
the concerned DEC will decide on the EC
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༤

རྡོ་འཐག་འཕྲུལ་ཆ་བཙུགས་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། (ཚད་
གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་)

རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།

༦

སྒེར་གྱི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན།

༧

ཚ་སྦྱོར་འཕྲུལ་ཆས་/རློན་སྦྱོར་འཕྲུལ་ཆ་ གྱིབ་རྩི་འཕྲུལ་ཆ་ རྩི་
གནག་འཕྲུལ་ཆ་ རྩི་ས་བསྲེ་སྦྱོར་འཕྲུལ་ཆ་ བཙུགས་ནི་དང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།

༥

༨

བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཀ་ཆེན་ཚུ་ བཙུགས་ནི།

མི་སྡེ་དང་ གཞི་རིམ་ ཆུང་རིམ་ འབྲིང་རིམ་ ཆེ་རིམ་སློབ་གྲྭ་
ཚུའི་ བཟོ་བསྐྲུན། (སྒེར་སྡེ་ ཡངན་ གཞུང་)

རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།

རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།
རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་
ཆུང་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ།

དྲན་ཐོ་: ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་སོ་སོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་གནང་བ་གི་ཐག་གཅད་འོང་།

༨

List of activities not requiring Environmental Clearance
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Sl.
No.

Activities

1

Oil mill, Flour mill, Rice mill (cottage and small scale)

2

Setting up of Dry Cleaning Services

3

Consultancy firms

4

Cinemas not involving land use changes

5

Barber shops

6

Communication services (telephone and TV cable
services)

7

Umbrella repairs

8

Nursery seedlings

9

Carpet production without dyes

10

Restaurants

11

Arts and handicrafts (cottage and small scale)

12

Electronic/ electrical repair services

13

Tailoring

14

Candle production(cottage and small scale)

15

Potato chip production (cottage and small scale)

16

Incense production (cottage and small scale)

17

Jari production(cottage and small scale)

18

Noodle production(cottage and small scale)

19

Audio visuals services(not involving land use change)

20

Cobbling

21

Training institute not involving land use changes

22

Desktop publishing

23

Photo studio without developing and printing facilities

Remarks

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་མ་དགོ་མི་ལས་དོན་གྱི་ཐོ།
རིམ་ཨང་

ལས་དོན་

༢

ཆུ་མེད་བགོ་ལ་འཁྱུ་ནིའི་ཞབས་ཏོག་བཙུགས་ནི།

༡

༣

༤
༥
༦

༧
༨
༩

༡༠
༡༡

༡༢
༡༣

༡༤
༡༥
༡༦

༡༧
༡༨
༡༩

མར་ཁུ་བཙིར་ནི་ ཕྱེ་འཐག་ནི་ ཆུམ་འཐག་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆ། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)
གྲོས་སྟོན་ཚོང་སྡེ་

ས་ཆ་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་མེད་པའི་གློག་བརྙན་ཚུ།
སྐྱ་བཏོགས་ཁང་།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ (བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ རྒྱང་མཐོང་ཞབས་ཏོག་)
ཉི་གདུགས་བཅོ་ཁང་།

ཤིང་རིགས་ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་།

ཚོས་གཞི་མ་དགོ་མི་གདན་རིགས་བཟོ་བསྐྲུན།
ཟ་ཁང་།

བཟོ་རིག་དང་ ལག་བཟོ། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)
གློག་ཆས་/གློག་ཆས་བཟོ་བཅོས་ཞབས་ཏོག།
ཚེམས་ཁང་།

པེམ་བར་བཟོ་བསྐྲུན། (ཚད་གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་)
ཀེ་བ་ལེབ་བཙོ་བཟོ་ནི། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)
སྤོས་བཟོ། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)

ཇ་རིལ་བཟོ་ནི། (ཚད་གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་)
ཐུགཔ་གི་རིགས་བཟོ་ནི། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)

བརྙན་མཐོང་ཞབས་ཏོག་ (ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)

༢༠

ལྷམ་བཙེམ་ཁང་།

༢༢

དཔེ་བཀོད་པར་བསྐྲུན།

༢༡

༢༣

དྲན་གསོ་

ས་ཆ་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་སྦྱོར་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།
པར་ཆས་བཏོན་ནི་དང་ དཔེ་བསྐྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་མི་ པར་བཏབ་ཁང་།

༩

24

Indoor games (not involving construction)

25

Cycle repairs

26

Beauty parlors

27

Quilt makers

28

Clearing and forwarding agents

29

Tour and travel services

30

Discotheques

31

Textile production without dyes

32

Manufacture of organic fertilizers

33

Road resurfacing

34

Road maintenance

35

Bioengineering

36

Bridge maintenance not involving land use changes

37

Road improvement (base course/black topping)

38

Construction of residential houses

39

Goods and passenger transport

40

Smithery works

41

Laundry services

42

Tyre and tube repair services

43

Day care centre for children

44

Construction of mule track

45

Construction of archery ground/range

46

Construction of crematorium

47

Setting up of bakery/confectioneries (small and cottage
size)

48

Establishment of digital photo studio (small and cottage
size)
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༢༤

ཁྱིམ་ནང་གི་རྩེད་རིགས། (བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་མེད་མི་)

༢༦

བཟོ་བཟོ་ཁང་།

༢༥

༢༧
༢༨
༢༩

༣༠
༣༡

༣༢
༣༣

༣༤
༣༥
༣༦

༣༧
༣༨
༣༩

༤༠
༤༡

༤༢
༤༣

༤༤
༤༥
༤༦

༤༧
༤༨

རྐང་འཁོར་བཅོ་ཁ།
མལ་ཆ་བཟོ་མི།

གཏོང་ལེན་ངོ་ཚབ་ལས་སྡེ།

བལྟ་བཤལ་དང་ལམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག།
གླུ་གར་སྤྲོ་བཏོན་ཁང་།

ཚོས་རིགས་མ་དགོ་པའི་འཐགས་རིག་ཐོན་སྐྱེད།
རང་བཞིན་ ལུད་རིགས་བཟོ་བསྐྲུན།
འཁོར་ལམ་བསྐྱར་སེལ།
འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་།
སྐྱེ་ལྡན་བཟོ་རིག།

ས་ཆ་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པའི་ཟམ་པ་རྒྱུན་སྐྱོང་།

འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས། (ཁེབས་གཡོགས་/རྩི་གནག་གཏང་ནི་)
སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་ནི།

ཅ་ཆས་དང་ འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན།
སྤྲོས་བཟོ་ལྕགས་བཟོ།

གོ་ལ་འཁྱུ་ནིའི་ཞབས་ཏོག་

འཁོར་ལོ་དང་ འཁོར་ལོའི་གྱིབ་ཆས་བཅོ་ཁ་ཞབས་ཏོག་
ཨ་ལོ་ཚུའི་ཉིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ།
རྟ་ལམ་སེལ་ནི།

མདའི་བ་ལྕོ་བཟོ་ནི།
དུར་ཁྲོད་རྐྱབ་ནི།

ཁ་ཟས་/མངར་རྫས་བཟོ་ས་བཙུགས་ནི། (ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)
གློག་ཐོག་པར་བཏབ་ས་བཙུགས་ནི། (ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)

༡༠

49

Construction of labour camps

50

Construction of rural water supply scheme (less than or
equal to 10000 l/day)

51

Permanent work(retaining wall, breast wall, causeway)

52

Allocation of forest produce to rural communities outside
FMU

53

Sanitation (dead trees/diseased trees etc.)operation
outside and inside FMU

54

Activities related to agriculture research and development

55

Establishment of cardamom plantation and other
commercial plantations (mushroom, hazelnut, coffee,
potato, ginger, soya beans, dallay, sunflower, bamboo,
kiwi, castor oil, orchid, traditional medicine, berry) not
involving use of GMOs and LMOs (small and cottage
sized)

56

Assembling of wire mesh, furniture, mobile (small and
cottage size provided the activity is as per the approved
Local Area Plan/Industrial Estate/Special Economic Zone
with Environmental Clearance)

57

Manufacturing of herbal tea, incense, paper egg tray,
feed mills, toilet paper/paper napkins, pan masal unit,
betel nut, ice cream manufacturing, cardboard, paper
disposal utensils and handmade paper (small and cottage
size provided the activity is as per the approved Local
Area Plan/Industrial Estate/ Special Economic zone with
Environmental Clearance)

58

Construction and operation of hotels within Thromdes

59

Establishment of weigh Bridge

60

Establishment of Auction yards/storage yard

61

Setting up of craft services based on indigenous and local
materials (small and cottage size)

62

Establishment of tattoo parlor

11

༤༩

ལས་མིའི་སྒར་བཟོ་ནི།

༥༡

གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལཱ། (སྟེགས་རྩིགས་ ལྕགས་རི་ ལམ་)

༥༠

༥༢
༥༣
༥༤
༥༥

༥༦

༥༧

༥༨
༥༩
༦༠
༦༡

༦༢

གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་བསྐྲུན། (ཉིནམ་རེ་ལུ་ ལི་ཀྲར་༡༠༠༠༠ ལས་ཉུངམ་
ཡངན་འདྲ་མཉམ་)
ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཚན་གྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་
སྤྲོད་ནི།

ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་འཁོད་ སེལ་འཐུ་ལག་ལེན། (ཤིང་ཤི་ཤིཝ་/ནད་ཐོབ་མི་ཚུ་
)
སོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།

རིགས་རྒྱུན་འགྱུར་བཅོས་བཏང་བའི་སྐྱེ་ལྡན་དང་ སྲོག་ལྡན་འགྱུར་བཅོས་བཏང་བའི་སྐྱེ་ལྡན་ལག་
ལེན་འཐབ་མ་དགོ་མི་ ཨ་ལེན་ཇི་བཙུགས་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་གཞན་ཚུ་ (ཤ་མུ་ ཧ་
ཟས་ ཀོ་ཕི་ ཀེ་བ་ ས་སྒ་ བོད་སྲནམ་ ད་ལེ་ཨེ་མ་ ཉིམ་གང་ཤར་མེ་ཏོག་ པག་ཤིང་ ཀི་ཝི་ རྩ་
སྣུམ་ ཨོ་ལ་ཚལ་འཛུགས་སྐྱོང་ ནང་པའི་སྨན་རིགས་ སེའུ་གི་རིགས་) (ཆུང་རིམ་དང་ཕྲ་རིམ་)

ལྕགས་སྐུད་དང་ ནང་ཆས་ འགྲུལ་འཕྲིན་སྒྱོམ་ནི་ཚུ་ (ཚད་གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་ཚུ་ཨིནམ་
དང་ འདི་ཡང་ ལས་དོན་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ཡོད་པའི་ ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་/བཟོ་གྲྭའི་གཞི་གནས་/དམིགས་བསལ་དཔལ་
འབྱོར་ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ་)

སྨན་རྫས་ཅན་གྱི་ཇ་དང་ སྤོས་ ཤོག་གུ་གི་སྒོང་དོ་བཙུགས་སྣོད་ རྩྭ་ཕྱེ་ ཆབ་གསང་ཤོག་གུ་/
ཤོག་གུའི་ཕྱག་རས་ པ་ནིའི་རྫས་སྨན་རིགས་ དོ་མ་ ཁྱེགས་གུ་རམ་བཟོ་ནི་ ཤོག་སྤང་ ཤོག་གུའི་
སྣོད་ཆས་མཁོ་ཆས་དང་ ལགཔ་གིས་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་ཚུ་ (ཚད་གཞི་ཆུང་རིམ་དང་ ཕྲ་རིམ་ཚུ་
ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ལས་དོན་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ཡོད་
པའི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་/བཟོ་གྲྭའི་གཞི་གནས་/དམིགས་བསལ་
དཔལ་འབྱོར་ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ་)
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ མགྱོན་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ལྗིད་ཚད་འཇལ་སའི་ཟམ་པ་བཟོ་ནི།

རིན་བསྡུར་ཁང་/མཛོད་གསོག་ཁང་བཙུགས་ནི།

ནང་འཁོདང་དང་ ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལག་བཟོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བཙུགས་ནི།
(ཚད་གཞི་ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)
གཟུགས་གུར་རིས་མོ་འབྲི་ནི་གི་ཚོང་ལས་བཙུགས་ནི།

༡༡

63

Establishment of skin cosmetics

64

Establishment of utilities and service lines within approved
Local Area Plan with Environmental Clearance

65

Setting up of vegetable market sheds

66

Development of parking space

67

Establishment of community forestry and private forestry
harvesting

68

Afforestation and reforestation works

69

Management and collection of non-wood forest produce

70

Interior design services (not involving land use changes)

71

Vehicle towing and recovery services (not involving land
use changes)

72

Repair and maintenance of electric transformers (not
involving land use changes)

73

Repair and maintenance of optic fibers (not involving land
use changes)

74

Overseas employment agency (not involving land use
changes)

75

Provision of IT services (IT office solution for material
management, fixed Assets, human resources, payroll,
financial and accountancy- not involving land use changes)

76

Organic farming

77

Weight loss, yoga, health club, swimming pool, gymnasia,
sports clubs and fitness centre (not involving land use
changes)

78

Spa, massage parlor, hot stone bath centre (not involving
land use changes)

79

Film distribution

80

Auctioning of goods and property (not involving land use
changes)

81

Labour recruitment agency
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༦༣

ཕྱི་པགས་བཟོ་ཆས་བཙུགས་ནི།

༦༥

ཚོད་བསྲེས་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་ནི།

༦༤

༦༦

༦༧
༦༨
༦༩

༧༠
༧༡

༧༢
༧༣

༧༤
༧༥

༧༦

༧༧
༧༨
༧༩
༨༠
༨༡

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ཡོད་པའི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ས་
ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་འཁོད་ མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་བཟོ་ནི།

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་དང་ སྒེར་སྡེ་ནགས་ཚལ་བསྡུ་ལེན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
ཤིང་བཙུགས་ནི་དང་ ཤིང་ལོག་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ཚུ།

ཤིང་ཆ་མེན་པའི་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བསྡུ་ལེན།

ནང་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཞབས་ཏོག་ (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)

སྣུམ་འཁོར་འཐེན་མི་དང་ བསྐྱར་གསོའི་ཞབས་ཏོག་ (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)

གློག་མེའི་ ཡན་ལག་ཨམ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་
མ་དགོ་མི་)
ཤེལ་སྐུད་རྒྱུན་ཐག་ཚུའི་བཅོ་ཁ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལས་སྡེ། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི། (ཅ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞིས་གནས་རྒྱུ་དངོས་
མི་སྟོབས་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་དངུལ་རྩིས་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་མཐུན་རྐྱེན་
- ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི།
རང་བཞིན་སོ་ནམ་ལཱ།

ལྗིད་ཚད་ཕབ་ནི་དང་ ཡོ་ག་ འཕྲོད་བསྟེན་ལུས་སྦྱོང་ཁང་ ཆུ་རྩེད་ཁང་ ལུས་རྩལ་ཁང་ རྩེད་རིགས་
ཁང་དང་ གཟུགས་སྟོབས་ལྟེ་བ་ཚུ། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)
སྨན་འཁྲུས་ སྣུམ་འཕུར་མཛེས་བཟོ་ཁང་ རྡོ་བཙོ་ཁང་ལྟེ་བ་ཚུ། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་
དགོ་མི་)
གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ།

ཅ་ལ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རིན་བསྡུར་ནང་བཙོང་ནི། (ས་ཆ་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་)
ལས་མི་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལས་སྡེ།

༡༢

82

Advertisement and marketing services

83

Courier services

84

Real estate services not involving construction

85

Asset brokerage

86

Event management

87

Delivery services

88

Security services

89

Hiring and rental services

90

Building repair and maintenance services (plumbing,
cleaning, electrical, mason, carpentry, painting, tank
cleaning etc.)

91

Education and tutorial services not involving land use
changes

92

Floriculture (cottage and small)

93

Home processed food (cottage)

94

Translation/interpretation services/legal services

95

Tourism services (rafting and kayaking, rock climbing,
boating, camping etc) not involving land use change

96

Hostel, guest houses and service apartments not involving
land use change

97

Air line Services

98

Upholstery

99

Monsoon Damage Restoration works

Note: The above exempted activities must obtain approvals/clearances/development
consent from concerned agencies as required under relevant existing legislations.
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༨༢

ཚོང་དོན་གསལ་བསྒྲགས་དང་ཚོང་གི་ཞབས་ཏོག།

༨༤

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མ་དགོ་པའི་ ཁང་གཞིས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག།

༨༣

༨༥
༨༦

༨༧
༨༨
༨༩

༩༠
༩༡

༩༢
༩༣

༩༤
༩༥
༩༦
༩༧
༩༨
༩༩

ཅ་ལ་གཏོང་ལེན་ཞབས་ཏོག།
རྒྱུ་དངོས་བར་ཚོང་།

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་།
སྤྲོད་ལེན་ཞབས་ཏོག།
ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག།

སྔ་གཡར་དང་ གླར་སྤྲོད་ཞབས་ཏོག།

ཁྱིམ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག། (ཆུ་དུང་དང་ འཕྱག་དར་ གློག་ཆས་ རྩི་འདམ་
གྱི་ལཱ་ ཤིང་བཟོ་ ལྷ་བྲིས་ ཆུ་སྣོན་སེལ་ནི་ལ་སོགས་པ་)
ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་མི་ ཤེས་རིག་དང་ སློབ་སྟོན་གྱི་ཞབས་ཏོག།
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་། (ཕྲ་རིམ་དང་ཆུང་རིམ་)

ཁྱིམ་ནང་བཟོ་བའི་བཞེས་སྒོ་རིགས། (ཕྲ་རིམ་)
སྐད་སྒྱུར་/ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག།

ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཞབས་ཏོག། (གྲུ་རྩེད་དང་ བྱག་
གུར་འཛེགས་ནི་ གྲུ་གཏང་ནི་ སྒར་བཅགས་ནི་ལ་སོགས་པ་

ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པའི་ ཉལ་ཁྱིམ་ མགྱོན་ཁྱིམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཅན་
གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ།
མཁའ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག།
ནང་ཆས་ཚོང་ལས།

བྱར་ཆར་ཆུ་གིས་མེདཔ་བཏང་མི་ཚུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ།

དྲན་ཐོ་: གོང་གི་ཡངས་ཆག་བཏང་མི་ལས་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་/ཉོགས་མེད་གནང་
བ་/གོང་འཕེལ་གྱི་གནང་བ་ཚུ་ལེན་དགོ།

༡༣

