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प्रस्तावना 
इलाम नगरपाललकाका अधिकाांस जनता कृषक भएका तथा गाई पालन गरर दिु तथा दगु्ि जन्य पदाथथ उत्पादन 
गरर आधथथक उपाजथन गदै आएका छन ् । जनताको जी वन स्तर उकास्न दिु तथा दगु्ि पदाथथको वदृ्घि गरर 
जनताको आधथथक स्तर सक्षम बनाउने उदेश्य रहेकोले यो कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथक्रम लागु 
गररएको छ । 

पररच्छेद –१ 

१  सांक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ ी  
क) यो कायथववधिको नाम कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथववधि २०७९ रहेको छ । 

ख) यो कायथववधि स्व कृत भएको लमघतदेखिी प्रारम्भ हुनेछ । 

२  पररभाषा  

ववषय वा प्रसांगले अको अथथ नलागेमा यस कायथववधिमा , 

क) नगरपाललका भन्नाले इलाम नगरपाललकालाई सम्झन ुपदथछ । 

ख) नगरकायथपाललका भन्नाले  स्थान य कायथपाललका सांञ्चालन ऐन २०७४ वमोिजम गठित इलाम नगरपाललका  

   नगरकायथपाललका सम्झन ुपदथछ । 

ग) वडा सलमथत  भन्नाले स्थाघनय पाललका सांञ्चालन ऐन २०७४ वमोिजम इलाम नगरपाललमा गठित वडाथ  

   सलमत हरु सम्झन ुपदथछ । 

ि) पशुपक्ष ां ववकास शाखा भन्नाले इलाम नगरपाललका नगरकायथपाललका अन्र्तगत पशुपांक्ष  ववकास शाखा सम्झन ु 

   पनेछ । 

ड) मन्रालय भन्नाले सांि तथा प्रदेश कृवष मन्रालय सम्झन ुपदथछ । 

च) अनदुान भन्नाले नगरपाललकाले कृषकहरुलाई गाई खररद गनथ तथा गरेवापत प्रदान गने रकम सम्झन ु      

   पदथछ । 

छ) कृषक भन्नाले इलाम नगर के्षर लभर कृष  तथा पशुपालन व्यवसाय गरर वस्ने कृषकहरुलाई सम्झन ुपदथछ । 

पररच्छेद –२ 

उदेश्य ववशेषता एांव उपलिव्िहरु 

३  उदेश्य– यस कायथक्रमको उदेश्य कृषकहरुलाई गाईपालन तर्थ  उत्पेररत गरर नगरलाई दिु तथा दगु्ि जन्य  

           पदाथथ उत्पादनमा आत्मघनभथर वनाई घनकास  समेत गरर कृषकको आधथथक िस्थत  मजबुद पाने । 
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४ ववशेषताहरु – कृषकहरुलाई गाईपालनतर्थ  आकथ षण बड्ने  

    कृषकको लागत साझेदारी रहने हुदा स्थाय त्व हुने । 

    दिु तथा दगु्ि जन्य पदाथथको उत्पादन तथा उपयोगमा बदृ्घिहुने । 

     व्यवसाघयक गाईपालक कृषकहरुको सांख्यामा बदृ्घिहुने । 

५ अपेक्षक्षत उपलिधिहरु–  यस कायथक्रमको सञ्चालनबाट देहाय बमोिजमका उपलधि  हालसल हुनेछन ्। 

 नगरके्षरमा दिुाल ुगाईको सांख्यामा बदृ्घि भई दिुको उत्पालनमा बदृ्घि हुने । 

 रोजगारको सजृथना हुने 

 डरेीहरुको सांख्यामा बदृ्घि हुने  

 कृषकहरुको आधथथक स्तरमा सिुारहुने  

पररच्छेद –३ 

अनदुान सञ्चालन प्रकृया 
६ गाई ववतरण अनदुान सांञ्चालन प्रकृया 
१) इलाम नगर के्षरलाई एउटा पकेट मान  सब ैवडाहरुमा कायथक्रम सांञ्चालन गररनेछ । 

२) वडा नां. ७ मा ५ वटा र अन्य वडाहरुमा प्रघत वडा १० वटाका दरले अनदुान ठदइनेछ । 

३) गाईपालन गरररहेका ककसानहरुलाई मार अनदुान ठदइनेछ । (कम्पन  ,समहु, सांस्था बाहेक ) 
४) एक ककसान पररवारलाई एउटा गाई खररदको लाग मार अनदुान ठदइनेछ । 

५) ६०,००० भन्दा माधथको गाई खररद गने ककसानलाई मार अनदुान ठदने । 

६) प्रघत गाई रु ३०,००० का दरले मार अनदुान ठदने । 

७) नगरपाललकाबाट अनदुान ललई गाई पालन गनथ चाहने ककसानहरुको लाग   नगरपाललकाले १५ ठदनको म्याद 
ठदई  सचुना प्रकाशन गने छ । सचुना प्रकाशन भएपघछ इच्छुक कृषकहरुले अनसुधुच २बमोिजमको घनवेदन भरर  

अनसुधुच १ मा उल्लेखखत कागजातहरु सठहत  सम्बिन्ित वडा कायाथलयमा घनवेदन ठदन ुपनेछ । 

८)प्राप्त घनवेदनहरुमध्ये सम्विन्ित वडा सलमघतले पररच्छेद ४ को आिारमा ववगत ३ वषथ यता कुन ैघनकाय  

सांस्थाबाट गाई पालन सम्बिन्ि कुन ैपघन अनदुान नललएका ककसानहरु मध्यवाट अनदुान ग्राठहको छनोट गरर 
नगर कायथपाललकालाई लसर्ाररस गनेछ र नगर कायथपाललकाले वडाबाट लसर्ाररस भई आएको कृषकहरुको 
नामावली अनमुोदन  गनेछ । 

९) छनोट भएका कृषकहरुले अनसुधुच ३ बमोिजम नगरकायथपाललका सांग  सम्झौता गनुथ पने छ । 

१०) सम्झौताको कायथ सम्पन्न भएपघछ छनोट भएका ककसानहरुले  वडाध्यक्ष स्वयम ्वा वडाध्यक्षले तोकेको वडा 
सदस्य र नगरकायथपाललकाको पशु प्राववधिकहरुको प्रत्यक्ष अनगुमन र सपुरीवेक्षणमा पररच्छेद ५ को मापदण्ड पुरा 
भएको गाई खररद गनुथ पने छ ।  

११)दर्ा १० बमोिजम अनगुमन तथा सपुररवके्षण सलमघतले गाइृ खररद सांग सम्विन्ित ब ल भरपाई  र र्ोटो र 
बबमा पोलेस को प्रघतललप  प्रमाण त गरर भकु्ताघनको लाग  प्रकया अघि बढाउन वडा सलमघतलाई लसर्ाररस गने छ  

१२) दर्ा ११ बमोिजमको प्रघतवेदन समेतको आिारमा वडा सलमघतले घनणथय गरर  घनणथयकोप्रघतललप  सठहत 
अनसुधुच ४ बमोखझमको ढाांचामा नगरकायथपाललकालाई लसर्ाररस गरेपघछ मार नगरकायथपाललकाले एकमसु्ट 
अनदुान रकम सम्बिन्ित ककसानको बैंकखातामा जम्मा हुनेगरर भकु्तान  ठदनेछ । 

१३)अनदुान प्राप्त गने ककसानले घनयलमत रुपमा पशु प्राववधिकको सपुरीवेक्षणमा गाई पालन गनुथ पनेछ ।  

१४) गाई खररद गरेको एक बषथसम्म सम्बिन्ित ककसानले चौमालसक रुपमा वडा सलमघत मार्थ त प्रघतवदेन 
कायाथलयमा ठदन ुपनेछ । दईु बषथसम्म अघनवायथ रुपमा गाई पालन गनुथपनेछ ।सो नगरेमा अनदुान रकम र सोको 
व्याज सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

१५) अनदुान प्राप्त गने कृषकलाई नगरपाललकाको कायाथलयबाट ठदईने सल्लाह सझुाव तथा घनदेशन पालन गनुथ 
सम्बिन्ित कृषकको व्यवसाघयक  कतथव्य हुनेछ । 
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१६। अनदुान ललने ककसानहरु को मागका आिारमा घनजलाइ कजाथ उपलधि गराउन नगरपालकाले बैंक तथा 
ववत्त य सांस्थाहरु सांग समन्वय र सहकायथ गने छ। 

१७। गाइ पालनको अनदुान ललएका उत्कृष्ट ककसानहरुको छनौट गरर पुरस्कृत गनथ सककने छ । 

 

पररच्छेद –४ 

कृषक छनोटको आिार 

७) दर्ा ८ बमोिजम अनदुान प्राप्त गने ककसानहरुको छनोट गदाथ देहायका आिारहरुलाई अघनवाथय अनसुरण गनुथ 
पनेछ । वडा सलमघतले अनदुानको लाग  ककसानहरुको छनोट गरर पिाउदा प्रत्येक ककसानको छनोटको आिार 
पघन उल्लेख गनुथ पनेछ  । 

(क) आधथथक रुपमा ववपन्न पररवार 

(ख) गाईपालन गरररहेको तथा गाई पालनलाई घनरन्तरता ठदने पररवार 

(ग) ववदेशबाट र्कीएको तथा द्िन्द वपड त पररवार 

(ि) पयाथप्त िााँस खेत  गरेको वा िासको उपलधिता भएको पररवार 

(ड) गाई पालन सम्बिन्ि ताललम ललएको वा ज्ञान भएको पररवार 

(च) दिु बबक्रीको लाग  पांहुच भएको तथा समाजमा उत्पेरण जगाउने पररवार 

छ० न्यनूतम ५ रोपन  आफ्नो वा एकािरको पररवारको नाममा रहेको वा ललजमा ललएको वा कुन ैशतथमा 
भोगचलन गरररहेको पररवार 

 

पररच्छेद ५ 

८)  अनदुानका लाग  छनोट भएका ककसानले देहायका मापदण्ड अघनवायथ रुपमा पुरा गरेको गाई मार खररद गनुथ  

पनेछ । 

१) पठहलो बेत देख  तेस्रो वेत सम्मको हुन ुपने 

२) प्रस्ट जाघतय गणु देखखने हुनपुने  

३) कुन ैरोग लागेको हुननुहुने  

४) दैघनक न्यनुतम ६ लल भन्दा वढी दिु ठदने हुनपुने  

१८) यस कायथववधिको कायाथन्वयनमा उत्पन्न बािा अड्काउ रु्काउने अधिकार नगरकायथपाललकालाई हुनेछ । 

१९) गाई अनदुान सम्बन्िमा यस अघि भएका कायथहरु यस ैकायथववधि बमोिजम भएको माघननेछ । 

 

अनसुचु  १ 

गाई खररदमा अनदुान प्राप्त गनथ सचुना प्रकाशन गएपघछ ककसानहरुले अनदुान प्राप्तगनथ अनसुधुच २ बमोिजमको 
घनवेदनको साथ घनम्न कागजात सम्लग्न राख्न ुपनेछ  

१)  घनवेदकको नेपालल नागररकताको प्रघतललप  
२) इलाम नगरपाललका के्षरमास्थाय  बसोवास खुल्ने कागजात 

३) घतरो घतरेको रलसदको प्रघतललप  
४) जग्गा िघनपुजाथको प्रघतललप  वा ललजमा ललएको वा कुन ैशतथमा ललएको भए करार सम्झौताको प्रघतललप   

५) रु १० को घनवेदन दताथको रलसद 

६) अन्य कागजातहरु 

 

अनसुधुच २ 

श्र मान ्प्रमखु ज्य ु,इलाम नगरपाललका, नगरकायथपाललकाको कायाथलय, इलाम ।                                    
र्ोटो 
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मार्थ त ी  श्र मान ्वडाध्यक्षज्य ु, इलाम नगरपाललका ,         नां. वडा कायाथलय इलाम । 

बबषय ी – गाई खररदमा  अनदुान उपलधि गरर पाऊ । 

महोदय, 

इलाम नगरपाललकाले आ. ब. २०७९÷०८० मा साँचालन हुने कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथक्रमको लाधग 
तोककएको शतथ पररपालन गने गरी प्रिानमन्र  कृष  आिुघनकककरण पररयोजना अन्र्तगत आ व २०७९÷८० मा 
नयाां गाई भसै  पकेट ववकास कायथक्रम (५८५÷२२५२२) र नगरस्तररय कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथक्रम 
(३८५÷३११३१) बाट अनदुान सहयोग पाउनको लाधग यो घनवेदन पेश गरेको छु । घनवेदन दस्तुर रु १० को रलसद 
साँलग्न  छ । 

घनबेदकको                                                                                                                                           
सठह..............................................                                                                                                                                         
नाम थर .........................................                                                                                                                                       
िेगाना .........................................                                                                                                                                  
गाउाँ÷टोल ..................... ...............                                                                                  
सम्पकथ  नां ...................................... 
घनम्न 

श्रघनवेदकको उल्लेखखत बसोबास रहेको वडा      ,गाउाँ÷टोलको नाम .ीां.............................                                                                           
श्रगाईपालन गररने जग्गा र िााँस रोप्ने जग्गाको वववरण कक . न. के्षरर्ल (िघनपुजाथ र चाल ुआ. ब को 
सम्पघतकर वा मालपोत रलसदको छायााँप्रघत साँलग्न गने)   .........................................................                                                                                                                            
श्रघनवेदकको पररवार साँख्या.....................र गाईपालनमा प्रत्यक्ष सहयोग गने िरपररवारको नाम 
............................                                                              (क)  नाम 
........................................ .उमेर ..............,बषथ, र्ोन न.ीां.............................नाता......................                                                                                                                   
(ख)   नाम .........................................उमरे ..............,बषथ, र्ोन 
न.ीां.............................नाता......................                                                                                                                                                                                                                                      
(ग)   नाम .........................................उमरे ..............,बषथ, र्ोन 
न.ीां..............................नाता......................                                                      
श्गाई पालन धयवसाय अनदुानका लाधग कहााँबाट कस्तो जातको कघत रुपैयामा गाई खररद गरी ल्याउने योजना छ 
।                 ..................................................................... ........................... ...................... ... 
........ .........                       

बबगतमा गाई पालन सम्बि  ताललम ललएको छ छैन ? गाई पालन सम्बि  अनभुव प्रात्त छ ?                                       

................................................................................................................................................                                                             

श्रहालसाल ैगाई पालन सम्बन्ि  नयााँ प्रबबधि तथा सचुना र प्राबबधिक परामशथ सम्बन्ि  प्राबबधिकहरुबाट 
सरसल्लाह ललएको छ छैन ? ललएको भए पशु प्राबबधिकको नाम र सम्पकथ  नां. लेख्न ुपने ।                   
...................................................................................                                                         
पशु बबमा सम्बन्ि  जानकारी ललएको छ छैन ? ललएको भए बबमा कम्पघन र बबमा कम्पघनको प्रघतघनधिको नाम 
.तथा सम्पकथ  न.ीां   लेख्न ुपने                                        
........................................................................................................................                                                                    
गाई पालनबाट उत्पाठदत दिु दठह घिउ पघनर कुराउन  गहुत गोवर खररद गररठदने धयघतm साँस्था वा र्ामथ 
पठहचान गरेको छ छैन ?भए नाम उल्लेख गने 
....................................................................................................................................                                                                                     
ववगत ३ बषथ यता कुन ैसरकारी घनकाय वा सांस्थाबाट अनदुान रकम ललएको छ छैन ?..................                                                                

श्रआफ्नो िरदेख  निजकमा कृष  सहकारी साँस्था छ छैन ? निजकको सहकारी साँस्थाबाट परामशथ ललएको भए 
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परामशथ ठदनेको नाम र सम्पकथ  नम्बर .................................................................                                                                                                               
उपप्रमखु स प बबकास कायथक्रम सम्बिन्ि जानकारी ललएको छ छैन ?जानकारी ललएको भए जानकारी ठदने मठहला 
वडा सदस्यको नाम र सम्पकथ  नां. ..........................................................                                                                                                                         
शतथ –                                                                                                                                                                            
गाई पालन धयवसाय अनदुान कायथमक्रममा धयावसाघयक रुपमा गाई पालन गने ककसानहरुलाई सहभाधग गराईने 
छ र एक ककसान पररवार १ गाई खररदको लाधग मार अनदुान उपलधि हुने छ ।                                                                                                                                                     
अनदुान सहयोग पाउने ककसानले रु ६० हजार भन्दा बढी मलु्य पने गाई खररद गनूथ पने छ , नगरपाललकाबाट 
प्रघत गाई रु ३० हजार अनदुान उपलधि हुने छ ।श्रगाई खररद प्रकक्रयाम वडाध्यक्ष स्वयम वा वडा अध्यक्षले 
तोकेको सदस्य तथा पशु प्रववधिकहरुको प्रत्यक्ष अनगुमन र सपुरीवेक्षणमा खररद गरी वडा सलमघतको लसर्ररसमा 
नगरपाललकाबाट अनदुान उपलधि हुने छ ।                                                                                                                                                
अनदुान सहयोगमा खररद गररएको गाईको बबमा अघनवायथ गराउनपुने छ र घनयलमत रुपमा पशु प्राबबधिकको 
सपुरीवेक्षणमा गाईपालन गरर १ बषथसम्म चौमालसक रुपमा वडा सलमघत मार्थ त प्रघतवदेन ठदन ुपनेछ ।                                                                                                                                          
अनदुान सहयोगमा खररद गररएको गाई २ वषथसम्म सम्बिन्ित कृषकले न ैपालन गनुथ पनेछ ,सो नगरेमा अनदुान 
रकम र सोको धयाजसठहत सावााँ रकम कायाथलयमा कर्ताथ गनुथ पने छ ।                

 
                                                                                                                                           .                                                                                                                                          

अनसुचु  ३  

                                                                                                                                   
इलाम नगरपाललको आ. ब. २०७९।०८० को वावषथक स्व कृत सांिी य ससथत प्रिानमन्र  कृष  आिुघनकी करण 
पररयोजना अन्र्तगत आ व २०७९÷०८० मा नयाां गाई भसै  पकेट ववकास कायथक्रम (५८५।२२५२२) र नगरस्तरीय 
कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान (३८५।३११३१) कायथक्रम अनसुार  लागत साझेदारीमा कृषकहरुलाई गाई 
खररदमा  अनदुान कायथक्रम अनसुार इलाम नगरपललका  (यस पघछ प्रथम पक्ष भघनने )र श्र  
.....................................................(यस पघछ दोस्रो पक्ष भघनने) का बबच तपलसल बमोिजमका शतथशरु पालना 
गरी कायथक्रम साँचालन गनथ यो द्घिपक्षक्षय सम्झौता गररठदयौ ÷ललयौ । 

इघत सम्वत ् ....................साल...........मठहना...........गते ......रोज शुभम ्। 

तपलसल 

 १) उल्लेखखत योजना सम्झौताबाट  लमघत .................................मा गरर सक्न ुपनेछ ।                                                
२) अनदुान सम्बिन्ि कायथक्रम ÷उदेश्यका लाधग मार प्रयोग हुने छ ।अन्य कायथमा प्रयोग गनथ पाईने छैन ।                                 
३) प्रथम पक्षले गाई खररद कायथक्रम  साँचालनको लाधग दोस्रो पक्षले पेश गरेको धयवसाघयक योजना बमोिजम 
घनम्न कृयाथकलापहरुका लाधग उपलधि गराउनेछ । 

लस न कक्रयाकलापहरु अनमुाघनत लागत रु प्रथम पक्षले धयहोने दोस्रो पक्षले धयहोने कैकर्यत 

१ गाई खररद ६०,०००       ३०,०००              ३०,०००  

४) दोस्रो पक्षले खररद गरी ल्याएको गाईको सम्बिन्ित वडाध्यक्ष तथा नगरपाललकाका प्राबबधिकबाट अघनवायथ 
परीक्षण गराउन ु पने छ ।                                                                                                     
५) दोस्रो पक्षले गाईको ववमा अघनवायथ रुपमा गराउन ुपनेछ ।                                                                                   

६) दोस्रो पक्षले यसरी अनदुानमा ल्याएको गाईको हेरचाह औषधि उपचार तथा व्यवस्थापन आफ्न ैदाघयत्वमा गनुथ 
पनेछ र यसरी अनदुानमा   

प्राप्त गरेको गाई २ बषथसांम्म बबकक्र बबतरण गनथ पाइने छैन यदी बबकक्र गरेको वा मासेको पाईएमा सरकारी बाांकी 
सोसरह असलु उपर हुनेछ । 

७) दोस्रो पक्षले अनदुानमा प्राप्त गरेको गाई बबलभन्न कारणले अनतु्पादक भएको खण्डमा नगरपाललकामा 
जानकारी गराई पशु प्राववधिकबाट चेक  
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जााँच गराई प्राववधिकले लसर्ाररस गरे पश्चात मार बबक्री गनथ पाईने छ तर त्यसको िाांउमा नयाां गाई खररद गनुथ 
पने छ ।                                                                                                                                                                                                                                  
८) दोस्रो पक्षले कायथक्रम साँचालन गदाथ प्राबबधिकको घनदेशन प्रचललत ऐन घनयम बमोखझम गनुथ पनेछ ।                                     
९) गाईबाट प्राप्त दिु बबकक्रको जानकारी प्रत्येक चौमास क रुपमा प्रगघत नगरपाललकामा अघनवायथ बुझाउन ुपनेछ 
।                                         १०) सम्झौता बमोिजम कायथक्रम सम्पन्न भएपघछ अिन्तम 
भतुmीान को लाधग प्रमाण त ववल भरपाई र्ोटो सम्विन्ित  कायथलयको लसर्ररस ववमा  

   पोलेस को प्रघतललप  सठहत अिन्तम एकमसु्ट भकु्तान को लाधग घनवेदन पेश गनुथ पने छ । 

कायथलयको िजम्मेवारी तथा पालना गररने शतथहरु१)कायथक्रम कायथन्यनमा आवश्यकता अनसुार अनगुमन घनरीक्षण 
कायथलयको पशुपाँक्ष  बबकास शाखाबाट हुनेछ ।                                         २) यसमा 
उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचललत काननु बमोिजम हुनेछ र सम्झौतामा उल्लेखखत शतथहरुको धयाख्या गने सम्पुणथ 
अधिकार  

   नगरपाललकामा घनठहत रहने छ ।यस्तो धयख्या तथा घनणयथ अिन्तम हुनेछ ।                                                          
३) कषकहरलाई गाई खररदमा अनदुान कायथववधि २०७९ मा  उल्लेखखत सम्पुणथ शतथहरु लाग ुहुनेछ । 

धयवसाय को तर्थ बाट (दोस्रो पक्ष)                 कायथक्रम साँयोजककायाथलयको तर्थ बाट (प्रथम पक्ष)  

दस्तखत ी –                                  रोहवरमा कायाथलयको तर्थ बाट                     
दस्तखत ी –                                   नाम थर ी –                                  
दस्तखत ी –                                      नाम थर ी –                          िेगाना  
ी –                                   नाम थर ी –                                     .ीांपद 
ी –                        सम्पकथ  नां. ी –                                 पद ी –                                           
लमघत ी –                          लमघत ी –                                     लमघत ी –   

 
 
 

अनसुधुच ४ 

 

श्र  इलाम नगरपाललका , 

नगरकायथपाललकाको कायाथलय इलाम । 

              बबषय ी – गाई पालक ककसानहरुलाई अनदुानको लाग  लसर्ाररस गरेको बारे । 

इलाम नगरपाललकाको आ व २०७९÷०८० को वाषीक स्व कृत ककसानहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथक्रम 
अन्र्तगत लमघत ....................गत ेप्रकालशत सचुना अनसुार यस कायाथलयमा पनथ आएका घनवेदन उपर छानम न 
गरर वडा सलमघतको लमघत .......................को घनणथयअनसुार कृषकहरुलाई गाई खररदमा अनदुान कायथववधि 
२०७९ बमोिजम घनम्न ककसानहरुलाई गाई खररदमा अनदुान उपलधि गराउने प्रयोजनको लाग  घनम्नआिारमा 
छनोट गरर पिाइएको व्यहोरा लसर्ाररसका साथ अनरुोि छ । 

लस ां. नां ककसानको नाम थर िेगाना सम्पकथ  नां. छनोट गनुथको आिार 

     
 
                                                                          ............... 

वडा अध्यक्ष 

 

 

                                                                       आज्ञाले 

                                                                      गणेशकुमार खड्का 
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 
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