
नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

वार्षाक कायायोिना तथा कायापारो, 2077/078 
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जिम्मेवारी शाखा /ब्यजि सहयोगी सनकाय/व्यजि  कैर्फयत 

1 

नगररकता प्रदान 
तथा 
नगररकतासग ँ
सम्वजन्त्ित सेवा 

सनरन्त्तर सञ्चालन हनेु   नागररकता फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

2 

राहदानी प्रदान 
तथा राहदानीसग ँ
सम्वजन्त्ित सेवा 

सनरन्त्तर सञ्चालन हनेु   राहदानी फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

3 
र्वसभन्न र्कससमका 
ससफाररस प्रदान 

सनरन्त्तर सञ्चालन हनेु   प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

4 

संस्था दताा तथा 
नर्वकरण र 
संस्थसग ँ
सम्वजन्त्ित सेवा 

सनरन्त्तर सञ्चालन गने   प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

5 

नावलक पररचय 
पर र्वतरण तथा 
सो पररचय 
परसग ँसम्वजन्त्ित 
सेवा 

सनरन्त्तर सञ्चालन गने   प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

6 

जिल्लाको Crime 

Map सर्हतको 
एकीकृत 
रणनीसतक सरुक्षा 
योिना अद्यावसिक  

स्वीकृत                       1 पटक प्रशासन फाँट 
नेपाली सेना लगायत सबै 

सरुक्षा सनकायहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 
अद्यावसिक 
गने 



7 

एकीकृत 
रणनीसतक सरुक्षा 
योिनाको  क्षेरगत 
कायायोिना तयार 
गने  

  तयार         प्रसतवेदन           2 पटक प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

अिावाषाक र 
वार्षाक 
प्रसतवेदन 

8 

 जिल्ला सरुक्षा 
ससमसतको वैठक 
सञ्चालन  

2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 2 बैठक 
2 

बैठक 
2 बैठक 

24 

बैठक 
प्रशासन फाँट 

नेपाली सेना लगायत सबै 
सरुक्षा सनकायहरु 

तत्काल, 

अिावाषाक र 
वार्षाक 
प्रसतवेदन 

9 

रािमागा (सडक) 
मा हनेु अवरोि 
हटाउ ससमसतको 
बैठक सञ्चालन  

1 बैठक                 १ बैठक     2 बैठक प्रशासन फाँट 

नेपाली सेना लगायत सबै 
सरुक्षा सनकायहरु र 
सम्वजन्त्ित पासलका 

तत्काल, 

अिावाषाक र 
वार्षाक 
प्रसतवेदन 

10 

रािमागा (सडक) 
मा हनेु अवरोि 
हटाउन सामग्री 
सर्हत 
समूह/रोष्टर  

सनमााण तथा 
कायायोिना 
तिुामा  

तयार                       1 पटक प्रशासन फाँट 

नेपाली सेना लगायत सबै 
सरुक्षा सनकायहरु र 
सम्वजन्त्ित पासलका 

आवश्यकता 
अनसुार 
पररचालन 

11 

जिल्ला प्रहरी 
कायाालयको 
सनरीक्षण गने 

    1 पटक           १ पटक       2 पटक प्रमखु जिल्ला असिकारी अन्त्य सरुक्षा सनकायहरु 

आवश्यकता 
अनसुार िर्हले 
सकैु सनरीक्षण 
गना सर्कने 

12 

सशस्त्र प्रहरी 
वलको 
जिल्लाजस्थत 
कायाालयको 
सनरीक्षण गने 

      1 पटक           1 पटक       प्रमखु जिल्ला असिकारी   

आवश्यकता 
अनसुार िर्हले 
सकैु सनरीक्षण 
गना सर्कने 

13 

मदु्वा दताा हनेु 
सबै र अन्त्य 
प्रहरी चौकीको 
सनरीक्षण  

  
ददरुमनपा र हतनुपाका 

चौकी 
रावावेशी र 

ऐसेलखुकााका चौकी 
ददप्रङु च.ु र खोटेहाङका 

चौकी 
िन्त्तेढुङ्गा र 

वारहापोखरीका चौकी 

साकेला र 
केर्पलासगढीका 

चौकी 
    प्रमखु जिल्ला असिकारी जिल्ला प्रहरी कायाालय 

आवश्यकता 
भएमा थप 
गना सर्कने 



14 
कारागारको 
सनरीक्षण  

        1 पटक       १ पटक       2 पटक प्रमखु जिल्ला असिकारी कारागार कायाालय 

आवश्यकता 
भएमा थप 
गना सर्कने 

15 

अवैि 
हातहसतयारको 
प्रयोग 
ओसारपसार 
सनयन्त्रण सम्बन्त्िी 
जिल्लास्तरीय 

कायादलको वैठक 
सञ्चालन  

    १ पटक       १ पटक           2 पटक ससमसतको सदस्यहरु 
नेपाली सेना लगायत सबै 

सरुक्षा सनकायहरु 

आवश्यकता 
भएमा थप 
गना सर्कने 

16 

जिल्लामा भएका 
आपरासिक 
घटनाहरुको 
क्षेरगत 
र्ववरणको DRS 

(Daily Reporting 

System) मा 
अद्यावसिक  

दैसनक रुपमा प्रसतवेदन गने सनयसमत प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ. 
दैसनक रुपमा 
प्रसतवेदन 

17 

र्वद्यमान ऐन 
सनयमहरुको मखु्य 
मखु्य 
व्यवस्थाहरुको 
प्रवोिीकरणका 
लासग समदुाय 
प्रहरी साझेदारी 
कायािम  

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कायाालय तथा जिल्ला प्रहरी कायाालयको समन्त्वयमा गने सनयसमत जिल्ला प्रहरी कायाालय जिल्ला प्रशासन कायाालय 

सबै 
माध्यसमक 
र्वद्यालयहरुमा 

18 

अन्त्तर जिल्ला 
अपराि 
न्त्यूनीकरणका 
लासग जिल्ला 
सीमा क्षेरमा 
चेतनामूलक 
कायािम सञ्चालन  

  ियरामघाट           रसवुाघाट         2 पटक जिल्ला प्रहरी कायाालय जिल्ला प्रशासन कायाालय 

आवश्यकता 
भएमा थप 
गना सर्कने 



19 

जिल्ला सीमा 
िोसडने 
जिल्लाहरुसँग 
अन्त्तर जिल्ला 
समन्त्वय वैठक  

  ओखलढुङ्गा भोिपरु उदयपरु सोलखुमु्व ु   ओखलढुङ्गा भोिपरु उदयपरु सोलखुमु्व ु     8 पटक जिल्ला प्रशासन कायाालय 
नेपाली सेना लगायत सबै 

सरुक्षा सनकायहरु 

आवश्यकता 
भएमा थप 
गना सर्कने 

20 

कायाालयको 
असिकृत 
कमाचारीहरुसँग 
कायासम्पादन 
सम्झौता 

1 पटक                       1 पटक प्रमखु जिल्ला असिकारी सहायक प्र.जि.अ. 
2 पटक 
प्रसतवेदन गने 

21 

रार्िय 
पररचयपरका 
लासग वैयजिक 
एवं िैर्वक  

र्ववरण संकलन  

सनरन्त्तर सञ्चालन हनेु सनरन्त्तर दताा स्टेशन प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ.   

22 

हालसम्म द्वन्त्द्व 
र्पसडतहरुको नाम 
नामेसी सर्हतको 
र्ववरण 
अद्यावसिक ग 

सनरन्त्तर सञ्चालन गने सनरन्त्तर प्रशासन/लेखा फाँट प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ. 
तत्काल 
प्रसतवेदन  

23 

 कायाालयमा दताा 
भएका मदु्दाहरुको 
फैसला  

सनरन्त्तर सञ्चालन गने सनरन्त्तर मदु्दा फाँट प्र.जि.अ. 
अिावार्षाक 

तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 

24 

कायाालय 
प्रमखुहरुको 
बैठक सञ्चालन 

1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 
1 

पटक 
1 पटक 

12 

पटक 
प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ.   

25 
Staff meeting 

सञ्चालन 
1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 1 पटक 

1 

पटक 
1 पटक 12 प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ.   

26 
ठाडो उिरुीहरुको 
फर्छ्यौट 

सनरन्त्तर सञ्चालन गने सनरन्त्तर मदु्दा/प्रशासन/लेखा फाँट सहायक प्र.जि.अ. 
तत्काल 
प्रसतवेदन  

27 

जिल्ला अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन 
ससमसतको वैठक  

सञ्चालन  

    १ पटक     १ पटक       १ पटक     3 पटक प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 
अिावार्षाक 
तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 

28 

जिल्लाजस्थत 
कायाालयको 
अनगुमन  

सनयसमत/अकजस्मक/आवश्यकता अनसुार सनरन्त्तर गने सनरन्त्तर प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

अिावार्षाक 
तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 



29 

नागररक सहायता 
कक्ष माफा त सेवा 
सहिीकरण  

सनरन्त्तर सञ्चालन गने सनरन्त्तर प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

अिावार्षाक 
तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 

30 

 ई बलेुटीन तथा 
सूचनामूलक 

र्ववरण 
अद्यावसिक  

वार्षाक     रैमाससक     अिा वार्षाक     रैमाससक     4 पटक प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

आवश्यकता 
अनसुार 
अद्यावसिक 
गने 

31 

सूचना 
असिकारीसँग 
बैठक 

    रैमाससक     रैमाससक     रैमाससक     रैमाससक 4 पटक प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

32 

संस्थाहरुको 
वसगाकृत र्ववरण 
सर्हतको 
प्रोफाइल तयार  

सनरन्त्तर अद्यावसिक गने   प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

सनयसमत 
अद्यावसिक 
गने 

33 

गहृ मन्त्रालय 
मातहतका 
जिल्लाजस्थत सबै 
सरकारी 
कायाालयको 
भौसतक स्रोत 
सािनहरुको 
प्रोफाइल तयार  

1 पटक                         प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

सनयसमत 
अद्यावसिक 
गने 

34 

लागू औषि 
सनयन्त्रण 
कायायोिना 
बमोजिम 
जिल्लास्तरीय 

कायायोिना  

  १ पटक                     1 पटक प्रशासन फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ 

सनयसमत 
अद्यावसिक 
गने 

35 

अवैि रुपमा खेती 
गररएका गाँिा, 
अर्फम 
लगायतका लाग ु
पदाथािन्त्य खेती 
नष्ट  

सनरक्षण गदाा वा सूचना प्राप्त हनु साथ काया गने सनरन्त्तर प्रशासन फाँट 

प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ, 

जिल्ला प्रहरी कायाालय र 
स्थानीय तह 

अिावार्षाक 
तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 

36 

जिल्ला र्वपद 
व्यवस्थापन 
ससमसत (DDMC) 

१ 
पटक 

    १ पटक     १ पटक     १ पटक     4 पटक प्रशासन फाँट 
सवै सरकारी तथा गैर 
सरकारी सनकायहरु 

अिावार्षाक 
तथा वार्षाक 
प्रसतवेदन 



को वैठक 
सञ्चालन  

37 

जिल्ला र्वपद 
पूवातयारी तथा 
प्रसतकाया 
योिना(DPRP)  

१ 
पटक 

                        प्रशासन फाँट 
सवै सरकारी तथा गैर 
सरकारी सनकायहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 
अद्यावसिक 
गने 

38 

मनसनु 
आपतकालीन 
कायायोिना  

                1 पटक       1 पटक प्रशासन फाँट 
सवै सरकारी तथा गैर 
सरकारी सनकायहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 
अद्यावसिक 
गने 

39 

सवै स्थानीय तह 
समेर्टने गरी 
उपलब्ि 
Equipment 

सर्हतको 
QRT/IRT को रोष्टर 
तयार 

1 पटक                       1 पटक प्रशासन फाँट 
सवै सरकारी तथा गैर 
सरकारी सनकायहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 
अद्यावसिक 
गने 

40 

र्वपद्को समयमा 
उद्धार, राहत, 

सहिीकरण 
लगायतका 
र्ियाकलापको 
व्यवहाररक 
अभ्यास सञ्चालन  

            1 पटक             प्रशासन फाँट 
नेपाली सेना लगायत सबै 

सरुक्षा सनकायहरु 
  

41 
 जिल्ला दररेट 

सनिाारण  
                      १ पटक 

१ 
पटक 

प्रशासन फाँट 
प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ र 
अन्त्य सरोकारवाल 

  

42 

जिल्ला प्रशासन 
कायाालयको 
पूिँीगत जशषाकका 
कायािम सञ्चालन  

माघसम्ममा सम्पन्न गने                   

43 

सबै स्थानीय 
तहका प्रमखु र 
प्रमखु प्रशासकीय 
असिकृतहरुसँग 
समन्त्वय बैठक 
सञ्चालन  

      १ पटक             
१ 
पटक 

  2 पटक प्रशासन फाँट 
प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ र 
अन्त्य सरोकारवाल 

  



44 
बक्यौता बेरुि ु
फर्छ्यौट 

  माघ सभर सम्पन्न गने             लेखा/जिन्त्सी फाँट प्र.जि.अ.   

45 
जिन्त्सी सनरीक्षण 
गने । 

१ 
पटक 

                      
१ 
पटक 

प्रशासन/लेखा/जिन्त्सी 
फाँट 

प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

46 सललामको काम  
कासताक 
सभर 

माघ सभर सम्पन्न गने           1 पटक लेखा/जिन्त्सी फाँट प्र.जि.अ./स.प्र.जि.अ   

 


