दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
१९ जेष्ठ, काठमाण्डौ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रततष्ठान महाराजगंजमा प्रहरी तनरीक्षक
आधारभूत तातिम १६५ औ ँ समूह तथा Post Graduate Diploma in Police Sciences 8 th

Batch को एक भव्य समारोहकातिच दीक्षान्त काययक्रम सम्पन्न भयो।नेपाि सरकारका सम्माननीय
प्रधानमन्री श्री पुष्प कमि दाहािज्यू को प्रमुख आततथ्यतामा सम्पन्न काययक्रममा मानतनय उप-प्रधान
तथा गृहमन्री श्री तिमिेन्र नीधी, माननीय गृह-राज्यमन्री ईन्र िहादुर िााँतनया, माननीय
न्यायातधवक्ता श्री रमन कुमार श्रे ष्ठ, गृह-सशचव श्री िोक दियन रे ग्मी, प्रहरी महातनरीक्षक श्री प्रकाि
अयायि, िसस्त्र प्रहरी महातनरीक्षक श्री तसं ह िहादुर श्रे ष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्रवभागका प्रमुख
अनुसन्धान तनदे िक श्री ददिीप रे ग्मी, तरभ ुवन ष्ट्रवश्वष्ट्रव्ािय व्यव्थापन सं कायका तडन प्राडडाड श्री
तडल्िी राज िमाय िगायतका ष्ट्रवशिष्ट अतततथज्यू हरुको उपश्थतत रहे को तथयो।
प्रशिक्षाथीहरुद्वारा आकर्यक कवाज प्रदियनसाँगै िुरु भएको काययक्रममा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण
प्रततष्ठानका तनतमत्त काययकारी तनदे िक प्रहरी नायव महातनरीक्षक श्री दे वेन्र सुवेदीिे ्वागत मन्तव्य
व्यक्त गनुक
य ा साथै सं शक्षप्त रुपमा तातिम सम्िन्धी जानकारी समेत प्र्तुत गनुय भयो।
काययक्रममा तरभ ुवन ष्ट्रवश्वष्ट्रव्ािय व्यव्थापन सं कायका तडन प्राडडाड श्री तडल्िीराज िमायिे
तरडष्ट्रवड र नेपाि प्रहरीको सहकाययमा PGDPS काययक्रम सं चािन भईरहे को र तनकट भष्ट्रवष्यमा

Masters in Police Sciences समेत िुरुवातको अशन्तम चरणमा पुगेको जानकारी ददनु
भयो।काययक्रममा नेपाि सरकारका माननीय गृहमन्री श्री ष्ट्रवमिे न्र तनधीज्यूिे मन्तव्यका क्रममा
दीशक्षत भई जाने प्रशिक्षाथीहरुिाई िुभकामना ददनुका साथै व्यवसाष्ट्रयक जीवनको सफिताको
कामना समेत गनुय भयो।
काययक्रमका प्रमुख अतततथ नेपाि सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्री श्री पुष्प कमि दाहाििे
तातिममा ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवधामा उ्कृष्ट प्रशिक्षाथीहरुिाई पुर्कार ष्ट्रवतरण गनुक
य ा साथै काययक्रमिाई
सम्िोधन गने क्रममा प्रहरी सं गठन कानून कायायन्वयन तथा सरकारको काययकारीणी अतधकारको
ाँ ाको रुपमा सवै
कायायन्वयनमा समेत अग्र पं शततमा रहनुका साथै प्रहरी सं गठनिे कानूनको आख
्थानिाई तनग्रानी राख्ने हुंदा "Iron Hand of Government" भन्दा अततसयोशक्त नहुने िताउनु
भयो ।सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू िे सम्िोधनकै क्रममा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रततष्ठान, व्यवसाष्ट्रयक
तथा कुिि जनिशक्त उ्पादनमा अहोरार ष्ट्रक्रयािीि रहेको पररप्रेक्ष्यमा यस प्रततष्ठानिाई अझ समृद्ध

र ष्ट्रवकतसत गराई दशक्षण एतसया कै Neutral Venue को रुपमा ष्ट्रवकास गनुय पने कुरामा जोड ददनु
भयो।
१९ मष्ट्रहना भन्दा िामो प्रहरी तनरीक्षक आधारभूत तातिम १६५ औ ँ समूहमा सवयप्रथम,
प्रडप्रडतनड नारायण थापा, सवयदद्वतीय प्रडप्रडतनड मोतीिाि योञ्जन तामा्ग, सवय तृतीय प्रडप्रडतनड केिवराज
भट्ट, अध्ययन प्रथम प्रडप्रडतनड नरे ि राज मल्ि, िारीररक क्षमता तथा आ्मिि अतभवृष्ट्रद्ध प्रथम
प्रडप्रडतनड

मोतीिाि योञ्जन तामा्ग, प्रहरी युक्ती तथा कारवाही प्रथम प्रडप्रडतनड दीपक थापा, कवाज

प्रथम प्रडप्रडतनड नर िहादुर साउद र मष्ट्रहिा तफय प्रथम हुने प्रडप्रडतनड अनु िामािाई सम्माननीय
प्रधानमन्रीज्यूिे पुर्कृत गनुय भयो।प्रहरी तनरीक्षक आधारभूत तातिम १६५ औ ँ समूहमा १३ जना
मष्ट्रहिा प्रशिक्षाथीहरु र ११९ जना पुरुर् प्रशिक्षाथीहरु गरी कूि १३२ जना प्रशिक्षथीहरू दीशक्षत
हुन ु भयो।काययक्रमको अन््यमा सं गठन प्रमुख प्रहरी महातनरीक्षक श्री प्रकाि अयायििे काययक्रममा
उपश्थत प्रमुख अतततथज्यू िगायत सम्पूण य अतततथहरुका साथै उपश्थत सम्पूण य अष्ट्रवभावक वगय,
प्रशिक्षाथी वगय, तथा दीशक्षत भई जाने प्रशिक्षाथीहरुिाई धन्यवाद ञापापन गनुय भयो।

