प्रहरी अधिकृत (प्राधिधिक) आिारभूत ताधिम २४ औ समूहको दीक्षान्त सम्बोिन
मिमि:- २०७३/११/२२ गिे ।
सर्वप्रथि, सिारोहिा दीक्षान्ि सम्बोधनको लामग प्रिख
ु सहभामग हुन पाउदा िलाई अत्यन्िै हर्व
लागेको छ ।
नेपाल प्रहरीका मर्मभन्न दर्ाविा नर् मनयक्त
ु प्रहरी अमधकृिहरु िध्ये प्रामर्मधक सिहु (कायव क्षेत्र)
अन्िगवि मर्मभन्न उप सिहू का पदहरुिा आफ्नो सेर्ाको सरुु र्ािको क्रििा सहभागी हुने सबै
भन्दा लािो अर्मधको यस प्रहरी अमधकृि (प्रामर्मधक) सिहू को िामलिले आर् मदमक्षि भई
र्ान लाग्नु भएका िपाई सिस्ि अमधकृिहरुलाई आफ्नो कायवक्षेत्रिा एउटा व्यर्सामयक प्रहरी
किवचारी िात्र बनाएको छै न । यसले नेपाल प्रहरीको सर्ै भन्दा ठूलो संख्यािा रहेको र्नपद
सिहू संग गने सहकायव, उमचि सिन्र्य र आकमस्िक एर्ं संकटकालीन अर्स्थािा र UN
सेर्ािा परदेशिा गएको बखि आर्श्यकिानसु ार मनयमिि प्रहरी कायव गनव सक्ने गरी प्रमशमक्षि
सिेि गरे गराएको व्यहोरा सिेि स्िरण गराउन चाहन्छु ।
सिार्को एउटा भमू िकािा रहेको मशमक्षि नागररकलाई राष्ट्रको सरु क्षा संयन्त्रको पमहलो घेरािा
रहने नेपाल प्रहरी र्स्िो मर्मशमिकृि क्षेत्रिा प्रर्ेश गरे पश्चाि उसलाई व्यर्सामयक एर्ं सक्षि
प्रहरी अमधकृिको रुपिा ियार गने कायव पक्कै पमन कि चनु ौमिपणू व होइन, िथापी िपाईहरुले
प्रमशक्षणका क्रििा आन्िररक िथा बाह्य प्रमशक्षकहरुले मदनु भएको मनदेशन िथा प्रमशक्षणलाई
आत्िसाथ गदै ग्रहण गनवु भएको पररणाि नै आर्को मदन िपाईहरु मदमक्षि भै र्ान लाग्नु भएको
व्यहोरा स्िरण गराउन चाहन्छु । यो िामलि िपाईहरुको मदघव सेर्ािा सदैर् एक आधार स्िम्भ
(Formation) को रुपिा रहने र यसले िपाईहरुको व्यमक्तगि र्ीर्नशैलीिा सिेि उल्लेखनीय
स्थान बनाउने छ भन्ने मर्श्र्ास सिेि मलएको छु ।

आर् मदमक्षि भई र्ाने प्रमशक्षाथीहरुलाई आगािी मदनहरु प्रहरी सेर्ालाई के र्ल एउटा र्ामगर
िात्र हो भन्ने अर्धारणा नराखेर यो सेर्ाले िपाईहरुलाई प्रदान गरे को सेर्ा भार् र मर्म्िेर्ारी
मनर्ावह गनव प्रदान गरे को अर्सरलाई आफ्नो देश र र्निा प्रमिको किवव्य परायणिाको रुपिा
मलनु हुने सिेि यसै अर्सरिा मनदेशन मदन चाहन्छु ।
 नेपाल प्रहरीलाई चामहने र्नपद िथा प्रामर्मधक सिहू को लामग िोमकए बिोमर्िको

खल्ु ला प्रमियोमगिािा उमिणव र्नशमक्तलाई यस प्रमिष्ट्ठान र क्षेत्रीय प्रहरी िालीि
के न्रहरु र अन्य प्रमशक्षण प्रदायक मनकायहरुिा प्रमशक्षणका लामग पठाइने र िाहांबाट
सेर्ा सिहू र दर्ाव अनरुु प मनधावरण गररएका िामलिहरुको संचालन र सिापन हुने गदवछ ।
िसथव यस प्रमिष्ट्ठान र अन्य प्रमशक्षण प्रदायक मनकायहरुिा कायवरि रहने प्रमशक्षक
र्गवले सिय सापेक्ष, र्ैज्ञामनक िरीकाले प्रमशक्षण मदई प्रहरी सािु आईपने चनु ौिीहरुलाई
परास्ि गरी पेशागि िल्ू य र िान्यिा (Professional Norms and Values) र्ोगाई
काि गनव सक्ने उच्च मकमसिका ब्यर्सामयक प्रहरी र्नशमक्त (Professional Police
Personnel) ियार गनव मिर र्ोड मदनु अमहलेको आर्श्यकिा छ ।
 स्र्स्थ दरुु स्ि प्रहरी संगठन (Smart Nepal Police Organization)को हाम्रो

पररकल्पना िानमसक, व्यर्हारीक िथा शारीररक रुपिा सबै क्षेत्रिा चस्ु ि, दरुु स्ि िथा
पणु वरुपले स्र्स्थ प्रहरी किवचारीबाट िात्र परु ा हुन सक्छ ।
 त्यसैले र्दमलदं ो हालको पररमस्थिीिा Policing को सन्दभव चनु ौिीपण
ू व छ । प्रहरी

शब्दले िात्र Policing िा धेरै कायव सहर् हुने अर्स्था अमहले छै न । अमहलेका प्रहरी
शामन्ि स-ु व्यर्स्थाका साथै सािामर्क मर्कासका हरे क पक्षहरु संगै पररचामलि हुने र
र्ौमिक रुपिा रचनात्िक कायव अमघ र्ढाउन सक्ने हुनु पदवछ ।

 प्रामर्मधक प्रहरी किवचारीहरु प्रत्यक्षरुपिा शामन्ि सरु क्षािा संलग्न नभएिापमन

अप्रत्क्षरुपिा िद्दिी सेर्ा (Support Services) को रुपिा यहााँहरुको भमू िका सर्ोपरी
रहेको कुरा हामि सबैलाई अनभु मू ि भएकै कुरा हो ।
 प्रमशक्षण कायवक्रि आफै िा प्रहरी सेर्ाको चनु ौिी सािना गनव आर्श्यक पने सर्ै

मर्कल्प अथर्ा उपायको एक िात्र सिाधान होईन िर उपयक्त
ु एर्ं सफल प्रमशक्षणले
एक योग्य प्रहरी उत्पादनिा उत्ति भमू िका मनर्ावह गने कुरािा भने दमु र्धा छै न ।
 “Confidence comes from discipline and trainingÆ-Robert Kiyosaki
 प्रामबमधक प्रहरीको रुपिा िपाईहरुले प्रहरी हुने अबस्थािा प्रामबमधक हुन खोज्ने,

प्रामबमधक हुने अबस्थािा प्रामबमधक प्रहरी हुने प्रकमि दमु बधािा नरहने मबमत्तकै
िपाईको कायवशल
ै ी प्रहरीको लामग सिग्रिा प्रभाबकारर हुने सत्रु यस अबस्थािा
बिाईमदनु ि आफ्नो किवब्य ठान्दछु ।
 यस प्रमिष्ट्ठान पररर्ार, यस टोलीिा खमटनु भएका िामलि संयोर्क लगाएि अन्य

प्रमशक्षक र्गव, र्ाह्य प्रमशक्षकहरुले ४ िमहना सम्ि अथक पररश्रि गरी यस सिहू लाई
दीक्षान्ि गनव सफल हुनु भएकोिा सम्र्मन्धि सबैलाई धन्यर्ाद मदन चाहन्छु । साथै आर्
दीमक्षि भई कायवक्षेत्र र्ान र्ानलाग्नु भएका अमधकृि प्रमशक्षाथीहरुलाई यसै अर्सरिा
बधाई मदन चाहन्छु । प्रमशक्षणको दौरानिा र्ो र्सले र्े र्नु मबधािा सर्ोत्कृष्ट्ट भै
परु स्कार प्राप्ि गनवु भएको छ उहाहं रुलाई मबशेर् धन्यर्ाद व्यक्त गदै अन्य सफल
प्रमशक्षाथीहरुलाई पमन धन्यर्ाद मदन चाहन्छु । यहााँहरुको आगािी कायवक्षेत्र िथा
व्यमक्तगि र्ीर्न सिेि सख
ु िय एर्ं सफल रहोस भन्ने कािना गदवछु ।

 आफ्ना घर, पररर्ारका होनहार सदस्यलाई नेपाल प्रहरी र्स्िो नागररक िैत्री संगठन िा

आर्द्द रही किवठ राष्ट्रसेर्कको भमु िका मनर्ावह गनविा हौसला र प्रेरणा मदइ िामलि
अर्मधभर पमन सकारात्िक महसाबले उत्प्रेररि गनवु हुने यस सिारोहिा उपमस्थि हाम्रा
प्रमशक्षाथीहरुका िििाियी आिा, बर्ु ा, दार्,ु भाई, श्रीिान, श्रीिमि लगायि अन्य
पररर्ारर्नहरुलाई पमन यसै अर्सरिा हामदवक धन्यर्ाद िथा बधाई ज्ञापन गनव चाहन्छु ।
 "God those, whom you have given your flag, give them also strength

to carry it."
- अन्ििा यस दीक्षान्ि सिारोहिा िलाई प्रिख
ु अमिमथको रुपिा परु स्कार एर्ं प्रिाणपत्र मर्िरण र दीक्षान्ि सम्बोधन गने िारिम्य मिलाउनु भएकोिा यस प्रमिष्ट्ठान
लगायि सम्पणू व प्रहरी अमधकृि िथा र्र्ान प्रमि आभार व्यक्त गदै मर्दा हुन्छु ।
धन्यर्ाद, र्य नेपाल ।

