प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालीम १६५ औ ं समूहको दीक्षान्त सम्बोधि
नमनत:- २०७४/०२/१९ गते ।
१.

२.

३.

४.

यस दीक्षान्त समारोहका प्रमख
ु अततति सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू एवं आमतन्रत
तवतिष्ट पदातधकारीज्यू लगायत सम्पर्ू ण अतततिज्यहू रुमा रातष्िय प्रहरी प्रतिक्षर्
प्रततष्ठान पररवारको तर्ण बाट हातदणक स्वागत गनण पाउँदा मलाई अत्यन्तै गौरवको
अनभु तु त भएको छ । यो समयलाई प्रिातमकता प्रदान भएकोमा प्रततष्ठान पररवार
हातदणक आभार व्यक्त गदणछ ।
नेपालमा ६३ बर्ण पतहले पल्ु चोकको श्रीमहलबाट िालनी भएको प्रहरी तातलमको
संस्िागत यारा तवतभन्न कालखण्ड पार गरे र आजको अवस्िामा आई पगु ेको छ ।
व्यावसातयक र जनमतु ख प्रहरीमा रुपान्तरर् हुने नेपाल प्रहरीको उत्कृष्ट अतभलार्ामा
यस रातष्िय प्रहरी प्रतिक्षर् प्रततष्ठानले अग्रर्ी एवं सरु धारको भतु मका तनवाणह गदै
आईरहेको कुरा यस अवस्िामा तनवेदन गनण सान्दतभणक ठान्दछु ।
उद्देश्य मल
ु क जीवनको खोजीमा तहडं ेका तितक्षत यवु ाहरू प्रहरी सेवामा आवद्ध भए
पश्चात हामीले उनीहरुलाई यो पतु लस एके डेमीमा प्रवेि गराएका तियौ । कररब १९
मतहनाको अत्यन्तै गतततिल अवतध भर हामीले प्रत्येक यवु ालाई असल र
व्यावसातयकतापर्ू ण प्रहरी बन्ने र वनाउने सघन प्रकृयामा सहभागी गरायौं र आज त्यही
यवु ा समहु तजम्मेवारी बोध, व्यावसातयक सामर्थयण र जवार्देहीताको काननू ी र नैततक
िाहसको साि पतु लस एके डेमीको ढोकाबाट बातहररने क्रममा छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्य,ू प्रहरी तनरीक्षक आधारभतू तातलम १६५ औ ं समहू का
प्रतिक्षािीहरुले भखणरै पदको सपि तलएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यक
ू ो
गररमापर्ू ण रोहवरमा तलएको यो सपिले हाम्रा दीतक्षत प्रहरी तनरीक्षकहरु सेवा पयणन्त
मन बचन र कमणले आफ्नो तजम्मेवारीको पालना गनण उत्प्रेररत भएका छन् । र आफ्नो
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कतणव्य प्रतत जवार्देही बन्न अनवु तन्धत भएका छन् भन्ने कुरामा रातष्िय प्रहरी
प्रतिक्षर् प्रततष्ठान पर्ू ण रुपले तवश्वस्त छ ।
१९ मतहना अवतधको यो प्रहरी तनरीक्षक आधारभतू तातलम आज परु ा भएको छ ।
यसका सािै हाम्रा प्रतिक्षािीहरु तरभवु न तवश्व तवद्यालयबाट प्रहरी निज्ञाि तबर्यमा
स्नातकोत्तर तडप्लोमा िैतक्षक उपातध हातसल गनण समेत सर्ल भएका छन् । २०७२
साल काततणक १० गतेबाट प्रारम्भ भएको प्रहरी तनरीक्षक आधारभतू तातलम १६५ औ
समहु मा १३ जना मतहला र ११९ जना परुु र् गरर कुल १३२ जना प्रहरी तनरीक्षकहरु
सर्ल प्रतिक्षािीको रुपमा आज दीक्षान्तको लातग हाम्रो सामु उपतस्ित छन् । कतठन र
जोतखम मक्त
ु सेवामा मतहलाहरुको आकर्णर् बतढरहेको परीप्रेक्ष्यमा प्रतिक्षािी मतहला
प्रहरी तनरीक्षकहरुले तातलमको दौरान देखाएको लगन, क्षमता र प्रततवद्धताको रातष्िय
प्रहरी प्रतिक्षर् सह्राना गदणछ ।
प्रततष्ठानबाट प्रदान गरीने व्यवसातयक तातलमलाई िैतक्षक स्तरमा समेत र प्रभावकारी
बनाउने क्रममा, प्रहरी तनरीक्षक आधारभतू तातलमलाई तव.सं. २०६२ सालबाट
राष्िको सबैभन्दा पतहलो तरभवु न तवश्वतवद्यालयको सम्बन्धनमा Post Graduate
Diploma in Police Sciences (PGDPS) समावेि गररएको तियो । जस
अनसु ार, हाल सम्म कुल ५६५ जना प्रहरी अतधकृतहरुले Post Graduate
Diploma in Police Sciencesको उपाधी हातसल गररसके को व्यहोरा समेत
सम्माननीय प्रमख
ु अतततिज्यू लगायत अन्य सम्पर्ू ण तवतिष्ट अतततिज्यहू रुमा
जानकारी गराउन चाहन्छु ।
तनवाणह गनणु पने प्रहरी तनरीक्षकका दातयत्वलाई सक्षमता पवु णक बहन गनण सक्ने दक्ष
प्रहरी अतधकृत बनाउने उद्देश्यका साि यस तातलममा समावेि PGDPS कायणक्रम
अन्तगणत मख्ु य दईु Semester मध्ये पतहलो Semester मा Foundation of public
affairs management, Basic police Administration, Police operation
management, Security management र Constitutional and legal
system in Nepal र Second Semester मा Social research, Development
management, Crime management, Crime investigation management

र Forensic Science तवर्यमा अध्ययन गराईएको तियो। भने, Non-Credit
Course अन्तगणत ब्यवसायीक तातलम तर्ण प्रहरी आचरर् र व्यवहार, प्रहरी प्रिासन,
प्रहरी कायण, काननू अध्ययन, अपराध अनसु न्धान, प्रहरी यतु क्त तिा कारबाही, कवाज,
चांदमारी, िारीररक व्यायाम तिा क्षमता अतभवतृ द्ध लगायतका अन्य तवर्य
वस्तहु रुको ज्ञान तिा सीप उच्च प्राितमकताका साि प्रदान गररएको तियो ।
८. त्यस्तै बदतलँदो पररवेि तिा बदतलंदो चनु ौततहरुको सामना गनण एक योग्य प्रहरी
अतधकृतलाई अपेतक्षत कायण सम्पादन गनण आवश्यक पने तविेर् तसप तवकास अन्तगणत
Un-armed Combat, Horse riding, Swimming, Driving, Rock
climbing लगायतका समसामतयक तसप तवकास तर्ण पतन प्रतिक्षािीहरुलाई
प्रतिक्षर् प्रदान गररएको तियो ।
९. प्रतिक्षािीहरुलाई अन्तररक तिा बाह्य प्रतिक्षर्को अनभु वको साि सािै व्यवहारीक
अध्ययन गराई कायण क्षेरमा सामना गनणु पने चनु ौतत र समाधानको उपायबाट पररतचत
गराई िारीररक तिा मानतसक रुपले तयार गने उद्देश्य सतहत व्यवहाररक अध्ययन
कायणक्रम अन्तगणत प्रहरीको सगं ठनको आधारभतु इकाई प्रहरी चौकी देतख ईलाका
प्रहरी कायाणलय, तज.प्र.का., अ.ं प्र.का. लगायत क्षेतरय प्रहरी कायाणलय सम्मको कायण
तजम्मेवारीमा प्रत्यक्ष सहभागी गराईएको तियो भने, तवतभन्न पररवेि तिा भगू ोलबाट
आएका प्रतिक्षािीहरुलाई देिको भौगोतलक तिा सास्ं कृततक पररवेिसगं पररतचत
गराउने उद्देश्यका साि देि दिणन कायणक्रम रातख सगरमािा बेि क्याम्प, तटंकर
भञ्ज्याङ्ग, िोरोङ्गला पास, रारा जस्ता भौगोतलक क्षेरहरु समेतको अध्ययन
गराईएको तियो ।
१०. रातष्िय प्रहरी प्रतिक्षर् प्रततष्ठानले प्रतिक्षािीहरुलाई काम प्रततको लगन र तवश्वासले
सजृ ना गने ताकतको बारे मा बोध गराएको छ र गतम्भर चनु ौतीको सम्मख
ु मा पतन
व्यवसातयकता पर्ू ण सौम्य मयाणदा कायम राख्न तसकाएको छ । तजउ धन र मयाणदाको
संरक्षर् गने प्रहरीको आधारभतू तजम्मेवारी प्रततको संवेदनतिलता र व्यवसातयक
क्षमता सतहतको दृढताको तनमाणर् हामीले गराएका छौ ।

११. प्रहरी समस्या होईन, समाधानको अगं को अगं हो । (Police is the part of the
solution, not part of the problem) भन्ने आधारभतू दिणनका साि हामी
पररतस्ितीलाई सम्हाल्ने र समाधान गने सामर्थयण राख्ने नेतत्ृ वदायी प्रहरी जनितक्तको
तनरन्तर तवकासमा संलग्न छौं । First police yourself, Secondly police the
police and then you can police the people भन्ने मल
ु मन्र सतहत प्रतितक्षत
यो अतधकृतहरुको कायणिल
ै ी Fair But Firm (तनष्पक्ष तर दृढ) हुनेछ भन्ने कुरामा
रातष्िय प्रहरी प्रतिक्षर् प्रततष्ठान तवश्वस्त छ ।
१२. राष्िले अगं ालेको स्िातनय तहमै स्व-िासन (Self-Governance) को नौलो र
साहतसक अभ्यासमा तय यवु ा प्रहरी अतधकारीहरुले व्यवसातयक योगदान गनण सक्छन्
र तयनीहरुको नयाँ प्रकारको अनभु वहरुको प्रततकृया कस्तो रहन्छ भन्ने कुरो आगामी
तदनहरुमा प्रहरी प्रतिक्षर्को रातष्िय प्रर्ालीको लातग अत्यन्तै महत्व र चासोको
तवर्य रहनेछ ।
१३. प्रतिक्षर्लाई प्रभावकारी तिा सर्ल बनाउन, प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग
गनणु हुने तरभवु न तवश्वतवद्यालय, नेपाल प्रिासतनक प्रततष्ठान, तर.तव. तिक्षर्
अस्पताल, लगायतका अन्य प्रतिक्षर् प्रदायक संस्िाहरु एवम प्रतिक्षर्मा संलग्न
सम्पर्ू ण प्रतिक्षकज्यहू रुमा हातदणक आभार व्यक्त गनण चाहन्छु र गदै प्रहरी सेवा आफ्ना
सन्तततहरुलाई समतपणत गनणु हुने समस्त अतभभावकज्यहू रुमा समेत सादर धन्यवाद तिा
हातदणक आभार प्रकट गदै तपाईहरुको आतिवाणद र प्रेरर्ाले सन्तततहरुले आफ्नो सक
ु मण
द्वारा सबैलाई प्रेररत गनण सकुन भन्ने सभु च्े छा व्यक्त गदणछु ।
१४. आफ्नो अमल्ु य समयको प्राितमकतामा यस समारोहलाई रातखतदनु भएकोमा
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू प्रतत आभार व्यक्त गदणछु ।
१५. तप्रय प्रतिक्षािीहरु: God ! Whom You Have Given Your Flag; Give
Them Also Strength To Carry It.
धन्यवाद, जय नेपाल ।

