प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तानिम १७३ औ ं समूहको दीक्षान्त समारोह
NPA Intranet (e-Resource) Portal सम्बन्धी सम्बोधि
नमनत:- २०७४/०३/०७ गते ।
१) आजको यस प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभतू तानिम १७३ औ ं समहू को दीक्षान्त
समारोहिाई प्राथनमकता नदइ ,हाम्रो निमन्रणािाई स्वीकार गरी काययक्रममा उपनस्थत
हुिभु एकोमा यस नदक्षान्त समारोहका प्रमख
ु अनतनथज्यमू ा हानदयक कृतज्ञता व्यक्त गदै
िेपाि प्रहरीिे प्रनिक्षण काययमा समयािक
ु ु ि प्रनवनधको उच्चतम प्रयोगका िागी
NPA Intranet (e-Resource) Portal मार्य त गरे को प्रयासको संनक्षप्त नििरण
पेि गिय पाउंदा खनु स िागेको छ ।
२) आजको यस नदक्षान्त समारोहको स-ु अविरमा सगं ठिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको
जििनक्त उत्पादि तथा नवकास गिे के न्र "रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण
प्रनतष्ठाि",महाराजगजं , जनु ियर प्रहरी अनधकृत निक्षािय, भरतपरु िगायत िेपाि
प्रहरीका प्रनिक्षण प्रदायक निकायहरुद्वारा प्रदाि गररिे प्रनिक्षण गनतनवधी र प्रनिक्षण
सामग्रीहरुको अनभिेनखकरणिाई एनककृत रुपमा नवकास गदै प्रनिक्षण पद्दनतमा
एकरुपता ल्याउि रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठाििे NPA Intranet (eResource) Portal संचािि गिय िागेको कुरा निवेदि गिय चाहान्छु ।
३) िेपाि प्रहरीिे निगत देनखिै अविम्वि गरे को Less Paper Office
Administration को अवधारणा अिरुु प प्रनिक्षण पद्दनतिाई आधनु िनककरण गिे र
प्रनिक्षण गनतनवनधहरुिाई समय सापेक्ष नवकास गदै त्यस्ता प्रनिक्षण सामाग्री तथा
गनतनवनधहरुिाई NPA Intranet Portal को माध्यमवाट िेपाि प्रहरीका तानिम
प्रदायक निकायहरु वीच नवद्यनु तय संजािको रुपमा Share गरी प्रनिक्षण काययिाई
थप ब्यवनस्थत गदै प्रभावकारी प्रनिक्षण पद्दनतको नवकास गिे उद्देश्य सनहत रानरिय
प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठाििे यो NPA Intranet (E-resource) Portal को सरुु वात
गिय िागेको हो ।
४) यस Intranet Portal मार्य त संचािि गररिे मख्ु य Software Application हरु
I. NPA E-resource System,
II. Messaging System,

III. Web based T-Drive
IV. DTR (Daily Training Report) System रहिे छि् ।

५) NPA Intranet (E-resource)Portal मार्य त रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठाि तथा
अन्य प्रनिक्षण ईकाईहरुिे प्रनिक्षणमा प्रयोग गिे प्रनिक्षण सामग्रीको एकरुपता प्रदाि
गिे छ । जसिाई अिमु नत प्राप्त प्रयोगकतायहरुिे सहजै प्रयोग गिय सक्िे प्रणािीको
नवकास गररएको छ ।
६) रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठाि महाराजगंजवाट जनु ियर प्रहरी अनधकृत निक्षािय
िगायत तानिम के न्रहरुिाई यसै प्रणािीमार्य त निदेिि नदि, सचु िा संप्रेषण गिय
तथा अिगु मि गिय सनकिे साथै तानिम के न्रहरुवाट जाहेरी तथा ररपोटय निि, सझु ाव
प्राप्त गिय सनकिे छ । जसको माध्यमवाट संगठिको Chain of Command कायम
गिय नछटो, छररतो तथा प्रभावकारी नवनधको प्रयोग गिय सनकिे छ ।
७) NPA Intranet (E-resource) Portal मार्य त सवै प्रनिक्षण के न्रहरुमा प्रनिक्षण
प्राप्त गरे का प्रनिक्षाथीहरुको अनभिेख Digital रुपमा एउटै छातामिु ी रहिे
Centralize Training Database System को नवकास हुिे ब्यहोरा समेत निवेदि
गिय चाहान्छु ।
८) प्रहरी सेवाको मख्ु य पवु ायधार प्रनिक्षण र प्रनिक्षणको िागी प्रनवनधको उच्चतम प्रयोग
भन्िे मान्यतािाई आत्मसात गदै रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठाििे गरे को प्रयासमा
हातेमािो गिे जनु ियर प्रहरी अनधकृत निक्षािय िगायत अन्य प्रनिक्षण के न्रहरुिाई
पनि यसै अविरमा धन्यवाद नदि चाहान्छु ।
९) करीव १ वषय िामो सर्ि प्रनिक्षण पश्चात प्रहरी नजविको वढो महत्वपणू य र रोचक
समयावनध पार गदै कायय क्षेरमा जाि िाग्िभु एका तपाई यवु ाहरुिाई प्रनिक्षण सर्ि
गियभु एकोमा यसै अविरमा वधाई तथा धन्यवाद नदि चाहान्छु । काययक्षेरमा तपाईिे
नसके का ब्यवसानयक ज्ञाि र िीपको प्रदियिको वेिा, नसक्िे नसकाउिे क्रममा
सगं ठििे नवकास गरे का नवनध र प्रनवनधको उच्चतम प्रयोग गियहु ुिेछ भन्िे नवश्वास
समेत व्यक्त गिय चाहान्छु । प्रहरी सेवामा आफ्िा सन्तनतहरुिाई समनपयत गियु हुिे
समस्त अनभभावकज्यहू रुमा समेत सादर धन्यवाद तथा हानदयक आभार प्रकट गदै

तपाईहरुको आनिवायद र प्रेरणािे सन्तनतहरुिे आफ्िो सक
ु मय द्धारा सिैिाई प्रेररत गिय
सकुि भन्िे सभु ेच्छा व्यक्त गदयछु ।
१०) साथै गहृ मन्राियिे िेपाि प्रहरी संगठिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रानरिय प्रहरी
प्रनिक्षण प्रनतष्ठाििाई गदै आएको सहयोग, सद्भाव, माया र अनिभावकत्वको
निरन्तरताको अपेक्षा सनहत NPA Intranet (E-resource) Portal सम्वन्धी
संनक्षप्त जािकारी तथा आफ्िो भिाई यनहं अन्त गदयछु ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।

