प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तानिम १७३ औ ं समूहको दीक्षान्त सम्बोधि
नमनत :- २०७४।०३।०७ गते ।
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जनु ियर प्रहरी निक्षालयको प्राङ्गणमा आज यो प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभतू
तानलम १७३ औ ं समहू को दीक्षान्त समारोहमा सरीक भईरहदं ा मलाई २०७२ सालमा
यसै प्रनिक्षण के न्रमा भएका ३ अत्यन्तै महत्वपणू ण कोिे ढुंगाको रुपमा रहेका अवसरहरु
सम्झिा भइरहेको छ ।
म मध्य क्षेत्र प्रहरी प्रमख
ु को रुपमा कायणरत रहदं ा २०७२ सालको महाभक
ु म्प र त्यस
लगत्तैको ियां संनवधाि जारी हुिु पवू ण र जारी भएपश्चात लगातार ७ मनहिासम्म
आन्दोनलत-नहसं ात्मक गनतनवधीको वीच अवनधमािै प्रहरी सहायक निरीक्षक
आधारभतू तानलममा ३५० जिा सयु ोग्य प्रहरी सहायक निरीक्षकहरु यसै प्राङ्गणबाट
दीनक्षत भई प्रहरी कायणक्षेत्र प्रवेि गरे का निए ।
महाभक
ू म्पले उत्तर-मध्य क्षेत्र र नहसं ात्मक गनतनवधीले दनक्षण मध्यक्षेत्र वर्णभरी िै भय र
सक
ं टमा रहदं ाकै वीचमा नचतविका िानन्त-सरु क्षा र सव्ु यवस्िा प्रेमी िागरीक
अगवु ाहरुको प्रनतवद्ध सहयोगको आडमा प्रहरी िागररक सहयोगको अतुलिीय
अनभयाि Police Public Campaign for Children (P2C2) को आरम्भ यसै
प्रागं णबाट गरे का नियौं । अपराध नियन्त्रण लक्ष्यको लानग िरुु गररएको सडक
वालवानलकाहरुको उद्दार र पिु रोत्िाि सम्बन्धी P2C2 कायणक्रमको त्यो लामो
अनभयािले उत्पन्ि गरे को प्रभावले िेपालकै ट्रानन्जट िहर नचतविलाई अपराधमक्त
ु
विाउिे नदिामा अनहले पनि सक्षम र प्रभावकारी भनू मका खेनलरहेकोमा मलाई गौरव
लागेको छ र आजै यस समारोह बीच P2C2 कायणक्रमलाई मनहला तिा बालबानलका
मन्त्रालय सहयोग गिे गरी प्रनतवद्धता प्राप्त भएको सख
ु द खबर सिु ाउि चाहन्छु ।
P2C2 का सहृदयी सहयोगी सच
ं ालकहरुप्रनत आभार पनि व्यनक्त गदणछु ।
P2C2 का अिक अगवु ा िागररकहरुमा मेरो हानदणक अनभवादि छ र ती कनिि
अवस्िाकै बीचमा पनि िान्त रहेको नचतविले मलाई प्रदाि गरे को प्रहरी मैत्री क्षणहरु
मेरो लानग अनवष्मरणीय छि् । भक
ू म्पले नदएको मािवीय पीडा र नहसं ात्मक घटिामा
आगोका लप्काहरुवीच त्यनतवेला नचतविको Buffer Zone को भनू मका िान्ती र
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सव्ु यवस्िाको दृनिकोणले अत्यन्तै महत्वपणू ण रह्यो र संकटकानलि इन्धि आपतू ीको
औपचाररक रणिीनतक नस्िनत पनि स्मरण गदणछु ।
हाम्रो रानष्ट्रय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्िािको प्रत्यक्ष मातहतमा सचं ानलत जनु ियर प्रहरी
अनधकृत निक्षालय भरतपरु ले सानवकमा निवाणह गदै आइरहेको मध्य क्षेत्रीय प्रहरी
तानलम के न्रको नजम्मेवारीलाई नचतविबाट नसन्धल
ु ीको दधु ौलीमा सािे महत्वपणू ण कायण
पनि २०७२ सालमै सम्पन्ि हुि पग्ु यो । सो अवसरमा म र जिकपरु अचं लका
तात्कानलि प्रहरी प्रमख
ु , प्रहरी वररष्ि उपरीक्षक सरु े ि नवक्रम िाह दधु ौलीको जनमिमा
मध्यक्षेत्र तानलम के न्रको स्िापिाका लानग पाइला टेक्िे पनहलो उच्च प्रहरी अनधकारी
नियौं । जिु पाइला मार्ण त हाल दधु ौलीमा मध्ये क्षेत्रीय तानलम के न्रको यात्रा िरुु
भैसके को छ ।
पनु लस तानलम कलेजको रुपमा यस निक्षालयले ३ वर्णको अवनधमा प्रहरी सहायक
निरीक्षक आधारभतू तानलमको तेस्रो समहु लाई नदक्षान्त गरररहदं ा िेपाल प्रहरीको लागी
प्रहरी सहायक निरीक्षकको उत्पादि संख्या एक हजार पर्ु याएकोमा मलाई खि
ु ी लागेको
छ । यस अवसरमा अिक नमहेित र व्यावसानयक लगििीलताको लानग निक्षालयका
प्रधािाचायण प्रहरी िायव महानिरीक्षक रण बहादरु चन्द र प्रनिक्षक वगणप्रनत नविेर् सह्रिा
व्यक्त गिणु कतणव्य िान्दछु र यसै अवसरमा तानलम के न्रलाई तानलम कलेजको रुपमा
नवकास गिण िरुु का नदिमा अिक नमहेित गिे तत्कानलि समादेिक प्रहरी वररष्ि
उपरीक्षक रमेि खरे लको नमहेितलाई पनि सम्झि चाहन्छु ।
आजको यस दीक्षान्त समारोहको अवसरमा िेपाल प्रहरीको जििनक्त उत्पादि तिा
नवकास गिे मेरुदण्ड "रानष्ट्रय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्िाि" महाराजगजं , जनु ियर प्रहरी
अनधकृत निक्षालय, भरतपरु लगायत िेपाल प्रहरीका प्रनिक्षण प्रदायक निकायहरुद्वारा
संचालि हुिे प्रनिक्षण हरुमा प्रयोग हुिे पाि्य सामग्रीहरुको उपलव्धता र तत्काल
पहुचं को सनु िनश्चतता गिण रानष्ट्रय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्िािले e-Resource Portal
संचालि गिण लागेकोले यसै समारोहमा माििीय गहृ मन्त्रीज्यबू ाट यसको िभु ारम्भ हुदछ
ै
। e-Resource यो सभु ारम्भले संस्िागत आनधकारीकता प्राप्त हुिे कुरा माििीय
गहृ मन्त्रीमा निवेदि गिण चाहन्छु ।
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िेपाल प्रहरीले नबगत देनखिै अवलम्वि गरे को Less Paper Office Management
को अवधारणा अिरुु प प्रनिक्षण पद्दनतलाई आधनु िनककरण गिे र प्रनिक्षण
गनतनवनधहरुलाई समय सापेक्ष नवकास गदै त्यस्ता प्रनिक्षण सामाग्री तिा
गनतनवनधहरुलाई Intranet Portal को माध्यमवाट िेपाल प्रहरीका तानलम लाई िप
व्यवनस्ित गदै प्रभावकारी प्रनिक्षण पद्दनतको नवकास गिे उद्देश्य सनहत रानष्ट्रय प्रहरी
प्रनिक्षण प्रनतष्िािले यो e-Resource Portal को सरुु वात गिण लागेको हो । रानष्ट्रय
प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्िाि, जनु ियर प्रहरी अनधकृत निक्षालय भरतपरु र पााँचै क्षेत्रीय
तानलमके न्रहरुको वीचमा यो e-Resource Portal ले अव प्रनिक्षण प्राप्त
सहभागीहरुको तत्काल Sharing र प्रहरी तानलमको समग्र व्यवस्िापिलाई प्रभावकारी
विाउि मद्दत पग्ु िे छ ।
हालको पररप्रेक्षमा "प्रहरी सेवाको मख्ु य पवू ाणधार प्रनिक्षण र प्रनिक्षणको लागी
प्रनवनधको प्रयोग" भन्िे मान्यतालाई आत्मसात गदै रानष्ट्रय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्िािको
प्रयासमा आवद्ध जनु ियर प्रहरी अनधकृत निक्षालय, क्षेत्रीय तानलमके न्रहरु र
नबनिनिकृत प्रनिक्षण प्रदाि गिे प्रहरी प्रनिक्षण संस्िाहरु प्रनत यसै अवसरमा धन्यवाद
नदि चाहन्छु ।
तपाईहरू मध्येकै ३२ जिा प्रहरी सहायक निरीक्षकहरु प्रनिक्षकको रुपमा रानष्ट्रय प्रहरी
प्रनिक्षण प्रणालीमा चयि हुिे कुरा पनि तपाईहरूलाई यसै अवसरमा जािकारी गराउि
चाहान्छु । तानलमको दौरािमा प्राप्त ज्ञाप, सीप र कौिल कायणक्षेत्रमा प्रयोग गिे
नजम्मेवारी अब तपाईहरुलाई छ । माििीय गहृ मन्त्रीज्यक
ू ो समपू नस्िनतमा तपाईले
नलएको िपिले तपाईलाई राज्य र काििू प्रनत समनपणत गरे को छ । हरे क नदि नवहाि,
आर्ूले नलएको यो िपि दोहोर्याउिु भयो भिे तपाईबाट इमान्दारी मिे छै ि । राष्ट्रघात
हुिे छै ि । त्यसैले प्रनिक्षािीहरु हरे क नदि आफ्िो ड्यटू ी िरुु गिणु अनघ यो सपिलाई
दोहोर्याउि आदेि गदणछु ।
राष्ट्रले अगं ालेको स्िािीय तहमै स्व-िासिको अपररनचत र जटील अभ्यासमा तपाईले
गिणपु िे Local Level Policing को अहमियत कस्तो हुिेछ र त्यसमा तपाईको
व्यावसायीक भमू ीकाले कस्तो प्रनतकृया गिेछ भन्िे कुरा भोलीको प्रहरी तयार पादाण
अत्यन्तै महत्वपणू ण हुिेछि् र वनृ त्त नवकासको खडेरी परे को िेपाल प्रहरीको वतणमाि
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अवस्िामा तपाईको वनृ त्त नवकास योजिाको नचन्ता गिण हामी संगििका िेतत्ृ व वगण
बाध्य पनि हुिेछौं ।
िेपाल प्रहरीको माध्यमबाट राष्ट्रको िान्ती, स-ु व्यवस्िा र अमिचयि कायम गिे
महत्वपणू ण तर किीि सेवामा आफ्िा सन्तािहरुलाई उपलव्ध गराउिे सम्पणू ण बवु ाआमाहरुलाई कृतज्ञता ज्ञापि गदणछु ।
प्रनिक्षािीहरु “It’s not the batch that makes an officer, it’s the person
who makes an officer” दजाणको र्ूली प्रहरी अनधकृत बन्दैि, व्यनक्तको गणु र
चररत्रले अनधकृत बन्दछ भन्िे पनु लस World को भिाई याद गिणहु ोला ।
अन्तमा ईश्वरले जस्को हातमा कतणव्यको झण्डा िमाएका छि,् उसलाई झण्डा उिाई
राख्िे६ सामर्थयण पनि प्रदाि गरूि् ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।

