प्रहरी अधिकृत (प्राधिधिक-धि.प्र.अ.) ताधिम २५ औ ं िमूहको दीक्षान्त िम्बोिन
मिमि:-२०७४।०६।०९ गिे ।
१. यस दीक्षान्ि सिारोहिा उपमथिि सम्पर्ू ण अमिमिज्यहू रुिा रामरिय प्रहरी प्रमिक्षर्
प्रमिरठान पररवारको िर्ण बाट हामदणक थवागि गनण पाउँदा िलाई अत्यन्िै गौरवको
अनभु मु ि भएको छ । यस िभु -अविरिा प्रमिरठान पररवार यहाहां रु सम्पर्ू णिा हामदणक
आभार व्यक्त गदणछ ।
२. िानबश्रोि कुनै पमन सगां ठनको िेरुदण्ड हो, यसलाई िजबिु बनाई सगां ठनको
आवश्यकिा, उद्धेश्य र लक्ष उन्िख
ु गराउन िामलिको िहत्वपर्ू ण भमु िका रहने यिािण
सवणमबमििै छ । सिाज ििा सांगठन प्रमिको हाम्रो दामयत्व बोि प्रमिक्षर्कै दौरानिा
मिखाररनु पदणछ । प्रमिक्षर् कायणक्रि आर्ै िा सगां ठनको चनु ौिी सािना गनण आवश्यक
पने सवै मवकल्प ििा उपायको एक िात्र सिािान होईन ििामप उपयक्त
ू एवां सर्ल
प्रमिक्षर्ले एक योग्य जनिमक्त उत्पादनिा उत्ति भमु िका मनवाणह गने कुरािा भने कुनै
दमु विा छै न ।
३. नेपालिा ६३ बर्ण पमहले पल्ु चोकको श्रीिहलबाट िालनी भएको प्रहरी िामलिको
सथां िागि यात्रा मवमभन्न कालखण्ड पार गरे र आजको अवथिािा आई पगु ेको छ ।
व्यावसामयक र जनिमु ख प्रहरीिा रुपान्िरर् हुने नेपाल प्रहरीको उत्कृष्ट अमभलार्ािा यस
रामरिय प्रहरी प्रमिक्षर् प्रमिष्ठानले अग्रर्ी एवां सत्रु िारको भमु िका मनवाणह गदै आईरहेको
कुरा यस अवथिािा पेि गनण सान्दमभणक ठान्दछु । जसको पररर्ाि आज यी यवु कहरुलाई
आवश्यक पने थिररय प्रामवमिक िामलि मदन सर्ल भएका छौं ।
४. नेपाल प्रहरी जनिाको सेवक, नेपाल प्रहरीका पमन सेवक यानेकी सेवकको पमन सेवक
वन्ने सनु ौलो अविरप्रमि गौरव िहससु गदै सेवा प्रवेि गनणभु एका डाक्टर सावहरुले

आफ्नो उच्च मिक्षा प्रामि पश्चाि व्यवसामयक सीप ििा क्षििाको अमभवमृ िका लागी यो
प्रमिक्षर् ब्यबसामयक मजवनको कोसेढूांगा सामवि भएको कुरािा रामरिय प्रमिक्षर्
प्रमिष्ठान पररवार मवश्वास राख्दछ ।
५. उिेश्य िल
ु क जीवनको खोजीिा महडां ेका मिमक्षि यी यवु ाहरू प्रामवमिक प्रहरी सेवािा
आवद्ध भए पश्चाि हामिले उनीहरुलाई यस प्रमिष्ठानिा प्रवेि गराएपश्चाि कररब ५
िमहनाको अत्यन्िै गमिमिल अवमि भर हामिले प्रत्येक यवु ालाई कुिल सेवक ििा
व्यावसामयक प्रहरी बन्ने र वनाउने सघन प्रकृयािा सहभागी गरायौं र आज त्यही यवु ा
सिहु मजम्िेवारी बोि, सेवािल
ु क व्यावसामयक सािर्थयण र जवार्देहीिाको काननू ी र
नैमिक िाहस वोके र सघां ीय राज्यको नयाां अभ्यास अन्िरगि सािै प्रदेििा पर्ु ण ियारीका
साि यस प्रमिष्ठानको ढोकाबाट बामहररने क्रििा छ ।
६. प्रामवमिक प्रहरी अमिकृिहरुले भखणरै पदको सपि मलएका छन् । हामि सम्पर्ू ण सगां ठनका
अग्रज र अमबभावकहरुको गररिापर्ू ण रोहवरिा मलएको यो सपिले हाम्रा दीमक्षि प्रहरी
अमिकृिहरु सेवा पयणन्ि िन बचन र किणले मनसांकोच आफ्नो मजम्िेवारीको पालना गनण
उत्प्रेररि भएका छन् । र आफ्नो किणव्य प्रमि जवार्देही बन्न अनवु मन्िि भएका छन् भन्ने
कुरािा रामरिय प्रहरी प्रमिक्षर् प्रमिरठान पर्ू ण रुपले मवश्वथि छ ।
७. कमठन र जोमखि यक्त
ु सेवािा िमहलाहरुको आकर्णर् बमढरहेको यो परीप्रेक्ष्यिा
प्रमिक्षािी िमहला प्रहरी अमिकृिहरुले िामलिको दौरान देखाएको लगन, क्षििा र
प्रमिवद्धिाको रामरिय प्रहरी प्रमिक्षर् प्रमिष्ठान सह्राना गदणछ ।
८. रामरिय प्रहरी प्रमिक्षर् प्रमिरठानले प्रमिक्षािीहरुलाई काि प्रमिको लगन र मवश्वासले
सजृ ना गने िाकिको बारे िा बोि गराएको छ र मबमबि चनु ौिीको सम्िख
ु िा पमन
व्यवसामयकिा पर्ू ण सौम्य ियाणदा कायि राख्न मसकाएको छ । मजउ िन र ियाणदाको
सांरक्षर् गने प्रहरीको आिारभिू मजम्िेवारी प्रमिको सांवेदनमिलिा र व्यवसामयक क्षििा
समहिको दृढिाको मनिाणर् हामिले गराएका छौ ।

९. प्रमिक्षर्लाई प्रभावकारी ििा सर्ल बनाउन, प्रत्यक्ष ििा अप्रत्यक्ष रुपिा सहयोग
गनणहु ुने नेपाल प्रहरी अथिपाल, लगायिका अन्य प्रमिक्षर् प्रदायक सांथिाहरु एवि
प्रमिक्षर्िा सांलग्न सम्पर्ू ण प्रमिक्षकज्यहू रुिा हामदणक आभार व्यक्त गनण चाहन्छु र प्रहरी
सेवािा आफ्ना सन्िमिहरुलाई सिमपणि गनणु हुने सिथि अमभभावकज्यहू रुिा सिेि सादर
िन्यवाद ििा हामदणक आभार प्रकट गदै िपाईहरुको आमिवाणद र प्रेरर्ाले सन्िमिहरुले
आफ्नो सक
ु िण द्वारा सेवक वनी सबैलाई प्रेररि गनण सकुन भन्ने सभु ेच्छा व्यक्त गदणछु ।
१०. अत्यन्िै चनु ौमिपर्ू ण विणिान अवथिािा िामलिबाट मदमक्षि हुन लाग्नु भएका
अमिकृिहरुले आफ्नो कायणक्षेत्रिा यस िामलिबाट आजणन गरे को ज्ञान, मसप र
कौिलहरुको सही र उमचि उपयोग गरी व्यवसामयक सर्लिा हामसल गनणु हुनेछ भन्ने
मवश्वासका साि सर्ल कायण क्षेत्रको िभु कािना मदन चाहन्छु ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।

