६२ औ ं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोदित
"प्रहरी दिवश रदिङ्ग कप भदिबि प्रदतयोदगता" काययक्रमको सम्बोधि
मिमि:- २०७४।०६।२६ गिे ।
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६२ औ ं प्रहरी दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी के न्द्रीय खेलकुि सदमदिद्वारा
आयोदिि प्रहरी दिवश रदनगं कप भदलबल प्रदियोदगिाको समापन काययक्रममा
आफ्नो ब्यस्ि काययिादलकाका बाबििु पदन हाम्रो आमन्द्रणलाई स्वीकार गरी
प्रमख
ु आदिथ्यिा ग्रहण गरर फाईनल खेलको शभु ारम्भ, परुु स्कार, प्रमाणपर
दबिरण िथा दनिेशन सम्बोधनका लादग प्रमख
ु अदिदथज्यमू ा नेपाल प्रहरी खेलकुि
सदमदिको सिस्य सदिव िथा यस प्रदिष्ठानको काययकारी दनिेशकको हैदसयिमा
हादियक आभार व्यक्त गनय िाहन्द्छु । साथै यस समापन काययक्रममा हाम्रो
आमन्द्रणलाई दस्वकार गरर पाल्नु हुने सम्पणू य अदिदथज्यहू रु लगायि उपदस्थि
सवैमा धन्द्यवाि ब्यक्त गनय िाहन्द्छु ।
प्रहरी दिवशको अवसरमा गि आदिन २२ गिे िेखी सि
ं ालन भएको यस भदलवल
प्रदियोदगिाको आि फाईनल खेलसम्म पग्ु िा सहभागी खेलाडीहरुले िेखाउनु
भएको अनश
ु ासन िथा खेल भावनाका लागी हािीक धन्द्यवाि दिन िाहन्द्छु ।
साथै यस खेललाई अनश
ु ादसि र व्यबदस्थि रुपमा सम्पन्द्न गराउन अथक दमहनेि
गनयु हुने दनणाययकज्यहू रु, लगायि खेकुि संिालन उप- सदमदिका संयोिक प्रहरी
नायव महादनरीक्षकज्यू लगायि उहाका सहयोदग सिस्स यहरुमा समेि हािीक आभार
ब्यक्त गनय िाहन्द्छु ।
यो प्रदियोदगिा दबगिको भन्द्िा दबदशष्ट पदहिान बोके को ब्यहोरा प्रमख
ु अदिदथज्यू
लगायि सवैमा िानकारी गराउन िाहन्द्छु ।
अदिल्ला बर्यहरुमा क्षेरीय प्रहरी दिमहरुका दबि प्रदिस्पधाय हुिै आएकोमा यस
पिक मल
ु क
ु को नयााँ रािनैदिक पररबेशले दनधायरण गरे को ढााँिामा प्रिेश प्रहरीको
दिमहरुले प्रदिस्पधाय गिैछनस । यस अथयमा यसले नेपालको खेलकुि पदन प्रिेश
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(State) को संरिनामा गईरहेको सन्द्िश
े पदन प्रवादहि गरे को छ । सम्भवि यो
प्रदियोदगिा प्रिेश संरिनामा गएपदछ नेपाल प्रहरीले गरे को राज्यकै पदहलो
प्रदियोदगिा हो ।
खेलकुिलाई प्रहरी कमयिारीहरुको एउिा अदनवायय दिनियाय कै रुपमा दलईन्द्छ ।
यसले हामीलाई शारीररक रुपमा स्वस्थ र मानदसक रुपमा सबल राख्न मद्दि गियछ।
खेलकुिको दिगो दवकाशका लादग के वल स्याबासी र प्रशसं ाका शब्िहरु मार
पयायप्त हुिाँ नै न, खेलाडीहरुको दिवन दनवायह र मानवीय आवश्यक्तापररपदु ियका लादग
खेलकुिलाई व्यावसादयकिा िफय डोर्याउन पदन त्यदिकै िरुरी छ ।
नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरु खेलाडी मार नभई संगठनका Brand Ambassador
पदन हुन, हाम्रा आिका प्रदिभावान खेलाडीहरुले समयमै सदह सरं क्षण र
दिवनयापन गने माध्यम पाएनन भने अदभभावकहरुले भोदलका दिनमा आफ्ना
सन्द्िानहरू लाई पनु : खेलमा आफ्नो भदवष्य िेख्न िफय प्रोत्सादहि गने छै नन गनय
भन्द्ने िफय पदन हादमले समयमै सोच्न िरुरी छ ।
अन्द्िमा, पनु एकपिक प्रमख
ु अदिथीज्यू लगायि अदिदथज्यहू रुमा उपदस्थदिका
लागी हािीक आभार ब्यक्त गिै दवियी खेलाडीहरुलाई पनु : बधाई दिन िाहन्द्छु
। साथै हाम्रो अगादड आइरहेको महान िाड दिपावली,छठ िथा नेपाल सम्वि को
अवसरमा सम्पणू य खेलाडी िथा प्रदशक्षकवगयलाई शभु कामना दिाँिै दबिा दलन
िाहन्द्छु ।
धन्यवाद, जय नेपाल !!!

