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  तासिम बिेसि 
प्रसिक्षण गसतसिसि

अपराि अनुिन्िान तासिम िम्पन्न 

मिमि २०७५/०५/१९ गिे अपराध अनसुन्धान (प्र.ह./ 

प्र.ज.) िामिि दस ौँ सिहूको उद  घाटन यस मिक्षाियका 

सिादिेक प्रहरी उपरीक्षक राजकुिार बैदवारज्यबूाट  

सम्पन्न भयो । िहानगरीय प्रहरी कायाािय अन्िगािका 

कायााियहरूिा कायारि १ जना प्रहरी हवल्दार र २९ जना 

प्रहरी जवान सहभागी यस िामिििा ५ जना िमहिा र २५ 

जना परुुष मिए । 

 

 

 

२६ कायामदन भएको यस िामिििा अपराध अनसुन्धान 

सम्बन्धी मवमभन्न मवधािा सैद्धामन्िक ििा व्यवहाररक 

अध्ययन अध्यापन गराइएको मियो । मिमि २०७५/०६/२१ 

गिे िहानगरीय प्रहरी कायााियका प्रहरी उपरीक्षक रमवन्र 

के.सी.ज्यकूो प्रिखु आमिथ्यिा सिापन भएको मियो । 

प्रिखु अमिमिज्यदू्वारा अझ बढी व्यावसामयकिा प्रदिान गना 

मनदमेिि यस िामििका सहभागीहरूिध्य े२६ जना “क”  र 

४ जना “ख” श्रेणीिा उत्तीणा भई सफििापवूाक िामिि 

सम्पन्न गरेका मिए ।  

 

सिड सनयन्रण तासिम िम्पन्न 

मभड मनयन्रण (ज.ुप्र.अ./ प्र.ह./ प्र.ज.) िामिि एघार ौँ सिहू 

मिमि २०७५/०६/०७ गिे यस मिक्षाियका सिादिेक 

प्रहरी उपरीक्षक राजकुिार बैदवारज्यबूाट उद  घाटन सम्पन्न 

भयो । ८ जना ज.ुप्र.अ., ८ जना प्र.ह, ३४ जना प्र.ज. गरी 

५० जना सहभागीहरूिध्ये ८ जना िमहिा र ४२ जना परुुष 

प्रहरी किाचारी मिए । १८ कायामदनको यस िामिििा मभड 

मनयन्रणसम्बन्धी मवमभन्न सैद्धामन्िक ििा व्यवहाररक 
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 िहानगरीय प्रहरी मिक्षािय, िहाराजगञ्जद्वारा प्रकामिि                                                

अपराध अनसुन्धान तथा ननयन्रण (प्र.ह./ प्र.ज.) 

तानिम दस ौँ समहू उद ्घाटन गनुु ह ौँद ैसमादशेकज्य ू

निड ननयन्रणको अभ्यास गद ैप्रनशक्षाथीहरू 

हर प्रहर, गाउौँ र नगरी ! 

 टोि टोििा नेपाि प्रहरी !! 



चौडा छाती उच्च सिर िगरमाथा िरी ! 

 कततव्यको अको नाम हो, नेपाि प्रहरी !! 

पक्षहरूको बारेिा अध्ययन अध्यापन गराइएको मियो भने 

िामििका प्रमिक्षािीहरूद्वारा प्रदमिाि डेिो िहानगरीय 

प्रहरी कायााियअन्िगािका पररसरहरू र विृका प्रिखु ििा 

अपरेसन किाण्डरहरूबाट अविोकन गराइएको मियो । 

िामिििा सहभागी प्रमिक्षािीहरूिध्ये ४६ जना “क” र ४ 

जना “ख” श्रेणीिा उत्तीणा भएको यस िामििको सिापन 

मिक्षाियको सिादिेकज्यकूो प्रिखु आमिथ्यिा सम्पन्न 

भएको मियो ।
 

असतररक्त सियाकिाप 

प्रसिक्षाथी िमादेिक खाना कायतिम 

 

 

यस िहानगरीय प्रहरी मिक्षाियिा सञ्चािन हुने मवमभन्न 

िामििका प्रमिक्षािीहरूसौँग हरेक आइिबार यस 

मिक्षाियका सिादेिक राजकुिार बैदवारज्य ू ििा 

मस.प्र.अ.हरू समहि प्रमिक्षािीहरूसौँग खाना खाने कायाक्रि 

सञ्चािन गररयो । उक्त कायाक्रििे प्रमिक्षािीहरूिा भाितृ्व 

र अपनत्वभाव भडाउनकुा सािै िामििप्रमि सकारात्िक 

धारणा मसजाना गरेको पाइएको छ । 
 

प्रसिक्षक FITNESS DAY कायतिम  

प्रमिक्षण केन्रिा प्रमिक्षािीहरू िार नभई प्रमिक्षक पमन 

प्रत्येक मक्रयाकिापिा उत्कृष्ट ििा िारीररक रुपिा िन्दरुुस्ि 

हुन पछा भन्न े उद्दशे् यिे हरेक बधुबार प्रमिक्षक प्रमिक्षािी 

खिेकुद कायाक्रि सञ्चािन गने गररएको छ । यस 

मकमसिको कायाक्रििे प्रमिक्षक ििा प्रमिक्षािीबीचको दरूी 

घटाई िामििप्रमि रुमच बढाउने मवश् वास मिइएको छ  । 
 

 

 

प्रसिक्षाथीहरूको अध्ययन भ्रमण 

अपराध अनसुन्धान िामिििा िामििरि प्रमिक्षािीहरूिाई 

िप व्यावहाररक ििा व्यवसामयक बनाउने उदशे् यिे 

 

 

 

प्रनशक्षाथीसौँग खाना खान ुह ौँद ैसमादशेक 

केन्रीय कारागारको भ्रमणको क्रममा निनिङ गनुु ह ौँद ै

कारागार प्रमखु 



िेिा असन कततव्यिाई राखी सिरमासथ ! 

 िमाजिाई िुरक्षा सदने प्रहरी हाम्रो िाथी !! 

प्रमिक्षणकै क्रििा केन्रीय प्रहरी मवमधमवज्ञान प्रयोगिािा 

सािाखसुी, Teaching Hospital, केन्रीय कारागार 

िगायि िहानगरीय प्रहरी कायाािय अन्िगाि रहकेा मवमभन्न 

पररसर ििा वतृ्तहरूिा रहकेा महरासि कक्षको अविोकन 

भ्रिण गराइएको मियो । 

 

प्रसिक्षाथीको जन्मसदन मनाइएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिक्षाियिा कायारि सम्पणूा प्रहरी किाचारीहरूबीच 

आत्िीयिा, भाितृ्वभाव र अपनत्व बढाई यस मिक्षाियिा 

कायारि प्रहरी किाचारीबीच िरैीपणूा वािावरण बनाउन 

मिक्षाियिा कायारि किाचारीहरूको जन्िमदन आयोजना 

गरी िनाउन सरुु गररएको छ । यस कायाक्रिअन्िगाि 

मिक्षाियिा सञ्चामिि अपराध अनसुन्धान (प्र.ह./ प्र.ज.) 

िामिि दस ौँ सिहूका प्रमिक्षािी प्रहरी जवान मदपक 

सनुारको २०७५/०५/२९ गिे परेको जन्िमदन िनाउौँदै 

मिक्षाियका सिादिेकज्यूिे िभुकािना प्रदान गनुा भएको 

मियो । 
 

िृक्षारोपण कायतिम 

यस मिक्षाियिा कायारि सम्पणूा प्रहरी किाचारीहरू सििे 

यही सिदुायि ैबसोबास गने भएकोिे सािदुामयक दामयत्व 

परूा गनुापने नैमिक मजम्िवेारीअन्िरगि वािावरण जोगाउने 

उद्दशे् यिे िहानगरीय सिस्त्र प्रहरी गण, केन्रीय कुकुर िामिि 

स्कुि, रानीवन िगायिका स्िानिा यस मिक्षाियका 

सिादिेक राजकुिार बैदवारको नेितृ्विा वकृ्षारोपण 

कायाक्रि सम्पन्न गररयो ।  

 

मुिुकी अपराि िंसहता, फौजदारी कायतसिसि 

िंसहता, फौजदारी किरू (िजायँ सनिातरण तथा 

कायतसिसि) ऐन, २०७४ तासिम िम्पन्न 

ििुकुी अपराध संमहिा, फ जदारी कायामवमध संमहिा, 

फ जदारी कसरू (सजायौँ मनधाारण ििा कायामवमध) ऐन, 

२०७४ (ज.ुप्र.अ./ प्रह/ प्र.ज.) िामिि दोस्रो सिहूको मिमि 

२०७५।०७।११ गिे यस मिक्षाियका सिादिेक प्रहरी 

उपरीक्षक राजकुिार बैदवारज्यूबाट उद  घाटन सम्पन्न भयो । 

िहानगरीय प्रहरी कायाािय िािहि कायारि ३ जना प्रहरी 

नायव मनरीक्षक, १० जना प्रहरी सहायक मनरीक्षक र १७ 

जना प्रहरी जवानहरूिध्ये २ जना िमहिा र २८ जना परुुष 

प्रहरी किाचारी सहभागी यस िामिििा आठ कायामदनसम्ि 

प्रमिक्षण प्रदान गरी मिमि २०७५।०७।१९ गिे मिक्षाियका 

सह-सिादेिक प्रहरी नायव उपरीक्षक सयूा बहादरु 

खड काज्यबूाट सिापन गररएको मियो । 

 



नागररक हुन ्अिि समर, हाम्रो अको समर छैन, हामी समिे िासन्त हुन्छ, कायम हुन्छ अमन चयन । 

                                                         

मसहिा तथा बािबासिकािँग िम्बसन्ित 

अपराि अनुिन्िान तासिम उद् घािन 

  

िमहिा ििा बािबामिकासौँग सम्बमन्धि अपराध 

अनसुन्धान (ज.ुप्र.अ.) िामिि िेस्रो सिहूको मिमि 

२०७५/०७/०७ गिे यस  मिक्षाियका सह-सिादिेक प्रहरी 

नायव उपरीक्षक सयूा बहादरु खड काज्यबूाट उद  घाटन 

सम्पन्न भयो । यस िामिििा िहानगरीय प्रहरी कायाािय 

अन्िगाि कायारि ३ जना प्रहरी नायव मनरीक्षक र २७ जना 

प्रहरी सहायक मनरीक्षकहरूिध्ये ४ जना िमहिा र २६ जना 

परुुष प्रहरी किाचारी सहभागी छन  ।  
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