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1. ऩरयचम 

नवितभ ्प्रविलध य प्रणारीराई प्रमोग गयी अऩयाध अनसुन्त्धानराई ऩरयणाभभखुी फनाउने य अऩयाध 
अनसुन्त्धानभा नेऩार प्रहयीको ऺभता अलबिवृि गने प्रमास स्िरुऩ नेऩार प्रहयीरे प्रमोगभा ल्माएको 
“ऩोलरग्राप प्रणारी” को सञ्चारन, लनमभन य व्मिस्थाऩन गने प्रमोजनाथा पौजदायी न्त्मामको हक य 
गोऩनीमताको हक (Right to Privacy) को सम्भान गदै प्रहयी लनमभािरी, २०४९ को लनमभ १६१ 
(क-ग) को अलधनभा यही प्रहयी प्रधान कामाराम, प्रहयी भहालनयीऺकफाट मो लनदेशिका जायी 
गरयएको छ ।  

2. लनदेशिकाको नाभ य राग ुलभलत 

मस लनदेशिकाको नाभ “ नऩेार प्रहयी ऩोलरग्राप लनदेशिका, 2070” (Nepal Police Polygraph 

Directives, 2014) यहनेछ । मो लनदेशिका लभलत २०७०।१०।२२ गतेफाट राग ुहनुेछ ।  

3. ऩरयबाषा 

विषम िा प्रिॊगरे अको अथा नरागेभा मस लनदेशिकाभा  

क) “लनदेशिका” बन्नारे ऩोलरग्राप लनदेशिका, २०७० राई फझुाउॉछ,  

ख) “विबाग” बन्नारे अऩयाध अनसुन्त्धान विबागराई फझुाउॉछ,  

ग) “िाखा” बन्नारे प्रहयी प्रधान कामाारम, अऩयाध अनसुन्त्धान विबाग भातहत यहेको केशन्त्िम 
ऩोलरग्राप िाखाराई फझुाउॉछ, 

घ) “ऩरयऺक” बन्नारे लनदेिन नॊ. ४ अनसुाय अलधकाय प्राप्त ऩोलरग्राप ऩरयऺकराई फझुाउॉछ ।  

 

4. ऩोलरग्राप ऩरयऺण गने अलधकाय  

भान्त्मता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट कशम्तभा ४०० घण्टाको आधायबतु ऩोलरग्राप तारीभ ऩयुा 
गयेका तथा ऩोलरग्राप िाखारे लरशखत अनभुती प्रदान गयेका ऩोलरग्राप ऩरयऺक (Polygraph 

Examiner) राई भार नेऩार प्रहयीभा ऩोलरग्राप ऩरयऺण गने अलधकाय हनुेछ । िाखाको 
अनभुती प्रत्मेक फषा नविकयण गनुाऩनेछ। अनालधकृत कभाचायी िा िाखाको अनभुती नलरई िा 
नविकयण नगयी ऩोलरग्राप ऩरयऺण गने कभाचायीराई विबागीम कायिाही गना सवकनेछ ।  
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तय आिश्मकता अनसुाय गणु लनमन्त्रक (Quality Controller) को रुऩभा कुनै वििेषऻको सेिा 
लरनराई मस प्रािधानरे फाधा ऩमुााउने छैन ।  

5. गणु लनमन्त्रक  

नेऩार प्रहयीभा हनुे ऩोलरग्राप ऩरयऺणको गणुस्तय लनमन्त्रणको रालग लफबागफाट गणु लनमन्त्रक 
(Quality Controller) तोवकनेछ ।  

6. ऩोलरग्रापको प्रमोग  
नेऩार प्रहयीभा ऩोलरग्रापराई लनम्न ऺेरभा प्रमोग गना सवकनेछ ।  

क) अऩयाध अनसुन्त्धान् नेऩार प्रहयीका कुनै इकाईरे अनसुन्त्धान गरययहेको कुनै ऩलन अऩयाध िा 
अन्त्म लनकामफाट अनयुोध बई विबागफाट स्िीकृत प्राप्त अऩयाधका सम्फन्त्धभा अलबमिु, साऺी 
िा अन्त्म कुनै व्मशि उऩय ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना सवकनेछ ।  

ख) आन्त्तरयक कायिाही तथा अनसुन्त्धान् कुनै प्रहयी कभाचायी उऩय बैयहेको विबागीम अनसुन्त्धानभा 
सम्फशन्त्धत इकाईरे अनयुोध गयेको अिस्थाभा िा कभाचायी स्िॊमभरे ऩोलरग्राप ऩरयऺण 
गयाईऩाउॉ बलन लनिेदन गरय विबागफाट स्िीकृत बएको अिस्थाभा कुनै ऩलन प्रहयी कभाचायी उऩय 
ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना सवकनेछ ।  

ग) अन्त्तयइकाई सरुिा तथा शजम्भेिायी प्रदान् नऩेार प्रहयीका सम्िेदनशिर इकाईहरुभा प्रहयी 
कभाचायी सरुिा िा अह्रन-खटन गदाा िा कुनै कभाचायीराई कुनै खास शजम्भेिायी प्रदान गदाा 
तोवकएको भाऩदण्ड ऩरयऺण गने प्रमोजनको रालग ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना सवकनेछ ।  

घ) बनाा छनौट् नऩेार प्रहयीको तोवकएको कुनै ऩदभा कभाचायी स्थामी, अस्थामी िा कयायभा बनाा 
छनौट गदाा तोवकएको भाऩदण्ड ऩरयऺण गने प्रमोजनको रालग ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना 
सवकनेछ।  

 

7. ऩोलरग्राप ऩरयऺण कामाविलध 

ऩोलरग्राप ऩरयऺणभा देहामको कामाविलध अऩनाउन ुऩनेछ ।  

७.१ स्िीकृती तथा सभन्त्िम 
क) हार ऩरयऺक खवटएका प्रहयी इकाईहरु (अऩयाध अनसुन्त्धान विबाग, केशन्त्िम अनसुन्त्धान ब्मूयो, 

वििेष ब्मूयो, भहानगयीम प्रहयी आमिुको कामाारम तथा रागऔुषध लनमन्त्रण ब्मूयो) भा जघन्त्म 
अऩयाध (व्मशि हत्मा, ज.ज.क., अऩहयण तथा िरयय फन्त्धक, हातहलतमाय सवहतको डकैती, 
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भान िेचविखन, रागऔुषध, तथा सॊगठठत अऩयाध आठद) को अनसुन्त्धानभा सोही कामाारम 
प्रभखुको स्िीकृतीभा य अन्त्म अऩयाधहरुको सम्फन्त्धभा विबाग प्रभखुको स्िीकृतीभा नेऩार 
प्रहयीका कुनै ऩलन ऩरयऺकरे ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना सक्नेछन ्।  

ख) उल्रेशखत “क” का इकाईहरु फाहेक अन्त्म कुनै प्रहयी इकाईहरुफाट बएको अऩयाध 
अनसुन्त्धानको लसरलसराभा ऩोलरग्राप ऩरयऺण गनुा ऩयेभा लफबागभा यहेको िाखा भापा त सभन्त्िम 
हनुेछ।  

ग) कुनै ऩलन ऩरयऺकरे नेऩार प्रहयीको कुनै ऩलन इकाई िा स्थानभा ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना 
सक्नेछ। तय आपू खवटएको इकाई फाहेक अन्त्मर गई ऩोलरग्राप ऩरयऺण गदाा िाखाराई 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

घ) लनदेिन ६(क), ६(ख) य ६(ग) को हकभा िाखा भापा त सभन्त्िम हनुेछ ।  

ङ) नेऩार प्रहयी फाहेक कुनै फाह्य सयकायी िा नीशज लनकामहरुफाट ऩोलरग्राप ऩयीऺण गना सवकने 
कुनै अिस्थाभा ऩोलरग्राप ऩयीऺण गरयठदन अनयुोध बईआएभा विबाग प्रभखुको लसपायीिभा 
प्रहयी भहालनयीऺकफाट स्िीकृती प्रदान बएको अिस्थाभा ऩोलरग्राप ऩयीऺण गना सवकनेछ ।  

 

७.२ व्मशिको स्िीकृती  

क) कुनै ऩलन व्मशिराई ऩोलरग्राप ऩरयऺण गनुाऩूिा अनसूुची १ फभोशजभको ढाॉचाभा लनजको लरशखत 
स्िीकृती लरईने छ । लरशखत स्िीकृती नबई कोवह कसै उऩय ऩोलरग्राप ऩरयऺण गरयने छैन ।  

ख) लरशखत स्िीकृती दस्तािेज ऩरयऺक खवटएको इकाईभा लनदेिन ७.७(घ) फभोशजभ सयुशऺत 
यहनेछ ।   

 

७.३ ऩयाभिा गने तथा सूचना उऩरब्ध गयाउने 

क) कुनै ऩलन ऩोलरग्राप ऩरयऺण गनुा ऩिुा ऩरयऺकरे सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखु, अनसुन्त्धान अलधकृत 
िा अन्त्म शजम्भेिाय प्रहयी अलधकृतसॉग ऩयाभिा गनासक्नेछ ।  

ख) कुनै ऩलन ऩोलरग्राप ऩरयऺण गनुा ऩूिा सो सॉग सम्फशन्त्धत लभलसर, केि पाईर, सूचना, प्रभाण िा 
बौलतक सफूद बएभा त्मसको जानकायी सम्फशन्त्धत अनसुन्त्धान अलधकृत िा प्रहयी अलधकायीरे 
ऩोलरग्राप ऩरयऺकराई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ ।  

ग) ऩरयऺकफाट भाग बएको ऩोलरग्राप ऩरयऺण गना आिश्मक ऩने थऩ सूचना सम्फशन्त्धत अनसुन्त्धान 
अलधकृत िा प्रहयी अलधकायीरे उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ ।  
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७.४ विलधको प्रमोग  

क) ऩरयऺकरे कुनै ऩलन ऩोलरग्राप ऩरयऺण गदाा Standardized Polygraph Method को प्रमोग 
गनुाऩनेछ ।  

ख) विलधको प्रमोग, ऩरयऺण पभेट, कटस्कोय आठदको विषमभा लनदेशिकाको अलधनभा यवह 
िाखाफाट सभम सभमभा पेयफदर िा अन्त्म कुनै लनदेिन हनु सक्नेछ ।  

ग) लनदेिन लनदेिन ६(क), ६(ख) य ६(ग) को हकभा ऩरयऺण गरयने सभम, विलध, प्रश्नहरु, 
कटस्कोय, आठदका विषमभा िाखाफाट तम बएअनसुाय हनुेछ ।  

 

७.५ गणु लनमन्त्रकको सल्राह लरने य ऩेि गने 

क) कुनै ऩलन ऩरयऺण गनुा ऩूिा ऩरयऺकरे िाखाफाट तोवकएको गणु लनमन्त्रण (Quality Controller) 
सॉग सल्राह लरन ुऩनेछ ।  

ख) प्रत्मेक ऩरयऺण ऩश्चात ऩरयऺकरे िाखाफाट प्रलतिेदन ऩेि गनुा अगालड तोवकएको गणु 
लनमन्त्रणफाट गणुस्तय ऩरयऺण गयाउन ुऩनेछ ।  

 

७.६ प्रलतिेदन  

क) ऩरयऺकरे ऩरयऺण गयेको कुनै ऩलन ऩोलरग्राप ऩरयऺणभा िाखारे तोकेको पभेटभा प्रलतिेदन 
तमाय गनुाऩनेछ ।  

ख) ऩरयऺकरे ६(क) फभोशजभ गयेको ऩरयऺणको प्रलतिेदनको एक प्रलत अनसुन्त्धान अलधकृत िा 
सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखु िा लभलसर कुनै एकभा ऩेि/सभािेि गनुाऩनेछ ।  

ग) लनदेिन ६(क), ६(ख) य ६(ग) फभोशजभ गरयएको ऩरयऺणको प्रलतिेदन िाखाफाट तोवकएको  
व्मशि िा इकाईभा फझुाउनऩुनेछ ।  

घ) सफै प्रलतिेदनको लडशजटर प्रलत सम्फशन्त्धत ऩरयऺक खवटएको इकाईभा लनदेिन ७.७(घ) 
फभोशजभ सयुशऺत याख्नऩुनेछ ।  

ङ) ऩरयऺक तथा प्रलतिेदन प्राप्त गने व्मशि िा इकाईरे प्रलतिेदनको गोऩनीमता याख्नऩुनेछ ।  
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७.७ ऩरयऺण तथमाॊक सॊयऺण (Test Data Protection)  

क) प्रत्मेक ऩरयऺकरे आफ्नो ऩरयऺणको दताा वकताफ (Log Book)  खडा गरय याख्न ुऩनेछ ।  

ख) प्रत्मेक ऩरयऺकरे भालसक रुऩभा ऩोलरग्राप िाखाभा यहेको नेऩार प्रहयीको केशन्त्िम ऩोलरग्राप 
दताा वकताफ (Polygraph Central Log Book) भा आफ्नो ऩरयऺणको अलनिामा दताा गयाउनऩुनेछ।  

ग) ऩरयऺकको दताा वकताफ तथा केशन्त्िम ऩोलरग्राप दताा वकताफ गोप्म यहनेछ ।  

घ) ऩरयऺकरे सञ्चारन गने सम्ऩूणा ऩरयऺणको ऩरयऺण तथमाॊक (Recording, Charts, Personal 

information, result, consent & Release record, result report) कशम्तभा भवहनाको १ ऩटक 
hard drive भा achive गरय सम्फशन्त्धत खवटएको ऩोलरग्राप िाखाभा कशम्तभा १० फषा 
याख्नऩुनेछ। 

ङ) आपुरे सञ्चारन गयेको ऩोलरग्राप ऩरयऺणको ऩरयऺण तथमाॊक सयुशऺत याख्न ु ऩरयऺकको 
शजम्भेिायी हनुेछ ।  

च) ऩरयऺण तथमाॊक, प्रलतिेदन, दताा वकताफ िा ऩोलरग्रापका अन्त्म दस्तािेजभा ऩरयऺक तथा 
िाखाफाट तोवकएको अलधकृतको फाहेक अन्त्म व्मशिको ऩहुॉच िा लनमन्त्रण हनुे छैन । कोवह 
प्रहयी कभाचायीरे ऩरयऺण तथमाॊक िा प्रलतिेदन अनालधकृत रुऩभा प्राप्त िा दरुुऩमोग गयेभा प्रहयी 
लनमभािरी फभोशजभ विबागीम कायिाही हनुेछ । मो तथमाॊकराई सयकायी दस्तािेजको रुऩभा 
लरईनेछ ।  

 

७.८ ऩोलरग्राप साभाग्रीको सॊयऺण  

क) ऩोलरग्राप िाखारे नेऩार प्रहयीका ऩोलरग्राप साभाग्री (ल्माऩटऩ, ऩोलरग्राप सेन्त्सयहरु, केलभकर 
आठद) हरुराई ऩरयऺकको शजम्भाभा वितयण गनेछ।  

ख) ऩरयऺकको शजम्भाभा यहेका ऩोलरग्राप साभाग्रीहरुको सॊयऺण गनुा ऩरयऺकको कताव्म हनुेछ ।  
ग) आफ्नो शजम्भाभा यहेका ऩोलरग्राप साभाग्री अलधकाय प्राप्त अको ऩरयऺकराई फाहेक अन्त्मराई 

ठदनहुदैुन।  
घ) आफ्नो शजम्भा यहेका ऩोलरग्राप साभाग्रीहरु लफलग्रएभा, काभ नराग्ने बएभा िा टुटपुट बएभा सो  

को जानकायी तरुुन्त्त ऩोलरग्राप िाखाराई गयाउनऩुनेछ ।  
ङ) आफ्नो शजम्भाभा यहेका ऩोलरग्राप साभाग्रीहरु लफलग्रएभा, काभ नराग्ने बएभा िा टुटपुट बएभा 

सो को भनालसि कायण लरशखत रुऩभा ऩोलरग्राप िाखाभा ऩेि गनुाऩनेछ । सो उऩय आिश्मक 
छानविन गयी ऩोलरग्राप िाखारे आिश्मक लनमाणाथा विबागभा ऩेि गने छ । ऩरयऺकको 
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व्मशिगत राऩयफाही, अिस्था आठदको आधायभा  ऩोलरग्राप साभाग्रीहरु लफलग्रएभा, काभ नराग्ने 
बएभा िा टुटपुट बएको प्रभाशणत बएभा विबागफाट आिश्मक लनणाम गरयनेछ ।  

 

8. ऩरयऺक सम्फन्त्धी थऩ व्मिस्था  

क) ऩोलरग्राप ऩरयऺकहरु साभान्त्मत् सादा बि ऩोिाकभा यहनेछन ्।  

ख) नेऩार प्रहयीभा कामायत प्रहयी अलधकृतहरुराई ऩोलरग्राप सम्फन्त्धी आधायबतु तथा उनन्त्त तारीभ 
प्रदान गरयनेछ ।  

ग) आधायबतू तारीभ प्राप्त गरय ऩोलरग्रापभा कामायत प्रहयी अलधकृतहरुराई भार मसको उनन्त्त 
तारीभ, ऩोलरग्राप सम्फन्त्धी सेलभनाय, भ्रभण आठदभा सभािेि गयाईने छ ।  

घ) अन्त्तयाविम भाऩदण्ड य भान्त्मता अनरुुऩ ऩरयऺकहरुरे लरनऩुने उन्नत तारीभ तथा उच्च शिऺा य 
सेलभनाय आठदभा गनुाऩने सहबालगताको मथोशचत व्मिस्था नेऩार प्रहयीरे गनेछ ।  

ङ) अन्त्तययाविम भाऩदण्ड य भान्त्मता अनरुुऩको व्मिसामीक सस्थाको सदस्मताको रालग फावषाक 
रुऩभा लतनुाऩने सदस्मता िु् ल्कफाऩतको यकभ नेऩार प्रहयीफाट उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

च) ऩोलरग्राप ऩरयऺकको रुऩभा काभ गयेका प्रहयी अलधकृतहरुकाई िलृत विकासको लनमलभत 
प्रकृमा, अत्मािश्मक सरुिा, अन्त्म भहत्िऩूणा शजम्भेिायी प्रदान िा तारीभ आठदफाट फशञ्चत 
गयाईने छैन ।  

 

9. सॊिोधन तथा खायेजी  

आिश्मकता अनसुाय जायी गने अलधकायीरे लनदेशिका सॊिोधन िा खायेज गना सक्नेछन ्।  
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ऩोलरग्राप ऩरयऺण स्िीकृती पायभ 

भ .................................................................. ......................................................... को 
नाती ......................................................................................... को छोया/छोयी/ऩत्नी 
............................................................................................................ ठेगाना बएको ना.प्र.नॊ. 
................................... रे तर उल्रेख गरयएको कुयाहरुराई याम्रयी फझेुको छु य ........................... 
अनसुन्त्धानको क्रभभा  भेयो ऩोलरग्राप ऩयीऺण गनाका रालग ऩूणा सहभती ठदएको छु।  

लनम्नलरशखत कुयाहरुराई भैरे याम्रयी फझेुको छु्-  

1. ऩोलरग्राप ऩरयऺण केिर िरययभा हनुे जैविक प्रलतकृमाहरुराई अलबलरशखत गने प्रणारी हो य मसको प्रमोग 
गदाा िरययभा त्मस्ता जैविक प्रलतकृमा फझुने सेन्त्सयहरुको भार प्रमोग हनु्त्छ य कुनै प्रकायको औषलध आठदको 
प्रमोग भेयो िरययभा गरयने होइन । मसको कुनै हालनकायक िारयरयक असय हदैुन बने्न कुया भैरे फझेुको 
छु।  

2. भैरे भेयो ऩरयऺण गनाका रालग ऩणुा सहभती ठदएको छु । मो ऩरयऺण गनुा ऩिुा कानून व्मिसामीसॉग  
ऩयाभिा गना ऩाउन ेभेयो अलधकाय बएको कुयाको भराई जानकायी छ । तदनरुुऩ भैरे ऩयाभिा लरएको छु य 
लरन स्ितन्त्र लथएॉ। िा आिश्मक नठानेकोरे ऩयाभिा लरएको छैन।   

3. भैरे मो सहभती ठदएको लभलतरे ७ ठदनलबर एक िा एक बन्त्दा फढी फैठकभा भेयो ऩोलरग्राप ऩरयऺण बै 
सक्न ुऩनेछ । तत्ऩश्चात मो सहभती स्ित् लनष्कृम हनुछे ।  

4. ऩरयऺणको क्रभभा भेयो िारयरयभा आिश्मक सेन्त्सयहरुको प्रमोग गना साथै अलडमो तथा लबलडमो येकलडाग 
गनाभा य त्मसको अनसुन्त्धानभा प्रमोग गना सभेत भेयो ऩणुा सभहती छ ।  

5. भ ऩोलरग्राप ऩरयऺणका रालग िारयरयक भानलसक रुऩभा ऩणुा स्िस्थ छु । भैरे ऩणुा सचेत छु य आपुरे 
बनेको य गयेको कुया फझुन सक्ने अिस्थाभा मो सहभती ऩरभा हस्ताऺय गयेको छु ।  

6. भ कुनै सािाजलनक अलधकायीको धम्की िा आश्वसनको आधायभा मो ऩरयऺणको रालग सहभत बएको होइन।  

स्िीकृती प्रदान गने       ऩोलरग्राप ऩरयऺक  

नाभ........................................    नाभ............................................  

हस्ताऺय...................................    हस्ताऺय....................................... 
लभलत........................................      लभलत............................................ 
साऺी (िैकशल्ऩक)  

नाभ.............................................हस्ताऺय.............................लभलत................................ 
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