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तय य खण्ड 

1. तछमेकी राि एिं तमत्ररािहरूमा वितभन् न समयमा आयोजना गररएका अन्तरावविय फुटबल 
खेलहरूमा नेपालले भाग तलई अन्तरावविय फुटबल खेल खेल्नका लातग आिद्ध रहेको नेपाली 
राविय फुटबल वटमका खेलाडीहरू खेल्न गएकोमा सन ् २००८ मा भएको मडेका कप 
(MORDEKA CUP),  सन ् २००९ को साफ च्याजपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP), 

सन ् २०११ मा मलेतसयामा भएको मैत्रीपणुव खेल, सन ् २०११ मा वफतलवपन्समा भएको 
मैत्रीपणुव खेल, सन ्२०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप, सन ्२०१४ मा कोररयामा भएको 
खेल समेतका अन्तरावविय फुटबल प्रततयोतगताहरूमा नेपालको प्रतततनतधत्त्ि गरी गएका नेपाली 
राविय फुटबल वटमका खेलाडीहरूले अिैध रुपमा अन्तरावविय एजेन्टहरूसँग सपपकव  गरी 
विदेशी भतूममा नेपालको राविय झण्डा तलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय 
एकता तर्था नेपाली जनताहरूको स्िातभमान र आत्मसपमानमा चोट परु् याउने उद्ेश्यले पयाच 
वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी अन्तरावविय फुलबल खेल हाने योजना बनाई मोटो रकम 
तलई खेल खेली हाने गरेको भन् ने गोप्य सूचनाको आधारमा अनसुन्धान गदाव नेपाली राविय 
फुटबल वटमका पूिव खेलाडीहरू विकास तसंह क्षेत्री र अन्जन के.सी. का सारै्थ नेपाली राविय 
फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सोही वटमका खेलाडीहरू सजन्दप राई र ररतेश र्थापा 
समेतको तमलेमतोबाट कुख्यात एजेन्टहरूसँग सपपकव  गरी पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) गरी खेल हारे बापतमा वितभन्न माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरू 
तसंगापरुका नागररक विलसन ् राज (WILLSON RAJ), वटटानी पररयासामी (TITANI 

PERIASAMY) र केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) लाई काठमाडौं उपत्यकातभत्र 
रहेका िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER)  र 
साइबर मतन ट्रान्सफर (CYBER MONEY TRANSFER) समेतमा रकम आफूहरूको नाममा 
हाल्न लगाई सो माफव त आएको रकम अन्जन के.सी. र ररतेश र्थापा समेतले तलई तनज 
खेलाडीहरूले एक आपसमा भागिण्डा लगाई नेपालको राविय झण्डा, राविय गानको धज्जी 
उडाई राविय एकता तर्था नेपाली जनताहरूको स्िातभमान र आत्मसपमानमा चोट परु् याउने 
उद्ेश्यले खेल हारी राज्य विरुद्धको कसूर अपराध गरेको देजखएको हुँदा नेपाली राविय 
फुटबल वटमका पूिव खेलाडीहरू विकास तसंह क्षेत्री, अन्जन के.सी. तर्था नेपाली राविय 
फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, खेलाडीहरू सजन्दप राई र ररतेश र्थापालाई अनसुन्धान 
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कारिाहीको लातग यसै प्रततिेदन सार्थ दाजखला गरेका छौँ। उक्त कायवमा अन्य संलग्न 
व्यजक्तहरू भएमा तनजहरूबाट खलुाई तनजहरू समेत उपर राज्य विरुद्धको कसूर अपराधमा 
अनसुन्धान गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको तमतत २०७२।०६।२७ को प्रहरी प्रततिेदन।      

2. म नेपालको राविय फुटबल वटममा सन ् २००७ अजन्तमदेजख तनयकु्त भई कवहले खेलमा 
सहभागी हनेु, कवहले घाइते भएको कारण खेलमा सहभागी हनु नपाएको हुँ। मैले खेलेको 
खेलहरूमा सागर र्थापा, ररतेश र्थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राईसमेत भई सहभागी भएको 
हो। म सन ् २००८ मा भएको मडेका कप (MORDEKA CUP), सन ् २०११ मा 
मलेतसयामा तर्था वफतलवपन्समा भएको भएको मैत्रीपणुव खेल र सन ् २०१२ मा भारतमा 
भएको नेहरु कपमा सहभागी छु। उक्त खेलहरूमा म, सागर र्थापा, ररतेश र्थापा, सजन्दप राई, 

तबराज महवजन, भरत खिास, रतबन शे्रष्ठ, राज ु तामाङ्ग, जमुान ु राई, भोला तसलिाल, तनराजन 
खड्का, अतनल गरुुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको संख्याको  खेलाडीहरू जाने 
गरेका तर्थयौं। मसमेतका खेलाडीहरूले विदेशी रािहरूमा हनेु वितभन्न खेलहरूमा रकम तलई 
नेपालको स्िातभमान तबवि गरेका छैनौं। विदेशी एजेन्टबाट क्लबमा खेलाउने भनी आश्वासन ्
आएको तर्थएन। मैले व्यापार व्यिसाय केही गरेको छैन। खेल खेल्दा एन्फाले प्रतत मवहना 
रु.१०,०००।- ददन्य यो भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी विकास तसंह क्षेत्रीले अनसुन्धानको 
िममा अजख्तयारप्रात त अतधकारीसमक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१२ को बयान।   

3. म नेपालको राविय फुटबल वटममा सन ् २००७ देजख तनयकु्त भई हालसपम खेल खेल्दै 
आएको तर्थए।ँ सन ् २००७ मा ओमनमा ओमनसँग खेल्दा २/० मा हारेको,  नेपालमै 
ओमनसँग खेल्दा २/० मा हारेको, भटुानसँग खेल्दा २/१ मा जजतेको, पनुाः भटुानसँग खेल्दा 
१/० ले जजतेको हो। सन ्२००८ मा कपबोतडयामा मकाउसँग खेल्दा ३/२ ले जजतेको, 
माजल्दपसमा इजन्डयासँग ४/० ले हारेको, माजल्दभ्ससँग ३/१ ले हारेको, पावकस्तानलाई ४/१ 
ले जजतेको,  मडेका कप (MORDEKA CUP) मा मलेजशयासँग ४/० ले हारेको हो। सन ्
२००९ को साफ गेममा माजल्दभ्ससँग १/१ गोल बराबरमा,  भारतसँग १/० ले हारेको र 
अफगातनस्र्थानसँग ३/० गोलमा तबजयी भएको हो। सन ्२०१० मा कोररयासँग १/० ले 
हारेको र श्रीलंकासँग १/० ले हारेको हो। सन ् २०११ मा वफतलवपन्ससँग ४/० ले 
हारेको, मलेतसयामा २/० ले हारेको, कपबोतडयासँग १/० ले जजतेको हो। सन ्२०११ को 
साफ च्याजपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा मालददभ्ससँग १/१ मा, सन ् २०१२ 
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मा भारतमा भएको नेहरु कप हारेको र सन ्२०१४ मा इराकसँग ४/० ले हारेको हो। 
उक्त खेलहरूमा म, सागर र्थापा, ररतेश र्थापा, विकास तसंह क्षेत्री, अन्जन के.सी., तबराज महवजन, 

रतबन शे्रष्ठ, चनुबहादरु र्थापा, राज ुतामाङ्ग, तनराजन रायमाझी, जमुान ुराई, भोला तसलिाल, यगुल 
वकशोर राई, तनराजन खड्का, अतनल गरुुङ्ग, सन्तोष साउखल र अन्य नाम याद नभएका २० 
जनाको संख्याको खेलाडीहरू जाने गरेका तर्थयौं। म तबगत सन ्२००७ देजख राविय फुटबल 
वटममा सहभागी भई उल्लेजखत खेलहरूमा सहभागी भएको हुँ। अन्य कुरा मलाई र्थाहा 
छैन। मलाई खेल खेल्दा रकम ददएर आउ भनी कसैले अफर गरेका तर्थएनन।् मैले २०६७ 
सालमा १० महीनाको अन्दाजी १० लाख नेपाली रुपैयाँ तलई भारतको कलकत्ताको 
मोहमडन स्पोवटवङ्ग क्लबमा व्यिसावयक खेल खेलेको तर्थए।ँ म, अन्जन के.सी., ररतेश र्थापा 
समेतले संचालन गरेको लतलतपरु झजपसखेलजस्र्थत एफ. फोर. ग्यारेजको मेनेजमेन्टसपम 
हेरेको तर्थए ँजनु हाल संचालनमा छैन। मैले एन्फाबाट कार र बाइक पाएको छु र मातसक 
तलब १५ हजार ददने गरेको छ। म समेतका खेलाडीहरूले विदेशी रािहरूमा हनेु वितभन्न 
खेलहरूमा रकम तलई नेपालको स्िातभमान तबवि गरेका छैनौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी 
सजन्दप राईले अनसुन्धानको िममा अजख्तयारप्रात त अतधकारीसमक्ष गरेको तमतत 
२०७२।०७।१२ को बयान।  

4. म नेपालको राविय फुटबल वटममा २०६० सालदेजख तनयकु्त भई खेल खेल्न र्थालेको हुँ। 
सन ्२००५ मा साफ गेम कराँचीमा, सन ्२००५ मा च्यालेन्जकप बंगलादेशमा, सन ्२००६ 
मा साफ गेम श्रीलंकामा,  सन ्२००७ मा िल्डव कप क्िातलफाइङ्ग ओमनमा,  सन ्२००७ मा 
च्यालेन्ज कप कपबोतडयामा, साफ गेम माजल्दभ्समा, ए. एफ. तस. च्यालेन्जकप हैदराबादमा 
खेलेको हुँ। खेलेको खेलहरू मध्ये सन ् २००८ मा मडेका कपमा मलेतसयासँग ४/० 
गोलमा हारेको, अफगातनस्तानसँग २/२ गोल बराबरमा, सेरातलयोनसँग ३/१ गोलमा हारेको, 
सन ्२००९ को साफ गेममा माजल्दभ्सँग ४/० ले हारेको,  भारतसँग ४/० गोलमा हारेको, 
पावकस्तानसँग ४/० गोलमा तबजयी भएको हो। सन ्२०११ मा मलेतसयासँग २/० गोलमा 
हारेको, वफतलवपन्ससँग ४/० गोलमा हारेको र सन ्२०१२ मा क्यामरुनसँग ५/० गोलले 
हारेको हो। सन ्२०१४ मा कोररयामा अन्डर एतसया च्याजपपयनसीप खेलमा सहभागी भएको 
हुँ। खेल खेल्दा सेन्टर तडफेन्सको भतुमका तनबावह गर्थें। प्रायाः हामीहरूले खेलेको 
खेलहरूमध्ये सन ् २००८ देजख ररतेश र्थापा, सजन्दप राई, अन्जन के.सी., विकासतसंह क्षेत्री 
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सवहत अन्य खेलाडीहरू समेत सहभागी भएर खेल खेलेका हौं। सो खेलहरू मध्ये सन ्
२००८ देजखको खेलमा म (तडफेन्स), सजन्दप राई (तडफेन्स), ररतेश र्थापा (गोलवकपर), 

विकासतसंह क्षेत्री, तबराज महवजन, रतबन शे्रष्ठ, राज ुतामाङ्ग, जमुान ुराई, भोला तसलिाल, रजन्जत 
शे्रष्ठ, तनराजन खड्का, अतनल गरुुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको सख्याको  
खेलाडीहरू जाने गरेका तर्थयौं। म २०६० साल देजख नेपालको राविय फुटबल वटममा 
सहभागी भई फुटबल खेलेको र सन ्२००९ देजख क्याप्टेनको भतूमका तनबावह गरी वितभन्न 
अन्तरावविय स्तरमा भएका खेलहरूमा सहभागी भई खेल खेलेको हुँ। खेल चाहीीँ राम्र ैखेलेको 
हो। अन्य कुरा र्थाहा भएन। वितभन्न विदेशी क्लबमा खेलाई ददन्छु भनी आश्वासन ् आउने 
गरेको तर्थयो तर रकम मैले तलएन। म राविय फुटबल वटमको वटम क्याप्टेन भईसकेपतछ 
मलाई नेपाल सरकारले एन्फा माफव त हात्तीिनमा रहेको मेरो तसटी नामक अपाटवमेन्टमा बस्ने 
व्यबस्र्था गराई ददएकोमा अवहलेसपम नपाएको र एन्फाले हरेक मवहना रु.१५,०००।- ददने 
गरेको तर्थयो भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी सागर र्थापाले अनसुन्धानको िममा अजख्तयारप्रात त 
अतधकारी समक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१२ को बयान।   

5. म सन ् २००३ देजख हालसपम राविय फुटबल वटममा सहभागी भई सन ् २०१५ मा 
भारतको पणेुमा संचालन भएको फे्रन्डतसप पयाच समेतमा सहभागी भएको हुँ। मैले फुटबल 
खेलको गोलवकपरमा खेल खेल्दै आएको छु। मैले हालसपममा सन ्२००३ मा कोररयामा 
ओमन विरुद्ध पवहलो पयाच हुँदा ६/० गोलले हारेको, सोही बेला नै कोररयासँग १६/० 
गोलले हारेको, सन ् २००६ मा बंगलादेशमा श्रीलंका विरुद्धमा खेल खेल्दा १/१ को 
बराबरीमा खेल टंुगीएको, सन ् २००८ मा मलेतसयामा भएको मडेका कपमा अफगातनस्तान 
विरुद्ध २/२ गोल बराबरी, मलेतसयासँग ४/० गोलले हारेको, सन ्२००९ मा कपबोतडयामा 
मकाउ विरुद्ध ३/० ले खेल जजतेको, कपबोतडयासँग १/० ले खेल जजतेको, ओमनसँग २/० 
ले हारेको, साफ च्याजपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा माजल्दभ्समा भएको खेलमा 
इजन्डयासँग ४/० ले हारेको, पावकस्तानसँग खेल खेल्दा १/० ले जजतेको हो। सन ्२०१२ 
मा ददल्लीमा नेहरु कपमा माजल्दभ्ससँग २/१ ले हारेको, क्यामरुनसँग ५/० ले हारेको हो। 
उजल्लजखत खेलहरूमा सन ्२००८ देजखको खेलहरूमा गोलवकपरमा म, सागर र्थापा, सजन्दप 
राई, विकासतसंह  क्षेत्री, अन्जन के.सी., जमुान ु राई, अतनल गरुुङ्ग, राज ु तामाङ्ग, तनराजन 
रायमाझी, राकेश शे्रष्ठ, अनन्त र्थापा, पबवत पाण्डे, चनुबहादरु र्थापा, भरत खिास, रोवहत चन्द, 



नेपाल सरकार वि. अन्जन के.सी.समेत मदु्ााः-राज्यविरुद्धको अपराध  मदु्ा नं.: 075-CR-1093         पषृ्ठ 6 

जगददश शे्रष्ठ, सन्तोष साहखुल, तनराजन खड्का, समुन सबेुदी, तबराज महवजन, रतबन शे्रष्ठ, तबशाल 
शे्रष्ठ, तबकेश कुत्र्थ,ु सजुल शे्रष्ठ समेत भई खेलहरू खेलका हौं। एक पटक खेल खेल्न जाँदा 
कजपतमा २० जना खेलाडी सहभागी भई जाने गरेका तर्थयौं। सन ्२००८ मा भएको मडेका 
कप (MORDEKA CUP), सन ् २००९ को साफ च्याजपपयनसीप (SAAF 

CHAMPIONSHIP) र सन ् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप समेतमा मैले 
गोलवकपरको रुपमा खेल खेलेको हुँ। सन ्२०११ मा मलेतसयामा र वफतलवपन्समा भएको 
मैत्रीपणुव खेल तर्था सन ् २०१४ मा कोररयामा भएको खेलमा सहभागी भई गएकोमा खेल 
मैदानमा सहभागी भईन। सो बेला सहायक कोचको रुपमा सामेल भएको हो। पयाच 
वफजक्सङ्गको बारेमा र्थाहा भएन। म समेतले पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी 
खेलेको र रकम तलएको होइन। मलाई इजन्डया, कपबोतडया, बंगलादेश र मलेतसया समेतको 
क्लबमा आबद्ध हनु कुरा आएको तर्थयो तर रकमको बारेमा कुरा भएन। नेपाल प्रहरीको 
तफव बाट असई पदको तलबभत्ता र एनफाबाट हात्तीिनमा अपाटवमेन्ट र मातसक 
रु.१५,०००।- भत्ता पाऊँदै आएको छु भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी ररतेश र्थापाले 
अनसुन्धानको िममा अजख्तयारप्रात त अतधकारी समक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१२ को 
बयान।  

6. तसंगापरुका वटटानी एस.ि.पररयासामी (TITANI SO PERIASAMY) ले पठाएको रकम 
रु.२,२०,१७५।६८ मेरो सिारी चालक अनमुततपत्र प्रयोग गरी बझुीतलएको सपबन्धमा मेरो 
भन्नु केही छैन। तसकन्दर र्थापा मेरो आ्नै भाइ हनु।् शोभा के.सी. अन्जन के.सी.को आमा 
रहेको कुरा हाल र्थाहा पाएको हुँ। भाइ तसकन्दर र्थापालाई उल्लेजखत रकम तलन मैले 
पठाएको हुँ। रकम ल्याई मलाई भाइले ददएका हनु।् रकम के कहाँबाट आएको हो सो 
कुरा भाइलाई र्थाहा तर्थएन। मलेतसयन नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले 
वितभन्न तमततमा नतबन काकी र डेजजब र्थापा समेतका व्यजक्तहरूलाई पठाएको भतनएको रकम 
तनजहरूले मलाई ददएका छैनन ् भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी ररतेश र्थापाले अनसुन्धानको 
िममा अजख्तयारप्रात त अतधकारी समक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१७ को तततपबा बयान।  

7. म नेपालको राविय फुटबल वटममा सन ् २००५ देजख तनयकु्त भई सन ् २००५ मा साफ 
गेम कराँची, च्यालेन्जकप बंगलादेशमा, सन ्२००६ मा साफ गेम श्रीलंकामा, सन ्२००७ मा 
िल्डवकप क्िातलफाइङ्ग राउन्डको लागी ओमनमा,  सन ् २००७ मा च्यालेन्ज कप 
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कपबोतडयामा, साफ गेम माजल्दभ्समा, ए.एफ.तस च्यालेन्ज कप हैदराबादमा, सन ् २००८ मा 
मडेका कप, सन ् २००९ मा साफ च्याजपपयनसीप खेलमा सहभागी भएको तर्थए।ँ सहभागी 
खेलहरू मध्ये सन ् २००८ मा मडेका कपमा मलेतसयासँग ४/० गोलमा हारेको, 
अफगातनस्तानसँग २/२ गोल बराबरमा, सेरातलयोनसँग ३/१ गोलमा हारेको , सन ्२००९ 
को साफ गेममा माजल्दभ्ससँग १/१ गोल बरािरमा, भारतसँग १/० गोलमा हारेको र 
अफगातनस्तानसँग ३/० गोलमा तबजयी भएको हो। उक्त तमततमा म तडफेन्स, सागर र्थापा 
तडफेन्स, ररतेश र्थापा गोलवकपर, सजन्दप राई तडफेन्स, तबराज महवजन, रतबन शे्रष्ठ, चनुबहादरु 
र्थापा, राज ु तामाङ्ग, विकासतसंह  क्षेत्री, तनराजन रायमाझी, जमुान ु राई, भोला तसलिाल, यगुल 
वकशोर राई, रजन्जत शे्रष्ठ, तनराजन खड्का, अतनल गरुुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० 
जनाको संख्याको  खेलाडीहरू खेल्न जाने गरेका तर्थयौं। मैले लतलतपरु ग्यालेक्सी पजललक 
स्कुलमा अध्ययन गरेको हुँ।बच्चादेजख नै फुटबल खेल खेल्न र्थालेको हुँ। फुटबल खेल 
खेल्दाको अिस्र्थामा सबैभन्दा पवहला एन्फा एकाडेमीमा छन ट भई गेम खेल्न र्थालेकोमा 
२०६० सालमा फे्रन्ड्स क्लब कुपण्डोलबाट राविय तलगको गेम खेल्न शरुु गर।। यसरी गेम 
खेल्दै जाँदा सन ्२००५ मा राविय वटममा छन ट भई फुटबल खेलको लातग तछमेकी राि 
तर्था तमत्र रािहरूमा वितभन्न समयमा आयोजना गररएका अन्तरावविय फुटबल खेलहरूमा 
नेपालको तफव बाट भाग तलई अन्तरावविय फुटबल खेलमा सन ् २००५ देजख सन ् २०१० 
सपमका खेलहरूमा सहभागी भई खेलहरू खेलेको हुँ। यसरी खेल खेल्न जाँदाका समयमा 
सन ्२००८ मा मडेका कप मलेतसयामा हुँदा म वटमको सदस्य तर्थए।ँ सो बेला मलेतसयामै 
विदेशी एजेन्टहरूले वितभन्न आश्वासन ् ददई राम्रो क्लबमा राजखददन्छौं भन्ने सपमको कुरा 
आएको तर्थयो। सो कपमा पयाच वफजक्सङ्ग भएको र्थाहा भएन। सन ्२००९ मा साफ गेममा 
अफगातनस्तानसँग खेल्दा विदेशी एजेन्टहरूले वितभन्न आश्वासन ् देखाएका तर्थए। सो गेममा 
हामीले ३/० गोलको अन्तरले तबजयी भएका तर्थयौं। मैले सन ्२००५ देजख सन ्२००९ 
सपमको फुटबल गेममा सहभागी भई गेम खेलेको हुँ। सो गेमहरू खेल्ने िममा वितभन्न 
प्लेयर एजेन्टहरूसँग जचनजान भएको तर्थयो। सो बेला खेलाडीहरूलाई वितभन्न विदेशी 
क्लबहरूमा ट्रायल गनवको लातग मेरो नाममा िेस्टनव यतुनयन मतन ट्रान्सफर माफव त रकम 
पठाएकोसपम हो। कुनै रकम व्यजक्तगत प्रयोजनको लातग पतन पठाएका तर्थए। पयाच 
वफजक्सङ्गको लातग तलएको होइन। तनजहरू मध्ये  केसिन पट्टानले प्लेयर एजेन्ट बनाएको 
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हुँदा खेल खेल्दाका अिस्र्थामा जचनजान भएको र खेलाडी भएको कारणले गदाव नै विदेशी 
क्लबमा ट्रायल गनवको लागी रकम ददएका हनु ्भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी अन्जन के.सी.ले 
अनसुन्धानको िममा अजख्तयारप्रात त अतधकारी समक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१२ को 
बयान।   

8. विदेशी नागररकहरू आिादैयाप्पान पालातनयाप्पान (AVADAIYAPPAN PALNIAPPAN) ले 
सन ् ०५।१३।२०१० मा पठाएको रु.१,७५,५५६।९५, जजिानान्र्थन सपुरामतन 
(JIVANANTHAN SUPERAMANI) ले सन ् ०५/०३/२०१२ मा पठाएको 
रु.८३,१६३।२३ र मतनमरु्थ ु अरुमगुम (MANIMUTHU ARUMUGAM) ले सन ्
१०।०४।२०१३ मा पठाएको रु.३०,१११।१७ रकम मैले बझुी तलएको हुँ। तनज 
विदेशी नागररकहरूसँग जचनजान छैन। के कुन बापत पठाए र्थाहा भएन। मलेतसयन 
नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले सन ् १९।१०।२०११ मा पठाएको 
मलेजशयन ररंगेट १४,९४५ रकम मैले मेरो आमा शोभा के.सी.लाई सार्थमा तलई गई रकम 
तलएको हुँ। रकम तलँदा आमा शोभा के.सी.को नामको ६६५९५ नपबरको नागररकता 
प्रमाण पत्र पेश गरी रकम तलएको हो। रकम के कहाँबाट आएको सो बारे आमालाई 
जानकारी तर्थएन। मलेतसयन नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले वितभन्न 
तमततमा नतबन काकी र डेजजब र्थापा समेतका व्यजक्तहरूलाई पठाएको भतनएको रकम मैले 
पाएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी अन्जन के.सी.ले अनसुन्धानको िममा 
अजख्तयारप्रात त अतधकारीसमक्ष गरेको तमतत २०७२।०७।१७ को तततपबा बयान।    

9. ताहाँको च.नं. १३२० तमतत २०७२।०७।०१ को पत्रमाग बमोजजम प्रजशक्षक तर्था 
खेलाडीहरूलाई तमतत २०७२।०६।२८ देजख लाग ु हनेु गरी तनजहरूलाई अनसुन्धानको 
अजन्तम वकनारा नलागेसपम फुटबलको कुनैपतन गततवितधहरूमा संलग्न नगराइने गरी 
कारिाही गररएको भन् ने बेहोराको अजखल नेपाल फुटबल संघको च.नं. १६७/०७२/०७३ 
तमतत २०७२।०७।१३ को पत्र।  

10. "IN THE MEANTIME WE WOULD LIKE TO REQUEST TO SEND FURTHER 

DETAILS ABOUT THE FOLLOWING ISSUES: (A) DETAILS OF SUSPICIOUS 

MATCH (MATCH FIXING) THAT AFC HAS NOTICED. (B) DETAILS OF THREE 

FOREIGNERS INDIVIDUALS WHO HAD SENT MONEY TO NEPALI SUSPECTS 

PLAYERS AND OFFICIAL. (C) ANY OTHER SUSPICIOUS AND MANIPULATION 

DETAILS THAT YOU OBSERVED DURING THE NEPALESE FOOTBALL 
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MATCHES."  भन्नेसमेत बेहोराको च.नं. ०७२/७३-१०११ तमतत २५ अक्टोबर २०१५ 
को महानगरीय अपराध शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), काठमाडौंले 
एजशयन फुटबल कजन्फडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC)  लाई 
लेखेको पत्र र "THE AFC INTEGRITY UNIT IN COLLABORATION WITH ITS KEY 

PARTNERS HAS CONSOLIDATED INFORMATION WHICH STRONGLY 

SUGGESTS THAT NEPALI FOOTBALL PLAYERS AND OFFICIALS HAVE 

UNDERTAKEN ACTIVITIES RELATED TO MATCH-FIXING." भन्नेसमेत बेहोराको 
एजशयन फुटबल कजन्फडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को २८ 
अक्टोबर २०१५ को पत्र जिाफ।           

11. अन्जन के.सी. मेरो छोरा हनु।् मेरो मलेजशयन नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN 

PATTAN) सँग जचनजान छैन। छोरा अन्जन के.सी.ले विदेशबाट सार्थीले मलेजशयन ररंगेट 
पठाएको छ तलन जाउँ भनी कररब ४ िषव अजघ जािलाखेलजस्र्थत िेस्टनव यूतनयन मतन 
ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER) मा मलाई सार्थमा तलई गई मेरो 
नागररकता प्रमाण पत्र पेश गरी छोराले रकम बझुी तलएका हनु।् उक्त रकम के-कसरी,, 
को कसले, के बापत पठाए छोरालाई र्थाहा छ। मलाई अन्य कुरा र्थाहा भएन भन्नेसमेत 
बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएकी शोभा के.सी.को तमतत २०७२।०७।१७ को 
कागज।   

12. हाल पिाउमा परेका पूिव खेलाडी तर्था कोच अन्जन के.सी., विकासतसंह क्षेत्री र हालका 
खेलाडी सागर र्थापा, सजन्दप राई र ररतेश र्थापासवहत अन्य खेलाडीहरू तर्था सो समयमा 
खवटई जाने आतधकारीक पदातधकारीसमेतले विदेशी एजेन्टहरूसँग सपपकव  गरी विदेशी भतूममा 
नेपालको राविय झण्डा तलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था 
नेपाली जनताहरूप्रतत घृणा, दे्वष फैलाई विदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्िातभमान र 
आत्मसपमानमा चोट पयुावएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोजजम 
कारिाही गरी तनज खेलाडीहरूसँग संलग्न अन्य खेलाडी तर्था आतधकारीक 
पदातधकारीहरूउपर कानून बमोजजम कारिाही हनुपुछव। हाल पिाउमा परेका खेलाडीहरूले 
उल्लेजखत खेलहरूमा पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा नेपालको फुटबल खेलको 
हालको िररयतािमले स्पष्ट पाने हुँदा तनजहरूउपर कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको 
अनसुन्धानको िममा बजुझएका पूिव राविय फुटबल वटम क्याप्टेन मजण शाहको तमतत 
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२०७२।०७।१७ को कागज।   

13. खेलाडीहरूले खेलमा राम्रो खेल प्रदशवन नगनुव खेलमा सधै तबजय हात पानुवको सट्टा हार 
खानमुा एन्फाका आतधकारीक पदातधकारीहरू, वटम तलडर, वटम व्यिस्र्थापक तर्था एन्फाका 
उच्च पदातधकारी समेतको संलग्नता हनुपुछव। कततपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई 
एन्फामा उच्च पदातधकारीको हात नरहेसपम खेलाडीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गने अिस्र्था 
नआउने हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को-को 
संलग्न रही के-कसरी पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई विदेशीबाट रकम तलए सो 
तफव  समेत तनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रजशक्षक अन्जन के.सी,  विकासतसंह  क्षेत्री तर्था हाल 
खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सजन्दप राई र ररतेश र्थापा समेतबाट सो कायव 
गनव को-को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदातधकारी संलग्न छन,् तनजहरूबाटै खलुाई तनज 
पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेतले विदेशी एजेन्टहरूसँग सपपकव  गरी विदेशी भतूममा 
नेपालको राविय झण्डा तलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था 
नेपाली जनताहरूप्रतत घृणा, दे्वष फैलाई विदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्िातभमान र 
आत्मसपमानमा चोट पयुावएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोजजम 
कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका पूिव राविय फुटबल 
वटमका व्यिस्र्थापक कृष्णभक्त मानन्धरको तमतत २०७२।०७।१७ को कागज।   

14. खेलाडीहरूले खेलमा राम्रो खेल प्रदशवन नगनुव, खेलमा सधै तबजय हात पानुवको सट्टा हार 
खानमुा एन्फाका आतधकारीक पदातधकारीहरू, वटमतलडर, वटम व्यिस्र्थापक तर्था एन्फाका 
उच्च पदातधकारी समेतको संलग्नता हनुपुछव। कततपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई 
एन्फाका उच्च पदातधकारीको हात नरहेसपम खेलाडीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गने अिस्र्था 
नआउने हुँदा पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को-को संलग्न रही 
के-कसरी पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई विदेशीबाट रकम तलए सोतफव  समेत 
तनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रजशक्षक अन्जन के.सी,  विकासतसंह  क्षते्री तर्था हाल खेलाडी 
फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सजन्दप राई र ररतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव 
को-को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदातधकारी संलग्न छन ् तनजहरूबाटै खलुाई तनज 
पिाउमा परेका खेलाडीहरू समेतले विदेशी एजेन्टहरूसँग सपपकव  गरी विदेशी भतूममा 
नेपालको राविय झण्डा तलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था 
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नेपाली जनताहरूप्रतत घृणा, दे्वष फैलाई विदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्िातभमान र 
आत्मसपमानमा चोट पयुावएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोजजम 
कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका एन्फाका उपाध्याक्ष 
तबजय नारायण मानन्धरको तमतत २०७२।०७।१७ को कागज।    

15. नेपालको फुटबल वटमका खेलाडीहरूले विदेशमा गई खेल खेल्दा प्रायाः खेलमा हार खाने र 
फुटबल खेलको नेपालको तगदो बररयतािमको नततजाको आधारमा हाल पिाउमा परी 
आएका खेलाडीहरूले वितभन्न खेलहरूमा पयाच वफजक्सङ्ग गरी विदेशी कुख्यात 
एजेन्टहरूसँगको तमलोमतोमा रकम तलई नेपालको स्िातभमानलाई विदेशी मरुासँग दाँजी 
खेलहरूमा हार खाएको कुरामा विश्वास लाग्छ। उक्त खेलाडीहरू सहभागी भई खेलबाट 
लज्जास्पद तररकाले खेलहरूमा हादावसमेत एन्फाबाट कुनै कारिाही नहनुमुा उल्लेजखत 
खेलाडीहरूले एन्फाका उच्च पदातधकारीसमेतको तमलोमतो र संलग्नतामा खेलहरूमा पयाच 
वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको हनुपुछव। यसरी पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेल्नमुा खेलाडीहरू, 

एन्फाका पदातधकारी, व्यिस्र्थापन समेतको जजपमेिारी रहन्छ वकनकी सपबजन्धत तनकायबाट 
सवह मागव तनदेशन नभई गलत मागव तनदेशनको आधारमा विदेशी एजेन्टहरूसँग तमलोमतो गरी 
खेलमा वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा प्रष्ट हनु आएको र कततपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले 
मात्र नभई एन्फाका उच्च पदातधकारीको हात नरहेसपम खेलाडीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गने 
अिस्र्था नआउने हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरू समेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को-
को संलग्न रही के-कसरी पयाच वफकतसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई विदेशीबाट रकम तलए 
सोतफव  समेत तनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रजशक्षक अन्जन के.सी, विकासतसंह क्षेत्री तर्था हाल 
खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सजन्दप राई र ररतेश र्थापा समेतबाट सो कायव 
गनव को को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदातधकारी संलग्न छन ्तनजहरूबाटै खलुाई तनज 
पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोजजम कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको 
अनसुन्धानको िममा बजुझएका राविय फुटबल वटमका पूिव खेलाडी मकेुश शाहीको तमतत 
२०७२।०७।१७ को कागज।    

16. नेपालको फुटबल वटमका खेलाडीहरूले विदेशमा गई खेल खेल्दा प्रायाः हार खाने र फुटबल 
खेलको नेपालको तगदो बररयतािमको नततजाको आधारमा हाल पिाउमा परी आएका 
खेलाडीहरूले वितभन्न खेलहरूमा पयाच वफजक्सङ्ग गरी विदेशी कुख्यात एजेन्टहरूसँगको 
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तमलोमतोमा रकम तलई नेपालको स्िातभमानलाई विदेशी मरुासँग दाँजी खेलहरूमा हार 
खाएको कुरामा विश्वास लाग्छ। उक्त खेलाडीहरू सहभागी भई खेलबाट लज्जास्पद तररकाले 
खेलहरूमा हादावसमेत एन्फाबाट कुनै कारिाही नहनु,ु नेपालमा पतन शवहद स्मारक तलग 
प्रततयोतगताहरूमा पतन पयाच वफजक्सङ्गका कुराहरू संचार माध्यमहरूमा आउँदा पतन एन्फा 
म न बसेको कारण उल्लेजखत खेलाडीहरूले एन्फाका उच्च पदातधकारी समेतको तमलोमतो र 
संलग्नतामा खेलहरूमा पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको हनुपुछव। यसरी पयाच वफजक्सङ्ग 
गरी खेल खेल्नमुा खेलाडीहरू, एन्फाका पदातधकारी, व्यिस्र्थापन समेतको जजपमेिारी रहन्छ 
वकनकी सपबजन्धत तनकायबाट सवह मागव तनदेशन नभई गलत मागव तनदेशनको आधारमा 
विदेशी एजेन्टहरूसँग तमलोमतो गरी खेलमा वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा प्रष्ट हनु 
आएको र कततपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई एन्फाका उच्च पदातधकारीको हात नरहे 
सपम खेलाडीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गने अिस्र्था नआउने हुँदा पिाउमा परेका खेलाडीहरू 
समेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को को संलग्न रही के-कसरी पयाच वफकतसङ्ग गरी खेलमा 
सहभागी भई विदेशीबाट रकम तलए सोतफव  समेत तनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रजशक्षक 
अन्जन के.सी, विकासतसंह क्षेत्री तर्था हाल खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर र्थापा,  
सजन्दप राई र ररतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव को को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च 
पदातधकारी संलग्न छन ् तनजहरूबाटै खलुाई तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून 
बमोजजम कारिाही गरीपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका सरस्िती 
क्लब कोटेश्वरका उपाध्यक्ष उत्तम राजभण्डारीको तमतत २०७२।०७।१७ को कागज।  

17. ररतेश र्थापा मेरो आफनो दाइ हनु।् मेरो दाइ ररतेश र्थापाले मलेतसयाबाट पैसा आउँदै छ 
भनी िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER) को कन्ट्रोल 
नपबर ददएपतछ मैले इटहरीजस्र्थत िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER) बाट उल्लेजखत रकम आ्नो नामको सिारी चालक अनमुतत पत्र पेश गरी रकम 
बझुी तलई उक्त रकम दाइ ररतेश र्थापालाई ददएको हुँ। उक्त रकम के-कसरी, को कसले 
के बापत पठाईददए दाइ ररतेश र्थापालाई र्थाहा होला। मलाई दाइले विदेशी क्लबसँग 
सपझ ता गरी आएको पैसा हो भनी जानकारीसपम गराएका तर्थए। अन्य कुरा र्थाहा भएन 
भन्नेसमेत बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका तसकन्दर र्थापाको तमतत 
२०७२।०७।१८ को कागज।  
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18. प्रहरी प्रततिेदन: प्रहरी प्रततिेदन जाहेरीले िादी नेपाल सरकार प्रततिादी अन्जन के.सी. समेत 
भएको राज्य विरुद्धको अपराध मदु्ाको अनसुन्धानको िममा नेपालको राविय फुटबल 
वटमको वफजजयो रे्थरावपष्ट पदमा कायवरत डेजजब र्थापाले विदेशी कुख्यात एजेन्ट मलेजशयन 
नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले मतन ट्रान्सफर कन्ट्रोल नपबर 
३९१७०३९३०४ बाट सन ् १०/०६/२०१२ मा पठाएको रकम डेजजब र्थापाले सन ्
२१/०९/२०१२ मा रु.१,४०,३९७।२६ आ्नो ०६-१६१४५९ को सिारी चालक 
अनमुततपत्र प्रयोग गरी िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER) माफव त बझेुको देजखँदा तनज डेजजब र्थापासमेत संलग्न रही पयाच वफजक्सङ्ग 
(MATCH FIXING) गरी खेलमा सहभागी भएको तमतसल कागजातबाट देजखन आएको हुँदा 
तनजउपर राज्य विरुद्धको अपराध अन्तगवत कानून बमोजजम कारिाही गररपाऊँ भन्नेसमेत 
बेहोराको तमतत २०७२।०७।१८ को प्रहरी प्रततिेदन।  

19. प्रस्ततु मदु्धाको अनसुन्धानको तसलतसलामा संकलन भई आएका प्रहरी प्रततिेदन, 

प्रततिादीहरूको तत्काल तलइएको अतडयो/तभतडयो रेकडव, िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर 
(WESTERN UNION MONEY TRANSFER) र साइबर मतन ट्रान्सफर (CYBER MONEY 

TRANSFER) बाट रकम प्राप् त गरेको वििरण, प्रततिादीहरूको बयान,  महानगरीय अपराध 
शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), काठमाडौंले एजशयन फुटबल कजन्फडरेशन 
(ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) लाई लेखेको पत्र र एजशयन फुटबल 
कजन्फडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को पत्र जिाफसमेत, विल्सन 
राज पेरुमलले सेरातलयोन विरुद्ध नेपालले खेल खेल्दा पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको 
भन्नेसमेत लयहोरा प्रकाजशत भएको केलङ्ग वकङ्गस (KLONG KINGS) नामक पसु्तकको 
अंशभाग, बजुझएका पूिव खेलाडीसमेत रहेका मणी साह, मकेुश शाही, तर्था राविय फुटबल 
वटमका तत्कालीन व्यिस्र्थापक कृष्णभक्त मानन्धर, एन्फाका उपाध्यक्ष विजय नारायण 
मानन्धर एिं उत्तम राजभण्डारी समेतको घटना वििरण कागज लगायतका प्रमाणबाट विरुद्ध 
खण्डमा उल्लेजखत प्रततिादीहरूले राज्य विरुद्धको कसूर/अपराध गरेको िारदात स्र्थावपत हनु 
आयो। अनसुन्धानबाट देजखए अनसुार सन ् २००९ को १३ तडसेपबरमा बंगलादेशको 
ढाकामा सपपन्न भएको साफ च्याजपपयनसीप (२०६६।०८।२९ देजख २८ सपम भएको) 
को समयमा पिाउमा परेका प्रततिादीहरू ररतेश र्थापा, सागर र्थापा, सजन्दप राई, अन्जन 
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के.सी. समेतका खेलाडीहरू सहभागी भएको देजखएको सो समयमा मलेजशयन नागररक 
केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले सन ् २००९।१२।१३ गतेका ददन अन्जन 
के.सी.को नाममा रु.३,६७,५९६।३४ र ररतेश र्थापाको नाममा रु.२,२०,१७५।६८ 
पठाएको देजखएको अिस्र्थामा उल्लेजखत खेलाडीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी 
भएको कुरालाई प्रष्ट पादवछ। सन ् २०११।१०।११ तदनसुार २०६८ असोज २४ गते 
वफतलवपन्समा वफतलवपन्स र नेपालबीच भएको मैत्रीपूणव खेलमा वफतलवपन्सले नेपालउपर ४/० 
गोलले तबजय हात पारेको अिस्र्थामा प्रततिादी विकासतसंह क्षेत्री, ररतेश र्थापा, सागर र्थापा, 
सजन्दप राईसमेत खेलमा सहभागी भएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक केसिन पट्टान 
(KESAVAN PATTAN) ले सन ् २०११।१०।१९ मा तबनोद खड्काको नाममा 
रु.१,४०,३९७।२६, बतबता तबष्टको नाममा रु.१,७४,३९०।२३, उत्सि प डेलको नाममा 
रु.१,७४,३९०।२३, प्रततिादी अन्जन के.सी.को आमा शोभा के.सी.को नाममा रु. 
३,७४,७३२।१४, सन ् २०११।१०।१३ गते तबनोद खड्काको नाममा 
रु.७,४०,२४८।८५ र सन ् २०११।१०।१४ मा नतबन काकीको नाममा 
रु.९,३०,०३५।८५ पठाएको देजखन आएको अिस्र्थामा तनज प्रततिादीहरूले उल्लेजखत 
व्यजक्तहरूको नाममा रकम तलन लगाई पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भएको 
देजखन्छ। त्यसैगरी सन ्२०१२ मा भारतको ददल्लीमा अगस्ट २२ देजख सेप्टेपबर २ सपम 
संचालन भएको नेहरु गोल्ड कपमा प्रततिादी ररतेश र्थापा, सागर र्थापा,  विकासतसंह क्षेत्री, 
सजन्दप राईसमेतका खेलाडीहरू सहभागी भएको देजखएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक 
केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले अन्जन के.सी.को नाममा सन ्२०१२।०९।०३ मा 
रु.७०,३४४।८१ र सन ् २०१२।०३।०५ मा रु.८३,१६३।२३, सन ्
२०१२।०९।२९ मा नतबन काकीको नाममा रु. १,०४,३७१।१९, डेजजब र्थापाको 
नाममा सन ् २०१२।०६।१० मा रु.१,४०,३९७।२६ र सन ् २०१२।०९।२० मा 
रु.१,०८,३६६।२५, सन ् २०१२।०६।१० मा प्रततिादी ररतेश र्थापाको भाइ तसकन्दर 
र्थापाको नाममा रु.१,०४,३७१।१९ र विदेशी जजिन्र्थन सपुरामतन (JIVANTHAN 

SUPERAMANI) ले सन ् २०१२।०३।०५ मा अन्जन के.सी. को नाममा 
रु.८३,१६३।२३ समेतका रकमहरू पठाएको देजखँदा उजल्लजखत प्रततिादीहरूले आफनो 
तर्था अन्य व्यजक्तहरूको नाममा रकम राख् न लगाई पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी 
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भएको अिस्र्थालाई पवुष्ट गछव। सारै्थ सन ् २०१४ मा कोररयामा भएको अण्डर ्िेन्टी ्ी 
एजशयन च्याजपपयनसीप गेममा प्रततिादी सागर र्थापा, सजन्दप राईसमेतका खेलाडीहरू सहभागी 
भएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले सन ्
२०१३।०८।२६ मा अन्जन के.सी.को नाममा रु.३०,३८५।५८, सन ्२०१३।०२।२४ 
मा अन्जन के.सी. को नाममा रु.२७,८२३।०३, सन ् २०१३।०९।०३ मा अन्जन 
के.सी.को नाममा रु.७०,३४४।८१, विदेशी मतनमरु्थ ु अरुमङु्गम (MANIMUTHU 

ARUMUNGAM) ले सन ् २०१३।०४।१० मा रु.३०,१११।१७ रकम अन्जन 
के.सी.को नाममा पठाएको देजखनलेु उजल्लजखत प्रततिादीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल 
खेलेको कुरालाई प्रष्ट गदवछ। प्रततिादी खेलाडीहरू मध्ये अन्जन के.सी. तडफेन्डर तर्था 
प्रजशक्षक रहेको, खेलमा प्रततिादी सागर र्थापा तडफेन्डर, विकासतसंह क्षेत्री तडफेन्डर, सजन्दप 
राई तमड वफल्डर तर्था ररतेश र्थापा गोलवकपरको भतूमकामा खेलमा सहभागी रहेको 
अिस्र्थामा प्रततिादी सागर र्थापा, विकासतसंह क्षेत्रीसमेतले विपक्षीलाई गोल हान् न ददनमा 
सहयोग परुयाउने, सजन्दप राईले गोल नहान्ने, ररतेश र्थापाले गोल खाने गरी तमलोमतोमा पयाच 
वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको प्रष्ट हनु आउँछ। प्रततिादी डेजजब र्थापा सन ् २००९ मा 
बंगलादेशको ढाकामा भएको साफ च्याजपपयनसीप र सन ्२०१२ मा भारतमा भएको नेहरु 
गोल्ड कप फुटबल प्रततयोतगतामा नेपाली राविय वटमको वफजजयो रे्थरावपष्ट रहेको र रकम 
बझेुको देजखएको छ। प्रततिादीहरू नेपाली राविय फुटबल वटमका पूिव खेलाडीहरू 
विकासतसंह  क्षेत्री र अन्जन के.सी.का सारै्थ नेपाली राविय फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर 
र्थापा,  खेलाडीहरू सजन्दप राई र ररतेश र्थापा एिं वफजजयो रे्थरावपष्ट डेजजब र्थापाले तछमेकी 
राि एिं तमत्र रािहरूमा आयोजना भएका अन्तरावविय फुटबल तर्था मैत्रीपूणव फुटबल 
खेलहरूमा नेपाली राविय फुटबल वटमबाट नेपाल रािको प्रतततनतधत्ि गरी खेल खेल्दा अिैध 
अन्तरावविय कुख्यात एजेन्टहरू तसंगापरुका नागररक विल्सन राज (WILLSON RAJ) र 
वटटानी पररयासामी (TITANI PERIASAMY) एिं मलेजशयन नागररक केसिन पट्टान 
(KESAVAN PATTAN) समेतसँग सपपकव  र साँठगाँठ गरी पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) गरी नेपाल रािको तफव बाट खेल हाने योजना बनाई खेल हारे बापतमा वितभन्न 
माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरूसँग रकम तलन ुखान ुगरी फुटबल खेल खेली 
पटक-पटक विदेशी भतूममा नेपाल राि र नेपालीको प्रततष्ठाको रुपमा रहेको अन्तरावविय तर्था 
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मैत्रीपूणव फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय एकताको प्रतीकको 
रुपमा रहेको फुटबल खेल प्रमेी आम नेपाली जनताको स्िातभमान र आत्मसपमानमा चोट 
परु् याई अन्तरावविय फुटबल प्रतत जनताहरूमा घणृा, दे्वष फैलाएको स्र्थावपत हनु आएको हुँदा 
प्रततिादीहरू सागर र्थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राई, विकासतसंह क्षेत्री, ररतेश र्थापा र डेजजब 
र्थापाले गरेको उक्त कसूर/अपराध राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ को दफा 
३ को उपदफा ३.१ अनसुार राि विप्लपको कसूर/अपराध गरेको पवुष्ट भएको देजखँदा तनज 
प्रततिादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३.१ बमोजजम जन्मकैदको सजाय गरी पाऊँ। फरार 
प्रततिादी डेजजब र्थापाको हकमा सपमातनत अदालतबाटै कानून बमोजजम समाह्वान पयाद जारी 
गरी पाउन अनरुोध छ। प्रस्ततु मदु्ामा अन्य खेलाडीहरूको पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) गरी पाएको रकम बाँडफाँड गरी तलने कायवमा संलग्नता रहे नरहेको अनसुन्धानबाट 
खलुी नआएको,  विदेशी एजेन्टहरू विल्सन राज (WILLSON RAJ PERUMAL), वटटानी 
पररयासामी (TITANI PERIASAMY) एिम ् केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले 
पठाएको रकम तलने तबनोद खड्का, बतबता तबष्ट, उत्सि प डेल, नतबन काकी, शोभा के.सी. र 
तसकन्दर र्थापासमेतको हकमा प्रस्ततु मदु्ामा संलग्न रहेको भन्ने अिस्र्था हालको 
अनसुन्धानबाट नदेजखएको हुँदा तनजहरूको हकमा पतछ कवहँकतैबाट संलग्न रहेको भनी 
खलुी आएका बखत कानून बमोजजम गररने बेहोरासमेत अनरुोध छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई 
पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गराई खेलमा सहभागी गराउने कायवमा संलग्न विदेशी 
एजेन्टहरू विल्सन राज (WILLSON RAJ), वटटानी पररयासामी (TITANI PERIASAMY) र 
केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN)  समेतको हकमा तनजहरू नेपाल सरहद तभत्र फेला 
परी पिाउ भई आएका बखत कानून बमोजजम गररने बेहोरासमेत अनरुोध छ भन्नेसमेत 
बेहोराको अतभयोग मागदाबी।  

20. म सन ् २००३ देजख राविय फुटबल वटममा रही खेल्न र्थालेको हुँ। सन ् २००९ देजख 
हालसपम उक्त वटमको कप् तानको रुपमा जजपमेिारी सपहाल्दै आएको छु। सन ्२००३ मा 
एजशयन क्िातलफाइङ्ग राउण्ड दजक्षण कोररया, यसैको सेकेण्ड राउण्ड ओमानमा, िल्डवकप 
क्िातलफाइङ्ग राउण्ड जोडवन, नेपाल र ओमानमा, साफ च्याजपपयनसीप पावकस्तान, भारत, 

बंगलादेश, माजल्दभ्स र नेपाल लगायतका देशमा वितभन्न तमततमा खेलेको छु। सन ्२००३ 
मा भएको एजशयन क्िातलफाइङ्ग राउण्डमा ओमानसँग ७/०, तभयतनामसँग ५/०, दजक्षण 
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कोररयासँग १६/० गोलले पराजजत भएका हौं भने यसैको सेकेण्ड पयाचमा ओमानसँग ६/०, 

दजक्षण कोररयासँग ७/० र तभयतनामसँग २/० गोलले पराजजत भएको हौं। त्यस्तै साफ 
च्याजपपयनसीपमा भारतसँग २/१ र बंगलादेशसँग २/० ले पराजजत भएका हौं भने सन ्
२००५ मा भटुानलाई ३/० ले पराजजत गरेको हो। अवहले याद भएका खेलहरू वयनै हनु। 
विदेशमा खेल खेल्न जाँदा प्रजशक्षक, सहायक प्रजशक्षक र पयानेजर पतन हाम्रो वटममा हामीसँगै 
हनुहुनु्य यो। हामी खेल्दादेजख कमजोर रहेको नेपाली फुटबल वटमलाई वफफाको िररयतामा 
१३४ औ ंस्र्थानमा ल्याई साकव  क्षेत्रमै पवहलो नपबरमा ल्याएका हौं। हामीले पयाच वफजक्सङ्ग 
(MATCH FIXING) गरेको होइनौं र रकम तलएको भनेर स्िीकार गरेका छैनौं। मैले 
विल्सन राज (WILLSON RAJ) नामका व्यजक्तलाई जचनेको पतन छैन र भेटेको पतन 
छैन।अतडयो तर्था तभतडयो रेकडव गदाव डरत्रास देखाई धपकाएर गराइएको हो। आ्नो 
स्िेच्छाले भनेको होइन। मैले पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गने, रकम तलने, विदेशी 
एजेन्टसँग साँठगाँठ गने कुनै काम गरेको छैन। म तनदोष हुँदा सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत 
बेहोराको प्रततिादी सागर र्थापाले विशेष अदालत काठमाडौंमा तमतत २०७२।०७।२३ मा 
गरेको बयान।  

21. म सन ् २००७ देजख राविय फुटबल वटममा रही खेल सरुुिात गरेको हुँ। िल्डवकप 
क्िातलफाइङ्ग राउण्ड ओमान अन्तगवत २००७ र २००८ मा कपबोतडयामा च्यालेञ्ज कप 
खेलेको, २००८ मै माजल्दभ्समा साफ च्याजपपयनसीप, हैदरािादमा २००८ मा च्यालेञ्ज कपको 
फाइनल राउण्ड, २००९ मा बंगलादेशमा साफ च्याजपपयनसीप र २०१० मा च्यालेञ्ज कप, 

२०११ मा नयाँ ददल्लीमा साफ च्याजपपयनसीप लगायतका वितभन्न राविय र अन्तरावविय 
स्तरका खेल खेलेको छु। राविय वटमको खेलाडीको हैतसयतमा खेल खेल्दा देशलाई जजताउन 
शतप्रततशत प्रयत् न गरेको तर्थए।ँ िल्डवकप क्िातलफाइङ्ग अन्तगवतको ओमानसँगको दिैु 
पयाचमा ०/२ को अन्तरले खेल हारेको, कपबोतडयामा भएको खेलमा मकाओलाई ३/२ को 
अन्तरले खेल जजतेको, कपबोतडयालाई १/० अन्तरले जजतेको, २००८ मा माजल्दभ्समा 
भारतसँग ०/४ ले र  माजल्दभ्ससँग १/३ ले हारेको, पावकस्तानसँग ४/० ले जजतेको र 
हैदरािादमा पयानमारसँग ०/३ ले हारेको, उत्तर कोररयासँग १/० ले हारेको र श्रीलंकालाई 
३/० ले जजतेको हो। २००९ मा साफ च्याजपपयनसीपमा माजल्दभ्ससँग १/१ ले बराबरी, 
भारतसँग १/० ले हारेको र अफगातनस्तानलाई ३/० ले जजतेको हो। २०११ मा साफ 
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च्याजपपयनसीपमा माजल्दभ्ससँग १/१ ले बराबरी भएको, बंगलादेशसँग १/० ले जजतेको, 
पावकस्तानसँग १/१ ले बराबरी भएको र सेतमफाइनलमा अफगातनस्तानसँग ०/१ ले हारेको 
हो। मैले पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी कुनै रकम तलई खेल खेलेको छैन। 
आफूले सक्दो राम्रो खेल खेलेको छु। अनसुन्धानको िममा तलइएको अतडयो तर्था तभतडयो 
रेकडवको तस.तड.मा भएको बेहोरा मलाई देखाएको तर्थएन। केलङ्ग वकङ्स (KELONG 

KINGS) नामक पसु्तकमा सन ् २००८ मा नेपाल र सेरातलयोन बीचको खेलमा पयाच 
वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी खेलेको भनेर लेजखएको सपबन्धमा मलाई र्थाहा छैन। 
मैले विदेशी एजेन्टसँग तमली पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गने काम गरेको छैन। 
रािको ग रि र स्िातभमानको लातग ददलोज्यान ददएको र कुनै कसूर नगरेको हुँदा 
अतभयोगदाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रततिादी सजन्दप राईले विशेष अदालत 
काठमाडौंमा तमतत २०७२।०७।२३ गरेको बयान।  

22. म सन ्२००७ को अजन्तम ततरबाट राविय फुटबल वटममा छन ट भई खेल्न शरुु गरेको 
हुँ। सो समयदेजख मैले मलेजशया, वफतलवपन्स, माजल्दभ्सको साफ च्याजपपयनसीप, कपबोतडयामा 
ए.एफ.तस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP), िल्डवकप क्िातलफाइङ्ग जोडवनमा, 
भारतमा नेहरु कप र साफ च्याजपपयनसीप, नेपालमा वटमोर, उत्तर कोररया र भटुान विरुद्धका 
खेलहरू खेलेको छु। अनसुन्धान अतधकृतसमक्ष भएको मेरो बयान बेहोरा मैले भने बमोजजम 
लेजखएको हो। मलाई पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) को बारेमा धेरै जानकारी छैन 
तर २ िटा वटम तमलेर खेल्नलुाई पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) भतनन्छ। मैले कोही 
कतैबाट केही रकम पाएको छैन र अरु सार्थीहरूले के-कतत रकम पाए सो बारेमा मलाई 
र्थाहा भएन। हालको नेपालको वफफा िररयतािम तल झनुवको कारण नेपाल जवहले पतन 
आफू भन्दा वफफा िररयताको राम्रो वटमहरूसँग खेलेर हो की जस्तो लाग्छ। म नेपालको 
खेलाडी भएर खेल्दा सँधै राविय झण्डा छातीमा राखेर खेल्नपुदाव मलाई गिव लाग्दय यो। मैले 
आजसपम नेपालको प्रतततनतधत्ि गरी खेले जततका खेलहरूमा मेरो मन, िचन र कमवले 
रािप्रतत जजपमेिार भई खेलेको हनुाले झटु्टा आरोप दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको 
प्रततिादी विकासतसंह क्षेत्रीले विशेष अदालत काठमाडौंमा तमतत २०७२।०७।२३ मा गरेको 
बयान।  

23. म सन ् २००५ देजख २००९ सपम खेलाडीको रुपमा कायवरत तर्थए।ँ त्यसपतछ स्र्थानीय 
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्ीस्टार क्लबमा प्रजशक्षकको रुपमा कायवरत छु। सन ् २००५ मा कराँचीमा भएको साफ 
च्याजपपयनसीपमा शरुु खेल भटुानसँग खेलेकोमा ३/० ले जजतेको, बंगलादेशमा खेलेको 
ए.एफ.तस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP) मा भारतलाई जजतेको, श्रीलंकासँग 
बराबरी भएको, ब्रनुाइसँग २/१ ले हारेको हो। २००६ मा श्रीलंकामा खेलेको साफ गेममा 
भारतलाई जजती तेस्रो स्र्थानमा रहेको हो। २००७ मा जोडवनमा भएको िल्डवकप 
क्िातलफाइङ्गमा २/० ले ओमानसँग हारेको हो। सन ्२००९ मा बंगलादेशमा भएको साफ 
गेममा अफगातनस्तानलाई ३/० ले जजतेको, माजल्दभ्ससँग बराबरी (१/१) मा रहेको र 
भारतसँग १/० ले हारेको हो। सन ् २००८ मा मरडेका कप फुटबलमा क्िातलफाई हनु 
नसकेको हो। मैले फुटबल खेल्ने समयमा विदेशी क्लबमा ट्रायल गनवको लातग बोलाएको 
तर्थयो। त्यसै िममा मलाई पैसा पठाएको हो। तर म चोट (INJURY) को कारणले सन ्
२०१० देजख खेल खेल्न सवकन। जनु मातनसले मलाई पैसा पठाएको तर्थयो त्यो मातनस 
केसभनसँग राम्रो तमत्रता भएको कारणले कवहलेकाही ं मैले उसलाई पजस्मना, हस्तकलाका 
सामान (HANDICRAFT) र ग्रीन टी आदद सामान पठाइददन्र्थ। र त्यसबापत उसले पैसा 
पठाइददन्य यो। िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER)  

र साइबर मतन ट्रान्सफर (CYBER MONEY TRANSFER) बाट आएको रकम त्यसरी नै 
आएको हो। सन ्२००९ पतछ मैले कुनै गेम खेलेको छैन, राविय वटममा आिद्ध पतन छैन 
र राविय वटमको प्रजशक्षकको हैतसयतले कतै गएको पतन छैन। सन ्२००८ मा मडेका कप 
खेलमा अमेररकी डलर ५,००० (पाँच हजार) तलई २/२ को बराबरीमा खेल हारेको भन्ने 
आरोप झटु्टा हो। प्रहरीले सोधपछुको िममा मलाई सतुतरहेको बेलामा उठाई महेन्र पतुलस 
क्लबमा लातग ररतेश र्थापाको तभतडयो देखाएर मलाई पतन जबजवस्ती बोल्न लगाई तभतडयो 
तलएको हो। केलङ्ग वकङ्स (KELONG KINGS) नामक पसु्तकमा नेपाल र सेरातलयोन 
बीचको खेलमा ३/१ को पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी खेलेको भनी लेजखएको 
पसु्तकको बारेमा मलाई केही र्थाहा छैन। मैले आ्नो पढाई, पररिार, कररअर त्यागेर 
सानैदेजख देशकै लातग केही योगदान गनव फुटबलको क्षेत्रमा लातग आ्नो तफव बाट सक्दो 
प्रयास गरी वितभन्न अन्तरावविय प्रततयोतगतामा जजत समेत हातसल गरी रािको ग रि बढाउने 
काम गरेकोमा रािवहत विपरीतको आरोपले मेरो मन पतन तछयातछया पारेको छ। रािका 
लातग खेल खेलेको र रािघात नगरेको हुँदा झटु्टा आरोपबाट सफाई पाऊँ भन्नसेमेत बेहोराको 
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प्रततिादी अन्जन के.सी.ले विशेष अदालत काठमाडौंमा तमतत २०७२।०७।२३ मा गरेको 
बयान। 

24. म वि.सं. २०६० अर्थावत ्सन ्२००३ मा ्ीस्टार क्लबबाट उत्कृष्ट गोलवकपरको परुस्कार 
पाएपतछ प्रहरी क्लबले बोलाएकोले खेलाडीको हैतसयतमा प्रहरी सेिामा प्रिेश गरी प्रहरीकै 
रुपमा देशको सेिा गरेको छु। खेलाडीको रुपमा प्रिेश गरे पश्चात हालसपम १५/१६ िटा 
जतत अन्तरावविय खेल खेलेको छु। जसमा एजशयन क्िातलफाइङ्ग अन्तगवत ओमान र 
कोररयासँग खेलेको हुँ। सो खेलमा ओमनसँग ६/० ले खेल हारेको हो। सन ्२००५ मा 
पावकस्तानमा भएको साफ च्याजपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा भटुानलाई ३/० 
ले जजतेको हो। सन ् २००६ मा श्रीलंकामा भएको साफ गेम (SAAF GAME) मा मेरो 
कप् तानीमा नेपालले कास्य पदक प्रात त गरेको तर्थयो। सन ् २००८ मा मलेजशयामा भएको 
मडेका कपमा अफगातनस्तानसँग २/२ को बराबरी र मलेजशयासँग ०/४ गोल अन्तरले खेल 
हारेको तर्थयो। सन ् २००७ मा कपबोतडयामा भएको ए.एफ.तस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. 

CHALLENGE CUP) मा मकाओलाई ३/२ र कपबोतडयालाई १/० ले हराएको, 
माजल्दभ्समा भएको  साफ च्याजपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा भारतसँग हारेको, 
पावकस्तानलाई ४/० ले जजतेको हो। सन ् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कपमा 
माजल्दभ्ससँग २/१ ले हारेको र क्यामरुनसँग ५/० ले खेल हारेको हो। त्यसपतछ 
िैकजल्पक खेलाडीको रुपमा मात्र वटममा छु। राविय खेल खेलेको छैन। म समेतले वितभन्न 
देशमा भएका अन्तरावविय स्तरका फुटबल खेलमा पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी 
वटमलाई हराई रकम खाने गरेको भन्ने आरोप सरासर झटु्टा हो। म एउटा रािसेिक प्रहरी 
कमवचारीसमेत भएकोले नेपाली जनता, नेपाली फुटबल समर्थवक र नेपालको राविय स्िातभमान 
र ग रि बढाउने उद्ेश्यले प्रत्येक खेलमा आ्नो शतप्रततसत ्प्रयत् न लगाएको छु। कुनै धन 
आजवन गनवको लातग रािरोही काम गरेको छैन। मलाई िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर 
(WESTERN UNION MONEY TRANSFER) बाट आएको पैसा पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) को लातग आएको होइन। उक्त पैसा कपबोतडयामा भएको ए.एफ.तस. च्यालेन्ज 
कप (A.F.C. CHALLENGE CUP) खेल्ने िममा कपबोतडया विरुद्ध उत्कृष्ट खेलेर १/० ले 
जजते पश्चात त्यहाँको स्र्थानीय क्लबबाट कपबोतडयाको फुटबल तलग खेल्नको लातग अफर 
गरेकोले सो बापत विदेशी एजेन्ट माफव त मलाई पठाइददएको हो। जनु खबर नेपाली सञ्चार 
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माध्यममा पतन प्रकाजशत भएको तर्थयो। म र मेरो भाइले बझेुको भन्ने तसंगापरुका नागररक 
TITANI PERIASAMY ले पठाएको रकम अन्तरावविय क्लबहरूमा खेल्नको लातग आएको 
अफर बमोजजम वटकट र एड्भान्सको रुपमा आएको रकम हो। सन ् २००८ मा मडेका 
कप खेलमा अमेररकी डलर ५,००० (पाँच हजार) तलई २/२ को बराबरीमा खेलेर पयाच 
वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) भन्ने आरोप झटु्टा हो। अनसुन्धानको िममा बयान गदाव पयाच 
वफजक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरेको भनी स्िीकारेको छैन। जबजवस्ती मानतसक तनाि ददई 
भन्न लगाएको हो। मैले कुनै कसूर नगरेकोले झटु्टा आरोप दाबीबाट सफाई पाऊँ भन्नेसमेत 
बेहोराको प्रततिादी ररतेश र्थापाले विशेष अदालत काठमाडौंमा तमतत २०७२।०७।२३ मा 
गरेको बयान।  

25. विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजजम प्रततिादीहरू अन्जन के.सी., ररतेश 
र्थापा, सजन्दप राई र विकास तसंह क्षेत्रीबाट जनही रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र 
प्रततिादी सागर र्थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) धर टी माग 
गररएको छ। सो धर टी नगदै िा सो खापने जेर्था जमानत िा बैंक ग्यारेण्टी ददए तलई 
तारेखमा राखू्न र सो ददन नसके कानून बमोजजम तसधा खान पाउने गरी मलुकुी ऐन 
अ.बं.१२१ नं. बमोजजम र्थनुिुा पूजजव ददई र्थनुामा राखी मदु्ाको पपुवक्ष गनूव भन्नेसमेत बेहोराको 
विशेष अदालत काठमाडौंबाट तमतत २०७२।०७।२४ मा भएको र्थनुछेक आदेश।   

26. विशेष अदालतको आदेश बमोजजम प्रततिादीहरू अन्जन के.सी., ररतेश र्थापा, सजन्दप राई र 
विकासतसंह क्षेत्रीबाट जनही रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र प्रततिादी सागर 
र्थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) का दरले माग भएको धर टी 
तनज प्रतिादीहरूले िमशाः तबशेष अदालतको र.नं. ३२७६, ३२७७, ३२७९, ३२८० र 
३२७८ तमतत २०७2।०७।२४ का धर टी रतसदबाट दाजखल गरी अदालतले तोकेको 
तारेखमा रुज ुहाजजर हनेुछु नभई तारेख गजुारेमा धर टी रकम जफत भएमा मञ्जुरी छ भनी 
मलुकुी ऐन, अ.बं. १२४ क नं. बमोजजम कागज गरी तारेखमा रही मदु्ाको पपुवक्ष गरी 
आएको। 

27. अतभयोगपत्र माग बमोजजम प्रततिादी डेजजब र्थापाका नाममा तबशेष अदालतबाट जारी भएको 
समाह्वान पयाद तमतत २०७२।१०।११ मा तनज प्रततिादीको घरदैलोमा टाँस भई रीतपूिवक 
तामेल भएकोमा तनज प्रततिादीले सो शरुु पयादै गजुारी प्रततिाद नगरी बसेको।    
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28. िादी पक्षका साक्षीहरू विशेष सरकारी िकील कायावलय माफव त र प्रततिादीका साक्षीहरू 
प्रततिादीहरू माफव त उपजस्र्थत गराई उपजस्र्थत भएपतछ बकपत्रको लातग पेश गनुव भन्ने विशेष 
अदालत काठमाडौंबाट तमतत २०७२।१२।१२ मा भएको आदेश। 

29. तमतत २०७२।०६।२७ मा म समेतले चढाएको प्रहरी प्रततिेदनको बेहोरा ठीक साँचो हो। 
सो प्रततिेदनमा भएको सहीछाप हामीहरूको हो भन्नेसमेत बेहोराको एकै मत तमलानको ददपेश 
क जशक, रजञ्जत लामा, सदुीपराज पाठक, बालकृष्ण सञ्जले र केशि बहादरु गरुुङ्गका 
बकपत्रहरू तर्था अनसुन्धानको िममा तमतत २०७२।०६।१७ मा भएको मेरो बयान 
कागजमा भएको बेहोरा गलत छन ् भने सहीछाप भने मेरो आ्नै हो भन्नेसमेत बेहोराको 
शोभा के.सी.को बकपत्र।    

30. प्रततिादीले पैसाको लातग पयाच वफजक्सङ्ग गरे भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन। यो कुरा आरोप 
मात्र हो भन्नेसमेत बेहोराको करीब एकै मत तमलानको प्रततिादी ररतेश र्थापाको साक्षी सजुन 
काकी, प्रततिादी सजन्दप राईको साक्षी उत्तमराज र्थापा, प्रततिादी विकास तसंह क्षेत्रीको साक्षी 
वकरण खड्का, प्रततिादी सागर र्थापाको साक्षी सरुज फुयाँल क्षते्री र प्रततिादी अन्जन 
के.सी.को साक्षी उमेश नकमीले गरेका बकपत्रहरू तमतसल सामेल रहेका।  

31. अतभयोगपत्रको सबूद प्रमाण खण्डको दसी प्रमाण खण्डमा उजल्लजखत तस.तड. र्थान-३ समेत 
तमतसल सारै्थ रहेका। 

32. अतभयोग दाबीमा वि.सं.२०६५ देजख २०७१ सपमको अबतधमा यी प्रततिादीहरूको 
तमलोमतोमा अन्तरावविय कुख्यात व्यजक्तहरूसँग साँठगाँठ गरी मोटो रकम तलई पयाच 
वफजक्सङ्ग (Match fixing) गरी नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका ददई नेपालको बेइज्जत 
गरेको भन् ने मखु्य आरोप गरेको पाइन्छ। तर सो अबतधमा नेपालमा फुटबल खेलमा हनेु 
पयाच वफजक्सङ्ग (Match fixing) लाई कसूर कायम गने कुनै कानून प्रचलनमा रहेको 
पाइएन। मूलताः स्िच्छ प्रततस्पधावमा खेतलने खेलको नततजा अतनजश् चत हनेु र पयाच वफजक्सङ्ग 
(Match fixing) भएको खण्डमा चाहे अनसुारको खेलको नततजा तनकाल्नका लातग वितभन्न 
अतनयतमत वकतसमका व्यिस्र्था गने, खेल कुन वटमले जजत्छ भन् ने बाजी राखी बाजी जजताउन 
िा हराउन सहयोग परु् याउने र अन्तताः गैरकानूनी वकतसमबाट रकम आजवनको चाँजोपाँजो 
तमलाउने कायव हो। यी सबै गैरकानूनी कायव रोक् ने कुनै कानून सो अबतधमा प्रचलनमा रहेको 
पाइएन। २०७५ साल भार १ गते देजख प्रारपभ भएको मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ मा 
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पयाच वफजक्सङ्ग (Match fixing) लाई कसूर कायम गरेर सजायको व्यिस्र्था समेत गररएको 
तय यले पतन यस भन्दा अगातड यस वकतसमको कानूनी व्यिस्र्था नरहेको भन् ने कुराको र्थप 
पवुष्ट भएको छ। प्रततिादीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग (Match fixing) गरी आरोप पत्रमा दाबी 
तलइएको जस्तो मोटो रकम प्रात त गरेकै भए पतन उक्त रकम आफूलाई गैरकानूनी फाइदा 
परु् याउने तनयतबाट प्रात त गरेको हनुपुदवछ। अतभयोजन पक्षले त्यस वकतसमको दाबी तलएको 
पाइदैन। यसरी प्रततिादीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग (Match fixing) गरी राज्य विरूद्ध अपराध 
गरे भतनएको समयमा पयाच वफजक्सङ्ग (Match fixing) लाई कसूर कायम गरेको कानून 
प्रचलनमा नै नभएको, नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा तत्काल प्रचतलत 
कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे िापत कुनै व्यजक्त सजायभागी हनेु छैन भन् ने व्यिस्र्था 
भए अनसुार प्रततिादीहरूउपरको आरोप दाबी पगु्न सक्ने देजखएन। त्यसैगरी राज्य विरूद्धको 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को कसूर अर्थावत ् राि विप्लिको कसूर 
अन्तगवतको कसूर पतन प्रततिादीहरूले गरे भतनएको कायव पनवसक्ने अिस्र्था नदेजखएको हुँदा 
आरोवपत दाबीबाट प्रततिादीहरूले सफाई पाउने ठहछव भन्नेसमेत बेहोराको विशेष अदालत 
काठमाडौंको तमतत २०७५।०२।२४ को फैसला। 

33. प्रततिादीहरू अन्जन के.सी., सजन्दप राई, सागर र्थापा, विकासतसंह क्षेत्री, ररतेश र्थापा र डेजजब 
र्थापाले वितभन्न तमत्र रािहरूमा आयोजना भएका मैत्रीपूणव एिं अन्तरावविय फुटबल खेलहरूमा 
नेपाल र नेपाली जनताको तफव बाट नेपाल रािको प्रतततनतधत्ि गरी नेपालको झण्डा र राविय 
गानको सपर्थ खाई फुटबल खेल खेल्दा प्रततिादीहरूले अिैध अन्तरावविय एजेन्ट Titani 

periasamy Wilsonraj Perumal र Kesavan Pattan सँग साँठगाँठ गरी पयाच वफजक्सङ्ग गरी 
नेपाल रािको तफव बाट खेल हाने योजना बनाई रकम तलनखुान ु गरी फुटबल खेल खेली 
पटक-पटक विदेशी भतूममा नेपाल र नेपालीको प्रततष्ठाको रूपमा रहेको मैत्रीपूणव तर्था 
अन्तरावविय खेल हारी विदेशी भतूममा राविय झण्डा, राविय गान, रािको स्िातभमानको रूपमा 
रहेको फुटबल खेलप्रतत नै जनतामा घणृा दे्वष फैलाएको कायव स्र्थावपत हनु आएको हुँदा 
प्रततिादीहरूले गरेको उक्त कसूर अपराध राज्य विरूद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ 
को दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार राि विरूद्धको कसूर अपराध गरेको पवुष्ट भएकोले 
विशेष अदालतबाट तमतत २०७५।०२।२४ मा भएको फैसला त्रवुटपूणव भई बदरभागी भएकाले 
उक्त फैसला बदर गरी प्रततिादीहरूलाई अतभयोग दाबी बमोजजम सजाय गरी पाऊँ भन्नेसमेत 
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बेहोराको िादी नेपाल सरकारको तफव बाट यस अदालतमा दायर भएको पनुरािेदन। 

यस अदालतको ठहर 

34. तनयमबमोजजम दैतनक पेसी सूचीमा चढी तनणवयार्थव यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्ततु 
मदु्ामा पनुरािेदक िादी नेपाल सरकारको तफव बाट उपजस्र्थत विद्वान ् उपन्यायातधिक्ता श्री 
अजुवनप्रसाद कोइरालाले प्रततिादीहरूले नेपालको राविय फुटबल वटमबाट वितभन्न अन्तरावविय 
तर्था मैत्रीपूणव फुटबल खेल खेल्दा रािको प्रतततनतधत्ि गदै खेल्न गएको, त्यसरी प्रतततनतधत्ि 
गदाव राविय झण्डा फहराइने, राविय गीत बजाइने र गाउने हनु्छ। यस्तोमा वितभन्न 
व्यजक्तहरूसँग साँठगाँठ गरी तनजश् चत पररणाम आउने र फुटबल खेल हाने गरी पयाच 
वफजक्सङ्गमा संलग्न रही रकम तलएको र यसरी खेल हारी राज्यको प्रततष्ठामा आचँ पगु्ने गरी 
राज्य विरूद्धको अपराध गरेकाले विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी अतभयोग दाबी 
बमोजजम प्रततिादीहरूलाई सजाय गरी पाऊँ भनी बहस गनुवभयो। 

35. पनुरािेदक िादी नेपाल सरकारको तफव बाट उपजस्र्थत विद्वान ्उपन्यायातधिक्ताले गनुव भएको 
बहस सनुी सपबजन्धत तमतसल अध्ययन गरी हेदाव देहायका विषयमा तनणवय ददनपुने देजखन 
आयो।  

1. प्रततिादीहरूले के-कस्तो कायव गरेको भन्न ेआरोप छ?  

2. प्रततिादीहरूले गरेको भतनएको उल्लेजखत कायवमा अतभयोग पत्रमा उल्लेख भए जस्तो 
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३(१) आकवषवत हनु सक्ने हो 
िा होइन।  

3. प्रततिादीहरूलाई आरोवपत कसूरबाट सफाइ ददने गरेको विशेष अदालतको फैसला 
तमलेको छ िा छैन र नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्छ िा सक्दैन।  

 

36. सिवप्रर्थम प्रततिादीहरूले के-कस्तो कायव गरेको भन्न ेआरोप छ भन्ने प्रश्न तफव  हेदाव, नेपालको 
राविय फुटबल वटमका खेलाडीहरूले सन ्२००८ देजख २०१४ सपमको अबतधमा तछमेकी 
तमत्ररािहरूमा तर्था अन्तरावविय स्तरमा फुटबल खेल्दा राविय स्िातभमान र आत्मसपमानमा 
चोट परु ्याउने उद्ेश्यले पयाच वफजक्सङ्गमा संलग्न रहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा 
अनसुन्धान गदाव त्यसो गरेको देजखएको भन्दै केवह खेलातडहरूलाई पिाउसमेत गरी तमतत 
२०७२।६।२७ मा पेश गरेको प्रततिेदनबाट प्रस्ततु मदु्ाको अनसुन्धान सरुु भएको 
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देजखन्छ। सोवह अनसुन्धान अजघ बढी प्रततिादीहरू अर्थावत ्नेपाली राविय फुटबल वटमका पूिव 
खेलाडीहरू विकासतसंह क्षेत्री र अन्जन के.सी.का सारै्थ नेपाली राविय फुटबल वटमका 
क्याप्टेन सागर र्थापा, खेलाडीहरू सजन्दप राई र ररतेश र्थापा एिं वफजजयो रे्थरावपष्ट डेजजब 
र्थापाले तछमेकी राि एिं तमत्र रािहरूमा आयोजना भएका अन्तरावविय फुटबल तर्था मैत्रीपूणव 
फुटबल खेलहरूमा नेपाली राविय फुटबल वटमबाट नेपाल रािको प्रतततनतधत्ि गरी खेल 
खेल्दा अिैध अन्तरावविय कुख्यात एजेन्टहरू तसंगापरुका नागररक विल्सन राज (WILLSON 

RAJ) र वटटानी पेररयासामी (TITANI PERIASAMY) एिं मलेजशयन नागररक केसिन पट्टान 
(KESAVAN PATTAN) समेतसँग सपपकव  र साँठगाँठ गरी पयाच वफजक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) गरी नेपाल रािको तफव बाट खेल हाने योजना बनाई खेल हारे बापतमा वितभन्न 
माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरूसँग रकम तलन ुखान ुगरी फुटबल खेल खेली 
पटक-पटक विदेशी भतूममा नेपाल राि र नेपालीको प्रततष्ठाको रुपमा रहेको अन्तरावविय तर्था 
मैत्रीपूणव फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय एकताको प्रतीकको 
रुपमा रहेको फुटबल खेल प्रमेी आम नेपाली जनताको स्िातभमान र आत्मसपमानमा चोट 
परु् याई अन्तरावविय फुटबल प्रतत जनताहरूमा घणृा, दे्वष फैलाएको स्र्थावपत हनु आएको हुँदा 
प्रततिादीहरू सागर र्थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राई, विकासतसंह क्षेत्री, ररतेश र्थापा र डेजजब 
र्थापाले गरेको उक्त कसूर राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ को दफा ३ को 
उपदफा (१) अनसुार राि विप्लपको कसूर गरेको पवुष्ट भएको देजखँदा तनज प्रततिादीहरूलाई 
सोही ऐनको दफा ३.१ बमोजजम जन्मकैदको सजाय गरी पाऊँ भन्ने अतभयोगपत्र विशेष 
अदालतसमक्ष पेश भएको देजखन्छ। प्रततिादीहरू उपर सो आरोप लगाउँदा अतभयोजन पक्षले 
प्रततिादीहरूको तत्काल तलइएको अतडयो/तभतडयो रेकडव, सन ्२००९ को तडसेपिर १३ देजख 
२०१३ को अवप्रल १० सपम (विसं. २०६६ साल मंतसर १३ देजख २०६९ साल चैत्र २८ 
सपम) वितभन्न तमततमा िेस्टनव यूतनयन मतन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER) र साइबर मतन ट्रान्सफर (CYBER MONEY TRANSFER) बाट रकम प्रात त 
गरेको वििरण, प्रततिादीहरूको बयान,  महानगरीय अपराध शाखा (METROPOLITAN 

CRIME DIVISION), काठमाडौंले एजशयन फुटबल कन्फेडरेशन (ASIAN FOOTBAL 

CONFIDERATION-AFC) लाई लेखेको पत्र र एजशयन फुटबल कन्फेडरेशन (ASIAN 

FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को पत्र जिाफसमेत, विल्सन राज पेरुमलले 
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सेरातलयोन विरुद्ध नेपालले खेल खेल्दा पयाच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको भन्नेसमेत लयहोरा 
प्रकाजशत भएको केलङ्ग वकङ्गस (KLONG KINGS) नामक पसु्तकको अंशभाग समेतलाई 
आधार तलएको देजखन्छ।  

37. मातर्थ उजल्लजखत माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर भएको र सो रकम आफूहरूले बझेुको कुरालाई 
प्रततिादी मध्येका अन्जन के.सी. र ररतेश र्थापाले अदालतमा समेत स्िीकार गरेको पाइन्छ 
भने रकम बझेुको कुरा स्िीकादै ररतेशका भाइ तसकन्दर के.सी. र अन्जनकी आमा सोभा 
के.सी. समेतले कागज गरेको देजखन्छ। रकम आफैं ले बझु्नेमा अन्जन के.सी., ररतेश र्थापा, 
डेजजब र्थापाको नाम छ भने वयनै खेलातडका नातेदार र सपपकव का अन्य व्यजक्तहरू विनोद 
खड्का, बविता विष्ट, उत्सि प डेल, नविन काकी समेतले रकम बझेुको भन्ने पतन अतभयोग 
पत्रमा उल्लेख भएको छ। तमतसलमा यी सबै कुरा देजखने अतभलेखहरू संलग्न छन।् वयनै 
आधारमा “विदेशी भतूममा नेपाल राि र नेपालीको प्रततष्ठाको रुपमा रहेको अन्तरावविय तर्था 
मैत्रीपूणव फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय एकताको प्रतीकको 
रुपमा रहेको फुटबल खेल प्रमेी आम नेपाली जनताको स्िातभमान र आत्मसपमानमा चोट 
परु् याई अन्तरावविय फुटबल प्रतत जनताहरूमा घणृा, दे्वष फैलाएको” बाट यी प्रततिादीहरूले 
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को ३.१ को कसूर गरेकोले सोवह दफा 
अन्तगवत सजाय हनुपुने भन्ने माग अतभयोजन पक्षले तलएको देजखन्छ।  

38. अतभयोजन पक्षको यो दाबीलाई विशेष अदालतले अस्िीकार गदै सो दफा अन्तगवत 
प्रततिादीहरूलाई सजाय गनव नतमल्ने ठहराउँदै आरोवपत दाबीबाट सफाई पाउने फैसला 
गरेकोमा नेपाल सरकारको पनुरािेदन पनव आएकोबाट प्रततिादीहरूले गरेको भतनएको 
उल्लेजखत कायवमा अतभयोग पत्रमा उल्लेख भए जस्तो राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन 
२०४६ को दफा ३(१) आकवषवत हनु सक्ने हो िा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न तफव  हेरौं। राज्य 
विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा “राि विप्लि” िारे व्यिस्र्था गदै 
सो दफाको उपदफा (१) मा देहायको व्यिस्र्था गररएको छाः 
“कसैले नेपालको सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने तनयतले कुनै 
अव्यिस्र्था उत्पन्न गरेमा िा सो गने उद्योग गरेमा तनजलाई जन्मकैद हनेुछ”। 

39. ऐनको नाम र प्रस्तािनाबाट नै स्पष्ट हनु्छ वक उल्लेजखत ऐन राज्य विरुद्ध गररने अपराध र 
सजायका सपबन्धमा समयानकुुल व्यिस्र्था गनव बनेको ऐन हो। बस्ततुाः राज्य विरुद्धको 
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कसूर राज्यको अजस्तत्िसँग जोतडने हुँदा यो अत्यन्त गपभीर प्रकृततको कसूर हो। कुनै पतन 
राज्यको सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने जस्ता कायव अत्यन्त गपभीर 
कायव मातनन्छन।् कुनैपतन रािले रािरोहलाई सहँदैन। रािरोह अर्थावत ् तनयतपूिवक राज्यको 
सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने कायवहरूलाई रोक्न र त्यस्तो 
अपराधमा संलग्न रािरोहीलाई सजाय गनव सवकएन भने रािको अजस्तत्िमा नै संकट पनव 
जाने हनु्छ।  

40. यहाँ प्रततिादीहरूउपर जनु दफा प्रयोग हनुपुने दाबी गररएको छ सो “राि विप्लि” सँग 
सपबजन्धत दफा हो। सामान्य भाषामा “विप्लि” भन्नाले उत्पात, उपरि िा हलचल भन्ने 
बजुझन्छ। राि विप्लि।रािरोहलाई संकेत गनव अंग्रजेीमा  तमल्दाजलु्दा शलदहरू SEDITION, 

UPRISING, INSURGENCY, INSURRECTION, REBILLION, PANDEMONIUM, आदद प्रयोग 
गररन्छन।् यी सबै कायवहरू अत्यन्त गपभीर कायवहरू हनु।् ऐनको दफा ३.१ ले “राि 
विप्लि” अन्तगवत सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने कायवलाई कसूर 
कायम गरेको छ। यस्तो कायव “तनयतपूिवक” गररएको हनुपुने ऐनको पवहलो शतव हो भने 
त्यस्तो कायवले राज्यमा “अव्यिस्र्था” को तसजवना गरेको िा अव्यिस्र्था तसजवना गने उद्योग 
गरेको हनुपुने ऐनको दोस्रो शतव हो। दफा ३.१ मा प्रयकु्त “अव्यिस्र्था” शलदले शाजन्त र 
व्यिस्र्थामा खलल पाने कायवलाई जनाउँछ। अव्यिस्र्था (DISORDER) तसजवना हुँदा राि िा 
त्यसको कुनै भागको तनयतमत व्यिहार, शाजन्त र अमन चयन खलितलन पगु्छ; अराजकताको 
जस्र्थतत पतन तसजवना हनु सक्छ। अव्यिस्र्था शलदले कजपतमा पतन कुनै न कुनै रुपको 
वहंसाजन्य िा उपरिी कायव िा त्यसको पररणामलाई नै संकेत गछव।  

41. अब प्रश्न उठ्छ, के प्रततिादीहरूका कायव “राि विप्लि” का कायवहरू हनु ्त? यसको उत्तर 
अिश्य पतन होइन भन्ने नै तनस्कन्छ। हो, रािलाई प्रतततनतधत्ि गरेर विदेशमा खेल खेल्न 
जाने व्यजक्तहरूले रािको भािनात्मक प्रतततनतधत्ि गरेका हनु्छन।् उनीहरूले गने कुनै गलत 
तर्था अनजुचत कायवले अतभयोग पत्रमा भने जस्तो “नेपाली जनताको स्िातभमान र 
आत्मसपमान” मा चोट पगु्छ। यहाँ रकम लेनदेनको जनु कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर 
भएको र बझेुको जनु प्रमाण जटुाइएको छ, जसरी केवह खेलातडहरुले रकम बझेुको कुरा 
अदालतमा समेत गरेका छन,् तमतसलमा जनु कुरा उठाइएको छ सो राविय लज्जाको विषय 
हो र यस्तो कायवबाट रािको शीर तनहरुरन पगु्ने हुँदा यो सिवर्था अनजुचत हो, यसमा कुनै 
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दद्वविधा छैन। तमतसल हेदाव यी खेलाडीहरु मध्ये सागर र्थापालाई विश्व फुटिल संघ (FIFA) 
ले आजीिन फुटिल खेल र सो सपबन्धी कायव गनव प्रततबन्ध लगाएको र सबै 
प्रततिादीहरूलाई अजखल नेपाल फुटिल संघले २०७२।६।२८ देजख मदु्ाको अनसुन्धान 
नसवकएसपम फुटिल सपबन्धी गततवितध गनवबाट रोकेको पतन संलग्न कागजहरुबाट 
देजखन्छ। फुटिल खेलातडहरुले गरेका कायवहरु एकै पटक फ जदारी कसूर र अनशुासन एिं 
मयावदासँग सपबजन्धत कारबाही (CONCOURSE ACTION) का विषय हनु सक्छन। यस्तोमा 
तमतसलमा उपललध तय य प्रमाणको आधारमा सपबजन्धत तनकायहरुले कानूनको पररतधतभत्र रही 
आफूलाई प्रात त अतधकार अन्तगवत जवहले पतन अनशुासनात्मक कारबाही गनव सक्छन।् तर 
कसूरसँग सपबजन्धत कुरा चावहं अदालत िा न्यावयक तनकायले हेरी तनरुपण गने विषय हो। 
यहाँ स्पष्ट हनुपुने कुरा के छ भने प्रस्ततु मदु्ा अनशुासनात्मक कारबाहीसँग सपबजन्धत मदु्ा 
होइन। अतभयोग पत्रमा यी प्रततिादीहरूलाई यो यस्तो अनशुासनात्मक कारबाही हनुपुने भनी 
उल्लेख छैन। यहाँ त यी खेलातडहरुले राज्य विरुद्को कसरु अर्थावत “राि विप्लि” गरे भन्ने 
आरोप लगाइ जन्मकैदको सजायको माग गररएको छ। त्यसैले विशेष अदालतमा अतभयोग 
पत्रमा उल्लेजखत कानून नै आकवषवत हनु्छ िा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको र अदालतले मदु्ाको 
तय य तभत्र पसी को-कसको हकमा आरोवपत कायव गरेको ठहछव र को-कसको हकमा ठहदैन 
भन्ने बारेमा नहेरी जनु कानूनमा आधाररत भै सजायको माग गररयो सो कानून नै आकवषवत 
हनु्छ िा हुँदैन भन्ने प्रारजपभक प्रश्नमा नै केजन्रत भै फैसला गरेको देजखन्छ। जनु कानूनमा 
आधाररत भै सरकार िादी बनी मदु्ा दायर गररएको छ, सो कानून आकवषवत नहनेु भएमा 
अन्य प्रश्नमा प्रिेश गने कुरा नै हुँदैन। त्यसैले को-कसको हकमा पयाच वफजक्सङ्ग गरेको 
प्रमाजणत हनु्छ र को-कसको हकमा प्रमाजणत हनु सक्दैन भनी हेने भन्दा पतन अतभयोग पत्रले 
टेकेको कानून नै आकवषवत हनु्छ िा हुँदैन भन्ने प्रमखु प्रश्न हाम्रो सामनु्ने पतन खडा छ।  

42. यस दृवष्टबाट हेदाव वििाददत कायव “राि विप्लि” को कायव  होइन; यो पयाच वफजक्सङको 
कायव हो; यसलाई राि विप्लिको कायव भन्न सवकदैन भन्ने यस इजलासको पतन ठपयाई छ। 
विधावयका आफैले पयाच वफजक्डङ (MACTH FIXING) को कायव राि विप्लिको कायव हुँदैन भन्ने 
स्िीकार गरेर नै मलुकुी अपराध संवहता २०७४ को दफा ५१ मा यसलाई “राि वहत प्रततकुलको 
कायव” भनी सो दफाको उपदफा (३) मा कसूर कायम गने र उपदफा (४)(ख) मा सजायको व्यिस्र्था 
गरेको देजखन्छ। यसबाट अब वििाददत कायव “राि विप्लि” रहेनछ र वििाददत कायव भएको अितध 
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अर्थावत ्सन ्२००९ देजख २०१३ सपम (अर्थावत ्वि.सं. २०६६ मंतसरदेजख २०६९ सालको 
चैत्रसपम) सो कायवलाई कसूर कायम गरी सजाय गने कानून विद्यमान रहेनछ भन्नेमा द्ववुिधा 
रहेन। 

43. यसै सन्दभवमा यी प्रततिादीहरूले नेपाल र नेपाली जनताको तफव बाट नेपाल रािको 
प्रतततनतधत्ि गरी नेपालको झण्डा र राविय गानको सपर्थ खाई फुटबल खेल खेल्दा अिैध 
अन्तरावविय एजेन्टसँग साँठगाँठ गरी पयाच वफजक्सङ्ग गरी पटक-पटक विदेशी भतूममा राविय 
झण्डा, राविय गान, रािको स्िातभमानको रूपमा रहेको फुटबल खेलप्रतत नै जनतामा घणृा 
दे्वष फैलाएको भन्ने जजवकर गदै प्रततिादीहरूलाई सफाई ददने विशेष अदालतको फैसला उजल्ट 
हनुपुने भन्ने जजवकर नेपाल सरकारको तफव बाट पनुरािेदनमा तलइएको छ। विद्वान ्
उपन्यायातधिक्ताले पतन यसै कुरालाई बहसको िममा उठाउनभुएको छ। यद्वप यी 
प्रश्नहरूको संजक्षत त उत्तर मातर्थल्ला प्रकरणहरूमा ददइसवकएको छ तर यस्तो प्रकृततको वििाद 
नेपालमा पवहलो पटक उठेकोले अतभयोग पत्रमा उजल्लजखत कानून वकन आकवषवत हुँदैन भन्न े
कुराको सन्दभवमा फ जदारी कानून र न्यायसँग सपबजन्धत केवह सैद्धाजन्तक र संिैधातनक 
प्रश्नहरूबारे विचार गनुव समेत िान्छनीय देजखन्छ। 

44. ितवमान संविधानको प्रस्तािनामा नै “कानूनी राज्यको अिधारणा” प्रततको प्रततबद्धतालाई 
स्िीकार गररएको छ। कानूनी राज्यमा कानून नै सिोच्च हनु्छ र कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन 
गरेमा बाहेक कसैलाई पतन सजाय गररदैन। कायवकारणीको स्िेच्छा, स्िवििेक िा 
स्िेच्छाचाररतालाई कानून अतधनस्त बनाउन ुकानूनको शासनको प्रमखु उद्ेश्य हो। कानूनी 
राज्यमा कानूनले छुट ददएको कुरालाई मात्र अतधकारको रुपमा स्िीकार गररने नभै कानूनले 
स्पष्ट रोक लगाएको अिस्र्थामा बाहेक व्यजक्तले आ्नो सबै व्यिहार सातधकार सञ्चालन गनव 
पाउँछ। अको शलदमा भन्दा, अतधकार कानूनले छुट ददएको विषय मात्र नभै कानूनले तनषधे 
गरेदेजख बाहेकको सबै कुरा हो; यस मानेमा यो कानूनले नबाधेँको खलुा संसार हो।  
कानूनी राज्यको यो अिधारणालाई नै आत्मसात ्गदै संविधानको धारा २० को उपधारा (४) 
मा “तत्काल प्रचतलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे िापत कुनै व्यजक्त सजायभागी 
हनेुछैन र कुनै पतन व्यजक्तलाई कसूर गदावको अिस्र्थामा कानूनमा तोवकएभन्दा बढी सजाय 
ददइने छैन” भन्ने व्यिस्र्था राजखएको पाइन्छ। चाखलाग्दो कुरा के भने यो व्यिस्र्था नेपालमा 



नेपाल सरकार वि. अन्जन के.सी.समेत मदु्ााः-राज्यविरुद्धको अपराध  मदु्ा नं.: 075-CR-1093         पषृ्ठ 30 

कररब-कररब यवह रुपमा २००७ साल देजखका सबै संविधानहरूमा रहेको पाइन्छ1। यसबाट 
हाम्रो संिैधातनक व्यिस्र्थामा कानूनको शासनको अिधारणालाई कतत महत्त्ि ददइएको रहेछ 
भन्ने सहजै अनमुान गनव सवकन्छ। यद्वप कानूनको शासनलाई व्यिहारमा उतानव भने वितभन्न 
व्यिधानहरू नआएका होइनन ्तर कानूनको शासन नेपाली जनताको एउटा प्रमखु संिैधातनक 
अतभष्ट सदा रवहआएको छ। यो कुरालाई संविधानका व्यिस्र्थाहरूले पटक-पटक पवुष्ट गदै 
आएका छन।्   

45. कानूनी शासनको जगमा प्रतसद्ध वितधशास्त्री ए.तभ. डायसीको वितधको शासन सपबन्धी 
मान्यताहरू रहेका छन ् जसलाई आधतुनक लोकतन्त्रमा अत्यन्त महत्त्िका सार्थ हेररन्छ। 
उनी भन्छनाः "... no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or 

goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner 

before the ordinary Courts of the land. In this sense the rule of law is contrasted with 

every system of government based on the exercise by persons in authority of wide, 

arbitrary, or discretionary powers of constraint2. कसैलाई पतन सजाय गनव कानूनको स्पष्टताः 
उल्लङ्घन (distinct breach of law) गरेको हनुपुछव भन्न ेकानूनी शासनको मलु मान्यता हो। 
यसलाई फ जदारी कानून र न्यायको के्षत्रमा विशेष कडाईका सार्थ हेररन्छ। फ जदारी न्याय 
प्रणालीमा कानून िेगर कसूर हुँदैन (अर्थावत ्Nullum crimen sine lege)  भन्न ेर कानून िेगर 
कसैलाई पतन सजाय गनुवहुँदैन (अर्थावत ् nullum poena sine lege) भन्न े मान्यतालाई स्िीकार 
गररदै आएको छ।  कानून िेगर सजाय गनुव हुँदैन भन्न े मान्यता तभत्र चारिटा तत्िहरू 
विद्यमान रहेका हनु्छन।् जसमध्ये पवहलो, कसैलाई पतन कुनै घटना घवटसकेपतछ पश्चातदशी 
कानून तनमावण गरेर सजाय गने होइन वक सजाय गनुवपूिव नै सो विषयमा कानून विद्यमान 
(अर्थावत ्Nulla poena sine lege praevia) भएमा मात्र सजाय गनव सवकन्छ। दोस्रो, कसैलाई 
पतन प्रर्था परपपरा आददको आधारमा होइन वक मलुकुको कानूनी प्रणालीले स्िीकार गरेको 
मान्यता अनसुार तनतमवत तलजखत कानून बमोजजम मात्र सजाय (अर्थावत ्Nulla poena sine lege 

scripta) गनव सवकन्छ। तेस्रो, त्यस्तो सजाय गने कानून तनजश् चत (अर्थावत ्Nulla poena sine 

                                                
1 हेनुवहोस ्अन्तररम शासन विधान २००७ धारा १८(१); नेपालको अतधराज्यको संविधान २०१५ 
धारा ३(३); नेपालको संविधान २०१९ धारा ११(३); नेपाल अतधराज्यको संविधान २०४७ धारा 
१४(१) नेपालको अन्तररम संविधान २०६३ धारा २४(४).   

2 AV Dicey, INTRODUCTION TO LAW OF THE CONSTITUTION 8th ED London 1915 at p 110(Bold by author) 
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lege certa) हनुपुछव, अर्थावत ्यस्तो कानूनले स्पष्टरुपमा कसूरको पररभाषा र सजाय दबैु गरेको 
हनुपुछव। त्यसो भएमा मात्र व्यजक्तहरूले के गदाव कानूनको उल्लङ्घन हनु्छ र के गदाव हुँदैन 
भन्न े कुरा स्पष्ट बझेुर सोवह अनरुुप आ्नो आचरण व्यिहार सञ्चालन गनव पाउने हनु्छन।् 
च र्थो, फ जदारी कानूनको कठोर व्याख्या गररनपुछव। कानूनले स्पष्ट रुपमा पररभावषत गरी 
कसूर मानेको विषयमा त्यस्तो कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको भनी स्र्थावपत नभएसपम अकै 
प्रयोजनलाई िनेको विद्यमान कुनै कानूनी प्रािधानलाई तानतनु पारेर व्याख्या गरी कसूर कायम 
गनव र सजाय (अर्थावत ् Nulla poena sine lege stricta) गनुवहुँदैन। यस मानेमा फ जदारी 
कानून र मानि अतधकार कानूनको व्याख्याले दईु विपरीत धारलाई पच्याउछन।् मानि 
अतधकार कानूनको व्याख्याले उदारिादी र समािेशी धारलाई अनसुरण गछव; अतधकार छ िा 
छैन भन्न े प्रश्न उठेमा सकेसपम र तमलेसपम अतधकार छ भन्न े तफव  अदालतले व्याख्या गदै 
मानि अतधकारको संरक्षण गछव भने फ जदारी कानूनले व्यजक्तगत स्ितन्त्रताको अपहरण गने 
र जर्थाभािी प्रयोगले तनरंकुशतालाई प्रश्रय ददने हुँदा यसको कठोर व्याख्या गररनपुछव; कुनै 
कानूनी प्रािधान आकवषवत हनु्छ िा हुँदैन भन्न ेद्ववुिधाको जस्र्थततमा आकवषवत हुँदैन भन्न ेव्याख्या 
गररनपुछव। यस्तो व्याख्या लोकतन्त्र, वितधको शासन र सीतमत सरकारको अिधारणा अनकुुल 
हनु्छ।  

46. यी समस्त सैद्धाजन्तक सन्दभवमा अब प्रस्ततु वििादमा यी प्रततिादीहरूले पयाच वफजक्सङ्ग गरी 
पटक-पटक विदेशी भतूममा राविय झण्डा, राविय गान, रािको स्िातभमानको रूपमा रहेको 
फुटबल खेलप्रतत नै जनतामा घणृा दे्वष फैलाएको भन्ने आधारमा विशेष अदालतको फैसला 
उजल्ट हनुपुछव भनी नेपाल सरकारले पनुरािेदनमा तलएको जजवकरको सन्दभवमा हेदाव अतभयोग 
पत्रमा उठाइएको वििाददत विषय अिश्य पतन गपभीर हो; यसले समस्त नेपालीको 
स्िातभमानमा चोट परु् याएको छ भन्ने कुरा मातर्थ व्यक्त गररसवकएको छ। तर यतत हुँदा-हुँदै 
पतन यो राि विप्लिको कायव चावहं होइन। यहाँ नेपालको सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय 
एकतामा खलल पाने कुनै कायव भएको छैन, नत प्रततिादीहरूले मलुकुमा अव्यिस्र्था फैलाउने 
कुनै कायव नै गरेको अिस्र्था यहाँ छ। यस्तो कुनै कायव भएको छ भनी अतभयोग पत्रमा 
उल्लेख भएको जस्र्थततसपम पतन यो होइन। तसर्थव राि विप्लिमा आकवषवत हनेु कानून तानतनु 
गरेर प्रस्ततु पयाच वफजक्सङ्गको विषयमा प्रयोग गनव तमल्दैन। यसो गनुव नेपालको संविधानले 
अनशुरण गरेको कानूनी राज्यको अिधारणा, विद्यमान कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेमा मात्र 
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सजाय गनव तमल्छ, कानूनको अभािमा कसूर कायम गनव र सजाय गनव तमल्दैन भन्न े धारा 
२०(४) को मान्यता समेतको विपरीत हनु जान्छ। संविधानको धारा २०(४) ले कानून बेगर 
कसूर हुँदैन (Nullum crimen sine lege) तर्था कानून बेगर कसैलाई पतन सजाय गनुवहुँदैन 
(nullum poena sine lege) भन्ने र पश्चातदशी कानूनको प्रयोग गरी अपराध कायम गनव र 
सजाय गनव तमल्दैन भन्ने तसद्धान्तहरूलाई अवङ्गकार गरेको छ, जनु विश्वव्यापी मानि 
अतधकारको तसद्धान्त अनकुुल समेत छ3। त्यसैले तय यगत रुपमा अतभयोग पत्र र पनुरािेदन 
जजवकरमा उठाइएका कुराहरू गपभीर छन ्भन्न ेकुरालाई स्िीकारेको अिस्र्थामा पतन यसो गनुव 
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अन्तगवतको कसूर हनु्छ र सो 
दफा अन्तगवत प्रततिादीहरूलाई सजाय गनव तमल्छ भन्न े तनष्कषव कतई तनस्कदैन र यस्तो 
जजवकरलाई स्िीकार गनव सवकने अिस्र्था छैन।  

47. नेपालको संविधानको धारा २०(४) को व्यिस्र्थाको सन्दभवमा पश्चातदशी कानून तनमावणको 
सीमा के हो भन्ने पतन प्रश्न यदाकदा उठ्छ। यस्तो वििाद अरु मलुकुहरूमा पतन उठेको 
पाइन्छ। पश्चातदशी कानून (Ex post facto law) मलुताः फ जदारी कानूनको हकमा लाग ु
हनु्छ। तर यसको अपिाद हुँदै हुँदैनन ्भन्ने चावहं होइन। द्वन्द्वोत्तर पररजस्र्थतत (post-conflict 

situation) रहेका देशमा अन्तरावविय मानि अतधकारको गपभीर उल्लंघन4 का विषयमा 
पश्चातदशी कानून बन् न सक्ने र बनाइएको अिस्र्था पतन भेवटन्छ5। तर यी अपिादात्मक 
अिस्र्था हनु ् र पश्चातदशी कानूनको आिश्यकता महससु भएको जस्र्थततमा सो कुराको 
स्िीकृतत पतन मलुकुको संविधानले नै ददएको हनुपुछव। जहाँ संविधानले नै पश्चातदशी कानून 
तनमावण गनव रोक लगाएको हनु्छ, पश्चातदशी कानून तनमावण गरी कसूर कायम गने र सजाय 

                                                
3 हेर्नहुोस ICCPR Art 15(1) stating “No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or 

omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was 

committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal 

offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition 

of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.” 
 

4 मानि अतधकारको गपभीर उल्लंघन तभत्र  gross violations of human rights and fundamental freedoms include at least 

the following: genocide, slavery and slavery-like practices; summary or arbitrary executions; torture and cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment; enforced disappearance; arbitrary and prolonged detention जस्ता 
कसूरलाई तलइन्छ। 

5 यो कुराको परोक्ष स्िीकृतत धारा १५(२) ले ददन्छ जसमा भतनएको छाः Nothing in this article shall prejudice the trial and 

punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according 

to the general principles of law recognized by the community of nations. 
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गने सपभािना रहँदैन। हाम्र ै आ्नो अनभुिमा पतन नेपालको संविधान २०१९ को धारा 
१७(२) ले अनमुतत ददएको भन्दै २०४२ सालमा विध्िंसात्मक अपराध (विशेष तनयन्त्रण 
तर्था सजाय) ऐन, २०४२ पश्चातदशी प्रभाि हनेु गरी तनमावण गररएको र ऐन तनमावणपूिवका 
घटनामा मदु्ा चलाइएको त तर्थयो6 तर अब नत संविधानमा त्यस्तो तछर छ नत विद्यमान 
अपराध संवहताले नै पश्चातदशी कानून तनमावण गरी कसूर कायम गनव र सजाय गनव अनमुतत 
ददन्छ। पश्चातदशी कानून तनमावण गरी कसूर कायम गनव सवकदैन भन्ने कुरालाई यस 
अदालतले पटक-पटक उद्घोष पतन गरेको छ7। हाल आएर मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 
को दफा ७ मा “कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे िापत कुनै व्यजक्त सजायको भागी हनेु 
छैन र कुनै पतन व्यजक्तलाई कसूर गदावको अिस्र्थामा तोवकएभन्दा बढी सजाय हनेु छैन” भन्ने 
उल्लेख गररएबाट दफा ५१(३) मा पररभावषत गररएको “नेपालको प्रतततनतधत्ि गरी नेपालमा 
िा विदेशी मलुकुमा कुनै खेलातड िा खेलातडसँग प्रततस्पधाव गनव कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी 
िा खेलाडीहरूको समूहले त्यस्तो खेलको प्रततस्पधावबाट आउने स्िभाविक पररणामलाई प्रततकुल 
हनेु गरी तमलोमतोमा िा कसैको प्रलोभनमा िा कुनै बाजी जजताउने िा हराउने गरी त्यस्तो 
खेल खेल्ने िा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेतलएको रहेछ भने राविय वहत विरुद्धको 
कसूर भएको मातनने छ” भनी गररएको व्यिस्र्थाले प्रस्ततु मदु्ामा उठाइएको वििाददत 
कायवलाई कसूर कायम गरेको देजखए तापतन यहाँ िजणवत घटनाहरू अपराध संवहता लाग ु
भएको तमतत अर्थावत ्२०७५।५।१ भन्दा अजघको घटना हुँदा सो घटनाहरूमा आकवषवत हनु 
सक्ने देजखएन।  

48. यसै सन्दभवमा पश्चातदशी कानून तनमावण गनव नेपालको संविधानको धारा २०(४) िा मलुकुी 
अपराध संवहता, २०७४ को दफा ७ ले प्रततबन्ध लगाएको अिस्र्थामा त्यसको तात्पयव के 
हनु्छ, त्यसले के-केस्ता कायव गनव रोक्छ भन्ने प्रश्नहरू पतन उलजन्छन।् िस्ततुाः यसले पवहले 
घवटसकेको घटनामा पतछबाट कानून तनमावण गरी कसूर कायम गने िा विद्यमान कानूनमा 

                                                
6 नेपाल सरकार वि, चन्र तबजय साह समेत नेकाप २०४५ तननं ३६०३ (िम काण्ड संग सपिजन्धत मदु्ा) सो मदु्ामा 
तमतत २०४२।३।६ को कसरुमा २०४२।५।३ मा जारी भएको सो ऐन तत्कालीन नेपालको संविधान २०१९ को 
धारा १७(२) प्रयोग गरी िनेको िाट पश्चातदसी प्रभाि राख्न सक्ने भनी रामराजा प्रसाद तसंह, विश्वशे्वर मण्डल, 
प्रमेिाहादरु विश्वकमाव, लक्ष्मण प्रसाद तसंहलाई मतृ्यदुण्ड ददने गरी भएको सजायलाई पणुव इजलासिाट सदर गरेको।   
7 उत्तम लामा वि श्री ५ को सरकार नेकाप २०६१ तन.नं ७४३२ प ृ११०३; कमलेश द्वीिेदी वि प्रधान मन्त्री तर्था मन्त्री पररषद 
सजचिालय समेत नेकाप २०६४ तननं७८६६ प ृ८२७; मोल्हसेुन हेजन्िक ओटो वि. नेपाल सरकार, नकेाप २०६९ तननं ८८६० प ृ
१०९६ ; नेपाल सरकार वि. ईश्वर प्रसाद पोखरेल नेकाप २०६६ तननं ८२०० प ृ१२३५ 
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भएको कसूरको पररभाषा पररितवन गरी कसूर कायम गने िा कसूरको गपभीरता बढाउने 
अिस्र्था र्थप्ने िा विद्यमान कानूनमा रहेको सजाय भन्दा बढी सजाय हनेु गरी कानून संसोधन 
गने, िा प्रमाण सपबन्धी तनयम पररितवन गरी कम स्तरको प्रमाण िा कम प्रमाणको आधारमा 
सजाय भागी बनाउने जस्ता कायव गनवबाट रोक्छ8। अर्थावत ्यी कुनै कुराहरू पतन पश्चातदशी 
कानून माफव त गनव तमल्दैन। तर संविधान र संवहताको यो प्रततबन्धात्मक व्यिस्र्थाले देिानी 
कानून तनमावण गरी देिानी दावयत्ि (Civil liability) र्थप्ने, अनशुासनात्मक कारबाही 
(Disciplinary action) गने प्रबन्ध गने, कुनै कायव गरे िापत अयोग्यता (Disqualification) 
कायम गने िा तनजश् चत अितधसपम व्यािसावयक कायव गनव रोक्ने (Suspension) िा विदेशी 
नागररकको हकमा तनजलाई देश तनकाला (Deportation) गने जस्ता कायवहरू गनवलाई 
प्रततबन्ध लगाउँदैन। अर्थावत ् पश्चातदशी कानून तनमावण गरी िा कानूनी प्रिन्ध गरी त्यस्ता 
कायवहरू गनव सवकन्छ; त्यसो गनव संविधान िा कानूनको व्यिस्र्थाले रोक्दैन। अन्य 
मलुकुहरूमा त्यस्ता कानून तनमावण गनव सवकन्छ भन्ने व्याख्याहरू भैसकेको अिस्र्था पतन 
छ9। विषयिस्तकुो गपभीरताले सो कुरालाई अपररहायव मान्छ भने तय यको विषयिस्तमुा 
प्रिेशगरी छानबीन गने र देिानी पररणाम तनस्कने कानूनी प्रिन्ध माफव त सो गनव नतमल्ने कुनै 
कारण र अिस्र्था रहदैन। प्रस्ततु मदु्ामा अतभयोगपत्रको विषय सोसँग सपबजन्धत नहुँदा सो 
बारेमा र्थप बोल्न ुआिश्यक देजखएन। 

49. प्रस्ततु मदु्ामा उठाइएको वििादको सपबन्धमा, मदु्ाको प्रकृतत, विद्यमान संिैधातनक तर्था 
कानूनी व्यिस्र्था, त्यसको सैद्धाजन्तक पररिेश, तलुनात्मक कानूनमा गररएको व्यिस्र्था 
समेतको चचाव गररसकेपतछ अब प्रततिादीहरूलाई आरोवपत कसूरबाट सफाइ ददने गरेको विशेष 
अदालतको फैसला तमलेको छ िा छैन र नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्छ िा 
सक्दैन भन्ने अजन्तम प्रश्नतफव  हेदाव संक्षेपमा प्रस्ततु मदु्ामा यी प्रततिादीहरूले पयाच 
वफजक्सङ्गको जनु कायव गरेको भतनएको छ, सो रािको स्िातभमान, प्रततष्ठा र समस्त नेपालीको 
भािनासँग जोतडएको विषय हुँदा अत्यन्त गपभीर छ। तर त्यतत हुँदा-हदैु पतन सो कायव राज्य 
विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा िजणवत राि विप्लिको कसूर नहुँदा 

                                                
8 Calder v Bull, 3 U.S. 386(1798); Collins v Youngblood, 497 U.S. 37(1990); Rao Shiv Bahadur Singh v State of V.P. AIR 1953 

SC 394,398 cited in Mahendra P. Singh, VN Shukla’s Constitution of India 10th ed 2001 at p 177. 
9 Pandurang Swamy v State of AP, AIR 1971 AP 234; Shiv Dutt Rai Fateh Chand v UOI (1983) 3 SCC 529; AIR 1984 SC 1194. 
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दफा ३.१ आकवषवत हनेु कसूर हो भन्ने देजखँदैन। िारदात सन ्२००९ देजख २०१३  साल 
(वि.सं. २०६६ मंतसरदेजख २०69 सालको चैत्र) सपमको अितधको हुँदा ितवमान मलुकुी 
अपराध संवहता, २०७४ प्रयोग गरी कसूर कायम गनव र सजाय गनव नेपालको संविधानको 
धारा २०(४) र संवहता कै दफा ७ ले रोक्ने देजखन्छ। देिानी दावयत्िको विषयिस्त ुप्रस्ततु 
मदु्ाको विषय नभै वििाददत कायवलाई राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को 
दफा ३ मा िजणवत राि विप्लिको कसूर भन्दै दफा ३.१ बमोजजमको सजायको माग 
गररएको अिस्र्था रहेकोमा सो ऐन नै आकवषवत हुँदैन भन्न ेनै यस इजलासको दृवष्टकोण छ। 
सो बाहेक वििाददत विषयको देिानी पाटोमा प्रिेश गदै सिदु प्रमाणको मलु्याङ्कन गरी को-
कसको हकमा के-कस्तो गजल्त देजखन्छ िा देजखदैन भन्ने यो मदु्ाको रोहबाट बोल्न तमल्ने 
देजखएन।  

50. तसर्थव मातर्थ वितभन्न प्रकरणहरूमा उल्लेजखत आधार र कारणबाट संक्षेपमा प्रततिादीहरूले 
गरेको भतनएको कायवमा जनु कानूनको प्रयोग हनुपुने भनी अतभयोग माग र पनुरािेदनमा 
समेत जजवकर तलइएको छ सो कानून आकवषवत हनुसक्ने देजखएन। कानून नै आकवषवत नहनेु 
भएपतछ तय यमा प्रिेश गरी अन्य कुराहरू हेरी न्याय तनरुपण गनव तमल्ने अिस्र्था भएन। 
कानूनको अभािमा अतभयोग दाबी पगु्न नसक्ने भन्दै प्रततिादीहरूले नेपाल सरकारले प्रस्ततु 
मदु्ामा तलएको अतभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंबाट तमतत 
२०७५।०२।२४ मा भएको फैसला तमलेकै देजखदा सदर हनेु ठहछव। पनुरािेदक िादी 
नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्दैन। प्रस्ततु मदु्ाको दायरी लगत कट्टा गरी 
तमतसल तनयमानसुार अतभलेख शाखामा बझुाई ददनहुोला।  
 

 न्यायाधीश 
उक्त रायमा म सहमत छु। 
 

  न्यायाधीश 
 

इजलास अतधकृत: तेजप्रसाद प डेल 
कपप्यटुर अपरेटर: पद्मा आचायव 
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