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विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोवजम पुनरािेदनको रोहमा यस 

अदालतमा दायर भएको प्रस्ततु मुद्ाको संवक्षप्त तथ्य एिम् ठहर यस प्रकार रहकेो छाः- 

तथ्य खण्ड 

1. वछमेकी राि एिं वमत्ररािहरूमा विवभन््न समयमा आयोजना गटरएका अन्तरावविय फुटबल 

खेलहरूमा नेपालले भाग वलई अन्तरावविय फुटबल खेल खेल्नका लावग आिद्ध रहकेो नेपाली 

राविय फुटबल टटमका खेलाडीहरू खेल्न गएकोमा सन् २००८ मा भएको मडकेा कप 

(MORDEKA CUP),  सन् २००९ को साफ च्यावपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP), 

सन् २०११ मा मलेवसयामा भएको मैत्रीपुणव खेल, सन् २०११ मा दफवलवपन्समा भएको 

मैत्रीपुणव खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप, सन् २०१४ मा कोटरयामा भएको 

खेल समेतका अन्तरावविय फुटबल प्रवतयोवगताहरूमा नेपालको प्रवतवनवधत्त्ि गरी गएका 

नेपाली राविय फुटबल टटमका खेलाडीहरूले अिैध रुपमा अन्तरावविय एजेन्टहरूसँग सपपकव 

गरी विदशेी भूवममा नेपालको राविय झण्डा वलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई 

राविय एकता तर्था नेपाली जनताहरूको स्िावभमान र आत्मसपमानमा चोट पुर्याउने 

उद्ेश्यले पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी अन्तरावविय फुलबल खेल हान ेयोजना 

बनाई मोटो रकम वलई खेल खेली हान ेगरेको भन््ने गोप्य सूचनाको आधारमा अनुसन्धान 

गदाव नेपाली राविय फुटबल टटमका पूिव खेलाडीहरू विकास ससंह के्षत्री र अन्जन के.सी. 

का सार्थ ै नेपाली राविय फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सोही टटमका खेलाडीहरू 

सवन्दप राई र टरतेश र्थापा समेतको वमलेमतोबाट कुख्यात एजेन्टहरूसँग सपपकव गरी पयाच 

दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी खेल हारे बापतमा विवभन्न माध्यमबाट नेपालमा रकम 

पठाउने एजेन्टहरू ससंगापुरका नागटरक विलसन् राज (WILLSON RAJ), टटटानी पटरयासामी 

(TITANI PERIASAMY) र केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) लाई काठमाडौं 

उपत्यकावभत्र रहकेा िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER)  र साइबर मवन ट्रान्सफर (CYBER MONEY TRANSFER) समेतमा रकम 

आफूहरूको नाममा हाल्न लगाई सो माफव त आएको रकम अन्जन के.सी. र टरतेश र्थापा 

समेतले वलई वनज खेलाडीहरूले एक आपसमा भागिण्डा लगाई नेपालको राविय झण्डा, 

राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था नेपाली जनताहरूको स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट पुर्याउन े उद्ेश्यले खेल हारी राज्य विरुद्धको कसूर अपराध गरेको 

दवेखएको हदँा नेपाली राविय फुटबल टटमका पूिव खेलाडीहरू विकास ससंह के्षत्री, अन्जन 

के.सी. तर्था नेपाली राविय फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, खेलाडीहरू सवन्दप राई 

र टरतेश र्थापालाई अनुसन्धान कारिाहीको लावग यसै प्रवतिेदन सार्थ दावखला गरेका छ ।ँ 

उक्त कायवमा अन्य संलग्न व्यवक्तहरू भएमा वनजहरूबाट खुलाई वनजहरू समेत उपर राज्य 
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विरुद्धको कसूर अपराधमा अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको वमवत २०७२।०६।२७ 

को प्रहरी प्रवतिेदन।      

2. म नेपालको राविय फुटबल टटममा सन् २००७ अवन्तमदवेख वनयुक्त भई कवहले खेलमा 

सहभागी हने, कवहले घाइते भएको कारण खेलमा सहभागी हन नपाएको ह।ँ मैले खेलेको 

खेलहरूमा सागर र्थापा, टरतेश र्थापा, अन्जन के.सी., सवन्दप राईसमेत भई सहभागी भएको 

हो। म सन् २००८ मा भएको मडकेा कप (MORDEKA CUP), सन् २०११ मा 

मलेवसयामा तर्था दफवलवपन्समा भएको भएको मैत्रीपुणव खेल र सन् २०१२ मा भारतमा 

भएको नेहरु कपमा सहभागी छु। उक्त खेलहरूमा म, सागर र्थापा, टरतेश र्थापा, सवन्दप राई, 

वबराज महवजन, भरत खिास, रवबन श्रेष्ठ, राजु तामाङ्ग, जुमानु राई, भोला वसलिाल, वनराजन 

खड्का, अवनल गुरुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको संख्याको  खेलाडीहरू जाने 

गरेका वर्थयौं। मसमेतका खेलाडीहरूले विदशेी रािहरूमा हन ेविवभन्न खेलहरूमा रकम वलई 

नेपालको स्िावभमान वबदि गरेका छैनौं। विदशेी एजेन्टबाट क्लबमा खेलाउन ेभनी आश्वासन् 

आएको वर्थएन। मैले व्यापार व्यिसाय केही गरेको छैन। खेल खेल्दा एन्फाले प्रवत मवहना 

रु.१०,०००।- ददन्थ्यो भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी विकास ससंह के्षत्रीले अनुसन्धानको 

िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारीसमक्ष गरेको वमवत २०७२।०७।१२ को बयान।   

3. म नेपालको राविय फुटबल टटममा सन ् २००७ दवेख वनयुक्त भई हालसपम खेल खेल्द ै

आएको वर्थएँ। सन् २००७ मा ओमनमा ओमनसँग खेल्दा २/० मा हारेको,  नेपालमै 

ओमनसँग खेल्दा २/० मा हारेको, भुटानसँग खेल्दा २/१ मा वजतेको, पुनाः भुटानसँग खेल्दा 

१/० ले वजतेको हो। सन् २००८ मा कपबोवडयामा मकाउसँग खेल्दा ३/२ ले वजतेको, 

मावल्दपसमा इवन्डयासँग ४/० ले हारेको, मावल्दभ्ससँग ३/१ ले हारेको, पादकस्तानलाई ४/१ 

ले वजतेको,  मडकेा कप (MORDEKA CUP) मा मलेवशयासँग ४/० ले हारेको हो। सन् 

२००९ को साफ गेममा मावल्दभ्ससँग १/१ गोल बराबरमा,  भारतसँग १/० ले हारेको र 

अफगावनस्र्थानसँग ३/० गोलमा वबजयी भएको हो। सन ्२०१० मा कोटरयासँग १/० ले 

हारेको र श्रीलंकासँग १/० ले हारेको हो। सन् २०११ मा दफवलवपन्ससँग ४/० ले हारेको, 

मलेवसयामा २/० ले हारेको, कपबोवडयासँग १/० ले वजतेको हो। सन ्२०११ को साफ 

च्यावपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा मालददभ्ससँग १/१ मा, सन् २०१२ मा 

भारतमा भएको नेहरु कप हारेको र सन् २०१४ मा इराकसँग ४/० ले हारेको हो। उक्त 

खेलहरूमा म, सागर र्थापा, टरतेश र्थापा, विकास ससंह के्षत्री, अन्जन के.सी., वबराज महवजन, 

रवबन श्रेष्ठ, चुनबहादरु र्थापा, राज ुतामाङ्ग, वनराजन रायमाझी, जुमानु राई, भोला वसलिाल, 

युगल दकशोर राई, वनराजन खड्का, अवनल गुरुङ्ग, सन्तोष साउखल र अन्य नाम याद 

नभएका २० जनाको संख्याको खेलाडीहरू जाने गरेका वर्थयौं। म वबगत सन् २००७ दवेख 

राविय फुटबल टटममा सहभागी भई उल्लेवखत खेलहरूमा सहभागी भएको ह।ँ अन्य कुरा 

मलाई र्थाहा छैन। मलाई खेल खेल्दा रकम ददएर आउ भनी कसैले अफर गरेका वर्थएनन्। 

मैले २०६७ सालमा १० महीनाको अन्दाजी १० लाख नेपाली रुपैया ँ वलई भारतको 
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कलकत्ताको मोहमडन स्पोर्टवङ्ग क्लबमा व्यिसावयक खेल खेलेको वर्थएँ। म, अन्जन के.सी., 

टरतेश र्थापा समेतले संचालन गरेको लवलतपुर झवपसखेलवस्र्थत एफ. फोर. ग्यारेजको 

मेनेजमेन्टसपम हरेेको वर्थएँ जुन हाल संचालनमा छैन। मैले एन्फाबाट कार र बाइक पाएको 

छु र मावसक तलब १५ हजार ददन ेगरेको छ। म समेतका खेलाडीहरूले विदशेी रािहरूमा 

हन े विवभन्न खेलहरूमा रकम वलई नेपालको स्िावभमान वबदि गरेका छैनौं भन्नेसमेत 

बेहोराको प्रवतिादी सवन्दप राईले अनुसन्धानको िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारीसमक्ष गरेको 

वमवत २०७२।०७।१२ को बयान।  

4. म नेपालको राविय फुटबल टटममा २०६० सालदेवख वनयुक्त भई खेल खेल्न र्थालेको ह।ँ 

सन् २००५ मा साफ गेम कराँचीमा, सन् २००५ मा च्यालेन्जकप बंगलादशेमा, सन् २००६ 

मा साफ गेम श्रीलंकामा,  सन् २००७ मा िल्डव कप क्वावलफाइङ्ग ओमनमा,  सन् २००७ मा 

च्यालेन्ज कप कपबोवडयामा, साफ गेम मावल्दभ्समा, ए. एफ. वस. च्यालेन्जकप हदैराबादमा 

खेलेको ह।ँ खेलेको खेलहरू मध्ये सन ्२००८ मा मडेका कपमा मलेवसयासँग ४/० गोलमा 

हारेको, अफगावनस्तानसँग २/२ गोल बराबरमा, सेरावलयोनसँग ३/१ गोलमा हारेको, सन् 

२००९ को साफ गेममा मावल्दभ्सँग ४/० ले हारेको,  भारतसँग ४/० गोलमा हारेको, 

पादकस्तानसँग ४/० गोलमा वबजयी भएको हो। सन् २०११ मा मलेवसयासँग २/० गोलमा 

हारेको, दफवलवपन्ससँग ४/० गोलमा हारेको र सन् २०१२ मा क्यामरुनसँग ५/० गोलले 

हारेको हो। सन ् २०१४ मा कोटरयामा अन्डर एवसया च्यावपपयनसीप खेलमा सहभागी 

भएको ह।ँ खेल खेल्दा सेन्टर वडफेन्सको भुवमका वनबावह गर्थें। प्रायाः हामीहरूले खेलेको 

खेलहरूमध्ये सन् २००८ दवेख टरतेश र्थापा, सवन्दप राई, अन्जन के.सी., विकासससंह के्षत्री 

सवहत अन्य खेलाडीहरू समेत सहभागी भएर खेल खेलेका हौं। सो खेलहरू मध्ये सन् 

२००८ दवेखको खेलमा म (वडफेन्स), सवन्दप राई (वडफेन्स), टरतेश र्थापा (गोलदकपर), 

विकासससंह के्षत्री, वबराज महवजन, रवबन श्रेष्ठ, राज ु तामाङ्ग, जुमानु राई, भोला वसलिाल, 

रवन्जत श्रेष्ठ, वनराजन खड्का, अवनल गुरुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको 

सख्याको  खेलाडीहरू जाने गरेका वर्थयौं। म २०६० साल दवेख नेपालको राविय फुटबल 

टटममा सहभागी भई फुटबल खेलेको र सन् २००९ दवेख क्याप्टेनको भूवमका वनबावह गरी 

विवभन्न अन्तरावविय स्तरमा भएका खेलहरूमा सहभागी भई खेल खेलेको ह।ँ खेल चाही ँरामै्र 

खेलेको हो। अन्य कुरा र्थाहा भएन। विवभन्न विदशेी क्लबमा खेलाई ददन्छु भनी आश्वासन् 

आउन े गरेको वर्थयो तर रकम मैले वलएन। म राविय फुटबल टटमको टटम क्याप्टेन 

भईसकेपवछ मलाई नेपाल सरकारले एन्फा माफव त हात्तीिनमा रहकेो मेरो वसटी नामक 

अपाटवमेन्टमा बस्न ेव्यबस्र्था गराई ददएकोमा अवहलेसपम नपाएको र एन्फाले हरेक मवहना 

रु.१५,०००।- ददने गरेको वर्थयो भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी सागर र्थापाले अनुसन्धानको 

िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारी समक्ष गरेको वमवत २०७२।०७।१२ को बयान।   

5. म सन् २००३ दवेख हालसपम राविय फुटबल टटममा सहभागी भई सन् २०१५ मा 

भारतको पुणेमा संचालन भएको फे्रन्डवसप पयाच समेतमा सहभागी भएको ह।ँ मैले फुटबल 
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खेलको गोलदकपरमा खेल खेल्द ैआएको छु। मैले हालसपममा सन् २००३ मा कोटरयामा 

ओमन विरुद्ध पवहलो पयाच हदँा ६/० गोलले हारेको, सोही बेला नै कोटरयासँग १६/० 

गोलले हारेको, सन् २००६ मा बंगलादशेमा श्रीलंका विरुद्धमा खेल खेल्दा १/१ को 

बराबरीमा खेल टंुगीएको, सन् २००८ मा मलेवसयामा भएको मडेका कपमा अफगावनस्तान 

विरुद्ध २/२ गोल बराबरी, मलेवसयासँग ४/० गोलले हारेको, सन् २००९ मा कपबोवडयामा 

मकाउ विरुद्ध ३/० ले खेल वजतेको, कपबोवडयासँग १/० ले खेल वजतेको, ओमनसँग २/० 

ले हारेको, साफ च्यावपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा मावल्दभ्समा भएको खेलमा 

इवन्डयासँग ४/० ले हारेको, पादकस्तानसँग खेल खेल्दा १/० ले वजतेको हो। सन् २०१२ 

मा ददल्लीमा नेहरु कपमा मावल्दभ्ससँग २/१ ले हारेको, क्यामरुनसँग ५/० ले हारेको हो। 

उवल्लवखत खेलहरूमा सन ्२००८ दवेखको खेलहरूमा गोलदकपरमा म, सागर र्थापा, सवन्दप 

राई, विकासससंह  के्षत्री, अन्जन के.सी., जुमानु राई, अवनल गुरुङ्ग, राज ुतामाङ्ग, वनराजन 

रायमाझी, राकेश श्रेष्ठ, अनन्त र्थापा, पबवत पाण्डे, चुनबहादरु र्थापा, भरत खिास, रोवहत चन्द, 

जगददश श्रेष्ठ, सन्तोष साहखल, वनराजन खड्का, सुमन सुबेदी, वबराज महवजन, रवबन श्रेष्ठ, वबशाल 

श्रेष्ठ, वबकेश कुत्र्थु, सुजल श्रेष्ठ समेत भई खेलहरू खेलका हौं। एक पटक खेल खेल्न जाँदा 

कवपतमा २० जना खेलाडी सहभागी भई जाने गरेका वर्थयौं। सन् २००८ मा भएको मडकेा 

कप (MORDEKA CUP), सन् २००९ को साफ च्यावपपयनसीप (SAAF 

CHAMPIONSHIP) र सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप समेतमा मैले 

गोलदकपरको रुपमा खेल खेलेको ह।ँ सन् २०११ मा मलेवसयामा र दफवलवपन्समा भएको 

मैत्रीपुणव खेल तर्था सन् २०१४ मा कोटरयामा भएको खेलमा सहभागी भई गएकोमा खेल 

मैदानमा सहभागी भईन। सो बेला सहायक कोचको रुपमा सामेल भएको हो। पयाच 

दफवक्सङ्गको बारेमा र्थाहा भएन। म समेतले पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी 

खेलेको र रकम वलएको होइन। मलाई इवन्डया, कपबोवडया, बंगलादशे र मलेवसया समेतको 

क्लबमा आबद्ध हन कुरा आएको वर्थयो तर रकमको बारेमा कुरा भएन। नेपाल प्रहरीको 

तफव बाट असई पदको तलबभत्ता र एनफाबाट हात्तीिनमा अपाटवमेन्ट र मावसक 

रु.१५,०००।- भत्ता पाऊँद ै आएको छु भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी टरतेश र्थापाले 

अनुसन्धानको िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारी समक्ष गरेको वमवत २०७२।०७।१२ को 

बयान।  

6. ससंगापुरका टटटानी एस.ि.पटरयासामी (TITANI SO PERIASAMY) ले पठाएको रकम 

रु.२,२०,१७५।६८ मेरो सिारी चालक अनुमवतपत्र प्रयोग गरी बुझीवलएको सपबन्धमा मेरो 

भन्नु केही छैन। वसकन्दर र्थापा मेरो आफ्नै भाइ हन्। शोभा के.सी. अन्जन के.सी.को 

आमा रहकेो कुरा हाल र्थाहा पाएको ह।ँ भाइ वसकन्दर र्थापालाई उल्लेवखत रकम वलन मैले 

पठाएको ह।ँ रकम ल्याई मलाई भाइले ददएका हन।् रकम के कहाँबाट आएको हो सो कुरा 

भाइलाई र्थाहा वर्थएन। मलेवसयन नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले 

विवभन्न वमवतमा नवबन काकी र डवेजब र्थापा समेतका व्यवक्तहरूलाई पठाएको भवनएको 
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रकम वनजहरूले मलाई ददएका छैनन ् भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी टरतेश र्थापाले 

अनुसन्धानको िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारी समक्ष गरेको वमवत २०७२।०७।१७ को 

तवतपबा बयान।  

7. म नेपालको राविय फुटबल टटममा सन् २००५ दवेख वनयुक्त भई सन् २००५ मा साफ गेम 

कराँची, च्यालेन्जकप बंगलादशेमा, सन् २००६ मा साफ गेम श्रीलंकामा, सन् २००७ मा 

िल्डवकप क्वावलफाइङ्ग राउन्डको लागी ओमनमा,  सन् २००७ मा च्यालेन्ज कप 

कपबोवडयामा, साफ गेम मावल्दभ्समा, ए.एफ.वस च्यालेन्ज कप हदैराबादमा, सन् २००८ मा 

मडकेा कप, सन् २००९ मा साफ च्यावपपयनसीप खेलमा सहभागी भएको वर्थएँ। सहभागी 

खेलहरू मध्ये सन् २००८ मा मडकेा कपमा मलेवसयासँग ४/० गोलमा हारेको, 

अफगावनस्तानसँग २/२ गोल बराबरमा, सेरावलयोनसँग ३/१ गोलमा हारेको , सन् २००९ 

को साफ गेममा मावल्दभ्ससँग १/१ गोल बरािरमा, भारतसँग १/० गोलमा हारेको र 

अफगावनस्तानसँग ३/० गोलमा वबजयी भएको हो। उक्त वमवतमा म वडफेन्स, सागर र्थापा 

वडफेन्स, टरतेश र्थापा गोलदकपर, सवन्दप राई वडफेन्स, वबराज महवजन, रवबन श्रेष्ठ, चुनबहादरु 

र्थापा, राज ुतामाङ्ग, विकासससंह  के्षत्री, वनराजन रायमाझी, जुमान ुराई, भोला वसलिाल, युगल 

दकशोर राई, रवन्जत श्रेष्ठ, वनराजन खड्का, अवनल गुरुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० 

जनाको संख्याको  खेलाडीहरू खेल्न जाने गरेका वर्थयौं। मैले लवलतपुर ग्यालेक्सी पवललक 

स्कुलमा अध्ययन गरेको ह।ँबच्चादेवख नै फुटबल खेल खेल्न र्थालेको ह।ँ फुटबल खेल खेल्दाको 

अिस्र्थामा सबैभन्दा पवहला एन्फा एकाडेमीमा छन ट भई गेम खेल्न र्थालेकोमा २०६० 

सालमा फे्रन्ड्स क्लब कुपण्डोलबाट राविय वलगको गेम खेल्न शुरु गरें। यसरी गेम खेल्द ै

जाँदा सन ्२००५ मा राविय टटममा छन ट भई फुटबल खेलको लावग वछमेकी राि तर्था 

वमत्र रािहरूमा विवभन्न समयमा आयोजना गटरएका अन्तरावविय फुटबल खेलहरूमा नेपालको 

तफव बाट भाग वलई अन्तरावविय फुटबल खेलमा सन् २००५ दवेख सन् २०१० सपमका 

खेलहरूमा सहभागी भई खेलहरू खेलेको ह।ँ यसरी खेल खेल्न जाँदाका समयमा सन ्२००८ 

मा मडकेा कप मलेवसयामा हदँा म टटमको सदस्य वर्थएँ। सो बेला मलेवसयामै विदशेी 

एजेन्टहरूले विवभन्न आश्वासन् ददई राम्रो क्लबमा रावखददन्छौं भन्ने सपमको कुरा आएको 

वर्थयो। सो कपमा पयाच दफवक्सङ्ग भएको र्थाहा भएन। सन ् २००९ मा साफ गेममा 

अफगावनस्तानसँग खेल्दा विदशेी एजेन्टहरूले विवभन्न आश्वासन् दखेाएका वर्थए। सो गेममा 

हामीले ३/० गोलको अन्तरल े वबजयी भएका वर्थयौं। मैले सन ्२००५ दवेख सन् २००९ 

सपमको फुटबल गेममा सहभागी भई गेम खेलेको ह।ँ सो गेमहरू खेल्न े िममा विवभन्न 

प्लेयर एजेन्टहरूसँग वचनजान भएको वर्थयो। सो बेला खेलाडीहरूलाई विवभन्न विदशेी 

क्लबहरूमा ट्रायल गनवको लावग मेरो नाममा िेस्टनव युवनयन मवन ट्रान्सफर माफव त रकम 

पठाएकोसपम हो। कुनै रकम व्यवक्तगत प्रयोजनको लावग पवन पठाएका वर्थए। पयाच 

दफवक्सङ्गको लावग वलएको होइन। वनजहरू मध्ये  केसिन पट्टानले प्लेयर एजेन्ट बनाएको 

हदँा खेल खेल्दाका अिस्र्थामा वचनजान भएको र खेलाडी भएको कारणल ेगदाव नै विदशेी 
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क्लबमा ट्रायल गनवको लागी रकम ददएका हन ् भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी अन्जन 

के.सी.ले अनुसन्धानको िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारी समक्ष गरेको वमवत २०७२।०७।१२ 

को बयान।   

8. विदशेी नागटरकहरू आिादयैाप्पान पालावनयाप्पान (AVADAIYAPPAN PALNIAPPAN) ले 

सन् ०५।१३।२०१० मा पठाएको रु.१,७५,५५६।९५, वजिानान्र्थन सुपरामवन 

(JIVANANTHAN SUPERAMANI) ले सन् ०५/०३/२०१२ मा पठाएको 

रु.८३,१६३।२३ र मवनमुर्थु अरुमुगम (MANIMUTHU ARUMUGAM) ले सन् 

१०।०४।२०१३ मा पठाएको रु.३०,१११।१७ रकम मैले बुझी वलएको ह।ँ वनज विदशेी 

नागटरकहरूसँग वचनजान छैन। के कुन बापत पठाए र्थाहा भएन। मलेवसयन नागटरक केसिन 

पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले सन् १९।१०।२०११ मा पठाएको मलेवशयन ररंगेट 

१४,९४५ रकम मैले मेरो आमा शोभा के.सी.लाई सार्थमा वलई गई रकम वलएको ह।ँ 

रकम ललँदा आमा शोभा के.सी.को नामको ६६५९५ नपबरको नागटरकता प्रमाण पत्र पेश 

गरी रकम वलएको हो। रकम के कहाँबाट आएको सो बारे आमालाई जानकारी वर्थएन। 

मलेवसयन नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले विवभन्न वमवतमा नवबन काकी 

र डेवजब र्थापा समेतका व्यवक्तहरूलाई पठाएको भवनएको रकम मैले पाएको छैन भन्नेसमेत 

बेहोराको प्रवतिादी अन्जन के.सी.ले अनुसन्धानको िममा अवख्तयारप्राप्त अवधकारीसमक्ष 

गरेको वमवत २०७२।०७।१७ को तवतपबा बयान।    

9. ताहाँको च.नं. १३२० वमवत २०७२।०७।०१ को पत्रमाग बमोवजम प्रवशक्षक तर्था 

खेलाडीहरूलाई वमवत २०७२।०६।२८ देवख लागु हन ेगरी वनजहरूलाई अनुसन्धानको अवन्तम 

दकनारा नलागेसपम फुटबलको कुनैपवन गवतविवधहरूमा संलग्न नगराइने गरी कारिाही 

गटरएको भन््ने बेहोराको अवखल नेपाल फुटबल संघको च.नं. १६७/०७२/०७३ वमवत 

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 

MATCHES."  भन्नेसमेत बेहोराको च.नं. ०७२/७३-१०११ वमवत २५ अक्टोबर २०१५ 

को महानगरीय अपराध शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), काठमाडौंले 

एवशयन फुटबल कवन्फडरेशन (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 
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एवशयन फुटबल कवन्फडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को २८ 

अक्टोबर २०१५ को पत्र जिाफ।           

11. अन्जन के.सी. मेरो छोरा हन।् मेरो मलेवशयन नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN 

PATTAN) सँग वचनजान छैन। छोरा अन्जन के.सी.ले विदशेबाट सार्थीले मलेवशयन ररंगेट 

पठाएको छ वलन जाउँ भनी कटरब ४ िषव अवघ जािलाखेलवस्र्थत िेस्टनव यूवनयन मवन 

ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER) मा मलाई सार्थमा वलई गई मेरो 

नागटरकता प्रमाण पत्र पेश गरी छोराले रकम बुझी वलएका हन।् उक्त रकम के-कसरी,, को 

कसले, के बापत पठाए छोरालाई र्थाहा छ। मलाई अन्य कुरा र्थाहा भएन भन्नेसमेत 

बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएकी शोभा के.सी.को वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।   

12. हाल पिाउमा परेका पूिव खेलाडी तर्था कोच अन्जन के.सी., विकासससंह के्षत्री र हालका 

खेलाडी सागर र्थापा, सवन्दप राई र टरतेश र्थापासवहत अन्य खेलाडीहरू तर्था सो समयमा 

खटटई जाने आवधकारीक पदावधकारीसमेतले विदशेी एजेन्टहरूसँग सपपकव गरी विदशेी भूवममा 

नेपालको राविय झण्डा वलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था 

नेपाली जनताहरूप्रवत घृणा, द्वषे फैलाई विदशेी एजेन्टबाट रकम वलई राविय स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट पुयावएको हदँा वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोवजम 

कारिाही गरी वनज खेलाडीहरूसँग संलग्न अन्य खेलाडी तर्था आवधकारीक पदावधकारीहरूउपर 

कानून बमोवजम कारिाही हनुपछव। हाल पिाउमा परेका खेलाडीहरूले उल्लेवखत खेलहरूमा 

पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा नेपालको फुटबल खेलको हालको िटरयतािमले स्पष्ट 

पान े हदँा वनजहरूउपर कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको िममा 

बुवझएका पूिव राविय फुटबल टटम क्याप्टेन मवण शाहको वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।   

13. खेलाडीहरूले खेलमा राम्रो खेल प्रदशवन नगनुव खेलमा सधै वबजय हात पानुवको सट्टा हार 

खानुमा एन्फाका आवधकारीक पदावधकारीहरू, टटम वलडर, टटम व्यिस्र्थापक तर्था एन्फाका उच्च 

पदावधकारी समेतको संलग्नता हनुपछव। कवतपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई एन्फामा 

उच्च पदावधकारीको हात नरहसेपम खेलाडीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग गने अिस्र्था नआउने हदँा 

वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को-को संलग्न रही के-

कसरी पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई विदशेीबाट रकम वलए सो तफव समेत 

वनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रवशक्षक अन्जन के.सी,  विकासससंह  के्षत्री तर्था हाल खेलाडी 

फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सवन्दप राई र टरतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव 

को-को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदावधकारी संलग्न छन,् वनजहरूबाटै खुलाई वनज 

पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेतले विदशेी एजेन्टहरूसँग सपपकव गरी विदशेी भूवममा नेपालको 

राविय झण्डा वलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था नेपाली 

जनताहरूप्रवत घृणा, द्वषे फैलाई विदशेी एजेन्टबाट रकम वलई राविय स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट पुयावएको हदँा वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोवजम 

कारिाही गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएका पूिव राविय फुटबल 
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टटमका व्यिस्र्थापक कृष्णभक्त मानन्धरको वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।   

14. खेलाडीहरूले खेलमा राम्रो खेल प्रदशवन नगनुव, खेलमा सधै वबजय हात पानुवको सट्टा हार 

खानुमा एन्फाका आवधकारीक पदावधकारीहरू, टटमवलडर, टटम व्यिस्र्थापक तर्था एन्फाका उच्च 

पदावधकारी समेतको संलग्नता हनुपछव। कवतपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई एन्फाका 

उच्च पदावधकारीको हात नरहसेपम खेलाडीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग गने अिस्र्था नआउने हदँा 

पिाउमा परेका खेलाडीहरूसमेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को-को संलग्न रही के-कसरी 

पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई विदशेीबाट रकम वलए सोतफव समेत वनज पूिव 

खेलाडी तर्था हाल प्रवशक्षक अन्जन के.सी,  विकासससंह  के्षत्री तर्था हाल खेलाडी फुटबल 

टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सवन्दप राई र टरतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव को-को 

खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदावधकारी संलग्न छन ्वनजहरूबाटै खुलाई वनज पिाउमा परेका 

खेलाडीहरू समेतले विदेशी एजेन्टहरूसँग सपपकव गरी विदशेी भूवममा नेपालको राविय झण्डा 

वलई सपर्थ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकता तर्था नेपाली जनताहरूप्रवत 

घृणा, द्वषे फैलाई विदशेी एजेन्टबाट रकम वलई राविय स्िावभमान र आत्मसपमानमा चोट 

पुयावएको हदँा वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोवजम कारिाही गरी पाऊँ 

भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएका एन्फाका उपाध्याक्ष वबजय नारायण 

मानन्धरको वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।    

15. नेपालको फुटबल टटमका खेलाडीहरूले विदशेमा गई खेल खेल्दा प्रायाः खेलमा हार खाने र 

फुटबल खेलको नेपालको वगदो बटरयतािमको नवतजाको आधारमा हाल पिाउमा परी 

आएका खेलाडीहरूले विवभन्न खेलहरूमा पयाच दफवक्सङ्ग गरी विदशेी कुख्यात 

एजेन्टहरूसँगको वमलोमतोमा रकम वलई नेपालको स्िावभमानलाई विदशेी मुरासँग दाँजी 

खेलहरूमा हार खाएको कुरामा विश्वास लाग्छ। उक्त खेलाडीहरू सहभागी भई खेलबाट 

लज्जास्पद तटरकाले खेलहरूमा हादावसमेत एन्फाबाट कुन ै कारिाही नहनुमा उल्लेवखत 

खेलाडीहरूले एन्फाका उच्च पदावधकारीसमेतको वमलोमतो र संलग्नतामा खेलहरूमा पयाच 

दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको हनुपछव। यसरी पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल खेल्नुमा खेलाडीहरू, 

एन्फाका पदावधकारी, व्यिस्र्थापन समेतको वजपमेिारी रहन्छ दकनकी सपबवन्धत वनकायबाट 

सवह मागव वनदशेन नभई गलत मागव वनदशेनको आधारमा विदशेी एजेन्टहरूसँग वमलोमतो 

गरी खेलमा दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा प्रष्ट हन आएको र कवतपय स्र्थानमा 

खेलाडीहरूले मात्र नभई एन्फाका उच्च पदावधकारीको हात नरहसेपम खेलाडीहरूले पयाच 

दफवक्सङ्ग गन ेअिस्र्था नआउने हदँा वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरू समेत भई खेलहरूमा 

के-कसरी, को-को संलग्न रही के-कसरी पयाच दफकवसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई 

विदशेीबाट रकम वलए सोतफव समेत वनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रवशक्षक अन्जन के.सी, 

विकासससंह के्षत्री तर्था हाल खेलाडी फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा, सवन्दप राई र 

टरतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव को को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च पदावधकारी संलग्न 

छन ् वनजहरूबाटै खुलाई वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून बमोवजम कारिाही 
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गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएका राविय फुटबल टटमका पूिव 

खेलाडी मुकेश शाहीको वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।    

16. नेपालको फुटबल टटमका खेलाडीहरूले विदशेमा गई खेल खेल्दा प्रायाः हार खान ेर फुटबल 

खेलको नेपालको वगदो बटरयतािमको नवतजाको आधारमा हाल पिाउमा परी आएका 

खेलाडीहरूले विवभन्न खेलहरूमा पयाच दफवक्सङ्ग गरी विदशेी कुख्यात एजेन्टहरूसँगको 

वमलोमतोमा रकम वलई नेपालको स्िावभमानलाई विदशेी मुरासँग दाँजी खेलहरूमा हार 

खाएको कुरामा विश्वास लाग्छ। उक्त खेलाडीहरू सहभागी भई खेलबाट लज्जास्पद तटरकाले 

खेलहरूमा हादावसमेत एन्फाबाट कुनै कारिाही नहनु, नेपालमा पवन शवहद स्मारक वलग 

प्रवतयोवगताहरूमा पवन पयाच दफवक्सङ्गका कुराहरू संचार माध्यमहरूमा आउँदा पवन एन्फा 

म न बसेको कारण उल्लेवखत खेलाडीहरूले एन्फाका उच्च पदावधकारी समेतको वमलोमतो र 

संलग्नतामा खेलहरूमा पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको हनुपछव। यसरी पयाच दफवक्सङ्ग 

गरी खेल खेल्नुमा खेलाडीहरू, एन्फाका पदावधकारी, व्यिस्र्थापन समेतको वजपमेिारी रहन्छ 

दकनकी सपबवन्धत वनकायबाट सवह मागव वनदशेन नभई गलत मागव वनदशेनको आधारमा 

विदशेी एजेन्टहरूसँग वमलोमतो गरी खेलमा दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा प्रष्ट हन 

आएको र कवतपय स्र्थानमा खेलाडीहरूले मात्र नभई एन्फाका उच्च पदावधकारीको हात नरह े

सपम खेलाडीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग गन ेअिस्र्था नआउन ेहदँा पिाउमा परेका खेलाडीहरू 

समेत भई खेलहरूमा के-कसरी, को को संलग्न रही के-कसरी पयाच दफकवसङ्ग गरी खेलमा 

सहभागी भई विदशेीबाट रकम वलए सोतफव समेत वनज पूिव खेलाडी तर्था हाल प्रवशक्षक 

अन्जन के.सी, विकासससंह के्षत्री तर्था हाल खेलाडी फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा,  

सवन्दप राई र टरतेश र्थापा समेतबाट सो कायव गनव को को खेलाडी तर्था एन्फाका उच्च 

पदावधकारी संलग्न छन् वनजहरूबाटै खुलाई वनज पिाउमा परेका खेलाडीहरूउपर कानून 

बमोवजम कारिाही गरीपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएका सरस्िती 

क्लब कोटेश्वरका उपाध्यक्ष उत्तम राजभण्डारीको वमवत २०७२।०७।१७ को कागज।  

17. टरतेश र्थापा मेरो आफनो दाइ हन्। मेरो दाइ टरतेश र्थापाले मलेवसयाबाट पैसा आउँद ैछ 

भनी िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER) को कन्ट्रोल 

नपबर ददएपवछ मैले इटहरीवस्र्थत िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER) बाट उल्लेवखत रकम आफ्नो नामको सिारी चालक अनुमवत पत्र पेश गरी रकम 

बुझी वलई उक्त रकम दाइ टरतेश र्थापालाई ददएको ह।ँ उक्त रकम के-कसरी, को कसल ेके 

बापत पठाईददए दाइ टरतेश र्थापालाई र्थाहा होला। मलाई दाइले विदेशी क्लबसँग सपझ ता 

गरी आएको पैसा हो भनी जानकारीसपम गराएका वर्थए। अन्य कुरा र्थाहा भएन भन्नेसमेत 

बेहोराको अनुसन्धानको िममा बुवझएका वसकन्दर र्थापाको वमवत २०७२।०७।१८ को कागज।  

18. प्रहरी प्रवतिेदन: प्रहरी प्रवतिेदन जाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी अन्जन के.सी. 

समेत भएको राज्य विरुद्धको अपराध मुद्ाको अनुसन्धानको िममा नेपालको राविय फुटबल 

टटमको दफवजयो र्थेरावपष्ट पदमा कायवरत डवेजब र्थापाले विदशेी कुख्यात एजेन्ट मलेवशयन 
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नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले मवन ट्रान्सफर कन्ट्रोल नपबर 

३९१७०३९३०४ बाट सन् १०/०६/२०१२ मा पठाएको रकम डवेजब र्थापाले सन ्

२१/०९/२०१२ मा रु.१,४०,३९७।२६ आफ्नो ०६-१६१४५९ को सिारी चालक 

अनुमवतपत्र प्रयोग गरी िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY 

TRANSFER) माफव त बुझेको दलेखँदा वनज डवेजब र्थापासमेत संलग्न रही पयाच दफवक्सङ्ग 

(MATCH FIXING) गरी खेलमा सहभागी भएको वमवसल कागजातबाट दवेखन आएको हदँा 

वनजउपर राज्य विरुद्धको अपराध अन्तगवत कानून बमोवजम कारिाही गटरपाऊँ भन्नेसमेत 

बेहोराको वमवत २०७२।०७।१८ को प्रहरी प्रवतिेदन।  

19. प्रस्तुत मुद्धाको अनुसन्धानको वसलवसलामा संकलन भई आएका प्रहरी प्रवतिेदन, 

प्रवतिादीहरूको तत्काल वलइएको अवडयो/वभवडयो रेकडव, िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर 

(WESTERN UNION MONEY TRANSFER) र साइबर मवन ट्रान्सफर (CYBER MONEY 

TRANSFER) बाट रकम प्राप््त गरेको वििरण, प्रवतिादीहरूको बयान,  महानगरीय अपराध 

शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), काठमाडौंले एवशयन फुटबल कवन्फडरेशन 

(ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) लाई लेखेको पत्र र एवशयन फुटबल 

कवन्फडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को पत्र जिाफसमेत, विल्सन 

राज पेरुमलले सेरावलयोन विरुद्ध नेपालले खेल खेल्दा पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको 

भन्नेसमेत लयहोरा प्रकावशत भएको केलङ्ग दकङ्गस (KLONG KINGS) नामक पुस्तकको 

अंशभाग, बुवझएका पूिव खेलाडीसमेत रहकेा मणी साह, मुकेश शाही, तर्था राविय फुटबल 

टटमका तत्कालीन व्यिस्र्थापक कृष्णभक्त मानन्धर, एन्फाका उपाध्यक्ष विजय नारायण मानन्धर 

एिं उत्तम राजभण्डारी समेतको घटना वििरण कागज लगायतका प्रमाणबाट विरुद्ध खण्डमा 

उल्लेवखत प्रवतिादीहरूले राज्य विरुद्धको कसूर/अपराध गरेको िारदात स्र्थावपत हन आयो। 

अनुसन्धानबाट देवखए अनुसार सन् २००९ को १३ वडसेपबरमा बंगलादशेको ढाकामा सपपन्न 

भएको साफ च्यावपपयनसीप (२०६६।०८।२९ दवेख २८ सपम भएको) को समयमा 

पिाउमा परेका प्रवतिादीहरू टरतेश र्थापा, सागर र्थापा, सवन्दप राई, अन्जन के.सी. समेतका 

खेलाडीहरू सहभागी भएको दवेखएको सो समयमा मलेवशयन नागटरक केसिन पट्टान 

(KESAVAN PATTAN) ले सन् २००९।१२।१३ गतेका ददन अन्जन के.सी.को नाममा 

रु.३,६७,५९६।३४ र टरतेश र्थापाको नाममा रु.२,२०,१७५।६८ पठाएको दवेखएको 

अिस्र्थामा उल्लेवखत खेलाडीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भएको कुरालाई 

प्रष्ट पादवछ। सन् २०११।१०।११ तदनुसार २०६८ असोज २४ गत ेदफवलवपन्समा दफवलवपन्स 

र नेपालबीच भएको मैत्रीपूणव खेलमा दफवलवपन्सले नेपालउपर ४/० गोलले वबजय हात 

पारेको अिस्र्थामा प्रवतिादी विकासससंह के्षत्री, टरतेश र्थापा, सागर र्थापा, सवन्दप राईसमेत 

खेलमा सहभागी भएको र सो समयमा मलेवशयन नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN 

PATTAN) ले सन् २०११।१०।१९ मा वबनोद खड्काको नाममा रु.१,४०,३९७।२६, बवबता 

वबष्टको नाममा रु.१,७४,३९०।२३, उत्सि प डलेको नाममा रु.१,७४,३९०।२३, प्रवतिादी 
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अन्जन के.सी.को आमा शोभा के.सी.को नाममा रु. ३,७४,७३२।१४, सन् २०११।१०।१३ 

गत ेवबनोद खड्काको नाममा रु.७,४०,२४८।८५ र सन ्२०११।१०।१४ मा नवबन काकीको 

नाममा रु.९,३०,०३५।८५ पठाएको दवेखन आएको अिस्र्थामा वनज प्रवतिादीहरूले उल्लेवखत 

व्यवक्तहरूको नाममा रकम वलन लगाई पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भएको 

दवेखन्छ। त्यसैगरी सन् २०१२ मा भारतको ददल्लीमा अगस्ट २२ देवख सेप्टेपबर २ सपम 

संचालन भएको नेहरु गोल्ड कपमा प्रवतिादी टरतेश र्थापा, सागर र्थापा,  विकासससंह के्षत्री, 

सवन्दप राईसमेतका खेलाडीहरू सहभागी भएको दवेखएको र सो समयमा मलेवशयन नागटरक 

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, सन् २०१२।०९।२९ मा 

नवबन काकीको नाममा रु. १,०४,३७१।१९, डवेजब र्थापाको नाममा सन ्२०१२।०६।१० मा 

रु.१,४०,३९७।२६ र सन् २०१२।०९।२० मा रु.१,०८,३६६।२५, सन् २०१२।०६।१० मा 

प्रवतिादी टरतशे र्थापाको भाइ वसकन्दर र्थापाको नाममा रु.१,०४,३७१।१९ र विदशेी 

वजिन्र्थन सुपरामवन (JIVANTHAN SUPERAMANI) ले सन ्२०१२।०३।०५ मा अन्जन 

के.सी. को नाममा रु.८३,१६३।२३ समेतका रकमहरू पठाएको दलेखँदा उवल्लवखत 

प्रवतिादीहरूले आफनो तर्था अन्य व्यवक्तहरूको नाममा रकम राख््न लगाई पयाच दफवक्सङ्ग 

गरी खेलमा सहभागी भएको अिस्र्थालाई पुवष्ट गछव। सार्थै सन् २०१४ मा कोटरयामा भएको 

अण्डर ट्िेन्टी थ्री एवशयन च्यावपपयनसीप गेममा प्रवतिादी सागर र्थापा, सवन्दप राईसमेतका 

खेलाडीहरू सहभागी भएको र सो समयमा मलेवशयन नागटरक केसिन पट्टान (KESAVAN 

PATTAN) ले सन् २०१३।०८।२६ मा अन्जन के.सी.को नाममा रु.३०,३८५।५८, सन् 

२०१३।०२।२४ मा अन्जन के.सी. को नाममा रु.२७,८२३।०३, सन् २०१३।०९।०३ मा 

अन्जन के.सी.को नाममा रु.७०,३४४।८१, विदशेी मवनमुर्थु अरुमुङ्गम (MANIMUTHU 

ARUMUNGAM) ले सन् २०१३।०४।१० मा रु.३०,१११।१७ रकम अन्जन के.सी.को 

नाममा पठाएको दवेखनुले उवल्लवखत प्रवतिादीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको 

कुरालाई प्रष्ट गदवछ। प्रवतिादी खेलाडीहरू मध्ये अन्जन के.सी. वडफेन्डर तर्था प्रवशक्षक 

रहकेो, खेलमा प्रवतिादी सागर र्थापा वडफेन्डर, विकासससंह के्षत्री वडफेन्डर, सवन्दप राई वमड 

दफल्डर तर्था टरतेश र्थापा गोलदकपरको भूवमकामा खेलमा सहभागी रहकेो अिस्र्थामा 

प्रवतिादी सागर र्थापा, विकासससंह के्षत्रीसमेतले विपक्षीलाई गोल हान््न ददनमा सहयोग 

पुरयाउने, सवन्दप राईले गोल नहान्ने, टरतेश र्थापाले गोल खान े गरी वमलोमतोमा पयाच 

दफवक्सङ्ग गरी खेल खेलेको प्रष्ट हन आउँछ। प्रवतिादी डवेजब र्थापा सन् २००९ मा 

बंगलादशेको ढाकामा भएको साफ च्यावपपयनसीप र सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु 

गोल्ड कप फुटबल प्रवतयोवगतामा नेपाली राविय टटमको दफवजयो र्थेरावपष्ट रहकेो र रकम 

बुझेको दवेखएको छ। प्रवतिादीहरू नेपाली राविय फुटबल टटमका पूिव खेलाडीहरू विकासससंह  

के्षत्री र अन्जन के.सी.का सार्थै नेपाली राविय फुटबल टटमका क्याप्टेन सागर र्थापा,  

खेलाडीहरू सवन्दप राई र टरतेश र्थापा एिं दफवजयो र्थेरावपष्ट डेवजब र्थापाले वछमेकी राि 
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एिं वमत्र रािहरूमा आयोजना भएका अन्तरावविय फुटबल तर्था मैत्रीपूणव फुटबल खेलहरूमा 

नेपाली राविय फुटबल टटमबाट नेपाल रािको प्रवतवनवधत्ि गरी खेल खेल्दा अिैध 

अन्तरावविय कुख्यात एजेन्टहरू ससंगापुरका नागटरक विल्सन राज (WILLSON RAJ) र 

टटटानी पटरयासामी (TITANI PERIASAMY) एिं मलेवशयन नागटरक केसिन पट्टान 

(KESAVAN PATTAN) समेतसँग सपपकव र साँठगाँठ गरी पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH 

FIXING) गरी नेपाल रािको तफव बाट खेल हान ेयोजना बनाई खेल हारे बापतमा विवभन्न 

माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरूसँग रकम वलन ुखान ुगरी फुटबल खेल खेली 

पटक-पटक विदशेी भूवममा नेपाल राि र नेपालीको प्रवतष्ठाको रुपमा रहकेो अन्तरावविय 

तर्था मैत्रीपूणव फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय एकताको 

प्रतीकको रुपमा रहकेो फुटबल खेल प्रेमी आम नेपाली जनताको स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट पुर्याई अन्तरावविय फुटबल प्रवत जनताहरूमा घृणा, द्वषे फैलाएको 

स्र्थावपत हन आएको हदँा प्रवतिादीहरू सागर र्थापा, अन्जन के.सी., सवन्दप राई, विकासससंह 

के्षत्री, टरतेश र्थापा र डेवजब र्थापाले गरेको उक्त कसूर/अपराध राज्य विरुद्धको (अपराध र 

सजाय) ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा ३.१ अनुसार राि विप्लपको कसूर/अपराध 

गरेको पुवष्ट भएको देलखँदा वनज प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३.१ बमोवजम 

जन्मकैदको सजाय गरी पाऊँ। फरार प्रवतिादी डवेजब र्थापाको हकमा सपमावनत अदालतबाटै 

कानून बमोवजम समाह्िान पयाद जारी गरी पाउन अनुरोध छ। प्रस्तुत मुद्ामा अन्य 

खेलाडीहरूको पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी पाएको रकम बाँडफाँड गरी वलने 

कायवमा संलग्नता रह ेनरहकेो अनुसन्धानबाट खुली नआएको,  विदशेी एजेन्टहरू विल्सन राज 

(WILLSON RAJ PERUMAL), टटटानी पटरयासामी (TITANI PERIASAMY) एिम् केसिन 

पट्टान (KESAVAN PATTAN) ले पठाएको रकम वलन े वबनोद खड्का, बवबता वबष्ट, उत्सि 

प डेल, नवबन काकी, शोभा के.सी. र वसकन्दर र्थापासमेतको हकमा प्रस्तुत मुद्ामा संलग्न 

रहकेो भन्ने अिस्र्था हालको अनुसन्धानबाट नदवेखएको हदँा वनजहरूको हकमा पवछ 

कलहकँतैबाट संलग्न रहकेो भनी खुली आएका बखत कानून बमोवजम गटरन े बेहोरासमेत 

अनुरोध छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गराई खेलमा 

सहभागी गराउने कायवमा संलग्न विदशेी एजेन्टहरू विल्सन राज (WILLSON RAJ), टटटानी 

पटरयासामी (TITANI PERIASAMY) र केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN)  समेतको 

हकमा वनजहरू नेपाल सरहद वभत्र फेला परी पिाउ भई आएका बखत कानून बमोवजम 

गटरन ेबेहोरासमेत अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको अवभयोग मागदाबी।  

20. म सन् २००३ दवेख राविय फुटबल टटममा रही खेल्न र्थालेको ह।ँ सन् २००९ दवेख 

हालसपम उक्त टटमको कप््तानको रुपमा वजपमेिारी सपहाल्द ैआएको छु। सन् २००३ मा 

एवशयन क्वावलफाइङ्ग राउण्ड दवक्षण कोटरया, यसैको सेकेण्ड राउण्ड ओमानमा, िल्डवकप 

क्वावलफाइङ्ग राउण्ड जोडवन, नेपाल र ओमानमा, साफ च्यावपपयनसीप पादकस्तान, भारत, 

बंगलादशे, मावल्दभ्स र नेपाल लगायतका दशेमा विवभन्न वमवतमा खेलेको छु। सन् २००३ मा 
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भएको एवशयन क्वावलफाइङ्ग राउण्डमा ओमानसँग ७/०, वभयतनामसँग ५/०, दवक्षण 

कोटरयासँग १६/० गोलले परावजत भएका हौं भन े यसैको सेकेण्ड पयाचमा ओमानसँग 

६/०, दवक्षण कोटरयासँग ७/० र वभयतनामसँग २/० गोलले परावजत भएको हौं। त्यस्तै 

साफ च्यावपपयनसीपमा भारतसँग २/१ र बंगलादशेसँग २/० ले परावजत भएका हौं भन े

सन् २००५ मा भुटानलाई ३/० ले परावजत गरेको हो। अवहले याद भएका खेलहरू वयनै 

हन। विदशेमा खेल खेल्न जाँदा प्रवशक्षक, सहायक प्रवशक्षक र पयानेजर पवन हाम्रो टटममा 

हामीसँगै हनुहन्थ्यो। हामी खेल्दादवेख कमजोर रहकेो नेपाली फुटबल टटमलाई दफफाको 

िटरयतामा १३४ औं स्र्थानमा ल्याई साकव के्षत्रमै पवहलो नपबरमा ल्याएका हौं। हामीले 

पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरेको होइनौं र रकम वलएको भनेर स्िीकार गरेका 

छैनौं। मैले विल्सन राज (WILLSON RAJ) नामका व्यवक्तलाई वचनेको पवन छैन र भेटेको 

पवन छैन।अवडयो तर्था वभवडयो रेकडव गदाव डरत्रास दखेाई धपकाएर गराइएको हो। आफ्नो 

स्िेच्छाले भनेको होइन। मैले पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गने, रकम वलने, विदशेी 

एजेन्टसँग साँठगाँठ गने कुन ै काम गरेको छैन। म वनदोष हदँा सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत 

बेहोराको प्रवतिादी सागर र्थापाले विशेष अदालत काठमाडौंमा वमवत २०७२।०७।२३ मा 

गरेको बयान।  

21. म सन् २००७ दवेख राविय फुटबल टटममा रही खेल सुरुिात गरेको ह।ँ िल्डवकप 

क्वावलफाइङ्ग राउण्ड ओमान अन्तगवत २००७ र २००८ मा कपबोवडयामा च्यालेञ्ज कप 

खेलेको, २००८ मै मावल्दभ्समा साफ च्यावपपयनसीप, हदैरािादमा २००८ मा च्यालेञ्ज कपको 

फाइनल राउण्ड, २००९ मा बंगलादशेमा साफ च्यावपपयनसीप र २०१० मा च्यालेञ्ज कप, 

२०११ मा नयाँ ददल्लीमा साफ च्यावपपयनसीप लगायतका विवभन्न राविय र अन्तरावविय 

स्तरका खेल खेलेको छु। राविय टटमको खेलाडीको हवैसयतमा खेल खेल्दा दशेलाई वजताउन 

शतप्रवतशत प्रयत््न गरेको वर्थएँ। िल्डवकप क्वावलफाइङ्ग अन्तगवतको ओमानसँगको दिुै पयाचमा 

०/२ को अन्तरले खेल हारेको, कपबोवडयामा भएको खेलमा मकाओलाई ३/२ को अन्तरले 

खेल वजतेको, कपबोवडयालाई १/० अन्तरले वजतेको, २००८ मा मावल्दभ्समा भारतसँग ०/४ 

ले र  मावल्दभ्ससँग १/३ ले हारेको, पादकस्तानसँग ४/० ले वजतेको र हदैरािादमा 

पयानमारसँग ०/३ ले हारेको, उत्तर कोटरयासँग १/० ले हारेको र श्रीलंकालाई ३/० ले 

वजतेको हो। २००९ मा साफ च्यावपपयनसीपमा मावल्दभ्ससँग १/१ ले बराबरी, भारतसँग 

१/० ले हारेको र अफगावनस्तानलाई ३/० ले वजतेको हो। २०११ मा साफ 

च्यावपपयनसीपमा मावल्दभ्ससँग १/१ ले बराबरी भएको, बंगलादशेसँग १/० ले वजतेको, 

पादकस्तानसँग १/१ ले बराबरी भएको र सेवमफाइनलमा अफगावनस्तानसँग ०/१ ले हारेको 

हो। मैले पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी कुन ै रकम वलई खेल खेलेको छैन। 

आफूले सक्दो राम्रो खेल खेलेको छु। अनुसन्धानको िममा वलइएको अवडयो तर्था वभवडयो 

रेकडवको वस.वड.मा भएको बेहोरा मलाई दखेाएको वर्थएन। केलङ्ग दकङ्स (KELONG 

KINGS) नामक पुस्तकमा सन् २००८ मा नेपाल र सेरावलयोन बीचको खेलमा पयाच 
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दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी खेलेको भनेर लेवखएको सपबन्धमा मलाई र्थाहा छैन। 

मैले विदशेी एजेन्टसँग वमली पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गन ेकाम गरेको छैन। 

रािको ग रि र स्िावभमानको लावग ददलोज्यान ददएको र कुनै कसूर नगरेको हदँा 

अवभयोगदाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी सवन्दप राईले विशेष अदालत 

काठमाडौंमा वमवत २०७२।०७।२३ गरेको बयान।  

22. म सन् २००७ को अवन्तम वतरबाट राविय फुटबल टटममा छन ट भई खेल्न शुरु गरेको ह।ँ 

सो समयदवेख मैले मलेवशया, दफवलवपन्स, मावल्दभ्सको साफ च्यावपपयनसीप, कपबोवडयामा 

ए.एफ.वस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP), िल्डवकप क्वावलफाइङ्ग जोडवनमा, 

भारतमा नेहरु कप र साफ च्यावपपयनसीप, नेपालमा टटमोर, उत्तर कोटरया र भुटान 

विरुद्धका खेलहरू खेलेको छु। अनुसन्धान अवधकृतसमक्ष भएको मेरो बयान बेहोरा मैले भने 

बमोवजम लेवखएको हो। मलाई पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) को बारेमा धेरै 

जानकारी छैन तर २ िटा टटम वमलेर खेल्नुलाई पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) 

भवनन्छ। मैले कोही कतैबाट केही रकम पाएको छैन र अरु सार्थीहरूले के-कवत रकम पाए 

सो बारेमा मलाई र्थाहा भएन। हालको नेपालको दफफा िटरयतािम तल झनुवको कारण 

नेपाल जवहल े पवन आफू भन्दा दफफा िटरयताको राम्रो टटमहरूसँग खेलेर हो की जस्तो 

लाग्छ। म नेपालको खेलाडी भएर खेल्दा सँधै राविय झण्डा छातीमा राखेर खेल्नुपदाव मलाई 

गिव लाग्दथ्यो। मैले आजसपम नेपालको प्रवतवनवधत्ि गरी खेले जवतका खेलहरूमा मेरो मन, 

िचन र कमवले रािप्रवत वजपमेिार भई खेलेको हनाले झुट्टा आरोप दाबीबाट सफाइ पाऊँ 

भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी विकासससंह के्षत्रीले विशेष अदालत काठमाडौंमा वमवत 

२०७२।०७।२३ मा गरेको बयान।  

23. म सन् २००५ दवेख २००९ सपम खेलाडीको रुपमा कायवरत वर्थएँ। त्यसपवछ स्र्थानीय 

थ्रीस्टार क्लबमा प्रवशक्षकको रुपमा कायवरत छु। सन् २००५ मा कराँचीमा भएको साफ 

च्यावपपयनसीपमा शुरु खेल भुटानसँग खेलेकोमा ३/० ले वजतेको, बंगलादशेमा खेलेको 

ए.एफ.वस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP) मा भारतलाई वजतेको, श्रीलंकासँग 

बराबरी भएको, ब्रुनाइसँग २/१ ले हारेको हो। २००६ मा श्रीलंकामा खेलेको साफ गेममा 

भारतलाई वजती तेस्रो स्र्थानमा रहकेो हो। २००७ मा जोडवनमा भएको िल्डवकप 

क्वावलफाइङ्गमा २/० ले ओमानसँग हारेको हो। सन् २००९ मा बंगलादशेमा भएको साफ 

गेममा अफगावनस्तानलाई ३/० ले वजतेको, मावल्दभ्ससँग बराबरी (१/१) मा रहकेो र 

भारतसँग १/० ले हारेको हो। सन् २००८ मा मरडकेा कप फुटबलमा क्वावलफाई हन 

नसकेको हो। मैले फुटबल खेल्न ेसमयमा विदशेी क्लबमा ट्रायल गनवको लावग बोलाएको 

वर्थयो। त्यसै िममा मलाई पैसा पठाएको हो। तर म चोट (INJURY) को कारणले सन् 

२०१० देवख खेल खेल्न सदकन। जुन मावनसले मलाई पैसा पठाएको वर्थयो त्यो मावनस 

केसभनसँग राम्रो वमत्रता भएको कारणले कवहलेकाहीं मैले उसलाई पवस्मना, हस्तकलाका 

सामान (HANDICRAFT) र ग्रीन टी आदद सामान पठाइददन्र्थें र त्यसबापत उसले पैसा 
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पठाइददन्थ्यो। िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER)  

र साइबर मवन ट्रान्सफर (CYBER MONEY TRANSFER) बाट आएको रकम त्यसरी नै 

आएको हो। सन् २००९ पवछ मैले कुन ैगेम खेलेको छैन, राविय टटममा आिद्ध पवन छैन र 

राविय टटमको प्रवशक्षकको हवैसयतले कत ै गएको पवन छैन। सन् २००८ मा मडेका कप 

खेलमा अमेटरकी डलर ५,००० (पाँच हजार) वलई २/२ को बराबरीमा खेल हारेको भन्ने 

आरोप झुट्टा हो। प्रहरीले सोधपुछको िममा मलाई सुवतरहकेो बेलामा उठाई महने्र पुवलस 

क्लबमा लावग टरतेश र्थापाको वभवडयो दखेाएर मलाई पवन जबजवस्ती बोल्न लगाई वभवडयो 

वलएको हो। केलङ्ग दकङ्स (KELONG KINGS) नामक पुस्तकमा नेपाल र सेरावलयोन 

बीचको खेलमा ३/१ को पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी खेलेको भनी लेवखएको 

पुस्तकको बारेमा मलाई केही र्थाहा छैन। मैले आफ्नो पढाई, पटरिार, कटरअर त्यागेर 

सानैदवेख दशेकै लावग केही योगदान गनव फुटबलको के्षत्रमा लावग आफ्नो तफव बाट सक्दो 

प्रयास गरी विवभन्न अन्तरावविय प्रवतयोवगतामा वजत समेत हावसल गरी रािको ग रि 

बढाउन ेकाम गरेकोमा रािवहत विपरीतको आरोपले मेरो मन पवन वछयावछया पारेको छ। 

रािका लावग खेल खेलेको र रािघात नगरेको हदँा झुट्टा आरोपबाट सफाई पाऊँ भन्नेसमेत 

बेहोराको प्रवतिादी अन्जन के.सी.ले विशेष अदालत काठमाडौंमा वमवत २०७२।०७।२३ मा 

गरेको बयान। 

24. म वि.सं. २०६० अर्थावत् सन् २००३ मा थ्रीस्टार क्लबबाट उत्कृष्ट गोलदकपरको पुरस्कार 

पाएपवछ प्रहरी क्लबले बोलाएकोले खेलाडीको हवैसयतमा प्रहरी सेिामा प्रिेश गरी प्रहरीकै 

रुपमा दशेको सेिा गरेको छु। खेलाडीको रुपमा प्रिेश गरे पश्चात हालसपम १५/१६ िटा 

जवत अन्तरावविय खेल खेलेको छु। जसमा एवशयन क्वावलफाइङ्ग अन्तगवत ओमान र 

कोटरयासँग खेलेको ह।ँ सो खेलमा ओमनसँग ६/० ले खेल हारेको हो। सन् २००५ मा 

पादकस्तानमा भएको साफ च्यावपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा भुटानलाई ३/० 

ले वजतेको हो। सन् २००६ मा श्रीलंकामा भएको साफ गेम (SAAF GAME) मा मेरो 

कप््तानीमा नेपालले कास्य पदक प्राप्त गरेको वर्थयो। सन ्२००८ मा मलेवशयामा भएको 

मडकेा कपमा अफगावनस्तानसँग २/२ को बराबरी र मलेवशयासँग ०/४ गोल अन्तरले खेल 

हारेको वर्थयो। सन् २००७ मा कपबोवडयामा भएको ए.एफ.वस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. 

CHALLENGE CUP) मा मकाओलाई ३/२ र कपबोवडयालाई १/० ले हराएको, मावल्दभ्समा 

भएको  साफ च्यावपपयनसीप (SAAF CHAMPIONSHIP) मा भारतसँग हारेको, 

पादकस्तानलाई ४/० ले वजतेको हो। सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कपमा 

मावल्दभ्ससँग २/१ ले हारेको र क्यामरुनसँग ५/० ले खेल हारेको हो। त्यसपवछ िैकवल्पक 

खेलाडीको रुपमा मात्र टटममा छु। राविय खेल खेलेको छैन। म समेतले विवभन्न दशेमा 

भएका अन्तरावविय स्तरका फुटबल खेलमा पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरी 

टटमलाई हराई रकम खान ेगरेको भन्ने आरोप सरासर झुट्टा हो। म एउटा रािसेिक प्रहरी 

कमवचारीसमेत भएकोले नेपाली जनता, नेपाली फुटबल समर्थवक र नेपालको राविय स्िावभमान 
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र ग रि बढाउने उद्ेश्यले प्रत्येक खेलमा आफ्नो शतप्रवतसत् प्रयत््न लगाएको छु। कुन ैधन 

आजवन गनवको लावग रािरोही काम गरेको छैन। मलाई िेस्टनव यूवनयन मवन ट्रान्सफर 

(WESTERN UNION MONEY TRANSFER) बाट आएको पैसा पयाच दफवक्सङ्ग 

(MATCH FIXING) को लावग आएको होइन। उक्त पैसा कपबोवडयामा भएको ए.एफ.वस. 

च्यालेन्ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP) खेल्न ेिममा कपबोवडया विरुद्ध उत्कृष्ट खेलेर 

१/० ले वजत ेपश्चात त्यहाँको स्र्थानीय क्लबबाट कपबोवडयाको फुटबल वलग खेल्नको लावग 

अफर गरेकोले सो बापत विदशेी एजेन्ट माफव त मलाई पठाइददएको हो। जुन खबर नेपाली 

सञ्चार माध्यममा पवन प्रकावशत भएको वर्थयो। म र मेरो भाइले बुझेको भन्ने ससंगापुरका 

नागटरक TITANI PERIASAMY ले पठाएको रकम अन्तरावविय क्लबहरूमा खेल्नको लावग 

आएको अफर बमोवजम टटकट र एड्भान्सको रुपमा आएको रकम हो। सन् २००८ मा 

मडकेा कप खेलमा अमेटरकी डलर ५,००० (पाँच हजार) वलई २/२ को बराबरीमा खेलेर 

पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) भन्ने आरोप झुट्टा हो। अनुसन्धानको िममा बयान 

गदाव पयाच दफवक्सङ्ग (MATCH FIXING) गरेको भनी स्िीकारेको छैन। जबजवस्ती मानवसक 

तनाि ददई भन्न लगाएको हो। मैले कुन ैकसूर नगरेकोले झुट्टा आरोप दाबीबाट सफाई पाऊँ 

भन्नेसमेत बेहोराको प्रवतिादी टरतेश र्थापाले विशेष अदालत काठमाडौंमा वमवत 

२०७२।०७।२३ मा गरेको बयान।  

25. विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोवजम प्रवतिादीहरू अन्जन के.सी., टरतेश 

र्थापा, सवन्दप राई र विकास ससंह के्षत्रीबाट जनही रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र 

प्रवतिादी सागर र्थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैया)ँ धर टी माग 

गटरएको छ। सो धर टी नगद ैिा सो खामे्न जेर्था जमानत िा बैंक ग्यारेण्टी ददए वलई 

तारेखमा राख्नू र सो ददन नसके कानून बमोवजम वसधा खान पाउने गरी मुलुकी ऐन 

अ.बं.१२१ नं. बमोवजम र्थुनुिा पूर्जव ददई र्थुनामा राखी मुद्ाको पुपवक्ष गनूव भन्नेसमेत 

बेहोराको विशेष अदालत काठमाडौंबाट वमवत २०७२।०७।२४ मा भएको र्थुनछेक आदशे।   

26. विशेष अदालतको आदशे बमोवजम प्रवतिादीहरू अन्जन के.सी., टरतेश र्थापा, सवन्दप राई र 

विकासससंह के्षत्रीबाट जनही रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र प्रवतिादी सागर 

र्थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) का दरले माग भएको धर टी 

वनज प्रतिादीहरूले िमशाः वबशेष अदालतको र.नं. ३२७६, ३२७७, ३२७९, ३२८० र 

३२७८ वमवत २०७2।०७।२४ का धर टी रवसदबाट दावखल गरी अदालतले तोकेको तारेखमा 

रुज ुहावजर हनेछु नभई तारेख गुजारेमा धर टी रकम जफत भएमा मञ्जुरी छ भनी मुलुकी 

ऐन, अ.बं. १२४ क नं. बमोवजम कागज गरी तारेखमा रही मुद्ाको पुपवक्ष गरी आएको। 

27. अवभयोगपत्र माग बमोवजम प्रवतिादी डेवजब र्थापाका नाममा वबशेष अदालतबाट जारी 

भएको समाह्िान पयाद वमवत २०७२।१०।११ मा वनज प्रवतिादीको घरदलैोमा टाँस भई 

रीतपूिवक तामेल भएकोमा वनज प्रवतिादीले सो शुरु पयाद ैगुजारी प्रवतिाद नगरी बसेको।    

28. िादी पक्षका साक्षीहरू विशेष सरकारी िकील कायावलय माफव त र प्रवतिादीका साक्षीहरू 
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प्रवतिादीहरू माफव त उपवस्र्थत गराई उपवस्र्थत भएपवछ बकपत्रको लावग पेश गनुव भन्ने विशषे 

अदालत काठमाडौंबाट वमवत २०७२।१२।१२ मा भएको आदशे। 

29. वमवत २०७२।०६।२७ मा म समेतले चढाएको प्रहरी प्रवतिेदनको बेहोरा ठीक साँचो हो। 

सो प्रवतिेदनमा भएको सहीछाप हामीहरूको हो भन्नेसमेत बेहोराको एकै मत वमलानको 

ददपेश क वशक, रवञ्जत लामा, सुदीपराज पाठक, बालकृष्ण सञे्जल र केशि बहादरु गुरुङ्गका 

बकपत्रहरू तर्था अनुसन्धानको िममा वमवत २०७२।०६।१७ मा भएको मेरो बयान कागजमा 

भएको बेहोरा गलत छन ् भन े सहीछाप भने मेरो आफ्नै हो भन्नेसमेत बेहोराको शोभा 

के.सी.को बकपत्र।    

30. प्रवतिादीले पैसाको लावग पयाच दफवक्सङ्ग गरे भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दनै। यो कुरा 

आरोप मात्र हो भन्नेसमेत बेहोराको करीब एकै मत वमलानको प्रवतिादी टरतेश र्थापाको 

साक्षी सुजन काकी, प्रवतिादी सवन्दप राईको साक्षी उत्तमराज र्थापा, प्रवतिादी विकास ससंह 

के्षत्रीको साक्षी दकरण खड्का, प्रवतिादी सागर र्थापाको साक्षी सुरज फुयाँल के्षत्री र प्रवतिादी 

अन्जन के.सी.को साक्षी उमेश नकमीले गरेका बकपत्रहरू वमवसल सामेल रहकेा।  

31. अवभयोगपत्रको सबूद प्रमाण खण्डको दसी प्रमाण खण्डमा उवल्लवखत वस.वड. र्थान-३ समेत 

वमवसल सार्थै रहकेा। 

32. अवभयोग दाबीमा वि.सं.२०६५ दवेख २०७१ सपमको अबवधमा यी प्रवतिादीहरूको 

वमलोमतोमा अन्तरावविय कुख्यात व्यवक्तहरूसँग साँठगाँठ गरी मोटो रकम वलई पयाच 

दफवक्सङ्ग (Match fixing) गरी नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका ददई नेपालको बेइज्जत 

गरेको भन््ने मुख्य आरोप गरेको पाइन्छ। तर सो अबवधमा नेपालमा फुटबल खेलमा हन े

पयाच दफवक्सङ्ग (Match fixing) लाई कसूर कायम गन े कुन ै कानून प्रचलनमा रहकेो 

पाइएन। मूलताः स्िच्छ प्रवतस्पधावमा खेवलने खेलको नवतजा अवनश््वचत हन े र पयाच 

दफवक्सङ्ग (Match fixing) भएको खण्डमा चाह ेअनुसारको खेलको नवतजा वनकाल्नका लावग 

विवभन्न अवनयवमत दकवसमका व्यिस्र्था गने, खेल कुन टटमले वजत्छ भन््ने बाजी राखी बाजी 

वजताउन िा हराउन सहयोग पुर्याउने र अन्तताः गैरकानूनी दकवसमबाट रकम आजवनको 

चाँजोपाँजो वमलाउने कायव हो। यी सबै गैरकानूनी कायव रोक््ने कुनै कानून सो अबवधमा 

प्रचलनमा रहकेो पाइएन। २०७५ साल भार १ गत ेदवेख प्रारपभ भएको मुलुकी अपराध 

संवहता, २०७४ मा पयाच दफवक्सङ्ग (Match fixing) लाई कसूर कायम गरेर सजायको 

व्यिस्र्था समेत गटरएको तथ्यले पवन यस भन्दा अगावड यस दकवसमको कानूनी व्यिस्र्था 

नरहकेो भन््ने कुराको र्थप पुवष्ट भएको छ। प्रवतिादीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग (Match fixing) 

गरी आरोप पत्रमा दाबी वलइएको जस्तो मोटो रकम प्राप्त गरेकै भए पवन उक्त रकम 

आफूलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याउन ेवनयतबाट प्राप्त गरेको हनुपदवछ। अवभयोजन पक्षले त्यस 

दकवसमको दाबी वलएको पाइदनै। यसरी प्रवतिादीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग (Match fixing) 

गरी राज्य विरूद्ध अपराध गरे भवनएको समयमा पयाच दफवक्सङ्ग (Match fixing) लाई 

कसूर कायम गरेको कानून प्रचलनमा नै नभएको, नेपालको संविधानको धारा २० को 
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उपधारा (४) मा तत्काल प्रचवलत कानूनले सजाय नहन ेकुन ैकाम गरे िापत कुन ैव्यवक्त 

सजायभागी हन ेछैन भन््ने व्यिस्र्था भए अनुसार प्रवतिादीहरूउपरको आरोप दाबी पुग्न सके्न 

दवेखएन। त्यसैगरी राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को कसूर 

अर्थावत् राि विप्लिको कसूर अन्तगवतको कसूर पवन प्रवतिादीहरूले गरे भवनएको कायव 

पनवसके्न अिस्र्था नदेवखएको हदँा आरोवपत दाबीबाट प्रवतिादीहरूले सफाई पाउने ठहछव 

भन्नेसमेत बेहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको वमवत २०७५।०२।२४ को फैसला। 

33. प्रवतिादीहरू अन्जन के.सी., सवन्दप राई, सागर र्थापा, विकासससंह के्षत्री, टरतेश र्थापा र 

डवेजब र्थापाले विवभन्न वमत्र रािहरूमा आयोजना भएका मैत्रीपूणव एिं अन्तरावविय फुटबल 

खेलहरूमा नेपाल र नेपाली जनताको तफव बाट नेपाल रािको प्रवतवनवधत्ि गरी नेपालको 

झण्डा र राविय गानको सपर्थ खाई फुटबल खेल खेल्दा प्रवतिादीहरूले अिैध अन्तरावविय 

एजेन्ट Titani periasamy Wilsonraj Perumal र Kesavan Pattan सँग साँठगाँठ गरी पयाच 

दफवक्सङ्ग गरी नेपाल रािको तफव बाट खेल हान ेयोजना बनाई रकम वलनुखानु गरी फुटबल 

खेल खेली पटक-पटक विदशेी भूवममा नेपाल र नेपालीको प्रवतष्ठाको रूपमा रहकेो मैत्रीपूणव 

तर्था अन्तरावविय खेल हारी विदशेी भूवममा राविय झण्डा, राविय गान, रािको 

स्िावभमानको रूपमा रहकेो फुटबल खेलप्रवत नै जनतामा घृणा द्वषे फैलाएको कायव स्र्थावपत 

हन आएको हदँा प्रवतिादीहरूले गरेको उक्त कसूर अपराध राज्य विरूद्धको (अपराध र 

सजाय) ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार राि विरूद्धको कसूर अपराध 

गरेको पुवष्ट भएकोले विशेष अदालतबाट वमवत २०७५।०२।२४ मा भएको फैसला त्रुटटपूणव भई 

बदरभागी भएकाले उक्त फैसला बदर गरी प्रवतिादीहरूलाई अवभयोग दाबी बमोवजम सजाय 

गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको िादी नेपाल सरकारको तफव बाट यस अदालतमा दायर भएको 

पुनरािेदन। 

यस अदालतको ठहर 

34. वनयमबमोवजम दवैनक पेसी सूचीमा चढी वनणवयार्थव यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत 

मुद्ामा पुनरािेदक िादी नेपाल सरकारको तफव बाट उपवस्र्थत विद्वान् उपन्यायावधिक्ता श्री 

अजुवनप्रसाद कोइरालाले प्रवतिादीहरूले नेपालको राविय फुटबल टटमबाट विवभन्न अन्तरावविय 

तर्था मैत्रीपूणव फुटबल खेल खेल्दा रािको प्रवतवनवधत्ि गद ैखेल्न गएको, त्यसरी प्रवतवनवधत्ि 

गदाव राविय झण्डा फहराइन,े राविय गीत बजाइन े र गाउन े हन्छ। यस्तोमा विवभन्न 

व्यवक्तहरूसँग साँठगाँठ गरी वनश््वचत पटरणाम आउन े र फुटबल खेल हान े गरी पयाच 

दफवक्सङ्गमा संलग्न रही रकम वलएको र यसरी खेल हारी राज्यको प्रवतष्ठामा आँच पुगे्न 

गरी राज्य विरूद्धको अपराध गरेकाले विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी अवभयोग दाबी 

बमोवजम प्रवतिादीहरूलाई सजाय गरी पाऊँ भनी बहस गनुवभयो। 

35. पुनरािेदक िादी नेपाल सरकारको तफव बाट उपवस्र्थत विद्वान ्उपन्यायावधिक्ताले गनुव भएको 

बहस सुनी सपबवन्धत वमवसल अध्ययन गरी हदेाव दहेायका विषयमा वनणवय ददनुपने दवेखन 

आयो।  
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1. प्रवतिादीहरूले के-कस्तो कायव गरेको भन्ने आरोप छ?  

2. प्रवतिादीहरूले गरेको भवनएको उल्लेवखत कायवमा अवभयोग पत्रमा उल्लखे भए जस्तो 

राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३(१) आकर्षवत हन सके्न 

हो िा होइन।  

3. प्रवतिादीहरूलाई आरोवपत कसूरबाट सफाइ ददने गरेको विशषे अदालतको फैसला 

वमलकेो छ िा छैन र नेपाल सरकारको पनुरािदेन वजदकर पगु्न सक्छ िा सक्दनै।  

 

36. सिवप्रर्थम प्रवतिादीहरूल ेके-कस्तो कायव गरेको भन्ने आरोप छ भन्ने प्रश्न तफव हदेाव, नेपालको 

राविय फुटबल टटमका खेलाडीहरूले सन् २००८ दवेख २०१४ सपमको अबवधमा वछमेकी 

वमत्ररािहरूमा तर्था अन्तरावविय स्तरमा फुटबल खेल्दा राविय स्िावभमान र आत्मसपमानमा 

चोट पुर्याउने उद्ेश्यले पयाच दफवक्सङ्गमा संलग्न रहकेो भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा 

अनुसन्धान गदाव त्यसो गरेको दवेखएको भन्दै केवह खेलावडहरूलाई पिाउसमेत गरी वमवत 

२०७२।६।२७ मा पेश गरेको प्रवतिेदनबाट प्रस्तुत मुद्ाको अनुसन्धान सुरु भएको देवखन्छ। 

सोवह अनुसन्धान अवघ बढी प्रवतिादीहरू अर्थावत् नेपाली राविय फुटबल टटमका पूिव 

खेलाडीहरू विकासससंह के्षत्री र अन्जन के.सी.का सार्थ ै नेपाली राविय फुटबल टटमका 

क्याप्टेन सागर र्थापा, खेलाडीहरू सवन्दप राई र टरतेश र्थापा एिं दफवजयो र्थेरावपष्ट डेवजब 

र्थापाले वछमेकी राि एिं वमत्र रािहरूमा आयोजना भएका अन्तरावविय फुटबल तर्था 

मैत्रीपूणव फुटबल खेलहरूमा नेपाली राविय फुटबल टटमबाट नेपाल रािको प्रवतवनवधत्ि गरी 

खेल खेल्दा अिैध अन्तरावविय कुख्यात एजेन्टहरू ससंगापुरका नागटरक विल्सन राज 

(WILLSON RAJ) र टटटानी पेटरयासामी (TITANI PERIASAMY) एिं मलेवशयन नागटरक 

केसिन पट्टान (KESAVAN PATTAN) समेतसँग सपपकव र साँठगाँठ गरी पयाच दफवक्सङ्ग 

(MATCH FIXING) गरी नेपाल रािको तफव बाट खेल हान ेयोजना बनाई खेल हारे बापतमा 

विवभन्न माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरूसँग रकम वलन ुखान ुगरी फुटबल खेल 

खेली पटक-पटक विदेशी भूवममा नेपाल राि र नेपालीको प्रवतष्ठाको रुपमा रहकेो 

अन्तरावविय तर्था मैत्रीपूणव फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय 

एकताको प्रतीकको रुपमा रहकेो फुटबल खेल प्रेमी आम नेपाली जनताको स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट पुर्याई अन्तरावविय फुटबल प्रवत जनताहरूमा घृणा, द्वषे फैलाएको 

स्र्थावपत हन आएको हदँा प्रवतिादीहरू सागर र्थापा, अन्जन के.सी., सवन्दप राई, विकासससंह 

के्षत्री, टरतेश र्थापा र डवेजब र्थापाले गरेको उक्त कसूर राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) 

ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार राि विप्लपको कसूर गरेको पुवष्ट भएको 

दलेखँदा वनज प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३.१ बमोवजम जन्मकैदको सजाय गरी 

पाऊँ भन्ने अवभयोगपत्र विशेष अदालतसमक्ष पेश भएको दवेखन्छ। प्रवतिादीहरू उपर सो 

आरोप लगाउँदा अवभयोजन पक्षले प्रवतिादीहरूको तत्काल वलइएको अवडयो/वभवडयो रेकडव, 

सन् २००९ को वडसेपिर १३ दवेख २०१३ को अवप्रल १० सपम (विसं. २०६६ साल 
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मंवसर १३ दवेख २०६९ साल चैत्र २८ सपम) विवभन्न वमवतमा िेस्टनव यूवनयन मवन 

ट्रान्सफर (WESTERN UNION MONEY TRANSFER) र साइबर मवन ट्रान्सफर (CYBER 

MONEY TRANSFER) बाट रकम प्राप्त गरेको वििरण, प्रवतिादीहरूको बयान,  महानगरीय 

अपराध शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), काठमाडौंले एवशयन फुटबल 

कन्फेडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) लाई लेखेको पत्र र एवशयन 

फुटबल कन्फेडरेशन (ASIAN FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को पत्र जिाफसमेत, 

विल्सन राज पेरुमलले सेरावलयोन विरुद्ध नेपालले खेल खेल्दा पयाच दफवक्सङ्ग गरी खेल 

खेलेको भन्नेसमेत लयहोरा प्रकावशत भएको केलङ्ग दकङ्गस (KLONG KINGS) नामक 

पुस्तकको अंशभाग समेतलाई आधार वलएको देवखन्छ।  

37. मावर्थ उवल्लवखत माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर भएको र सो रकम आफूहरूले बुझेको कुरालाई 

प्रवतिादी मध्येका अन्जन के.सी. र टरतेश र्थापाले अदालतमा समेत स्िीकार गरेको पाइन्छ 

भन ेरकम बुझेको कुरा स्िीकाद ैटरतेशका भाइ वसकन्दर के.सी. र अन्जनकी आमा सोभा 

के.सी. समेतले कागज गरेको दवेखन्छ। रकम आफैं ले बुझ्नेमा अन्जन के.सी., टरतेश 

र्थापा, डेवजब र्थापाको नाम छ भने वयनै खेलावडका नातेदार र सपपकवका अन्य व्यवक्तहरू 

विनोद खड्का, बविता विष्ट, उत्सि प डले, नविन काकी समेतले रकम बुझेको भन्ने पवन 

अवभयोग पत्रमा उल्लेख भएको छ। वमवसलमा यी सबै कुरा दवेखन ेअवभलेखहरू संलग्न छन।् 

वयनै आधारमा “विदशेी भूवममा नेपाल राि र नेपालीको प्रवतष्ठाको रुपमा रहकेो अन्तरावविय 

तर्था मतै्रीपणूव फुटबल खेल हारी नपेालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय एकताको 

प्रतीकको रुपमा रहकेो फुटबल खेल प्रमेी आम नपेाली जनताको स्िावभमान र 

आत्मसपमानमा चोट परु्याई अन्तरावविय फुटबल प्रवत जनताहरूमा घणृा, द्वषे फैलाएको” बाट 

यी प्रवतिादीहरूले राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को ३.१ को कसूर 

गरेकोले सोवह दफा अन्तगवत सजाय हनुपने भन्ने माग अवभयोजन पक्षले वलएको दवेखन्छ।  

38. अवभयोजन पक्षको यो दाबीलाई विशेष अदालतले अस्िीकार गदै सो दफा अन्तगवत 

प्रवतिादीहरूलाई सजाय गनव नवमल्ने ठहराउँदै आरोवपत दाबीबाट सफाई पाउन े फैसला 

गरेकोमा नेपाल सरकारको पुनरािेदन पनव आएकोबाट प्रवतिादीहरूले गरेको भवनएको 

उल्लेवखत कायवमा अवभयोग पत्रमा उल्लखे भए जस्तो राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन 

२०४६ को दफा ३(१) आकर्षवत हन सके्न हो िा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न तफव हरेौं। राज्य 

विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा “राि विप्लि” िारे व्यिस्र्था 

गद ैसो दफाको उपदफा (१) मा दहेायको व्यिस्र्था गटरएको छाः 

“कसलैे नपेालको सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने वनयतले कुन ै

अव्यिस्र्था उत्पन्न गरेमा िा सो गने उद्योग गरेमा वनजलाई जन्मकैद हनेछ”। 

39. ऐनको नाम र प्रस्तािनाबाट नै स्पष्ट हन्छ दक उल्लेवखत ऐन राज्य विरुद्ध गटरन ेअपराध र 

सजायका सपबन्धमा समयानुकुल व्यिस्र्था गनव बनेको ऐन हो। बस्तुताः राज्य विरुद्धको कसूर 

राज्यको अवस्तत्िसँग जोवडने हदँा यो अत्यन्त गपभीर प्रकृवतको कसूर हो। कुन ैपवन राज्यको 
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सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पान ेजस्ता कायव अत्यन्त गपभीर कायव 

मावनन्छन।् कुनैपवन रािले रािरोहलाई सहदँनै। रािरोह अर्थावत् वनयतपूिवक राज्यको 

सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पान े कायवहरूलाई रोक्न र त्यस्तो 

अपराधमा संलग्न रािरोहीलाई सजाय गनव सदकएन भन े रािको अवस्तत्िमा नै संकट पनव 

जाने हन्छ।  

40. यहा ँप्रवतिादीहरूउपर जुन दफा प्रयोग हनुपने दाबी गटरएको छ सो “राि विप्लि” सँग 

सपबवन्धत दफा हो। सामान्य भाषामा “विप्लि” भन्नाले उत्पात, उपरि िा हलचल भन्ने 

बुवझन्छ। राि विप्लि।रािरोहलाई संकेत गनव अंग्रेजीमा  वमल्दाजुल्दा शलदहरू SEDITION, 

UPRISING, INSURGENCY, INSURRECTION, REBILLION, PANDEMONIUM, आदद 

प्रयोग गटरन्छन्। यी सबै कायवहरू अत्यन्त गपभीर कायवहरू हन्। ऐनको दफा ३.१ ले “राि 

विप्लि” अन्तगवत सािवभ मसत्ता, अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पान ेकायवलाई कसूर 

कायम गरेको छ। यस्तो कायव “वनयतपूिवक” गटरएको हनुपन ेऐनको पवहलो शतव हो भने 

त्यस्तो कायवले राज्यमा “अव्यिस्र्था” को वसजवना गरेको िा अव्यिस्र्था वसजवना गन ेउद्योग 

गरेको हनुपन ेऐनको दोस्रो शतव हो। दफा ३.१ मा प्रयुक्त “अव्यिस्र्था” शलदले शावन्त र 

व्यिस्र्थामा खलल पान ेकायवलाई जनाउँछ। अव्यिस्र्था (DISORDER) वसजवना हदँा राि िा 

त्यसको कुन ै भागको वनयवमत व्यिहार, शावन्त र अमन चयन खलिवलन पुग्छ; 

अराजकताको वस्र्थवत पवन वसजवना हन सक्छ। अव्यिस्र्था शलदले कवपतमा पवन कुन ैन कुनै 

रुपको सहसंाजन्य िा उपरिी कायव िा त्यसको पटरणामलाई नै संकेत गछव।  

41. अब प्रश्न उठ्छ, के प्रवतिादीहरूका कायव “राि विप्लि” का कायवहरू हन ्त? यसको उत्तर 

अिश्य पवन होइन भन्ने नै वनस्कन्छ। हो, रािलाई प्रवतवनवधत्ि गरेर विदशेमा खेल खेल्न 

जाने व्यवक्तहरूले रािको भािनात्मक प्रवतवनवधत्ि गरेका हन्छन्। उनीहरूले गने कुनै गलत 

तर्था अनुवचत कायवले अवभयोग पत्रमा भन े जस्तो “नेपाली जनताको स्िावभमान र 

आत्मसपमान” मा चोट पुग्छ। यहाँ रकम लेनदनेको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर 

भएको र बुझकेो जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केवह खेलावडहरुले रकम बुझेको कुरा 

अदालतमा समेत गरेका छन्, वमवसलमा जुन कुरा उठाइएको छ सो राविय लज्जाको विषय 

हो र यस्तो कायवबाट रािको शीर वनहटरन पुगे्न हदँा यो सिवर्था अनुवचत हो, यसमा कुनै 

वद्वविधा छैन। वमवसल हदेाव यी खेलाडीहरु मध्ये सागर र्थापालाई विश्व फुटिल संघ (FIFA) 

ले आजीिन फुटिल खेल र सो सपबन्धी कायव गनव प्रवतबन्ध लगाएको र सबै 

प्रवतिादीहरूलाई अवखल नेपाल फुटिल संघले २०७२।६।२८ देवख मुद्ाको अनुसन्धान 

नसदकएसपम फुटिल सपबन्धी गवतविवध गनवबाट रोकेको पवन संलग्न कागजहरुबाट दवेखन्छ। 

फुटिल खेलावडहरुले गरेका कायवहरु एकै पटक फ जदारी कसूर र अनुशासन एिं मयावदासँग 

सपबवन्धत कारबाही (CONCOURSE ACTION) का विषय हन सक्छन। यस्तोमा वमवसलमा 

उपललध तथ्य प्रमाणको आधारमा सपबवन्धत वनकायहरुले कानूनको पटरवधवभत्र रही आफूलाई 

प्राप्त अवधकार अन्तगवत जवहले पवन अनुशासनात्मक कारबाही गनव सक्छन्। तर कसूरसँग 
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सपबवन्धत कुरा चासह ंअदालत िा न्यावयक वनकायल ेहरेी वनरुपण गने विषय हो। यहा ँस्पष्ट 

हनुपने कुरा के छ भन े प्रस्तुत मुद्ा अनुशासनात्मक कारबाहीसँग सपबवन्धत मुद्ा होइन। 

अवभयोग पत्रमा यी प्रवतिादीहरूलाई यो यस्तो अनुशासनात्मक कारबाही हनुपन े भनी 

उल्लेख छैन। यहाँ त यी खेलावडहरुले राज्य विरुद्को कसुर अर्थावत “राि विप्लि” गरे भन्ने 

आरोप लगाइ जन्मकैदको सजायको माग गटरएको छ। त्यसैले विशेष अदालतमा अवभयोग 

पत्रमा उल्लेवखत कानून नै आकर्षवत हन्छ िा हदँनै भन्ने प्रश्न उठेको र अदालतले मुद्ाको 

तथ्य वभत्र पसी को-कसको हकमा आरोवपत कायव गरेको ठहछव र को-कसको हकमा ठहदनै 

भन्ने बारेमा नहरेी जुन कानूनमा आधाटरत भै सजायको माग गटरयो सो कानून नै आकर्षवत 

हन्छ िा हदँनै भन्ने प्रारवपभक प्रश्नमा नै केवन्रत भै फैसला गरेको दवेखन्छ। जुन कानूनमा 

आधाटरत भै सरकार िादी बनी मुद्ा दायर गटरएको छ, सो कानून आकर्षवत नहन ेभएमा 

अन्य प्रश्नमा प्रिेश गने कुरा नै हदँनै। त्यसैले को-कसको हकमा पयाच दफवक्सङ्ग गरेको 

प्रमावणत हन्छ र को-कसको हकमा प्रमावणत हन सक्दनै भनी हनेे भन्दा पवन अवभयोग 

पत्रले टेकेको कानून नै आकर्षवत हन्छ िा हदँनै भन्ने प्रमुख प्रश्न हाम्रो सामुन्ने पवन खडा छ।  

42. यस दवृष्टबाट हदेाव वििाददत कायव “राि विप्लि” को कायव  होइन; यो पयाच दफवक्सङको 

कायव हो; यसलाई राि विप्लिको कायव भन्न सदकदनै भन्ने यस इजलासको पवन ठपयाई छ। 

विधावयका आफैले पयाच दफवक्डङ (MACTH FIXING) को कायव राि विप्लिको कायव हदँैन भन्ने 

स्िीकार गरेर नै मुलुकी अपराध संवहता २०७४ को दफा ५१ मा यसलाई “राि वहत प्रवतकुलको कायव” 

भनी सो दफाको उपदफा (३) मा कसूर कायम गन ेर उपदफा (४)(ख) मा सजायको व्यिस्र्था गरेको 

दवेखन्छ। यसबाट अब वििाददत कायव “राि विप्लि” रहनेछ र वििाददत कायव भएको अिवध अर्थावत् 

सन् २००९ दवेख २०१३ सपम (अर्थावत् वि.सं. २०६६ मंवसरदवेख २०६९ सालको 

चैत्रसपम) सो कायवलाई कसूर कायम गरी सजाय गन े कानून विद्यमान रहनेछ भन्नेमा 

द्िुविधा रहने। 

43. यसै सन्दभवमा यी प्रवतिादीहरूले नेपाल र नेपाली जनताको तफव बाट नेपाल रािको 

प्रवतवनवधत्ि गरी नेपालको झण्डा र राविय गानको सपर्थ खाई फुटबल खेल खेल्दा अिैध 

अन्तरावविय एजेन्टसँग साँठगाँठ गरी पयाच दफवक्सङ्ग गरी पटक-पटक विदशेी भूवममा 

राविय झण्डा, राविय गान, रािको स्िावभमानको रूपमा रहकेो फुटबल खेलप्रवत नै जनतामा 

घृणा द्वषे फैलाएको भन्ने वजदकर गद ैप्रवतिादीहरूलाई सफाई ददन ेविशेष अदालतको फैसला 

उवल्ट हनुपन े भन्ने वजदकर नेपाल सरकारको तफव बाट पुनरािेदनमा वलइएको छ। विद्वान् 

उपन्यायावधिक्ताले पवन यसै कुरालाई बहसको िममा उठाउनुभएको छ। यद्वप यी प्रश्नहरूको 

संवक्षप्त उत्तर मावर्थल्ला प्रकरणहरूमा ददइसदकएको छ तर यस्तो प्रकृवतको वििाद नेपालमा 

पवहलो पटक उठेकोले अवभयोग पत्रमा उवल्लवखत कानून दकन आकर्षवत हदँनै भन्ने कुराको 

सन्दभवमा फ जदारी कानून र न्यायसँग सपबवन्धत केवह सैद्धावन्तक र संिैधावनक प्रश्नहरूबारे 

विचार गनुव समेत िान्छनीय दवेखन्छ। 

44. ितवमान संविधानको प्रस्तािनामा नै “कानूनी राज्यको अिधारणा” प्रवतको प्रवतबद्धतालाई 
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स्िीकार गटरएको छ। कानूनी राज्यमा कानून नै सिोच्च हन्छ र कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन 

गरेमा बाहके कसैलाई पवन सजाय गटरदनै। कायवकारणीको स्िेच्छा, स्िवििेक िा 

स्िेच्छाचाटरतालाई कानून अवधनस्त बनाउनु कानूनको शासनको प्रमुख उद्ेश्य हो। कानूनी 

राज्यमा कानूनले छुट ददएको कुरालाई मात्र अवधकारको रुपमा स्िीकार गटरन ेनभै कानूनले 

स्पष्ट रोक लगाएको अिस्र्थामा बाहके व्यवक्तले आफ्नो सबै व्यिहार सावधकार सञ्चालन गनव 

पाउँछ। अको शलदमा भन्दा, अवधकार कानूनले छुट ददएको विषय मात्र नभै कानूनले वनषेध 

गरेदवेख बाहकेको सबै कुरा हो; यस मानेमा यो कानूनले नबाँधेको खुला संसार हो।  

कानूनी राज्यको यो अिधारणालाई नै आत्मसात् गद ैसंविधानको धारा २० को उपधारा 

(४) मा “तत्काल प्रचवलत कानूनले सजाय नहने कुनै काम गरे िापत कुनै व्यवक्त 

सजायभागी हनेछैन र कुनै पवन व्यवक्तलाई कसूर गदावको अिस्र्थामा कानूनमा तोदकएभन्दा 

बढी सजाय ददइने छैन” भन्न ेव्यिस्र्था रावखएको पाइन्छ। चाखलाग्दो कुरा के भन े यो 

व्यिस्र्था नेपालमा कटरब-कटरब यवह रुपमा २००७ साल दवेखका सबै संविधानहरूमा रहकेो 

पाइन्छ1। यसबाट हाम्रो संिैधावनक व्यिस्र्थामा कानूनको शासनको अिधारणालाई कवत 

महत्त्ि ददइएको रहछे भन्ने सहज ै अनुमान गनव सदकन्छ। यद्वप कानूनको शासनलाई 

व्यिहारमा उतानव भन े विवभन्न व्यिधानहरू नआएका होइनन् तर कानूनको शासन नेपाली 

जनताको एउटा प्रमुख संिैधावनक अवभष्ट सदा रवहआएको छ। यो कुरालाई संविधानका 

व्यिस्र्थाहरूले पटक-पटक पुवष्ट गद ैआएका छन।्   

45. कानूनी शासनको जगमा प्रवसद्ध विवधशास्त्री ए.वभ. डायसीको विवधको शासन सपबन्धी 

मान्यताहरू रहकेा छन् जसलाई आधुवनक लोकतन्त्रमा अत्यन्त महत्त्िका सार्थ हटेरन्छ। 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. कसलैाई पवन सजाय गनव काननूको स्पष्टताः उल्लङ्घन 

(distinct breach of law) गरेको हनपुछव भन्न ेकानूनी शासनको मुल मान्यता हो। यसलाई 

फ जदारी काननू र न्यायको क्षते्रमा विशषे कडाईका सार्थ हटेरन्छ। फ जदारी न्याय 

प्रणालीमा काननू िगेर कसूर हदँनै (अर्थावत् Nullum crimen sine lege)  भन्ने र काननू िगेर 

कसैलाई पवन सजाय गनुवहदँनै (अर्थावत् nullum poena sine lege) भन्न ेमान्यतालाई स्िीकार 

गटरदै आएको छ।  कानून िगेर सजाय गनुव हदँैन भन्ने मान्यता वभत्र चारिटा तत्िहरू 

विद्यमान रहकेा हन्छन।् जसमध्ये पवहलो, कसलैाई पवन कुनै घटना घटटसकेपवछ पश्चातदशी 

                                                
1 हनेुवहोस् अन्तटरम शासन विधान २००७ धारा १८(१); नेपालको अवधराज्यको संविधान 

२०१५ धारा ३(३); नपेालको संविधान २०१९ धारा ११(३); नेपाल अवधराज्यको सवंिधान 

२०४७ धारा १४(१) नपेालको अन्तटरम 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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कानून वनमावण गरेर सजाय गने होइन दक सजाय गनुवपिूव नै सो विषयमा कानून विद्यमान 

(अर्थावत् Nulla poena sine lege praevia) भएमा मात्र सजाय गनव सदकन्छ। दोस्रो, कसैलाई 

पवन प्रर्था परपपरा आददको आधारमा होइन दक मुलुकको काननूी प्रणालीले स्िीकार गरेको 

मान्यता अनसुार वनर्मवत वलवखत कानून बमोवजम मात्र सजाय (अर्थावत ् Nulla poena sine 

lege scripta) गनव सदकन्छ। तेस्रो, त्यस्तो सजाय गने काननू वनश््वचत (अर्थावत ्Nulla poena 

sine lege certa) हनपुछव, अर्थावत् यस्तो कानूनल ेस्पष्टरुपमा कसरूको पटरभाषा र सजाय दबु ै

गरेको हनपुछव। त्यसो भएमा मात्र व्यवक्तहरूल ेके गदाव काननूको उल्लङ्घन हन्छ र के गदाव 

हदँनै भन्ने कुरा स्पष्ट बझुेर सोवह अनरुुप आफ्नो आचरण व्यिहार सञ्चालन गनव पाउन े

हन्छन।् च र्थो, फ जदारी कानूनको कठोर व्याख्या गटरनुपछव। कानूनले स्पष्ट रुपमा 

पटरभावषत गरी कसरू 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 (अर्थावत् Nulla poena sine lege stricta) 

गनुवहदँनै। यस मानेमा फ जदारी कानून र मानि अवधकार कानूनको व्याख्याले दईु विपरीत 

धारलाई पच्याउछन्। मानि अवधकार काननूको व्याख्याले उदारिादी र समािशेी धारलाई 

अनसुरण गछव; अवधकार छ िा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सकेसपम र वमलसेपम अवधकार छ 

भन्ने तफव अदालतले व्याख्या गदै मानि अवधकारको सरंक्षण गछव भने फ जदारी कानूनल े

व्यवक्तगत स्ितन्त्रताको अपहरण गने र जर्थाभािी प्रयोगले वनरंकुशतालाई प्रश्रय ददने हदँा 

यसको कठोर व्याख्या गटरनपुछव; कुन ै काननूी प्रािधान आकर्षवत हन्छ िा हदँनै भन्न े

द्िुविधाको वस्र्थवतमा आकर्षवत हदँनै भन्ने व्याख्या गटरनपुछव। यस्तो व्याख्या लोकतन्त्र, 

विवधको शासन र सीवमत सरकारको अिधारणा अनकुुल हन्छ।  

46. यी समस्त सैद्धावन्तक सन्दभवमा अब प्रस्तुत वििादमा यी प्रवतिादीहरूले पयाच दफवक्सङ्ग 

गरी पटक-पटक विदशेी भूवममा राविय झण्डा, राविय गान, रािको स्िावभमानको रूपमा 

रहकेो फुटबल खेलप्रवत नै जनतामा घृणा द्वषे फैलाएको भन्ने आधारमा विशेष अदालतको 

फैसला उवल्ट हनुपछव भनी नेपाल सरकारले पुनरािेदनमा वलएको वजदकरको सन्दभवमा हदेाव 

अवभयोग पत्रमा उठाइएको वििाददत विषय अिश्य पवन गपभीर हो; यसले समस्त 

नेपालीको स्िावभमानमा चोट पुर्याएको छ भन्ने कुरा मावर्थ व्यक्त गटरसदकएको छ। तर यवत 

हदँा-हदँ ै पवन यो राि विप्लिको कायव चासह ं होइन। यहा ँ नेपालको सािवभ मसत्ता, 

अखण्डता िा राविय एकतामा खलल पाने कुन ै कायव भएको छैन, नत प्रवतिादीहरूले 

मुलुकमा अव्यिस्र्था फैलाउने कुन ैकायव नै गरेको अिस्र्था यहाँ छ। यस्तो कुन ैकायव भएको 

छ भनी अवभयोग पत्रमा उल्लेख भएको वस्र्थवतसपम पवन यो होइन। तसर्थव राि विप्लिमा 

आकर्षवत हने काननू तानतनु गरेर प्रस्ततु पयाच दफवक्सङ्गको विषयमा प्रयोग गनव वमल्दनै। 

यसो गनुव नपेालको सवंिधानले अनशुरण गरेको काननूी राज्यको अिधारणा, विद्यमान 

कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेमा मात्र सजाय गनव वमल्छ, काननूको अभािमा कसरू कायम 

गनव र सजाय गनव वमल्दनै भन्ने धारा २०(४) को मान्यता समेतको विपरीत हन जान्छ। 
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संविधानको धारा २०(४) ले कानून बेगर कसूर हदँनै (Nullum crimen sine lege) तर्था 

कानून बेगर कसैलाई पवन सजाय गनुवहदँनै (nullum poena sine lege) भन्ने र पश्चातदशी 

कानूनको प्रयोग गरी अपराध कायम गनव र सजाय गनव वमल्दनै भन्ने वसद्धान्तहरूलाई 

अवङ्गकार गरेको छ, जुन विश्वव्यापी मानि अवधकारको वसद्धान्त अनुकुल समेत छ3। 

त्यसैले तथ्यगत रुपमा अवभयोग पत्र र पुनरािदेन वजदकरमा उठाइएका कुराहरू गपभीर छन ्

भन्न ेकुरालाई स्िीकारेको अिस्र्थामा पवन यसो गनुव राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, 

२०४६ को दफा ३.१ अन्तगवतको कसूर हन्छ र सो दफा अन्तगवत प्रवतिादीहरूलाई सजाय 

गनव वमल्छ भन्ने वनष्कषव कतई वनस्कदनै र यस्तो वजदकरलाई स्िीकार गनव सदकने अिस्र्था 

छैन।  

47. नेपालको संविधानको धारा २०(४) को व्यिस्र्थाको सन्दभवमा पश्चातदशी कानून वनमावणको 

सीमा के हो भन्ने पवन प्रश्न यदाकदा उठ्छ। यस्तो वििाद अरु मुलुकहरूमा पवन उठेको 

पाइन्छ। पश्चातदशी कानून (Ex post facto law) मुलताः फ जदारी कानूनको हकमा लागु हन्छ। 

तर यसको अपिाद हदँ ै हदँनैन् भन्ने चासह ं होइन। द्वन्द्वोत्तर पटरवस्र्थवत (post-conflict 

situation) रहकेा दशेमा अन्तरावविय मानि अवधकारको गपभीर उल्लंघन4 का विषयमा 

पश्चातदशी कानून बन््न सके्न र बनाइएको अिस्र्था पवन भेटटन्छ5। तर यी अपिादात्मक 

अिस्र्था हन ् र पश्चातदशी कानूनको आिश्यकता महसुस भएको वस्र्थवतमा सो कुराको 

स्िीकृवत पवन मुलुकको संविधानले नै ददएको हनुपछव। जहाँ संविधानले नै पश्चातदशी कानून 

वनमावण गनव रोक लगाएको हन्छ, पश्चातदशी कानून वनमावण गरी कसूर कायम गन े र 

सजाय गन ेसपभािना रहदँनै। हामै्र आफ्नो अनुभिमा पवन नेपालको संविधान २०१९ को 

धारा १७(२) ले अनुमवत ददएको भन्द ै २०४२ सालमा विध्िंसात्मक अपराध (विशेष 

वनयन्त्रण तर्था सजाय) ऐन, २०४२ पश्चातदशी प्रभाि हन ेगरी वनमावण गटरएको र ऐन 

वनमावणपूिवका घटनामा मुद्ा चलाइएको त वर्थयो6 तर अब नत संविधानमा त्यस्तो वछर छ 

                                                
3 हनेुवहोस 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 अवधकारको गपभीर उल्लंघन वभत्र  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 वलइन्छ। 
5 यो कुराको परोक्ष स्िीकृवत धारा १५(२) ले ददन्छ जसमा भवनएको 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. 
6 नेपाल सरकार वि, चन्र वबजय साह समेत नेकाप २०४५ वनन ं३६०३ (िम काण्ड संग सपिवन्धत मुद्ा) सो 

मुद्ामा वमवत २०४२।३।६ को कसुरमा २०४२।५।३ मा जारी भएको सो ऐन तत्कालीन नेपालको संविधान २०१९ को 

धारा १७(२) प्रयोग गरी िनेको िाट पश्चातदसी प्रभाि राख्न सके्न भनी रामराजा प्रसाद ससंह, विश्वेश्वर मण्डल, 

प्रेमिाहादरु विश्वकमाव, लक्ष्मण प्रसाद ससंहलाई मृत्युदण्ड ददने गरी भएको सजायलाई पुणव इजलासिाट सदर गरेको।   
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नत विद्यमान अपराध संवहताले नै पश्चातदशी कानून वनमावण गरी कसूर कायम गनव र 

सजाय गनव अनुमवत ददन्छ। पश्चातदशी कानून वनमावण गरी कसूर कायम गनव सदकदनै भन्ने 

कुरालाई यस अदालतले पटक-पटक उद्घोष पवन गरेको छ7। हाल आएर मुलुकी अपराध 

संवहता, २०७४ को दफा ७ मा “काननूले सजाय नहने कुनै काम गरे िापत कुनै व्यवक्त 

सजायको भागी हने छैन र कुनै पवन व्यवक्तलाई कसूर गदावको अिस्र्थामा तोदकएभन्दा बढी 

सजाय हने छैन” भन्ने उल्लेख गटरएबाट दफा ५१(३) मा पटरभावषत गटरएको “नेपालको 

प्रवतवनवधत्ि गरी नपेालमा िा विदशेी मुलकुमा कुनै खेलावड िा खेलावडसगँ प्रवतस्पधाव गनव 

कुनै खेल खले्ने नपेाली खेलाडी िा खेलाडीहरूको समूहले त्यस्तो खेलको प्रवतस्पधावबाट 

आउने स्िभाविक पटरणामलाई प्रवतकुल हन ेगरी वमलोमतोमा िा कसैको प्रलोभनमा िा कुन ै

बाजी वजताउने िा हराउने गरी त्यस्तो खले खले्ने िा खेलाउन हदँैन र त्यसरी कुनै खले 

खेवलएको रहछे भने राविय वहत विरुद्धको कसरू भएको मावनन े छ” भनी गटरएको 

व्यिस्र्थाले प्रस्तुत मुद्ामा उठाइएको वििाददत कायवलाई कसूर कायम गरेको दवेखए तापवन 

यहा ँिर्णवत घटनाहरू अपराध संवहता लागु भएको वमवत अर्थावत ्२०७५।५।१ भन्दा अवघको 

घटना हदँा सो घटनाहरूमा आकर्षवत हन सके्न दवेखएन।  

48. यसै सन्दभवमा पश्चातदशी कानून वनमावण गनव नेपालको संविधानको धारा २०(४) िा 

मुलुकी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ७ ले प्रवतबन्ध लगाएको अिस्र्थामा त्यसको 

तात्पयव के हन्छ, त्यसले के-केस्ता कायव गनव रोक्छ भन्ने प्रश्नहरू पवन उलजन्छन।् िस्तुताः 

यसले पवहले घटटसकेको घटनामा पवछबाट कानून वनमावण गरी कसूर कायम गने िा 

विद्यमान कानूनमा भएको कसरूको पटरभाषा पटरितवन गरी कसरू कायम गने िा कसरूको 

गपभीरता बढाउने अिस्र्था र्थप्ने िा विद्यमान कानूनमा रहकेो सजाय भन्दा बढी सजाय हन े

गरी कानून ससंोधन गने, िा प्रमाण सपबन्धी वनयम पटरितवन गरी कम स्तरको प्रमाण िा 

कम प्रमाणको आधारमा सजाय भागी बनाउन ेजस्ता कायव गनवबाट रोक्छ8। अर्थावत् यी कुन ै

कुराहरू पवन पश्चातदशी काननू माफव त गनव वमल्दनै। तर सवंिधान र संवहताको यो 

प्रवतबन्धात्मक व्यिस्र्थाल ेदिेानी काननू वनमावण गरी दिेानी दावयत्ि (Civil liability) र्थप्न,े 

अनशुासनात्मक कारबाही (Disciplinary action) गने प्रबन्ध गने, कुनै कायव गरे िापत 

अयोग्यता (Disqualification) कायम गन े िा वनश््वचत अिवधसपम व्यािसावयक कायव गनव 

रोके्न (Suspension) िा विदशेी नागटरकको हकमा वनजलाई देश वनकाला (Deportation) गन े

जस्ता कायवहरू गनवलाई प्रवतबन्ध लगाउँदैन। अर्थावत् पश्चातदशी काननू वनमावण गरी िा 

कानूनी प्रिन्ध गरी त्यस्ता कायवहरू गनव सदकन्छ; त्यसो गनव सवंिधान िा कानूनको 

व्यिस्र्थाले रोक्दनै। अन्य मुलुकहरूमा त्यस्ता कानून वनमावण गनव सदकन्छ भन्ने व्याख्याहरू 

                                                
7 उत्तम लामा वि श्री ५ को सरकार नेकाप २०६१ वन.न ं७४३२ पृ ११०३; कमलेश द्वीिेदी वि प्रधान मन्त्री तर्था मन्त्री पटरषद 

सवचिालय समेत नेकाप २०६४ वननं७८६६ पृ ८२७; मोल्हसेन हवेन्िक ओटो वि. नेपाल सरकार, नेकाप २०६९ वननं ८८६० पृ 

१०९६ ; नेपाल सरकार वि. ईश्वर प्रसाद पोखरेल नेकाप २०६६ वननं ८२०० पृ १२३५ 
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. 
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भैसकेको अिस्र्था पवन छ9। विषयिस्तुको गपभीरताले सो कुरालाई अपटरहायव मान्छ भन े

तथ्यको विषयिस्तुमा प्रिेशगरी छानबीन गने र दिेानी पटरणाम वनस्कने कानूनी प्रिन्ध 

माफव त सो गनव नवमल्ने कुन ैकारण र अिस्र्था रहदनै। प्रस्तुत मुद्ामा अवभयोगपत्रको विषय 

सोसँग सपबवन्धत नहदँा सो बारेमा र्थप बोल्नु आिश्यक दवेखएन। 

49. प्रस्तुत मुद्ामा उठाइएको वििादको सपबन्धमा, मुद्ाको प्रकृवत, विद्यमान संिैधावनक तर्था 

कानूनी व्यिस्र्था, त्यसको सैद्धावन्तक पटरिेश, तुलनात्मक कानूनमा गटरएको व्यिस्र्था 

समेतको चचाव गटरसकेपवछ अब प्रवतिादीहरूलाई आरोवपत कसूरबाट सफाइ ददने गरेको 

विशषे अदालतको फैसला वमलेको छ िा छैन र नेपाल सरकारको पुनरािदेन वजदकर पगु्न 

सक्छ िा सक्दैन भन्ने अवन्तम प्रश्नतफव हदेाव संके्षपमा प्रस्तुत मुद्ामा यी प्रवतिादीहरूले पयाच 

दफवक्सङ्गको जुन कायव गरेको भवनएको छ, सो रािको स्िावभमान, प्रवतष्ठा र समस्त 

नेपालीको भािनासँग जोवडएको विषय हदँा अत्यन्त गपभीर छ। तर त्यवत हदँा-हद ैपवन सो 

कायव राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा िर्णवत राि विप्लिको 

कसूर नहदँा दफा ३.१ आकर्षवत हने कसूर हो भन्ने दलेखँदनै। िारदात सन् २००९ दवेख 

२०१३  साल (वि.सं. २०६६ मंवसरदवेख २०69 सालको चैत्र) सपमको अिवधको हदँा 

ितवमान मुलुकी अपराध संवहता, २०७४ प्रयोग गरी कसूर कायम गनव र सजाय गनव 

नेपालको संविधानको धारा २०(४) र संवहता कै दफा ७ ले रोके्न दवेखन्छ। दिेानी 

दावयत्िको विषयिस्तु प्रस्तुत मुद्ाको विषय नभै वििाददत कायवलाई राज्य विरुद्धको अपराध 

र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा िर्णवत राि विप्लिको कसूर भन्द ै दफा ३.१ 

बमोवजमको सजायको माग गटरएको अिस्र्था रहकेोमा सो ऐन नै आकर्षवत हदँनै भन्ने नै 

यस इजलासको दवृष्टकोण छ। सो बाहके वििाददत विषयको दिेानी पाटोमा प्रिेश गद ैसिुद 

प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी को-कसको हकमा के-कस्तो गवल्त दवेखन्छ िा देवखदनै भन्ने यो 

मुद्ाको रोहबाट बोल्न वमल्ने दवेखएन।  

50. तसर्थव मावर्थ विवभन्न प्रकरणहरूमा उल्लेवखत आधार र कारणबाट संक्षेपमा प्रवतिादीहरूले 

गरेको भवनएको कायवमा जुन कानूनको प्रयोग हनुपने भनी अवभयोग माग र पुनरािेदनमा 

समेत वजदकर वलइएको छ सो कानून आकर्षवत हनसके्न दवेखएन। कानून नै आकर्षवत नहने 

भएपवछ तथ्यमा प्रिेश गरी अन्य कुराहरू हरेी न्याय वनरुपण गनव वमल्ने अिस्र्था भएन। 

कानूनको अभािमा अवभयोग दाबी पुग्न नसके्न भन्द ैप्रवतिादीहरूले नेपाल सरकारले प्रस्तुत 

मुद्ामा वलएको अवभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंबाट वमवत 

२०७५।०२।२४ मा भएको फैसला वमलेकै देवखदा सदर हन ेठहछव। पुनरािेदक िादी नेपाल 

सरकारको पुनरािेदन वजदकर पुग्न सक्दनै। प्रस्तुत मुद्ाको दायरी लगत कट्टा गरी वमवसल 

वनयमानुसार अवभलेख शाखामा बुझाई ददनुहोला।  
 

                                                
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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 न्यायाधीश 

उक्त रायमा म सहमत छु। 

 

  न्यायाधीश 

 

इजलास अवधकृत: तेजप्रसाद प डेल 

कपप्युटर अपरेटर: पद्मा आचायव 

इवत सपित् २०७७ साल असार २ गत े रोज ३ 

शुभम्............................................। 


