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जजल्ला मोरङ, हात्ती मडुा १ जन्मघर भई जजल्ला मोरङ दहुवी न. पा. वडा नं. ६ बस्ने महेन्र 
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राई................................................................................................................१ 
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मदु्दााः- राज्य तबरुद्धको अपराध।   
      

 तबशेष अदालि ऐन, २०५९ को दफा ६ िथा तमति २०५९/०५/०६ को नेपाल राजपत्रमा 
प्रकाजशि सूचनाबमोजजम यसै अदालिको अतधकार क्षेत्रतभत्र पने प्रस्ििु मदु्दाको संजक्षप्त िथ्य एवं ठहर 
तनम्नानसुार रहेको छाः  
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    संजक्षप्त िथ्याः                     

१. प्रहरी प्रतिवेदन:  तछमेकी राि एवं तमत्ररािहरुमा ववतभन्न समयमा आयोजना गररएका अन्िराविय 
फुटबल खेलहरुमा नेपालले भाग तलई अन्िराविय फुटवल खेल खेल्नका लातग आवद्ध रहेको नेपाली 
राविय फुटबल वटमका खेलाडीहरु खेल्न गएकोमा सन ्२००८ मा भएको मडेका कप (Mordeka 

Cup),  सन ्२००९ को साफ च्याजम्पयनतसप (SAAF Championship), सन ्२०११ मा मलेतसयामा 
भएको मैत्रीपणुण खेल, सन ्२०११ मा वफतलवपन्समा भएको मैत्रीपणुण खेल, सन ्२०१२ मा भारिमा 
भएको नेहरु कप, सन ् २०१४ मा कोररयामा भएको खेल समेिका अन्िराविय फुटबल 
प्रतियोतगिाहरुमा नेपालको प्रतितनतधत्व गरी गएका नेपाली राविय फुटबल वटमका खेलाडीहरुले अवैध 
रुपमा अन्िराविय एजेन्टहरुसँग सम्पकण  गरी ववदेशी भतूममा नेपालको राविय झण्डा तलई सपथ खाई 
राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकिा िथा नेपाली जनिाहरुको स्वातभमान र आत्मसम्मानमा चोट 
परु् याउने उदे्दश्यले म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी अन्िराविय फुलबल खेल हाने योजना बनाई 
मोटो रकम तलई खेल खेली हाने गरेको भने्न गोप्य सचुनाको आधारमा अनसुन्धान गदाण नेपाली राविय 
फुटवल वटमका पवुण खेलाडीहरु ववकास तसंह क्षेत्री र अन्जन के.सी.का साथै नेपाली राविय फुटबल 
वटमका क्याप्टेन सागर थापा, सोही वटमका खेलाडीहरु सजन्दप राई र ररिेश थापा समेिको 
तमलेमिोबाट कुख्याि एजेन्टहरुसँग सम्पकण  गरी म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी खेल हारे 
बापिमा ववतभन्न माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरु तसंगापरुका नागररक ववलसन राज 

(Willson Raj), वटटानी पररयासामाइ (Titani Periasamy) र केसवन पट्टान (Kesavan Pattan) लाई 
काठमाडौं उपत्यका तभत्र रहेका वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union Money Transfer)  र 
साइबर मतन ट्रान्सफर  (Cyber Money Transfer) समेिमा रकम आफूहरुको नाममा हाल्न लगाई सो 
माफण ि आएको रकम अन्जन के.सी. र ररिेश थापा समेिले तलई तनज खेलाडीहरुले एक आपसमा 
भागवण्डा लगाई नेपालको राविय झण्डा, राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकिा िथा नेपाली 
जनिाहरुको स्वातभमान र आत्मसम्मानमा चोट परु् याउन ेउदे्दश्यले खेल हारी राज्य ववरुद्धको कसूर 
अपराध गरेको देजखएको हुँदा नेपाली राविय फुटबल वटमका पवुण खेलाडीहरु ववकास तसंह क्षेत्री, अन्जन 
के.सी. िथा नेपाली राविय फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर थापा, खेलाडीहरु सजन्दप राई र ररिेश 
थापालाई अनसुन्धान कारवाहीको लातग यसै प्रतिवेदन साथ दाजखला गरेका छौ । उक्त कायणमा अन्य 
संलग्न व्यजक्तहरु भएमा तनजहरुबाट खलुाई तनजहरु समेि उपर राज्य ववरुद्धको कसूर अपराधमा 
अनसुन्धान गरी पाउँ भन्न ेसमेि बेहोराको तमति २०७२/०६/२७ को प्रहरी प्रतिवेदन ।      

२. प्रतिवादी तबकासतसंह क्षते्रीले गरेको बयान कागजाः म नेपालको राविय फुटबल वटममा सन २००७ 
अजन्िम देजख तनयकु्त भई कवहले खेलमा सहभागी हनुे, कवहले घाइिे भएको कारण खेलमा सहभागी 
हनु नपाएको हुँ । मैले खेलेको खेलहरुमा सागर थापा, ररिेश थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राई 
समेि भई सहभागी भएको हुं । म सन ् २००८ मा भएको मडेका कप (Mordeka Cup), सन ्
२०११ मा मलेतसयामा िथा वफतलवपन्समा भएको भएको मैत्रीपणुण खेल र सन ्२०१२ मा भारिमा 
भएको नेहरु कपमा सहभागी छु । उक्त खेलहरुमा म, सागर थापा, ररिेश थापा, सजन्दप राई, तबराज 
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महणजन, भरि खवास, रतबन शे्रष्ठ, राज ुिामाङ्ग, जमुान ुराई, भोला तसलवाल, तनराजन खडका, अतनल 
गरुुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको संख्याको  खेलाडीहरु जाने गरेका तथयौं । म समेिका 
खेलाडीहरुले ववदेशी रािहरुमा हनुे ववतभन्न खेलहरुमा रकम तलई नेपालको स्वातभमान तबवि गरेका 
छैनौं। ववदेशी एजेनटबाट क्ल्बमा खेलाउने भतन आश्वासन आएको तथएन । मैले व्यापार व्यवसाय 
केही गरेको छैन। खेल खेल्दा एन्फाले प्रति मवहना रु.१०,०००।- ददन्थ्यो भन्न े समेि बेहोराको 
प्रतिवादी तबकास तसंह क्षते्रीले अनसुन्धानको िममा अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको तमति 
२०७२/०७/१२ को बयान कागज ।   

३. प्रतिवादी सजन्दप राईले गरेको बयान कागजाः म नपेालको राविय फुटबल वटममा सन ्२००७ देजख 
तनयकु्त भई हालसम्म खेल खेल्दै आएको तथए ँ। सन २००७ मा ओमनमा ओमनसँग खेल्दा २/० 
मा हारेको,  नेपालमै ओमनसँग खेल्दा २/० मा हारेको, भटुानसँग खेल्दा २/१ मा जजिेको, पनुाः 
भटुानसँग खेल्दा १/०ले जजिेको हो। सन ् २००८ मा कम्बोतडयामा मकाउसँग खेल्दा ३/२ले 
जजिेको, माजल्दम्समा इजन्डयासँग ४/० ले हारेको, माजल्दभ्ससँग ३/१ले हारेको, पावकस्िानलाई ४/१ 
ले जजिेको,  मडेका कप (Mordeka Cup) मा मलेजशयासँग ४/० ले हारेको हो। सन ्२००९ को 
साफ गेममा माजल्दभ्ससँग १/१ ले हारेको, भारिसँग १/० ले हारेको र अफगातनस्थानसँग ३/० 
गोलमा तबजयी भएको हो। सन ्२०१०मा कोररयासँग १/० ले हारेको र श्रीलककासँग ०/० ले 
हारेको हो। सन ् २०११ मा वफतलवपन्ससँग ४/० ले हारेको, मलेतसयामा २/० ले हारेको, 
कम्बोतडयासँग १/०ले जजिेको हो। सन ्२०११ को साफ च्याजम्पयनतसप (SAAF Championship) मा 
मालददभ्ससँग १/१ मा, सन ् २०१२ मा भारिमा भएको नेहरु कप हारेको र सन ् २०१४ मा 
इराकसँग ४/० ले हारेको हो । उक्त खेलहरुमा म, सागर थापा, ररिेश थापा, तबकासतसंह क्षेत्री, 
अन्जन के.सी., तबराज महणजन, रतबन शे्रष्ठ, चनु बहादरु थापा, राज ु िामाङ्ग, राज ु िामाङ्ग, तनराजन 
रायमाझी, जमुान ु राई, भोला तसलवाल, यगुल वकशोर राई, तनराजन खडका, अतनल गरुुङ्ग, सन्िोष 
साउखला र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको संख्याको खेलाडीहरु जान ेगरेका तथयौं । म तबगि 
सन २००७ देजख राविय फुटबल वटममा सहभागी भई उल्लेजखि खेलहरुमा सहभागी भएको हुँ । 
अन्य कुरा मलाई थाहा छैन। मलाई खेल खेल्दा रकम ददएर आउ भनी कसैले अफर गरेका 
तथएनन।् मैले २०६७ सालमा १० महीनाको अन्दाजी १० लाख नेपाली रुपैयाँ तलई भारिको 
कलकत्ताको मोहबडन स्पोवटणङ्ग क्लबमा व्यवसावयक खेल खेलेको तथए।ँ म, अन्जन के.सी., ररिेश 
थापा समेिले संचालन गरेको लतलिपरु झजम्सखेल जस्थि एफ. फोर. ग्यारेजको मेनेजमेन्टसम्म हेरेको 
तथए ँजनु हाल संचालनमा छैन। मैले एन्फाबाट कार र बाइक पाएको छु र मातसक िलब १५ हजार 
ददने गरेको छ। म समेिका खेलाडीहरुले ववदेशी रािहरुमा हनुे ववतभन्न खेलहरुमा रकम तलई 
नेपालको स्वातभमान तबवि गरेका छैनौं भन्न े समेि बेहोराको प्रतिवादी सजन्दप राईले अनसुन्धानको 
िममा अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/१२ को बयान कागज ।  

४. प्रतिवादी सागर थापाले गरेको बयान कागज:  म नेपालको राविय फुटबल वटममा २०६० सालदेजख 
तनयकु्त भई खेल खेल्न थालेको हुँ। सन ्२००५ मा साफ गेम कराँची, सन ्२००५ मा च्यालेन्जकप 
बंगलादेशमा, सन ् २००६ मा साफ गेम श्रीलंकामा,  सन ् २००७ मा वल्डण कप क्वातलफाइङ्ग 
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ओमनमा,  सन ् २००७ मा च्यालेन्ज कप कम्बोतडयामा, साफ गेम माजल्दभ्समा, ए. एफ. तस. 
च्यालेन्जकप हैदराबादमा खेलेको हुँ। खेलेको खेलहरु मध्ये सन ् २००८ मा मडेका कपमा 
मलेतसयासँग ४/० गोलमा हारेको, अफगातनस्िानसँग २/२ गोल बराबरमा, सेरातलयोनसँग ३/१ 
गोलमा हारेको, सन ्२००९ को साफ गेममा माजल्दभ्सँग ४/० ले हारेको, भारिसँग ४/० गोलमा 
हारेको, पावकस्िानसँग 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 च्याजम्पयनतसप खेलमा सहभागी भएको हुँ ।  खेल 
खेल्दा सेन्टर तडफेन्सको भतुमका तनबाणह गथें । प्रायाः हामीहरुले खेलेको खेलहरु मध्ये सन ्२००८ 
देजख ररिेश थापा, सजन्दप राई, अन्जन के.सी., तबकासतसँह क्षेत्री सवहि अन्य खेलाडीहरु समेि सहभागी 
भएर खेल खेलेका हौ । सो खेलहरु मध्ये सन ्२००८ देजखको खेलमा म (तडफेन्स), सजन्दप राई 
(तडफेन्स), ररिेश थापा (गोलवकपर), तबकासतसंह क्षेत्री, तबराज महणजन, रतबन शे्रष्ठ, राज ुिामाङ्ग, जमुान ु
राई, भोला तसलवाल, रजन्जि शे्रष्ठ, तनराजन खडका, अतनल गरुुङ्ग र अन्य नाम याद नभएका २० 
जनाको सख्याको  खेलाडीहरु जाने गरेका तथयौं । म २०६० साल देजख नेपालको राविय फुटबल 
वटममा सहभागी भई फुटबल खेलेको र सन ्२००९ देजख क्याप्टेनको भतूमका तनबाणह गरी ववतभन्न 
अन्िराविय स्िरमा भएका खेलहरुमा सहभागी भई खेल खेलेको हुँ । खेल चाही ीँ राम्र ैखेलेको हो । 
अन्य कुरा थाहा भएन । ववतभन्न ववदेशी क्लबमा खेलाई ददन्छु भतन आश्वासन आउने गरेको तथयो िर 
रकम मैले तलएन। म राविय फुटबल वटमको वटम क्याप्टेन भईसकेपतछ मलाई नेपाल सरकारले 
एन्फा माफण ि हात्तीवनमा रहेको मेरो तसवट नामक अपाटणमेन्टमा बस्ने व्यबस्था गराइददएकोमा 
अवहलेसम्म नपाएको र एन्फाले हरेक मवहना रु.१५,०००।- ददन ेगरेको तथयो भन्न ेसमेि बेहोराको 
प्रतिवादी सागर थापाले अनसुन्धानको िममा अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको तमति 
२०७२/०७/१२ को बयान कागज ।   

५. प्रतिवादी ररिेश थापाले गरेको बयान कागज: म सन २००३ देजख हाल सम्म राविय फुटबल वटममा 
सहभागी भई सन ्२०१५ मा भारिको पनुेमा संचालन भएको फे्रन्डतसप म्याच समेिमा सहभागी भएको 
हुं । मैले फुटबल खेलको गोलवकपरमा खेल खेल्दै आएको छु । मैले हाल सम्ममा सन ्२००३ मा 
कोररयामा ओमन तबरुद्ध पवहलो म्याच हुँदा ६/० गोलले हारेको, सोही बेला नै कोररयासँग १६/० 
गोलले हारेको, सन ्२००६ मा बंगलादेशमा श्रीलंका तबरुद्धमा खेल खेल्दा १/१ को बराबरीमा खेल 
टंुगीएको, सन ् २००८ मा मलेतसयामा भएको मडेका कपमा अफगातनस्िान तबरुद्ध २/२ गोल 
बराबरी, मलेतसयासँग ४/० गोलले हारेको, सन ्२००९ मा कम्बोतडयामा मकाउ तबरुद्ध ३/० ले 
खेल जजिेको, कम्बोतडयासँग १/० ले खेल जजिेको, ओमनसँग २/० ले हारेको, साफ च्याजम्पयनतसप 

(SAAF Championship) मा माजल्दभ्समा भएको खेलमा इजन्डयासँग ४/० ले हारेको, पावकस्िानसँग 
खेल खेल्दा १/० ले जजिेको हो। सन ्२०१२ मा ददल्लीमा नेहरु कपमा माजल्दभ्ससँग २/१ ले 
हारेको, क्यामरुनसँग ५/० ले हारेको हो। उजल्लजखि खेलहरुमा सन ् २००८ देजखको खेलहरुमा 
गोलवकपरमा म, सागर थापा, सजन्दप राई, तबकासतसंह क्षेत्री, अन्जन के.सी., जमुान ुराई, अतनल गरुुङ्ग, 
राज ु िामाङ्ग, तनराजन रायमाझी, राकेश शे्रष्ठ, अनन्ि थापा, पबणि पान्डे, चनु बहादरु थापा, भरि 
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खवास, रोवहि चन्द, जगददश शे्रष्ठ, सन्िोष साहखुल, तनराजन खडका, समुन सबेुदी, तबराज महणजन, 
रतबन शे्रष्ठ, तबशाल शे्रष्ठ, तबकेश कुत्थ,ु सजुल शे्रष्ठ समेि भई खेलहरु खेलका हौं । एक पटक खेल 
खेल्न जाँदा कजम्िमा २० जना खेलाडी सहभागी भई जाने गरेका तथयौं । सन ्२००८ मा भएको 
मडेका कप (Mordeka Cup), सन ्२००९ को साफ च्याजम्पयनतसप (SAAF Championship) र सन ्
२०१२ मा भारिमा भएको नेहरु कप समेिमा मैले गोलवकपरको रुपमा खेल खेलेको हुँ। सन ्
२०११ मा मलेतसयामा र वफतलवपन्समा भएको मैत्रीपणुण खेल िथा सन ्२०१४ मा कोररयामा भएको 
खेल मा सहभागी भई गएकोमा खेल मैदानमा सहभागी भईन। सो बेला सहायक कोचको रुपमा 
सामेल भएको हो । म्याच वफजक्सङ्गको बारेमा थाहा भएन। म समेिले म्याच वफजक्सङ्ग (Match 

Fixing) गरी खेलेको र रकम तलएको होइन। मलाई इजन्डया, कम्बोतडया, बंगलादेश र मलेतसया 
समेिको क्लबमा आबद्ध हनु कुरा आएको तथयो िर रकमको बारेमा कुरा भएन। नपेाल प्रहररको 
िफण बाट असई पदको िलबभत्ता र एनफाबाट हात्तीवनमा अपाटणमेन्ट र मातसक रु.१५,०००।- भत्ता 
पाउँदै आएको छु भन्न ेसमेि बेहोराको प्रतिवादी ररिेश थापाले अनसुन्धानको िममा अजख्ियार प्राप्त 
अतधकारी समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/१२ को बयान कागज ।  

६. तसंगापरुका वटटानी एस.व.पररयासामाई (Titani SO Periasamy) ले पठाएको रकम रु.२,२०,१७५।६८ 

मेरो सवारी चालक अनमुतिपत्र प्रयोग गरी बझुीतलएको सम्बन्धमा मेरो भनु्न केही छैन । तसकन्दर 
थापा मेरो आफनै भाई हनु।् शोभा के.सी. अन्जन के.सी.को आमा रहेको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ। 
भाई तसकन्दर थापालाई उल्लेजखि रकम तलन मैले पठाएको हुँ । रकम ल्याई मलाई भाईले ददएका 
हनु । रकम के कहाँबाट आएको सो कुरा भाईलाई थाहा तथएन । मलेतसयन नागररक केसवन पट्टान 
(Kesavan Pattan) ले ववतभन्न तमतिमा नतबन काकी र डेजजब थापा समेिका व्यजक्तहरुलाई पठाएको 
भतनएको रकम तनजहरुले मलाई ददएका छैनन ् भन्न े समेि बेहोराको प्रतिवादी ररिेश थापाले 
अनसुन्धानको िममा अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/१७ को ितिम्बा 
बयान कागज ।  

७. प्रतिवादी अन्जन के.सी.ले गरेको बयान कागजाः 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 वल्डणकप क्वातलफाइङ्ग राउन्डको लागी ओमनमा,  सन ् २००७ मा 
च्यालेन्ज कप कम्बोतडयामा, साफ गेम माजल्दभ्समा, ए. एफ. तस च्यालेन्ज कप हैदराबादमा, सन ्
२००८ मा मडेका कप, सन २००९ मा साफ च्याजम्पयनतसप खेलमा सहभागी भएको तथए ँ। सो 
सहभागी खेलहरु मध्ये सन २००८ मा मडेका कपमा मलेतसयासँग ४/० गोलमा हारेको, 
अफगातनस्िानसँग २/२गोल बराबरमा, सेरातलयोनसँग ३/१ गोलमा हारेको , सन ्२००९ को साफ 
गेममा माजल्दभ्ससँग १/१ गोलमा, भारिसँग १/० गोलमा हारेको र अफगातनस्िानसँग ३/० गोलमा 
तबजयी भएको हो। उक्त तमतिमा म तडफेन्स, सागर थापा तडफेन्स, ररिेश थापा गोलवकपर, सजन्दप राई 
तडफेन्स, तबराज महणजन, रतबन शे्रष्ठ, चनु बहादरु थापा, राज ु िामाङ्ग, तबकासतसंह क्षेत्री, तनराजन 
रायमाझी, जमुान ुराई, भोला तसलवाल, यगुल वकशोर राई, रजन्जि शे्रष्ठ, तनराजन खडका, अतनल गरुुङ्ग 
र अन्य नाम याद नभएका २० जनाको संख्याको  खेलाडीहरु खेल्न जाने गरेका तथयौं । मैले 
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लतलिपरु ग्यालेक्सी पजललक स्कुलमा अध्ययन गरेको ह ु।बच्चा देजख नै फुटबल खेल खेल्न थालेको 
हुँ । फुटबल खेल खेल्दाको अवस्था मा सबै भन्दा पवहला एन्फा एकाडेमीमा छनौट भई गेम खेल्न 
थालेकोमा २०६० सालमा फे्रन्स क्लब कुपण्डोलबाट राविय तलगको गेम खेल्न शरुु गरें । यसरी 
गेम खेल्दै जाँदा सन २००५ मा राविय वटममा छनौट भई फुटबल खेलको लागी तछमेकी राि िथा 
तमत्र रािहरुमा ववतभन्न  समयमा आयोजना गररएका अन्िराविय फुटबल खेलहरुमा नेपालको िफण बाट 
भाग तलई अन्िराविय फुटबल खेलमा सन ्२००५ देजख सन ्२०१० सम्मका खेलहरुमा सहभागी भई 
खेलहरु खेलेको हुँ ।यसरी खेल खेल्न जाँदाका समयमा सन ्२००८ मा मडेका कप मलेतसयामा हुँदा 
म वटमको सदस्य तथए ँ।सो बेला मलेतसयामै ववदेशी एजेन्टहरुले ववतभन्न  आश्वासन ददई राम्रो क्लबमा 
राजखददन्छौं भने्न सम्मको कुरा आएको तथयो । सो कपमा म्याच वफजक्सङ्ग भएको थाहा भएन । सन ्
२००९ मा साफ गेममा अफगातनस्िानसँग खेल्दा ववदेशी एजेन्टहरुले ववतभन्न  आश्वासन देखाएका 
तथए। सो गेममा हामीले ३/० गोलको अन्िरले तबजयी भएका तथयौं । मैले सन ्२००५ देजख सन ्
२००९ सम्मको फुटबल गेममा सहभागी भई गेम खेलेको हुँ । सो गेमहरु खेल्ने िममा ववतभन्न  
प्लेयर एजेन्टहरुसंग जचनजान भएको तथयो । सो बेला खेलाडीहरुलाई ववतभन्न  ववदेशी क्लबहरुमा 
ट्रायल गनणको लागी मेरो नाममा वेस्टनण यतुनयन मतन ट्रान्सफर माफण ि रकम पठाएको सम्म हो । 
कुनै रकम लयजक्तगि प्रयोजनको लागी पतन पठाएका तथए । म्याच वफजक्सङ्गको लागी तलएको होइन। 
तनजहरु मध्ये  केसवन पट्टान ले प्लेयर एजेन्ट बनाएको हुँदा खेल खेल्दाका अवस्थामा जचनजान 
भएको र खेलाडी भएको कारणले गदाण नै ववदेशी क्लबमा ट्रायल गनणको लागी रकम ददएका हनु ्भन्ने 
समेि बेहोराको प्रतिवादी अन्जन के.सी.ले अनसुन्धानको िममा अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको 
तमति २०७२/०७/१२ को बयान कागज ।   

८.  ववदेशी नागररकहरु आवादैयाप्पान पालातनयाप्पान (Avadaiyappan Palniappan) ले सन ्
०५/१३/२०१० मा पठाएको रु.१,७५,५५६।९५, जजवानान्थन सपुरामतन (Jivananthan 

Superamani) ले सन ् ०५/०३/२०१२ मा पठाएको रु.८३,१६३।२३ र मतनमथु ु अरुमगुम 

(Manimuthu Arumugam) ले सन ्१०/०४/२०१३ मा पठाएको रु.३०,१११।१७ रकम मैले बझुी 
तलएको हुँ। तनज ववदेशी नागररकहरुसँग जचनजान छैन । के कुन बापि पठाए थाहा भएन। 
मलेतसयन नागररक केसवन पट्टान (Kesavan Pattan) ले सन ् १९/१०/२०११ मा पठाएको 
मलेजशयन ररंगेट १४,९४५ रकम मैले मेरो आमा शोभा के.सी.लाई साथमा तलई गई रकम तलएको 
हुँ। रकम तलँदा आमा शोभा के.सी.को नामको ६६५९५ नम्बरको नागररकिा प्रमाण पत्र पेश गरी 
रकम तलएका हो । रकम के कहाँबाट आएको सो बारे आमालाई जानकारी तथएन । रकम तलंदा 
आमा शोभा के.सी.को नामको ६६५९५ नम्बरको नागररकिा प्रमाण पत्र पेश गरी रकम तलएका हो। 
रकम के कहाँबाट आएको सो बारे आमालाई जानकारी तथएन । मलेतसयन नागररक केसवन पट्टान 
(Kesavan Pattan) ले ववतभन्न तमतिमा नतबन काकी र डेजजब थापा समेिका व्यजक्तहरुलाई पठाएको 
भतनएको रकम मैले पाएको छैन भन्न ेसमेि बेहोराको प्रतिवादी अन्जन के.सी.ले अनसुन्धानको िममा 
अजख्ियार प्राप्त अतधकारी समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/१७ को ितिम्बा बयान कागज ।    
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९. अजखल नपेाल फुटबल संघको पत्र: िाहाँको च.नं.१३२० तमति २०७२/०७/०१ को पत्रमाग 
बमोजजम प्रजशक्षक िथा खेलाडीहरुलाई तमति २०७२/०६/२८ देजख लाग ु हनुे गरी तनजहरुलाई 
अनसुन्धानको अजन्िम वकनारा नलागे सम्म फुटबलको कुनै पतन गतितबतधहरुमा संलग्न नगराइने गरी 
कारवाही गररएको भन्ने बेहोराको अजखल नेपाल फुटबल संघको च.नं. १६७/०७२/०७३ तमति 
२०७२/०७/१३ को पत्र ।  

१०. पत्राचार एवं जवाफ: "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."  भने्न समेि बेहोराको च.नं. ०७२/७३-१०११ तमति 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." भने्न समेि 
बेहोराको एजशयन फुटबल कजन्फडरेशन (Asian Footbal Confideration-AFC) को २८ अक्टोबर 
२०१५ को पत्र जवाफ।           

११. शोभा के.सी.को कागज: अन्जन के.सी. मेरो छोरा हनु ् । मेरो मलेजशयन नागररक केसवन पट्टान 
(Kesavan Pattan) संग जचनजान छैन । छोरा अन्जन के.सी.ले ववदेशबाट साथीले मलेजशयन ररंगेट 
पठाएको छ तलन जाउँ भतन कररब ४ बषण अजघ जावलाखेल जस्थि वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर 
(Western Union Money Transfer) मा मलाई साथमा तलई गई मेरो नागररकिा प्रमाण पत्र पेश गरी 
छोराले रकम बजुझ तलएका हनु ्। उक्त रकम के कसरी को कसले के बापि पठाए छोरालाई थाहा 
छ । मलाई अन्य कुरा थाहा भएन भने्न समेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएकी शोभा 
के.सी.को तमति २०७२/०७/१७ को कागज।   

१२. मजण शाहको कागज: हाल पिाउमा परेका पवुण खेलाडी िथा कोच अन्जन के.सी., तबकासतसंह क्षेत्री र 
हालका खेलाडी सागर थापा, सजन्दप राई र ररिेश थापा सवहि अन्य खेलाडीहरु िथा सो समयमा 
खवटई जाने आतधकाररक पदातधकारी समेिले ववदेशी एजेन्टहरुसँग सम्पकण  गरी ववदेशी भतूममा 
नेपालको राविय झण्डा तलई सपथ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकिा िथा नेपाली 
जनिाहरु प्रति घृणा, द्धेष फैलाई ववदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्वातभमान र आत्मसम्मानमा 
चोट परु् याएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु उपर कानून बमोजजम कारवाही गरी तनज 
खेलाडीहरुसँग संलग्न अन्य खेलाडी िथा आतधकाररक पदातधकारीहरु उपर कानून बमोजजम कारवाही 
हनुपुछण । हाल पिाउमा परेका खेलाडीहरुले उल्लेजखि खेलहरुमा म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको 
कुरा नेपालको फुटबल खेलको हालको बररयिािमले स्पष्ट पाने हुँदा तनजहरु उपर कारवाही गरीपाउँ 
भन्न ेसमेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका पवुण राविय फुटबल वटम क्याप्टेन मजण शाहको 
तमति २०७२/०७/१७ को कागज।   
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१३. कृष्ण भक्त मानन्धरको कागज: खेलाडीहरुले खेलमा राम्रो खेल प्रदशणन नगनुण खेलमा सधै तबजय हाि 
पानुणको सटटा हार खानमुा एन्फाका आतधकाररक पदातधकारीहरु, वटम तलडर, वटम व्यवस्थापक िथा 
एन्फाका उच्च पदातधकारी समेिको संलग्निा हनुपुछण। कतिपय स्थानमा खेलाडीहरुले मात्र नभई 
एन्फामा उच्च पदातधकारीको हाि नरहे सम्म खेलाडीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग गने अवस्था  नआउने हुँदा 
तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु समेि भई खेलहरुमा के कसरी को को संलग्न रही के कसरी म्याच 
वफकतसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई ववदेशीबाट रकम तलए सो िफण  समेि तनज पवुण खेलाडी िथा हाल 
प्रजशक्षक अन्जन के.सी, तबकासतसंह क्षेत्री िथा हाल खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर थापा, 
सजन्दप राई र ररिेश थापा समेिबाट सो कायण गनण को को खेलाडी िथा एन्फाका उच्च पदातधकारी 
संलग्न छन तनजहरुबाटै खलुाई तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु समेिले ववदेशी एजेन्टहरुसँग सम्पकण  
गरी ववदेशी भतूममा नेपालको राविय झण्डा तलई सपथ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकिा 
िथा नेपाली जनिाहरु प्रति घृणा, द्धेष फैलाई ववदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्वातभमान र 
आत्मसम्मानमा चोट परु् याएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु उपर कानून बमोजजम कारवाही 
गरी पाउँ भन्न ेसमेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका पवुण राविय फुटबल वटमका व्यवस्थापक 
कृष्ण भक्त मानन्धरको तमति २०७२/०७/१७ को कागज।   

१४. तबजय नारायण मानन्धरको कागज: खेलाडीहरुले खेलमा राम्रो खेल प्रदशणन नगनुण खेलमा सधै तबजय 
हाि पानुणको सट्टा हार खानमुा एन्फाका आतधकाररक पदातधकारीहरु, वटम तलडर, वटम लयबस्थापक िथा 
एन्फाका उच्च पदातधकारी समेिको संलग्निा हनुपुछण। कतिपय स्थानमा खेलाडीहरुले मात्र नभई 
एन्फामा उच्च पदातधकारीको हाि नरहे सम्म खेलाडीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग गने अवस्था नआउने हुँदा 
पिाउमा परेका खेलाडीहरु समेि भई खेलहरुमा के कसरी को को संलग्न रही के कसरी म्याच 
वफकतसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई ववदेशीबाट रकम तलए सो िफण  समेि तनज पवुण खेलाडी िथा हाल 
प्रजशक्षक अन्जन के.सी,  तबकासतसंह क्षेत्री िथा हाल खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर थापा, 
सजन्दप राई र ररिेश थापा समेिबाट सो कायण गनण को को खेलाडी िथा एन्फाका उच्च पदातधकारी 
संलग्न छन तनजहरुबाटै खलुाई तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु समेिले ववदेशी एजेन्टहरुसँग सम्पकण  
गरी ववदेशी भतूममा नेपालको राविय झण्डा तलई सपथ खाई राविय गानको धज्जी उडाई राविय एकिा 
िथा नेपाली जनिाहरु प्रति घृणा, द्धेष फैलाई ववदेशी एजेन्टबाट रकम तलई राविय स्वातभमान र 
आत्मसम्मानमा चोट परु् याएको हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु उपर कानून बमोजजम कारवाही 
गरी पाउँ भन्न े समेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका एन्फाका उपाध्याक्ष तबजय नारायण 
मानन्धरको तमति २०७२/०७/१७ को कागज।    

१५. मकेुश शाहीको कागज:  नपेालको फुटबल वटमका खेलाडीहरुले ववदेशमा गई खेल खेल्दा प्रायाः खेलमा 
हार खान ेर फुटबल खेलको नेपालको तगदो बररयिािमको नतिजाको आधारमा हाल पिाउमा परी 
आएका खेलाडीहरुले ववतभन्न खेलहरुमा म्याच वफजक्सङ्ग गरी ववदेशी कुख्याि एजेन्टहरुसंगको 
तमलोमिोमा रकम तलई नेपालको स्वातभमानलाई ववदेशी मरुासँग दाँजी खेलहरुमा हार खाएको कुरामा 
ववश्वास लाग्छ । उक्त खेलाडीहरु सहभागी भई खेलबाट लज्जास्पद िररकाले खेलहरुमा हादाण समेि 
एन्फाबाट कुनै कारवाही नहनुमुा उल्लेजखि खेलाडीहरुले एन्फाका उच्च पदातधकारी समेिको 
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तमलोमिो संलग्निामा खेलहरुमा म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको हनुपुछण । यसरी म्याच वफजक्सङ्ग 
गरी खेल खेल्नमुा खेलाडीहरु, एन्फाका पदातधकारी, व्यवस्थापन समेिको जजम्मेवारी रहन्छ वकनकी 
सम्बजन्धि तनकायबाट सवह मागण तनदेशन नभई गलि मागण तनदेशनको आधारमा ववदेशी एजेन्टहरुसँग 
तमलोमिो गरी खेलमा वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा प्रष्ट हनु आएको र कतिपय स्थानमा 
खेलाडीहरुले मात्र नभई एन्फाका उच्च पदातधकारीको हाि नरहे सम्म खेलाडीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग 
गने अवस्था  नआउने हुँदा तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु समेि भई खेलहरुमा के कसरी को को 
संलग्न रही के कसरी म्याच वफकतसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भई ववदेशीबाट रकम तलए सो िफण  समेि 
तनज पवुण  खेलाडी िथा हाल प्रजशक्षक अन्जन के.सी, तबकासतसंह क्षेत्री िथा हाल खेलाडी फुटबल 
वटमका क्याप्टेन सागर थापा, सजन्दप राई र ररिेश थापा समेिबाट सो कायण गनण को को खेलाडी िथा 
एन्फाका उच्च पदातधकारी संलग्न छन तनजहरुबाटै खलुाई तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु उपर 
कानून बमोजजम कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका राविय 
फुटबल वटमका पवुण खेलाडी मकेुश शाहीको तमति २०७२/०७/१७ को कागज।    

१६. उत्तम राज भण्डारीको कागज: नपेालको फुटबल वटमका खेलाडीहरुले ववदेशमा गई खेल खेल्दा प्रायाः 
हार खाने र फुटबल खेलको नेपालको तगदो बररयिािमको नतिजाको आधारमा हाल पिाउमा परी 
आएका खेलाडीहरुले ववतभन्न  खेलहरुमा म्याच वफजक्सङ्ग गरी ववदेशी कुख्याि एजेन्टहरुसंगको 
तमलोमिोमा रकम तलई नपेालको स्वातभमानलाई ववदेशी मरुासँग  दाँजी खेलहरुमा हार खाएको कुरामा 
ववश्वास  लाग्छ । उक्त खेलाडीहरु सहभागी भई खेलबाट लज्जास्पद िररकाले खेलहरुमा हादाण समेि 
एन्फाबाट कुनै कारवाही नहनु,ु नेपालमा पतन शवहद स्मारक तलग प्रतियोतगिाहरुमा पतन म्याच 
वफजक्सङ्गका कुराहरु संचार माध्यामहरुमा आउँदा पतन एन्फा मौन बसेको कारण उल्लेजखि 
खेलाडीहरुले एन्फाका उच्च पदातधकारी समेिको तमलोमिो संलग्निामा खेलहरुमा म्याच वफजक्सङ्ग 
गरी खेल खेलेको हनुपुछण । यसरी म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेल्नमुा खेलाडीहरु, एन्फाका 
पदातधकारी, व्यवस्थापन समेिको जजम्मेवारी रहन्छ वकनकी सम्बजन्धि तनकायबाट सवह मागण तनदेशन 
नभई गलि मागण तनदेशनको आधारमा ववदेशी एजेन्टहरुसंग तमलोमिो गरी खेलमा वफजक्सङ्ग गरी खेल 
खेलेको कुरा प्रष्ट हनु आएको र कतिपय स्थानमा खेलाडीहरुले मात्र नभई एन्फाका उच्च 
पदातधकारीको हाि नरहे सम्म खेलाडीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग गने अवस्था  नआउने हुँदा पिाउमा 
परेका खेलाडीहरु समेि भई खेलहरुमा के कसरी को को संलग्न रही के कसरी म्याच वफकतसङ्ग गरी 
खेलमा सहभागी भई ववदेशीबाट रकम तलए सो िफण  समेि तनज पवुण खेलाडी िथा हाल प्रजशक्षक 
अन्जन के.सी, तबकासतसंह क्षेत्री िथा हाल खेलाडी फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर थापा, सजन्दप राई र 
ररिेश थापा समेिबाट सो कायण गनण को को खेलाडी िथा एन्फाका उच्च पदातधकारी संलग्न छन 
तनजहरुबाटै खलुाई तनज पिाउमा परेका खेलाडीहरु उपर कानून बमोजजम कारवाही गरीपाउँ भने्न 
समेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका सरस्विी क्लब कोटेश्वरका उपाध्यक्ष उत्तम राज 
भण्डारीको तमति २०७२/०७/१७ को कागज।  

१७.  तसकन्दर थापाको कागज: ररिेश थापा मेरो आफनो दाई हनु।् मेरो दाई ररिेश थापाले मलेतसयाबाट 
पैसा आउदै छ भतन वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union Money Transfer) को कन्ट्रोल 
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नम्बर ददएपतछ मैले इटहरी जस्थि वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union Money Transfer) 
बाट उल्लेजखि रकम आफ्नो नामको सवारी चालक अनमुति पत्र पेश गरी रकम बझुी तलई उक्त 
रकम दाई ररिेश थापालाई ददएको हुँ । उक्त रकम के कसरी को कसले के बापि पठाए दाई ररिेश 
थापालाई थाहा होला । मलाई दाईले ववदेशी क्लबसंग सम्झौिा गरी आएको पैसा हो भतन जानकारी 
सम्म गराएका तथए । अन्य कुरा थाहा भएन भने्न समेि बेहोराको अनसुन्धानको िममा बजुझएका 
तसकन्दर थापाको तमति २०७२/०७/१८ को कागज।  

१८. प्रहरी प्रतिवेदन: प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अन्जन के.सी. समेि भएको 
राज्य तबरुद्धको अपराध मदु्दाको अनसुन्धानको िममा नेपालको राविय फुटबल वटमको 
वफजजयोथेरावपष्टमा कायणरि डेजजब थापाले ववदेशी कुख्याि एजेन्ट मलेजशयन नागररक केसवन पट्टान 
(Kesavan Pattan) ले मतन ट्रान्सफर कन्ट्रोल नम्बर ३९१७०३९३०४ बाट सन ्१०/०६/२०१२ 
मा पठाएको रकम डेजजब थापाले सन ् २१/०९/२०१२ मा रु.१,४०,३९७।२६ आफ्नो ०६-
१६१४५९ को सवारी चालक अनमुतिपत्र प्रयोग गरी वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union 

Money Transfer) माफण ि बझेुको देजखँदा तनज डेजजब थापा समेि संलग्न रही म्याच वफजक्सङ्ग (Match 

Fixing) गरी खेलमा सहभातग भएको तमतसल कागजािबाट देजखन आएको हुँदा तनज उपर राज्य 
तबरुद्धको अपराध अन्िगणि कानून बमोजजम कारवाही गररपाउँ भने्न समेि बेहोराको तमति 
२०७२/०७/१८ को प्रहरी प्रतिवेदन।  

१९. अतभयोग मागदावी: प्रस्ििु मदु्धाको अनसुन्धानको तसलतसलामा संकलन भई आएका प्रहरी प्रतिवेदन, 

प्रतिवादीहरुको ित्काल तलइएको अतडयो/तभतडयो रेकडण, वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western 

Union Money Transfer) र साइबर मतन ट्रान्सफर (Cyber Money Transfer) बाट रकम प्राप्त गरेको 
वववरण, प्रतिवादीहरुको 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 पत्रजवाफ समेि, ववल्सन राज 
पेरुमलले सेरातलयोन तबरुद्ध नेपालले खेल खेल्दा म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको भने्न लयहोरा 
प्रकाजशि भएको केलङ्ग वकङ्गस (Klong Kings) नामक पसु्िकको अंशभाग, बजुझएका पवुण  खेलाडी समेि 
रहेका मणी साह, मकेुश शाही, िथा राविय फुटबल वटमका ित्कालीन व्यवस्थापक कृष्ण भक्त 
मानन्धर, एन्फाका उपाध्यक्ष ववजय नारायण मानन्धर एवं उत्तम राजभण्डारी समेिको घटना वववरण 
कागज लगायिका प्रमाणबाट तबरुद्ध खण्डमा उल्लेजखि प्रतिवादीहरुले राज्य तबरुद्धको कसूर/अपराध 
गरेको वारदाि स्थावपि हनु आयो।  

  अनसुन्धानबाट देजखए अनसुार सन ्२००९ को १३ तडसेम्बरमा बगलादेशको ढाकामा सम्पन्न 
भएको साफ च्याजम्पयनतसप (२०६६/०८/२९ देजख २८ सम्म भएको)  को समयमा पिाउमा 
परेका प्रतिवादीहरु ररिेश थापा, सागर थापा, सजन्दप राई, अन्जन के.सी. समेिका खेलाडीहरु सहभागी 
भएको  देजखएको सो समयमा मलेजशयन नागररक केसवन पट्टान (Kesavan Pattan) ले सन ्
२००९/१२/१३ गिेका ददन अन्जन के.सी.को नाममा रु.३,६७,५९६।३४ र ररिेश थापाको 
नाममा रु.२,२०,१७५।६८ पठाएको देजखएको अवस्था मा उल्लेजखि खेलाडीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग 
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गरी खेलमा सहभागी भएको कुरालाई प्रष्ट पादणछ । सन ्२०११/१०/११ िदनसुार २०६८ असोज 
२४ गिे वफतलवपन्समा वफतलवपन्स र नपेाल ववच भएको मैतत्रपूणण खेलमा वफतलवपन्सले नपेाल उपर 
४/० गोलले तबजय हाि पारेको अवस्थामा प्रतिवादी तबकासतसंह क्षेत्री,  ररिेश थापा, सागर थापा, 
सजन्दप राई समेि खेलमा सहभागी भएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक केसवन पट्टान (Kesavan 

Pattan) ले सन ्२०११/१०/१९ मा तबनोद खडकाको नाममा रु.१,४०,३९७।२६, बतबिा तबष्टको 
नाममा रु.१,७४,३९०।२३, उत्सव पौडेलको नाममा रु.१,७४,३९०।२३, प्रतिवादी अन्जन 
के.सी.को आमा शोभा के.सी.को नाममा रु. ३,७४,७३२।१४, सन ्२०११/१०/१३ गिे 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 अवस्था मा तनज प्रतिवादीहरुले उल्लेजखि लयजक्तहरुको 
नाममा रकम तलन लगाई म्याच वफकतसङ्ग गरी खेलमा सहभागी भएको देजखन्छ । 

  त्यसैगरी सन ् २०१२ मा भारिको ददल्लीमा अगस्ट २२ देजख सेप्टेम्बर २ सम्म संचालन 
भएको नेहरु गोल्ड कपमा प्रतिवादी ररिेश थापा, सागर थापा,  तबकासतसंह क्षेत्री, सजन्दप राई समेिका 
खेलाडीहरु सहभागी भएको देजखएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक केसवन 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 कावकण को नाममा रु. 
१,०४,३७१।१९, डेजजब थापाको 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 प्रतिवादी ररिेश थापाको भाई 
तसकन्दर थापाको नाममा रु.१,०४,३७१।१९ र ववदेशी जजवन्थन सपुरामतन (Jivanthan Superamani) 

ले सन ् २०१२/०३/०५ मा अन्जन के.सी.को नाममा रु.८३,१६३।२३ समेिका रकमहरु 
पठाएको देजखदँा उजल्लजखि प्रतिवादीहरुले आफनो िथा अन्य लयजक्तहरुको नाममा रकम राख्न लगाई 
म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेलमा सहभागी भएको अवस्था लाई पवुष्ट गछण । साथै सन ् २०१४ मा 
कोररयामा भएको अण्डर ट्वेन्टी थ्री एजशयन च्याजम्पयनतसप गेममा प्रतिवादी सागर थापा, सजन्दप राई 
समेिका खेलाडीहरु सहभागी भएको र सो समयमा मलेजशयन नागररक केसवन 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, ववदेशी मतनमथु ुअरुमङु्गम (Manimuthu Arumungam) ले 
सन ् २०१३/०४/१० मा रु.३०,१११।१७ रकम अन्जन के.सी.को नाममा पठाएको देजखनलेु 
उजल्लजखि प्रतिवादीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरालाई प्रष्ट गदणछ।  

      प्रतिवादी खेलाडीहरु मध्ये अन्जन के.सी. तडफेन्डर िथा प्रजशक्षक रहेको, खेलमा प्रतिवादी 
सागर थापा तडफेन्डर, तबकासतसंह क्षेत्री तडफेन्डर, सजन्दप राई तमड वफल्डर िथा ररिेश थापा 
गोलवकपरको भतूमकामा खेलमा सहभागी रहेको अवस्था मा प्रतिवादी सागर थापा, तबकासतसंह क्षते्री 
समेिले तबपक्षीलाई गोल हान्न ददनमा सहयोग परुयाउने, सजन्दप राईले गोल नहाने्न, ररिेश थापाले गोल 
खाने गरी तमलोमिोमा म्याच फयाजक्सङ्ग गरी खेल खेलेको प्रष्ट हनु आउँछ । प्रतिवादी डेजजब थापा 
सन ्२००९ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको साफ च्याजम्पयनतसप र सन ्२०१२ मा भारिमा भएको 
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नेहरु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोतगिामा नेपाली राविय वटमको वफजजयोथेरावपष्ट रहेको र रकम बझेुको 
देजखएको छ।  

  प्रतिवादीहरु नेपाली राविय फुटबल वटमका पवुण खेलाडीहरु तबकासतसंह क्षेत्री र अन्जन 
के.सी.का साथै नेपाली राविय फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर थापा, खेलाडीहरु सजन्दप राई र ररिेश 
थापा एवं वफजजयोथेरावपष्ट डेजजब थापाले तछमेकी राि एवं तमत्र रािहरुमा आयोजना भएका अन्िराणविय 
फुटबल िथा मैत्रीपूणण फुटबल खेलहरुमा नेपाली राविय फुटबल वटमबाट नेपाल रािको प्रतितनतधत्व 
गरी खेल खेल्दा अवैध अन्िराविय कुख्याि एजेन्टहरु तसंगापरुका नागररक ववलसन राज (Willson Raj) 
र वटटानी पररयासामाइ (Titani Periasamy) एवं मलेजशयन नागररक केसवन पट्टान (Kesavan Pattan) 
समेिसँग सम्पकण  र साँठगाँठ गरी म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी नेपाल रािको िफण बाट खेल 
हाने योजना बनाई खेल हारे बापिमा ववतभन्न माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने एजेन्टहरुसँग रकम 
तलन ुखान ुगरी फुटबल खेल खेली पटक पटक ववदेशी भतूममा नेपाल राि र नेपालीको प्रतिष्टाको 
रुपमा रहेको अन्िराणविय िथा मैतत्रपूणण फुटबल खेल हारी नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, राविय 
एकिाको प्रिीकको रुपमा रहेको फुटबल खेल प्रमेी आम नेपाली जनिाको स्वातभमान र आत्म 
सम्मानमा चोट परु् याई अन्िराविय फुटबल प्रति जनिाहरुमा घृणा, दे्वष फैलाएको स्थावपि हनु आएको 
हुँदा प्रतिवादीहरु सागर थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राई, तबकासतसंह क्षेत्री, ररिेश थापा र डेजजब 
थापाले गरेको उक्त कसूर/अपराध राज्य तबरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ को दफा ३ को 
उपदफा ३.१ अनसुार राि ववप्लपको कसूर/अपराध गरेको पवुष्ट भएको देजखँदा तनज प्रतिवादीहरुलाई 
सोही ऐनको दफा ३.१ बमोजजम जन्मकैदको सजाय ँ गरी पाउँ। फरार प्रतिवादी डेजजब थापाको 
हकमा सम्मातनि अदालिबाटै कानून बमोजजम समाह्वान म्याद जारी गररपाउन अनरुोध छ।  

प्रस्ििु मदु्धामा अन्य खेलाडीहरुको म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी पाएको रकम 
बाँडफाँट गरी तलने कायणमा संलग्निा रहे नरहेको अनसुन्धानबाट खतुल नआएको,  ववदेशी एजेन्टहरु 
ववलसन राज (Willson Raj Perumal), वटटानी पररयासामाइ (Titani Periasamy) एवं केसवन पट्टान 

(Kesavan Pattan) ले पठाएको रकम तलन े तबनोद खडका, बतबिा तबष्ट, उत्सव पौडेल, नतबन काकी, 
शोभा के.सी.र तसकन्दर थापा समेिको हकमा प्रस्ििु मदु्धामा संलग्न रहेको भने्न अवस्था  हालको 
अनसुन्धानबाट नदेजखएको हुँदा तनजहरुको हकमा पतछ कवहँकिैबाट संलग्न रहेको भनी खलुी आएका 
बखि कानून बमोजजम गररने व्यहोरा समेि अनरुोध छ । नेपाली खेलाडीहरुलाई म्याच वफजक्सङ्ग 

(Match Fixing) गराई खेलमा सहभागी गराउने कायणमा संलग्न ववदेशी एजेन्टहरु ववलसन राज 

(Willson Raj Perumal), वटटानी पररयासामाइ (Titani Periasamy) र केसवन पट्टान (Kesavan Pattan)  
समेिको हकमा तनजहरु नेपाल सरहद तभत्र फेला परी पिाउ भई आएका बखि कानून बमोजजम 
गररने व्यहोरा समेि अनरुोध छ  भने्न समेि बेहोराको अतभयोग मागदावी।  

२०. प्रतिवादी सागर थापाको अदालि समक्षको बयान: म सन ्२००३ देजख राविय फुटबल वटममा रही 
खेल्न थालेको हुँ। सन ्२००९ देजख हालसम्म उक्त वटमको कप्तानको रुपमा जजम्मेवारी सम्हाल्दै 
आएको छु। सन ्२००३ मा एजशएन क्वातलफाइङ्ग राउण्ड दजक्षण कोररया, यसैको सेकेण्ड राउण्ड 
ओमानमा, वल्डणकप क्वातलफाइङ्ग राउण्ड जोडणन, नेपाल र ओमानमा, साफ च्याजम्पयनतसप पावकस्िान, 
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भारि, बंगलादेश, माजल्दभ्स र नेपाल लगायिका देशमा ववतभन्न तमतिमा खेलेको छु। सन ्२००३ मा 
भएको एजशएन क्वातलफाइङ्ग राउण्डमा ओमानसंग ७/०, तभयिनामसंग ५/०, दजक्षण कोररयासंग 
१६/० गोलले पराजजि भएका हौं भने यसैको सेकेण्ड म्याचमा ओमानसंग ६/०, दजक्षण कोररयासंग 
७/० र तभयिनामसँग २/० गोलले पराजजि भएको हौं। त्यस्िै साफ च्याजम्पयनतसपमा भारिसंग 
२/१ र बंगलादेशसँग २/० ले पराजजि भएका हौं भने सन ्२००५ मा भटुानलाई ३/० ले पराजजि 
गरेको हो। अवहले याद भएका खेलहरु वयनै हनु। ववदेशमा खेल खेल्न जाँदा प्रजशक्षक, सहायक 
प्रजशक्षक र म्यानेजर पतन हाम्रो वटममा हामीसँगै हनुहुनु्थयो। हामी खेल्दादेजख कमजोर रहेको नेपाली 
फुटबल वटमलाई वफफाको बररयिामा १३४ औ ंस्थानमा ल्याई साकण  क्षेत्रमै पवहलो नम्बरमा ल्याएका 
हौं। हामीले म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरेको होइनौं र रकम तलएको भनेर स्वीकार गरेका 
छैनौं। मैले ववलसन ् राज (Willson Raj) नामका व्यजक्तलाई जचनेको पतन छैन र भेटेको पतन 
छैन।अतडयो िथा तभतडयो रेकडण गदाण डरत्रास देखाई धम्काएर गराइएको हो। आफ्नो स्वेच्छाले 
भनेको होइन। मैले म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गने, रकम तलने, ववदेशी एजेन्टसँग साँठगाँठ गने 
कुनै काम गरेको छैन। म तनदोष हुँदा सफाइ पाउँ भने्न समेि बेहोराको प्रतिवादी सागर थापाले यस 
अदालि समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/२३ को बयान।  

२१. प्रतिवादी सजन्दप राईको अदालि समक्षको बयान: म सन ्२००७ देजख राविय फुटबल वटममा रही 
खेल सरुुवाि गरेको हुँ। वल्डणकप क्वातलफाइङ्ग राउण्ड ओमान अन्िगणि २००७ र २००८ मा 
कम्बोतडयामा च्यालेञ्ज कप खेलेको, २००८ मै माजल्दभ्समा साफ च्याजम्पयनतसप, हैदरावादमा २००८ 
मा च्यालेञ्ज कपको फाइनल राउण्ड, २००९ मा बंगलादेशमा साफ च्याजम्पयनतसप र २०१० मा 
च्यालेञ्ज कप, २०११ मा नयाँ ददल्लीमा साफ च्याजम्पयनतसप लगायिका ववतभन्न राविय र अन्िराणविय 
स्िरमा खेल खेलेको छु। राविय वटमको खेलाडीको हैतसयिमा खेल खेल्दा देशलाई जजिाउन 
शिप्रतिशि प्रयत्न गरेको तथए।ँ  वल्डणकप क्वातलफाइङ्ग अन्िगणिको ओमानसंगको दवैु म्याचमा ०/२ 
को अन्िरले खेल हारेको, कम्बोतडयामा भएको खेलमा मकाओलाई ३/२ को अन्िरले खेल जजिेको, 
कम्बोतडयालाई १/० अन्िरले जजिेको, २००८ मा माजल्दभ्समा भारिसंग ०/४ ले र  माजल्दभ्ससंग 
१/३ ले हारेको, पावकस्िानसंग ४/० ले जजिेको र हैदरावादमा म्यानमारसंग ०/३ ले हारेको, उत्तर 
कोररयासंग १/० ले हारेको र श्रीलंकालाई ३/० ले जजिेको हो। २००९ मा साफ च्याजम्पयनतसपमा 
माजल्दभ्ससंग १/१ ले बराबरी, भारिसंग १/० ले हारेको र अफगातनस्िानलाई ३/० ले जजिेको 
हो। २०११ मा साफच्याजम्पयनतसपमा माजल्दभ्ससँग १/१ ले बराबरी भएको, बंगलादेशसँग १/० ले 
जजिेको, पावकस्िानसँग १/१ ले बराबरी भएको र सेतमफाइनलमा अफगातनस्िानसँग ०/१ ले हारेको 
हो। मैले म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी कुनै रकम तलई खेल खेलेको छैन। आफूले सक्दो 
राम्रो खेल खेलेको छु। अनसुन्धानको िममा तलइएको अतडयो िथा तभतडयो रेकडणको तस.तड.मा भएको 
बेहोरा मलाई देखाएको तथएन । केलङ्ग वकङ्स (Kelong Kings) नामक पसु्िकमा सन ्२००८ मा 
नेपाल र सेरातलयोन तबचको खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी खेलेको भनेर लेजखएको 
सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। मैले ववदेशी एजेन्टसंग तमली म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गने काम 
गरेको छैन। रािको गौरव र स्वातभमानको लातग ददलोज्यान ददएको हुँदा र कुनै कसूर नगरेको हुँदा 
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अतभयोगदावीबाट सफाइ पाउँ भने्न समेि बेहोराको प्रतिवादी सजन्दप राईले यस अदालि समक्ष गरेको 
तमति २०७२/०७/२३ को बयान।  

२२. प्रतिवादी  तबकासतसंह क्षते्रीको अदालि समक्षको बयान: म सन ्२००७ को अजन्िमतिरबाट  राविय 
फुटबल वटममा छनौट भई खेल्न शरुु गरेको हुँ। सो समयदेजख मैले मलेजशया, वफतलवपन्स, 
माजल्दभ्सको साफ च्याजम्पयनतसप, कम्बोतडयामा ए.एफ.तस. च्यालेनज कप (A.F.C. Challenge Cup),  

वल्डणकप क्वातलफाइङ्ग जोडणनमा, भारिमा नेहरु कप र साफ च्याजम्पयनतसप, नेपालमा वटमोर, उत्तर 
कोररया र भटुान तबरुद्धका खेलहरु खेलेको छु। अनसुन्धान अतधकृि समक्ष भएको मेरो बयान बेहोरा 
मैले भने बमोजजम लेजखएको हो। मलाई म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) को बारेमा धेरै जानकारी 
छैन िर २ वटा वटम तमलेर खेल्नलुाई म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) भतनन्छ। मैले कोही किैबाट 
केही रकम पाएको छैन र अरु साथीहरुले के कति रकम पाए सो बारेमा मलाई थाहा भएन। हालको 
नेपालको वफफा बररयिािम िल झनुणको कारण नेपाल जवहले पतन आफू भन्दा वफफा बररयिामा राम्रो 
वटमहरुसंग खेलेर हो की जस्िो लाग्छ। म नेपालको खेलाडी भएर खेल्दा सँधै राविय झण्डा छािीमा 
राखेर खेल्नपुदाण मलाई गवण लाग्दथ्यो। मैले आजसम्म नेपालको प्रतितनतधत्व गरी खेले जतिका 
खेलहरुमा मेरो मन, वचन र कमणले रािप्रति जजम्मेवार भई खेलेको हनुाले झटु्टा आरोप दावीबाट 
सफाइ पाउँ भने्न समेि बेहोराको प्रतिवादी तबकासतसंह क्षेत्रीले यस अदालि समक्ष गरेको तमति 
२०७२/०७/२३ को बयान।  

२३. प्रतिवादी  अन्जन के.सी.को अदालि समक्षको बयानाः म सन ्२००५ देजख २००९ सम्म खेलाडीको 
रुपमा कायणरि तथए।ँ त्यसपतछ स्थानीय थ्रीस्टार क्लबमा प्रजशक्षकको रुपमा कायणरि छु। सन ्
२००५ मा कराँचीमा भएको साफ च्याजम्पयनतसपमा शरुु खेल भटुानसँग खेलेकोमा ३/० ले जजिेको, 
बंगलादेशमा खेलेको ए.एफ.तस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. Challenge Cup) मा भारिलाई जजिेको, 
श्रीलंकासँग बराबरी भएको, ब्रनुाइसँग २/१ ले हारेको हो। २००६ मा श्रीलंकामा खेलेको साफ 
गेममा भारिलाई जजिी िेस्रो स्थानमा रहेको हो। २००७ मा जोडणनमा भएको वल्डणकप 
क्वातलफाइङ्गमा २/० ले ओमानसँग हारेको हो। सन ्२००९ मा बंगलादेशमा भएको साफ गेममा 
अफगातनस्िानलाई ३/० ले जजिेको, माजल्दभ्ससँग बराबरी (१/१) मा रहेको र भारिसँग १/० ले 
हारेको हो। सन ्२००८ मा मरडेका कप फुटबलमा क्वातलफाई हनु नसकेको हो। मैले फुटबल 
खेल्ने समयमा ववदेशी क्लबमा ट्रायल गनणको लातग बोलाएको तथयो। त्यसै िममा मलाई पैसा 
पठाएको हो। िर म चोट (Injury) को कारणले सन ्२०१० देजख खेल खेल्न सवकन। जनु मातनसले 
मलाई पैसा पठाएको तथयो त्यो मातनस के सेभेनसँग राम्रो तमत्रिा भएको कारणले कवहलेकाही ं मैले 
उसलाई पजस्मना, हस्िकलाका सामान (Handicraft) र ग्रीन टी आदद सामान पठाइददन्थें र त्यसबापि 
उसले पैसा पठाइददन्थ्यो। वेस्टनण 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 आवद्ध पतन छैन र राविय वटमको 
प्रजशक्षकको हैतसयिले किै गएको पतन छैन। सन ्२००८ मा मरडेका कप खेलमा अमेररकी डलर 
५,००० (पाँच हजार) तलई २/२ को बराबरीमा खेल हारेको भने्न आरोप झटु्टा हो। प्रहरीले 
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सोधपछुको िममा मलाई सतुिरहेको बेलामा उठाई महेन्र पतुलस क्लबमा लतग ररिेश थापाको तभतडयो 
देखाएर मलाई पतन जबजणस्िी बोल्न लगाई तभतडयो तलएको हो। केलङ्ग वकङ्स (Kelong Kings) 
नामक पसु्िकमा नेपाल र सेरातलयोन तबचको खेलमा ३/१ को म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी 
खेलेको भनी लेजखएको पसु्िकको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। मैले आफ्नो पढाइ, पररवार, कररअर 
त्यागेर सानैदेजख देशकै लातग केही योगदान गनण फुटबलको क्षेत्रमा लातग आफ्नो िफण बाट सक्दो 
प्रयास गरी ववतभन्न अन्िराणविय प्रतियोतगिामा जजि समेि हातसल गरी रािको गौरव बढाउने काम 
गरेकोमा रािवहि ववपररिको आरोपले मेरो मन पतन तछयातछया पारेको छ। रािका लातग खेल खेलेको 
र रािघाि नगरेको हुँदा झटु्टा आरोपबाट सफाई पाउँ भने्न समेि बेहोराको प्रतिवादी अन्जन के.सी.ले 
यस अदालि समक्ष गरेको तमति २०७२/०७/२३ को बयान। 

२४.  प्रतिवादी  ररिेश थापाको अदालि समक्षको बयानाः म वव.सं.२०६० अथाणि सन ्२००३ मा थ्रीस्टार 
क्लबबाट उत्कृष्ट गोलकीपरको परुस्कार पाएपतछ प्रहरी क्लबले बोलाएकोले खेलाडीको हैतसयिमा 
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भएिापतन प्रहरीकै रुपमा देशको सेवा गरेको छु। खेलाडीको रुपमा प्रवेश 
गरे पश्चाि हालसम्म १५/१६ वटा जति अन्िराणविय खेल खेलेको छु। जसमा एजशयन क्वातलफाइङ्ग 
अन्िगणि ओमान र कोररया सँग खेलेको हुँ। सो खेलमा ओमनसँग ६/० ले खेल हारेको हो। सन ्
२००५ मा पावकस्िानमा भएको साफ च्याजम्पयनतसप (SAAF Championship) मा भटुानलाई ३/० ले 
जजिेको हो। सन ्२००६ मा श्रीलंकामा भएको साफ गेम (SAAF Game) मा मेरो कप्तानीमा नेपालले 
कास्य पदक प्राप्त गरेको तथयो। सन ्२००८ मा मलेजशयामा भएको मडेका कपमा अफगातनस्िानसँग 
२/२ को बराबरी र मलेजशयासँग ०/४ गोल अन्िरले खेल हारेको तथयो। सन ् २००७ मा 
कम्बोतडयामा भएको ए.एफ.तस. च्यालेन्ज कप (A.F.C. Challenge Cup) मा मकाओलाई ३/२ र 
कम्बोतडयालाई १/० ले हराएको, माजल्दभ्समा भएको  साफ च्याजम्पयनतसप (SAAF Championship) 
मा भारिसँग हारेको, पावकस्िानलाई ४/० ले जजिेको हो। सन ्२०१२ मा भारिमा भएको नेहरु 
कपमा माजल्दभ्ससँग २/१ ले हारेको र क्यामरुनसँग ५/० ले खेल हारेको हो। त्यसपतछ वैकजल्पक 
खेलाडीको रुपमा मात्र वटममा छु। राविय खेल खेलेको छैन। म समेिले ववतभन्न देशमा भएका 
अन्िराणविय स्िरका फुटबल खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरी वटमलाई हराई रकम खान े
गरेको भने्न आरोप सरासर झटु्टा हो। म एउटा रािसेवक प्रहरी कमणचारी समेि भएकोले नपेाली जनिा, 
नेपाली फुटबल समथणक र नेपालको राविय स्वातभमान र गौरव बढाउने उदे्दश्यले प्रत्यक खेलमा 
आफ्नो शिप्रतिसि ्प्रयत्न लगाएको छु। कुनै धन आजणन गनणको लातग रािरोही काम गरेको छैन। 
मलाई वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union Money Transfer) बाट आएको पैसा म्याच 
वफजक्सङ्ग (Match Fixing) को लातग आएको होइन। उक्त पैसा कम्बोतडयामा भएको ए.एफ.तस. 
च्यालेन्ज कप (A.F.C. Challenge Cup) खेल्ने िममा कम्बोतडया तबरुद्ध उत्कृष्ट खेलेर १/० ले जजिे 
पश्चाि त्यहाँको स्थानीय क्लबबाट कम्बोतडयाको फुटबल तलग खेल्नको लातग अफर गरेकोले सो 
बापि ववदेशी एजेन्ट माफण ि मलाई पठाइददएको हो। जनु खबर नेपाली सञ्चार माध्यममा पतन 
प्रकाजशि भएको तथयो। म र मेरो भाईले बझेुको भने्न तसंगापरुका नागररक Titani So Periasamy ले 
पठाएको रकम अन्िराणविय क्लबहरुमा खेल्नको लातग आएको अफर बमोजजम वटकट र एड्भान्सको 
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रुपमा आएको रकम हो।  सन ्२००८ मा मरडेका कप खेलमा अमेररकी डलर ५,००० (पाँच 
हजार) तलई २/२ को बराबरीमा खेलेर म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) भने्न आरोप झटु्टा हो। 
अनसुन्धानको िममा बयान गदाण म्याच वफजक्सङ्ग (Match Fixing) गरेको भनी स्वीकारेको छैन। 
जबजणस्िी मानतसक िनाव ददई भन्न लगाएको हो। मैले कुनै कसूर नगरेकोले झटु्टा आरोप दावीबाट 
सफाई पाउँ भने्न समेि बेहोराको प्रतिवादी ररिेश थापाले यस अदालि समक्ष गरेको तमति 
२०७२/०७/२३ को बयान।  

२५. आदेशकोाः ववशेष अदालि ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजजम प्रतिवादीहरु अन्जन के.सी., ररिेश 
थापा, सजन्दप राई र ववकास तसंह क्षेत्रीबाट जनही रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र प्रतिवादी 
सागर थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) धरौटी माग गररएको छ। सो 
धरौटी नगदै वा सो खाम्ने जेथा जमानि वा बैंक ग्यारेण्टी ददए तलई िारेखमा राख्न ुर सो ददन नसके 
कानून बमोजजम तसधा खान पाउने गरी मलुकुी ऐन अ.बं.१२१ नं. बमोजजम थनुवुा पूजजण ददई थनुामा 
राखी मदु्दाको पपुणक्ष गनुण भने्न समेि बेहोराको यस अदालिको तमति २०७२/०७/२४ को आदेश।   

२६. प्रतिवादीहरुले धरौटी दाजखल गरी िारेखमा रही मदु्दाको पपुणक्ष गरेकोाः  यस अदालिको आदेश बमोजजम 
प्रतिवादीहरु अन्जन के.सी., ररिेश थापा, सजन्दप राई र ववकास तसंह क्षेत्रीबाट जनही 
रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) र प्रतिवादी सागर थापाबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार रुपैयाँ) का दरले माग भएको धरौटी तनज प्रिवादीहरुले िमशाः यस अदालिको 
र.नं.३२७६, ३२७७, ३२७९, ३२८० र ३२७८ तमति २०७/०७/२४ का धरौटी रतसदबाट 
दाजखल गरी अदालिले िोकको िारेखमा रुज ुहाँजीर हनुेछु नभई िारेख गजुारेमा धरौटी रकम जफि 
भएमा मञ्जुरी छ भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. १२४ क नं. बमोजजम कागज गरी िारेखमा रही मदु्दाको 
पपुणक्ष गरी आएको। 

२७. प्रतिवादी डेजजब थापाले शरुु म्याद गजुारी बसेकोाः अतभयोगपत्र माग बमोजजम प्रतिवादी डेजजब थापाका 
नाममा यस अदालिबाट जारी भएको समाह्वान म्याद तमति २०७२/१०/११ मा तनज प्रतिवादीको 
घरदैलोमा टाँस भई रीिपवुणक िामेल भएकोमा तनज प्रतिवादीले सो शरुु म्यादै गजुारी प्रतिवाद नगरी 
बसेको।    

२८. आदेशको बेहोरााः- वादी पक्षका साक्षीहरु ववशेष सरकारी वकील कायाणलय माफण ि र प्रतिवादीका  
साक्षीहरु प्रतिवादीहरु माफण ि उपजस्थि गराई उपजस्थि भएपतछ बकपत्रको लातग पेश गनुण भने्न यस 
अदालिको तमति २०७२/१२/१२ को आदेश। 

२९. वादी नपेाल सरकारका साक्षीहरुको बकपत्राः तमति २०७२/०६/२७ मा म समेिले चढाएको प्रहरी 
प्रतिवेदनको बेहोरा ठीक साँचो हो। सो प्रतिवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो भने्न समेि बेहोराको एकै 
मि तमलानको ददपेश कौजशक, रजञ्जि लामा, सदुीपराज पाठक, बालकृष्ण सञ्जले र केशव बहादरु 
गरुुङ्ग का बकपत्रहरु िथा अनसुन्धानको िममा तमति २०७२/०६/१७ मा भएको मेरो बयान 
कागजमा भएको बेहोरा गलि छन ् भने सहीछाप भने मेरो आफ्नै हो भने्न समेि बेहोराको शोभा 
के.सी.को बकपत्र ।    
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३०. प्रतिवादीहरुका साक्षीहरुको बकपत्राः- प्रतिवादीले पैसाको लातग म्याच वफजक्सङ्ग गरे भने्न कुरामा ववश्वास 
लाग्दैन। यो कुरा आरोप मात्र हो भने्न समेि बेहोराको करीब एकै मि तमलानको प्रतिवादी ररिेश 
थापाको साक्षी सजुन काकी, प्रतिवादी सजन्दप राईको साक्षी उत्तमराज थापा, प्रतिवादी ववकास तसंह 
क्षेत्रीको साक्षी वकरण खड्का, प्रतिवादी सागर थापाको साक्षी सरुज फुयाँल क्षेत्री र प्रतिवादी अन्जन 
के.सी.को साक्षी उमेश नकमीले गरेका बकपत्रहरु।  

३१. तमसल संलग्न दसी प्रमाण: अतभयोगपत्रको सबूद प्रमाण खण्डको  दसी प्रमाण खण्डमा उजल्लजखि 
तस.तड. थान-३ समेि तमतसल साथै रहेका।  

यस अदालिको ठहर 

३२. तनयम बमोजजम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको तमतसल अध्ययन गररयो । मदु्दा 
सनुवुाइका तसलतसलामा वादी नेपाल सरकारको िफण बाट उपजस्थि ववशेष सरकारी वकील कायाणलय, 

काठमाडौंकी ववदषुी उपन्यायातधवक्ता श्री तनमणला शमाण सवेुदीले प्रतिवादीहरुले ववतभन्न अन्िराणविय 
फुटबल खेलमा नपेालको िफण बाट भाग तलएको भने्न कुरामा वववाद छैन । प्रतिवादीहरु मध्ये ररिेश 
थापा र अन्जन के.सी. को नाममा वेस्टनण यूतनयन मतन ट्रान्सफर (Western Union Money Transfer)  
एवं साइबर मतन ट्रान्सफर  (Cyber Money Transfer) माफण ि ववदेशबाट रकम आएको र तनजहरुले 
सो रकम बझेुको भने्न कुरा पतन स्थावपि छ । उक्त रकम अन्य मलुकुमा क्लबमा खेल्न जानको 
लातग प्राप्त भएको भनी तनज प्रतिवादीहरुले जजवकर तलएका भएपतन सोको भरपदो प्रमाण पेश गनण 
सकेको अवस्था छैन । प्रतिवादीहरुले नेपाली जनिाको स्वातभमान र आत्मसम्मानमा चोट पगु्ने गरी 
म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरी अवैध अन्िराणविय एजेन्सीसँग सम्पकण  राखी आरोप दावी 
बमोजजमको कसूर गरेको हुँदा तनज प्रतिवादीहरुलाई आरोप दावी बमोजजम सजाय हनु ुपदणछ भनी बहस 
गनुणभयो । 

३३. त्यसैगरी, प्रतिवादी सागर थापाको िफण बाट रहन ुभएकी ववदषुी अतधवक्ता श्री पववत्रा राउि; प्रतिवादी 
सजन्दप राईका िफण बाट रहन ुभएका ववद्वान वररष्ठ अतधवक्ता श्री हररहर दाहाल, ववद्वान अतधवक्ताद्वय श्री 
ववुद्धबहादरु कटुवाल र श्री सेमन्ि दाहाल; प्रतिवादी ववकास तसंह क्षेत्रीका िफण बाट रहन ुभएका ववद्वान ्
वररष्ठ अतधवक्ता श्री प्रमेबहादरु खड्का र ववद्वान ् अतधवक्ता श्री सन्िोष भण्डारी; प्रतिवादी ररिेश 
थापाका िफण बाट रहन ुभएका ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ता श्री शम्भ ुथापा र ववद्वान ्अतधवक्ता श्री शादुणल 
थापा; प्रतिवादी अन्जन के.सी. का िफण बाट रहन ुभएका ववद्वान ्अतधवक्ता श्री गोववन्द शमाण “वन्दी” ले 
आ–आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गदै मलुिाः तनम्न ववषयमा केजन्रि रहेर बहस प्रस्ििु गनुणभयो :-
प्रतिवादीहरुले ववतभन्न मलुकुमा भएका फुटवल खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरेर रकम 
आजणन गरेको भने्न आधार र कारण देखाएर राज्य ववरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ को दफा 
३ अन्िगणि राि ववप्लवको कसूर गरेको भने्न अतभयोग लगाइएको छ र दफा ३.१ बमोजजम सजाय 
हनु माग दावी तलइएको छ । जनु कुरा सरासर गलि छ । उक्त दफा ३.१ बमोजजम सजाय हनुका 
लातग नेपालको सावणभौमसत्ता, अखण्डिा वा राविय एकिामा खलल पाने तनयिले अव्यवस्था उत्पन्न 
गरेको हनु ु पदणछ िर प्रतिवादीहरुबाट सो वकतसमको कुनै कायण भएको छैन । आरोप दावी प्रथम 
दृवष्टमा नै खारेजभागी छ ।  
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सन ्२००८ पतछका ववतभन्न अन्िराणविय खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरेको भने्न आरोप 
छ। कतिपय मलुकुमा खेलमा स्वास्थ्यको कारणले खेल्न नसक्ने भई खेलमा भाग नै तलन नपाएका 
खेलाडीलाई पतन सो खेलमा भाग तलएको भनेर आरोप–दावी तलइएको छ । यसबाट आरोप दावी 
िथ्यमा आधाररि नभएको भने्न कुरा स्पष्ट भएको छ । कुनै खेलमा हार जीि स्वभाववक पररणाम हो। 
खेल हारेको भन्दैमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) भएको भन्न पतन तमल्दैन । खेलाडीहरुको पूवण 
प्रदशणन र तमलोमिो भयो भतनएको खेलमा के–कस्िो अन्िर तथयो भने्न कुरािफण  कुनै वववेचना नै नगरी 
हचवुाको भरमा आरोप लगाइएको छ । 

प्रचतलि नेपाल कानूनमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसूर कायम गरेर सजायको व्यवस्था 
नगररएको अवस्थामा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई जबरजस्िी आकवषणि हनैु नसक्ने ऐन 
लगाएर कसूर कायम गनण खोजजएको छ । नेपालको संववधानको धारा २० को उपधारा (४) को 
प्रतिकूल हनुे गरी स्पष्ट कानूनको अभावमा अतभयोग लगाइएको छ । त्यस्िो अतभयोगको आधारमा 
कसैलाई कसूरदार कायम गनण तमल्दैन । 

अन्य मलुकुमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसूर कायम गरेर कानून बनाएपतछ मात्र 
अतभयोग लगाउने गरेको पाइन्छ । म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरी रकम आजणन गरेको 
ववषयलाई केही मलुकुमा ठगी अन्िगणि ि केही मलुकुमा भ्रष्टाचार अन्िगणि राखेर सजायको व्यवस्था 
गरेको देजखन्छ भने केही मलुकुमा खेलकुद सम्बन्धी ऐनमा नै सो व्यवस्था राजखएको छ । उक्त 
मलुकुहरुमध्ये  कुनै पतन मलुकुमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई राि ववप्लवको जस्िो संगीन 
कसूर मातनएको छैन । राि ववप्लवको कसूर लगाएर प्रतिवादीहरुलाई अनाहकमा दाुःख ददने मात्र 
काम भएको हुँदा सबै प्रतिवादीहरुलाई आरोप दावीबाट सफाइ ददनपुछण भनी बहस गनुणभयो ।  

३४. यसमा तछमेकी तमत्रराि एवम ्ववतभन्न मलुकुमा ववतभन्न समयमा आयोजना गररएका अन्िराणविय फुटबल 
खेलहरुमा नेपालले भाग तलई अन्िराणविय फुटबल खेल खेल्नका लातग आबद्ध रहेको नेपाली राविय 
वटमका खेलाडीहरुले अवैध अन्िराणविय एजेन्टहरुसँग सम्पकण  गरी ववदेशी भतूममा नेपालको राविय 
झण्डा तलई शपथ खाई राविय गानको धज्जी उडाई, राविय एकिा र नेपाली जनिाको स्वातभमान र 
आत्मसम्मानमा चोट प¥ुयाउने उदे्दश्यले म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरी अन्िराणविय फुटबल खेल 
हाने योजना बनाई मोटो रकम तलई खेल हाने गरेको भने्न गोप्य सूचनाको आधारमा राविय फुटबल 
वटमका पूवण खेलाडीहरु ववकास तसंह क्षेत्री, अन्जन के.सी. िथा नेपाली फुटबल वटमका क्याप्टेन सागर 
थापा, सोही वटमका खेलाडीहरु सजन्दप राई र ररिेश थापा उपर अनसुन्धान गरी कारवाही गररपाउँ भने्न 
प्रहरी प्रतिवेदनबाट अनसुन्धान िहवककाि भई प्रतिवादीहरु सागर थापा, अन्जन के.सी., सजन्दप राई, 

ववकास तसंह क्षेत्री, ररिेश थापा र डेजजब थापाले राज्य ववरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ को 
दफा ३ को उपदफा ३.१ अनसुार राि ववप्लवको कसूर गरेको पवुष्ट भएको भन्दै तनजहरु उपर सोही 
दफा ३.१ बमोजजम जन्मकैदको सजाय हनु माग तलएर आरोप–पत्र दायर भएको देजखयो।  

३५. उपयुणक्त बमोजजमको िथ्य, बहस जजवकर एवम ्आरोप दावी भएको प्रस्ििु मदु्दामा मलुभिू रुपमा तनम्न 
प्रश्नको तनरुपण गनुणपने देजखन्छ :- 
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(क) म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) भयो भतनएको समयमा नेपालमा फुटबल खेलमा हनुे म्याच 
वफजक्सङ्ग (Match-Fixing)  लाई कसूर कायम गने कानून तथयो वा तथएन ? 

(ख) म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई सम्बोधन हनुे स्पष्ट कानूनको अभावमा म्याच वफजक्सङ्ग 
(Match-Fixing) को ववषय राज्य ववरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ बमोजजम राि 
ववप्लवको कसूर बन्न सक्छ वा सकै्तन? 

(ग) समग्रमा आरोप दावी पगु्न सक्छ वा सकै्तन ? 

३६. पवहलो प्रश्नको सम्बन्धमा ववचार गदाण, सन ्२००८ देजख २०१४ सम्म ववतभन्न मलुकुमा सम्पन्न भएका 
ववतभन्न प्रकारका अन्िराणविय खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) भयो भने्न आरोप दावी छ । सन ्
२००८ देजख २०१४ सम्मको अवतध भनेको वविम सम्बि ्कररब २०६५ देजख २०७१ सम्मको 
अवतध हनु आउँछ । सो अवतधमा नेपालमा फुटबल खेलमा हनुे म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई 
कसूर कायम गने कुनै कानून प्रचलनमा रहेको पाइएन । म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) को 
कायणलाई कसूर कायम गरेर त्यसरी म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गने खेलाडी, प्रजशक्षक वा सोसँग 
सम्बजन्धि अन्य व्यजक्तलाई सजायको व्यवस्था गने कानूनको अभावमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-

Fixing) के हो र मलुभिू रुपमा के प्रयोजनका लातग फुटबल खेलमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) 
गररन्छ भने्न कुराको पररभाषा कानूनमा रहने कुरै भएन । 

३७. अन्िराणविय स्िरमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसरी सम्बोधन गररएको रहेछ भने्न ववषयमा 
ववचार गदाण International Olympic Committee र United Nations Office on Drugs and Crimes को 
संयकु्त ित्वावधानमा गररएको अनसुन्धानलाई आधार बनाएर ियार पाररएको Criminalization 

approaches to combat Match-Fixing and Illegal / Irregular Betting: A Global Prospective नामक 
प्रतिवेदनमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई यस प्रकार पररभाषा गरेको पाइन्छ :- 

" Match-Fixing" shall mean the arrangement on an irregular alteration of the course or the 

result of a sporting competition or any of its particular events (e.g. Matches, races etc) in 

order to remove all or part of the uncertainty normally associated with a competition. 

त्यसैगरी, म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) सँग सम्बजन्धि रहेको अको शलद Irregular betting लाई यस 
प्रकार पररभाषा गरेको पाइन्छ :- "Irregular betting" shall mean all types of betting based on 

Match fixing. 

३८. यसरी स्वच्छ प्रतिस्पधाण भएर खेतलने खेलको नतिजा अतनजश्चि हनुेमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) 
भएको खण्डमा चाहे अनसुारको खेलको नतिजा तनकाल्नका लातग ववतभन्न अतनयतमि वकतसमका 
व्यवस्था गने, खेल कुन वटमले जजत्छ भन्ने बाजी राखी बाजी जजिाउन वा हराउन सहयोग प¥ुयाउने र 
अन्ििाः गैरकानूनी वकतसमबाट रकम आजणनको चाँजोपाँजो तमलाइने रहेछ । यी सबै गैरकानूनी कायण 
रोक्नका लातग िदनसुारको कानून तनमाणण गनुण पनेमा नेपालमा त्यस्िो कायण रोक्ने कुनै कानून सो 
अवस्थामा प्रचलनमा रहेको पाइएन । लामो प्रयासपतछ २०७४।६।३० मा प्रमाणीकरण भएर 
२०७५ साल भदौ १ गिेदेजख प्रारम्भ हनुे मलुकुी अपराध (संवहिा) ऐन, २०७४ मा पवहलो पटक 
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म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसूर कायम गरेर सजायको समेि व्यवस्था गररएको िथ्यले 
पतन यसभन्दा अगातड यस वकतसमको कानूनी व्यवस्था नरहेको भने्न कुरालाई थप पवुष्ट भएको छ ।   

३९. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा ववचार गदाण, सबै प्रतिवादीहरु उपर राज्य ववरुद्धको (अपराध र सजाय)ँ 
ऐन, २०४६ को दफा ३ अथाणि राि ववप्लव अन्िगणि दफा ३.१ को कसूर गरेको अतभयोग लगाएर 
सोही दफा बमोजजम सजायको माग दावी तलएको देजखन्छ । उक्त ऐनको दफा ३.१ मा “कसैले 
नेपालको सावणभौमसत्ता, अखण्डिा वा राविय एकिामा खलल पाने तनयिले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न 
गरेमा वा सो गने उद्योग गरेमा जन्म कैद हनु्छ”  भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरु उपर 
म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरी अन्िराणविय फुटबल खेल हाने योजना बनाई मोटो रकम तलई 
खेल हाने गरेको भने्न आरोप लगाइएको छ । सो आरोपलाई प्रतिवादीहरुले इन्कार गरी बयान गरेका 
छन ् । प्रतिवादीहरुले आरोप दावी बमोजजमको कायण गरेकै भए पतन तनजहरुको उक्त कायणबाट 
नेपालको सावणभौमसत्ता, अखण्डिा वा राविय एकिामा खलल पाने तनयिले अव्यवस्था उत्पन्न गरेको वा 
सो गने उद्योग गरेको अवस्था देजखएन । प्रतिवादीहरुले म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) गरी आरोप–

पत्रमा दावी तलइएको जस्िो मोटो रकम प्राप्त गरेकै भए पतन उक्त रकम आपूmलाई गैरकानूनी फाइदा 
प¥ुयाउने तनयिबाट प्राप्त गरेको हनु ु पदणछ । अतभयोजन पक्षले पतन त्यस वकतसमको दावी तलएको 
पाइदैन । जन्मकैद अथाणि २० वषण कैदको सजाय हनुे राि ववप्लवको कसूर अन्िगणि म्याच वफजक्सङ्ग 
(Match-Fixing)  को कसूर पनण सक्ने देजखएन । 

४०. मलुकुी अपराध (संवहिा) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा रािवहि प्रतिकूल काम गनण नहनु ेदफा शीषणक 
अन्िगणि सोही दफा ५१ को उपदाफा (३) मा “नेपालको प्रतितनतधत्व गरी नेपाली वा ववदेशी मलुकुमा 
कुनै खेलाडी वा खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पधाण गनण कुनै खेल  खेल्न े नेपाली खेलाडी वा खेलाडीहरुको 
समूहले त्यस्िो खेलको प्रतिस्पधाणबाट आउने स्वभाववक पररणामलाई प्रतिकूल हनुे गरी जजिाउने वा 
हराउने गरी त्यस्िो खेल खेल्न वा खेलाउन ुहुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेतलएको रहेछ भने राविय वहि 
ववरुद्धको कसूर भएको मातनने छ” भने्न व्यवस्था भएको पाइन्छ भने सोही दफाको उपदफा (४) को 
खण्ड ख मा उक्त कसूर गने व्यजक्तलाई ३ वषणसम्म कैद र िीस हजार रुपैयाँसम्म जररवाना हनुे 
व्यवस्था गरेको पाइन्छ । २०७५ साल भदौ १ गिे उप्रान्ि ३ वषणसम्म (१ ददन पतन हनुसक्छ) 
कैदको सजाय हनुे व्यवस्था गररएको कसूर सो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगातड जन्मकैद अथाणि ्बीस वषण 
(१ ददन पतन घवट हनु सकै्तन) कैदको सजाय अन्िगणि पने कसूर तथयो भने्न कुराको अनमुान गनणसम्म 
सवकने अवस्था देजखएन ।  

४१. खेलमा हनुे म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई तनयन्त्रण गने प्रयोजनको लातग कानून बनाएर 
Match-Fixing लाई कसूर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गरेका मलुकुमध्ये जापानमा The Sport 

Promotion Lottery Law, 1998; गणिन्त्र कोररयामा National Sports Promotion Act  (NSPA),  
2007; रुसी महासंघमा Criminal Code, 1996; दजक्षण अवफ्रकामा Prevention and Combating of 

Corruption Activities Act,2004; संयकु्त राज्य अमेररकामा The United States Code (USC), 2007; 
संयकु्त अतधराज्यमा British Gambling Act, 2005; र जमणनीमा German Criminal Code मा Match-

Fixing  र Illegal Betting  लाई कसूरकायम गरेर सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी केही 
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मलुकुमा खेलकुदसँग सम्बजन्धि ऐनमा म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसूर कायम गरेको 
पाइन्छ भने अन्य कतिपय मलुकुमा फौजदारी कानूनमा भ्रष्टाचार एवं ठगी अन्िगणि राखेर सजायको 
व्यवस्था गरेको पाइन्छ। िी मलुकुहरुमा फरक–फरक सजायको व्यवस्था गररएको भए पतन बढीमा 
५ वषणसम्म कैदको सजाय र जररवानाको प्रावधान समेि राखेर कानून तनमाणण भएको देजखन्छ । यसरी 
सबै दृवष्टकोणबाट ववचार गदाण  म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) को कसूर जन्मकैदको सजाय हनुे राि 
ववप्लवको कसूर अन्िगणि पने देजखएन । 

४२. अजन्िम प्रश्न अथाणि ्समग्रमा आरोप दावी पगु्न सक्छ वा सकै्तन भने्न प्रश्नका सम्बन्धमा ववचार गदाण, 
मातथका प्रकरणमा वववेचना गररएजस्िो म्याच वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) भयो भतनएको समयमा म्याच 
वफजक्सङ्ग (Match-Fixing) लाई कसूर कायम गरेको ऐन प्रचलनमा नै नभएको, नेपालको संववधानको 
धारा २० को उपधारा (४) मा ित्काल प्रचतलि कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरे बापि कुनै 
व्यजक्त सजायभागी हनुे छैन भने्न व्यवस्था भए अनसुार प्रतिवादीहरु उपरको आरोप दावी पगु्न सक्ने 
देजखएन । त्यसैगरी, राज्य ववरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को कसूर अथाणि 
राि ववप्लवको कसूर अन्िगणि पतन प्रतिवादीहरुले गरे भतनएको कायण पनण सक्ने अवस्था नदेजखएको 
हुँदा आरोप दावी पगु्न सक्ने देजखएन । 

४३. िसथण, मातथ वववेजचि आधार र कारणबाट प्रतिवादीहरुले राज्य ववरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 
को दफा ३ अन्िगणि राि ववप्लवको कसूर गरेको नदेजखएको हुँदा सोही दफा ३.१ बमोजजम गररपाउँ 
भने्न आरोप दावी पगु्न सकै्तन । प्रतिवादीहरु अन्जन के.सी., ररिेश थापा, सागर थापा, सजन्दप राई, 

ववकास तसंह क्षेत्री र डेजजब थापाले आरोप दावीबाट सफाइ पाउने ठहछण । अरुमा िपसील बमोजजम 
गनुणहोला । 

 िपतसल  

मातथ ठहर खण्डमा लेजखएबमोजजम प्रतिवादीहरु अन्जन के.सी., ररिेश थापा, सागर थापा, सजन्दप राई, 
तबकासतसंह क्षेत्री, र डेजजब थापाले आरोप दावीबाट सफाई पाउने ठहरेकोले शरुु म्यादै गजुारी बस्ने 
डेजजब थापा बाहेक यस अदालिको आदेशानसुार अन्य प्रतिवादीहरुबाट माग भए बमोजजमको नगदै 
धरौटी रकम दाजखल गरी तनज प्रतिवादीहरु िारेखमा रही मदु्दाको पपुणक्ष गरेको देजखंदा यो फैसला 
अजन्िम भएपतछ तनज प्रतिवादीहरु सो धरौटी रकम वफिाण पाऊँ भनी तनवेदन ददन आएमा 
कानूनबमोजजम तनम्नानसुारको रकम तनज प्रतिवादीहरुलाई लेखा शाखा माफण ि वफिाण ददनहुोला.........१ 

 

ि.सं. प्रतिवादीको नाम, थर धरौटी रकम धरौटी रतसद नं. र तमति कैवफयि 

१ अन्जन के.सी. रु.५,००,०००।- 
(पाँच लाख रुपैयाँ) 

३२७६-२०७२/०७/२४  

२ ररिेश थापा रु.५,००,०००।- 
(पाँच लाख रुपैयाँ) 

३२७७-२०७२/०७/२४  

३ सागर थापा  रु.१,५०,०००।- ३२७८-२०७२/०७/२४  
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(एक लाख पचास 
हजार रुपैयाँ) 

४ सजन्दप राई रु.५०,०००।- 
(पचास हजार रुपैयाँ) 

३२७९-२०७२/०७/२४  

५ तबकासतसंह क्षेत्री रु.५,००,०००।- 
(पाँच लाख रुपैयाँ) 

३२८०-२०७२/०७/२४  

 

यो फैसलामा जचत्त नबझेु ३५ (पैंिीस) ददन तभत्र श्री सवोच्च अदालि, काठमाडौंमा पनुरावेदन गनुणहोला 
भनी ववशेष अदालि ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजजम वादी नेपाल सरकारको हकमा ववशेष 
सरकारी वकील कायाणलय, काठमाडौंलाई यो फैसलाको प्रतितलवप  समेि संलग्न राखी पनुरावेदनको 
म्याद सवहिको जानकारी  ददनहुोला..................................................................................२  

सरोकारवालाले यो फैसलाको नक्कल माग गरी तनवेदन ददएमा कानूनबमोजजमको रीि परु् याई लाग्न े
दस्िूर तलई नक्कल ददन ुहोला .................................................................................................३ 

प्रस्ििु मदु्दाको दायरीको लगि कट्टा गरी यो फैसला अपलोड गरी तमतसल तनयमानसुार गरी अतभलेख 
शाखामा बझुाई ददन ुहोला........................................................................................................४ 

 

  

 

          सदस्य                                             सदस्य                         अध्यक्ष  

 

इजलास अतधकृिाः- श्री टीकाराम आचायण 
फैसला कम्प्यटुर टाइप गनेाः- टा.ना.स.ु श्री कल्पना बिौला  
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