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सिोच्च अिा त,  संयकु्त इज ास 

माेेीय ्यायाधीश श्री िीपककुमार काकी 
माेेीय ्यायाधीश श्री िररप्रसाि फुया  
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का.जज.का.म.े.पा.िडा ें. 1  ा िरबारजस्नित ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक प्रा.त .मा 
कायिरत ऐ.ऐ. िडा ें. 16 को िा  ऐ.ऐ. िडा ें. 3 मिाराजगञ् ज, सीमाेा मागि 
बस्नेे डा.बदु्ध बस्न्यात-----------------------------------------------------------१ 
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मदु्ााः-क्षततपूतति दि ाई पाउँ। 
 

सरुु तेणिय गेे:-               जजल् ा क्षततपूतति सतमतत, काममाडौँ  
                            तेणिय तमतताः-2068।06।08 

पुे रािेिे तिमा फैस ा गेेाः-     माेेीय ्यायाधीश श्री टंकबिािरु मोक्ताे 

      माेेीय ्यायाधीश श्री िररकुमार पोखरे  

      उच्च अिा त पाटे 

      फैस ा तमतताः- 2069।10।25 

तत्कात े ्याय प्रशासे ऐे, २०४८ को िफा १२(क) (ख) र िा को ्याय प्रशासे 
ऐे, २०७३ को िफा १२ (क) (ख) बमोजजम यसै अिा तको क्षेत्रातधकार तभत्र भई िायर िुे  
आएको प्रस्नततु मदु्ाको संजक्षप्त तथ्य र मिर यस प्रकार छाः– 

 

                    तथ्य ख्ड 
1. िाई विमा ये गोखाि सतभिसेज प्रा.त . ेामक िैिेजशक रोजगार कम्पेी े इजराय मा 

केयर तगभर पिमा पमाउेे भेी तबज्ञापे प्रकाजशत गरेको े सो कम्पेीमा सम्पकि  गेि 
गएकोमा वििेश इजराय  जाेको  ातग ेेपा  ई्टरेेशे  जल तेकबाट स्निास्नथ्य परीक्षण 
गराउे ु पेे जाेकारी गराएको े सो बमोजजम जल तेकमा गई शलु्क ततरी स्निास्नथ्य 
परीक्षण गराएको तिए।ँ सो जल तेक े म ाई स्निास्नथ्य मीक रिेको भेी तेरोतगताको 
प्रमाणपत्र उप ब्ध गराई सोिी आधारमा रोजगारीका तेतमत्त इजराय  पमाइएकोमा 
इजराय  पगुेपतछ पुे ाः त्यिाँ कायिरत कम्पेी े स्निास्नथ्य परीक्षण गराउँिा िम समेतको 
रोग  ागेको े काम गेि असक्षम भेी म ाई स्नििेश वफताि गररयो। विपक्षीिरु े 
तेरोतगताको ग त प्रमाण पत्र उप ब्ध गराएको िुे ा े वििेश इजराय  पगुेपतछ स्निास्नथ्य 
जस्नितत मीक ेभएको कारण स्नििेश वफताि िुे पुरेको े विपक्षीको अेजुचत वियाक ाप तिा 
सेिा प्रिाे गिाि भएको  ापिाििी े माेतसक, भौततक एिं आतििक क्षतत भएको िुँिा 
उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054 को िफा २२ र २४ बमोजजम क्षततपूतति बापत 
रु.24,10,000।- दि ाई भराई पाउँ भ् े े समेत बेिोराको वकरण बस्नेेत एिं ज्योतत 
बातेयाँको मागिािी। 

2. उपभोक्ता संरक्षण ऐे, २०५४ को िफा २२ मा उपभोक्ता संस्निा े क्षततपूतति िािी गेि 
सलेे काेूेी व्यिस्निा रिेकोमा यस तेिेिेमा उपभोक्ता संस्निाको के्द्रीीय कायि सतमतत, 
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काममाडौ े उजूरी दिएको िुँिा विपक्षी उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च ेेपा  के्द्रीीय कायि 
सतमतत काममाडौ ाई उजूरी दिेे िकिैया छैे। यस जल तेकबाट विपक्षी वकरण 
बस्नेेतको रगत, ेमूेा त ई स्निास्नथ्य परीक्षण गररेकुा सािै तेजको वफजजक  
इलजातमेेशे पते गररएको तियो। ती परीक्षणिरुबाट विपक्षीको स्निास्नथ्यमा कुेै खराबी 
िेजखएे। यसै गरी विपक्षी वकरण बस्नेेत े सपुर एलसरे जल तेक प्रा.त .बाट छातीको 
एलसरे गराई सोको प्रततिेिेसमेत ल्याई यस जल तेकमा पेश गिाि विपक्षी वकरण 
बस्नेेतको स्निास्नथ्यमा कुेै खराबी िेजखएको तिएे। तेज इजराय  पगुेपतछ छाती िखुी 
सास फेेि गाह्रो भएको भतेएकोमा, तेज कवि े इजराय  पगु्े ुभयो? कतत दिेपतछ छातीमा 
समस्नया भएको तियो? भ् े े बेिोरा यकीे रुपमा ख ुाउे सले ुभएको छैे। यस अ िा 
विपक्षी स्नियं े तमतत २०६१।८।१४ मा भेुि भएको फारममा िम ेभएको र "My 

health is very well" भेी  ेख् े  ुभएको छ। आफैं  भरेको फारममा िम, परुाेो रोग छैे 
भेी  ेखेको जस्निततमा पतछ आएर  ापिाििी िे चेिाईका सािै अेजुचत वियाक ाप गरेको 
भन्न ेतमल्ेे िुँिा विपक्षीिरुको उजूरी िािी खारेज गरी झटु्ठो उजूरी दिेे विपक्षीिरु ाई ेै 
सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत बेिोराको प्रततिािीिरुको प्रततउत्तर पत्र। 

3. तेिेिक वकरण बस्नेेतको स्निास्नथ्य परीक्षण सम्ब्धी सल क  कागजात तमतस  सं ग्े 
रिेको। 

4. तेिेिक वकरण बस्नेेत २०६१ मङ्सीर मविेामा वििेश गएको र केिी दिेमा फवकि े ु
भएकोमा मै े तेज ाई तब.ए्ड.बी. अस्नपता मा  तग जचाउँिा तेज ाई िमको रोग 
 ागेको िािा पाए।ँ उिाँ वििेश जाे ुभ्िा अजि यिाँको डालटर े कुेै पते रोग ेभएको 
बताएका तिए।ँ त्यस्नतो रोग छैे भेी डालटर े  ापिाििी तररका े  ेखेको िुे  सलछ भेी 
तेििेकको साक्षी राजीि चौधरी े प्रमखु जजल् ा अतधकारीको इज ास समक्ष गरेको 
बकपत्र। 

5. तेिेिक े डालटर ाई स्निास्नथ्य परीक्षण गराउँिा आफूमा भएको रोगको सम्ब्धमा ख ुस्नत 
ेभेेको र वििेशमा जाँिा त्यतैको िातािरण े गडबढी िुे सलेे भएको े तेज ाई भखिरै 
मात्र त्यस्नतो रोग  ागेको िुे  सलछ। डालटर े तेिेिक वकरण बस्नेेत ाई राम्रोसँग 
परीक्षण गरेर मात्र प्रमाण पत्र दिएको िो भेी प्रततिािी डा. बदु्ध बस्नेेतको साक्षी कु  
प्रसाि अयाि  े प्रमखु जजल् ा अतधकारीको इज ाससमक्ष गरेको बकपत्र। 
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6. तमतत २०६६।2।1४ मा जजल् ा क्षततपूतति सतमततबाट तेिेिक ाई स्निास्न थ्य परीक्षण गेे 
डालटर बदु्ध बस्न्यातबाट रु.3,00,000।- (तीे ाख रुपैयाँ) र ेेपा  ई्टरेेशे  
जल तेकबाट रु.3,00,000।- (तीे ाख रुपैयाँ) समेत गरी जम्मा रु.6,00,000।- 
(छ  ाख रुपैयाँ) क्षततपूतति तेिेिक ाई भराई दिेे गरी तेणिय भएको िेजख्छ। 

7. तमतत 2066।२।१४ मा उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्चको प्रतततेतधसमेत उपजस्नित रिी 
जजल् ा क्षततपूतति सतमतत काममा्डौं बाट तेणिय भएको िेजखयो। सो तेणियको तेष्कर्िमा 
्यावयक आधारसमेत ख ुाएको एिं विशेर्ज्ञको रायसमेत त ई जचवकत्सक े र स्निास्नथ्य 
जाँच गेे संस्निा े  ापिाििी गरेको छ िा छैे भन्ने तेष्कर्िमा पगुेको ेिेजखँिा उक्त तमतत 
२०६६।२।१४ को जजल् ा क्षततिपूतति सतमतत काममाडौको तेणिय बिर गररदिएको छ। 
अब जो जे बझु्ेपुििछ बझुी कारबािी वकेारा गेूि भ् े े समेत बेिोराको उच्च अिा त 
पाटेबाट तमतत २०६७।६।१० मा भएको तेणियको प्रततत वप तमतस  सं ग्े रिेको 
िेजख्छ। 

8. शरुु सतमततबाट तमतत 2068।5।५ मा सम्ब्धीत विशेर्ज्ञको िस्नताक्षर सवितको राय 
प्रततिेिे प्रा् त भएको ेिेजखँिा िस्नताक्षर सवितको राय ेेपा  मेतडक  काउज्स बाट 
जझकाई पेश गेूि भ् े े आिेश भए अेसुार विशेर्ज्ञको राय समेत तमतस  सं ग्े रिेको 
िेजख्छ। 

9. वकरण बस्नेेत े इजराय  जाे ुअगातड गरेका टेष् टिरु फेरी के ाउँिा अििा िा  आएर 
टेष् टगरी िेिािसमेत उे ाई इजराय  जाे ु अगातड िमको रोग तियो भ् े े पजुष् ट गेि 
सवकंिैे।  ा िरबारजस्नित ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकमा तेज तेरोतगताको प्रमाणपत्र 
बेाउे जाँिा सोिी प्रयोजेको  ातग रोगी आफै े भेुिपेे तीे पाेाको स्निास्नथ्य वििरण 
फारममा आफू ाई कुेै रोग ेभएको मेरो स्निास्नथ्य पूणि रुपमा मीक छ भेी  ेजखएको 
िेजख्छ। तेज वकरण े सपुरएलसरे जल तेक तडल् ीबजारमा गराएको कोड ें.R०१३० 
को छातीको एलसरे ेरम  (NORMAL) भएको तिा उक्त ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकको 
ल्यािको वपसाब र रगतको ररपोटिमा कुेै रोगको सम्भािेा ेभएको िेजख्छ। िम रोगमा 
बढ्ेे इतसेोवफ को मात्रा ०.५ प्रततशत भएको िेजख्छ जुे  ेरम  रे्ज (NORMAL 

RANGE) तभत्र पििछ। वििेश जाे ु अगातड डालटर े जाँच्िा रोगका  क्षण र जच्ि 
तिएेे।् एलसरेमा ेराम्रो केिी ेभएको र रगतमा इतसेोवफ को मात्रा जम्मा ०.५ मात्र 
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भएको िुँिा तमतत 2061।8।14 मा ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक े दिएको 
तेरोतगताको प्रमाणपत्रमा प्रश् े जच्ि उमाउे तिा जचवकत्सकको योग्यता िक्षता र तेयतमा 
शंका गेि तमल्िैे, िुे  सलछ रोगीको िातािरणमा पररितिे  भई िम (BHR/Asthma) 

उब्जेको िो भ् े ेसमेत बेिोराको विशेर्ज्ञ डा. करबीर ेाि योगीको राय। 

10. तेिेिक े वििेश जाेको  ातग तोवकएको स्निास्नथ्य जल तेकमा स्निास्नथ्य परीक्षण गराएको र 
स्निास्नथ्य परीक्षण गेे जल तेक तिा परीक्षणमा सं ग्े डालटरबाट रगत, वपसाबको ेमूेा, 
एलसरेसमेत त ई परीक्षण गराएको र छाती सम्ब्धी स्निास्नथ्य परीक्षण मीक भएको भेी 
प्रततिेिे दिएको िेजख्छ। सोिी आधारमा वििेश जाे स्निीकृतत प्रिाे गरेको अिस्निामा 
वििेशमा गई स्निास्नथ्यको कारण वफताि िुे  ुपरेको िेजख्छ। तेिेिकको स्निास्नथ्य परीक्षणमा 
िे चेक्र्याईं एिं  ापिाििीपूणि व्यििार गरेकोबाट तेिेिक ाई शारीररक, आतििक, माेतसक 
क्षतत पगु्े गएको िेजखएको े प्रततिािी डालटर बदु्ध बस्न्यातबाट रु.3,00,000।- 
(तीे ाख रुपैयाँ) र प्रततिािी ेेपा  ई्टरेेशे  जल तेकबाट रु.3,00,000।- 
(तीे ाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.6,00,000।- (छ ाख रुपैयाँ) क्षततपूतति बापत यी 
तेिेिक वकरण बस्नेेत े दि ाई भराई पाउेे गरी शरुु जजल् ा क्षततपूतति सतमतत 
काममा्डौं बाट तमतत २०६८।६।८ मा भएको तेणिय। 

11. विपक्षी वकरण बस्नेेत े इजराय मा स्निास्नथ्य परीक्षण गराएको भतेएको कागज विब्र ु
भार्ामा भएको े उक्त कागज ेेपा ी िा अंग्रजेीमा अेिुाि गरी यकीे गेुिपेे अिस्निा 
िशािईएकोमा त्यसतफि  केिी ेगरी तेणिय गररएको छ। उपभोक्ता वित संरक्षण मञ् च 
ेेपा  के्द्रीीय कायि सतमतत ाई उजूरी दिेे िकिैया छैे, उपभोक्ता वित संरक्षण ऐे, 
2054 को िफा २२ मा उपभोक्ता संस्निा े उजूरी दिएको ेभई उपभोक्ता संस्निाको 
के्द्रीीय कायि सतमतत े उजूरी दिएको छ। िाेी ेोलसाेी पगुेको ३५ दिेतभत्र उजूरी गरी 
सले ुपेेमा ििम्याि तभत्र यो उजूरी परेको अिस्निासमेत छैे। सािै विपक्षीको चेकजाँचमा 
कुेै पते  ापिाििी िे चेक्र्याई ेगरेको िुँिा क्षततपूतति भराउेे गरी जजल् ा क्षततपूतति 
सतमततबाट भएको तेणिय ेतम ेको े उक्त तेणिय बिर गरी शरुु प्रततउत्तर जजवकर बमोजजम 
गरी पाउँ भ् े ेसमेत बेिोराको प्रततिािी डा.बदु्ध बस्न्यात र ेेपा  ई्टरेेशे  जल तेक 
प्रा.त .को तफि बाट छुट्टाछुटै्ट परेको एकै तम ाे बेिोराको पुे रािेिे अिा त पाटेमा 
परेको पुे रािेिेपत्र। 



 

 

डा.बदु्ध बस्न्यातसमेत विरुद्ध उपभोक्ता वित संरक्षण मञ् च ेेपा  मदु्ााः-क्षततपूतति दि ाई पाउँ (070-CI-0366 र 070-CI-036७) पषृ्ठ  6 

12. तमतत 2065।6।9 मा मै े दिएको राय, वकरण बस्नेेत इजराय  जाे ु अजि तेज े 
ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकमा जाँच गराएको ररपोटि र तेज े इजराय मा जचाँएको 
ररपोटि सािै तेज ेेपा  फवकि  तब.ए्ड.तब. िजस्नपट मा जाँच गराएको ररपोटििरुको अध्यये 
गरी रोग सम्ब्धी राय दिएको छु। उक्त रायमा भएको िस्नताक्षर मेरो िो भेी विशेर्ज्ञ 
डा. करतबरेाि योगी े पुे रािेिे अिा तमा गरेको बकपत्र।   

13. पुे रािेिकिरुको कायि वििाि रवित ेिेजखएको, स्निास्नथ्य परीक्षण जस्नतो अत्य्त 
संिेिेजश  कायिमा पुे रािेिकिरुको जजम्मेिारीमा असािधाेीता पाइएको, जिाफिेविताको 
अभाि र कायिको प्रकृतत अेसुार गम्भीरताको कमी रिेको जस्निततमा पुे रािेिकिरु डा.बदु्ध 
बस्न्यात र ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक प्रा.त  ाई तेजिरुको पुे रािेिे जजवकर अेसुार 
िावयत्ि बिेबाट उ्मजुक्त दिे तमल्ेे जस्नितत ेरिेको े तेजिरुबाट पीतडत उपभोक्ता 
वकरण बस्नेेत ाई मेातसब क्षततपूतति रु.6,00,000।- भराई दिेेगरी शरुु जजल् ा 
क्षततपूतति सतमततबाट भएको तेणिय तम ेकै िेजखँिा सिर िुे े भेी पुे रािेिे अिा त 
पाटेबाट तमतत २०६९।१०।२५ मा फैस ा भएको िेजख्छ। 

14. विपक्षी वकरण ाई िाेी ेोलसाेी भएको तमततबाट ३५ दिे तभत्र उजूरीपत्र िायर भएको 
छैे। विपक्षी उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च ेेपा  के्द्रीीय कायि सतमतत ाई उजूरी पत्र दिेे 
िकिैया छैे। उपभोक्ता वित संरक्षण ऐे, २०५४ को िफा २२ मा उपभोक्ता संस्निा े 
क्षततपूततिको िािी गेि सलेे काेूेी व्यिस्निा गरेकोमा प्रस्नततु मदु्ामा उपभोक्ता संस्निा े 
उजूरी दिएको ेभई उपभोक्ता के्द्रीीय कायि सतमतत काममाडौँ े उजूरी दिएको छ। 
उपभोक्ता संस्निा भन्नु र त्यस्नतो संस्निाको के्द्रीीय कायि सतमतत भन्नु काेूेत फरक िु् छ। 
विपक्षी वकरण स्नियं े तमतत २०६१।८।१४ मा भेुि भएको फारममा िम ेभएको भेी 
जेाउे ु भएको छ भेे “माई िेल्ि इज भेरी िे ” भेी  ेखेको पषृ्ठभमूीमा िा  आएर 
विपक्षी वकरण बस्नेेतको परुाेो रोग तियो भेी भन्न प्रमाण ऐे, २०३१ को िफा ३४(१) 
बमोजजम तबबज्धत भएको िुँिा जजल् ा क्षततपूतति सतमतत काममाडौँबाट रु.6,00,000।- 
क्षततपूतति भराई दिेे गरी भएको तेणिय ाई सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा त, पाटेबाट 
भएको फैस ा बिर गरी प्रततउत्तर एिं पुे रािेिे जजवकर बमोजजम ्याय पाउँ भन्नेसमेत 
बेिोराको प्रततिािी डा. बदु्ध बस्न्यात र ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक प्रा.त .को एकै 
तम ाेको छुट्टाछुटै्ट बेिोराको यस अिा तमा िायर िुे  आएको पुे रािेिेपत्र। 
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15. यसमा वकरण बस्नेेत िम रोगको इजराय मा उपचार गराई अस्नपता बाट ११ मे.2005 
तिेसुार 2062।1।२८ मा तडस्नचाजि भई ११ अगष्ट २००५ तद् ेसुार 
२०६२।४।२७ मा ेेपा  फकेको िेजख्छ। िािी े 2063।3।८ मा उपभोक्ता वित 
संरक्षण मञ्चमा तेिेिे दिई २०६३।४।१७ मा मात्र उजूरीपत्र िायर गरेको िेजखयो। 
उपभोक्ता वित संरक्षण ऐे, २०५४ को िफा २२ मा िाते ेोलसाेी पगुेको ३५ दिे 
तभत्र उजूरी गररसले ुपेे काेूेी व्यिस्निा भएको स्िभिमा िािीिािी पगु्ेे मिर् याएको शरुु 
तेणिय सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा त पाटेबाट तमतत 2069।१०।२५ मा भएको 
फैस ामा उपभोक्ता वित संरक्षण ऐे, २०५४ को िफा २२ को त्रवुट िुे कुा सािै 
ेे.का.प. 2066, अंक ११, ते.ें. 8262, पषृ्ठ १८१९ मा प्रकाजशत ेजजर विपररत 
िेजखँिा ्याय प्रशासे ऐे, २०४८ को िफा 1२(१) को ख्ड (क) र (ख) बमोजजम मदु्ा 
िोिोर् याई िेेे तेस्नसा प्रिाे गररएको छ। सम्ब्धीत शरुु रेकडि तमतस समेत जझकाई 
आएपतछ तेयमाेसुार पेश गेुि भन्ने यस अिा तको तमतत 2070।05।13 को आिेश। 

मिर ख्ड 

16. तेयम बमोजजम पेशी सूजचमा चढी पेश िुे  आएको प्रस्नततु मदु्ामा पुे रािेिकिरुको 
तफि बाट उपजस्नित विवानाे ् बररष्ठ अतधिक्ता श्री  ोकभक्त राणा े उपभोक्ता वित संरक्षण 
ऐे, २०५४ को िफा २२ को ििम्याि तभतै्र िाेी ेोलसाेी भएको ३५ दिेतभत्र प्रस्नततु 
उजूरी परेको अिस्निा छैे। विपक्षी वकरण बस्नेेत े तमतत 2063।३।८ मा उपभोक्ता 
वित संरक्षण मञ्चमा तेिेिे दिंिाको बखत ेै िाेी ेोलसाेी पगुेको िेजख्छ भेे उजूरी 
तमतत २०६३।४।१७ मा मात्र िायर भएको छ। उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्चको के्द्रीीय 
कायिसतमतत ाई उजूर गेे अतधकार ऐ. ऐेको िफा २२  े समेत प्रिाे ेगरेको िुँिा 
िकिैयाको अभाि रिेको छ। िम जस्नतो रोग स्निास्नथ्य परीक्षणबाट पत्ता े ाग्े पते सलेे 
भएको े उप ब्ध गराइएको फारममा िम रोग छ, छैे सोतधएको िु् छ, तेज वकरण 
बस्नेेत े उक्त फारममा िम, परुाेो रोग छैे भेी  ेखेको जस्निततमा  ापिाििी, 
िे चेियाईका सािै अेजुचत वियाक ाप गरेको भन्न ेतमल्ेे िुँिा जजल् ा क्षततपूतति सतमतत 
काममाडौको तेणिय ाई सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा त पाटेबाट भएको फैस ा बिर 
गरी पाउँ भेी बिस गेुिभयो। 
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17. प्रत्यिी उजूरकतािको तफि बाट उपजस्नित विवानाे ् अतधिक्ता श्री ज्योतत बातेयाँ े इजराय  
जाेअुजि ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक र जचवकत्सक े सािधाेी र राम्रोसँग स्निास्नथ्य 
परीक्षण ेगरेका े पीतडत वकरण बस्नेेत े शारीररक, माेतसक तिा आतििक क्षतत व्यिोेुि 
परेको छ। पीतडत े उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्चमा तेिेिे दिएपतछ तेजको स्निास्नथ्य 
परीक्षण गरेको ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकसँग गररएको पत्राचारको तस तस ामा उक्त 
संस्निा े तमतत 2063।3।14 मा उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च ाई  ेखेको पत्रको 
तमतत ाई आधारमाेी प्रस्नततु िािी ऐेको ििम्याि तभत्र परेको िुँिा खारेज िुे े िोइे। 
वकरण बस्नेेत े आफू ाई िमको रोग छैे भेी स्निास्नथ्य परीक्षण सम्ब्धी फारममा 
 ेखेकोमा यो यसप्रकारको जाँच परीक्षणबाट तेज े उल् ेख गरेको वििरण दमक तियो भन्ने 
प ुे रािेिक जचवकत्सक बदु्ध बस्न्यात तिा संस्निाको पुे रािेिेबाट ेिेजखएको िुँिा वििेश 
जाेपूुिि पीतडत ाई उक्त रोग तिएे भेी यवके गेि तमल्ेे अिस्निासमेत ेभएको िुँिा 
प ुे रािेिकिरुबाट पीतडत ाई रु.६,00,000।- क्षततपूतति भराई दिेे गरी जजल् ा क्षततपूतति 
सतमततबाट भएको तेणिय ाई सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा तबाट भएको फैस ा तम ेकै 
िुँिा सिर िुे पुछि भेी गेुिभएको बिससमेत सतुेयो। 

18. तेणियतफि  विचार गिाि, िाइ विमा ये गोखाि सतभिस प्रा.त .ेामक िैिेजशक रोजगार 
कम्पेी े केयर तगभर पिमा रोजगारीमा पमाउे विज्ञापे प्रकाजशत गरेको े सो कम्पते े 
वििेश जाेको तेजम्त ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकबाट परीक्षण गेुि पेे भएको े पीतडत 
वकरण बस्नेेत े सो जल तेकमा गई स्निास्नथ्य परीक्षण गराएको िेजख्छ। जल तेक े 
तेरोतगताको प्रमाणपत्र दिएपश्चात तेज वकरण बस्नेेत इजराय  गए पश्चात इजराय मा 
रोजगारिाता संस्निा े स्निास्नथ्य परीक्षण गिाि िमको रोग िेजखएको े वफताि िुे पुरेको े 
विपक्षीिरुको िे चेक्र्याई एिं  ापिाििीको कारण माेतसक, शारीररक एिं आतििक क्षतत 
व्यिोेुि परेको िुँिा क्षततपूतति दि ाई पाउँ भेी वफराि परेको िेजख्छ। जल तेकबाट 
गररएको स्निास्नथ्य परीक्षण प्रततिेिे, ररपोटिबाट विपक्षीको स्निास्नथ्यमा कुेै खराबी 
ेिेजखएको िुँिा यस जल तेक े अेजुचत वियाक ाप गरेको एिं सेिा प्रिाे गिाि  ापिाििी 
गरेको भन्न तमल्िैे भेी विपक्षीिरुको प्रततउत्तरपत्र परेको िेजख्छ। प्रततिािी डा.बदु्ध 
बस्न्यातबाट रु.3,00,000।- र प्रततिािी ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकबाट 
रु.3,00,000।- क्षततपूतति भराई दिेे गरी जजल् ा क्षततपूतति सतमतत काममाडौँबाट तेणिय 
भएकोमा उक्त तेणिय ििम्याि र िकिैयाको अभािमा खारेज िुे पुछि भेी पुे रािेिे 
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परेकोमा शरुु क्षततपूतति सतमततको तेणिय ाई सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा त पाटेबाट 
तमतत 2069।10।25 मा फैस ा भएको िेजख्छ। उक्त फैस ामा जचत्त ेबजुझ 
पुे रािेिे अिा तको फैस ा बिर गरी पाउँ भेी प्रततिािी डा. बदु्ध बस्न्यात र ेेपा  
इ्टरेेशे  जल तेकको यस अिा तमा पुे रािेिे परेको िेजख्छ। 

19. उपयुिक्ताेसुारको तथ्य, तमतस  सं ग्े रिेको कागजात तिा विवानाे ्िररष्ठ अतधिक्ता तिा 
विवानाे ् अतधिक्ता े गेुिभएको बिससमेतको स्िभिमा, तेम्े प्रश् ेिरुको विश्  ेर्ण गरी 
तेणियमा पगु्े ुपेे िेजखयो:  

१. उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च ेेपा  के्द्रीीय कायि सतमतत ाई उजूरी गेे िकिैया छ िा 
छैे ?  

२. उजूरीकताि े ििम्याि तभत्र उजूर िायर गरेको छ िा छैे ?  

३. जचवकत्सा सेिा उपभोक्ता संरक्षण ऐे अ्तगित पछि वक पिैे ? 

४. पुे रािेिे अिा त पाटेबाट तमतत 2069।10।25 मा भएको फैस ा तम ेको छ        
छैे ?   

20. िाइ विमा ये गोखाि सतभिस प्रा.त  ेामक िैिेजशक रोजगार कम्पेी े इजराय मा केयर   
तगभर पिमा रोजगारीका  ातग पमाउे विज्ञापे प्रकाजशत गरेको आधारमा वकरण बस्नेेत े 
उक्त कम्पतेमा सम्पकि  गिाि वििेश जाेको तेजम्त स्निास्नथ्य परीक्षण गेि तोवकएको ेेपा  
इ्टरेेशे  जल तेकमा गई स्निास्नथ्य परीक्षण गराई तेरोतगताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी 
इजराय  गएको िेजख्छ। इजराय मा पुे : स्निास्नथ्य परीक्षण िुँिा िमको रोग िेजखएको े 
स्निास्नथ्यको दृवष्ट े काम गेि असक्षम भेी स्नििेश वफताि गरेको पाइ्छ। विपक्षी डा. बदु्ध 
बस्न्यात र ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक काममाडौं को  ापिाििीका कारण वििेश गई 
वफताि िुे पुरेको े आतििक, माेतसक र शारीररक वपडा भोग्े ुपरेको े क्षततपूतति दि ाई पाउँ 
भेी प्रस्नततु मदु्ाको उमाे भएको िेजख्छ। 

21. सििप्रिम उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च ेेपा  के्द्रीीय कायि सतमतत ाई उजूरी गेे िकिैया 
छ िा छैे भन्ने सम्ब्धमा विश्लरे्ण गेुिपेे िेजखयो। उपभोक्ता वित संरक्षण ऐे, २०५४ 
को िफा २२ मा उपभोक्ता संस्निा े उजूरी गेि पाउेे काेूेी व्यिस्निा गरेको पाइ्छ। 
उपभोक्ता संस्निा प्राकृततक व्यजक्त (natural person) ेभई काेूेी प्रवियावानारा स्निावपत 
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काेूेी व्यजक्त (legal person) िो। काेूेी व्यजक्त आफैं  केिी काम कारबािी गेि असमिि 
रिेे भएको े आफ्ेो काम कारबािीिरु अगाडी बढाउे संस्निा तभत्र वितभन्न सतमततिरु 
रिेे गििछे।् कायिसतमतत पते संस्निा तभत्रको एक मित्िपूणि अङ्ग भई संस्निाको काम 
कारबािी गेे गििछ। काेूेी व्यजक्त ाई च ाएमाे बेाउेे भेेको ेै संस्निाको 
कायिसतमतत े िो। उपभोक्ता वित संरक्षण मञ् चको अतभन्न अङ्गको रुपमा कायिसतमतत रिेे 
िुँिा िफा २२ को काेूेी व्यिस्निा े उजूरी गेे अतधकार उपभोक्ता संस्निा ाई मात्र 
दिएको छ, कायिसतमतत ाई दिएको छैे िा संस्निा र कायिसतमतत फरक िो भेी संकुजचत 
अिि गेे िो भेे संस्निा ाई स्नि ुरुपमा मात्र बझु्े ु पेे जस्नितत सजृेा िुे  गई त्यस्नतो 
संस्निाको िायरा (Scope) संकुजचत िुे कुा सािै पीतडत ाई संविधाेवानारा प्रत्याभतु गररएको 
्याय सम्ब्धी िक र उपभोक्ता संरक्षणको िक ेै कुज्मत िुे  जाेे िेजख्छ। 

22. यसै सम्ब्धमा “उपभोक्ता संरक्षण ऐे े गरेको उपभोक्ताको संरक्षणसम्ब्धी व्यिस्निा, िजजित 
गरेका कायििरू र ऐेको िफा २(क) मा उपभोक्ता शब्िको पररभार्ामा “व्यजक्त िा संस्निा” 
ििैु राजखएको अिस्निा तिा गणुस्नतरिीे िस्नत ुिा सेिाको वितरणबाट असर पेे पीतडतिरूको 
सामाजजक र शैजक्षक जस्निततसमेत ाई मध्येजर गिाि उपभोक्ता संस्निा े उजूर गेे भ् ेा े 
उपभोक्ता संस्निा े मात्र उजूर गेि पाउेे भेी संकुजचत अिि गेि तमल्ेे िेजखिैँे। यसो गिाि 
िास्नतविक पीतडत े उजूर गेि ेपाउेे भई उपचार वििीेताको जस्निततको सजृेा िु् छ। बरू 
पीतडत उपभोक्ता, उसको पररिार र सोको अततररक्त उपभोक्ता संस्निा े समेत उजूर गेि 
पाउेे व्यिस्निा गररएको रिेछ भेी अिि गिाि पीतडत र पीतडतको पररिार े उजूर गेि पाउेे 
र कुेै कारणिश पीतडत े उजूर गेि ेपाउेे िा ेसलेे अिस्निा परेमा िा साििजतेक िक 
िा सरोकारको विर्य उत्प् े भएमा उपभोक्ता संस्निासमेत े उजूर गेि पाउेे िु् छ। 
पररणामताः एउटा सम्यक व्यिस्निा कायम भई संविधाे र ऐे े प्रत्याभतू गरेका अतधकारिरू 
उपभोग गेि सवकेे”  भेी ेेसार अिमि तमयाँ विरुद्ध पथृ्िीच्द्री अस्नपता , ेि परासी 
समेत (ेे.का.प. २०७५, अंक-7, ते.ें.10061) भएको क्षततपूतति मदु्ामा उक्त तसद्धा्त 
प्रततपािे भएको िेजख्छ। उक्त तसद्धा्तसमेतको आधारमा उपभोक्ता वित संरक्षण मञ्च 
के्द्रीीय कायि सतमतत ाई उजूर गेे अतधकार प्राप्त भएको ेै िेजखयो।  

23. अब विपक्षीिरु े ििम्याि तभत्र उजूर िायर गरेको छ िा छैे भन्ने िोश्रो प्रश् े तफि  िेिाि, 
उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054 को विधावयकी मेसाय समग्र रुपमा उपभोक्ताको िक वित 
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संरक्षण गेुि, उपभोक्ता ाई संरक्षण गरी कुेै पते सेिा िा िस्नतकुो उपभोगबाट िुे े िाते 
ेोलसाेीबाट बच्े र बचाई राख् े पाउेे मौत क अतधकार प्रतत  सविय र चेाखो रिी 
consumer’s sovereignity 1  कायम गेुि रिेको छ। सामा्य अिस्निामा िटेाको प्रकृतत 
िेरेर कुेै िटेा िािा पाएको िा िटेको तमततबाट ििम्यािको गणेा गेे गरर्छ भेे कुेै 
मदु्ामा िाते ेोलसाेी भएको कारण खलु्े आएको िा िािा भएको तमततबाट ििम्याि 
गणेा गेुिपेे िु् छ। कततपय अिस्निामा िटेाको बारेमा तत्का ै उजूरी दिे सवकेे 
अिस्निा ेरिेे िुँिा यस्नतो जस्निततमा केवि समयको  ातग ििम्यािको गणेाको तेर्तरता 
स्नितगत गेुिपेे िु् छ र यो अिस्निा ाई doctrine of tolling अ्तगित सम्बोधे गेे गरेको 
पाइ्छ। यो तसद्धा्त कसूरज्य विर्य भ्िा पते िषु्कृततको विर्यसँग सम्ब्धीत रिेे 
गछि। यदि स्निास्नथ्य परीक्षणको पररणाम तत्का  िेजखइ पीतडत उपभोक्तामा असर परेको 
िेजखएमा सोिी आधारमा ििम्याि कायम गेि सवक्छ िा त्यस्नतो परीक्षणको पररणाम 
समय अ्तरा मा िेजखएमा र त्यसको प्रभाि तेर्तर कायम रविरिेमा पीतडतको अिस्निा 
िेरी ििम्याि कायम गररे ुपििछ। 

24. उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054 को िफा २२ मा िाते ेोलसाेी पगुेको 35 दिेतभत्र 
उजूरी गरी सले ु पेे काेूेी व्यिस्निा रिेको भएतापते उक्त तसद्धा्तका आधारमा 
स्निास्नथ्यमा िाेी ेोलसाेी भएको िािा पाउेे तबजत्तकै ििम्याि सरुु िुे े ेभई उपचारको 
िममा त्यस्नतो असर रिेको एवके जाेकारी िुे  आएको पतछल् ो तमतत ाई ििम्याि सरुु 
भएको मान्नु पेे िेजखयो। यस्नतो विर्यमा अिा त े काेूेको शाजब्िक व्याख्या (literal 

interpretation) ेगरी पीतडत उपभोक्ताको िक संरक्षण गेे गरी तिा सम्ब्धीत व्यजक्त िा 
संस्निा ाई उत्तरिायी बेाउेे गरी उिारतापूििक (liberal) व्याख्या गेुि पििछ। पररणाम 
स्निरुप वपडामा रिेको व्यजक्त ाई िप मकाि िा असर ेपरोस ् र उत्तरिावयत्ि बिे गेि 
सकोस ्भेी अिा तसमेत े ख्या  गेुि पेे िु् छ। “िाते ेोलसाेी भएको कुरा जुे बे ा 
जाेकारी भयो सोिी तमतत ाई मदु्ा गेुिपेे कारण तसजिे ा भएको तमतत मान्नपुेे।और्तध 
सेिेको कारणबाट उत्पन्न वििािमा अ्य मदु्ामा जस्नतो और्तध खाएको पवि ो दिेबाट 
ििम्याि गणेा गेे व्याख्या  absurd interpretation िु् छ। और्तध सेिेपतछ िमशाः 

                                                 
1 Consumar Sovereignty भन्नाल Consumer sovereignty is the idea that it is consumers who influence production 

decisions. The spending power of consumers means effectively they ‘vote’ for goods.  Firms will respond to consumer 

preferences and produce the goods demanded by consumers. It is a manifestation of the ‘invisible hand’ retrived from 

https://www.economicshelp.org/ on 26 April 2021.  
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असर गेि िा ेको जाेकारी पाएको तमततबाट ििम्यािको गणेा गेुिपेे”  भेी डा. 
दिेेशवििम शाि विरुद्ध भोजराज ऐर भएको (ेे.का.प.2066,अंक-11, ते.ें-8262) 
क्षततपूतति मदु्ामा उक्त तसद्धा्त प्रततपािे भएको िेजखंिा ऐेको व्याख्या गिाि उद्ेश्यम ुक 
(purposive) व्याख्या गेुिपछि, तेरििक (frustrate ) िुे े प्रकार े व्याख्या गररे ुिुँिैे। 

25. यसै सम्ब्धमा, भारतमा V.N.Shrikhande vs Anita Sena Fernandes [(2011) 1 SCC 53]-  

Supreme Court of India ले in cases of medical negligence, no straitjacket formula 

can be applied for determining as to when the cause of action has accrued to the 

consumer. Each case is to be decided on its own facts. If the effect of negligence on 

the doctor’s part or any person associated with him is patent, the cause of action will 

be deemed to have arisen on the date when the act of negligence was done. If, on the 

other hand, the effect of negligence is latent, then the cause of action will arise on 

the date when the patient or his representative- complainant discovers the 

harm/injury caused due to such act or the date when the patient or his representative-

complainant could have, by exercise of reasonable diligence discovered the act 

constituting negligence भेी व्याख्या भएको पाइयो। Medical negligence प्रावितधक 
विर्य भएको े यस्नतो सेिामा सेिा प्रिाे गेे तबजत्तकै पररणाम (consequence) िेजख्छ भन्ने 
िुँिैे, समयको अ्तरा  पतछ पते उपचार र और्तधको प्रभाििरु िेख् े िा तेर्तर रिे 
सलेे िुँिा काेूेको एउटा िफा े तोकेको समय (strict time) तभत्र ेै उजूरी गेि सवक्छ 
भन्ने पते िुँिैे। 

26. यस पररप्रके्ष्यमा पीतडत वकरण बस्नेेत े ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकबाट तमतत 
2061।8।14 मा स्निास्नथ्य परीक्षण गरेको िेजख्छ भेे तेज े िोस्रो पटक इजराय मा 
स्निास्नथ्य परीक्षण गरी तमतत 2062।1।28 मा अस्नपता बाट तडस्नचाजि भएको िेजख्छ। 
तेज इजराय बाट स्निेिश फकेपश्चात पते उपचार गराई रिेको िेजख्छ। सािै पीतडत े 
उपभोक्ता वित संरक्षण मञ् चमा दिएको तेिेिेको आधारमा तेज इजराय  जाेपूुिि तेजको 
स्निास्नथ्य परीक्षण गेे संस्निा एिं जचवकत्सकको सम्ब्धमा यकीे गेि  ेखापढी गरेको र 
सो तस तस ामा पीतडत ाई जाँच गेे संस्निा Nepal International Clinic  े उपभोक्ता वित 
संरक्षण मञ्च ाई तमतत 2063।३।१४ मा दिएको जिाफबाट उक्त संस्निाको कारण 
पीतडत ाई िुे  गएको आतििक, शारीररक एिं माेतसक वपडाको यवके गरी ऐेको म्याि 
तभत्र ेै तमतत २०६३।४।१७ मा पीतडतसमेतको तफि बाट ििम्याितभत्र ेै उजूरी परेको 
मा् े  ुपेे िेजखयो। 
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27. जचवकत्सा सेिा उपभोक्ता संरक्षण ऐे अ्तगित पछि वक पिैे भन्ने तेश्रो प्रश् े तफि  विचार 
गिाि, उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054 को िफा २(क)  े “कुेै उपभोग्य िस्नत ु िा सेिा 
उपभोग िा प्रयोग गेे व्यजक्त िा संस्निा सम्झेपुछि ” भेी उपभोक्ता ाई पररभावर्त गरेको 
छ। सोिी ऐेको िफा २(ङ) मा “सेिा भन्ना े कुेै कामको तेजम्त कुेै पते वकतसमको 
सेिा शलु्क िा प्रततफ  त ई प्रिाे गरेको श्रम, सवुिधा िा परामशि सम्झुे  पछि” भेी 
पररभार्ा गरेको िेजख्छ। त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054  ाई विस्नततृ रुपमा 
तेर्तरता दिेे उपभोक्ता संरक्षण ऐे, २०७५ को िफा २ (ि)  े  “सेिा” भन्ना े विद्यतु, 

खाेेपाेी, टेत फोे, सूचेा प्रवितध, स्निास्नथ्य, जशक्षा तिा परामशि, यातायात,  ढ  तेकास, बैविङ्ग 
िा त्यस्नतै प्रकृततका अ्य सेिा सम्झे ुपछि र सो शब्ि े काेूेी, जचवकत्सा िा इजितेयररङ्ग 
सेिा ाई समेत जेाउँछ भ्िै स्निास्नथ्य सेिा ाई वकटाेीका साि उल् ेख गरेको िेजख्छ। 
उल् ेजखत काेूेका आधारमा जचवकत्सा सेिा पते सेिा अ्तगित ेै पेे िेजखेकुा सािै 
जचवकत्सा सेिामा श्रम, तसप र ज्ञाेको प्रयोग गरी परामशि र उपचार दिेे भएको े 
जचवकत्सा सेिा उपभोक्ता संरक्षण ऐेको पररतधतभत्र ेै रिेे िेजख्छ। 

28. उपभोक्ता संरक्षण ऐे, २०५४ को िफा ६ मा उपभोक्ताको िक वित संरक्षण गेिको 
तेजम्त उपभोक्ताको केिी अतधकारिरु सतुेजश्चत गररएका छे।् जस्नतै िफा ६(क) मा 
“जीउ, ज्याे, स्निास्नथ्य तिा सम्पजत्तमा िाते परु् याउेे उपभोग्य िस्नत ु तिा सेिाको तबवि 
वितरणबाट सरुजक्षत िुे  पाउेे अतधकार ” छ भेे ६(ख) मा “अेजुचत व्यापाररक 
कृयाक ापबाट सरुजक्षत िुे को तेजम्त उपभोग्य िस्नत ु तिा सेिाको मूल्य, गणु, पररमाण, 
शदु्धता, गणुस्नतर आदि बारे सूजचत िुे े अतधकार ”  ाई सतुेजश्चतता गररदिएको िेजख्छ। 
त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐे, २०७५ को िफा ३ उपिफा (२) को ख्ड (छ)  मा 
“िस्नत ुिा सेिाको प्रयोगबाट भएको िाते, ेोलसाेी विरुद्ध क्षततपूतति पाउेे अतधकार ” को 
व्यिस्निा गरेको छ भेे ऐ. को ख्ड (ज) मा उपभोक्ताको िक, वितको संरक्षणका सम्ब्धमा 
अतधकारप्राप्त अतधकारी िा तेकायबाट उपचार पाउेे िा सुे िुाई िुे े अतधकारको समेत 
सतुेजश्चत गरेको िेजख्छ । 

29. िरेक ेागररक े गणुस्नतरीय सेिा तिा िस्नत ुउपभोग गेि पाउे ्तिा अेजुचत व्यापाररक 
कृयाक ापबाट िाते ेोलसाेी व्यिोेुि ेपरोस ्भन्ने िेत ेु ेेपा को संविधाेको धारा ४४ 
 े प्रत्येक उपभोक्ता ाई गणुस्नतरीय िस्नत ुतिा सेिा प्राप्त गेे िक िुे छे भेी उपभोक्ताको  
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िक ाई सतुेजश्चत गरेको छ। उक्त धाराको कायाि्ियेको प्रयोजेािि उपभोक्ता संरक्षण 
ऐे, २०७५ को िफा १६  े “अेजुचत व्यापाररक कृयाक ापको कायि अ्तगित कुेै पते 
उपभोग्य िस्नत ुिा सेिाको गणुस्नतर िा पररमाण ढाट्ेे िा झलुयाई त्यस्नतो उपभोग्य िस्नत ुिा 
सेिा तबिी वितरण गेे, प्रिाे गेे र झटुो प्रततिेिे तयार गेे कायि ” पते उक्त धारा 44 
को पररतधतभत्र पेे िेजख्छ। जीउ, ज्याे तिा सम्पजत्तमा िाेी पगु्ेे सेिा अ्तगित शलु्क 
त ई परीक्षण गेे जचवकत्सक, स्निास्निकमी तिा स्निास्नथ्य परीक्षण गेे संस्निा पते पेे 
िेजख्छ। गणुस्नतरीय जचवकत्सा सेिा पाउे ुपेे व्यजक्तको स्निास्नथ्य सम्ब्धी िक मात्र ेभई 
यो िक व्यजक्तको संविधाेको धारा १६ (१)  े प्रिाे गरेको सम्माेपूििक बाँच्े पाउेे 
िकसँग पते अ्तरतेवित रिेको िुँिा उपभोक्ता संरक्षण ऐे, २०५४ अ्तगित तिा 
त्यसपतछ भएका संिैधातेक तिा काेूेी विकास अ्तगित गणुस्नतरीय जचवकत्सा सेिा प्रिाे 
गेुि जचवकत्सकको प्रत्यक्ष िावयत्ि अ्तगित पििछ भेे त्यस्नतो सेिा प्रिाे गेे संस्निा िा 
के्द्रीको पते अप्रत्यक्ष िावयत्ि रिेे गििछ।  

30. उपभोक्ता िकको जेेी मातेएको िषु् कृतत सम्ब्धी काेूे अ्तगित Medical negligence 

पेे िुँिा यसको प्रयोग बारे केिी विश्  ेर्ण गेुि पेे िेजखयो। म ुत: िषु्कृतत काेूेको 
उद्ेश्य समाजका अ्य व्यजक्तप्रतत कुेै व्यजक्त े जजम्मेिारीपूििक व्यििार बिे गरोस ्भन्ने 
िो। िषु्कृतत काेूे: सामा्यतया सम्झौतामा प्रिेश ेगरेका पक्षिरुबीच पते कुेै एक 
व्यजक्त े अ्य व्यजक्त िा व्यजक्तिरूको जजउ ज्याे, सम्पजत्त िा अतधकारमा िख  पेे 
काम गरेको कारण े पगु्े गएको क्षतत बापत त्यस्नतो गजल्त गेेबाट क्षततपूतति भराई दिे ु
पेे, गल्ती गेे व्यजक्त े आफ्ेो ग त कायि (harmful conduct) बाट परु् याएको क्षततको 
पूतति गेुि पििछ भन्ने मा्यताअेसुार व्यजक्तिरू े गेे जोजखमपूणि कायि (risky behavior) 
िरु ाई उत्तरिायी बेाउे ुतिा कुेै पक्षको गैरजजम्मेिार कायिबाट (careless conduct) 
भएको आतििक ेोलसाेी भराउे ु िषु्कृतत काेूेको मू  उद्ेश्य रिेको छ भेे यस 
काेूे े ग त कायि गेे व्यजक्त (wrongdoer)  ाई सजाय गेे उद्ेश्य त एको िुँिैे। 
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31. बे ायतमा करार काेूे र फौजिारी काेूेतभत्र ेपेे कततपय माेिीय व्यििार ाई 
त्यिाँका अिा तिरुबाट वितभन्न मदु्ािरुमा 2  समयिममा ्यायाधीशिरु े व्यक्त गरेको 
धारणािरूको आधारमा िषु्कृतत काेूेको विकास भएको पाइ्छ। अमेररकामा बे ायतमा 
विकास भएको कम    अभ्यासभ्िा केिी फरक रुपमा अिा तिरु े3 ग्रिण गरी िषु्कृतत 
िािी गररएको मदु्ामा पीतडत पक्षको सं ग्ेताका आधारमा  िावयत्ि तेधािरण गेि िा ेगेि 
पते सवकेे मा्यतािरू विकास भएको पाइ्छ। त्यस्नतै अमेररकामा सेिा प्रिायक े 
उपभोक्तािरु े उपभोग गेे िस्नतबुाट पेि सलेे िाेी बारे िोतसयारी रिे ुपेे कतिव्य पूरा 
ेगरेको कारण े अत्य्त गम्भीर प्रकृततको िे चेक्र्याई gross negligence and criminal 

negligence भएका मदु्ािरुमा पीतडत ाई क्षततपूतति प्रिाे गेि र अरु wrongdoer  ाई 
criminal negligence भएका मदु्ािरुमा पीतडत ाई क्षततपूतति प्रिाे गेि र अरु wrongdoer 
 ाई ितोत्साि (deter) गेि मू ो मात्रामा क्षततपूतति भराई दिएको दृष्टा्त छे।्4 पतछल् ो 
समयमा िषु्कृतत काेूेको विकल्पको रूपमा सिारी साधेको बाध्यात्मक बीमा िा तेस्रो 
पक्ष बीमा तिा कायिस्नि मा िुे े कामिारिरूको ििुिटेाको क्षततपूतति बीमा जस्नता 
प्रततस्निावपत कायििमिरुबाट िे चेक्र्याईबाट िुे े क्षततको िािी ाई िटेाको प्रकृतत र 
अिस्निा िेरी स्निाेा्तरण गरेको पाइ्छ ।  

32. िषु्कृतत सम्ब्धी काेूे ाई वितभन्न प्रकारमा तबभाजे गेि सवक्छ। पवि ो आफ्ेो 
मेसाय पूििक गररएको िषु्कृतत (intentional torts); यस्नतो कायिमा पीतडत पक्ष े भौततक 
ेोलसाेीको क्षततपूतति प्राप्त गििछ। िोस्रो िे चेक्र्याई (negligence) पूििक गररएको 
कायिबाट तसजजित िषु्कृतत जस ाई समाज े अेजुचत (unreasonable) मा्िछ र त्यस्नतो 
कायिबाट पक्षको ेोलसाेी भएको अिस्निामा क्षततपूतति भरर्छ। यसमा उल् ंिेकतािको 

                                                 
2 Vaughan vs. Menlove, 1837- in this case the court develop the concept of 'reasonable person standard' 

त्यसै्त Donohue vs. Stevenson, 1932- in this case House of Lords developed the concept of duty of care  owed 

to the foreseeable customer  which may cause injury to consumer  भने्न बििेचना भएको पाइन्छ  र यही सैद्धान्तिक 

मान्यताको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण कानुनहरूको विकास भई हाल नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ तथा मूलकी देिानी 

संवहता, २०७४ को पररचे्छद १८ मा तु्रविपूणण उत्पादन िापतको दावयत्व सम्बन्ति व्यिस्था गररएको पाइन्छ ।   

3 Baltimore and Ohio Railroad v. Goodman, 1927- यस मुद्दामा त्यहााँको सिोच्च अदालतले दाबी कताणले reasonable 

prudent person को रुपमा कायण नगरेमा contributory negligence गरेको मानी क्षवतपूवतण  नभराएको पाइन्छ। त्यसै्त Palsgraf 

v. Long Island Railroad co., 1928 मा New York Court of Appeal ले if plaintiff is not foreseeable beyond the 

anticipation of defendant reasonable foreseeability नोक्सानीको क्षवतपूवतण प्राप्त गनण सकै्दन भने्न मान्यता विकास गरेको 

पाइन्छ।   
4 Liebeck v. MsDonald’s Restaurant, 1994, BMW v. Gore, 1996 SC USA, Phillip Morris v. William 2007 SC USA 
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मेसाय (intention) तियो भन्ने स्निावपत गरी राख्न ु पिैे, मात्र ग त कायि गेे व्यजक्त े 
तत्का ीे पररजस्निततमा उजचत िोतसयारीपूििक िेरचाि (reasonable care) गेि ेसकेको 
प्रमाजणत गरे पगु्छ। 

33. ेेपा को पररप्रके्ष्यमा म ुकुी िेिाेी संविता, २०७४ को िषु्कृतत सम्ब्धी पररच्छेिमा 
गररएका व्यिस्निािरुमा िषु्कृततका प्रकार ाई विभाजे गरेको ेपाइएता पते िषु्कृततको 
िािी तभत्र duty to care पते छ भन्ने मान्नु पेे िेजख्छ भेे प्रमाणको मूल्यांकेको आधार 
अिा त ाई छाडेको पाइ्छ। त्यस्नतै ेेपा को िषु्कृतत सम्ब्धी काेूे े contributory 

negligence को तसद्धा्त ाई पते आत्मसात गरेको िुँिा िे चेक्र्याई गेे े ग्रािक प्रतत 
अपेाउे ुपेे िोतसयाररको कतिव्यको मापि्डसमेत ाई ध्याेमा राख् े  ुपेे भएको े त्यस्नतो 
कतिव्यमा रिेको व्यजक्तको िे चेक्र्याईको मात्रा र त्यस े ग्रािक ाई पगु्े गएको 
ेोलसाेीको गाम्भीयिताको आधारमा commom law  को contributory negligence  ाई 
आधतुेक अभ्यास अ्तगित comparative negligence मा गाभेर वििेचेा गररेे अभ्याससमेत 
रिेको े यसमा पते  contributory negligence को व्याख्या गेि अिा त प्रिेश गेि ेसलेे 
िेजखँिैे।  

34. स्निास्नथ्य उपचारमा सं ग्े िुे े जचवकत्सकिरु े तबरामी प्रतत (high degree of care) तबशेर् 
ख्या  गेुि पेे कतिब्य रि्छ। यदि जचवकत्सक े िोतसयार ेभई िे चेक्र्याई (negligence) 
पूििक तबरामीको चेकजाँच गरेमा जचवकत्सकको सो कायि िषु्कृतत अ्तगित पििछ। 
िे चेियाई स्निावपत गेि सम्ब्धीत व्यजक्तको पीतडत ाई िेरविचार गेुिपेे कतिव्य तियो र 
त्यस्नतो कतिव्यको उल् िंे भएको छ र त्यसबाट तसजजित कायिबाट पीतडत ाई ेोलसाेी 
भएको छ भन्ने स्निावपत गेुिपछि। Medical negligence को िािीमा जचवकत्सकको गजल्त िा 
 ापिाििी िा व्यिसावयक मापि्ड अेरुुपको कतिब्य परुा ेगरेको कारण े आफ्ेो जजउ 
ज्याेमा िाेी ेोलसाेी िुे  गएकोमा, त्यस्नतो कतिब्य परुा गरेको भए िा  ापिाििी ेगरेको 
भए ेोलसाेी िुे े अिस्निा तिएे भन्न ेकुरा तथ्य आफै े स्निावपत गेे िुँिा अ्य प्रमाण िा 
आधार अेसु्धाे गरररिे ु पिैे भेी Res-Ipsa-Loquitur को  तसद्धा्त े जचवकत्सा 
सेिा ाई पते िषु्कृतत काेूे अ्तगित ेै राजख अभ्यास भै रिेको पाइ्छ। यसै स्िभिमा,  
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Glass v Cambridge Health Authority को मदु्ामा medical practice को  ापिाििीमा 
Res-ipsa-loquitur को तसद्धा्त आकवर्ित िु् छ भेी व्याख्या गररएको पाइ्छ। 5 

35. Medical negligence िािीमा medical practice मा रिेे व्यजक्तिरु े तेिािि गेुि पेे 
िावयत्ि र कतिव्य (standard of care)  उच्च तिको िुे े गछि भन्ने आशय रिेको े duty of 

care and breach of such duty of care मात्र स्निापेा गरे res ipsa loquitor  अिाित ्कायि िा 
िस्नतगुत अिस्निा आफै बोल्छ भन्ने मा्यता अ्तगित ग त कायि गेे व्यजक्तको िावयत्ि 
स्निावपत गेि सवक्छ भन्ने मा्यता रिेको छ। त्यस्नतो िे चेक्र्याइमा पीतडतको पते िोर् 
(victim's contribution) भन्ने स्निावपत गेि ेसकेमा सम्ब्धीत ग त कायि गेे व्यजक्त 
(wrongdoer) े ेोलसाेीको िावयत्ि व्यिोेुि पििछ।  

36. “कुेै रोगीको उपचार गेे िममा कुेै जचवकत्सक र सो सम्बद्ध संस्निा े  ापरिािी गरेको 
छ िा छैे भेी िेिाि मू ताः िेरचाि गेुिपेे िावयत्ि (duty of care) को समजुचत प्रयोग भयो 
िा भएे र जचवकत्सक े गरेको कायि र तेजस्नकएको पररणामबीच सोझो सम्ब्ध (direct 

casual realtion ) छ िा छैे सो िेररेपुछि। जचवकत्सकको िेरचाि गेे िावयत्ितभत्र 
तबरामीको उपचार गेि सिमतत जेाउेे, उपचार गेे र उपचार गिाि िोतसयारीपूििक र 
सतकि तापूििक गेे िावयत्िसमेत पेे” भेी ेेसार अिमि तमयाँ विरुद्ध डा.प्रमोि पौडे समेत 
भएको (ेे.का.प. २०७५, अंक 7, ते. ें. 10061) क्षततपूतति दि ाई कारबािी गरीपाउँ 
भन्ने मदु्ामा तसद्धा्त प्रततपािे भएको िेजख्छ। प्रस्नततु मदु्ाको स्िभिमा पीतडत वकरण 
बस्नेेत े ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकमा गरेको स्निास्नथ्य परीक्षणको आधारमा इजराय  
गइ त्यिाँ पगुी प ुे : स्निास्नथ्य परीक्षण गराउँिा स्निास्नथ्यमा समस्नया आएको े ेेपा  फवकि े ु
परेको कारणबाट प्रततिािीिरु ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक तिा डा. बदु्ध बस्न्यात े 
पीतडत वकरण बस्नेेतको स्निास्नथ्य परीक्षण सािधाेी पूििक जाँच गरेको िेजखएे। 

37. स्निास्नथ्य परीक्षण अ्तगित सम्ब्धीत सेिाग्रािी े यिाििपरक पूणि स्निास्नथ्य वििरण प्रा् त 
गेे िक अ्ततेिवित िु् छ भेे त्यस्नतो सेिामा कायिरत जचवकत्सक र सम्ब्धीत स्निास्नथ्य 
संस्निाको त्यस्नता प्रततिेिे यिाििपरक बेाउे ु पेे कतिव्य समािेश भएको िु् छ। यदि 
ग त िा िे चेक्र्याईपूणि िा duty of care को उल् ंिे भई तयार पाररएको प्रततिेिेबाट 

                                                 
5 Glass v Cambridge Health Authority [1995] 6 Med LR 91 
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सेिाग्रािी ाई कुेै ेोलसाेी भएको भएमा त्यस्नतो जचवकत्सकको प्रत्यक्ष र स्निास्नथ्य सेिा 
प्रिाे गेे संस्निाको अप्रत्यक्ष िावयत्ि (vicarious liability) िुे े िेजख्छ। 

38. उपरोक्त विश्  ेर्णको आधारमा पुे रािेिे अिा त पाटेबाट तमतत 2069।10।25 मा 
भएको फैस ा तम ेको छ छैे भ् े े तफि  विचार गिाि, सेिाग्रािी र जचवकत्सक बीचको 
सम्ब्ध एउटा समाे स्नतरको सम्ब्ध िोइे। जचवकत्सक सेिामा प्रावितधक ज्ञाे, सीप 
भएका जचवकत्सक िु् छे ् भेे अको तफि  सेिाग्रािी जोसँग तसप, ज्ञाे, सूचेा आदिमा 
जाेकारी र ज्ञाे ेभएका िु् छे।् यो असमाे सम्ब्धका कारण ेै जचवकत्सक े आफ्ेो 
ज्ञाे िा सीपको पूणि प्रयोग गरी कुेै  ापिाििी िा िे चेिाई ेगरी व्यिसावयक रुपमा 
उच्च सतकि ता िा िोतसयारीपूििक परीक्षण िा उपचार गेुिपेे िु् छ। यदि जचवकत्सक े पूणि 
व्यािसावयकताका साि स्निास्नथ्य परीक्षण िा उपचारमा समजुचत सतिकताि ेअपेाई िा 
उपचार पद्धततको िा स्निास्नथ्य परीक्षणको स्निीकायि माेकिरु (standard protocols) को 
उल् ंिे गरेको िा रोगको ग त पविचाे िा उपचार गरेको िा ग त और्तधउपचार 
गरेमा िा ग त परीक्षण गरेमा र सो गेाि े सेिाग्रािी ाई िाते ेोलसाेी भएमा 
जचवकत्सकीय  ापिाििी भएको िषु्कृततज्य कायि  माते्छ। 

39. कुेै व्यजक्त े जचवकत्सकीय सेिा पाउेपुेे तेजको िक िो भेे सेिा प्रिाे गेुि 
जचवकत्सकको प्रत्यक्ष िावयत्ि (direct liability) िो। त्यसैगरी सेिा सतुेजश्चत गेुि पेे 
जचवकत्सक कायिरत रिेको िा पीतडत े सेिाको उपभोग गरेको अस्नपता  िा स्निास्नथ्य 
परीक्षण के्द्रीको अप्रत्यक्ष िावयत्ि (vicarious liability) कायम िु् छ। सािै The liability 

of a doctor arises not when patient has suffered any injury but when injury has resulted 

due to the conduct of doctor, which has fallen below that of reasonable care6, भ् े े 
मा्यता रिेको पाइ्छ। यद्यवप यसको अिि सेिाग्रािी (patient)  ाई िुे े िरेक क्षततको 
जजम्मेिारी जचवकत्सकको िो भन्नु िोइे, यो भन्ना े जचवकत्सक े आफ्ेो duty गिाि duty of 

standard and reasonable care ेअपेाएको कारण यदि तबरामी िा सेिाग्रािी े क्षतत व्यिोेुि 
पर् यो भेे त्यसको जजम् मेिारी त े ुपििछ भ् े े मात्र िो।  

                                                 
6 Joga Rao S. V. (2009). Medical negligence liability under the Consumer Protection Act: A review of judicial 

perspective. Indian Journal of Urology: IJU : journal of the Urological Society of India, 25(3), 361–371. 

https://doi.org/10.4103/0970-1591.56205  

https://doi.org/10.4103/0970-1591.56205
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40. यसै सम्ब्धमा, caveat venditor उपभोक्ताको वित सम्ब्धी एक मित्िपूणि तसद्धा्त िो। 
जुे  तसद्धा्त अेसुार सेिा िा िस्नत ुप्रिाे गेे व्यजक्त िा संस्निा े आफू े के कस्नतो सेिा 
सवुिधा दिंिैछु भेी उपभोक्ता ाई प्रष्ट रुपमा भन्नुपेे र सोको जाेकारी प्राप्त गरेपतछ 
सेिाग्रािी े त्यस्नतो सेिा त े सिमतत जेाए पतछ मात्र उपचारको सेिा सरुु गेुिपछि भेेर 
जचवकत्सकको सेिा अ्तगित informed consent को तसद्धा्त े माग गििछ। तावक उपभोक्ता 
अेविज्ञताको कारण े मारमा िा ेोलसाेीमा ेपरुे।् यस जस्निततमा जचवकत्सकीय सेिा 
प्रिाे गेे डालटर र जचवकत्सकीय संस्निा े पते आफू े के कस्नतो सेिा प्रिाे गराइ रिेको 
छु, तबरामी िा उपभोक्ता ाई के कततको असर पछि िा पेि सलछ भेी प्रष्ट रुपमा भ् े  ु
पेे िु् छ। प्रस्नततु मदु्ामा पते जचवकत्सक िा जल तेक े पीतडत वकरण बस्नेेत ाई 
स्निास्नथ्य जाँच गेे समयमा ेै उेको स्निास्नथ्यको बारेमा properly informed गररदिएको भए 
तेज पीतडत वकरण बस्नेेत वििेश गई फवकि े ुपेे अिस्निा रििैेथ्यो। यस अििमा प्रस्नततु 
मदु्ामा पीतडत वकरण बस्नेेतको स्निास्नथ्य परीक्षणमा खवटएका जचवकत्सक तिा जल तेक े 
duty of standard of care and reasonable care अपेाएको िेजखंिैे। 

41. UN Guidelines for Consumer Protection7  े सम्ब्धीत राष्ट्रिरु े उपभोक्ताको िक वित 
संरक्षण गेिका तेजम्त पा ेा गेुिपेे मापि्डको व्यिस्निा गरेको छ। सो Guidelines मा 
उपभोक्ता ाई  जक्षत गरी commercial activities िरु संञ्चा े गिाि अपेाउे ु पेे 
principles िरु उल् ेख गररएको छ। जसमध्ये education and awareness raising पते एक 
िो। सो अेसुार business should as appropriate develop programmes and mechanism to 

assist consumers to develop knowledge and skills necessary to understand risk, 

including financial risk to take informed decision and to access to competent and 

professional advice and assistance, preferably from an independent third party, when 

needed भेी उल् ेख भएको पररप्रके्ष्यमा ेेपा  पते United Nation को पक्ष राष्ट्र भएको े 
सो Guidelines  े तोकेको Standard ेेपा मा पते मागििशिक िुे े िेजख्छ। ेेपा  
इ्टरेेशे  जल तेक पते commercial activities गेि संञ्चा े भएको संस्निा िेजखँिा यस्नता 
जल तेक ाई पते उक्त UN Guidelines को पररपा ेा गराउेे िावयत्ि ेेपा  सरकारमा 
अ्ततेिवित रिेपते स्नियं जल तेक े त्यस ाई आत्मसाि गेुि पेे ेै िु् छ। Medical 

negligence मा informed consent  सम्ब्धी मित्िपूणि तसद्धा्त अ्तगित  सेिा प्रिाि गेे 

                                                 
7 ह ननुहोस्United Nations Guidelines for Consumer Protection (as expanded in 1999),

https://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_en.pdf 
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संस्निा े उपभोक्ता ाई आफू े के- कस्नतो सेिा प्रिाे गरररिेको छु  र यो उपचारको 
सेिाबाट जजउ ज्याेमा पेि सलेे सम्भावित असरिरु यस्नतो यस्नतो िुे  सलछ भेी बताउे ु
पेे उेीिरुको अतेिायि िावयत्ि िु् छ। अझ प्रस्नततु मदु्ामा पीतडत वकरण बस्नेेत े 
िैिेजशक रोजगारीको  ातग वििेश जाेको तेजम्त स्निास्नथ्य जाँच गरररिेको अिस्निामा 
जल तेक अझ बढी संिेिेशी  भई स्निास्नथ्य जाँच गेुिका सािै पतछ िािा पाेीमा पररितिे  
भएमा िुे  सलेे रोगिरुको बारेमा पते जाेकारी दिे ु पेे डालटर तिा जल तेकको 
अतेिायि िावयत्ि तभत्र ेै पििछ। विशेर्ज्ञको रायमा पते िािापाेीमा पररितिे  आएमा रोग 
 ाग्े सलछ भेी राय दिएको िेजखंिा जचवकत्सक े पवि े चेकजाँच गिाि ेै सम्भावित 
जोजखम (probable risk) को बारेमा िािा िुँिािुँिै उपभोक्ता ाई ेबताउे ेु जचवकत्सक े 
आफ्ेो िावयत्ि उपयकु्त तिरबाट तेिािि गरेको िेजखएे।         

42. सेिाग्रािी र जचवकत्सक बीचको सम्ब्ध समाेस्नतरको सम्ब्ध ेिुे े िुँिा  जचवकत्सकको 
आफ्ेो ज्ञाे र सीप अेसुार कुेै  ापिाििी िा िे चेक्र्याई बेगर रोगीको उपचार गेे 
िचेबद्धता (implied undertaking) गरेका िु् छे ् । उक्त मा्यता ाई ेअपेाएको िा 
उपचारमा समजुचत सतकि ता ेअपेाएको िा उपचार पद्धततको स्निीकायि माेकिरुको 
उल् ंिे गरेको िा रोगको ग त तेिाे गरेको िा ग त उपचार अपेाएको र सो 
कारण े सेिाग्रािी ाई िाेी ेोलसाेी िुे  गएमा जचवकत्सकीय  ापिाििी (medical 

negligence) माते्छ । कुेै मदु्ामा जचवकत्सकीय  ापिाििी गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐेको 
बजखि ाप कायि गररयो िा गररएे भन्न ेस्िभिमा तबरामीको स्निास्नथ्य परीक्षण र उपचार गेे 
िावयत्ि स्निीकार गररयो िा गररएे भन्न ेकुरा मित्िपूणि िु् छ ।  

43. भारतीय सिोच्च अिा तबाट Jacob Mathew Vs. State of Punjab8 भएको मदु्ामा  ापिाििी 
िुे ाको  ातग "The essential components of negligence as recognized are three: "duty", 

breach" and "resulting damage", that is to say:- (1) the existence of a duty to take care, 

which is owned by the defendant to the complaintant:, (2) the failure to attain that 

standard of care, prescribed by the law, thereby committing a breach of such duty: and 

(3) damage, which is both causally connected with such breach and recognized by the 

law, has been suffered by the complainant. If the claimant satisfies the court on the 

evidence that these three ingredients are made out, the defendant should be held liable 

in negligence" भ् े े उल् ेख गरेको पाइ्छ। यसरी जचवकत्सकीय  ापिाििी िुे ाको  ातग 
                                                 
8  ह ननुहोस्, Jacob Mathew vs State Of Punjab & Anr on 5 August, 2005, Supreme Court of India, 
https://indiankanoon.org/doc/871062/  

https://indiankanoon.org/doc/871062/
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कुेै पते सािधाेी पररपा े ेगरेको कारण िाेी ेोलसाेी पगुेको िुे  ु पछि। यसैगरी 
जचवकत्सक े व्यिसावयक जजम्मेिारी परुा ेगरी ग्रािकको उपचारमा िे चेक्र्याई गरेको 
कारण े सेिाग्रािी ाई पेि गएको असरको जजम्मेिारीबाट उ्मजुक्त पाउे ेसलेे भन्ने 
तबबेचेा  R v Bateman  को मदु्ामा गरेको पाइ्छ।9 

44. सपुरएलसरे जल तेक तडल् ीबजारमा गराएको (कोड ें. R०१३०) को वकरण बस्नेेतको 
छातीको एलसरे ेरम  (normal) िेजखएको तिा उक्त ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेकको 
ल्यािको वपसाब र रगतको ररपोटिमा कुेै रोगको सम्भािेा ेभएको िेखाएको छ । िम 
रोगमा बढ्ेे इतसेोवफ को मात्रा ०.५ प्रततशत भएको िेजख्छ, जुे  सामा्य रे्ज 
(normal range) तभत्र पििछ भेी विशेर्ज्ञ डा. करिीर ेाि योगी े आफ्ेो राय दिई 
अिा त समक्षसमेत बकपत्र गरेको िेजख्छ। सामा्यतया विशेर्ज्ञ भन्ना े कुेै तबर्यमा 
जाेकार िा ज्ञाे भएको व्यजक्त ाई बजुझ्छ। तर medical negligence को तबर्य 
technical विर्य भएको े यस्नतो विर्यमा डालटरिरुको ेै राय त े ुपेे िु् छ। तर समाे 
पेशाका व्यजक्तिरु े आफ्ेै पेशाको व्यजक्तका विरुद्ध राय दिेे सम्भािेा विचारणीय िुँिा 
यस्नतो जस्निततमा विशेर्ज्ञको रायको मलु्यािे गिाि िस्नततुेष्ठ तिरबाट गेुिपेे िु् छ। यस 
पररप्रके्ष्यमा डा. करतबर ेाि योगी े िुे  सलछ रोगीको िातािरणमा पररितिे  भई िम 
(BHR/Asthma) उब्जेको िो भेी राय व्यक्त गरेको िेजख्छ, सेिा दिेे जचवकत्सक डा. बदु्ध 
बस्न्यात े पीतडत वकरण बस्नेेतको स्निास्नथ्य जाँच गिाि ेै िातािरणमा पररितिे  भएमा रोग 
 ाग्े सलछ भेी सम्भावित असरको जाेकारी रिेको अिस्निामा (knowledge) पतछ 
िुे सलेे जोजखमको बारेमा ज्ञाे र सो िेखेको अिस्निामा foreseeability को तसद्धा्त 
अेसुार आफ्ेो कतिव्य र duty of standard of care तेभाउे ुपेे तियो, तर तेज डा. बदु्ध 
बस्न्यात तिा ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक प्रा.त . े आफ्ेो जजम्मेिारी र कतिव्य (due 

diligence)  तेभाएको िेजखएे। 

45. उजल् जखत तथ्य, तसद्धा्त तिा त ुेात्मक अध्यये र काेूेी व्यिस्निा एिं सिोच्च 
अिा तबाट प्रततपादित तसद्धा्तसमेतको आधारमा प्रततिािीिरु डा. बदु्ध बस्न्यात तिा 
ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक े पीतडत वकरण बस्नेेतको स्निास्नथ्य परीक्षण गेे िममा 
िे चेक्र्याई एिं  ापिाििी गरेको े तेज िैिेजशक रोजगारको िममा वििेश गई फकि े 

                                                 
9 R v Bateman (1925) 19 Cr App R 8 (CA)  
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परेको िुँिा तेज वकरण बस्नेेत े माेतसक, आतििक र शारीररक तिा भौततक क्षतत व्यिोेुि 
परेको िेजखयो भेे पुे रािेिक प्रततिािीिरु े तत्कात े उपभोक्ता संरक्षण ऐे, 2054 को 
प्रततकू  िुे े गरी सेिा प्रिाे गरेको कारण े ेै पीतडत े क्षतत व्यिोेुि परेको समेत िेजखँिा 
प्रततिािीिरुको पुे रािेिे जजवकरसँग सिमत िुे  सवकएे। 

46. अत: प्रततिािीिरु डा. बदु्ध बस्न्यात तिा ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक े उपभोक्ताको वित 
विरुद्धको कायि गरेको िेजखंिा प्रततिािी डा. बदु्ध बस्न्यातबाट रु.3,00,000।- तिा 
अको प्रततिािी ेेपा  इ्टरेेशे  जल तेक प्रा.त .बाट पीतडत वकरण बस्नेेत ाई 
रु.3,00,000।- भराउेे गरी जजल् ा क्षततपूतति सतमतत काममाडौं बाट भएको तेणिय ाई 
सिर गेे गरी पुे रािेिे अिा त पाटेबाट तमतत 2069।10।25 मा भएको फैस ा 
तम ेकै िेजखंिा सिर िुे े मिछि। प्रततिािीको पुे रािेिे जजवकर पगु्े सलिैे। प्रस्नततु 
मदु्ाको िायरीको  गत कट्टा गरी तमतस  तेयमाेसुार अतभ ेख शाखामा बझुाइदिेू। 

 

 

                        ्यायाधीश 

उक्त रायमा सिमत छु। 

 

 

्यायाधीश 
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