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कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ 

 

   लालमोहर र प्रकाशन मममत 

संशोधन गने ऐन        २०५४।९।७ 

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५     

  प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत      २०५५।१०।७ 

२. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून  

संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

३.     लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य 

       गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।६।१४ 

   

२०५४ सालको ऐन नं. १६ 

  ................... 

कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः कानूनी राज्यको मसद्धान्त अनरुुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक 

भएकोले आमथनक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक ङ्गहतको संरक्षण गनन नसक्ने असमथन 

व्यजिका लामग आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन बान्छनीय 

भएकोले, 

 श्री ५ महारािामधराि वीरेन्र वीर ङ्गवक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्नमा संसदले 

यो ऐन बनाएकोछ । 

                                                           


 यो ऐन संवत ्२०६५ साल िेठ १५ गतेदेजि लागू भएको । 


  
गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिङ्गकएको । 
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१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः- (१) यस ऐनको नाम “कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४” रहेको 

 छ। 

  (२) यो ऐनको दफा १ तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ र अन्य दफाहरु नपेाल सरकारले 

 नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेरमा तोङ्गकददएको मममतदेजि प्रारम्भ 

 हनुेछन।्   

२. पररभार्ााः- ङ्गवर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “कानूनी सहायता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम असमथन व्यजिलाई ददइने कानूनी 

राय सल्लाह समिन ुपछन र सो शब्दले ्यस्तो असमथन व्यजिको तफन बाट अड्डा 

अदालतहरुमा गररने बहस पैरवी, लेिापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा 

गररने अन्य सेवा समेतलाई िनाउनेछ । 

 (क१) “असमथन व्यजि” भन्नाले तोङ्गकएको वाङ्गर्नक आय भन्दा कम आय भएको व्यजि 

वा लैङ्गिक ङ्गहंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीमतत व्यजि सम्िन ुपछन। 

(ि) “केन्रीय समममत” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गदठत केन्रीय कानूनी सहायता 

समममत सम्िन ुपछन। 

(ग) “जिल्ला समममत” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गदठत जिल्ला कानूनी सहायता समममत 

सम्िन ुपछन। 

(घ) “अदालत” भन्नाले कानूनी सहायता प्राप्त गने व्यजि पक्ष रही कानूनी कारबाही 

चमलरहेको अड्डा अदालत सम्िन ु पछन र सो शब्दले मदु्दा हेने वा कानूनी 

कारबाही गने अमधकारी वा कायानलयलाई समेत िनाउनेछ। 

                                                           


  ऐन लागू भएको मममत तथा जिल्लाहरु पछाती राजिएको छ। 


  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप। 
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(ङ) “तोङ्गकएको” वा “तोङ्गकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 

तोङ्गकएको वा तोङ्गकए बमोजिम सम्िन ुपछन। 

३. कानूनी सहायता प्राप्त गने व्यजिाः- (१) असमथन व्यजिले यस ऐन बमोजिम कानूनी 

 सहायता प्राप्त गनन सक्नेछ। 

  (२) कुनै व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको मनणनय 

 गने अमधकार सम्बजन्धत समममतलाई हनुेछ। 

  (३) सम्बजन्धत समममतले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने ङ्गवर्यमा मनणनय गदान 

 अरुलाई अनावश्यक रुपमा दाुःि ददने र आधारहीन मदु्दा गने प्रवजृिलाई प्रो्साहन नहोस ्भने्न 

 तफन  समेत ङ्गवचार गनुन पनेछ। 

४. कानूनी सहायता बापतको िचन सोधभनान गनुनपनेाः- (१) कुनै व्यजिले कानूनी सहायता प्राप्त 

 गरेको कारणबाट कुनै सम्पजि वा आमथनक लाभ प्राप्त गरेमा ्यस्तो व्यजिले कानूनी सहायता 

 प्राप्त गरे वापत तोङ्गकए बमोजिम सम्बजन्धत समममतले गरेको िचन समममतलाई सोधभनान गनुन 

 पनेछ। 

  तर ्यस्तो व्यजिबाट कानूनी सहायता वापतको िचन सोधभनान मलंदा सो व्यजिलाई 

 मकान पने देजिएमा सम्बजन्धत समममतले ्यसरी आफूले गरेको िचन आंजशक वा पूणन रुपमा 

 नमलने गरी छूट ददन सक्नेछ। 

  (२) अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्बजन्धत समममतले कुनै व्यजिलाई कानूनी 

 सहायता उपलब्ध गराउँदा गरेको िचन ्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गने व्यजिबाट असूल 

                                                           
    लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 

संशोमधत। 
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 उपर गरी मलन पाउने गरी आदेश ददन सक्नेछ र ्यस्तो आदेश प्रचमलत कानून बमोजिम 

 कायानन्वयन गररनेछ। 

५. कानून व्यवसायीहरुको सूची र पाररश्रममकाः- (१) असथनम व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध 

गराउनको लामग सम्बजन्धत समममतले नेपाल बार एशोमसएशनका सदस्यहरु मध्येबाट छुट्टा छुटै्ट 

ङ्गवर्य वा प्रकृमतका मदु्दा हेननका लामग छुट्टा छुटै्ट कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गनेछ। 

  तर, 

(१) कुनै जिल्लामा नपेाल बार एशोमसएशनको इकाई नभएकोमा नेपाल बार 

एशोमसएशनका सदस्य नरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई समेत कानूनी 

सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गनन 

सक्नेछ। 

(२) कानून व्यवसायीको सूची तयार गदान कुनै जिल्लामा सम्बजन्धत ङ्गवर्य 

वा प्रकृमतका मदु्दा हेने कानून व्यवसायी उपलब्ध नभएमा सम्बजन्धत 

समममतले अको जिल्लाका कानून व्यवसायीलाई समेत सो कानून 

व्यवसायीको सहममत मलई कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गनन 

सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा परेका कानून व्यवसायीहरुले यस ऐन 

 बमोजिम असमथन व्यजिलाई कानूनी सहायता प्रदान गनन पाउने छन।् 

  (३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा कुनै कानून व्यवसायीको नाम समावेश गने 

 वा ्यस्तो सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाउने अमधकार सम्बजन्धत समममतलाई 

 हनुेछ। 
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  तर ्यसरी सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाइएकोमा जचि नबझु्न े

 सम्बजन्धत कानून व्यवसायीले तोङ्गकए बमोजिम उिरु गनन सक्नेछ। 

  (४) कानूनी सहायता प्रदान गने कानून व्यवसायीलाई सम्बजन्धत समममतले तोङ्गकए 

 बमोजिम पाररश्रममक उपलब्ध गराउनेछ। 

६. केन्रीय कानूनी सहायता समममतको गठन तथा काम, कतनव्य र अमधकाराः- (१) असमथन 

व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन केन्रीय 

कानूनी सहयता समममतको गठन हनुेछ र सो समममतमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

(क) कानून तथा न्याय मन्री     – अध्यक्ष 

(ि) अध्यक्ष, नेपाल कानून व्यवसायी पररर्द्   – सदस्य 

 (ि१) सजचव, कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय  – सदस्य 

 (ि२) सजचव, मङ्गहला, बालबामलका तथा समािकल्याण  

 मन्रालय      – सदस्य 

(ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोमसएशन    – सदस्य 

(घ) केन्रीय समममतबाट मनोनीत कानूनङ्गवद् एकिना – सदस्य 

(ङ) नेपाल बार एशोमसएशनको सजचव      – सदस्य–सजचव 

(२) उपदफा (१) को िण्त (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावमध तीन वर्नको 

हनुेछ । 

(३) केन्रीय समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः– 

(क) कानूनी सहायता सम्बन्धी नीमत एवं कायनक्रम मनधानरण गने, 

                                                           

   लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप। 
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(ि) जिल्ला समममतहरुको काम कारबाहीहरुको रेिदेि र मनयन्रण गने 

तथा ्यस्ता समममतहरुलाई आवश्यकता अनसुार मनदेशन ददन,े 

(ग) कानूनी सहायता सम्बन्धी कायनको लामग जिल्ला समममतलाई अनदुान 

ददने, 

(घ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लामग आवश्यक रकमको व्यवस्था 

गने, 

(ङ) सवोच्च अदालतमा असमथन व्यजिको तफन बाट कानूनी सहायता प्रदान 

गनन कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गने, 

(च) िनसाधारणलाई कानून र कानूनी सहायता सम्बन्धमा िानकारी गराउन 

ङ्गवमभन्न ङ्गवर्यका पररचया्मक पसु्तक, पजुस्तका, ङ्गववरण आददको प्रकाशन 

तथा ङ्गवतरण गने र सो कामको लामग अनसुन्धान गने, गराउने, 

(छ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लामग आवश्यकता अनसुार ङ्गवमभन्न 

उपसमममतहरु गठन गने तथा ्यस्ता उपसमममतहरुको काम, कतनव्य र 

अमधकार तोक्ने, 

(ि) 
=................. 

(ि) केन्रीय समममतलाई आवश्यक पने कमनचारीहरु मनयजुि गने, 

(ञ) आफूलाई प्राप्त भएको अमधकार मध्ये आवश्यकता अनसुार केही 

अमधकार यस ऐन बमोजिम गदठत कुनै उपसमममत वा केन्रीय समममतका 

कुनै कमनचारीलाई प्र्यायोजित गने, 

                                                           


  

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा जिङ्गकएको । 
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(ट) यस ऐनको उदे्दश्य पूमतनका लामग तोङ्गकए बमोजिमको अन्य काम गने, 

गराउने । 

(४) केन्रीय समममतको बैठक सम्बन्धी कायनङ्गवमध तोङ्गकए बमोजिम हनुेछ। 

७. जिल्ला कानूनी सहायता समममतको गठन तथा काम, कतनव्य र अमधकाराः- (१) जिल्ला 

 स्तरमा असमथन व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन तथा असमथन व्यजिलाई 

 कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गने काम समेतको 

 लामग प्र्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहेको जिल्ला कानूनी सहायता समममत 

 गठन हनुेछाः– 

  (क) उच्च अदालत रहेको जिल्लामा पनुरावेदन 

   सरकारी वकील कायानलयका सहन्यायामधविा वा  

   सो नभएको जिल्लाहरुमा जिल्ला न्यायामधविा   – अध्यक्ष 

 (क१) सम्बजन्धत जिल्लाको मङ्गहला तथा बालबामलका  

   कायानलयका मङ्गहला ङ्गवकास अमधकृत     –सदस्य 

  (ि) जिल्लाजस्थत बार एशोमसएशनका इकाईहरुमध्ये  

   मामथल्लो इकाईको अध्यक्ष     – सदस्य 

    तर काठमाण्तौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार 

    एशोमसएशनको अध्यक्ष सदस्य हनुेछ । 

  (ग) जिल्लाका कानून व्यवसायीहरुमध्ये जिल्ला  

   समममतबाट मनोनीत दईु िना कानून व्यवसायी   – सदस्य 

                                                           
    लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 

थप। 
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  (घ) जिल्लाजस्थत बार एशोमसएशनका इकाईहरुमध्ये  

   मामथल्लो इकाईको सजचव     – सदस्य–सजचव 

    तर काठमाण्तौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोमसएशनको सजचव  

   सदस्य सजचव हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) को िण्त (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावमध तीन  वर्नको 

 हनुेछ । 

  (३) जिल्ला समममतको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायनङ्गवमध 

 तोङ्गकए बमोजिम हनुेछ । 

८. कानूनी सहायता कोर्ाः- (१) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लामग एक कोर् रहनेछ र 

 सो कोर्मा देहायका रकमहरु रहनेछना्ः– 

(क) नेपाल सरकारबाट अनदुान स्वरुप प्राप्त रकम। 

(ि) कुनै व्यजि, संघ वा संस्थाबाट अनदुान, चन्दा, सहयोग स्वरुप प्राप्त 

रकम। 

(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोर्को संचालन तोङ्गकए बमोजिम हनुेछ। 

९. लेिा र लेिा परीक्षण :- (१) केन्रीय समममत र जिल्ला समममतले आफ्नो आय व्ययको 
 लेिा प्रचमलत कानून बमोजिमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ। 

  (२) केन्रीय समममत र जिल्ला समममतको आय व्ययको लेिा परीक्षण महालेिा  
 परीक्षकको ङ्गवभागबाट हनुेछ। 

१०. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) केन्रीय समममत र जिल्ला समममतमा आवश्यक संख्यामा 
 कमनचारीहरु मनयिु गनन सङ्गकनेछ। 
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  (१क) केन्रीय समममतले कानूनमा कम्तीमा स्नातक भएको व्यजिलाई कायानलय 

 सजचवको पदमा मनयिु गनन सक्नेछ।्यसरी मनयिु नभएसम्मको अवमधको लामग केन्रीय 

 समममतको अनरुोधमा नेपाल सरकारले रािपरांङ्गकत कमनचारीलाई कायानलय सजचवको पदमा 

 िटाउन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन जिल्ला समममतले 

 कमनचारीहरु मनयजुि गनुन अजघ केन्रीय समममतको स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोजिम मनयिु कमनचारीहरुको पाररश्रममक, सेवाका शतन तथा 

 सङु्गवधा सम्बन्धी व्यवस्था केन्रीय समममतले तोङ्गकददए बमोजिम हनुेछ। 

११. नक्कल सानन ददन ुपने :- कानूनी सहायता सम्बन्धी काममा संलग्न सम्बजन्धत कानून व्यवसायी 

 तथा कमनचारीलाई अदालतले प्रचमलत कानून बमोजिम कागिको नक्कल सादान मलने दस्तरु 

 नमलई सो कागिको नक्कल सानन ददन ुपनेछ। 

१२. मनयम बनाउन े अमधकार :- (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन केन्रीय समममतले 

 आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएका मनयमहरु नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय 

 मन्रालयबाट स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा प्रकाशन भएपमछ लागू हनुेछन।् 

                                                           


  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा थप। 

 रष्टव्य :-  

१. ऐनको दफाहरु लागू भएको मममत तथा जिल्लाहरु : 

१. मममत २०५५।१।२१ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा उि ऐनको दफा ६ र १२ मममत 
२०५५।१।२६ देजि प्रारम्भ हनुे गरी तोङ्गकएको । 

२. मममत २०५५।७।२३ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा प्रारम्भ हनु बाँकी सबै दफाहरु देहायका 
जिल्लाहरुमा मममत २०५५।७।२३ गते देजि प्रारम्भ हनुे गरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) सनुसरी (२) बारा (३) दोलिा (४) पाल्पा र (५) बा  ँके । 

३. मममत २०५६।११।७ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बँ ँ की 
सबै दफाहरु मममत २०५६।११।७ गते देजि प्रारम्भ हनुे गरी तोङ्गकएकोाः– 
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 (१) सलानही (२) धाददि र (३) गलु्मी । 

४. मममत २०५७।१२।२० गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बा  ँकी 
सबै दफाहरु मममत २०५८।१।१ गते देजि प्रारम्भ हनु ेगरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) कन्चनपरु (२) कास्की (३) मकवानपरु (४) धनरु्ा र (५) िापा । 

५. मममत २०६०।८।२२ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बा  ँकी सबै 
दफाहरु मममत २०६०।९।१ गते देजि प्रारम्भ हनु ेगरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) इलाम (२) मोर· (३) पसान (४) महोिरी (५) काभ्रपेलाञ्चोक (६) रुपन्देही (७) दाि (८) स्याििा 
(९) कैलाली (१०) तोटी । 

६. मममत २०६१।६।१ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बा  ँकी सबै 
दफाहरु मममत २०६१।६।१ गते देजि प्रारम्भ हनु ेगरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) धनकुटा (२) सप्तरी (३) मसराहा (४) रौतहट (५) मसन्धपुाल्चोक (६) तनहुँ (७) कङ्गपलवस्त ु(८) 
सिेुत (९) बददनया (१०) दाच ुनला । 

७. मममत २०६३।२।२९ गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बा  ँकी सबै 
दफाहरु मममत २०६३।४।१ गते देजि प्रारम्भ हनु ेगरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) पाँचथर (२) उदयपरु (३) मसन्धलुी (४) जचतवन (५) नवलपरासी (६) वाग्लङु (७) पवनत (८) 
अघानिाँची (९) प्यूठान (१०) ततेलधरुा । 

८. मममत २०६४।९।३० गतेको रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बा  ँकी सबै 
दफाहरु मममत २०६४।१०।१ गते देजि प्रारम्भ हनु ेगरी तोङ्गकएकोाः– 

 (१) ताप्लेििु (२) बिाि (३) नवुाकोट (४) लमििु (५) म्याग्दी (६) गोरिा (७) रामेछाप (८) िमु्ला 
(९) रोल्पा (१०) वैतती । 

९. मममत २०६६।५।२९ को नेपाल रािपरमा प्रकाजशत सूचनाद्धारा देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हनु बाँकी 
सबै दफाहरु मममत २०६६।६।१ देजि प्रारम्भ हनुे गरी तोङ्गकएकोाः 

 १. काठमाण्तौं  २. लमलतपरु  ३. भिपरु  ४. सोलिुमु्ब ु ५. भोिपरु  ६ िोटाि  ७. अछाम  ८. 
दैलेि  ९. रुकुम १०. िािरकोट  ११. ओिलढुिा  १२. संिवुासभा  १३. तेह्थमु  १४. बािरुा  १५. 
हमु्ला  १६. तोल्पा  १७. मगु ु १८. रसवुा  १९. मनाि  २०. मसु्ताि  २१. सल्यान  २२. कामलकोट 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा प्रचमलत कानूनमा ठाउँ प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सट्टा 
देहायका शब्दहरु रािी रुपान्तर गररएकोछाः— 
 (क) “सरकारी अमधविा” को सट्टा “सहन्यायामधविा” 

 (ि) “जिल्ला सरकारी अमधविा” को सट्टा “जिल्ला न्यायामधविा” 

३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः- 
 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” 

४.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- 

   “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्रालय”, “कानून, न्याय, संङ्गवधानसभा तथा संसदीय माममला 
 मन्रालय” वा “कानून, न्याय तथा संङ्गवधानसभा व्यवस्था मन्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय तथा संसदीय 
 माममला  मन्रालय” 

५.   न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- 

   “पनुरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” 
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