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प्रतितिपि अतिकार ऐन, २०५९ 

िािमोहर र प्रकाशन तमति  

                                                                २०५९।४।३० 

संशोिन गने ऐन                                           प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति 

१.    तनकासी िैठारी िथा बौपिक सम्ित्ति सम्बन्िी केही नेिाि 

      ऐन संशेिन गने ऐन, २०६३                  २०६३।८।८ 

२. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेिाि कानून 

      संशोिन गने ऐन, २०६६                      २०६६।१०।७ 

 ३.  केही नेिाि ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२                  २०७२।११।१३ 

४.  नेिािको संपििान अनकूुि बनाउन केही  नेिाि ऐनिाई  

 संशोिन गने ऐन, २०७५                   २०७५।११।१९ 

५.  मिुकुी संपहिा सम्बन्िी केही नेिाि ऐनिाई  

 संशोिन गने ऐन, २०७५                 २०७६।१।२ 

२०५९ सािको ऐन नं. ८ 

 ........... 

प्रतितिपि अतिकार सम्बन्िी व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः प्रतितिपि अतिकार सम्बन्िी कानूनी व्यिस्थािाई समयानकूुि बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

                                                           
  यो ऐन संिि ्२०६३ साि असोज ५ गिेदेत्ति िागू भएको । 

  यो ऐन संिि ्२०६५ साि जेठ १५ गिेदेत्ति िागू भएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेिाि कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिपकएको । 
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 श्री ५ महाराजातिराज ज्ञानेन्र िीर पिक्रम शाहदेिको शासनकािको िपहिो िर्नमा संसदिे 
यो ऐन बनाएको छ । 

िररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रतितिपि अतिकार ऐन, २०५९” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. िररभार्ााः पिर्य िा प्रसङ्गिे  अको अथन निागेमा यस ऐनमा,–  

(क) “रचना” भन्नािे सापहत्य, किा, ज्ञान–पिज्ञान र अन्य िेरमा मौतिक एिं 
बौपिक रुििे प्रस्ििु गररएका रचना सम्िन ु िछन र सो शब्दिे देहायका 
रचना समेििाई जनाउछाः–  

(१) पकिाब, िचान, िेि, शोििर, 

(२) नाटक, नाट्य–संगीि, मकु त्तचर र यस्िै पकतसमिे मञ्चनका िातग 
ियार गररएका रचना, 

(३) शब्द सपहि िा शब्द रपहि सांगीतिक रचना, 

(४) श्रव्य दृश्य रचना, 

(५) आपकन टेक्चरि तिजाइन,  

(६) त्तचरकिा, िेत्तन्टङ्ग, मूतिनकिा, काष्ठकिा, तिथोग्राफी र आपकन टेक्चर 
सम्बन्िी अन्य रचना, 

(७) फोटोजन्य रचना, 

(८) प्रयोगात्मक किा सम्बन्िी रचना, 
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(९) उिरण, मानत्तचर, योजना, भगूोि सम्बन्िी तर–आयातमक रचना, 
टोिोग्राफी र िैज्ञातनक िेि रचना, 

(१०) कम््यटुर प्रोग्राम । 

(ि) “रचपयिा” भन्नािे िण्ि (क) मा उत्तलित्तिि रचना ियार गने व्यत्ति सम्िन ु
िछन । 

(ग) “श्रव्यदृश्य रचना” भन्नािे ध्ितन सपहि िा ध्ितन रपहि रुिमा िदानमा 
अििोकन गनन सपकने चित्तचरमय रचना सम्िन ु  िछन । 

(घ) “फोटोजन्य रचना” भन्नािे कुनै ितन िस्िकुो िराििमा त्तचराकृति आउने गरी 
िा त्यस्िो िराििबाट त्तचराकृति िैदा गनन सपकन ेगरी रासायतनक, पिद्यिुीय 
िा अन्य कुनै प्रपितिको सहायिाबाट त्यस्िो िराििमा प्रकाश िा अन्य 
पिपकरणको अङ्कन गरी ियार गररएको रचना सम्िन ुिछन ।  

  िर कुनै श्रव्यदृश्य रचनाबाट त्तिपकएको त्तस्थर फोटोिाई भन े
फोटोजन्य रचना नमानी सम्बत्तन्िि श्रव्यदृश्य रचनाकै एक भाग मातननेछ । 

(ङ) “ध्ितन अङ्कन” भन्नािे ध्ितन र आकृतिको एकैसाथ अङ्कन गने कायन बाहेकको 
श्रिण गननको िातग जनुसकैु िररकाबाट जनुसकैु माध्यममा अङ्कन गररएको 
कुनै ितन प्रस्ितुिको ध्ितनअङ्कन गने कायन सम्िन ुिछन  । 

(च) “प्रस्ितुि” भन्नािे,– 

(१) श्रव्य दृश्य रचना बाहेक अरु प्रकारको रचनाको हकमा प्रत्यि रुिमा 
िा अन्य कुनै उिकरण िा प्रपक्रयाबाट िाचन, िादन, नतृ्य, अतभनय िा 
अन्य प्रकारिे प्रस्ििु गने कायन, 

(२) श्रव्य दृश्य रचनाको हकमा त्यस्िो रचनामा समायोत्तजि दृश्यिाई 
तसितसिाबि रुिमा देिाउँदै त्यसमा समायोत्तजि ध्ितन समेि सनुाउन े
कायन, 
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(३) ध्ितन अङ्कनको हकमा िररिार िा छरतछमेक, साथीभाई, इष्टतमरको 
भन्दा बापहर रहेर िा त्यस्िा व्यत्तिको उित्तस्थति भए ितन सािनजतनक 
रुिमा सनु्न सपकने गरी प्रस्ििु गने कायन सम्िन ुिछन ।    

(छ) “आतथनक अतिकार” भन्नािे प्रतितिपि अतिकार िनीिाई दफा ७ बमोत्तजम प्राप्त 
अतिकार सम्िन ुिछन । 

(ज) “प्रतितिपि अतिकार िनी” भन्नािे कुनै रचनाको रचपयिामा आतथनक अतिकार 
तनपहि रहेको भए त्यस्िो रचपयिा, रचपयिा बाहेक अन्य कुनै व्यत्ति िा 
संस्थामा मूि रुिमा आतथनक अतिकार तनपहि रहेको भए त्यस्िो व्यत्ति िा 
संस्था र आतथनक अतिकारको स्िातमत्ि कुनै व्यत्ति िा संस्थािाई हस्िान्िरण 
गररएको भए त्यस्िो व्यत्ति िा संस्था सम्िन ुिछन । 

(ि) “प्रसारण” भन्नािे सािनजतनक जानकारीको िातग रचनाको प्रदशनन िा सञ्चार िा 
िारपिपहन उिकरण िा भ–ूउिग्रहको माध्यमद्वारा गररने श्रव्य िा श्रव्य–दृश्य 
रचनाको प्रसारण सम्िन ुिछन । 

(ञ) “सािनजतनक सञ्चार” भन्नािे कुनै कायनक्रमको प्रस्ििुी, ध्ितन अङ्कन िथा 
प्रसारणको ध्ितन िा दृश्य िा दिैु प्रसारण स्थिको नत्तजक िा टाढा जहाँ रहेर 
ितन सनु्न िा अििोकन गनन सपकने गरी िारयिु िा िारपिपहन उिकरणबाट 
प्रसारण गररने कायन सम्िन ुिछन । 

(ट) “नैतिक अतिकार” भन्नािे रचपयिा िा तनजको हकिािा िा तनजबाट अतिकार 
प्राप्त व्यत्तििाई दफा ८ बमोत्तजम प्राप्त हनुे अतिकार सम्िन ुिछन । 

(ठ) “प्रस्िोिा” भन्नािे अतभनय, गायन, संगीि र नाचको माध्यमद्वारा सापहत्तत्यक िा 
किात्मक कायन िा िोककिा अतभव्यत्तििाई जनसमि प्रस्ििु गने 
अतभनयकिान, गायक, संगीिकार, निनक र अन्य व्यत्ति सम्िन ुिछन । 

(ि) “प्रकाशन” भन्नािे,– 
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(१) नाटक, चित्तचर िा अन्य कुनै पकतसमिे अतभतनि रचनाको हकमा सो 
रचनाको अनिुाद िा रुिान्िर गरी िा नगरी सािनजतनक रुिमा प्रदशनन 
गरेको, तबक्री गरेको िा बहािमा ददएको, र 

(२) अन्य कुनै रचनाको हकमा सो रचनाको अनिुाद िा रुिान्िर गरी िा 
नगरी सो रचना सािनजतनक रुिमा तबक्री पििरण िा उियोगमा 
लयाइएको िा तबक्री पििरण िा उियोग हनुे गरी तनकातिएको रचना 
सम्िन ु िछन र सो शब्दिे अतभनयद्वारा प्रदशनन हनु सक्ने रचनाको 
हकमा सो रचनाको रुिान्िर िा अनिुाद गरी िा नगरी सािनजतनक 
रुिमा प्रदशनन गररएको कुरा समेििाई जनाउँछ । 

(ढ) “रत्तजष्ट्रार” भन्नािे दफा ३० को उिदफा (१) बमोत्तजम िोपकएको व्यत्ति 
सम्िन ुिछन । 

(ण) “रोयलटी संकिन संस्था” भन्नािे दफा ३९ अनसुार गदठि संस्था सम्िन ुिछन 
। 

(ि) “िोपकएको ” िा “िोपकए बमोत्तजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा 
िोपकएको िा िोपकए बमोत्तजम सम्िन ुिछन ।  

िररच्छेद–२ 

प्रतितिपि अतिकारको संरिण र प्रातप्त 

३. प्रतितिपि अतिकारको संरिणाः (१) कुनै ितन रचनािाई प्रतितिपि अतिकारको संरिण प्राप्त 
हनुेछ । 

  (२) प्रस्ितुिकरण, सङ्किन िा अतभव्यत्तिको दृपष्टकोणबाट मौतिक रुिमा प्रस्ििु 
भएका अनिुाद, संयोजन, क्रमबि संयोजन, रचना िा कृतिहरुको संग्रह, यन्रको सहायिािे िा 
यन्रको सहायिा बेगर िढ्न सपकने गरी सङ्किन गररएको िथ्याङ्क िा िथ्याङ्कको आिार, 

िौपकक अतभव्यत्ति पििा अन्िगनिका उिान, िोककथा, िोकगीि िा अन्य कुनै िोक 
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अतभव्यत्तिमा आिाररि व्यतु्िन्न रचनािाई मूि रचनाको प्रतितिपि अतिकारमा प्रतिकूि असर 
नियुानउने पकतसमिे मौतिक रचना सरह नै प्रतितिपि अतिकारको संरिण प्राप्त हनुेछ । 

४. प्रतितिपि अतिकारको संरिण प्राप्त नहनुाेः  दफा ३ मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन 
कुनै पिचार, िमन, समाचार, संचािन पिति, अििारणा, तसिान्ि, अदाििको फैसिा, प्रशासतनक 
तनणनय, िोकगीि, िोककथा, उिान र सामान्य िथ्याङ्क जस्िा कुराहरुिाई  व्यि िा िणनन िा 
व्याख्या गररए िा कुनै रचनामा समािेश गररएको भए िाितन यस ऐन बमोत्तजमको संरिण 
प्राप्त हनुे  छैन । 

५. दिान अतनिायन नहनुाेः (१) यस ऐन बमोत्तजमको अतिकार प्राप्त गनन कुनै ितन रचना, ध्ितनअङ्कन, 

प्रस्ितुि िा प्रसारण दिान गराउन अतनिायन हनुे छैन ।  

(२) उिदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन कुनै रचना, ध्ितनअङ्कन, 

प्रस्ितुि  िा प्रसारण स्िेच्छािे दिान गराउन चाहेमा रत्तजष्ट्रार समि तनिेदन ददई दिान गराउन 
सपकनेछ र दिान सम्बन्िी कायनपिति िोपकए बमोत्तजम हनुेछ ।  

६. रचनाको आतथनक अतिकारको िनीाः (१) रचनाको आतथनक अतिकारको िपहिो िनी रचपयिा 
हनुेछ ।  

(२) उिदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन देहायको अिस्थामा 
रचनाको आतथनक अतिकार देहायको व्यत्ति िा संस्थािाई हनुेछाः– 

(क) संयिु रचनाका हकमा सह–रचपयिा,  

िर त्यस्िो संयिु रचना िण्ि िण्िमा पिभात्तजि रहेछ र 
अिग अिग िण्ि अिग अिग रचपयिाको पहसाबिे िपहचान हनुे 
पकतसमको रहेछ र अिग अिग पकतसमिे प्रयोग गनन सपकने रहेछ 
भने आफूिे रचना गरेको प्रत्येक िण्िको िातग सम्बत्तन्िि 
रचपयिािाई आतथनक अतिकार हनुेछ ।   
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(ि) कुनै व्यत्ति िा संस्थाको सपक्रयिा िा तनदेशनमा संयिु रचना ियार 
गररएको भए जसको सपक्रयिा िा तनदेशनमा त्यस्िो रचना ियार 
भएको हो सो ियार गराउने व्यत्ति िा संस्था,  

(ग) कसैिे िाररश्रतमक ददई कुनै रचना ियार गनन िगाएको भए त्यस्िो 
िाररश्रतमक ददने व्यत्ति िा संस्था,  

(घ) बेनामी रचनाको हकमा सो रचनाको रचपयिा यो हो भने्न प्रमात्तणि 
नहनु्जेि सो रचनाको प्रकाशक, 

            िर त्यस्िो रचनाको िास्िपिक रचपयिािे ितछ आफ्नो िररचय 
प्रस्ििु गरेको िण्िमा आफ्नो िररचय प्रस्ििु गरेको तमतिदेत्ति सो 
रचनाको आतथनक अतिकार सोही रचपयिािाई हनुेछ,। 

(ङ) करारमा अन्यथा उलिेि गररएकोमा बाहेक श्रव्य दृश्य रचनाको 
हकमा त्यस्िो रचनाको उत्िादक,  

            िर श्रव्य दृश्य रचनाका सह–रचपयिाको रचना िा िपहिा नै 
ियार गररएको रचनािाई श्रव्य दृश्य रचना तनमानण गने कायनमा 
समािेश गररएमा िा तमिाइएमा तनजहरुको आतथनक अतिकार 
तनजहरुको योगदान बमोत्तजम हनुेछ । 

७. आतथनक अतिकाराः िररच्छेद–४ को अिीनमा रही रचनाको सम्बन्िमा देहाय बमोत्तजमको कायन 
गनन िाउने अतिकार रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकारको िनीिाई मार हनुेछ:- 

(क) रचनाको िनुरुत्िादन गने, 

(ि) रचनाको अनिुाद गने, 

(ग) रचनाको िररमाजनन िा संशोिन गने,  

(घ) संयोजन िगायि रचनाको अन्य रुिान्िरण गने, 
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(ङ) रचनाको मूि र प्रतितिपि सिनसािारणको िातग तबक्री पििरण िा 
बहािमा ददने, 

(च) श्रव्य दृश्य रचना, ध्ितन अङ्कन समापिष्ट रचना, कम््यटुर कायनक्रम, 

िथ्याङ्कमा आिाररि िा ग्राफ स्िरुिमा रहेको साङ्गीतिक रचनाको 
आफूिाई प्राप्त अतिकार हस्िान्िरण गने  िा बहािमा ददने, 

(छ) रचनाको प्रतितिपि आयाि गने, 

(ज) मूि रचना िा सो रचनाको प्रतितिपिको सािनजतनक प्रदशनन गने, 

(ि) रचनाको प्रस्ितुि गने, 

(ञ) रचनाको प्रसारण गने, 

(ट) रचनाको सािनजतनक सञ्चार गने । 

८. नैतिक अतिकाराः (१) कुनै रचनामा रचपयिाको आतथनक अतिकार तनपहि रहे िा नरहेको 
जेसकैु भए िाितन  त्यस्िो रचपयिािाई देहाय बमोत्तजमको नैतिक अतिकार प्राप्त हनुेछ:– 

(क) आफ्नो रचनाका प्रतिहरुमा िा आफ्नो रचना सािनजतनक रुिमा प्रयोग 
गररएमा त्यस्िो रचनामा आफ्नो नाम उलिेि गनन िगाउने, 

(ि) आफ्नो रचनामा िास्िपिक नाम उलिेि नगरी छद्म नाम उलिेि 
गररएको भएमा त्यस्िो रचनाको सािनजतनक रुिमा प्रयोग गदान त्यस्िो 
छद्म नाम उलिेि गनन िगाउने,  

(ग) आफ्नो रचनािाई बङ्ग्याई िा पिकृि रुिमा प्रस्ििु गरी तनजिे 
आजनन गरेको सम्मान िा ख्यातििाई तगराउने जस्िा कायन रोक्ने, 

(घ) आफ्नो रचनामा आिश्यक संशोिन िा िररमाजनन गने । 

  (२) उिदफा (१) मा उत्तलित्तिि अतिकार रचपयिाको जीिनभर हस्िान्िरण हनुे छैन 
। 
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  िर रचपयिािे आफ्नो मतृ्य ुिश्चाि ्िागू हनुे गरी त्यस्िो अतिकार हस्िान्िरण गनन 
कसैिाई इच्छाएको भए त्यसरी इच्छाएको व्यत्ति िा संस्थािाई र त्यसरी इच्छाएको नभए 
नत्तजकको हकिािामा सनेछ ।  

९. प्रस्िोिाको अतिकाराः (१) प्रस्िोिािाई देहाय बमोत्तजमको कायन गनन िाउने अतिकार हनुेछाः– 

(क) आफ्नो प्रस्ितुििाई प्रसारण िा सञ्चार गरी जन समि ियुानउन,े 

(ि) आफ्नो प्रस्ितुििाई प्रस्ििु गने िौरिररका िा माध्यमको तनिानरण गने 
र िनुरुत्िादन गने, 

(ग) आफ्नो प्रस्ितुिको प्रस्ििुीकरण िा त्यसको प्रतितिपिहरु तबक्री िा 
हस्िान्िरण गरी िा स्िातमत्ि िररििनन गरी िपहिो िटक जन समि 
ियुानउन,े 

(घ) आफ्नो प्रस्ितुिको प्रतितिपि भािामा ददने, 

(ङ) तनिानररि िौरिररका िा माध्यमद्वारा उत्िाददि प्रस्ितुििाई िारयिु िा 
िार तबपहन उिकरण माफन ि सिनसािारण समि सिनसिुभ हनुे गरी 
ियुानउन,े 

(च) आफ्नो प्रस्ितुििाई िररमाजनन िा संशोिन गने । 

  (२) प्रस्िोिािे एक िटक आफ्नो प्रस्ितुििाई श्रव्यदृश्य माध्यममा समािेश गनन 
स्िीकृति ददइसकेितछ तनजिे त्यसमा िनुाः उिदफा (१) मा उत्तलित्तिि अतिकार प्रयोग गनन 
िाउने छैन । 

  (३) उिदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन प्रस्िोिािाई प्रत्यि श्रव्य 
प्रस्ितुि एिं ध्ितनअङ्कनमा समायोत्तजि प्रस्ितुिको प्रस्िोिाको रुिमा आफ्नो िपहचान कायम 
गराउने र सोको दािी गनन सक्ने अतिकार िथा आफ्नो प्रतिष्ठा िा ख्यातिको प्रतिकूि हनु े
गरी कसैिे आफ्नो प्रस्ितुििाई िोिमोि गरेको िा ित्तण्िि गरेको िा अन्य प्रकारिे अथानन्िर 
हनुे गरी पिरुि गरेकोमा त्यस्िो कायनिाई रोक्ने अतिकार हनुेछ । 
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  (४) यस दफामा िेत्तिएको कुनै कुरािे आफ्नो प्रस्ितुिबाट बढी िाभात्तन्िि हनुे िा 
बढी सपुििा प्राप्त गने िािका शिन रािी सम्िौिा गने िा त्यसमा सहमि हनुे प्रस्िोिाको 
अतिकारमा कुनै असर िारेको मातनने छैन । 

  (५) यस दफा बमोत्तजम प्रस्िोिािाई प्राप्त अतिकार ध्ितन उिकरणमा समायोजन 
भएको िर्नबाट िचास िर्नसम्म र त्यसरी समायोजन नगरेको भए त्यस्िो प्रस्ितुि भएको 
िर्नबाट िचास िर्नसम्म कायम रहनेछ । 

१०. ध्ितन अङ्कन उत्िादकको अतिकाराः (१) ध्ितन अङ्कन उत्िादकिाई देहाय बमोत्तजमको 
अतिकार हनुेछाः– 

(क) कुनै ितन िररका िा स्िरुिमा ध्ितन अङ्कनको प्रत्यि िा अप्रत्यि 
रुििे िनुरुत्िादन गने, 

(ि) ध्ितन अङ्कनको प्रतितिपि आयाि गने, 

(ग) ध्ितन अङ्कनको मूि प्रति िा प्रतितिपिको तबक्री िा स्िातमत्ि 
हस्िान्िरणका अन्य िररकाबाट त्यस्िा ध्ितन अङ्कन सिनसिुभ गराउने, 

(घ) सािनजतनक रुिमा ध्ितन अङ्कनिाई भािामा िा सािटीमा ददने, 

(ङ) िारयिु िा िारपिपहन उिकरणबाट ध्ितन अङ्कनिाई एउटै िास 
ठाउँबाट िा आफूिे चाहेको ठाउँबाट िा जनसािारणद्वारा श्रिण गनन 
सक्ने बनाउने । 

  (२) उिदफा (१) बमोत्तजमको अतिकार त्यस्िो ध्ितनअङ्कन प्रकाशन भएको िर्नबाट 
िचास िर्नसम्म कायम रहनेछ । 

११. ध्ितन अङ्कनको प्रयोग बािि मनातसब मापफकको िाररश्रतमक िाउन:े (१) व्यािाररक प्रयोजनको 
िातग प्रकाशन भएको कुनै ध्ितनअङ्कन िा त्यस्िो ध्ितनअङ्कनको िनुरुत्िाददि प्रतितिपििाई 
प्रसारण िा अन्य सञ्चारको िातग सोिै प्रयोग गरी सािनजतनक रुिमा जनसमि प्रस्ििु 
गररएको भए सो बािि मनातसब मापफकको िाररश्रतमकको रकम उत्िादकिे प्रयोगकिानबाट 
भिुानी िाउनेछ । 
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  (२) उिदफा (१) बमोत्तजमको िाररश्रतमक प्राप्त गने सम्बन्िमा प्रस्िोिा र उत्िादक 
बीच सम्िौिा भएकोमा सोही बमोत्तजम र सम्िौिा नभएको अिस्थामा उत्िादकिे प्राप्त गरेको 
आिा रकम प्रस्िोिािे िाउनेछ । 

  (३) उिदफा (१) बमोत्तजम मनातसब मापफकको िाररश्रतमक रकम िाउने अतिकार 
त्यस्िो ध्ितनअङ्कन प्रकाशन भएको िा ध्ितनअङ्कन समायोजन भएको िर्नबाट िचास िर्नसम्म 
कायम   रहनेछ । 

१२. प्रसारण संस्थाको अतिकाराः (१)  प्रसारण संस्थािाई देहायका कायन गनन िाउने अतिकार 
हनुेछाः– 

(क) आफूिे प्रसारण गरेको पिर्यिाई िनुाःप्रसारण गने, 

(ि) आफ्नो प्रसारणिाई सिनसािारण समि सिनसिुभ हनुे गरी सञ्चार गने, 

(ग) आफ्नो प्रसारणको समायोजन गने, 

(घ) आफ्नो प्रसारणको समायोजनको िनुरुत्िादन गने । 

  (२) उिदफा (१) बमोत्तजमको अतिकार त्यस्िो प्रसारण शरुु भएको िर्नबाट िचास 
िर्नसम्म कायम रहनेछ । 

१३. रचना, प्रस्िोिा, ध्ितन उत्िादक िा प्रसारण संस्थाको संरिणाः (१) देहायका रचपयिाको 
रचनािाई यस ऐन बमोत्तजमको संरिण प्राप्त हनुेछाः– 

(क) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुमा बसोबास 
गने रचपयिाबाट रत्तचि नेिाि राज्य िा सोही मिुकुमा प्रकाशन 
भएको रचना, 

(ि) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुमा बसोबार गने 
उत्िादकबाट  उत्िाददि श्रव्य–दृश्य रचना, 

                                                           
  तनकासी िैठारी िथा बौपिक सम्ित्ति सम्बन्िी केही नेिाि ऐन संशेिन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोतिि । 
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(ग) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुतभर गररएको 
भिनको आपकन टेक्चरि तिजायन िा भिन िा अन्य कुनै संरचनामा 
प्रयोग गररएको अन्य कुनै प्रकारको किात्मक रचना, 

(घ) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकु बाहेक अन्य 
मिुकुमा बसोबास भएको रचपयिाबाट नेिाि राज्यमा प्रकात्तशि रचना 
िा त्यस्िो मिुकुको उत्िादकबाट नेिाि राज्यमा उत्िाददि श्रव्य 
दृष्य रचना ।  

(२) देहायका प्रस्िोिािाई यस ऐन बमोत्तजमको प्रस्िोिा सम्बन्िी अतिकार प्राप्त 
हनुेछाः– 

(क) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािारा संगठनको सदस्य मिुकुको प्रस्िोिा, 

(ि) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुमा प्रस्ििु 
गररएको कुनै प्रस्ितुि िा यस ऐन बमोत्तजम संरिण प्राप्त ध्ितन 
अङ्कनमा प्रयिु भएको प्रस्ितुि िा ध्ितन अङ्कनमा समापिष्ट नगरेको 
भए ितन प्रसारणमा समापिष्ट प्रस्ितुिको प्रस्िोिा । 

(३) देहायका ध्ितन अङ्कन उत्िादकिाई यस ऐन बमोत्तजमको ध्ितन अङ्कनको 
उत्िादक सम्बन्िी अतिकार प्राप्त हनुेछाः– 

(क) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुका व्यत्तिबाट 
उत्िाददि ध्ितन अङ्कन, 

(ि) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुमा प्रकाशन 
भएको ध्ितन अङ्कन, 

(४) देहायका प्रसारण संस्थािाई यस ऐन बमोत्तजमको प्रसारण संस्था सम्बन्िी 
अतिकार प्राप्त हनुेछाः– 

(क) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािारा संगठनको सदस्य मिुकुमा कायानिय 
रहेको प्रसारण संस्थाबाट प्रसाररि प्रसारण, 
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(ि) नेिाि राज्य िा पिश्व व्यािार संगठनको सदस्य मिुकुमा अित्तस्थि 
प्रसारण केन्रबाट प्रसाररि प्रसारण । 

िररच्छेद–३ 

प्रतितिपि अतिकार संरिणको अिति 

१४. प्रतितिपि अतिकार संरिणको अितिाः  (१) यस ऐन बमोत्तजम रचपयिािाई प्राप्त आतथनक र 
नैतिक अतिकार रचपयिाको जीिनभर र तनजको मतृ्य ुभएकोमा मतृ्य ुभएको िर्नबाट िचास 
िर्नसम्म संरत्तिि हनुेछ ।  

(२) संयिु रुिमा ियार गररएको रचनाको आतथनक र नैतिक अतिकारको हकमा 
रचपयिाहरुमध्ये सबैभन्दा ितछ मतृ्य ु हनुे रचपयिाको मतृ्य ु भएको िर्नबाट िचास िर्नसम्म 
संरत्तिि हनुेछ ।  

(३) दफा ६ को उिदफा (२) को िण्ि (ि) र (ग) बमोत्तजम ियार गररएको 
रचनाको आतथनक र नैतिक अतिकार त्यस्िो रचना प्रथम िटक प्रकाशन भएको िा प्रथम 
िटक जनसािारण समि लयाइएको तमति मध्ये जनु िपहिे आउँछ सो तमतिबाट िचास 
िर्नसम्म संरत्तिि हनुेछ ।  

(४) बेनामी िा छद्म नामबाट प्रकात्तशि रचनाको आतथनक िथा नैतिक अतिकार 
त्यस्िो रचना प्रथम िटक प्रकाशन भएको िा जनसािारण समि लयाइएको तमति मध्ये जनु 
िपहिे आउँछ सो तमतिबाट िचास िर्नसम्म संरत्तिि हनुेछ ।  

िर उत्तलित्तिि समयतभर रचपयिाको नाम प्रकाशनमा आएमा अिस्था हेरी उिदफा 
(१) िा (५) मा उत्तलित्तिि संरिण प्राप्त हनुेछ ।  

(५) व्यिहाररक किा सम्बन्िी रचना र फोटोजन्य रचनाको आतथनक िथा नैतिक 
अतिकार त्यस्िो रचना ियार भएको िर्नबाट िच्चीस िर्नसम्म संरत्तिि हनुेछ ।  

१५. रचपयिाको मतृ्यिुतछ प्रकात्तशि रचनाको संरिण अितिाः  दफा १४ मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको 
भए िाितन कुनै रचनाको रचपयिा एउटै भए तनजको र दईु िा दईु भन्दा बढी रचपयिा भए 
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िी मध्ये कुनै एकको मतृ्य ु भएितछ प्रकात्तशि रचनाको हकमा सो रचना प्रकाशन भएको 
िर्नबाट िचास िर्नसम्म संरत्तिि हनुेछ ।  

िररच्छेद–४ 

अनमुति पिना प्रतितिपि अतिकार प्राप्त सामग्री प्रयोग गनन िाइन ेअिस्था 

१६. व्यत्तिगि प्रयोजनको िातग िनुरुत्िादन गनन िाइन:े (१) दफा ७ को िण्ि (क) मा जनुसकैु 
कुरा िेत्तिएको भए िाितन व्यत्तिगि प्रयोजनको िातग कुनै ितन प्रकात्तशि रचनाको केही 
भाग  िनुरुत्िादन गनन रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको अनमुति आिश्यक िने छैन ।  

(२) उिदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन भिनको रुिमा ियार 
गररएको आपकन टेक्चरि तिजाइन र अन्य तनमानण सम्बन्िी तिजाइनको िनुरुत्िादन िा कुनै 
िसु्िकको ठूिो पहस्साको िनुरुत्िादन िा सांगीतिक रचनािाई नोटेशनको रुिमा िनुरुत्िादन 
िा िाटाबेसको सम्िूणन िा उलिेिनीय पहस्सा तित्तजटि रानान्सतमसनको प्रपक्रयाद्वारा िनुरुत्िादन 
गदान रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको आतथनक अतिकारमा प्रतिकूि असर िने गरी 
िनुरुत्िादन गनन िाइने छैन ।  

१७. उिरण गनन िाइनाेः दफा ७ को िण्ि (क) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन प्रकात्तशि 
रचनाको केही अंश सत्कायनको िातग रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको आतथनक 
अतिकारमा प्रतिकूि असर निने गरी तनजको अनमुति पिना नै उिरण गनन िाइने छ । 
त्यसरी उिरण गदान सोको स्रोि र त्यस्िो रचनाका रचपयिाको नाम उलिेि भए सो समेि 
उलिेि गनुन िनेछ ।  

१८. िठनिाठनको िातग िनुरुत्िादन गनन िाइनाेः (१) दफा ७ को िण्ि (क) मा जनुसकैु कुरा 
िेत्तिएको भए िाितन रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको अनमुति पिना िठनिाठनको 
िातग रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको आतथनक अतिकारमा प्रतिकूि असर नियुानउन े
गरी देहायको कायन गनन िाइनेछाः– 

(क)   उिरण, िेिन िा श्रव्य दृश्यको सहायिाद्वारा कुनै प्रकात्तशि रचनाको 
छोटो भाग िनुरुत्िादन गनन, 
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(ि) किामा प्रस्ििु हनुे शैत्तिक पक्रयाकिािको प्रयोजनको िातग रचनाको 
केही अंश  िनुरुत्िादन, प्रसारण र प्रदशनन गनन ।  

  (२) उिदफा (१) बमोत्तजम िनुरुत्िादन गररएको सबै प्रतिहरुमा स्रोि र रचपयिाको 
नाम उलिेि गनुन िनेछ ।  

१९. िसु्िकािय िथा अतभिेिाियिे िनुरुत्िादन गनन िाइनाेः दफा ७ को िण्ि (क) मा जनुसकैु 
कुरा िेत्तिएको भए िाितन प्रत्यि िा अप्रत्यि रुििे आतथनक िाभ नतिई शोि िा अध्ययन 
गने व्यत्तिको अनरुोिमा आफूसँग रहेका रचना उििब्ि गराउने सािनजतनक िसु्िकािय िा 
अतभिेिाियिे आफूसँग रहेका कुनै ितन रचना हराए िा नष्ट भए िा िरुानो भएमा िा 
त्यस्िो रचना प्राप्त गनन नसपकने भएमा त्यस्िो रचनाको रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार 
िनीको अनमुति पिना त्यस्िो रचनाको एकप्रति िनुरुत्िादन गनन िाइनेछ ।  

२०. सिनसािारणिाई जानकारी गराउन े उद्दशे्यिे िनुरुत्िादन, प्रसारण र अन्य पकतसमको सञ्चार  
गनन िाइनाेः (१) दफा ७ को िण्ि (क), (ि)  र (ञ) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए 
िाितन रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको अनमुति तबना कुनै रचनाको स्रोि र 
रचपयिाको नाम उलिेि गरी देहायका काम गनन िाइनेछाः– 

(क) कुनै समाचारिर िा िरितरकामा छापिएको िेि, राजनैतिक िा 
िातमनक शीर्नकको िेि िा यस्िै प्रकृतिको प्रसारणिाई कुनै समाचार 
िर िा िरितरकामा छा्न िा सिनसािारणिाई प्रसारण गनन िा अन्य 
पकतसमको प्रसारण गनन,  

          िर रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको आतथनक अतिकारमा 
प्रतिकूि असर ियुानउन िाइने छैन ।  

(ि) कुनै िाजा घटनाका सम्बन्िमा सिनसािारणिाई जानकारी गराउने 
उदे्दश्यिे िनुरुत्िादन गनन, प्रसारण िा अन्य पकतसमको सञ्चार गनन िा 
कुनै घटनािाई िपुष्ट गनन, 

(ग) िाजा सूचना प्रिाह गने उदे्दश्यिे सिनसािारण समि प्रस्ििु गररएका 
िा अदाििी कारिाहीका सम्बन्िमा गररएको िहस कुनै समाचारिर 
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िा तनयतमि रुिमा प्रकाशि हनुे ितरकाको केही अंश िनुरुत्िादन 
गनन, प्रसारण गनन िा अन्य सािनजतनक सञ्चार गनन । 

(२) उिदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन रचपयिािे नै िनुरुत्िादन, 

प्रसारण र अन्य पकतसमको सञ्चार गनन निाइने भनी उलिेि गरेको रहेछ भने त्यस्िो 
अिस्थामा िनुरुत्िादन, प्रसारण र अन्य पकतसमको सञ्चार गनन िाइनेछैन । 

२१. कम््यटुर प्रोग्रामको िनुरुत्िादन गनन िाइन:े दफा ७ को िण्ि (क) र  (ग) मा जनुसकैु 
िेत्तिएको भए िाितन जनु उदे्दश्यका िातग कम््यटुर प्रोग्राम प्राप्त गररएको हो सो उदे्दश्य प्राप्त 
गनन नसकेको अिस्थामा िा अतभिेि राख्न ेउदे्दश्यिे िा िैि रुििे प्राप्त गररएको कम््यटुर 
प्रोग्राम हराए िा नष्ट भए िा प्रयोग गनन नसपकने भएमा रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार 
िनीको अनमुति तबना नै एक प्रति कम््यटुर प्रोग्राम िनुरुत्िादन गनन िाइनेछ ।  

२२. व्यत्तिगि प्रयोजनको िातग िैठारी गनन िाइनाेः दफा ७ को िण्ि (छ) मा जनुसकैु कुरा 
िेत्तिएको भए िाितन रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको इजाजि तबना व्यत्तिगि 
प्रयोजनको िातग कुनै रचनाको एकप्रति िैठारी गनन िाइनेछ । 

२३. सािनजतनक प्रदशनन गनन िाउनाेः दफा ७ को िण्ि (ज) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भए िाितन 
कुनै व्यत्तििे कुनै रचना िा रचनाको प्रतितिपिको सािनजतनक प्रदशनन गनन चाहेमा रचपयिा िा 
प्रतितिपि अतिकार िनीको अनमुति पिना त्यस्िो रचना िा रचनाको प्रतितिपिको सािनजतनक 
प्रदशनन गनन िाउनेछ ।   

िर त्यस्िो प्रदशनन चित्तचर, स्िाइि, टेतितभजन िा िदान िा अन्य पकतसमको यन्रको 
सहायिा तबना नै गररएको हनु ुिनेछ ।  

िररच्छेद–५ 

प्रतितिपि अतिकारको हस्िान्िरण 

२४. प्रतितिपि अतिकारको हस्िान्िरणाः (१) प्रतितिपि अतिकार िनीिे आिूmिाई प्राप्त आतथनक 
अतिकारमध्ये सबै िा केही अतिकार तित्तिि रुिमा सम्िौिा गरी अरुिाई हस्िान्िरण गनन 
िा कुनै शिन िोकी िा निोकी प्रयोग गनन अनमुति ददन सक्नेछ । 
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  (२) नैतिक अतिकार प्राप्त व्यत्तििे आफ्नो मतृ्यिुतछ िागू हनुे गरी तनजिाई प्राप्त 
नैतिक अतिकारको संरिणको िातग रचनामा आफ्नो नाम नहटाउने शिन सपहि तित्तिि 
रुिमा सम्िौिा गरी कसैिाई हस्िान्िरण गनन सक्नेछ । 

  (३) यस दफा बमोत्तजम प्रतितिपि अतिकार िनीबाट अतिकार हस्िान्िरण गरी तिने 
व्यत्तििे त्यसरी हस्िान्िरण गरी तिएको अतिकार बाहेक अन्य कुनै काम कारिाही गनन 
िाउने छैन । 

िररच्छेद–६ 

संरत्तिि अतिकारको उलिङ्घन र दण्ि सजाय 

२५. संरत्तिि अतिकारको उलिङ्घन भएको मातननाेः (१) कसैिे देहाय बमोत्तजमको कायन गरेमा यस 
ऐन बमोत्तजम संरत्तिि अतिकार उलिङ्घन गरेको मातननेछ:- 

(क) रचपयिा िा प्रतितिपि अतिकार िनीको अनमुति प्राप्त नगरी िा 
अनमुति प्राप्त गरेको भए िाितन सम्िौिा  िा अनमुतििरमा उलिेि 
भएको शिनको उलिङ्घन गरी आतथनक िाभ उठाई िा नउठाई 
व्यािाररक िा अन्य कुनै उदे्दश्यिे आफ्नो हक निु् ने रचना िा 
ध्ितनअङ्कनको प्रतितिपिहरु उत्िादन गरी तबक्री पििरण िा सािनजतनक 
सञ्चार गरेमा िा भािामा ददएमा, 

(ि) अकानको रचनािे आत्तजनि गरेको प्रतिष्ठाको फाइदा उठाउने तनयििे 
त्यस्िो रचनाको अनकुरण गरी पिज्ञािन िा प्रचार प्रसार गरेमा, 

(ग) अकानको रचनाको स्िरुि िा भार्ाको माध्यम िररििनन गरी आतथनक 
िाभ उठाउने उदे्दश्यिे अकै पिर्य िा प्रकृतिको रचना तनमानण गरेमा, 

(घ) पिज्ञािन िा अन्य कुनै माध्यमबाट दशनक िा श्रोिा िा िाठकिाई 
अकै रचना हो भने्न भान िाने तनयििे प्रत्यि िा अप्रत्यि रुििे कुनै 
कुरा तनमानण िा ियार गरी फाइदा उठाउने प्रयत्न गरेमा । 
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(ङ) अनतिकृि िनुरुत्िादन गनन हिोत्सापहि गनन गररएको व्यिस्थािाई 
असफि गराउने ध्येय रािी ियार गररएको उिकरण िा माध्यमको 
आयाि, उत्िादन िा भािामा ददने कायन गरेमा, 

(च) सांकेतिक भार्ामा गो्य रुिमा (इत्तन्क्र्ट गरी) प्रसारण गररएको 
कायनक्रमिाई अनतिकृि रुिमा हेनन मद्दि गने उिकरण तबक्री गने 
उदे्दश्यिे उत्िादन िा आयाि गने कायन गरेमा, 

(छ) िण्ि (ङ) र (च) मा उलिेि भए बाहेक प्रतितिपि अतिकार 
उलिङ्घन गने उदे्दश्यिे मार ियार गररएको यात्तन्रक उिकरण 
आयाि, तबक्री, पििरण िथा प्रयोग गरेमा । 

  (२) कसैिे उिदफा (१) उलिङ्घन गरी कुनै रचना िा ध्ितनअङ्कन प्रकाशन गरेको 
कुरा थाहा िाउँदा िाउँदै िा पिश्वास गने ियानप्त कारण हुँदा हुँदै त्यसरी प्रकाशन गररएका 
रचनाका प्रतिहरु एिं ध्ितनअङ्कनका प्रतिहरु तबक्री पििरण गनन िा िहािमा ददन ुहुँदैन ।  

२६. अनतिकार प्रतितिपिहरुको िैठारीमा प्रतिबन्िाः नेिाि ............ तभर ियार गररएको भए 
अनतिकार प्रकाशन ठहररने कुनै रचना िा ध्ितन अङ्कनको प्रतितिपिहरु पिदेशमा ियार गरी 
िा अन्य कुनै िररकािे प्राप्त गरी व्यिाररक प्रयोजनको िातग  नेिाि ............ तभर िैठारी 
गनन हुँदैन । 

२७. संरत्तिि अतिकारको उलिङ्घन गरेमा दण्ि सजायाः (१) कसैिे दफा २५ उलिङ्घन गरेमा 
त्यस्िो उलिङ्घन गने व्यत्तििाई कसूरको मारा अनसुार दश हजार रुिैयाँदेत्ति एक िाि 
रुिैयाँसम्म जररबाना िा छ मपहनासम्म कैद िा दबैु सजाय हनुेछ र दोस्रो िटक देत्ति िटकै 
पिच्छे बीस हजार रुिैयाँदेत्ति दईु िाि रुिैयाँसम्म जररिाना िा एक िर्नसम्म कैद िा दबैु 
सजाय हनुेछ । त्यसरी प्रकाशन िा िनुरुत्िादन गरेको िा पििरण गरेको िा िनुरुत्िादन 
गनन प्रयोग गररएका सामग्रीहरु जफि हनुेछ । 

  (२) संरत्तिि अतिकारको उलिङ्घन गने व्यत्तिबाट प्रतितिपि अतिकार प्राप्त 
व्यत्तििाई िरेको नोक्सानीको ितििूतिन समेि भराई ददन ुिनेछ । 

                                                           
  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेिाि कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिपकएको । 
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२८. अनातिकार प्रतितिपि िैठारी गरेमा सजायाः कसैिे दफा २६ उलिङ्घन गरी कुनै रचनाको 
अनातिकार प्रतितिपिहरु िैठारी गरेमा त्यस्िो प्रतितिपिहरु जफि गरी तनजिाई कसूरको 
मारा अनसुार दश हजार रुिैयाँदेत्ति एकिाि रुिैयाँसम्म जररिाना हनुेछ र प्रतितिपि 
अतिकार प्राप्त व्यत्तििाई त्यस्िो िैठारीबाट भएको नोक्सानीको ितििूतिन समेि सो िैठारी 
गने व्यत्तिबाट भराई ददन ुिनेछ ।  

२९. अन्य सजायाः कसैिे यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा िेत्तिएका अन्य कुनै कुरा 
उलिङ्घन गरेमा कसूरको मारा अनसुार िाँचहजार रुिैयाँदेत्ति िचासहजार रुिैयाँसम्म जररबाना 
हनुेछ । 

िररच्छेद¬–७ 

पिपिि 

३०. रत्तजष्ट्रार िथा तनजको काम, किनव्य र अतिकाराः (१) यस ऐन बमोत्तजम रत्तजष्ट्रारको काम गनन 
नेिाि सरकारिे निेाि राजिरमा सूचना प्रकाशन गरी कम्िीमा राजिरापङ्कि दद्विीय शे्रणीको 
अतिकृििाई रत्तजष्ट्रारको काम गने गरी िोक्नेछ ।  

  (२) यस ऐनमा अन्यर िेत्तिएदेत्ति बाहेक रत्तजष्ट्रारको काम, किनव्य र अतिकार देहाय 
बमोत्तजम हनुेछ:- 

(क) रोयलटी सङ्किन संस्थाको रेिदेि र तनयन्रण गने, 

(ि) रोयलटी सङ्किन संस्थािे तनिानरण गरेको रोयलटीमा कुनै ििको त्तचि 
नबिेुमा िोपकए बमोत्तजम उजरुी सनेु्न, 

(ग) यस ऐनको उदे्दश्य िूतिनको िातग िोपकए बमोत्तजमका अन्य कायन गने 
िा गराउने । 
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३१. रत्तजष्ट्ररको आदेश र तनणनय उिर िनुरािेदन:  रत्तजष्ट्रारिे ददएको कुनै आदेश िा तनणनय उिर 
त्तचि नबझु्ने िििे िैिीस ददनतभर रत्तजष्ट्रारको कायानिय रहेको िेरको त्तजलिा अदािि  
समि िनुरािेदन ददन सक्नेछ ।     

३२. रचना, ध्ितन अङ्कनका प्रतिहरु िा अन्य सामग्री कब्जा गनन सक्नाेः (१) कसैिे दफा २५ 
पििरीि कुनै रचना िा ध्ितनअङ्कनको प्रकाशन िा िनुरुत्िादन गरेको िा गनन िागेको शङ्का 
िागेमा यस ऐन बमोत्तजम कसूर िहपककाि गने प्रहरी कमनचारी समि उजरुी ददएमा सो 
प्रहरी कमनचारीिे त्यस्िो रचना िा ध्ितनअङ्कनको प्रतिहरु तबक्री पििरण हनु नददनको िातग 
आिश्यक व्यिस्था गनेछ र आिश्यक भएमा त्यस्िो रचना िा ध्ितनअङ्कनको प्रतिहरु 
प्रचतिि कानून बमोत्तजम िानििासी गरी कब्जामा तिन सक्नेछ ।  

(२) उिदफा (१) बमोत्तजम िानििासी गरी कब्जामा तिंदा त्यस्िो रचना िा ध्ितन 
अङ्कनका प्रतिहरु प्रकाशन िा िनुरुत्िादन गनन प्रयोग गररएको मेत्तशन िगायिका सामग्रीहरु 
समेि कब्जामा तिन सपकनेछ ।  

३३. रचना, ध्ितनअङ्कनका प्रतिहरु िा अन्य सामग्री नष्ट गनुनिनेाः दफा ३२ बमोत्तजम कब्जा गररएका 
रचना र ध्ितनअङ्कनका प्रतिहरु अदाििबाट मदु्दा पकनारा हुँदा जफि हनु ेठहररएमा त्तजलिा 
प्रशासन कायानिय र  स्थानीय िहका प्रतितनतिको रोहिरमा मचुलुका गरी नष्ट गनुनिनेछ ।  

३४. अनतिकार प्रतितिपिको िैठारी रोक्न ेसम्बन्िी भन्सार अतिकृिको अतिकाराः (१) दफा २६ 
उलिङ्घन गरी कसैिे नेिाि ........... तभर अनतिकार प्रतितिपिको सामग्री िैठारी गनन 
िागेको छ भने्न शङ्का िागेमा त्यस्िो सामग्रीको िैठारीमा रोक िगाउन प्रमाण सपहि भन्सार 
अतिकृि समि तनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) उिदफा (१) बमोत्तजम तनिेदन प्राप्त भएमा भन्सार अतिकृििे आिश्यक 
जाँचबिु गदान तनिेदकको माग मनातसि देत्तिन आएमा तनजिे िैठारी हनु िागेको सामग्रीिाई 
एक िटकमा दश कायनददन गरी बढीमा बीस कायनददनसम्म रोक िगाउन सक्नेछ । 

                                                           
  केही नेिाि ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोतिि । 
  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेिाि कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिपकएको । 
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  (३) उिदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेत्तिएको भएिाितन भन्सार अतिकृििे 
नेिाि .......... तभर अनतिकार प्रतितिपिको सामग्री िैठारी गनन िागेको थाहा िाएमा िा 
शङ्का िागेमा त्यस्िो सामग्रीिाई एक िटकमा दश कायनददन गरी बढीमा बीस कायनददनसम्म 
रोक िगाउन सक्नेछ । 

  (४) अनतिकार प्रतितिपिको िैठारी रोक्ने सम्बन्िी अन्य कायनपिति िोपकए बमोत्तजम 
हनुेछ । 

३५. मदु्दाको कारबाही र पकनारााः  (१) यस ऐन अन्िगनि सजाय हनुे मदु्दाको कारिाही र पकनारा 
गने अतिकार सम्बत्तन्िि त्तजलिा अदािििाई   हनुछे ।  

  (२) यस ऐन अन्िगनिको मदु्दाको कारबाही र पकनारा गदान संत्तिप्त कायनपिति ऐन, 

२०२८ बमोत्तजमको कायनपिति अिनाइनेछ । 

३६. रोक्का गनन आदेश ददन सक्नाेः  यस ऐन बमोत्तजम उजरुीको कारिाही र पकनारा गने 
तसितसिामा सम्बत्तन्िि ििको तनिेदन माग बमोत्तजम त्तजलिा अदािििे यस ऐन पििरीिको 
कुनै काम कारिाही ित्काि रोक्न मनातसि ठह¥याएमा सम्बत्तन्िि व्यत्ति िा तनकायिाई 
त्यस्िो काम कारिाही रोक्का गनन आदेश ददन सक्नेछ ।  

३७. निेाि सरकार िादी हनुाेः (१) दफा २७ र २८ अन्िगनि सजाय हनुे मदु्दा नेिाि सरकार 
िादी हनुेछ र सो मिुकुी फौजदारी कायनपिति संपहिा, २०७४ को अनसूुची –१ मा िरेको 
मातननेछ । 

  (२) यस ऐन अन्िगनिको मदु्दाको अनसुन्िान र िहपककाि कम्िीमा प्रहरी तनरीिकिे 
गनेछ । 

३८. हदम्यादाः यस ऐन अन्िगनिको कुनै अतिकार उलिङ्घन भएकोमा सो भएको थाहा िाएको 
तमतििे िीन मपहनातभर उजरुी ददन ुिनेछ । 

                                                           
  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेिाि कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिपकएको । 

  केही नेिाि कानूनिाई संशोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुिान्िर भई मिुकुी 
 संपहिा सम्बन्िी केही नेिाि ऐनिाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोतिि । 
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३९. रोयलटी सङ्किन संस्था सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) प्रतितिपि अतिकार सम्बन्िी रचनाको रोयलटी 
तनिानरण गने, सङ्किन  गने, सङ्कतिि रोयलटी पििरण गने प्रयोजनको िातग सामान्यिया एउटा 
पििामा एउटा रोयलटी सङ्किन संस्था िोपकए बमोत्तजम गठन गररनेछ । 

  (२) उिदफा (१) बमोत्तजम गठन गररएको रोयलटी संङ्किन संस्थािाई रत्तजष्ट्रार 
समि िोपकए बमोत्तजम दिान गराउन ुिनेछ । 

  (३) रोयलटी संकिन संस्था अपित्तच्छन्न उिरातिकारिािा स्िशातसि र संगदठि संस्था 
हनुेछ । 

  (४) रोयलटी संकिन संस्थाको सबै काम कारबाहीको तनतमि आफ्नो छुटै्ट छाि 
हनुेछ । 

  (५) रोयलटी संकिन संस्थािे व्यत्ति सरह चि, अचि सम्ित्ति प्राप्त गनन, उिभोग 
गनन, बेचतबिन गनन िा अन्य पकतसमिे व्यिस्था गनन र व्यत्ति सरह नातिस उजूर गनन एिं 
सोही नामबाट नातिस उजूर िा्न सक्नेछ । 

  (६) नेिाि सरकारिे रोयलटी संकिन संस्थािे िािन गनुनिने शिन िोक्न सक्नेछ र 
त्यस्िो शिनको िािना गनुन रोयलटी संकिन संस्थाको किनव्य हनुेछ । 

४०. निेाि सरकार र प्रदेश सरकारको प्रतितिपि अतिकार: (१) नेिाि सरकारद्वारा ियार गररएको 
रचनाको प्रतितिपि अतिकार नेिाि सरकार र प्रदेश सरकारिारा ियार गररएको रचनाको 
प्रतितिपि अतिकार प्रदेश सरकारिाई हनुेछ ।   

              (२) नेिाि सरकार िा प्रदेश सरकारिे उिदफा (१) बमोत्तजम प्राप्त अतिकार कुनै 
व्यत्ति िा संस्थािाई बहािमा ददन िा तबक्री गनन िा अन्य कुनै प्रकारिे प्रयोग गनन अनमुति 
ददन  सक्नेछ । 

४१. िर्नको गणनााः यस ऐन बमोत्तजम िर्न गणना गदान रचना प्रकाशन िा सािनजतनक सञ्चार भएको 
िा ध्ितनअङ्कन उत्िादन भएको िर्नको अन्त्यबाट शरुु हनुे पिक्रम सम्बि ्बमोत्तजमको नयाँ 
िर्नबाट गणना गररनेछ । 

                                                           
  नेिािको संपििान अनकूुि बनाउन केही नेिाि ऐनिाई संशोिन गने ऐन, २०७५ िारा संशोतिि । 
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४२. तनयम बनाउन े अतिकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन निेाि सरकारिे आिश्यक 
तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

४३. िारेजी र बचाउाः (१) प्रतितिपि अतिकार ऐन, २०२२ िारेज गररएको  छ । 

  (२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुिूिन सािनजतनक रूिमा प्रकाशन भएका रचनाको बांकी रहेको 
प्रतितिपि अतिकारको संरिण अिति यस ऐन बमोत्तजम संरिण भएको मातननेछ ।  

  (३) प्रतितिपि अतिकार ऐन, २०२२ बमोत्तजम भए गरेका काम कारिाहीहरू यसै ऐन 
बमोत्तजम भए गरेको मातनने छन ्। 

                                                           
 रष्टव्य:- (१)  केही नेिाि काननु संशोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुिान्िर भएका शब्दहरु:- 

       “श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेिाि सरकार” । 

 

 (२)  केही नेिाि कानूनिाई संशोिन, एकीकरण, समायोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुिान्िर भएका 
  शब्दहरु:- 

                  “सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९” को सट्टा “मिुकुी फौजदारी कायनपिति (संपहिा) ऐन,  

   २०७४” । 


