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मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्क बर्ेर्ो म्याड्रिड
प्रोटोर्ल, १९८९
( Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks, 1989)
(सं क्षिप्त ष्ट्रटपोट)
१. परर्चय
१. ट्रेडमार्क ( Trademark) तथा सड्रभस
क मार्क (Service Mark) र्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकसँग सम्बक्षन्धत
म्याड्रिड सम्झौता (Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks) सर्् १८९१, एष्ट्रप्रल १४ मा (यसपड्रि "म्याड्रिड सम्झौता" भड्रर्एर्ो) सम्पन्न भएर्ो
ड्रथयो । म्याड्रिड सम्झौता सर्् १९००, सर्् १९११, सर्् १९२५, सर्् १९३४, सर््
१९५७ र् सर्् १९६७ गर्ी ष्ट्रवड्रभन्न समयमा पुर्र्ावलोर्र् (revise) गरर्एर्ो ड्रथयो भर्े सर््
१९७९ मा यसर्ो सं शोधर् गरर्एर्ो ड्रथयो । ष्ट्रवड्रभन्न र्ार्णले म्याड्रिड सम्झौता प्रभावर्ार्ी
र्भएर्ोले मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्क बर्ेर्ो म्याड्रिड सम्झौतासँग
सम्बक्षन्धत प्रोटोर्ललाई सर्् १९८९ मा सम्पन्न (यसपड्रि "प्रोटोर्ल" भड्रर्एर्ो) गरर्एर्ो
ड्रथयो । म्याड्रिड सम्झौतामा र्ाज्यहरु मात्र पिर्ाज्य हुर् सक्र्े व्यवस्था भएपड्रर् प्रोटोर्लमा
अन्तर्ाकष्ट्रिय सं स्था (Intergovernmental Organization-IGO) हरु समेत पि बन्न सक्र्े
व्यवस्था ि । म्याड्रिड सम्झौता बमोक्षिम ट्रेडमार्क तथा सड्रभस
क मार्कर्ो दताक प्रणालीलाई
अझै लक्षचलो र् सम्झौतार्ो पिर्ाज्य र्भएर्ा र्ाज्य तथा अन्तर्ाकष्ट्रिय सं स्थार्ो र्ाष्ट्रिय
र्ार्ूर्सँग प्रणालीलाई थप अर्ुर्ूल (compatible) बर्ाउर्े मुख्य उद्देश्यले प्रोटोर्लर्ो
परर्र्ल्पर्ा गरर्एर्ो ड्रथयो । यस प्रोटोर्ललाई सर्् २००६ र् २००७ गरर् दुईपटर्
सम्म सं शोधर् गरर्एर्ो ि । २९ ड्रडसेम्वर् २०२० र्ो आंर्डा अर्ुसार् ५५ र्ाज्यहरु
सम्झौतार्ो पि िर्् भर्े १०७ र्ाज्य तथा अन्तर्ाकष्ट्रिय सं स्था (Intergovernmental
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Organization-IGO) प्रोटोर्लर्ो पि र्हे र्ा िर््।1 यी दुवै सक्षन्धले ट्रेडमार्क (Mark) र्ो
दताक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्े र्ो हुर्ाले ष्ट्रयर्लाई सामूष्ट्रहर् रुपमा म्याड्रिड प्रणाली (Madrid
System) भड्रर्न्ि र् यी सक्षन्धर्ा पिर्ाज्य सक्षम्मड्रलत समूहले सम्झौतार्ो धार्ा १.१

र्

प्रोटोर्लर्ो धार्ा १ बमोक्षिम एर् ष्ट्रवशेष सं घ- "म्याड्रिड युड्रर्यर् (Madrid Union)" गठर्
गर्े र्ा िर्् । औद्योड्रगर् सम्पक्षकर्ो सं र्िण गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था भएर्ो पेरर्स
महासक्षन्ध, १८८३ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883) र्ा
सदस्य र्ाज्यले सम्झौता वा प्रोटोर्ल मध्ये र्ुर्ै एर् वा दुवैमा पि भई म्याड्रिड प्रणालीमा
आवद्ध हुर् सक्दिर्् ।
२. ट्रेडमार्क भर्ेर्ो र्ुर्ै व्यक्षि, फमक वा र्म्पर्ीले आफूले उत्पादर् गर्न मालसामार् वा प्रदार्
गर्न सेवालाई अरुले उत्पादर् गर्े र्ो मालसामार् वा प्रदार् गर्े र्ो सेवाबाट फर्र् दे खाउर्
प्रयोग गरर्र्े शब्द, क्षचन्ह, आर्ृड्रत वा क्षचत्र हो । उत्पादर्र्ताकले उत्पादर् गर्े र्ो वस्तु वा
सेवा प्रदायर्ले प्रदार् गर्े र्ो सेवालाई सहिै प्रयोगर्ताक वा ग्राहर्ले पष्ट्रहचार् गर्क सर्ोस् र्
आफ्र्ो उत्पादर् वा सेवार्ो गुणस्तर् तथा मूल्याङ्कर्र्ा र्ार्ण बिार्मा िु ट्टै पष्ट्रहचार् र्होस्
भन्ने उद्देश्यर्ा साथ ट्रेडमार्क वा सड्रभस
क मार्क प्रयोगमा ल्याइएर्ो हुन्ि । ब्राण्डर्ेम तथा
ग्राहर्र्ो ड्रर्ष्ठा (customer loyalty) लगायत व्यवसायसँग सर्ोर्ार् र्ाखी व्यापार् वा
व्यवसायमा र्ुर्ै उत्पादर्ले गर्े र्ो लगार्ी, प्रयोग गर्े र्ो क्षशपसँग मार्कले प्रत्यि सर्ोर्ार्
र्ाख्ने

हुँदा

ट्रेडमार्क

वा

सड्रभस
क

मार्कलाई

प्रत्येर्

ु ले
मुलर्

आ-आफ्र्ो

र्ार्ूर्

बमोक्षिम औद्योगक्षर् बौद्धक्षर् सम्पत्तक्षर्ो र्ुपमा संर्र््षण दक्षइएर्ो हुर््ि। अर््तर््र्ाष्ट्र्क्षय
स्तर्मा एर् दे शबाट अर्ो दे शमा आयात हुर्े वस्तु वा सेवामा वा बहुर्ाष्ट्रिय र्म्पड्रर्हरुले

1

ु मा अफ्गाड्रर्स्तार् (प्रोटोर्ल), भार्त (प्रोटोर्ल) र् भ ुटार् (सम्झौता र् प्रोटोर्ल)
SAARC मुलर्
र्ािहरु म्याड्रिड प्रणालीमा सक्षम्मड्रलत िर्् ।
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उत्पादर् गर्े र्ा वस्तु वा प्रदार् गर्े र्ा सेवामा यस्तो मार्कर्ो ड्रर्र्ै ठू लो महत्त्व र्हे र्ो हुन्ि
। यही महत्त्वलाई मध्यर्िर् गददै  पेरर्स महासक्षन्धर्ो अधीर्मा र्ही, मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय
दताक सम्बन्धी प्रर्ृयागत र् र्ायकष्ट्रवड्रधगत ष्ट्रवषयलाई सहि गर्ुर्
क ा साथै दताकर्ो क्रममा लाग्र्े
खचकलाई न्यू र्ीर्र्ण गर्न उद्देश्यले म्याड्रिड सम्झौता तथा म्याड्रिड प्रोटोर्लर्ो परर्र्ल्पर्ा
गर्ी म्याड्रिड प्रणालीर्ो स्थापर्ा गरर्एर्ो

हो ।

३. म्याड्रिड प्रणाली ड्रभत्र र्हेर्ा दुवै सक्षन्धर्ो एर्ै ष्ट्रर्ड्रसमर्ो सं र्चर्ा तथा प्रर्ृड्रत ि । यी
सक्षन्धर्ो समार् उद्धेश्य भर्ेर्ै अन्तर्ाकष्ट्रिय स्तर्मा मार्कर्ो सं र्िणर्ो लाड्रग सर्ल तथा
ष्ट्रर्फायती दताक प्रणालीर्ो स्थापर्ा गर्ुक हो । प्रोटोर्ल सम्झौता भन्दा फर्र् र् स्वतन्त्र
अन्तर्ाकष्ट्रिय सक्षन्ध भएर्ोले सम्झौतार्ो पिर्ाज्य र्भएपड्रर् प्रोटोर्लर्ो पिर्ाज्य हुर् सष्ट्रर्र्े
व्यवस्था र्हेर्ो ि । म्याड्रिड युड्रर्यर्र्ो सर्् २०१६ मा सम्पन्न पचासौँ सभाले अक्टोबर्
११, २०१६ दे क्षख लागू हुर्े गर्ी म्याड्रिड सम्झौतार्ो धार्ा १४.१ र् १४.२ (र्) लाई
स्थगर् (ष्ट्रिि) गर्न ड्रर्णकय गर्े र्ो ड्रथयो, िसर्ार्ण र्याँ पिर्ाज्यले सम्झौतालाई मात्रै
अर्ुमोदर् गर्क वा त्यसमा सक्षम्मलर् हुर् र्सक्र्े र् सम्झौता माफकत अन्तर्ाकष्ट्रिय ड्रर्वेदर् ददर्
र्सक्र्े अवस्था सृिर्ा भएर्ो ि ।2 युड्रर्यर्ले गर्े र्ो यो ड्रर्णकय पश्चात यस प्रणालीमा
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Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol,
WIPO, Geneva, 2019, available at https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_ 455_2019.pdf,
accessed on 29th December, 2020.
The freeze of the application of Article 14(1) and (2)(a) of the Madrid Agreement has the following effects:







new Contracting Parties cannot ratify or accede to the Agreement alone but can ratify or
accede simultaneously to the Madrid Agreement and to the Protocol;
countries that are Contracting Parties to the Protocol can accede to the Agreement;
international applications can no longer be filed under the Agreement;
no operations under the Agreement will be conducted, including the presentation of
subsequent designations;
Article 9sexies(1)(b) of the Protocol will still apply in the mutual relations between
Contracting Parties bound by both the Agreement and the Protocol; and,
the Assembly can still deal with all matters concerning the implementation of the Agreement
and can revert, at any time thereafter, to its decision to freeze the application of Article
14(1) and (2)(a) of the Agreement.
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सक्षम्मलर् हुर् चाहर्े र्ाज्यले प्रोटोर्लर्ो अड्रर्वायक रुपमा पि हुर्पु र्न दे क्षखन्ि । तसथक,
र्ुर्ैपड्रर् र्ाज्यले सम्झौता तथा प्रोटोर्लमा सक्षम्मड्रलत हुँदा हुर्े फाइदा ड्रलर्र्ा लाड्रग
प्रोटोर्लमा र्ै सक्षम्मड्रलत हुर् ु पर्न हुन्ि ।
४. म्याड्रिड प्रणालीले र्ुर्ै वस्तु वा से वा (Goods or Service) सँग सम्बक्षन्धत मार्कर्ो
अन्तर्ाकष्ट्रिय दताक भइसर्ेपड्रि दताक गदाक ड्रर्वेदर्मा मार्कर्ो सुर्िा गरर्पाउँ भड्रर् उल्ले ख
गर्े र्ो अन्य सदस्य र्ाज्यहरु (designated Contracting Parties) मा त्यस्तो मार्कर्ो स्वत:
सुर्िा हुर्े व्यवस्था गदकि । यसर्ी दताक गरर्एर्ा मार्कले एर्मुष्ट रुपमा तोष्ट्रर्एर्ा र्ाज्यमा
गरर्एर्ो दताक बर्ाबर्र्ो मान्यता प्राप्त गर्न हुँदा, त्यसर्ो र्ष्ट्रवर्र्ण लगायत मार्कमा र्ुर्ै
परर्वतकर् गर्ुप
क र्े मा, एउटै ड्रर्र्ाय (International Bureau) ले र्ाख्ने मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय
र्क्षिस्टर् (International Register)
अन्तर्ाकष्ट्रिय

रुपमा

मार्कर्ो

माफकत र्ै सो र्ाम गर्क सष्ट्रर्र्े हुन्ि। यस्तो हुँदा

सुर्िा

तथा

सं र्िणर्ो

व्यवस्थापर्मा

प्रर्ृयागत

तथा

र्ायकष्ट्रवड्रधगत झन्झट हुर्े र्भई उत्पादर् तथा सेवा प्रदायर्लाई सहिता हुर्े हुन्ि।

2. प्रोटोर्लर्ो मुख्य प्रावधार्हरु
1.

म्याड्रिड सम्झौता तथा प्रोटोर्लमा सक्षम्मड्रलत र्ाज्यहरु म्याड्रिड युड्रर्यर्र्ो सदस्य
र्ाज्य र्हर्े व्यवस्था सम्झौता तथा प्रोटोर्ल दुवैले गर्े र्ा िर्् । प्रोटोर्लले
सम्झौतार्ो पिर्ाज्य र्र्हेर्ा सदस्य र्ाज्य समेत युड्रर्यर्र्ो सदस्य र्ाज्य हुर् सक्र्े
व्यवस्था गर्े र्ो ि । साथै , प्रोटोर्लमा अन्तर्ाकष्ट्रिय सं स्था समेत सदस्य र्ाज्य हुर्
सक्र्े व्यवस्था भए बमोक्षिम त्यस्ता सं स्थाले समेत "पिर्ाज्य" र्ो मान्यता प्राप्त गर्न
प्रोटोर्लर्ो धार्ा १ मा उल्ले ख गरर्एर्ो पाइन्ि ।

2.

म्याड्रिड प्रणालीमा आवद्ध र्ािर्ा र्ागरर्र्, सं घ सं स्थाले आफ्र्ो वस्तु वा सेवार्ो
हर्मा लागू हुर्े मार्क (ट्रेडमार्क वा सड्रभस
क मार्क) र्ो सुर्िार्ा लाड्रग बौष्ट्रद्धर्
4
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सम्पक्षकर्ो

लाड्रग

Organization)

ष्ट्रवश्व

बौष्ट्रद्धर्

अन्तगकतर्ो

सम्पक्षक
बौष्ट्रद्धर्

सं घ (World
सम्पक्षकर्ो

Intellectual Property

लाड्रग

अन्तर्ाकष्ट्रिय

ब्यू र्ो

(International Bureau of Intellectual Property) समि त्यस्तो मार्कलाई, मार्क दताक
गर्न सुरु र्ायाकलय भएर्ो सदस्य र्ाज्यर्ो मार्क हे र्न र्ायाकलय वा ड्रर्र्ायर्ो मध्यवती
र्ायाकलय माफकत (intermediary of the Office of the country of origin) मार्कर्ो
अन्तर्ाकष्ट्रिय दताक (international registration of mark) गर्ाउर्ु पर्न व्यवस्था ि ।
यसर्ी मार्कर्ो दताकर्ा लाड्रग अन्तर्ाकष्ट्रिय ड्रर्वेदर् (international application)
वास्तष्ट्रवर् र् प्रभावर्ार्ी औद्योड्रगर् वा व्यवसाष्ट्रयर् स्थापर्ा (real and effective
industrial or commercial establishment) भएर्ा प्रार्ृड्रतर् व्यक्षि (natural person)
वा र्ार्ूर्द्बार्ा स्थाष्ट्रपत ड्रर्र्ाय (legal entity) ले ड्रर्वेदर् ददर् सक्र्ेिर्् ।

3.

प्रोटर्लर्ो धार्ा ३bis (धार्ा ३ मा थप गरर्एर्ो दोस्रो धार्ा वा हाम्रो प्रचलर्मा ३
र्.) मा 'िेत्रगत ड्रसड्रमतता' (territorial limitation) र्ो व्यवस्था गरर्एर्ो ि । यस
अन्तगकत मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो र्ार्ण हुर्े सुर्िा र्ुर्ै पि र्ाज्यर्ो हर्मा
मार्कर्ो प्रोप्राइटर्ले ड्रर्वेदर्मा वा त्यसपश्चात, ड्रर्िले उल्ले ख गर्े र्ो इलार्ामा माग
गर्े र्ो सम्बन्धमा मात्र लागू हुर्े हुन्ि । ड्रर्वेदर्मा र्तोष्ट्रर्एर्ो तर् पड्रि
आवश्यर्ता महसुश गरर् र्ुर्ै पि र्ाज्यर्ो हर्मा समेत सुर्िार्ो माग गर्ुप
क र्न
भएमा धार्ा ३ter (धार्ा ३ मा थप गरर्एर्ो ते स्रो धार्ा) बमोक्षिम सुर्िार्ो िेत्रगत
ष्ट्रवस्तार् (territorial extension) र्ो लाड्रग ड्रर्वेदर् गर्क सष्ट्रर्र्े व्यवस्था सम्झौता र्
प्रोटोर्ल दुवैले गर्े र्ा िर्् । यस्तो ड्रर्वेदर्र्ो दताक तथा अद्यावड्रधर् िर्कलमा
प्रर्ाशर् गर्न र्ाम अन्तर्ाकष्ट्रिय व्यूर्ोले गिक । व्यू र्ोमा दताक भएर्ो ददर्दे क्षख र्ै
मार्कर्ो िेत्रगत ष्ट्रवस्तार् प्रभावर्ार्ी हुर्ेि ।
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4.

र्ुर्ै पड्रर् मार्क अन्तर्ाकष्ट्रिय दताक प्रणालीमा आवद्ध भएर्ो परर्णाम स्वरुप दताक
ु मा ड्रर्वेदर् गरर्एर्ा अन्य
गरर्एर्ा मार्कलाई सम्बक्षन्धत पि र्ािले आफ्र्ो मुलर्
र्ाष्ट्रिय मार्क सर्हर्ो र्ाष्ट्रिय व्यवहार् गर्ुप
क र्न हुन्ि । साथै, यसर्ी दताक गरर्एर्ा
अन्तर्ाकष्ट्रिय मार्कले पेरर्स महासक्षन्ध बमोक्षिम प्रदार् गरर्र्े प्राथड्रमर्ता वा ग्राह्यतार्ो
अड्रधर्ार्

(right of priority) र्ो

समेत उपभोग गर्क पाउर्े व्यवस्था प्रोटर्लर्ो

धार्ा ४ मा व्यवस्था गरर्एर्ो ि ।

5.

प्रोटर्लर्ो धार्ा ४bis (धार्ा ४ मा थप भएर्ो दोस्रो धार्ा) ले मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय
दताकले र्ाष्ट्रिय स्तर्मा गरर्एर्ो दताकलाई प्रड्रतस्थापर् गर्न व्यवस्था गर्े र्ो ि।

6.

व्यू र्ोबाट गरर्एर्ो मार्कर्ो दताक तथा सुर्िार्ो ष्ट्रवस्तार् सं ग सम्बक्षन्धत सूचर्ार्ो
सम्बन्धमा र्ुर्ै पि र्ाज्यले आफ्र्ो र्ाज्यड्रभत्र त्यस्तो मार्कलाई 'सुर्िा ददर् र्सष्ट्रर्र्े'
भर्ी भन्न सक्र्े अड्रधर्ार् समेत पि र्ाज्यलाई प्रदार् गरर्एर्ो हुन्ि । तर्,
प्रोटर्लर्ो धार्ा ५ बमोक्षिम ड्रर्वेदर्लाई अस्वीर्ृत गर्क सष्ट्रर्र्े त्यस्तो अड्रधर्ार्र्ो
आधार्, पेरर्स महासक्षन्धले व्यवस्था गर्े बमोक्षिम र्ै हुर् ु पर्नि र् पि र्ाज्यले आफ्र्ो
र्ाष्ट्रिय र्ार्ूर्लाई आधार् मार्ेर् त्यस्तो ड्रर्वेदर्लाई आंक्षशर् रुपमा अस्वीर्ृत गर्क
सक्र्े िै र्र्् ।

7.

प्रोटोर्लर्ो धार्ा ६ बमोक्षिम प्रोटोर्ल बमोक्षिम गरर्एर्ो मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय
दताकर्ो अवड्रध १० वषक सम्म र्ायम र्हर्े गर्ी समयावड्रध तोष्ट्रर्एर्ो ि । तर्,
ु ार्ी गर्ी दताक र्वीर्र्ण गर्क सष्ट्रर्र्े व्यवस्था र्हे र्ो ि । यसर्ी
ड्रर्क्षश्चत शुल्र् भि
गरर्एर्ो दताकर्ो र्वीर्र्ण प्रोटोर्लर्ो धार्ा ७ बमोक्षिम थप १० वषकर्ो लाड्रग
र्ायम र्हन्ि ।
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8.

मार्कर्ो दताकर्ो लाड्रग लाग्र्े शुल्र्र्ो सम्बन्धमा प्रोटोर्लमा

basic, supplementary

र् complementary fee गर्ी तीर् प्रर्ार्र्ो शुल्र्र्ो व्यवस्था गरर्एर्ो ि । साथै ,
दताक तथा र्वीर्र्णर्ो क्रममा सं र्लर् गरर्एर्ो र्र्म, खचक तथा शुल्र् र्दट्ट
गर्े पश्चात पि र्ाज्यहरु बीच ष्ट्रवभािर् गरर्र्े प्रावधार् र्हेर्ो ि ।

9.

प्रोटोर्लमा पेरर्स महासक्षन्धर्ा पिर्ाज्यले पि हुर् पाउर्े व्यवस्था ि । यसर्ो
अड्रतरर्ि अन्तर्ाकष्ट्रिय सं स्था (intergovernmental organization) ले समेत प्रोटोर्लर्ो
पि बन्न पाउर्े हुन्ि । प्रोटोर्ललाई हस्तािर्र्ो लाड्रग ड्रडसेम्बर् ३१, १९८९
सम्म खुला गरर्एर्ो ड्रथयो । प्रोटोर्लमा हस्तािर् गर्े र्ा र्ाज्य वा सं स्थाले
अर्ुमोदर्, स्वीर्ृड्रत वा समकथर्र्ो ड्रलखत अड्रभले ख दाक्षखला गर्ुप
क र्न हुन्ि । हस्तािर्
र्गर्े र्ो अवस्थामा सक्षम्मलर्र्ो ड्रलखत अड्रभलेख दाक्षखला गर्ुप
क र्न हुन्ि । धार्ा
१४.४ (ख) बमोक्षिम सम्झौतार्ो अर्ुमोदर्, स्वीर्ृड्रत, समकथर्र्ो वा सक्षम्मलर्र्ो
ड्रलखत अड्रभलेख WIPO र्ो महाड्रर्दन शर्ले सूक्षचत गर्े र्ो ड्रतर् मष्ट्रहर्ा पड्रि सम्झौता
ु र्ो हर्मा प्रार्म्भ हुर्ेि ।
सम्बक्षन्धत मुलर्

3.

म्याड्रिड प्रोटोर्लर्ो पि हुँदा हुर्े फाइदा
म्याड्रिड प्रोटोर्लर्ो मुख्य उद्धेश्य भर्ेर्ो मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकलाई सहि बर्ाउर्ु हो ।
अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो ड्रर्वेदर्मा मार्कर्ो सुर्िा खोक्षिएर्ो अन्य र्ाज्य तोष्ट्रर्एपड्रि, त्यसर्ी दताक
गरर्एर्ो मार्कर्ो सुर्िाथक इच्िाइएर्ो र्ाज्यमा अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ै आधार्मा प्रोटोर्ल
बमोक्षिम सुर्िा हुन्ि । यसर्ी, मालसामार् तथा सेवार्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो एर्ल
ु मा सुर्िा गर्क सम्भव हुन्ि ।
प्रर्ृयाबाट र्ै ष्ट्रवड्रभन्न मुलर्
प्रोटोर्ल माफकत एउटै भाषामा, एउटै शुल्र्मा, एउटै मुद्रामा गरर्एर्ो एउटा अन्तर्ाकष्ट्रिय दताक
ु मा मार्कर्ो सुर्िा गर्क सम्भव हुन्ि । प्रर्ृयागत सर्लतार्ो साथसाथै
माफकत ष्ट्रवड्रभन्न मुलर्
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प्रोटोर्ल माफकत दताक गदाक आड्रथर्
क
रुपमा समेत मार्क धर्ी (प्रोपाइटर् वा होल्डर्) लाई
फाइदा हुर्े हुन्ि । यसर्ो अड्रतरर्ि मार्क धर्ीले हर्े र् पि र्ाज्यर्ो सहमड्रतर्ो प्रतीिा
गर्ी बस्र् आवश्यर् र्हँदैर् । पिर्ाज्यर्ो र्ायाकलयले स्वीर्ायक समयावड्रध ड्रभत्र मार्क धर्ीले
गर्े र्ो सुर्िार्ो ड्रर्वेदर्लाई अस्वीर्ार् गर्े र्ो िार्र्ार्ी र्गर्ाएमा, त्यस्तो मार्कले सम्बक्षन्धत
र्ाज्यमा स्वत: सुर्िा पाउँि । साथै , दताक गरर्सर्ेर्ो मार्कमा वा मार्कसँग सम्बक्षन्धत
ष्ट्रववर्णमा र्ुर्ै परर्वतकर् गर्ुक पर्े मा एउटै प्रणाली माफकत एर्ै प्रर्ृया अवलम्बर् गर्ी ष्ट्रववर्ण
अद्यावड्रधर् गर्क सष्ट्रर्न्ि । यसर्ो अड्रतरर्ि, प्रोटोर्लर्ो पि हुँदा अर्ुभड्रू त गर्क सष्ट्रर्र्े खास
गर्ी दे हायर्ो फाइदा ड्रलर् सष्ट्रर्र्े हुन्ि M
१. र्ेपालमा उत्पाददत वस्तु तथा प्रदार् गरर्र्े सेवार्ो ष्ट्रवदे शी बिार्मा पष्ट्रहचार् स्थाष्ट्रपत
गर्ाउर् मार्कले सहयोग गर्ुर्
क ा साथै र्ेपाली वस्तु तथा सेवार्ो ड्रर्याकत वृष्ट्रद्ध गर्क
सहयोग हुर्े,
२. ष्ट्रवदे शी व्यापार्ी तथा व्यवसायीहरुलाई र्ेपालमा व्यापार् तथा सेवा सञ्चालर् गदाक
आफ्र्ो मार्कर्ो

सुर्िार्ो अर्ुभड्रू त हुर्े हुँदा ष्ट्रवदे शी व्यापार् तथा वैदेक्षशर् लगार्ीर्ो

अड्रभवृष्ट्रद्ध हुर् सक्र्े,
ु
३. उकर्ी ड्रिमेर्ी मुलर्
चीर्मा र्हे र्ा िापार्ी, अमेरर्र्ी, युर्ोपेली सं घर्ा सदस्यर्ो
लगार्ीमा सं चालर्मा र्हेर्ा ष्ट्रवदे शी र्म्पर्ीहरु सस्तो श्रम बिार् खोज्दै एड्रसयार्ो
ु हरु खासगर्ी भार्त, बंगलादे श, थाइल्याण्ड, म्यार्मार् तथा र्म्बोड्रडयामा
अन्य मुलर्
स्थार्ान्तर्ण हुर्े तयार्ीमा र्हे र्ो अवस्थामा र्ेपालर्ो श्रम बिार् तुलर्ात्मर् रुपमा
सस्तो भएर्ोले त्यस्ता र्ेही र्म्पर्ीहरु र्ेपालमा पड्रर् स्थार्ान्तर्ण हुर्े सम्भावर्ा
भएर्ोले र्ेपालले प्रस्तुत म्याड्रिड प्रोटोर्लर्ो पि हुर् उपयुि र्ै हुर्े दे क्षखन्ि ।
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४. र्ाष्ट्रिय स्तर्मा मार्क दताक गर्न र्ायाकलयलाई समेत म्याड्रिड प्रणालीमा आवद्ध भएपश्चात
व्यू र्ोले र्ै अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो लाड्रग पर्े र्ो ड्रर्वेदर्र्ो िाँचबुझ गर्नहँद
ु ा, सार्भूत िाँच
गर्ुप
क र्न आवश्यर्ता र्हँदैर् र् र्ायाकलयलाई व्यू र्ोमा िम्मा भएर्ो शुल्र् बापतर्ो
ड्रर्क्षश्चत र्र्म समेत हस्तान्तर्ण हुर्े हुदा यसबाट र्ेपालले लाभ ड्रलर्सक्र्े हुन्ि ।

4.

प्रस्तुत प्रोटोर्लर्ो पि भएपड्रि हुर्सक्र्े िोक्षखम
प्रोटोर्लर्ो धार्ा ४.१(र्) बमोक्षिम मार्कर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय दताकर्ो लाड्रग गरर्एर्ो ड्रर्वेदर्मा
मार्कर्ो प्रोप्राइटर्द्वार्ा तोष्ट्रर्एर्ो र्ाज्यर्ो मार्क हे र्न र्ायाकलयले ड्रर्वेदर्र्ो इन्र्ार्ीर्ो सूचर्ा
(notification of refusal) व्यू र्ोमा समयमा र्ै िार्र्ार्ी र्गर्ाएर्ो खण्डमा त्यस्तो मार्कर्ो
ु मा स्वत: सुर्िा भएर्ो माड्रर्र्े हुँदा सम्बक्षन्धत मुलर्
ु र्ो र्ायाकलयले ड्रर्वेदर्
त्यस्तो मुलर्
ु मा दताक र्हुर् ु पर्न र्ार्ण लगायतर्ा ष्ट्रववर्ण सष्ट्रहतर्ो
उपर् िाँच तथा आफ्र्ो मुलर्
िार्र्ार्ी व्यू र्ोमा उक्षचत समय ड्रभत्र र्ै गर्ाउर्ुपर्न हुन्ि । धार्ा ५.१ बमोक्षिम र्ाष्ट्रिय
र्ार्ूर्र्ो आधार्मा मात्रै त्यस्तो ड्रर्वेदर्र्ो इन्र्ार्ी गर्क र्सष्ट्रर्र्े व्यवस्था ि ।
साथै, प्रोटोर्ल बमोक्षिम दताक गरर्एर्ो अन्तर्ाकष्ट्रिय मार्कले पेरर्स महासक्षन्ध बमोक्षिम प्रदार्
गरर्र्े प्राथड्रमर्ता वा ग्राह्यतार्ो अड्रधर्ार्

(right of priority) र्ो समेत उपभोग गर्क पाउर्े

व्यवस्था भएर्ो हुँदा र्ाष्ट्रिय मार्कर्ो सन्दभकमा समेत अन्तर्ाकष्ट्रिय मार्कले प्राथड्रमर्ता पाई
पष्ट्रहले र्ो ड्रमड्रतमा दताक गरर्र्े हुन्ि । यस सम्बन्धमा दताक र्गर्ीएर्ा र्ाष्ट्रिय स्तर्र्ा
मार्कलाई िोक्षखम र्हर्े दे क्षखन्ि ।

5.

र्ेपालर्ो र्ार्ूर्ी व्यवस्था
र्ेपालमा मार्क सम्बन्धी ष्ट्रवषयलाई ड्रर्यमर् तथा सं र्िण गर्कर्ा लाड्रग पेटेन्ट, ड्रडिाइर् र्
ट्रेडमार्क ऐर्, २०२२ प्रचलर्मा र्हे र्ो ि । सवकसाधार्ण िर्तार्ो सुष्ट्रवधा तथा आड्रथर्
क
ष्ट्रहतर्ो ड्रर्ड्रमक पेटेण्ट, ड्रडिायर् र् ट्रेडमार्कर्ो सम्बन्धमा समयोक्षचत र्ार्ूर्ी व्यवस्था गर्न
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उद्धेश्यर्ा साथ लागू गरर्एर्ो सो ऐर्ले ट्रेडमार्क र् सड्रभस
क मार्कर्ो रुपमा मार्कर्ो वड्रगर्
क र्ण
गर्े र्ो िै र् ।

ऐर्ले दफा १८र्. बमोक्षिम "ट्रेडमार्कर्ो प्रयोिर्र्ो लाड्रग वस्तु र् सेवार्ो

वगीर्र्ण" र्ो व्यवस्था गरर् ट्रेडमार्क र् सड्रभस
क मार्कलाई ट्रेडमार्कर्ै रुपमा व्याख्या गरर्
ऐर्बमोक्षिमर्ो सुर्िा प्रदार् गर्े र्ो ि ।
सो ऐर् बमोक्षिम उद्योग ष्ट्रवभागमा ट्रेडमार्कलाई दताक गर्ाई र्सै ले आफ्र्ो व्यापार् वा
र्ार्ोबार्र्ो ट्रेडमार्कमा हर् प्राप्त गर्क सक्र्े व्यवस्था गर्े र्ो ि । यसर्ी दताक गरर्एर्ो
ट्रेडमार्कर्ो र्क्कल वा अर्ाड्रधर्ृत प्रयोग गर्क र्हुर्े प्रावधार् ऐर्ले र्ाखेर्ो ि । साथै ,
ट्रेडमार्क दताक गर्ाउर्र्ा ड्रर्ड्रमक अपर्ाउर्ु पर्न प्रर्ृयालाई ऐर्र्ो दफा १७ र् १८ मा
व्यवस्था गरर्एर्ो ि । दताकर्ो लाड्रग पर्े र्ा ड्रर्वेदर्लाई ष्ट्रवभागले िाँच गर्ी ट्रेडमार्कलाई
दताक गरर् प्रमाणपत्र ददइर्े प्रावधार् ि। तर्, ष्ट्रवड्रभन्न अवस्थामा ड्रर्वेदर् अस्वीर्ृत समेत हुर्
सक्र्े व्यवस्थालाई ऐर्मा समावेश गरर्एर्ो ि । सोही व्यवस्था बमोक्षिम दताक गरर्एर्ो
ट्रेडमार्कर्ो दताक बदर् समेत हुर् सक्र्ेि ।
ट्रेडमार्कर्ो अवड्रध दताक भएर्ो ड्रमड्रतले सात वषकर्ो लाड्रग तोष्ट्रर्एर्ो ि भर्े प्रत्येर् सात–
सात वषकर्ो पटर् र्ायम गर्ी िड्रत पटर् पड्रर् र्वीर्र्ण गर्ाउर् सष्ट्रर्र्े व्यवस्था दफा
२३ख. मा र्हे र्ो ि ।
दफा २१ख. बमोक्षिम ष्ट्रवदे शमा दताक गरर्एर्ो ट्रेडमार्कर्ो हर् र्ायम हुर् र्ेपालमा त्यस्तो
ट्रेडमार्कर्ो दताक हुर् ु पर्न हुन्ि । यसर्ी र्ेपालमा दताक भएपड्रि मात्रै र्ुर्ै ष्ट्रवदे शी
ट्रेडमार्कर्ो र्ेपाल ड्रभत्र हर् र्ायम भई ट्रेडमार्कर्ो अर्ाड्रधर्ृत प्रयोग वा र्क्कल गरर्एर्ो
खण्डमा ऐर् बमोक्षिम र्सूर् र्ायमा गर्ी सिायर्ो व्यवस्था हुर् सक्र्े हुन्ि । तर्,
ष्ट्रवदे शमा दताक भएर्ो ट्रेडमार्क दताकर्ो लाड्रग ष्ट्रवभागमा ड्रर्वेदर् ददएमा िाँचबुझ ड्रबर्ा र्ै
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ट्रेडमार्कर्ो दताक हुर्े र् पेरर्स महासक्षन्ध अर्ुसार् ग्राह्यता ड्रमड्रतर्ो सहुड्रलयत प्रदार् गरर्र्े
व्यवस्था दफा २१ग. मा र्हेर्ो ि ।
र्सैले आफ्र्ो र्ाममा र्हे र्ो ट्रेडमार्क अरु र्सै र्ो र्ाममा हर् हस्तान्तण गर्क वा प्रयोग
गर्क पाउर्े गर्ी अर्ुमड्रत प्रदार् गर्क सक्र्े व्यवस्था दफा २१घ. मा गरर्एर्ो ि । उि
दफामा त्यसर्ी हर् हस्तान्तर्ण वा प्रयोगर्ो अर्ुमड्रत ददर् चाहे मा दुवै पिले ष्ट्रवभाग समि
ु ड्रर्वेदर् पेश गर्ुप
सं यि
क र्न

भन्ने व्यवस्था ि ।

साथै, औद्योड्रगर् सम्पक्षकर्ो सं र्िण गर्न सम्बन्धमा सम्पन्न भएर्ो पेरर्स महासक्षन्ध, १८८३
मा र्ेपाल माचक २२, २००१ मा सक्षम्मड्रलत भएर्ो ड्रथयो भर्े सो महासक्षन्ध र्ेपालर्ो हमा
िुर् २२, २०११ दे क्षख प्रार्म्भ भएर्ो ि । यस सन्दभकमा महासक्षन्धर्ो प्रावधार् समेत
र्ेपाललाई बाध्यात्मर् हुर्े हुन्ि ।

6.

आयोगर्ो ड्रसफारर्स
र्ेपाल र्ार्ूर् आयोग ऐर्, २०६३ र्ो दफा १० र्ो खण्ड (च) बमोक्षिम र्ेपाल र्ार्ूर्
आयोगले र्ेपाल सर्र्ार्लाई दे हाय बमोक्षिम हुर् ड्रसफारर्स गर्े र्ो ि:
ु म्याड्रिड युड्रर्यर्र्ा सम्झौता वा
(1) सार्क िेत्र लगायत ष्ट्रवश्वर्ा प्रमुख लगार्ीर्ताक मुलर्
प्रोटोर्लर्ो पि भइसर्ेर्ो अवस्थामा र्ेपालले पड्रर् यस युड्रर्यर्मा सहभाड्रगता
िर्ाउँदा ष्ट्रवदे शी लगार्ीर्ताकहरुलाई र्ाम्रो सन्दे श िार्े र् र्ेपालमा उत्पाददत मौड्रलर्
प्रर्ृड्रतर्ा वस्तु तथा सेवार्ो ष्ट्रवदे शी बिार्मा सुर्िा गर्क सहि हुर्े भई र्ेपालर्ो
ड्रर्याकत प्रवद्धकर्मा प्रोत्साहर् हुर्े हुर्ाले प्रोटोर्लमा र्ेपाल पि हुर् वान्िर्ीय भएर्ो,

(2) प्रर्र्ण (१) बमोक्षिम प्रस्तुत प्रोटोर्लमा सक्षम्मलर् हुर् र्ेपाल सर्र्ार्बाट र्ीड्रतगत
ड्रर्णकय भएमा,

र्ेपाल सक्षन्ध ऐर्, २०४७ र्ो दफा ४ र्ो उपदफा (२) बमोक्षिम

प्रड्रतड्रर्ड्रध सभाबाट त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारर्त गर्ी ष्ट्रवश्व बौष्ट्रद्धर् सम्पक्षक सं घ
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(World Intellectual Property Organization) र्ो महाड्रर्दन शर् समि सक्षम्मलर्र्ो
ु
ड्रलखत (instrument of accession) िेर्ेभा क्षस्थत संयि
र्ाि सं घर्ा लाड्रग र्ेपालर्ो
स्थायी ड्रर्योग माफकत पेश हुर् वान्िर्ीय हुर्े,

(3) प्रर्र्ण (२) बमोक्षिम र्ेपाल म्याड्रिड प्रोटोर्लमा सक्षम्मलर् हुर्े भएमा प्रोटोर्ल तथा
बौष्ट्रद्धर् सम्पक्षक सम्बन्धी अन्य महासक्षन्ध बमोक्षिमर्ो दाष्ट्रयत्वर्ो व्यवस्थालाई
आन्तरर्र्ीर्र्ण (domestication) गर्कर्ा लाड्रग मौिुदा पेटेन्ट, ड्रडिाइर् र् ट्रेडमार्क
ऐर्, २०२२ लाई प्रड्रतस्थापर् गर्ी, पेटेन्ट, ड्रडिाइर्, सड्रभस
क तथा ट्रेडमार्क, भौगोड्रलर्
सं र्ेत लगायत अन्य त्यस्तै

प्रर्ृड्रतर्ा सम्पक्षकर्ो सं र्िणर्ा लाड्रग औधोड्रगर्

सम्पक्षकर्ो सं र्िण सम्बन्धी िु ट्टै ऐर् बर्ाउर्े ।

(4)

औद्योड्रगर् सम्पक्षक लगायत अन्य बौष्ट्रद्धर् सम्पक्षकर्ो ड्रर्यमर् तथा प्रशासर् सम्बन्धी
ु र्ो अभ्यास समेतलाई दृष्ट्रष्टगत
र्ाम र्ार्बाई बृष्ट्रद्ध भइर्हेर्ो सन्दभकमा अन्य मुलर्
गर्ी एर् ष्ट्रवक्षशष्टर्ृत ड्रर्र्ायर्ो रुपमा िु ट्टै "बौष्ट्रद्धर् सम्पक्षक प्रशासर् र्ायाकलय"
स्थापर्ा गर्क उपयुि हुर्े ।
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