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राष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पत्ति नीति, २०७३ 

१. पषृ्ठभतूम 

समार्को आतथतक, सामात्तर्क िथा सााँस्कृतिक ष्ट्रवकासका लातग गररएको अनवरि प्रयत्नलाई थप बल 
पयुातउन वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अविारणा आएको हो । स्रिा र तसर्तना अतन ज्ञान, सीप र दक्षिाको माध्यमबाट 
आतथतक, सामात्तर्क, सााँस्कृतिक ष्ट्रवकासमा पगेुको अिलुनीय योगदानको कदर गदै स्रिा र समार्वीच सन्त्ितुलि 
प्रणाली ष्ट्रवकास गनत वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको आवश्यकिा महसूस भएको हो । ष्ट्रवश्वको आतथतक िथा 
सामात्तर्क ष्ट्रवकासमा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको भतूमका अिलुनीय रष्ट्रहआएको पाइन्त्छ । ष्ट्रवज्ञान–प्रष्ट्रवति, कला–साष्ट्रहत्य 
सिंस्कृति, प्राकृतिक–रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििार्न्त्य श्रोिसाँग सम्वि ष्ट्रवकासमा समेि वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारले महत्वपूणत 
योगदान परु् याएको छ ।  

नेपालमा पतन ज्ञान, सीप र दक्षिाको प्रवितन गदै उद्योग व्यवसायमैरी वािावरण तसर्तना, ष्ट्रवदेशी लगानी 
अतभबषृ्ट्रि, रोर्गारीका अवसरहरुको तसर्तना र प्रष्ट्रवति हस्िान्त्िरणको माध्यमबाट आतथतक, सामात्तर्क रुपान्त्िरण 
गनतका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवकास, सिंरक्षण र कायातन्त्वयन गनत प्रभावकारी नीतिगि, कानूनी, सिंस्थागि र 
प्रष्ट्रियागि व्यवस्था गनुत अपररहायत हुाँदै गएको छ । राष्ट्रिय ष्ट्रहि र स्रिाहरुको अतिकारलाई सिंरक्षण गदै 
ष्ट्रिपक्षीय, क्षेरीय, बहपुक्षीय र अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि सम्झौिाको पालनाको लातग वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बन्त्िी नीति 
िथा कानूनहरु अद्यावतिक गनुतपने हुाँदा नेपालले वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अविारणालाई सिंवैिातनक रुपमै अिंगीकार 
गरेको छ । यसैअनरुूप वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय प्राथतमकिामा राखी मलुकुको समग्र ष्ट्रवकास नीतिको 
अतभन्न अिंगको रुपमा यो राष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पत्ति नीति िर्ुतमा गररएको छ ।  

२. ष्ट्रवगिका प्रयास 

वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणमा राज्यको प्रतिवििास्वरूप नेपालमा ष्ट्रव.सिं. १९९३ सालमा नै पेटेण्ट, 

तडर्ायन र टे्रडमाकत  कानून प्रचलनमा आएको तथयो । सो कानूनलाई पेटेण्ट, तडर्ायन र टे्रडमाकत  ऐन, २०२२ 
ले प्रतिस्थापन गर् यो । यो ऐनले औद्योतगक सम्पत्तिको सिंरक्षण सम्बन्त्िी पेररस महासत्तन्त्ि (Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property), १८८३ को प्राविान अनकूुल औद्योतगक सम्पत्तिउपर एकातिकार 
प्राप्त गने प्रष्ट्रिया, एकातिकारको अवति र उल्लिंघनको अवस्थामा प्राप्त हनुे उपचारको समेि व्यवस्था गरेको छ 
। नेपालमा यससम्बन्त्िी कायत उद्योग मन्त्रालय अन्त्ितगि उद्योग ष्ट्रवभागबाट सम्पादन हुाँदै आएको छ । 
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प्रतितलष्ट्रप अतिकारको सिंरक्षणका लातग नेपालमा पष्ट्रहलो पटक प्रतितलष्ट्रप अतिकार ऐन, २०२२ र्ारी 
भएको तथयो । यसलाई प्रतिस्थापन गदै र्ारी भएको प्रतितलष्ट्रप अतिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतितलष्ट्रप 
अतिकार सिंरक्षणको कायत भैरहेको छ । प्रतितलष्ट्रप अतिकारको सिंरक्षण िथा प्रवितनसम्बन्त्िी कायतहरु ष्ट्रवतभन्न 
तनकायबाट हुाँदै आएकोमा सो प्रयोर्नका लातग २०६१ सालमा नेपाल प्रतितलष्ट्रप अतिकार रत्तर्िारको 
कायातलयको स्थापना भएको छ । वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणको क्षेरमा भएका अन्त्िरातष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हनु 
नेपालले सन ्१९९७ मा ष्ट्रवश्व वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंगठन (World Intellectual Property Organization – WIPO) 

को सदस्यिा प्राप्त गर् यो ।  

औद्योतगक सम्पत्ति सिंरक्षणसम्बन्त्िी पेररस महासत्तन्त्ि (Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property 1883)  को पतन नेपाल सन ्२००१ मा पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन ्२००४ मा ष्ट्रवश्व ब्यापार 
सिंगठन (World Trade Organization – WTO ) को सदस्यिा प्राप्त गरेसाँगै यसको अतभन्न अिंगको रूपमा रहेको 
व्यापार सम्बि वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकार सम्झौिा (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights – TRIPs ) को समेि पक्षराि भएको छ । त्यसैगरी, वौष्ट्रिक सम्पत्तिको महत्वपूणत ष्ट्रविाका 
रुपमा रहेको प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षणमा अन्त्िरातष्ट्रिय सहभातगिाका लातग साष्ट्रहत्तत्यक िथा कलात्मक 
शृ्रर्नाको सिंरक्षण सम्बन्त्िी वनत महासत्तन्त्ि (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works)  १८८६ को सन ् २००६ मा पक्ष बनेको छ । वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बन्त्िी अन्त्य क्षेरीय एविं 
अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि सम्झौिाको भने सदस्यिा तलईसष्ट्रकएको छैन । 

नेपालले वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणलाई महत्वका साथ अत्तघ बढाउन समयानकूुल प्रयास र आफू पक्ष 
भएको सत्तन्त्ि सम्झौिाको प्राविानहरु पालना गदै अतिकम ष्ट्रवकतसि मलुकुहरुका लातग व्यवस्था गरेको 
लचकिाको अत्यतिक उपयोग र ष्ट्रवकतसि मलुकुहरुबाट प्राप्त हनुे प्राष्ट्रवतिक िथा आतथतक सहयोगको 
पररचालन गनत सष्ट्रकने अवसर समेि रहेको हुाँदा नीतिगि र कानूनी व्यवस्थामा पररमार्तन गनुतपने भएको छ । 
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३. वितमान अवस्था 

नेपालको सिंष्ट्रविानको िारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्त्ितगि वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई मौतलक हकको 
रूपमा ब्यवस्था गररएको छ । नेपालमा हाल पेटेण्ट, तडर्ायन र टे्रडमाकत  ऐन, २०२२ र प्रतितलष्ट्रप अतिकार 
ऐन, २०५९ िथा प्रतितलष्ट्रप अतिकार तनयमावली, २०६१ िारा िमशः औद्योतगक सम्पत्ति (पेटेण्ट, तडर्ायन र 
टे्रडमाकत ) र प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षणको ब्यवस्था भैरहेको छ । औद्योतगक सम्पत्ति क्षेरमा टे्रडमाकत को दिात 
उत्साहर्नक छ भने पेटेण्ट र तडर्ायनको दिात भने न्त्यून छ । नेपाल हालसम्म त्तचन्त्ह दिातका लातग वस्ि ुर 
सेवाहरुको अन्त्िरातष्ट्रिय वगीकरण सम्वन्त्िी नीस सम्झौिा (Nice Agreement Concerning the International 

Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks,1957) को पक्ष 
नभएिापतन यस सम्झौिाले तनिातरण गरेबमोत्तर्म वस्ि ुर सेवाहरुलाई वगीकरण गरी व्यापार र सेवा त्तचन्त्हको 
दिात हुाँदै आएको छ । व्यापार र सेवा त्तचन्त्ह दिात िथा प्रशासनसम्बन्त्िी सम्पूणत कायत स्वचातलि पिति 
(Automated System) बाट हनुसकेको छैन । साथै औद्योतगक नीति, २०६७ र वात्तणज्य नीति, २०७२ मा पतन 
वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणको  व्यवस्था गने ष्ट्रवषय उल्लेख गररएको छ । 

नेपालमा बीउ तबर्न ऐन, २०४५ ले वनस्पतिको नयााँ प्रर्ातिको प्रर्नकलाई सो नयााँ र्ािको बीउ 
तबर्नको स्वातमत्वको अतिकार प्रदान गने मौतलक ष्ट्रकतसमको (Sui-generis) सिंरक्षण प्रणालीको अवलम्बन 
गरी राष्ट्रिय बीउ बीर्न सतमतिको व्यवस्था समेि गरेको छ ।  

नेपालले रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा सम्बन्त्िी महासत्तन्त्ि (Convention on Biological Diversity –CBD) , १९९१ 
मा हस्िाक्षर गरी अनमुोदन गरेको छ । यसअनरुूप आनवुािंत्तशक सम्पदामातथ पहुाँच र लाभको बााँडफााँड 
सम्बन्त्िी ब्यवस्था गनुतपने भएको छ । 

४. समस्या िथा चनुौिी 

 नेपालमा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षणमा देत्तखएका समस्याहरु उल्लेख गनुतपदात वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण 
िथा उल्लिंघनको अवस्थामा सोको उपचार सम्बन्त्िमा स्पि नीतिको अभाव हनु,ु  भएका कानूनको प्रभावकारी 
कायातन्त्वयन हनु नसक्न,ु अन्त्िरातष्ट्रियरूपमा भएको ष्ट्रवकासिमअनसुार वौष्ट्रिक सम्पत्तिका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रविाहरुलाई 
समायोर्न गनत नसष्ट्रकन ुआदद समस्याहरु रहेका छन ्भने वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको दरुुपयोग गने प्रवतृ्ति, 

र्नचेिनाको अभाव र्स्िा चनुौिीहरु समेि रहेका छन ्। 
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५. नयााँ नीतिको आवश्यकिा 

नेपालले वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रवितन िथा सिंरक्षणबाट सम्बषृ्ट्रिको सिंभावना र अवसर तसर्तना गनत वौष्ट्रिक 
सम्पत्तिको पष्ट्रहचान, प्रातप्त, अतिकार, अनतिकृि उपयोग, उल्लिंघनमा उपचारको व्यवस्था गनुतका साथै राष्ट्रिय 
ष्ट्रवकास प्राथतमकिासाँग िालमेल हनुे गरी ष्ट्रवश्व व्यापार सिंगठनको सदस्यिा हुाँदा गररएका प्रतिबििा लगायि 
अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि, सम्झौिाहरुबाट तसत्तर्ति दाष्ट्रयत्व समेि पूरा हनुे गरी आवश्यक काननुी िथा सिंस्थागि 
सिंयन्त्रको ष्ट्रवकास गनुतपने आवश्यकिा रहेको छ । 

 नेपालमा हालसम्म वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षणसम्बन्त्िी अलग्गै नीति नभएको र वौष्ट्रिक 
सम्पत्ति सिंरक्षणमा त्तर्म्मेवार तनकायहरु ष्ट्रवतभन्न मन्त्रालयहरु अन्त्िगति रहाँदा तनकायगि प्राथतमकिामा तभन्निा 
रहेको,  मानव स्रोि ष्ट्रवकासका लातग योर्नाबि प्रयास हनु नसकेको,  ष्ट्रवषयगि ष्ट्रवशेषज्ञिा हातसल हनु 
नसकेको र समत्तन्त्विरूपमा कायत हनु नसकेको अवस्था छ । फलस्वरुप वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण, ष्ट्रवकास र 
प्रवितन कायत प्रभावकारी रुपमा हनु नसकेको हुाँदा आगामी ददनमा राष्ट्रिय ष्ट्रवकासमा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको उपयोग 
गरी अतिकिम लाभ तलनपुने देत्तखएको छ ।  

राष्ट्रिय ष्ट्रवकास प्राथतमकिा र अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि सम्झौिाअनरुूप मलुकुमा तसर्तनशीलिा प्रवितन, 

सर्तकहरूको हक अतिकारको सिंरक्षण, उद्योग व्यवसायमैरी वािावरण तनमातण, ष्ट्रवदेशी लगानी र प्रष्ट्रवति 
आकषतण, रोर्गारीका अवसरहरु तसर्तनाका साथै नक्कली उत्पादन रोकी गणुस्िर र उपभोक्ताको ष्ट्रहि सिंरक्षण 
गनतका लातग पतन वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणको नीतिगि, सिंस्थागि र कानूनी ब्यवस्था गनत यससम्बन्त्िी एकीकृि 
नीतिको आवश्यकिा रहेको छ ।  

६. दूरदृष्ट्रि (Vision), पररदृश्य (Mission ) िथा लक्ष्य (Goal )  

 दूरदृष्ट्रि (Vision) 

वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण र प्रवितनको माध्यमबाट नेपाललाई शृ्रर्नशील रािका रुपमा स्थाष्ट्रपि गने 
।  

पररदृश्य (Mission ) 

वौष्ट्रिक सम्पत्तिका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रविाहरुको सिंरक्षण,  सम्वितन र उपयोग गदै आतथतक सम्बषृ्ट्रि हााँतसल गने। 
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लक्ष्य ( Goal) 

वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण, प्रवितन एविं उपयोगिारा नेपाली समार्को आतथतक, सामात्तर्क िथा 
सााँस्कृतिक समनु्नति हााँतसल गने । 

७. उद्दशे्यहरु (Objectives) 

 यस नीतिका प्रमखु उदे्दश्यहरु देहायबमोत्तर्म रहेका छनः् 

   (१) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण,  प्रवितन िथा ष्ट्रवकासलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

   (२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिका सर्तक िथा सामात्तर्क ष्ट्रहिका वीचमा सन्त्ितुलि प्रणालीको ष्ट्रवकास गने । 

  (३) समार्को आतथतक, सामात्तर्क िथा सााँस्कृतिक समनु्नतिका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्तिको महत्वबारे र्नस्िरमा 
चेिना अतभबषृ्ट्रि गने । 

   (४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिका ष्ट्रविाहरुको व्यवसायीकरणका लातग प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

   (५) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण िथा अतिकार प्रचलनका (Enforcement) लातग सशक्त कानूनी, सिंस्थागि 
िथा मानव श्रोिको ष्ट्रवकास गने । 

८. नीतिहरु 

  ८.१. वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण,  प्रवितन िथा ष्ट्रवकासलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने उद्दशे्य (१) सिंग 
सम्वत्तन्त्िि नीतिहरु 

   (१) समार् र व्यवहारोपयोगी तसर्तना गने स्रिालाई तनर्को तसर्तनामातथको अतिकार िथा सषु्ट्रविाहरुलाई 
वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा अिंतगकार गररनेछ । 

  (२) प्रतितलष्ट्रप अतिकार, पेटेण्ट, तडर्ायन, टे्रडमाकत , भौगोतलक सिंकेि, इन्त्टीग्रटेेड सकीटको लेआउट तडर्ायन, 

ष्ट्रवरुवाको नयााँ प्रर्ातिको सिंरक्षण, व्यापाररक गोप्यिा (Trade Secret) , परम्परागि ज्ञान, परम्परागि 
सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त, वौष्ट्रिक सम्पत्तिर्तनि आनवुािंत्तशक श्रोि िथा रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििाको पष्ट्रहचान र 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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  (३) वौष्ट्रिक सम्पत्तिका हरेक ष्ट्रविा एविं पक्षको पष्ट्रहचान गरर सोको सिंरक्षणको लातग राष्ट्रिय आवश्यकिा 
अनरुूप काननुको व्यवस्था गररनेछ । 

  (४) ष्ट्रवद्यमान परम्परागि ज्ञान, रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा र भौगोतलक सङ्केिलाई अतिकिम उपयोग गदै वौष्ट्रिक 
सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको और्ारको रूपमा समेि अवलम्वन गररनेछ ।  

  (५) वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई वािावरणमैरी प्रष्ट्रवति हस्िान्त्िरण, ष्ट्रवदेशी लगानी आकषतण, अनसुन्त्िान प्रवितन, 

प्राष्ट्रवतिक क्षमिाको ष्ट्रवकास र ज्ञान आर्तनको स्रोिको रूपमा उपयोग गररनेछ । 

  (६) उत्पाददि बस्ि ु िथा सेवाको प्रतिस्पिातत्मक क्षमिा, गणुस्िर िथा उत्पादकत्व बढाउन अतिकिम 
मारामा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको उपयोग हनुे खालका नयााँ प्रष्ट्रवतिको ष्ट्रवकास िथा ग्रहणलाई प्राथतमकिा 
ददइनेछ । 

 

  ८.२. वौष्ट्रिक सम्पत्तिका सर्तक िथा सामात्तर्क ष्ट्रहिका लातग सन्त्ितुलि प्रणालीको ष्ट्रवकास गने उद्दशे्य (२)  
साँग सम्वत्तन्त्िि नीतिहरु 

     वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण िथा प्रवितन गनत आवश्यक कानून एविं सिंयन्त्रहरुको व्यवस्था गनत 
देहायबमोत्तर्मको नीति तलइनेछः 

 (क) प्रतितलष्ट्रप अतिकार नीति 

  (१) कला, साष्ट्रहत्य, सिंस्कृति, परम्परागि ज्ञान, परम्परागि सािंस्कृतिक अतभव्यत्तक्त, ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवतिको 
ष्ट्रवकासमा प्रोत्साहन गरी व्यत्तक्त, समदुाय िथा सिंस्थाको प्रतितलष्ट्रप अतिकारको सिंरक्षण, रचनात्मकिालाई 
प्रोत्साहन र ष्ट्रवकास गने वािावरणको तसर्तना गदै देशको अथतिन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान ददन सक्न े
गरी ष्ट्रवकास गररनेछ । 

   (२) प्रतितलष्ट्रप अतिकार िथा सम्बत्तन्त्िि अतिकार सिंरक्षण र प्रवितन गनत ष्ट्रवति,  पिति, सिंयन्त्र तनमातण एविं 
सरोकारवालाहरुवीचको आपसी समन्त्वय कायम गरी कुशल रचनात्मक समार् ष्ट्रवकास गरी प्रतितलष्ट्रप 
अतिकारवालाको तसर्तनात्मक कायतलाई प्रोत्साहन गदै लतगनेछ । 

  (३) मातथ बुाँदा निं. (१) र (२) मा उल्लेत्तखि कायतहरुका लातग अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि सम्झौिाको पक्ष राि 
बन्न,े  राष्ट्रिय कानूनलाई समयानकूुल पररमार्तन गदै लतगनेछ । 
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  (४) तसर्तना मातथ स्वचातलि सिंरक्षण (Automation Protection) को व्यवस्था गररनेछ । 

  (५)  व्यवसाष्ट्रयक प्रस्ििुी एविं सावतर्तनक प्रयोग र प्रशारण आददबाट रचनाका सर्तक, प्रस्िोिा, उत्पादक एविं 
अन्त्य सम्बि पक्षले समन्त्याष्ट्रयक लाभ प्राप्त गने प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

  (६) नयााँ प्रष्ट्रवतिको ष्ट्रवकाससाँगै रचनाको तसर्तना,  प्रस्ििुी,  उत्पादन,  प्रसारण,  ष्ट्रविरण लगायिका कायतहरुमा  
िी प्रष्ट्रवतिको प्रयोग गरी प्रतितलष्ट्रप अतिकार िनीहरुलाई सहर्िापूवतक लाभ प्राप्त गने गरी अन्त्िरातष्ट्रिय 
सम्पकत  एविं उपयकु्त प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

  (ख) पेटेण्ट नीति 

  (७) नवीन, आष्ट्रवष्कारमूलक, व्यवहार उपयोगी तसर्तनाका रुपमा रहन ेनष्ट्रवन उपाय वा वस्िमुा तनष्ट्रहि अमूित 
सम्पत्तिलाई पेटेण्टको रुपमा स्वीकार गरी सोको व्यवसाष्ट्रयक उपयोगका सम्बन्त्िमा सीतमि अवतिको 
एकातिकार प्रदान गने कानूनी ब्यवस्था गररनेछ । उपयोगी नमनुा (Utility Model वा Petty Patent) को 
दिात िथा सिंरक्षणको सम्बन्त्िमा आवश्यक ब्यवस्था गररनेछ । िर राष्ट्रिय सरुक्षा वा रोगब्यातिको 
महामारी वा यस्िै ष्ट्रकतसमको राष्ट्रिय सिंकटको अवतिभर सावतर्तनक ष्ट्रहिका लातग राज्यले पेटेण्टको हक 
तनयन्त्रणमा तलन सक्ने ब्यवस्था समेि गररनेछ  । 

 (८) आष्ट्रवष्कारको पेटेण्ट दिातका लातग देशका बैज्ञातनक िथा आष्ट्रवष्कारक, औद्योतगक प्रतिष्ठान, 

अनसुन्त्िानात्मक कायतमा सिंलग्न तनकाय वा सिंस्था, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय एविं तनर्ी अनसुन्त्िान सिंस्थाहरुलाई 
प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ । 

 (ग) औद्योतगक तडर्ायन नीति 

 (९) उत्पादन गररएका उपकरण वा वस्िकुो प्रारुप वा आकारमा तनष्ट्रहि मौतलक एविं नवीन अमूित 
सम्पत्तिलाई औद्योतगक तडर्ायन (Industrial Design) को रुपमा पष्ट्रहचान गरर सोको व्यवसाष्ट्रयक 
उत्पादनको एकातिकार सिंरक्षण गनत ष्ट्रवद्यमान कानूनमा समयानकूुल पररमार्तन गररनेछ । 

  (घ) टे्रडमाकत  नीति 

 (१०) व्यापार, व्यवसाय एविं सेवाको क्षेरमा प्रस्ििु गररएका वस्ि ु वा सेवालाई पथृक र्नाउन उपयोग 
गररएको ब्यापार त्तचन्त्हमा तनष्ट्रहि अमूित सम्पत्तिलाई टे्रडमाकत  (Trade Mark) को रुपमा पष्ट्रहचान गरी 
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सोको अभ्यास एविं प्रयोगको एकातिकार सिंरक्षण गनत टे्रडमाकत  सम्वन्त्िी ष्ट्रवद्यमान कानूनमा समयानकूुल 
पररमार्तन गररनेछ । 

 (११) वस्ि ुवा सेवालाई पथृक र्नाउन त्यस्िो बस्ि ुवा सेवामा उपयोग गररएका शव्द, त्तचर, रिंग, आकार, 

ध्वनी, चलत्तचर, व्यावसाष्ट्रयक नारा लगायि सािंकेतिक रुपमा अतभव्यक्त गनत सष्ट्रकने त्तचन्त्ह वा प्रस्ििुीलाई 
टे्रडमाकत को रुपमा अिंतगकार गररनेछ । 

 (१२) बस्ि ु वा सेवालाई पथृक र्नाउन प्रयोग गररने ब्यापार त्तचन्त्ह (Trade Mark), सेवा त्तचन्त्ह (Service 

Mark), समूह त्तचन्त्ह (Collective Mark), ध्वनी त्तचन्त्ह (Sound Mark), रिंगर्तनि त्तचन्त्ह (Colour Mark), 

ब्यापाररक सिंकेि वा स्वरुप (Trade Dress), प्रमाणीकरण त्तचन्त्ह (Certification Mark), ख्यातिप्राप्त त्तचन्त्ह 
(Wel-known Mark) र्स्िा त्तचन्त्हको सिंरक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

 (१३) टे्रडमाकत मा तनष्ट्रहि ख्यािीको गैरकानूनी लाभ तलई उपभोक्तालाई झकु्यानमा पारी उपयोग गरेको 
अवस्थामा त्यस्िो टे्रडमाकत  दिात नभएको भएपतन टे्रडमाकत  सिंरक्षण सम्वन्त्िी अन्त्िरातष्ट्रिय मान्त्यिा िथा 
तसिान्त्िबमोत्तर्म पातसङ्ग अफ -Passing Off) लगायिका वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणको प्रभावकारी प्रणालीको 
अवलम्वन गनत आवश्यक कानूनको िर्ुतमा गररनेछ । 

 (१४) टे्रडमाकत  सिंरक्षणका लातग सो उपयोग गने बस्ि ुवा सेवालाई आवश्यक िथा प्रभावकारी वगीकरणको 
लातग अन्त्िरातष्ट्रिय मान्त्यिामा आिाररि प्रणालीको अवलम्बन गररनेछ ।  

  (ङ) भौगोतलक सिंकेि नीति 

 (१५) तनत्तिि भौगोतलक क्षेरमा उत्पादन हनुे प्राकृतिक वा मानव सतृ्तर्ि वस्िकुो उत्पतिको र्ानकारी 
सष्ट्रहिको सिंकेि ददिं दै त्यस्िो बस्ि ुसम्वि भौगोतलक क्षेरको पष्ट्रहचानसष्ट्रहि पथृकिा र्नाउनका लातग सो 
बस्िमुा उपयोग गररएको नाम वा त्तचन्त्हमा तनष्ट्रहि अमिुत सम्पत्तिलाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा सिंरक्षण 
गनत भौगोतलक सिंकेि  (Geographical Indication) सम्वन्त्िी कानूनको व्यवस्था गररनेछ।  

 (१६) भौगोतलक सिंकेिले प्रदान गने वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्वन्त्िी अतिकारलाई अहस्िान्त्िरणीय अतिकारको 
रुपमा व्यवस्था गररनेछ । 
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  (च) वनस्पतिका प्रर्ाति सिंरक्षण सम्वन्त्िी नीति 

 (१७) वनस्पतिका नयााँ प्रर्ािीमा तनष्ट्रहि मौतलक एविं नवीन अमूित सम्पत्तिलाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा 
सिंरक्षण गने आवश्यक कानूनको व्यवस्था गररनेछ ।  

 (१८) Genetically Modified Organism बाहेकका वनस्पतिका नयााँ प्रर्ािीलाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा 
पष्ट्रहचान गनत आवश्यक प्रणालीको ब्यवस्था गररनेछ । वनस्पतिर्न्त्य प्रर्ातिको चोरी (Bio-piracy) 
तनयन्त्रण गनत, रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा र परम्परागि ज्ञानको स्रोिहरुमा पहुाँच, सदपुयोग िथा सिंरक्षण गनत 
आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गररनेछ । 

  (छ) व्यापाररक गोप्यिासम्बन्त्िी नीति 

 (१९) व्यापाररक गोप्य सूचनामा आिाररि मौतलक अमिुत सम्पत्तिलाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा सिंरक्षण गनत 
आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गररनेछ ।  

 (२०) व्यापाररक गोप्य सूचनामातथ वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकार प्राप्त गने स्वचातलि सिंरक्षण (Automatic 

Protection)  प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

  (र्) एकीकृि सष्ट्रकत टको लेआउट तडर्ायन सम्वन्त्िी नीति 

 (२१) एकीकृि सष्ट्रकत टको लेआउट तडर्ायनको अतिकारलाई सिंरक्षण गनत आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गररनेछ 
। 

  (झ) परम्परागि िथा मौतलकज्ञान सम्वन्त्िी नीति 

 (२२) नपेाली समार्मा उपयोगी ठहररएका परम्परागि ज्ञान (Traditional Knowledge) िथा मौतलक ज्ञान 
(Indigenous Knowledge) को पष्ट्रहचान, सिंरक्षण, ष्ट्रवकास िथा उपयोगको लातग अतभलेत्तखकरण (Inventory) 
र परम्परागि ज्ञानको ष्ट्रवद्यिुीय पसु्िकालय (Traditional Knowledge Digital Library) ष्ट्रवकास गररनेछ ।  

  (ञ) परम्परागि सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त िथा अमूित सााँस्कृतिक सम्पदाको वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्वि  नीति 

 (२३) परम्परागि सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त (Traditional Cultural Expression) लोक वािात (Folklore) समेिका 
अमूित सााँस्कृतिक सम्पदालाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको रुपमा सिंरक्षण गरी मौतलक पष्ट्रहचानमा दखल नगने 
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गरर प्रयोग गने अतिकार िथा व्यवसाष्ट्रयक प्रयोगमा समन्त्याष्ट्रयक लाभ बााँडफााँडको दावीको अतिकार 
सष्ट्रहिको कायतष्ट्रवति ियार गरी आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

 (२४) परम्परागि सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त िथा अमूित सााँस्कृतिक सम्पदाको सिंरक्षण िथा अभ्यासमा उत्तचि 
सीमा एविं सिंरक्षणको अपवादको ब्यवस्था गरर सन्त्ितुलि परम्परागि सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त िथा अमूित 
सााँस्कृतिक सम्पदा सिंरक्षण प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

  (ट) रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा िथा आनवुािंत्तशक श्रोिको वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्वि पक्ष सम्वन्त्िी नीति 

 (२५) तनत्तिि भौगोतलक क्षेरका रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा िथा आनवुािंत्तशक श्रोिमा आिाररि भै व्यवसाष्ट्रयक अध्ययन, 

अनसुन्त्िान िथा प्रयोगबाट प्राप्त हनुे वौष्ट्रिक सम्पत्तिमातथ सम्बि पक्षको अतिकार र व्यवसाष्ट्रयक 
प्रयोगबाट प्राप्त हनुे लाभको समन्त्याष्ट्रयक बााँडफााँडको ब्यवस्था गररनेछ ।  

 (२६) रै्ष्ट्रवक तबष्ट्रवििा िथा आनवुािंत्तशक श्रोिहरुको अध्ययन, अनसुन्त्िान िथा प्रयोग गनुतपरेमा सम्बत्तन्त्िि 
तनकायको पूवतस्वीकृिी तलनपुने ब्यवस्था गरी त्यस्िा श्रोिको सिंरक्षण गररनेछ । 

 (२७) नपेालका स्थानीय पशपुञ्छी र रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििाको सिंरक्षण गरी आनवुािंत्तशक श्रोिको पष्ट्रहचान िथा 
ददगो उपयोगबाट कृषकहरुलाई आतथतक लाभका साथै र्ीष्ट्रवकोपार्तनमा सकारात्मक प्रभाव पानत 
आवश्यक प्रणाली ष्ट्रवकास गररनेछ । 

 (२८) खोर् िथा अनसुन्त्िानको नतिर्ाबाट प्राप्त नयााँ प्रर्ातिका ष्ट्रकटाण,ु र्ीवाण,ु ष्ट्रवषाण ुलगायिका र्ीवको 
पेटेण्ट अतभलेत्तखकरण िथा सिंरक्षण सम्बन्त्िमा आवश्यक ब्यवस्था गररनेछ । 

  (ठ) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण, प्रवितन एविं उपयोगसम्बन्त्िी अन्त्य नीतिहरु 

 (२९) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अतिकार प्राप्त गने कायतष्ट्रवति एविं पूवतशितहरु तनिातरण गदै सबै ष्ट्रकतसमका वौष्ट्रिक 
सम्पत्तिमातथ आतथतक िथा नैतिक अतिकार प्राप्त गने मान्त्यिालाई अिंतगकार गररनेछ । 

 (३०) वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई सामात्तर्क ष्ट्रहिको सािनका रुपमा अिंतगकार गदै समन्त्याष्ट्रयक व्यवहार िथा 
अतनवायत अनमुति सम्वन्त्िी व्यवस्था गररनेछ । 

 (३१) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण गदात आतथतक िथा नैतिक अतिकारहरुको सतुनत्तिििा गरी 
स्वातमत्व, अभ्यास िथा उपयोगमा सिंरक्षणको प्रत्याभतूि गररनेछ । 
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 (३२) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको अनतिकृि उल्लिंघन उपर तनयन्त्रण र उपचारको ब्यवस्था गररनेछ । 

 (३३) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अतिकार उल्लिंघन उपर देवानी िथा फौज्दारी दाष्ट्रयत्वको तसर्तना गदै सर्ाय िथा 
क्षतिपतुितको ब्यवस्था गररनेछ । 

 (३४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको िनी वा सोको हकवालाको हकष्ट्रहिको सरल एविं सलुभ प्रचलन (Enforcement) का 
लातग वैकत्तल्पक ष्ट्रववाद समािानको ब्यवस्था गररनेछ । 

 (३५) प्रतितलष्ट्रप अतिकार, पेटेण्ट, औद्योतगक तडर्ायन, वनस्पतिका नयााँ प्रर्ाति सिंरक्षण, परम्परागि ज्ञान, 

परम्परागि सााँस्कृतिक अतभव्यत्तक्त िथा अमूित सााँस्कृतिक सम्पदा, रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा एविं आनवुािंत्तशक 
श्रोिहरुको ष्ट्रवकासका लातग सम्बत्तन्त्िि वौष्ट्रिक सम्पत्तिका िनीहरु वा अतिकारवालाहरुको सामषु्ट्रहक 
सौदावार्ी गने कायतमा सहयोग परु् याउन र अलग क्षमिा भएका व्यत्तक्तहरुको सम्बत्तन्त्िि बौष्ट्रिक 
सम्पत्ति सिंरक्षणमा समान प्रत्याभतुि गनतका लातग सबल एविं सशक्त वौष्ट्रिक सम्पत्ति समार्हरु 
(Intellectual Property Society, Collective Management Organizations-CMOs, Lawyers Society) 
स्थापनाका लातग प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ । 

 (३६) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण िथा अभ्यासमा सीमा एविं सिंरक्षणका अपवादको सन्त्ितुलि व्यवस्था स्थाष्ट्रपि 
गनत  आवश्यक प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

  ८.३. समार्को आतथतक, सामात्तर्क िथा सााँस्कृतिक समनु्निीका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्तिको महत्व बारे 
र्नस्िरसम्म चेिना अतभबषृ्ट्रि गने उद्दशे्य (३) साँग सम्वत्तन्त्िि नीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्ति िफत  त्तर्ज्ञास ुर प्रतिभाशाली व्यत्तक्तहरु सबैलाई आकष्ट्रषति गनत सीप र क्षमिा अतभबषृ्ट्रिका 
ष्ट्रियाकलापहरु सिंचालन गररनेछन ्। 

 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्ति ष्ट्रवषयलाई माध्यतमक िह िथा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय िहका पाठ्यिममा समावेश गनत र 
व्यवसाष्ट्रयकिाको ष्ट्रवकासका लातग ष्ट्रवशेष प्रयत्न गररनछे । 

 (३) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, शैत्तक्षक िथा अनसुन्त्िानमूलक तनकायहरुमा आआफ्नै वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी नीति ष्ट्रवकास 
गरी लागू गनत प्रोत्साहन गररनेछ । 
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 (४) अनसुन्त्िानकिात,  स्रिा,  प्रयोगकिात,  उपभोक्ता सष्ट्रहि सवतसािारण र्निाबीच वौष्ट्रिक सम्पत्तिका ष्ट्रवष्ट्रवि 
पक्षमा आमसञ्चारका ष्ट्रवतभन्न माध्यम (छापा,  इलोक्ट्रोतनक,  रेतडयो,  टेतलतभर्नसष्ट्रहि) माफत ि चेिना 
अतभबषृ्ट्रि गररनेछ ।  

 (५) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि सरोकारवालाहरुको लातग ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रकतसमका गोष्ठी,  अन्त्िरष्ट्रिया,  िातलम 
कायतिमहरु तनयतमि रूपमा सिंचालन गररनेछ । 

 (६) तसर्तनात्मक उद्योगहरुको आवतिक रुपमा राष्ट्रिय लेखामा गणना गररनेछ । 

  ८.४. वौष्ट्रिक सम्पत्तिका हरेक ष्ट्रविाहरुको व्यवसायीकरणका लातग प्रोत्साष्ट्रहि गने उद्दशे्य (४) साँग सम्वत्तन्त्िि 
नीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको पष्ट्रहचान र प्राथतमकिा तनिातरण गरी त्यस्िा वौष्ट्रिक सम्पत्ति तसर्तना र प्रवितन का 
लातग आवश्यक पूवातिार ष्ट्रवकास गररनेछ ।  

 (२) अनसुन्त्िनात्मक िथा तसर्तनात्मक ष्ट्रियाकलाप सञ्चालनका लातग सािन स्रोिहरुमा पहुाँच बषृ्ट्रि गने 
कायतिमहरु सिंचालन गररनेछन ्। 

 (३) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अतभलेखीकरण र ब्यवस्थापनलाई आितुनकीकरण गररनेछ । 

 (४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्त्िमा उत्पादन क्षेर, अनसुन्त्िान गने तनकाय र ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय लगायिका 
क्षेरको अन्त्िरसम्बन्त्िलाई गहन र सदुृढ पाररनेछ ।  

 (५) सरुक्षण, ष्ट्रवतनमय र क्षतिपूतित समेिमा सहयोग गनत वौष्ट्रिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन एविं उपयोग गने कायतको 
थालनी गररनेछ । 

 (६) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको उपयोगमा स्रिा र उपयोगकिातको अतिकार र कितब्यका बीचमा सन्त्िलुन कायम गदै 
सािारण उपभोक्ताको ष्ट्रहि अनरुूप हनुे गरी पररचालन गनत उपभोक्ता, उत्पादक र व्यापाररक र्गिवीच 
अन्त्िरसम्बन्त्ि र पारस्पररक सहयोगलाई थप सदुृढ गररनेछ । 
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  ८.५. वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण िथा अतिकार प्रचलन (Enforcement) का लातग सशक्त कानूनी, सिंस्थागि 
िथा मानव श्रोिको ष्ट्रवकास गने उद्दशे्य (५) साँग सम्वत्तन्त्िि नीतिहरु 

 (१) नेपालको सिंष्ट्रविानको िारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्त्ितगि वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई मौतलक हकको रूपमा 
ब्यवस्था गरेको हुाँदा सो बमोत्तर्म कानूनी ब्यवस्था गरी सिंरक्षण प्रदान गररनेछ ।  

 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको प्रभावकारी सिंरक्षणका लातग क्षतिपूतित सष्ट्रहिको प्रभावकारी देवानी एविं फौर्दारी 
उपचारको ब्यवस्था गररनेछ । 

 (३) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणका क्षेरमा अन्त्िरातष्ट्रियरूपमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गनत बहपुक्षीय िथा 
ष्ट्रिपक्षीय वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षण सम्झौिा गररनेछ ।  

 (४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको प्रभावकारी सिंरक्षणको प्रत्याभतूिका लातग अन्त्िरातष्ट्रिय सम्झौिा, सत्तन्त्ि िथा 
महासत्तन्त्िको पक्षराि भै िदनरुुप नीतिगि एविं कानूनी व्यवस्था गररनेछ ।  

 (५) नेपाल पक्ष भएका वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी अन्त्िरातष्ट्रिय सन्त्िी सम्झौिाबाट तसर्तना भएका दाष्ट्रयत्वहरु 
पररपालना गनत प्राथतमकिा ददइनेछ । 

 (६) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारका सबै ष्ट्रविाहरुलाई सिंरक्षण,  प्रवितन,  तनयमन िथा व्यवस्थापनका लातग 
एकीकृि कायातलय स्थापना गररनेछ । 

 (७) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणसम्बन्त्िी न्त्याय तनरुपण कायतलाई तछटो, छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 (८) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अतिकार व्यवस्थापनका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रशासनलाई समयसापेक्ष सलुभ, सबल 
एविं प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 (९) वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी ष्ट्रविाको ष्ट्रवकासमा सहयोग परु् याउन र्नशत्तक्तको ष्ट्रवकासमा र्ोड ददइनेछ । 
वौष्ट्रिक सम्पत्ति ष्ट्रविामा ष्ट्रवशेषज्ञिा हााँतसल गरेका र िातलम प्राप्त र्नशत्तक्तलाई यस क्षेरमा उपयोग 
गररनेछ । 

  (१०) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि स्रिाहरुको क्षेरीय िथा अन्त्िरातष्ट्रियस्िरको सिंघसिंस्थामा सहभागी हनु नेपाली 
स्रिाहरु सम्बि सिंघसिंस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
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 (११) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको क्षेरमा क्षेरीय एविं अन्त्िरातष्ट्रियस्िरमा भएको ष्ट्रवकासमा नेपालको सहभातगिा बढाउाँदै 
यसबाट अत्यतिक लाभ हााँतसल गने प्रयत्न गररनेछ ।  

 (१२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको क्षेरमा दत्तक्षण एत्तशयाली मलुकुहरु र क्षेरीय स्िरमा भएको ष्ट्रवकासमा नेपालले 
सहभातगिा र्नाउदै सिंरक्षणका लातग क्षेरीयस्िरमा समन्त्वयको प्रयासको थालनी गररनेछ । 

  ९. कायतनीतिहरु 

      स्वच्छ िथा प्रतिस्पिातत्मक वािावरणमा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवकास गरी मातथका उदे्दश्य िथा 
नीतिहरु पूरा गनत देहायका कायतनीतिहरु अबलम्वन गररनेछनः् 

  ९.१. वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको सिंरक्षण, प्रवितन िथा ष्ट्रवकासलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने उद्दशे्य (१) का 
नीतिहरुसाँग सम्वत्तन्त्िि कायतनीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अविारणा र उपयोतगिालाई अिंतगकार गरी वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकार सिंरक्षण गने 
रणनीति ियार गररनेछ । 

 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण प्रणालीको ष्ट्रवकास गनत व्यापार सम्बि वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकार सम्झौिा 
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs) र वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
अतिकारको गैर व्यापार सम्वि क्षेर (Non-trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) को 
पालना र सिंरक्षणको लातग उत्तचि कानूनी प्रबन्त्ि गररनेछ ।  

 (३) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणका लातग मौतलक ष्ट्रकतसमको (Sui Generis) पितिमा आिाररि कानूनी व्यवस्था 
र कायतप्रकृया समेि अवलम्बन गररनेछ ।   

 (४) तसर्तनात्मक उद्योगको अविारणामा साँस्कृतिमा आिाररि उद्योगको पष्ट्रहचान, प्रवितन र ष्ट्रवकासमा 
प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।  

 (५) फरक ष्ट्रकतसमको क्षमिा भएका, मष्ट्रहला,  दतलि,  ष्ट्रपछतडएको वगतको तनत्तम्ि वौष्ट्रिक सम्पत्ति  र सिंरक्षण 
सम्बन्त्िमा तनःशलु्क रूपमा कानूनी िथा प्राष्ट्रवतिक परामशत सेवा उपलब्ि गराउने ब्यवस्था गररनेछ ।  
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 (६) वनपैदावार र कृष्ट्रषमा आिाररि वस्िहुरु हस्िकला एविं खाद्य िथा पेयवस्िहुरु उत्पादन गने 
व्यवसायलाई समूह त्तचन्त्ह वा भौगोतलक सङ्केिको प्रयोगबाट पष्ट्रहचान तनमातण गरी बर्ारको पहुाँच र मूल्य 
अतभबषृ्ट्रि गनत सहयोग गररनेछ ।  

 (७) बेग्लै खालका शारीररक िथा मानतसक क्षमिा भएका व्यत्तक्तहरुको लातग सङ्गीि,  गायन,  हस्िकला 
र्स्िा ष्ट्रवषयहरुमा िातलम ददई प्रतिभालाई प्रष्फुरण गराई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ितनको रुपमा स्थाष्ट्रपि गदै 
रोर्गारीका अवसरहरुमा बषृ्ट्रि गररनेछ ।  

 (८) ष्ट्रवतभन्न समदुायमा परम्परादेत्तख प्रचलनमा रहेका लोकसाँस्कृतिलाई ग्रामीण पयतटनसाँग आबि गरी ग्रामीण 
क्षेरका बातसन्त्दाहरुको आयआर्तनमा थप सहयोग पयुातइनेछ । 

 (९) प्रष्ट्रवति हस्िान्त्िरण सेवा उपलब्ि गराउने सरकारी िथा गैरसरकारी सिंस्थाको क्षमिा बषृ्ट्रिमा सहयोग 
परु् याइनेछ । 

 (१०) वािावरणीय समस्यालाई सम्बोिन गने नयााँ प्रष्ट्रवतिको ष्ट्रवकास र आयािमा सहतुलयि प्रदान गररनेछ। 

 (११) वािावरण सिंरक्षण गनुतपदात, र्ीवनोपयोगी औषिी (Life Saving Medicine)  र सावतर्तनक सरोकारका 
अत्यावश्यक वस्ि ु उत्पादन गदात, गैर प्रतिस्पिातत्मक ष्ट्रियाकलाप हटाउनपुदात सम्बत्तन्त्िि िनी आफैले 
सिंचालन नगरेको वा स्वीकृति नददएको अवस्थामा व्यापाररक उदे्दश्यरष्ट्रहि ढङ्गले नेपालमै उत्पादन गराउन 
वा देशमा खपिको लातग ष्ट्रवदेशबाट उपलब्ि गराउन मार अतनवायत लाइसेत्तन्त्सङ्ग (Compulsory Licensing) 
को पिति अपनाइनेछ । 

(१२) वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलयले वौष्ट्रिक सम्पत्ति उपयोगकिात र स्रिाहरुका वीच सम्पकत  गराउने सेवा 
प्रदान गनेछ ।  

  ९.२. वौष्ट्रिक सम्पत्तिका सर्तक िथा सामात्तर्क ष्ट्रहिका लातग सन्त्ितुलि प्रणालीको ष्ट्रवकास गने उद्दशे्य (२) का 
नीतिहरुसाँग सम्वत्तन्त्िि कायतनीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षणका लातग यसका ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रविाहरु बीचको अन्त्ितसम्बन्त्िलाई तनम्नबमोत्तर्म 
अिंतगकार गररनेछः 

 (क) पेटेण्ट सिंरक्षणको आिारभिू कागर्ाि पेटेण्ट स्पेशीष्ट्रफकेशन र सोमा प्रस्ििु गररएको Drawing उपर 
प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षण नहनुे, 
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  (ख) प्रतितलष्ट्रप अतिकार प्राप्त कलात्मक रचनालाई औद्योतगक तडर्ायनको लातग उपयोग गनत प्रतितलष्ट्रप 
अतिकार िनीबाट अनमुति प्राप्त गरर दिात गररएको औद्योतगक तडर्ायनको छुटै्ट स्विन्त्र सिंरक्षण भएकोमा 
त्यस्िो कलात्मक रचनामातथ प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षणमा प्रतिकुल असर नपने, 

 (ग) प्रतितलष्ट्रप अतिकार प्राप्त कलात्मक रचना टे्रडमाकत को रुपमा उपयोग गनत अनमुति ददएपतछ त्यस्िो 
टे्रडमाकत को रुपमा उपयोग गररएको कलात्मक रचनाको हकमा यस्िा रचनाको रचष्ट्रयिाले प्रतितलष्ट्रप 
अतिकार दावी गनत नपाउने । िर टे्रडमाकत को रुपमा उपयोग गररएको कलात्मक रचनाको प्रतितलष्ट्रप 
अतिकार उल्लिंघनको उपचार दावी गने स्विन्त्र अतिकारलाई यसले कुनै असर नपने, 

 (घ) आष्ट्रवष्कार गररएका उपकरणको गैरआिारभिू प्रारुप (Non-functional Shape)  मातथ प्रतितलष्ट्रप अतिकार 
प्राप्त हनुे, 

 (ङ) कुनै बस्िमुा पेटेण्ट प्राप्त भएमा त्यस्िा पेटेण्ट (Product Patent)  प्राप्त बस्िकुो आिारभिू प्रारुप 
(Functional Shape)  मातथ औद्योतगक तडर्ायनको सिंरक्षण प्राप्त नहनुे, 

 (च) बर्ारमा ख्यातिप्राप्त औद्योतगक तडर्ायनको अतिकारवालाले आफ्नो उत्पादनको पष्ट्रहचानको रुपमा प्रस्ििु 
गनत सफल भएको अवस्थामा त्यस्िो तडर्ायनलाई टे्रडमाकत मा दिात गनत सष्ट्रकने, 

 (छ) टे्रडमाकत को रुपमा उपयोगमा ल्याएको दिात नगररएको वा टे्रडमाकत मा दिात गररएको कलात्मक रचना 
त्तचन्त्हमातथ प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षण प्राप्त गनत सक्ने, 

 (र्) टे्रडमाकत मा दिात भएको त्तचन्त्ह भौगोतलक सिंकेिका रुपमा सिंरक्षण नहनुे र भौगोतलक सिंकेिमा दिात भएको 
वा भौगोतलक उत्पिीको सिंकेि गने त्तचन्त्ह टे्रडमाकत को रुपमा सिंरक्षण प्राप्त नहनुे, 

 (झ) प्रमाणीकरण त्तचन्त्ह (Certification Mark)  को रुपमा दिात गररएको त्तचन्त्ह भौगोतलक सिंकेिका रुपमा 
सिंरक्षण नहनुे, 

 (ञ) प्रतलतलपी अतिकार सिंरक्षणयोग्य रचना व्यापाररक गोप्यिाको ष्ट्रवषयवस्िकुा रुपमा उपयोग गरेको 
अवस्थामा सो उपर प्रतितलष्ट्रप अतिकार सिंरक्षण प्राप्त हनुे, 

 (ट) व्यापाररक गोप्यिाको रुपमा रहेको कुनै गोप्य सूचना व्यवसाष्ट्रयक उपयोग गररसकेको अवस्थामा सोउपर 
स्विन्त्र रुपमा खोर् अनसुन्त्िान गरर अको व्यत्तक्तले अध्ययन अनसुन्त्िान गनत र सोबाट थप आष्ट्रवष्कार 
गरर पेटेण्ट दावी गनत पाइने, 
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 (ठ) व्यापाररक गोप्यिाको रुपमा रहेको कुनै गोप्य सूचना व्यवसाष्ट्रयक उपयोग गररसकेको अवस्थामा सो 
उपर पेटेण्ट दावी गरर पेटेण्ट दिात गनत पाइने,  

 (ड) एकीकृि सष्ट्रकत टको लेआउट तडर्ाइन सिंरक्षणले एकीकृि सष्ट्रकत टमातथ पेटेण्ट दावी गनत कुनै वािा नपगु्ने, 

 (ढ) परम्परागि सााँस्कृतिक एविं लोकसााँस्कृतिक प्रस्ितुि, सामषु्ट्रहक अतभव्यत्तक्त िथा अमूित सााँस्कृतिक सम्पदामा 
प्रतितलष्ट्रप अतिकार वा टे्रडमाकत  वा औद्योतगक तडर्ायनका रुपमा उपयोग गररएको अवस्थामा सोको 
पष्ट्रहचानको सिंरक्षण िथा लाभ दावी गनत पाउने, 

 (ण) परम्परादेत्तख प्रचलनमा रहेको प्राष्ट्रवतिक ष्ट्रवति वा उपकरणमा आिाररि अनसुन्त्िानबाट प्राप्त  
आष्ट्रवष्कारमातथ पेटेण्ट दावी गदात सो अनसुन्त्िानको आिारका रुपमा उपयोग गररएको परम्परागि 
ज्ञानको सन्त्दभत प्रस्ििु गनुतपने र सोको पेटेण्टबाट प्राप्त लाभको बााँडफााँड गरर तलन पाउने अतिकारको 
दावी गनत पाउन,े 

 (ि) रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा िथा सोमा तनष्ट्रहि आनवुािंत्तशक श्रोिमा आिाररि अनसुन्त्िानबाट प्राप्त आष्ट्रवष्कारमातथ 
पेटेण्ट वा वनस्पतिको नयााँ प्रर्ातिका रुपमा वौष्ट्रिक सम्पत्ति दावी गदात सो अनसुन्त्िानको आिारका 
रुपमा उपयोग गररएको रै्ष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा िथा सोमा तनहीि आनवुािंत्तशक श्रोिको सन्त्दभत प्रस्ििु गनुतपने र 
त्यस्िो पेटेण्ट वा वनस्पतिको नयााँ प्रर्ातिको वौष्ट्रिक सम्पत्तिको लाभ बााँडफााँड गरर तलन पाउन े
अतिकारको दावी गनत पाउने,  

  (२) कुनै सिंस्थामा कायतरि कमतचारीबाट भएका आष्ट्रवष्कार एविं तसर्तनामा वौष्ट्रिक सम्पत्तिको हक प्रदान गदात 
सम्बत्तन्त्िि कमतचारी समेि लाभमा सहभागी हनुे गरी सम्झौिा गनत प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।  

  (३) रोयल्टी सङ्कलनसाँग सम्बत्तन्त्िि समार्लाई समयानकूुल ष्ट्रवकास गनत त्यस्िो समार्लाई आवश्यक सहयोग 
गररनेछ । समार्िारा सङ्कलन भएको रोयाल्टीमध्ये केही अिंश सिंरक्षण कायतमा प्रयोग गनत प्रोत्साष्ट्रहि 
गररनेछ ।   

  ९.३. समार्को आतथतक, सामात्तर्क िथा सााँस्कृतिक समनु्नतिका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्तिको महत्व बारे र्नस्िरमा 
चेिना अतभबषृ्ट्रि गने उद्दशे्य (३) का नीतिहरुसाँग सम्वत्तन्त्िि कायतनीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको तसर्तना, उपयोग र प्रवितनका लातग ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अनदुान आयोग, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, 

अनसुन्त्िान तनकाय र सााँस्कृतिक सिंस्थाहरुवीचको समन्त्वयलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
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 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षणसिंग सम्बि र सो क्षेरमा सष्ट्रिय सिंघसिंस्थाहरुसाँग आवश्यक समन्त्वय गरी 
वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवषयवस्िमुा र्नचेिनाका लातग आवश्यक िातलम, कायतशाला, गोष्ठी, क्षमिा अतभवषृ्ट्रि 
कायतिम िथा अध्ययन अध्यापनको कायतिम गररनेछ । 

 (३) ष्ट्रवश्व वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंगठन, ष्ट्रवश्व व्यापार सिंगठन लगायि अन्त्य अन्त्िरातष्ट्रिय सिंघ सिंगठनसाँग सहकायत 
िथा समन्त्वय गरी वौष्ट्रिक सम्पत्तिको अध्ययन, अनसुन्त्िान िथा िातलमका कायतिमहरु सञ्चालन गनत 
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 (४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवषयलाई ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रविाका पाठ्यिममा समावेशगरी अध्ययन अध्यापनलाई प्रोत्साष्ट्रहि 
गररनेछ ।  

  (५) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवषयमा आमसञ्चारका माध्यमबाट चेिनामूलक कायतिमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

  

  ९.४. वौष्ट्रिक सम्पत्तिका ष्ट्रविाहरुको व्यवसायीकरणका लातग प्रोत्साष्ट्रहि गने उद्दशे्य (४) का नीतिहरुसिंग 
सम्वत्तन्त्िि कायतनीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बन्त्िमा सूचना सेवा सञ्चालन गररनेछ र वौष्ट्रिक सम्पत्तिको दिात िथा व्यवस्थापनमा 
सूचना प्रष्ट्रवतिको प्रयोग गरी आवेदन तलने र सूचना प्रवाह गने व्यवस्था तमलाइनेछ ।  

 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको र्ानकारी (Search) सेवा वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलयबाट उपलब्ि गराइनेछ र दिातको 
प्रष्ट्रियालाई सहर्ीकरण गररनेछ ।  

 (३) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारको उल्लिंघन गनेबाट क्षतिपूतित असूल गनत वौष्ट्रिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गने 
प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ ।  

 (४) सरकारी िथा तनर्ी क्षेरको सहभातगिामा वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रवितन कोषको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ 
।  

 (५) नेपालका ष्ट्रवद्यालय िथा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयहरुलाई प्रतितलष्ट्रप अतिकार, पेटेण्ट वा उपयोगी नमूना, औद्योतगक 
तडर्ायन र्स्िा वौष्ट्रिक सम्पत्ति दिात गनत प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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 (६) स्थानीय स्रोि सािनमा आिाररि कच्चा पदाथतबाट तनतमति वस्िहुरुका लातग स्वदेश वा ष्ट्रवदेशमा समूह 
त्तचन्त्ह र भौगोतलक सङ्केि दिात गराउाँदा लागेको दिातशलु्क नेपाल सरकारले बहनगने ब्यवस्था गररनेछ । 

 (७) नयााँ प्रष्ट्रवति तसर्तना गनत उद्योग व्यवसायले अनसुन्त्िान िथा ष्ट्रवकास (Research and Development) कायत 
गरी वौष्ट्रिक सम्पत्ति तसर्तना गरेमा सोमा लागेको खचतलाई कर योग्य आय रकमबाट कट्टा गनत पाउने 
व्यवस्था तमलाइनेछ ।  

 (८) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको ष्ट्रवकास र प्रयोग गनत तनर्ी क्षेरलाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनछे ।  

(९) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको तसर्तनामा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलय र औद्योतगक प्रतिष्ठानहरुवीच 
सहकायत गररनेछ ।  

 (१०) बैंक िथा ष्ट्रविीय सिंस्थाहरुले वौष्ट्रिक सम्पत्तिलाई तििोको रूपमा स्वीकार गनतसक्ने व्यवस्था 
तमलाइनेछ । 

 (११) उपभोक्ताहरुको हकष्ट्रहि सिंरक्षणका लातग औषतिको समानान्त्िर आयािसम्बन्त्िी (Parallel Importation) 
कानूनी ब्यवस्था गररनेछ ।  

 

  ९.५. वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षण िथा अतिकार प्रचलनका लातग कानूनी, सिंस्थागि िथा मानव श्रोिको ष्ट्रवकास 
गने उद्दशे्य (५) का नीतिहरुसिंग सम्वत्तन्त्िि कायतनीतिहरु 

 (१) वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी मदु्दालाई तछटो छररिो सनुवुाई र ष्ट्रकनाराको ब्यवस्था गररनेछ । वौष्ट्रिक 
सम्पत्तिसम्बन्त्िी देवानी प्रकृतिका ष्ट्रववादहरुलाई मध्यस्थकिात, वािात िथा मेलतमलापको माध्यमबाट 
ष्ट्रकनारा लगाउने पिति अवलम्बन गररनेछ । तनयिवश, गम्भीर प्रकृतिका एविं पटक पटक वौष्ट्रिक 
सम्पत्ति अतिकार उल्लङ्घन गनेलाई फौज्दारी दाष्ट्रयत्व अन्त्िगति कारवाहीको व्यवस्था गररनेछ ।  

 (२) अस्वस्थ प्रतिस्पिात तनयन्त्रण गनत वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकारसम्बन्त्िी कानूनको प्रभावकारी कायातन्त्वयन 
गररनेछ । 

 (३) वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रशासनको प्रभावकारी सिंरक्षण र व्यवस्थापनका लातग एकीकृि वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
कायातलयको स्थापना गररनेछ । 
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 (४) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षणमा आितुनक प्रष्ट्रवतिको उपयोग गरी आवेदन दिात एविं अन्त्य वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
प्रशासनको व्यवस्था गररनेछ । 

 (५) वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलयमा कायतरि र्नशत्तक्तको क्षमिा अतभवषृ्ट्रि, ष्ट्रवकास,  िातलम,  डाटावेसको प्रयोग 
र वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रशासनका क्षेरमा आपसी समन्त्वय िथा सहकायत गनतका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्तिसाँग 
सम्वि अन्त्िरातष्ट्रिय सिंघसिंस्थाहरुसाँग सम्वन्त्ि ष्ट्रवस्िार गररनेछ । 

 (६) वौष्ट्रिक सम्पत्ति अतिकार कायातन्त्वयन (Enforcement) लाई प्रभावकारी बनाउन वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी 
कानूनको प्रयोगमा सम्बि तनकायका वीचमा सम्पकत  र समन्त्वय कायम गररनेछ । गैरकानूनी रुपमा 
आयातिि सामान भन्त्सार ष्ट्रवन्त्दमुा रोकी उत्तचि छानतबन गनतको लातग भन्त्सार कायातलयको भतूमका सशक्त 
िलु्याइनेछ । 

 (७) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि ष्ट्रवषयवस्िमुा आवश्यक परामशत िथा सहयोगका लातग ष्ट्रिपक्षीय िथा 
अन्त्िरदेशीय सहयोग िथा समन्त्वयको व्यवस्था गररनेछ । 

 (८) वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि अन्त्िरातष्ट्रिय सिंघसिंस्थामा सहभातगिा र्नाउाँदै राष्ट्रिय ष्ट्रहि अनकूुल हनुे गरी 
अन्त्िरातष्ट्रिय सत्तन्त्ि सम्झौिाको पक्ष बन्त्दै र्ाने कायतनीति तलइनेछ ।  

 (९) वौष्ट्रिक सम्पत्ति ष्ट्रवकासका लातग आवश्यकिानसुार सावतर्तनक तनर्ी साझेदारी (Public-Private   

Partnership) कायतिमको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

 (१०) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको सिंरक्षणको क्षेरमा क्षमिा ष्ट्रवकासका लातग ष्ट्रवश्व व्यापार सिंगठन र ष्ट्रवश्व बौष्ट्रिक 
सम्पत्ति सिंगठन लगायिका अन्त्िरातष्ट्रिय सिंघ सिंस्थाहरुबाट सहायिा पररचालन र नेपालको वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
सिंरक्षणलाई उपयोगी हनुे प्रष्ट्रवति हस्िान्त्िरणका प्रयत्नहरु गररनेछ । 
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१०. साँस्थागि सिंरचना 

    प्रस्ििु नीतिको प्रभावकारी रुपमा कायातन्त्वयन गनत देहायबमोत्तर्मको सिंस्थागि सिंरचनाको ष्ट्रवकास 
गररनेछः 

 (क) राष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पत्ति पररषद्  

         वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी नीतिगि सिुार र सिंस्थागि समन्त्वयको लातग देहायबमोत्तर्म एक राष्ट्रिय बौष्ट्रिक 
सम्पत्ति पररषद् रहनेछः 

  १.  मन्त्री,  उद्योग मन्त्रालय अध्यक्ष  

  २. सदस्य,  राष्ट्रिय योर्ना आयोग (उद्योग हेने) सदस्य 

  ३. उपकूलपति,  नपेाल ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवति प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य 

  ४. उपकूलपति,  नपेाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य 

  ५. उपकूलपति, नपेाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य 

  ६.    उपकूलपति,  नेपाल सिंतगि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य 

  ७.    मखु्य सत्तचव,  नपेाल सरकार सदस्य 

  ८.    सत्तचव,  अथत मन्त्रालय सदस्य 

  ९.     सत्तचव,  उद्योग मन्त्रालय सदस्य 

  १०. सत्तचव,  कृष्ट्रष ष्ट्रवकास मन्त्रालय सदस्य 

  ११. सत्तचव,  काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय मातमला मन्त्रालय सदस्य 

  १२. सत्तचव,  परराि मन्त्रालय सदस्य 

  १३. सत्तचव, पशपुिंक्षी ष्ट्रवकास मन्त्रालय सदस्य 

  १४. सत्तचव,  वन िथा भ–ूसिंरक्षण मन्त्रालय सदस्य 
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  १५. सत्तचव,  वात्तणज्य मन्त्रालय सदस्य 

  १६. सत्तचव,  ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवति मन्त्रालय सदस्य  

  १७. सत्तचव,  साँस्कृति, पयतटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य 

  १८. सत्तचव,  त्तशक्षा मन्त्रालय सदस्य 

  १९. सत्तचव,  स्वास््य मन्त्रालय सदस्य 

  २०. वौष्ट्रिक सम्पत्ति ष्ट्रवज्ञहरु मध्येबाट एक र्ना सदस्य 

  २१. वौष्ट्रिक सम्पत्ति सिंरक्षण सम्बि सिंस्थाका प्रतितनति मध्येबाटएक र्ना सदस्य 

  २२. अध्यक्ष,  वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बन्त्िी पेशागि सिंगठन सदस्य 

  २३.  प्रमखु,  वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलय सदस्य सत्तचव 

 पररषद्को बैठकमा नेपाल उद्योग वात्तणज्य महासिंघ,  ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय,  अनसुन्त्िानमूलक तनकाय,   

नेपाल प्रहरी,  भन्त्सार ष्ट्रवभाग र अन्त्य तनकायका प्रतितनतिलाई आमत्तन्त्रि गनत सष्ट्रकनेछ । यस पररषदको 
कायतष्ट्रवति पररषदले तनणतय गरेबमोत्तर्म हनुेछ । 

वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी कायतकारी तनणतय गनतका लातग पररषदले वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायतकारी सतमति 
गठन गरी सो सतमतिको काम, कितव्य र अतिकार िोक्न सक्नेछ ।  

  (ख) वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलय 

       वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी प्रवितन, अतभलेखीकरण, सिंरक्षण र अन्त्य आवश्यक कायतका लातग नेपाल 
सरकार, उद्योग मन्त्रालय अन्त्िगति एक एष्ट्रककृि वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलय रहनेछ । सो कायातलयले 
औद्योतगक सम्पत्तिको दिात र प्रशासन, प्रतितलष्ट्रप अतिकार िथा सम्बि अतिकारको सिंरक्षण र 
प्रवितनसम्बन्त्िी कायत गनेछ । कायातलयलाई वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि ष्ट्रववाद समािानको लातग 
सहर्किातको भतूमका समेि प्रदान गररनेछ । यस कायातलयलाई वौष्ट्रिक सम्पत्तिको हक वेहकको प्रश्न 
तनरुपण गने वाहेकको वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रशासन सम्बि अितन्त्याष्ट्रयक अतिकार प्रदान गररनेछ । 
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          वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलयलाई आवश्यकिाअनरुूप अत्याितुनक र स्रोिसािन सम्पन्न बनाइनेछ र 
यसको तनतमि राष्ट्रिय िथा अन्त्िरातष्ट्रिय दाि ृतनकायहरुबाट समेि ष्ट्रवत्तिय श्रोि पररचालन गनत सष्ट्रकनेछ । 

 (ग) वौष्ट्रिक सम्पत्ति न्त्यायािीकरण एविं वौष्ट्रिक सम्पत्ति इर्लाश 

    वौष्ट्रिक सम्पत्ति सम्बि ष्ट्रववादको प्रभावकारी समािान गनतका लातग आवश्यकिाअनसुार वौष्ट्रिक 
सम्पत्ति सम्वन्त्िी न्त्यायािीकरणको स्थापना गररनेछ । त्यस्िो न्त्यायािीकरण स्थापना नभएसम्मका लातग 
उच्च अदालिमा वौष्ट्रिक सम्पत्ति इर्लाशको व्यवस्था गररनेछ । 

 (घ) र्नशत्तक्त ष्ट्रवकास 

       वौष्ट्रिक सम्पत्तिसाँग सम्बि र्नशत्तक्त ष्ट्रवकासका लातग सरकारी र तनर्ी क्षेरमा आवश्यक 
सिंस्थागि ब्यवस्था गररनेछ । 

  ११. आतथतक व्यवस्था 

  (१)  वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रवितनका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्ति प्रवितन कोषको ब्यवस्था गररनेछ । सो कोषमा 
देहायअनसुारको रकम रहनेछनः्  

  (क) नेपाल सरकारको अनदुान, 

  (ख) वौष्ट्रिक सम्पत्तिको आवेदन र दिात दस्िरु बाहेक ष्ट्रवतभन्न सेवा शलु्क वापि उठेको रकम, 

  (ग) स्वदेशी िथा ष्ट्रवदेशी दाि ृतनकायबाट प्राप्त रकम र 

  (घ) अन्त्य ष्ट्रवष्ट्रवि स्रोिबाट उठेको रकम । 

  (२)  कोषको सिंचालन नेपाल सरकारिारा स्वीकृि तनयमावली बमोत्तर्म हनुेछ । 

  (३)  कोषको रकम र्नचेिना अतभबषृ्ट्रि, िालीम सिंचालन, भौतिक सामग्रीको आपूतित र्स्िा वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
प्रवितन र ष्ट्रवकासका काममा खचत गररनेछ । 
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१२. कानूनी ब्यवस्था 

 (१) यो नीति कायातन्त्वयन गनत औद्यातगक सम्पत्ति र प्रतितलष्ट्रप अतिकार िथा अन्त्य वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी 
कानूनहरु िर्ुतमा एविं पररमार्तन गररनेछ र आवश्यकिानसुार वौष्ट्रिक सम्पत्तिका थप ष्ट्रविाहरुमा कानून 
तनमातण गदै लतगनेछ । 

 (२) वौष्ट्रिक सम्पत्तिसम्बन्त्िी कानूनहरु िर्ुतमा गदात ष्ट्रवश्व व्यापार सिंगठनको व्यापार सम्वि वौष्ट्रिक सम्पत्ति 
सिंझौिा अन्त्िगति अतिकम ष्ट्रवकतसि मलुकुलाई प्राप्त छुट, सहतुलयि र सषु्ट्रविाको प्रभावकारी उपयोग गने 
नीति तलइनेछ । 

  १३. नीति कायातन्त्वयनको समयावति 

             प्रस्ििु नीतिको कायातन्त्वयनका लातग वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायतकारी सतमतिले ष्ट्रवस्ििृ कायतयोर्ना 
बनाई दईु बषततभर आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी लाग ुगररनेछ । 

 १४. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

           वौष्ट्रिक सम्पत्ति कायातलय र सम्बि मन्त्रालयहरुले सिंयकु्त रुपमा नीति कायातन्त्वयनको त्तस्थतिको 
वाष्ट्रषतक मूल्याङ्कन गनेछन ्।  

 १५. नीतिको पनुरावलोकन र पररमार्तन 

            नीति कायातन्त्वयनको प्रभावकाररिा, उपयकु्तिा र उपादेयिा बारे प्रत्येक पााँच बषतमा मूल्याङ्कन 
गरी नीतिमा समसामष्ट्रयक पनुरावलोकन िथा सिुार गररनेछ । वौष्ट्रिक सम्पत्तिसाँग सम्बि अन्त्य नीति 
िथा कानूनहरु समेि आवश्यकिाअनसुार पनुरावलोकन र पररमार्तन गररनेछ । 


