
[Маягт П-01] 

Хуудас 1: Нийт 4 
 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ 
ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАРТ 

 
 

ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. Патент авах тухай хүсэлт 
 

Шинэ бүтээлд эрхийн хамгаалалт хийлгэж.................................................................. 
нэр дээр патент авах  хүсэлтийг үүгээр гаргав. 
 
2. Мэдүүлгийн төрөл2:  

Эрхийн хамгаалалт хийлгэх  тусгаарлах  нэгтгэх  PCT мэдүүлэг  
Ашигтай загварын мэдүүлэгт шилжүүлэх  
3. Үндсэн мэдүүлгийн дугаар3: 
 

                                                
1 Зөвхөн Оюуны Өмчийн Газар бөгөлнө 
2 мэдүүлгийг салгаж тусгаарлах, нэгтгэх, Патентийн хамтын ажиллагааны тухай гэрээний дагуу гаргаж байгаа мэдүүлэг, ашигтай 

загварын мэдүүлэгт шилжүүлэхийн алинд уг мэдүүлэг хамаарч байгааг тэмдэглэнэ  
3 Хэрэв мэдүүлэг нь тусгаарлах, нэгтгэх, шилжүүлэх мэдүүлэг бол  үндсэн мэдүүлгийн дугаарыг бичнэ. 

 
ЗӨВХӨН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД 

Санамж : Өргөдлийн маягтыг сайтар уншсаны            
дараа компьютерээр бөгөлнө үү 

 
 (21) Мэдүүлгийн улсын 

       бүртгэлийн дугаар1: …………………………… 
 
(22) Анхдагч огноо1:  …………………………… 
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(71) 
4. Мэдүүлэг гаргагч 

4.1. Нэр:4 
 

4.2. Хаяг: 
 
Утас: 
Факс: 
И-майл хаяг: 
Регистрийн дугаар: 

 
4.3. Өөрийн Улсын нэр: 

Оршин суудаг Улсын нэр: 
 

4.4. Нэгээс дээш мэдүүлэг гаргагч байгаа бол энэ хэсэгт дээр дурдсан мэдээллийн 
дагуу дараалуулан бичнэ. 
 

(72)  
5. Зохиогч 

5.1. Нэр: 5 
  

5.2. Хаяг: 
 

Утас: 
Факс: 
И-майл хаяг: 
Регистрийн дугаар: 

 
5.3. Өөрийн Улсын нэр: 

Оршин суудаг Улсын нэр: 
 

5.4. Нэгээс дээш зохиогч байгаа бол энэ хэсэгт дээр дурдсан мэдээллийн дагуу 
дараалуулан бичнэ. 

 

(73)  
6. Патент эзэмшигч  

6.1. Нэр: 
 

6.2. Хаяг: 
 

Утас: 
Факс: 
И-майл хаяг: 
Регистрийн дугаар: 

 
6.3. Өөрийн Улсын нэр: 

Оршин суудаг Улсын нэр: 
 

6.4. Нэгээс дээш патент эзэмшигч байгаа бол энэ хэсэгт дээр дурдсан мэдээллийн 
дагуу дараалуулан бичнэ. 

 

                                                
4Хэрэв мэдүүлэг гаргач нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр ба зохион байгуулалтын хэлбэр, хувь хүн бол түүний эцэг(эхийн) 

нэр ба өөрийн нэрийг энд бичнэ. 
5Зохиогчийн эцэг(эхийн) нэр ба өөрийн нэрийг энд бичнэ. 
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(74) 
7. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч6 

7.1. Нэр 
 

7.2. Хаяг: 
 

Утас:  
Факс: 
И-майл хаяг: 
 

7.3. Итгэмжлэлийг хавсаргасан. 
7.4. Итгэмжлэлийг хуулийн хугацаанд жич ирүүлнэ. 
7.5. Итгэмжлэл нь ОӨГ-т хадгалагдаж байгаа. 

7.5.1. Дугаар:7 
 
(54)   
8. Шинэ бүтээлийн нэр 

 
(51)   
9. Патентийн олон улсын ангилал 8 

 
(30)  

10. Давамгайлах огноо9  

 
(31)  

10.1. Давамгайлах огноо авсан бүртгэлийн дугаар 
(32)   

10.2. Давамгайлах огноо 
(33) 

10.3. Давамгайлах огноо авсан улсын нэр 
 
(23) 

11. Үзэсгэлэнгийн давамгайлах огноо10 
11.1. Үзэсгэлэнгийн нэр 
11.2. Үзэсгэлэнгийн огноо 

                                                
6Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлгээ өөрийгөө төлөөлүүлэн Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу 

Оюуны өмчийн газраас олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий  итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гаргаж байгаа бол энэ 
хэсгийг бөгөлнө 

7Хэрэв итгэмжлэл нь энэхүү өргөдлөөс өмнө тухайн мэдүүлэг гаргагчаас гаргасан мэдүүлэгт хавсаргасан бөгөөд түүнд мэдүүлэг 
гаргагчаас цаашид гаргах мэдүүлгүүдэд итгэмжлэл нь хамаарна гэж заасан бол энд тэмдэглэл хийж өмнө гаргасан мэдүүлгийн 
дугаарыг заана. 

8 Тухайн мэдүүлж буй  шинэ бүтээлийн ашиглагдах салбарыг Шинэ бүтээлийн олон улсын ангилал тогтоох тухай Страссбургийн 
хэлэлцээрийн дагуу тогтоох бөгөөд хэрвээ тогтоож мэдэхгүй  бол хоосон үлдээнэ  

9 Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенцийн болон Дэлхийн Худалдааны байгууллагын гишүүн аль нэг бусад 
гадаад оронд тухайн шинэ бүтээлийг бүртгүүлэхээр энэхүү мэдүүлгээс өмнө гаргасан мэдүүлэг байгаа бол түүний он сар 
өдрийг  энэ хэсэгт бичнэ. 

10 Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенцийн дагуу олон улсын үзэсгэлэнд тавигдсан өдрөөр давамгайлах эрх хүсч 
байгаа бол энэ хэсгийг бөгөлнө. 
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12. Оюуны Өмчийн Газарт хүлээлгэн өгсөн материал 

12.1. Шинэ бүтээлийн өргөдөл    /......  хуудас/ 
12.2. Шинэ бүтээлийн тодорхойлолт   /......  хуудас/ 
12.3. Шинэ бүээлийн товч тайлбар   /......  хуудас/ 
12.4. Шинэ бүтээлийн томъёолол    /......  хуудас/ 
12.5. Зураг       /......  хуудас/        
12.6. Зохиогчийн баталгаа     /......  хуудас/ 
12.7. Эрх шилжүүлсэн акт     /......  хуудас/                            
12.8. Итгэмжлэл      /......  хуудас/ 
12.9. Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт  /......  хуудас/ 
12.10. Бусад материал     /......  хуудас/ 

 
13. Патентийн хамтын ажиллагааны дагуу гаргасан мэдүүлэгт хавсаргах бусад 

материал11  
13.1. Мэдүүлгийн орчуулга 
13.2. Олон улсын мэдүүлгийн хуулбар 
13.3. Олон улсын хайлт шүүлтийн тайлан 

 
14. Мэдүүлэг гаргагчийн гарын үсэг, тамга.12 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................    /                                      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
11Шинэ бүтээлийн олон улсын хамгаалалтын талаарх Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гадаад орноос тус оронд эрхийн 

хамгаалалт хийлгэхээр мэдүүлж байгаа мэдүүлэгт хамаарна. 
12Мэдүүлэг гаргагч иргэн бол овог, нэр бичиж гарын үсгээ зурах ба хуулийн этгээд бол эрх бүхий албан тушаалтны овог ,нэр бичиж, 

гарын үсэг зуран тамга тэмдэг дарсан байна.  




