
Համարը N 300-Ն Տեսակը Մայր 
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է 

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2011.04.06/19(822) Հոդ.385 Ընդունման վայրը Երևան 
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 10.03.2011 

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 29.03.2011 
Վավերացնող մարմինը   Վավերացման ամսաթիվը   

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 07.04.2011 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը   

 
 

Կատարել է փոփոխություններ հետևյալ  
փաստաթղթերում`  

Յուրաքանչյուր փոփոխվողին 
համապատասխանող ինկորպորացիան`   

Կառավ,20.09.2000,N 581 Կառավ,20.09.2000,N 581     
  

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 581 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

10 մարտի 2011 թվականի N 300-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 581 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի «Հայաստանի 

Հանրապետություն դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման կարգը հաստատելու մասին» N 581 
որոշմամբ հաստատված կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը` 

1) 18-րդ կետում «Հայաստանի Հանրապետություն կարող են ներմուծվել միայն Հայաստանի 
Հանրապետությունում պետական գրանցում ունեցող դեղերը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի 
Հանրապետություն կարող են ներմուծվել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ունեցող 
դեղերը, որոնց փաթեթավորման փոփոխությունները չեն ազդում արտադրանքի անվտանգության, 
արդյունավետության և որակի վրա, և երբ առկա է արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագրի բնօրինակը, 
կամ արտադրողի կողմից այլ երկրների ներմուծողին տրված հավաստագրի պատճենը` վավերացված 
արտահանող կազմակերպության կնիքով». 

2) 18-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ե» ենթակետով.  
«ե) փաթեթավորման նպատակով ներմուծվող այն դեղերը, որոնք անցել են արտադրության բոլոր փուլերով` 

բացառությամբ փաթեթավորումը և մակնշումը (փաթեթավորումը վերջնական սպառման նպատակով ավարտված 
չէ) և որոնց վերջնական արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված է». 

3) 18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 18.1-ին կետով. 

http://www.arlis.am/?docid=6898
http://www.arlis.am/?docid=55372


«18.1. Ներմուծվող դեղի ներդիր թերթիկի համապատասխան գրանցված դեղի ներդիր թերթիկի հետ 
բովանդակային տարբերության դեպքում ներկրող կազմակերպությունն այդ դեղի իրացման ժամանակ 
ապահովվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ընդունված ներդիր թերթիկով, իսկ լեզվական 
տարբերության դեպքում` ապահովվում է հայերենով ներդիր թերթիկով: Ներդիր թերթիկի փոփոխությունը չի 
թույլատրվում, եթե տեխնիկապես առանց դեղի տուփը վնասելու հնարավոր չէ այն բացել (խախտվում է դեղի 
ստերիլությունը)». 

4) կարգի 40-րդ կետի «է» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«է) դեղերի փաթեթավորման փոփոխություններն ազդում են արտադրանքի անվտանգության, 

արդյունավետության և որակի վրա, ինչպես նաև բացակայում են արտադրողի կողմից տրված որակի 
հավաստագրի բնօրինակը, կամ արտադրողի կողմից այլ երկրների ներմուծողին տրված հավաստագրի պատճենը` 
վավերացված արտահանող կազմակերպության կնիքով»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:  
Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Տ. Սարգսյան
 

2011 թ. մարտի 29 
Երևան 

 
   

 
   
 
 


