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Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

     1. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի uեպտեմբերի 

20-ի "Հայաuտանի Հանրապետություն դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման ու արտա-

հանման կարգը հաuտատելու մաuին" N 581 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումը. 

1) որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետի  "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, ինչպես նաև անվտանգության, արդյունավետության և որակի վրա չազդող 

փաթեթավորման փոփոխությամբ /արդեն իսկ պետական գրանցում ստացած/ դեղերը, 

որոնք ձեռք կբերվեն բացառապես այն անձից /այդ թվում այլ պետություն ներմուծողից/, 

որը կտրամադրի արտադրողի կողմից իրեն տրված հավաստագրի վավերացված 

պատճենը"։ 

2) 18-րդ կետը լրացնել նոր ,,ե,, ենթակետով.  

,,ե) այն դեղերի մեծաքանակ կիսաարտադրանքները, որոնք անցել են արտադրու-

թյան բոլոր փուլերով` բացառությամբ փաթեթավորումն ու մակնշումը (բալկ), և որոնց 

վերջնական արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված է,,: 

3)  18-րդ կետից հետո լրացնել նոր 18.1 կետ հետևյալ բովանդակությամբ. 



,,18.1. Ներմուծվող դեղի ներդի ր թերթիկին համապատասխան գրանցված դեղի 

ներդիր թերթիկի հետ բովանդակային տարբերության դեպքում` ներկրող կազմակերպու-

թյունը այդ դեղի իրացման ժամանակ ապահովվում է Հայաստանի Հանրապե-

տությունում գրական հայերեն լեզվով շարադրված ներդիր թերթիկ:,,: 

4)  կարգի   40-րդ   կետի   ,,է,,   ենթակետը   ուժը   կորցրած ճանաչել: 

2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  

oրվանից: 
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“ Հայաստանի Հանրապետության դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման 

կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 20.09.2000թ N  581 որոշմամբ հատատված 

Հայաստանի Հանրապետության դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման կարգի 

40-րդ կետի է) ենթակետով նշված է, որ դեղերի և դեղանյութերի արտահանումն ու ներմուծումը 

մերժվում է,

Հաշվի առնելով ՀՀ շուկայի փոքր լինելը, նշված սահմանափակումը չի նպաստում դեղերի 

մրցակցային շուկայի ստեղծմանը: Այն խոչընդոտում է ՀՀ շուկային ինտեգրվել ավելի խոշոր շու-

կաներին, որտեղ նույն արտադրողը նույն դեղը վաճառում է ՀՀ-ում գրանցվածից տարբերվող 

փաթեթավորմամբ, բայց ավելի էժան գներով, քանի որ որպես կանոն մեծ շուկաները արտա-

դրողներից ավելի բարենպաստ գնային առաջարկներ են կարողանում ստանալ: ՈՒստի առա-

ջարկվում է ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ կառավարության 20.09.2000 թ. N  581 որոշմամբ հաս-

տատված կարգի 40-րդ կետի է) ենթակետը ինչը հնարավորություն կտա ՀՀ ներմուծել այն դե-

ղերը, որոնց փաթեթավորման փոփոխությունները չեն ազդում արտադրանքի անվտանգության, 

արդյունավետության և որակի վրա, և երբ առկա է արտադրողի կողմից տրված հավաստագրի 

բնօրինակը, կամ արտադրողի կողմից այլ երկրի ներմուծողին տրված պատճենը` վավերացված 

արտահանող կազմակերպության կնիքով:  

 եթե դեղի նմուշի փաթեթավորումը  չի համապատասխանում պետական գրանցման 

ժամանակ ներկայացված նմուշի փաթեթավորմանը:  

Բացի այդ առաջարկվում է Ներմուծվող դեղի ներդիր թերթիկի համապատասխան 

գրանցված դեղի ներդիր թերթիկի հետ բովանդակային տարբերության դեպքում` այդ դեղի իրաց-

ման ժամանակ ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորված հայերեն լեզվով 

ներդիր թերթիկի առկայությունը: 


