
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 
ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
Գլուխ 3. Մեղվատու մեղուների պաշտպանությունը 
 
Հոդված 18. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության եւ մեղվաբուծության բնագավառում 
անասնաբուժասանիտարական հսկողության կազմակերպումը 
 
1. Մեղրատու մեղուների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ մեղվաբուծության ոլորտում 
մեղուների խնամքի անասնաբուժասանիտարական կանոնների պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողությունն իրականացնում է լիազոր մարմինը`  «Անասնաբուժության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան: 
 
2. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության, ինչպես նաեւ մեղվաբուծության բնագավառում 
անասնաբուժասանիտարական կանոնների պահպանման միջոցառումներն իրականացվում 
են` ապահովելով մեղվաբուծության ոլորտի հասարակական միավորումների անմիջական 
մասնակցությունը: 
 
3. Մեղվաբուծության ոլորտում անասնաբուժասանիտարական հսկողությունն իրականացվում 
է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
Հոդված 19. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության հիմնական պահանջները 
 
1. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության հիմնական պահանջներն են` 
 
1) մեղրատու մեղուների օգտագործման եւ վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված 
անասնաբուժական սպասարկումը. 
 
2) մեղրատու մեղուների կենսամիջավայրի պահպանությունը. 
 
3) մեղրատու մեղուների անասնաբուժասանիտարական սպասարկման ապահովումը: 
 
Հոդված 20. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության ապահովումը 
 
1. Մեղրատու մեղուների պաշտպանությունն ապահովվում է լիազոր մարմնի եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից: 
 
2. Մեղրատու մեղուների պաշտպանության իրականացման հիմնական ձեւերն են` 
 
1) ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կողմից մեղրատու մեղուների խնամքի 
անասնաբուժական եւ  սանիտարական կանոնների եւ կարգերի պաշտպանությունը. 
 
2) բույսերի պաշտպանության զանգվածային միջոցառումների իրականացման ժամանակ 
մեղրատու մեղուների թունավորման կանխարգելումը. 
 
3) մեղվաընտանիքների անխափան տեղափոխումը. 
 
4) մեղրատու մեղուների պաշտպանության նպատակով գիտահետազոտական 
ուսումնասիրությունների կազմակերպումը. 
 
5) մեղվաբուծության պետական աջակցության եւ միջազգային համագործակցության 
զարգացման ապահովումը: 
 



3. Դաշտերի, մարգագետինների, անտառների պաշտպանիչ անտառաշերտերի եւ տնկիների 
մշակման նպատակով նեկտարատու բույսերի ծաղկման շրջանում թունաքիմիկատների 
օգտագործումն  իրականացվում է լիազոր մարմնի գիտությամբ: 
 
Հոդված 21. Անտառօգտագործման ժամանակ մեղրատու մեղուների պաշտպանությունը 
 
1. Հայաստանի Հանրապետությունում անտառօգտագործումն իրականացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության բնապահպանության օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
2. Անտառների պահպանմանը եւ ընդարձակմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացվում 
են` հաշվի առնելով մեղվաբուծության զարգացմանն անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը: 
 
3. Նեկտարատու բույսերի ծաղկման շրջանում թունաքիմիկատների եւ ագրոքիմիկատների 
օգտագործումը դաշտերի, մարգագետինների, անտառների, պաշտպանիչ անտառաշերտերի եւ 
տնկիների մշակման նպատակով իրականացվում է լիազոր մարմնի գիտությամբ: 
 
4. Արգելվում է մեղրահումքի հավաքման աղբյուր համարվող ծառերի եւ թփերի (լորենի, թխկի, 
ուռենի, ակացիա եւ այլն) հատումը, մեղվանոցների տեղաբաշխման վայրերից առնվազն 3 
կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուռիների կեղեւի մթերումը, բացառությամբ 
անտառների սանիտարական վիճակի բարելավման եւ վերարտադրության խնդիրների լուծման 
նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումների: 
 
Հոդված 22.  Մեղրատու մեղուների պաշտպանությունը դրանց բնակության բնական 
միջավայրում 
 
1. Մեղրատու մեղուների օգտակար հատկությունների օգտագործումը` ըստ դրանց բնակության 
բնական միջավայրի, մեղրատու մեղուների մեղվաբուծական մթերքի ստացումն 
իրականացվում են կենդանական աշխարհի մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
2. Արգելվում է փչակների եւ մեղրատու մեղուների բնակության բնական այլ վայրերի 
ոչնչացումը: 
 
3. Բնակության բնական վայրում մեղվաընտանիքի առկայությունը մարդու 
կենսագործունեությանը խոչընդոտելու պարագայում այդ մեղվաընտանիքների տեղափոխման 
անհնարինության դեպքում դրանց վերաբնակեցումը կամ ոչնչացումը իրականացվում է լիազոր 
մարմնի` մեղվաբուծության բնագավառի  համապատասխան մասնագետների 
մասնակցությամբ:  
 
Հոդված 23. Մեղրատու մեղուների հիվանդության կանխարգելումը, բուժումը, 
մեղվաընտանիքների վնասատուների դեմ պայքարը 
 
1. Մեղրատու մեղուների հիվանդության կանխարգելումը, բուժումը, մեղվաընտանիքների 
վնասատուների դեմ պայքարը իրականացնում է լիազոր մարմինը` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
2. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք մեղվաընտանիքների հիվանդության 
կանխարգելման, բուժման ու մեղվաընտանիքների վնասատուների դեմ պայքար 
իրականացնելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան, կարող են ներգրավել անասնաբուժության ոլորտում լիցենզիա ունեցող 
ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց: 
 



3. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք պարտավոր են մեղվանոցների սանիտարական 
անձնագիր ունենալ: Սանիտարական անձնագրի վարումը եւ հանձնումը իրականացնում է 
լիազոր մարմինը: 
 
Հոդված 24. Մեղվաընտանիքների առավել մեղրատու տեսակների բուծումը 
 
1. Լիազոր մարմինն իրականացնում է միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետությունում 
բուծվող տեղական (աբորիգեն) մեղուների ցեղերի գենոֆոնդի պահպանման եւ բարելավման 
ուղղությամբ: Մեղվաբուծությունում սելեկցիոն տոհմային աշխատանքները եւ մեղուների 
առավել արժեքավոր տեսակների բուծմանն ու օգտագործմանը, ինչպես նաեւ 
մեղվաընտանիքների առավել արժեքավոր տեսակների բարելավմանն ուղղված ֆիզիկական եւ 
իրավաբանական անձանց գործունեությունն իրականացվում են տոհմային 
անասնաբուծության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան: 
 
2. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տոհմային առավել արժեքավոր մեղուների 
պոպուլյացիաներով ապահովելու, ինչպես նաեւ մեղրատու մեղուների տեսակների 
բազմացման նպատակով տարածքներում (բնակության բնական շրջակայքում) կարող են 
ստեղծվել սելեկցիոն մեղվանոցներ, մայրաբուծարաններ: Մայրաբուծարանների, տոհմային 
վերարտադրիչների եւ սելեկցիոն մեղվանոցների շուրջը սահմանվում են պաշտպանիչ 
տարածքներ ոչ պակաս, քան 10-15 կիլոմետր շառավղով: Այդ տարածքներում արգելվում է այլ 
տեսակի անհայտ ծագում ունեցող մեղվաընտանիքների, պարսամայրերի տեղակայումը: 
 
3. Մեղվաբուծության զարգացման եւ մեղվաընտանիքների տոհմամթերատու 
հատկությունները բարելավելու նպատակով լիազոր մարմինը աջակցում է տոհմային 
մեղվանոցների եւ մայրաբուծարանների ստեղծմանն ու գործունեությանը: 
 
4. Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել այլ ցեղերի մեղուներ, 
մայրապտուկներ, բացառությամբ գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման 
նպատակով ներմուծման: 
 
Հոդված 25. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տեղեկացումը շրջակա միջավայրի եւ 
մեղրատու մեղուների համար վտանգավոր իրավիճակների մասին 
 
1. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան, իրավունք ունեն ժամանակին ամբողջական ու հավաստի 
տեղեկատվություն ստանալու շրջակա միջավայրի, ինչպես նաեւ մեղրատու մեղուների համար 
վտանգ ներկայացնող իրավիճակի մասին: Շրջակա միջավայրի, մեղրատու մեղուների համար 
վտանգ ներկայացնող իրավիճակի մասին իրազեկումը իրականացվում է լիազոր մարմնի 
սահմանած կարգով: 
 
2. Թունաքիմիկատներ կամ ագրոքիմիկատներ օգտագործող ֆիզիկական եւ իրավաբանական 
անձինք պարտավոր են քիմիական մշակում սկսելուց ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ անձամբ գրավոր 
կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով մշակման ենթակա գյուղատնտեսական եւ 
անտառային բույսերի տարածքից 5 կիլոմետր պակաս հեռավորության վրա գտնվող մեղվանոց 
ունեցող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց եւ լիազոր մարմնին տեղեկացնել 
աշխատանքների սկզբի եւ ավարտի մասին: Իրազեկումը պարունակում է գյուղատնտեսական 
եւ անտառային բույսերի մշակման ամսաթվի, մշակման ձեւի, օգտագործվող 
թունաքիմիկատների եւ ագրոքիմիկատների թունավորության աստիճանի մասին 
տեղեկատվություն: 


