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Հոդված 107. Կոլտնտեսությունների, սովխոզների և պետական ու հանրային մյուս

տնտեսությունների ցանքերի արածավերումը, դաշտում գտնվող
գյուղատնտեսական կուլտուրաների հավաքված բերքի փչացումը կամ
ոչնչացումը, տունկերի վնասումը   

Անասունների կամ թռչունների կողմից կոլտնտեսությունների, սովխոզների և պետական ու 
հանրային մյուս տնտեսությունների ցանքերի արածավերումը, դաշտում գտնվող 
գյուղատնտեսական կուլտուրաների հավաքած բերքի փչացումը կամ ոչնչացումը, տունկերի 
վնասումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչև երեսուն տոկոսի և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
մինչև հիսուն տոկոսի չափով:  

Անասունների կամ թռչունների կողմից կոլտնտեսությունների, սովխոզների և պետական ու 
հանրային մյուս տնտեսությունների ցանքերի կրկնակի արածավերումը, դաշտում գտնվող 
գյուղատնտեսական կուլտուրաների հավաքված բերքի կրկնակի փչացումը կամ ոչնչացումը, 
տունկերի կրկնակի վնասումը, որը կատարվել է նույնպիսի իրավախախտման համար տուգանք 
նշանակվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի չափով և պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` երեսուն տոկոսից մինչև դրա լրիվ չափը:  

Ցանքերի կամ տունկերի միջով ավտոմեքենայով, տրակտորով, կոմբայնով կամ այլ 
մեքենայով անցնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 
տասը տոկոսի չափով:  

Ցանքերի կամ տունկերի միջով կենդանաքարշ տրանսպորտով անցնելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև հինգ 

տոկոսի չափով:  
(107-րդ հոդվածը խմբ. 04.06.88, 02.09.93 ՀՕ-79)   

Հոդված 108. Կարանտինային վնասատուների, բույսերի հիվանդությունների և

մոլախոտերի դեմ պայքարի կանոնները խախտելը   



Կարանտինային վնասատուների, բույսերի հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարի 
կանոնները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` քսանապատիկի չափով:  

(108-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 08.12.04 ՀՕ-174-Ն)   

Հոդված 109. Կարանտինային ստուգման և համապատասխան մշակման չենթարկված

նյութեր դուրս հանելը   
Կարանտինային ստուգման և համապատասխան մշակման չենթարկված արտասահմանյան 

երկրներից բերված նյութերը սահմանային երկաթուղային կայարաններից, ավտոկայարաններից 
(ավտոկայաններից), օդանավակայաններից և այլ սահմանային կետերից դուրս հանելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` քսանապատիկի չափով:  

(109-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 08.12.04 ՀՕ-174-Ն) 
 

Հոդված 1091. Ժամկետանց, անորակ և արտադրությունից դուրս եկած բույսերի
պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների, ինչպես նաև
համապատասխան անվանացանկում չընդգրկված և ոչ թույլատրելի
պայմաններում դրանց վաճառքի կանոնները խախտելը   

Ժամկետանց, անորակ և արտադրությունից դուրս եկած բույսերի պաշտպանության 
քիմիական և կենսաբանական միջոցների, ինչպես նաև համապատասխան անվանացանկում 
չընդգրկված և ոչ թույլատրելի պայմաններում դրանց վաճառքի կանոնները խախտելը`   

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

(1091 - րդ հոդվածը լրաց. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն) 
 

Հոդված 1092. Հողում և բուսական ծագում ունեցող մթերքներում թունանյութերի և
պարարտանյութերի թույլատրելի մնացորդային առավելագույն
քանակները գերազանցելը   

Հողում և բուսական ծագում ունեցող մթերքներում թունանյութերի և պարարտանյութերի 
թույլատրելի մնացորդային առավելագույն քանակները գերազանցելը`   

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
երեսնապատիկի չափով: 



(1092  - րդ հոդվածը լրաց. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 110. Հողօգտագործողների կողմից ոչ կարանտինային մոլախոտերի դեմ
պայքարի ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը   

Ոչ կարանտինային մոլախոտերի, գյուղատնտեսական բույսերի վնասատուների և 
հիվանդությունների դեմ պայքարի ուղղությամբ անցկացվող պարտադիր միջոցառումները 
ժամանակին չիրականացնելը կամ խախտելը հողօգտագործողների կողմից, որ կատարվել է 
առաջին անգամ`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, և տուգանքի նշանակում բույսերի 
պաշտպանության միջոցառումներ անցկացնելու համար պատասխանատու պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:  

Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտումները կրկին անգամ կատարելը մեկ 
տարվա ընթացքում`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, և սույն հոդվածի առաջին մասում նշված 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երեսնապատիկի չափով:  

(110-րդ հոդվածը խմբ. 02.09.93 ՀՕ-79, 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1101. Թմրանյութեր պարունակող ցանքերի հսկողության ապահովման
ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը   

Կանեփի և ձիթախաշխաշի ցանքերի, այդ կուլտուրաների բերքի պահատեղերի և 
վերամշակման սահմանված ռեժիմի հսկողության ապահովման ուղղությամբ միջոցներ 
չձեռնարկելը, ինչպես նաև թմրանյութեր պարունակող հնձած արտերի մնացորդների և 
արտադրության թափոնների ոչնչացման ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսուն տոկոսից մինչև դրա լրիվ չափը:  

(1101 - րդ հոդվածը խմբ. 02.09.93 ՀՕ-79)   

Հոդված 1102. Մշակումն արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր
պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը 

(վերնագիրը խմբ. 30.04.13 ՀՕ-36-Ն)   
1. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հավելվածով նախատեսված թմրանյութեր, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը` մանր չափերով` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հնգապատիկից տասնապատիկի չափով: 
2. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հավելվածով նախատեսված թմրանյութեր, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը` զգալի չափերով` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկից երեսնապատիկի չափով: 

3. Սահմանել «Մշակումն արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 
պարունակող բույսերի զգալի և մանր չափերը»` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:  

(1102 - րդ հոդվածը խմբ. 23.10.87, 02.09.93 ՀՕ-79, 30.04.13 ՀՕ-36-Ն)   

Հոդված 111. Գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական շահագործման և

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների կոպիտ խախտումը
օգտագործողների կողմից   

Օգտագործողների կողմից տրակտորների, կոմբայնների, գյուղատնտեսական ինքնագնաց 
այլ մեքենաների տեխնիկական շահագործման կանոնների և անվտանգության տեխնիկայի 
կանոնների կոպիտ խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով կամ այդ մեքենաները վարելու 
իրավունքից զրկում` մինչև մեկ ամիս ժամանակով:  

(111-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 08.12.04 ՀՕ-174-Ն)   

Հոդված 112. Հակաանասնահամաճարակային և անասնաբուժասանիտարական
կանոնները, անասնաբուժասանիտարական և զոոհիգիենիկ նորմերը
խախտելը  

(վերնագիրը փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   
Հակաանասնահամաճարակային և անասնաբուժասանիտարական կանոնները, 

անասնաբուժասանիտարական և զոոհիգիենիկ նորմերը խախտելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
չորսհարյուրապատիկի չափով:  

(112-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1121. Կենդանիների, կենդանիների և մարդկանց համար վարակիչ
հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման
համար անհրաժեշտ պայմաններ չստեղծելը, անասնաբուժական
բնագավառի օրենսդրական խախտումները, կատարված
հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվություններ, 
անասնագլխաքանակի արհեստական սերմնավորման, հաշվառման, 
շարժի վերաբերյալ տվյալներ, կենդանական ծագման մթերք և հումք, 
վերամշակված կերեր, լրացակերեր տեղափոխող, պահպանող, իրացնող
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից անձը կամ
տնտեսավարող սուբյեկտի կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը
հաստատող փաստաթղթեր անասնաբուժական պետական տեսուչին



չտրամադրելը, կենդանիներին չներկայացնելը  
(վերնագիրը փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Կենդանիների, կենդանիների և մարդկանց համար վարակիչ հիվանդությունների դեմ 
պայքարի միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններ չստեղծելը, 
անասնաբուժական բնագավառի օրենսդրական խախտումները, կատարված 
հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվություններ, անասնագլխաքանակի արհեստական 
սերմնավորման, հաշվառման, շարժի վերաբերյալ տվյալներ, կենդանական ծագման մթերք և 
հումք, վերամշակված կերեր, լրացակերեր տեղափոխող, պահպանող, իրացնող ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձանց կողմից անձը կամ տնտեսավարող սուբյեկտի 
կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթեր անասնաբուժական 
պետական տեսուչին չտրամադրելը, կենդանիներին չներկայացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հիսնապատիկի չափով:  

(1121  - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1122. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկված
կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, վերամշակված կերերի, 
լրացակերերի, սննդում օգտագործվող սնկերի իրացումը  

(վերնագիրը փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   
Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկված կենդանական ծագման 

մթերքի և հումքի, վերամշակված կերերի, լրացակերերի, սննդում օգտագործվող սնկերի 
իրացումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հարյուրապատիկի չափով:  

(1122 - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1123 . Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկված
կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, վերամշակված կերերի, 
լրացակերերի արտադրությունը, վերամշակումը, պետական գրանցում
չստացած անասնաբուժական դեղամիջոցների արտադրությունը, 
իրացումը, պետական գրանցում ստացած անասնաբուժական
դեղամիջոցների իրացումը` առանց ծագումը և ձեռքբերումը հավաստող
փաստաթղթերի  

(վերնագիրը փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   
Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկված կենդանական ծագման 

մթերքի և հումքի, վերամշակված կերերի, լրացակերերի արտադրությունը, վերամշակումը, 



պետական գրանցում չստացած անասնաբուժական դեղամիջոցների արտադրությունը, 
իրացումը, պետական գրանցում ստացած անասնաբուժական դեղամիջոցների իրացումը` 
առանց ծագումը և ձեռքբերումը հավաստող փաստաթղթերի`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` չորսհարյուրապատիկի չափով:  

(1123 - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, փոփ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1124. Կենդանիների համաճարակների դեմ պայքարի կարանտինի սահմանման
հարցերով տարածքային կառավարման մարմինների որոշումները
խախտելը   

Կենդանիների համաճարակների դեմ պայքարի կարանտինի սահմանման հարցերով 
տարածքային կառավարման մարմինների որոշումները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հիսնապատիկի չափով:  

(1124 - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն)   

Հոդված 1125. Կենդանիների, կենդանական ծագմամբ մթերքի և հումքի, 

անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա այլ բեռների
միջազգային փոխադրումներ (ներմուծում, արտահանում և տարանցում) 

իրականացնելիս անասնաբուժական կանոնները խախտելը, ինչպես նաև
դրանց անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկելը   

Կենդանիների, կենդանական ծագմամբ մթերքի և հումքի, անասնաբուժական պետական 
հսկողության ենթակա այլ բեռների միջազգային փոխադրումներ (ներմուծում, արտահանում և 
տարանցում) իրականացնելիս անասնաբուժական կանոնները խախտելը, ինչպես նաև դրանց 
անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չենթարկելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
երկուհարյուրապատիկի չափով:  

(1125 - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն)   

Հոդված 1126. Հանրապետության տարածքում պետական անասնաբուժական
վերահսկողության ենթակա ապրանքների (բեռների) տեղափոխումը, 

ընդունումը, պահպանումը և իրացումը առանց անասնաբուժական
ուղեկցող փաստաթղթերի   

Հանրապետության տարածքում պետական անասնաբուժական վերահսկողության ենթակա 
ապրանքների (բեռների) տեղափոխումը, ընդունումը, պահպանումը և իրացումը առանց 
անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի՝  



առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
երեսնապատիկի չափով:  

(1126 - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն)   

Հոդված 1127. Հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ և հարկադիր
միջոցառումները, անասնաբուժական ծառայության աշխատանքները ոչ
լիարժեք կազմակերպելը, իրականացնելը, իրականացման սահմանված
ժամկետները խախտելը, դրանցից հրաժարվելը   

Օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված հակաանասնահամաճարակային 
կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումները, անասնաբուժական ծառայության 
աշխատանքները ոչ լիարժեք կազմակերպելը, իրականացնելը կամ դրանցից հրաժարվելը 
պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման կամ անասնաբուժական 
ծառայություն մատուցող անձանց կողմից և հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների 
իրականացման սահմանված ժամկետները խախտելը կամ դրանցից հրաժարվելը այն անձանց 
կողմից, որոնք կարող են կենդանիների, կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր 
վարակիչ հիվանդությունների բռնկման և տարածման պատճառ հանդիսանալ`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ 
հարյուրապատիկի չափով:  

Տուգանքի վճարումը ֆիզիկական և պաշտոնատար անձանց չի ազատում թույլ տված 
խախտումները վերացնելու պարտականությունից:  

(1127  - րդ հոդվածը լրաց. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն) 

 
   Հոդված 1128. Օրենսդրության պահանջների խախտմամբ ոչ սպանդանոցային 

պայմաններում կենդանիների  մորթից գոյացած մթերք կամ կենդանական ծագման հումք 

վերամշակելը մշակելը, իրացնելը, վաճառելը, մատակարարելը կամ ներմուծելը 

Օրենսդրության պահանջների խախտմամբ ոչ սպանդանոցային պայմաններում 

կենդանիների մորթից գոյացած մթերք կամ կենդանական ծագման հումք վերամշակելը 

(մշակելը), իրացնելը, վաճառելը, մատակարարելը կամ ներմուծելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»:  

Հոդված 113. Քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու
կանոնները խախտելը 

(վերնագիրը խմբ. 19.12.12 ՀՕ-247-Ն)   



1. Քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու կանոնները 
խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հնգապատիկից մինչև տասնապատիկի չափով։  

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքները, որոնց հետևանքով վնաս է 
պատճառվել իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց գույքին, ինչպես նաև ֆիզիկական 
անձանց առողջությանը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
քսանապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով:  

(113-րդ հոդվածը խմբ. 02.09.93 ՀՕ-79, 19.12.12 ՀՕ-247-Ն)   

Հոդված 114. Արգելված տեղերում անասուններ պահելը   
Արգելված տեղերում անասուններ պահելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով:  
(114-րդ հոդվածը փոփ. 04.06.91, 11.12.02 ՀՕ-496-Ն) 

 

Հոդված 238. Անասնաբուժական պետական հսկողության մարմինները   
Անասնաբուժական պետական տեսչության մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 112-1127 

112
8  հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 
Անասնաբուժական պետական տեսչության մարմինների անունից վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք 
ունեն՝ 

Հայաստանի Հանրապետության անասնաբուժական պետական տեսչության պետը, պետի 
տեղակալները, տեսչության գլխավոր և առաջատար մասնագետները, անասնաբուժական 
պետական տեսչության տարածքային ստորաբաժանումների պետերը՝ տուգանք ֆիզիկական 
անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով, 

տարածքային անասնաբուժական պետական տեսուչները՝ տուգանք ֆիզիկական անձանց 
նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև հիսնապատիկի չափով, 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչև հարյուրապատիկի չափով, 

սահմանային հսկիչ կետերի անասնաբուժական պետական տեսուչները՝ տուգանք 
ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 
հարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով: 

Անասնաբուժական պետական տեսչության մարմինները կարող են տուգանքը գանձել 
տեղում 

(238-րդ հոդվածը փոփ. 04.05.05 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 09.11.06 ՀՕ-173-Ն) 
 


