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ՁԿ ՆՈՐ ՍԻ 
ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԱ ՐԱՆ

 

Սի րե լի՛ ձկ նորս,
Յու րա քան չյուր տա րի Հա յաս տա նի Հան

րա պե տու թյան շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա
րա րու թյու նը հրա ման է ար ձա կում, ո րում 
սահ ման վում են  սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյան 
հա մար տվյալ տա րում նա խա տես վող յու րա
քան չյուր ձկ նա տե սա կի որ սի թույ լատ րե լի չա
փա քա նակ նե րը և ժամ կետ նե րը, ի նչ պես նաև 
որ սի են թա կա ձկ նա տե սա կի մարմ նի նվա զա
գույն եր կա րու թյու նը:  

Հի շե՛ք. ար գել վում է ձկ նե րի որ սը նրանց 
ձվադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծում:

 Սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյան հա մար նա
խա տես ված ձկ նա տե սակ նե րի ան վա նում նե րի 
ցան կը կա րող է փո փոխ վել՝ կախ ված Հա յաս
տա նի գե տե րում, լճե րում և ջրամ բար նե րում 
այդ ձկ նա տե սակ նե րի քա նա կի փո փո խու
թյուն նե րից: Մաս նա վո րա պես, 2021 թվա կա նի 
հա մար սահ ման վել են սույն հիշատակարանի 
2րդից մինչև 6րդ էջում նշված ձկ նա տե սակ
նե րը և դրանց որսի չա փա քա նակ նե րը.
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ՍԻ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՁԿ ՆՈՐ ՍՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ 
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՆ ԸՍՏ ՁԿՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ԿԱՐՄ ՐԱ ԽԱՅՏ

ԿՈՎ ԿԱ ՍՅԱՆ
ԹԵ ՓՈՒՂ

Ս ՊԻ ՏԱԿ
Ա ՄՈՒՐ 

ԾԻ Ա ԾԱ ՆԱ ԽԱՅՏ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 1 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ հոկ տեմ բերնոյեմ բեր, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 15 սմ 
և ա վե լի:

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 3 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ ապ րիլհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 20 սմ և ա վե լի։

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 
70 սմ և ա վե լի:

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը՝ ա ռանց 
 սահ  մա նա փակ ման, ձվադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ հուն վար
մարտ:

ԿՈՒ ՐԻ
ԿՈ ՂԱԿ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 25 սմ և ա վե լի:

ԿՈՒ ՐԻ
ԲԵ ՂԱ ՁՈՒԿ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 4 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու լիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 20 սմ և ա վե լի:
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ՃԱ ՆԱՐ 

ԱՐ ԵՎԵ ԼՅԱՆ
ՏԱ ՌԵ ԽԻԿ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 30 սմ և ա վե լի:

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 3 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 8 սմ և ա վե լի:

ԾԱ ԾԱՆ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 40 սմ և ա վե լի:

Ս ՊԻ ՏԱԿ
ՀԱՍ ՏԱ ՃԱ ԿԱՏ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 
50 սմ և ա վե լի։

ԽԱՅ ՏԱԲ ՂԵՏ
ՀԱՍ ՏԱ ՃԱ ԿԱՏ 

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 5 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 50 սմ և ա վե լի:

ԱՐ ԾԱ ԹԱ ՓԱՅԼ
ԿԱ ՐԱՍ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 10 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ ապ րիլհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 10 սմ և ա վե լի:
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Բ ՐԱՄ

ԼՈ ՔՈ

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 2 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ ապրիլմայիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 20 սմ և ա վե լի:

Տ վյալ տար վա փետր վա րի 1ից դեկ տեմ բե րի 30ը, 8 կգից ոչ 
ա վե լի յու րա քան չյուր ո րս/օր վա ըն թաց քում, ձվադր ման ժա մա նա
կա հատ վա ծը՝ մայիսհու նիս, թույ լատ րե լի չա փե րը՝ 60 սմ և ա վե լի։

 ՀԻ ՇԵ՛Ք. 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սի րո ղա կան ձկ նոր սու

թյան օբյեկտ են այն ձկ նա տե սակ նե րը,  ո րոնք ը նդ գրկ ված  են  
ձկ նոր սու թյան օբյեկտ հան դի սա ցող կեն դա նի նե րի ցան կում  և 
ը նդ գրկ ված չեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կեն դա նի նե րի 
Կար միր գր քում:

 Կար ևոր է ի մա նալ.

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կեն դա նի նե րի Կար միր 
գր քում ը նդ գրկ ված հետ ևյալ ձկ նա տե սակ նե րի որ սը ար գել ված 
է: 

ԳԵ ՂԱՐ ՔՈՒ ՆԻ

Ա ՄԱ ՌԱՅԻՆ
ԻՇ ԽԱՆ

Ս ևա նի իշ խա նի ան հե տա ցող, տե ղային տա րած վա ծու թյուն 
ու նե ցող էն դե միկ են թա տե սակ է և բնու թյան մեջ հան դի պում է 
Սևա նա լճում:

 Ս ևա նի իշ խա նի ան հե տա ցող, տե ղային տա րած վա ծու թյուն 
ու նե ցող էն դե միկ են թա տե սակ է և բնու թյան մեջ հան դի պում է 
Սևա նա լճում: 

ՀՀ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԿԱՐ ՄԻՐ ԳՐ ՔՈՒՄ Ը ՆԴԳՐԿ ՎԱԾ ՁԿ ՆԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

Ձ ՄԵ ՌԱՅԻՆ
ԻՇ ԽԱՆ

Ս ևա նի իշ խա նի ան հե տա ցած են թա տե սակ է: Նախ կի նում 
տա րած ված է ե ղել Սևա նա լճում, որ տեղ այլևս չի հան դի պում  լճի 
մա կար դա կի ի ջեց ման հետ ևան քով բազ մաց ման վայ րե րի  կորս
տի և գե րոր սի պատ ճա ռով: 
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ՀԱ ՇԱՄ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ
ԿԱՐՄ ՐԱԿՆ

Հա յաս տա նում տա րած ված է Ա րաքս գե տի ա վա զա նում, որ
տեղ նրա գլ խա քա նա կը նվազ ման մի տում ու նի:

Տա րած ված է Մե ծա մոր գե տում և դրա հետ կապ ված ջրանցք
նե րի և լճե րի հա մա կար գում: Սահ մա նա փակ տա րած վա ծու թյան  
պատ ճա ռով այս ձկ նա տե սա կը խո ցե լի է ար տա քին պայ ման նե րի 
կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում:

Ս ԵՎԱ ՆԻ
ԿՈ ՂԱԿ

Ս ևա նա լճում տա րած ված ծա ծա նազ գի ձկ նա տե սակ է, ո րի 
պա շար նե րը զգա լի ո րեն նվա զել են վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն
թաց քում  և պահ պա նու թյան կա րիք ու նեն:

Ս ԵՎԱ ՆԻ
ԲԵ ՂԱ ՁՈՒԿ

Ս ևա նա լճում և նրա մեջ թափ վող ա ռան ձին գե տե րում տա
րած ված ծա ծա նազ գի ձկ նա տե սակ է, ո րի գլ խա քա նա կը զգա լի ո
րեն նվա զել է վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում  և պահ պա նու
թյան կա րիք ու նի:

ԲՈ ՋԱԿ

Ս ևա նի իշ խա նի ան հե տա ցած են թա տե սակ է: Նախ կի նում 
տա րած ված է ե ղել Սևա նա լճում, որ տեղ այլևս չի հան դի պում  լճի 
մա կար դա կի ի ջեց ման հետ ևան քով բազ մաց ման վայ րե րի  կորս տի 
և գե րոր սի պատ ճա ռով:

ԿՈՒ ՐԻ ՔԱՌ ԹԱԿ

Հա յաս տա նում տա րած ված 
է Ա րաքս գե տի ա վա զա նում և 
հան դի պում է շատ հազ վա դեպ:  

ՈՍ ԿԵ ԳՈՒՅՆ ԾԱ ԿԱՆ 

Հա յաս տա նում տա րած ված 
է Ա րաքս ու Կուր գե տե րի ա վա
զա նին պատ կա նող գե տե րում և 
հան դի պում է հազ վա դեպ: 
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ՍԻ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՁԿ ՆՈՐ ՍՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂԸ  
ՊԱՐ ՏԱ ՎՈՐ Է Ի ՄԱ ՆԱԼ․

1.  Սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է պայ մա նա գիր կն քել սի րո ղա կան ձկ նոր սությամբ 
զբաղվողի և ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րու թյան միջև:

2.  Հա մա ձայն « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյան օբյեկտ նե րի որ սը վճա րո վի 
է:

3.  Հա մա ձայն ՀՀ Հար կային օ րենսգր քի՝ սի րո ղա կան 
ձկ նոր սու թյան նպա տա կով տվյալ ձկ նա տե սա կի յու րա քան չյուր 
կի լոգ րա մի օգ տա գործ ման հա մար սահ ման ված են բնօգ տա
գործ ման վճար ներ, որոնք մինչև 2020 թվականը փոփոխվել են՝ 
սահ ման ված դրույ քա չա փը բազ մա պատ կե լով ո րո շա կի գոր ծակ
ցով: 

Ձկ նե րի յու րա քան չյուր 
 կի լոգ րա մի օգ տա գործ ման  հա մար

Դ րույ քա չա փը 
(դ րամ)

Սիգ 50

Լո քո 400

Ս պի տակ ա մուր, հաս տա ճա կատ 500

Կարմ րա խայտ 1000

Կա րաս 20

Ծա ծան 100

Ցան կում չնշ ված այլ ձկ նա տե սակ ներ 
(բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան կեն դա նի նե րի Կար միր գր քում 
գրանց ված տե սակ նե րի)
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ՍԻ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՁԿ ՆՈՐ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ 
ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԿՆ ՔՈՒ ՄԸ (ը ստ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա
խա րա րի 2019 թվա կա նի փետր վա րի 12ի N33Ն հրա մա նի)

1.  Սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյամբ զբաղ վե լու հա մար ի րա
վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձինք ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի նա
խա րա րու թյուն են ներ կա յաց նում պայ մա նագ րի կնք ման մա սին 
հայտ՝ նշե լով ի րա վա բա նա կան ան ձի ան վա նու մը և գտն վե լու վայ
րը կամ ֆի զի կա կան ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, բնա կու թյան վայ
րը, օգ տա գործ ման են թա կա տա րած քը (մար զը), որ սա մի ջոց նե րը, 
օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը, ձկ նա տե սա կի ան վա նու մը 
(տե սա կը) և դրա քա նա կու թյու նը:

2.  Հայ տերն ըն դուն վում են առ ձեռն, է լեկտ րո նային փոս
տով կամ սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյան և որ սի հայ տե րի ըն դուն ման 
է լեկտ րո նային հա մա կար գի մի ջո ցով։

3. ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րու թյու նը հայ տը և 
դրան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը ստա նա լուց հե տո 15օ
րյա ժամ կե տում, բա ցա ռու թյամբ սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյան և որ
սի հայ տե րի ըն դուն ման է լեկտ րո նային հա մա կար գի մի ջո ցով ներ
կա յաց ված հայ տե րի, հայ տա տու ի հետ կն քում է պայ մա նա գիր կամ 
մեր ժում է հայ տը: 

4. Հայ տի մերժ ման հիմք են հան դի սա նում հայ տում Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ ար գել ված մի ջոց
ներ կամ ձևեր, կամ գոր ծիք ներ, կամ մե թոդ ներ նշե լը, ի նչ պես նաև՝ 

ա) դի մո ղի կող մից հայ տում և դրան կից ներ կա յաց ված փաս
տաթղ թե րում ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող տվյալ նե րի 
առ կա յու թյու նը,

բ) հայ տում ներ կա յաց ված վայ րի կեն դա նու տե սա կի վի ճա կի 
ո րա կա կան և քա նա կա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ ոչ բա րեն
պաստ ցու ցա նիշ նե րը, ի սկ որ սի օբյեկտ չհան դի սա ցող կեն դա նի
նե րի համար նաև տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյու նը,

գ) հայ տում ներ կա յաց ված վայ րի կեն դա նու տե սա կը Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան Կար միր գր քում գրանց ված լի նե լը:

5. Պայ մա նագ րի կնք ման մա սին հայ տի մեր ժու մը կա րող է բո
ղո քարկ վել օ րեն քով սահ ման ված կար գով:
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 ՍԻ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՁԿ ՆՈՐ ՍՈՒԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ 
(ը ստ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 2009 թվա կա նի հուն
վա րի 15ի «Որ սի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» N9Ն հրա մա
նի)

 Սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյամբ զբաղ վե լու դեպ քում ձկ նոր սը՝
1) մի ա ժա մա նակ կա րող է ու նե նալ եր կու որ սա մի ջոց (կարթ)` 

յու րա քան չյու րը ոչ ա վե լի, քան եր կու կե ռի կով (եր կու և ե րեք ե լու նով 
կե ռիկ նե րը հա մար վում են մեկ կե ռիկ),

2) խեց գետ նի որ սը կա րող է ի րա կա նաց նել ա ռա վե լա գույ նը 
ե րեք խեց գետ նոր սի չով` մինչև 70 սմ տրա մագ ծով և 22 մի լի մետ
րից ոչ պա կաս ճեղ քե րով,

3) ստորջ րյա որ սը պետք է ի րա կա նաց նի մաս նա գի տա կան 
զեն քով (լար վող մի այն ձեռ քի ու ժով)` hար պու նի լայ նու թյու նը ոչ 
ա վե լի, քան 10 սմ,

4) ստորջ րյա որ սի ժա մա նակ պետք է ի րեն ամ րաց նի հա տուկ 
լո ղակ (բույ):

Մ նա ցած որ սա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծումն ար գել վում է:

 Սի րո ղա կան ձկ նոր սու թյամբ զբաղ վել ցան կա ցող նե րը պետք է 
ծա նոթ լի նեն հետ ևյալ ի րա վա կան ակ տե րին.

1. « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րենք,
2. «Որ սի և որ սոր դա կան տն տե սու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք,
3. ՀՀ Հար կային օ րենսգր քի 208 հոդ ված,
4. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2003 թվա կա նի հու լի սի 10ի 

« Կեն դա նա կան աշ խար հի օբյեկտ նե րի` սո ցի ա լա կան նպա տակ նե
րով օգ տա գործ ման մա սին պայ մա նագ րե րի կնք ման կար գը հաս
տա տե լու մա սին» N884Ն ո րո շում,

5. Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 2019 թվա կա նի 
փետր վա րի 12ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
վայ րի կեն դա նի նե րի տե սակ նե րի սո ցի ա լա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ ման մա սին (սի րո ղա կան ո րս և ձկ նոր սու թյուն, ձկ նոր
սու թյան և որ սի օբյեկտ չհան դի սա ցող կեն դա նի նե րի ո րս) հայ տի և 
պայ մա նագ րի ձևե րը հաս տա տե լու մա սին» N33Ն հրա ման,

6. Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 2009 թվա կա նի հուն
վա րի 15ի «Որ սի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» N9Ն հրա ման:


