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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐ-
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1. Միջոցառման նպատակն է աջակցություն տրամադրել Հայաստանի Հան-

րապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս 

կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ 

հատուկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելու 

ընթացքում կամ ավարտից հետո պատճառական կապով զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ծնողներին (այսուհետ՝ նաև շահառու) վերարտադրողականու-

թյան օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի N 568-Ն որոշման N 1 հավելվածի 7-րդ 

կետով սահմանված ծախսերը փոխհատուցելու համար:  

2. Փոխհատուցման չափը կազմում է`  

1) փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու համար՝ այդ ծառայության 

համար պայմանագրով նախատեսված վճարի 100 (մեկ հարյուր) տոկոսի չափով, 

բայց ոչ ավելի, քան 5,500,000 (հինգ միլիոն հինգ հարյուր) դրամը՝ ներառյալ 

ավելացված արժեքի հարկը. 

2) դոնորական ձվաբջջի ձեռքբերման համար՝ այդ ծառայության համար 

պայմանագրով նախատեսված վճարի 100 (մեկ հարյուր) տոկոսի չափով, բայց ոչ 

ավելի, քան 600,000 (վեց հարյուր հազար) դրամը։ 

3. Սույն հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված փոխհա-

տուցումը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության կողմից տրամադրվում է  շահառուին` վերջինիս հաշվեհամարին 
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փոխանցման միցոցով՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջա-

պահության նախարարի հրամանը` տվյալ շահառուի արտամարմնային բեղմնա-

վորումը պետական պատվերի շրջանակներում կազմակերպելու վերաբերյալ: 

Սույն կետով նախատեսված դեպքում փոխանցումը կատարվում է 3 փուլով` 25%, 

30% և 45% համամասնությամբ` հղիության առաջին, երկրորդ եռամսյակների 

երրորդ տասնօրյակում և ծննդաբերությունից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում:   

4. Սույն հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված փոխ-

հատուցումը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հար-

ցերի նախարարության կողմից տրամադրվում է միջոցառման շահառուի բժշկա-

կան օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնող բժշկական կազմակերպու-

թյանը՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նա-

խարարի հրամանը` տվյալ շահառուի արտամարմնային բեղմնավորումը պետա-

կան պատվերի շրջանակներում կազմակերպելու վերաբերյալ:   

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 

27-ի N 568-Ն որոշման N 1 հավելվածի 7-րդ կետով սահմանված ծախսերի համար 

ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է մեկ անգամ՝ մեկ շահառուի (ծնողի) 

հաշվարկով։ 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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