
 
 

 

 

ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

«Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը» ծրագիր 

«Դասընթացներ ՓՄՁ-ների և տեղական աշխատուժի համար» 

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 

Կիրառեք կառավարման համակարգի ստուգաթերթը՝ պարզելու, թե կառավարման ինչ 
համակարգեր արդեն ունեք ներդրած, ինչ համակարգերի կարիք ունեք, և 
գործունեության որ հատվածներն են բարելավում պահանջում: 

 Կազմեք հյուրատան կառավարման տարբեր հատվածներում առկա 
համակարգերի ցանկ:  

 Առանձնացրեք այն համակարգերը, որոնք Դուք ունեք, որոնք բացակայում են 
կամ ունեն բարելավման կարիք:  

 Սահմանեք, թե ով է պատասխանատու այս կամ այն համակարգի իրագործման 
համար:  

 Դասակարգեք համակարգերն ըստ կարևորության: 

 Սահմանեք գործողությունների ծրագիր հստակ վերջնաժամկետով՝ 
կառավարման համակարգ ստեղծելու և բարելավելու համար:    
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 

Հյուրատան ոլորտ Համակարգեր 
Կա/ Չկա/ 

Պահանջում է 
բարելավում 

Ով է 
պատասխանատու 

Համապատասխան 
գործողություն և 
վերջնաժամկետ 

Առողջություն և 
անվտանգություն  

    

Տնտեսական  սպասարկում      

Տեխնիկական սպասարկում      

Հաշվապահություն և 
ֆինանսներ  

    

Խնդիրների լուծում      

Ծառայությունների որակի 
բարելավում  

    

Մարդկային ռեսուրսներ      

Ընդունարան      

Սնունդ      

Այլ ոլորտներ      
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ 
ՕՐԻՆԱԿ. 

Շրջայցի ամսաթիվ Այո/ Ոչ 

Այգին ջրված է, և ծաղիկներն ունեն խնամված տեսք:   

Մուտքի աստիճանները և դռան բռնակները մաքուր են:   

Ընդունարանի լամպերն աշխատում են:   

Բաղնիքում առկա են մաքուր սրբիչներ:   

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՕՐԻՆԱԿ. 

Շրջայցի ամսաթիվ 
Բարելավումն իրականացնելու 

ամսաթիվ 

Սենյակներում տեղադրել վարսահարդարիչ:   

Լոգասենյակներում տեղադրել հայելի:   

Հյուրերի ժամանման առաջին օրը սենյակում 
տեղադրել շշալցված ջուր:    
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ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ՍԵՆՅԱԿԻ ԾԱԽՍԸ. 

Ծախսի տեսակ Ծախսի օրինակ Գործողություն 

Ուղղակի 
Սենյակի մաքրություն, սպասուհու 
աշխատավարձ, նյութեր և այլն 

Ամսական կտրվածքով հաշվարկեք բոլոր ուղղակի 
ծախսերի գումարը: 

Անուղղակի/ ֆիքսված 
Վարձակալություն, վաճառք և մարքեթինգ, 
անվտանգություն, վարկի մարում և այլն 

Ամսական կտրվածքով հաշվարկեք բոլոր 
անուղղակի ծախսերի գումարը: 

Սենյակներին տեղաբաշխեք անուղղակի 
ծախսերի %-ը՝ օրինակ հիմք ընդունելով 
հյուրատան եկամուտները. 

Անուղղակի ծախսերը * (Գիշերակացից եկամուտ/ 
ընդհանուր եկամուտ1) 

Ընդհանուր Ուղղակի + անուղղակի ծախսեր 
Գումարելով ուղղակի ծախսերը և անուղղակի 
ծախսերի համապատասխան մասնաբաժինը՝ 
կստանաք ընդհանուր ամսական ծախսերը: 

Մեկ սենյակի հաշվով ծախս - 
Բաժանելով ընդհանուր ամսական ծախսերը 
սենյակների/ տեղերի թվին՝ կստանաք մեկ 
սենյակի/ տեղի ծախսը: 
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ՀՅՈՒՐԱՏԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

  

 Սենյակի տեսակ 

 Single Double Այլ 

Հանրային գին     

Walk-in     

Երկարաժամկետ հյուրեր     

Փաթեթ 1     

Փաթեթ 2     

Տուրիստական գործակալություններ     

Կորպորատիվ հաճախորդներ     

Մշտական հաճախորդներ     

Ցածր սեզոն     

Հատուկ միջոցառումներ     

Հատուկ առաջարկ     
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ՀԱՅՏՆԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՊՈՐՏԱԼՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ1 

Պորտալ Միջնորդավճար Վճարման 
եղանակներ Այլ առանձնահատկություններ 

www.tripadvisor.com  
 

12-15% 
 

- 
 

Կայքէջը տրամադրում է նաև 
մեծաթիվ 

առցանց գրանցման 
համակարգերի հյուրատների 

գները համեմատելու և դրանցով 
վճարում կատարելու 
հնարավորություն: 

 

www.booking.com  15% 

Կանխիկ, 
դեբետային/ 
կրեդիտային 
քարտ և այլն 

- 
 

 
 
www.airbnb.com  
 

 
 

3% (հաշվարկված 
առանց ԱԱՀ-ի գնի 

վրա) 
 

 
 

Միջազգային 
բանկային 
Փոխանցում, 

Western Union և 
այլն 

 

- 
 

1  EV Consulting, ՓՄՁ ԶԱԿ և USAID. (2016)` Զբոսաշրջային տան կառավարման գործարար 
ուղեցույց ,Երևան  
 

6 

ՀՀ, 0002, Երևան, Եկմալյան 6, 0002 
+374 10 574778 | +374 77 57 47 78 | bsc@bsc.am | www.bsc.am
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http://www.airbnb.com/


 
 

 

Պորտալ Միջնորդավճար Վճարման 
եղանակներ Այլ առանձնահատկություններ 

www.armhotels.am  
 

10% 
 

Հյուրերը վճարումը 
կատարում են 
պորտալի 
կայքէջում` 
առցանց 
եղանակով։ 
Հյուրատանն 

միայն անհրաժեշտ 
է բանկային 
հաշվեհամար՝ 
պորտալից 
վճարումն 

ընդունելու համար։ 
 

Պորտալը տրամադրում է 
հյուրատան վերաբերյալ 

տեղեկատվության կառավարման 
հարմարավետ համակարգից 

անվճար օգտվելու 
հնարավորություն: 

 

www.lonelyplanet.com  
 

Կայքէջում գրանցվելու 
համար անհրաժեշտ է 

գրանցվել դրա 
գործընկերներից որևէ 

մեկում` 
www.booking.com 
www.expedia.com 
www.hostelworld. 

com 
 

- 
 

Կայքէջում հնարավոր է գրանցվել 
նաև 

առանց համարների պատվիրման 
հնարավորության` տեղադրելով 

միայն հեռախոսահամար և/ կամ էլ. 
Հասցե 

 

www.bedandbreakfast. 
com    
 

8% 
 

Պորտալն 
ընդունում է 

միայն առցանց 
վճարումներ։ 
Հյուրատանն 
անհրաժեշտ է 
ունենալ միայն 
բանկային 

հաշիվ կամ հաշիվ 
PayPal 

համակարգում։ 
 

Գրանցման դեպքում 
հնարավորություն է 

տրվում հյուրատունը ներկայացնել 
այլ զբոսաշրջային կայքէջերում 

(օրինակ` Expedia, 
Priceline և այլն)։ Հյուրատան 
մասին տեղեկատվությունը 
թարգմանվում է ֆրանսերեն, 
իսպաներեն և իտալերեն 

լեզուներում պորտալի կողմից։ 
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ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ 

 
Փետրվար Մարտ Ապրիլ 

Զբաղվածություն (%) (1)     

Սենյակ/ գիշեր (Room nights) (2)     

Սենյակի միջին գին (3)     

Ընդհանուր հասույթ (4)=(1)*(2)*(3)     

Սննդի վաճառքից հասույթ (5)     

Այլ ծառայություններից հասույթ (6)     

Ընդհանուր հասույթ (7)=(4)+(5)+(6)     

Փոփոխական ծախսեր (8)     

Ֆիքսված ծախսեր (9)     

Ընդհանուր ծախսեր (10)=(8)+(9)      

Շահույթ/ Կորուստ (11)=(7)-(10)     
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ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ  

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ  

Ամսաթիվ  _____________        

Պատրաստված է  __________________________  կողմից  

Պաշտոն   _________________________________        

Բաժին    __________________________________  

Հաշվետու է  _________________________________________________-ին  

                                                               (պաշտոն)  

Իր ենթակայության տակ է/են գտնվում 
___________________________________________________________  

                                                                 (պաշտոն/ներ)  

Աշխատանքի նպատակը ___________________________________________________  

Հիմնական պարտականություններ.  

1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________  

3.  ________________________________________  

Երկրորդային պարտականություններ.  

1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________  

3.  ________________________________________  
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

BSC հյուրատուն  
Մեզ համար շատ կարևոր է Ձեր կարծիքը: 

Լրացրեք հարցաթերթիկը և հնարավորություն տվեք մեզ բարելավել 
ծառայությունները:  

Անուն/ Ազգանուն՝  

Սենյակի համար՝  Ժամանման ամսաթիվ՝  

Ընդունարան և սպասարկում Նախաճաշ 

Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  

Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  

Տնտեսական բաժին Ցանկանու՞մ որևէ աշխատակցին առանձնացնել: 

Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  Անուն՝  

Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  Պատճառ՝  
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ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՁևԱԹՈՒՂԹ  

Ամսաթիվ ✓ 

Ընդունարանի սեղանը մաքուր է:   

Թղթերը և ֆայլերը հավաքված են:   

Համակարգիչը, հեռախոսը և այլ տեխնիկան մաքուր են:   

Պատերը և առաստաղը մաքուր են:   

Վարագույրները մաքուր են և արդուկած:  

Պատուհանները մաքուր են:   

Հատակը մաքուր է և չոր:   

Կահույքը մաքուր է, չկա փոշի:   

Բույսերը ջրված են և խնամված:   

Ջահերը մաքուր են, բոլոր լամպերը սարքի վիճակում են:     

Աղբամանները դատարկ են և կոկիկ:   

Այլ _______________________________________________   
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁևԱԹՈՒՂԹ  

Ամսաթիվ Երբ է ստուգվել Առկա՞ է համալրելու 
կարիք 

Երբ է 
համալրվել 

Հյուրերի գրանցման և դուրս գրման ձևաթղթեր     

Բանկային քարտերի ձևաթղթեր (եթե կիրառելի է)     

Առաջին բժշկական օգնության պարագաներ     

Հյուրերի մեկնաբանությունների համար ձևաթղթեր     

Անհրաժեշտ ստուգաթերթեր     

Առաջացած խնդիրների մատյան     

Անհրաժեշտ գրենական պիտույքներ     

Կարևոր հեռախոսահամարների ցանկ     

Թուղթ պրինտեռի համար (եթե կիրառելի է)     

Հյուրերի համար տուրիստական բուկլետներ     

Այլ _________________________________________     
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ  

Կոնտակտային անձ Հեռախոսահամար 

Տնօրեն   

Անձնակազմ   

Էլեկտրականության սպասարկում   

Ջրի սպասարկում   

Գազի սպասարկում   

Ինտերնետի սպասարկում   

Մեքենաների վարձույթ   

Տաքսի ծառայություն   

Տուրիստական ընկերություն   

Այլ 
_____________________________________  
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ԿՈՐԱԾ և ԳՏՆՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ  

Հ/հ Ամսաթիվ 
Գտնված իրի 

նկարագրություն 
Որտեղ է 

գտնվել իրը 
Ով է գտել 

իրը 
Ստորագրություն 

Ինչ գործողություններ 
են կատարվել 
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ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՀԱՅԵՐԵՆ ՆԱՄԱԿ  

Հարգելի …………………., 

Շնորհակալություն BSC հյուրատունն ընտրելու համար: Ստորև կարող եք 
գտնել Ձեր ամրագրման տվյալները:  

Ամրագրումն իրականացնելու ամսաթիվ՝ ………………. 

Հյուրի անուն՝ ………………………………………………….. 

Ժամանման ամսաթիվ՝………………………………………. 

Մեկնման ամսաթիվ՝…………………………………………. 

Սենյակների թիվ՝ …………………………………………….. 

Հյուրերի թիվ՝………………………………………………….. 

Սենյակների տեսակ՝ ………………………………………… 

Վճարման ենթակա գումար՝………………………………... 

Վճարման եղանակ՝…………………………………………… 

Ժամանման ժամ՝………………………………………………. 

Մեկնման ժամ՝………………………………………………….. 

Սիրով սպասում ենք Ձեզ BSC հյուրատանը: Լրացուցիչ տեղեկություն 
ստանալու կամ ամրագրման հետ կապված փոփոխություններ կատարելու 
համար կարող եք մեզ հետ կրկին կապ հաստատել:  

Հարգանքով՝ 

Անուն/ ազգանուն 
Պաշտոն 
Հյուրատան հեռ. և կայք  
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ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆԱՄԱԿ  

Dear …………………., 

Thank you for choosing to stay with the BSC Guesthouse. The details of your 
reservation are confirmed as follows:  

Reservation date: …………………………………………… 

Guest name: ………………………………………………… 

Check-in date: ………………………………………………. 

Check-out date: …………………………………………….. 

Number of rooms: …………………………………………. 

Number of guests: …………………………………………. 

Room types: .………………………………………………… 

Total amount due: ………………………………................. 

Payment method: …………………………………………… 

Estimated arrival time: …………………………..………… 

Estimated departure time: ……………………….………… 

We are looking forward to welcoming you to the BSC Guesthouse. For further 
information or to make any changes to your booking please do not hesitate to contact 
us.  

Sincerely yours,  

Name/ Surname 
Position 
Guesthouse’ phone number and website 
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ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՅՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆ ՆԱՄԱԿ  

Հարգելի …………………., 

Շնորհակալություն BSC հյուրատան նկատմամբ Ձեր հետաքրքության համար:  

Ինչպես Դուք նշել էիք Ձեր նամակում [նշել ժամանակաշրջանը] մենք ունենք 
[նշել սենյակների տեսակը և թիվը] ազատ սենյակ:  

Մեկ անձի արժեքն է …………՝ ներառյալ նախաճաշը: [նկարագրել պայմանները] 

Սենյակներն ապահոված են օդորակիչներով, վարսահարդարիչով և 
հեռուստացույցով: Հյուրատանը կարող եք օգտվել անվճար արագ Ինտերնետ 
կապից, իսկ լրացուցիչ գումարի դիմաց Ընդունարանից կարող եք ձեռք բերել 
անձնական հիգիենայի պարագաներ՝ սանր, ատամի խոզանակ և մածուկ, 
հողաթափեր և այլն: Հյուրատան նկարները կարող եք տեսնել մեր կայքում՝ 
www.bsc.com: 

  

Ցանկանու՞մ եք, որպեսզի մենք ամրագրենք սենյակները Ձեզ համար:   

Հարգանքով՝ 

Անուն/ ազգանուն 
Պաշտոն 
Հյուրատան հեռ. և կայք  
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http://www.bsc.com/


 
 

 
ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՅՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆԱՄԱԿ  

Dear …………………., 

Thank you for your interest in staying with us.  

As you requested we have [insert number and type of rooms] available from [insert 
dates requested]. 

The rooms are priced at [insert rate] a night including breakfast. [describe your offer 
conditions] 

All our rooms are equipped with air conditioning, fans, television. In the guesthouse you 
will have access to free fast Internet. At additional price you can purchase personal 
hygiene item from the Reception: comb, toothbrush and paste, slippers and the like. 
You can see picture of all our rooms on our website at www.bsc.com.  

Shall I reserve the rooms for you?  

Sincerely yours,  

Name/ Surname 
Position 
Guesthouse’ phone number and website 
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http://www.bsc.com/


 
 

 
ՕՐՎԱ ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ և ՄԵԿՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ  

 

Ամսաթիվ՝ ……………………………………  

 Մեկնումներ Ժամանումներ 

Սենյակ Անուն Ժամ Նշումներ Անուն Ժամ Նշումներ 

1       

2       

3       

4       

5       
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