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Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: /ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենք, 2003թ, Հոդված 9, Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները, կետ 10/

 Զբոսաշրջային տունը (Բի ընդ Բի` B&B) այն բնակելի տունը կամ բնակարանն է,
որտեղ, բացի նվազագույն հյուրանոցային ծառայություններից, տրամադրվում է
առնվազն նախաճաշ և, որը հարակից է հյուրանոցապանի բնակելի տանը,
բնակարանին կամ դրա մասն է կազմում /ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, նախագիծ 2017թ, Հոդված 10. Հյուրանոցային տնտեսության
օբյեկտները, կետ 8 /

 Հյուրատունը գիշերակացի, սննդի պատրաստման հարմարություններով և
սանհանգույցով կահավորված առանձին բնակելի տուն կամ բնակարան է, որը
տրամադրվում է զբոսաշրջիկներին որպես կացարան: /ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, նախագիծ 2017թ, Հոդված 10.
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները, կետ 9 /



Հյուրատների ասոցիացիան նպատակ ունի միավորել
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հյուրատների
սեփականատերերին և հյուրատներ շահագործող անձանց,
ներկայացնել և պաշտպանել նրանց իրավունքներն ու
շահերը, նպաստել գործող հյուրատների ցանցի
ընդլայնմանն ու զարգացմանը, աջակցել դրանց
արդյունավետ աշխատանքին, ապահովել գործող
հյուրատների միջև համագործակցություն, ինչպես նաև
նպաստել միջազգային համագործակցությանը՝
հյուրընկալության ոլորտում :
Հյուրատների ասոցիացիան նպատակ
ունի նպաստել սպասարկման ոլորտի զարգացմանն ու
խթանմանը, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում գյուղական զբոսաշրջության
զարգացմանը, մշակույթի և ավանդույթների
պահպանմանը :
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 Հյուրատների Զարգացման Հայկական Ասոցիացիայի
(ՀԶՀԱ) ծառայությունների մատուցման
կանոնագրի մշակում

 Ապրանքանշանի ստեղծում՝ (լոգոն, ապրանքի
անվանումը, ցուցանակներ)

 Վերապատրաստում և փորձի փոխանակում
 Որակավորման կարգի մշակում, ստանդարտների
հարմարեցումը տեղաբնակի մոտ ընդունելության
նպատակներին
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 Գոյություն ունեցող որակավորման կարգ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 10 հունիսի 2004 

թվականի N 946-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հավել ված N 10 ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՏՆԵՐԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

 ՀԶՀԱ կողմից առաջարկվող կարգ
- - հաշվի առնելով արդեն գոյություն ունեցող հյուրատների պայմանները
- - հաշվի առնելով առաջարկ-պահանջարկ համակցությունը
- - հաշվի առնելով միջազգային ընդհանուր ստանդարտները



barigaloustarmenie.am
e-mail: armbbequipe@yahoo.fr
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