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1. Ինչպե՞ս գրանցվել համակարգում 
 

Քայլ 1. Պետական գնումների շրջանականերում գործուղումների կազմակերպման 

ժամանակ կանոնավոր չվերթներով ավիատոմսերի, հյուրանոցների և հարակից 

ծառայությունների  ամրագրման համակարգում (այսուհետ՝ Համակարգ) գրանցվելու 

համար անրաժեշտ է պայմանագիր կնքել Համակարգի օպերատորի հետ: 

Պայմանագրի նմուշը զետեղված է www.govtravel.am կայքում՝ «Փաստաթղթեր» 

բաժնում:  

Քայլ 2. Պայմանագրի բնօրինակը կամ դրա էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ 

պատշաճ ստորագրված էլեկտրոնային տարբերակը պետք է ուղարկվի օպերատորին, 

որի հիման վրա տվյալ կազմակերպության համար բացվում և ակտիվացվում է 

անհատական ինտերնետային հղումով որոնողական համակարգի մուտքի 

անհրաժեշտ վավերապայմաններ: Միաժամանակ պայմանագրում նշված լիազորված 

անձանց տրամադրվում է տվյալ կազմակերպության ինտերենետային էջում 

անհատական գրանցումներ կատարելու համար գաղտնաբառ (Passkey):  

Քայլ 3. Օպերատորի կողմից տրամադրված հղումով տվյալ կազմակերպության 

ցանկացած անձ կարող է մուտք գործել տվյալ մարմնի/կազմակերպության համար 

առանձնացված ինտերնետային կայք և լրացնելով իր անհատական տվյալները 

կատարել ճանապարհորդողի անհատական գրասեղանի գրանցում և ակտիվացում, 

կատարելով Համակարգի կողմից պահանջվող հրահանգների պահանջները:  

Քայլ 4. Պատվիրատու հանդիսացող կազմակերպության առանձնացված էջ հնարավոր 

է մուտք գործել անմիջապես Օպերատորի կողմից տրամադրված հղումով կամ 

https://govtravel.am կայքի ԱՄՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐ բաժնից՝ գտնելով ձեր 

կազմակերպության անվանումը և սեղմելով անվանման վրա: 

  

http://www.govtravel.am/
https://govtravel.am/


Քայլ 5. Բացված կայքէջում անհրաժեշտ է մուտքագրել նախապես գրանցված և 

ակտիվացված Օգտվողի անունը և գաղտնաբառը  

 

Ուշադրությո՛ւն համակարգում տվյալ մարմնի/կազմակերպության ամրագրումների 

վերջնական հաստատում իրականացնող հիմնական անձի, նրան փոխարինող մեկ այլ 

անձի և ճանապարհորդությունների կազմակերպիչ հանդիսացող անձի օգտվողի 

անունը և գաղտնաբառը տրամադրվում է անմջապես Օպերատորի կողմից: 

Քայլ 6. Եթե չունեք օգտվողի անուն և գաղտնաբառ, ապա սեղմելով  

Register as a user հղման վրա բացված էջում անհրաժեշտ է լրացնել բոլոր * նշանով 

պահանջվող դաշտերը և սեղմել Done կոճակը: 

Ուշադրությո՛ւն, * Passkey դաշտի գաղտնաբառը անհրաժեշտ է ճշտել ձեր 

կազմակերպության պատասխանատու անձից: 

javascript:selfRegister(document.loginform);
javascript:selfRegister(document.loginform);


 

Քայլ 7. Աստղանիշով (*) նշված դաշտերը պարտադիր են լրացման համար միայն լատինատառ 

կամ թվերով: Անհրաժեշտ է ուշադիր կազմավորել Համակարգ մուտք գործելու համար 

գաղտնաբառը, որի նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ նվազագույն պահանջները. 

- Այն պետք է բաղկացած լինի առնվազն 7 նիշից, սակայն ոչ ավել քան 15 նիշ, և  

- Այն պետք է պարունակի առնվազն 1 լատինատառ նիշ և մեկ թիվ: 

Գաղտնաբառի ճիշտ կազմավորման օրինակ՝ yerevan1 

 



Քայլ 8. Անհրաժեշտ է նույնությամբ մուտքագրել համակարգի կողմից գեներացված 

անվտանգության կոդը: Կոդը ընթեռնելի չլինելու դեպքում կարող եք գեներացնել նորը, 

սեղմելով “change this code” ակտիվ հղմանը: 

 

Ուշադրությո՛ւն   

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն սխալ գրանցելու դեպքում Դուք չեք ստանա 

ակտիվացման հաղորդագրությունը: 

Քայլ 9. Գրանցումը ավարտելու համար բացված էջում կարող եք ծանոթանալ Համակարգի 

շահագործողի կողմից սպասարկման պայմաններին, որից հետո անհրաժեշտ է սեղմել Accept 

կոճակը՝ 

 



 

Քայլ 10. Վերջնական գրանցման և ակտիվացման համար անհրաժեշտ է բացված էջում 

մուտքագրել որպես ճանապարհորդող ձեր անհատական տվյալները՝ հետագայում 

ամրագրումները հնարավոր դարձնելու համար: Որպես նավազագույն պահնաջ անհրաժեշտ 

է բացված էջում լրացնել բոլոր աստղանիշով՝ * զուգորդված դաշտերը և Passport հատվածում 

մուտքագրել առնվազն Passport 1 հատվածի դաշտերը այնպես ինչպես դա նշված է Ձեր 

անձնագրում: Փոփոխությունները պահպանելու համար էջի ներքևում սեղմեք Save կոճակը: 

Գրանցումը հաջող ավարտելու դեպքում կստանաք Your profile has been successfully saved 

հաղորդագրությունը:   

Քայլ 11. Եթե ցանկանում եք լրացնել այլ դաշտերը, ներառյալ բանկային քարտի տվյալները (ոչ 

պարտադիր դաշտ է, որը սակայն անհրաժեշտ է հյուրանոցային ամրագրումներ կատարելու 

համար), ապա կարող եք դա անել այս փուլում կամ ցանկացած ժամանակ՝ Ձեր անձնական 

գրասեղան մուտք գործելուց հետոч գրասեղանի «Profile» բաժնում:  

 

 

 

 

 



2. Ինչպե՞ս ամրագրել ավիատոմսը 
 

Քայլ 1. Անձնական գրասեղան մուտք գործելուց հետո Համակարգում մենյուի բաժիններից 

ընտրում եք “book” բաժինը, այնուհետև Air ենթաբաժինը՝ ավիատոմսերի ամրագրման համար: 

 

Քայլ 2. Նախ ընտրում եք ուղևորության տեսակը՝ վերադարձով «Round-Trip», մեկ 

ուղղությամբ` «One-Way» կամ բազմակի ուղղություններով` «Multi-Destination» (որպես 

կանոն՝ ուղևորությունները նախատեսվում են վերադարձով), ելնելով Ձեր ուղևորության 

առանձնահատկություններից:  

Քայլ 3. Այնուհտև From և To դաշտերում լրացնում եք կամ տվյալ քաղաքի անվանումը, կամ 

օդանավակայանի 3 տառանի հապավումը, հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշմամբ 

սահմանված որոնման պահանջները, և սեղմում եք Search by fare կոճակը: 

Ուշադրությո՛ւն.  եթե տվյալ ժամանման վայրում առկա են 2 և ավելի օդանավակայաններ, 

ապա խորհուրդ է տրվում նշել տվյալ ժամանման կամ մեկնման քաղաքի անվանումը կամ 

քաղաքի բոլոր օդանավակայանները սահմանող եռանիշ կոդը: Միայն օդանավակային կոդի 

եռանիշ նշումը ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված  կարգի պահանջների համաձայն 

կարող է դիտարկվել գնումների ընթացակարգի խախտում, եթե տվյալ քաղաքում գործում են 

կանոնավոր չվերթներ սպասարկող 2 և ավելի օդանավակայաններ և որոնց միջև ցամաքային 

ճանապարհով տարածությունը պակաս է 50 կմ-ից:   

 

Քայլ 4. Ըստ անհրաժեշտության անհրաժեշտ է ընտրել մեկնելու և վերարադարձ նախատեսով 

տոմսի ամրագրման դեպքում՝ նաև վերադարձի ամսաթիվը: Այնուհետև ամսաթվի հետ 

մեկտեղ կարող եք ընտրել մեկնելու ցանկալի ժամը: Պահպանելով ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջները կարող եք ընտրել նաև որոնման համար 



թույլատրելի ժամանակի շեղում հետևյալ կերպ՝  թույլատրվում է սահմանել մեկնման որոշակի 

ժամից ժամանակային շեղում հետևյալ սահմանաչափերով. 

- հանրապետական գործադիր և տարածքային մարմինների, օրենքով ստեղծված 

մարմինների ղեկավարների և տեղակալների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց 

գործադիր մարմինների ղեկավարների դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 3 ժամ 

- մնացած դեպքերում՝ ոչ պակաս քան 6 ժամ:    

 

Ուշադրությո՛ւն. Time window (hours) դաշտում ժամային պատուհանի նվազեցումը 

հանգեցնում է որոնման արդյունքի էական նվազեցման և արտացոլվող արդյունքների 

սահմանափակման: Որպես կանոն, համակարգում սահմանված է 12 ժամի չափով 

պատուհան:  

Ուշադրությո՛ւն.  ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված  կարգի պահանջների 

համաձայն Time window (hours) դաշտում առավելագույն ժամային  շեղումը նշվածից պակաս 

կարող է դիտարկվել գնումների ընթացակարգի կոպիտ խախտում:   

 

 

 

Քայլ 5. Բոլոր անհրաժեշտ տվյալները մուտքագրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել «SEARCH» 

կոճակը, ինչը կհանգեցնի միջազգային ավիափոխադրման շուկայում տվյալ պահին առկա 

գնառաջարկների որոնմանը: 



 

Քայլ 6. Որոնման արդյունքում 1. Filter matrix հատվածում հայտնվում են այն բոլոր 

ավիաընկերությունների ցուցակը, որոնք համապատասխանում են Ձեր հարցմանը: Ընդ որում, 

Կանաչ պիտակով նշված գնառաջարկները համապասխանում են ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջներին, պայմանով, որ որոնման ելակետային 

դաշտերում չեն մուտքագրվել կարգի խախտմամբ տվյալներ:  

 

Քայլ 7. Նույն կերպ 2. Select a trip հատվածում ավիատմսի գնի աճման կարգով ներկայացվում 

են այդ որոնման արդյունքում առաջարկվող ավիափոխադրումները իրենց 

մանրմասնություններով: Կարգի պահանջների պահպանմամբ որոնման ելակետային 

տվյալներ մուտքագրելու արդյունքում Կանաչ պիտակով արտացոլված բոլոր 

գնառաջարկներով ավիատոմսի գնումը կարող է կատարվել առանց լրացուցիչ 

բացատրությունների:  

Քայլ 8. Եթե Կանաչ պիտակով արտացոլված գնառաջարկի որոնումը կատարվել է առանց 

գնման ընթացակարգի խախտումների և այն անհրաժեշտ է գնել, ապա ընտրելով կանաչ 

պիտակով տվյալ ավիափոխադրումը սեղմում եք Book կոճակը:  

 



 

 

 



 

 

Քակլ 9. Ցանկացած  ավիափոխադրման համար ավիաընկերությունների կողմից սահմանված 

հիմնական և մանրամասն պայմաններին կարող եք ցանոթանալ «Purchase conditions» հղումը 

սեղմելով:    

Ուշադրությո՛ւն: Եթե առկա է նշանը, ապա ավիատոմսի արժեքը չի ներառում 

ուղեբեռի տեղափոխումը: Ուղեբեռի հետ կապված հարցերը կարգավորված են ՀՀ 

կառավարության կողմից հաստատված կարգի դրույթներով:   

 

Ուշադրությո՛ւն:  Lowest priced flight: տողում ներկայացված է տվյալ ուղղության համար 3 

ամենամատչելի տարբերակները, իսկ Total Trip Price: տողում հաշվարկված է ընտրված 

ավիատոմսի գինը ներառյալ Օպերատորի միջնորդավճարը: 

 

 



 

 

Քայլ 10. Ամրագրումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է սեղմել I agree դաշտը, այնուհետև 

Finalise Trip կոճակը:  

 



 

Քայլ 11. Form of Identification հատվածում անհրաժեշտ է ընտրել այն անձնագիրը, որով 

պատրաստվում եք ճանապարհորդել: Այնուհետև սեղմել Send for approve կոճակը: Եթե 

համակարգը կրկին պահանջում է մուտքագրել Ձեր անձնագրի տվյալները, ապա հնարավոր է 

Դուք չեք մուտքագրել տվյալ անձնագրի համար պարտադիր դաշտերը:  

Քայլ 12. Եթե նախորդ քայլի համաձայն համակարգը պահանջում  է թարմացնել Ձեր 

տվյալները, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է նախ իրականացնել անձնական և անձնագրային 

տվյալների պատշաճ մուտքագրում «Profile» բաժնում և դրանից հետո կատարել ամրագրում:   

 

Քայլ 13. Եթե համակարգը Ձեզանից պահանջում է session ID կոդ, ապա սեղմում եք էջի 

ներքևում Session info-ի վրա և բացված պատուհանից պատճենում եք Session ID դաշտի 

պարունակությունը համապատասխան վանդակում: 



  

 

 

Քայլ 14. Եթե Ձեր անուն ազգանունի կողքը հայտնվում է «Ամադեուս» միջազգային 

համակարգի կողմից գեներացված  6 նիշանոց կոդ, ապա դա նշանակում է, որ ձեր ամրագրումը 

արդեն իսկ համակարգում է և վերջնական հաստատողի կողմից առավելագույն սահմանված 

ժամանակահատվածում հաստատվելու պարագայում տվյալ ավիատոմսը դուրս կգրվի 

օպերատորի աշխատակիցների կողմից՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով: 

 



 

Քայլ 15. Անհրաժեշտության դեպքում Delete trip կոճակով Դուք կարող եք չեղարկել Ձեր 

ամրագրումը, եթե այն դեռևս հաստատված չէ կամ դուրս գրված չէ: Ավիատոմսը հաստատված 

կամ դուրս գրված լինելու պարագայում խնդրում ենք անհապաղ կապվել օպերատորի հետ, 

իսկ դուրս գրված լինելու, դրանում փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է կապ 

հաստատել անմիջապես ավիափոխադրողի կամ օպերատորի հետ: 

Քայլ 16. Եթե առկա է 6-նիշ ամրագրման կոդը և ուղևորի լատինատառ ազգանունը, ապա այդ  

ամրագրման հետ կապված էական նշանակություն ունեցող պայմանները հնարավոր է 

ստուգել կայքի «Ստուգել ամրագրումը» հղումով:  

Ուշադրությո՛ւն. ոչ աշխատանքային օրերին կամ չվերթից 72 ժամից պակաս 

ժամանակահատվածում համակարգը չի թույլատրոմ հաստատել ամարագրումը: Նման 

իրավիճակում անհրաժեշտ է դիմել անմիջապես օպերատորին՝ տվյալ պատվիրատուի կողմից 

վերջնական հաստատողի էլեկտրոնային փոստից հաղորդագրություններ ուղարկելու 

միջոցով: 


