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Մեր Մասին 

Մեր ա ռա քե լու թյունն է՝ կո ռուպ ցի ան նվա զեց նե լու և ժո ղո վր դա վա րությունն 
ամ րա պն դե լու ճա նա պար հով նպաս տել լավ կա ռա վար մա նը Հայաս տանում։

ԹԻ ՀԿ– ն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քա ղա քա ցի նե րի մեջ ձևա վո րել կո
ռուպցի այի հան դեպ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, սահ մա նել հան րային 
վե րահս կո ղու թյուն պե տա կան ինս տի տուտ նե րի և ծախ սե րի նկատ մա մբ, 
վեր հանել օ րե նսդ րա կան սո ղա նցք նե րը և դրա նց վե րաց մա նն ուղղ ված 
ա ռա ջարկու թյուն նե րով հաս նել օ րե նսդ րա կան ու վար քագ ծային փո փո
խու թյուննե րի հան րային ծա ռայու թյան, ընտ րու թյուն նե րի և հան րային ֆի
նանսնե րի ո լորտ նե րում։ Յու րա քան չյու ր ոք իր տե ղու մ պե տք է պա հան ջա
տեր լի նի և ան հան դու ր ժո ղ՝ կո ռու պ ցի ոն եր ևույթ նե րի հան դե պ։ Մի այն այդ 
դեպ քու մ մեզ կհա ջող վի հասնել ար դյու ն քի ։

2016– ը Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ հա կա կո ռու պ ցի ոն կե նտ րո նի (ԹԻ ՀԿ) 
հա մար բազ մաբ նույթ ծրագ րե րի և մար տահ րա վեր նե րի տա րի էր։ Հատ
կան շա կան է, որ Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ մի ջազ գային շա րժ ման 
կող մից վե րա հա վա տար մա գր ման հեր թա կան փու լու մ կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նն ար ժա նա ցավ բա րձր գնա հա տա կա նի: Բազ մա թիվ շա
հա գր գիռ խմբե րի մաս նակ ցու թյա մբ մշակ վեց 2016– 2020թթ. ռազ մա վա րու
թյու նը, ո րով որ պես ա ռաջ նային ուղ ղու թյու ն ներ ամ րա գր վե ցին հան րային 
ծա ռայու թյան, hան րային ֆի նանս  նե րի և ընտ րու թյու ն նե րի ո լո րտ նե րը: 

 Տա րին նշա նա վոր վեց հան րային քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման և ծա ռայու թյու ն նե րի մա տու ց ման նկատ մա մբ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի և քա ղա քա ցի նե րի վե րա հս կո ղա կան ծրագ րե րի խթան մա մբ: Հա ջո ղու
թյա մբ պսակ վեց « Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ նոր օ րեն քի ըն դու ն մա նն ուղղ ված ջա
տա գո վու թյու նը, ին չի ար դյու ն քու մ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րին հնա րա վո րու թյու ն ըն ձեռ վեց ան
մի ջա կա նո րեն զբաղ վել ձեռ նար կա տի րու թյա մբ և նե րգ րա վել կա մա վոր նե ր։ Կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան 
նշա նա կա լից ձեռք բե րու մ ե րից է  նաև ե րի տա սա րդ նե րի հետ աշ խա տան քի ակ տի վա ցու մը և, մաս նա վո րա պես, 
կր թա կան ծրագ րե րը, ո րո նց ըն թաց քու մ հա րյու րա վոր ակ տիվ ե րի տա սա րդ ներ ստա ցան հիմ ա րար գի տե լիք ներ 
կո ռու պ ցի այի և հա կա կո ռու պ ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան հի մու նք նե րի վե րա բե րյալ:

 Կազ մա կեր պու թյան հա ջո ղու թյու ն նե րը մի ան շա նա կո րեն պայ մա նա վոր ված են գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյու ն նե
րի հետ ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ: Ան չափ կար ևո րու մ ենք գործընկերությունը և վս տահ ենք, որ մի այն 
հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ է հնարավոր ի րա գոր ծել մեր 2020 ռազ մա վա րու թյան տես լա կա նը, այն է՝ ձևա վո րել 
պայ քա րող քա ղա քա ցի հա նու ն կո ռու պ ցի այից զե րծ Հայաս տա նի։ 

 
Սո նա Այ վա զյա ն 
ԹԻ ՀԿ գոր ծա դիր տնօ րե ն

ԹԻՀԿ ընդհանուր ժողով, 2016
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ՌազՄավարություն

Մ շակ վել և ըն դուն վել է 2016 –2020 ԹԻ ՀԿ ռազ մա վա րու թյու նը 3 ուղղու թյուն նե րով՝ 
հան րային կառավարում, հանրային ֆի նա նս ներ և ընտ րու թյուն ներ:

2020-ին ա կն կալ վող ար դյո ւնք նե ր

 ▪  Հաս նել հան րային ծա ռայու թյան ո լոր տու մ կո ռու պ ցի այի նվա զեց մանը, 
ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
կազ մա կերպու թյու ն նե րի մի ջո ցով ար ձա նագ րել և կան խել կո ռու պ ցիան 
հան րային ծա ռայու թյան և շա հե րի բախ ման ո լո րտ նե րու մ:

 ▪ Հաս նել հան րային ֆի նա նս նե րի ո լոր տու մ կո ռու պ ցի այի նվա զեց մա
նը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
կազ մա կերպու թյու ն նե րի մի ջո ցով ար ձա նագ րել և կան խել կո ռու պ ցիան 
հան րային ֆի նա նս նե րի ո լոր տու մ:

 ▪  Հաս նել Հայաստանում միջազգային չափանիշներին հա մա պա տաս խան 
ընտ րու թյու ն նե րի ան ցկաց ման:

թ րա նս փարե նսի ին թեր նե շն լի 
կող Մից վե րա հա վա տար Մագ րուՄ

 ԹԻ ՀԿ –ը, հան դի սա նա լով ՀՀ– ում ԹԻ մի ջազ գային հա կա կո ռու պ ցի ոն շա րժ ման 
ներ կայա ցու ց չու թյու ն, ե րեք տա րին մեկ ան գամ ան ցնու մ է հա վա տարմա գր ման 
գոր ծըն թա ց՝ հա վաս տե լու կազ մա կեր պու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը ԹԻ չա
փա նիշ նե րի ն։ 2016 –ին ԹԻ մի ջազ գային շարժ  ման ան դա մակ ցու թյան հա վա տար մա
գր ման հա նձ նա ժո ղո վը հաս տա տել է ԹԻ ՀԿ կար գա վի ճա կը որ պես այդ շա րժ ման 
ՀՀ– ում հա վա տար մա գր ված ներ կայա ցու ց չու թյու ն։

ա Մա լյա կոս տա նյա նի ան վան Մր ցա նա կ

Ա մա լյա Կոս տա նյա նի ա մե նա մյա մր ցա նա կը 2015 –ի գոր ծու նե ու թյան հա մար շնորհ
վել է «Լ րա գիր» վեր լու ծա կան է լե կտ րո նային պար բե րա կա նի լրագ րող Թեհ մի նե 
Ե նո քյա նին, որն աչքի է ընկել մաս նա գի տա կան բա րձր հմ տու թյու ն նե րով, խի զա խու
թյամբ և սկզ բու ն քայ նու թյամբ, մասնավորապես՝ «Է լե կտ րիկ Եր ևան» քա ղա քա ցի ա
կան շա րժ ու մը լու սա բանելիս։
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 գործընկեր կազՄակերպություններ

Հայաս տա նո մ
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ, Գյումրի
«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ, Երևան
«Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Երևան
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն–Հայաստան, Երևան
«Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ, Երևան
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Երևան
Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
«Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, Սևան
Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմադրամ, Երևան
 
 
Արտերկրոմ
Բազելի կառավարման ինստիտուտ, Շվեյցարիա
ԹԻ Ավստրալիա
ԹԻ Մեծ Բրիտանիա
ԹԻ քարտուղարություն Բեռլինում, Գերմանիա
Հանրային քաղաքականության ասոցիացիա հանուն բաց հասարակության, Չեխիա
Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոն, Հունգարիա
«Փոլիսի Ֆորում Արմենիա» հետազոտական կենտրոն, ԱՄՆ

Կոալիցիաներ
ԱլԳ քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմ
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնություն
Ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմ
ՄԱԿ–ի «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի» կոալիցիա
«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն

16
գործընկեր

8
երկիր

5
կոալիցիա



ենթադ րա Մաշ նո րհ ներ 

Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և 
սո ցիա լա կան հաշվետվողականության խթանում դրամաշնորհային ծրագրի 
10 շնոր հա ռու՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ 
«Պահանջա տեր հասարակություն հանուն պատասխանատու կառավարման» 
ծրագրի շրջանակներում:

սոցիալական ապահովություն 
ԼոգոՍ ի րա վա պա շտ պան ՀԿ, ք. Գյում րի

ներաՌական կրթություն 
Գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ, Գորիս 
Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ, Մարտունի

ՄիջհաՄայնքային տրանսպորտ
Ընդդեմ իրավական կամայականության ՀԿ, Երևան

կոՄունալ ծաՌայություններ
Կոմպասս գիտահետազոտական, կրթական 
և խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ, Գյումրի

հաՄայնքային ջրաՄատակարարուՄ
Ռեգիոնալ մոնիտորինգի ինստիտուտ ՀԿ, Կապան 

հաՄատիրություն
Երիտասարդ ժուռնալիստների ասոցիացիա ՀԿ, Աբովյան 

նաԽադպրոցական կրթություն
Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Երևան

Մանկական աՌողջություն
Վստահություն առողջապահական ՀԿ, Երևան

զբաղվածություն
Արազա բարեգործական ՀԿ, Երևան



հե տա զո տու թյուն ներ 
ու սուՄ նա սի րու թյուն նե ր

Հան րային ծա ռայու թյուն և շա հե րի բա խում. Մշակ վել է քա ղա քա կա
նության 2 հա մա ռո տա գի ր՝ շա հե րի բախ ման և հայ տա րա րա գր ման 
ինս տի տու տի վե րա բե րյա լ։

Կր թու թյուն. Ի րա կա նաց վել է «Կր թու թյան ո լոր տում կո ռուպ ցի ոն ռիս
կե րի գնա հա տում» հե տա զո տու թյու նը։ Բա ցա հայտ վել են բազ մա
թիվ խնդիր ներ և ներ կայաց վել է դրա նց լուծ մա նն ուղղ ված թվով 46 
ա ռա ջար կություն: Մշակ վել է քա ղա քա կա նու թյան 3 հա մա ռո տա գի ր՝ 
մաս նա վոր պա րապ մունք նե րի, նե րա ռա կան կր թու թյան և դպ րոց նե
րի դա սագրքե րի հրա տա րակ չու թյան գոր ծըն թաց նե րում վեր հան ված 
խնդիր նե րի և դրա նց ուղղ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

Գ նումն ե րի մո նի տո րի նգ. Ի րա կա նաց վել են ո լոր տային ու սում ա սի րու
թյուն նե ր, ո րո նց ար դյուն քում վեր են հան վել բազ մա թիվ հիմ ա խն դիր
ներ ու իրավասու մար մին նե րին ա ռա ջա րկ ներ են ար վել դրա նց լուծ ման 
ուղ ղու թյա մբ՝ պե տա կան գնում եր , օ րե նսդ րա կան զար գա ցում ե ր, բո
ղո քա րկ ման հա մա կա րգ, մեկ ան ձից գնում եր, ՊՈԱԿ –նե րի ֆի նան սա
վո րում:

 Հա կա կո ռուպ ցի ոն քա ղա քա կա նու թյուն. Ի րա կա նացվել է ՀՀ հա
կա կո ռուպ ցի ոն ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րի և ՀՀ մի
ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի և հա նձ նա ռու թյուն նե րի մո նիտո
րինգ, ո րի ար դյուն քում լույս է տե սել «2015 թ. կո ռուպ ցի ոն իրա վի ճա կը 
Հայաս տա նում և դրա դեմ պայ քա րը» զեկույցը:

 Կու սակ ցու թյուն ներ. « Կոն րադ Ա դե նաուեր» հիմ ադ րա մի հետ հա մա
տեղ ու սում ա սի րվել է մաս նա վոր նվի րատ վու թյուն նե րի ինս տի տու տը 
Հայաս տա նում և հրա պա րա կվել է « Հայաս տա նի կու սակ ցու թյուն նե րին 
ար ված մաս նա վոր նվի րատ վու թյուն նե րի օ րե նսդ րու թյան և պրակ տի
կայի գնա հա տու մը» հե տա զո տու թյու նը: 

 Պա շտ պա նու թյուն. Ի րա կա նաց վել է պա շտ պա նու թյան ո լոր տում կո
ռուպ ցի ոն ռիս կե րի գնա հա տում, նե րա ռյա լ՝ ակ տիվ ե րի կա ռա վա րում, 
գ նում ե րի քա ղա քա կա նու թյուն, բա նա կի մաս նակ ցու թյուն ընտ րու թյուն
նե րին։

Ա ռող ջա պա հու թյուն. Ու սում ա սի րու թյուն է կա տար վել  կո ռուպ ցի ոն ռիս
կե րի գնա հա տում պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար և ար
տոնյալ պայ ման նե րով բու ժօգ նու թյան ո լոր տում» թե մայով: Վեր են հան
վել բազ մա թիվ խն դիր ներ և դրա նց լուծ մա նն ուղղ ված ներկայաց վել է 
թվով 55 ա ռա ջար կ: Մշակ վել է քա ղա քա կա նու թյան 3 հա մա ռո տա գիր:

https://transparency.am/hy/publications/policy-briefs
https://transparency.am/files/publications/1489693195-0-123422.pdf
https://transparency.am/files/publications/1481277964-0-512288.pdf
https://transparency.am/hy/publications/view/137
https://transparency.am/files/publications/1468265483-0-227376.pdf
https://transparency.am/files/publications/1467124214-0-987586.pdf
https://transparency.am/files/publications/1468694058-0-186700.pdf
https://transparency.am/files/publications/1468694058-0-186700.pdf
https://transparency.am/files/publications/1465990875-0-326756.pdf
https://transparency.am/hy/publications/policy-briefs


Օ րե նսդ րա կան նա Խա ձեՌ նու թյուն ներ 

« Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծում ի րա կա
նաց ված ջա տա գո վու թյան ար դյուն քում ներ կայաց վել է 23 ա ռա ջա րկ, ո րից 2 –ն 
ըն դուն վել է ամ բող ջու թյա մբ, իսկ 1 –ը մա սա մբ։

« Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի 
վերաբեր յալ ներ կայաց րած 26 ա ռա ջար կից 13– ն ըն դուն վել է ԱԺ մար դու ի րա
վունք նե րի և հան րային հար ցե րով մշ տա կան հա նձ նա ժո ղո վի ու ՀՀ ար դա րա դա
տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից և ի րաց վել նա խագ ծի վե րջ նա կան տար բե րա
կում։ 

«Ը նտ րա կան օ րե նսգր քի» նա խագ ծի վե րա բե րյալ ԹԻ ՀԿ –ը և « Քա ղա քա ցի 
դիտո րդ» գոր ծըն կեր մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րը ներ կայաց րել են 81 ա ռա
ջարկ, ո րից ամ բող ջու թյա մբ կամ մա սա մբ ըն դուն վել է 15– ը։

230

113

82

6

դիտորդ

դիտորդ

դիտորդ

դիտորդ

տիՄ ընտրություններ

Հոկտեմբերի 2, 2016 
122 տեղամաս

Սեպտեմբերի 18, 2016 
56 տեղամաս

Ապրլի 17, 2016 
41 տեղամաս

Հոկտեմբերի 23, 2016 
2 տեղամաս



հանրային իրազեկուՄ 
եվ տեղեկացվածություն 

18

306
26

19
10
2

ՄԱՄուԼի ԱՍուԼիՍ 

հԱրցԱզրույց  
31 հեռուստատեսություն, 8 ռա դիո, 
19 տպագիր, 248 առցանց

ՀԱնրԱյին ՄիջոցԱՌուՄ 
մայրաքաղաքում ու մարզերում

ՀԱԿԱԿոՌուՊցիոն 
դԱՍԸնթԱց 
244 երիտասարդների համար 
Երևանում ու մարզերում

դԱՍԸնթԱց 
120 երիտասարդների համար 
մասնակցային մոնիտորինգի 
վերաբերյալ բոլոր մարզերում

դԱՍԸնթԱց 
40 քաղհասարակության ներկայացուցիչների 
համար արդյունավետ ջատագովության մասին



 պա հան ջա տեր քա ղա քա ցին  
ընդ դեՄ կո Ռուպ ցի այի

« Պա հան ջա տեր քա ղա քա ցին ընդ դեմ կո ռուպ ցի այի» խո րագ րով կո ռուպ ցիայի դեմ 
պայ քա րի մի ջազ գային օր վան նվիր ված հան րային մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ
կայաց վեց ԹԻ ՀԿ 2016թ. գոր ծու նե ու թյու նը, այդ թվում՝ տար վա ըն թաց քում կր թու
թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, գնում ե րի, պա շտպա նու թյան, հան քար դյու նա բե րու թյան 
և այլ ո լո րտ նե րում կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի բա ցա հայ տում ե րը։ Գոր ծըն կեր կազ մա կեր
պու թյուն նե րը խո սե ցին ի րե նց կա տա րած մո նի տո րին գային հե տա զո տու թյուն նե րի և 
հա կա կո ռուպ ցի ոն հե տա քն նա կան լրագ րու թյան բա ցա հայ տում ե րի մա սին։

 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում է ին պե տա կան մար մին նե րի, մի ջազ գային կազ մա կեր
պու թյուն նե րի, օ տա րե րկ րյա դի վա նա գի տա կան կա ռույց նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և լրատվա մի ջոց նե րի ա վե լի քան 80 ներ
կայա ցու ցիչ:

հհ վարչապետի 100 Օրը

«ՀՀ վար չա պե տի 100 օ րը» խո րագ րով դեկ տեմ բե րի 23–ին ԹԻ ՀԿ կազ մա կեր պած 
հան րային քն նա րկ ման ըն թաց քում կա ռա վա րու թյան մի շա րք ներ կայա ցու ցիչ ներ, 
ԹԻ ՀԿ և հրա վի րյալ փոր ձա գետ ներ ամ փո փե ցին վար չա պետ Կա րեն Կա րա պե տյա
նի 100–օ րյա գոր ծու նե ու թյու նը և դրա ար դյունք նե րը՝ կապ ված   բիզ նես մի ջա վայ րի 
բա րե լավ ման,  մե նաշնո րհ նե րի դեմ պայ քա րի և պե տա կան ծախ սե րի ար դյու նա վետ 
կա ռա վար ման  ո լո րտ նե րում տր ված խոս տում ե րի և դրա նց ուղ ղու թյա մբ ձեռնա րկ
ված քայ լե րի հետ: 

 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում է ին պե տա կան մար մին նե րի, մի ջազ գային կազ մա կեր
պու թյուն նե րի, օ տա րե րկ րյա դի վա նա գի տա կան կա ռույց նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և լրատ վա մի ջոց նե րի ա վե լի քան 100 ներ
կայա ցու ցի չ։
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2016 թ. եկաՄուտներն ըստ 
շնորհատուների (հհ դրաՄ)

Փոլիսի Ֆորում Արմենիա հետազոտական կենտրոն, 
Վաշինգտոն 461,184.27

Ժողովրդավարության եվրոպական հիմադրամ, 
Բրյուսել 110,836.40

Եվրոպական հանձնաժողով/Թրանսփարենսի 
Ինթերնեշնլ Մոլդովա, Քիշնև 6,147.79

Եկամուտներ երկարաժամկետ ակտիվերից 8,184,737.55

Եկամուտներին վերաբերող 
չճանաչված շնորհատուներ 6,610.20

Այլ եկամուտներ անդամավճարներից 221,519.00

Այլ եկամուտներ արտարժույթի փոխարկումերից 
և վերագնահատումից 27,114,120.24

ԸնդԱՄԵնԸ 458,575,835.63

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն 309,427,467.04

Բաց հասարակության  
հիմադրամեր–Հայաստան, Երևան 35,338,405.25

Ժողովրդավարության ազգային 
հիմադրամ, Վաշինգտոն 33,692,709.92

Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատուն 
Երևան 16,131,031.97

Գերմանիայի դեսպանատուն 
Երևան 15,611,636.00

Եվրոպական հանձնաժողով/Հանրային 
քաղաքականության ասոցիացիա հանուն բաց 

հասարակության, Պրագա
6,186,975.00

Թուֆենկյան բարեգործական հիմադրամ 
Երևան 3,891,050.00

Եվրոպական հանձնաժողով/Թրանսփարենսի 
Ինթերնեշնլ քարտուղարություն, Բեռլին 2,191,405.00



2016 թ. ծաԽսերը՝ 
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«Ժամանակն է սթափվել» համաշխարհային 
քարոզարշավ 

01.12.2012 — 31.05.2013
796,380.00

Քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը 
շահերի բախման քաղաքականության մոնիտորինգում 

01.07.2013 — 30.06.2015
5,997.38

Աջակցություն «Քաղաքացի դիտորդ» 
նախաձեռնությանը 

17.11.2015 — 31.12.2015
25,200.00

Օրինավորության խթանումը ՀՀ պաշտպանության 
համակարգում 

01.06.2015 — 31.06.2016
16,128,188.90

Ընտրակեղծարարների շտեմարան 
10.06.2016 — 30.08.2016 461,184.20

Ազատ և արդար ընտրությունների խթանումը 
Հայաստանի մարզերում 
01.10.2014 — 30.09.2015

1,854,379.00

Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի 
մոնիտորինգ 

01.10.2015 — 30.06.2016
6,712,580.39

Հանրային կառույցների կողմից կատարվող գնումերի 
մոնիտորինգ 2015–2016 թթ. 19,332,197.60

ՀՀ սահմանադրական հանրաքվեի 
էլեկտրոնային մոնիտորինգ 

20.10.2015 — 31.08.2016
3,229,110.00

ՏԻՄ ընտրությունների դիտորդություն 
01.07.2016 — 31.12.2016 42,889,910.10

Հանրային գնումերի մոնիտորինգ Հայաստանում  
2016–2017 թ.թ. 4,323,106.10

2017 թ. խորհրդարանական ընտրությունների 
էլեկտրոնային մոնիտորինգ 

01.10.2016 — 31.05.2017
8,299,812.00

Խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդություն 
01.11.2016 — 31.05.2017 1,300,950.45

Հանքարդյունաբերություն 
հանուն կայուն զարգացման 

01.05.2016 — 31.12.2017
1,328,665.00

Հզորացման գործընկերներ  
15.01.2015 — 14.01.2018 6,270,971.07

Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման 
խթանում՝ քաղաքացիական հասարակության 

մասնակցության միջոցով 
24.11.2014 — 23.11.2019

310,137,404.53

Կազմակերպության անդամավճարներից ծախս 
01.01.2016 — 31.12.2016 184,519.00 

Երկարաժամկետ ակտիվերին 
վերաբերող շնորհներից ծախս 

01.01.2016 — 31.12.2016
8,184,737.15 

Չճանաչված շնորհներից ծախս 
01.01.2016 — 31.12.2016 881.38

Արտարժույթի փոխարկումից 
և վերագնահատումից ծախս 

01.01.2016 — 31.12.2016
27,109,661.38

ԸնդԱՄԵնԸ 458,575,835.63
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Վարչական աշխատակազմի 
համախառն աշխատավարձ 39,622,991

Ծրագրերում ներգրավված աշխատակազմի 
համախառն աշխատավարձ 96,297,772.30

Պայմանագրային աշխատողների 
համախառն աշխատավարձ 45,790,516.00

Վարչական ծախսեր 32,346,684.00

Ծրագրային ծախսեր` իրականացված 
կազմակերպության կողմից 36,039,696.10

Ծրագրային ծախսեր, իրականացված 
համագործակիցների կողմից 173,236,174.71

Արտարժույթի փոխարկումերից 
և վերագնահատումից ծախս 27,109,661.38

Հիմական միջոցների մաշվածություն 8,132,340.14

ԸնդԱՄԵնԸ 458,575,835.63



աուդիտի եզրակացություն
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Empowering citizens to fight for 
a corruption free Armenia

AnnuAl report 



About us 

Our mission is to promote good governance in Armenia through reducing 
corruption and strengthening democracy.

It is imperative for TIAC to foster intolerance towards corruption, establish 
public oversight over state institutions and expenses, identify legislative 
loopholes and present recommendations for eliminating them in order to 
achieve legislative and behavioral changes in public services, elections and 
public finance. The fight against corruption requires a united public. When 
every citizen is engaged and refuses to tolerate corruption and demands 
justice, we can achieve tangible results.

For Transparency International Anticorruption Center (TIAC), 
2016 was a year of various projects and challenges. Therefore, it 
came as no surprise that the Transparency International global 
movement appreciated TIAC’s work and reaccredited TIAC as 
a national chapter representing the movement in Armenia. 
We developed our 20162020 strategy, which involved the 
participation of numerous stakeholders, prioritizing three areas: 
public service, public finance and elections. 

The year was marked by promoting projects that establish NGO and civil oversight over public 
policy development and service delivery. TIAC successfully advocated for the new RA Law on 
Public Օrganizations. Accordingly, NGOs can now legally engage in entrepreneur activities and 
involve volunteers. The organization has an excellent track record in actively working with youth 
and especially getting involved in education projects, as a result of which hundreds of active young 
people have received essential knowledge on corruption and the fundamentals of anticorruption 
policy.

Our success is driven by the effective collaboration with our partner organizations. We attach great 
importance to cooperation and are certain that only through our joint efforts we can achieve the 
vision of our 2020 strategy, i.e. empower citizens to fight for a corruption free Armenia. 
 
 
 
Sona Ayvazyan 
Executive Director, TIAC

Photo caption: TIAC General Meeting, 2016
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strAtegy

TIAC’s 2016–2020 strategy was developed and adopted with a primary focus on three 
areas: public governance, public finance and elections.

In 2020 tIAC AntICIpAtes

 ▪ Reduced corruption in the public service sector, as well as to 
document and reduce corruption in public service and conflicts of 
interest with the help of citizens and civil society organizations.

 ▪ Reduced corruption in the public finance sector, as well as to 
document and reduce corruption in public finance with the help of 
citizens and civil society organizations.

 ▪  That elections in Armenia are held in accordance with international 
standards. 

reACCreDItAtIon by 
trAnspArenCy InternAtIonAl 

National chapters of the TI global anticorruption movement undergo a review process 
every three years, which ensures continuous compliance with TI standards and 
strengthens the work of chapters. In 2016, the committee reconfirmed TIAC’s status as 
an accredited chapter of the movement.

AMAlyA KostAnyAn AwArD

The 2015 Amalya Kostanyan annual award went to journalist Tehmine Yenokyan from 
“Lragir” news and analytical website, who demonstrated professionalism, courage and 
a principled approach, especially in covering the Electric Yerevan civic movement. 

https://transparency.am/files/pages/1468311255-0-908613.pdf


 pArtner orgAnIzAtIons

In Armenia
Caucasus Research Resource CenterArmenia, Yerevan
“Center for Regional Development and Research” NGO, Sevan
Civic Development and Partnership Foundation, Yerevan
Europe in Law Association NGO, Yerevan
“Investigative Journalists” NGO, Yerevan
“Institute of Public Policy” NGO, Yerevan 
Journalists’ Club “Asparez” NGO, Gyumri
“Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex, Yerevan
World Vision Armenia, Yerevan
 
 
Abroad
Basel Institute of Governance, Basel, Switzerland
European Center for NotforProfit Law (ECNL), Budapest, Hungary
Policy Association for an Open Society, Czech Republic
Policy Forum Armenia (PFA) professional nonprofit organization, USA
TI Secretariat in Berlin, Germany
Transparency International Australia
Transparency International UK

Coalitions
Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum
“Citizen Observer” Initiative
European Platform for Democratic Elections
“Partnership for Open Society” Initiative
United Nations “Convention against Corruption” Coalition

16
pArtners

8
CountrIes

5
CoAlItIons



sub–grAnt projeCts 

10 Beneficiaries of “Participatory Monitoring of Public Services and Promoting 
Social Accountability” Project within the framework of USAID supported Engaged 
Citizenry for Responsible Governance Project

soCIAl seCurIty 
LogoS Human Rights Defense NGO, Gyumri

InClusIve eDuCAtIon 
Partnership and Teaching NGO, Goris 
Martuni Women’s Community Council NGO, Martuni

CoMMunIty trAnsportAtIon
Foundation Against the Violation of Law NGO, Yerevan

publIC utIlIty servICe
Compass Research, Training 
and Consultancy Center NGO, Gyumri

CoMMunIty wAter supply
Institute of Regional Monitoring NGO, Kapan 

ConDoMInIuM
Association of Young Journalists NGO, Abovyan 

pre-sChool eDuCAtIon
Child Development Foundation, Yerevan

ChIlD heAlth
Confidence Health NGO, Yerevan

eMployMent
Araza Benevolent NGO, Yerevan



reseArCh AnD stuDy Public service and conflict of interests: Two policy briefs were 
developed and published on conflicts of interest, asset and income 
declarations.

Education: A corruption risk assessment was conducted on the general 
education sector in Armenia. Various problems were uncovered and 46 
recommendations were presented. Three policy briefs were produced 
highlighting the problems with paid tutoring in public schools, inclusive 
education, textbook production and recommendations were made to 
resolve them.

Procurement monitoring: Sectorial studies were undertaken and their 
results identified numerous problems. Recommendations on public 
procurement, legislative development, the complaint system, single 
source procurement and funding of SNCOs were submitted to competent 
bodies regarding solutions to these problems. 

Anticorruption policy: Monitoring was carried out on Armenia’s 
national anticorruption strategy, action plan, international anticorruption 
obligations and commitments. The results and findings are presented in 
the report entitled “The State of Corruption in Armenia and Fight against 
It in 2015.”

Political parties: A joint study was conducted with Konrad Adenauer 
Stiftung on private donations to political parties in Armenia. The results 
of the study can be found in the research paper entitled “Assessment 
of Legislation and Practice of Private Donations to Political Parties in 
Armenia.” 

Defense: Corruption risks in the defense sector, in particular asset 
disposal, procurement procedures and the military’s participation in 
elections were assessed. They can be found in respective publications.

Health care: A study was conducted on the health care sector 
to assess the corruption risks in free healthcare provided to 
underprivileged citizens. A number of problems were identified, and 
55 recommendations were made to resolve them. Three policy briefs 
were produced.

https://transparency.am/hy/publications/policy-briefs
https://transparency.am/files/publications/1489693195-0-123422.pdf
https://transparency.am/files/publications/1481277964-0-512288.pdf
https://transparency.am/hy/publications/view/137
https://transparency.am/files/publications/1468265483-0-227376.pdf
https://transparency.am/files/publications/1468265483-0-227376.pdf
https://transparency.am/files/publications/1467124214-0-987586.pdf
https://transparency.am/files/publications/1468694058-0-186700.pdf
https://transparency.am/files/publications/1468694058-0-186700.pdf
https://transparency.am/files/publications/1465990875-0-326756.pdf
https://transparency.am/hy/publications/policy-briefs


legIslAtIve InItIAtIves 

As a result of advocacy by TIAC on draft Amendments to the Law on Political 
Parties, 23 recommendations were made, two of which were adopted unconditionally 
and one was adopted partially. 

Out of 26 recommendations submitted on the draft Law on Public Organizations, 
13 were adopted by the RA National Assembly’s Standing Committee on State and 
Legal Affairs and Protection of Human Rights and the RA Ministry of Justice. The 
recommendations were acknowledged in the final draft of the law.

TIAC and its partner organizations in the Citizen Observer Initiative submitted 
81 recommendations on the draft Electoral Code, of which 15 were completely or 
partially adopted.

230

113

82

6

observers

observers

observers

observers

loCAl governMent eleCtIons

October 2, 2016 
122 polling stations

September 18, 2016 
56 polling stations

April 17, 2016 
41 polling stations

October 23, 2016 
2 polling stations



publIC AwAreness AnD outreACh

18

306
26

19
10
2

PRESS COnFEREnCES

InTERVIEWS  
31 televison, 8 radio, 
19 print, 248 online

PubLIC EVEnTS  
in Yerevan and regions

TRAInIngS On 
AnTI–CORRuPTIOn 
244 young people 
in Yerevan and regions

TRAInIngS 
120 young people on participatory 
monitoring in all regions

TRAInIngS 
40 civil society representatives 
on effective advocacy



engAgeD CItIzens 
AgAInst CorruptIon

TIAC’s 2016 activity, including the findings made through corruption risk assessments 
in education, health care, procurement, defense, mining, and other areas were 
presented during a public event entitled “Engaged Citizens Against Corruption: TIAC 
and Partner Activities Fighting Against Corruption – 2016” dedicated to International 
Anticorruption Day. Partner organizations spoke about the findings in monitoring 
research and anticorruption investigative journalism.  

The event brought together more than 80 representatives from government 
institutions, international organizations, foreign diplomatic missions, political parties, 
NGOs and media outlets. 

100 DAys oF ArMenIA’s 
prIMe MInIster

On December 23, 2016 a public discussion entitled “One Hundred Days of Armenia’s 
Prime Minister” was held by TIAC, which brought together a number of government 
representatives, experts and TIAC to sum up RA Prime Minister Karen Karapetyan’s 
first 100 days in office. The discussion focused on promises made and the measures 
taken for improving the business environment, the struggle against monopolies and 
the effective management of state expenses.  

More than 100 representatives from government institutions, international 
organizations, foreign diplomatic missions, political parties, NGOs and media outlets 
participated in the event. 
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2016 revenues  by Donors  
(In ArMenIAn DrAMs) Policy Forum Armenia Research Center, Washington 461,184.27

European Endowment for Democracy Foundation, Brussels 110,836.40

European Commission/Transparency International Moldova, 
Chisinau 6,147.79

Incomes from non–current actives 8,184,737.55

Other Incomes from unrecognized donors 6,610.20

Other incomes from membership 221,519.00

Other incomes from other currency conversions 
and currency revaluations 27,114,120.24

TOTAL 458,575,835.63

U.S. Agency for International Development 309,427,467.04

Open Society FoundationsArmenia, Yerevan 35,338,405.25

National Endowment for Democracy Foundation, 
Washington 33,692,709.92

British Embassy, Yerevan 16,131,031.97

German Embassy, Yerevan 15,611,636.00

European Commission/Policy Association for an Open 
Society, Praha 6,186,975.00

Tufenkyan Charitable Foundation, Yerevan 3,891,050.00

European Commission/Transparency International 
Secretariat, Berlin 2,191,405.00



2016 expenDItures by 
progrAMs (In ArMenIAn 
DrAMs)
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“Time to Wake Up” Global Campaign 
01.12.2012 — 31.05.2013 796,380.00

Engaging Civil Society in Monitoring 
Conflict of Interest Policies 
01.07.2013 — 30.06.2015

5,997.38

Supporting Citizen Observers Initiative 
17.11.2015 — 31.12.2015 25,200.00

Promote Better Integrity in the Armenian Defense System 
01.06.2015 — 31.06.2016 16,128,188.90

Database of Election Falsifiers 
10.06.2016 — 30.08.2016 461,184.20

Promotion of Free and Fair Elections 
in Regions of Armenia 

01.10.2014 — 30.09.2015
1,854,379.00

Monitoring the Constitutional Referendum 
01.10.2015 — 30.06.2016 6,712,580.39

Monitoring of Procurement by Armenian Public Entities 
20.10.2015 — 31.08.2016 19,332,197.60

Electronic Monitoring of the Constitutional Referendum 
in Armenia 

20.10.2015 — 31.08.2016
3,229,110.00

Monitoring Local Government Elections 
01.07.2016 — 31.12.2016 42,889,910.10

Public Procurement Monitoring in Armenia 
01.10.2016 — 31.08.2017 4,323,106.10

2017 Parliamentary elections: Electronic Monitoring 
01.10.2016 — 31.05.2017 8,299,812.00

Observation of Parliamentary Elections 
01.11.2016 — 31.05.2017 1,300,950.45

Mining for Sustainable Development 
01.05.2016 — 31.12.2017 1,328,665.00

Partners in Empowerment  
15.01.2015 — 14.01.2018 6,270,971.07

Promoting Transparency and Accountability 
through Advanced Civil Society Participation 

24.11.2014 — 23.11.2019
310,137,404.53

Expenses from membership  
01.01.2016 — 31.12.2016 184,519.00 

Expenses from grants for long term assets 
01.01.2016 — 31.12.2016 8,184,737.15 

Expenses from unrecognized grants 
01.01.2016 — 31.12.2016 881.38

Expenses from currency conversions and revaluations 
01.01.2016 — 31.12.2016 27,109,661.38

TOTAL 458,575,835.63



the struCture oF tIAC 2016 
expenDItures (In ArMenIAn DrAMs)
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Administrative staff gross salaries 39,622,991

Project staff gross salaries 96,297,772.30

Service contractors gross salaries 45,790,516.00

Administration costs 32,346,684.00

Program Costs implemented by the organization 36,039,696.10

Program Costs implemented 
by the partner organizations 173,236,174.71

Other currency conversions 
and currency revaluations expenses 27,109,661.38

Fixed assets depreciation 8,132,340.14

TOTAL 458,575,835.63



AuDItor’s report
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