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www.transparency.am

TIAC has changed its location since January 2015. 
See on the back cover.
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Տա րա ծա շր ջա նային զար գաց ման կե նտ րոն հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյու նը հիմն ա դր վել է 2000 թ. հու լի սին: 2001 թ. 
հոկ տեմ բե րին կե նտ րո նը հա վա տար մա գր վել է Թրա նս փա րեն-
սի Ին թեր նե շնլ (ԹԻ) մի ջազ գային հա կա կո ռու պ ցի ոն շա րժ ման 
կող մից` ներ կայաց նե լու այն Հայաս տա նու մ: 2008 թ. փե տր վա րին 
կազ մա կեր պու թյու նը վե րագ րա նց վել և վե րան վան վել է Թրա նս-
փա րեն սի Ին թեր նե շնլ հա կա կո ռու պ ցի ոն կե նտ րոն (ԹԻ ՀԿ) ՀԿ: 
2010 թ. հոկ տեմ բե րին ԹԻ քար տու ղա րու թյան կող մից կազ մա-
կեր պու թյա նը շնո րհ վել է հա վաս տա գիր` կո ռու պ ցի այի դեմ 10 
տա րի հա վա տա րիմ պայ քա րե լու հա մար: 2014 թ. սեպ տեմ բե
րին Քաո ն թեր փա րթ Ին թեր նե շն լի հայաս տա նյան գրա սե նյա
կի կող մից Թրա նս փա րեն սի ին թեր նե շնլ հա կա կո ռո պ ցի ոն 
կենտ րո նին (ԹԻ ՀԿ) շնո րհ վել է վ կայա կան առ այն, որ ԹԻ ՀԿն 
հա ջո ղո թյա մբ ա վար տել է Քաո ն թեր փա րթ Ին թեր նե շն լի հա
վաս տա գր ման գոր ծըն թա ցը և իր գոր ծո նե ո թյա մբ և ըն թա
ցա կար գե րով հա մա պա տաս խա նո մ է վեր ջի նիս ծրագ րային, 
ադ մի նի ստ րա տիվ և գլ խա վոր կա պա լա ռո ին ներ կայաց վող 
պա հա նջ նե րին:
 
 Կազ մա կեր պու թյան ա ռա քե լու թյու նն է՝ կո ռու պ ցի ան նվա-
զեց նե լու ու ժո ղո վր դա վա րու թյու նն ամ րա պն դե լու ճա նա-
պար հով նպաս տել լավ կա ռա վար մա նը Հայաս տա նու մ: 
 
 ԹԻ ՀԿ նպա տակ նե րն են՝ ա ջակ ցել ար դյու նա վետ հա կա-
կո ռու պ ցի ոն քա ղա քա կա նու թյա նը և թա փան ցիկ ու հաշ վե-
տու կա ռա վար մա նը, ա ջակ ցել ա զատ, ար դար ու թա փան ցիկ 

The organization was established in July 2000 as a local NGO - the 
Center for Regional Development. In October 2001, it was granted 
the status of accredited National Chapter of Transparency International 
(TI), the global anticorruption movement. In February 2008 the or-
ganization was renamed as Transparency International Anticorruption 
Center NGO (TIAC). In a decade, in October 2010 TIAC was award-
ed a certificate by TI Secretariat for 10 years of loyal service in fight 
against corruption. In September, 2014 Transparency International 
Anticorruption Center (TIAC) was awarded full certification by 
Counterpart InternationalArmenia to certify that through its 
activities and procedures TIAC fully completed the Counterpart 
International certification process and met Counterpart Interna
tional’s standards for programmatic, administrative and direct 
contracting capacity standards.

The mission of the organization is to promote good governance in 
Armenia through reducing corruption and strengthening democracy. 

The goals of TIAC are to support effective anticorruption policy and 
transparent and accountable governance; to assist holding free, fair 
and transparent elections and the establishment of electoral institute; 
to promote reasonable, transparent and accountable public resource 
management, including the management of  state and community prop-
erty and financial resources; to foster democratic processes, including 
protection of human rights and public participation in the governance 
processes of the country.  
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The scope of its activities includes the following: conducting research, 
monitoring and evaluation of political, economic and social reforms; 
observing elections; raising public awareness on public policy and gov-
ernance processes; building capacity as well as providing professional 
support for productive public participation; carrying out advocacy to 
provide effective public policy and governance reforms.

ընտ րու թյու ն նե րի ան ցկաց մա նը և ընտ րա կան ինս տի տու տի 
կայաց մա նը, նպաս տել հան րային ռե սու րս նե րի, այդ թվու մ` պե-
տա կան և հա մայնքային սե փա կա նու թյան ու ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րի ող ջա միտ, թա փան ցիկ և հաշ վե տու կա ռա վար մա նը, 
խթա նել ժո ղո վր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րը, այդ թվու մ` մար-
դու ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու թյու նը և հա սա րա կու թյան մաս-
նակ ցու թյու նը երկ րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րու մ:

 ԹԻ ՀԿ գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կն ընդ գր կու մ է քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան բա րե փո խու մն ե րի ի րա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյու ն, մո նի տո րի նգ և գնա հա տու մ, ընտ-
րու թյու ն նե րի դի տոր դու թյու ն, հան րային քա ղա քա կա նու թյան և 
կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ հան րային ի րա զե-
կու թյան բա րձ րա ցու մ, կա րո ղու թյան զար գա ցու մ, ինչ պես նաև 
ար դյու նա վետ հան րային մաս նակ ցու թյան հա մար մաս նա գի-
տա կան ա ջակ ցու թյան ա պա հո վու մ և ջա տա գո վու թյու ն՝ ուղղ ված 
ար դյու նա վետ հան րային քա ղա քա կա նու թյա նը և կա ռա վար ման 
բա րե փո խու մն ե րին: 

Եր կա րա տև ինս տի տու ցի ո նալ հզո րաց-
ման գոր ծըն թա ցի ար դյու ն քու մ ԹԻ ՀԿ-ը 
լի ա կա տար հա վաս տա գր վել է` ան ցնե լով 
6 ո լո րտ նե րի գնա հա տու մ

In the course of long-term institutional 
strengthening process TIAC underwent full 
certification through assessment of six areas
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
GENERAL MEETING
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Ընդհանուր ժողովը Կազմակերպության կառավարման 
բարձրագույն մարմինն է, որը գումարվում է երկու տարին մեկ 
անգամ: Ընդհանուր ժողովը կազմված է մասնավոր հատվածը, 
հասարակական ու միջազգային կազմակերպություններ և 
գիտական ու կրթական հաստատություններ ներկայացնող 48 
անհատ անդամից:

Ալեն Ամիրխանյան - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 
«Հակոբյան բնապահպանական կենտրոն», տնօրեն,
Նոնե Այդինյան – ԹԻՀԿ, hաղորդակցության մասնագետ
Սոնա Այվազյան – ԹԻՀԿ, փոխտնօրեն 
Լալա Ասլիկյան - մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ
Արթոր Ավթանդիլյան – ԹԻՀԿ, հաղորդակցության 
համակարգող 
Հայկակ Արշամյան - «Տարածաշրջանային հետազոտությունների 
կենտրոն» հիմնադրամ, ծրագրերի ղեկավար
Կարեն Ափոյան - չի աշխատում
Մխիթար Բալայան - «Մեյդ ին Արմենիա Դայրեքտ» ՓԲԸ, 
ներկայացուցչության տնօրեն
Սեդրակ Բաղդասարյան - «Պետական կարիքների զոհեր» ՀԿ, 
նախագահ
Լևոն Բարսեղյան - Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, 
խորհրդի նախագահ 
Տաթևիկ Բարսեղյան - ԹԻՀԿ, ծրագրի օգնական
Քնարիկ Բոյաջյան – չի աշխատում
Արթոր Գրիգորյան – ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի 
օգնական
Թալին Գրիգորյան - Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, 
դասախոս
Ինգա Զարաֆյան - «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ, նախագահ

The General Meeting is the highest governing body of the 
Organization, which is held once every two years. The General 
Meeting is composed of 48 individual members, representing NGOs, 
private sector, international organizations and academia 

Alen Amirkhanian -Director, American University of Armenia Acopian 
Center for the Environment
Nune Aydinyan - Communications Specialist, TIAC
Sona Ayvazyan - Deputy Director, TIAC
Lala Aslikyan - Monitoring and Evaluation Specialist
Arthur Avtandilyan - Communications Coordinator, TIAC
Haykak Arshamyan - Program Manager, Regional Studies Center 
(RSC) Foundation
Karen Apoyan - does not work
Mkhitar Balayan - Country Director, “Made In Armenia Direct” 
CJSC
Sedrak Baghdasaryan - President, “Victims of State Needs” NGO
Levon Barseghyan - Board Chairman, Journalists’ Club “Asparez”
Tatevik Barseghyan - Project Specialist/Researcher, TIAC
Knarik Boyajyan – does not work
Arthur Grigoryan - Assistant to MP, National Assembly of Armenia
Talin Grigorian – Lecturer, American University of Armenia
Inga Zarafyan - President, EcoLur Informational NGO
Artak Zeynalyan - Expert, “Rule of Right” NGO
Mikayel Zolyan - Analyst, Regional Studies Center (RSC) Foundation
Avetik Ishkhanyan - Chairman, “Helsinki Committee of Armenia” 
human rights NGO
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Արտակ Զեյնալյան - «Իրավունքի գերակայություն» 
իրավապաշտպան ՀԿ, փորձագետ
Միքայել Զոլյան - «Տարածաշրջանային հետազոտությունների 
կենտրոն» հիմնադրամ, վերլուծաբան
Ավետիք Իշխանյան - «Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե» 
իրավապաշտպան ՀԿ, նախագահ
Արթոր Լալայան - «Զոդ Ուինդ» ՓԲԸ, գլխավոր տնօրեն
Սարգիս Լալայան - «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ hաշվապահության 
բաժին, օպերատոր
Արսեն Խառատյան - «Ալիք Մեդիա», հիմնադիր, գլխավոր 
խմբագիր 
Իրինա Կարապետյան - ՍՊԸ «Լեսսոր», գործերի կառավարիչ
Վազգեն Կարապետյան - Եվրասիա համագործակցություն 
հիմնադրամ, փոխտնօրեն
Լանա Կարլովա - Ազգային Տեմպուս ծրագրի գրասենյակ, 
համակարգող
Լիլիթ Հակոբյան –GIZ «Թիրախային նախաձեռնություն 
Հայաստանի համար» ծրագիր, խորհրդատու/փորձագետ
Արայիկ Հարոթյոնյան - Երևանի պետական համալսարան, 
դասախոս
Խաչիկ Հարոթյոնյան – ԹԻՀԿ, փորձագետ
Վարոժան Հոկտանյան –գործադիր տնօրեն
Զարոհի Հովհաննիսյան - Հայաստանի ազգային գրապալատ, 
խմբագիր
Միքայել Հովհաննիսյան - Եվրասիա համագործակցության 
հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
Մարինե Ղազարյան - Էմ Էմ Ջի Գոլդ Լիմիթեդ, Ֆինանսական 
տնօրեն
Նվարդ Մանասյան - Հայ կրթական հիմնարկության 
կրթաթոշակային ծրագիր, խորհրդի անդամ 

Arthur Lalayan - General Manager, “Zod Wind” CJSC
Sargis Lalayan - Operator, “Grant Tobacco” LLC Accounting 
Department
Arsen Kharatyan - Founder, Editor-in-Chief, Aliq Media
Irina Karapetyan - Accountant, JSC “Lessor”
Vazgen Karapetyan - Associate Country Director, Eurasia Partnership 
Foundation
Lana Karlova - Coordinator, National Tempus Office in Armenia
Lilit Hakobyan – Consultant/Expert, GIZ “Targeted Initiative for 
Armenia” Project
Arayik Harutyunyan - Lecturer, Yerevan State University
Khachik Harutyunyan - Expert, TIAC
Varuzhan Hoktanyan - Executive Director, TIAC
Zaruhi Hovhannisyan - Editor, National Book Chamber of Armenia
Mikayel Hovhannisyan - Program Manager, Eurasia Partnership 
Foundation Armenia
Marine Ghazaryan - Chief Financial Officer, MMG Gold Limited
Nvard Manasyan - Board Member, Armenian Educational Foundation 
Scholarship Projects
Armineh Manookian -Economist, International Monetary Fund (IMF) 
Resident Representative Office in Armenia
Marine Manucharyan - Director, “Civic Forum” NGO
Christina Margaryan - Human Resources and Organizational 
Development Coordinator, TI AC
Gohar Minasyan -Economist, International Monetary Fund – USA
Lena Nazaryan - Project Coordinator, TIAC
Tsovinar Nazaryan - Activist, “Army in Reality” civic initiative
Sarhat Petrosyan - Founder, UrbanLab Yerevan
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Արմինե Մանոկյան - Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
երևանյան գրասենյակ, տնտեսագետ
Մարինե Մանոչարյան - «Քաղաքացիական ֆորում» ՀԿ, տնօրեն
Քրիստինե Մարգարյան - ԹԻՀԿ, մարդկային ռեսուրսների և 
կազմակերպական զարգացման համակարգող
Գոհար Մինասյան - Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, ԱՄՆ, 
տնտեսագետ
Լենա Նազարյան – ԹԻՀԿ, ծրագրի համակարգող
Ծովինար Նազարյան - «Բանակն իրականում» քաղաքացիական 
նախաձեռնություն, ակտիվիստ
Սարհատ Պետրոսյան - «Ուրբանլաբ Երևան», հիմնադիր
Սորեն Սաղաթելյան - «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 
բարեգործական կազմակերպություն, կազմակերպչական 
աջակցման բաժնի ղեկավար
Հրայր Սավզյան - «ԷկոԴար» ՀԿ/«Ձախ Այլընտրանք» ՀԿ, 
հիմնադիր անդամ
Դավիթ Սարգսյան - «Ամերիա» ընկերությունների խումբ, 
իրավաբանական ծառայության տնօրեն
Իզաբելլա Սարգսյան - Եվրասիա համագործակցություն 
հիմնադրամ, Հանրային կապերի և ծրագրերի պատասխանատու
Արթոր Սաքոնց - Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի 
Վանաձորի գրասենյակ, նախագահ
Վախթանգ Սիրադեղյան – ԹԻՀԿ, ծրագրի մասնագետ
Հերիքնազ Տիգրանյան - իրավախորհրդատու, ԹԻՀԿ
Մարինա Քլյան - Տետրա Տեկ Ի Էս Ինկ, ինստիտուցիոնալ 
մասնագետ 
Արմեն Օհանյան - «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ, 
հասարակության հետ կապերի գլխավոր մասնագետ

Suren Saghatelyan - Organizational Support Department Manager, 
“World Vision Armenia” Charity Organization
Hrayr Savzyan - Founder, “EcoDar” NGO/ “Left Alternative” NGO
David Sargsyan - Head of Legal Department, Ameria Group of 
companies
Isabella Sargsyan - Communications Officer/Project Manager, 
Eurasia Partnership Foundation Armenia
Arthur Sakunts - Chairman, Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor 
Office
Vakhtang Siradeghyan - Project Specialist/Researcher, TIAC
Heriknaz Tigranyan - Legal Adviser, TIAC
Marina Klyan - Institutional Specialist, Tetra Tech ES, Inc.
Armen Ohanyan - Chief PR Specialist, “Hayastan” All-Armenian 
Fund



11

ԽՈՐՀՈՒՐԴ
BOARD 
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Վազգեն Կարապետյան
Եվրասիա 
համագործակցության 
հիմնադրամ, փոխտնօրեն

Vazgen Karapetyan
Country Associate Director, 
Eurasia Partnership Foundation

Լանա Կառլովա
Տեմպուս ծրագրի 
Հայաստանի ազգային
գրասենյակ, ղեկավար

Lana Karlova
Coordinator, National 
Tempus Office in Armenia

Միքայել Հովհաննիսյան
Եվրասիա 
համագործակցության 
հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար

Mikayel Hovhannisyan
Eurasia Partnership Foundation,  
Program Manager

Արսեն Խառատյան 
կոնֆլիկտաբան և 
արևելագետ

Arsen Kharatyan
Conflict Analyst and
Orientalist

Արթոր Սաքոնց
Հելսինկյան 
Քաղաքացիական
Ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակ, նախագահ

Artur Sakunts
Chairman, Helsinki
Citizens’ Assembly
Vanadzor Office

Հայկակ Արշամյան
ԹԻՀԿ խորհրդի նախագահ
Տարածաշրջանային 
հետազոտությունների 
կենտրոն հիմնադրամ,
ծրագրերի ղեկավար

Haykak Arshamyan
TIAC Board Chairman
Regional Studies Center 
foundation, 
Programs Manager

Սորեն Սաղաթելյան
Վորլդ Վիժն Հայաստան
բարեգործական
կազմակերպություն,
աջակցման բաժնի
ղեկավար

Suren Saghatelyan
Organizational Support 
Department Manager,
“World Vision Armenia

Լևոն Բարսեղյան
ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբ,
խորհրդի նախագահ

Levon Barseghyan
Board Chairman, Journalists’ 
Club “Asparez”

Համաձայն 2014 թ. հուլիսի 18-ի ԹԻՀԿ Ընդհանուր ժողովի որոշման՝ լիազորութ-
յունների ժամկետը ավարտվելու կապակցությամբ ԹԻՀԿ անդամներ Վազգեն 
Կարապետյանը, Լանա Կառլովան, Սուրեն Սաղաթել յանը դուրս են եկել խոր-
հուրդի կազմից:

ԹԻՀԿ Ընդհանուր ժողովի նույն որոշման համաձայն՝ ԹԻՀԿ խորհուրդի կազմում 
վերընտրվել են Լևոն Բարսեղ յանը և Արթուր Սաքունցը և ընտրվել երեք նոր 
անդամներ` Հայկակ Արշամյանը, Միքայել Հովհաննիսյանը և Արսեն Խառատյանը: 

According to decision of July 18, 2014 TIAC General meeting upon expiration of the term TIAC 
members Vazgen Karapetyan, Lana Karlova, Suren Saghatelyan ceased to be Board members.

Pursuant to the same decision of TIAC General Meeting Levon Barseghyan and Artur Sakunts 
were reelected in TIAC Board. Three new members were elected, including Haykak Arshamyan, 
Mikayel Hovhannisyan and Arsen Kharatyan.
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ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
STAFF
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Նատալյա 
Բաբաջանյան 
իրավական հարցերով 
օգնական
(մինչև 07.07.2014) 

Natalya Babajanyan
Legal Assistant
(until 07.07.2014)

Քրիստինե Մարգարյան
մարդկային ռեսուրսների 
և կազմակերպական 
զարգացման 
համակարգող

Christina Margaryan
Human Resources and  
Organizational  
Development Coordinator

Շահեն Շահինյան
գլխավոր հաշվապահ

Shahen Shahinyan
Chief Accountant

Վանոհի 
Մաթևոսյան
վարչական 
օգնական

Vanuhi Matevosyan
Administrative 
Assistant

Վարոժան      
Հոկտանյան 
գործադիր տնօրեն,
ծրագրերի ղեկավար

Varuzhan Hoktanyan 
Executive Director,
Project Manager

Սոնա Այվազյան
փոխտնօրեն,
ծրագրերի ղեկավար

Sona Ayvazyan   
Deputy Director,
Proյect Manager

Հերիքնազ Տիգրանյան
իրավախորհրդատու

Heriknaz Tigranyan
Legal Adviser

Նարինե Ղահրամանյան
դրամաշնորհների 
կառավարիչ

Narine Ghahramanyan
Grants Manager
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Տաթևիկ 
Բարսեղյան
ծրագրի օգնական

Tatevik Barseghyan
Project Assistant

Նոնե Այդինյան
hաղորդակցության
մասնագետ 

Nune Aydinyan
Communications 
Specialist

Լենա Նազարյան
ծրագրի համակարգող

Lena Nazaryan
Project Coordinator

Վախթանգ 
Սիրադեղյան
ծրագրի մասնագետ 

Vakhtang Siradeghyan
Project Specialist

Գոհար Գրիգորյան    
հանրային կապերի 
մասնագետ
(մինչև 25.03.2014) 

Gohar Grigoryan
Public Relations Specialist
(until 25.03.2014)

Արթոր Ավթանդիլյան
hաղորդակցության 
համակարգող

Arthur Avtandilyan
Communications
Coordinator

Լոիզա Այվազյան
ծրագրի համակարգող
(մինչև 10.12.2014) 

Luiza Ayvazyan
Project Coordinator
(until10.12.2014)

Խաչիկ Հարոթյոնյան
փորձագետ

Khachik Harutyunyan
Expert
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ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
PARTNERS
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ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
Բազելի կառավարման ինստիտուտ (ԲԿԻ, Շվեյցարիա)
Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ
«Էկոդար» բնապահպանական ՀԿ
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ՄԹ ներկայացուցչություն
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովայի ներկայացուցչություն
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Ռուսաստանի ներկայացուցչություն
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Ուկրաինայի ներկայացուցչություն
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ
Իրավունքի Եվրոպա միավորում ՀԿ
Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե ՀԿ
Հանրային քաղաքականության մշակման ուկրաինական ինստիտուտ
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ
Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ
Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոն (Հունգարիա)
Ստեֆան Բատորի հիմնադրամ
«Ուրբանլաբ Երևան» ՀԿ
Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՆԵՐԻՆ
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության 
ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմ
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» 
նախաձեռնություն
Երևանի պաշտպանության նախաձեռնությունների միավորում
Ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմ 
ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիա
«Մարդու իրավունքների բանկ» կոալիցիա
«Փրկենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքը» նախաձեռնություն
«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն

PARTNERS 
Basel Institute on Governance (BIG, Switzerland)
Eurasia Partnership Foundation
“Ecodar” Environmental NGO
Transparency International UK
Transparency International Moldova 
Transparency International Russia 
Transparency International Ukraine
Journalists’ Club “Asparez” NGO
Europe in Law Association  NGO
Helsinki Committee of Armenia NGO
Ukrainian Institute for Public Policy
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office NGO
Investigative Journalists NGO
European Center For Non-for-Profit Law (ECNL, Hungary)
Stefan Batory Foundation
“Urbanlab Yerevan” NGO 
Civic Development and Partnership Foundation

PARTICIPATION IN COALITIONS
Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil 
Society Forum 
“Partnership for Open Society” Initiative
Yerevan Protection Initiatives United
European Platform for Democratic Elections
UNCAC Coalition
Bank on Human Rights Coalition 
“SOS Afrikyan Club Building” Civic Initiative
“Citizen Observer” Initiative
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ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
ACTIVITIES
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 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Ազգային ռազմավարոթյոն
ՀՀ կառավարությունն իր 2014 թ. ապրիլի 10-ի նիստում ընդունված 
որոշմամբ հաստատել է Հանրային կառավարման համակարգում 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգը: Հայեցակարգը 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում ՀՀ կառավարության 
իրականացրած քաղաքականության շարունակականությունն 
ապահովող փաստաթուղթ է: Հայեցակարգի նախագիծը 
նախապատրաստվել է Հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
իրականացման մոնիտորինգի հանձնաժողովի շրջանակներում 
ձևավորված աշխատանքային խմբի կողմից: Աշխատանքային 
խմբում ընգրկվել են ՀՀ կառավարության, այլ պետական 
մարմինների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, ինչպես նաև 
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի 
ներկայացուցիչներ: Հայեցակարգի նախագիծը նաև քննարկվել 
է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հետ:

2014 թ. հունիսից սկսած ՀՀ Արդարադատության նախարա-
րության համակարգմամբ մի շարք պետական մարմիններ 
ձեռնամուխ են եղել Հայաստանի Հանրապետության հակա-
կոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2015-
2018 թթ. միջոցառումների ծրագրի նախագծմանը, որ հիմնված 
է Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի հայեցակարգի վրա: 

GOVERNANCE SYSTEM
National Strategy
On April 10, 2014, sitting of the Armenian Government approved the 
concept of combating corruption in public administration. The concept 
is the instrument to ensure the continuity of the Government’s policy 
against corruption. The draft concept was prepared by a working group 
formed within the framework of the Commission on the monitoring of 
the implementation of the anti-corruption strategy. The working group 
featured representatives of the Government, other public bodies, ex-
perts, and representatives from Transparency International anti-cor-
ruption center. The draft concept was also discussed in the Office of 
Government.    

From June 2014 under the coordination of the Armenian Ministry of 
Justice, a number of state institutions started the development of the 
2015-2018 Anti-corruption Strategy and Its Implementation Action 
Plan based on the Concept on the Fight against Corruption in Public 
Sector. 

Աշխատանքային քննարկում Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
և գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության 

նախարարությունում
Working discussion on Armenia’s anticorruption strategy and its implementation action plan 

at RA Ministery of Justice
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 Նոր ռազ մա վա րու թյու նը կազ մե լու հա մար Կա ռա վա րու թյու նն 
ստեղ ծել է միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խու մբ, ո րու մ 
ընդ գրկ ված են Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի եր կու տե ղա-
կալ նե րը, նա խա գա հի օգ նա կա նը/ Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձա նց է թի կայի հա նձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ի նչ պես 
նաև ԹԻ ՀԿ-ի ներ կայա ցու ցիչ նե րը։ Խու մբն աշ խա տել է 2013 թ. 
դեկ տեմ բե րից մի նչև 2014 թ. մարտը և կազ մել է « Հան րային կա-
ռա վար ման հա մա կար գու մ կո ռուպ ցիայի դեմ պայ քա րի հայե ցա-
կար գը», որն ըն դու ն վել է 2014 թ. ապ րի լի 10-ին Կա ռա վա րու թյան 
ար տագ նա նիս տի ար ձա նագրային ո րոշ մա մբ։ Սույն հայե ցա-
կար գի հի ման վրա աշ խա տան քային խու մբն սկ սել է Նոր ռազ-
մա վա րու թյան մշա կու մը ։

ՏՀԶԿ, Ստամ բու լ յան հա կա կո ռու պ ցի ոն գոր ծո ղու թյու ն նե րի 
ծրագ րի մո նի տո րին գի եր րո րդ փու լ, 

Հա կա կո ռու պ ցի ոն բա րե փո խու մ եր Հայաս տա նու մ 

To prepare the new Strategy, the Government established an inter-agen-
cy working group which includes two deputy ministers of justice, the 
Aide to the President/the Chairperson of the Ethics Commission for 
High-Ranking Officials and representatives of TIAC. The group worked 
from December 2013 till March 2014, and prepared the “Concept for 
the Fight against Corruption in Public Administration System”, which 
was adopted by the decision of the outgoing Cabinet of Ministers on 10 
April 2014. On the basis of this Concept, the working group started the 
drafting of the new Strategy.

OECD Round 3 Monitoring of the Istanbul 
Anti-Corruption Action Plan, Ant-Corruption Reforms in Armenia 

Աշխատանքային քննարկում Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
և գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության 
նախարարությունում 
Working discussion on Armenia’s anticorruption strategy and its implementation action plan 
at RA Ministry of Justice
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International obligations  

UN Human Rights Council Universal Periodic Review (UNHRC UPR)
As one of the submitters of an alternative report to UPR, invited by 
UPR Info CSO, TIAC attended a pre-session organized in Geneva in De-
cember 2014 for diplomatic missions interested in the performance of 
Armenia in respect with implementation of recommendations of the first 
cycle of UPR. During the pre-session meeting TIAC came up with 
recommendations related to electoral right, cultural right, right to 
live in a healthy and safe environment and right to property. 

ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի ՀՊԴ նախալսումներ, Ժնև դեկտեմբեր 2014
UN Human Rights Council Universal Periodic Review pre-session, Geneva, December 2014

ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի ՀՊԴ թեմայով քննարկում, Երևան, հուլիս, 2014 
UN Human Rights Council UPR discussion, Yerevan, June, 2014

Մի ջազ գային պար տա վո րո թյո ն ներ 

 ՄԱԿի Մար դո ի րա վո նք նե րի խո րհր դի Հա մը նդ հա նո ր  
պար բե րա կան դի տար կո մ (ՀՊԴ) 
Որ պես Հայաս տա նու մ մար դու ի րա վու նք նե րի վի ճա կի մա սին 
այլը նտ րան քային զե կույց ներ կայաց րած կազ մա կեր պու թյուն` 
ԹԻ ՀԿ-ը մաս նակ ցել է ՅՈՒ ՓԻ ԱՌ-Ին ֆոյի (UPR-Info) կող մից 
2014 թ. դեկ տեմ բե րին Ժն ևու մ կայա ցած ՀՊԴ նա խալ սու մն ե-
րին դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու ն նե րի հա մար, ո րո նք հե-
տա քրքր ված են Հայաս տա նի ՀՊԴ ա ռա ջին փու լու մ ստա նձ նած 
հանձ նա րա րա կան նե րի կա տա րու մով: Նա խալ սո մ ե րի ժա մա-
նակ ԹԻ ՀԿ-ը հան դես է ե կել ընտ րա կան, մշա կո թային, ա ռո ղջ 
շր ջա կա մի ջա վայ րի, սե փա կա նո թյան ի րա վո ն քի ո լո րտ նե րի 
վե րա բե րյալ ա ռա ջար կո թյո ն նե րով:
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 Բաց կա ռա վար ման գոր ծըն կե րո թյո ն (ԲԿԳ)
ԹԻՀԿ-ը շարունակում է անդամակցել ԲԿԳ նախաձեռնությունում 
ՀՀ մասնակցության գործողությունների ծրագրից բխող աշխա-
տանքները համակարգող աշխատանքային խմբին: ԹԻՀԿ-ը 
նախատեսել է շարունակել այս նախաձեռնությամբ ստանձնած 
Հայաստանի պարտավորությունների իրականացման նկատ-
մամբ մոնիտորինգը:

2014 թ. մարտ, ապրիլ և օգոստոս ամիսներին ԹԻՀԿ ներկ-
այացուցիչները մասնակցել են Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» 
ակումբի «Հանրային իրազեկում և մասնակցություն ԲԿԳ 
հայաստանյան ծրագրի» շրջանակում Գյումրիում, Վանաձո-
րում և Երևանում անցկացված քննարկումներին: ԹԻՀԿ-ը իր 
գնահատականն է տվել 2012-2013 թթ. ԲԿԳ գործ-ընթացի 
վերաբերյալ և այլ ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ առաջար-
կությունների փաթեթ է ներկայացրել կառավարությանը՝ վերա-
նայելու ԲԿԳ Հայաստան 2014-2016 թթ. գործողությունների 
ծրագիրը: ԹԻՀԿ-ը նաև ներկայացրել է ԲԿԳ գործընթացի 
գնահատականը «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի 
կազմակերպած քննարկման ընթացքում: 

2014թ. հուլիսի 31-ի ՀՀ կառավարության նիստի N32 արձա-
նագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել ԲԿԳ 
Հայաստան 2014-2016 թթ. գործողությունների ծրագիրը: ԲԿԳ 
նախաձեռնոթյան գործողոթյոնների երկրորդ ծրագրոմ ներ-
առված 11 առաջարկոթյոններից 4-ը, այդ թվոմ հանքարդյո-
նաբերոթյան թափանցիկոթյան ապահովման և պետական 
գնոմերի բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռար-
ձակման մասին, անմիջականորեն ներկայացվել են ԹԻՀԿ 
կողմից կամ ընդգրկվել են ՔՀԿ-ների ներկայացրած փաթեթոմ:

Open Government Partnership (OGP)
TIAC continues participation in the OGP Governmental Interagency 
Working Group and plans to further conduct monitoring of Armenia’s 
commitments under this initiative. 

In March, April and August 2014, TIAC representatives participated in 
discussions held in Gyumri, Vanadzor and Yerevan, organized within the 
framework of “Public Awareness and Participation in OGP Armenia” 
project, implemented by Journalists’ Club “Asparez.” They presented 
TIAC’s assessment on the OGP process for 2012-2013 or together with 
other CSOs submitted proposals in a joint package to the government 
for the revision of 2014-2016 OGP Armenia Action plan. TIAC also made 
presentations on the assessment of OGP process at a stakeholder dis-
cussion organized by Freedom of Information Center.

On July 31, 2014 the Armenian Government adopted Protocol Deci-
sion N32 on the approval of the OGP Armenia Action Plan for 2014-
2016. Apparently, out of 11 proposals included in the Action Plan, 
4, e.g. ensuring transparency in mining and online broadcasting of 
procurement complaints review meetings were either completely 
proposed by TIAC or were included in CSO package of proposals.

Քննարկում «Հանրային իրազեկում և մասնակցություն ԲԿԳ հայաստանյան ծրագրի» 
շրջանակում, Երևան, օգոստոս 2014

Discussion within the scope of “Public awareness raising and participation in OGP Armenian 
project,” Yerevan, August 2014
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Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
In July 2014, the OECD monitoring team visited Armenia. Within the 
scope of the visit TIAC organized a meeting of the evaluation team with 
the representatives of Armenian civil society organizations. Based on the 
findings from this field visit, the Armenian Government’s responses to 
the self-assessment questionnaire, input from CSOs as well as the shad-
ow report prepared by TIAC, the evaluation team prepared Armenia’s 
Third Round Monitoring Report. 

The latter was discussed and adopted at the 14th Plenary Monitoring 
Meeting of the OECD Anti-corruption Network (ACN) Istanbul Action 
Plan, held on October in Paris. TIAC representative attended the meet-
ing and participated in drafting the report and recommendations ad-
dressed to the Armenian Government.

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցո թյան և զար գաց ման 
կազ մա կեր պո թյո ն (ՏՀԶԿ)
2014 թ. հու լի սին ՏՀԶԿ մո նի տո րի նգ ի րա կա նաց նող թի մն այ ցե-
լել է Հայաս տան: Այցի շրջանակում ԹԻ ՀԿ-ը կազ մա կեր պել էր 
Հայաս տա նի ՔՀԿ-նե րի հան դի պու մ պատ վի րա կու թյան հետ: 
Այցի արդյունքների, ինք նագ նա հատ ման հար ցա թեր թու մ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան պա տաս խան նե րի, ՔՀԿ-նե րի ա ռա ջար կու թյո-
ւն նե րի, ինչ պես նաև ԹԻ ՀԿ պատ րաս տած այ լը նտ րան քային զե-
կույ ցի հի ման վրա՝ ՏՀԶԿ գնա հա տող թի մը նա խա պատ րաս տել 
է Հայաս տա նի վե րա բե րյալ մո նի տո րին գի եր րո րդ փու լի զե կույ-
ցը: Վեր ջի նս քննարկ վել և ըն դու ն վել է հոկ տեմ բե րին Փա րի զու մ 
կայա ցած ՏՀԶԿ Ար ևել յան Եվ րո պայի և Կե նտ րո նա կան Ա սի այի 
երկրնե րի հա կա կո ռու պ ցի ոն ցան ցի (ՀԿՑ) 14-րդ լի ա գու մար նիս-
տու մ: ԹԻՀԿ ներկայացուցիչը ներ կա է ե ղել այդ  նիս տին և մաս-
նակ ցել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ուղղ ված զե կույ ցի և հա նձ նա րա-
րա կան նե րի մշակմանը:  

ՏՀԶԿ Արևելյան Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի երկրների 

հակակոռուպցիոն ցանցի լիագումար 
նիստ, Փարիզ, հոկտեմբեր 2014   

OECD Anti-corruption Network for 
Eastern Europe and Central Asia 

meetings, Paris, October 2014
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Ար ևե լյան գոր ծըն կե րո թյո ն (ԱլԳ)
 ԹԻ ՀԿ-ը շա րու նա կել է մաս նակ ցու թյու նը Ար ևե լ յան գոր ծըն կե-
րու թյան ՔՀՖ ազ գային պլատ ֆոր մի աշ խա տա նք նե րին: Այն նաև 
մաս նակ ցել է ԱլԳ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ֆո րու մի 
հու նի սին Բրյու սե լու մ կայա ցած տա րե կան ընդ հա նու ր ժո ղո վի 
« Մար դու ի րա վու նք ներ և ժո ղո վր դա վա րու թյու ն, լավ կա ռա վա-
րու մ և կայու նու թյու ն» 1-ին աշ խա տան քային խմ բի աշ խա տա նք-
նե րին, հու լի սին Բրյու սե լու մ տե ղի ու նե ցած կո ռու պ ցի այի դեմ 
պայ քա րի վե րա բե րյալ ԱլԳ 6-րդ փոր ձա գի տա կան հան դիպ մանը 
և ԵՄ ԱլԳ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ֆո րու մի (ՔՀՖ) 
Բա թու մու մ կայա ցած տա րե կան հա մա ժո ղո վին և ընտր վել է ԱԽ1 
կո ռու պ ցի այի դեմ պայ քա րի են թա խմ բի հա մա կար գող:  

Եվրոպականհարևանությանքաղաքականություն(ԵՀՔ)
 ԹԻ ՀԿ-ը նե րդ րու մ է ու նե ցել հոկ տեմ բե րին լույս ըն ծայ ված 
« Հայաս տա նու մ ԵՀՔ ի րա կա նա ցու մը 2014 թ.  Գոր ծըն կե րու-
թյուն հա նու ն բաց հա սա րա կու թյան նա խա ձեռ նու թյան տե սա-
կե տը» հրա պա րակ ման մեջ կո ռու պ ցի այի վերաբերյալ բաժ նի 
պատ րա ստ ման գոր ծու մ:

Eastern Partnership (EaP)
TIAC continued its participation in the work of EaP CSF National Plat-
form. It also attended the annual meeting of the EaP Civil Society 
Forum’s Working Group 1 (WG1) “Democracy, Human Rights, Good 
Governance and Stability” in Brussels in June 2014, the EaP 6th Panel 
Meeting on Fight against Corruption in Brussels in July 2014 and Sixth 
Assembly of EaP Civil Society Forum (CSF) held in Batumi, Georgia in 
November and was elected as WG1 Fight Against Corruption Sub-group 
coordinator. 

European Neighborhood Policy (ENP)
TIAC had an input in developing Corruption section in Armenia’s ENP 
Implementation in 2014: Partnership for Open Society Perspective re-
port, published in October 2014. 

ԱլԳ ՔՀՖ տարեկան ընդհանուր ժողով, Բրյուսել, հունիս 2014
Annual meeting of EaP CSF, Brussels, June 2014
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Ի նս տի տո տ ներ և քա ղա քա կա նո թյո ն

Ծրագրիանվանում` Օ րի նա վո րու թյան ազ գային հա մա կար գի  
ու սումն ա սի րու թյու ն (2013-2015 թթ.)
Շնորհատուկազմակերպություններ` Եվ րո պա կան Մի ու թյու ն` 
Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ քար տու ղա րու թյան մի ջո ցով/ Բաց 
հա սա րա կու թյան հիմն ադ րամն եր – Հայաս տան 
Դրամաշնորհիչափ` 67,956,516.00 ՀՀ դրա մ
Տևողություն` 01.03.2013 - 31.05.2015

Նպատակ` Ծրագ րի նպա տա կն է նպաս տել ար դյու նա վետ հա կա-
կո ռու պ ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր մա նն ու ի րա կա նաց մանը 
Հայաս տա նու մ՝ Օ րի նա վո րու թյան ազ գային հա մա կար գի (ՕԱՀ) 
կեն սու նակ մո դե լի կա ռու ց ման մի ջո ցով: 

Ինչ արվեց` Եր կա մյա ծրագ րի ըն թաց քու մ 2014թ. ու սու մն ա սիր-
վել են ՀՀ 13 հաս տա տու թյու ն նե րի և ինս տի տու տ նե րի հա կա կո-
ռու պ ցի ոն կան խար գել ման մե խա նի զմն ե րը և ե րաշ խիք նե րը: Հե-
տա զո տու թյան ար դյու նք նե րը նա խա տես վու մ է ամ փո փել 2015թ. 
« Հայաս տա նի օ րի նա վո րու թյան ազ գային հա մա կար գի գնա հա-
տում 2014» զե կույ ցի շր ջա նակ նե րու մ: Զե կույ ցի հրա պա րա կու մից 
հե տո ԹԻ ՀԿ-ը ձեռ նա մու խ կլի նի նաև նրա հան րայ նաց մա նը և 
զե կույ ցի բա րձ րաց րած խն դիր նե րի լու ծ մա նն ուղղ ված ջա տա գո վու-
թյան մի ջո ցա ռու մն ե րին:

Institutes and Policies

Project Title: National Integrity System Research (2013-2015)
Donors: European Union through Transparency International 
Secretariat / Open Society Foundations – Armenia 
Budget: 67,956,516.00 AMD 
Implementation period: 01.03.2013 - 31.05.2015

Project goal: The project goal is to contribute to the formulation and 
implementation of effective anticorruption policies in Armenia through 
building a viable national integrity system model. 

Implementation: In 2014 of the two-year project the corruption preven-
tion mechanisms and guarantees of Armenia’s thirteen establishments 
and institutions were studied. The project findings are to be summed 
up in National Integrity System Assessment Armenia 2014 report. After 
publishing the report TIAC will be engaged in its publicizing and advo-
cacy actions to solve the problems raised in the report.

Օրինավորության ազգային համակարգի (ՕԱՀ) տաճար 
The temple of National Integrity System (NIS) 
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«ՕԱՀ գնա հատ ման կար ևո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է իր մե թո-
դո լո գի այով, ո րը հնա րա վո րու թյու ն է տա լիս ամ բող ջա կան կեր-
պով գնա հա տել երկ րի հա կա կո ռու պ ցի ոն ար դյու նա վե տու թյու նը 
13 ո լոր տու մ: ՕԱՀ գնա հա տու մը տա լիս է հս տակ պատ կեր երկ րի 
ա մե նից կար ևոր ինս տի տու տ նե րի կա տա րո ղա կա նի մա սին, ին չն 
է ա կան է հաս կա նա լու հա մար, թե դե պի ուր է եր կի րը ըն թա նու մ և 
ո րո նք են այդ ճա նա պար հոր դու թյան խո չըն դոտ նե րը»:

ԹԻՀԿ փորձագետ Խաչիկ Հարությունյան

“The importance of NIS Assessment lies in its methodology which allows 
to comprehensively assess a country’s anti-corruption efficacy in differ-
ent (namely 13) sectors. The NIS assessment provides a clear picture on 
the performance of the most important institutes of a country, which is 
essential in understanding where the country heads to and what are the 
obstacles in its journey.

Khachik Harutyunyan, TIAC Expert

«Հայաստանի oրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014 թ., ի՞նչ է 
փոխվել 2012 թ. ի վեր» թեմայով աշխատաժողով, դեկտեմբեր 2014

Workshop on “National Integrity System Assessment of Armenia 2014: what has been 
changed since 2012?” December 2014
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«Արևելյան գործընկերության երկրներում հասարակության ներգրավումը շահերի 
բախմանը վերաբերող քաղաքականության իրականացման դիտարկման գործընթացում» 
ծրագրի առաջին աշխատանքային տարվա արդյունքների ներկայացում 
Presentation of the first working year results of “Engaging civil society in monitoring conflict of 
interest policies in Eastern Partnership (EaP) countries” project implementation

 Շա հե րի բա խո մ 

Ծրագրիանվանում` Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
նե րգ րա վու մը շա հե րի բախ ման քա ղա քա կա նու թյան մո նի տո րին գու մ
Շնորհատուկազմակերպություն` Եվ րո պա կան հա նձ նա ժո ղո վ՝ 
Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ Մոլ դո վայի մի ջո ցո վ
Դրամաշնորհիչափ` 24,491,700.00 ՀՀ դրա մ
Տևողություն` 01.07.2013 - 30.06.2015

Նպատակ`Ծրագ րի նպա տա կն է գի տե լիք նե րի, հմ տու թյու ն նե րի 
ու փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցով բա րձ րաց նել քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի կա րո ղու թյու նը 
կե նտ րո նա կան և տե ղա կան մա կար դա կով շա հե րի բախ ման քա-
ղա քա կա նու թյան մո նի տո րի նգ ի րա կա նաց նե լիս, նա խա ձեռ նել 
երկ խո սու թյու ն ՔՀԿ-նե րի և հան րային իշ խա նու թյու ն նե րի մի ջև` 
ջա տա գո վե լու շա հե րի բախ ման ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու-
թյան հաս տա տու մը, ա պա հո վել գոր ծո ղու թյու ն նե րի տե սա նե լի-
ու թյու նը և ան ցկաց նել ի րա զեկ ման քա րո զար շավ: 

Conflict of Interests

Project title: Engaging Civil Society in Monitoring Conflict of Interest 
Policies
Donor: European Commission through Transparency International 
Moldova
Budget: 24,491,700.00 AMD
Implementation period: 01.07.2013 - 30.06.2015

Project goal: The project aims to exchange knowledge, skills and expe-
rience to raise the capacity of civil society organizations in monitoring 
conflict of interest policies at central and local level; initiate a dialogue 
between CSOs and public authorities to advocate for the institution of 
efficient conflict of interest policies; ensure visibility of the action and 
conduct awareness campaign.

Implementation: A wide-ranging project was initiated in four countries 
– Moldova, Ukraine, Poland and Armenia within the framework of East-
ern Partnership Civil Society Forum’s Working Group 1 anticorruption 
subgroup to study conflict of interest practices. The project was im-
plemented through Transparency International Moldova, in partnership 
with Stefan Batory Foundation, TI Ukraine and Ukrainian Institute for 
Public Policy. TIAC (TI-Armenia) and Eurasia Partnership Foundation 
were the Armenian partners conducting the study on Armenia. The ma-
jor result of the project was monitoring of conflict of interest in central 
public institutions, joint research including the legal framework regulat-
ing conflict of interest policy, opinion polls of public servants, opinion 
polls of central public institutions focus group discussions. For the first 
time a comprehensive research was conducted in central public institu-
tions based on the findings of the project. Policy recommendations were 
elaborated for improvement of conflict of interest policy to be discussed 
in 2015 with officials of central public institutions
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Direct quotation: “There are numerous gaps in Law that intentionally or 
accidentally exist in legislation. Hence, conflict of interest is not regulat-
ed and corruption processes get off scot-free.” 

Sona Ayvazyan, TIAC Deputy Director

“Among the most important achievements of the project is conducting 
targeted public discussions.” 

Mikayel Hovhannisyan, 
Program Manager at Eurasia Partnership Foundation

Թրանսփարենսի 
Ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն 
կենտրոնի և Եվրասիա 
համագործակցություն 

հիմնադրամի «Պետական 
մարմիններում շահերի 

բախման մոնիտորինգ» 
հրապարակում 

“Monitoring of Conflict of 
Interest in Central Public 

Institutions” publication 
produced by Transparency 

International Anticorruption 
Center and Eurasia Partner-

ship Foundation

Ի նչ ար վեց` Ար ևե լ յան գոր ծըն կե րու թյան Քա ղա քա ցի ա կան 
հասարակության պլատ ֆոր մի Ա ռա ջին խմ բի հա կա կո ռու պ ցիոն 
են թա խմ բի շրջա նակ նե րու մ նա խա ձե ռն վեց հա մա լիր ծրա գիր 
ԱլԳ ան դամ 4 երկր նե րու մ` Մոլ դո վայու մ, Ուկ րաի նայու մ, Լե-
հաս տա նու մ և Հայաս տա նու մ շա հե րի բախ ման պրակ տի կան 
հե տա զո տե լու նպա տա կով: Ծրա գի րն ի րա կա նաց վել է Թրա նս-
փա րեն սի Ին թեր նե շնլ Մոլ դո վայի ներ կայա ցու ց չու թյան մի ջո ցով` 
Ստե ֆան Բա տո րի հիմն ադ րա մի, Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ 
Ուկ րաի նայի ներ կայա ցու ց չու թյան, Հան րային քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման ուկ րաի նա կան ինս տի տու տի գոր ծըն կե րու թյամբ: 
Հայաս տա նու մ ծրագ րի ի րա կա նաց նող նե րն է ին ԹԻ ՀԿ-ը և 
Եվրա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյու ն հիմն ադ րա մը: 2014թ. ծրագ րի 
կար ևո րա գույն ար դյու նքն էր « Պե տա կան մար մին նե րու մ շա-
հերի բախ ման մո նի տո րի նգ» հա մա տեղ հե տա զո տու թյու նը, ո րը 
նե րա ռու մ էր  այդ ո լոր տու մ ի րա վա կան դաշ տի վեր լու ծու թյու ն, 
հար ցու մ հան րային ծա ռայող նե րի շր ջա նու մ, հար ցու մ պե տա-
կան մար մին նե րի շր ջա նու մ, ֆո կու ս խմ բե րի քն նար կու մն եր: Այս 
ծրագ րով ա ռա ջին ան գամ լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյու ն ի րա-
կա նաց վեց պե տա կան կե նտ րո նա կան գոր ծա դիր մար մին նե-
րում: Ու սու մն ա սի րու թյան ար դյու նք նե րի հի ման վրա կա զմ վել են 
ո լոր տի օ րենսդ րու թյու նը բա րե փո խող ա ռա ջա րկ ներ, ո րո նք նա-
խա տես վու մ է քն նար կել պե տա կան պատ կան մար մին նե րի հետ 
2015թ.: 

«Օրենքում առկա են բազմաթիվ բացեր, որոնք, միտումնավոր, թե 
պատահաբար, մնացել են օրենսդրության մեջ, որի պատճառով 
շահերի բախումը. ըստ էության, չի կարգավորվում, և դրա 
հետևանքով կոռուպցիոն գործընթացները մնում են անպատժելի»:

Սոնա Այվազյան, ԹԻՀԿ փոխտնօրեն.

«Ծրագրի կարևորագույն ձեռքբերումներից էր շահերի բախման 
վերաբերյալ թիրախավորված հանրային քննարկման ծավալումը»: 

Միքայել Հովհաննիսյան, ԵՀՀ ծրագրի ղեկավար
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Ի նս տի տո տ նե րի կա տա րո ղա կա նի  
վե րա հս կո ղոթյո ն

 Չա րա շա հո մ եր և բռ նո թյո ն ներ Բյո րե ղա վա նի գի շե րօ թիկ 
դպ րո ցո մ
2014թ. ապ րի լի 18-ին «Թ րա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ հա կա-
կո ռու պ ցի ոն կե նտ րոն» ՀԿ-ն, ե րե խա նե րի պա շտ պա նու թյան 
հար ցե րով զբաղ վող մի քա նի  կազ մա կեր պու թյու ն և մի խու մբ 
ակ տի վի ստ ներ, հի մք ըն դու նե լով գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան 
աշ խա տա կից նե րի՝ ԶԼՄ-նե րու մ հրա պա րակ ված բաց նա մա կը, 
ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զին են ներ կայաց րել հան ցա գոր ծու-
թյան  մա սին  հա ղոր դու մ՝ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար-
ցերի նա խա րա րու թյան « Բյու րե ղա վա նի ե րե խա նե րի խնամ քի և 
պաշտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյու ն» ՊՈԱԿ-ում կա-
տար վող ա նօ րի նու թյու ն նե րի, մաս նա վո րա պես, տնօ րե նի կող-
մից կա տար վող յու րա ցու մն ե րի և չա րա շա հու մն ե րի, ե րե խա նե րի 
նկատ մա մբ ծե ծի և բռ նու թյան, ինչ պես նաև նա խա րա րու թյան, 
մաս նա վո րա պես, աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի փոխ-
նա խա րար Ֆի լա րետ Բե րի կյա նի կող մից հնա րա վոր հո վա նա-
վոր չու թյան  վե րա բե րյալ: 

Հա րու ց վել է քրե ա կան գո րծ, սա կայն նա խա քն նա կան մար մի նը 
հա ղոր դու մը պատ շաճ քն նու թյան չի են թա րկ ել, քն նու թյու նն ըն-
թա ցել է մի ա կող մա նի, հա ղո րդ ման մեջ նշ ված հան գա մա նք նե րը 
լրիվ չեն բա ցա հայտ վել և հա մա պա տաս խան մե ղադ րա նք ներ չեն 
ա ռա ջա դր վել, ինչ պես նաև գոր ծով օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի 
քն նու թյու ն չի ի րա կա նաց վել:

2014թ. նոյեմ բե րի 12-ին Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն և Նո րք-
Մարաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նու ր ի րա վա սու թյան 
դա տա րան է ներ կայաց վել բո ղոք` հան ցա գոր ծու թյան մա սին 
հա ղոր դումը պատ շաճ քն նու թյան չեն թար կե լու, գոր ծի բազ մա-
կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ քն նու թյու ն չի րա կա նաց նե լու և նշ ված 
հան գա մա նք նե րի շու րջ դա տա խա զի կող մից վե րա հս կո ղու թյու ն 
չի րա կա նաց նե լու դեմ:

Overseeing the Performance of Institutes

Abuse and violence in Byureghavan Boarding school
Based on boarding school employees’ open letter published in mass 
media, on April 18, 2014, Transparency International Anticorruption 
Center NGO, a number of child protection organizations and a group of 
activists, reported crime to the Prosecutor General of Armenia on un-
lawfulness, in particular embezzlement and abuse committed by the Di-
rector of Byureghavan children care and protection boarding institution 
SNCO under the Ministry of Law and Social Issues, assault and violence 
against children, as well as possible patronage by the Ministry of Law 
and Social Issues, in particular by the Deputy Minister Filaret Berikyan.    
Criminal case was initiated, however the investigation body failed to 
duly investigate the crime reporting, the investigation was conducted in 
one-sided manner, the circumstances mentioned in the reporting were 
not completely exposed, no particular charges were brought, and no 
impartial and comprehensive investigation was conducted.     

« Բյու րե ղա վա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյու ն» 
ՊՈԱԿ-ի ցու ցա նա կը
Byureghavan children care and 
protection boarding institution 
SNCO’s notice
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 Բո ղո քի քն նու թյան ըն թաց քու մ փոխ վել է քրե ա կան գոր ծի են-
թա կայու թյու նը, վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը կա տա րել է 
բազ մա թիվ քնն չա կան և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու ն ներ, 
ե րեք ան ձ նե րգ րավ վել են որ պես մե ղադ րյալ և ևս ե րե քը՝ որ պես 
կաս կա ծյալ: Կա լա նա վոր ված նե րի թվու մ է նաև Բյու րե ղա վա նի 
գի շերօ թի կի դպ րո ցի նախ կին տնօ րեն Գայա նե Մար գա րյա նը: 
Նշ ված հան գա մա նք նե րու մ, ըստ է ու թյան, կա տար վել են բո ղո-
քում նշ ված պա հա նջ նե րը, ուս տի ԹԻ ՀԿ-ը հրա ժար վել է դա տա-
րա նում իր բո ղո քի քն նու թյու նից: ԹԻ ՀԿ-ն կշա րու նա կի հետ ևել 
սույն գոր ծով զար գա ցու մն ե րին նաև 2015թ.:
 

Է թի կայի խախ տո մ ՀՀ բնա պահ պա նո թյան նա խա րա րի կող մի ց 
2014թ. ապ րի լի 4-ին Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ հա կա կո-
ռու պ ցի ոն կե նտ րո նը դի մել է Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար 
ան ձա նց է թի կայի հա նձ նա ժո ղո վ՝ խնդ րե լով վա րույթ հա րու-
ցել և քն նու թյան առ նել ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րար 
Ա րամ Հարու թյու նյա նի կող մից պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում 
Է թի կայի կա նոն նե րը խախ տե լու փաս տը: Դի մու մը վե րա բե-
րել է Եր ևա նում ան ցկաց վող « Պա տաս խա նա տու հան քար դյու-
նա բե րու թյու ն. մար տահ րա վեր ներ և հնա րա վո րու թյու ն ներ» 
թեմայով մի ջազ գային կոն ֆե րան սի ըն թաց քու մ տե ղի ու նե ցած 
մի ջա դեպին բնա պահ պան ակ տի վի ստ նե րի և ՀՀ բնա պահ պա-
նու թյան նա խա րար Հա րու թյու նյա նի մի ջև, ո րի ըն թաց քու մ նա-
խա րա րը վիրա վո րանք ներ է ուղ ղել ակ տի վի ստ նե րից մե կին: 
Հա նձ նա ժողո վը մեր ժել է ԹԻ ՀԿ դի մու մը և իր նա խա ձեռ նու-
թյամբ հա րու ցել է վա րույթ նույն հար ցով: Հա րու ց ված վա րույ թի 
արդյուն քու մ մայիսի 23-ի ո րոշ մա մբ հա նձ նա ժո ղո վը հաս տա տել 
է Ա րամ Հա րու թյու նյա նի կող մից է թի կայի կա նոն նե րի խա խտ-
ման վե րա բերյալ եզ րա կա ցու թյու նը և ա ռա ջար կել է ՀՀ բնա-
պահ պա նու թյան նա խա րու թյանն  եզ րա կա ցու թյու նը տե ղադ րել 
նա խա րա րու թյան կայ քէջում: Հա նձ նա ժո ղո վը նաև ո րո շել է եզ-
րա կա ցու թյու նն ուղար կել ՀՀ նա խա գա հին և ՀՀ վար չա պե տին` 
որ պես նա խա րա րու թյան վե րա դա սի: 

On November 12, 2014 a criminal complaint was filed in common ju-
risdiction court of Kentron and Nork-Marash administrative districts 
of Yerevan on failing to properly examine the report, failing to conduct 
impartial, comprehensive and complete investigation, and to oversee 
the mentioned circumstances by the prosecutor.

During the investigation of the complaint the subordination of the crim-
inal case was changed. The body carrying out proceedings undertook 
numerous investigative and trial actions, three people were engaged 
as defendants and three more as suspects. Among those detained are 
Gayane Margaryan, former Director of Byureghavan boarding school. 
Since the requirements in the complaint regarding the mentioned cir-
cumstances were met, TIAC discontinued investigation of the complaint 
filed in court but will follow up developments of this case in 2015. 
 
 
Violation of Codes of Ethics by Minister of Nature Protection
On April 4, 2014 Transparency International Anticorruption Center ap-
plied to the Commission on Ethics of High-Ranking Officials of Armenia 
with a request to initiate proceedings and examine the issue of violation 
of the rules of ethics by Aram Harutyunyan, Minister of Nature Protec-
tion. The application was filed due to an incident that occurred between 
eco-activists and Minister of Nature Protection Aram Harutyunyan 
during an International Conference “Responsible Mining in Armenia: 
Challenges and Opportunities” when the Minister insulted an activist. 
The commission rejected TIAC’s application and initiated proceedings 
on the same issue on its own initiative. As a result of the proceedings 
the commission confirmed the conclusion on violation of rules of ethics 
by Aram Harutyunyan and offered the Ministry of Nature Protection to 
post the conclusion on the website of the Ministry. The Commission also 
decided to send the conclusion to RA President and RA Prime Minister 
as higher authorities. 
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«Աֆ րի կյան նե րի տո ն» հո շար ձանշեն քը` կա ռո ցա պատ ման զո հ 
2014 թ. հու նի սի 16-ին ԹԻ ՀԿ-ն հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա ղոր-
դու մ է ներ կայաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյու ն, (պատ ճենը՝ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյու ն) Աֆ րի կյան նե րի տու ն հու շար ձան-շենքի 
քա նդ ման փաս տով: Հա ղոր դու մը ներ կայաց վել է այն հիմ քով, որ 
տե ղա փոխ ման պա տր վա կով ի րա կա նաց րած ա պա մոն տաժ ման 
ան վան տակ  ի րա կա նու մ քա նդ վել է հու շար ձան-շեն քը, ո րով 
խախտ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 11-րդ հոդ վածի, 40-րդ հոդ-
վա ծի, Եվ րո պայի ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան պա շտ-
պա նու թյան մա սին Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի, « Պատ մու թյան 
և մշա կույ թի ան շա րժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ-
վա ծի պա հա նջ նե րը, ինչն ա ռա ջաց նու մ է պա տաս խանատվու-
թյուն ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 264-րդ հոդվա ծով: 

Հա ղո րդ ման հի ման վրա ՀՀ ոս տի կա նու թյան Կե նտ րո նա կա նի 
քնն չա կան բա ժի նը հու լի սի 17-ին կայաց րել է ո րո շու մ քրե ա կան 
գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սի ն՝ հան ցա կազ մի բա ցա կայու-
թյան պատ ճա ռա բա նու թյա մբ: 

Դ րա նից 11 օր ան ց` հու լի սի 28-ին, ԹԻ ՀԿ-ն բո ղոք է ներ կայաց-
րել Կե նտ րոն և Նո րք Մա րաշ  վար չա կան շր ջան նե րի դա տա խա-
զու թյու ն՝ քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին Կենտ-
րո նակա նի քնն չա կան բաժ նի ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը 
ստու գե լու պա հան ջով և ստա ցել մեր ժու մ: Դ րան հետ ևել է սեպ-
տեմ բե րի 16-ին բո ղո քի ներ կայա ցու մը Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նու ր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա ն՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Կե նտ րո նա կա նի քնն չա կան բաժ նի և 
Երևան քա ղա քի դա տա խա զու թյան ո րո շու մն ե րը վե րաց նե լու 
պահան ջով:  

ԹԻ ՀԿ դա տա կան պայ քա րը Աֆ րի կյան նե րի տան հա մար 
կշարու նակ վի նաև 2015թ:

“Afrikyans House” monumentbuilding as a victim of construction
On June 16, 2014 TIAC filed an application on crime to RA Prosecutor 
General’s Office (copy to RA Police) on demolishing Afrikyan House. The 
crime reporting was filed on the ground that the monument building 
was demolished under the pretext of dismantling it, thus violating the 
requirements of article 11, Article 40 of RA Constitution, Article 5 of 
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, 
Article 21 of RA Law on Preservation and Utilization of Immovable Mon-
uments of History and Culture and of the Historic Environment, entailing 
responsibility by article 264 of RA Criminal Code. 

Based on the report Central investigation department of RA Police on 
July 17 made a decision to reject opening criminal case due to absence 
of corpus delicti. 

Eleven days later on July 28 TIAC filed a complaint to the prosecutor’s 
office of Kentron and Nork-Marash administrative districts, with a re-
quest on check the legality of rejecting opening a criminal case by Cen-
tral investigation department of RA Police and was rejected. 
Later a complaint was filed on September 16 to general jurisdiction 
court of Kentron and Nork-Marash administrative districts to abolish 
the decisions of the Central investigation department of RA Police and 
Yerevan city prosecutor’s office. 

TIAC’s litigation for Afrikyan House will be continued in 2015 as well.   

Աֆ րի կյան նե րի տու ն հու շար ձան-շե նք 
House of Afrikyans monument-building
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 Հան րային մաս նակ ցո թյո ն
 Հան րային քա րոզ չո թյո ն

Ծ րագ րի ան վա նո մ` Ժա մա նա կն է սթափ վե լ
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Թրա նս փա րեն սի  
Ին թեր նե շնլի քար տու ղա րու թյու ն
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 2,630,000.00 ՀՀ դրա մ
Տ ևո ղո թյո ն` 01.12.2012 - 30.11.2014
 
Ն պա տակ` Նա խագ ծի նպա տա կն է քա րոզ չա մի ջոց նե րի օգ նու-
թյա մբ կապ հաս տա տել հնա րա վո րի նս շատ մա րդ կա նց հետ` 
մաս նա վո րա պես ցու ցադ րե լով կո ռու պ ցի այի գի նը մար դու հա-
մար և ի րա կա նաց նե լով իշ խա նու թյու ն նե րի և քա ղա քա ցի նե րի 
վար քագ ծի փո փո խու թյան ջա տա գո վու թյու ն: 

Ի նչ ար վեց` « Ժա մա նա կն է սթափ վել» ծրա գի րը տար բեր վու մ է 
ԹԻ ՀԿ շատ նա խագ ծե րից նրա նով, որ փոր ձու մ է հնա րա վո րի նս 
մե րձ լի նել հան րու թյա նը, ցույց տալ Հայաս տա նու մ առ կա հա-
մա կար գային խն դիր նե րի ազ դե ցու թյա նը ՀՀ բնա կիչ նե րի/ քա-
ղա քա ցի նե րի ա ռօ րյա կյան քի վրա: Մաս նա վո րա պես, 2014թ. 
փե տր վա րին ամ փոփ վեց  2013 թ. նոյեմ բե րին « Ժա մա նա ՛կն է 
սթափ վել» հա կա կո ռու պ ցի ոն քա րո զար շա վի շր ջա նակ նե րում 
հայ տա րար ված ֆո րու մ-թատ րո նի հա մար գր ված պի ես նե րի 
մրցույ թը: Հաղ թող ճա նաչ վեց գրող, կի նոս ցե նա րի ստ, լրագ րող 
Համ բար ձու մ Համ բար ձու մյա նը: 2014թ. «Ա րտ-Լա բո րա տո րի ա» 
ՀԿ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ ի րա կա նաց վեց « փո ղո ցային» 
քա րո զար շավ կո ռու պ ցի այի դեմ. Եր ևա նի շու րջ 150 հան րային 
վայ րե րու մ` կե նտ րո նա կան և ար վար ձա նային փո ղոց ներ, այ գի-
ներ, նր բա նցք ներ, հայտն վե ցին կո ռու պ ցի ան սահ մա նող գրա-
ֆի տի ներ: Ակ ցի ան լայ նո րեն լու սա բան վեց և տա րած վեց սո ցի-
ա լա կան ցան ցե րու մ:

Public Participation
Public campaign

Project Title: Time to Wake Up
Donor: Transparency international 
Secretariat
Budget:  2,630,000.00 AMD
Implementation period: 01.12.2012 - 30.11.2014

Project goal: The project aims to use campaign tools to communicate 
to a greater number of people, particularly by showing the human cost 
of corruption; advocate for change in the behavior of governments 
and individuals

Implementation: “Time to Wake Up” project differs from many TIAC 
projects in that it aims to be as close to public as possible and to show 
the impact of systemic problems of Armenia on the daily lives of its 
residents/citizens. In particular, in February 2014 the contest for sub-
mission of forum theater scenario, announced in 2013 November was 
summed up. Hambardzum Hambardzumyan, writer, scriptwriter, and 
journalist was announced as winner. In 2014 “Art-Laboratory” NGO in 
cooperation with TIAC, organized street campaign against corruption. 
Stencil graffiti defining corruption appeared in nearly 150 public spac-
es – in central and suburban streets, gardens and lanes of Yerevan. 
The action was widely covered and disseminated through social media. 
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 Ֆո րու մ-թատ րո նի հա մար գր ված պի ես նե րի մր ցույ թի հաղ թող 
գրող, կի նոս ցե նա րի ստ, լրագ րող Համ բար ձու մ Համ բար ձու մյա ն

Hambardzum Hambardzumyan, writer, scriptwriter, and journalist as 
winner of forum theater scenario

« Սո վո րա բար կո ռու պ ցի այի մա սին խո սու մ են լու րջ դեմ քով, փող-
կա պով` սե ղա նի շու րջ նս տած մար դիկ, ինչ-որ կար ևոր հայ տա-
րա րու թյու ն ներ են ա նու մ, իսկ այս տեղ փո րձ ար վեց կո ռու պ ցի ան 
ներ կայաց նել ա վե լի ստեղ ծա գոր ծա բար»:

Ծ րագ րի ղե կա վար Լե նա Նա զա րյա ն

“Generally people speak of corruption with serious faces and ties, sit-
ting at the tables, making some serious statements. Here an attempt 
was made to present corruption more creatively.” 

 
Lena Nazaryan, Project Coordinator  

 Կո ռու պ ցի ան սահ մա նող գրա ֆի տի նե ր  
Stencil graffiti defining corruption
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Ծ րագ րի ան վա նո մ` Քա ղա քա կան ի րա վու նք նե րի և  
մաս նակ ցու թյան խթա նու մը կա ռա վար ման հար ցե րու մ
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բաց հա սա րա կու թյան  
հիմն ադ րամն եր - Հայաս տա ն
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 4,678,465.00 ՀՀ դրա մ
Տ ևո ղո թյո ն` 20.01.2014 - 31.07.2014

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է խթա նել քա ղա քա կան ի րա-
վունք նե րի և կա ռա վար ման խն դիր նե րին մաս նակ ցու թյու նը` 
ս տեղ ծե լով հա սա րա կա կան վե րա հս կո ղու թյան հար թակ ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան կող մից հա վաք նե րի ա զա տու թյան և ար տա հայտ-
ման ա զա տու թյան ոտ նա հար մա նն ուղղ ված տե ղե կատ վու թյան 
հա վաք ման, պահ պան ման և ցու ցա դր ման հա մար, ինչ պես նաև 
լավ կա ռա վար մա նն ու ո րո շու մն ե րի կայաց մա նը հա սա րա կա կան 
մաս նակ ցու թյան խթան մա նն ուղղ ված ԹԻ ՀԿ գրա դա րա նի առ-
ցա նց քար տա րա նի ստե ղծ մա մբ ա վե լի քան 4000 ա նու ն գրա կա-
նու թյու նը հա սա նե լի դա րձ նե լու հա մար: 

Ի նչ ար վեց` Ծրագ րի ի րա կա նաց ման ար դյու ն քու մ ստե ղծ վեց 
«Ոս տի կա նու թյան կա մայա կա նու թյու ն նե րի շտե մա րան» քրաուդ-
սոր սին գային ռե սու ր սը, որ տեղ զե տեղ վու մ են Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան կող մից հա վաք նե րի ա զա-
տու թյան ի րա վու ն քի խախ տու մն ե րը (խո չըն դո տու մն եր, բռ նու-
թյու ն ներ, ձեր բա կա լու թյու ն ներ և այլն) փաս տող լու սան կար ներ 
և տե սա նյու թեր: Շտե մա րա նը լրաց վու մ է հա մա ցան ցային բո լոր 
օգ տա տե րե րի, ա կա նա տես նե րի կող մից:

Ծ րագ րի շնոր հիվ ստե ղծ վեց նաև ԹԻ ՀԿ գրա դա րա նի առ ցանց 
քար տա րա նը, ո րը պե տք է պա րու նա կի 4000-ից ա վել ա նու ն 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու ն կո ռու պ ցի այի, ընտ րու թյու ն-
նե րի, հան րային ռե սու րս նե րի կա ռա վար ման և այլ նի մա սին:

Ծ րագ րի ան վա նո մ: Թա փան ցիկ և հաշ վե տու կա ռա վար ման 
խթա նու մ՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան 

Project title: Promotion of Political Rights and Participation in 
Governance Matters 
Donor(s): Open Society Foundations – Armenia 
Budget: AMD 4,678,465.00 
Implementation period: 20.01.2014 - 31.07.2014

Project goal:  The project goal is to promote political rights and par-
ticipate in governance matters by developing a crowd-sourcing platform 
that will collect, store, and expose incidents of unlawful practices by 
the Armenian police violating freedom of assembly and freedom of ex-
pression. The project will also develop an online library catalogue for 
TIAC, providing access to more than 4,000 items of literature on good 
governance and public participation in decision-making.

Implementation: In the course of the project implementation TIAC 
developed an online database, a crowdsourcing platform on unlawful 
acts of police for registering photos and videos documenting unlawful 
acts (impediments, violence, arrests, etc.) of the Armenian police forc-
es during the peaceful assemblies. The platform is available on http://
vostikan-irakan.net). Internet users and witnesses may enter data in 
the database.

Another accomplishment of the project is creation of TIAC online li-
brary catalogue to provide access to more than 4,000 items of special-
ized literature: corruption, elections, public resource management, etc.

 ԹԻ ՀԿ գրա դա րա նը 
TIAC library
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Project Title:  Promoting Transparency and Accountability through 
Advanced Civil Society Participation 
Donor(s): U.S. Agency for International Development 
Budget: AMD 1,392,411,945.00 
Implementation period: 24.11.2014 - 23.11.2019
 
Project goal: The goal of the project with short name “Engaged Citi-
zenry for Responsible Governance” is to increase civic engagement in 
and oversight of reforms in Armenia aimed at improving of transpar-
ency and accountability of government actions and policies. To achieve 
that goal it is provided to improve and sustain civil society’s ability in 
order to engage citizens and articulate their interests, to monitor gov-
ernment institutions, officials’ behavior and policy process; to provide 
independent and reliable information on corruption occurrences, and 
to create enabling environment for civil society. 

Ծրագրի լոգոն
Project logo

Ծրագրի անվանոմ` Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման 
խթանում՝ քաղաքացիական հասարակության մասնակցության 
միջոցով
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` ԱՄՆ Մի ջազ գային  
զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու ն 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 1,392,411,945.00 ՀՀ դրա մ 
Տ ևո ղո թյո ն` 24.11.2014 - 23.11.2019

Ն պա տակ` « Պա հան ջա տեր հա սա րա կու թյու ն՝ հա նու ն պա տաս-
խա նա տու կա ռա վար ման» կա րճ ան վա մբ ծրագ րի նպա տա կն է 
ակ տի վաց նել քա ղա քա ցի նե րի նե րգ րավ վա ծու թյու նն ու վե րա-
հս կո ղու թյու նը Հայաս տա նու մ թա փան ցի կու թյու ն ու հաշ վետ վո-
ղա կա նու թյու ն խթա նող բա րե փո խու մն ե րի գոր ծըն թաց նե րու մ: 
Դրան հաս նե լու հա մար նա խա տես վու մ է զար գաց նել քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա ն՝ քա ղա քա ցի նե րին նե րգ րա վե լու և 
նրա նց շա հե րն ար տա հայ տե լու կա րո ղու թյու ն նե րը, ի րա կա նաց-
նել պե տա կան ինս տի տու տ նե րի կա տա րո ղա կա նի, պաշ տո նյա-
նե րի վար քագ ծի և քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման մո նի տո-
րի նգ, մա տու ցել  ան կախ և ար ժա նա հա վատ տե ղե կատ վու թյուն 
կո ռու պ ցի ոն եր ևույթ նե րի մա սին և ձևա վո րել բա րեն պա ստ մի-
ջա վայ ր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա մար:



36

Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՆԵՐ 

Ծ րագ րի ան վա նո մ` Ա զատ և ար դար ընտ րու թյու ն նե րի  
խթա նու մը Հայաս տա նի մար զե րու մ (2014 -15 թթ.)
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն(ներ)` Ժո ղո վր դա վա րու թյան 
ազ գային հիմն ադ րա մ 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 39,467,250.00 ՀՀ դրամ 
Տ ևո ղո թյո ն` 01.10.2013 - 30.09.2015

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է խթա նել ա զատ, ար դար ու թա-
փան ցիկ ընտ րու թյու ն նե րի ան ցկա ցու մը Հայաս տա նի մար զե րու մ:   
 
Ի նչ ար վեց` « Քա ղա քա ցի դի տո րդ» նա խա ձեռ նու թյան մեջ 
մտնում են Թրա նս փա րեն սի ին թեր նե շնլ հա կա կո ռու պ ցի ոն 
կենտ րո նը, Ի րա վու ն քի Եվ րո պա մի ա վո րու մը, Ժու ռ նա լի ստ նե րի 
«Աս պա րեզ» ա կու մ բը և Հել սին կյան քա ղա քա ցի ա կան ա սա մբ-
լե այի Վա նա ձո րի գրա սե նյա կը: Նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ-
նե րում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյու ն է ի րա կա նաց վել 2014 թ. 
ՀՀ-ում կազ մա կե րպ ված ՏԻՄ ընտ րու թյու ն նե րին (մար տի 9, հու-
նի սի 8, հոկ տեմ բե րի 19): Ընդ հա նու ր առ մա մբ դի տա րկ վել են 30 
հա մայնք նե րի 39 տե ղա մա սեր: Նա խա ձեռ նու թյան դի տո րդ նե րը 
գրան ցել են 85 ա հա զա նգ, ո րոն ցից 66-ի վե րա բե րյալ կա զմ վել 
են դի մու մն եր:

ԸնտրություններիդիտարկմանշտեմարանԹԻՀԿկայքում
Election observation database in TIAC website

ELECTIONS
Project Title:  Promotion of Free and Fair Elections in Marzes of 
Armenia (2014-15)
Donor(s): National Endowment for Democracy 
Budget: AMD 39,467,250.00 
Implementation period: 01.10.2013 - 30.09.2015 

Project goal: The project goal is to promote the conduct of free, fair 
and transparent elections in marzes of Armenia. 

Implementation: “Citizen Observer” initiative is a coalition of civil 
society organizations that includes Transparency International Anticor-
ruption Center, Europe in Law Association, Journalists’ Club “Asparez” 
and Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor office. Within the framework 
of the initiative TIAC conducted local government elections in 2014 
(March 9, June 8, and October 19). Generally, 39 precincts of 30 com-
munities were monitored. The observers of the initiative registered 85 
alerts, of which about 66 applications were filed.  
  
In the period preceding local government elections nearly 600 resi-
dents underwent 23 trainings during which the trainees received basic 
information on local government system, the competences of its various 
sectors, community resources, and other issues. The trainees were also 
distributed a booklet entitled “How to participate in local government” 
developed by TIAC especially for that purpose. The project also has a 
more detailed videoreport. 

TIAC will continue observation of local government elections and aware-
ness raising on local government system in 2015 as well, in particular 
focusing on increased awareness of the public on electoral standards 
and enhanced quality of participation in elections, activated public over-
sight, law enforcement and detection of electoral violations in Armenia 
on the day of elections.
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ՏԻՄ ընտ րու թյու նն նե րին նա խոր դող ժա մա նա հատ ված նե րու մ 
տար բեր հա մայնք նե րի շու րջ 600 բնա կիչ նե րի հա մար ան ցկաց-
վել են թվով 23 դա սըն թաց ներ, ո րո նց ըն թաց քու մ մաս նա կից-
նե րին է ներ կայաց վել բա զային տե ղե կատ վու թյու ն տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի, նրա տար բեր հատ ված նե րի 
լի ա զո րու թյու ն նե րի, հա մայն քային ռե սու րս նե րի և այլ հար ցե րի 
վե րա բե րյալ: Դա սըն թաց նե րի մաս նա կից նե րին բա ժան վել է նաև 
հա տու կ այդ նպա տա կով ԹԻ ՀԿ կող մից մշակ ված «Ի նչ պես մաս-
նակ ցել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը» գր քույ կը: Ծրա գի րն 
ու նի նաև ա ռա վել ման րա մա սն տե սա հաշ վետ վու թյու ն:

 ԹԻ ՀԿ-ն կշա րու նա կի ՏԻՄ ընտ րու թյու ն նե րի դի տար կու մը 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի վե րա բե րյալ 
ի րա զե կու թյան բա րձ րա ցու մը նաև 2015թ.̀  մաս նա վո րա պես, 
ուշադրու թյու ն դա րձ նե լով ընտ րա կան ստան դա րտ նե րի հան դեպ 
հան րային ի րա զե կու թյան ա վե լաց մա նը և ընտ րու թյու ն ներին 
մաս նակ ցու թյան ո րա կի բա րձ րաց մա նն ու ընտ րու թյու ն նե րի, 
օ րեն քի կի րառ ման և ընտ րա խախ տու մն ե րի ար ձա նա գր ման 
հան դեպ հան րային վե րա հս կո ղու թյան ակ տի վաց մա նը:

 Մար զե րու մ ե րի տա սա րդ նե րն ի րե նք հա վակ նու թյու ն չեն ցու ցա-
բե րու մ մաս նակ ցե լու հա մայն քային գոր ծե րին: Այն պի սի տպա-
վո րու թյու ն է, որ հա մայն քային գոր ծե րին ե րի տա սար դը կա րող 
է մաս նակ ցել, մի այն ե թե շա բա թօ րյակ լի նի կամ ու րիշ մշա կու-
թային մի ջո ցա ռու մ:

Ծ րագ րի ղե կա վար Լե նա Նա զա րյա ն

In Marzes of Armenia the youth does not aspire to participate in 
community affairs. There is such an impression that the youth may 
participate in community affairs if there is community work day or 
other cultural event.

Project manager Lena Nazaryan

« Քա ղա քա ցի դի տո րդ» նա խա ձեռ նու թյան գր քույ կը ՏԻՄ ընտ րու թյու նն նե րի 
մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ  

“Citizen Observer” Initiative’s booklet on participation in local government elections

« Քա ղա քա ցի դի տո րդ» նա խա ձեռ նու թյան դա սըն թացը դի տո րդ նե րի հա մար, մայիս 2014 
“Citizen Observer” Initiative’s training for observers, May 2014
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Ծ րագ րի ան վա նո մ` Ընտ րա կան պրակ տի կա նե րի  
բա րե փոխ մա նն ուղղ ված շա հե րի պա շտ պա նու թյու ն
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բաց հա սա րա կու թյան  
հիմն ադ րամն եր – Հայաս տա ն 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 2,052,079.50 դրամ  
Տ ևո ղո թյո ն`  20.01.2014 - 30.06.2014

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է բա րե փո խել ընտ րա կան  
պրակ տի կան: 

Ի նչ ար վեց` Ծրագ րի շր ջա նա կու մ հրա պա րակ վել է « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան 2012-2013 թթ. ընտ րու թյու ն նե րի է լե կտ րո-
նային մո նի տո րին գը» հե տա զո տու թյու նը: Այն ամ փոփ ու մ է ընտ-
րող նե րի քվե ար կու թյան մաս նակ ցու թյան և ը նտ րու թյու ն նե րի 
ար դյու նք նե րի մա թե մա տի կա կան լի ար ժեք վեր լու ծա կան հաշ-
վա րկ նե րը, և հնա րա վո րու թյու ն է տա լիս բա ցա հայ տել ու ա ռանձ-
նաց նել ընտ րա կեղ ծիք նե րով տե ղա մա սե րը, ընտ րա կեղ ծիք ների 
ազ դե ցու թյան չա փը ընտ րու թյու ն նե րի ար դյու նք նե րի վրա և ընտ-
րու թյու ն նե րի ա ռա վել հնա րա վոր ի րա կան ար դյու նք նե րը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2012-2013 թթ. ընտ րու թյու ն նե րի է լե կտ րո նային 
մո նի տո րի նգ

Electronic Monitoring of 2012-2013 Elections in the Republic of Armenia

Project Title:  Advocacy for Improvement of Election Practices
Donor: Open Society Foundations – Armenia  
Budget:  AMD 2,052,079.50 
Implementation period: 20.01.2014 - 30.06.2014

Project goal: The project goal is to improve election practice.

Implementation: “Electronic Monitoring of 2012-2013 Elections in the 
Republic of Armenia” research report was published within the scope 
of the project. It wraps up comprehensive mathematical analysis of vot-
ers’ participation and the results of election, enabling to reveal and sin-
gle out the precincts where possible irregularities and fraud occurred, 
and to assess the impact of the revealed fraud on the results of election, 
and to present more feasible results of elections.  
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 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Օր հո սի կոն վեն ցի ա
«Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր-
ձա քն նու թյան մա սին» ՀՀ նոր օ րեն քը (Շ ՄԱԳ օ րեն քը), որ մշակ-
վել է Օր հու սի կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խա նու թյան կո մի տե ի 
հա նձ նա րա րա կան նե րով, նա խա գծ վել է ԹԻ ՀԿ ակ տիվ մաս-
նակ ցու թյա մբ՝ Հա մաշ խար հային բան կի ա ջակ ցու թյա մբ: Այդու-
հան դե րձ, օ րե նքն ըն դու ն վել է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 
հու նի սին` մեկ օր վա ըն թաց քու մ, զգա լի փո փո խու թյու ն նե րով և 
ա ռա նց դրանք նա խա պես հրա պա րա կե լու: Օ րենքի փո փո խու-
թյա նն ուղղ ված ջա տա գո վու թյան շր ջա նա կում ԹԻ ՀԿ-ը դի մել է 
Հա մաշ խար հային բան կին: Ջա տա գո վու թյու նը հա ջո ղու թյա մբ է 
պսակ վել և 2014 թ. օ գոս տո սին օ րեն քը մե ծա պես բարեփոխվել 
է՝ նե րա ռե լով ՔՀԿ-ների ա ռա ջար կու թյու ն նե րը:

PUBLIC  RESOURCES
Aarhus Convention
New RA Law on Environmental Impact Assessment and Review that 
was developed in line with recommendations of the Aarhus Convention 
Compliance Committee and with support of the World Bank was drafted 
with active participation of TIAC. However, the law was adopted by the 
Armenian parliament with significant changes and without due prior 
notification of changes, in June 2014 in a day. Hence, within the scope 
of advocacy for changes of law TIAC addressed a statement to the World 
Bank. This advocacy was a success and in August 2014 the Law was 
largely changed to include recommendations of CSOs.
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Հան րային Ֆի նա նս նե ր

 Հան րային գնո մ եր 
Ծ րագ րի ան վա նո մ` Գնու մն ե րի պրակ տի կայի բա րե փոխ մա նն 
ուղղ ված շա հե րի պա շտ պա նու թյու ն
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բաց հա սա րա կու թյան  
հիմն ադ րամն եր – Հայաս տա ն 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 1,756,854.10 ՀՀ դրամ  
Տ ևո ղո թյո ն`  20.01.2014 - 30.06.2014

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է բա րե փո խել գնու մն ե րի 
պրակ տի կան: 

Ի նչ ար վեց` Ծրագ րի շր ջա նա կու մ հրա պա րակ վել է «ՀՀ պե-
տական գնու մն ե րի հա մա կար գի մո նի տո րի նգ. 2011-2013 թթ» 
(Մաս 1 և Մաս 2) հե տա զո տու թյու նը: Այն դի տար կել է ՀՀ պե տա-
կան գնումն ե րի քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տը և մատ նան շել առ կա 
հիմն ա խն դիր նե րը` մաս նա վո րա պես ու շադ րու թյու ն դա րձ նե լով 
գնումն ե րի պրակ տի կայի ոչ թա փան ցիկ կող մե րին: 

Public Finance

Public procurement 
Project Title:  Advocacy for Improvement of Procurement Practice
Donor: Open Society Foundations – Armenia  
Budget:  AMD 1,756,854.10 
Implementation period: 20.01.2014 - 30.06.2014

Project goal: The project goal is to improve procurement practice.

Implementation: “Monitoring of Public Procurement System in the 
Republic of Armenia: 2011-2013” research report was published with-
in the scope of the project. It observed public procurement policy in 
the Republic of Armenia and identified the current problems especially 
paying attention to non transparent aspects of procurement practice. 

«ՀՀ պե տա կան գնու մն ե րի հա մա կար գի մո նի տո րի նգ. 2011-2013 
թթ. հե տա զո տու թյան կար ևոր ձե ռք բե րու մն է բո ղո քա րկ ման 
քննու թյան ըն թա ցա կար գե րն առ ցա նց դի տե լու հնա րա վո րու-
թյու նը: Բա ցի այդ, կար ևոր է բո ղոք նե րի քնն ման վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա կու մը գնու մն ե րի պաշ տո նա կան 
կայ քու մ:»

 ԹԻ ՀԿ գնու մ ե րի քա ղա քա կա նու թյան  
փոր ձա գետ Ար տակ Մա նու կյա ն

2011- 2013 թթ. պե տա կան գնու մն ե րի հա մա կար գի մո նի տո րին գի ար դյու նք նե րի 
շնոր հան դես, հու նիս 2014 

Presentation of the findings of 2011-2013 public procurement system monitoring, June 2014

The key achievement of monitoring of 2011-2013 public procurement 
system of Armenia is online observation of complaint procedures. Be-
sides, posting information on complaints examination on the official 
website of procurement in Armenia is also of importance.  

Artak Manukyan, TIAC Procurement Expert



41

Project Title: Monitoring of Armenian Public Procurement 
in 2014-2015
Donor: Open Society Foundations - Armenia  
Budget:  AMD 21,242,250.00 
Implementation period: 01.10.2014 - 30.09.2015

Project goal: The goal of “Monitoring of Armenian Public Procurement 
in 2014-2015” project is to contribute to the formulation and implemen-
tation of effective anticorruption policies in Armenia through promoting 
transparent and accountable management of public finances. The objec-
tives of the project are:
  a) to identify the gaps and shortcomings of the Armenian legislation 
on public procurement,
   b) to assess the implementation of the procurement legislation in 
practice,
  c) to identify the corruption risks and malpractices in procurement 
processes,
  d) to promote the recommendations developed as a result of the im-
plementation of previous monitoring projects. 

ՀՀ պե տա կան գնու մն ե րի հա մա կար գի մո նի տո րի նգ. 2011-
2013 թթ.  մաս 1-2, Մաս 1-ի ան գլե րեն թա րգ մա նու թյու ն

Monitoring of Public Procurement System in the Republic of 
Armenia 2011-2013, volume 1-2, English translation of volume 1

 

Ծ րագ րի ան վա նո մ` ՀՀ պե տա կան գնու մն ե րի հա մա կար գի  
մո նի տո րին գը 2014-2015 թթ.
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բաց հա սա րա կու թյան  
հիմն ադ րամն եր – Հայաս տա ն 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 21,242,250.00 ՀՀ դրամ  
Տ ևո ղո թյո ն` 01.10.2014 - 30.09.2015

Ն պա տակ` «ՀՀ պե տա կան գնու մն ե րի հա մա կար գի մոնի տո րին-
գը 2014-2015 թթ.» ծրագ րի նպա տակն է նպաստել ար դյու նա վետ 
հա կա կո ռու պ ցի ոն քա ղա քա կա նության ձևա վոր մա նն ու ի րա կա-
նաց մա նը Հայաս տա նու մ՝ ա ջակցե լով պե տա կան գնու մն ե րի թա-
փան ցիկ ու հաշ վե տու կառավար մա նը: Այն հե տա պն դու մ է հետ-
ևյալ խն դիր նե րը՝
  ա/ ՀՀ պե տա կան գնու մն ե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րու թյան բա-
ցե րի ու թե րու թյու ն նե րի վեր հա նու մ,
  բ/ գնու մն ե րի օ րե նսդ րու թյան` գո րծ նա կա նու մ ի րա կա նաց ման 
գնա հա տու մ,
  գ/ գնու մն ե րի գոր ծըն թաց նե րու մ առ կա կո ռու պ ցի ոն ռիս կե րի ու 
հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյու ն նե րի վեր հա նու մ,
  դ/ գնու մն ե րի մո նի տո րին գի նա խո րդ ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման ար դյու ն քու մ մշակ ված ա ռա ջար կու թյու ն նե ր կյան քի կոչ մա-
նը նպաս տու մ:
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Ծ րագ րի ան վա նո մ` Պե տա կան բյու ջե ի կա տար ման մա սին 
տա րե կան հաշ վետ վու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ վե րա հս կիչ 
պա լա տի տե ղե կան քի ո րա կի բա րե լավ մա նն ուղղ ված 
ջա տա գո վու թյու ն
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բյու ջե ի և քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րի կե նտ րոն, Վա շի նգ տոն, ԱՄՆ 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 4,100,000.00 ՀՀ դրա մ
Տ ևո ղո թյո ն` 01.11.2014 - 31.07.2015

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է խթա նել պե տա կան բյու ջե ի 
կա զմ ման հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը և դրա նկատ մա մբ վե րա-
հս կո ղու թյու նն ու պե տա կան բյու ջե ի թա փան ցիկ ու հաշ վե տու 
կա ռա վա րու մը: Դրան հաս նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է բա րե լա-
վել Կա ռա վա րու թյան կազ մած բյու ջե ի ո րա կը, ա ռա վել հաս ցե ա-
կա նաց նել դո նո րա կան տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյու նը` ուղղ ված 
հան րային ֆի նա նս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տու մ թա փան ցի կու-
թյան մե ծաց մա նը, բա րձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը` ՔՀԿ-նե րի կող-
մից բյու ջե տային տվ յալ նե րի ա ռա վել հա ճախ օգ տա գործ ման 
մի ջո ցով:

Project Title:  Advocacy for the Improvement of the Audit Report 
Produced by the Chamber of Control of the Republic of Armenia 
Donor: Center on Budget and Policy Priorities (the “CBPP),  
Washington, DC, 
Budget: AMD 4,100,000.00 
Implementation period: 01.11.2014 - 31.07.2015

Project goal: The project goal is to enhance accountability in and over-
sight on budget formulation and the implementation of transparent and 
accountable management of public finances. In order to achieve that 
goal it is necessary that the quality of the Audit Report produced by the 
Chamber of Control be improved, donors make their technical assis-
tance to the government more targeted towards transparency in Public 
Finance Management (PFM) reform, CSOs be enabled to have access 
to information relevant to their activities.
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ՀՀ պա շտ պա նո թյան հա մա կա րգ

Ծ րագ րի ան վա նո մ` Թա փան ցի կու թյան և 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան խթա նու մը ՀՀ պա շտ պա նու թյան 
հա մա կար գու մ
Շնորհատուկազմակերպություններ` ԱՄՆ ՄԶԳ, Քաու ն թեր փա րթ 
Ին թեր նե շնլ - Հայաս տա ն
Դրամաշնորհիչափ` 4,000,000.00 ՀՀ դրա մ
Տևողություն` 01.11.2013 - 30.06.2014

Նպատակ` Ծրագ րի նպա տա կն է նպաս տել ՀՀ պա շտ պա նու թյան 
հա մա կար գու մ թա փան ցի կու թյան ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
ա վե լաց մա նը, ին չին հնա րա վոր է հաս նել ոչ մի այն կա ռա վա-
րու թյան բա րե փո խու մն ե րի մի ջո ցով, այլև փո փո խու թյու ն նե րին 
միտ ված, գի տե լիք նե րով ու կա րո ղու թյու ն նե րով օժտ ված քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րա կա տար նե րի հա րա ճու ն պա-
հան ջից ել նե լով: 

Ինչարվեց` 2011թ. ի վեր ԹԻ ՀԿ-ն նե րգ րավ ված է պա շտ պա նու-
թյան ո լոր տու մ գոր ծող հա մա կար գի թա փան ցի կու թյու նն ա վե-
լաց նե լու ն և կո ռու պ ցի ոն ռիս կե րը բա ցա հայ տե լու ն և կր ճա տե-
լու ն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու ն նե րու մ: Այդ շր ջա նա կու մ 2014թ. 
ԹԻ ՀԿ-ն օգ տա գոր ծեց Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շն լի մշա կած 
գոր ծիք նե րից մե կը` « պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյու ն նե րի 
օ րի նա վո րու թյան հա մա թի վը», ո րը հնա րա վո րու թյու ն է տա լիս 
գնա հա տել ո լոր տու մ առ կա ըն թա ցա կար գե րն ու գոր ծըն թաց-
նե րը, հա մադ րել դրա նք աշ խար հի այլ երկր նե րի փոր ձի հետ և 
ար դեն կի րառ վել է աշ խար հի 82 երկր նե րու մ: Պա շտ պա նու թյան 
հի նգ ո լո րտ նե րու մ` քա ղա քա կան, ֆի նան սա կան, ան ձնա կա զմ, 

Defense Sector in Armenia 

Project title: Promoting Transparency and Accountability in the 
Defense Sector in Armenia
Donor: USAID, Counterpart International - Armenia 
Budget: AMD 4,000,000.00 
Implementation period:01.11.2013 - 30.06.2014

Project goal: The project goal is to increase transparency and account-
ability in the defense sector of Armenia. It is achieved through not only 
government reforms but also through an increased demand of civil so-
ciety actors, equipped with knowledge and capacity to promote change.

Implementation: Since 2011 TIAC has been enrolled in various activi-
ties aimed to increase transparency in the defense sector, and to expose 
and reduce corruption risks. Within this framework TIAC used one of 
the tools developed by TI-DSP in 2014 Government Defense Anticor-
ruption Index, a corruption risk assessment method, which allows to as-
sess the processes and procedures in the defense sector and compare 
them with the experiences of other countries in the world carried out 
in 82 countries worldwide. As a result of the research conducted in the 
5: political, financial, personnel, operations and procurement risk areas 
in defense sector, Armenia was ranked in Band D-, where corruption 
risks are high. In July 2014 the UK Ministry of Defense organized a 
discussion, which brought together representatives of Transparency 
International UK, RA Ministry of Defense and TIAC to discuss the re-
sults of the research and recommendations. The parties agreed to use 
expert support provided by TIAC in certain areas. Taking into account 
the importance and actuality of the received results, the activities in this 
field will continue also in 2015. 
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գոր ծո ղու թյու ն ներ և գնու մն եր, կա տար ված ու սու մն ա սի րու թյան 
ար դյու նք նե րով Հայաս տա նը դաս վեց (D-) խմ բու մ, որ տեղ կո-
ռու պ ցի ոն ռիս կե րը բա րձր են: 2014 հու լի սին Մեծ Բրի տա նի այի 
պա շտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը կազ մա կեր պեց քն նար-
կու մ, ո րին մաս նակ ցու մ է ին Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ Մեծ 
Բրի տա նի այի, ՀՀ ՊՆ և ԹԻ ՀԿ ներ կայա ցու ցիչ նե րը: Մի ջո ցառ-
ման ըն թաց քու մ ՀՀ ՊՆ ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ քն նա րկ վե-
ցին հե տա զո տու թյան ար դյու նք նե րն ու եզ րա կա ցու թյու ն նե րը, և 
կող մե րի մի ջև ձե ռք բեր վեց  հա մա ձայ նու թյու ն` ո րո շա կի ո լո րտ-
նե րու մ ԹԻ ՀԿ փոր ձա գի տա կան ա ջակ ցու թյու նը օգ տա գոր ծե լու 
վե րա բե րյալ: Հաշ վի առ նե լով ստաց ված ար դյու նք նե րի կար ևո-
րու թյու նն ու ար դի ա կա նու թյու նը` այս ո լոր տու մ գոր ծու նե ու թյու նը 
կշա րու նակ վի նաև 2015թ.:

An excerpt from TIAC and Ministry of Defense open dialogue on 
combating corruption in the defense sector

They also identified four areas that are important to both the Ministry of 
Defense of Armenia and TIAC, where the Ministry could rely on expert 
support of TI UK and TI Armenia. Those areas include:

1. Reviewing and strengthening whistleblower protection and com-
plaints mechanisms; 
2. Suggesting improved practices for parliament’s access to defense 
budgets and oversight of the sector; 
3. Providing input on the draft law on Public Sector Information 
Protection; 
4. Improving procurement regulations and good practice.

 Հատ ված ԹԻ ՀԿ, Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շնլ Մեծ  
Բրի տա նի այի (ՄԲ) ներ կայա ցո ց չո թյան և ՀՀ ՊՆ հա մա տեղ 
մամ լո հա ղոր դագ րո թյո նից.

 Վեր են հան վել չո րս ո լո րտ ներ, ո րոն ցու մ նա խա րա րու թյու նը կա-
րող է հեն վել ԹԻ ՄԲ ներ կայա ցու ց չու թյան և ԹԻ ՀԿ-ի փոր ձա գի-
տա կան ա ջակ ցու թյան վրա

1. ա հա զան գո ղի պա շտ պա նու թյան և բո ղո քա րկ ման  
մե խա նի զմն ե րի վե րա նայու մ և հզո րա ցու մ, 
2. խո րհր դա րա նի կող մից պա շտ պա նու թյան ո լոր տի բյու ջե ի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ստաց ման հնա րա վո րու թյու նն 
ու ո լոր տի վե րա հսկ ման պրակ տի կան բա րե լա վե լու ն ուղղ ված 
ա ռա ջար կու թյու ն նե րի ներ կայա ցու մ, 
3. նե րդ րու մը Հան րային ո լոր տի տե ղե կատ վու թյան  
պա շտ պա նու թյան մա սին օ րեն քի նա խագ ծու մ, 
4. գնու մն ե րի կա նո նա կար գե րի և լավ փոր ձի բա րե լա վու մ: 

«Հայաստանի պաշտպանության 
հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի 

գնահատում», հունիս 2014
“Assessment of Corruption Risks in Defense 

Establishment in Armenia”, June  2014
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Հու նի սին Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նե շն լը պա շտ պա նու թյան հա-
մա կար գի հաս տա տու թյու ն նե րու մ կո ռու պ ցի այի վե րա բե րյալ զե-
կույց է հրա պա րա կել̀  նշե լով, որ պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի 
գա ղտ նի ու թյու նը կա ռա վա րու թյու նու մ կո ռու պ ցի այի դեմ պայ քա-
րի հիմն ա կան խո չըն դո տն է: 

Ֆ րի դոմ Հաու ս, Պետություններն ան ցու մային փուլում 2015  

In June, Transparency International published a report on graft in de-
fense establishments, highlighting secrecy in the military as a major 
obstacle to fighting government corruption. 

Freedom House, Nations in Transit 2015 

Հայաս տա նի պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյու ն նե րու մ կո ռու պ ցի ոն ռիս կե րի 
գնա հա տու մ զե կույ ցի շնոր հան դե սը և հրա պա րա կու մը, հու նիս 2014 
Presentation and Assessment of Corruption Risks in Defense Establishment in Armenia 
report and the publication, June  2014

TI-DSP բլոգ. ՀՀ ՊՆ, ԹԻ ՀԿ, ԹԻ ՄԲ և ՄԲ պա շտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
ներ կայա ցու ցիչ նե րը
TI-DSP’s blog: Representatives of RA Ministry of Defence, TIAC, TI UK, and the UK Ministr
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Տարածաշրջանայինհետազոտություններիկենտրոնիկազմակերպած՝ՆԱՏՕ-իխորհր-
դարանականվեհաժողովիպատվիրակությանհետճեպազրույց,մարտ2014
Briefing of Regional Studies Center think tank hosting a visiting delegation from the NATO 
Parliamentary Assembly, March 2014

 ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ Մ

Ծ րագ րի ան վա նո մ` Ինս տի տու ցի ո նալ ա ջակ ցու թյու ն
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն` Բաց հա սա րա կու թյան  
ինս տի տու տ, Բու դա պե շտ 
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 124,000,000.00 ՀՀ դրա մ 
Տ ևո ղո թյո ն` 01.11.2010 - 31.10.2014
Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է օ ժան դա կել  
կազ մա կեր պու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյա նը: 

Ինչ արվեց` 2014թ. «Ինստիտուցիոնալ աջակցություն» ծրագիրն 
օժանդակել է ԹԻՀԿ-ին` հանդես գալու որպես ազգային արդյու-
նավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ընդունման ու 
իրականացման, Հայաստանի` կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների 
կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող առաջա-
տար կազմակերպություն: Այն աջակցել է կազմակերպության` 
ՀՀ հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերանայման և  
առավել արդյունավետ կիրառմանն ուղղված մոնիտորինգի 
իրականացմանը:

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Project Title:  Institutional Support 
Donor: Open Society Institute, Budapest 
Budget:  AMD 124,000,000.00AMD 
Implementation period: 01.11.2010 - 31.10.2014 
 
Project goal: The project aims to assist the ongoing activities of the 
organization.  

Implementation: In 2014 Institutional Support project assisted TIAC in 
playing the role of a major watchdog for Armenia’s adoption and imple-
mentation of an effective national anticorruption policy and compliance 
with its international obligations in the field of anticorruption. The proj-
ect supported the monitoring efforts of the organization for revised and 
more effective implementation of its the anti-corruption policy.



47

Ծ րագ րի ան վա նո մ` Ինս տի տու ցի ո նալ հզո րաց ման ծրա գի ր
Շ նոր հա տո կազ մա կեր պո թյո ն ներ̀  ԱՄՆ ՄԶԳ, 
Քաու ն թեր փա րթ Ին թեր նե շնլ - Հայաս տա ն
Դ րա մաշ նոր հի չափ` 12,915,000.00 ՀՀ դրա մ
Տ ևո ղո թյո ն` 01.03.2013 - 30.06.2014 

Ն պա տակ` Ծրագ րի նպա տա կն է հզո րաց նել ԹԻ ՀԿ կա րո ղու-
թյուն նե րն ու ընդ լայ նել հնա րա վո րու թյու ն նե րը բազ մա զան 
աղ բյու ր նե րից ֆոն դա հայ թայթ ման ա ռու մով: Այն ծրագ րու մ է 
բա րե լա վել ԹԻ ՀԿ քա ղա քա կա նու թյու նն ու ըն թա ցա կար գե րը 
հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման, դրա մաշ նո րհ նե րի և ֆի նան սա-
կան կա ռա վար ման, ծա ռայու թյու ն նե րի մա տու ց ման զար գաց-
ման, կա ռա վար ման և ո րա կի վե րա հսկ ման ո լո րտ նե րու մ: 

Ի նչ ար վեց` Ինս տի տու ցի ո նալ հզո րաց ման ծրագ րի շր ջա նակ-
նե րու մ գնա հատ վե ցին և բա րե փոխ վե ցին տար բեր ո լո րտ նե րու մ 
կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա կա նու թյու ն նե րն ու ըն թա ցա կար-
գերը: Ծրագ րով ար ձա նա գր ված դրա կան ար դյու նք նե րը մեծա-
պես նպաս տե ցին, որ պես զի 2014թ. սեպ տեմ բե րին ԹԻՀԿ-ը 
ան ցնի Քաու ն թեր փա րթ Ին թեր նե շն լի հա վաս տա գր ման գործըն-
թա ցը` հա մա պա տաս խա նե լով վեր ջի նիս ծրագ րային, ադ մի նիստ-
րա տիվ և գլ խա վոր կա պա լա ռու ին ներ կայաց վող պահանջնե րին:

Project title: Institutional Strengthening Project
Donors: USAID, Counterpart International - Armenia 
Budget: AMD 12,915,000.00 
Implementation period: 01.03.2013 - 30.06.2014

Project goal: The goal of this project is to strengthen TIAC’s capac-
ities and expand its opportunities for diversified fundraising. It plans 
to improve TIAC’s policies and procedures in accounting, grant and 
financial management and service development, management and qual-
ity control. 

Implementation: Within the scope of Institutional Strengthening Proj-
ect the organization’s policies and procedures in various areas were 
evaluated and improved. The positive results of the project to a great 
extent promoted for TIAC to undergo Organizational Certification Pro-
cess and to acquire internationally recognized certificate by Counter-
part International certifying that TIAC met its standards for program-
matic, administrative and direct contracting capacity standards.
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 Քաու ն թեր փա րթ Ին թեր նե շնլ Հայաս տա նի ծրագ րի ղե կա վար Ար թու ր Դրամ փյա նը 
հա վաս տա գիր է հա նձ նու մ ԹԻ ՀԿ գոր ծա դիր տնօ րեն Վա րու ժան Հոկ տա նյա նի ն 
Arthur Drampyan, Program Director of Counterpart International -  Armenia 
hands certificate to Varuzhan Hoktanyan, TIAC Executive Director 

ԹԻՀԿկանոններևընթացակարգեր
TIAC policies and procedures


Ծ րագ րի ա մե նաէ ա կան ձե ռք բե րու մն ե րից էր, որ փաս տա-
թղթային մա կար դա կու մ մշակ վե ցին աշ խա տան քային մշա կույ թի 
փո խա նց ման մե խա նի զմն եր:

Ք րիս տի նե Մար գա րյան, ԹԻ ՀԿ մա րդ կային ռե սու րս նե րի և 
կազ մա կեր պա կան զար գաց ման հա մա կար գո ղ

One of the most essential achievements of the project was development 
of organizational culture transition mechanisms in the level of docu-
mentation. 

Christina Margaryan 
TIAC Human Resources and Organizational Development Coordinator
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 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ
ԵՎ ԱՅԼ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒ Մ ՆԵ Ր
CONFERENCES 
AND OTHER EVENTS



50

 Կազ մա կեր պու թյու նը մաս նակ ցել և իր փոր ձա գի տա կան 
նե րդ րու մն է ու նե ցել ստո րև նշ ված մի ջո ցա ռու մն ե րի ն:

Խորհրդարանական լսոմեր «Արհեստակցական 
միոթյոնների գործոնեոթյան երաշխիքները» 
ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և 
հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով
Հայաստան, Երևան
Փետրվար, մարտ 2014

Միջազգային կոնֆերանս «Պատասխանատո 
հանքարդյոնաբերոթյոն. մարտահրավերներ և 
հնարավորոթյոններ Հայաստանոմ»
ՀՀ կառավարություն, Համաշխարհային բանկ, 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ, 
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, ՀՀ-ում 
ԱՄՆ, Գերմանիայի դեսպանություններ և Կանադայի 
կառավարություն
Հայաստան, Երևան
Մարտ 2014 

 Ճեպազրոյց «Հայաստանի ազգային անվտանգոթյան 
և պաշտպանոթյան ոլորտի բարեփոխման ընդհանոր 
նկարագիրը» 
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն, ՆԱՏՕ-ի 
խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակություն 
Հայաստան, Երևան
Մարտ 2014 

Հանրային քննարկոմեր «Հանրային իրազեկոմ և 
մասնակցոթյոն Բաց կառավարման գործընկերոթյան (ԲԿԳ) 
հայաստանյան ծրագրին» 
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ
Հայաստան, Գյումրի, Վանաձոր
Մարտ, ապրիլ 2014 

The organization representatives participated in and provided their 
expert input in the below mentioned events. 

Parliamentary hearing “The Guarantees of Trade Unions’ 
Activity”
RA National Assembly’s Standing Committee on Protection of Human 
Rights and Public Affairs
Yerevan, Armenia
February, March 2014

International Conference “Responsible Mining in Armenia: 
Challenges and Opportunities”
RA Government and the World Bank, EBRD, IFC, and Embassies of 
the U.K., U.S., Germany, the Government of Canada
Yerevan, Armenia
March 2014

Briefing “Overview of Armenian National Security and Defense 
Reform”
Regional Studies Center think tank, visiting delegation from the NATO 
Parliamentary Assembly
Yerevan, Armenia
March 2014

Public discussions “Public Awareness and Participation in Open 
Government Partnership (OGP) Armenia project”
Journalists’ Club “Asparez”
Gyumri, Vanadzor, Armenia
March, April 2014
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Աշխատանքային քննարկոմ «ԲԿԳ Հայաստան. 
թափանցիկոթյոն և հաշվետվողականոթյոն, 
համագործակցոթյոն կառավարոթյան և քաղաքացիական 
հասարակոթյան միջև» 
ՀՀ կառավարություն և Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, 
ԱՄՆ ՄԶԳ և ՄԱԶԾ
Հայաստան, Աղվերան
Ապրիլ 2014

 Հանրային քննարկոմ «Հանրային իրազեկոմ և 
մասնակցոթյոն ԲԿԳ հայաստանյան ծրագրին» 
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, Քաունթերփարթ 
Ինթերնեշնլ – Հայաստան,  «Գործընկերություն հանուն բաց 
հասարակության» նախաձեռնություն
Հայաստան, Երևան
Ապրիլ 2014

Այց ԱՄՆ «Պետական պաշտոնյաների էթիկայի կանոնները և 
դրանց կիրառման մեխանիզմերի բարելավոմը» 
ԱՄՆ պետքարտուղարության Միջազգային առաջնորդ 
այցելուների ծրագիր
ԱՄՆ, Վաշինգտոն - Նյու Յորք
Ապրիլ-մայիս 2014

Սեմինար «Հանրային հաշվետվողականոթյոն. հանրային 
վերահսկողոթյան միտոմերն ո գործիքները» 
ԹԻ Ռուսաստանի մասնաճյուղի Հակակոռուպցիոն 
հետազոտությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն
 Ռու սաս տան, Մո սկ վա  
Ապ րիլ 2014

Workshop “OGP Armenia: Transparency and Accountability, 
Cooperation between the Government and Civil Society” 
RA Government and the Freedom of Information Center, USAID, 
UNDP
Aghveran, Armenia
April 2014

Public discussion “Public Awareness and Participation in OGP 
Armenia Project” 
Journalists’ Club “Asparez”, Counterpart International - Armenia and 
“Partnership for Open Society” Initiative
Yerevan, Armenia
March 2014

Visit to the U.S. “Promoting Ethics in Government” 
U.S. Department of State’s International Visitor Leadership Program 
Washington, D.C.- New York, USA
April- May 2014

Seminar “Public Accountability: Trends and Instruments of 
Public Control”
TI Russian Chapter’s Center for Anti-corruption Research and 
Initiative
Moscow, Russia
April 2014
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Բաց սեմինար ԱՀԿ պետական գնոմերի համաձայնագրի 
պարտավորոթյոնների և պետական գնոմերի միջազգային 
լավագոյն փորձի վերաբերյալ 
ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտի Առևտրային իրավունքի 
զարգացման ծրագիր, ԱՀԿ քարտուղարություն, ՎԶԵԲ և 
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հայաստան, Երևան
Ապրիլ 2014

Միջազգային սեմինար «Կոռոպցիայի վերաբերյալ 
քանակական և որակական հետազոտական մեթոդներ» 
Բազելի համալսարան
Շվեյցարիա, Բազել 
Ապրիլ 2014

Հանրային քննարկոմ «Հայաստանի գոյոթյան 
մարտահրավերները՝ Եվրասիական միոթյան նոր 
զարգացոմերի ներքո»
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» 
նախաձեռնություն
Հայաստան, Երևան
Հունիս 2014 

ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակոթյան ֆորոմի (ՔՀՖ) 
«Ժողովրդավարոթյոն, մարդո իրավոնքներ, լավ 
կառավարոմ և կայոնոթյոն» 1ին աշխատանքային խմբի 
տարեկան ընդհանոր ժողով
ԱլԳ ՔՀՖ
Բելգիա, Բրյուսել
Հունիս 2014

Open Seminar on WTO’s Agreement on Government 
Procurement (GPA) Obligations and International Best Practices 
in Public Procurement 
U.S. Department of Commerce’s Commercial Law Development 
Program, in partnership with the WTO Secretariat, EBRD and 
RA Ministry of Finance  
Yerevan, Armenia
April 2014

International workshop “Quantitative and Qualitative Research 
Methods on Corruption”
Basel University
Basel, Switzerland 
April 2014

Public discussion “Challenges to Armenia’s Existence within the 
Eurasian Union” 
“Partnership for Open Society” Initiative 
Yerevan, Armenia
June 2014

Annual meeting of the EaP Civil Society Forum’s Working 
Group 1 “Democracy, Human Rights, Good Governance and 
Stability”EU
Brussels, Belgium
June 2014 
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Հայաստանյան փորձագետների այց ԵՄ ինստիտոտներ
Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան
Բելգիա, Բրյուսել
Հունիս 2014 

Քննարկոմ «ՀՀ աշխատանքային օրենսդրոթյան 
պահանջների կատարման նկատմամբ պետական 
հսկողոթյան և վերահսկողոթյան խնդիրները» 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014
 
Ուսոմասիրոթյոնների շնորհանդես «Ադրբեջանի և 
Մոլդովայի օրինավորոթյան ազգային համակարգերի 
գնահատոմ» 
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ԵՄ գրասենյակ
Բելգիա, Բրյուսել
Հուլիս 2014

ԱլԳ 6րդ փորձագիտական հանդիպոմ «Կոռոպցիայի դեմ 
պայքար» թեմայով
Եվրոպական Միություն
Բելգիա, Բրյուսել
Հուլիս 2014

Համաժողով «Սահմանադրական բարեփոխոմերը 
ժողովրդավարական զարգացման համատեքստոմ» 
Հանրային քաղաքականության վերլուծության և երկխոսության 
Ապելլա ինստիտուտ, Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ – Հայաստան
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014

Armenian Experts’ Visit to EU Institutions  
Open Society Foundations – Armenia 
Brussels, Belgium 
June 2014 
 
Discussion “The Problems of State Supervision and Control over 
the Implementation of the RA Labor Legislation Requirements” 
Open Society Foundations – Armenia 
Yerevan, Armenia 
July 2014

Presentation of “National Integrity System Assessments of 
Azerbaijan and Moldova” 
Transparency International EU Office 
Brussels, Belgium 
July 2014 
 
Eastern Partnership 6th Panel Meeting on Fight against 
Corruption
European Union
Brussels, Belgium 
July 2014

International Conference “Rethinking Constitutional Reforms in 
Context”
Apella Institute for Policy Analysis and Dialogue, Open Society 
Foundations – Armenia 
Yerevan, Armenia 
July 2014
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ԲԿԳ աշխատանքային խմբի նիստ «ԲԿԳ հայաստանյան 
Գործողոթյոնների երկրորդ ծրագրի նախագծի 
վերախմբագրված տարբերակի ներկայացոմ»
ՀՀ կառավարություն
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014

Քննարկոմ «Հայաստանը երկրորդ համընդհանոր 
պարբերական դիտարկմանն (ՀՊԴ) ընդառաջ»
Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014

Աշխատանքային քննարկոմ «ԲԿԳՀայաստանի 20142016 թթ. 
գործողոթյոնների երկրորդ ծրագրի նախագիծ» 
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ, ՀՀ 
Կառավարություն, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակ
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014

Հանրային խորհրդակցոթյոններ «ՏՀԶԿ Արևելյան 
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ՀԿՑ Ստամբոլյան 
հակակոռոպցիոն գործողոթյոնների ծրագրի Հայաստանի 
վերաբերյալ մոնիտորինգի երրորդ փոլ» 
ՏՀԶԿ Արևել յան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների 
ՀԿՑ անդամ երկրների մոնիտորինգի խումբ, ԹԻՀԿ
Հայաստան, Երևան
Հուլիս 2014

ԲԿԳ Հայաստանի 20142016 թթ. ծրագրի քննարկոմ
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ
Հայաստան, Գյումրի-Վանաձոր
Օգոստոս 2014

OGP working group meeting “Presentation of the Reedited 
Version of the Draft OGP Second Action Plan of Armenia”
RA Government
Yerevan, Armenia 
July 2014

Discussion “Armenia on the Way to Second Universal Periodic 
Review” 
Open Society Foundations - Armenia
Yerevan, Armenia 
July 2014

Seminar discussion “The draft OGP Armenia Second Action Plan 
for 20142016”
Freedom of Information Centre NGO, RA Government, OSCE Office 
in Yerevan
Yerevan, Armenia  
July 2014

Public consultations “Third round of monitoring of Armenia 
under the OECD/ACN Istanbul AntiCorruption Action Plan”
OECD ACN monitoring group, TIAC 
Yerevan, Armenia  
July 2014

Discussion within the framework of “Public Awareness and 
Participation in Open Government Partnership (OGP) Armenia 
project”
Journalists’ Club “Asparez”
Gyumri, Vanadzor, Armenia 
August 2014
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ԲԿԳ հայաստանյան 20142016 թթ. գործողոթյոնների 
ծրագրի քննարկոմ
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ
Հայաստան, Երևան
Օգոստոս 2014

Քննարկոմ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխոթյան 
անհրաժեշտոթյոնը»
Մեդիա կենտրոն
Հայաստան, Երևան
Սեպտեմբեր 2014

Հանրային քննարկոմ «ՀՀ աշխատանքային իրավոնքի 
իրականացման ներկայիս իրավիճակը Հայաստանոմ»
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» 
նախաձեռնություն
Հայաստան, Երևան
Սեպտեմբեր 2014

Հակակոռոպցիոն ռազմավարոթյան և գործողոթյոնների 
ծրագրի աշխատանքային քննարկոմ
ԵՄ խորհրդատվական խումբ
Հայաստան, Երևան
Հոկտեմբեր 2014

ՏՀԶԿ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի 
երկրների հակակոռոպցիոն ցանցի (ՀԿՑ) լիագոմար նիստ
ՏՀԶԿ ՀԿՑ
Ֆրանսիա, Փարիզ
Հոկտեմբեր 2014

Discussion of OGP Armenia National Action Plan 2014 to 2016 
Journalists’ Club “Asparez” 
Yerevan, Armenia
August 2014 
 
Discussion “The Need for Amendments to RA Labor Code” 
Media Center  
Yerevan, Armenia 
September 2014

Discussion “The Current Situation of the Implementation of 
Labor Law in Armenia”  
“Partnership for Open Society” Initiative
Yerevan, Armenia
September 2014

Working discussion on the draft Anticorruption Strategy and 
Action Plan
EU Advisory Group
Yerevan, Armenia
October 2014

OECD Anticorruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia ACN meetings 
OECD ACN
Paris, France
October 2014 
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Transparency International’s 2014 Annual Membership Meeting 
Transparency International Secretariat  
Berlin, Germany  
October 2014

Parliamentary hearings “Budget Planning and Effective 
Oversight of Defense Expenditures”
RA National Assembly’s Standing Committee on Defense, National 
Security and Internal Affairs 
Yerevan, Armenia 
October 2014

Youth retreat 
Open Society Foundations - Armenia 
Tsaghkadzor, Armenia
October 2014

Discussion “Comprehensive Assessment of the Legislative 
Procedure in the Republic of Armenia” 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 
and OSCE Office in Yerevan, RA Ministry of Justice 
Yerevan, Armenia 
October 2014
 
Discussion “Right to Civic Disobedience”  
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office 
Yerevan, Armenia
November 2014

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի 2014 թ. տարեկան ընդհանոր 
ժողով
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն
Գերմանիա, Բեռլին
Հոկտեմբեր 2014 

Խորհրդարանական լսոմեր «Պաշտպանոթյան ոլորտի 
բյոջեի պլանավորոմը և ծախսերի արդյոնավետ 
վերահսկողոթյոնը» 
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին 
գործերի մշտական հանձնաժողով 
Հայաստան, Երևան
Հոկտեմբեր 2014

Երիտասարդական հավաք
Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
Հայաստան, Ծաղկաձոր
Հոկտեմբեր 2014 

«ՀՀոմ օրենսդրական ընթացակարգերի համապարփակ 
գնահատոմ» քննարկոմ
ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական հաստատությունների և Մարդու 
իրավունքների գրասենյակ (ԺՀՄԻԳ) ու ԵԱՀԿ երևանյան 
գրասենյակ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն 
Հայաստան, Երևան
Հոկտեմբեր 2014

Քննարկոմ «Քաղաքացիական անհնազանդոթյան իրավոնք» 
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ
Հայաստան, Երևան
Նոյեմբեր 2014
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Քննարկոմ քաղաքացիական հասարակոթյան հետ 
«Հայաստանի վերաբերյալ ՎԶԵԲ առաջիկա ռազմավարոթյան 
նախագիծ» 
ՎԶԵԲ-ի երևանյան գրասենյակ
Հայաստան, Երևան 
Նոյեմբեր 2014 

ՔՀԿների խորհրդակցոթյոն ընտրոթյոնների ոլորտի 
վերաբերյալ
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակություն
Հայաստան, Երևան
Նոյեմբեր 2014

ԵՄ ԱլԳ ՔՀՖ վեցերորդ տարեկան համաժողով
ԵՄ ԱլԳ ՔՀՖ 
Վրաստան, Բաթում 
Նոյեմբեր 2014

 Աշխատանքային քննարկոմ «Բաց կառավարման 
գործընկերոթյոն (ԲԿԳ) Հայաստան. քաղաքացիական 
հասարակոթյան համագործակցոթյոն» 
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, Երևանում Մեծ 
Բրիտանիայի դեսպանատուն
Հայաստան, Երևան
Նոյեմբեր 2014

Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի 
խորհրդատվական հանդիպոմ
Համաշխարհային բանկ
Հայաստան, Երևան
Նոյեմբեր 2014

Discussion with civil society “The Upcoming EBRD Draft Strategy 
for Armenia” 
EBRD Yerevan Resident Office
Yerevan, Armenia
November 2014

CSO consultation on the area of elections 
EU Delegation to Armenia
Yerevan, Armenia
November 2014

Sixth Annual Assembly of the Eastern Partnership (EaP) Civil 
Society Forum (CSF)
EaP CSF
Batumi, Georgia
November 2014 

Working discussion “Open Government Partnership (OGP) – 
Armenia: civil society cooperation”  
Freedom of Information Center, British Embassy Yerevan 
Yerevan, Armenia
November 2014

Consultation meeting for Third Public Sector Modernization 
Project (PSMP3) 
World Bank
Yerevan, Armenia
November 2014
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ՄԱԿի Համընդհանոր պարբերական դիտարկոմ (ՀՊԴ) 
նախալսոմեր Հայաստանի վերաբերյալ
ՅՈՒ ՓԻ ԱՌ-Ին ֆո 
Շվեյցարիա, Ժնև
Դեկտեմբեր 2014

Հայաստանյան փորձագետների այց ԵՄ ինստիտոտներ
Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան
Բելգիա, Բրյուսել
Դեկտեմբեր 2014

Քննարկոմ «Հակակոռոպցիոն նախաձեռնոթյոնների և 
մարտահրավերների վերաբերյալ» 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Հայաստան, Երևան
Դեկտեմբեր 2014

Բանավեճ «Մարդո իրավոնքները Հայաստանոմ. 2014ի 
գնահատականը» 
Մեդիա կենտրոն
Հայաստան, Երևան
Դեկտեմբեր 2014

Քննարկոմ «Հայաստանի ստանձնած միջազգային 
պարտավորոթյոնները մարդո իրավոնքների ոլորտոմ. 
ՀՊԴ»
Մեդիա կենտրոն
Հայաստան, Երևան
Դեկտեմբեր 2014

Universal Periodic Review (UPR) Presession Meeting on Armenia
UPR-Info
Geneva, Switzerland
December 2014

Armenian Experts’ Visit to EU Institutions  
Open Society Foundations – Armenia 
Brussels, Belgium 
December 2014

Discussion “Anticorruption Initiatives and Challenges”
UNDP
Yerevan, Armenia
December 2014

Debate “Human Rights in Armenia: Assessment of 2014”
Media Center
Yerevan, Armenia
December 2014

Discussion “International Obligations of Armenia in Human 
Rights: UPR”
Media Center
Yerevan, Armenia
December 2014
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ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
FINANCES
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Ընդամենը/Total

Այլ եկամ�տներ-արտարժ�յթի փոխարկ�մներից և վերագնահատ�մից 
Other Incomes-from other currency conversions and currency revaluations

Այլ եկամ�տներ-անդամավճարներից 
Other Incomes-from membership

Եկամ�տներ երկարաժամկետ ակտիվներից 
Incomes from non-current actives

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալ�թյան 
U.S. Agency for International Development (USAID)

Բյ�ջեի և քաղաքական�թյան առաջնահերթ�թյ�նների կենտրոն, Վաշինգտոն, ԱՄՆ 
Center on Budget and Policy Priorities (the “CBPP), Washington, DC, USA

Եվրոպական հանձնաժողով/Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովա, Քիշնև 
European Commission/Transparency International Moldova, Chisinau

Եվրոպական հանձնաժողով/Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտ�ղար�թյ�ն, Բեռլին 
European Commission/Transparency International Secretariat, Berlin

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտ�ղար�թյ�ն, Բեռլին 
Transparency International Secretariat, Berlin

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Հայաստան�մ քաղաքացիական հասարակ�թյան զարգացման ծրագրեր, 
Քա�նթերփարթ Ինթերնեշնլ Ինկ. Հայաստանյան ներկայաց�ցչ�թյ�ն, Երևան 
USAID, the Armenian Program in Civil Society Strengthening, 
Counterpart International Inc. Armenian Representation, Yerevan

Բաց հասարակ�թյան հիմնադրամներ-Հայաստան, Երևան 
Open Society Foundations-Armenia, Yerevan

Ժողովրդավար�թյան ազգային հիմնադրամ, Վաշինգտոն 
National Endowment for Democracy, Washington

Բաց հասարակ�թյան ինստիտ�տ, Բ�դապեշտ 
Open Society Institute, Budapest25,835,250.91

15,068,988.67

17,269,180.39

10,132,914.00

623,786.00

25,162,801.46

9,729,104.92

1,088,566.77

4,955,965.10

7,169,667.12

6,660.00

24,211,432.82

141,254,318.16

10,7%
12,2%

0,8%
0,0%

7,2% 0,4%

17,1%

17,8%

6,9%

18,3% 3,5%5,1%

2014թ. եկամոտներն ըստ շնորհատոների (ՀՀ դրամով)*
2014 Revenues  by Donors  (in AMD)*
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5,0%

Ընդամենը/Total141,254,318.16

«Ժամանակն է սթափվել�» համաշխարհային քարոզարշավ
"Time to Wake Up" Global Campaign
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.12.2012 - 30.11.2014

611,576.00

Ինստիտ�ցիոնալ հզորացման ծրագիր 
Institutional Strengthening Project 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 03.01.2013 - 30.06.2014

7,065,313.00

Տեղեկատվ�թյան և գիտելիքների կառավարման բարելավ�մը ներքին և արտաքին օգտագործման համար 
Enhancing Information and Knowledge Management for Internal and External Use 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 15.06.2013 - 31.10.2013

3,339.81

Թափանցիկ�թյան և հաշվետվողական�թյան խթան�մը ՀՀ պաշտպան�թյան համակարգ�մ  
Promoting Transparency and Accountability in the Defense Sector in Armenia 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.11.2013 - 30.06.2014

3,067,600.00

Օրինավոր�թյան ազգային համակարգի �ս�մնասիր�թյ�ն (2013-2015) 
National Integrity System Research (2013-2015) 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.03.2013 - 31.08.2015

25,176,638.69

Քաղաքացիական հասարակ�թյան ներգրավ�մը շահերի բախման քաղաքական�թյան մոնիտորինգ�մ 
Engaging Civil Society in Monitoring Conflict of Interest Policies  
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.07.2013 - 30.06.2015

9,788,124.83

Ինստիտ�ցիոնալ աջակց�թյան ծրագիր, 2013/2014  
Institutional Support/Year, 2013/2014  
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.11.2013 - 31.10.2014

25,779,290.72

Ազատ և արդար ընտր�թյ�նների խթան�մը Հայաստանի մարզեր�մ  
Promotion of Free and Fair Elections in Marzes of Armenia 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.10.2013-30.09.2015

15,058,963.33

Գն�մների և ընտրական պրակտիկաների բարեփոխմանն �ղղված շահերի պաշտպան�թյ�ն 
Advocacy for Improvement of Procurement and Election Practices  
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 20.01.2014 - 31.07.2014

3,808,531.89

Քաղաքական իրավ�նքների և մասնակց�թյան խթան�մը կառավարման հարցեր�մ 
Promotion of Political Rights and Participation in Governance Matters  
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 20.01.2014 - 31.07.2014

4,724,909.10

ՀՀ պետական գն�մների համակարգի մոնիտորինգը 2014-2015 թթ.  
Monitoring of Armenian Public Procurement in 2014-2015 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.09.2014 - 31.07.2015

8,740,803.00

Պետական բյ�ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ�թյան վերաբերյալ 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի տեղեկանքի որակի բարելավմանն �ղղված ջատագով�թյ�ն 
Advocacy for the Implementation of the Audit Report Produced by the Chamber of Control of the Republic of Armenia 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 01.11.2014 - 31.07.2015

1,086,324.18

Թափանցիկ և հաշվետ� կառավարման խթան�մ՝ քաղաքացիական հասարակ�թյան մասնակց�թյան միջոցով 
Promoting Transparency and Accountability through Advanced Civil Society Participation 
Իրականացման ժամկետ`/Implementation period: 24.11.2014 - 23.11.2019

4,955,965.10

Երկարաժամկետ ակտվներին վերաբերվող շնորհներից ծախս  
Expenses from grants for long term assets 
Ժամկետ`/Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

6,660.00

Երկարաժամկետ ակտվներին վերաբերվող շնորհներից ծախս 
Expenses from grants for long term assets  
Ժամկետ`/Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

7,168,473.71

Արտարժ�յթի փոխարկ�մից և վերագնահատ�մից ծախս  
Expenses from currency conversions and revaluations 
Ժամկետ`/Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

24,211,804.80

0,0% 6,9%
2,2% 17,8%

18,3%
3,3%6,2%0,8%3,5%0,0%

5,1%

17,1%

10,7%2,7%

0,4%

2014թ. իրականցված ծրագրերի ծախսերը 
արտահայտված տեղական արժոյթով 
(ՀՀ դրամ)* 
2014 Expenditures by Implemented Programs 
(in AMD)* 
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27,9%

16,5%

5,0%

17,1%
12,6%

14,6%

141,254,318.16 Ընդամենը/Total

24,211,804.80 Արտարժ�յթի փոխարկ�մներից և վերագնահատ�մից ծախս 
Other currency conversions and currency revaluations expenses

323,840.00 Ծրագրային ծախսեր, իրականցված համագործակիցների կողմից 
Program Costs implemented by the partner organizations

8,671,770.00 Ծրագրային ծախսեր` իրականացված կազմակերպ�թյան կողմից 
Program Costs implemented by the organization

17,730,869.64 Վարչական ծախսեր 
Administration cost

20,621,538.00 Պայմանագրային աշխատողների համախառն աշխատավարձ 
Service contractors gross salaries

39,383,839.00 Ծրագրեր�մ ներգրավված աշխատակազմի համախառն աշխատավարձ 
Project staff gross salaries

23,292,349.00 Վարչական աշխատակազմի համախառն աշխատավարձ 
Administrative staff gross salaries

Հիմնական միջոցների մաշված�թյ�ն
Fixed assets depreciation7,018,307.720,2% 6,1%

2014թ. ԹԻՀԿի ծախսերի կառոցվածքը տեղական արժոյթով (ՀՀ դրամ)* 
The Categories of TI AC Expenditures for 2014 in Local Currency (AMD)* 
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Կազմակերպության կոորդինատներն են`  
Հայաստան, Երևան 0019,
Անտառային փողոց, տուն 164/1
Հեռ.̀  (+374 10) 569589, 569689
Ֆաքս` (+374 10) 569519

The Organization’s contact details are:
164/1 Antarayin Street, Yerevan 0019, Armenia 
Tel.: (+374 10) 569589, 569689
Fax: (+374 10) 569519

       TIArmenia            @TI_Armenia


