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Մենք 20 տարեկան ենք �

Ձևավորել պայքարող քաղաքացի՝ հանուն կոռուպցիայից զերծ Հայաստանի
Այս տեսլականով ենք առաջնորդվել մեր քսանամյա գործունեության ընթացքում։ Իրականացրել 
ենք ավելի քան հարյուր ծրագիր, որոնք միտված են եղել թափանցիկ ու հաշվետու կառավարման 
խթանմանը, ազատ ու արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը և հանրային 
միջոցների արդյունավետ կառավարմանը։ Չսահմանափակվելով կոռուպցիայի նվազեցմանն 
ուղղված մեր ջանքերով՝ փորձել ենք նաև նպաստել օրենքի գերակայության հաստատմանը, 
ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը, մարդու իրավունքների ու հանրային շահի 
պաշտպանությանը, երիտասարդության շրջանում հակակոռուպցիոն գիտելիքի տարածմանը։ 

2020 թվականից Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները, առավել քան երբևէ, 
պարտավորեցնում են ծավալելու մեր առաքելությունը և լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու հանրային 
կառավարման որակը բարձրացնելու, բարեխիղճ հանրային ծառայություն զարգացնելու և 
կարողունակ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու ուղղությամբ։ 

ԹԻՀԿ-ը մեծ ընտանիք է, որտեղ հավաքված են բաց մտքով, ժողովրդավարության ու իրավունքի 
գերակայության արժեքներին հավատարիմ, անարդարության նկատմամբ ոչ անտարբեր, ազատ 
ու խիզախ մարդիկ։ Ինչպե՛ս կազմակերպության անդամները, այնպե՛ս էլ աշխատակազմը իրենց 
գործն ու կոչումը համարում են Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելը, և իրենց տեղում ու 
գործում փորձում են հնարավորինս նպաստել երկրի հզորացմանը։
 
Համոզված ենք, որ մեր նվիրված թիմի ջանքերը՝ համախոհ այլ կազմակերպությունների ու 
անհատների հետ համագործակցությամբ, կօգնեն հաղթահարել դժվարին ժամանակները և 
իրենց ներդրումը կունենան մեր պետության հիմքերի ամրապնդման ու հանրային 
համերաշխություն հաստատելու գործում։ 

Սոնա Այվազյան
Գործադիր տնօրեն
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Կազմակերպության մասին

Տեսլական

Ձևավորել պայքարող քաղաքացի՝ հանուն 
կոռուպցիայից զերծ Հայաստանի

Կոռուպցիան նվազեցնելու և ժողովրդավարությունն 
ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ 
կառավարմանը Հայաստանում։

Առաքելություն

խթանել ժողովրդավարական 
գործընթացները, այդ թվում` մարդու 
իրավունքների պաշտպանությունը և 
հասարակության մասնակցությունը 
երկրի կառավարման գործընթացներում

աջակցել արդյունավետ հակակոռուպցիոն 
քաղաքականությանը և թափանցիկ ու 
հաշվետու կառավարմանը

Նպատակներ

 նպաստել հանրային ռեսուրսների, այդ 
թվում` պետական և համայնքային 
սեփականության ու ֆինանսական 
միջոցների ողջամիտ, թափանցիկ և 
հաշվետու կառավարմանը

աջակցել ազատ, արդար ու թափանցիկ 
ընտրությունների անցկացմանը և 
ընտրական ինստիտուտի կայացմանը

Արժեքներ

Թափանցիկություն

Հաշվետվողականություն

Օրինավորություն

Համարձակություն

Արդարություն

Ժողովրդավարություն
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Կառավարում

Խորհուրդ

Էթիկայի հանձնաժողով

Լանա Կառլովա Արթուր Գրիգորյան Վարուժան Հոկտանյան

Նվարդ Մանասյան Իզաբելա Սարգսյան Արմեն Օհանյան

Արսեն Խառատյան  Թալին Գրիգորյան

5 Խորհրդի
նիստ

3 Տարեկան
Ընդհանուր ժողով

Կազմակերպության  39 անդամ
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Թիմ

ՓորձագետներԱնձնակազմ

Կամավորներ

Ծովինար Դանիելյան, Հայաստան

Թալին Մագդալենա Աքքայա, Գերմանիա

Ջիլիան Ալեքսանդրա Մալլոյ, ԱՄՆ

Գրիգորյան Արթուր

Եղիազարյան Սուսաննա

Խաչատրյան Վահագն

Մարգարյան Տաթևիկ 

Նասիբյան Սարգիս

Շահբազյան Վահրամ

Սարգսյան Մարիաննա

Վարդանյան Էդգար

Այվազյան Սոնա

Ալավերդյան Մանուշակ

Ամիրջանյան Անժելա

Այդինյան Նունե

Ասատրյան Հռիփսիմե

Ավետիսյան Ժանետ

Ավետիսյան Միքայել

Թոխմախյան Արմինե

Թոխյան Տաթևիկ

Խաչատրյան Կիմա

Խուդավերդյան Արմեն

Հակոբյան Անուշ

Հայրյան Գոհար

Հարությունյան Խաչիկ

Հոկտանյան Վարուժան

Հովեյան Մարիամ

Ղոնյան Սարգիս

Մարգարյան Քրիստինե

Մարտիրոսյան Հայկ

Պետրոսյան Ալեքսեյ

Ռուբենյան Սամվել

Սիրադեղյան Վախթանգ

Ստեփանյան Լուսինե

Տեր-Ստեփանյան Դիանա

Քյուրումյան Արտակ
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Ոլորտներ

Հանրային Ծառայություն

Հանրային ֆ ինանսներ

Ընտրություններ

Հասնել օրենսդրական և վարքագծային 
փոփոխությունների հանրային ծառայության, հանրային 
ֆինանսների և ընտրությունների գործընթացներում:
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Հետազոտություններ/Զեկույցներ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՔՀԿ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՔՀԿ չափիչ. Արևելյան գործընկերության
երկրներում քաղաքացիական հասարակության
միջավայրի գնահատման 2020 թվականի
տարաշրջանային զեկույց

Քաղաքացիական հասարակության միջավայրի
գնահատում Արևելյան գործընկերության
երկրներում. Հայաստանի զարգացումները

ՔՀԿ չափիչ 2020 զեկույց    

Արցախի Հանրապետության 2020թ.
խորհրդարանական ընտրությունների
նախընտրական քարոզչության
ֆինանսավորման խնդիրները

Նախնական տեղեկանք Արցախի
Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 31-ի
նախագահական և խորհրդարանական
ընտրությունների վերաբերյալ

Արցախի Հանրապետությունում նախագահական
և խորհրդարանական ընտրությունների
վերաբերյալ միջանկյալ տեղեկանք

Արցախի Հանրապետությունում 2020թ.
մարտի 31-ի խորհրդարանական և նախագահական
ընտրությունների ընթացքում մասնակցության և
արդյունքների վիճակագրության վերլուծություն

Արցախի Հանրապետության Նախագահի
և Ազգային ժողովի 2020թ. ընտրությունների
դիտորդական առաքելության ամփոփիչ զեկույց

2019թ. Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ
հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Գործարարների շրջանում տնտեսական
մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական
հետազոտություն

Կորոնավիրուսային համավարակի կանխմանը
և հաղթահարմանն առնչվող գնումների
մոնիտորինգի ամփոփ տեղեկագիր

Մասնավորեցումը և օտարերկրյա ներդրումները
Հայաստանի Հանրապետությունում
1997-2020 թթ. զեկույց

Ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի
ներդրումը ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում 2019-2020 թթ. զեկույց

2018-2019թթ. համայնքային բյուջեների
մոնիտորինգի ամփոփիչ զեկույց
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Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

ՀՀ ոստիկանության բարեփոխումների 2020-2022 թվականների
ռազմավարության վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք»
սահմանադրական օրենքում և հարակից օրենքներում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ օրենքների նախագծի վերաբերյալ

ՀՀ ԱՍՀՆ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային
ծրագրի և 2021թ. բյուջեի նախնական նախագծի

միջոցառումների և արդյունքային ցուցանիշերի վերաբերյալ

Հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական
սեփականատերերի բացահայտման գործընթացում

արձանագրված որոշ խնդիրների լուծման ուղղության
վերաբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական
www.minfin.am կայքում տեղադրված պարզեցված

պետական բյուջեների և պետական բյուջեների
կատարողականների վերաբերյալ

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ
կատարելու վերաբերյալ

Պետությանը և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
կատարվող նվիրաբերությունների գործընթացի կարգավորման

վերաբերյալ 

Գնումների մասին օրենքի վերաբերյալ 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին»
կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

«ՀՀ փաստահավաք հանձնաժողովի մասին»
ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում
լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Պետական տուրքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի
նախագծի առանձին կարգավորումների վերաբերյալ

Նախընտրական քարոզչության և ընտրությունների 
ֆինանսավորման վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետությունում 
կամավորական աշխատանքը կանոնակարգող
իրավակարգավորումների վերաբերյալ

ՀՀ վարչապետի 24.06.2019թ. N808-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի վերաբերյալ

«Կամավորական գործունեության և կամավոր 
աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին ՀՀ սահմանադրական օրենքի և հարակից 
օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / Ջատագովություն

Ներկայացվել է
172 առաջարկ

18 իրավական ակտերի
վերաբերյալ
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https://transparency.am/hy/publications/view/342
https://transparency.am/hy/publications/view/343
https://transparency.am/hy/publications/view/343
https://transparency.am/hy/publications/view/352
https://transparency.am/hy/publications/view/359
https://transparency.am/hy/publications/view/360
https://transparency.am/hy/publications/view/362
https://transparency.am/hy/publications/view/370
https://transparency.am/hy/publications/view/354
https://transparency.am/hy/publications/view/327
https://transparency.am/hy/publications/view/330
https://transparency.am/hy/publications/view/354
https://transparency.am/hy/publications/view/355
https://transparency.am/hy/publications/view/345
https://transparency.am/hy/publications/view/324
https://transparency.am/hy/publications/view/325
https://transparency.am/hy/publications/view/326
https://transparency.am/hy/publications/view/334


Վարքագծային փոփոխություններ

«Ականատես» առաքելությունը դիտարկել է Արցախի Հանրապետության նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին

երկարաժամկետ
դիտորդ16 շրջիկ

դիտորդ38 ընտրատեղամաս136 ընտրատեղամասի
հեռավար դիտորդություն48

ԹԻՀԿ-ն՝ որպես «Ընտրությունների մոնիտորինգի կազմակերպությունների եվրոպական ցանց»-ի անդամ, դիտարկել է

Ուկրաինայում կայացած ՏԻՄ ընտրությունները
(երկարաժամկետ հեռավար դիտորդություն)

Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրությունները
(երկարաժամկետ հեռավար դիտորդություն)

9



ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ 

հարցազրույց

նորություններ 

հայտարարություն և մամլո հաղորդագրություն

24

49

176

ուսուցողական
տեսահոլովակ12 +19

դասընթաց
+13

միջոցառում

+436
      մասնակից

+658
      մասնակից

10



ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ 

Հակակոռուպցիոն երկրորդ դպրոց

Հակակոռուպցիոն ակադեմիա

25 երիտասարդ ձեռք է բերել գիտելիքներ կոռուպցիայի և
դրա կանխարգելման վերաբերյալ։

11

25 մասնակից ներգավվել է ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի հետ համատեղ իրականացվող կոռուպցիայի, 
դրա տեսակների, ռիսկերի, հետևանքների վերաբերյալ 
դասընթացներում։ 

https://transparency.am/hy/news/view/3101
https://transparency.am/hy/news/view/3236


Ենթադրամաշնորհներ

Ենթադրամաշնորհառուներ Ծրագիր

Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության երկխոսություն, տեղեկատվական հարթակի 
մշակում, երիտասարդների ներգրավվածության խրախուսում

Չաշխատող հանքարդյունաբերական ընկերությունների պատասխանատվությունը ԱՃԹՆ գործընթացում

Հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող հետաքննություններ

Հակակոռուպցիոն դասընթացներ և մոնիտորինգային, հետազոտական աշխատանքներ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 
պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ

Հետաքննող լրագրողներ

Հակակոռուպցիոն երկրորդ դպրոցի շրջանավարտներ

12

https://transparency.am/hy/subprojects/view/38
https://transparency.am/hy/subprojects/view/39
https://transparency.am/hy/news/view/3282
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Ծախսեր/Եկամուտներ | Եկամուտներ՝ ըստ շնորհատուների (ՀՀ դրամ )

14

 14,522,024 ֏
 14,501,690 

֏

 7,463,926 
֏

 7,305,172 ֏

 4,526,228 ֏

 3,490,745 ֏

 3,133,367 ֏

1,554,918 ֏

 1,487,411 ֏

1,237,266 ֏

 1,196,271 ֏

 260,125 ֏

Ընդամենը 404,789,959 ֏
2%

2%

2%

1%

1%

0.9%

0.9%

0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%

ԱՄՆ միջազգային զարգացման
գործակալություն

"Եկամուտներ արտարժույթի փոխարկումներից 
և վերագնահատումից"

 Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոն

Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամ

Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման
դեպարտամենտ

Կանադայի արտաքին գործերի, առևտրի և
զարգացման դեպարտամենտ

Երկարաժամկետ ակտիվներին 
վերաբերող շնորհներից եկամուտ

Եվրոպական միություն

Այլ եկամուտներ

Միջազգային մասնավոր ձեռներեցության կենտրոն

Գերմանական Մարշալի հիմնադրամ

Պրահայի քաղաքացիական հասարակության
կենտրոն

Եկամուտներ անդամավճարներից 

Բաց հասարակության
հիմնադրամներ – Հայաստան

Ժողովրդավարության ազգային
հիմնադրամ

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանություն

Ծառայությունների  մատուցումից
եկամուտներ

51%

16%

8%
7%

4%
3%



Ծախսեր/Եկամուտներ | Ծախսեր՝ ըստ ծրագրերի (ՀՀ դրամ )

15

 14,501,690 

 4,526,228 

"Արտարժույթի փոխարկումից և վերագնահատումից ծախս"

Առաջընթացի դիտարկում, գործողության խրախուսում /
Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոն/

Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամ /2020 թ.-ի
 Համապետական ընտրությունների երկարաժամկետ
դիտորդություն Արցախի Հանրապետությունում/

ՀՀ պաշտպանության ոլորտի օրինավորության
բարելավում /Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման
դեպարտամենտ (DfID)-2020 թ./

ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների
էլեկտրոնային մոնիտորինգ /Բաց հասարակության
հիմնադրամներ - Հայաստան/

Հակակոռուպցիոն թեմաների վերաբերյալ երիտասարդների
գիտելիքների ավելացում /Կանադայի արտաքին գործերի,
առևտրի և զարգացման դեպարտամենտ/

"Երկարաժամկետ ակտիվներին 
վերաբերող շնորհներից ծախս"

Դիտորդական կարողությունների զարգացում և ՀՀ-ում ԱԺ
ընտրությունների օրինավորության խթանում /Եվրոպական միություն/

Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացում
ուղղված Հայաստանում իրական սեփականատերերի թափանցիկության
խթանմանը /Միջազգային մասնավոր ձեռներեցության կենտրոն/

Այլ եկամուտներից ծախս

Քաղաքական կոռուպցիայի տուրեր /Պրահայի քաղաքացիական
հասարակության կենտրոն/

Սևծովյան վստահություն տարածաշրջանային համագործակցության
համար /Գերմանական Մարշալի հիմնադրամ/

Կազմակերպության անդամավճարներից ծախս

Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման
խթանում` քաղաքացիական հասարակության
մասնակցության միջոցով /ԱՄՆ ՄԶԳ/

Հակակոռուպցիոն օրակարգի
խթանում / Բաց հասարակության
հիմնադրամներ-Հայաստան/

Քաղաքացիական հասարակության
կարողությունների հզորացում /NED

Արցախում խորհրդարանական
ընտրությունների ընթացքում դիտորդական
առաքելության ծրագիր /ՀՀ կառավարություն/

Հայաստանի համայնքներում հանրային
ծախսերի դիտարկում /Հայաստանում ԱՄՆ
դեսպանատուն/

Ծառայությունների  մատուցումից ծախսեր

8,754,902

7,131,649

6,650,000

5,647,226

5,464,028

4,050,053

3,779,191

3,670,668

1,451,646

991,221

778,740

244,329

210,000

Ընդամենը 401,167,342 ֏

0.1%
0.1%
0.2%
0.2%

0.4%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

51%

15%

8%
7%

3%
4%



Ծրագրային ծախսեր

Ծախսեր/Եկամուտներ | Ծախսերի կառուցվածքը (ՀՀ դրամ )
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Ընդամենը  401,167,342 ֏

26%

19%

18%

16%

13%

8%

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի
շրջանակներում կատարված վճարներ

Համագործակիցների  և ենթադրամաշնորհառուների
կողմից իրականացված  ծրագրային ծախսեր

Վարչական ծախսեր

Ծրագրային աշխատակազմի  համախառն
աշխատավարձ

Վարչական աշխատակազմի համախառն
աշխատավարձ



Աուդիտ
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We are 20 years old 

EMPOWERING CITIZENS TO FIGHT FOR AN ARMENIA FREE OF CORRUPTION
We have been guided by this vision throughout our twenty year history. We have implemented more 

than a hundred programs aimed at promoting transparent and accountable governance, holding 

free, fair and transparent elections, and the effective management of public assets. In order to 

support the fight against corruption, we have made efforts to promote the rule of law, develop the 

democratic process, protect human rights and the public interest, and disseminate anti-corruption 

knowledge among the youth.

The challenges Armenia has been facing since 2020, more than ever, oblige us to expand our 

mission and make further efforts to improve the quality of public administration, develop integrity in 

public service, and build a more capable civil society.

TIAC is a large family consisting of open-minded people, committed to the universal values of 

democracy and the rule of law, who are not indifferent to injustice but are free and courageous. Both 

the members of the organization and the staff consider it their job and their mission to serve the 

Republic of Armenia, trying their best to contribute to the strengthening of the country to the fullest 

extent possible.

We are convinced that the efforts of our dedicated team, paired with like-minded individuals and 

organizations, will help us overcome these turbulent times, hence playing our part in strengthening 

the foundations of our state and establishing public solidarity.

Sona Ayvazyan
Executive Director
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About the organization

Vision

Empower citizens to fight for Armenia free of 
corruption.

To promote good governance in Armenia through 
reducing corruption and strengthening democracy.

Mission

to foster democratic processes, including 
protection of human rights and public 
participation in the governance processes 
of the country

transparent and accountable public resource 
management, including the management of 
state and community property and financial 
resources

Goals

to support holding of free, fair and 
transparent elections and the 
establishment of electoral institute

support effective anti-corruption policy and 
transparent and accountable governance

Values

Transparency

Accountability

Integrity

Courage

Justice

Democracy

3



Governance

Board

Ethics Committee 

Lana Karlova Artur Grigoryan Varuzhan Hoktanyan

Nvard Manasyan Izabela Sargsyan Armen Ohanyan

Arsen Kharatyan Talin Grigoryan

5 Board
meetings

3 annual sessions of the
General Assembly

39 organization members

4



Team 

ExpertsStaff

Volunteers

Tsovinar Danielyan, Armenia

Taline Magdalena Akkaya, Germany

Jilian Alexsandra Mulloy, USA

  Eghiazaryan Susanna

Grigoryan Artur

Khachatryan Vahagn

Kyurumyan Artak 

Margaryan Tatevik

Nasibyan Sargis

Shahbazyan Vahram

Sargsyan Marianna

Vardanyan Edgar
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Ayvazyan Sona

Alaverdyan Manushak

Amirjanyan Anzhela

Asatryan Hripsime

Aydinyan Nune

Avetisyan Mikayel

Avetisyan Zhanet

Ghonyan Sargis

Hakobyan Anush

Harutyunyan Khachik

Hayryan Gohar

Hoktanyan Varuzhan

Hoveyan Mariam

Khachatryan Kima

Khudaverdyan Armen

Margaryan Christine

Martirosyan Hayk

Petrosyan Aleksey

Rubenyan Samvel

Siradeghyan Vakhtang

Stepanyan Lusine

Ter-Stepanyan Diana

Tokhmakhyan Armine

Tokhyan Tatevik



Areas

Public service

Public Resources

Elections

Achieve legislative and behavioral reforms in public service, 
public finance and election processes.
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https://transparency.am/en/priorities/anti-corruption
https://transparency.am/en/priorities/public-resources
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Research / Reports

AUTHOR AND
CO-AUTHORED

RESULTS

PUBLIC
GOVERNANCE 

PUBLIC
RESOURCES

ELECTIONS

CSO ENVIRONMENT

CSO Meter: Assessing the civil society environment in
the Eastern Partnership Countries:
Regional Overview 2020

Assessing the civil society environment in the Eastern
Partnership Countries: Armenia Country Update

CSO Meter 2020 report

Issues identified in the electoral campaign financing
of the 2020 Artsakh parliamentary elections 

Preliminary reference on March 31, 2020 Presidential
and Parliamentary Elections in the Republic of Artsakh

Interim Reference on Presidential and Parliamentary
Elections in the Republic of Artsakh

Reference: Analysis of turnout and result statistics
of March 31, 2020 parliamentary and presidential
elections in Artsakh Republic

Final Report on monitoring of presidential and
parliamentary elections in Artsakh in 2020

2019 Public opinion survey on corruption in Armenia

Sociological Study on Perceptions of Economic
Competition among Businesses

Executive Bulletin of partial monitoring
of procurements related to prevention and
tackling of COVID-19

Report on privatization and foreign investments in
Armenia 1997 to 2020

Introduction of program budgeting practice to
RA Ministry of Justice (2019-2020)

Final report on Monitoring of 2018-2019
Community Budgets

7

https://transparency.am/en/publications/view/365
https://transparency.am/en/publications/view/364
https://transparency.am/en/publications/view/373
https://transparency.am/en/publications/view/347
https://transparency.am/en/publications/view/336
https://transparency.am/en/publications/view/335
https://transparency.am/en/publications/view/340
https://transparency.am/en/publications/view/348
https://transparency.am/en/publications/view/333
https://transparency.am/en/publications/view/328
https://transparency.am/en/publications/view/349
https://transparency.am/en/publications/view/353
https://transparency.am/en/publications/view/337
https://transparency.am/en/publications/view/357


Recommendation on draft RA Law on Anticorruption Committee

Recommendation on RA Police Reform Strategy 2020-2022

Recommendations on RA draft laws
on making changes and amendments to the
RA Constitutional Law on the Judicial Code

On RA MLSI 2021-2023 medium-term expenditure
plan, and 2021 preliminary draft budget measures

and performance indicators

Recommendations on solutions of certain issues
identified during the process of disclosure of beneficial

owners of mining companies

Recommendations on Simplified State Budgets and
Simplified Reports on State Budget Execution posted on

the official website of RA Ministry of Finance: www.minfin.am

Recommendations on making amendments to RA Law
on Procurement

Recommendations on the process of regulating donations
to state and local government bodies

 
Recommendations on Law on Procurement

Recommendations on the Government Decree Approving the
Concept of Reforms of the RA Labor Code

Observations and recommendations on the RA Law on the
Fact-Finding Commission of RA and related draft legislation

Recommendations on RA draft Law on Making Amendments
to RA Code of Administrative Procedure

Observations and recommendations on separate provisions
of the Draft Law on Making Changes and Amendments to
the RA Law on State Duties

On election campaign and election financing

Recommendations on legal mechanisms regulating volunteer
work in the Republic of Armenia

On the draft decision of the RA Prime Minister on making
changes and additions in RA Prime Minister’s 24/06/2019
N808-N decision

On the draft law of the Republic of Armenia "On Voluntary
activities and voluntary work"

Recommendations on RA draft laws on making changes and
amendments to the RA Constitutional Law on the Judicial Code 

LEGISLATIVE RECOMMENDATIONS / ADVOCACY

172 proposals on
18 legal acts

were submittedլ

18
17

16

15

14

13

12
11

10 9
8

7

6

5

4

3
2

1
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https://transparency.am/en/publications/view/342
https://transparency.am/en/publications/view/343
https://transparency.am/en/publications/view/339
https://transparency.am/en/publications/view/352
https://transparency.am/hy/publications/view/359
https://transparency.am/en/publications/view/360
https://transparency.am/hy/publications/view/362
https://transparency.am/hy/publications/view/370
https://transparency.am/en/publications/view/354
https://transparency.am/en/publications/view/327
https://transparency.am/en/publications/view/330
https://transparency.am/en/publications/view/354
https://transparency.am/hy/publications/view/355
https://transparency.am/en/publications/view/345
https://transparency.am/en/publications/view/324
https://transparency.am/en/publications/view/325
https://transparency.am/en/publications/view/326
https://transparency.am/en/publications/view/334


Behavioral changes

The  "Akanates" initiative observed the presidential-parliamentary elections of the Artsakh republic 

long-term
observers16 mobile

observers38 polling
stations136 remote monitoring

of polling stations48

TIAC  as a member of the European Network of Election Monitoring Organizations  ENEMO   observed:

Local elections in Ukraine
(long-term remote monitoring)

Moldovan presidential election
(long-term remote monitoring)

9
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EDUCATION / AWARENESS

interviews

news

announcements and press release

24

49

176

Educational
Videos12 +19

trainings
+13

events

+658
      participants

+436
      participants

10



EDUCATION / AWARENESS

Second anticorruption school

AntiCorruption Academy

25 young people have acquired knowledge on corruption
and its prevention.

25 participants were involved in the project on corruption,
its forms, risks and consequences jointly implemented with
the RA Academy of Public Administration

11

https://transparency.am/hy/news/view/3101
https://transparency.am/en/news/view/3236


Subgrants

Sub-grantees Project

Mining sector policy dialog, creation of information portal and youth engagement

Liability of non-operating mining companies in EITI process

Research related to the mining industry

Anticorruption training for young people and monitoring and research works.

Responsible mining center of the
American University of Armenia

«Ecolur» informational NGO

Investigative journalists

Graduates of the second anti-corruption school

12

https://transparency.am/en/subprojects/view/38
https://transparency.am/en/subprojects/view/39
https://transparency.am/hy/news/view/3282


Government of the
Republic of Armenia

International Private Enterprise Center 
(CIPE)

Prague Civil Society Center Tufenkian Charitable Foundation

Donor organizations

13

United States Agency for International 
Development (USAID)

European Union (EU)

National Endowment for Democracy 
(NED)

TI Protection and Security Program 
(TI-DS)

European Union through the European 
Center for Commercial Law (ECNL)

Maritime Confidence for Regional 
Cooperation (BST)

Canadian Department of Foreign 
Affairs, Trade and Development

Open Society Foundations - Armenia 
(OSF)

US Embassy in Armenia



EXPENDITURES/REVENUES | Revenues according to Donors (AMD )
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 14,522,024 ֏
 14,501,690 

֏

 7,463,926 
֏

 7,305,172 ֏

 4,526,228 ֏

 3,490,745 ֏

 3,133,367 ֏

 1,554,918 ֏

 1,487,411 ֏

 1,237,266 ֏

 1,196,271 ֏

 260,125 

Total 404,789,959 amd
2%

2%

2%

1%

1%

0.9%

0.9%

0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%

United States Agency for International
Development

"Income from foreign currency exchange and revaluation"

European Center for Not-for-Profit Law

Tufenkian Charitable Foundation

Department for International Development of
the United Kingdom

Department of Foreign Affairs, Trade and
Development of Canada

"Revenue from long-term assets"

European Union

Other revenues

Center for International Private Enterprise (CIPE)

Black Sea Trust for Regional Cooperation

Prague Civil Society Center

Revenue from membership fees

Open Society Foundations - Armenia

National Endowment for Democracy

RA Government

US Embassy in Armenia

Profit from provision of services

51%

16%

8%
7%

4%
3%



EXPENDITURES/REVENUES | Expenditures according to Projects (AMD )
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 14,501,690 

 4,526,228 

Expenditures related to foreign currency exchange and revaluation

Monitoring Progress, Empowering Action /European Center for
Not-for-Profit Law

Long-term observation of the national elections in the Artsakh
Republic in 2020 /Tufenkian Charitable Foundation 

Armenian assessment for the Government Defence
Anti-Corruption Index  GI) / Department for International
Development of the United Kingdom 

Electronic Monitoring of Early Parliamentary Elections in Armenia /
Open Society Foundations - Armenia

Increasing knowledge of youth on anticorruption topics /Canadian
Department of Foreign Affairs Trade and Development

"Expenditures related to long-term assets’’

Capacity building on observation and promotion of integrity in RA NA
elections / European Union

Civil society capacity building to promote transparency of beneficial
ownership in Armenia / International Private Entrepreneurship Center

Expenditures made from other revenues

Political corruption tours / Prague Civil Society Center

For Black Sea Trust for Regional Cooperation

Expenditures from membership fees

Promoting Transparency and
Accountability through Advanced Civil
Society Participation / USAID /

Promoting anticorruption agenda /
Open Society Foundations Armenia

Increasing civil society capacity / National
Endowment for Democracy

Observation mission during the parliamentary
elections in Artsakh / RA government

Public Expenditure Watch in Communities of
Armenia / US Embassy

Expenditures related to provision of services

8,754,902

7,131,649

6,650,000

5,647,226

5,464,028

4,050,053

3,779,191

3,670,668

1,451,646

991,221

778,740

244,329

210,000

Total 401,167,342 amd 

0.1%
0.1%
0.2%
0.2%

0.4%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

51%

15%

8%
7%

3%
4%



Project expenditures

EXPENDITURES/REVENUES | Structure of expenditures (AMD )
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Total  401,167,342 amd

26%

19%

18%

16%

13%

8%

Payments made in the frameworks of service contracts

Project expenditures made by partners and subgrantees

Administrative expenditures

Gross salary of project staff

Gross salary of administrative staff



Audit
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