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Տեղեկության հարցում – 1/2021 

 

Լոռու մարզպետ մարզպետ Արամ Խաչատրյանին (lori@mta.gov.am; 39051153@e-citizen.am) 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ Լեւոն Բարսեղյանից 

 

Հարգելի պարոն մարզպետ,  

 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը, Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոնի հետ համագործակցությամբ եւ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացնում է մի 

ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացնում ենք պետական բյուջեի միջոցներից 

մարզպետարանների/մարզպետների կողմից քաղաքացիներին հատկացված 

ֆինանսական օժանդակությունների մոնիտորինգը, այդ գործում պրակտիկան պարզելու, 

նորմատիվային կարգավորումները կատարելագործելու, բարեփոխումների նպատակով 

կառավարությանն ուղղվելիք առաջարկությունների փաթեթ կազմելու եւ համատեղ 

քննարկելու համար: Այդ մոնիտորինգի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք, թե 2018-

2019 թթ. ինչպես են իրականացվել վերոհիշյալ հատկացումները 6 մարզերում 

(Արագածոտն, Շիրակ, Լոռի, Արարատ, Վայոց Ձոր, Սյունիք): Այս մոնիտորինգի 

շրջանակներում նախատեսվում են հետազոտական անստորագիր հարցազրույցներ 

մարզպետարանների համապատասխան աշխատակիցների եւ շահառուների հետ:  

 

Ակնկալելով փոխըմբռնում եւ սերտ համագործակցություն այս գործում, այժմ այս 

հարցմամբ խնդրում եմ ինձ տրամադրել հետեւյալ տեղեկությունները: Եթե այդ 

տեղեկությունները հրապարակված են որեւէ պաշտոնական աղբյուրում (օրինակ 

մարզպետարանի պաշտոնական կայքում կամ այլուր), խնդրում եմ տրամադրել պատշաճ 

եւ լիարժեք հղումները: Ժամանակի եւ տպագրական նյութերի տնտեսման 

նկատառումներով խնդրում եմ հարցված տեղեկությունները տրամադրել էլեկտրոնային 

տարբերակով, դրանք ուղարկելով իմ levon@asparez.am էլեկտրոնային հասցեին:  

Հեռախոս. 091821363 (UCOM):   

 

Հարգանոք՝ Լեւոն Բարսեղյան __________________________ 

 

Հարցվող տեղեկությունները հետեւյալն են. 
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1. Մարզպետարանի կողմից 2018-2019 թվականներին 

մարզպետի/մարզպետարանի կողմից քաղաքացիներին տրամադրված 

ֆինանսական աջակցության գործընթացը կարգավորող նորմատիվային 

փաստաթղթերը (ինչ փաստաթղթերով է կարգավորվում գործընթացը): 

2. Ֆինանսական հատկացումների համար քաղաքացիների հետ 

մազրպետարանի պաշտոնյաների ունեցած հնարավոր հանդիպումների 

քանակը 2018 եւ 2019 թթ. առանձին-առանձին:  

3. 2018 եւ 2019 թթ. ֆինանսական օժանդակության/օգնության համար (1) 

մարզպետին դիմած յուրաքանչյուր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձը 

(անուն ազգանուն կամ անվանում), (2) դիմողի հասցեն կամ կոնտակտային 

տվյալը, որ նշվել է դիմումում, (3) դիմելու պատճառը ըստ դիմումի, (4) 

հատկացված գումարի չափը, (5) հատկացման հիմքը, իսկ մերժման 

դեպքում՝ (6) մերժման հիմնավորումը:  

 

Ստորեւ բերվող աղյուսակը կարող է հեշտացնել այս հարցման 3-րդ կետում նշված 

տեղեկությունների տրամադրումը: Կարիքի դեպքում խնդրում եմ ավելացնել 

անհրաժեշտ քանակությամբ տողեր:   

 
 Դիմած անձը Հացե եւ/կամ 

հեռախոսա-

համար 

Դիմելու 

հիմքը ըստ 

դիմումի 

Հատկացված 

գումարի 

չափը 

Հատկացման 

հիմքը 

Մերժման 

հիմնա-

վորումը 

 1 2 3 4 5 6 

 2018 թ.  

1       

2       

3       

..       

..       

..       

..       

..       

..       

       

 Դիմած անձը Հացե եւ/կամ 

հեռախոսա-

համար 

Դիմելու 

հիմքը ըստ 

դիմումի 

Հատկացված 

գումարի 

չափը 

Հատկացման 

հիմքը 

Մերժման 

հիմնա-

վորումը 

 1 2 3 4 5 6 

 2019 թ.  

1       

2       

3       

..       

..       

..       

..       

..       

..       

  


