Ծրագրի նպատակը
Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՀՀ Սահմանադրության
փոփոխությունների
2015
թվականի
դեկտեմբերի
6-ին
նշանակված հանրաքվեի հնարավոր ընտրախախտումների
կանխմանը՝ ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց հրապարակված
ցուցակի
գործոնային
վերլուծության
և
ընտրանքային
դիտարկումների միջոցով:

Իրականացված գործողությունները
 2015թ.
Նոյեմբերի
9-ին
ՀՀ
Ոստիկանության
կողմից
հրապարակված նախնական ընտրացուցակների մուտքագրում մեկ
տվյալների բազայում,
 Կրկնվող տվյալներ ունեցող ընտրական իրավունք ունեցեղ
անձանց բացահայտում և հայտնաբերված կրկնությունների
խմբավորում,
 Ռիսկային գործոնների որոշում,
 Որոշված
ցուցանիշներով
վերլուծություն,

տեղամասերի

գործոնային

 Ստացված վերլուծական տվյալների ամփոփում,
 Շահագրգիռ բոլոր կառույցներին վերլուծության արդյունքների
վերաբերյալ իրազեկում:

Վերլուծության հիմնական արդյունքները
Արդյունք N1
Բացահայտվել են 218 նույն անուն, ազգանուն, հայրանուն և
ծննդյան ամսաթիվ ունեցող ընտրողներ:
Համընկնում է ՀՀ ոստիկանության հրապարակած տվյալների հետ:
Արդյունք N 2
37,339 ընտրողների մոտ բացակայում
ամսաթիվը:

1 ծննդյան ամիսը և

Արդյունք N 3
Մշակվել են 6 գործոններ, կատարվել գործոնային վերլուծություն,
որի արդյունքում առանձնացվել են միջին ցուցանիշներից շեղում
արձանագրած ռիսկային շուրջ 200 տեղամասերը:

6 գործոնների նկարագրություն

2 գործոններ հաշվարկվել են` հիմնվելով 2013թ.
Նախագահական ընտրությունների տվյալների վրա (գործոնների
հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվել տեղամասերում
կատարված քանակական և այլ փոփոխությունները),

1
գործոն
հաշվարկվել
է`
համադրելով
2013թ.
նախագահական
ընտրությունների
և
սահմանադրական
հանրաքվեի տվյալներ,

3
գործոն
հաշվարկվել
է`
հիմնվելով
2015թ.
Սահմանդրական փոփոխությունների հանրաքվեի տվյալների
վրա:

Գործոն 1
Գործոնը որոշվել է 2013թ-ի հիմնական ընտրական ցուցակի և
ընտրողների ընդհանուր թվի տարբերությամբ /ընդհանուր թվում
ներառվում են լրացուցիչ, հաշվառում չունեցող և այլ ցուցակներ/:
Գործոնի հաշվարկված միջին ցուցանիշը կազմել է 8,65 ըստ
տեղամասի:
Գործոնով հաշվարկվել և առանձնացվել են 40 և ավելի ավելացած
ընտրողներ ունեցող տեղամասերը:

Գործոն 2
Գործոնը որոշվել է 2013թ-ի ընտրությունների արդյունքներով 1-ին և
2-րդ ամենաբարձր քվեներ ստացած թեկնածուների ձայների
տարբերություններով:
Գործոնը հաշվարկել ենք 1000 և ավելի ընտրող ունեցող
տեղամասերի համար:
Գործոնի ընդհանուր միջին ցուցանիշը կազմում է 25,31 տոկոս, իսկ
ուսումնասիրված 1000 և ավելի ընտրող ունեցող տեղամասերի
համար 12,55 տոկոս:
Գործոնով առավել ռիսկային են համարվել այն տեղամասերը,
որտեղ ձայների տարբերությունը կազմել է 72 և ավել տոկոս:

Գործոն 3
Գործոնը որոշվել է 2013թ-ի ընտրությունների հիմնական ցուցակով
ընտրողների քանակի և 2015թ-ի նախնական հրապարակված
ընտրացուցակների
համադրելի
տեղամասերում
ավելացած
ընտրողների քանակով:
Գործոնի միջին ցուցանիշը կազմում է 57:
Գործոնով ռիսկային են համարվել այն տեղամասերը, որոնց
ընտրացուցակներում ավելացել են 140 և ավել ընտրողներ:
Գործոնը հաշվարկելիս դիտարկվել են 140-1000 ընտրողով
ավելացած տեղամասերը:

Գործոն 4
Գործոնը որոշվելու համար առանձնացվել են 10-50 կրկնվող անուն,
ազգանուն և հայրանուն ունեցող անձանց, որոնք խմբավորվել են
ըստ տեղամասերի և առանձնացվել այն տեղամասերը, որտեղ առկա
են այդ կրկնվող անուն, ազգանուն, հայրանուն ունեցող ընտրողների
առավելագույն քանակներ:
Գործոնի միջին ցուցանիշը 24,65 է:
Առավել ռիսկային են համարվել այն տեղամասերը, որտեղ
հաշվառված են 51 և ավելի կրկնվող անուն, ազգանուն, հայրանուն
ունեցող ընտրողներ:

Գործոն 5
Գործոնը բացահայտում է այն տեղամասերը, որտեղ առավել մեծ
քանակությամբ ծննդյան ամիս ամսաթիվ չունեցող անձինք կան:
Գործոնի միջին ցուցանիշը 19,39 է:
Առավել ռիսկային են համարվել 58 և ավելի նման ընտրող ուեցող
տեղամասերը:

Գործոն 6
Գործոնը բացահայտում է այն տեղամասերը, որտեղ առավել շատ
հասցե չունեցող ընտրողներն են:
Գործոնի միջին ցուցանիշը 0,5 է:
Առավել ռիսկային են համարվել 2 և ավելի նման ընտրող ունեցող
տեղամասերը:
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1 գործոնով առավել ռիսկային
տեղամասերի քանակ

28

Գործոնային ամփոփ վերլուծությամբ ընտրատարածքներն ըստ ռիսկայնության
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Ընտրատարածքներ

Առավել ռիսկային տեղամասերի քանակներ





Առանց ծննդյան ամիս/ամսաթվի անձինք

2 և ավել գործոնով ռիսկային տեղամասերը` 123
3 և ավել գործոնով ռիսկային տեղամասերը` 16
4 գործոնով ռիսկային տեղամասերը` 1
5 գործոնով ռիսկային տեղամաս` 1

Դիտարկումների արդյունքները

Դիտարկվել են ընտրանքային 60 հասցեներ (30 Գյումրիում և
30 Արմավիրում)` հետևյալ չափանիշներով`
1. Առանց ծննդյան ամիս/ամսաթվի անձինք,
2. 80 և ավելի տարիք ունեցող անձինք,
3. Նույն հասցեում 10 և ավելի հաշվառված ընտրողների
առկայությամբ հասցեներ:
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80-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք
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փաստացի
բնակվում են

1

մահացել են Դուռը փակ է

1

Երևանում է

Դիտարկման որոշ ուշագրավ արդյունքներ
Արմավիրում
• Դիտարկված հասցեներում 120 հաշվառվածներից
բնակվում են ընդամենը 86-ը:
• Հասցեներից մեկում հաշվառված է մեկը, ում ընտանիքի
անդամները չեն ճանաչում:
• Նույն հասցեում 10 և ավել բնակվողների դիտարկաման
դեպքում դիտարկված 10 հասցեներից 6-ում հաշվառված 82ից բնակվում են 48-ը:

Գյումրիում
• նույն հասցեում 10 և ավել հաշվառված անձանցից
կազմված
ընտանիքներից
միայն
երկուսն
է
համապատասխանում փաստացի բնակիչների թվին` 29
ընտրող: Մնացյալ 159 7հաշվառվածներից միայն 70-ն են
փաստացի բնակվում
• մեկ հասցե, որտեղ հաշվառված են 26 անձ, չի գտնվել:
• դիտարկված 10 ընտրանքային ցուցակում 80 և բարձր
տարիք ունեցողներից 2-ը մահացած են:
• ծննդյան օր և ամիս չունեցողներից 4-ն են փաստացի
բնակվում, 3-ը արտերկրում են, իսկ մյուսները կամ մահացած
են կամ նշված հասցեն գոյություն չի ունեցել:

Փաստացի ընտրողների թիվը դիտարկված 20 հասցեներում

308

185

26
հաշվառված են
փաստացի բնակվում
են

հասցեն չի գտնվել

