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Metodoloji izahatlar 
 

Ev təsərrüfatı – bir şəxsdən və ya şəxslər qrupundan ibarət institusional vahiddir. Şəxslər qrupu o 
halda ev təsərrüfatı hesab edilir ki, onlar bir evdə (mənzildə) yaşasınlar, öz gəlir və əmlakını tam və ya qismən 
birləşdirsinlər və bir sıra mal və xidmətlərin, əsasən də mənzil-kommunal xidmətləri və ərzaq məhsullarının 
istehlakını birgə həyata keçirsinlər. Ev təsərrüfatı bir nəfərdən, bir və ya bir neçə ailədən və ailə üzvü olmayan 
şəxsdən (şəxslərdən), eləcə də qohum olmayan şəxslərdən ibarət ola bilər. 

Ev təsərrüfatlarının tipi əhalinin demoqrafik strukturuna görə müəyyən olunur. Ev təsərrüfatlarının 
tipi aşağıdakı kimi formalaşır: 

bir nəfərdən ibarət olan ev təsərrüfatları; 
tək valideyn ilə 18 yaşından aşağı uşaqlardan ibarət olan ev təsərrüfatları; 
18 yaşından aşağı uşaqları olmayan ər-arvaddan ibarət olan ev təsərrüfatları; 
18 yaşından aşağı uşaqları olan ər-arvaddan ibarət olan ev təsərrüfatları; 
18 yaşından aşağı uşaqları olan digər ev təsərrüfatları; 
18 yaşından aşağı uşaqları olmayan digər ev təsərrüfatları. 

Avropa Statistika Bürosunun metodologiyasına görə əhalinin maddi məhrumiyyətə məruz qalıb- 
qalmaması 9 əlamət (deprivasiya) üzrə müəyyənləşdirilir: 

1) kirayə haqqını, ipoteka və ya kommunal xərcləri ödəmək; 2) evdə lazım olan istiliyi təmin etmək; 3) 
gözlənilməyən halda 196 manatlıq (2021-ci il üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun dəyəri) xərci  (borc 
almadan) şəxsi büdcəsindən ödəmək; 4) günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində 
(lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq; 5) ildə azı bir həftə evdən 
kənarda dincəlmək; 6) televizora malik olmaq; 7) paltaryuyan maşına malik olmaq; 8) işlənmiş avtomobilə 
malik olmaq; 9) telefona malik olmaq. Ev təsərrüfatı o zaman bir qədər maddi məhrumiyyət içərisində hesab 
olunur ki, 9 əlamətdən ən azı 3-nü qarşılamağa maddi imkanı çatmır. Ev təsərrüfatı o zaman kəskin maddi 
məhrumiyyət içərisində hesab olunur ki, 9 əlamətdən ən azı 4-nü qarşılamağa maddi imkanı çatmır. 

Ev təsərrüfatları 1-5-ci əlamətlərdən ən azı birini qarşılamağa maddi imkanı olmadıqda iqtisadi çətinlik 
içərisində olan hesab olunurlar. Ev təsərrüfatları 6-9-cu əlamətlərdən ən azı birini qarşılamağa maddi imkanı 
olmadıqda uzunmüddətli istifadə edilən əşyalardan məhrum olunmuş hesab olunurlar. Ev təsərrüfatlarının 
aşağıdakı əlamətlərdən birini qarşılamağa maddi imkanı yoxdursa, o zaman mənzil şəraiti ilə bağlı məhrumiyyət 
içərisində olan hesab olunurlar: 1) evinin damından su sızması, rütubət və nəmin olması, evinin divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatların olması; 2) evin otaqlarının gündüz vaxtı qaranlıq olması, 
gün işığının az düşməsi; 3) evdə vanna və ya duşun olmaması; 4) evdə yalnız bu ev təsərrüfatının istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulmuş su ilə təmin olunmuş sifonlu tualetin olmaması. 
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Annotasiya 
 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Avropa Parlamenti və Şurasının (EU-SILC) 
1177/2003 nömrəli Qətnaməsinə əsasən Aİ ölkələrində icbari qaydada aparılan “Gəlirlər və həyat şəraiti 
statistikası (EU SILC)” sorğusunun metodologiyasını öyrənərək sözügedən sorğunu həyata keçirmişdir. 

Sorğunun məqsədi ev təsərrüfatları arasında ayrı-ayrı minimum vacib fizioloji tələbatların ödənilməsi, 
şəxsin fiziki inkişafı ilə əlaqədar minimum istehlak təminatı və rifah səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədilə 
mümkün məhrumiyyət hallarının yayılması barədə məlumatların əldə edilməsi və ev təsərrüfatlarının əsas 
istehlak tələbatlarını ödəmə imkanlarının araşdırılmasıdır. 

Sorğunun keçirilməsi əhalinin həyat keyfiyyətini səciyyələndirən məlumatların əldə olunmasına imkan 
verir. Sorğu anketlərinin işlənib hazırlanması zamanı Avropa İttifaqının Statistika Bürosunun tövsiyələrindən 
istifadə edilmişdir. Bundan başqa, yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası üçün səciyyəvi 
hallar nəzərə alınmaqla sorğu anketi təkmilləşdirilmişdir. 

Müayinə ölkənin bütün iqtisadi rayonlarını əhatə etməklə təsadüfi qaydada seçilmiş 10200 ev təsərrüfatı 
arasında sorğu yolu ilə 2021-ci ildə keçirilmişdir. Məlumatlar sorğunu aparan şəxslər tərəfindən planşet tipli 
kompüterlər vasitəsilə real vaxt rejimində Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat bazasına daxil edilərək emal 
edilmişdir. 
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Cədvəl 1. Şəhər və kənd yerləri üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  

faizlə 
 

  

Göstəricinin adı 

 
Ölkə 
üzrə 
cəmi 

o cümlədən: 
şəhər 

yerləri 
üzrə 

kənd 
yerləri 
üzrə 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə bilmirlər 
Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, 
noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,9 0,8 1,0 

2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq ayları üçün zəruri 
olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 0,5 0,8 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının alınması və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,8 0,9 0,8 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında avadanlığın 
yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin 
dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,1 1,7 2,6 

5 
Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi xidmətlərin (stomatoloji 
xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,4 1,0 2,0 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın almaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,8 1,4 2,3 

7 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə edilməklə stomatoloji 
xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,3 1,9 2,8 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya stasionarda müalicə 
olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

2,2 2,0 2,5 

9 
Gözlənilməyən halda 1961 manatlıq xərci borc almadan şəxsi büdcəsindən ödəmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,3 3,9 4,8 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara yardım etmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,1 3,2 5,1 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə getmək daxil 
olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,9 3,7 4,3 

12 
Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, 
paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,5 0,8 

13 
Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,1 0,7 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri 
və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,3 0,2 0,3 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 0,1 0,1 0,2 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, poliklinika və s.), 
aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,1 0,3 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,2 2,6 3,9 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, döşəməsində, 
bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

3,7 3,1 4,3 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,9 3,0 2,8 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 1,9 1,1 2,9 

 
 

 

1 Bu və sonrakı cədvəllərdə 2021-ci il üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun dəyəri 
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davamı 
 

  
 

Göstəricinin adı 
Ölkə 
üzrə 
cəmi 

o cümlədən: 
şəhər 

yerləri 
üzrə 

kənd 
yerləri 
üzrə 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 5,0 1,9 9,0 

22 
Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 0,1 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 0,1 0,0 0,1 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 8,9 5,3 13,4 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,3 0,1 0,5 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 60,3 63,9 55,8 

 
27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq ödəniş apara 
bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su təchizatı, qaz, elektrik 
enerjisi) üzrə borcları 

3,1 2,7 3,6 

28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,4 0,4 0,4 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 2,1 1,4 2,9 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 2,6 2,1 3,2 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət əlamətləri 
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində 
(lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 0,6 0,9 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,9 1,0 3,0 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 0,1 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 0,7 0,4 1,2 

 
35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə (dərnəklər, musiqi dərsləri, 
gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,4 2,3 2,4 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt keçirmək (kinoya, 
teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq 
və digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,7 1,3 2,2 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar 
istisna olmaqla) 

1,6 1,2 2,1 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 2,1 1,7 2,4 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə/içki (çay, qəhvə, meyvə 
şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

4,2 3,7 4,8 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, konsert, teatr və s.) 
iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

7,1 7,6 6,4 

41 
Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul xərcləmək (çay, 
qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya getmək və s.) imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 3,7 3,9 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet tipli 
kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

12,5 9,3 16,2 
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Cədvəl 2. İqtisadi rayonlar üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
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1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva 
görə bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,2 1,3 3,0 1,6 0,8 0,8 2,4 0,5 0,9 1,5 0,5 0,7 1,4 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə 
ilin soyuq ayları üçün zəruri olan üst geyimini və 
ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,2 0,9 1,3 0,8 0,6 0,5 1,8 0,6 1,1 0,8 0,4 0,5 0,8 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, 
qızdırıcının alınması və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,2 3,6 0,6 1,0 0,7 1,1 1,4 0,3 1,1 0,8 0,6 0,9 1,0 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar 
qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, 
elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin 
dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,8 0,6 2,7 2,5 3,8 2,3 2,9 4,6 0,6 2,6 1,3 1,3 1,7 2,4 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan 
tibbi xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini 
ödəmək o cümlədən analizləri vermək üçün maddi 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,6 1,5 1,7 3,3 0,8 1,4 3,6 1,0 2,9 1,6 1,0 1,1 1,7 

6 

Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi 
ləvazimatları satın almaq imkanı 

olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,7 0,7 3,0 0,6 3,3 1,8 2,2 4,6 0,9 3,1 2,3 2,1 2,0 2,3 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan 
istifadə edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz 
protez düzəltmə xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,0 0,3 3,9 3,3 3,3 2,5 4,1 4,8 1,6 2,8 2,2 3,3 2,7 1,4 

8 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi 
əməliyyat və ya stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq 
ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,2 0,7 3,5 2,8 2,8 2,2 2,2 4,1 1,8 3,6 2,4 2,9 2,4 2,3 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan 
şəxsi büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,3 0,6 6,0 4,6 6,0 4,0 5,7 7,5 3,4 6,9 4,0 8,0 3,5 3,9 

10 

Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə 
üzləşdikdə onlara yardım etmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,4 0,6 3,0 2,7 5,5 2,6 8,2 5,3 4,1 8,6 6,0 7,0 4,3 5,2 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və 
dostların evinə getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,9 0,6 5,4 8,5 5,4 3,4 5,7 6,0 1,5 7,8 6,5 2,8 3,8 5,5 
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12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək 
(bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, 
məişət texnika-sının təmiri və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,2 0,9 0,9 0,5 0,7 0,5 1,6 0,6 0,8 0,9 0,6 1,7 1,0 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət 
obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər 
ticarət obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 

14 

Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, 
ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s. məişət 
xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 1,2 0,1 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

- - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 - 0,3 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, 
ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 

17 

Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 
Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az 
olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,5 0,4 3,0 6,7 4,2 3,3 4,2 5,7 2,0 2,7 4,7 2,8 3,5 3,8 

18 

Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, 
divarlarında, döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə 
şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

2,8 3,3 3,9 6,0 4,5 2,4 6,6 3,5 4,2 3,6 1,8 4,7 1,7 4,5 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az 
düşən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

2,9 3,8 1,5 3,0 2,1 3,0 3,3 3,4 3,0 2,7 2,7 3,1 2,7 3,3 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,8 0,6 2,5 1,5 2,3 3,3 3,6 1,6 0,6 2,3 4,2 3,0 2,2 2,5 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,6 0,6 2,2 8,2 5,6 6,7 6,9 8,1 8,2 7,0 6,3 10,0 8,4 7,0 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları 
satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 0,1 0,2 - - 0,3 - - 0,2 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,2 - - - 0,2 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 
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24 

Pulu olmadığına görə paltaryuyan 
maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

3,3 2,7 6,6 11,7 11,0 9,6 12,0 16,1 11,8 12,5 12,4 5,8 15,7 13,7 

25 

Pulu olmadığına görə telefon 
(stasionar yaxud mobil) ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 

26 

Pulu olmadığına görə işlənmiş 
minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

68,1 53,9 67,0 65,3 55,9 41,2 55,1 59,6 59,9 59,8 59,4 63,1 52,6 60,2 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı 
üzündən vaxtında və tam olaraq 

ödəniş apara bilmirlər 
Əsas yaşayış yerində kommunal 
xidmətlər (evin qızdırılması, su 
təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) 
üzrə borcları 

1,2 0,3 3,8 4,2 4,1 3,8 4,6 6,2 2,4 5,4 2,8 5,4 1,8 2,3 

 28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə 
haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 

0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 

 29 
Kreditlə alınmış mallara görə 
ödənişləri 1,2 0,3 1,5 4,5 1,1 3,1 3,6 6,5 1,3 1,9 4,8 3,0 1,0 0,4 

 30 
Qohum və dostlardan borc 
götürülmüş pulu 1,0 0,4 2,3 2,7 2,1 3,1 4,1 3,7 3,2 3,9 4,1 4,4 2,5 3,7 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev 
təsərrüfatlarında məhrumiyyət 

əlamətləri 
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, 
toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, 
mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan 
yeməklərlə qidalanmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,3 0,5 0,5 1,5 1,2 0,2 1,7 2,3 0,7 1,0 0,5 0,3 0,8 1,5 

32 

Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə 
paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,5 1,1 6,3 2,1 1,3 1,1 6,0 1,0 4,7 2,3 1,6 5,1 2,8 

33 

Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər 
oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,7 0,5 1,1 0,2 - - - 0,6 0,4 - - - - 

34 

Uşaqlarının peşə təhsili almaq 
imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,4 0,2 2,2 2,4 0,4 0,6 0,9 0,9 1,4 0,4 0,4 0,2 2,5 
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35 

Uşaqların asudə vaxtlarında 
müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər 
təşkilatlarının tədbirləri, idman 
bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 - 3,6 7,5 3,8 2,0 2,5 4,5 1,4 2,7 3,1 2,9 5,3 2,6 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə 
valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə 
vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, 
zooparka, parka, attraksionlara 
getmək və s.) və ya baha olmayan 
oyuncaq və digər bu kimi əşyaları 
almaq (rolikli konki, velosiped və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,5 1,4 2,4 4,3 0,8 1,7 3,1 0,3 2,4 3,5 3,9 4,5 2,0 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri 
ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - 
işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

0,7 0,5 1,6 3,3 2,3 1,8 2,3 2,0 1,5 2,1 2,3 2,1 1,8 2,0 

38 

Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt 
ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi (bütün hava 
şəraitləri üçün) 

0,5 1,2 1,8 4,1 2,7 2,3 3,0 3,1 2,2 2,6 2,9 2,5 2,5 3,0 

39 

Ayda ən azı bir dəfə 
dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək 
yeməyə/içki (çay, qəhvə, meyvə 
şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

3,5 0,2 3,7 7,6 4,7 4,5 4,9 9,1 2,9 4,5 4,4 4,6 4,6 4,2 

40 

Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə 
tədbirlərində (idman, kino, konsert, 
teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,9 0,5 7,0 8,0 8,0 8,7 8,2 6,6 5,0 7,7 8,0 8,3 8,8 8,6 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə 
hər həftə az bir məbləğdə pul 
xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, 
dondurma, şokolad almaq, kinoya 
getmək və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

2,8 0,3 4,7 5,6 5,0 4,3 4,7 5,3 3,8 4,4 4,1 3,2 4,2 4,6 

42 

Evində şəxsi istifadə üçün internetə 
qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet 
tipli kompüteri və ya telefonu 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,4 5,8 11,6 15,6 15,9 15,5 16,7 14,9 14,3 15,8 17,3 16,4 15,2 15,3 
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Cədvəl 3. Ev təsərrüfatlarının tipi üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
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1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə 
bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından 
hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,3 2,4 0,9 0,7 1,0 1,4 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin 
soyuq ayları üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını 
yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

5,2 2,1 0,7 0,6 0,3 0,7 

 
3 

Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, 
qızdırıcının alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,5 1,5 0,9 0,7 0,5 0,9 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar 
qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik 
xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

4,7 3,9 2,1 2,0 2,5 3,6 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi 
xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o 
cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,4 1,9 1,2 1,5 2,3 2,8 

 
6 

Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları 
satın almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

4,6 5,3 1,6 1,8 2,5 2,1 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə 
edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə 
xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,5 2,4 2,2 2,4 1,8 3,9 

 
8 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və 
ya stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı ol- 
mayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,8 3,7 2,0 2,3 2,2 3,8 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi 
büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

9,0 7,6 4,0 4,1 5,0 5,8 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara 
yardım etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

7,9 5,8 3,6 4,0 4,5 4,4 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların 
evinə getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,1 6,1 3,5 4,0 1,8 5,5 

12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək 
(bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,0 0,9 0,6 0,7 0,2 1,7 

 
13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət 
obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət 
obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 
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14 

Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, 
məişət texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 0,0 0,2 - 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, 
ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 - 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,0 3,0 2,1 4,3 4,0 1,5 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

8,2 5,6 3,3 3,8 2,7 4,2 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,9 4,5 2,5 3,4 3,8 3,3 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,0 4,4 1,8 2,0 2,2 2,0 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,8 7,0 4,6 5,6 3,7 5,0 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala 
bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 1,2 0,0 0,1 - 0,2 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 - 0,1 0,1 - 0,2 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 16,1 13,2 8,4 9,0 8,9 10,1 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,2 1,5 0,1 0,3 - 0,4 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 89,2 87,6 58,7 54,3 79,3 82,7 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam 
olaraq ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su 
təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

4,4 7,0 2,7 3,2 5,4 4,4 

28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 0,8 3,8 0,4 0,4 0,9 0,4 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 3,7 1,6 1,5 2,4 2,8 2,5 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 4,7 4,1 2,2 2,8 3,3 3,5 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət 
əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məh- 
sullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- - - 1,4 1,5 - 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 6,7 - 3,6 3,9 - 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - -   - 0,3 - - 
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34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,9 - 1,4 1,1 - 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, 
idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 5,1 - 4,4 4,8 - 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə 
vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, 
attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və 
digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

- 4,8 - 3,1 4,0 - 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi  
çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

3,5 2,4 1,6 1,7 1,9 1,4 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 

3,9 4,7 1,6 2,4 1,4 2,1 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə 
/içki (çay, qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,9 5,5 3,7 4,4 2,7 5,2 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, 
konsert, teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

12,2 9,2 6,9 7,1 5,8 7,7 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə 
pul xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad 
almaq, kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,5 3,6 3,6 3,8 4,5 4,1 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü 
kompüteri, planşet tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

16,7 10,9 12,8 12,5 10,2 13,8 
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Cədvəl 4. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatları üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi 
faizlə 

 

  
Göstəricinin adı 

1 uşağı 
olanlar 

2 uşağı 
olanlar 

3 uşağı 
olanlar 

4 və çox 
uşağı 

olanlar 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə bilmirlər 
Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, 
mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,8 0,8 0,6 1,6 

2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq ayları 
üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,5 0,8 0,4 - 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının 
alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,8 0,6 0,8 0,8 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında 
avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış 
şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,0 2,1 1,9 1,6 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi xidmətlərin 
(stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri 
vermək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,6 1,5 1,0 2,5 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın almaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,8 2,0 1,7 2,1 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə edilməklə 
stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin dəyərini 
ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,3 2,4 2,6 1,6 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya 
stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,2 2,1 2,7 2,5 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi büdcəsindən 
ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

3,8 4,4 4,7 5,1 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara yardım 
etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 3,7 4,0 3,5 4,6 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə getmək 
daxil olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

3,3 4,2 4,0 5,4 

12 
Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, kimyəvi 
təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,6 0,5 0,7 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin 
mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,3 0,6 0,8 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,2 - 1,1 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,2 0,1 - 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, 
poliklinika və s.), aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,2 0,2 0,1 - 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,2 3,7 7,5 13,5 
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davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

1 uşağı 
olanlar 

2 uşağı 
olanlar 

3 uşağı 
olanlar 

4 və çox 
uşağı 

olanlar 

 
18 

Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, döşəməsində, 
bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,5 3,5 3,8 2,4 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,3 2,9 2,8 3,2 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 2,0 2,2 2,3 0,8 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 5,2 5,8 6,2 6,0 

22 
Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 0,2 - 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,1 - 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 8,5 8,7 9,8 10,6 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,4 0,1 0,6 2,0 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 58,1 56,6 53,5 50,6 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq ödəniş 
apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su təchizatı, 
qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

2,9 3,4 3,3 4,2 

28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,1 0,5 0,4 1,9 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 2,5 2,4 1,2 2,1 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 2,4 3,2 2,0 3,4 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət əlamətləri 
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan 
yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,8 1,5 1,1 3,0 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,3 3,3 4,5 5,0 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,4 - 0,9 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,4 1,3 1,3 2,5 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə (dərnəklər, 
musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) 
iştirak etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

3,3 4,0 4,2 6,0 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt keçirmək 
(kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya  
baha olmayan oyuncaq və digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, 
velosiped və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

2,6 3,4 2,0 5,4 



17  

davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

1 uşağı 
olanlar 

2 uşağı 
olanlar 

3 uşağı 
olanlar 

4 və çox 
uşağı 

olanlar 

37 
Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 

Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş 

   

1,5 1,8 2,1 0,9 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri 
üçün) 

2,3 2,3 2,5 2,5 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə /içki (çay, 
qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,6 3,9 4,9 4,6 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, konsert, 
teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,8 6,8 7,9 6,2 

41 
Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul 
xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya 
getmək və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 

  

3,3 4,1 4,3 4,1 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet 
tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

11,8 12,6 13,7 13,6 
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Cədvəl 5. 18 yaşınadək uşaqları olan və uşaqsız ev təsərrüfatları üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi 
çəkisi 

faizlə 
 

  

Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatlarının tipi: 

uşağı olan ev 
təsərrüfatları 

uşağı olmayan 
ev təsərrüfatları 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə bilmirlər 
Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, 
mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,8 1,0 

2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq ayları üçün 
zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,7 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının alınması və 
s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,8 0,9 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında avadanlığın 
yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin 
dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

2,0 2,2 

5 
Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi xidmətlərin 
(stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri vermək üçün 
maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,5 1,4 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın almaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,5 1,7 

7 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə edilməklə 
stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin dəyərini ödəmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,4 2,2 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya stasionarda 
müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,3 2,2 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi büdcəsindən ödəmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,2 4,5 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara yardım etmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,3 3,8 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə getmək daxil 
olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,1 3,8 

12 
Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, kimyəvi 
təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,7 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin mövcudluğu 
 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,4 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının 
təmiri və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,3 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, poliklinika və 
s.), aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,2 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,3 1,9 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, döşəməsində, 
bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

3,8 3,5 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,9 2,4 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 2,0 1,8 
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davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatlarının tipi: 
uşağı olan ev 
təsərrüfatları 

 uşağı olmayan 
ev təsərrüfatları 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 5,6 4,8 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala bilmirlər 
 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 8,5 9,5 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,3 0,3 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 56,8 65,1 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq ödəniş apara 
bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su təchizatı, qaz, 
elektrik enerjisi) üzrə borcları 

3,2 3,0 

28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,4 0,4 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 2,4 1,7 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 2,9 2,3 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət əlamətləri 
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan 
yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,4 - 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,6 - 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 - 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 1,4 - 

35 
Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə (dərnəklər, musiqi 
dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) iştirak etmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,4 - 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt keçirmək 
(kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya baha 
olmayan oyuncaq və digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,2 - 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar 
istisna olmaqla) 

1,7 1,6 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 2,4 1,6 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə /içki (çay, qəhvə, 
meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

4,4 4,0 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, konsert, teatr və s.) 
iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

7,0 7,1 

41 
Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul xərcləmək (çay, 
qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya getmək və s.) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 3,8 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet tipli 
kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

12,2 13,2 



20  

Cədvəl 6. Ev təsərrüfatlarının ölçüsü üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
 

faizlə 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı ibarətdir: 
1 

nəfər 
2 

nəfər 
3 

nəfər 
4 

nəfər 
5 

nəfər 
6 nəfər 
və çox 

 1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə 
bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində 
(lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə 
qidalanmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

2,2 2,0 0,9 1,0 0,8 0,7 

 2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq 
ayları üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,3 1,9 0,5 0,7 0,8 0,5 

 3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının 
alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

2,9 1,5 1,2 1,1 1,0 0,5 

 4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında 
avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin 
sınmış şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 3,3 2,1 2,2 2,2 1,8 

 5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi 
xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o 
cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,4 2,0 1,9 1,6 1,4 1,0 

 6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın 
almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

4,4 2,8 1,9 2,2 1,8 1,3 

 7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə 
edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə 
xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,9 3,2 2,2 2,6 2,5 2,0 

 8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya 
stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,1 2,4 2,0 2,4 2,0 2,1 

 9 

Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi 
büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

8,2 5,7 4,6 4,0 4,2 3,9 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara 
yardım etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

7,5 4,8 4,1 4,1 4,1 4,0 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə 
getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,1 4,7 4,5 3,6 3,5 3,8 

12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, 
kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

1,0 1,5 1,4 0,6 0,5 1,0 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin 
mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,5 1,2 0,5 0,4 0,4 0,8 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, 
poliklinika və s.), aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,3     0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 
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davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı ibarətdir: 
1 

nəfər 
2 

nəfər 
3 

nəfər 
4 

nəfər 
5 

nəfər 
6 nəfər 
və çox 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,0 1,4 1,8 3,6 3,9 4,8 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

8,0 3,7 3,3 3,6 3,8 3,7 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,1 2,1 3,4 2,5 2,8 3,0 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 3,2 1,9 1,8 2,4 1,9 1,4 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,8 5,4 4,9 5,8 5,5 5,5 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala 
bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - - 0,0 0,2 - 0,1 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 16,1 10,6 9,5 9,2 7,9 8,3 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,1 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 88,9 72,0 65,5 59,8 55,4 48,1 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq 
ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su 
təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

4,5 3,5 2,9 2,8 3,1 3,3 

28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 0,8 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 3,9 2,0 2,2 2,5 1,8 2,0 
30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 5,1 2,2 2,8 2,7 2,6 2,7 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət 
əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların  
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- - 0,2 0,7 1,1 1,4 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,9 2,0 2,8 2,3 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - - - 0,1 0,3 0,2 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,3 0,5 1,0 1,8 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman 
bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 0,2 1,0 2,1 3,2 3,0 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt 
keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək 
və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və digər bu kimi əşyaları almaq 
(rolikli konki, velosiped və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 0,2 1,2 1,9 2,3 2,7 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 
(ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

3,2 1,9 1,4 1,5 1,9 1,5 
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davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı ibarətdir: 
1 

nəfər 
2 

nəfər 
3 

nəfər 
4 

nəfər 
5 

nəfər 
6 nəfər 
və çox 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava 
şəraitləri üçün) 

3,5 2,0 1,9 1,6 2,1 2,6 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə /içki 
(çay, qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,6 5,5 3,5 4,1 4,2 4,2 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, 
konsert, teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

15,4 9,0 6,4 6,4 6,3 7,9 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul 
xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, 
kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,1 3,6 4,1 3,6 3,6 4,1 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, 
planşet tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

24,6 20,9 12,7 11,7 12,1 12,5 
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Cədvəl 7. Ev təsərrüfatı başçısının statusu üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
 

faizlə 
 

  
 
 

Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının statusu: 

 
muzdla 
işləyən 

özünüməşğul olan  
 
pensiyaçı 

 
 
digər  

cəmi 
o cümlədən 

kənd 
təsərrüfatında 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə 
bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından 
hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 0,9 0,9 3,2 0,4 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin 
soyuq ayları üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını 
yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,7 0,8 1,0 0,4 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, 
qızdırıcının alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,9 0,8 0,7 1,8 0,7 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar 
qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik 
xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,5 2,3 3,2 4,0 1,9 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi 
xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o 
cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,8 1,8 2,6 2,7 2,0 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları 
satın almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,3 2,5 2,4 1,7 3,3 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə 
edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə 
xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,9 2,8 3,1 3,8 3,7 

8 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat 
və ya stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

1,7 2,5 3,3 5,1 2,9 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi 
büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 4,6 6,7 5,4 7,1 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə 
onlara yardım etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,0 4,9 4,7 3,1 6,5 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların 
evinə getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,9 4,5 4,7 4,8 3,5 

12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək 
(bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 1,0 1,5 0,9 1,4 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət 
obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət 
obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,2 0,5 0,5 0,3 1,6 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, 
məişət texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri olma- 
yan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,2 0,5 0,3 - 



24  

davamı 
 

  
 

Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının statusu: 
 

muzdla 
işləyən 

özünüməşğul olan  

pensiyaçı 

 

digər  
cəmi 

o cümlədən 
kənd 

təsərrüfatında 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, 
ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 0,1 0,2 1,6 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,9 3,6 3,6 4,5 2,0 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,3 3,9 4,7 3,0 2,9 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,6 3,1 2,8 2,2 1,9 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,8 2,1 1,6 4,3 3,1 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,0 6,2 5,5 5,1 8,5 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala 
bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 0,1 0,3 0,0 0,8 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,0 0,1 0,2 - - 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 7,1 10,4 12,0 9,2 15,1 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 60,2 56,0 62,1 77,1 56,8 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam 
olaraq ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, 
su təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

2,8 3,4 2,8 8,0 3,9 

28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 0,4 0,4 0,3 0,4 1,2 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 1,8 2,4 2,6 2,6 3,1 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 2,4 2,9 3,3 5,0 4,7 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət 
əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,5 1,1 0,9 1,3 - 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,5 2,4 2,1 6,1 3,0 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 - 0,2 - 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,4 1,1 1,6 0,7 0,9 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, 
idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,0 3,1 2,3 3,9 2,0 
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davamı 
 

  Ev təsərrüfatı başçısının statusu: 

 
muzdla 
işləyən 

özünüməşğul olan  

pensiyaçı 

 

digər  
cəmi 

o cümlədən 
kənd 

təsərrüfatında 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə 
vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, 
attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və 
digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,5 2,0 1,8 3,1 2,8 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

1,4 1,8 2,0 1,9 1,4 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 

1,8 2,4 2,1 2,2 2,8 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə 
/içki (çay, qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,5 4,1 4,1 5,4 5,0 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, 
konsert, teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,6 6,8 5,9 9,7 7,9 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə 
pul xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad 
almaq, kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,3 3,9 4,3 4,5 4,8 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü 
kompüteri, planşet tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

10,0 14,9 17,1 14,3 12,1 
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Cədvəl 8. Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
 
faizlə 

 

  

Göstəricinin adı 
Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi: 

ali 
orta ixtisas, 

peşə 
tam 
orta 

ümumi 
orta 

ibtidai 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə 
bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından 
hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 1,3 0,9 1,3 2,4 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin 
soyuq ayları üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını 
yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,8 0,8 0,4 2,2 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, 
qızdırıcının alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 1,1 0,8 0,4 2,2 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar 
qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik 
xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

1,1 1,9 2,7 2,5 8,1 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi 
xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o 
cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 1,4 0,4 1,5 3,1 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları 
satın almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,8 1,7 2,2 2,3 5,8 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə 
edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə 
xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,3 2,6 2,7 2,9 4,3 

8 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat 
və ya stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

1,2 2,3 2,6 2,7 4,0 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi 
büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,5 4,4 5,2 5,0 8,8 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə 
onlara yardım etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,4 3,4 4,3 5,9 11,2 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların 
evinə getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,3 3,7 3,9 5,1 8,2 

12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək 
(bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,8 0,8 1,1 - 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət 
obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət 
obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,1 0,3 0,5 0,4 - 

14 

Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, 
məişət texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,5 0,8 0,8 0,9 2,0 
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davamı 
 

  

Göstəricinin adı 
Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi: 

ali 
orta ixtisas, 

peşə 
tam 
orta 

ümumi 
orta 

ibtidai 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,0 0,2 0,2 2,2 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, 
ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,6 0,5 0,7 3,2 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,8 3,4 3,7 3,5 6,7 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,2 3,1 4,1 3,8 4,9 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,0 2,8 2,9 2,7 3,5 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,8 2,0 2,1 3,0 3,3 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,0 5,3 5,4 6,8 8,7 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala 
bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 0,1 0,1 0,3 - 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,1 0,2 - 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 5,8 7,2 13,8 11,0 19,0 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,3 0,3 0,3 0,7 - 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 52,2 60,3 65,2 65,4 72,3 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam 
olaraq ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su 
təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

2,1 2,9 4,0 4,7 6,4 

28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 0,5 0,3 0,4 1,1 - 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 1,9 1,7 2,5 2,6 3,5 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 1,9 2,3 3,1 3,1 3,5 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət 
əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,7 0,6 0,8 1,1 - 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,7 1,7 2,8 2,9 4,4 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,1 0,2 0,3 0,6 
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davamı 
 

  
 

Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi: 
 

ali 
orta ixtisas, 

peşə 
tam 
orta 

ümumi 
orta 

 
ibtidai 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,4 0,8 0,9 0,9 1,1 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, 
idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,4 2,1 2,9 2,9 2,3 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə 
vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, 
attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və 
digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,6 1,3 3,0 2,8 2,4 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

1,5 2,0 1,4 2,7 2,5 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 

1,7 1,3 2,6 2,2 4,1 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə 
/içki (çay, qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,6 3,9 4,9 4,4 7,2 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, 
konsert, teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,7 7,0 7,9 7,9 10,4 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə 
pul xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad 
almaq, kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,1 3,6 4,0 4,1 7,6 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü 
kompüteri, planşet tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

8,1 12,5 15,4 15,7 12,7 
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Cədvəl 9. Ev təsərrüfatı başçısının yaşı üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
 

faizlə 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 və 
çox 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə 
bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından 
hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 1,2 0,9 1,3 0,8 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin 
soyuq ayları üçün zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını 
yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

- 0,2 0,8 0,6 0,8 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, 
qızdırıcının alınması və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,6 1,3 0,9 0,6 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar 
qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik 
xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.)  
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

1,3 1,6 1,9 2,4 2,2 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi 
xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o 
cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 1,7 1,7 1,4 1,3 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın 
almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

- 2,1 2,0 2,1 1,6 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə 
edilməklə stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə 
xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,8 2,2 2,6 2,7 2,0 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və 
ya stasionarda müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,1 2,2 2,2 2,6 2,0 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi 
büdcəsindən ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,0 4,9 4,7 4,4 4,0 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara 
yardım etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

3,2 4,5 4,3 4,0 3,8 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların 
evinə getmək daxil olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,7 3,8 4,6 3,7 3,9 

12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, 
kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri 
və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,7 0,5 0,9 0,8 0,5 

13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin 
mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət 
obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
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davamı 
 

  

Göstəricinin adı 
Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: 

18-29 30-39 40-49 50-59 
60 və 
çox 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, 
məişət texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, 
ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

- 0,2 0,2 0,2 0,2 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,9 5,2 3,9 2,9 2,8 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, 
döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,7 3,3 3,9 3,7 3,7 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,3 2,9 4,0 2,3 2,8 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,5 2,1 2,4 2,0 1,7 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,5 4,7 6,1 5,6 4,8 

22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala 
bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 9,0 8,1 9,0 8,7 8,5 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,0 0,7 0,1 0,2 0,3 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 65,6 58,0 61,4 59,8 60,5 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam 
olaraq ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su 
təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) üzrə borcları 

3,5 2,9 3,4 3,7 2,5 

28 
Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə 
ödənişləri 1,4 0,5 0,3 0,4 0,4 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 3,3 1,6 2,7 2,1 1,9 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 0,6 2,0 3,1 2,7 2,4 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət 
əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq 
məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,1 1,6 1,0 0,3 0,7 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,5 2,9 2,6 1,6 1,6 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi - 0,3 0,3 0,1 0,1 
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davamı 
 

  

Göstəricinin adı 
Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: 

18-29 30-39 40-49 50-59 
60 və 
çox 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 

35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə 
(dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, 
idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 2,0 3,2 2,2 1,8 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə 
vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, 
attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və digər 
bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,1 2,3 2,8 1,3 1,0 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 
(ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

1,3 0,9 1,9 1,4 1,8 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 
(bütün hava şəraitləri üçün) 

2,8 1,7 2,6 2,0 1,7 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə 
/içki (çay, qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 5,1 3,8 4,0 4,4 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, 
konsert, teatr və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,2 6,7 6,6 6,3 8,4 

41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul 
xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, 
kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,6 3,8 4,4 3,5 4,1 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, 
planşet tipli kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

13,2 12,9 12,6 12,4 13,2 
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Cədvəl 10. Ev təsərrüfatı başçısının cinsi üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi  
 

faizlə 
 

  

Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının 
cinsi: 

kişi qadın 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə bilmirlər 
Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, 
noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 1,4 

2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq ayları üçün zəruri 
olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 1,4 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının alınması və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,8 1,5 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında avadanlığın 
yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış şüşələrinin 
dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,0 2,7 

5 
Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi xidmətlərin (stomatoloji 
xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri vermək üçün maddi imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,3 2,0 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın almaq imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,7 2,3 

7 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə edilməklə stomatoloji 
xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,3 3,1 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya stasionarda müalicə 
olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

2,2 3,0 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi büdcəsindən ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,1 5,2 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara yardım etmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,9 4,8 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə getmək daxil 
olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,8 4,5 

12 
Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, 
paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,7 0,6 

13 
Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,4 0,9 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri  
və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,8 0,8 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 0,1 0,2 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, poliklinika və s.), 
aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,2 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,4 2,4 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, döşəməsində, bünövrəsində, 
pəncərə şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,6 4,5 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,0 3,3 
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davamı 
 

  
Göstəricinin adı 

Ev təsərrüfatı başçısının 
cinsi: 

kişi qadın 

20 Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,0 2,3 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 5,3 4,8 

22 
Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

0,0 0,2 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 0,1 0,0 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 8,8 10,4 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,5 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 55,5 76,8 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq ödəniş apara 
bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su təchizatı, qaz, elektrik 
enerjisi) üzrə borcları 

2,9 4,1 

28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,4 0,5 
29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 2,0 2,8 
30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 2,5 3,4 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət əlamətləri  
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində 
(lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,9 0,7 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,1 1,8 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,2 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 0,8 0,7 

35 
Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə (dərnəklər, musiqi dərsləri, 
gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) iştirak etmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,5 1,9 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt keçirmək (kinoya, 
teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya baha olmayan oyuncaq və 
digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,8 1,5 

37 
Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 

Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan ev təsərrüfat- 
larının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş paltarlar istisna olmaqla) 

1,6 1,8 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 2,1 2,1 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə /içki (çay, qəhvə, meyvə 
şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

4,2 4,4 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, konsert, teatr və s.) iştirak 
etmək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

7,0 8,4 

41 
Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul xərcləmək (çay, qəhvə, 
meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya getmək və s.) imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

 
  

3,8 3,7 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet tipli kompüteri 
və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 12,6 14,1 
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Cədvəl 11. Gəlir kvintilləri üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi2  
 

faizlə 
 

Göstəricinin adı 
Gəlir kvintilləri: 

1 2 3 4 5 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə özlərinə rəva görə bilmirlər 
Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, 
mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,1 1,1 0,6 0,7 0,9 

2 
16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə bir dəfə ilin soyuq ayları üçün 
zəruri olan üst geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,1 0,6 0,3 0,8 0,5 

3 
Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək (yanacağın, qızdırıcının alınması 
və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,5 0,7 0,5 1,1 0,4 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək (sanitar qovşağında 
avadanlığın yenilənməsi, dam örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış 
şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,9 2,0 1,7 2,1 1,9 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha olmayan tibbi xidmətlərin 
(stomatoloji xidmətdən başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri vermək 
üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,1 1,4 0,8 1,4 1,4 

6 
Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi ləvazimatları satın almaq 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,7 2,1 1,0 1,9 1,4 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan materiallardan istifadə edilməklə 
stomatoloji xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin dəyərini 
ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

3,5 2,2 1,4 2,8 1,7 

8 
Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi əməliyyat və ya stasionarda 
müalicə olunmaq üçün haqq ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,7 2,8 1,2 2,3 1,2 

9 
Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc almadan şəxsi büdcəsindən 
ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

7,0 4,5 3,9 3,5 3,1 

10 
Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə üzləşdikdə onlara yardım etmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 6,3 3,9 3,5 3,3 3,3 

11 
İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum və dostların evinə getmək 
daxil olmaqla) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

5,2 4,8 3,1 3,7 2,9 

12 
Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını ödəmək (bərbərxana, kimyəvi 
təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,9 0,9 0,4 0,4 

13 
Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən xidmət obyektlərinin mövcudluğu 
Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər ticarət obyektləri olmayan  
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 

14 
Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, ayaqqabı, məişət 
texnikasının təmiri və s. məişət xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 

15 
Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

16 
Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama məntəqəsi, ambulatoriya, poliklinika 
və s.), aptek olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 

17 
Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat metrdən az olan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,4 4,2 2,6 2,7 2,0 

18 
Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, divarlarında, döşəməsində, 
bünövrəsində, pəncərə şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

4,1 3,6 3,2 3,8 3,2 

 
 

 

2 Bu və sonrakı cədvəllərdə kvintil (20%) qrupları üzrə göstəricilər hesablanarkən ev təsərrüfatlarının adambaşına gəlirləri artan 
qaydada (kumulyativ) sıralanaraq ev təsərrüfatlarının sayına görə 5 bərabər 20 faizlik hissəyə bölünmüşdür. Bu zaman birinci kvintilə 
ən az gəlirləri olanlar, beşinci kvintilə isə ən çox gəlirləri olan ev təsərrüfatları düşürlər. 
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davamı 
 

 
Göstəricinin adı 

Gəlir kvintilləri: 
1 2 3 4 5 

19 
Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün işığı az düşən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,5 3,3 2,6 2,6 2,2 

20 
Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 2,5 1,6 1,5 2,1 1,8 

21 
Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 8,9 6,0 5,4 5,1 3,9 

22 
Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə aşağıdakıları satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,0 0,2 0,1 0,1 - 

23 
Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

24 
Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala bilməyən ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 14,1 8,7 8,3 7,9 7,1 

25 
Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud mobil) ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4 

26 
Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 65,2 61,7 57,7 58,7 58,2 

27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən vaxtında və tam olaraq ödəniş 
apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin qızdırılması, su təchizatı, qaz, 
elektrik enerjisi) üzrə borcları 

4,7 3,7 3,2 2,7 1,8 

 28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,5 0,4 0,5 0,2 0,4 
 29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 3,1 2,2 2,1 1,7 1,2 
 30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 3,7 3,0 2,7 2,1 1,8 

31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında məhrumiyyət əlamətləri 
Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və yaxud onların vegetarian 
ekvivalentində (lobya, mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan 
yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,8 0,8 0,8 0,6 0,2 

32 
Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 4,6 2,8 1,7 0,7 0,6 

33 
Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,3 0,1 0,2 - - 

34 
Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,2 1,0 0,6 0,5 0,4 

   35 
Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq məşğələlərdə (dərnəklər, musiqi 
dərsləri, gənclər təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) iştirak etmək 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,2 2,9 2,0 1,2 0,4 

36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları ilə birlikdə vaxt keçirmək 
(kinoya, teatra, sirkə, zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya baha 
olmayan oyuncaq və digər bu kimi əşyaları almaq (rolikli konki, velosiped və 
s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,4 3,0 1,9 1,2 0,3 

37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə bilmək imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş 
paltarlar istisna olmaqla) 

1,7 1,4 2,1 1,6 2,0 

38 
Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı almağa imkanı olmayan ev təsər- 
rüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri üçün) 2,5 1,8 2,1 1,6 2,3 

39 
Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə yemək yeməyə /içki (çay, 
qəhvə, meyvə şirəsi) içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,6 4,0 3,4 3,5 3,8 

40 
Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində (idman, kino, konsert, teatr 
və s.) iştirak etmək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

7,5 6,7 6,6 7,0 7,2 

41 
Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az bir məbləğdə pul xərcləmək 
(çay, qəhvə, meyvə şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya getmək və s.) 
imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

 
  

4,8 3,9 3,8 3,5 3,5 

42 
Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş stolüstü kompüteri, planşet tipli 
kompüteri və ya telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 

13,2 13,8 12,8 12,4 13,4 
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Cədvəl 12. Gəlir desilləri üzrə məhrumiyyət əlamətləri olan əhalinin xüsusi çəkisi3  
 

faizlə 
 

  
Göstəricinin adı 

Gəlir desilləri: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

1 

Ev təsərrüfatları pulun çatışmazlığına görə 
özlərinə rəva görə bilmirlər 

Günaşırı ət, toyuq, balıq və yaxud onların 
vegetarian ekvivalentində (lobya, mərcimək, 
noxud) ərzaq məhsullarından hazırlanan 
yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan ev təsər- 
rüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

1,2 1,0 1,5 0,6 0,8 0,4 0,7 0,8 1,1 0,7 

 
 

2 

16 və yuxarı yaşlı ev təsərrüfatı üzvlərinin 5 ildə 
bir dəfə ilin soyuq ayları üçün zəruri olan üst 
geyimini və ayaqqabısını yeniləmək imkanı 
olmayan ev təsər-rüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,1 1,1 0,9 0,3 0,3 0,2 0,5 1,1 0,8 1,4 

 

3 

Yaşadığı evdə lazım olan istiliyi təmin etmək 
(yanacağın, qızdırıcının alınması və s.) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

1,2 1,1 1,1 1,3 0,7 0,3 1,2 1,1 0,7 1,3 

 
 

4 

Zəruri halda yaşadığı evi təcili cari təmir etmək 
(sanitar qovşağında avadanlığın yenilənməsi, dam 
örtüyünün, elektrik xəttinin, pəncərənin sınmış 
şüşələrinin dəyişdirilməsi və s.) imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

3,3 2,6 2,4 1,6 1,5 1,9 1,6 2,5 1,9 1,9 

 
 

5 

Ehtiyac olduqda özəl tibb müəssisələrində baha 
olmayan tibbi xidmətlərin (stomatoloji xidmətdən 
başqa) dəyərini ödəmək o cümlədən analizləri 
vermək üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfat- 
larının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,5 1,7 1,5 1,3 0,8 0,8 1,0 1,9 1,5 1,2 

 
6 

Həkim tərəfindən təyin edilən dərmanları, tibbi 
ləvazimatları satın almaq imkanı olmayan ev təsər- 
rüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

2,9 2,5 2,5 1,8 1,2 0,8 1,3 1,9 1,7 1,1 

 
 

7 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan 
materiallardan istifadə edilməklə stomatoloji 
xidmətlərin və ya ucuz protez düzəltmə xidmətinin 
dəyərini ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatları- 
nın onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,1 2,6 2,5 2,0 1,5 1,4 2,3 3,0 2,1 2,2 

 

8 

Özəl tibb müəssisələrində baha olmayan təcili tibbi 
əməliyyat və ya stasionarda müalicə olunmaq üçün 
haqq ödəmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,6 3,0 3,1 2,5 1,5 0,9 2,6 2,1 1,3 2,3 

 

9 

Gözlənilməyən halda 196 manatlıq xərci borc 
almadan şəxsi büdcəsindən ödəmək imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

6,8 6,1 5,3 4,2 4,1 3,9 3,4 3,6 3,0 3,3 

 

10 

Yaxın qohum, dost və tanışlar maddi çətinliklə 
üzləşdikdə onlara yardım etmək imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

6,4 5,9 4,3 4,2 4,0 4,3 3,0 3,7 3,5 2,5 

 

11 

İldə azı bir həftə evdən kənarda dincəlmək (qohum 
və dostların evinə getmək daxil olmaqla) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

5,7 4,8 4,9 4,3 3,1 3,1 3,1 4,2 3,1 2,8 

 
 

 

3Bu və sonrakı cədvəllərdə desil (10%) qrupları üzrə göstəricilər hesablanarkən ev təsərrüfatlarının adambaşına gəlirləri artan 
qaydada (kumulyativ) sıralanaraq ev təsərrüfatlarının sayına görə 10 bərabər 10 faizlik hissəyə bölünmüşdür. Bu zaman birinci desilə ən 
az gəlirləri olanlar, onuncu desilə isə ən çox gəlirləri olan ev təsərrüfatları düşürlər. 
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davamı 
 

 
Göstəricinin adı 

Gəlir desilləri: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
12 

Baha olmayan məişət xidmətlərinin haqqını 
ödəmək (bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, 
ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s.) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,6 1,0 0,8 0,8 1,0 0,1 0,6 0,6 0,3 

 
 
13 

Ev təsərrüfatının yaşadığı ərazidə müəyyən 
xidmət obyektlərinin mövcudluğu 

Yaxınlıqda dükan, mağaza, market, bazar və digər 
ticarət obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,7 0,5 - 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,7 

 

14 

Yaxınlıqda bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, paltar, 
ayaqqabı, məişət texnikasının təmiri və s. məişət 
xidməti obyektləri olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,9 0,3 0,6 0,3 - 0,2 0,3 - 0,2 0,3 

 
15 

Təcili tibbi yardım xidmətinə çıxışı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

- 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 - 0,3 

 

16 

Yaxınlıqda tibb müəssisəsi (feldşer-mama 
məntəqəsi, ambulatoriya, poliklinika və s.), aptek 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,3 - 0,3 0,2 - 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 

 
 
17 

Ev təsərrüfatında normal mənzil şəraitinin 
olmaması 

Evinin yaşayış sahəsi adambaşına 5 kvadrat 
metrdən az olan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

4,0 4,7 5,0 3,8 3,1 2,4 2,5 2,9 2,6 1,4 

 

18 

Evinin damından su sızan, rütubət və nəm olan, 
divarlarında, döşəməsində, bünövrəsində, pəncərə 
şüşəsində çatlar olan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

4,5 5,0 3,3 3,9 3,2 3,2 4,1 4,0 3,9 3,3 

 
19 

Evinin otaqları gündüz vaxtı qaranlıq olan, gün 
işığı az düşən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

3,4 3,7 3,6 3,0 2,7 2,5 2,4 2,8 2,3 2,2 

20 Evində vanna və ya duş olmayan ev təsərrüfatları- 
nın onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 2,3 2,8 2,6 1,7 1,6 1,7 1,9 2,3 2,0 1,6 

 
21 

Evində su ilə təmin olunmuş tualeti olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

10,6 7,2 6,0 4,7 5,1 5,8 5,1 4,2 3,8 3,9 

 
 
22 

Ev təsərrüfatları pulu olmadığına görə 
aşağıdakıları satın ala bilmirlər 

Pulu olmadığına görə televizor ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

0,1 - 0,2 0,2 - 0,1 0,2 0,1 - - 

 
23 

Pulu olmadığına görə soyuducu ala bilməyən ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

- 0,2 0,2 - 0,0 0,1 - - - 0,1 

 
24 

Pulu olmadığına görə paltaryuyan maşın ala 
bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

16,4 12,0 9,7 7,7 9,0 7,5 8,0 7,5 7,3 7,0 

 
25 

Pulu olmadığına görə telefon (stasionar yaxud 
mobil) ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 

 
26 

Pulu olmadığına görə işlənmiş minik avtomobili 
ala bilməyən ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

66,5 63,9 63,4 60,1 58,5 56,9 59,1 58,3 57,5 58,8 

 
 
27 

Ev təsərrüfatları pul çatışmazlığı üzündən 
vaxtında və tam olaraq ödəniş apara bilmirlər 

Əsas yaşayış yerində kommunal xidmətlər (evin 
qızdırılması, su təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) 
üzrə borcları 

5,2 5,5 3,9 3,5 2,9 2,6 2,8 2,2 2,0 1,6 
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davamı 
 

 
Göstəricinin adı 

Gəlir desilləri: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Əsas yaşayış yerinin kirayə haqqını və ya 
ipoteka krediti üzrə ödənişləri 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,1 0,4 0,4 0,4 

29 Kreditlə alınmış mallara görə ödənişləri 3,6 3,4 2,2 2,3 2,6 1,7 1,5 1,4 1,0 1,3 

30 Qohum və dostlardan borc götürülmüş pulu 4,0 3,5 2,9 3,0 2,6 2,7 3,0 2,0 1,7 1,9 
 
 
 
31 

18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında 
məhrumiyyət əlamətləri 

Heç olmasa gündə bir dəfə ət, toyuq, balıq və 
yaxud onların vegetarian ekvivalentində (lobya, 
mərcimək, noxud) ərzaq məhsullarından 
hazırlanan yeməklərlə qidalanmaq imkanı olmayan 
ev təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

3,0 1,2 0,7 1,0 0,6 0,9 0,3 0,9 0,4 0,1 

 
32 

Uşaqlarına bir neçə ədəd təzə paltar almaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

5,0 4,9 3,4 2,7 1,2 2,2 0,7 0,8 0,8 0,4 

 
33 

Uşaqlarını 9-cu sinifə qədər oxutmaq imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

0,2 0,5 - 0,1 0,4 0,1 - - - - 

 
34 

Uşaqlarının peşə təhsili almaq imkanı olmayan ev 
təsərrüfatlarının onların ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

2,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,4 0,5 0,6 0,7 0,2 

 
 
35 

Uşaqların asudə vaxtlarında müntəzəm olaraq 
məşğələlərdə (dərnəklər, musiqi dərsləri, gənclər 
təşkilatlarının tədbirləri, idman bölmələri və s.) 
iştirak etmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,7 4,6 2,6 2,3 2,1 1,8 0,8 0,9 0,7 0,1 

 
 
 
36 

Ayda heç olmasa bir dəfə valideynlərin öz uşaqları 
ilə birlikdə vaxt keçirmək (kinoya, teatra, sirkə, 
zooparka, parka, attraksionlara getmək və s.) və ya 
baha olmayan oyuncaq və digər bu kimi əşyaları 
almaq (rolikli konki, velosiped və s.) imkanı 
olmayan ev təsərrüfatlarının onların ümumi 
sayında xüsusi çəkisi 

4,0 3,1 2,9 1,8 1,9 1,9 0,6 0,5 0,5 0,0 

 
 
37 

Digər maddi təcrid olunma əlamətləri 
Köhnəlmiş paltarları tədricən təzələri ilə əvəz edə 
bilmək imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi (ikinci əl - işlənmiş 
paltarlar istisna olmaqla) 

2,2 1,1 1,5 1,3 2,0 2,1 1,7 1,6 2,0 1,7 

 

38 

Ayaq ölçülərinə uyğun olan iki cüt ayaqqabı 
almağa imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi (bütün hava şəraitləri 
üçün) 

2,6 2,3 1,9 1,7 1,7 2,5 1,6 1,6 2,1 1,5 

 
39 

Ayda ən azı bir dəfə dostları/ailəsi/qohumları ilə 
yemək yeməyə /içki (çay, qəhvə, meyvə şirəsi) 
içməyə maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

6,0 5,1 5,1 3,7 3,9 3,6 3,2 3,8 4,4 3,4 

 

40 

Mütəmadi olaraq sağlamlıq-əyləncə tədbirlərində 
(idman, kino, konsert, teatr və s.) iştirak etmək 
üçün maddi imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının 
onların ümumi sayında xüsusi çəkisi 

8,1 8,2 6,8 6,5 6,6 7,5 6,5 7,5 7,0 7,2 

 
 
41 

Heç kimlə məsləhətləşmədən özünə hər həftə az 
bir məbləğdə pul xərcləmək (çay, qəhvə, meyvə 
şirəsi, dondurma, şokolad almaq, kinoya getmək 
və s.) imkanı olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

5,3 4,6 3,6 4,1 3,8 3,8 3,4 3,5 3,4 3,6 

 

42 

Evində şəxsi istifadə üçün internetə qoşulmuş 
stolüstü kompüteri, planşet tipli kompüteri və ya 
telefonu olmayan ev təsərrüfatlarının onların 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

13,6 13,1 14,4 13,6 13,2 12,4 11,3 13,5 12,6 14,1 
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Cədvəl 13. Şəhər və kənd yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini 
ödəyə bilmə imkanları 

 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ölkə üzrə 
cəmi 

o cümlədən: 
şəhər 

yerləri üzrə 
kənd 

yerləri üzrə 
1 Böyük çətinliklərlə 1,0 1,1 1,0 

2 Çətinliklərlə 5,2 5,5 4,7 

3 Bəzi çətinliklərlə 24,8 25,7 23,8 

4 Demək olar ki, asan 44,5 42,1 47,4 

5 Asan 19,6 20,6 18,3 

6 Çox asan 4,8 4,9 4,6 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,1 0,1 0,2 
 
 
 
 
 
Cədvəl 14. İqtisadi rayonlar üzrə ev təsərrüfatlarının orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə 

bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
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1 Böyük çətinliklərlə 1,0 0,3 0,6 0,7 1,1 1,2 1,1 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 0,8 1,0 

2 Çətinliklərlə 6,3 0,5 4,3 3,2 5,7 4,8 5,1 5,2 2,3 4,8 5,9 5,9 5,2 4,8 

3 Bəzi çətinliklərlə 27,1 1,5 24,3 25,8 23,3 28,6 27,9 23,6 27,9 26,8 25,5 24,0 24,8 26,3 

4 Demək olar ki, asan 41,2 34,4 40,7 53,1 47,2 46,4 45,5 48,0 48,1 47,6 45,8 47,8 49,4 45,2 

5 Asan 21,1 45,3 25,8 13,4 18,5 15,4 16,1 15,9 16,0 15,3 16,7 16,8 18,4 17,5 

6 Çox asan 3,2 17,9 4,2 3,8 3,8 3,4 4,2 5,8 4,7 4,4 4,9 4,2 1,4 5,1 

    7 

Bu suala cavab 
verməyənlər 
(sorğuda iştirak 
edənlərə nisbətən) 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 
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Cədvəl 15. Ev təsərrüfatlarının tipi üzrə orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə 
imkanları 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
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1 Böyük çətinliklərlə 1,2 1,3 0,8 1,2 1,1 1,6 

2 Çətinliklərlə 6,8 8,1 4,3 5,1 5,3 3,8 

3 Bəzi çətinliklərlə 24,2 25,9 23,7 25,7 23,9 26,3 

4 Demək olar ki, asan 39,1 39,8 43,1 46,0 46,8 42,5 

5 Asan 22,4 19,7 22,4 17,4 18,5 22,2 

6 Çox asan 6,2 5,1 5,5 4,5 4,4 3,4 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
Cədvəl 16. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarının orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini 

ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  
1 uşağı 
olanlar 

2 uşağı 
olanlar 

3 uşağı 
olanlar 

4 və çox 
uşağı olanlar 

1 Böyük çətinliklərlə 1,1 1,0 1,3 3,9 

2 Çətinliklərlə 4,5 5,8 6,2 4,7 

3 Bəzi çətinliklərlə 24,7 26,1 26,1 25,3 

4 Demək olar ki, asan 46,9 45,8 45,5 50,8 

5 Asan 18,3 18,1 17,0 12,3 

6 Çox asan 4,3 3,2 3,8 3,0 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,2 0,0 0,1 0,0 
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Cədvəl 17. 18 yaşınadək uşaqları olan və uşaqsız ev təsərrüfatlarının orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri 
xərclərini ödəyə bilmə imkanları 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
  Ev təsərrüfatlarının tipi: 

uşağı olan ev 
təsərrüfatları 

uşağı olmayan 
ev təsərrüfatları 

1 Böyük çətinliklərlə 1,1 0,9 

2 Çətinliklərlə 5,3 4,5 

3 Bəzi çətinliklərlə 25,7 23,9 

4 Demək olar ki, asan 45,8 44,2 

5 Asan 17,5 21,0 

6 Çox asan 4,5 5,3 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,1 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
Cədvəl 18. Ev təsərrüfatlarının ölçüsü üzrə orta gəlirlərinin ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə 

imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı ibarətdir: 

1 nəfər 2 nəfər 3 nəfər 4 nəfər 5 nəfər 6 nəfər 
və çox 

1 Böyük çətinliklərlə 1,1 1,4 0,9 0,8 0,8 1,1 

2 Çətinliklərlə 4,2 4,4 4,8 4,9 4,6 5,1 

3 Bəzi çətinliklərlə 24,7 23,2 26,4 27,8 26,1 25,3 

4 Demək olar ki, asan 43,2 45,2 43,8 43,9 46,1 46,4 

5 Asan 21,5 21,1 20,3 19,2 18,9 17,7 

6 Çox asan 5,3 4,5 3,7 3,3 3,4 4,1 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak 
edənlərə nisbətən) - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 
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Cədvəl 19. Ev təsərrüfatı başçısının statusu üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının statusu: 

 
muzdla 
işləyən 

özünüməşğul olan  
 
pensiyaçı 

 
 

digər  
cəmi 

o cümlədən 
kənd 

təsərrüfatında 
1 Böyük çətinliklərlə 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 
2 Çətinliklərlə 4,3 5,1 5,9 5,5 12,3 
3 Bəzi çətinliklərlə 22,1 26,3 26,1 26,3 25,5 
4 Demək olar ki, asan 45,7 45,5 50,6 50,2 40,4 
5 Asan 22,4 17,9 13,5 13,7 17,8 
6 Çox asan 4,6 4,3 2,8 2,9 2,4 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,1 0,0 0,1 0,1 - 

 
 

Cədvəl 20. Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi: 

ali 
orta ixtisas, 

peşə 
tam 
orta 

ümumi 
orta 

ibtidai 

1 Böyük çətinliklərlə 0,5 1,4 0,9 1,4 2,4 
2 Çətinliklərlə 3,9 5,2 5,4 6,9 7,8 
3 Bəzi çətinliklərlə 23,5 23,9 26,8 27,7 21,8 
4 Demək olar ki, asan 42,8 44,5 46,8 43,5 42,9 
5 Asan 23,9 20,1 16,7 17,5 23,5 
6 Çox asan 5,7 4,8 3,3 2,8 2,6 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,0 0,1 0,1 0,2 - 

 
 
 

Cədvəl 21. Ev təsərrüfatı başçısının yaşı üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: 
 

18-29 
 

30-39 
 

40-49 
 

50-59 
60 və 
çox 

1 Böyük çətinliklərlə 0,2 0,8 1,2 1,7 1,0 
2 Çətinliklərlə 6,8 4,7 4,8 5,1 4,6 
3 Bəzi çətinliklərlə 21,6 23,5 26,1 23,9 24,2 
4 Demək olar ki, asan 44,9 46,9 45,4 45,8 45,1 
5 Asan 21,7 19,1 18,3 19,2 20,6 
6 Çox asan 4,8 4,9 4,1 4,2 4,3 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 
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Cədvəl 22. Ev təsərrüfatı başçısının cinsi üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının cinsi: 

kişi qadın 

1 Böyük çətinliklərlə 0,9 1,3 

2 Çətinliklərlə 4,8 5,7 

3 Bəzi çətinliklərlə 25,4 24,9 

4 Demək olar ki, asan 45,6 45,3 

5 Asan 19,1 18,8 

6 Çox asan 4,2 3,9 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,0 0,1 
 
 

Cədvəl 23. Gəlir kvintilləri üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Gəlir kvintilləri: 
1 2 3 4 5 

1 Böyük çətinliklərlə 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 

2 Çətinliklərlə 6,9 6,4 4,9 4,1 3,4 

3 Bəzi çətinliklərlə 28,4 28,8 27,1 23,9 22,1 

4 Demək olar ki, asan 45,7 46,6 46,2 46,8 41,2 

5 Asan 14,8 14,3 17,3 20,1 26,2 

6 Çox asan 2,5 2,6 3,5 4,6 6,3 

7 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,1 0,1 0,0 - 0,1 
 
 

Cədvəl 24. Gəlir desilləri üzrə ev təsərrüfatlarının zəruri xərclərini ödəyə bilmə imkanları 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

 Göstəricilərin adı 
Gəlir desilləri: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Böyük çətinliklərlə 2,1 1,4 1,1 0,9 1,2 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 

2 Çətinliklərlə 6,9 6,8 6,6 5,7 5,3 4,5 3,8 3,9 3,2 3,5 

3 Bəzi çətinliklərlə 27,1 27,0 28,9 27,7 27,2 25,9 24,7 22,4 22,8 19,7 

4 Demək olar ki, asan 45,8 46,3 46,7 47,9 47,4 45,6 45,9 47,0 42,4 41,8 

5 Asan 15,6 15,8 14,2 15,1 15,7 19,4 19,7 21,2 25,5 27,6 

6 Çox asan 2,5 2,6 2,4 2,7 3,1 3,5 4,9 4,4 5,2 6,9 

7 Bu suala cavab verməyənlər 
(sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) - 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 - 
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Cədvəl 25. Şəhər və kənd yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal 
ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
  

Ölkə üzrə 
cəmi 

o cümlədən: 
şəhər 

yerləri üzrə 
kənd 

yerləri üzrə 

1 Böyük yükdür 2,6 2,7 2,4 

2 Müəyyən qədər yükdür 42,5 42,1 43,0 

3 Heç bir yük deyil 54,0 54,3 53,6 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,8 0,7 0,9 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,2 0,2 0,1 
 
Cədvəl 26. İqtisadi rayonlar üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal ödənişlər 

də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
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1 Böyük yükdür 3,6 0,5 2,6 4,9 1,9 2,0 1,5 3,7 3,4 2,2 2,4 2,4 1,5 0,7 

2 Müəyyən qədər 
yükdür 44,1 16,5 43,2 41,5 43,5 43,1 42,6 42,6 49,4 43,4 43,9 45,8 44,3 43,9 

3 Heç bir yük deyil 51,7 82,2 53,6 52,5 53,1 54,0 54,8 51,4 46,7 53,5 52,2 50,9 52,8 54,2 

4 Ev təsərrüfatı bu 
xərcləri özü 

 
0,4 0,7 0,4 0,9 1,2 0,7 0,9 2,2 0,4 0,8 1,2 0,8 1,2 1,1 

 
5 

Bu suala cavab 
verməyənlər 
(sorğuda iştirak 

 
 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2     0,1    0,2    0,1 

 
Cədvəl 27. Ev təsərrüfatlarının tipi üzrə ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal ödənişlər də daxil 

olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
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1 Böyük yükdür 4,1 4,3 2,4 2,8 3,5 2,3 

2 Müəyyən qədər yükdür 43,1 44,9 39,3 40,7 45,8 40,8 

3 Heç bir yük deyil 51,6 50,2 57,3 55,4 48,5 55,4 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 1,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,9 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,2 - 0,2 0,2 1,2 0,6 
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Cədvəl 28. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal 
ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
  1 uşağı 

olanlar 
2 uşağı 
olanlar 

3 uşağı 
olanlar 

4 və çox 
uşağı olanlar 

1 Böyük yükdür 2,4 3,0 2,8 7,4 

2 Müəyyən qədər yükdür 43,1 43,6 44,1 43,5 

3 Heç bir yük deyil 53,5 52,5 51,9 48,7 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,8 0,6 0,9 - 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,2 0,3 0,3 0,4 
 
 
 

Cədvəl 29. 18 yaşınadək uşaqları olan və uşaqsız ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və 
kommunal ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil 

etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatlarının tipi: 
uşağı olan ev 
təsərrüfatları 

uşağı olmayan ev 
təsərrüfatları 

1 Böyük yükdür 2,8 2,4 

2 Müəyyən qədər yükdür 43,1 40,2 

3 Heç bir yük deyil 53,1 56,5 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,8 0,7 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,2 0,2 
 
 
 
Cədvəl 30. Ev təsərrüfatlarının ölçüsü üzrə onların ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal ödənişlər də 

daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı ibarətdir: 

1 nəfər 2 nəfər 3 nəfər 4 nəfər 5 nəfər 
6 nəfər 
və çox 

1 Böyük yükdür 3,7 2,2 2,3 2,6 2,5 3,2 

2 Müəyyən qədər yükdür 43,2 39,4 42,4 43,3 42,2 41,9 

3 Heç bir yük deyil 51,9 57,4 54,5 53,2 54,3 53,5 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 1,0 0,8 0,6 0,7 0,9 1,2 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 



46  

Cədvəl 31. Ev təsərrüfatı başçısının statusu üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və 
kommunal ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil 

etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının statusu: 

 
muzdla 
işləyən 

özünüməşğul olan  

pensiyaçı 

 

digər 
cəmi o cümlədən kənd 

təsərrüfatında 

1 Böyük yükdür 1,7 2,7 2,4 3,6 5,7 

2 Müəyyən qədər yükdür 38,4 43,9 44,9 43,8 47,6 

3 Heç bir yük deyil 58,8 52,5 51,3 51,7 45,9 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,9 0,7 1,1 0,8 0,8 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,2 0,2 0,3 0,1 - 

 
 

Cədvəl 32. Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və 
kommunal ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil 

etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi: 

ali 
orta ixtisas, 

peşə 
tam 
orta 

ümumi 
orta 

ibtidai 

1 Böyük yükdür 1,2 2,9 3,0 4,6 4,4 

2 Müəyyən qədər yükdür 38,7 43,1 43,1 45,3 42,2 

3 Heç bir yük deyil 59,5 52,8 52,9 49,3 53,4 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,5 1,0 0,8 0,7 - 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,1 0,2 0,2 0,1 - 

 
 
 

Cədvəl 33. Ev təsərrüfatı başçısının yaşı üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və 
kommunal ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil 

etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: 
 

18-29 
 

30-39 
 

40-49 
 

50-59 
60 və 
çox 

1 Böyük yükdür 1,6 3,0 3,2 2,6 2,8 

2 Müəyyən qədər yükdür 39,5 40,7 42,6 41,4 40,7 

3 Heç bir yük deyil 58,2 55,4 53,3 54,9 55,6 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə 
nisbətən) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
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Cədvəl 34. Ev təsərrüfatı başçısının cinsi üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və 
kommunal ödənişlər də daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil 

etməsi dərəcəsi 
müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 

  Ev təsərrüfatı başçısının cinsi: 

kişi qadın 

1 Böyük yükdür 2,5                  3,1 

2 Müəyyən qədər yükdür 41,2                 42,7 

3 Heç bir yük deyil 55,3                 53,4 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,8 0,7 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,2 0,1 
 
 

Cədvəl 35. Gəlir kvintilləri üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal ödənişlər də 
daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
  Gəlir kvintilləri: 

1 2 3 4 5 

1 Böyük yükdür 5,0 2,9 2,6 1,8 2,0 

2 Müəyyən qədər yükdür 45,9 46,4 43,8 38,9 36,3 

3 Heç bir yük deyil 48,5 49,6 52,7 58,2 60,9 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,4 1,0 0,7 0,9 0,8 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak edənlərə nisbətən) 0,2 0,1 0,2 0,2 - 
 

Cədvəl 36. Gəlir desilləri üzrə ev təsərrüfatlarının ipoteka krediti, kirayə, sığorta haqqı və kommunal ödənişlər də 
daxil olmaqla faktiki ev (mənzil) xərclərinin ev təsərrüfatları üçün maliyyə yükü təşkil etməsi dərəcəsi 

müvafiq əhali qrupunun sayına nisbətən faizlə 
  Gəlir desilləri: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Böyük yükdür 4,8 4,9 3,4 2,4 2,3 2,5 2,2 1,9 1,7 1,7 

2 Müəyyən qədər yükdür 46,3 44,9 46,4 46,2 46,3 41,6 42,0 40,1 39,4 32,8 

3 Heç bir yük deyil 48,3 49,6 49,1 50,1 50,6 54,7 55,1 58,1 58,2 64,7 

4 Ev təsərrüfatı bu xərcləri özü ödəmir 0,4 0,4 0,9 1,2 0,7 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 

5 Bu suala cavab verməyənlər (sorğuda iştirak 
edənlərə nisbətən) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 - 
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