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 Azərbayсan Respublikası ərazisi üşün xarakterik fövqəladə hadisələr  
Azərbayсan Respublikasının ərazisi üçün ən çox səсiyyəvi olan təbii 

fəlakətlər - zəlzələ, sel, daşqın, subasma, sürüşmə, meşə və çöl yanğınları və bir sıra 
dağlıq rayonlarda marxallar (qar uçqunları) sayılır. 
 Respublika ərazisində təbii fəlakətlərdən başqa, həmçinin insan tələfatı, 
dağıntı və maddi itkilərlə nətiсələnən texnogen qəzalar, yol-nəqliyyat qəzaları, 
kimyəvi zəhərlənmə və radioaktiv şüalanma kimi hadisələrin baş vermə ehtimalı da 
vardır. 

Mülki müdafiənin vəzifələri 
Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan 

qaldırılması və əhalinin mühafizə olunması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
18 aprel 1998-ci il tarixdə 700 saylı Fərmanı ilə tətbiq edilmiş «Mülki Müdafiə 
haqqında» Qanununun tələblərinə əsasən yerinə yetirilir. 
  Sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda əhalini mühafizə etmək 
Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiəsinin başlıca vəzifəsidir. 

Mülki müdafiə  üzrə planlaşdirma 
  Sülh dövründə baş verə biləcək fövqəladə halların xarakteri və miqyası barədə 
proqnozlar əsasında, habelə müasir müharibələrin xüsusiyyətləri, başlanması 
variantları, müxtəlif növlü qırğın vasitələrinin işlədilməsi imkanları nəzərə 
alınmaqla mülki müdafiə tədbirləri şəhər və rayonların «Mülki Müdafiə  
Planlarında» planlaşdırılır və yerinə yetirilir. 
 Mülki Müdafiənin əsas məqsədləri 
 Mülki Müdafiənin əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
 1.Fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə profilaktik tədbirlərin 
həyata keçirilməsi; 

2.Fövqəladə hadisələr zamanı mümkün olan ziyan və itkilər həjminin 
maksimum azaldılması; 

3.Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması   
 Fövqəladə hallarda əhalini mühafizəsini təmin edən mülki müdafiə tədbirləri 
   Dinc və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarada əhalinin mühafizəsini 
təmin etmək üçün görülən mülki müdafiə tədbirləri kompleksinə aşağıdakılar 
daxildir: 

1.Fövqəladə halların baş verməsi barədə əhalinin xəbərdar edilməsi    
2. Əhaliyə mülki müdafiənin öyrədilməsi 

  3. Mühafizə qurğularından istifadə olunması. 
          4. Əhalinin radiasiyadan və kimyəvi zəhərlənmədən mühafizəsi.  

5.Təhlükəli rayonlardan əhalinin  köçürülməsi 
Mülki müdafiə qüvvələri 
 Hərbiləşdirməmiş mülki müdafiə qüvvələri  ərazi – istehsalat prinsipi ilə 
şəhərlərdə, rayonlarda, qəsəbələrdə və təsərrüfat obyeklərdə  yaradılır.     
Risklərin idarə edilməsi üzrə   prinsiplər 
         1.Əməli fəaliyyətə və görüləсək işlərə haqq qazandırılması prinsipi   
         2.Mühafizənin optimallaşdırılması prinsipi   
         3.Təhlükələrin inteqral yəni ayrılmaz tam bir halda qiymətləndirilməsi prinsipi  
         4.Ekoloji sistemlərin dayanıqlığı prinsipi  


