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GİRİŞ
İnsanların təhlükəsizliyinin təminatı son illərdə kəskin hal almışdır. Bu ona
görədir ki, elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi son dövrlərdə sənayedə, nəqliyyatda və digər sahələrdə qəzaların, təbii fəlakətlərin sayı xeyli artmışdır.
Elmi-texniki tərəqqinin (ETT) yüksəlişi, mürəkkəb sistemlərin tətbiqi ilə elmi-texniki və istehsalat fəaliyyətinin miqyasının genişlənməsi, onların istismarında riskin artması insanların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə və istehsalatın
normal fəaliyyətinə təhlükə yaradırlar.
Bütün bunlarla əlaqədar gələcək mütəxəssislərə müasir silahların tətbiqi zamanı istehsalatda insanların həyat fəaliyyətinin və ətraf mühitin mühafizəsini tə min etmək biliyi, bacarığı vermək günün vacib məsələsidir.
Mülki müdafiə (MM) insanın ətraf mühitdə təhlükəsizliyi və sağlamlığının qorunması haqqında elmdir. O, təhlükəli və zərərli amilləri aşkara çıxarmalı və eyniləşdirməli, insanın mühafızəsinin metod və vasitələrini, yollarını zərərli və təhlükəli amillərin minimum dərəcəyə qədər azaldılmasını araşdırmalı,
dinc və müharibə dövrü baş verən qəza hallarının, fəlakətlərin nəticələrini aradan qaldırmaq tədbirləri hazırlamalıdır. MM-in müharibə vaxtındakı rolu xüsusilə böyükdür. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, əmin-amanlıq dövründə
MM-in rolu təbii fəlakətlərin, böyük istehsalat qəzalarının nəticələri ilə mübarizədə xeyli artmışdır.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1992-ci il iyulun 31də "Azərbaycan Respublikasının Mülki Müdafiəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə 73 saylı fərmanı və 1998-ci il aprelin 18-də "Mülki müdafiə
haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 700 saylı
fərmanı imzalanmışdır. Yuxarıda göstərilənlər bu Əsasnamə və Qanunda öz əksini
tapmışdır. Yeni Əsasnamə və Qanunda respublikada mülki müdafiənin əsas məqsəd
və vəzifələrini habelə dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının, ictimai
təşkilatların, eləcə də məsul şəxslərin və bütün vətəndaşların mülki müdafiə üzrə
vəzifələri müəyyən edilmişdir
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1.Mülki müdafiə xidmətlərinin, qüvvələrinin vəzifələri.
Mülki müdafiə qüvvələri mülki müdafiənin qoşun hissələrindən, ştatlı qəza-xilasetmə dəstələrindən, hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrindən, həmçinin nazirliklərin, baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla xüsusi mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunan müxtəlif
dəstələrdən, təşkilatlardan və idarələrdən ibarətdir.
Mülki müdafiə qüvvələri yerinə yetirdikləri vəzifələrə görə - obyektlərdə
ümumi məqsədli mülki müdafiə dəstələri, xidmət dəstələri (xüsusi məqsədli
dəstələr), kimyəvi təhlükəli obyektlərdə isə ixtisaslaşdırılmış dəstələr yaradılır.
Ümumi məqsədli dəstələr zədələmə ocağında xilasetmə işləri aparmaq, təbii
fəlakətlərin və istehsalat qəzalarının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur. Yığma komandalar (qruplar), xilasetmə dəstələri (komandaları, qrupları), yığma
mexanikləşdirilmiş dəstələr (komandalar) - ümumi məqsədli dəstələr sayılır.
Mülki müdafiə xidmət dəstələri - xüsusi təyinatlı dəstələr kəşfıyyat, tibbi yardım, yanğınsöndürmə, rabitə, dozimetrik və kimyəvi nəzarət və s. məhz xidmət
dəstələri sayılır.
Yüksək təhlükəli obyektlərdə (AES, kimyəvi maddələrdən istifadə edən və s.)
ixtisaslaşdırılmış dəstələr yaradılır. Hazırlıq dərəcəsinə görə hərbiləşməmiş dəstələrin bir hissəsi yüksək hazırlıqla saxlanılır (6-8 saat), qalan dəstələr isə gündəlik hazırlıqda olurlar (24 saat).
Rayonun mülki müdafiə qərargahının əsəs vəzifələri. Rayonun icra başçısı
MM dəstələrinin işinə qərargah və xidmət rəisləri vasitəsilə gündəlik rəhbərlik edir.
Qərargah heyətinin sayı konkret şəraitdən asılı olaraq müəyyən edilir. Qərargah
12-16 nəfərdən ibarət ola bilər: qərargah rəisi, onun müavini, operativ kəşfiyyat
şöbəsi (rəis və 2-3 köməkçi); döyüş hazırlığı qrupu (rəis və 2-3 köməkçi); mühəndistexniki və radiasiyadan mühafizə qrupu (rəis və 1-2 köməkçi); maddi və texniki təminat qrupu (rəis ve 1-2 köməkçi). Rayon İcra Başçısı rayon tabeliyində olan şəhərdə yerləşirsə, belə hallarda rayonun ve şəhərin birləşmiş mülki müdafiə qərargahı
yaradılır, həmçinin rayonun başçısına tabe olan vahid xidmətlər təşkil edilir.
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Rayon qərargahının əsas vəzifələri: rayonun mülki müdafiə planını işləyib
hazırlamaq və onun yerinə yetirilməsini təşkil etmək; əhalini, xalq təsərrüfatı istehsalını qorumaq və zərər çəkmiş şəhərlərə yardım göstərmək üçün mülki müdafiənin
döyüş hazırlığını daim təmin etmək; əhaliyə mülki müdafiə siqnalları vasitəsilə xəbər
vermək və dəstələrin, xidmətlərin arasıkəsilmədən idarə olunmasını təmin etmək;
kəşfiyyatı təşkil etmək və ona müntəzəm rəhbərlik etmək; əhalinin və xalq təsərrüfatı istehsalı obyektlərinin nüvə, kimyəvi, bakterioloji və adi silahlardan, sülh mahiyyətli FH-dan mühafizəsinə dair tədbirləri işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək;
mülki müdafiə xidmətləri və dəstələri şəxsi heyətinin hazırlığını təşkil etmək və
onun keçirilməsinə nəzarət etmək; rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki
müdafiə hazırlığına nəzarət etməkdir.
Rayonun (şəhərin) mülki müdafiəsinin vəzifələri. Mülki müdafiə tədbirlərini,
dəstələrin hazırlığını və zədələnmiş (zəhərlənmiş) yerlərdə iş görərkən onların düzgün idarə olunmasını təmin etmək üçün, yerli şəraiti və müvafiq bazanın olmasını
nəzərə alaraq rayon (şəhər) İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə rayon xidmətləri yaradılır.
Rabitə xidmətinin vəzifələri- rayon (şəhər) rabitə təşkilatının bazası əsasında
təşkil olunur. Rabitə xidmətinin işçiləri: İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinə,
idarələrin, müəssisələrin vəzifəli şəxslərinə və rayonun bütün əhalisinə fəvqəladə
hadisələr təhlükəsi barədə vaxtında xəbər verir; MM siqnallarının verilməsini təşkil
edir, rayonun bütün obyektləri ilə rabitə yaradır və onu daim fəaliyyətə hazır
saxlayır; rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin
idarə olunmasını təmin edirlər.
Tibb xidmətinin vəzifələri - tibb müəssisələrinin bazası əsasında yaradılır
(xidmətin rəisi – rayonun baş həkimidir). Xidmət: müalicə-profilaktika,
epidemiya əleyhinə və sanitariya-gigiyena tədbirlərini həyata keçirir; tibb
dəstələrinin ixtisas hazırlığını təmin edir; zərər çəkmiş, zədələnmə ocağından
çıxarılan adamların qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və müalicəsi üçün binaları
hazırlayır.
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2. Mülki müdafiə sahəsində dövlətin vəzifələri
Mülki müdafiə sahəsində dövlətin aşağıdakı vəzifələri vardır:
1) dövlət siyasətini, o cümlədən vahid elmi-texniki siyasəti müəyyən etmək və onu
həyata keçirmək;
2) əhalinin və ərazinin fövqəladə hadisələrdən müdafiəsinin təmin edilməsinə dair
hüquqi və iqtisadi normalar müəyyən etmək, zəruri normativ-hüquqi aktlar qəbul
etmək və onların icrasına nəzarət etmək;
3) ölkə və onun ərazi vahidləri üzrə müvafiq proqramlar və planlar qəbul etmək və
onların icrasının təmin olunması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirmək;
4) mülki müdafiə üzrə zonaları, şəhərlərin qruplarını və təsərrüfat obyektlərinin
dərəcələrini müəyyən etmək;
5) mülki müdafiə sisteminə rəhbərlik etmək, mülki müdafiə sisteminin strukturunu,
tərkibini, onun iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsi, maliyyə və maddi-texniki təminatı
qaydasını müəyyən etmək, habelə onlara dair məsələləri vaxtında həll etmək;
6) mülki müdafiə üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayırmaq və bundan əlavə, mülki
müdafiə fondları yaratmaq, bu mənbələrin vəsaitlərindən məqsədi və düzgün
istifadə olunmasını təmin etmək;
7) fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maddi və maliyyə
vəsaitləri ehtiyatı yaratmaq;
8) əhalinin və ərazinin fövqəladə hadisələrdən müdafiəsi sahəsində dövlət
nəzarətini və ekspertizasını həyata keçirmək;
9) mülki müdafiə üçün kadrların hazırlanmasını təşkil etmək və həyata keçirmək;
10) dinc dövrdə və ya müharibə dövründə fövqəladə hadisələrdən müdafiə olunma
qaydalarını və vasitələrini əhaliyə öyrətmək;
11) əhaliyə mülki müdafiə tədbirlərinin öyrədilməsini təşkil etmək, əhalini fərdi və
kollektiv müdafiə vasitələri ilə təmin etmək;
12) müəssisələrin və digər obyektlərin layihələşdirilməsində, tikintisində, əsaslı
təmirində və istismarında mülki müdafiə ilə bağlı tələblərə əməl olunmasını təmin
etmək;
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13) fövqəladə hadisələr zamanı insanların həyat və sağlamlığının qorunması üçün
mülki müdafiə obyektlərini daim hazır vəziyyətdə saxlamaq və həmin obyektləri
insan həyatı üçün zəruri ləvazimatı toxunulmaz ehtiyatı ilə təmin etmək;
14) fövqəladə hadisələrin nəticələrini proqnozlaşdırmaq və qiymətləndirmək;
15) insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək fövqəladə hadisələr
barəsində əhalini vaxtında xəbərdar etmək, belə hadisələrin nəticələrinə və onların
aradan qaldırılması üçün görülmüş tədbirlərə dair əhaliyə tam və obyektiv məlumat
vermək;
16) fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması
üçün mülki müdafiə qüvvələrinin və vasitələrinin daim hazır vəziyyətdə
saxlanılmasını təmin etmək;
17) həyati əhəmiyyət daşıyan maddi sərvətləri əvvəlcədən tədarük etmək;
18) fövqəladə hadisələr baş vermiş ərazilərdən əhalini köçürmək və onları
müvəqqəti yaşayış yerləri ilə təmin etmək, ümdə qəza-xilasetmə işlərini və
sanitariya-gigiyena tədbirlərini həyata keçirmək, ictimai asayişin bərpa olunmasına
və qorunmasına yardım etmək, bitki və heyvanların xilas edilməsi üçün tədbirlər
görmək;
19) fövqəladə hadisələrdən zərər çəkmiş əhalinin sosial müdafiəsi üçün lazımi
tədbirlər həyata keçirmək;
20) əhalinin və ərazinin fövqəladə hadisələrdən müdafiəsi sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığı həyata keçirmək;
21) mülki müdafiə tələblərini pozan şəxsləri Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş məsuliyyətə cəlb etmək.
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3. Mülki müdafiə sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri
Mülki müdafiə sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayan hüququ şəxslərin
aşağıdakı vəzifələri vardır:
1) iqtisadi və sosial inkişaf proqramlarında mülki müdafiə sahəsində zəruri
tədbirləri nəzərdə tutmaq və həyata keçirmək;
2) işçilərin (təhsil alan şəxslərin) fövqəladə hadisələrdən müdafiəsi üzrə tədbirləri
maliyyələşdirmək;
3) fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maddi və maliyyə
vəsaitləri ehtiyatı yaratmaq;
4) fövqəladə hadisələr haqqında yerli xəbərdarlıq sistemini yaratmaq və onu daim
saz vəziyyətdə saxlamaq;
5) işçiləri (təhsil alan şəxsləri), habelə bilavasitə yaxınlıqda yerləşən ərazidə
yaşayanları, baş verə biləcək və ya baş vermiş fövqəladə hadisələr barəsində
xəbərdar etmək, insanları təhlükəsiz yerə köçürmək;
6) mülki müdafiə planlarına uyğun olaraq mövcud qüvvə və texnika ilə ilkin qəzaxilasetmə işlərini təşkil etmək və həyata keçirmək.
Hüquqi şəxslərin mülki müdafiə tədbirlərində iştirakı, fövqəladə hadisələrdən
müdafiə olunma vasitələri ilə onların təminatı qaydasını, formasını və şərtlərini
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
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Nəticə

9

Ədəbiyyat siyahısı.
1.H.O.Ocaqov”Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
Nəşriyyat: Çaşıoğlu, Bakı. 2002.
2.H.O.Ocaqov” Mülki müdafiə”
Nəşriyyat: Maarif, Bakı. 1997.
3. E.A.Suxanov.” Mülki müdafiə”

Nəşriyyat: Qanun, Bakı, 1999.

10

