
ناشی از حوادث  والیت  34 مبارزه با حوادث آمادگی هایو کارکرد های ریاست  فعالیتاز  گزارش

  1398سال مالی  در طبیعی

، برفباری و برفکوچ و سیالب بارندگی که  از اثر حوادث طبیعی ناشی از  ( نفر 537در مجموع )  1398در سال مالی 

( یازده  11.050.000 در مجموع مبلغ ) شهیدتن (  221 تا اکنون برای ورثه ) گردیده،شهید والیت کشور  34در ها 

 مطابق طرزالعمل شهید برای هر ورثه گانه 34رزه با حوادث والیات از طرف ریاست های مبا میلیون و پنجاه هزار افغانی

 پنجاه هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است. 50.000مبلغ 

، برفباری و برفکوچ ها و سیالب ها بارندگیناشی از  ( نفر از اثر حوادث طبیعی 326در مجموع )  1398در سال مالی 

( یک میلیون  1.300.000 در مجموع مبلغ )مجروح نفر (  52تا اکنون برای )  گردیده، والیت کشور مجروح 34در 

مبلغ  مطابق طرزالعمل گانه برای هر مجروح  34والیات از طرف ریاست های مبارزه با حوادث سه صد هزار افغانی 

 بیست و پنج  هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است. 25.000

، و سیالب ها بارندگی از اثر حوادث طبیعی ناشی از ( باب منزل مسکونی  13781در مجموع )  1398در سال مالی 

( باب منزل  9955 تا اکنون برای تخریب ) گردیده،تخریب والیت کشور بصورت کلی  34برفباری و برفکوچ ها در 

( یک صدو چهل نو میلیون و سه صد و بیست و پنج هزار 149.325.000در مجموع مبلغ )  مسکونی بصورت کلی

مبلغ مطابق طرز العمل برای هر باب منزل مسکونی  گانه 34رزه با حوادث والیات از طرف ریاست های مبا افغانی

 ه هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است.پانز 15.000

، برفباری و و سیالب ها بارندگی از اثر حوادث طبیعی ( باب منزل مسکونی  20196در مجموع )  1398در سال مالی 

( باب منزل  7269والیت کشور بصورت قسمی تخریب گردیده، که تا اکنون برای تخریب )  34برفکوچ ها در 

 ( پنجاه و چهار میلیون و پنجصدو هفده هزار و پنجصد افغانی 54.517.500در مجموع مبلغ )  قسمیمسکونی بصورت 

هفت  7500مبلغ مطابق طرز العمل برای هر باب منزل مسکونی  گانه 34رزه با حوادث والیات از طرف ریاست های مبا

 در مجموع مبلغ( حیوان تلف شده  446حیوان تلف شده برای )  ( 25256و همچنان از جمله )  افغانی و پنجصد هزار

پول یک هزار افغانی  1000هر حیوان تلف شده مبلغ  مالک برایچهار صدو چهل و شش هزار افغانی (  446.000 )

 نقد توزیع گردیده است.



ناشی از بارندگی ها، از اثر بوقوع پیوستن حوادث طبیعی  1398والیت کشور در جریان سال مالی  34بطور عموم در 

( فامیل از این حوادث متضرر گردیدند، که تااکنون  77167 برفکوچ ها و جاری شدن سیالب ها بتعداد ) برفباری ها، 

کمک های غذایی شامل )  آرد، روغن، شکر، لوبیا، برنج، چای، نمک ( و غیر غذایی فامیل آن (  76012برای )  

شامل ) کیت های صحی، آشپزخانه، کمپل، زمستانی، شلتر و ترپال ( از طرف ریاست های مبارزه با حوادث والیتی 

 توزیع گردیده است. 


