
امارت اسالمى افغانستان
وزارت دولت در امور رسیدگى به حوادث

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 نامه
مدیریت حوادث

هفته

حملحوت الى 14011402 273

 په خوست والیت کې د 528 کورونو جوړولو او بیا

رغونې کار پیل شو

خانواده  180 براى  غذایى  غیر  و  غذایى  مواد   توزیع 
متضرر و مستحق در والیت بامیان

 271 خانواده آسیب پذیر در والیت بادغیس مساعدت
نقدى دریافت نمودند

امور در  دولت  وزارت  مساعدت هاى  سلسله   به 
با مبارزه  آماده گى  ریاست  حوادث،  به   رسیده گى 
و متضرر  خانواده   180 بامیان،  والیت   حوادث 
مساعدت پوشش  تحت  والیت  این  در  را   مستحق 

هاى غذایى و غیر غذایى قرار داد

در ابرار،  و  رازى  اجتماعى  و  انکشافى   مؤسسات 
با مبارزه  آماده گى  ریاست  با  همکارى  و   هماهنگى 
براى جداگانه  روند  دو  در  بادغیس  والیت   حوادث 

 161 خانواده

 ادامه در صفحه2

...
 د خوست والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست د           موسسې

 رسه په همغږي، د یاد والیت په سپېرې ولسوالۍ کې 321 زلزله

 ځپلو کورنیو ته د کورونو جوړولو او ترمیم لپاره د دویم قسط

نغدي مرستې ووېشلې

CRODID

321 زلزله ځپلو کورنیو  په خوست والیت کې 

رسه نغدي مرستې تررسه شوې

andma.gov.af 0202104926@afghanistanndma

شماره چهارم

...
 ادامه در صفحه2

... ادامه در صفحه3

AHFد          په مايل مالتړ د اکشن اېډ  موسسې د خوست والیت 

 پېښو رسه د مبارزې ریاست رسه په همغږي، د یاد والیت په

528 د  کې  ولسوالیو  تڼیو  او  شمل  منده  دوه   سپېرې، 

یادو په  نن ورځ  ترڅ کې  په  بیارغونې  او   کورونو جوړولو 

د او  تهدابونو  اچولو،  خط  د  کورونو   46 د  کې   ولسوالیو 

.کېندنې چارې عمآل پیل کړې



په خوست والیت کې 321 زلزله ځپلو کورنیو رسه نغدي مرستې تررسه شوې

هفته نامه مدیریت حوادث

حوت

271خانواده آسیب پذیر در والیت بادغیس مساعدت نقدى دریافت نمودند 

 مؤسسات انکشافى و اجتماعى رازى و ابرار، در هماهنگى و همکارى
روند دو  در  بادغیس  والیت  حوادث  با  مبارزه  آماده گى  ریاست   با 
 جداگانه براى 161 خانواده از سوى مؤسسه ابرار در ولسوالى غورماچ
 و 110 خانواده از سوى مؤسسه انکشافى و اجتماعى رازى در ولسوالى

مقر این والیت پول نقد توزیع نمودند
 در این مساعدت ها، براى هر خانواده در ولسوالى غورماچ 331 دالر
 امریکایى و همچنان براى هر خانواده در ولسوالى مقر17330 افغانى

مساعدت شد

 د خوست والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست د                موسسې

 رسه په همغږي، د یاد والیت په سپېرې ولسوالۍ کې 321 زلزله ځپلو

 کورنیو ته د کورونو جوړولو او ترمیم لپاره د دویم قسط نغدي مرستې

ووېشلې

نغدي  69960 تر  نه   34980 له  ته  کورنۍ  هرې  مرستو  دغو   له 

افغانۍ ووېشل شوې

CRODID

توزیع مواد غذایى درمقابل کار براى 337 کار گر محلى در والیت میدان وردك

 ریاست آماده گى مبارزه با حوادث والیت میدان وردك،
 براى 337 کارکن محلى که در بخش پاك کارى راه هاى
 مواصالتى مسدود شده از اثر برفبارى در ولسوالى هاى
 حصه اول بهسود و دایمیرداد به کار گماشته شده بودند،

مواد غذایى توزیع کرد



په سمنګان والیت کې 3 زلزله ځپلو کورنیو ته بېړنۍ مرستې ووېشل شوې

هفته نامه مدیریت حوادث

حوت

د ریاست  مبارزې  د  پېښو رسه  والیت  سمنګان   د 

 افغانۍ رسې میاشتې رسه په همغږي، د یاد والیت

د چې  ته  کورنیو   3 کې  ولسوالۍ  رسباغ  خرم   په 

 تیرې شپې د زلزلې له امله د غره د یوې برخې د

یاد شول،  ویجاړ  کورونه  یې  کې  ترڅ  په   ښوېدنې 

پخلنځي د  کمپلې،  خیمې،  ته  کورنۍ  هرې   شمېر 

13 قلمه توکي او د اوبو د ساتلو توکي ووېشل

توزیع مواد غذایى و غیر غذایى براى 180 خانواده متضرر و مستحق در والیت بامیان

 به سلسله مساعدت هاى وزارت دولت در امور رسیده گى
والیت حوادث  با  مبارزه  آماده گى  ریاست  حوادث،   به 
 بامیان، 180 خانواده متضرر و مستحق را در این والیت
تحت پوشش مساعدت هاى غذایى و غیر غذایى قرار داد
 در این مساعدت براى هر خانواده، 50 کیلو آرد، 50کیلو
 برنج، یک کیت صحى، یک کارتن صابون دست شویى، دو
عدد بوشکه آب، 5کیلو گاز مایع و 5 کیلو ماش توزیع شد



هفته نامه مدیریت حوادث

پوشش مساعدت هاى غذایى قرار میدهد

توزیع مواد غذایى و غیر غذایى براى 22 خانواده متضرر باران هاى اخیر در والیت کندز

با مشترك  همکارى  در  کندز  والیت  حوادث  با  مبارزه  آمادگى   ریاست 
 مؤسسات                       براى 22 خانواده  در این والیت مواد غذایى

 و غیر غذایى مساعدت نمود
 در این مساعدت از جانب ریاست آماده گى مبارزه با حوادث این والیت
 براى هر خانواده، 50 کیلو برنج، 2قوطى کنسر لوبیا، 2 پاکت چاکلیت، 4

قوطى مربا و 20 پاکت آش مگى توزیع شد
 همچنان از سوى مؤسسه        هر خانواده، سه تخته کمپل، وسایل ترمیم
طرف از  و  کردند  دریافت  آشپزخانه  کیت  یک  و  زمستانى  لوازم   خانه، 

مؤسسه              نیز براى هر خانواده وسایل حفظ الصحه توزیع شد
 قابل ذکر است که دفتر         خانواده هاى متذکره را به مدت 6 ماه تحت

په ارزګان والیت کې 750 کورنیو غیرخوراکي مرستې ترالسه کړې

 ارزګان والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست د             موسسې

چنارتو او  ارزګان  خاص  په  والیت  یاد  د  همغږي،  په   رسه 

له رسوې وروسته د موظف ته  750 کورنیو   ولسوالیو کې 

پالوي په شتون کې غیرخوراکي مرستې ووېشلې

ژمنۍ کېټ یو  ماشومانو  د  ته  کورنۍ   له دغو مرستو هرې 

ووېشل شو

HAPA

IOM

IOM و DACCAR

DACCAR

WFP



هفته نامه مدیریت حوادث

حوت
حوت :پیام ما

.

سانتى متر آب در حال حرکت، تعادل انسان 15  درآب سیالب  حرکت نکنید ممکن جریان برق داشته باشد؛

را برهم میزند

 مولوى محمد سلیم حقانى، رئیس آمادگى مبارزه با حوادث
در بود،  رفته  استالف  به  روند  این  افتتاح  براى  که   کابل 
 حضورداشت نماینده موسسه          و نماینده آن ولسوالى با
ریاست این  گفت:  موسسه  این  مالى  کمک  از  تشکرى   ابراز 
 همواره در تالش است تا بتواند به افراد آسیب دیده از حوادث

 و نیازمندان کمک فراهم نموده و رسیدگى نماید
 گفتنى است که این کمک ها در  سه مرحله، هر مرحله مبلغ
144 دالر معادل 12550 افعانى که در مجموع 432 دالر مى
  شود براى هر خانواده توزیع مى شود که توزیع قسمت اول آن

عمال جریان دارد

کمک نقدى بیشتر از 463,000 دالر براى 1072 خانواده متضرر و نیازمند در کابل

ARWEO


