
KARATRA ISA KAOMININA IVON-TOERANA MENDRIKA

Ity dia sokajy ity dia natokana ho an'ireo kaominina ivon-toerana mendrika nahavita ireo dingana folo. Tafiditra ao anatin'izany
ny fanavaozana ny drafitrasa sy ny karatra isan'ny kaominina hifanaraka amin'ireo tanjon'ny SADC aorian'ny taona 2015. Tsy
maintsy ampiarahina amin'ity fandraisana anjara ity ny drafitrasan'ny kaominina nohavaozina, ny teti-bola mifanaraka
amin'izany ary sary iray fahafakeliny. Tsara raha ampiarahina amin'ny porofo hatrany izay voalaza ao anatin'ny fandraisanao
anjara.

Mizara folo (10) ny famenoana ity:
Fitantanana
Toeram-piasana sy fiahiana ny mpiasa
Fampandrosoana ara-toe-karena
Fiovaovan'ny toe-trandro sy fampandrosoana maharitra
Foto-drafitrasa sy fampandrosoana ara-tsosialy
Fahasalamana ara-pananahana, VIH sy SIDA
Ady amin'ny herisetra sy fampahefana ny vehivavy
Serasera sy fampahafantarana
Rafi-pitantanana ny Miralenta 

Raha te-hametraka dika mitovy amin'ny fanadihadiana ianao alohan'ny hanombohanao hanindry ny rohy etsy ambany, dia ny
haino aman-jery amin'ny aterineto ihany no hodinihina ka mila miverina ianao ary mameno ny fidirana an-tserasera:
Malagasy 

Iangaviana ianao hamaky tsara ity torolalana ity mialohan'ny hamenoana ny fandraisanao anjara: 
Fenoy mialoha ny mombamomba anao. Izany dia hahafahanao mameno ny ambin'ny fandraisana anjara amin'ny fotoana
manaraka. Azonao atao ny mameno tsikelikely ny fandraisanao anjara amin'ny alalan'ny fanindrina ny teboka natokana ho
amin'izany izay hitanao eo ambonin'ny pejy. Ho angatahina aminao ny adiresy mailaka ary ho alefa aminao ny rohy (lien)
hahafahanao miverina eo amin'ny asa vitanao teo aloha.

Ny fizarana rehetra DIA TOKONY ho fenoina avokoa.
Ireo ahitana kintana mena (*) dia tsy maintsy fenoina.
Rehefa mahita tsipika midina ianao dia tokony hisafidy izay mifanaraka amin'ny tetikasanao.
Ampiasao ny OANDA na izay rohy nomena anao hamadihana ny vola malagasy ho Dolara.
Tena tsara raha ny olona hanolotra ny asa no mameno ny fandraisana anjara. Raha toa ka tsy ilay mpanolotra no mameno azy dia ny
mombamomba ilay mpanolotra no hamenona ny fandraiasana anjara.
Ny andraikitra, Fianarana natao, Taona, Lahy sa Vavy, Adiresy mailaka ary ny laharana finday dia tokony an'ny mpanolotra ny asa.
Tokony hisy ny porofo, ohatra drafitrasa, politika, sary, lahatsoratra an-gazety, horonan-tsary tamin'ny fahitalavitra, lahatsoratra
fijoroana vavolombelona (taratasy na mailaka), entina hanamarinana ny asa vitanao. Tsy tokony hihoatra ny 50 MB nefa ny porofo
ampidirinao. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny 10 ianao. 
Raha toa ka tsy voafenonao indray mandeha ny takelaka rehetra dia araho ireo torolalana manaraka ireto:

Rehefa vita ny pejy 1(izany hoe eo amin'ny pejy 2 ianao izao) dia tsindrio ny teboka ery ambony milaza hoe,
“Tohizana amin'ny manaraka”:

Raha mila fanampiana ianao dia aza misalasala manantona ny biraon'ny Gender Links:

http://genderlinks.org.za/who-we-are/where-we-work/

Na mandefa mailaka amin'ny: madaprogofficer@genderlinks.org.za.

MOMBA NY MPANOLOTRA
Raha tsy ilay mpanolotra no mameno ity dia ny mombamomba ilay olona hanolotra ny asa no fenoina eto.

1. Daty

05/14/2019

http://surveygizmolibrary.s3.amazonaws.com/library/382553/LOCAL_GOVERNMENT_COE_GENDER_SCOR_Malagasy.docx
http://genderlinks.org.za/who-we-are/where-we-work/
mailto:madaprogofficer@genderlinks.org.za?subject=Help with my application


2. Taona

2019

3. Firenena sy anaran'ny kaominina

Faritany : Fianarantsoa
Kaominina : Andoharanomaintso
Firenena : Madagascar

4. Anarana

RAZANADRAKOTO

5. Fanampin'anarana

NOELINE

6. Lahy/Vavy

Vavy

7. Andraikitra

Mpanolo-tsaina

8. Hub?

Eny

9. Manatanteraka ny hetsika "SUNRISE"ve ity Kaominina ity?

Eny

10. Tafiditra ao anatin'ny hetsika "Voice and Choice" (Feo sy Safidy) ve ny fampiofanana sy drafitrasa momba ny Fahasalamana
sy zo ara-pananahana?

Eny

11. Adiresy mailaka

noelinerazanadrakoto@yahoo.fr

12. Laharana finday oh. 00261 34 43 087 78

00261340328794

13. Salan-taona

51 – 60

14. Fianarana natao

Oniversite



15. Manana fahasembanana ve ianao

Tsia

POROFON'NY ASA VITA AMIN'NY ALALAN'NY HORONAN-TSARY SY POROFO HAFA

1. Tranokala (Ampidiro eto ny ROHY)

Commune Rurale Andoharanomaitso

2. Horonan-tsary manaporofo ny asa vita. Raha manana horonan-tsary manamarina ny asa nataon'ny kaominina momba ny
Miralenta ianao dia apetraho eto ny rohy. Ho ampidirina ao anatin'ny tranokalan'ny Gender Links izany horonan-tsary izany

Commune Rurale Andoharanomaitso

Sary:
Ampidiro eto ny sary manaporofo ny asa vita (telo farafabeny). Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny sary iray. Tokony hisy anarana
toy izao manaraka izao ny sary tsirairay:

Anaran'ilaysary_Nyanaranao_firenena_volanasytaona

Oh. vehivavyenyantsena_andryrandria_madagascar_062018

3. Sary 1

Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg

4. Ampidiro eto ny Sary 1 sy ny momba io sary io

Iza? Anarana sy fanampin'anaran'ny olona tsirairay raha toa ka latsaky ny dimy ny olona hita anaty sary; fanazavana momba ny sary
raha mihoatra ny dimy ny olona hita ao : 1) Fanentanana sy fampiofanana ireo komity Miralenta 23 fokontany mandrakotra ny
kaominina Andoharanomaintso / 2) Izany dia 15 isam-pokontany izay mitotaly 345 / 3) Ireo olona ireo dia ahitana ny sokajin'olona
rehetra (tanora, lahy, vavy, sembana , marefo)
Inona ny asa natao teo : fanentanana sy fampiofanana
Inona ny antony nanaovana ny asa : ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zazavavy kely, harcellement sexuel
(VBG)
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Andoharanomaitso
Oviana no nanaovana ny asa : 15 Mai 2019
Iza no naka ny sary : Razanadrakoto Noelline

5. Sary 2

Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_(Fanentanana_faobe_ny_vahoaka)__Razanadrakoto_Noëline_-
_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-25485947d8fb65ee2f289e12afe64550_Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-f0d0ff795a0d5bd90d2369acc361a329_Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_%28Fanentanana_faobe_ny_vahoaka%29__Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg


6. Ampidiro eto ny Sary 2 sy ny momba io sary io

Iza? Anarana sy fanampin'anaran'ny olona tsirairay raha toa ka latsaky ny dimy ny olona hita anaty sary; fanazavana momba ny sary
raha mihoatra ny dimy ny olona hita ao : Fanentanana faobe ny vahoaka 23 fokontany kaominina Andoharanomaitso izay ahitana ny
sokajin'olona rehetra ( lahy, vavy, sembana, marefo) mandritry ny 16 days
Inona ny asa natao teo : Fanentanana faobe momba ny fananan-tany indrindra fa ny vehivavy, ny zon'ny vehivavy (kopia, mariazy) ,
fiovaovan'ny toetr'andro, famonjena tobimpahasalamana mba hampihenana ny tahan'ny fahafatesan'ny reny miteraka, fahasalamana
ara-pananahan'ny zatovo sy ny tanora ...
Inona ny antony nanaovana ny asa : mba haha - kaominina tena mendrika ny kaominina Andoharanomaitso
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Andoharanomaitso
Oviana no nanaovana ny asa : 10 Desambra 2018
Iza no naka ny sary : Razanadrakoto Noëline

7. Sary 3

Fanomezana_zo_ny_vehivavy_(Fisoratam-panambadiana_faobe)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_14052019.jpg

8. Ampidiro eto ny Sary 3 sy ny momba io sary io

Iza? Anarana sy fanampin'anaran'ny olona tsirairay raha toa ka latsaky ny dimy ny olona hita anaty sary; fanazavana momba ny sary
raha mihoatra ny dimy ny olona hita ao : Fanomezana zo ny vehivavy (mariazy faobe) ahitana an-dRamatoa 2ème Adjoint au Maire
sy ireo fianakavian'ny mpanambady
Inona ny asa natao teo : Mariazy faobe
Inona ny antony nanaovana ny asa : Mba hananan'ny vehivavy ny zony ao an-tokantranony
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Andoharanomaitso
Oviana no nanaovana ny asa : 14 Mai 2019
Iza no naka ny sary : Razanadrakoto Noëline

KARATRA ISA SY TETI-BOLA MIFANARAKA AMIN'NY MIRALENTA

I. POLITIKA SY DRAFITRASA MOMBA NY MIRALENTA

Manana drafitrasa momba ny Miralenta mifanaraka amin’ireo fifanarahana iraisam-pirenena (Tanjon’ny
SADC aorian'ny taona 2015 sy ny Tanjona amin’ny Fampandrosoana Maharitra) ny
kaominina.Nampahafantarina ny rehetra ny fisian'izany ary misy ny olona manara-maso ny fampiharana
izany eo anivon'ny kaominina

1. Inona no ezaka vita momba izany?

1. Ny Kaominina Andoharanomaitso dia manana Drafitrasa Miralenta mazava izay efa nankatoavin'ny Mpanolotsaina ary
tanterahin'ireo Mpanatanteraka (Ben'ny Tanàna, ...)
2. Misy ihany koa ireo olona manara-maso ny fampiharana izany Drafitrasa izany. 
3. Misy noho izany ireo ezaka vita : 
-Tamin'ny 2018 dia nisy ny fanavaozana io Drafitrasa io 
- Fampitomboana ny vehivavy vita fisoratam-panambadiana aram-panjakana 
- Tafiditra ao anatin'ny tetibola Miralenta io Drafitras iasan'ny Kaominina io. 
- Tafapetraka hatrany amin'ny 23 Fokontany ireo Komity Miralenta dia 15x23 Fokontany = 345
4. Fanentanana faobe momba ny fanantonana Tobimpahasalamana indrindra fa ny Reny bevohoka mba hampihenana 100% ny
tahan'ny fahafatesan'ny Reny eo am-piterahana
5.Teti-bola Miralenta mifanaraka amin'ireo tanjon'ny SADC 
6. Fananan-tany (BIF, Kara-tany) ...

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-f60e958d151e9ac74e277ed937fcbf20_Fanomezana_zo_ny_vehivavy_%28Fisoratam-panambadiana_faobe%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14052019.jpg


2.
Tsara raha ampiarahina amin'ireto/ny iray amin'ireto porofo manaraka ireto ny valin-teninao:

Drafitrasa sy teti-bola momba ny Miralenta mifanaraka amin'ireo Tanjon'ny SADC aorian'ny taona 2015 sy ny Tanjon'ny
Fampandrosoana Maharitra.
Teti-bola.
Porofo hafa, ohatra tatitra, fandraisana an-tsoratra ny fivoriana samihafa

Marihina fa tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny 10 ianao.
 

Fanomezana_zo_ny_vehivavy_(Fisoratam-panambadiana_faobe)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_14052019.jpg
Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
teti-bola_2017-2018__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
Tetibola_2019_ahitana_ny_Approche_Genre__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_11112018.jpg
Vola_natokana_ho_anny_Approche_Genre_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_11112018.jpg
CSB_II_Andoharanomaitso_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
Teti-bola_Miralenta,_Fiche_de_Présence,_Drafitrasa_Miralenta_notapahanny_Mpanolotsainny_Kaominina__-
_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
Mpanolotsainny_Kaominina_Manapaka_ny_fanaraha-maso_sy_tombana_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_10102018.jpg
Fiofanana,_Fanentanana_momba_ny_VBG_anireo_lehilahy_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
Fahefana_ara-bola_ho_anny_vehivavy_ho_anny_vehivavy_ambanivohitra_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_15042019.JPG

3. Ny politika momba ny miralenta sy ny drafitr'asa dia manana tomponandraikitra ambony ao amin'ny kaominina.

Eny

4. Raha eny, iza io mpandresy io ary inona no asa nataony?

- Rtoa RAZANADRAKOTO Noëline no Tomponandraikitra voalohany momba izany ato amin'ny Kaominina Andoharanomaitso .
- Olona efa manana traikefa amin'ny fandresen-dahatra na ato anivon'ny Kaominina izay na any ivelany. 
- Mpanolontsain'ny OPCI koa izy noho izany fahaizany mandresy lahatra izany momba ny fampidirana ny "Miralenta" izany. 
- Voafidy ho filohan'ny fikambanan'ireo Mpanolotsaina rehetra ato amin'ny Distrika Isandra koa izy (87 mianadahy). 
- Manana fandaharana manokana ao amin'ny Radio Mampita momba ny Miralenta izy amin'ny fandaharana mitondra ny lohateny
hoe : "AIA ISIKA AMPELA" izay mandeha ny Alatsinainy amin'ny 6ora 15mn maraina sy ny Talata amin'ny 1ora tolakandro.

5. Naseho ao amin'ny tranonkalan'ny Gender Links ve ilay mpandresy fa mpitarika fiovàna?

Eny

6. Raha eny, manomeza rohy amin'ny tranonkala

http://www.genderlinks.org.za/

Ny kaominina dia maneho tsara ny politika sy drafitrsa Miralenta, ny maha-Ivon-toerana mendrika, ary mandray anjara mavitrika
ihany koa amin'ny fanentanana

7. Ampidiro eto ny sary manaporofo fa hita taratra ao amin'ny biraon'ny Kaominina ny maha-Ivon-toerana mendrika azy

Eny

8. Asio sary porofo manambara fa hita taratra ao amin'ny biraon'ny Kaominina ny maha-Ivon-toerana mendrika azy

Fanomezana_zo_ny_vehivavy_(Fisoratam-panambadiana_faobe)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_14052019.jpg

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-08b649ea0abb04af616e8ad7ddc8e99d_Fanomezana_zo_ny_vehivavy_%28Fisoratam-panambadiana_faobe%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14052019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-351be20d3f21d6fdc69aa087f0ad2db4_Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-9684366d8c32fd8cc2d6ae67f7e11791_teti-bola_2017-2018__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-ea168659b8456e08aaaffd7c3889476d_Tetibola_2019_ahitana_ny_Approche_Genre__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_11112018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/30-05a93dabf5fe629ead45d5134b5777b8_Vola_natokana_ho_anny_Approche_Genre_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_11112018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-33bbb8ac7d457cf108b5e40dcb3d4bac_CSB_II_Andoharanomaitso_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-70609482a5693557021553e1fa3dc317_Teti-bola_Miralenta%2C_Fiche_de_Pr%C3%A9sence%2C_Drafitrasa_Miralenta_notapahanny_Mpanolotsainny_Kaominina__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-e9086dc6a5c43eace5221860b442c183_Mpanolotsainny_Kaominina_Manapaka_ny_fanaraha-maso_sy_tombana_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-912fb20cb8c888c3be2e3e4b483464aa_Fiofanana%2C_Fanentanana_momba_ny_VBG_anireo_lehilahy_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-846fa5ae1ee1daab9382af9f2877c65e_Fahefana_ara-bola_ho_anny_vehivavy_ho_anny_vehivavy_ambanivohitra_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/30-1d19ddd6c53098f52df859b119797d81_Fanomezana_zo_ny_vehivavy_%28Fisoratam-panambadiana_faobe%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14052019.jpg


9. Ampidiro eto ny Sary sy ny momba io sary io

Iza? Anarana sy fanampin'anaran'ny olona tsirairay raha toa ka latsaky ny dimy ny olona hita anaty sary; fanazavana momba
ny sary raha mihoatra ny dimy ny olona hita ao : 2ème Adjoint au Maire RAZANAMANDROSO Edwige, vehivavy mpitondra ao
amin'ny Kaominina, manatanteraka Fisoratam-panambadiana faobe
Inona ny asa natao teo : Fisoratam-panambadiana
Inona ny antony nanaovana ny asa : Maro ny vehivavy mbola tsy vita fisoratam-panambadiana ka mba hananany ny zony ao
an-tokantrano
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Biraon'ny Kaominina Andoharanomaitso
Oviana no nanaovana ny asa : 14-05-2019
Iza no naka ny sary : RAZANADRAKOTO Noëline, Filohan'ny Filan-kevitra Kaominaly (Mbola vehivavy ihany koa no mitondra)

10. Nanasonia fifanarahana momba ny fanentanana ve ny Kaominina

Eny

11. Ny Kaominina dia manana tranonkala mifandray amin'ny tranokalan'ny GL

Eny

12. Manomeza rohy mampifandray ny kaominina amin'ny tranonkalan'ny GL

communeruraleandoharanomaitso

13. Ny Kaominina dia maneho ny asa Miralenta amin'ny alalan'ny fampahafantarana, fanabeazana sy ny haino aman-jery?

Eny

14. Manomeza ohatra maneho ny asa Miralenta nataon'ny Kaominina amin'ny alalan'ny fampahalalàm-baovao, fanabeazana sy
ny haino aman-jery?

- Fandaharana "AIA ISIKA AMPELA" ao amin'ny Radio Mampita (Radion'ny Tantsaha)

15. Manana porofo ve Ny Kaominina izay maneho ny asa Miralenta amin'ny alalan'ny fampahafantarana, fanabeazana na ny
haino aman-jery?

Eny

16. Manomeza porofo maneho ny asa Miralenta nataon'ny Kaominina amin'ny alalan'ny fampahalalàm-baovao, fanabeazana sy
ny haino aman-jery?

Fampahafantarana_sy_fanentanana_aminny_alalanny_Radio_Mampita_-Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
29112018.jpg

17. Ny maha-ivon-toerana Mendrika ny Kaominina dia voatonona matetika ao amin'ny lahatenin'ny Ben'ny tanàna?

Eny

18. Manomeza ohatra fa voatonona matetika ao amin'ny lahatenin'ny Ben'ny tanàna ny maha-ivon-toerana Mendrika ny
Kaominina.

1. Voatonona matetika ny momba ny :
- Zon'ny vehivavy mpiasa (congé de matérnité, congé de patérnité)
- Ny vehivavy sy ny fananan-tany 
- Ny vehivavy misitraka rano fisotro madio
- Fampidirana an-tsekoly ny ankizivavikely 
- Ny mpiasa mitovy mari-pahaizana dia mitovy karama na lahy na vavy
- Ny vehivavy dia afaka miditra amin'ny Sehatra rehetra ara-pitantanana.

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-406f03a3fac74a5544dbdf76c04208c3_Fampahafantarana_sy_fanentanana_aminny_alalanny_Radio_Mampita_-Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-29112018.jpg


19. Misy porofo ve fa voatonona matetika ao amin'ny lahatenin'ny Ben'ny tanàna ny maha-ivon-toerana Mendrika ny Kaominina?

Eny

20. Manomeza porofo fa voatonona matetika ao amin'ny lahatenin'ny Ben'ny tanàna ny maha-ivon-toerana Mendrika ny
Kaominina?

Fanentanana_faobe_momba_ny_zonny_lahy_sy_ny_vavy,_VBG,_16_days_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_08032019.jpg

21. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny politika, drafitrasa ary teti-bola momba ny Miralenta

10

II. FITANTANANA

1. Tahan'ny fandraisana anjaran'ny vheivavy: mitovy ny isan'ny lehilahy sy vehivavy ao amin'ny Filan-kevi-bahoaka

Isan'ny lehilahy mpanolo-tsaina : 5
Isan'ny vehivavy mpanolo-tsaina : 2
Total : 7

Percentage of women councillors: 

Sehatry ny fanapahan-kevitra: ny vehivavy, ny lehilahy, ny olona manana fahasembanana ary ny
tanora dia samy tafiditra eo amin'ny fitantanana ny kaominina.

2. Vehivavy sa lehilahy ny Ben'ny tanàna?

Lehilahy

3. Vehivavy sa lehilahy ny Lefitry ny Ben'ny tanàna?

Vehivavy

4. Misy "service" firy eo anivon'ny kaominina?

8

5. Isan'ny "service" tantananà vehivavy

3

6. Isan'ny "service" tantananà olona manana fahasembanana

1

7. Misy Fikambanan'ny tanora ve eo anivon'ny kaominina?

Eny

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-403852c055e15ce29b007d859d8f05e8_Fanentanana_faobe_momba_ny_zonny_lahy_sy_ny_vavy%2C_VBG%2C_16_days_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_08032019.jpg


8. Mifandanja ve ny isan'ny vehivavy sy lehilahy ao anatin'ny fikambanana?

Betsaka kokoa vehivavy

9. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Vehivavy

10. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Lehilahy

11. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Fandraisana anjara amin'ny famoriam-bahoaka

12. Manomeza ohatra iray farahakeliny amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana ary ny
tanora eo amin'ny asan'ny kaominina

1. Fanentanana 23 fokontany
2. Misolo ny asan'y ben'ny tanana rehefa tsy eo io
3. Mikirakira ny fitantanana ny ara-bola eo an'ivon'ny kaominina sy any ivelany
4. Manapaka ny ny asa tanterahana eo anivon'ny kaominina

13. Manomeza porofo amin'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana ary ny tanora amin'ny
fanapahan-kevitra raisina eo anivon'ny kaominina, ohatra tatitra tamin'ny fivoriam-pokonolona.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo ampidirinao. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_(Fanentanana_faobe_ny_vahoaka)__Razanadrakoto_Noëline_-
_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
Fampiofanana_ny_lehilahy_VBG__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
Fanentanana_faobe_momba_ny_zonny_lahy_sy_ny_vavy,_VBG,_16_days_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_08032019.jpg
Fampiofanana_ny_lehilahy_(VBG)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_14032019.jpg
Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg

Fandraisana anjaran'ny vahoaka: samy mandray anjara amin'ny fivoriam-pokonolona avokoa na ny lahy na ny vavy, na olona
manana fahasembanana na ny tanora.

14. Amin'ny ankapobeny, firy isan-jaton'ny mpivory no vehivavy?

76%-100%

15. Manomeza ohatra amin'ny karazana fivoriana natao sy ny fahatongavan'ny sokajin'olona tsirairay (lahy, vavy, tanora, olona
manana fahasembanana, tanora)

1. Fivoriana fananan-tany
2. Rano fisotro madio
3. 8 Mars sy 16 Days
4. Fandriampahalemana

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-e22adb9d14382c8a53f144f5fa99d8a9_Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_%28Fanentanana_faobe_ny_vahoaka%29__Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-8cca81d6b6159b5507608d709172c2b6_Fampiofanana_ny_lehilahy_VBG__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/147-df37f24b701fde79daf25634ce31d27f_Fanentanana_faobe_momba_ny_zonny_lahy_sy_ny_vavy%2C_VBG%2C_16_days_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_08032019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-d7293e8e6ae5ae21c05f0ecb96c19eb0_Fampiofanana_ny_lehilahy_%28VBG%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14032019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-f86906f4215557055cc9848b7c675c0b_Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg


16. Manomeza porofo amin'ny fandraisana anjaran'ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny kaominina ary ny tahan'ny
fandraisana anjaran'ny vehivavy sy lehilahy, ohatra fanamarinam-pahatongavana.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo ampidirinao. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Fampiofanana_ny_lehilahy_VBG__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
Fanentanana_faobe_ny_vahoaka_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_(Fanentanana_faobe_ny_vahoaka)__Razanadrakoto_Noëline_-
_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
Fanomezana_zo_ny_vehivavy_(Fisoratam-panambadiana_faobe)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_14052019.jpg

17. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny fitantanana sy ny teti-bola natokana ho amin'izany

10

III.      TOERAM-PIASANA SY FIAHIANA NY MPIASA

Fandraisana mpiasa
Samy mahazo asa eo anivon'ny kaominina avokoa na ny lahy, na ny vavy, na ny olona manana fahasembanana na ny tanora ary
tsy misy ny fanavakavahana na eo amin'ny lafiny karama, karazan'asa na fahaizana izany. Misy ny politika mazava hanatrarana
ny tanjona 50% amin'ny taona 2030.

1. Isan'ny mpiasa eo amin'ny kaominina

Isan'ny lehilahy miasa ao amin'ny kaominina : 23
Isan'ny vehivavy miasa ao amin'ny kaominina : 6
Total : 29

Isan'ny vehivavy miasa ao amin'ny kaominina:

2. Totalin'ny karaman'ny lehilahy sy vehivavy isam-bolana.
*Iangaviana ianao hametraka ny teti-bola amin'ny vola Ariary sy Dolara. Mba hamadihana ny Ariary ho Dolara dia araho ity rohy
ity: https://www.oanda.com/currency/converter/. Aza asina elanelana ny tarehimarika na faingo (,) na teboka (.). Oh. 5000. Raha
toa ka 0 ny valiny dia soraty hoe "0".

Totalin'ny karaman'ny lehilahy isam-bolana : 12700
Totalin'ny karaman'ny vehivavy isam-bolana : 265
Total : 12965

Isanjaton'ny karaman'ny vehivavy isam-bolana:

Isanjaton'ny karaman'ny lehilahy isam-bolana:

3. Isan'ny tanora miasa eo anivon'ny kaominina

0

Isanjaton'ny tanora miasa eo anivon'ny kaominina:

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-5d9df716663e733bc90e2248625e5f13_Fampiofanana_ny_lehilahy_VBG__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/117-92561719f6a1fafe3242f201106b9a25_Fanentanana_faobe_ny_vahoaka_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-91fb61d9d1928b7e6c256b3ead044e09_Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/147-d89511cb5e21ac43c56c39fe94ffa91e_Fandraisana_anjara_ny_vahoaka_eo_anivonny_Kaominina_16_days_%28Fanentanana_faobe_ny_vahoaka%29__Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-ad0d514ef5ea2affb14950e89cdaa559_Fanomezana_zo_ny_vehivavy_%28Fisoratam-panambadiana_faobe%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14052019.jpg
https://www.oanda.com/currency/converter/


4. Isan'ny olona manana fahasembanana miasa ao amin'ny kaominina

1

Isanjaton'ny olona manana fahasembanana miasa ao amin'ny kaominina:

5. Vehivavy sy lehilahy mitantana ny kaominina

Isan'ny lehilahy eo amin'ny fitantanana (kômity mpanatanteraka) : 5
Isan'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana (kômity mpanatanteraka) : 2
Total : 7

Isanjaton'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana:

6. Misy vehivavy miandraikitra toerana heverina fa natokana ho an'ny lehilahy ve eo amin'ny kaominina? Ohatra ao amin'ny
fitantanana ara-bola, injeniera na asa hafa.

1. 2eme adjoint au Maire : RAZAFIMANDROSO Edwise
2. Presidente du conseil: RAZANADRAKOTO Noeline

7. Ezaka natao (Teny miisa 300)

1. Tetezana sy toha-drano fokontany Andovoko sy Andriamisioka
2. Fiompiana ankoho gasy, akoho manatody lava, Kisoa ( Prosperer, Formaprod, Aropa)
3. Fiompiona sy fanatavizana trondro
4. Fampianarana sy fitadiavana lalam-barotra momba fihariana rary, zaitra
5. Fampianarana sy fambolena voly avotra
6. Fiompiana tantely
7. Fiaraha-miasa amin'ny fikambanana ara-socialy avotra
8. Fiaraha miasa amin'ny mpitandro filaminana 
9. Constat amin'ny loza mitranga oh vono olona
10. Fandraisana andraikitra amin'ny fandevenana ireo dahalo maty tsy nalain'ny havany. 
11. Fanatanjahan-tena ho an'ireo vehivavy veterante

Toeram-piasana sy fitsinjovana ny mpiasa                                 

Misy ny fitsinjovana manokana ny fianakavian'ny mpiasa, indrindra fa ireo manana fahasembanana; misy ny politika momba ny
"harcèlement sexuel" ary hamafisana hatrany izany

8. Misy ve ny "congé de maternité"?

Eny

9. Firy volana?

3

10. Mandray karama ve ny olona mahazo izany?

Mandray karama

11. Misy ve ny "congé de paternité"?

Eny



12. Firy volana?

<1

13. Malalaka ve ny ora fiasana?

Eny

14. Raha eny, hazavao.

8h - 11h 30 ny ora fiasana ny maraina
14h- 16h 30 ny tola-kandro

15. Misy ve ny "congé" natokana hamonjen'ny mpiasa raharaha momba ny fianakaviany?

Eny

16. Raha eny, hazavao.

Rehafa misy fahoriana na hafaliana na koa andraikitra maika eo anivon'ny fianakaviana dia afaka maka congé ireo mpiasa

17. Manana politika momba ny "harcèlement sexuel" ve ny kaominina?

Eny

18. Manao ahoana ny famahana ireo tranga momba ny "harcèlement sexuel"? Manomeza ohatra.

1. Fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana 
2. Tafiditra ao anatin'ny Drafitrasa Kaominaly ( Plan d'action annuel izay notapahin'ny filan-kevitry kaominaly

19. Misy fikarakarana manokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ve?

Eny

20. Raha eny, hazavao.

1.Ny fanomezana asa ho an'ny sembana ao amin'ny Kaominina (Secrétaire-Trésorier) dia efa modely lehibe ho fitsinjovana ny
sembana.
2.Nomena tranon-tsena hivelomany koa ny sembana (zaitra, varotra)
3.Omena fanampiana ara-tsakafo izy ireo rehefa fety ny andro (vary, hena, fitaovana fampiasa andavanandro toy siny, koveta,
vilia ary fitafiana)
4. Raisin'ny Kaominina ho andraikitra ny fitsaboana azy ireo (CSBII)
5. Ny tranon'ny Beatintra dia azo andraisana ny sembana ihany koa rehefa andro fety
6. Anisan'ny mpikambana ao amin'ny Komity Miralenta koa ny sembana eny ifotony (Fokontany)
7. Fampiofanana sy fampitaovana (sembana)

21. Porofo momba ny fiahiana manokana ny mpiasa, ohatra politika momba ny mpiasa na momba ny "harcèlement sexuel" na
porofo hafa.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay. Afaka mampiditra hatramin'ny porofo 5 ianao.

Tanora_sembana_nomena_tranon-tsena_hivelomany_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_20052019.jpg
Vehivavy_sembana_maka_fanafody_maimaimpoana_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
Famatsiana_ara-pitaovana_sy_tany_hamokarana_(sembana)_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_11102018.JPG
Trano_fandraisana_ny_sembana_rehefa_fety_sy_fikarakarana_ny_beantitra_(havia)_sy_tranom-
behivavy_voanny_herisetra_(havanana)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
Fampiofanana_sy_fampitaovana_(Sembana)_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-04022019.JPG

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-61405181322921c85f9ee8ed8cbba1a5_Tanora_sembana_nomena_tranon-tsena_hivelomany_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_20052019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-12cc500fad39dd6f1b06b90b56555b9a_Vehivavy_sembana_maka_fanafody_maimaimpoana_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-33ae4b9777c519bb78dc95bcba0b4815_Famatsiana_ara-pitaovana_sy_tany_hamokarana_%28sembana%29_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_11102018.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-6bb4b3c0fcd79582f774e4050f680b62_Trano_fandraisana_ny_sembana_rehefa_fety_sy_fikarakarana_ny_beantitra_%28havia%29_sy_tranom-behivavy_voanny_herisetra_%28havanana%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-fdf4db408a5b4b28e80f02b0e504c4af_Fampiofanana_sy_fampitaovana_%28Sembana%29_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-04022019.JPG


22. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny fiahiana ny mpiasa sy ny toeram-piasana mampihatra ny
Miralenta

10

IV.FAMPANDROSOANA ARA-TOE-KARENA 
Manana paikady manokana momba ny fampandrosoana ara-toe-karena ifotony ny kaominina. Mahazo tombontsoa amin'izany
ny lahy, ny vavy, ny olona manana fahasembanana, ny tanora. Tafiditra ao anatin'izany paikady izany ny fanamorana ny
fahazoana tombontsoa itovizana amin'ny raharam-barotra eo amin'ny kaominina

1. Ny Kaominina dia manana drafitra fampandrosoana ara-toekarena eo an-toerana na tetik'asa izay mikendry ny vehivavy, ny
manana fahasembanana, ary ny tanora mpandraharaha amin'ny maha-mpandray tombontsoa azy.

Eny

Asa fandraharahana

2. Mampandroso ny asa fandraharahana eo an-toerana ve ny Kaominina?

Eny

3. Tsena sy % n'ny toerana nomena ny vehivavy, ny lehilahy, ny olona manana fahasembanana, ny tanora ary ny fanomezana
tombontsoa mitovy azy ireo. Hazavao.

20% ho an'ireo manana fahasembanana
10% ho an'ireo talora
50% Vehivavy
20% Lehilahy

4. Manana programa famatsiam-bola amin'ny asa fandraharahana ve ny Kaominina?

Eny

5. Fisian'ny laminasa momba ny asa fandraharahana napetraky ny kaominina ka hahazoan'ny vehivavy, ny lehilahy, ny olona
manana fahasembanana ary ny tanora tombontsoa

1.Fiaraha-miasa tamin'ny ASF suisse ( Fambolena ovy sy fitadiavana lalam-barotra).
2. Fiaraha-miasa amin'ny Formaprod amin'ny fiompiana kisoa
3. FIVOY ( Rano fisotro madio ) , Action solidaire de France 
4.ACDM , fanamboarana kopia faobe ( Fanjakana ).
5. Forazaza faobe , ( Commune , santé ).
6. AROPA ( Akoho gasy sy akoho manatody lava, fambolena tsaramaso sns). 
7. Fampiofanana ireo Renin-jaza , chef fokontany lavitra andriana ( ,ACDM) amin'ny fikarakarana antotan-taratasy hanaovana
kopia).
8. APDRA ( Fiompiona trondro).
9. ECHOS- COMMUNICATION iharana amin'ny belgique.

6. Manana fifampiraharahana amina masoivoho hafa mpamatsy vola momba ny asa fandraharahana ve ny Kaominina, indrindra
momba ny vehivavy, ny sembana sy ny tanora?

Yes



7. Isan'ny fifanarahana nataon'ny kaominina miraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka avy any ivelany mba hamatsiana vola
ireo mpandraharaha eo an-toerana, indrindra fa ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana ary ny tanora. Politika sy porofo
momba ny fampandrosoana ara-toe-karena. Hazavao.

SECAM
Vola Mahasoa
ADEFI ACEPT
ECHOS- COMMUNICATION 
ACDM
FIVOY
Formaprod
ASF suisse
Ministere

8. Porofo manamarina ny fahazoan'ny vehivavy, ny olona manana fahasembanana ary ny tanora tombontsoa amin'ny
fampandrosoana ara-toe-karena. Hazavao.

1. Ny vehivavy sy ny sembana no mahazo tombony lehibe indridra tamin'ireo tsena ( Fampiasana ny trano tsena sy ny
manodidina ny tranony fivarotany).

Famoronana asa
Mahazo tombontsoa mitovy avokoa amin'ny famoronana asa avy amin'ny kaominina na ny vehivavy na ny lehilahy na ny olona
manana fahasembanana na ny tanora.

9. Mampanao asa amina-mpandraharaha na olona hafa ivelan'ny mpiasany ve ny kaominina?

Eny

10. Raha eny, moa ve manana tahirin-kevitra momba ireo asa ireo ny kaominina?

Eny

11. Raha eny, mitovy ve ny tombontsoa azon' ny vehivavy, ny lehilahy, ny olona manana fahasembanana sy ny tanora eo
amin'ny famoronan'asa avy amin'ny Kaominina?

Tsia

12. Salanisan'ireo lehilahy sy vehivavy nahazo asa avy amin'ny kaominina

Isan'ny lehilahy : 21
Isan'ny vehivavy : 4
Total : 25

Isan-jaton'ny vehivavy nahazo asa avy amin'ny Kaominina:

13. Isan'ny tanora nahazo asa

10

Isan-jaton'ny tanora nahazo asa avy amin'ny Kaominina:

14. Isan'ny olona manana fahasembanana

0



Isan-jaton'ny olona manana fahasembanana nahazo asa avy amin'ny Kaominina:

 Tolo-bidy (marché) eo amin'ny kaominina

15. Mametraka tanjona amin'ny fampiakarana ny sarany sy ny isan'ny vehivavy, ny olona manana fahasemabana sy tanora
mahazo ny tolo-bidy ny kaominina

Eny

16. Raha eny, hazavao.

Raha ohatra ka ny vidin'ny tolo-bidy aroson'ny lahy sy vavy dia ny an'ny vehivavy no raisina. Ary izany dia efa ao anatin'ny
drafitrasa kominaly izay notapahan'ny mpanolotsain'ny kaominina

17. Manana antontan'isa miavaka lahy sy vavy momba ireo olona mahazo ny tolo-bidy ny kaominina

Eny

18. Isan'ny tolo-bidy navoakan'ny kaominina ny taona 2018. Aza asina elanelana ny tarehimarika na faingo (,) na teboka (.). Oh.
5000. Raha toa ka 0 ny valiny dia soraty hoe "0".

3

Ohatrinona ny totalin'ny asa nanaovana tolo-bidy teo amin'ny kaominina taona 2018 ary ny vina
amin'ny taona 2019?

*Iangaviana ianao hametraka ny teti-bola amin'ny vola Ariary sy Dolara. Mba hamadihana ny
Ariary ho Dolara dia araho ity rohy ity: https://www.oanda.com/currency/converter/. Aza asina
elanelana ny tarehimarika na faingo (,) na teboka (.). Oh. 5000. Raha toa ka 0 ny valiny dia soraty
hoe "0".

19. Ohatrinona (Ariary) ny totalin'ny asa nanaovana tolo-bidy teo amin'ny kaominina ny taona 2018?

34924

20. Ohatrinona (Dolara) ny totalin'ny asa nanaovana tolo-bidy teo amin'ny kaominina ny taona 2018?

34924

21. Ohatrinona (Ariary) ny totalin'ny vina hanaovana tolo-bidy eo amin'ny kaominina ny taona 2018?

34924

22. Ohatrinona (Dolara) ny totalin'ny vina hanaovana tolo-bidy eo amin'ny kaominina ny taona 2018?

34924

23. Isan'ny tolo-bidy azonà vehivavy mpandraharaha ny taona2018. za asina elanelana ny tarehimarika na faingo (,) na teboka (.).
Oh. 5000. Raha toa ka 0 ny valiny dia soraty hoe "0".

2

https://www.oanda.com/currency/converter/


24. Saran'ny asa (Ariary) azonà vehivavy mpandraharaha ny taona 2018?

2

25. Saran'ny asa (Dolara) azonà vehivavy mpandraharaha ny taona 2018?

2

Percentage tender spend on women owned companies last year

26. Isan'ny tolo-bidy azonà tanora mpandraharaha ny taona2018. za asina elanelana ny tarehimarika na faingo (,) na teboka (.).
Oh. 5000. Raha toa ka 0 ny valiny dia soraty hoe "0".

0

27. Saran'ny asa (Ariary) azonà tanora mpandraharaha ny taona 2018?

0

28. Saran'ny asa (Dolara) azonà tanora mpandraharaha ny taona 2018?

0

Isanjaton'ny tolo-bidy azonà tanora mpandraharaha taona lasa

29. Isan'ny tolo-bidy azonà mpandraharaha manana fahasembana ny taona2018. za asina elanelana ny tarehimarika na faingo (,)
na teboka (.). Oh. 5000. Raha toa ka 0 ny valiny dia soraty hoe "0".

0

30. Saran'ny asa (Ariary) azonà mpandraharaha manana fahasembana ny taona 2018?

0

31. Saran'ny asa (Dolara) azonà mpandraharaha manana fahasembana ny taona 2018?

0

Isanjaton'ny tolo-bidy azonà mpandraharaha manana fahasembanana taona lasa

Fanohanana ny asa fikarakarana marary 

Manohana ny asa fikarakarana marary ny kaominina, ohatra fikarakarana manokana ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH sy
SIDA, ny be antitra, ny olona marary mafy, ny ankizy sahirana ary mampirisika ny fandraisana anjaran'ny lehilahy anjara
amin'izany

32. Manohana ny asa fitsaboana ve ny Kaominina? Ohatra, ireo izay mikarakara ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH sy Sida;
ny zokiolona; marary efa ho faty; fanabeazana sy fikarakarana zaza?

Eny



33. Fisian'ny tetikasa tohanan'ny kaominina na handraisan'ny kaominina anjara momba ny fikarakarana marary

1. Fanentanana sy fanantanterahana fanabeazana aizana maimaim-poana mba hisorohana vohoko aloha be loatra na tsy hirina
( Marie Stopps, PSI).
2. Fisafoana sy fanaovana vakisiny ary fitiliana IST/VIH-SIDA
3. Fanentanana sy fanatanterahana fiterahana amin'ny tobim-pahasalamana
Tanora :
1. Fanentanana sy fitaizana ny tanora hiala amin'ny fidorohana zava-mahadomelina
2. Fanentenana sy fanatontosana fizaham-pahasalamana mialoha ny fanambadiana, fanadinana.
3. Fanentanana sy fanatanterahana fitiliana maimaim-poana IST/VIH-SIDA, homamiadan'ny nono sy vozon'ny tranon-jaza ( La
vie ta Per te)
4. Fidinana eny ifotony ( eny anivon'ny fokontany momba ny fanatontosana ny fampianarana momba ny fahasalamana ara-
pananahana sy ny fahasalamana ara-pananahan'ny zatovo. 
5. Fanatanterahana fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana momba ny herisetra sy fanolanana ankizy tsy ampy
taona. 
Zaza
1. Fampiasana aro-foitra maimaim-poana ho an'ny zaza vao teraka hiarovana amin'ny tetanosy ( PARN) 
2. Fanentanana sy fanaovana vakisiny maimaim-poana hatramin'ny ny zaza vao teraka (UNICEF, OMS, GAVI)
3. Fandraisana an-tanana maimaim-poana ny zaza izay voan'ireo aretina izay iadiana amin'ny alalan'ny vakisiny
4. Fanantanterahana indroa isan-taona fizarana faobe ody kakana sy vitamine A ho an'ireo zaza latsakin'ny dimy taona. ( OMS,
UNICEF)
5. Fitiliana sy fitsaboana maimaim-poana ny zaza voan'ny tazo moka
6. `Fanatanterahana fanaovana vakisiny faobe fanefitrin'ny kitrotro ( UNICEF , OMS).
7. Fandefasana maimaim-poana ireo zaza sembana : Sima eny amin'ny hopitaly lehibe andrenivohitra hiatrika fandidiana
maimaim-poana
8. Fanentanana ary fandefasana ny zaza manana fahasembanana na fahatarana hiana-hianatra amin'ny be sy ny maro fa tsy
hanilika azy ireo. ( ONG Miara-mianatra).
9. Fitiliana sy fandraisana antanana maimaimpoana ireo zaza latsakin'ny dimy taona momba tsy fanjarian-tsakafo ( Fandanjana,
fandrefesana halavana sy refi-tsandry). Mizara fanampin-tsakafo (plympynut) maimaim-poana ho an'ireo zaza tsy ampy lanja (
ADESE, AC).
10. Fanarahana maso akaiky ny fitombon'ny zaza.
Be antitra : 
1. Fandraisana antanana maimaim-poana ireo tsy manan-kialofana, tra-boina ( Etat, Minsan).
2. Fanamorana ny fandraisana anjara amin'ny vidim-panafody amin'ny alalan'ny MUTUEL DE SANTE ( CoGes).
3. Fizarana sakafo sy fitafiana ho an'ireo be antintra, ny marefo isakin'ny fety ( 26 Juin, krismasy ary taom-baovao)

34. Manome karama ve ny Kaominina, fampiofanana na fanohanana ireo mpikarakara marary ao anatin'ireo tetikasa ireo?

Eny

35. Karama/fampiofanana/fanohanana nomena ireo mpirakarakara marary ao anatin'ireo tetikasa ireo. Hazavao.

320
Efa tafiditra ao amin'ny Drafitrasa Miralenta ny momba ny fikarakarana marary : 
- Fanentanana 
- Fampiofanana
- Atrik'asa (Fiarahamiasa amin'ny CSBII) 
Omen-danja amin'izany ireo sokajin'olona rehetra 
- Ny vehivavy bevohoka koa dia omena fampiofanana 
Mahazo fanentanana sy fiofanana mitovy ny sokajin'olona rehetra indrindra fa ny aretina ara-pananahana (VIH/SIDA.... sns),
mba hahalalana ny tokony hatao sy ny hiatrehana izany (Prevention)
- Ny Kaominina dia miara-miasa amin'ny CSB II ka mametraka Mpanentana ara-pahasalamana / FKT. 
Ireo Mpanentana ireo dia hita manerana ny 23 Fokontany (Agent Communautaire, ACN).

36. Isan'ny olona voakasika amin'ny fikarakarana marary notohanan'ny kaominina

Isan'ny lehilahy voakasika amin'ny fikarakarana marary notohanan'ny kaominina : 4
Isan'ny vehivavy voakasika amin'ny fikarakarana marary notohanan'ny kaominina : 0
Total : 4



Isanjaton'ny lehilahy voakasika amin'ny fikarakarana marary:

37. Ohatra amin'ny fomba natatentarahana izany asa izany

1. Nampidirina tobimpahasalana teto Andoharanomaitso ary nakarina tany Fianarantsoa
2. Niantohan'ny Kaominina ny lany rehetra ara-bola mandra-pahatongan'ny fianakavian'ny marary
3. Niantohana ihany koa ny fanafody ilaina maika mandra-pahatongan'ny fianakavian'ny marary
4. Omena trano hivantanany ao amin'ny "tranom-behivavy" ireo marary avy lavitra
5. Zaraina fanafody maimaim-poana "fa aloan'ny Kaominina" ny fitsaboana ho an'ireo marefo ara-pivelomana na ireo avy
lavitra tsy niomana amin'izany
6.Fanentanana sy fiofanana faobe mba hamonjy Tobimpahasalamana mba hampihenana 100% ny tahan'ny Reny maty am-
piterahana.

38. Manomeza porofo amin'izay voalaza etsy ambony, ohatra politikan'ny kaominina momba ny fampandrosoana ara-toe-
karena, politika momba ny fanomezana tolo-bidy, ny asa fikarakarana marary.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Fanampianny_Kaominina_zaza_marary_mafy_tampoka_teny_antsena__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_12032019.jpg
Fanomezana_fanafody_maimaimpoana.jpg
Trano_fandraisana_vehivavy_voanny_herisetra_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
Raim-pianakaviana_mitondra_ny_vadiny_mamonjy_Tobimpahasalamana-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_15042019.jpg
Fahefana_ara-bola_ho_anny_vehivavy_ambanivohitra_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG

39. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny fampandrosoana ara-toe-karena ifotony mitsinjo ny filàn'ny
vehivavy, ny lehilahy, ny tanora ary ny olona manana fahasembana.
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VI. FOTO-DRAFITRASA SY FAMPANDROSOANA ARA-TSOSIALY

Fananan-tany sy trano fonenana

1. Moa ve tompon'andraikitra amin'ny fanomezana tany ny Kaominina?

Eny

2. Manana statistika miavaka lahy sy vavy momba ny fananan-tany sy trano fonenana ve ny kaominina?

Eny

3. Isan'ny olona nomen'ny kaominina kara-tany (2018)

Isan'ny lehilahy nomen'ny kaominina kara-tany (2018) : 10
Isan'ny vehivavy nomen'ny kaominina kara-tany (2018) : 10
Total : 20

Isanjaton'ny vehivavy nomen'ny kaominina kara-tany:

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-3e7b0e8b397cc7bad8800ca6326ad9b3_Fanampianny_Kaominina_zaza_marary_mafy_tampoka_teny_antsena__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_12032019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-75558d33d0eeb3bc35a8a0838261eb30_Fanomezana_fanafody_maimaimpoana.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/23-73902d97b843fd380d991e93e0d72673_Trano_fandraisana_vehivavy_voanny_herisetra_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-3f549e2847ed155a35961c3c61dd66fc_Raim-pianakaviana_mitondra_ny_vadiny_mamonjy_Tobimpahasalamana-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/117-c2c34527b3f00087cd63f32b1e251af0_Fahefana_ara-bola_ho_anny_vehivavy_ambanivohitra_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG


4. Moa ve miandraikitra ny resaka trano fonenana ny Kaominina?

Eny

5. Moa ve manana antontan-kevitra momba ny trano fonenana ny Kaominina?

Eny

6. Isan'ny olona nomen'ny kaominina trano (2018)

Isan'ny lehilahy nomen'ny kaominina trano (2018) : 10
Isan'ny vehivavy nomen'ny kaominina trano (2018) : 10
Total : 20

Isanjaton'ny vehivavy nomen'ny kaominina trano:

Rano fisotro madio sy fahadiovana
Mandray anjara amin'ny fikojakojana, ny fitantanana ny foto-drafitrasa momba ny rano sy ny fahadiovana ny vehivavy, ny
lehilahy, ny tanora ary ny olona manana fahasembanana.

7. Ny Kaominina ve miandraikitra lalana sy foto-drafitrasa mahakasika ny fitaterana?

Eny

8. Raha eny, ahoana no amantarana ny zavatra ilain'ny vehivavy, ny lahy sy ireo tanora lahy sy vavy amin'ny fametrahana ireo
fotodrafitrasa?

Fikarakana lalana mampitohy ny Soahindrana - Andoharanomaitso

9. Moa ve tompon'andraikitra amin'ny asa fitaterana ny Kaominina?

Tsia

Rano fisotro madio sy fahadiovana
Mandray anjara amin'ny fikojakojana, ny fitantanana ny foto-drafitrasa momba ny rano sy ny fahadiovana ny vehivavy, ny
lehilahy, ny tanora ary ny olona manana fahasembanana.

10. Ny vehivavy, ny lehilahy, ny sembana, ary ny tanora dia tafiditra amin'ny fandaharanasa, fitantanana sy fitandroana ny rano
sy ny fidiovana?

Eny

11. Isan'ny kômity momba ny foto-drafitrasa mahakasika ny rano sy ny fidiovana

22

12. Isan'ny olona mikambana ao anatin'ny fitantanana ny kômity rano/fidiovana

Isan'ny lehilahy ao anatin'ny kômity rano/fidiovana : 3
Isan'ny vehivavy ao anatin'ny kômity rano/fidiovana : 17
Total : 20



Isanjaton'ny vehivavy ao anatin'ny kômity rano/fidiovana:

13. Isan'ny kômity rano/fidiovana tantanana vehivavy

17

Isanjaton'ny kômity rano/fidiovana tantanana vehivavy:

Fampandrosoana ara-tsosialy

14. Karazana tetikasa ara-tsosialy mifanaraka amin'ny filàn'ny sokajin'olona rehetra nataon'ny kaominina

 
Teti-kasa ara-tsosialy ataon’ny

kaominina
Mamaly ny filàn'ny vehivavy, ny lehilahy, ny tanora ary ny olona manana fahasembanana ve

izany fanohanana izany

1 Rano fisotro madio ENY (Sokajin'olona rehetra)

2 Fako ENY (Sokajin'olona rehetra)

3 Tranom-boky (CLEF) ENY (Sokajin'olona rehetra)

4 Tranom-behivavy ENY (Vehivavy)

5 Tranon'ny Beantitra ENY (Lehilahy, vehivavy)

15. Manomeza ohatra amin'izay voalaza etsy ambony. Ohatra hetsika natao, politika momba ny fananan-tany/rano fisotro madio
sy fidiovana/fampandrosoana ara-tsosialy
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay avy. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny 5 ianao.

Borne_Fontaine_Rano_Fisotro_madio_tantaninny_vehivavy_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
Rano_fisotro_madio_tantananny_vehivavy_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
Trano_fitahirizan-drano_(reservoir)_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
Tranom-boky_(CLEF)_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15052019.JPG
Trano_fikarakarana_ny_beantitra_(havia)_sy_tranom-behivavy_voanny_herisetra_(havanana)_-_Razanadrakoto_Noëline_-
_Andoharanomaitso-15042019.JPG

16. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny tetikasa momba ny foto-drafitrasa sy fampandrosoana ara-
tsosialy mamaly ny filàn'ny sokajin'olona

10

VII.    FAHASALAMANA ARA-PANANAHANA, VIH SY SIDA 
Manana politika, fandaharanasa ary paikady manokana hanatsarana ny fikarakarana ara-pahasalamana, indrindra fa ho an'ny
vehivavy sy ny tanora ny kaominina. Tafiditra ao anatin'izany ny fahazoana toro-hevitra momba ny fananahana.

1. Tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ve ny kaominina?

Eny

2. Raha eny, firy ny isan'ny tobim-pahasalamana na "Clinic mobile" hiandraiketan'ny kaominina?

1

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-c91736085686b8300a38faa68bb36e3b_Borne_Fontaine_Rano_Fisotro_madio_tantaninny_vehivavy_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/147-d914fb1e48ea22da967d6178bcbc35de_Rano_fisotro_madio_tantananny_vehivavy_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-6c49dba2ba41f631a240ace7a9faf75f_Trano_fitahirizan-drano_%28reservoir%29_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-a023ceda14df6879a3136e35087aa12d_Tranom-boky_%28CLEF%29_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_15052019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-679b26e47a318bc3ead0dea7a5b09a64_Trano_fikarakarana_ny_beantitra_%28havia%29_sy_tranom-behivavy_voanny_herisetra_%28havanana%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG


3. Raha eny, ahoana no fiheverana ny Miralenta amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana?

1

4. Moa ve ny Kaominina nanamafy momba ny zo sy fahasalamana ara-pananahana (SR), izay ampahany amin'ny drafitrasa
Miralenta, mba ho anisan'ny hetsika #VoiceandChoice?

Eny

5. Raha eny, oviana no nitranga izany ary inona no vokany?

1

6. Moa ve ny Kaominina mandray anjara amin'ny fanentanana fandrindrana fiainam-pianakaviana?

Eny

7. Inona avy ireo karazana hetsika nanentanana momba ny fandrindrana fiainam-pianakaviana notohanan'ny kaominina ary
nandraisan'ny sokajin'olona rehetra anjara (vehivavy, lehilahy, tanora, olona manana fahasembanana)

1. Fanentanana momba ny fandrindrana fiainam-pianakaviana
2. Fanoavana VAD ( Visite a domicile ) na vangivangy iarahan-dinika ( iarahana amin'ny AC sy ny mpitsabo).
3. Fivoriana isam-bolana mamakafaka momba ny fanabeazana aizana miaraka amin'ny AC ( Fitadiavana ireo mpanao
fanabeazana aizana tsy hita intsony). 
4. Fiaraha-miasa amin'ny PSI sy Marie Stopps momba ireo fanabeazana maharitra DIU, LST, 
5. Fanentanana ireo vehivavy terabao mba hanao fanabeazana aizana avy hatrany ( DIU implanon )

8. Moa ve misy toeram-pitsaboana mikarakara momba ny fahasalamana ara-pananahana ho an'ireo tanora, indrindra ny
zatovovavy, ary ny manana fahasembanana ve ao amin'ny Kaominina?

Eny

9. Raha eny, inona avy no efa natao mba hanamoràna ny fanantonan'izy ireo izany toeram-pitsaboana izany

1. Mavitrika sy afa-po ny tanora satria ampy ny fahampahafatarana , fitaizana ary fanentanana azy ireo momba ny
fahasalamana ara-pananahana sy fahalamana ara-pananahan'ny zatovo.

10. Moa ve nandray fepetra ny Kaominina mba hampienàna ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterahana?

Eny

11. Raha eny, inona avy ireo fepetra ireo? Ohatra hoe manao ahoana ny fahalaviran'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra?
Akaiky tobim-pahasalamana avokoa ve ny vehivavy rehetra raha hiteraka?

1. Mavitrika sy afa-po ny tanora satria ampy ny fahampahafatarana , fitaizana ary fanentanana azy ireo momba ny
fahasalamana ara-pananahana sy fahalamana ara-pananahan'ny zatovo.
2. Nasiana CSB I ny Fokontany Ambalaseva izay 16km miala ny renivohitry ny Kaominina
3. Miara-miasa amin'ny Tobimpahasalamana ireo renin-jaza isam-pokontany satria mahatratra 35km ny halaviran'ny Fokontany
sasany
4. Ireo Mpanentana ara-pahasalamana izay miely eran'ny 23 Fokontany koa dia manao ny fanentanana
5. Ny Komity Miralenta izay 10/Fokontany x 23 Fokontany = 230 dia manampy ny renin-jaza any an-toerana sy ireo Mpanentana
ara-pahasalamana
6. Misy tanora maro milatsaka an-tsitrapo manampy azy ireo koa

12. Misy sampana vonjy taitra ve eny an-toerana?

Eny



13. Raha misy fandraisana vonjy taitra eo amin'ny tobim-pahasalamana- Lazalazao ny momba izany

1. Misy fandraisana vonjy taitra ny eto anivon'ny kaominina iarahana amin'ny CSB II ( constat décès, fandraisana mpiteraka na
ireo vehivavy afa-jaza, fandraisana marary mafy tampoka na voaratra).

14. Moa ve ny Kaominina mankaery na manohana ny fanabeazana ara-pananahana any an-tsekoly?

Eny

15. Raha eny, inona no fanohanana na fanentanana ataon'ny kaominina eo amin'ny lafiny fanabeazana ara-pananahana any an-
tsekoly?

1. Misy fandraisana vonjy taitra ny eto anivon'ny kaominina iarahana amin'ny CSB II ( constat décès, fandraisana mpiteraka na
ireo vehivavy afa-jaza, fandraisana marary mafy tampoka na voaratra).

16. Moa ve ny Kaominina manao fanentanana mba hampihenàna ny fitondrana vohoka aloha loatra?

Eny

17. Misy fandraisana vonjy taitra ve eo amin'ny tobim-pahasalamana- Hazavao

1. Misy fandraisana vonjy taitra ny eto anivon'ny kaominina iarahana amin'ny CSB II ( constat décès, fandraisana mpiteraka na
ireo vehivavy afa-jaza, fandraisana marary mafy tampoka na voaratra).

18. Ny Kaominina ve manao fanentanana mba hampienàna ny fanalàn-jaza tsy voaara-maso

Eny

19. Raha eny, inona no ataon'ny Kaominina mba hampienàna ny fanalàn-jaza tsy voaara-maso

1. Misy fandraisana vonjy taitra ny eto anivon'ny kaominina iarahana amin'ny CSB II ( constat décès, fandraisana mpiteraka na
ireo vehivavy afa-jaza, fandraisana marary mafy tampoka na voaratra).

20.
Manana politika momba ny VIH sy SIDA ve ny kaominina?

Eny

21. Raha eny, moa ve mampitombo ny fifandanjàna eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy ny hafatra?

1. Mora kokoa ny mampita amin'ny vehivavy noho ny lehilahy. 
2. Tafiditra ao amin'ny Drafitra Miralenta Kaominaly ny momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny VIH/SIDA
NB : Mbola tsy misy olona mitondra tsimokaretina VIH/SIDA ny Kaominina Andoharanomaitso fa fiarovana no atao (Dépistage).

22. Inona ny asa ataon'ny kaominina mba hanenana/hisorohana ny fifindran'ny tsimokaretina amin'ny zaza ao am-bohoka?

1. Fanentanana , VAD
2. Fanaovana fitiliana ( dépistage )
3. Fitsaboana maimaim-poana ireo misy ny tsimoka aretina
4. Tsy fanilikiliana ireo voan'ny tsimokaretina raha misy (Mbola tsy misy hatramin'izao fa fitiliana sy fiarovana no atao)



23. Raha eny, misy fanentanana manokana ny vahoaka, indrindra fa ny lehilahy sy ny tovolahy hanao fitiliana an-tsitrapo ve eo
amin'ny kaominina? Manomeza ohatra.

1. Misy ny fanentanana manokana ny vahoaka amin'ny fitiliana an-tsitrapo ( Fanentanana any am-pianarana, fidianana eny
ifotony (23 Fokontany), ireo bevohoka sns...)
2. Fampiofanana iarahan'ny Kaominina sy ny CSB II, Mpanentana ara-pahasalamana, Komity Miralenta amin'ny alalan'ny boky
kely samihafa ho fitaovana fanentanana.

24. Raha eny, moa ve mahazo fikarakarana mitovy ny vehivavy, ny lehilahy, ny manana fahasembanana ary ny tanora?

1. Misy ny fanentanana manokana ny vahoaka amin'ny fitiliana an-tsitrapo ( Fanentanana any am-pianarana, fidianana eny
ifotony (23 Fokontany), ireo bevohoka sns...)
2. Fampiofanana iarahan'ny Kaominina sy ny CSB II, Mpanentana ara-pahasalamana, Komity Miralenta amin'ny alalan'ny boky
kely samihafa ho fitaovana fanentanana.

Isanjaton'ireo vehivavy nahazo fikarakarana teo amin'ireo ivon-toerana ireo ny taon-dasa:

25. Manana vokatra lehibe ve ianao ka tianao zaraina ho anisany amin'ny hetsika #VoiceandChoice?

Eny

Azafady zarao ity miaraka amin'ny ekipan'ny "SADC Gender Protocol Barometer" ary ambarao ny "Case study" anao amin'ny
alàlan'ity rohy ity: https://www.surveygizmo.com/s3/4922155/Alliance-SRHR-Case-Studies

26. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny tetikasa momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny
VIH/SIDA
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VIII.  ADY AMIN'NY HERISETRA SY FAMPAHEFANA NY VEHIVAVY

Fisorohana

Ampy ny jiro hanazavana ny kaominina ary eny amin'ny toerana be mpivezivezy

1. Misy jiro manazava ve ny lalana eo amin'ny kaominina?

Eny

2. Hazavao

Misy jiro manazava ny Kaominina fa misy fanamboarana ny "Groupe" mampihodina izany ankehitriny ka voatery mampiasa
"paneaux solaire" ny tsirairay

3. Misy anarana ve ny lalana eo amin'ny kaominina?

Tsy misy anarana

4. Misy lalana mitondra anaranà vehivavy ve? Omeo ohatra

Tsy misy

https://www.surveygizmo.com/s3/4922155/Alliance-SRHR-Case-Studies


Fanentanana ny vahoaka

5. Mandray anjara amina hetsika ve ny Kaominina mba hanairana ny sain'ny olona momba ny herisetra (GBV), toy ny "16
Days"?

eny

6. Mandray anjara amin'ny hetsika fampahafantarana ny vahoaka momba ny herisetra, toy ny 16 andro hiadiana amin'ny
herisetra ve ny kaominina? Raha eny, tantarao fohifohy ny momba ny hetsika nandraisan'ny kaominina anjara ary ny vokatra
azo taorian'izany.

1. Nisy ny fiantsoana ny 23 fokontany 
2. Fifidianana ny komity ny 16 days, ny volana juin 2018
3. Fifidianana ny komity isam-pokontany
4. Tapaka ny asa atao mandritrin'ny 16 days 
a- 25 Novembre : Fandiovana ny biraom-panjakana rehetra sy ny renivohitrin'ny kaominina
b- 27 Novambra: Fanaovana aro afo ireo zana-kazo efa voavolin'ny kaominina
d- 28 Novambra : Fandiovana ny CSB II 
e- 08 Desambra : Fivorian'ireo komity rehetra anivon'ny kaominina 
f- 10 Desambra : Filaharam-be arahana fifaninana isam-pokotany momba ny VBG, Kabary ifandimbiasan'ny mpitondra,
tsimandrimandry

Fiatrehana sy fandrindrana ny asa

7. Manao ahoana ny fiaraha-miasan'ny kaominina sy ny mpitandrony filaminana momba ny ady amin'ny herisetra?

1. Tsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny kaominina ( Raha misy tranga na herisetra ka tsy voalamin'ny
kaominina na ny komity miralenta dia manampy ny mpitandro filaminana). 
2. Fanampian'ny kaomina fitaovana ho an'ny mpitandro filaminana entina hanatanterahana ny asany.

8. Manao ahoana ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana momba ny ady amin'ny herisetra? Inona no andraikitra
noraisin'ny kaominina momba izany?

1. Tsy misalasana ny vahoaka manantona ny toby mparitry ny Zandarimaria raha misy tranga.
2. Mandray andraikitra avy hatrany ny mpitandro filaminana
3. Zaraina amin'ny vahoaka manontolo ny laharana finday ny toby mparitry ny Zandarimaria

9. Manana sehatra hifanakalozan-kevitra ve ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana?

Eny

10. Mandray anjara amin'izany sehatra hifanakalozan-kevitra izany avokoa ve ny rehetra, vehivavy, ny olona manana
fahasembanana, ny tanora?

1. Fivoriana eny anivon'ny fokotany sy kaominina
2. Serasera any amin'ny facebook
3. Boite de doléance ( fandraisana fitarainana miafina ).

Fanohanana sy fampahefana

11. Anisan'ireo kaominina miara-miasa amin'ny GL momba ny tetikasa fampiofanana ny vehivavy momba ny asa
fandraharahana ve ny kaominina misy anao?

Eny



12. Raha eny, inona avy ireo vokatra azo avy amin'izany tetikasa izany ary manao ahoana fanohizan'ny kaominina ny
fanohanana ireo vehivavy nofanina?

- Fitomboan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fifaninana nationaly ( Sommet )

13. Raha eny, ahoana no andrefesanao ny fanohananao ny fandaharana? Azavao tsirairay ny isa ao anatin'ny faritra fanehoan-
kevitra.



 
Isa/4; 0=Tena
ratsy; 4 = Tena

tsara
Boaty fanehoan-kevitra

 0 1 2 3 4  

1. Fanohanana ny tetikasa amin'ny ambaratongam-
pitantanana avo lenta toy ny tale, Ben'ny tanàna,
mpiasa birao mpikirakira antotanisa

    X
Ny mpitondra no nanao sonia ny protocole d'accord
aminy fiaraha miasa ny kaominina sy ny Gender
Links

2. Ny fananana ny tetikasa     X Mañana tetik'asa momba izan ny kaominina

3. Ny fandraisana anjaran'ny "Point Focal" sy ny GC ao
amin'ny atrikasa izay natrehina, nanome fampidirana
sns.

    X
Fiantsoana ireo vehivavy raha misy fivoriana.
Fanampiasa azy ireo amin'ny fandraisana anjara
mandritry ny fifaninana national ( sommet)

4. Ny fahavononana hanohana ireo vehivavy eo
anelanelany sy aorian'ny atrikasa

    X Efitranon'ny kaominina no hanaovana ny fiofanana

5. Famitana ny tetikasa     X Fanaraha maso antaon'ny Ben'ny tanana

6. Manampy hamantatra ny vondron'olona kendrena     X  

7. Fampandraisana anjara amin'ny fikarakarana
atrikasa ho an'ny mpandray anjara

    X Ny kaominina no mônampy ny vehivavy amin'ny
fanomanana ny powerpoint

8. Manampy amin'ny fiantohana ny
fandraisan'anjaran'ireo mpandray anjara amin'ny
dingana tsirairay

    X
Nandray anjara ny kaominina taymin'ny
fanomanana 16 days sy ny 8 mars ( budget
kominaly)

9. Fanomezan'i Kaominina toerana fivoriana na aminy
sarany tsy lafo

    X  

10. Fanatrehan'ny mpiasan'ny Kaominina mandritra ny
atrikasa

    X  

11. Fampiofanana fanampiny na fikarakarana     X  

12. Fahafahana miditra amin'ny filàn'ny Kaominina /
fanamorana fifanarahana

    X  

13. Fahafahana mampiasa solosaina /Teknolojia
vaovao

  X    

14. Fahafahana mandray anjara amin'ny asan'ny
Kaominina

    X  

15. Fahafahana mahazo tany   X    

16. Fahafahana manomboka fitantanana     X  

17. Tantsoroka amina fanokafana kaonty amin'ny
banky

X      

18. Fahafahana miditra amin'ny tsena       

19. Fanohanan'ny Kaominina eo amin'ny famantarana
tolotra avy amin'ny fanjakàna sy fanohanan'ny
fanjakana avy eo an-toerana

    X  

20. Fanohanan'ny Kaominina eo amin'ny famantarana
orinasa tsy miankina hanatrika hatrikasa / Fanomezana
tantsoroka

X      

21. Fanohanan'ny Kaominina eo amin'ny famantarana
tolotra ara-bola na vola

 X     

22. Fanohanan'ny Kaominina eo amin'ny famantarana
lehibena orinasa na orinasa tsy miankina

 X     

23. Fanehoana fanohanana bebe kokoa amin'ny ady
amin'ny herisetra eo amin'ny faritra misy izany noho ny
tetikasa

    X  

24. Fanehoana fanohanana bebe kokoa amin'ny
fampahefana ny vehivavy noho ny tetikasa

    X  

25. Fanamafisana ny drafitr'asa Miralentan'ny
Kaominina vokatry ny tetikasa

    X  



14. Mbola hanohana io sehatra io ve ny Kaominina?

eny

15. Manolotra karazana fanohanana sy fampahefàna ny vehivavy niharan'ny herisetra ve ny Kaominina, toy ny toeram-
piarovana, toro-hevitra?

eny

16. Manana karazana fanampiana manokana ireo vehivavy niharan'ny herisetra ve ny kaominina, ohatra, toerana fandraisana
vonjy maika na ivon-toerana fihainoana sy fanomezana torohevitra? Hazavao.

Manana trano natokana fandraisana ireo niharan'ny herisetra ny kaominina 
1. Afaka mipetraka amin'io trano io ny vehivavy voan'ny herisetra ka ny Kaominina no manampy azy hamonjy
Tobimpahasalamana, any amin'ny Mpitandro filaminana, eny amin'ny Hopitaly lehibe Fianarantsoa raha ilaina izany, ary vola
hanampiana azy.
2. Manohana azy hatrany amin'ny Ministeran'ny Mponina, Tribonaly raha ilaina izany.

17. Manomeza porofo amin'izay voalaza etsy ambony, ohatra hetsika fanentanana momba ny ady amin'ny herisetra. Tsy tokony
hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Trano_fandraisana_vehivavy_voanny_herisetra_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
Fanentanana_faobe_ny_vahoaka_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
Fihaonam-be_eo_anivonny_Kaominina_(16_days)__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
Fanomezana_zo_ny_vehivavy_(Fisoratam-panambadiana_faobe)_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_14052019.jpg

18. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba drafitrasa momba ny ady amin'ny herisetra?
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FIOVAOVAN'NY TOE-TRANDRO SY FAMPANDROSOANA MAHARITRA 
Mahafantatra ny kaominina fa samihafa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toe-trandro eo amin'ny lahy, ny vavy, ny olona manana
fahasembanana, ary ny tanora. Raisina avokoa ny hevitr'izy ireo amin'ny famolavolana paikady hiatrehana izany.

1. Manana politika entina mihatrika ny fiovaovan'ny toetrandro ve ny Kaominina?

eny

2. Moa ve vehivavy, lehilahy, olona manana fahasembanana sy tanora tafiditra ao anatin'ny politika fiovan'ny toetr'andro?

eny

3. Fisian'ny politika momba ny fiovaovan'ny toe-trandro ary ny fomba fampandraisana anjara ny vehivavy, ny lehilahy, ny olona
manana fahasembanana ary ny tanora amin'izany

1.Mañana Drafitrasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro ny kaominina ( Rivo-doza , hain-tany sns...), izay notapahan'ny
mpanolotsain'ny kaominina.
2. Manao barrage sy lalan-drano ( canal) maro ny kaominina mba hitsonjovana ny héin-tany sy hanariana ny rano raha misy
tondra-drano.
3. Aro-afo
4. Famoriana fako eo anivon'ny renivohitra

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-ebeca69770aec03ba5bb69a83c9c9e58_Trano_fandraisana_vehivavy_voanny_herisetra_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso-15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/180-397a398b3923d88b22134c730d6b44e7_Fanentanana_ny_vahoaka_momba_ny_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10102018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-b043c3d472128a8e60d54e0719503702_Fanentanana_faobe_ny_vahoaka_16_days_-VAOAVY-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-b60a3334982c74e201af480a0dc13890_Fihaonam-be_eo_anivonny_Kaominina_%2816_days%29__-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/241-598597cb4a30e71bade0462b36c3e98e_Fanomezana_zo_ny_vehivavy_%28Fisoratam-panambadiana_faobe%29_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_14052019.jpg


4. Moa ve nilain'ny vehivavy, lehilahy, olona manana fahasembanana sy tanora io politika io.

eny

5. Fomba nandrindrana sy namolavolana ny politika momba ny fiovaovan'ny toe-trandro mba hahafahan’ny sokajin’olona rehetra
mandray anjara amin’ny fanatanterahana izany. Hazavao.

Fivoroam-bem-pokonolona ahitana ny sokajin'olona rehetra teto anivon'ny kaominina mba hahafahana mamolavola ny tetikasa
sy ny paikady momba ny fiovaovan'ny toe-trandro toy ny : 
1. Fanomanana ny trano ahafahana mandray ny tra-boina ( Fiangonana, tranompokolona, sekoly sns...)
2- Fanesorana ireo hazo tokony hampidi-doza raha misy rivo-doza
3-Mitsangana isam-pokontany ny komity momba ny fiovaovan'ny toetr'andro izay manara maso ny zava-mitranga eny ifotony
no sady manao tatitra eo anivon'ny kaominina

Samy mandray anjara amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro avokoa na ny lahy, na ny vavy, na ny olona manana
fahasembanana, na ny tanora. Ohatra eo amin'ny ny fanodinana ny fako, ny fikirakirana ny angovo, ary samy mahazo
tombontsoa ny rehetra amin'ny teti-bola momba izany.

6. Isan'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro
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7. Isan'ny olona miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro

Isan'ny lehilahy : 24
Isan'ny vehivavy : 8
Total : 32

Isanjaton'ny vehivavy miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro:

8. Isan'ny tanora miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro:
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Isanjaton'ny tanora miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro:

9. Isan'ny olona manana fahasembanana miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro

0

Isanjaton'ny olona manana fahasembanana miasa amin'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro:

10. Manomeza ohatra vitsivitsy momba ireo tetikasa momba ny fiatrehana na fisorohana ny fiovaovan'ny toe-trandro ka
nandraisan'ny sokajin'olona rehetra anjara

1. Fambolen-kazo
2- Fanaovana toha-drano
3- Fanaovana lakan-drano 
4- Fanaovana aro afo
5- Fanomanana trano fandraisana traboina ( Fiangonana, sekoly, tranompokonolina sns
6- Ady amin'ny doro-tanety 
7- Famoriana fako eo anivon'ny renivohitry ny Kaominina



11. Manomeza porofo momba amin'ireo voalaza etsy ambony. Ohatra tatitra, sary na horonan-tsary momba ireo tetikasa
mikasika ny fiovaovan'ny toe-trandro.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Tohadrano_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
Lalandrano_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
Tranompokonolona_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
Fiangonana_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
Famoriam-pako_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG

12. Natoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro handraisan'ny
sokajin'olona rehetra anjara
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X. RAFI-PITANTANANA NY MIRALENTA
Kômity Miralenta

Planning

1. Efa nanangana ny kômity Miralenta ve ny kaominina

Eny

2. Raha eny, hazavao fohifohy ny fomba fiasany, ny asa ataoany ary isaky ny inona no mihaona ny mpikambana. Inona avy ireo
asa efa nataon'ny kômity ka nahazoana vokatra tsara?

1. Efa manana komity miralenta ny kaominina Andoharanomaitso hatramin'ny taona 2010. Miisa folo (10) isam-pokotany izy
ireo izay ahitana ireo sokajin'olona rehetra.
2. Miisa 15x23 Fokontany = 345 (taona 2018) 
Lahy = 138 = 40%
Vavy = 207 = 60%
3. Misy Birao momba izany eo anivon'ny Kaominina izay tarihin'Atoa Ben'ny Tanàna = Atoa RANDRIANARIJAONA Herimanana,
Ny Ben'ny Tanàna Lefitra faharoa = Atoa RAZANAMANDROSO Edwige ary ny Filoahan'ny Filankevitra Kaominaly =
RAZANADRAKOTO Noëline.
Asany : Mijery ary mitatitra ny tranga herisetra misy any amin'ny Fokontany tsirairay avy aty amin'ny Birao Mpandridra.
- Mitondra ny tatitra avy aty amin'ny Kaominina midina any amin'ny Fokontany momba ny tokony hatao.
-Manampy ny tatitra avy aty amin'ny Kaominina midina any amin'ny Fokontany momba ny tokony hatao.
-Manampy amin'ny fanaovana fanentanana sy fiofanana isaky ny Fokontany izay misy azy ireo avy.
-Fanaovana fihaonam-be (Assemblée Générale) izay atao eo anivon'ny Kaominina 1/3 volana.
-Manao tatitra izay zava-misy eny ifotony nandritra ny fe-potoana tsy nihaonana ary mitondra koa ny tatitra miverina eny
ifotony indray.

3. Raha eny, hazavao fohifohy ny fomba fiasany, ny asa ataoany ary isaky ny inona no mihaona ny mpikambana. Inona avy ireo
asa efa nataon'ny kômity ka nahazoana vokatra tsara?

Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg

4. Efa nanangana ny kômity Miralenta ve ny kaominina

Eny

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-d94178eaa304271f9a685c83822831f8_Tohadrano_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-759bd0099e743539c2116ee94bf16777_Lalandrano_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-03ce92d3fca754c85d00e1de54f15ac3_Tranompokonolona_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/30-f0be8b9b3ace2bf59edccd2a70c7e003_Fiangonana_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/161-9eb2aa5d3387f7773eb34a71d7931d6f_Famoriam-pako_-_Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.JPG
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/118-7a86febb4051d3c2baf87b4f67bd0b87_Fampiofanana_ireo_Komity_miralenta-Razanadrakoto_No%C3%ABline_-_Andoharanomaitso_-_15042019.jpg


5. Raha eny, hazavao fohifohy ny fomba fiasany, ny asa ataoany ary isaky ny inona no mihaona ny mpikambana. Inona avy ireo
asa efa nataon'ny kômity ka nahazoana vokatra tsara?

1. Efa manana komity miralenta ny kaominina Andoharanomaitso hatramin'ny taona 2010. Miisa folo (10) isam-pokotany izy
ireo izay ahitana ireo sokajin'olona rehetra.
2. Miisa 15x23 Fokontany = 345 (taona 2018) 
Lahy = 138 = 40%
Vavy = 207 = 60%
3. Misy Birao momba izany eo anivon'ny Kaominina izay tarihin'Atoa Ben'ny Tanàna = Atoa RANDRIANARIJAONA Herimanana,
Ny Ben'ny Tanàna Lefitra faharoa = Atoa RAZANAMANDROSO Edwige ary ny Filoahan'ny Filankevitra Kaominaly =
RAZANADRAKOTO Noëline.
Asany : Mijery ary mitatitra ny tranga herisetra misy any amin'ny Fokontany tsirairay avy aty amin'ny Birao Mpandridra.
- Mitondra ny tatitra avy aty amin'ny Kaominina midina any amin'ny Fokontany momba ny tokony hatao.
-Manampy ny tatitra avy aty amin'ny Kaominina midina any amin'ny Fokontany momba ny tokony hatao.
-Manampy amin'ny fanaovana fanentanana sy fiofanana isaky ny Fokontany izay misy azy ireo avy.
-Fanaovana fihaonam-be (Assemblée Générale) izay atao eo anivon'ny Kaominina 1/3 volana.
-Manao tatitra izay zava-misy eny ifotony nandritra ny fe-potoana tsy nihaonana ary mitondra koa ny tatitra miverina eny
ifotony indray.

6. Manana mpiandraikitra ny fampidirana ny Miralenta ny kaominina

Eny

7. Raha eny, hazavao fohifohy ny andraikitr'io olona io. Afaka mandresy lahatra ny mpitantana amin'ny fandraisana fanapahan-
kevitra ve io olona io?

1. RAZANADRATOKO Noeline, Filohan'ny filan-kevitra , Manapaka ny tetikasa izay notapahan'ny komity miralenta sy ny
mpitondra ny kaomina , ary atao naoty , peta-ndridrina ho hitan'ny vahoaka.
-Olona efa manana traikefa amin'ny fandresen-dahatra na ato anivon'ny Kaominina izay na any ivelany. 
-Izany indrindra no nahavoafidy azy ho Filohan'ny Vovonan'ny Fikambanam-behivavy Distrika Isandra izay misy 13 Kaominina. 
-Mpanolontsain'ny OPCI koa izy noho izany fahaizany mandresy lahatra izany momba ny fampidirana ny Miralenta izany. 
- Voafidy ho filohan'ny fikambanan'ireo Mpanolontsaina rehetra ato amin'ny Distrika Isandra koa izy (87 mianadahy).
- Manana fandaharana manokana amin'ny Radio Mampita momba ny Miralenta izy amin'ny fandaharana mitondra ny lohateny
hoe "AIA ISIKA AMPELA" izay mandeha ny Alatsinainy amin'ny 06ora 15mn Maraina sy ny talata amin'ny 1ora tolakandro

8. Manana mpiandraikitra ny fampidirana ny Miralenta ny kaominina

Eny

9. Raha eny, hazavao fohifohy ny andraikitr'io olona io. Afaka mandresy lahatra ny mpitantana amin'ny fandraisana fanapahan-
kevitra ve io olona io?

1. RAZANADRATOKO Noeline, Filohan'ny filan-kevitra , Manapaka ny tetikasa izay notapahan'ny komity miralenta sy ny
mpitondra ny kaomina , ary atao naoty , peta-ndridrina ho hitan'ny vahoaka.
-Olona efa manana traikefa amin'ny fandresen-dahatra na ato anivon'ny Kaominina izay na any ivelany. 
-Izany indrindra no nahavoafidy azy ho Filohan'ny Vovonan'ny Fikambanam-behivavy Distrika Isandra izay misy 13 Kaominina. 
-Mpanolontsain'ny OPCI koa izy noho izany fahaizany mandresy lahatra izany momba ny fampidirana ny Miralenta izany. 
- Voafidy ho filohan'ny fikambanan'ireo Mpanolontsaina rehetra ato amin'ny Distrika Isandra koa izy (87 mianadahy).
- Manana fandaharana manokana amin'ny Radio Mampita momba ny Miralenta izy amin'ny fandaharana mitondra ny lohateny
hoe "AIA ISIKA AMPELA" izay mandeha ny Alatsinainy amin'ny 06ora 15mn Maraina sy ny talata amin'ny 1ora tolakandro

10. Voarakitra ao anatin'ny asa tokony hataon'io olona ve ny fanaraha-maso ny fampidirana ny Miralenta?

Eny

11. Raha eny, hazavao.

1. Ny fanaraha-maso sy ny tombana no anisan'ny voalohany ataon'ny tompon'andraikitry ny miralenta eto anivon'ny kaominina,
2. Midina eny ifotony mihitsy mijery ny toe-zava-misy marina,
3. Manao fiantsoana ny komity Miralenta rehetra mba hanohizana ny mety ary andraisana lesona amin'ny lesoka.



12. Ohatra iray farahakeliny mamaritra ny asan’ny tompon’andraikitry ny Miralenta.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo.

Fampiofanana_ny_lehilahy_VBG__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_12022019.jpg

Fanaraha-maso sy tombana

13. Misy fomba napetraky ny kaominina entina hanaraha-maso ny fampiharana ny drafitrasa Miralenta

Eny

14. Raha eny, manomeza ohatra amin'ny asa lehibe iray nataon'ny Kaominina izay ahitana antontan'isa manavaka ny lahy sy
vavy

Fihaonam-be_eo_anivonny_Kaominina_(16_days)__-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_10122018.jpg

15. Raha eny, azavao hoe ahoana no fomba ampiasain'ny Kaominina ireo antontan'isa manavaka ny lahy sy vavy ireo eo
amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra

1. Miezaka mampiakatra ny tahan'ny vehivavy hatrany ny tompon'andraikitra amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny
fampiofanana isam-pokontany
2. Tatitra = Fokontany makany amin'ny Kaominina, ary Kaominina makany amin'ny Fokontany
- Fanaovana "karatra isa" mba hanaovana tombana ny asa vita sy ny mbola hatao. 
- Mandrindra sy manara-maso ny fivoriam-ben'ireo Komity Miralenta aty amin'ny Kaominina ary manaramaso ny asan'ireo
Miralent sao dia misy manao kitoatoa na matoritory, ... 
- Raiketina sy soratana ao anaty boky fitanana an-tsoratra natokana ho amin'izany (Karatra Isa) ny mety sy ny tsy mety, ny
tokony mbola handraisana fepetra mafimafy kokoa ary handraisana fanampahan-kevitra Kaominaly izay tapahan'ny
Mpanolotsaina Kaominaly ary natao :
- Peta-drindrina
- Naoty mandeha any Ifotony (23 Fokontany) 
- Haino aman-jery (Radio Mampita)

16. Misy fomba napetraky ny kaominina entina hanaraha-maso ny fampiharana ny drafitrasa Miralenta

Eny

17. Raha eny, hazavao fohifohy.

1. Mba hipetraka mandrakariva ao amin'ny Politika Miralenta Kaominaly ireo fomba entina hanaraha-maso ny Drafitrasa
Miralenta dia aroso amin'ireo Mpanolotsain'ny Kaominina mba ho tapahana sy ankatoavina (délibération)
2. Aorian'izany dia natao :
- Naoty, 
- Peta-ndridrina, 
- Radio Mampita ( Radion'ny Tatsaha )

18. Raha eny, hazavao fohifohy.

Mpanolotsainny_Kaominina_Manapaka_ny_fanaraha-maso_sy_tombana_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-
_10102018.jpg
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19. Ampiasaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ve ny vokatra azo avy amin'ny fanaraha-maso sy ny tombana?
Manomeza ohatra iray farafahakeliny amin'ny fanaovana izany.

1. Mañana komity miralenta 15 isam-pokontany ny kaominina (23 Fokontany)
2. Manao tatitra ao anivon'ny kaominina izy ireo isakin'ny voalohan'ny volana diaviana.
3. Mahazo fiofanana izy ireo ka ny 2eme adjoint au maire tompon'andraikitra sy ireo komitin'ny 16 days eto anivon'ny kaominina
4. Midina eny ivotony ny mpitondra manara-maso sy mandamina izay zavatra tsy milamina any amin'ny fokotany arakaraka ny
tatitra avy amin'ireo komity miralenta avy eny ifotony ireo.
5. Tapahan'ny mpanolotsain'ny kaominina ary tafiditra ao anatin'ny drafitrasa kominaly izany rehetra izany.
6. Atao Naoty (23 Fokontany), peta-drindrina, haino aman-jery (Radio Mampita)

20. Ahoana ny fomba hampiasaina ny vokatry ny tombana hisintonana lesona sy hifampizarana traikefa amin'ny hafa?

1. Ny zavatra tapaka rehetra dia anao naoty, peta-ndridrina ho hitan'ny vahoaka iray manontolo
2. Tohizana ny lesona tsara ary ifampizarana ny vokatry ny tombana isaky ny Fokontany ary ampiharina any amin'ny
Fokontany hafa izay hita fa marefo kokoa.

21. Manao ahoana ny fomba fifanakalozana ataon'ny kaominina amin'ireo kaominina hafa momba ny Miralenta, ny olona manana
fahasembanana, ny tanora. Fifanakalozana traikefa amin'ny alalan'ny fihaonana sy fifampizarana samihafa? Manomeza ohatra.

1. Mifandray amin'ny kaominina manodidina ny kaominina Andoharanomaitso ( 12 kaominina ato anatin'ny distrikan'Isandra ),
izany dia amin'ny alalan'ny fandaharana amin'ny radio Mampita ( Aia isika ampela) ka manana manana fandaharana manokana
momba izany Ramatoa RAZANADRAKOTO Noeline, filohan'ny filan-kevitra kominaly sady mpitarika ny miralenta ato amin'ny
kaominina Andoharanomaitso.
2. Ampitaina an-taratasy na an-tariby amin'ireo Mpitondra ny Kaominina manodidina ireo fomba hita fa mahomby nampiasaina
tao amin'ny Politika sy Drafitrasa Miralenta Kaominaly Andoharanomaitso
3. Midina any amin'ireo Kaominina hafa ireo mihintsy manaza aminy ny tokony hatao hanatanterahana izany

22.
Manomeza ohatra ary ampidiro eto porofo, ohatra sary, tatitra, sns.
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny dimy ianao.

Fampiofanana_any_aminny_Kaominina_hafa_-_Razanadrakoto_Noëline_-_Andoharanomaitso_-_04022019.JPG

23. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny rafi-pitantanana ny Miralenta

10

X. FAMPIASAM-BOLA MOMBA NY MIRALENTA (GRB)
Amin'ny fanamafisana ny fitantanana ny lahy sy ny vavy eo amin'ny COE, ny fanaraha-maso 2019 dia mikaroka ny
fampahafantarana mazava sy azo arahimaso amin'ny hoe hatraiza amin'ny tetibolanao no natokana ho an'ny Miralenta. Araho
ireto dingana ireto mba anombanana hoe hatraiza amin'ny tetibolanao no natokana ho an'ny Miralenta. Mariho fa ho an'ny
fametrahana teti-bola be indrindra, ny tarehimariky ny tetibola dia tokony hovakiana miaraka amin'ireo fanavahana lahy sy vavy.
Ataovy vonona ireo tarehimarika ireo azafady

1. Teti-bola
Ho angatahina aminao ao anatin'ny famenoana ity karatra isa ity ny teti-bola isaky y lohahevitra tsirairay. Ho angahina aminao
amin'ny vola Ariary sy Dolara izany teti-bola izany. Araho ity rohy ity hamadihanao ny vola Ariary ho Dolara
http://www.oanda.com/currency/converter/. Vola inona no ampiasainao.

Madagascar Ariary

2. Ampidiro ny teti-bola tamin'ny taona lasa (araka ny fampiasam-bola isan-taona). Izany dia hampiasaina hanarahamaso ireo
tarehimarika ao amin'ny fizarana manaraka
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3. Lazao ny fe-potoana voarakotry ny teti-bola

 Volana Taona

   

Avy any amin'ny Jan 2018

Mankany amin'ny May 2019

4. TETIBOLAN'NY KAOMININA AMIN'NY ANKAPOBENY

Tetibola ankapobeny amin'ny sandam-bola eo an-toerana : 522577407
Tetibola ankapobeny amin'ny US dollars : 140,391
Tetibola ankapobeny amin'ny porofon'ny tetibola mahakasika ny Miralenta : 300

5. I. POLITIKA SY DRAFITRASA MOMBA NY MIRALENTA, SERASERA SY FANASONGADINANA

I. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1000000
I. Vola amin'ny US dollars : 268
I. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fanatsarana ny trano fandraisana vehivavy voan'ny herisetra (entretien et
réhabilitation)

6. II. FITANTANANA

II. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 46518307
II. Vola amin'ny US dollars : 12700
II. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 21
II. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 7
II. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fandoavana ny karaman'ny mpiasa (salaire annuel), fandaniana 8 marsa,
16 days

7. III. POLITIKA'NY TOERAM-PIASANA SY FAMPIHARANA

III. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1705000
III. Vola amin'ny US dollars : 470
III. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fananganana Komity miralenta 23 Fokontany, Fandoavana ny karaman'ny
mpiasa (salaire annuel), fandaniana 8 marsa, 16 days, Fandaniana amin'ny fanantanterahana ny fanaraha-maso sy tombana

8. IV. FAMPANDROSOANA ARA-TOEKARENA IFOTONY

IV. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1600000
IV. Vola amin'ny US dollars : 435
IV. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 4
IV. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 21
IV. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fanomezana masom-boly an'ireo fikambanam-behivavy, fampiofanana azy
ireo, fanampiana ara-bola

9. V. FOTODRAFITRASA SY FAMPANDROSOANA ARA-TSOSIALY

V. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 290000000
V. Vola amin'ny US dollars : 78700
V. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 20
V. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 40
V. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fampidirana rano fisotro madio, fametrahana jiro amin'ny toerana lobolobo
amin'ny alalan'ny fampiasana paneaux solaire



10. VI. FAHASALAMAM-BAHOAKA, FAHASALAMANA SY ZO ARA-PANANAHANA (SRHR), VIH SY SIDA

VI. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1320000
VI. Vola amin'ny US dollars : 360
VI. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fandaniana an'ireo olona midina any ifotony manao fanentanana momba
ny fahasalamana ara-pananahana ary fandoavana ny karaman'ny mpiasan'ny fahasalamana (Gardien, Dispensateur)

11. VII. ADY AMIN'NY HERISETRA, FAMPAHEFANA NY VEHIVAVY

VII. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1000000
VII. Vola amin'ny US dollars : 300
VII. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fananganana ny Komity Miralenta 15x23 Fokontany, Hetsika 16 days,
fampahefana ny vehivavy ara-bola sy ara-pitaovana (fambolena sy fiompiana, rary, zaitra)

12. Hetsika Sunrise

SUNRISE. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 750000
SUNRISE. Vola amin'ny US dollars : 203
SUNRISE. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fampiofanana ny vehivavy ho mpandraharaha (entreprenariat)

13. VIII FIOVAOVAN'NY TOETRANDRO SY FAMPANDROSOANA MAHARITRA

VIII. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1200000
VIII. Vola amin'ny US dollars : 325
VIII. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 16
VIII. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 25
VIII. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fanaovana toha-drano (barrage), lalandrano (canalisation), aro afo,
fambolen-kazo, famoriana fako

14. IX RAFI-PITANTANANA MIRALENTA

IX. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 1500000
IX. Vola amin'ny US dollars : 470
IX. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : Fananganana Komity miralenta 15x23 Fokontany, fanaraha-maso sy
tombana, fanapahana ny drafitrasa ataon'ireo mpanolotsaina (indemnité des conseillers)

15. Naoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny rafi-pitantanana ny Miralenta

10

1. To post questions on the summit and get regular updates please sign up to our Community of Practice and go to the forums
section.

Did you sign up?

Yes

2. Tianao ve ny hahazo ny dika mitovy amin'ny fampiharana PDF anao?

Eny

3. Ampidiro ny adiresy mailaka tokony alefa any.
MITADIAVANA - raha tsy raisinao ao anatin'ny minitra vitsy monja, dia alefaso azafady ny sora-baventy nalefanao raha misy
izany.

noelinerazanadrakoto@yahoo.fr

https://glcop.org.za/comm/landing


Efa manomboka mandefa ny fangatahana ianao. Aoka ho azo antoka fa
vonona ny hanao izany ianao alohan'ny handehanana. Tsindrio ny
bokotra "Back" raha ilaina.

Misaotra anao amin'ny fandraisanao anjara!

TOTALIN'NY ISA

100

Council Score for applications Post 2015 gender policy and action plan, and the resources that have been allocated to this
process

100

Council Score for gender and governance, and the resources that have been allocated to this process

100

Council Score for gender/family/disability/youth friendly work place policies and practise

100

Council Score for responsive to the needs of women, men, youth and PWD

100

Council Score for gender/ disability/youth responsive climate change policies and practise

100

Council Score for infrastructure and social development

100

Council Score for Sexual and reproductive health, HIV and AIDS activities

100

Council Score for GBV Action plans

100

Council Score for gender management systems

100

Council Score for GRB

100
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