
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.

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


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

1. Daty

05/23/2019

2. Taona

2019

3. Firenena sy anaran'ny kaominina

Firenena : Madagascar
Faritany : Toamasina
Kaominina : Moramanga

4. Anarana

RAZAFINDRAZAY

5. Fanampin'anarana

Berthe

6. Lahy/Vavy

Vavy

7. Andraikitra

Mpanolo-tsaina

8. Hub?

Eny

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

Tsia

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

bertherazafy@gmail.com

12. Laharana finday oh. 00261 34 43 087 78

00261349743357

13. Salan-taona

60+

14. Fianarana natao

Fampiofanana ara-kasa

15. Manana fahasembanana ve ianao

Tsia

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

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

08martsa_razafindrazayberthe_madagascar_032018__(4).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 : Sary eto anoloana: Madame Martine (Filohan'ny vehivavy
alaotra mangoro); Madame RAZAFINDRAZAY Berthine; Madame Ihary (Mpanao gazetin'ny RFM sady filohan'ny
fikambanana fleur). Sary ao afara: ireo vehivavy eto moramanga. Fankalazana ny 8 martsa 2018 teo anoloan'ny
tsangambaton'ny mpitolona 1947 Moramanga
Inona ny asa natao teo : Fampitana amin'ny vahoaka tonga nanatrika teo momba ny miralenta sy ny fampandrosoana,
nomarihina manokana tamin'ny andron'ny vehivavy.
Inona ny antony nanaovana ny asa : Ho fankalazana ny andron'ny vehivavy izay fotoana ampahafantara ny vahoaka
ny miralenta sy ny fampandrosoana
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Teo anoloan'ny tsangambaton'ny mpitolona 1947 Moramanga
Oviana no nanaovana ny asa : 08 Martsa 2018
Iza no naka ny sary : Mpanao gazety (Monsieur Richard)

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/30-f298349420f242b4ec9c4a31ea646889_08martsa_razafindrazayberthe_madagascar_032018__%284%29.jpg


5. Sary 2

Assemblée_généralemiarakaaminnyfitsaranasynyministèrepopulation_razafindrazayberthe_madagascar_032018__(3).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 : Ireo rehetra dia mpikambana ao amin'ny ady amin'ny
herisetra atao amin'ny ankizy sy ny vehivavy "Reseo ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy".
Inona ny asa natao teo : Fampahafantarana misimisy kokoa ny lalàna mifehy ny olona nanao herisetra amin'ny zaza
sy ny ankizy ary ny vehivavy bevohoka.
Inona ny antony nanaovana ny asa : Tsapa fa maro ny herisetra mianjady amin'ny zaza sy ny ankizy ary ny vehivavy.
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Tao amin'ny tranon'ny beantitra izay ampiasain'ny mpiasan'ny population.
Oviana no nanaovana ny asa : 20 Juin 2018
Iza no naka ny sary : Mpanao gazetin'ny TVM

7. Sary 3

Tanoraanaovana_fanentananamombanymiralenta_razafindrazayberhte_madagascar_112018_(2).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 : Ireo mpianatry ny CEG
Inona ny asa natao teo : Fanentanana momba ny zo sy fahalalana ara-pananahana; momba ny lahy sy ny vavy.
Inona ny antony nanaovana ny asa : Nisy trangana firaisana ara-nofo teo amin'ireo samy mpianatra 5ème sy 3ème.
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Tao amin'ny CEG Moramanga.
Oviana no nanaovana ny asa : 26 Novembre 2018
Iza no naka ny sary : Mpampianatry ny CEG (Monsieur Andry)

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

9. Inona no ezaka vita momba izany?

Nampahafantarina ireo rehetra izay nanatrika fivoriam-pokonolona teny anivon'ny fokontany ny momba ny
fampiharana ny zoan'ny vehivavy sy ny lehilahy ary ny ankizy ; indrindra ireo izay voan'ny fahasembanana ara-
batana. Ireo agent communautaire miasa eto amin'ny distrikan'ny Moramanga izay miisa 23 kaominina moa dia miara-
mientana ho fanaraha-maso ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ny fanaovana vaksiny , vitamine sy ny fanarahana
akaiky ny fahasalaman'ireo vehivavy bevohoka sy ireo mitondra ny tsimok'aretina VIH SIDA.

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/30-945ff09eaad2c8aed54978a5951fbb4d_Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9ralemiarakaaminnyfitsaranasynyminist%C3%A8repopulation_razafindrazayberthe_madagascar_032018__%283%29.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/117-a6354517754068ba938e4e72d09eb92a_Tanoraanaovana_fanentananamombanymiralenta_razafindrazayberhte_madagascar_112018_%282%29.jpg


10.
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.
 

Tanoraanaovana_fanentananamombanymiralenta_razafindrazayberhte_madagascar_112018.jpg

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

Eny

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

Madame RAZAFINDRAZAY Berthe , ny fanentanana eny amin'ny fokontany miisa 13.

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

Tsia

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

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

Eny

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

BiraoKaominina_Berthe_2019.JPG

16. 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 : RAZAFINDRAZAY Berthe
Inona ny asa natao teo : Nisolotena ny Kaominina nihatrika ny fandraisana anjara tamin'ny SOMMET 2018
Inona ny antony nanaovana ny asa : Ivon-toerana mendrika Kaominina Moramanga
Aiza ny toerana nangalana ny sary : Biraon'ny Kaominina
Oviana no nanaovana ny asa : Jiona 2018
Iza no naka ny sary : Mpiara-miasa

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/66-ebd083ecb4e7f84182770d00447a8dad_Tanoraanaovana_fanentananamombanymiralenta_razafindrazayberhte_madagascar_112018.jpg
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-70f3ab8f17d35fea8ebead52bc15b0fa_BiraoKaominina_Berthe_2019.JPG


17. Nanasonia fifanarahana momba ny fanentanana ve ny Kaominina

Eny

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

Tsia

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

Eny

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

Fampidirana mpiasa izay manao ny fanadiovana eto amin'ny tanana sy ny lapan'ny tanàna, fandraisana
anjaran'ireo fikambanam-behivavy sy ireo mpiasa misy ato amin'ny Kaominina

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

Eny

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

Haino_aman-jery_Berthe.jpg

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

Eny

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

Tamin'ny fanaovam-beloma ny mpiasan'ny Kaominia hisotro ronono ary nanambara ny ben'ny tanana fa atao
mifandanja ny isan'ny lahy sy ny vavy eo amin' ny fampidirana ny mpiasa ho solon'ireo izay niala mba
hisitrahana ny Miralenta

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

Tsia

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

6

https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/198-5cebcb7549b6b7316be7a33fa137cb13_Haino_aman-jery_Berthe.jpg


II. FITANTANANA

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

Isan'ny lehilahy mpanolo-tsaina : 6
Isan'ny vehivavy mpanolo-tsaina : 1
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.

28. Vehivavy sa lehilahy ny Ben'ny tanàna?

Lehilahy

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

Lehillahy

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

5

31. Isan'ny "service" tantananà vehivavy

3

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

0

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

Eny

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

Mitovy ny isan'ny vehivavy sy lehilahy

35. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Vehivavy



36. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Lehilahy

37. Vehivavy sa lehilahy ny mpitarika ny Fikambanana?

Fandraisana anjara amin'ny famoriam-bahoaka

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

Fanadiovana faobe, asatana-maro, fiarahamiasan'ny Kaominina sy ny orinasa Ambatovy (Fampiofanana
fiompiana sy fambolena)

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.

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

51%-75%

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

Fivoriam-pokonolona, fanentanana momba ny fahasalamana

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

6

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.

44. Isan'ny mpiasa eo amin'ny kaominina

Isan'ny lehilahy miasa ao amin'ny kaominina : 36
Isan'ny vehivavy miasa ao amin'ny kaominina : 10
Total : 46

Isan'ny vehivavy miasa ao amin'ny kaominina:



45. 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 : 9360000
Totalin'ny karaman'ny vehivavy isam-bolana : 2600000
Total : 11960000

Isanjaton'ny karaman'ny vehivavy isam-bolana:

Isanjaton'ny karaman'ny lehilahy isam-bolana:

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

5

Isanjaton'ny tanora miasa eo anivon'ny kaominina:

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

0

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

48. Vehivavy sy lehilahy mitantana ny kaominina

Isan'ny lehilahy eo amin'ny fitantanana (kômity mpanatanteraka) : 3
Isan'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana (kômity mpanatanteraka) : 0
Total : 3

Isanjaton'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana:

49. 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.

Comptable

50. Ezaka natao (Teny miisa 300)

noho ny fahitana fa maro ny andraikitry ny vevivavy eo anivon'ny ankohonana sy ny tokantrano, manoloana ny
fahamaroan'ny asa eto amin'ny Kaominina dia sarotra ny fandrindrana ny fotoana, tery ny fahafahana manao
ezaka.

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


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

51. Misy ve ny "congé de maternité"?

Eny

52. Firy volana?

3

53. Mandray karama ve ny olona mahazo izany?

Mandray karama

54. Misy ve ny "congé de paternité"?

Eny

55. Firy volana?

<1

56. Malalaka ve ny ora fiasana?

Eny

57. Raha eny, hazavao.

Adiny valo (8) ny ora fiasana, manomboka amin'ny 7ora sy sasany ka hatramin'ny 11ora sy sasany, amin'ny
1ora ka hatramin'ny 5 ora hariva

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

Eny

59. Raha eny, hazavao.

Maka Autorisation d'absence: Permission d absence 10 anatin'ny 1 taona, congé 30 andro anatin'ny herin-taona.

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

Eny



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

Entina enyamin'ny population, ny population miantso manam-pahefana, mandalo eo amin'ny CECJ, izay vai
lankany amin'ny manam-pahefana, manao fanadihadiana

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

Tsia

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

7

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

65. 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

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

Eny

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

75%n'ny tsena dia vehivavy avokoa no mivarotra

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

Tsia

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

Yes



70. 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.

Fiarahamiasan'ny Kaominina amin'ny orinasa Ambatovy amin'ny fampiofanana vehivavy amin'ny asa
fandraharahana ( ampiofanina ireo vehivavy dia raisin'ny orinasa Ambatovia ny vokatra)

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

Fiarahamiasan'ny Kaominina amin'ny orinasa Ambatovy amin'ny fampiofanana vehivavy amin'ny asa
fandraharahana ( ampiofanina ireo vehivavy dia raisin'ny orinasa Ambatovia ny vokatra)

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.

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

Eny

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

Eny

74. 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?

Eny

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

Isan'ny lehilahy : 20
Isan'ny vehivavy : 15
Total : 35

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

76. Isan'ny tanora nahazo asa

5

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

77. 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

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

Tsia

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

Tsia

80. 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".

0

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".

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

0

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

0

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

0

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

0

Percentage tender spend on women owned companies last year

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


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

0

Isanjaton'ny tolo-bidy azonà tanora mpandraharaha taona lasa

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

86. 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

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

Amin'ny sosialy iandreketan'ny Kaominina dia entina andraisana an-tanana ny olona mila fanampiana sy mila
fitsaboana indrindra fa ny tratry ny aretina VIH/SIDA, ny zokiolona, ny marary efa hofaty

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

Eny

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

Misy ny tetibola natokan'ny Kaominina andoavana ny karaman'ireo Dispensatrice, gardien, femme de menage
eo anivon'ny CSB II

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

Isan'ny lehilahy voakasika amin'ny fikarakarana marary notohanan'ny kaominina : 1
Isan'ny vehivavy voakasika amin'ny fikarakarana marary notohanan'ny kaominina : 3
Total : 4

Isanjaton'ny lehilahy voakasika amin'ny fikarakarana marary:

91. Ohatra amin'ny fomba natatentarahana izany asa izany

Avy amin'ny alalan'ny sosialy no nentina nandoavana ny saram-pitsaboana sy ny sakafo ary izay rehetra ilaina



93. 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

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

Eny

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

Tsia

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

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

Tsia

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.

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

Eny

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

Mametraka tanjona ny mba hampiena ny loza amin'ny fifamoivoizana, fanamboarana ny trottoir mba isorohana
ny accident eo amin'ny ankizy

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

Eny



100. Raha eny, ahoana no ahafantarana ny zavatra ilain'ny vehivavy, lehilahy, ankizilahy sy ankizivavy amin'izany
asa fitaterana izany?

azahoan'ny vehivavy toerana malalaka andehanana eny amin'ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanana, ny
vehivavy manatitra mpianatra.

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.

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

Eny

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

13

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

Isan'ny lehilahy ao anatin'ny kômity rano/fidiovana : 2
Isan'ny vehivavy ao anatin'ny kômity rano/fidiovana : 128
Total : 130

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

104. Isan'ny kômity rano/fidiovana tantanana vehivavy

13

Isanjaton'ny kômity rano/fidiovana tantanana vehivavy:

Fampandrosoana ara-tsosialy



105. 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 Asa fanadiovana, famadihana ny fako ho zezika Eny

2 Fanamboaran-dalana natao rarivato Eny

3 Nanampy jiro mba ikajiana ny fandriam-
pahalemana

Eny

4 Fiarahamiasa amin'ireo Agent Communautaire
amin'ny vaksiny

Eny

5
Fambolen-kazo miaraka amin'ny Kaominina
manodidina izay nahavitana fambolenkazo teo
amin'ny 9000Ha

Eny

107. 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
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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.

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

Eny

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

4

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

- Mandray andraitra ny Kaominina, misy ny tetibola natokana ho amin'izany

111. 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

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

Tamin'ny volana Novambra 2018, afaka mifehy tena bebe kokoa ny olona oharina amin'ny tany aloha talohan'ny
nanaovana ny hetsika SR. Mitandrina kokoa ny olona rehefa nampahafantarina ny tahan'ny mitondra ny
tsimokaretina VIH/SIDA teto an-toerana, matahotra ihany koa ireo mpnolana rehefa nampahafantarina ny sazy
ampiharina amin'ireo izay mpanao izany



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

Eny

114. 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)

TAM TAM, miditra eny amin'ny haino aman-jery, fametahana afisy eny rehetra eny, fidinana ifotony eny amin'ny
fokontany

115. 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

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

Maimaim-poana ny ny tolotra hoan'ireo tanora voakasik'izany, manao hetsika ihany koa ny Kaominina
hanaovana fitiliana ho an'ny tanora

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

Eny

118. 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?

Entanina ny renim-pianakavaina hiteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana, eo amin'ny 500m eo ho eo ny
halavitan'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra

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

Eny

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

Tena misy tokoa ny fandraisana vonjy taitra eto amin'ny Kaominina

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

Eny

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

Fanaovana fanentanana, fiantohana fitaovana sy fanohanana ho an'ireo mpanentanana, Agent communautaire
(AC) manao fampahafantarana, ny kaominina mampivory ny sefo fokontany mba tsy hanilikilian'ny olona ireo
Agents Communautaires (AC)



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

Eny

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

Entanina ny ankizy, ny ray aman-deny no mampahafantatra ireo zanany ny mety ho vokadratsy amin'ny
firosoana aloha loatra amin'ny sehatry ny firaisana, omena tambitamby sy fitiavana ny tanora, indrindra ny
ankizivavy mba tsy hitady fitiavana any ivelany, rehefa mananatra dia tsy aolakolaka ny resaka mba tsy hiova
ny hevitra tiana hampitaina

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

Tsia

126.
Manana politika momba ny VIH sy SIDA ve ny kaominina?

Eny

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

Eny, CTV, manao fitiliana an-tsitrapo, volana jiona, ao anatin'izany ny tanora mpianatra

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

Misy ny fanarahamaso manokana ny vehivavy misy tsimokaretina mitondra vohoka eny amin'ny CSB II sy ny
CTV, ny CSMI, ny CM

129. 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.

Iray volana ho an'ny ankizy (Jiona) isan-taona, eo amin'ny CSB II, eny amin'ny Hopitaly

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

Tsy misy ny fanavahana fa mitovy avokoa ny fikarakarana omena ny sokajin'olona rehetra

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

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

Tsia



132. 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

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

Eny

134. Hazavao

Misy jiro manazava fa tsy ampy, izay toerana ahiana ihany no misy jiro

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

Tsy misy anarana

136. Misy lalana mitondra anaranà vehivavy ve? Omeo ohatra

Tsia

Fanentanana ny vahoaka

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

eny

138. 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.

Fanao isan-taona miaraka amin'ny tanora, manao carnaval lehibe, mpikarakara ny fahasalamana, fikambanana
isan-karazany, ny mpitsabo manaitra ny olona hanantona ny toeram-pitsaboana andraisana anjara amin'ny 16
days, fampahafantarana ny zon'olombelona sy fandraisan'ny rehetra tsy misy fanavahana

Fiatrehana sy fandrindrana ny asa



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

Misy ny ivotoerana hainoana sy fanomezana torolalana anireo tratrin'ny herisetra izany dia miaraka amin'ny
mpitandro ny filaminana polisy sy zandary

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

Ny CECG mijoro ara-dalana aram-panjakana miasa ao amin'ny tranon'ny croix rouge Malagasy sady miaraka
amin'ireo mpikambana 42 antsoina hoe fikambanana ahitantsoa hatramin'ny taona 2010 mandrak'ankehitriny.

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

Eny

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

Tsy ankanavaka ny toerana andraisana sy ny sehatra ifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny mpiatandro ny
filaminana mba tsy ana zazy fotsiny izy ireo fa hitaiza olom-pirenena.

Fanohanana sy fampahefana

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

Eny

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

Betsaka ny nahita asa ary namorona asa ho an'ny tenany, 20 tamin'ny voalohany, 43 izy izao noho ny amin'ny
fikarohana lalam-barotra afahana ho tomponandraikitra mahaleotena, ilaina ny tantsoroka noho ny tsy
fahampiana ara-bola



145. 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   

2. Ny fananana ny tetikasa    X   

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

    X  

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

   X  anohana
bebe kokoa

5. Famitana ny tetikasa    X   

6. Manampy hamantatra ny vondron'olona kendrena    X   

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

   X   

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

   X   

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    X   

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   



146. Mbola hanohana io sehatra io ve ny Kaominina?

eny

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

Tsia

149. 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.

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

eny

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

eny

152. 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

Tsy ampy ny politika entina mihatrika ny fiovaovan'ny toetrandro, tsy ampy ny fotodrafitrasa entina
mampiantrano ny traboina raha misy ny voina mahazo ny sahirana

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

Tsia

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.

154. Isan'ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro

0



155. Natoty omen'ny kaominina (0 ka hatramin'ny 10) momba ny tetikasa momba ny fiovaovan'ny toe-trandro
handraisan'ny sokajin'olona rehetra anjara

6

X. RAFI-PITANTANANA NY MIRALENTA
Kômity Miralenta

Planning

156. Efa nanangana ny kômity Miralenta ve ny kaominina

Tsia

157. Efa nanangana ny kômity Miralenta ve ny kaominina

Eny

158. 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?

Ny komity dia notantanany dokotera Aurelie sady vehivavy tokana ao amin'ny filan-kevitra, intelo isantaona no
mivory, fanentanana teny anivon'ny fokontany sy ny distrika manodidina, tomban'ny asa manaraka, mitady ny
fomba hanatsarana ny asa

159. Manana mpiandraikitra ny fampidirana ny Miralenta ny kaominina

Eny

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

Efa ela no tsy nivory ny Komity noho ny fisehoan-javatra eto amin'ny firenena, sady be andraikitra io olona io no
marefo

161. Manana mpiandraikitra ny fampidirana ny Miralenta ny kaominina

Eny

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

Mbola eo ampananganana ny Komity manaraka fa nisy hatramin'ny nisian'ny fitondrana niovaova

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

Eny



164. Raha eny, hazavao.

Araka izany dia ny zavamisy dia vao atsangana mitsy ny Komity vaovao izay antenaina fa ho tsaratsara kokoa
ny fomba fiasany

Fanaraha-maso sy tombana

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

Tsia

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

Tsia

168. 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.

Ajoro tsy hoela ny fisian'ny mpikambana mandray anjara amin'ny fanampankevitra sy ny tombany misy lesona
tokony tsoahina amin'ny fampahefana ny vehivavy tomponandraikitra.

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

Ampitomboina ny vehivavy mirotsaka ho vidiana mpanampakevitra ao amin'ny fitondrana vokatrin'ny
fampiofanana azy ireo.

170. 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.

Ohatra tokony arahana ny fifandraisana tamin'ny koaminina Bongatsara ka nahitana voka-tsoa amin'ny
fampahefana ny vehivavy ho ben'ny Tanana toy izany koa ny Koaminina Manjakandriana izay vehivavy ny
Ben'ny Tanana .

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



173. 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

174. 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

BudgetCommune2018_Moramanga.jpg

175. Lazao ny fe-potoana voarakotry ny teti-bola

 Volana Taona

   

Avy any amin'ny Jan 2018

Mankany amin'ny Dec 2018

176. TETIBOLAN'NY KAOMININA AMIN'NY ANKAPOBENY

Tetibola ankapobeny amin'ny sandam-bola eo an-toerana : 158000000
Tetibola ankapobeny amin'ny US dollars : 43469
Tetibola ankapobeny amin'ny porofon'ny tetibola mahakasika ny Miralenta : 0

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

I. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
I. Vola amin'ny US dollars : 0
I. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

178. II. FITANTANANA

II. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
II. Vola amin'ny US dollars : 0
II. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 0
II. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 0
II. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

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

III. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
III. Vola amin'ny US dollars : 0
III. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

http://www.oanda.com/currency/converter/
https://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/382553/3104033/117-864bd545988358e2d0f3cca8c85ea47c_BudgetCommune2018_Moramanga.jpg


180. IV. FAMPANDROSOANA ARA-TOEKARENA IFOTONY

IV. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
IV. Vola amin'ny US dollars : 0
IV. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 0
IV. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 0
IV. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

181. V. FOTODRAFITRASA SY FAMPANDROSOANA ARA-TSOSIALY

V. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
V. Vola amin'ny US dollars : 0
V. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 0
V. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 0
V. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

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

VI. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
VI. Vola amin'ny US dollars : 0
VI. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

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

VII. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
VII. Vola amin'ny US dollars : 0
VII. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

184. Hetsika Sunrise

SUNRISE. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
SUNRISE. Vola amin'ny US dollars : 0
SUNRISE. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

185. VIII FIOVAOVAN'NY TOETRANDRO SY FAMPANDROSOANA MAHARITRA

VIII. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
VIII. Vola amin'ny US dollars : 0
VIII. Isan'ny vehivavy nahazo tombontsoa : 0
VIII. Isan'ny lehilahy nahazo tombontsoa : 0
VIII. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

186. IX RAFI-PITANTANANA MIRALENTA

IX. Vola amin'ny sandany eo an-toerana : 0
IX. Vola amin'ny US dollars : 0
IX. Porofon'ny tetibola natokana ho an'ny Miralenta : 0

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

4



188. 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

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

Eny

190. 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.

bertherazafy@gmail.com

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

63

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

60

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

60

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

70

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

60

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


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

60

Council Score for infrastructure and social development

70

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

70

Council Score for GBV Action plans

80

Council Score for gender management systems

60

Council Score for GRB

40
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