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Mitokona ihany koa ny mpiasan’ny Tafita etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena sy
kolontsaina etsy Mahamasina

Mbola mitohy ny hetsiky ny vehivavy etsy Bel’Air ho fanampiana ireo gadra politika
miisa 12

CENI

Nanavao ny lisi-pifidianana na efa tapitra

taom-piasana

N
anavao ny lisi-pifi-
diana-na, na efa ta-
pitra taom-piasana

aza ny CENI, na ny vao-
mieram-pirenena maha-
leotena misahana ny fifi-
dianana eto amintsika. Ho
fampiharana ny andininy
faha-37 andalana faha-3
amin'ny lalàna fehizoro
2018-008, tamin'ny 11 mey
2018 mikasika ny fiton-
drana ankapobeny ny fifi-
dianana sy ny fitsapan-
kevibahoaka, ny Vaomie-
ram-pirenena Mahaleo-
tena Misahana ny Fifidia-
nana (CENI), tamin'ny  ala-
lan'ireo ran-tsamangaika
eny anivon’ ny Distrika, dia
niroso tamin'ny famara-
nana vonjimaika ny rejistra
nasiôna- ly, izay notantera-
hina ny 28 febroary 2021.
Nandritra ny fanavaozana
isan-taona ny lisi-pifidia-
nana  (RALE) 2020-2021,
dia nizara roa lehibe ny asa
natao. Andaniny, fampidi-
rana ireo mpifidy vaovao
vao nahazo karapanon-
drom-pirenena, sy ireo  na-
hafeno fepetra nefa mbola
tsy ao anaty lisitra ; anki-

lany, ny fanesorana ireo
maty sy izay niova  toeram-
ponenana ary ireo novere-
zin-jo tamin’ny alalan’ny
didim-pitsarana. Taorian'
ireo asa notanterahina dia
niroso tamin'ny  fanambà-
rana, fanontana ary fama-
ranana vonjimaika ny
lisi-pifidianana ny CENI. Ny
lisitra nofaranana vonji-
maika tamin’ny 28 febroary
2021, daty voatondron'ny
lalàna, dia ho atolotra isaky
ny Fokontany, mba haha-
fahan’ ireo mpifidy hana-
marina  ny mombamomba
azy. Ny fanamarinana voa-
laza dia tsy maintsy atao
ao anatin'ny 20 andro ao-
rian'ny daty nanaovana
peta-drindrina ny filazana
ny  fametrahana ny lisi-pifi-
dianana eny amin’ny bi-
raom-pokontany, araka ny
voalaza ao amin'ny andi-
niny faha-21 amin'ny làla-
nafehizoro 2018-008. Ara-
ka izany, raha mpifidy mi-
isa 10381133 no voasora-
tra anarana nandritra ny
RALE nofaranana tante-
raka tamin'ny 15 mey
2020, toy izao manaraka

izao kosa ny antontan’isa
niaingana nanatanteraha-
na ny famaranana vonji-
maika ny RALE 2020-2021:
-Ny isan'ny mpifidy vaovao:
331419. 
-Ny isan'ny mpifidy noeso-
rina: 196035. 
-Ny isan'ny mpifidy nofara-
nana vonjimaika ny 28 fe-
broary 2021: 10516517. 
Tsara ny nanamarika, fa na
teo aza ireo olana vokatry
ny valan’aretina CO-
VID19, sy ny vanim-poto-
anan’ny  orana  natrehina
tamin’ny  fanatanterahana
ny asa natao, ny CENI sy
ireo rantsamangaikany dia
nanao ny ainy tsy ho zava-
tra hatrany ary tsy nikely
soroka tamin’ny andraikitra
izay napetraky ny làlana ta-
min’izy ireo. Manentana ny
mpifidy rehetra ny CENI
mba ho  tonga hijery  sy
hanamarina ny momba-
momba azy ireo ao anaty
lisi-pifidianana nofaranana
vonjimaika sy napetraka
eny anivon’ny biraom-po-
kontany misy azy ireo.
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