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(PARLIAMENT) MAJALISATƏ ɓa mba ɗɨmtə ɗɨm le anə byeləsatə ka shi dortə ‘ye tən ɓawa nidə lyenta imi a tɨfa kana.
(LEGISLATORS) JI-LYENTƗ GƗRAHA ɓa gəka diyaləmə byeləsatə a kana təna lyenə kan gə təna dɨmadə gɨraha pepe gə anɨngɨn a ɗɨkdə
lyentɨ nidə i lyenyi nga nyerə.
(BUSINESS OWNERS) HƏMI HYE NGALATƏ ɓa mba kanatə kana furo shee ɓa kɨtgərən gələ təna ɗɨmə a ngala twa a iti tən ɓawa ɗɨm letə
anə shee ɓa kotdə ngalatə darən ka vwapatə naasə mgban shee shika kɨttə a vor ngalatə.
(CONTACTOR) JI-LU LYENTƗ NOOSHE wule nooshe mya dɨ luwo ɓa kangə nə sate ati sa mya vədən anə wule lyentɨngɨn koɗə kwatəfəgye
kana a ‘ye mya nzadərən ɓwaare adɨ koddərən ɗɨkənə nzaadə lyentɨ gɨraha.
(FARMERS) JI-HAUTƏ ɓa mba ɗɨmtə ɗim byeləsatə anə təfəgye tən ɓa koɗərən təna ɗɨm gwaha gbake dɨ haka

ngwamnati anə shee tən ɓa lyenə karən anə fitə njiya ka shi ɗa lyntə, təna mɨna le hee shingɨn adɨ pɨrəsə ka wonə shingɨn adɨ








gwadən.
(BUDGET ADMINISTRATOR) MI KPAN-KPANI NIDƏ LYENTƗ TAKA TAA ɓa mba letə leyi pepe anda a ndo haa mya taka taa a vədən ka diyalə
furo taa mya kɨɗan a hangɨn.
(JOURNALISTS and PRESS) JI-LYENTƗ JERIDYE KA HAA LYENTƗ JERIDYE ɓa mba lyetə leyi mbak-mbak ati tən ɗa lyentɨ bwe ləməgye ka
diyale, təna təkəsə ka byelə naasəutə ka shalalə ɓodəkha təna pɨrdə ləməgisatɨ pepeye ka byelə ndəlsətə a tɨfəgyi pepeye a waka
ɓwaare.
(GRANT ADMINISTRATORS) MI KPANI LYENTƗ VƏ TƗFE ɓa ɗɨm humwatə anə kwa-təfəgye mya dɨ ɗa lyentə ka taa mya vədən anə ɨl təfəgyi
bəlshe ka mbiɗitɨ hee bəlshe.
(MARKET WOMEN) MAANDYI NGALATƏ A LUMOTƏ ɓa mba nitə niyi mbadɨ-mba anə kwa-təfəgye gbərəuyi kur-kurye naasə mgban mi
kpanye dɨ nidə lumotə anə taa ka ishi ‘ye mya dɨ pedərən fərə-fərə gə fayagə lumotə, gɨra lumotə ka mbiɗiti ishi a lumotə.
(POLICY MAKERS) JI-LYENTƗ NZAADƏ LƏ SHALƏTƏ ɓa ɗɨm tɨfe anə diyaləmə ləməgi satə dɨ hangɨn tən ɓa mba dɨmatə dɨmadə daasə le a
tən ɓa lyenə kan gə təna lee pɨrə humwata shala ləməgyeda ngwamnati ka ‘ye mya ngɨlə a ɗadərən a ha kana mya ɗadərəndə.
(STUDENTS, REASERCHERS AND ACADEMIANS) JI-ƊYEGƏNSHE, JI-ƗL SHI ƊYEGƏN KA JI-ƊA LYENTƏ A HAA LYENTƏ A HEE ƊYEGƏNsHE ɓa
ɗɨm tɨfe anə shee mya mwakarən twa gələ lyentɨ ɨl shi ɗyegəntə.









(CAREER PROFESSIONALS) GYANYE LYENTƏ ɓa mba gwatə gwa nəngrən dɨ kwa-təfəgi dɨmadə zərgi lyentə a ha nidə shi dortə a hee
lyenta ɓwaare.
(FOI) ƊIMNE ANƏ BYELƏ SATƏ (ƊABS) ɓa vədə kwa-təfəgi welye anə ɗɨm taa gəleda gyanye dɨ ɗa lyentə anə nzaadə shala le, lyentə anə
ləməgi satə, ɨl she anə shala le, taka ɓayasətə, ji-nidə koddə ləməgye, ji-koɗə mbwayi taa ka ji-lyentə anə taa ɗɨkənə ji-lyentɨ ɓashitə ka
imi furi-furi.
(NIGERIANS) MI NIJERIYA ɓa gəka ɗɨmne anə ngɨlha anə kpanəte mya ngɨlha a nəngrə ka njamwa hubotə gə təna pɨrə vor lyentɨ njiya
ɓɨlɨm-ɓɨlɨm.
(ANTI CORRUPTION MEASURES) LYENTƗ KORDƏ NZAA ZƗMSƏTƏ anə ɓa peyə ka lyenta (ƁABS) ɗɨkənə lyenta ji-kordə nzaa zɨmsətə, tən ɓa
peyə kat a ɗa lyentə pepe gə təna nya ka nzaa zɨmsətə.
(THE PUBLIC) MBIƊITƗ ƁWAARE ɓa gəka mbak-mbakte kana anə satə ati ngwamnati nee ɗa lyentədarə zə haka mbiɗiti ɓwaare naasə,
wonə mya pan ka ləngɨn.
(FOI: THE RIGHT TO KNOW: YOUR LIFE DEPENDS ON IT)!!! ƊABS: GƏTƏ ANƏ LETƏ: NZASA NEE KANGƏ ANƏ ANGƗN!!! Ɗɨmne anə

byeləsatə 2011 ɓə pa nagi ndo ma, ka nagi ndo sə ɗati fərə-fərə. Ɗɨm le anə byeləsatə sɨnə zumbuɗə
dɨmadə təfəgi lyenta ngwamnati bwang a Nijeriya. Sɨne pepe gə lyentə a waka nzata ɓwaare angɨn ɓa pɨrdə
nzaa pepeta myee nza Nijeriya a humwa. Angɨn ɓa ɗɨkə mya ɗɨm pɨrə humwatə anə pɨrata ɓwaare a vor
lyente ngwanati aɗi ɗa a haa ngwamnati ka hee lyenta ɓwaare ka hee lyentɨ nənəne a dɨ pee tɨfe ka gwaha
dɨ haka lyentɨ ngwamnati ite pepe bwang ka pee tɨfe.






(HOW WILL THE FOI MAKE YOU BETTER) YA ƊABS ƁA ƊA NGA NGƏDDƏ NZASA NGA GƏ PEPE
Nagi ndoma ɓa ɗɨm tɨfe anə nagi ndowula byeləsati naasə mgban shi dortə ‘ye mya ngɨlgərən ‘ye a tɨfə ji-ha lyenta ɓwaare, hee lyenta
ngwamnati ka hee lyentɨ nənəne ‘ye dɨ ɗa lyentə ka taada ɓwaare gə təna ɗa ɓwaare lyentə.
Nagi ndoma ɓa neka gətə nda nyit shee a ɗɨmə anə byelə satə a vor bətə tukolukpe.
Nagi ndoma ha ɓa nɨngən ka ɗɨm tɨfe anə byelə satə anə sɨtɨ dwattə ka nzaa pərəsətɨ hanɨngtɨ vɨratə, ɗɨmsheda ɓwaare, ka lyentɨ taka
taa. Lyente ɓwaare a pee tyefingrən ɓa ɗa, bɨldə gɨnəte mi kpan-kpani ji-lyentə a gəkarə ka mbiɗisərən.
Nagi ndoma ɓa mba ɗɨkdə diye anə lyente ngwanati a dɨ ɗa ka pɨrə humwata lyentɨngɨn a nagi ndo ha payadɨ: Nzadə shala lə pərəsətə,
lyentɨ ɗatə ka nzaa shala ləməgye, nuwotə, ji-kpalamye ka mbiɗitɨ lyentɨ vədə ngomye, ɗyegənshi kwaməte mbak-mbak ka lyentɨ dɨmdə
poritə ka nzaa shala ləməgye.







Nagi ndoma ɓəgən ɓa mba ɗyeyəgəntə ɗyegən kwa-təfəgye mya dɨ koɗərən gə taka, taa mya dɨ vədə gə ɗa lyentə, a mya dɨ vədən gə
ɗadəshe naasə mgban taa mya dɨ vədən gə hee lyenta ɓwaare ɓəti yə hwoɗi ɓwatə, təfəgye, ɗiye, haɓye, ka mbiɗisərən ‘ye bətɨ ɓwaare
a dɨ ɗa lyentə karən mya niyə mbak-mbak ati mye lee ma kana mya ɗifən anda shingɨn aa lyenə tɨfa kana.
(COMMUNITIES) NZATƗ ƁWAARE ɓa pɨrdə tɨfərən anə gɨra hee nzaasərən dɨ ha ɗɨm ləməgye kana gə təna ɗɨm gətə a byelənə wule
lyente mya dɨ ɗa ‘ye dɨ kɨɗa ha nzaasərən ka pɨrəhumwatədarən.
(COMMUNITIES and CITIZENS) NZATƗ ƁWAARE ka MI HAA ɓa ɗɨm tɨfe anə ləməgi satə a ɓa ɗɨkə təna mbəngə le anə shee ta luwo anda
taa gə lyenta ɓwaare ka taa tən ɓa jengdən gə ngalatə.
(GOVERNMENT and THE GENERAL PUBLIC) NGWAMNATI ka MBIƊITƗ ƁWAARE ɓa mba ɗɨkdə ningrən ɓəgən anə shee mya dɨ takarən ka
kwa-təfəgye shingɨn adɨ koɗərən gələ mya leyə mbak-mbak ati mye ɓyana lyentɨ pɨrə humwatə a kwa-təfəgye kana muɗi takadə bətɨ
njiya kat.

